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*** 
 

 لمنكبة وتحتفل بانتصار األسرى 86تحيي الذكرى الـ ومخيمات المجوء يةسطينفماألراضي ال 6
الشعب الفمسطيني في القدس والضفة ، عف مراسمييا ووكاالت، أف 68/7/1061، األيام، رام اهللذكرت 

 86أحيا امس، الذكرى الػ الغربية وقطاع غزة وداخؿ الخط األخضر ومخيمات المجوء في الدوؿ العربية
بمسيرات وطنية تخممتيا مواجيات مع جيش االحتالؿ ما أسفر عف اصابة العشرات مف المواطنيف في  لمنكبة

 راـ اهلل وحي سمواف بالقدس وبيت حانوف شماؿ قطاع غزة.
مساء اوؿ مف  اإلسرائيمية،في السجوف  األسرىوامتزج احياء الذكرى السنوية ليذا العاـ بالنصر الذي حققو 

مر شيرا إضافة الى اثنيف دخال شيرىما الثالث. وحقؽ االسرى خالؿ االضراب جممة بعد اضراب است ،امس
 مف مطالبيـ عبر اتفاؽ برعاية مصرية.

فقد أكد رئيس الوزراء د. سالـ فياض حؽ العودة لالجئيف، معتبرا إياه مف الحقوؽ المقدسة التي ال يمكف 
وشدد د. فياض عمى أف ال  ألرض الفمسطينية.التنازؿ عنيا، وكذلؾ ضرورة االنسحاب الكامؿ مف كافة ا

سالـ مع االحتالؿ دوف عودة الالجئيف وتحرير األسرى مف سجوف االحتالؿ، مثمنا الدور المصري البارز 
 في الضغط عمى إدارة سجوف االحتالؿ لالستجابة لمطالب األسرى.

إف حؽ العودة ىو حؽ  ،وسؼوأكد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية د. واصؿ أبو ي
مقدس، وىو يشكؿ جوىر القضية الفمسطينية، ولف يسقط بالتقادـ، لذلؾ فيو بقي ثابتًا مف الثوابت 

 الفمسطينية، وقدـ الشعب الفمسطيني آالؼ الشيداء مف أجؿ الحفاظ عمى ىذا الحؽ والتمسؾ بو.
ياف أف الشعب الفمسطيني يستعيد اليـو مف جيتو، أكد منسؽ المجنة العميا إلحياء ذكرى النكبة محمد عم

 عامًا، وىي ذكرى تشريد شعب ىجر مف أرضو ودياره. 86ذكرى النكبة األليمة التي ألمت بو قبؿ 
وفي نابمس شماؿ الضفة الغربية تجمع االؼ اماـ مقر وكالة )االونروا( لتأكيد حؽ العودة وطالبوا الوكالة 

 ئيف الفمسطينييف.بعدـ تقميص خدماتيا المقدمة الى الالج
كما وجو المشاركوف تحية لالسرى الفمسطينييف لدعـ صمودىـ وثباتيـ بعد يوـ مف توقيع اتفاؽ النياء 

 نيساف الماضي لممطالبة بتحسيف اوضاعيـ. 69اضراب عف الطعاـ بدأه االسرى منذ 
وميرجاف خطابي في  كما أحيا االالؼ مف ابناء محافظة جنيف ذكرى النكبة بمسيرة انطمقت مف وسط جنيف

ميداف الشييد ياسر عرفات حيث رفع المشاركوف اليافطات المؤكدة عمى حؽ العودة واسماء القرى 
 عمى انغاـ االغاني الوطنية. :6الفمسطينية المدمرة العاـ 

وفي الخميؿ، خرج االؼ لمتظاىر حامميف االعالـ الفمسطينية وصور اسرى فمسطينييف في ذكرى النكبة 
  بنجاح اضراب االسرى عف الطعاـ.واحتفاال

اف "حؽ عودة الالجئيف الى مدنيـ وقراىـ التي ىجروا منيا حؽ  ،في بياف امس قالتاما حركة حماس فقد 
 جماعي وفردي غير قابؿ لمتصرؼ.. وال تمغيو ايَّة اتفاقيات أو معاىدات تتناقض مع ىذا الحؽ".

رى الرابعة والستيف لمنكبة وسط الدعوة لعدـ العودة وفي غزة، تظاىر االؼ المواطنيف امس احياء لمذك
 لممفاوضات مع اسرائيؿ والتمسؾ بالوحدة وخيار المقاومة.

وانطمقت التظاىرة التي نظمتيا المجنة الوطنية العميا الحياء ذكرى النكبة والتي تضـ كافة الفصائؿ وفي 
شريعي قبؿ الوصوؿ الى مقر االمـ مقدمتيا حماس وفتح، مف وسط مدينة غزة باتجاه مقر المجمس الت
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وشارؾ ايضا في ىذه  المتحدة غرب المدينة حيث جرى تسميـ رسالة موجية لالميف العاـ باف كي موف.
 حكومة المقالة.الالتظاىرة اسماعيؿ ىنية رئيس 

يقبؿ اي وفي كممتو اماـ مقر االمـ المتحدة شدد زكريا االغا رئيس المجنة الوطنية اف الشعب الفمسطيني "لف 
مف جيتو اكد النائب عف حركة حماس في المجمس التشريعي مشير المصري في كممتو  بديؿ عف العودة".

  ممثال عف القوى الوطنية واالسالمية اف "حؽ العودة مقدس وال يجوز التفريط فيو".
ا نحو الؼ مف تظاىرة الحياء ذكرى النكبة شارؾ فيي إسرائيؿونظمت لجنة المتابعة العربية العميا داخؿ 

 .إسرائيؿعرب اسرائيؿ حمموا االعالـ الفمسطينية في قرية المجوف الميجرة شماؿ 
واشار زياد محاميد مف المجنة الى اف البمدات العربية شاركت في اضراب صباح امس الحياء ذكرى النكبة 

 استجابة لدعوة اطمقتيا المجنة االسبوع الماضي.
في انحاء مختمفة مف الضفة الغربية و متظاىر أصيب 500نحو ، أف 67/7/1061، القدس، القدسواوردت 

 خالؿ مواجيات مع جنود االحتالؿ في الذكرى الرابعة والستيف لمنكبة.
وحسب المستشار اإلعالمي لرئيس جمعية اليالؿ األحمر في البيرة محمد عياد فاف غالبية االصابات وقعت 

 دس وعوفر غرب راـ اهلل .خالؿ المواجيات عمى حاجز قمنديا شماؿ الق
أخروف بحاالت اختناؽ جراء استنشاقيـ لمغاز المسيؿ  60متظاىرا بالرصاص المطاطي، و 51فقد اصيب 

 لمدموع خالؿ المواجيات عمى حاجز قمنديا.
بحاالت اختناؽ خالؿ المواجيات التي وقعت عمى  6:6متظاىرا بالرصاص المطاصي، و :5بينما اصيب 
 حاجز عوفر.

يب العشرات باالختناؽ في مواجات في مخيـ العروب وبمدة بيت أمر شماؿ الخميؿ، كما امتدت كما أص
المواجيات إلى محيط مسجد بالؿ بف رباح عند المدخؿ الشمالي لمدينة بيت لحـ، حيث أصيب عشرات 

غماء جراء مياجمة الجنود اإلسرائيمييف ليـ أثناء محاولتيـ الوصوؿ   إلى المسجد.الشباف بحاالت اختناؽ وا 
عدد مف المشاركيف في المسيرات التي اقيمت تحت ، أف 68/7/1061، الحياة الجديدة، رام اهللونشرت 
بمفاتيح منازليـ القديمة في حيفا ويافا وعكا وغيرىا مف المدف والقرى  ولوح« حؽ العودة ارادة شعب»شعار 

مقت صفارة االنذار في تماـ الساعة الثانية عشرة وكانت انط الفمسطينية التي ما زالوا يحمموف بالعودة الييا.
 ثانية. 86ظيرا ووقؼ المواطنوف وحركة السير 

أحيت ، المخيمات والفصائؿ والمجاف الشعبية الفمسطينية، أف 68/7/1061، ، بيروتاألخباروأضافت 
ؿ مخيـ شاتيال إلى لمنكبة، فقد نظـ تحالؼ القوى الفمسطينية في لبناف مسيرة انطمقت مف مدخ 86الذكرى الػ

)شاىد(، اعتصامًا مؤسسة مقبرة الشيداء، تأكيدًا عمى حؽ العودة، ودعمًا إلضراب األسرى. كذلؾ نفذت 
لمصمت الدولي تجاه استعادة الحؽ التاريخي لمشعب »، استنكارًا «اإلسكوا»أماـ بيت األمـ المتحدة 

األمعاء »جمعية شباب المستقبؿ مع معركة  وفي المكاف نفسو، تضامنت «.الفمسطيني في العودة إلى وطنو
، «حركة فتح»أما  التي يخوضيا األسرى والمعتقموف الفمسطينيوف في سجوف العدو اإلسرائيمي.« الخاوية

فأقامت ميرجانًا شعبيا في مخيـ البداوي شاركت فيو الفصائؿ والمجاف الشعبية الفمسطينية، بينما نظمت 
، وفاًء لشيداء مسيرة العودة، في ساحة مدرسة «ميرجاف العودة»طيف في فمس« حركة الجياد اإلسالمي»

صور. مف جيتو، نظـ االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية يومًا مفتوحًا في الذكرى في بمخيـ الرشيدية في النقب 
 مجمع الشييد أبو جياد الوزير في مخيـ الرشيدية.

 أندونسياً قبل وفدا .. ويستفي غزة "لنا القدس"ىنية يشارك في ماراثون  
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رئيس الوزراء في غزة إسماعيؿ ىنية شارؾ في  ، أفلندفمف  //الشرق األوسط، لندن،  نشرت
لمنكبة. وانطمؽ  الذي نظمتو وزارة الشباب والرياضة في حكومتو بمناسبة الذكرى الػ "،القدس لنا"ماراثوف 
ومة ونواب ومعاقوف، مف وسط شارع الجالء بمدينة الذي ضـ العشرات مف بينيـ وزراء في الحك ،الماراثوف

غزة لينتيي في ساحة المجمس التشريعي فييا. وأكد ىنية قبؿ انطالؽ الماراثوف أف مثؿ ىذه الفعاليات 
وغيرىا تدلؿ بشكؿ قاطع عمى أف الشعب الفمسطيني ال ولف ينسى حقوقو ووطنو وسيعمؿ جاىدا حتى 

يدىا البالد العربية إحياء لذكرى النكبة والتي توضح مدى وحدة األمة التحرر، مشيدا بالفعاليات التي تش
 العربية واإلسالمية وأحرار العالـ خمؼ القضية الفمسطينية العادلة.

تمسؾ الشعب الفمسطيني بالثوابت وحقوقو أف ىنية أكد  //المركز الفمسطيني لإلعالم،  وذكر
خالؿ استقبالو، -وقاؿ ىنية  مة الدعـ والنصرة لمشعب الفمسطيني.ولف يتنازؿ عنيا، داعيا األمة إلى مواص

تحت عنواف "شد الرحاؿ إلى  اندونيسية( وفدا أندونسيًا ضمف فعاليات تنظميا جيات -مساء األحد )
إف الشعب الفمسطيني ليس وحده في مواجية االحتالؿ، مشيدًا بالعالقات الوطيدة التي  -تحرير فمسطيف" 

 .واالندونيسييف الفمسطيني تجمع الشعب
وثمف مواقؼ أندونيسيا قيادة وشعبًا مف القضية الفمسطينية، والدعـ المتواصؿ لمشعب الفمسطيني، مؤكدًا أف 

وأضاؼ أف زيارة الوفد االندونيسي في  ذلؾ يدلؿ عمى أف القضية الفمسطينية ىي القضية المركزية لألمة.
ركة األمعاء الخاوية "رسالة لمعالـ مفادىا أف الكبار يورثوف ظؿ النكبة وفي ظؿ انتصار األسرى غي مع

 والصغار عمى العيد باقوف".
مف جيتو، أكد الوفد االندونيسي موقفو الثابت مف القضية الفمسطينية "والذي لـ يتغير منذ نكبة الشعب 

، واستمرار الندونيسيوا"، معبرا عف العالقة المتبادلة والوطيدة بيف الشعب الفمسطيني الفمسطيني عاـ 
 الدعـ والنصرة.

 
 المنفردة بالضفة تعكر المصالحة  الخطواتحكومة غزة:  

أكدت الحكومة الفمسطينية في غزة رفضيا الثالثاء لما وصفتو بػ"الخطوات المنفردة التي تقـو : صفا –غزة 
 تفاقات الموقعة".بيا حركة فتح وسمطتيا في الضفة بشكؿ يعكر ويعطؿ مسار المصالحة ورفض تطبيؽ اال

لنكبة الفمسطينييف: إف "ذكرى النكبة وانتصار األسرى فرصة  وقالت الحكومة في بياٍف ليا بالذكرى اؿ
لتعزيز المحمة والوحدة الوطنية"، داعيًة أبناء الشعب الفمسطيني لموحدة ورص الصفوؼ مف أجؿ القضايا 

 الحقوؽ والثوابت. الوطنية والحذر مف الوقوع في مستنقعات االلتفاؼ عمى
وكانت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية دعت خالليا اجتماعيا أوؿ أمس ىيئات السمطة وفي 

 مقدمتيا الحكومة إلى البدء الفوري باتخاذ الخطوات الالزمة إلجراء االنتخابات المحمية.
ة واإلسالمية واألحرار حوؿ العالـ، داعًيا وأعربت الحكومة بغزة عف تقديرىا لمدعـ المتواصؿ مف األمة العربي

لتواصؿ الحراؾ في كؿ أنحاء العالـ حتى يناؿ الشعب الفمسطيني حريتو وحقوقو ويعود ألرضو التي سمبت 
 منو.
 

كما دعت األمـ المتحدة إلى القياـ بالمياـ المناطة بيا بخصوص القضية الفمسطينية، العمؿ عمى إعادة 
 الجئيف لمعودة إلى ديارىـ التي ىجروا منيا.حقوؽ شعبنا وخاصة حؽ ال

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
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 بإدانة االتحاد األوروبي لالستيطان ترحبالسمطة الفمسطينية  

أ: رحبت السمطة الفمسطينية أمس ببياف لوزراء خارجية دوؿ االتحاد األوروبي يديف األنشطة  ب د –راـ اهلل 
إلدانة الممارسات « خطوة متقدمة»ؼ المستوطنيف في الضفة الغربية والقدس، معتبرة أنو االستيطانية وعن

اإلسرائيمية. وقاؿ وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي، لوكالة األنباء األلمانية إف البياف األوروبي محؿ 
اد األوروبي لما تقوـ بو نعتقد أف البياف حمؿ إدانة واضحة مف قبؿ االتح»ترحيب فمسطيني شديد. وأضاؼ: 

 «.إسرائيؿ مف خروقات فاضحة لمقانوف الدولي اإلنساني واتفاقية )جنيؼ( الرابعة تحديدا
واعتبر المالكي أف البياف توطئة لضرورة أف يتـ التحضير باتجاه اتخاذ إجراءات عممية ضدىا، يجب أف 

ورأى وزراء الخارجية األوروبييف «. الدولية يكوف بينيا محاكمة إسرائيؿ في محكمة العدؿ الدولية والجنايات
تيديدا بجعؿ وجود دولتيف »في بياف عقب اجتماعيـ في بروكسؿ الميمة قبؿ الماضية بسياسة االستيطاف 

 «.إسرائيمية وفمسطينية أمرا مستحيال
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 األسرىمل مع المعاىدات الدولية في التعا بتطبيق "إسرائيل"عريقات يطالب  

 اإلسرائيميةفي السجوف  األسرىأكد عضو المجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات "أف  :القدس –راـ اهلل 
 بتطبيؽ المعاىدات الدولية في التعامؿ معيـ. إسرائيؿحرب، مطالبًا  أسرىىـ 

وحصوليـ  ألسرىاسراح  إلطالؽوأشار عريقات في حديث صحافي اليوـ الثالثاء، إلى "مواصمة الجيود 
 المتحدة". األمـعمى مكانة أسير حرب في المحافؿ الدولية خاصة في 

يمس وجودىا، قائال "النكبة  ذكرى النكبة الػ إحياءبأف  إسرائيؿسخر عريقات مف مزاعـ  أخرىمف جية 
نكارمست بكؿ الوجود الفمسطيني  ف ىذه النكبة ونبو إلى أ ال ينفي وجودىا". إسرائيؿىذه الحقائؽ مف قبؿ  وا 
، مؤكدا أف "الشعب الفمسطيني سيحيي ذكرى النكبة في كؿ ساعة اإلنسانيةتعد وصمة عار عمى جبيف 

إلى أف نعيد فمسطيف إلى الخريطة الجغرافية بعاصمتيا القدس  األليمةىذه الذكري  يسنحيودقيقة، وكؿ يوـ 
 الشرقية".

 //القدس، القدس، 
 
 فياض تؤدي اليمين مساء اليوم برئاسةالحكومة الجديدة الضفة:  

عمى  األخيرةأكدت مصادر عميمة لػ"األياـ" أنو تـ أمس االنتياء مف وضع الممسات : عبد الرؤوؼ أرناؤوط
تقوـ مساء اليوـ بأداء اليميف الدستورية  أفالحكومة الجديدة برئاسة د. سالـ فياض، رئيس الوزراء، عمى 

 ور مرسـو رئاسي بتشكيميا.الرئيس محمود عباس بعد صد أماـ
الميندس عدناف الحسيني سيتولى حقيبة شؤوف القدس، فيما يتولى د.ىاني  أف إلىالمصادر  وأشارت

عابديف، عميد كمية الطب في جامعة القدس، حقيبة الصحة، ود. جواد الناجي حقيبة االقتصاد الوطني 
وعمي زيداف حقيبة المواصالت، وصفاء  رمضاف حقيبة التخطيط أبوووليد عساؼ حقيبة الزراعة ومحمد 

 ناصر الديف حقيبة االتصاالت وعمي مينا، نقيب المحاميف السابؽ، وزيرا لمعدؿ.
العامة  األشغاؿوكما تـ التأكيد سابقا فاف د. نبيؿ قسيس سيتولى حقيبة المالية وماىر غنيـ سيتولى حقيبة 

 تعميـ العالي.ولميس العممي حقيبة التربية وعمي الجرباوي حقيبة ال
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 أبوولف يجري أي تغيير عمى حقيبة الخارجية التي يتوالىا د.رياض المالكي والداخمية التي يتوالىا سعيد 
التي يتوالىا عيسى قراقع والعمؿ التي يتوالىا  األسرىالتي يتوالىا محمود اليباش وشؤوف  واألوقاؼعمي 

والثقافة التي تتوالىا سياـ البرغوثي والشؤوف  احمد مجدالني وشؤوف المرأة التي تتوالىا ربيحة ذياب
 االجتماعية التي تتوالىا ماجدة المصري والحكـ المحمي التي يتوالىا خالد القواسمي.

 //األيام، رام اهلل، 
 
  خالد سالماعتقال مستشار عرفات االقتصادي "االنتربول"تطمب من  الفمسطينية السمطة 

فمسطينية، أمس، مذكرة دولية العتقاؿ محمد رشيد الشيير باسـ خالد سالـ أصدرت السمطة ال: )د ب أ(
 المستشار االقتصادي لمرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات عمى خمفية تورطو بتيـ فساد واختالس.

رشيد سبؽ أف رفض طمبا لمنائب العاـ “وقاؿ رئيس ىيئة مكافحة الفساد رفيؽ النتشة، في بياف صحفي، إف 
يني بالمثوؿ أماـ القضاء المحمي لمتحقيؽ معو ومساءلتو عف تيـ منسوبة إليو تتعمؽ بقضايا فساد الفمسط

، وأضاؼ أف رشيد "واختالس أمواؿ خالؿ توليو منصب رئاسة )صندوؽ االستثمار الفمسطيني( قبؿ سنوات
ـ الفساد حيث بدأت رفض الحضور والمثوؿ أماـ القضاء الفمسطيني وبناًء عميو تـ تحويمو إلى محكمة جرائ

المسنودة باألدلة الدامغة والشواىد “إجراءات إلحضاره بالطرؽ القانونية لمتحقيؽ معو في التيـ المذكورة 
 ."الثابتة

ويقيـ  وأوضح النتشة أنو تـ الطمب مف )اإلنتربوؿ( اعتقاؿ رشيد لتسميمو إلى السمطة الفمسطينية ومحاكمتو.
 ضي الفمسطينية منذ وفاة عرفات.  رشيد وىو عراقي األصؿ خارج األرا

 //الخميج، الشارقة، 
 
 أسرة فمسطينية بمبنان  برعايةتتكفل  السمطة 

قرر الرئيس محمود عباس أف تتكفؿ مؤسسة الرئاسة برعاية مائة أسرة فمسطينية مف : صفا - راـ اهلل
وكاف الرئيس قد دعا إلى إطالؽ  جة.مخيمات لبناف، وذلؾ ضمف برنامج التكافؿ األسري لمعائالت المحتا

ىذا البرنامج التكافمي لرعاية مئات األسر الفمسطينية في مخيمات لبناف، حيث لقي تجاوبًا مف عديد مف 
 رجاالت الخير مف األشقاء العرب، والمواطنيف الفمسطينييف في الوطف والميجر.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 برج البراجنة بخمسين ألف دوالرمخيم في  تنموياً وعًا ىنية يدعم مشر  

قّدـ رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية دعمًا لمشروع تنموي في مخيـ برج البراجنة بقيمة : غزة
( في مجمع األقصى -خمسيف ألؼ دوالر. جاء ذلؾ في احتفاؿ أقامتو حركة حماس، أمس الثالثاء )

راجنة، في ذكرى النكبة. حيث حضر االحتفاؿ ممثموف عف الفصائؿ الفمسطينية اإلسالمي في مخيـ برج الب
 والمجاف الشعبية، وحشد مف األىالي.

 وقّدـ الدكتور محمد عسقوؿ األميف العاـ لمجمس الوزراء الفمسطيني المبمغ نيابة عف رئيس الوزراء ىنية.
 لبناف، ومساندتيا لحقوقيـ اإلنسانية. وأكد عسقوؿ دعـ الحكومة الفمسطينية لالجئيف الفمسطينييف في
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ومف جيتو، شكر المسؤوؿ السياسي لحركة حماس في بيروت رأفت مرة رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ 
ىنية باسـ أىالي المخيـ عمى مبادرتو الكريمة، وشدد عمى أف زيارة وفد مف غزة لممخيمات الفمسطينية في 

 لتمسؾ بالمقاومة والتحرير والعودة.لبناف في ذكرى النكبة، دليؿ عمى ا
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 الدولي بتحمل مسؤولياتو إلنياء االحتالل المجتمععشراوي تطالب  

طالبت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية الدكتورة حناف عشراوي المجتمع  القدس: –راـ اهلل 
قانونيًا وسياسيًا في المحاكـ الدولية  إسرائيؿتاريخية تجاه الالجئيف، ومالحقة الدولي بتحمؿ مسؤولياتو ال

نياء، منذ العاـ  اإلنسانيةومحاسبتيا عمى جرائميا ضد   االحتالؿ االسرائيمي". وا 
وأكدت عشراوي في بياف صحافي، بمناسبة ذكرى النكبة "تجديد التزاـ منظمة التحرير بالتمسؾ في حقوؽ 

،  األمميعادلة غير القابمة لمتصرؼ، وفي مقدمتيا حقو في العودة إلى دياره طبقًا لمقرار الشعب ال
قامة دولتو المستقمة عمى حدود الرابع مف حزيراف عاـ   وعاصمتيا القدس". وحؽ تقرير المصير وا 

 //القدس، القدس، 

اطق تحت سيطرتولجيش اإلسرائيمي يسمح ألمن السمطة بتنفيذ اعتقال في منا 
كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عف أف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي سمح لقوات األمف التابعة : جنيف

لمسمطة الفمسطينية بدخوؿ مناطؽ خاضعة لسيطرتو المدنية واألمنية المصنفة مناطؽ "ج" في محافظة جنيف 
ؽ النار عمى منزؿ محافظ جنيف قدورة )شماؿ الضفة الغربية(، مف أجؿ اعتقاؿ أشخاص ضالعيف في إطال

موسى.
ونقمت عف مصدر أمني إسرائيمي قولو، إف مف بيف المعتقميف اثنيف مف مطمقي النار عمى منزؿ محافظ 

جنيف قدورة موسى الذي توفي نتيجة نوبة قمبية حادة بعد وقت قصير مف عممية إطالؽ النار عمى منزلو.
مت في إطار التنسيؽ األمني الوطيد بيف أجيزة األمف الفمسطينية وذكر المصدر أف عممية االعتقاؿ "ت

والجيش اإلسرائيمي"، مشيًرا إلى أف جيش االحتالؿ يقوـ ىو اآلخر باعتقاالت في المناطؽ الخاضعة لسيطرة 
السمطة الفمسطينية في مناطؽ الضفة الغربية المحتمة، بعد تبميغ السمطة مسبًقا بنية الجيش القياـ بنشاط 

سكري في المنطقة".ع
 //قدس برس، 

 
 يسمم اإلمارات قائمة بالمعتقمين الفمسطينيين مشعلفمسطين أون الين:  12

أكَّد مصدر مسؤوؿ في حركة "حماس"، أف رئيس المكتب السياسي لمحركة خالد مشعؿ بحث مع المسؤوليف 
 اإلماراتييف قضية المعتقميف الفمسطينييف في سجوف "أبو ظبي".

، إف مشعؿ 2012-1-11المسؤوؿ الذي طمب عدـ كشؼ ىويتو، لػ"فمسطيف أوف اليف"، الثالثاء وقاؿ 
التقى بنائب رئيس مجمس الوزراء اإلماراتي وزير شؤوف الرئاسة اإلماراتية األمير منصور بف زايد آؿ نيياف 

لدى السمطات في أبو ظبي، حيث قدـ مشعؿ قائمة بأسماء جميع المعتقميف الفمسطينييف واألردنييف 
 اإلماراتية.
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وأوضح أف رئيس المكتب السياسي لػ"حماس" حاوؿ جاىدًا معرفة أسباب اعتقاؿ كؿ فرد في القائمة، وكاف 
عمى رأس القائمة عدد مف أنصار أو المؤيديف لحركة "حماس"، وكاف مف بينيـ المعتقؿ الفمسطيني حسف 

شيريف في سجف الصدر بالعاصمة اإلماراتية "أبو  محمد أبو شعباف مف قطاع غزة، والمعتقؿ منذ أكثر مف
وأشار المسؤوؿ الفمسطيني إلى أف مف بيف المعتقميف الموجوديف عمى رأس القائمة األكاديمي  ظبي". 

 األردني الدكتور محمد عبد الحميـ قطيشات.
 15/5/2012فمسطين اون الين، 

 
 عت وصول الوقود القطريعقبات مناإلنتخابات البمدية.. و ب تشاركحماس لن الحية:  13

غزة: أكد عضو المكتب السياسي لحركة )حماس( خميؿ الحية أف الشحنة األولى مف الوقود القطري كاف مف 
 المفترض أف تصؿ اليـو إلى قطاع غزة بعد استعداد قطر لدفع ثمف نقمو لغزة.
رج المفاوضات وحالة اإلرجاء وتساءؿ "أيعقؿ أف تمكث القافمة في خزانات مدينة السويس لمدة أسابيع في أدا

 في ظؿ حاجة القطاع الماسة ليا".
وقاؿ الحية في تصريحات لفضائية "األقصى" الثالثاء: "نحف جاىزوف لتذليؿ كافة العقبات إف وجدت في 
طريؽ إدخاؿ الوقود القطري الذي سيصؿ انتظاره إلى شير"، مطالًبا المسئوليف المصرييف في مصر إلى 

 افمة وتذليؿ العقبات أماميا.تسييؿ إدخاؿ الق
 المصالحة الفمسطينية

نياء االنقساـ ليا عناويف في مقدمتيا منظمة التحرير الفمسطينية مرورا لتشكيؿ  وبيف أف طريؽ الوحدة وا 
نياء الحصار عمى غزة، مشيًرا  الحكومة التي تييئ المناخات وتجسد الحريات والتي ستعمؿ عمى إعمار وا 

 ي صندوؽ االقتراع، مضيًفا "بؿ نحف مف طالبنا بيا".إلى أف حركتو ال تخش
وأكد الحية أف حركتو لف تشارؾ في انتخابات البمدية "ولسنا خائفيف مف صندوؽ االقتراع، فنحف نقوؿ إف 
أجواء االنتخابات في الضفة المحتمة غير مييئة لعقدىا بنزاىة، وفتح تقوؿ إنيا ال توافؽ عمى إجرائيا في 

جنة االنتخابات تحت ظروؼ طبيعية يمزمو ظروؼ لوجستية ومدارس وتحديث السجؿ غزة، وأف عمؿ ل
 االنتخابي". 

وتابع الحية "التمويح باالنتخابات يأتي لاللتفاؼ عمى إشكاليات داخمية في حركة فتح، ونواب ورموز حركة 
داري، ومف حقنا أف نتخوؼ ونتشكؾ مف إجراء االن تخابات، في حيف فتح يتحدثوف عف وجود فساد مالي وا 

 أف القاصي والداني يعمـ كيؼ جرت انتخابات الجامعات بالضفة الغربية المحتمة".
 اتفاق األسرى

وأوضح أف حركتو كانت مستعدة الستخداـ كافة اإلمكانيات إذا أصاب أحد األسرى أي مكروه، مبيًنا أف 
 فارقة في تسريع توقيع االتفاؽ.حركة التضامف الواسعة وحدة التفاعؿ الشعبي مع األسرى شكمت عالمة 

ولفت الحية إلى أف إضراب األسرى استطاع فضح االحتالؿ وكشؼ عورتو، وما كاف يتغنى بو اليوـ أماـ 
 العالـ أنو واحة لمديمقراطية.

وأشار إلى أف االحتالؿ استخدـ كافة السبؿ والوسائؿ مف أجؿ كسر إضراب األسرى مف بينيا سحب كافة 
صفيـ، موضحا أف كؿ ىذه المحاوالت باءت بالفشؿ في مواجية ىذه األسطورة، مضيًفا  مدخراتيـ وتمزيؽ

 "ميما تكف قوة االحتالؿ أماـ إرادة األسرى لكنو سينصاع في النياية".
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وأضاؼ الحية "قمنا بدور كبير في حشد الدعـ الرسمي والشعبي، وسخرنا كؿ االمكانيات ليا، ما وضع 
 ىذه الحالة العامة".إسرائيؿ في الزاوية أماـ 

وعف ضمانات تطبيؽ االتفاؽ، قاؿ: "مصر تعد الضامف ليذا االتفاؽ، فيي تستطيع أف تمجـ إسرائيؿ، 
وقادرة عمى رفع شكوى إلى مجمس األمف في حاؿ عدـ التزامو"، مشيًرا إلى أف الضمانة لنا كشعب فمسطيني 

 "عاد االحتالؿ سنعود إلى إجراءاتنا". ىي اإلرادة والوحدة في مواجية ىذه االحتالؿ، محذًرا إف
وقاؿ الحية "بال شؾ كمما انحزنا إلى ثوابت القضية الفمسطينية كمما ذابت الفوارؽ القضايا الجزئية"، داعًيا 

 إلى أف تجسيد ىذه االنتصار كمنطمؽ لتعزيز الوحدة ولمممارسة العممية.
 

 15/5/2012وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

 االحتالل باتفاق األسرى الفمسطينية تمتمك كثيرًا من األوراق إن أخل   المقاومةمدان: حأسامة  14
يوسؼ أبو وطفة: أكد مسئوؿ ممؼ العالقات الخارجية في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أسامة  -غزة

مى االحتالؿ أف المقاومة الفمسطينية تمتمؾ كثيرًا مف األوراؽ التي مف خالليا تستطيع الضغط ع ،حمداف
 اإلسرائيمي حاؿ قيامو بأية تالعب في تنفيذ بنود اتفاقو مع األسرى المضربيف عف الطعاـ. 

وقاؿ حمداف في اتصاؿ ىاتفي خاص لػ"فمسطيف"، "مف الطبيعي أف يحاوؿ االحتالؿ اإلسرائيمي أف يتالعب 
تالؿ اإلسرائيمي فيو دائـ التالعب في تنفيذ بنود االتفاؽ الذي وقع برعاية مصرية ، مضيفًا :" ال عيد لالح

والخرؽ لممعاىدات واالتفاقات، لكف أي تطور وأي تالعب سيقود إلى مزيدًا مف المواجية مع االحتالؿ 
 وعميو أف يفيـ ويعي ذلؾ جيدًا". 

أف رضوخ االحتالؿ لمطالب األسرى الفمسطينييف ىو إنجاز كبير  ،واعتبر القيادي البارز في حركة حماس
ي قائمة بطوالت األسرى ونجاحتيـ في انتزاع جزء مف حقوقيـ ومطالبيـ وسيقود إلى مزيدًا مف يسجؿ ف

 النجاحات عمى حد قولو. 
وأوضح أف نجاح األسرى الفمسطينييف في إضرابيـ يحمؿ عددًا مف الرسائؿ عمى كافة المحافؿ المحمية 

سرائيمي بأنو فشؿ في كسر إرادة األسرى وىـ "الرسالة األولي ىي لالحتالؿ اإل والعربية والدولية، مضيفًا:
يقبعوف خمؼ سجونو وبيف يديو وأنو ميما حاوؿ فمف تفمح محاوالتو في إضعاؼ األسرى، أما الثانية فيي 
لمقيادات السياسية الفمسطينية بمختمؼ أطيافيا بأف اإلضراب األخير لألسرى أثبت أنيـ ما زالوا في كامؿ 

 . "مؿ المقاومة ضد االحتالؿ اإلسرائيميلياقتيـ لالستمرار في الع
"ىناؾ أطراؼ سياسية فمسطينية حاولت ومف خالؿ الضغط عمى بعض األسرى التقميؿ مف أىمية  وأضاؼ:

اإلضراب الذي يقـو بو األسرى ونجحت مف خالؿ ضغطيا في إقناع عدد بسيط بفؾ إضرابيـ عف الطعاـ 
حققو ما يقرب مف ألفي سير فمسطيني أضربوا ألكثر مف  وحرمتيـ مف أف يكوف ليـ دور في االنجاز الذي

 يومًا عف الطعاـ".  22
"الرسالة الثالثة ىي لممجتمع الدولي الذي حاوؿ جزء منو تقديـ شيء لقضية األسرى بأف  وأكمؿ حمداف:

يتحرؾ لنصرة قضية األسرى وأف ال يقؼ مكتوؼ األيدي عمى ممارسات االحتالؿ وانتياكاتو بحؽ األسرى 
 الفمسطينييف". 
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وشكر جميورية مصر العربية وجياز المخابرات العامة المصري الذي لعب دور الوسيط المصري الذي 
لعب دورًا بارزًا في خالؿ األسابيع الماضية لمضغط عمى االحتالؿ اإلسرائيمي لمرضوخ لمطالب األسرى 

 الفمسطينييف. 
"في ذكرى النكبة وبعض مرور أكثر  قائاًل: 46الػ ووجو حمداف رسالة لمشعب الفمسطيني في ذكري النكبة

مف ستة عقود عمى االحتالؿ اإلسرائيمي ما يزاؿ الشعب الفمسطيني يحافظ عمى امتداده مع قضيتو ويفشؿ 
 محاوالت االحتالؿ اإلسرائيمي لطمس اليوية الفمسطينية". 

النياية لف تكوف سوى تحرير وأوضح القيادي في حركة حماس عمى االحتالؿ اإلسرائيمي أف يفيـ بأف 
األراضي الفمسطينية واندحاره عف كافة فمسطيف، مشيرًا اليوـ نرى الجيؿ الثالث بعد النكبة ما زاؿ يحمؿ 

 سالحو في وجو االحتالؿ اإلسرائيمي ويصمـ عمى دحره عف كافة األراضي الفمسطيني عمى حد قولو. 
تت وسط فشؿ ذريع منيت بو عممية التسوية باعتراؼ "ما يميز ىذه الذكرى عف غيرىا ىي أنيا أ وأضاؼ:

القائميف عمييا وىي رسالة ليـ بأف يعودا ليمتحقوا بركب الفصائؿ الفمسطينية المقاومة وأف يتبنوا الخيار 
 األصيؿ وىو المقاومة ورفض أي محاولة لمتسوية تطيح بالحقوؽ الفمسطينية".

 15/5/2012فمسطين اون الين، 
 

 نتزاع الحقوق الفمسطينيةإالذي تتبناه السمطة يؤكد فشمو في  المفاوضات: خيار فصائل فمسطينية 15
أحمد المبابيدي: قالت فصائؿ فمسطينية إف تصريحات باراؾ حوؿ حدود دولة )إسرائيؿ( تُثبت أف خيار -غزة

 المفاوضات الذي تتبناه السمطة الفمسطينية يؤكد فشمو في انتزاع الحقوؽ الفمسطينية. 
قيادي في حركة "حماس" سامي أبو زىري إف تصريحات باراؾ طرح "قديـ" جديد تحدد اليدؼ الذي وقاؿ ال

يسعى لتحقيقو االحتالؿ اإلسرائيمي مف المفاوضات "العبثية" مع فريؽ أوسمو، مبينًا أف )إسرائيؿ( مف خالؿ 
 المفاوضات لف تعطي الفمسطينييف إال الفتات مف حقوقيـ مما يؤكد عبثيتيا. 

"أف باراؾ مف خالؿ ىذه التصريحات أراد تجديد موقؼ حكومتو مف  ضح في حديثو لػ"فمسطيف:وأو 
مفاوضات التسوية النيائية مع الفمسطينييف، مؤكدًا أف استجداء المفاوضات التي لـ تجمب لنا سوى 

 االستيطاف والتيويد ومزيدًا مف التنسيؽ األمني". 
ى التفاوض مع احتالؿ ال يعترؼ بأدنى حقوؽ الشعب واستيجف أبو زىري إصرار فريؽ السمطة عم

عامًا مف المفاوضات العبثية مع االحتالؿ كفيمة 20الفمسطيني الالىث خمؼ المفاوضات، مشددًا أف تجربة 
 باالعتراؼ بفشميا عالنية". 

رًا فريؽ ودعا رئيس السمطة محمد عباس لعدـ العودة إلى المفاوضات العبثية مع االحتالؿ اإلسرائيمي، مذك
 السمطة بأف المصالحة مع الشعب الفمسطيني أولى مف المصالحة مع االحتالؿ". 

بدوره، رأى القيادي في حركة الجياد اإلسالمي نافذ عزاـ، أف تصريحات باراؾ تأتي في سياؽ استمرار 
امؿ مع الحرب التي تشنيا )إسرائيؿ( عمى الشعب الفمسطيني، منوىًا إلى أف )ٍإسرائيؿ( ما زالت تتع

 الفمسطينييف بمغة االستعالء والتكبر وفرض األمر الواقع. 
وأكد أف مسيرة التسوية مع االحتالؿ اإلسرائيمي أثبتت فشميا الذريع في تحقيؽ أية إنجازات لمشعب 
الفمسطيني، مضيفًا أف عمى السمطة إعالف مواقؼ صريحة وواضحة وقاطعة تتخمى فييا عف نيج التفاوض 

 األثيـ". 
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ؿ عضو المجمس الثوري لحركة " فتح" أميف مقبوؿ مف جيتو، إف تصريحات باراؾ استمرارًا لمسمسؿ وقا
تصفية مسار التسوية الذي تتبعو الحكومة اإلسرائيمية لتثبيت األمر الواقع واالنقضاض عمى حؿ الدولتيف، 

فمسطينية الستئناؼ مؤكدًا أف حركتو ترفض أي شروط جديدة تحاوؿ )إسرائيؿ( إمالئيا عمى السمطة ال
 .المفاوضات. وأكد أف التزاـ حركتو والسمطة الفمسطينية بقرارات الشرعية الدولية

وذكر مقبوؿ أف السمطة لف تقؼ مكتوفة األيدي أماـ تعنت الموقؼ اإلسرائيمي تجاه عممية السالـ، الفتًا إلى 
 . 46سطينية عاصمتيا القدس عمى حدود أف السمطة تعتـز التوجو لألمـ المتحدة النتزاع اعترافًا بدولة فم

مف ناحيتو، أكد القيادي في الجبية الشعبية كايد الغوؿ، أف تصريحات باراؾ مف المفاوضات يكشؼ حقيقة 
موقؼ حكومة )إسرائيؿ( اليمينية الفاشية فيما يتعمؽ بالحقوؽ الوطنية الفمسطينية، موضحًا أف الحكومة 

توفر لدييا أجندة لمسالـ تشمؿ حؽ العودة ودولة مستقمة لمفمسطينييف. وطالب اإلسرائيمية برئاسة نيتنياىو ال ت
 عامًا. 20المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إعالف الفشؿ النيائي لخيار المفاوضات المتواصمة منذ 

 15/5/2012فمسطين اون الين، 
 

 حقوقنا أشكاليا ستبقى خيارنا الحقيقي الستعادة بكافةحماس: مشروع المقاومة  16
أكدت حركة "حماس" أنيا ستبقى "متمسكة باألرض والثوابت، مدافعة عف حقوؽ الفمسطينييف  :غزة

ومقدساتيـ، وفية لدماء الشيداء، ومعاناة وآالـ األسرى"، مشددة عمى أنيا "ستقّدـ كّؿ غاٍؿ ونفيس في سبيؿ 
 تحرير األرض واستعادة الحقوؽ وتحقيؽ العودة لالجئيف".

( في الذكرى الرابعة 11/1في بياف صحفي صدر عف مكتبيا اإلعالمي اليوـ الثالثاء ) ودعت "حماس"
والستيف لمنكبة، الدوؿ التي ساىمت في نكبة فمسطيف، وعمى رأسيا بريطانيا، إلى "التكفير عف خطيئتيا 

 بوقؼ دعميا لمكياف الصييوني وعدوانو ضد شعبنا ومقدساتنا".
مشروع المقاومة بكافة أشكاليا، وعمى رأسيا المقاومة المسمحة، وستبقى خيار وجّددت "حماس" تأّكيدىا أفَّ "

الحركة الحقيقي في استرداد األرض والمقدسات، وتحقيؽ التحرير والعودة، وعمى أساسو تتـ استعادة الوحدة 
وأىدافو الوطنية، وعمى قاعدتو يتـ التأسيس لمشروع وطني نضالي موّحد يحّقؽ لمشعب الفمسطيني تطمعاتو، 

 في دولة فمسطينية مستقمة وعاصمتيا القدس".
ودعت الدوؿ العربية التي تستضيؼ الالجئيف الفمسطينييف، وخاصة لبناف والعراؽ إلى تحسيف أوضاعيـ 
والتخفيؼ مف معاناتيـ إلى حيف عودتيـ إلى بيوتيـ وديارىـ التي ىجروا منيا، كما ودعت الحركة وكالة 

تقديـ االستحقاقات المطموبة لالجئيف الفمسطينييف، والكؼ عف عمميات التقميص  الغوث إلى االستمرار في
 التي تقـو بيا بيف الفينة واألخرى.

 15/5/2012قدس برس، 
 
 

 الرشق: قضية األسرى ستظل عمى رأس أولويات حماس حتى تحريرىمعزت  17
توصؿ إليو األسرى  أشاد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشؽ باالتفاؽ الذي: بيروت

الفمسطينيوف المضربوف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ مع السمطات اإلسرائيمية، ووصفو بأنو "انجاز 
مشرؼ" وانتصار لكؿ الشعب الفمسطيني، وتعيد بأف تظؿ قضية األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ 

ونية". وىنأ الرشؽ في تصريح صحفي "عمى رأس أولويات "حماس" حتى تحريرىـ جميعًا مف السجوف الصيي
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( أرسؿ نسخة منو لػ "قدس برس" الشعب الفمسطيني باتفاؽ األسرى مع 1|11مكتوب لو اليوـ الثالثاء )
 االحتالؿ برعاية مصرية.

 15/5/2012قدس برس، 
 

 الجياد اإلسالمي تشيد بانتصار األسرى 18
رض فمسطيف التاريخية "مف بحرىا إلى نيرىا جددت حركة "الجياد اإلسالمي" تأكيدىا عمى تمسكيا بأ: غزة

 حقًا كاماًل غير منقوص، وبمشروع المقاومة كضماف لمتحرير واالستقالؿ".
إلحياء ذكرى النكبة عمى قناعتيا  46( في الذكرى الػ 1|11وأكدت الحركة في بياف ليا اليوـ الثالثاء )

بكؿ الُسبؿ والوسائؿ المتاحة، وعدـ السماح لو الراسخة ببطالف وجود االحتالؿ وبضرورة مقاومتو ومجابيتو 
 باالستقرار.

ودعت "الجياد اإلسالمي" الفمسطينييف "إلى التوحد خمؼ خيار الجياد والمقاومة، ونبذ الخالفات، والتصدي 
 لممشروع الصييوني الذي يستيدؼ وجود الفمسطينييف ويستيدؼ أرضيـ ومقدساتيـ

(: "لقد تابعنا االتفاؽ الذي تـ التوصؿ لو يوـ أمس مع 1|11لثالثاء )وقالت الحركة في بياٍف ليا اليوـ ا
سمطات االحتالؿ ويقضي بإنياء إضراب الحركة األسيرة مقابؿ تمبية مطالبيـ المشروعة، ومع تقديرنا ليذا 

تجاوز  االتفاؽ باعتباره إنجازًا وطنيًا، إال أنو بقي منقوصًا في ظؿ استمرار إضراب األسرى اإلدارييف الذيف
 إضرابيـ مدة الشيريف بشكؿ متوالي وباتت حياتيـ معرضة لمخطر".

 15/5/2012قدس برس، 
 

 نتصار ميم عمى طريق تحريرىم بشكل كاملإ األسرىعزام األحمد: ما حققو  19
القاىرة: أشاد مفوض العالقات الوطنية في المجنة المركزية لحركة 'فتح' عزاـ األحمد، بالدور المصري الذي 

 تحقيؽ مطالب األسرى وفؾ اإلضراب المفتوح عف الطعاـ.نجح ب
وقاؿ األحمد، في تصريح لمصحافييف في ختاـ زيارتو لمقاىرة، اليـو الثالثاء، أف االتفاؽ الذي تـ التوصؿ 
إليو يمبي مطالب األسرى؛ لذلؾ أعمنوا فؾ اإلضراب، و'نأمؿ بأف يكوف ىذا االنتصار خطوة عمى طريؽ 

 '.تحريرىـ بشكؿ كامؿ
 15/5/2012وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 األسرى يتعزز بتحقيق المصالحة الفمسطينية إنتصاراألسير أحمد سعدات:  20

جنيف: قاؿ االميف العاـ لمجبية الشعبية أحمد سعدات أف االتفاؽ الذي وقعو االسرى مع مصمحة السجوف 
 داعيا لتعزيزه مف خالؿ الترجمة الفورية لممفات المصالحة. يشكؿ قفزة نوعية عمى صعيد الحركة االسيرة،

واضح سعدات في رسالة، وجييا مف مستشفى سجف الرممة، اليوـ الثالثاء، ووزعتيا مؤسسىة "الضمير" اف" 
 انتصار األسرى، يتمثؿ في إعادة االعتبار لمحركة االسيرة، ومكانتيا، وتاريخيا، وىويتيا الكفاحية".

مف ذلؾ مع احياء ذكرى النبكة وقاؿ:" تأتي الذكرى الرابعة والستيف لنكبة شعبنا، في اليـو واشار الى تزا
الذي يحتفؿ فيو االسرى بانتصار االرادة عمى القير االحتاللي، وما كنا لنقطؼ ثمرة ىذا اإلنتصار، لوال 

 و".العزيمة، واإلرادة، التي امتمكناىا، ولوال التفاؼ جماىير شعبنا، وكافة مؤسسات
 15/5/2012القدس، القدس، 
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 "إنجاز تاريخي" المضربون عن الطعام في سجون االحتالل األسرى حققوالديمقراطية: ما الجبية  21

أشادت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف بما أسمتو "اإلنجاز التاريخي" الذي حققو األسرى راـ اهلل: 
تفاؽ يستجيب لغالبية مطالب األسرى بحضور ورعاية المضربوف في سجوف االحتالؿ، والذي تّوج بتوقيع ا

في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة منو بأف "إرغاـ حكومة االحتالؿ ومصمحة  وقالت الجبية مصرية.
السجوف عمى االستجابة لمطالب األسرى، ىو انتصار لمحركة األسيرة ولعموـ الحركة الوطنية والجماىيرية 

ود البطولي، واإلرادة الوطنية الصمبة التي جسدىا األسرى المضربوف الذيف الفمسطينية، وىو ثمرة لمصم
 خاضوا بأمعائيـ الخاوية معركتيـ التي ىي جزء مف معركة الكرامة الوطنية لشعبيـ الفمسطيني المناضؿ".

 15/5/2012قدس برس، 
 

 حماس في الضفة الغربية وتعزيز قوتيا  تناميحول  إسرائيميةمزاعم  11
رع العمميات في تشكيمة قيادة المنطقة الوسطى بػالجيش الصػييوني، عاميػت يػاميف، أف حمػاس زعـ ضابط ف

ُتعيد بناء وتعزيز قوتيا فػي منػاطؽ الضػفة الغربيػة، مػدلاًل عمػى ذلػؾ بارتفػاع عػدد االعتقػاالت التػي يقػوـ بيػا 
نة الماضػػػية. ولفػػػت الجػػػيش بػػػيف الفينػػػة واألخػػػرى لعناصػػػرىا، مقابػػػؿ عػػػدد االعتقػػػاالت خػػػالؿ نفػػػس الفتػػػرة السػػػ

"يػػاميف" إلػػى أف مراقبػػة العالقػػة بػػيف االرتفػػاع فػػي عػػدد اعتقػػاالت عناصػػر حمػػاس، واإلفػػراج عػػف األسػػرى فػػي 
صفقة التبادؿ، تنبئ بأف حماس تحاوؿ بناء وتعزيز قوتيا في الضفة، ال سيما وأنو خالؿ شير مارس/ آذار 

 عنصر فقط في نفس الشير مف العاـ الماضي. 110مف عناصرىا إداريًا، مقابؿ  510الماضي تـ اعتقاؿ 
 مجمة "بمحانيو" العسكرية )عف العبرية، ترجمة المركز(

 67/7/1061، 1759 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 لن تسقط من ذاكرة ونيج المقاومة التاريخيةلجان المقاومة: فمسطين  23
لديف" أف فمسطيف التاريخية لف تسقط أكدت لجاف المقاومة وذراعيا العسكري "ألوية الناصر صالح ا: غزة

 مف ذاكرة ونيج المقاومة الفمسطينية، عمى الرغـ مف مضي أربعة وستيف سنة عمى النكبة.
وشددت في بياف ليا، تمقت "قدس برس" نسخة عنو في الذكرى الرابعة والستيف لمنكبة، عمى أف "فمسطيف 

ذرة تراب مف أرضيا"، مجددة التأكيد عمى أف  أرض إسالمية عربية مف نيرىا إلى بحرىا، وال تفريط في
"نيج الجياد والمقاومة األقدر عمى الصمود في وجو المشروع الصييوني، وىو األقدر عمى تحرير األرض 
واإلنساف".واعتبرت لجاف المقاومة أف "المصالحة الفمسطينية عمى قاعدة نيج الجياد والمقاومة، "تشكؿ 

 .دو الصييونيضمانة لمواصمة المعركة مع الع
 15/5/2012قدس برس، 

 
 مميون شيكل لالستيطان بالضفة 66عمى تحويل  تصادقلجنة المالية في الكنيست  16

صػػادقت المجنػػة الماليػػة التابعػػة لمكنيسػػت، اليػػـو الثالثػػاء، عمػػى ميزانيػػة خاصػػة لػػدائرة االسػػتيطاف فػػي "الوكالػػة 
وجػػػاء أنػػػو تمػػػت  تيطاني فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة.مميػػػوف شػػػيكؿ، والمخصصػػػة لمبنػػػاء االسػػػ 66الييوديػػػة"، بقيمػػػة 

 المصادقة عمى الميزانية باإلجماع في ظؿ غياب كافة الكتؿ المعارضة لالئتالؼ الحكومي.
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ووجيػػت انتقػػادات شػػديدة لالئػػتالؼ فػػي أعقػػاب المصػػادقة عمػػى الميزانيػػة، ونقػػؿ عػػف زىافػػا غمػػؤوف )ميػػرتس( 
الحكومة وخدمات الرفاه تنيار، فإف المسػتوطنيف يتمتعػوف  قوليا إنو في الوقت الذي يتـ فيو تقميص ميزانيات

وأشػارت إلػى  بوفرة ميزانيات مف المالية وابتزازات بقيمة مالييف الشواقؿ يصادؽ عمييا أسبوعيا فػي الكنيسػت.
ىػػػاـ الخالصػػػية لػػػو خمػػػؼ الخػػػط و أف "اليمػػػيف المتطػػػرؼ يتصػػػرؼ كأنمػػػا يػػػتمخص دوره الوحيػػػد فػػػي تمويػػػؿ األ

 التعميـ والصحة وغيرىا.األخضر عمى حساب 
 67/7/1061، :6عرب 

 
 سرىأحصل عمى مستندات بشأن اتفاق األ م: لسرائيميةاإلممثمة النيابة  17

عقدت المحكمة المركزية االسرائيمية أمػس، جمسػة بخصػوص طمػب المخػابرات تمديػد عػزؿ األسػيريف : راـ اهلل
وخػػالؿ الجمسػػة التػػي عقػػدت  إضػػافية.القيػػادييف فػػي حركػػة حمػػاس، محمػػد عرمػػاف وعبػػاس السػػيد لمػػدة سػػنة 

صػباح أمػس فاجػأت ممثمػة النيابػة المحكمػة بأنيػا ال تسػػتطيع أف تعتمػد فػي موقفيػا عمػى مػا نشػر فػي وسػػائؿ 
اإلعالـ حوؿ إبراـ صفقة مع األسرى المضربيف عف الطعاـ وذلؾ ألنيا لـ تحصؿ عمى أي مستندات رسمية 

العينيػػة، وأوضػػحت ممثمػػة النيابػػة أنيػػا ال تسػػتطيع االسػػتناد تثبػػت مػػا قيػػؿ فػػي اإلعػػالـ حػػوؿ تفاصػػيؿ الصػػفقة 
عمى ما قيؿ باإلعالـ وسحب طمب تمديد العزؿ، طالما لـ تعطيا الجيات الرسمية تأشيرة رسػمية لعػدـ طمػب 
تمديػػد العػػزؿ. وكانػػت المخػػابرات االسػػرائيمية قػػدمت طمػػب تمديػػد العػػزؿ لألسػػيريف عرمػػاف وعبػػاس امػػس األوؿ 

 يع االسرى عمى االتفاؽ مع مصمحة السجوف.قبؿ ساعة مف توق
 68/7/1061، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ضباط إسرائيميين في جياز اإلستخبارات العسكرية احتجاجا عمى تعيينات ثالثةمعاريف: استقالة  18

ذكرت صحيفة "معػاريؼ" أف حالػة مػف الفوضػى العارمػة واالسػتياء الشػديديف تسػوداف صػفوؼ كبػار العػامميف 
جياز االستخبارات العسكرية في جيش االحتالؿ "أماف"، وصمت إلى حد تقديـ نائب رئيس قسـ األبحاث  في

 في جياز "أماف" استقالتو، وىو ثالث شخصية رفيعة تقدـ استقاالتيا مف الجياز خالؿ الفترة األخيرة.
وخػػافي" خػػالؿ الفتػػرة وأوضػػحت الصػػحيفة أف االسػػتقاالت جػػاءت فػػي أعقػػاب سمسػػمة التعيينػػات التػػي أقرىػػا "ك

األخيرة، والتي رأى فييا عدد مف الجنراالت في الجيػاز، أنيػا غيػر الئقػة لدرجػة أنيػا قػد تمػس بػأداء الجيػاز. 
وبينت الصحيفة أف الضباط اإلسرائيمييف يتيموف "كوخافي" بترقية ضباط في الجياز وتسميميـ مياـ حساسة 

الميػػاـ، فػػي الوقػػت الػػذي يجػػري فيػػو تػػأخير ترقيػػة بعػػض الضػػباط وىػػـ ال يمتمكػػوف القػػدرة والخبػػرة الكافيػػة ليػػذه 
 الذيف يستحقوف ذلؾ.

ونقمت الصحيفة عف بعض الضباط اإلسرائيمييف في الجياز قوليـ: "الجياز يعيش حالة مػف الفوضػى وحتػى 
قػػب التمػػرد ضػػد القيػػادة العميػػا لسػػالح االسػػتخبارات العسػػكرية، كمػػا أف ىنػػاؾ عػػددًا مػػف الضػػباط توجيػػوا لمرا

 الدولة لمتحقيؽ في التعيينات األخيرة لكوخابي".
 68/7/1061عكا أون الين، 

 
 درزيتين العتقال الفارين من الخدمة العسكرية قريتينشرطة االحتالل تدىم  19
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اثػػر ارتفػػاع وتيػػرة عػػدد الفػػاريف مػػف اداء الخدمػػة العسػػكرية اإلجباريػػة فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي، قامػػت : القػػدس
لعسكرية التابعة لمجيش اإلسرائيمي أمس بمداىمة قريتي دالية الكرمؿ وعسفيا الدرزيتيف عناصر مف الشرطة ا

 شرؽ حيفا، العتقاؿ الشباب الدروز مف رافضي الخدمة اإلجبارية.
وأكدت صحيفة "يديعوت احرنوت"  أف حممة واسعة النطاؽ ستستمر أسبوعيف متواصميف لمقبض عمػى مئػات 

المحاكمػػػة الرتكػػػابيـ مخالفػػػات جنائيػػػة بحسػػػب قػػػانوف الجػػػيش، مشػػػيرة إلػػػى أف  الجنػػػود الفػػػاريف وتقػػػديميـ الػػػى
المعطيػػات الرسػػمية فػػي الجػػيش تفيػػد بػػأف عػػدد الفػػاريف مػػف الخدمػػة العسػػكرية بارتفػػاع مسػػتمر إذ ارتفػػع عػػدد 

 6:00جنػػػدي ىػػػذا العػػػاـ، باإلضػػػافة إلػػػى  1900، ليصػػػؿ إلػػػى 1060جنػػػدي فػػػي العػػػاـ  6:00ىػػػؤالء مػػػف 
 اء الخدمة العسكرية.شخص ىربوا مف أد

فتػاة أخػرى مػف التيػرب  00:فتاة وشابة ييودية تيربف مػف صػفوؼ الجػيش فيمػا تمكنػت  900وأوضحت أف 
 مف أداء الخدمة العسكرية عبر تقديـ بالغات كاذبة عف كونيف متدينات.

 68/7/1061، المستقبل، بيروت
 

 زلزالمساعدات لمفمسطينيين عند حدوث  لتوصيلآلية  شئتن "سرائيل"إ :1
قالػػت اسػػرائيؿ يػػـو الثالثػػاء انيػػا : )إعػػداد رفقػػي فخػػري لمنشػػرة العربيػػة( مػػف داف وليػػامز -تػػؿ ابيػػب )رويتػػرز( 

 ييف في حالة وقوع زلزاؿ كبير.نأنشأت آلية لتوصيؿ المساعدات لمفمسطي
أساسػػو ىػػو وقػاؿ الػػوف روزيػف مػػدير عػاـ وزارة الػػدفاع المػدني االسػػرائيمية "االفتػراض الػػذي يجػري العمػػؿ عمػى 

 أنيـ )الفمسطينيوف( ليس لدييـ الوسائؿ لمتعامؿ مع مثؿ ىذه الكارثة وحدىـ."
ونظرا لسيطرة اسرائيؿ عمى الضفة الغربية فانيا ستستضيؼ في حالػة وقػوع زلػزاؿ كبيػر مركػزا لالمػـ المتحػدة 

 لتوزيع المساعدات يتمقى إمدادات االغاثة مف الخارج لالسرائيمييف والفمسطينييف.
اؿ روزيػػػف اف اسػػػرائيؿ قػػػررت فػػػي العػػػاـ الماضػػػي زيػػػادة االىتمػػػاـ باالسػػػتعدادات لمػػػزالزؿ. وأضػػػاؼ "جانػػػب وقػػػ

 المساعدات الدولية لمفمسطينييف كاف شيئا لـ نتعامؿ معو. في سبتمبر الماضي أدركنا اف ىػذا كػاف تقصػيرا."
 قالوا انو لـ يتـ بعد التشاور معيـ.وأكد مسؤوؿ باالمـ المتحدة اف ىناؾ تنسيقا مع اسرائيؿ لكف الفمسطينييف 

 67/7/1061، وكالة رويترز لألنباء
 

 اتفاق لمتعاون الزراعي بين "إسرائيل" وجنوب السودان  ;1
وقعػػت "إسػػرائيؿ" وجنػػوب السػػوداف، أمػػس، اتفاقػػًا لمتعػػاوف الزراعػػي بينيمػػا. وتوصػػؿ نائػػب وزيػػر : )د .ب .أ( 

فػاؽ مػع وزيػرة الزراعػة بدولػة جنػوب السػوداف بيتػي أشػاف أوجػوارو الخارجية "اإلسرائيمي" داني أيالوف إلػى االت
خالؿ اجتماعيما عمى ىػامش المعػرض الزراعػي الػدولي السػنوي الػذي افتػتح، أمػس، فػي "تػؿ أبيػب"، حسػبما 
ذكػػػػرت اإلذاعػػػػة "اإلسػػػػرائيمية". واتفػػػػؽ الطرفػػػػاف عمػػػػى إقامػػػػة قريػػػػة زراعيػػػػة فػػػػي جنػػػػوب السػػػػوداف تعتمػػػػد عمػػػػى 

 ائيمية".التكنولوجيا "اإلسر 
 68/7/1061، الخميج، الشارقة

 
 ن بالضفة الغربيةبمواجيات مع الفمسطينيي إسرائيميينجنود  أربعةإصابة  50

، أربعة جنود إسرائيمييف بصورة طفيفة اثناء المواجيات الػدائرة 1061-7-67أصيب مساء الثالثاء : وكاالت
 ديا قرب راـ اهلل. بيف قوات االحتالؿ وشباف فمسطينييف عمى حاجزي بيتونيا وقمن

 67/6/1061، فمسطين أون الين
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 تقديم مساعدة عسكرية إضافية عمى قرار األخيرة  الممساتوضع باراك في واشنطن ل 56

أ.ؼ.ب: بدأ وزير الدفاع اإلسرائيمي إييود باراؾ أمس زيارة لمواليات المتحدة يجػري خالىػا  -القدس المحتمة 
بػػاراؾ »تػػا، كمػػا أعمػػف مكتبػػو فػػي بيػػاف مقتضػػب. وأوضػػح البيػػاف أف محادثػػات مػػع نظيػػره األميركػػي ليػػوف باني

توجػػو ظيػػرا )أمػػس( إلػػى الواليػػات المتحػػدة لمقيػػاـ بزيػػارة عمػػؿ يمتقػػي خالليػػا وزيػػر الػػدفاع ليػػوف بانيتػػا وكبػػار 
أف بػػاراؾ سػػيحاوؿ خصوصػػا وضػػع الممسػػات األخيػػرة « ىػػترتس»وذكػػرت صػػحيفة «. المسػػؤوليف فػػي واشػػنطف

اراؾ أوبامػػا عمػػى قػػرار يقضػػي بتقػػديـ مسػػاعدة عسػػكرية إضػػافية إلػػى إسػػرائيؿ تبمػػغ قيمتيػػا مػػع إدارة الػػرئيس بػػ
 مميوف يورو(. 890مميوف دوالر ) 8:0اإلجمالية 

 68/7/1061، الشرق األوسط، لندن
 

 "كامب ديفيد"يادلين: الوضع في مصر أق ل ىدوًء مم ا كان عميو منذ توقيع عاموس  51
السابؽ، عاموس يادليف، بأّف الوضع في مصر أّقؿ ىدوًء  سرائيميةعسكرّية اإلرأى رئيس شعبة االستخبارات ال

، مؤكػدًا أف حػدوث مواجيػة عسػكرّية مػع مصػر ال ;9;6مّما كاف عميو عنػدما وقػّع اتفػاؽ السػالـ معيػا عػاـ 
يد يزاؿ بعيدًأ ألّنو ال توجد لمصر أّي مصمحة في خوض حرب اآلف، عمى الرغـ مػف أف الفتػرة القادمػة ستشػ

إطالؽ تصريحات معادية لمكياف مػف القػاىرة. وتّوقػع "يػادليف" أْف تشػيد المنطقػة خػالؿ فتػرة قريبػة اسػتعدادات 
عسكرّية غير مسبوقة، محذرًا مف عدـ استقرار النظاـ الحاكـ في القاىرة، ومشددًا عمػى أف التطػورات األخيػرة 

 ادات العسكرية الصييونية.في مصر، والمخاطر األمنية مف سيناء، تحتـ مضاعفة االستعد
 موقع ويمال اإلخباري )عف العبرية، ترجمة المركز(

 67/7/1061، 1759، العدد التقرير المعموماتي
 

 استيدفت تركيا بواسطة طائر : الكشف عن عممية تجس س إسرائيميةيديعوت 55
ى أىػداؼ تركيػة، كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عػف قيػاـ الجانػب اإلسػرائيمي بالتجسػس عمػ: الناصرة

 في ظؿ القطيعة السياسية التي تشيدىا العالقات بيف تؿ أبيب وأنقرة.
(، بأف السمطات التركية عثرت 7|67وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت ، في عددىا الصادر اليـو الثالثاء )

الح عمػػى طػػائر ميػػت فػػي أحػػد الحقػػوؿ القريبػػة مػػف الحػػدود مػػع سػػورية، اتضػػح أنػػو مػػزّود بجيػػاز تجسػػس لصػػ
 االستخبارات اإلسرائيمية.

وبحسػػب يػػديعوت فقػػد توّجػػو مسػػؤولوف أتػػراؾ إلػػى نظػػرائيـ اإلسػػرائيمييف بطمػػب تقػػديـ إيضػػاحات بيػػذا الشػػأف، 
 ليتبّيف ليـ أف الخاتـ وضع مف قبؿ وزارة حماية البيئة في تؿ أبيب.

لحػديث يػدور حػوؿ طػائر قطػع مف جانبو، قاؿ مسؤوؿ في شركة حماية الطبيعة اإلسرائيمية، يوآؼ برلماف، "ا
الطريؽ إلى تركيا عػف غيػر قصػد، وال يحمػؿ معػدات تجسسػية"، مؤكػدًا أف تػؿ أبيػب تسػعى لتيدئػة األوضػاع 

 مع أنقرة.
 67/7/1061قدس برس، 

 
 العربي من األردن  الربيعباقتراب  إسرائيميةقناعة  56
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عف قمقو مف وصوؿ "الربيػع العربػي" إلػى األبرز في الشؤوف العربية، تسفي بارئيؿ،  سرائيميأعرب الخبير اإل
األردف، عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف األردف لػػػـ يشػػػيد مظػػػاىرات كبػػػرى ضػػػد نظػػػاـ الحكػػػـ أو الممػػػؾ، الفتػػػًا إلػػػى أف 
االضػػػطرابات الصػػػغيرة المحميػػػة والمتمثمػػػة فػػػي المظػػػاىرات المتفرقػػػة واالحتجاجػػػات المتنػػػاثرة، قػػػد ال تعػػػرض 

المرحمػة، لكنيػا قػد تتطػور إلضػرابات كبػرى كمػا حصػؿ فػي بدايػة  استقرار النظاـ لمخطر عمى األقؿ فػي ىػذه
الثػػورة فػػي مصػػر. وأوضػػح "بارئيػػؿ" بأنػػو وعنػػدما تكػػوف "أجػػواء العصػػياف" جػػزءًا مػػف الواقػػع القػػائـ فػػي األردف، 
فمف شأنيا أف تصبح "كرة ثمج"، في ضوء القناعات السائدة بما بات يسمى "عجز الممؾ"، وما نتج عف ذلػؾ 

لحركات المعارضة و"اإلخواف المسمميف" لممطالبة بشكؿ متصاعد بتغييرات جوىرية في الحكومة  مف اجتماع
ونظػاـ الحكػػـ. وفػي السػػياؽ ذاتػػو، تناقمػت وسػػائؿ اإلعػالـ الصػػييونية اقتراحػػًا أردنيػًا أعمنػػو أحػد أقطػػاب جيػػاز 

ألردف عبػػػر عػػػودة الضػػػفة المخػػػابرات السػػػابقيف، الجنػػػراؿ المتقاعػػػد محمػػػد البػػػداريف، بحسػػػـ جػػػدؿ اليويػػػة فػػػي ا
الغربيػػة إلدارة األردف، فػػي ظػػؿ مػػا وصػػفو بػػػ"تنامي" طموحػػات األردنيػػيف مػػف أصػػؿ فمسػػطيني بالمواطنػػة، ومػػا 
عػالف  لغػاء قػرار فػؾ االرتبػاط، وا  أسماه "التأردف"، مف خالؿ سػحب االعتػراؼ بمنظمػة التحريػر الفمسػطينية، وا 

ية عمػػػا إذا كانػػػت ىػػػذه اقتراحػػػات شخصػػػية، أـ أنيػػػا الضػػػفة أراض أردنيػػػة محتمػػػة. وتسػػػاءلت محافػػػؿ صػػػييون
متصمة بمواقع صنع القرار أو إستراتيجيات يفكر بيا الممؾ، في ظؿ تنامي ظػاىرة سػحب الجنسػيات واألرقػاـ 
الوطنيػة، وتصػػاعد الحػػوارات ذات الصػػمة بالوضػػع القػػانوني لألردنيػيف مػػف أصػػؿ فمسػػطيني، وظيػػور مبػػادرات 

 تدعو لممواطنة والمساواة.
 لقناة السابعة لممستوطنيف )عف العبرية، ترجمة المركز(ا

 67/7/1061، 1759 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 وحوادث الجريمة  المكثف عقب تصاعد أعمال العنف االنتشارتقرر  يةالشرطة اإلسرائيم 57
نشػػر اآلالؼ تقػػديـ موعػػد االنتشػػار المكثػػؼ الػػذي تنفػػذه عػػادة كػػؿ عطمػػة صػػيفية، و  اإلسػػرائيميةقػػررت الشػػرطة 

مػػف رجاليػػا فػػي شػػوارع المػػدف والحػػدائؽ العامػػة، معػػززة بقػػوات حػػرس الحػػدود، عقػػب تصػػاعد أحػػداث العنػػؼ 
الخطيػػػرة وحػػػوادث الجريمػػػة التػػػي تضػػػرب شػػػوارع ومػػػدف الكيػػػاف الصػػػييوني، خاصػػػة سمسػػػمة عمميػػػات القتػػػؿ 

 واالغتصاب.
 )موقع قضايا مركزية، ترجمة المركز( 

 67/7/1061، 1759 ، العددالتقرير المعموماتي
 
 

 حكومة نتنياىو تصادق عمى خطة الستيعاب أبناء الييود األثيوبيين 58
مميػوف شػيكؿ تيػدؼ إلػى اسػتيعاب أبنػاء الطائفػة األثيوبيػة،  900صادقت الحكومة العبرية عمى خطة بتكمفة 

 عميـ والعمؿ.ودمجيـ داخؿ في المجتمع "اإلسرائيمي"، عبر مساعدتيـ في العديد مف مجاالت اإلسكاف، والت
 )موقع عكا اإلخباري، فمسطيف( 
 67/7/1061، 1759 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 تل أبيب تحصن راديو "صوت إسرائيل" 59



 
 
 

 

 

           16ص                                    1705العدد:                68/7/1061 األربعاء التاريخ:

جيزت سمطة اإلذاعة والتمفزيوف الصييونية بمدينة حيفا استوديوىات جديدة محصنة لراديو "صػوت إسػرائيؿ" 
 والحروب الموسعة.ولمقناة األولى، لالستخداـ في حاالت الطوارئ 

 )القناة األولى، ترجمة المركز( 
 67/7/1061، 1759 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 و"إسرائيل" األسرىنص االتفاق الذي جرى بين ممثمي  :5

نص االتفاؽ الذي جرى التوقيع عميو بيف ممثمي االسرى الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ وادارة ومصمحة 
 ابؿ قياـ االسرى بفؾ االضراب عف الطعاـ وعدـ التصعيد.السجوف االسرائيمية، مق

وتضمف االتفاؽ انياء عزؿ االسرى انفراديا، والسماح الىالي االسرى بالضفة وقطاع غزة بزيارة ذوييـ، 
 وتحسيف الظروؼ المعيشية لالسرى داخؿ السجوف مقابؿ وقؼ النشاطات االمنية لالسرى .

 وفيما يمي نص االتفاؽ:
وقعوف أدناه )االسـ الرباعي، رقـ اليوية، السجف( وبصفتنا ممثميف عف جميع االسرى األمنييف . نحف الم6

لحاقًا بالتعيد المقدـ مف قبؿ قادة  في السجوف اإلسرائيمية نتعيد ىنا بإسـ األسرى األمنييف في اسرائيؿ وا 
 التنظيمات بعدـ ممارسة أي نشاط أمني مف داخؿ السجوف االسرائيمية.

المقصود ىنا بالنشاط االمني ىو تجنيد العناصر لمياـ أمنية، توجيو، تنسيؽ، تقديـ المساعدة  . يكوف1
 والمساندة أو القياـ بأي عمؿ آخر مف شأنو تقديـ الدعـ الفعمي لنشاط أمني يستيدؼ دولة إسرائيؿ.

 الية:. يعتبر الوفاء بيذا التعيد شرطًا لتسييالت تقدميا دولة اسرائيؿ في المواضيع الت5
 احتجاز أسرى أمنييف في العزؿ اإلنفرادي.• 
 السماح ألىالي األسرى مف الضفة الغربية وقطاع غزة بزيارة ذوييـ.• 
 البدء بنقاش مطالب المضربيف. –الظروؼ المعيشية لألسرى األمنييف • 
رائيمية . أي نشاط أمني يتـ ممارستو مف داخؿ السجوف أو استئناؼ اضراب األسرى في السجوف اإلس6

 سوؼ يترتب عمييما إلغاء التعيد اإلسرائيمي بتقديـ تسييالت في المجاالت اآلنفة الذكر.
 

 67/7/1061، وكالة معًا اإلخبارية
 
 
 

 فرض قيودا عمى محامييمت الكنيستو  األسرى مستعدون لإلضراب مجدداً  ;5
ؿ اإلسرائيمي استعدادىـ اكد األسرى الفمسطينيوف في سجوف االحتال: نادية سعدالديف وبرىوـ جرايسي

الميمة  اإلسرائيميلإلضراب مجددًا إذا تنصمت مصمحة السجوف مف تنفيذ اتفاؽ الطرفيف، بينما أقّر الكنيست 
وأبمغ  خصوصا ما يتصؿ بمقائيـ محامييـ. األسرىقبؿ الماضية، مشروع قانوف جديد، يفرض قيودا عمى 

ف األراضي المحتمة أف "الحركة األسيرة متحفزة لمعودة إلى رئيس نادي األسير قدورة فارس "الغد" بالياتؼ م
اإلضراب المفتوح عف الطعاـ عند إخالؿ االحتالؿ ببنود االتفاؽ"، معتبرًا ذلؾ "ضمانة أساسية لتنفيذه، 

 إضافة إلى مصر الراعي والمبمور األساس لالتفاؽ مع الجانب اإلسرائيمي".
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ؿ االنفرادي واالعتقاؿ اإلداري والزيارات، جرى تضمينيا في وأضاؼ إف "أبرز مطالب األسرى، مثؿ العز 
 االتفاؽ، ولكف حؽ األسرى في استكماؿ التعميـ بقي مرىونًا بموافقة المحكمة اإلسرائيمية".

ويمنح القانوف االسرائيمي صالحيات لمدير سمطة سجوف االحتالؿ بفرض قيود عمى لقاء األسرى مع 
لمحاميف الذيف يزوروف األسير في سجنو، وذلؾ في حاؿ "وجود شؾ محامييـ، عف طريؽ تحديد عدد ا

ممموس في أف المقاء يستغؿ ليدؼ المس بأمف الدولة، أو بسالمة الجميور، أو بالنظاـ واالنضباط داخؿ 
 السجف"، حسب نص القانوف الذي اقره الكنيست .

ثة أشير، وتمديد ىذه الفترة لثالثة كما يخوؿ القانوف مدير سمطة السجوف بتقييد عدد المحاميف لمدة ثال
أشير إضافية بموافقة المستشار القضائي لحكومة االحتالؿ. باإلضافة لذلؾ، يخوؿ القانوف المحكمة 

اشير إضافية في كؿ مرة، وكؿ ذلؾ دوف فحص الشبيات المزعومة  8المركزية بتمديد مدة المنع لفترة 
 بخصوص كؿ أسير عمى انفراد.

 68/7/1061، الغد، عم ان
 

 " .. الجيش اإلسرائيمي ييدد باقتحام بيت لحمقبة راحيل"في  إسرائيمي 10فمسطينيون يحاصرون  60
ىددت قوات االحتالؿ "اإلسرائيمي" قبؿ قميؿ باقتحاـ مدينة بيت لحـ جراء محاصرة مجموعة مف الشباب 

رات مف الشباب الفمسطينييف وذكر موقع "كيكار ىشبات" أف العش الفمسطينييف لعشريف مغتصًبا بقبة راحيؿ.
مغتصًبا داخؿ قبة راحيؿ؛ حيث يقـو الشباب مقنعو الوجو برشؽ قبر راحيؿ مف جميع  10يحاصروف 

وقاؿ الموقع: "اضطر المستوطنوف االختباء داخؿ القبة وعمى الرغـ مف وصوؿ القوات  االتجاىات بالحجارة.
 لممكاف إال أف إلقاء الحجارة متواصؿ".

عسكرية فإف قوات االحتالؿ استنجدت بالقوات الفمسطينية لمنع إلقاء الشباب الحجارة نحو  وبحسب مصادر
وقاؿ مصدر عسكري: "لو بقي الوضع كذلؾ سنضطر لدخوؿ  المغتصبيف المحاصريف داخؿ قبر راحيؿ.

 مدينة بيت لحـ لوقؼ إلقاء الحجارة".
 68/7/1061، السبيل، عم ان

 
 % من مساحة الضفة80ومستوطنوه يسيطرون عمى  مركز أبحاث األراضي: االحتالل 66

% مف 80قاؿ مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، اليوـ الثالثاء، إف ما يقارب  :الخميؿ
 مساحة الضفة الغربية في حكـ المسيطر عمييا مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي ومستوطنيو.

النكبة أف االحتالؿ يستخدـ جدار الفصؿ العنصري مف أجؿ  وأوضح المركز في بياف لو لمناسبة ذكرى 
االستيالء عمى المزيد مف األراضي وعزؿ المزيد مف القرى والخرب الفمسطينية تمييدا لترحيميا، وأنو لـ 

 يكتؼ بشؽ الطرؽ االلتفافية التي ال غاية ليا سوى تدمير األراضي وعزؿ المزيد مف التجمعات السكانية.
إلى أف االحتالؿ يخطط لمد سكة حديد يقطع بيا أوصاؿ الضفة الغربية ويربط بيف ولفت المركز 

ألؼ دونـ  50كـ( ويصادر بذلؾ حوالي  678المستوطنات المقامة عمى األرض الفمسطينية المحتمة بطوؿ )
 ألؼ دونـ أخرى مف أراضي الضفة. 90ويمنع استخداـ حوالي 

-6/67-6سرائيمية عمى األرض الفمسطينية في الفترة ما بيف ووثؽ مركز أبحاث األراضي االعتداءات اإل
مسكنا آخر، وأوامر  669مسكنا فمسطينيا، وأصدر أوامر ىدـ لحوالي  91، حيث ىدـ االحتالؿ 7-1061



 
 
 

 

 

           15ص                                    1705العدد:                68/7/1061 األربعاء التاريخ:

مسكنا، كما ىدـ آبار وجدراف وحظائر مواشي ومحالت تجارية وغرؼ زراعية وغيرىا  570إخالء لنحو 
 منشأة أخرى. 696لعمؿ في حوالي منشأة، وأوقؼ ا 100بحوالي 

% منيا أشجار مثمرة 90آالؼ شجرة زيتوف، وأف  5وبّيف المركز أف االحتالؿ قمع وحرؽ وقطع حوالي 
كبيرة والباقي أشتاؿ، إضافة إلى نحو ألؼ شجرة أخرى تـ تكسير أغصانيا بصورة ىمجية، واالستيالء عمى 

 آالؼ دونـ لصالح الجدار واالستيطاف. :نحو 
وه المركز إلى أف ىذه اإلجراءات المتسارعة التي يقوـ بيا االحتالؿ ومستوطنوه ضد األرض الفمسطينية ون

ومالكييا ومزارعييا، ترافقيا ىجمة موازية عمى ما يمتمكو الفمسطينيوف مف األرض الفمسطينية المحتمة عاـ 
لؼ دونـ منيا بتكراره ىدـ قرية أ 00:سواء في أراضي النقب التي يحاوؿ االحتالؿ االستيالء عمى  :6;6

 العراقيب.
 67/7/1061، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 شعبنا في الوطن والشتات موحد ومتمسك بحق العودة :لمنكبة 86ـفي الذكرى ال زعبي حنين 61

والمدف التي  اعربت النائبة حنيف زعبي عف اعتزازىا بشعبنا في الناصرة واـ الفحـ وسخنيف وسائر القرى
وقالت  لمنكبة الفمسطينية. 86التزمت جميعيا باالضراب العاـ والشامؿ تمبية لنداء الواجب واحياء لمذكرى اؿ

زعبي، مرة اخرى، يثبت شعبنا انو ال يحتاج الى جيد او اقناع ليمبي نداء الواجب الوطني واالخالقي، لقد 
ت االعالف عنو، ورغـ اف اعالف االضراب الموحد في نجح االضراب الشامؿ رغـ الفترة الوجيزة التي سبق

ذكرى النكبة ىو ليس تقميدا بؿ ىوحدث نوعي جديد في ثقافتنا السياسية عميو اف يتكرر ليصبح تقميدا 
 سنويا.

لقد ثبت لنا اف كرامة الناس وسموؾ الناس بكبرياء ال يحتاج الى جيد والى عناء بؿ ىي امور عفوية 
 مة في نفسية شعبنا ووجدانو الوطني.وتمقائية النيا متاص

لمنكبة يبعث برسالة  86وىا ىو شعبنا باضرابو التاريخي الموحد الذي يعـ الوطف والشتات في الذكرى اؿ
اف  واضحة، انو ال يقبؿ بالدوس عمى تاريخو وانكار نكبتو وبتره عف سائر اجزاء شعبو وال بشرذمة تاريخو.

لقيادات السياسية بانو جاىز دائما لمنضاؿ والتضحيات وىو مصر اف شعبنا يعطي بذلؾ درسا لنا ولكؿ ا
 يكوف بوصمة لنضالو السياسي والكماؿ المشوار ميما طاؿ ومف اليستطيع اكماؿ المسير فميتنحى جانبا.
وانو كمما طاؿ الزمف يزداد اصرارا عمى التمسؾ بحؽ العودة الى دياره مخيبا جميع الرىانات عمى النسياف 

دـ وموت الكبار ونسياف الصغار ليذا الحؽ المقدس، وىوموحد في الداخؿ والضفة وغزة والشتات حوؿ والتقا
 مطمبو االساس في العودة وتقرير المصير.

 67/7/1061، :6عرب 
 

 في المنفى كبوتشي يؤكد عمى حق عودة الالجئين الفمسطينيين إلى وطنيمالقدس مطران 65
كبوتشي، عمى حؽ عودة كؿ الالجئيف الفمسطينييف إلى وطنيـ األـ  شدد مطراف القدس في المنفى ىيالريو

جاء ذلؾ في كممة وجييا المطراف كبوجي إلى المشاركيف في أمسية وطنية نظميا دير الرـو  فمسطيف.
 الممكييف الكاثوليؾ في راـ اهلل، لمناسبة الذكرى الرابعة والستيف لمنكبة، بعنواف 'بأيدينا سنعيد بياء القدس'.

قاؿ المطراف كبوتشي في كممتو: 'عمى الشعب الفمسطيني األخذ بزماـ األمور الستعادة حقوقو الشرعية و 
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المسموبة، تنفيذا لمشرعية الدولية التي تحّرـ االحتالؿ، وتقضي بتحرير األرض المحتمة وعدـ المساس إطالقا 
 بمعالميا التاريخية والحضارية'، مؤكدا أف االستيطاف غير شرعي.

ب المطراف كبوتشي بقياـ دولة فمسطينية حرة مستقمة عاصمتيا القدس. كما طالب بإطالؽ سراح جميع وطال
نياء االنقساـ لمواصمة النضاؿ،  األسرى الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية، مؤكدا أىمية الوحدة الوطنية وا 

 وعدـ االستسالـ لحيف التحرير واالنتصار.
 67/7/1061، :6عرب 

 
 األقصى" األحد المقبلالمسجد  نظم مسيرة استفزازية نحو "ت يوديةيجماعات  66

أعمنت جماعات صييونية متشددة عف نيتيا تنظيـ مسيرة استفزازية باتجاه حائط البراؽ مرورًا بالبمدة : القدس
امًنا القديمة مف القدس المحتمة، األحد المقبؿ، لمدعوة إلى ىدـ المسجد األقصى وبناء "الييكؿ" المزعوـ وتز 

 مع ذكرى النكبة الفمسطينية.
 67/7/1061، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 "سواسية": المجتمع الدولي يتحمل معاناة الفمسطينيين وحقوقيم ال تسقط بالتقادم 67

قاؿ مركز "سواسية" لحقوؽ اإلنساف بأف المجتمع الدولي بمنظماتو المختمفة "يتحمؿ المسؤولية  : راـ اهلل
، وما تبع ذلؾ مف معاناة الفمسطينييف إلى :6;6مروًرا بالنكبة عاـ  69;6ا مف وعد بمفور عاـ القانونية بدءً 

وأشار مركز "سواسية" لحقوؽ اإلنساف في بياف لو في ذكرى النكبة الرابعة والستوف تمقت "قدس برس"  اآلف.
مف وال يجوز الى كاف نسخة منو إلى أف "حقوؽ الشعب الفمسطيني ىي حقوؽ ال تسقط بالتقادـ بمرور الز 

التنازؿ عنيا وتحت اى ظرؼ"، مؤكًدا عمى "حؽ الشعب الفمسطيني في البقاء عمى أرضو و تقرير مصيره 
قامة دولتو المستقمة ورفض كؿ أشكاؿ القمع والتيجير الجماعي تنفيذا لمقوانيف والمواثيؽ الدولية وقرارات  وا 
 األمـ المتحدة واتفاقية جنيؼ الرابعة"، وفؽ تعبير البياف.

وطالب المركز "األطراؼ الفمسطينية بضرورة اإلسراع في تنفيذ اتفاؽ المصالحة عمى ارض الواقع لمواجية 
لفمسطيني والعمؿ عمى وضع آلية موحدة لمتابعة إسرائيؿ أماـ كافة المحافؿ الدولية النتزاع حقوؽ الشعب ا

نياء ىذه المعاناة المستمرة"، كما قاؿ.  تطبيؽ القرارات الدولية وا 
 د67/7/1061قدس برس، 

 
 األردن يسعى الستصدار قرار أممي لوقف االعتداءات اإلسرائيمية في القدس 68

الى "الرأي" اف لجنة التراث العػالمي  بمغ مصدر مطمع في وزارة الخارجية في تصريحأ :ىال العدواف -عماف 
التابعػػػػة لمنظمػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة لمتربيػػػػة والعمػػػػـو والثقافػػػػة )اليونسػػػػكو( سػػػػتعقد اجتماعػػػػا حاسػػػػما فػػػػي الخػػػػامس 

واشػار  والعشريف مف حزيراف المقبؿ لبحث موضػوع االعتػداءات واالنتياكػات االسػرائيمية فػي القػدس الشػريؼ.
ديـ تقريػػػر مفصػػػؿ فػػػي وجػػػو كافػػػة المخططػػػات االسػػػرائيمية اليادفػػػة الػػػى المصػػػدر الػػػى اف االردف سػػػيقـو بتقػػػ

ووفػؽ المصػدر فػاف االردف  االعتداء عمى المدينة المقدسة ومحاوالت تغيير واقع المدينػة العربػي واالسػالمي.
 سػػيتقدـ خػػالؿ االجتمػػاع بتقريػػر شػػامؿ يتضػػمف تفاصػػيؿ االعتػػداءات االسػػرائيمية عمػػى المقدسػػات فػػي القػػدس.

ف االردف سػػيطمب رسػػميا اف تخػػرج المجنػػة بقػػرار يتضػػمف الطمػػب مػػف اسػػرائيؿ رسػػميا عػػدـ اتخػػاذ اي وبػػيف ا
 اجراءات احادية الجانب في مدينة القدس القديمة ككؿ.
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ولفػػػت الػػػى اف االردف أعػػػد تقريػػػرا شػػػامال حػػػوؿ ادؽ تفاصػػػيؿ الحفريػػػات التػػػي قامػػػت بيػػػا اسػػػرائيؿ فػػػي القػػػدس 
ا حػدث ويحػػدث، مبينػا اف اىػـ مػػا تفرضػو المرحمػة االف ىػػو اخػذ موافقػػة القديمػة، وىػو عمػػى عمػـ االف بكػؿ مػػ

 باالغمبية بوقؼ اي اعتداءات عمى القدس القديمة بالكامؿ.
واشار المصدر ذاتو الى اف اجتماعا ىاما لمجنة الوطنية لمقدس يعقد فػي عمػاف نيايػة أيػار الجػاري فػي وزارة 

فعػو الػى لجنػة التػراث التػي تعقػد اجتماعيػا نيايػة حزيػراف المقبػؿ، الخارجية العداد التقرير بصورتو النيائية لر 
 مبينا اف ىذه المجنة تضـ ممثميف عف وزارات الخارجية واالوقاؼ والتربية.

فيما تابع المصدر اف االتصاالت االردنية دائمة مػف خػالؿ وزارة الخارجيػة ووزارة االوقػاؼ ومختمػؼ الجيػات 
دف الػرافض الي اجػراء اسػرائيمي يمػس بالوضػع القػائـ لبػاب المغاربػة وكػذلؾ المعنية بالتاكيد عمػى موقػؼ االر 

 أية اجراءات تتعمؽ بيوية القدس ومقدساتيا االسالمية والمسيحية ومحاوالت تغيير ىويتيا العربية .
 68/7/1061، الرأي، عم ان

 
 "النواب" يجدد دعمو لمفمسطينيين بذكرى النكبة: انعم   69

رأ مجمسا النواب والوزراء الفاتحة عمى أرواح شيداء فمسػطيف واألمػة العربيػة، الػذيف ق :جياد المنسي -عماف 
 لنكبة فمسطيف التي صادفت أمس. 86قضوا مف اجؿ الدفاع عف فمسطيف، وذلؾ بمناسبة الذكرى 

وجػػدد المجمػػس رفضػػو ، بيانػػا تضػػامنيا مػػع الشػػعب الفمسػػطيني بمناسػػبة ذكػػرى النكبػػة النػػواب، وأصػػدر مجمػػس
لمػػؤامرة الػػوطف البػػديؿ، مشػػددا عمػػى أىميػػة تمكػػيف الشػػعب الفمسػػطيني مػػف إقامػػة دولتػػو المسػػتقمة عمػػى  القػػاطع

 ترابو الوطني وعاصمتيا القدس الشريؼ وحقو المشروع في العودة والتعويض.
وطالب الييئات والمؤسسات التمثيمية والتشريعية في العالـ اجمع بتحمؿ مسؤولياتيا والضغط عمى حكوماتيػا 

 اجؿ الوصوؿ إلى حؿ ليذه القضية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصمة. مف
 68/7/1061، الغد، عم ان

 
 تنظم رحمة جوية لكسر الحصار المفروض عمى غزة "1األنصار "قافمة : انعم   :6

ة الػى (، اليـو الثالثاء، عف تنظيـ رحمة جوي1عماف ػ يو بي آي: أعمنت لجنة قافمة شرياف الحياة )األنصار 
 قطاع غزة، في خطوة ىي األولى لكسر الحصار المفروض عمى القطاع عبر مطار العريش المصري.

وقػػاؿ رئػػػيس المجنػػة وائػػػؿ السػػقا فػػػي مػػؤتمر صػػػحافي، إف الجيػػات الحكوميػػػة منحػػت الموافقػػػة لمقافمػػة لتسػػػيير 
س المقبػػؿ عمػػى مػػتف مشػػاركًا، موضػػحًا أف القافمػػة سػػتتجو إلػػى قطػػاع غػػزة يػػوـ الخمػػي 0;الرحمػػة التػػي ستضػػـ 

 طائرة خاصة مف الخطوط 'الممكية' األردنية، عبر مطار العريش المصري.
وأضػػػاؼ أف 'الحممػػػة تسػػػعى إلػػػى إيصػػػاؿ المسػػػاعدات لمفمسػػػطينييف فػػػي قطػػػاع غػػػزة مػػػف بينيػػػا األدويػػػة التػػػي 

 يحتاجيا القطاع بعد أف نفد مخزونو منيا، وغالبيتيا ألمراض القمب والسرطاف واألطفاؿ'.
السقا أنو 'سيتـ إستحداث صندوؽ لدعـ المشاريع الصغيرة في قطاع غزة برأسماؿ ربع مميوف دوالر'،  وكشؼ

 مشػػيرًا إلػػى أنػػو سػػيتـ إسػػتحداث مركػػز تػػدريب فػػي خػػاف يػػونس )جنػػوب( لتػػدريب وتأىيػػؿ أصػػحاب الحػػرؼ'.
المنتجػات الغّزيػة وأوضح أف الغاية مف الرحمة 'تمكيف األىؿ فػي غػزة مػف إقامػة الصػناعات الخفيفػة وتسػويؽ 

 إلى الوطف العربي'.
 68/7/1061، القدس العربي، لندن
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عالميات عرب يحيون األسرى لصمودىم األسطوري: البترا ;6  إعالميون وا 
حيػػا مشػػاركوف ومشػػاركات فػػي مػػؤتمر اإلعالميػػات العربيػػات التاسػػع، األسػػرى العػػرب  :غػػادة الشػػي  -البتػػرا 

ونظػػـ المػػؤتمر، الػػذي يعقػػد بفنػػدؽ ومنتجػػع طيبػػة زمػػاف فػػي البتػػرا،  ة.والفمسػػطينييف فػػي معركػػة األمعػػاء الخاويػػ
 مركز اإلعالميات العربيات تحت عنواف "االعالمية العربية ودورىا في ظؿ المتغيرات السياسية".

وفػػػي مسػػػتيؿ الجمسػػػة، حيػػػا منسػػػؽ التيػػػار القػػػومي التقػػػدمي المينػػػدس خالػػػد رمضػػػاف أبطػػػاؿ معركػػػة األمعػػػاء 
المحػػػرؾ االسػػػاس لمربيػػػع العربػػػي، ىػػػو قيػػػاس مسػػػتوى كػػػؿ أشػػػكاؿ النزاعػػػات التػػػي راحػػػت الخاويػػػة، معتبػػػرا اف 

ضحيتيا المرأة عموما والمرأة االعالمية خصوصػا، اضػافة الػى مقيػاس موقػؼ الحراكػات العربيػة مػف الشػعب 
 الفمسطيني المقموع والنساء االسيرات في سجوف االحتالؿ ومجتمعات االستبداد.

 68/7/1061، الغد، عم ان
 

 لجنة فمسطين في نقابة الصحفيين تؤكد رفض المساس بحق العودةعم ان:  70
أكػػدت لجنػػة فمسػػطيف فػػي نقابػػة الصػػحفييف رفضػػيا المسػػاس بحػػؽ العػػودة، ومناىضػػتيا ألي  د:الغػػ –عمػػاف 

وشػددت، فػي بيػاف أصػدرتو أمػس بالػذكرى الرابعػة والسػتيف لمنكبػة،  مشاريع تستيدؼ النيؿ أو االنتقاص منو.
رة استمرار عمؿ وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف "األونروا" إلػى حػيف التوصػؿ إلػى حػؿ عمى ضرو 

الػػػػذي يػػػػنص صػػػػراحة عمػػػػى العػػػػودة والتعػػػػويض، مػػػػع ضػػػػرورة التصػػػػدي  6;6لقضػػػػيتيـ وفػػػػؽ القػػػػرار الػػػػدولي 
 لممحاوالت الصييونية الغربية إلنياء وجود الوكالة وتصفيتيا، تمييدًا إلسقاط حؽ العودة.

المجنػػة صػػمود الشػػعب الفمسػػطيني داخػػؿ فمسػػطيف المحتمػػة وخارجيػػا، مؤكػػدة حػػؽ عػػودة الالجئػػيف إلػػى  وحيػػت
مػدنيـ وقػػراىـ، كونػو حػػؽ جمػاعي وفػػردي غيػر قابػػؿ لمتصػرؼ، وال يػػزوؿ بالتقػادـ، وال تجػػوز فيػو اإلنابػػة، وال 

 تمغيو أي اتفاقيات أو معاىدات قد تتناقض معو.
 68/7/1061، الغد، عم ان

 
 يؤكد ضرورة إنياء االنقسام الفمسطيني في االردن "القومية الحركة" 76

وأكد الحزب في بياف ، أكد حزب الحركة القومية عمى ضرورة إنياء االنقساـ عمى الصعيد الفمسطيني: عماف
أىمية حمايػة وترسػي  اتفػاؽ المصػالحة الفمسػطينة، وصػواًل إلػى الميمػة  ،لو في الذكرى الرابعة والستيف لمنكبة

ر ممثمة بإعادة ترتيب البيت الفمسطيني واستعادة التمثيؿ الوطني الديمقراطي بخاصة بعدما اتضػح عقػـ األكب
 الرىاف عمى المفاوضات مع الكياف الصييوني.

وأشػػار إلػػى أف قضػػية الالجئػػيف وحػػؽ العػػودة سػػيبقياف أصػػؿ الصػػراع، حيػػث المخيمػػات شػػاىدة عمػػى النكبػػة، 
والجاليػػات فػػي الميػػاجر وداخػػؿ فمسػػطيف يحممػػوف مفػػاتيح بيػػوتيـ وعيػػونيـ مؤكػػدًا أف أبنػػاء الالجئػػيف والشػػتات 

 شاخصة نحو تحرير فمسطيف.
 68/7/1061، الدستور، عم ان

 
 تسير شاحنات لحوم الى قطاع غزة "الييئة الياشمية" 71

ثػالث  قامت الييئة الخيرية األردنية الياشمية امس الثالثػاء بالتعػاوف مػع تكيػة اـ عمػي بارسػاؿ: بترا –عماف 
وقػػاؿ امػػيف عػػاـ الييئػػة ايمػػف المفمػػح اف  طنػػا لألشػػقاء فػػي قطػػاع غػػزة. 58شػػاحنات مػػف المحػػـو المجمػػدة تػػزف 
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الشاحنات تـ تسميميا الى وكالة االمـ المتحدة لغوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسػطينييف )االونػروا( ىنػاؾ ليصػار 
 الى توزيعيا عمى مستحقييا.

 68/7/1061، الدستور، عم ان
 

 مراقبة قرب الجدار عمى مسافة أمتار من "بو ابة فاطمة"إسرائيمية لما كامير  75
وضػػػعت القػػػوات االسػػػرائيمية كػػػاميرا لممراقبػػػة عمػػػى عمػػػود خمػػػؼ الجػػػدار اإلسػػػمنتي قبالػػػة : "النيػػػار" –الجنػػوب 

ف كفركال، عمى مسافة أمتار مف "بّوابة فاطمة"،  بارتفاع  نحو عشرة أمتار، تشرؼ عمى الطريؽ الحدودية بي
 كفركال وعديسة، لممراقبة قبؿ إنجاز الجدار ووضع شريط شائؾ عميو تخّوفا مف أي عمميات تسّمؿ.

وتوّقؼ العمؿ في الجدار منػذ السػبت، تحسػبًا ألي تحّركػات فمسػطينية فػي ذكػرى النكبػة التػي صػادفت أمػس. 
ئؾ. وعصػػرًا، أفػػاد مصػػدر وفػػي القطػػاع الشػػرقي، سػػّير االسػػرائيميوف دوريػػات ونشػػروا جنػػودًا قػػرب السػػياج الشػػا

أمني عف تحرؾ آليات عسكرية ودوريات راجمة في الجانب االسرائيمي، قبالة بوابػة مػاروف الػراس فػي القطػاع 
 الغربي.

 68/7/1061، النيار، بيروت
 

 الالجئين الفمسطينيين إلى ديارىم عودةالجامعة العربية تؤكد حق  76
 يلذكرى النكبة عمى حؽ عودة الشعب الفمسطين 86الػ  الذكرى يأكدت جامعة الدوؿ العربية ف :القاىرة

الميجر إلى أرضو، كما طالبت الجامعة العربية الكياف الصييوني بوقؼ الممارسات واالنتياكات المتواصمة 
بياف ليا تمقى  يف ،العربية المحتمة واألراضيقطاع فمسطيف ، وقالت الجامعة العربية المحتمة. األراضي يف

يني لإلعالـ نسخة منو، إف الدوؿ العربية ما زالت متمسكة بتطبيؽ قرار األمـ المتحدة رقـ المركز الفمسط
بشأف حؽ العودة لالجئيف الفمسطينييف، باإلضافة إلى تمسكيا بمبادرة السالـ العربية  :6;6لعاـ  6;6

ىذه الشعب  يف وحيت الجامعة العربية .89;6ومبدأ حؿ الدولتيف عمى أساس حدود الرابع مف يونيو لعاـ 
 الصامد، كما خصت بالتحية األسرى والمعتقميف الفمسطينييف، "أصحاب معركة األمعاء الخاوية". يالفمسطين

 67/7/1061المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 
 

 في السجون اإلسرائيميةعن األسرى  باإلفراجطالب يالبرلمان العربي  77
بالقاىرة أمس،  1061اـ دورتو العادية المستأنفة لعاـ في خت ،طالب البرلماف العربي: الحميد سعيد عبد

برئاسة عمي سالـ الدقباسي رئيس البرلماف، بضرورة االلتزاـ بوثيقة المصالحة الفمسطينية واإلسراع في 
واستكماؿ عمؿ لجنة تفعيؿ وتطوير منظمة التحرير  ،وتشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني الفمسطينية ،تنفيذىا

اتيا، بما يعزز قدرتيا عمى مواجية التحديات وتعزيز تمثيميا لمشعب الفمسطيني والمطالبة الفمسطينية ومؤسس
بتنفيذ قرارات القمـ العربية بشأف القدس، خاصة توفير متطمبات عمؿ صندوؽ القدس. كما طالب البرلماف 

يني في بالعمؿ الجاد عمى دعـ صمود الشعب الفمسطيني، خاصة في القدس وتأكيد حؽ الشعب الفمسط
 مقاومة االحتالؿ بأشكالو كافة.
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وطالب البرلماف العربي بضرورة اإلفراج الفوري عف األسرى والمعتقميف الفمسطينييف والعرب كافة، كما طالب 
المجنة الدولية لمصميب األحمر في جنيؼ بتحمؿ مسؤولياتيا القانونية واإلنسانية تجاه األسرى والعمؿ عمى 

 اإلفراج عنيـ.
 68/7/1061أبو ظبي،  االتحاد،

 
 منظمة التعاون اإلسالمي تثم ن صمود الحركة الفمسطينية األسيرة 78

: أعربت منظمة التعاوف اإلسالمي عف تقديرىا لثبات وصمود األسرى الفمسطينييف .(آي.بي.يو) -الرياض 
جاز الذي تـ في السجوف اإلسرائيمية، وىنأت المعتقميف السياسييف والشعب الفمسطيني وقيادتو عمى اإلن

 ،في بياف صحافي الثالثاء و،وقاؿ األميف العاـ لمنظمة التعاوف اإلسالمي أكمؿ الديف إحساف أوغم تحقيقو.
أنو تابع إضراب األسرى في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، وبذؿ جيودًا مع عدة أطراؼ دولية مف أجؿ 

نياء معاناتيـ مشيدًا في الوقت نفسو  بصمود وصبر األسرى، وما تحّموا بو مف ضماف تحقيؽ مطالبيـ، وا 
عزيمة قوية فضحت سياسات االحتالؿ اإلسرائيمي العنصرية وانتياكاتو لمبادئ حقوؽ اإلنساف واالتفاقات 

لحمميا عمى االلتزاـ بأحكاـ القانوف الدولي  "إسرائيؿ"وطالب المجتمع الدولي بمواصمة الضغط عمى  الدولية.
 والقانوف اإلنساني.

 68/7/1061، لندن، لعربيالقدس ا
 

 األسرى: سفير مصر في تل أبيب أشرف عمى توقيع االتفاق "القدس العربيلـ مصدر فمسطيني 79
زىير أندراوس: عممت القدس العربي مف مصادر فمسطينية رفيعة المستوى أف السفير المصري  -الناصرة 

التفاؽ بيف جياز األمف العاـ )الشاباؾ عمى توقيع ا في الدولة العبرية، ياسر رضا، ىو الذي أشرؼ شخصياً 
وزادت المصادر قائمة إف المصرييف  اإلسرائيمي( وممثمي األسرى المضربيف عف الطعاـ مف جميع الفصائؿ.

مف رفض  عمى أف المصرييف، كانوا مستاءيف جداً  تدخموا وبقوة مف أجؿ حؿ مشكمة األسرى، مؤكداً 
ع عميو بوساطة مصرية مع األسرى، والذي تـ توقيعو خالؿ إخراج االتفاؽ الذي تـ التوقي "إسرائيؿ"

إلى أف  ، الفتاً طشاليمعاد جالمفاوضات بيف حركة حماس والدولة العبرية إلطالؽ سراح الجندي اإلسرائيمي، 
لغاء العزؿ  "إسرائيؿ" تعيدت في االتفاؽ نفسو أْف ُتطبؽ ما جاء فيو بالنسبة لتحسيف شروط األسرى وا 

 أنيا نكثت بوعدىا، األمر الذي دفع األسرى إلى خوض معركة األمعاء الخاوية، عمى حد االنفرادي، إال
 تعبيره.

 68/7/1061، لندن، القدس العربي
 

 بيم كأسرى حرب لالعترافمنظمة حقوقية: رضوخ االحتالل لمطالب األسرى يميد  :7
إلى االعتراؼ باألسرى دعت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا المجتمع الدولي  :لندف

إلزاـ إسرائيؿ باحتراـ حقوؽ األسرى "الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي كأسرى حرب، و
وحثت المنظمة في بياف  المنصوص عمييا في القانوني الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف".

 وكالةأرسمت نسخة منو ل 7|67الؿ يوـ الثالثاء ليا بمناسبة التوقيع عمى وثيقة بيف قيادة األسرى واالحت
الوطنية ومساندتيـ حتى نيؿ  أجندتيـقدس برس، الشعوب العربية واإلسالمية إلى إبقاء قضية األسرى عمى 

 حريتيـ.
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 67/7/1061قدس برس، 
 

 "إسرائيلـ"ل استراتيجياً  لمواليات المتحدة أو كنزاً  عسكرياً  الفتوح: مصر لن تكون حميفاً  أبو ;7
، أف وىاجر حجازي ،وسامح الشيف ،أحمد العطارنقاًل عف مراسمييا  68/7/1061األىرام، القاىرة، نشرت 

مصر القوية والديمقراطية لف تعود  أفأكد  ، المرشح النتخابات الرئاسة المصرية،المنعـ أبو الفتوح عبد د.
 إستراتيجياً  وكنزاً  ،يات المتحدة األمريكيةلموال عسكرياً  حميفاً ، ما كانت عميو في عيد النظاـ البائد ىإل أبداً 

 ،ولف تشارؾ بأي حاؿ مف األحواؿ في حصار الشعب الفمسطيني في األرض المحتمة ،لمكياف الصييوني
 مع تاري  مصر المجيد ومواقؼ الشعب المصري العظيـ. اتساقاً 

مف التطيير العرقي والتفرقة  أساس ىأمس قاؿ فيو: لقد قاـ الكياف الصييوني عم وأصدر أبو الفتوح بياناً 
ليعيشوا  عنيا سكانيا قسراً  ىوأجم ،:6;6 الفمسطينية إباف نكبة عاـ ىحيث أباد مئات القر ، العنصرية

 في انتياؾ صارخ لكؿ الحقوؽ اإلنسانية والمواثيؽ واألعراؼ الدولية. ،عف ديارىـ وأرضيـ الجئيف بعيداً 
اآلف ما ىو إال نموذج صارخ لمتفرقة بيف الناس  ىت وحتمض عاماً  86الكياف الصييوني منذ أفوأضاؼ 

رأسيا حؽ  ىوعم ،تأييده الكامؿ لحقوؽ الشعب الفمسطيني المشروعة ىوشدد عم أساس الديف والعرؽ. ىعم
أف يتمتعوا بكؿ الحقوؽ المدنية والسياسية وكامؿ  ىعم ،ديارىـ وقراىـ التي ىجروا منيا قسراً  ىالعودة إل

 مقدساتيا لكؿ األدياف المختمفة. مدينة القدس بكؿ
عبد المنعـ أبو الفتوح ىنأ  .د ، أفالقاىرةمف  68/7/1061المركز الفمسطيني لإلعالم، وأضاؼ 

وعبَّر  الفمسطينييف عمى انتصارىـ في معركة األمعاء الخاوية، وحصوليـ عمى تعّيد منو بتنفيذ مطالبيـ.
 .ؿ حقوقيـ اإلنسانية العادلةعف تأييده لنضاؿ األسرى المستمر حتى تمبية ك

 
 وال يوجد أي نية التفاقية جديدة "...كامب ديفيد"تعديل بعض بنود  الممكنموسى: من عمرو  80

في ، المرشح في االنتخابات الرئاسية المصرية ،عمرو موسىذكر  :وربيع حمداف ،سمر فتحي -القاىرة 
بعدما بمغت  :;;6ي وزارة الخارجية العاـ في ترؾ منصبي ف" فكر جدياً أنو  الراي،جريدة حوار خاص مع 

ال يحتمؿ بسبب الخط السياسي الذي كاف ينتيجو النظاـ،  حداً  ]مبارؾ[ الخالفات بيني وبيف الرئيس السابؽ
 . "والوضع العاـ في المنطقة إسرائيؿحياؿ عممية السالـ والعالقات مع  خصوصاً 
التعديؿ عمى بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد، كاف  مف الممكف"، قاؿ موسى: "سرائيؿ"إالتعامؿ مع وحوؿ 

ما دامت اتفاقية السالـ  إسرائيؿىناؾ دوافع تيدد األمف القومي لمصر وال يوجد أي نية التفاقية جديدة مع 
قائمة، لكف أصبح العيد الجديد يندد ويعتبر أنو آف األواف أف تقاـ دولة فمسطينية  اإلسرائيمية -المصرية 

 لفمسطيني ألصحابو مرة أخرى.ويعود الحؽ ا
 68/7/1061الراي، الكويت، 

 
 "إسرائيل"مع إقامة عالقات مع : لست أبو العز الحريري المصريةالمرشح لمرئاسة  86

مع إقامة عالقات مع المصرية إنو ليس "مرئاسة لالمرشح  ،أبو العز الحريري قاؿ :عبد الرحمف يوسؼ
اتفاقية  وعف. "ة مثؿ أي دولة، بؿ يجب أف تتوقؼ عالقتنا بياإسرائيؿ، وال أف يكوف بيننا عالقات طبيعي

ىي اتفاقية خنوع واستسالـ ومخمة بالسيادة الوطنية، ويجب أف تعدؿ ، قاؿ لجريدة األخبار: "كامب ديفيد
لفترة انتقالية، وخالؿ ىذه الفترة يكوف الربيع العربي قد تكامؿ وتأثيراتو انعكست عمى الوضع القومي، ويكوف 
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وضع العالمي تجاه حقوؽ اإلنساف قد ارتقى. فنبدأ في العد التنازلي إلقامة فمسطيف ديموقراطية عممانية ال
 . "يتعايش فييا المسمـ والمسيحي والييودي ويعود الالجئوف

ىي قضية مصرية وعربية بالمعنى الوطني لكؿ الدوؿ ، قاؿ أبو العز: "ما رؤيتؾ لمقضية الفمسطينيةوحوؿ 
ضعافيا، واألجياؿ القادمة العربية؛ أل ف وجود إسرائيؿ ضاّر بكؿ الدوؿ العربية؛ ألنيا قامت إلنياؾ األمة وا 

 . "لـ تعد لتقبؿ ىذا الوضع، وأنا مع المقاومة الفمسطينية بكؿ أشكاؿ دعميا
 68/7/1061األخبار، بيروت، 

 
 : حق العودة لن يتم إال بالمقاومةبالقاىرةمؤتمر ذكرى النكبة  81

أكد المشاركوف في مؤتمر ذكرى النكبة الفمسطينية الذي عقده اتحاد المحاميف العرب بالنقابة العامة  :القاىرة
لممحاميف المصرييف بالقاىرة مساء أمس الثالثاء، أف حؽ العودة لمفمسطينييف سيتـ تحقيقو ميما طاؿ الوقت، 

 مقاومة المسمحة. وأف الطريؽ إلى تحرير القدس واألراضي الفمسطينية لف يتـ إال عبر ال
وشدد المشاركوف عمى ضرورة دعـ الفمسطينييف بكافة الوسائؿ السياسية والدبموماسية والقانونية لتمكينيـ مف 

 .حؽ العودة إلى ديارىـ التي تـ تيجيرىـ منيا قسرياً 
فمسطينية في الحكومة ال وزير األسرى والقدس والالجئيف الفمسطيني ،عطا اهلل أبو السبح .فمف جانبو أكد د
أف "جريمة" الحكومة الفمسطينية بغزة ىي إصرارىا عمى عدـ االعتراؼ بػ"إسرائيؿ"، ما جعميا  في قطاع غزة،

 تشدد الحصار عمى غزة وتنكؿ بأىميا.
وأكد سامح عاشور، نقيب المحاميف ورئيس الحزب العربي الناصري، بأف الجيؿ الحالي لف يستطيع أف 

لمشعب العربي بالتحرير الكامؿ  وني، ولكف يجب عميو أف يقطع وعداً يحرر القدس مف الكياف الصيي
قامة الدولة الفمسطينية مف النير إلى البحر.  لألراضي المحتمة وا 

والمنسؽ العاـ لمتجمع القومي العربي  ،السابؽ المصري عضو مجمس الشعب ،وقاؿ النائب جماؿ زىراف
الحؿ والسبيؿ الوحيد لتحرير كامؿ األرض الفمسطينية كي اإلسالمي لدعـ خيار المقاومة: إف المقاومة ىي 

وقاؿ عادؿ الحديثى أميف عاـ اتحاد الميندسيف العرب أف المقاومة المسمحة  تسير "إسرائيؿ" إلى الياوية.
 ىي الحؿ لتحرير كامؿ األراضي الفمسطينية.

 68/7/1061المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 

 إحياء لذكرى النكبةفي القاىرة  يتظاىرونالمصريون  85
نظـ مئات مف المتظاىريف في مصر، أمس، مسيرة كبرى، انطمقت مف أماـ مسجد عمر مكـر في  القاىرة:

لمنكبة، مطالبيف بطرد السفيرة األمريكية مف  86ػميداف التحرير إلى مبنى السفارة األمريكية إحياء لمذكرى ال
وطالب  في عدوانيا المتواصؿ ضد الشعب الفمسطيني. "يؿإسرائػ"مصر، ومندديف بمساندة الواليات المتحدة ل

المتظاىروف الدوؿ العربية واإلسالمية بمساندة المقاومة الفمسطينية ضد العدو الصييوني، وفؾ الحصار 
، داعيف الجامعة العربية إلى تقديـ الدعـ الكامؿ لمقضية "إسرائيؿػ"عمى قطاع غزة وعدـ االعتراؼ ب

 الفمسطينية.
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ات مف المتظاىريف نظموا مسيرة أخرى إلى مقر الجامعة العربية التي تستضيؼ جمسات البرلماف وكاف عشر 
العربي، قبؿ أف ينطمؽ ىؤالء إلى مكتب األمـ المتحدة في القاىرة، مندديف بقرارات المنظمة تجاه القضية 

 الفمسطينية والقضايا العربية.
 68/7/1061الخميج، الشارقة، 

 
 ون ذكرى النكبةطمبة إيرانيون يحي 86

تظاىر طمبة جامعيوف في طيراف، أمس، بمناسبة ذكرى يوـ النكبة وخرجوا وسط العاصمة  طيراف:
وشارؾ في ىذه المسيرات طمبة مف جامعة شريؼ وجامعة طيراف وجامعة الصادؽ إضافة إلى  ،بمسيرات

واألمريكي. وبالمناسبة أقيمت  مواطنيف ومسؤوليف. وقاـ الطمبة في نياية المسيرة بإحراؽ العمـ اإلسرائيمي
 ندوة سياسية بمشاركة السفير الفمسطيني في طيراف صالح الزواوي.

 68/7/1061الخميج، الشارقة، 
 

 يدعو إلى كسر الحصار عن مدينة القدس المغربيالبرلمان  87
لممواقؼ  اً دعا البرلماف المغربي بغرفتيو، إلى كسر الحصار عف مدينة القدس المحتمة، وذلؾ تأكيد :الرباط

المبدئية والثابتة لممغرب في مساندتو لكفاح الشعب الفمسطيني في بناء دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس 
ودعا رئيس فريؽ العدالة والتنمية بمجمس النواب عبد العزيز عماري، في كممة لو أماـ جمسة  الشريؼ.

بالعاصمة  7|66االثنيف  يـوواب مساء سميت بالتاريخية التضامنية والداعمة لمقدس احتضنيا مجمس الن
المغربية الرباط، إلى مواصمة دعـ القضية الفمسطينية في كؿ المحافؿ الدولية والمساىمة في دعـ المصالحة 

 الوطنية الفمسطينية بتنسيؽ مع مصر واعتماد يوـ وطني لنصرة القضية الفمسطينية.
تي تشرؼ عمييا وكالة بيت ماؿ القدس، وتخصيص كما دعا عماري إلى دعـ مشاريع اإلعمار والتنمية ال

 حصص كافية في وسائؿ اإلعالـ لمتعريؼ بمعاناة المقدسييف وبتاري  المدينة المقدسة.
 67/7/1061المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 "إسرائيل"مع "التطبيع"طالب بتجريم تالجمعية المغربية لحقوق اإلنسان  88

، كخطوة تضامنية "إسرائيؿ"نساف بإصدار قانوف يجـر التطبيع مع طالبت الجمعية المغربية لحقوؽ اإل
متقدمة ونوعية ضمف المطالب الديمقراطية لمشعب المغربي. وأدانت في بياف، أمس، بمناسبة ذكرى النكبة، 
العمميات التطبيعية لجيات مغربية رسمية مع الكياف الصييوني في اآلونة األخيرة ضد موقؼ الشعب 

الحية الرافض لمتطبيع بكؿ أشكالو، والعمؿ عمى وقؼ كؿ أشكاؿ التعامؿ مع الكياف وتفعيؿ  المغربي وقواه
 موقؼ مقاطعتو.

 68/7/1061الخميج، الشارقة، 
 

 اإلسرائيميةلممخابرات  عميالً تعدم  إيران 89
، 67/7اء أعدمت، الثالث اإليرانيةإف السمطات  اإليرانية اإلسالميةقالت وكالة أنباء الجميورية : وكاالتال

وكالة ال. ونقمت 1066)الموساد( وقتؿ أحد عممائيا النووييف عاـ  اإلسرائيميةرجال أديف بالعمالة لممخابرات 
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 أفبعد  ،نفذ في ماجد جمالي فاشي في بطيراف شنقاً  اإلعداـحكـ  إفعف مكتب المدعي المركزي قولو 
 ي محمدي. بقتؿ مسعود عم إلدانتو أغسطس آب/في  باإلعداـصدر عميو حكـ 

 67/7/1061موقع فمسطين أون الين، 
 

 حقيبة مدرسية عمى أيتام غزة 6:00توزع  مؤسسات قطرية :8
حقيبة مدرسية  6:00الدوحة: قامت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية بتوزيع نحو 

ة اإلسالمية تحت شعار طفولة بقطاع غزة في احتفاؿ نظمتو اإلغاث األيتاـ األطفاؿمجيزة بالقرطاسية عمى 
 آمنة مستقبؿ واعد بمناسبة يـو الطفؿ الفمسطيني.

وأطمقت قناة الجزيرة لألطفاؿ واإلدارة العامة لألوقاؼ "أوقاؼ" ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" ىذه 
بمداف  :في  ألؼ حقيبة مدرسية كاممة المواـز 0:الحممة تحت عنواف "أطفالنا.. مستقبمنا" وتيدؼ لتوزيع 

 عربية ىي: فمسطيف والعراؽ والصوماؿ واليمف والسوداف وتونس ومصر وليبيا.
 68/7/1061الراية، الدوحة، 

 
 رافضي الخدمة في الجيش اإلسرائيمي عتقالا تدين"الييئة العربية"  ;8

ا، قياـ دانت الييئة العربية لدعـ رافضي الخدمة في الجيش اإلسرائيمي، التي تتخذ مف بيروت مقرًا لي
سمطات االحتالؿ بحممة مداىمات واعتقاالت عنيفة في عسفيا ودالية الكرمؿ، لعدد مف الشباب الرافضيف 

ونددت الييئة لدعـ رافضي الخدمة بيذه اإلجراءات التعسفية في  .اإلسرائيميلمخدمة اإللزامية في الجيش 
تدي عمى المسجد األقصى ويصادر حؽ الرافضيف لمخدمة في الجيش الذي يقتؿ األطفاؿ في فمسطيف ويع

فمسطيني وعربي في مخالفة فاضحة  أسير 6700األراضي ويبني المستوطنات، ويعتقؿ ما يزيد عمى 
 واتفاقيات جنيؼ". اإلنسانيلمقانوف الدولي 

 68/7/1061، بيروت، المستقبل
 

 فمسطينياً  650قوات النظام السوري قتمت منذ بداية الثورة  :العاشق رامي الفمسطينيفنان ال 90
الفناف رامي العاشؽ، وىو أحد الالجئيف الفمسطينييف مف حممة الوثائؽ السورية، : ذكر موفؽ كماؿ - عماف

مف حممة  فمسطينياً  650في تصريح إلى "الغد" أمس، أف قوات النظاـ السوري قتمت منذ بداية الثورة 
 حد تعبيره. الوثائؽ، الذيف "امتزجت دماؤىـ بدماء إخوتيـ السورييف"، عمى

 68/7/1061الغد، عم ان، 
 

 كيمة من سوريا بعد تعذيبو في السجن سالمةترحيل المفكر الفمسطيني  96
"الوحشية الشديدة" التي تتعامؿ بيا ػيوـ الثالثاء ب اإلنسافندد المرصد السوري لحقوؽ  :وكاالت –دمشؽ 
مسطيني سالمة كيمة الذي تعرض "لتعذيب السورية مع المعتقميف لدييا، وبينيـ المفكر الف األمنية األجيزة

لكيمة تبدو فييا آثار رضوض قوية وآثار حروؽ عمى  ووزع المرصد صوراً  مف سوريا. إبعادهشديد" قبؿ 
 ذراعي كيمة وساقيو.

عف  66/7 االثنيف يـو بإبعاده، وقامت السمطات السورية 1061 بريؿأ وكاف كيمة اعتقؿ في نياية نيساف/
 بحسب المرصد السوري. السورية، األراضي
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 67/7/1061وكالة سما اإلخبارية، 
 

 األمم المتحدة ترحب باتفاق إنياء إضراب األسرى 91
روبرت سيري  األوسطالمتحدة الخاص لعممية السالـ في الشرؽ  األمـرحب منسؽ : أحمد رمضاف -راـ اهلل 
مع  اإلسرائيميةفي السجوف  الفمسطينيوف المضربوف عف الطعاـ األسرى إليوباالتفاؽ الذي توصؿ  أمس

"بالشكر  ،المتحدة في القدس األمـفي بياف نشرتو  ،االثنيف. وتقدـ سيري اإلضراب إلنياءمصمحة السجوف 
لمسمطات المصرية لمدور الياـ الذي قامت بيا وحث جميع المعنييف عمى تنفيذ االتفاؽ بحسف نية ودوف 

 ".إبطاء
 68/7/1061، بيروت، المستقبل

 
 الوي يناشد المجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية كسر حصار قطاع غزةجورج جا 95

، المجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية البريطاني، عضو البرلماف يجاالو ناشد جورج : محمود عثماف
تحمؿ البضائع عمى السفف وتسافر  يويساعد دوؿ العالـ الت ،فؾ الحصار عف قطاع غزة فيبأف يشارؾ 
مؤتمر بنقابة  يألقاىا ف يالكممة التفي  ،تكسر الحصار عمى غزة، مشيراً  كيألقطار والبحار بيا عبر ا
قافمة  يإلى أنو سيشارؾ ف ،لمنكبة الفمسطينية مساء يـو الثالثاء 86الذكرى الػ يف المصرييف  المحاميف

 وقت قريب لممرة السادسة. يلكسر الحصار عمى غزة ف
 67/7/1061اليوم السابع، القاىرة، 

 
 بريطانيا ترح ب باستيراد مالبس جاىزة من غزة 96

قطعة مف  1000: رّحب وزير التنمية الدولية البريطاني آالف دنكاف الثالثاء بتصدير .(آي.بي.يو) –لندف 
مف خالؿ "وقاؿ الوزير دنكاف  المالبس الجاىزة مف شركة عاشور في قطاع غزة إلى المممكة المتحدة.

ة قطاع غزة في إعادة بناء اقتصاده وتوفير الفرص لسكانو لسحب أنفسيـ مف براثف التجارة، يمكننا مساعد
 ."الفقر وخمؽ بيئة أكثر أمنًا وأمانًا لمفمسطينييف وإلسرائيؿ

وتقوؿ وزارة التنمية البريطانية إنيا قدمت مساعدة مالية وتقنية إلى شركة عاشور، التي كانت تأسست عاـ 
كبر الشركات المنتجة لممالبس المنسوجة في غزة، لتمكينيا مف استئناؼ وتعد اليوـ واحدة مف أ 8;;6

عممياتيا وبناء قدراتيا لموصوؿ إلى أسواؽ التصدير مف خالؿ مشروعيا لتطوير أسواؽ جديدة )إؼ إف إـ 
 دي(.

 68/7/1061، لندن، القدس العربي
 

 "الفمسطينية "النكبةمن شرطة سيدني بتأجيل مسيرة إلحياء  القضاء االسترالي يرفض طمباً  97
محكمة استرالية أف بنسختيا الصادرة في استراليا،  ،67/7ذكرت جريدة "ديمي تمغراؼ" يوـ الثالثاء  :سيدني

رفضت طمبًا تقدـ بيا جياز الشرطة في سيدني لتأجيؿ موعد مسيرة إلحياء ذكرى احتالؿ فمسطيني حتى 
واعتبرت القاضية كريستيف  السير في المدينة. نياية األسبوع، بدعوى أنيا ستسبب اضطرابًا في حركة

آدمسوف أنو يتوجب التعامؿ مع ىذا األمر بحسب الموعد الزمني الذي يصادؼ الحدث التاريخي، ونقمت 
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"ال اعتبر أنو مف المنطقي أف نتوقع مف أشخاص يحيوف مناسبة تاريخية معينة  الجريدة عف آدمسوف قوليا:
 .ة األسبوع"إرجاء احتفاليتيـ لتصادؼ نياي

مف جيتو عبر الرئيس التنفيذي لممجمس الصييوني لمنواب بمنطقة نيوساوث ويمز فيؾ الياديؼ عف استيائو 
"ال يجدر بنا كاسترالييف استيراد النزاعات مف  وقاؿ المسؤوؿ مف المجمس الييودي: مف تنظيـ ىذه الفعالية.

 ما وراء البحار إلى شوارع سيدني"، حسب الجريدة.
 67/7/1061ز الفمسطيني لإلعالم، المرك

 
 غزة وقطاع الغربية مميون دوالر لتوفير فرص عمل لخريجي الضفة 8.7ـالبنك الدولي يسيم ب 98

وافؽ مجمس المديريف التنفيذييف في البنؾ الدولي، عمى منحة "االنتقاؿ مف التعميـ إلى  :القدس المحتمة
يدؼ زيادة فرص العمؿ أماـ خريجي مؤسسات التعميـ مميوف دوالر، وذلؾ ب 8.7العمؿ" والبالغة قيمتيا 

ويسيؿ مشروع منحة "االنتقاؿ مف التعميـ إلى العمؿ" عممية انتقاؿ  العالي مف الطالب الفمسطينييف.
الخريجيف مف مؤسسات التعميـ العالي إلى القوة العاممة عف طريؽ تشجيع الشراكات بيف مؤسسات التعميـ 

 العالي وأرباب العمؿ.
"إف ىذا المشروع  :وقطاع غزة الغربية لت مريـ شيرماف، مديرة المكتب القطري لمبنؾ الدولي في الضفةقاو 

يعزز تحقيؽ اإلمكانات الفكرية ويسيـ في النمو االقتصادي عف طريؽ ربط التوسع في التعميـ العالي بفتح 
يدعـ االندماج في الحياة  ف ىذا المشروعأ إلىفرص العمؿ واالستجابة إلشارات أسواؽ العمؿ"، مشيرة 

 االجتماعية واالقتصادية ويحد مف عدـ المساواة بيف الشباب.
 67/7/1061وكالة سما اإلخبارية، 

 
 من توجيو ضربة عسكرية إليرانيحذر " راندمركز األبحاث األمريكي " 99

، يؤيد بصورة وفجأفادت جريدة "ىترتس" أف مركز أبحاث أمريكي يعمؿ مع وزارة الدفاع األمريكية البنتا
رسمية المواقؼ التي أعرب عنيا كؿ مف رئيس الموساد السابؽ، مئير داغاف، ورئيس جياز الشاباؾ 

 السابؽ، يوفاؿ ديسكيف المعارضة لتوجيو ضربة عسكرية إليراف.
وجاء أف مركز األبحاث األمريكي "راند" حذر أمس، الثالثاء، اإلدارة األمريكية مف مغبة توجيو ضربة 

إليراف، وقدـ توصيات إلدارة أوباما تتضمف "السعي لمتأثير عمى النقاش الدائر في إسرائيؿ بشكؿ  عسكرية
وعارض المركز في توصياتو التي رفعيا لإلدارة األمريكي الخط اليجومي  ىادئ بشأف فوائد ضرب إيراف".

وحذر المركز  إييود باراؾ. الدفاعكؿ مف رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو، ووزير  "إسرائيؿ"الذي يتبناه في 
األمريكي مف أف "توجو باراؾ ونتنياىو يعتمد عمى الفرضية القائمة بأف الشرؽ األوسط سيتخمص بعد ضرب 

واعتبر المركز أف عمى قادة أجيزة  إيراف مف إيراف ذرية، لكف النتائج العممية قد تكوف أسوأ مف ذلؾ بكثير".
، الذيف أعربوا عف معارضتيـ "إسرائيؿ"يرات رؤساء األجيزة األمنية في االستخبارات األمريكية أف يؤيدوا تقد

 لمخيار العسكري.
عمى إيراف لف يقمؿ الفرص بؿ سيزيد مف  أو أمريكياً  إسرائيمياً  ويرى المركز في ىذا السياؽ أف ىجوماً 

سيضعؼ فرص  احتماالت سعي النظاـ اإليراني إلنتاج وامتالؾ السالح الذري، كما أف مثؿ ىذا اليجوـ
التأثير عمى النظاـ في إيراف، كما أف التضامف الذي ستحظى بو إيراف ضرب سيصِعب عمى األنظمة 

 العربية المتحالفة اليـو مع الواليات المتحدة، وخاصة دوؿ مثؿ مصر.
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 68/7/1061، :6موقع عرب 
 

 اتفاق عمى إقامة "قرية زراعية تكنولوجية" إسرائيمية في جنوب السودان :9
قررت الحكومة اإلسرائيمية إقامة "قرية زراعية" في دولة جنوب السوداف، حديثة النشأة، تعتمد عمى  :صرةالنا

وبحسب ما أوردتو وسائؿ اإلعالـ  التكنولوجيا اإلسرائيمية، وذلؾ في  إطار تعزيز العالقات بيف الجانبيف.
ى اتفاؽ بيذا المعنى مع وزيرة الزراعة العبرية؛ فإف نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي داني أيالوف توصؿ إل

في تؿ  الثالثاء السودانية الجنوبية، خالؿ اجتماعيما عمى ىامش المعرض الزراعي السنوي الذي افتتح يوـ
 أبيب.

 67/7/1061قدس برس، 
 

 الرئاسية األبرز في االنتخابات اإلخوانجماعة سالح الفتاوىمصر:  ;9
لمتباينة التي يمجأ إلييا مرشحو الرئاسة المصرية وأنصارىـ مف بيف الوسائؿ ا: أحمد مصطفى -القاىرة 

، يتميز اإلخواف المسمميف باستخداـ الفتاوى  الحمالت الدعائية الباىظة إلى البحث في تاري  الخصـو
والمساجد بكثافة لدعـ مرشحيـ محمد مرسي، فأطمؽ دعاة مرتبطوف بالجماعة سياًل مف الفتاوى السياسية، 

الوحيد الذي يحمؿ المشروع "وأخرى تعتبر أف مرسي  ،بالتصويت لمنافسيف "اإلثـ"ر مف تارة لمتحذي
 ."اإلسالمي

مطالبوف شرعًا بالتصويت لمرسي، وليسوا "وبعد فتوى لمداعية السمفي البارز أحمد المحالوي بأف الناخبيف 
عـ المرشح اإلسالمي المعتدؿ وجدي غنيـ عمى الخط، منتقدًا د "اإلخواف"، دخؿ الداعية القريب مف "مخيريف

عمى دعـ أبو الفتوح، أف  "الدعوة السمفية"المنعـ أبو الفتوح. واعتبر في رسالة صوتية الـ فييا جماعة  عبد
الجمعية ". وأفتى نائب األميف العاـ لػ"ليبرالي وليس إسالميًا... واهلل سيسألكـ عف دعـ مرسي"األخير 
لكونو يحمؿ "سمفي، مصطفى إسماعيؿ، بضرورة التصويت لمرسي ، وىي إحدى أذرع التيار ال"الشرعية

 ."مشروعًا إسالمياً 
وأثار سيؿ الفتاوى السياسية تحذيرات وانتقادات الستغالؿ الديف في الدعاية لممرشحيف، ال سيما أف األمر 

، معتبرًا أف "خوافاإل"مرشح لالحتداـ مع اقتراب يوـ االقتراع. وانتقد رئيس لجنة الفتوى في األزىر سيد زايد 
ال ". وقاؿ: "ىؤالء كانوا سببًا في منع تطبيؽ الشرع في مصر، إذ أصدروا فتاوى مف أجؿ مصالحيـ فقط"

العقيدة  أستاذ. وانتقدت "نريد رئيسًا يقّبؿ يد المرشد ويتمقى تعميماتو منو، فيحوؿ مصر إلى إيراف جديدة
عارات الدينية أو أوصاؼ األنبياء في تزكية مرشح عمى والفمسفة في جامعة األزىر آمنة نصير استخداـ الش

ىناؾ مف يستخدـ الفتاوى السياسية لتضميؿ المجتمع، مستغال ". وقالت: "تجارة بالديف"آخر، معتبرة أنو 
. "األمية األبجدية والدينية لدى المصرييف... بكؿ أسؼ ىـ يستغموف المسميات الدينية لكسب العواطؼ

تياء وعدـ الراحة العقائدية لتوظيؼ الديف لمترب خاصة وتوجيات شخصية بحتة، ما أشعر باالس"وأضافت: 
ال يجوز تسخير مفردات الديف لمصالح شخصية... نحف ". وشددت عمى أف "يضمؿ شرائح مجتمعية كثيرة

 ."نعيش في زمف التجارة بالديف لمصب في حصاد دنيوي
الفضيؿ القوصي جميع مرشحي الرئاسة إلى  ر محمد عبدوتدخمت وزارة األوقاؼ في ىذا الجداؿ، فدعا الوزي

ضرورة أف تظؿ المساجد بيوتًا هلل "، مؤكدًا "حرمة المساجد بالدعاية االنتخابية انتياؾالحرص عمى عدـ "
وصروحًا لمعبادة ال يجوز الزج بيا في مياترات وخالفات سياسية تفسد عمى المسمميف روحانيتيـ وصفاءىـ 
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ضرورة التزاـ الدعاة الحيدة التامة مف دوف االنحياز إلى فصيؿ أو ". وشدد عمى "الدينيةوأداءىـ لمشعائر 
حساب عسير لمف تثبت مخالفتو ليذه التعميمات ". وحذر مف "الدعاية ألحد ياتجاه أو استخداـ منابرىـ ف

 ."التي تعبر عف روح اإلسالـ الصافية السمحة، حرصًا عمى مصمحة األمة ومستقبميا
الحياة أف توجييات صدرت إلى جميع مديريات األوقاؼ في المحافظات لمتنبيو عمى األئمة جريدة  وعممت

حتى ال تتحوؿ "وخطباء المساجد بعدـ السماح باستخداـ المساجد في الدعاية االنتخابية لمرشحي الرئاسة 
دور العبادة في  محاولة بعض القوى والتيارات استغالؿ". وانتقد مسؤوؿ عسكري "المساجد عف غايتيا

ضرورة االلتزاـ بالقواعد التي أقرتيا لجنة االنتخابات الرئاسية بعدـ ". وشدد عمى "الترويج لمرشحي الرئاسة
. وىدد بإحالة مف يستخدـ الديف عمى النيابة "استغالؿ الشعارات والرموز الدينية في الدعاية االنتخابية

نية ىي كؿ ما ينطوي عمى فعؿ أو قوؿ أو شعار ينتمي إلى الشعارات أو الرموز الدي"العامة، موضحًا أف 
سيتـ ". وأردؼ: "طائفة دينية معينة، وقانوف الرئاسة يحظر تمؾ الشعارات والرموز بأي صورة مف األشكاؿ

رصد ومتابعة الدعاية وسبؽ وأف شكمت المجنة الرئاسية لجنة لرصد تمؾ المخالفات، سواء في حجـ 
أو ما يقوموف بو مف انتياكات في الدعاية مثؿ استخداـ الشعارات الدينية أو ومصادر إنفاؽ المرشحيف 

 ."التيديد
 68/7/1061الحياة، لندن، 

 
 سياسة رومني أسوأ من أي سياسة 0:

إذا انُتِخَب ميت رومني رئيسًا لمواليات المتحدة بعد ستة أشير فإدارتو ستشف حربًا عمى جياد الخازف: 
، وىي العبارة التي يختارىا مستشاروه لتبدو سياستيـ وكأنيا تحارب التطرؼ «سياإلسالـ السيا»اإلسالـ ال 

 اإلسالمي، في حيف أنيـ يريدوف استئناؼ حرٍب عمى اإلسالـ بدأوىا مع جورج بوش االبف.
أعرؼ موضوعي جيدًا وأختار كمماتي بدقة وأصر عمى أنيا حرب صميبية جديدة عمى اإلسالـ، والمرشح 

زب الجميوري أحاط نفسو بالمستشاريف أنفسيـ الذيف عمموا مع بوش االبف ولفقوا عمدًا المتوقع عف الح
 أسباب الحرب عمى العراؽ، وقتموا مميوف عربي ومسمـ، وال يزالوف يسعوف لقتؿ المزيد منيـ في كؿ بمد.

ش االبف، في المئة منيـ عمموا في إدارة بو  90مستشارًا في السياسة الخارجية  60قرأت أف رومني لو 
وراجعُت بعض األسماء، ووجدت أف بيف المستشاريف اآلخريف َمْف ىـ أكثر تطرفًا مف المحافظيف الجدد 

 الذيف خطفوا إدارة بوش لتخدـ إسرائيؿ الفاشستية العنصرية عمى حساب كؿ مصمحة أميركية.
يا عصابة الحرب والشر كتبت« ورقة بيضاء»السياسة الخارجية إلدارة رومني، إذا فاز، يجدىا القارئ في 

، «مشروع قرف أميركي جديد»، ما يذكرنا باسميا السابؽ «قرف أميركي جديد»نفسيا، لذلؾ فيي تحمؿ اسـ 
ورسائميا إلى بيؿ كمينتوف وجورج بوش طمبًا لحرب عمى إيراف والعراؽ. ومقدمة الورقة كتبيا ايميوت كوىف، 

أو مشروع الييود األميركييف « رف األميركي الجديدمشروع الق»مستشار كوندوليزا رايس، وأحد أركاف 
 الميكودييف.

ىؿ يصدؽ القارئ أف جوف بولتوف، سفير بوش لدى األمـ المتحدة، أو ذلؾ الييودي األميركي الميكودي 
عدو العرب والمسمميف، أصبح مرشحًا لمنصب وزير الخارجية مع ميت رومني؟ كاف نيوت غينغريتش 

إف حكمة جوف ووضوحو »ة، إال أف بولتوف اختار أف يؤيد رومني الذي قاؿ عنو: اقترحو وزيرًا لمخارجي
 «.وشجاعتو ميزات يجب أف تمثؿ سياستنا الخارجية
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ما ىي ىذه السياسة؟ نجدىا في مستشاره اآلخر روبرت جوزؼ، الذي عمؿ في مجمس األمف القومي، 
ة األميركية وىي وردت في خطاب بوش عف ُتعتبر عارًا عمى السياسة الخارجي« كممة 68»وتُنَسب إليو 

 عندما زعـ أف العراؽ حاوؿ أف يشتري يورانيوـ مخصبًا مف النيجر. 1005حالة االتحاد في 
مستشارو رومني كميـ يرفضوف أف يقولوا إف الحرب عمى العراؽ كانت خطأ مع أف استطالعات الرأي العاـ 

عتبرونيا خطأ. والرفض ال يعني فقط أنيـ يعارضوف في المئة مف األميركييف ي 88المتكررة ُتظير أف 
 غالبية مطمقة مف األميركييف، بؿ إنيـ سيعّدوف لحروب أخرى عمى العرب والمسمميف لو استطاعوا.

ىـ يريدوف حربًا عمى إيراف وسورية، ويعارضوف االنسحاب مف أفغانستاف، ويريدوف إعادة نظر في العالقات 
ي أكبر خصـ سياسي ألميركا في العالـ. بؿ إنيـ يريدوف زيادة مخصصات مع روسيا التي يعتبرىا رومن

وزارة الدفاع التي تسجؿ أرقامًا قياسية متواصمة كؿ سنة رغـ سقوط النظاـ السوفياتي. في األرقاـ أف موازنة 
لبالغ في المئة مف مجموع اإلنفاؽ العالمي ا 66بميوف دوالر، وُتَمثؿ  966وزارة الدفاع األميركية تبمغ 

تريميوف دوالر. إال أنني أصّر عمى أف الرقـ األميركي مزّور، فيناؾ اعتمادات عسكرية كثيرة تصدر  :6.95
تحت اعتمادات أخرى وأسماء مموىة، فتبدو أرقاـ الموازنة أقؿ مف الحقيقة، وىذا في بمد عمى شفير 

 اإلفالس.
مًا أفضؿ بالمقارنة مع ما ُيِعّد المحافظوف الجدد لنا السياسة الخارجية لباراؾ أوباما ليست فاضمة، إال أنيا حت

إذا فاز ميت رومني بالرئاسة. وكنت توقعُت أمس أف سياسة أوباما ستكوف أفضؿ في والية ثانية مف دوف 
 ضغوط الموبي، وأزيد اليوـ أف سياسة رومني أسوأ مف أي سياسة انتيجيا بوش االبف إذا كاف ىذا ممكنًا.

مطالبًا « واشنطف بوست»ولياـ كريستوؿ الذي ورث التطرؼ عف أبيو إرفنغ كتب في  زعيـ عصابة الحرب
مف باكستاف إلى تونس، والعصابة تركز عمى مصر وتركيا وتريد قمب أي « اإلسالـ السياسي»بحرب عمى 

 حكـ إسالمي فييما.
ني أقوؿ مرة أخرى ىي حرب صميبية جديدة عمى اإلسالـ نفسو ال اإلسالـ السياسي أو أي تطرؼ، إال أن

 أنني ال أتوقع فوز ميت رومني بالرئاسة.
 68/7/1061الحياة، لندن، 

 
 
 
 

 الحكومة الجديدة والبدائل واألسرى 6:
 ىاني المصري
كاف مف المفترض أف يتـ اإلعالف عف تشكيمة الحكومة الجديدة وحمفيػا اليمػيف أمػاـ الػرئيس يػـو األربعػاء أو 

الػػػػوزراء باالسػػػػتعداد لحمػػػػؼ اليمػػػػيف، لدرجػػػػة أف بعضػػػػيـ قطػػػػع زيارتػػػػو الخمػػػػيس الماضػػػػييف، حيػػػػث تػػػػـ إبػػػػالغ 
 الخارجّية وعاد مف السفر.

أسباب التأخر في اإلعالف عف الحكومة الجديدة لـ تفسر بشػكؿ رسػمي، بػؿ يتواصػؿ اإلعػالف بػأف الحكومػة 
تداولػة، وأف ستشكؿ خالؿ ساعات، وتنتشر أخبار بصورة غير رسمّية حوؿ إجػراء تغييػرات عمػى األسػماء الم

اسػػًما جديػػًدا كػػاف مقترًحػػا لػػوزارة الصػػحة قػػد اعتػػذر، وأف ىنػػاؾ عقػػدة حػػوؿ حضػػور "فػػتح" فػػي الحكومػػة، وأف 
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مسألة تعييف نائب لرئيس الحكومة مطروحة بػالرغـ مػف النفػي، وأف ىنػاؾ مطالبػة بتمثيػؿ واضػح لقطػاع غػزة 
 حتى ال تتيـ الحكومة بأنيا انقسامّية بامتياز. 

أّف أحد أسباب التأخير، وىو نقطة إيجابّية، ىػو قيػاـ الػرئيس بإحالػة األسػماء المتداولػة إلػى ىيئػة  وأخيًرا يبدو
مكافحة الفساد، حتى ال يحدث مع الحكومة الجديدة ما حدث مع سابقتيا مف إحالة وزيريف إلى المحاكـ بعػد 

 أو قياـ أحدىـ بتحرش جنسي.توجيو اتيامات بالفساد ضدىما، وبعد المغط حوؿ فساد عدد آخر مف الوزراء 
الحظوا أنني لـ ُأْدِرج موضوع المصالحة ضمف األسباب التي أّخرت التشكيمة الحكومّية الجديدة، ليس ألنني 
مقتنػػع بمػػا يقولػػو النػػاطؽ باسػػـ الرئاسػػة وقػػادة فتحػػاويوف آخػػروف بػػأف تشػػكيؿ الحكومػػة لػػف يػػؤثر عمػػى الجيػػود 

كومػػة الوفػػاؽ الػػوطني، بػػؿ ألننػػي صػػدقت االدعػػاءات السػػابقة التػػي المبذولػػة إلنيػػاء االنقسػػاـ وعمػػى تشػػكيؿ ح
ترددت خالؿ السنوات الماضية، خصوًصا منذ استقالة حكومة سالـ فّياض في شباط مف العاـ الماضي بأف 
تأجيؿ التعديؿ أو التغيير الذي تكرر اإلعالف عنو يعود إلى عدـ التػأثير سػمبي ا عمػى الجيػود المبذولػة إلتمػاـ 

الحة، خصوًصػا بعػد التوقيػع عمػى اتفػاؽ القػاىرة، والشػروع فػي تطبيػؽ تشػكيؿ لجػاف المنظمػة والحريػات المصػ
والمصػػالحة المجتمعّيػػة واالنتخابػػات، وبعػػد التوقيػػع عمػػى "إعػػالف الدوحػػة" الػػذي نػػص عمػػى قيػػاـ الػػرئيس "أبػػو 

 مازف" بترؤس حكومة الوفاؽ الوطني.
ة دليؿ قاطع عمى فشػؿ الجيػود لتطبيػؽ اتفػاؽ المصػالحة، وعمػى إف تعديؿ أو تغيير أو إعادة تشكيؿ الحكوم

عدـ توفر اإلرادة الالزمة لتحقيقيػا، وتػوفير مػا يمػـز لػذلؾ، فػال أحػد يصػدؽ فػي أعماقػو، حتػى النػاطقيف باسػـ 
"فػػتح" و"حمػػاس"، بػػأف األسػػباب المعمنػػة حػػوؿ عػػدـ تطبيػػؽ مػػا تػػـ االتفػػاؽ عميػػو يعػػود إلػػى عػػدـ سػػماح سػػمطة 

االنتخابػػات ببػػدء تسػػجيؿ النػػاخبيف كمػػا تػػّدعي "فػػتح"، أو عػػدـ شػػروع "أبػػو مػػازف" فػػي تشػػكيؿ  "حمػػاس" لمجنػػة
حكومػػة الوفػػاؽ الػػوطني، ألف بمقػػدوره، كمػػا تػػّدعي "حمػػاس"، أف يصػػدر قػػراًرا بعػػد تشػػكيميا بالبػػدء فػػي تسػػجيؿ 

 الناخبيف في قطاع غزة.
فيف المتنػػازعيف بإلقػػاء كػػؿ واحػػد منيمػػا إف مػػا يمنػػع تطبيػػؽ االتفاقػػات أسػػباب أعمػػؽ وأكبػػر مػػف محاولػػة الطػػر 

المسؤولّية عف عدـ تطبيقيا عمى الطرؼ اآلخر. إف الطرفيف يتحمالف المسػؤولّية بدرجػة متفاوتػة بػيف مرحمػة 
وأخػػػرى، حيػػػث تتحمػػػؿ "فػػػتح" أحياًنػػػا المسػػػؤولّية األولػػػى، وتتحمػػػؿ "حمػػػاس" كمػػػا يحصػػػؿ منػػػذ توقيػػػع "إعػػػالف 

 الدوحة" المسؤولّية األولى.
ف بشػػػكؿ ثػػػانوي، ألنيػػػا ترضػػػى  كمػػػا ال يجػػػب إعفػػػاء األطػػػراؼ الفمسػػػطينّية األخػػػرى مػػػف تحمػػػؿ المسػػػؤولّية، وا 

باالكتفػػاء بمػػـو طػػرؼ أو كػػال الطػػرفيف دوف أف تجسػػد عمػػى األرض بػػديؿ وحػػدوي ديمقراطػػي، وتشػػكيؿ حالػػة 
مػػػف اإلدراؾ ضػػػاغطة متعاظمػػػة تغػػػادر موقػػػؼ المباركػػػة الدائمػػػة لمػػػا يتفػػػؽ عميػػػو الطػػػرفيف المتنػػػازعيف بػػػالرغـ 

عػػػادة تشػػػكيؿ المنظمػػػة؛  باسػػػتحالة ذلػػػؾ لتجاىمػػػو عػػػدًدا مػػػف القضػػػايا الجوىرّيػػػة، أىميػػػا: البرنػػػامج السياسػػػّي؛ وا 
 وتوحيد المؤسسات واألجيزة األمنية، إضافة إلى تركيزه عمى جوانب إجرائّية وشكمّية.

تغيػر الحكومػة ىػو البرنػامج الػذي  إف النقطة اليامة جًدا الغائبة تماًما عف الحوار عند الحديث عف تعديؿ أو
ستسػػير عميػػػو الحكومػػػة الجديػػػدة. فبعػػػد فشػػػؿ برنػػػامج إثبػػػات الجػػػدارة وبنػػػاء المؤسسػػػات كطريػػػؽ إلقامػػػة الدولػػػة 
ووصولو إلى طريػؽ مسػدود، كمػا ظيػر مػف خػالؿ تجػاوزه مػدة السػنتيف المتػيف نػص عمييمػا بمػرور شػير آب 

قامػػة الدولػػة، ودوف أف مػػف العػػاـ الماضػػي دوف أف تسػػتجيب إسػػرائيؿ لممطال بػػة الفمسػػطينّية بإنيػػاء االحػػتالؿ وا 
تتحمػػؿ الواليػػات المتحػػدة األميركّيػػة أو المجتمػػع الػػدولي مسػػؤولياتيما والقيػػاـ بالضػػغط عمػػى إسػػرائيؿ، أو حتػػى 
بالموافقػػة عمػػى التوجػػو الفمسػػطيني إلػػى األمػػـ المتحػػدة لمحصػػوؿ عمػػى اعتػػراؼ دولػػّي بالدولػػة الفمسػػطينّية يميػػد 

يا فعاًل عمى األرض. كاف مف المفترض بمورة برنامج جديد قادر عمى تحقيؽ ما عجػز البرنػامج السػابؽ لقيام
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نما ىػي ميمػة القيػادة التػي تتيػرب مػف بمػورة إسػتراتيجية قػادرة  عف تحقيقو، وىذه ليست ميمة الحكومة أواًل، وا 
 عربية والمتغيرات اإلقميمية والدولية.عمى مواجية التحديات والمخاطر القديمة والجديدة في مرحمة الثورات ال

إف تشػػكيؿ الحكومػػة مػػف دوف برنػػامج ودوف حسػػـ الخيػػارات والبػػدائؿ "التػػي سػػتغير وجػػو الشػػرؽ األوسػػط" كمػػا 
ىػػػددت القيػػػادة الفمسػػػطينّية أكثػػػر مػػػف مػػػرة ، دليػػػؿ جديػػػد عمػػػى فقػػػداف االتجػػػاه والخيػػػارات والبػػػدائؿ، وعمػػػى أف 

تعكػػس حالػػة العجػػز والضػػعؼ، وتعتمػػد االنتظػػار المفتػػوح إلػػى أجػػؿ غيػػر السياسػػة المعتمػػدة فعػػاًل ىػػي سياسػػة 
مسػػمى، فمعػػّؿ وعسػػى يحػػدث مػػا مػػف شػػأنو أف يخػػرج الفمسػػطينييف مػػف المػػأزؽ الشػػامؿ الػػذي تمػػر بػػو قضػػيتيـ 

 وشعبيـ.
 االنتظار ليس سياسة بؿ سياسة قاتمة، ألف الفمسطينييف إذا لـ يكونوا فاعميف ومبادريف وموحديف ال يمكف أف
يستفيدوا مف الفرص المتاحة في عصر التغيير والثورابػت العربّيػة، أو أف يقممػوا مػف المخػاطر والخسػائر التػي 
يمكػػف أف يػػدفعوىا فػػي المرحمػػة االنتقالّيػػة الحالّيػػة، مرحمػػة انػػدالع الثػػورات دوف أف تغيػػر الػػنظـ القديمػػة بػػنظـ 

 جديدة تحفظ كرامة وحرية وحقوؽ المواطف واألوطاف العربية.
وما يزيد الطيف بمة، أف الرد اإلسرائيمي عمى رسالة الرئيس جاء مساء يػـو السػبت الماضػي، ولػـ تجػد المجنػة 
التنفيذّيػػة مػػا تقولػػو بعػػد اجتماعيػػا يػػوـ األحػػد سػػوى أنػػو لػػـ يقػػدـ أجوبػػة واضػػحة حػػوؿ القضػػايا المركزّيػػة التػػي 

مػف أّف مػف المفتػرض أف أحػًدا لػـ يكػف  تعطؿ استئناؼ عممية السالـ، وفي مقدمتيا وقؼ االستيطاف، بػالرغـ
يعػػوؿ عمػػى جػػواب نتنيػػاىو. لمػػاذا لػػـ تنػػبس المجنػػة التنفيذّيػػة ببنػػت شػػفة عػػف الجػػواب المطمػػوب حػػوؿ السػػؤاؿ 

 المطروح منذ سنوات ويتـ تأجيمو باستمرار، وصواًل إلى جواب نتنياىو عمى رسالة "أبو مازف": ما العمؿ؟.
القديمة ال يقدـ إجابة عمى سؤاؿ مػا العمػؿ، بػؿ تيرًبػا منيػا، خصوًصػا إذا تشكيؿ الحكومة الجديدة أو تعديؿ 

ترافؽ مع استبعاد معظػـ الخيػارات مػف خػالؿ اإلعػالف عػف رفػض سػحب االعتػراؼ بإسػرائيؿ، وحػؿ السػمطة، 
عػػادة النظػػر فػػي شػػكميا ووظائفيػػا والتزاماتيػػا، واعتبػػار الحػػديث عػػف وقػػؼ التنسػػيؽ األمنػػي مزايػػدة رخيصػػة،  وا 

رفض قياـ انتفاضة ثالثة، وعدـ دفع ثمف إتماـ المصالحة الذي يتمثؿ في االتفاؽ عمى برنػامج سياسػي وعف 
يجسد القواسـ المشتركة وفؽ شراكة حقيقية عمى أسس ديمقراطّية، وعدـ تجسيد المقاومة الشػعبّية عممي ػا التػي 

 تـ تبنييا مف الجميع، والتردد في التوجو إلى األمـ المتحدة.
يممؾ بدياًل أو عدة بدائؿ يفقد قدرتو عمى التأثير. ومف يستمر في بديؿ يردد أنػو وصػؿ منػذ زمػف إلػى مف ال 

طريؽ مسدود يضػيع وقتًػا ثميًنػا فػي وقػت نحػف أحػوج مػا نكػوف فيػو لبػديؿ قػادر عمػى إفشػاؿ البػدائؿ المفّضػمة 
 إسرائيمي ا وشؽ الطريؽ أماـ البدائؿ المفّضمة فمسطيني ا.

 كف تعديؿ أو تغيير حكومي بؿ الجرأة عمى اختيار خيار قادر عمى االنتصار.المسألة لـ ت
 إضراب األسرى

وفي أثناء االنشغاؿ بتشكيؿ الحكومة، يواصؿ األسرى األبطاؿ إضرابيـ األسطوري الػذي يشػكؿ بارقػة األمػؿ 
نبػاء عػف إمكانيػة الوحيدة التي تظير كيؼ أف المقاومة توحد والصراع عمى السػمطة يفػّرؽ، خصوًصػا بعػد األ

االستجابة لمطػالبيـ أو جػزء منيػا، وىػذا إف تحقػؽ فيػو أمػر ميػـ جػًدا، لكنػو ال يقمػؿ مػف أىميػة أف المطمػوب 
ىػػػػو إطػػػػػالؽ سػػػػػراح األسػػػػػرى، ولػػػػيس تحسػػػػػيف شػػػػػروط أسػػػػػرىـ، وأف المقاومػػػػة التػػػػػي مػػػػػف أشػػػػػكاليا اإلضػػػػػراب 

 ئي ا لمعاناتيـ.والمظاىرات وأشكاؿ التضامف المتصاعدة معيـ يمكف أف تقدـ حاًل نيا
فحتػػػى يػػػتـ إطػػػالؽ سػػػراح األسػػػرى، ال يمكػػػف انتظػػػار عقػػػد اتفاقيػػػة سػػػالـ أو تقػػػديـ عطايػػػا مػػػف ىػػػذه الحكومػػػة 
اإلسػرائيمية أو تمػػؾ، فإسػػرائيؿ عممتنػػا منػػذ تأسيسػػيا أنيػػا ال تفيػـ سػػوى لغػػة القػػوة أو لغػػة المصػػمحة، وعمينػػا أف 

 نتقف استخداـ ىاتيف القوتيف.
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 67/7/1061، عالم واألبحاث )بدائل(المركز الفمسطيني لال
 

 يقاومون بأمعائيم الخاوية 1:
 فيمي ىويدي
المشيد كمو عبثي وغيػر قابػؿ لمتصػديؽ. إذ بعػدما سػدت األبػواب فػي وجػوىيـ، أصػبح الفمسػطينيوف يقػاوموف 
االحػػػتالؿ بأمعػػػائيـ، وأصػػػبح المسػػػجونوف ىػػػـ الػػػذيف يسػػػعوف إلػػػى تحريػػػر الطمقػػػاء. بػػػؿ إف تحسػػػيف أوضػػػاع 

 يتباىى بو البعض!« إنجاز وطني»وىـ وراء القضباف تحوؿ إلى  السجناء
أتحدث عف إضراب نحو ألفي سجيف فمسطيني عف الطعاـ، احتجاجا عمى األوضاع المزرية وغير اإلنسانية 

عامػا فػي زنػازيف انفراديػة  61التي يعيشوف في ظميا داخؿ السجوف اإلسرائيمية. والتػي تشػمؿ قضػاء بعضػيـ 
معتقمػػي غػػزة مػػف زيػػارات أىمػػييـ منػػذ خمػػس سػػنوات. مػػع حرمػػاف الجميػػع مػػف الكتػػب ومػػف قاسػػية. وحرمػػاف 

مواصمة التعميـ. إضافة إلى احتجاز البعض اآلخر بدعوى االعتقاؿ اإلداري، الذي بمقتضاه يمقى الفمسطيني 
 في السجف بال تيمة وبال أجؿ محدد، وبال محاـ بطبيعة الحاؿ.

ع جالدييػػـ، وشػػغمت السػػمطة فػػي راـ اهلل بالتنسػػيؽ األمنػػي مػػع اإلسػػرائيمييف مػػ« العدالػػة اإلسػػرائيمية»تضػػامنت 
بػػأكثر ممػػا انشػػغمت بالػػدفاع عػػنيـ. ومػػف دوف كػػؿ البشػػر، تسػػترت أغمػػب المنظمػػات الحقوقيػػة الدوليػػة عمػػى 

عمػى  االنتياؾ اليومي والوحشي لحقوؽ اإلنساف الفمسطيني. وانكفأت أكثر البمداف العربية ػػ إف لـ يكف كميا ػػػ
ذواتيا ومشكالتيا الداخمية. وبعدما كبمت منظمات المقاومة الفمسطينية حتػى ضػاؽ كثيػرا ىػامش حركتيػا فػي 
الداخؿ والخارج، لـ يجد األسرى الفمسطينيوف مفرا مف اإلضراب عف الطعاـ، وتحويؿ أمعائيـ وأجساميـ إلى 

 سالح لممقاومة!
طػونيـ الخاويػة، نجػح اثنػاف مػنيـ، ىمػا خضػر عػدناف وىنػاء اختار الفمسػطينيوف أف يػدافعوا عػف إنسػانيتيـ بب

جبػارىـ عمػى إطػالؽ سػراحيـ. ولػـ يتحقػؽ ذلػؾ إال بعػد أف أضػرب األوؿ عػف  شمبي في فضح اإلسػرائيمييف وا 
يومػػا، فػػي حػػيف أضػػربت الثانيػػة مػػدة خمسػيف يومػػا. بعػػدىا دخػػؿ فػػي اإلضػػراب بػػالؿ زيػػاب  88الطعػاـ طػػواؿ 

إضػػػرابيما مػػػف اليػػػـو الثمػػػانيف، وىمػػػا تحػػػت االعتقػػػاؿ.. وانضػػػـ إلييمػػػا حسػػػف  وثػػػائر حالحمػػػو المػػػذاف اقتػػػرب
الصػػػفدي الػػػذي ظػػػؿ مضػػػربا طػػػواؿ سػػػبعيف يومػػػا، حتػػػى قػػػاـ اإلسػػػرائيميوف بتكبيمػػػو وحقنػػػو بالمحاليػػػؿ عنػػػوة، 
بالمخالفة لكؿ القوانيف واألعراؼ التي ال تجيز ذلؾ. وتبعيـ آخروف حتى جاوز عدد المضربيف ىذا األسػبوع 

أسير، أحد ىؤالء ػػ خضر عدناف ػػ قاؿ إف األطباء داخؿ مستشفى السجف أبمغوه بأف كؿ يـو عاشو بعد  ألفي
اليوـ الستيف مف إضرابو ىو وزمالؤه كاف يومػا إضػافيا إلػى حيػاتيـ. األمػر الػذي يعنػي أف سػبعة عمػى األقػؿ 

دىا ىػػي التػػي أبقػػتيـ عمػػى قيػػد مػػف المضػػربيف عػػف الطعػػاـ بػػاتوا يقفػػوف عمػػى عتبػػة المػػوت. وأف إرادة اهلل وحػػ
 الحياة.

حيف اتسع نطاؽ اإلضراب وتناقمػت وكػاالت األنبػاء ووسػائؿ اإلعػالـ أخبػاره، التػي كانػت فػي أغمبيػا صػادمة 
ومسػػتفزة، تحػػرؾ الركػػود الػػذي راف عمػػى قضػػيتيـ عمػػى مختمػػؼ األصػػعدة المحميػػة واإلقميميػػة والدوليػػة، وأدرؾ 

الممارسػػات اإلسػػرائيمية ولكػػف الضػػموع فييػػا يشػػمؿ السػػاكتيف عمييػػا  كثيػػروف أف الجريمػػة ليسػػت مقصػػورة عمػػى
أيضا. وأخذت القضية بعدا جديدا ػػ نسبيا ػػ حيف برزت في أجواء الذكرى الرابعة والستيف الغتصاب فمسطيف 

ّـَ فػػإف الصػػدمة لػػـ تحػػدث إفاقػػة وانتباىػػا فحسػػب ولكنيػػا اسػػتدعت ممػػؼ :6;6وطػػرد أىميػػا فػػي عػػاـ  ، مػػف ثَػػ
كاممػػة. ذلػػػؾ أف بػػؤس األسػػرى الفمسػػػطينييف واألوضػػاع الكارثيػػة التػػػي فرضػػت عمػػييـ ىػػػو فػػرع عػػػف الجريمػػة 
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أصؿ، وصفحة مسكوت عمييا في سجؿ االغتصاب واالحتالؿ. لذلؾ فقد كاف تميـ البرغوثي محقا حيف قاؿ 
 (.67/7ػػ )الشروؽ ػػ « في فمسطيف األسرى يحرروف الطمقاء»إنو 

لمصػػرية االتفػػػاؽ الػػذي تػػػـ إلنيػػاء اإلضػػػراب الػػذي نجػػػح فػػي تحقيػػػؽ ىػػػدؼ أمػػس أبػػػرزت الصػػحؼ العربيػػػة وا
تحسيف أوضاع المسجونيف )إنياء العزؿ االنفرادي وتقديـ لػوائح االتيػاـ بحػؽ المعتقمػيف إداريػا والموافقػة عمػى 
زيػػػػارات أبنػػػػاء غػػػػزة وتحسػػػػيف أوضػػػػاع األسػػػػرى(. وتحػػػػدثت الصػػػػحؼ المصػػػػرية عػػػػف الػػػػدور الػػػػذي قامػػػػت بػػػػو 

لمخبػر الػذي ذكػر « األىػراـ»امة في التوصؿ إلى ذلؾ االتفاؽ. إال أنني لـ أستسغ تقديـ محرر المخابرات الع
فػي إطػار الػدور الػوطني لجيػاز المخػابرات العامػة، وفػي إطػار الػدعـ )المصػري( المتواصػؿ لمقضػية »أنو تـ 

رات المصػرية. وىػي األمر الذي بدا مبالغة غير مبررة في الحديث عف جيد طيب بذلتو المخػاب«. الفمسطينية
طامػة »مبالغة لـ تختمؼ كثيرا عما عبرت عنو السمطة في راـ اهلل التي ذكرت أف أبومازف كػاف قػد حػذر مػف 

 إذا أصاب أحد األسرى المضربيف أي أذى.« كبرى
ال أريػػد أف أقمػػؿ مػػف شػػأف الجيػػد الػػذي بػػذؿ لمتخفيػػؼ مػػف معانػػاة األسػػرى، لكنػػي أذكػػر بعػػدة أمػػور، أوليػػا أف 

ال يزالػػػوف فػػػي غياىػػػب السػػػجوف. وثانييػػػا أف إنيػػػاء االحػػػتالؿ ىػػػو المشػػػكمة ولػػػيس فقػػػط إنيػػػاء العػػػزؿ الجميػػػع 
االنفػػػرادي. وثالثيػػػا أف األسػػػرى قػػػاموا بمػػػا عمػػػييـ حيػػػث إف إضػػػرابيـ ىػػػو الػػػذي حػػػرؾ الممػػػؼ، وبقػػػي أف يقػػػـو 

تػػدخؿ عمػػى الخػػط  اآلخػػروف بمػػا عمػػييـ إزاء قضػػية االحػػتالؿ. وأذكػػر بػػأف السػػمطة فػػي راـ اهلل ال تسػػتطيع أف
وىي تنسؽ أمنيا مع إسرائيؿ وفي سػجونيا معتقمػوف مػف الفمسػطينييف المقػاوميف. كمػا أذكػر بػأف الحػد األدنػى 

 لدعـ مصر لمقضية الفمسطينية يتمثؿ في فتح معبر رفح والكؼ عف االستمرار في حصار غزة.
 68/7/1061، الشرق، الدوحة

 
 اليوية والمواطنة والدمج في األردن 5:

 ة سعد الديفنادي
تتخذ تحديات الوضعية المجتمعية اليّشة لمخيمات الالجئيف الفمسطينييف في األردف منحى أكثر خطورة بػيف 

، الناتجػػػة عػػػف ضػػػبابية الموقػػػؼ «الػػػدمج»و« المواطنػػػة»و« اليويػػػة»الفئػػػة الشػػػابة، بعػػػدما أفضػػػت إشػػػكاليات 
، بحيػػث باتػػػت المظػػاىر السػػػمبية «يػػػزالتمي»و« اإلقصػػاء»و« الحرمػػاف»الرسػػمي حيػػاؿ التعػػػاطي معيػػـ، إلػػػى 

 الحادة أحد األشكاؿ المعّبرة عنيا، مف دوف المّس بثابت حؽ العودة بالنسبة إلييـ.
الخيػار »أمػاـ المقػوالت الصػييونية عػف « تثبيت حؽ العودة ورفض التػوطيف»إال أف التسمح الرسمي بناصية 

وصػػفت بغيػػر إنسػػانية وال قانونيػػة، مثػػؿ سػػحب ، صػػار مبػػررًا إلجػػراءات عمميػػة، «الػػوطف البػػديؿ»و« األردنػػي
الجنسػػية واإلبعػػاد، وعمػػؽ ذلػػؾ مػػف حػػّدة الظػػروؼ المعيشػػية القػػاىرة التػػي تطػػاؿ حيػػاة الجئػػي المخيمػػات، وال 

% مػػف إجمػػالي مميػػوني الجػػيء مسػػجميف لػػدى وكالػػة الغػػوث الدوليػػة 10سػػيما الشػػباب مػػنيـ المقػػدريف بنحػػو 
 )األونروا( في األردف.

ذا كانػػت  التػػػي ُمنحػػػت لغالبيػػػة الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف فػػػي إطػػػار وحػػػدة الضػػػفتيف عػػػاـ « لمواطنػػػة األردنيػػػةا»وا 
( قد انعكست عمى وضػعيتيـ القانونيػة وممارسػتيـ ::;6)إلى أف صدرت تعميمات فؾ االرتباط عاـ  70;6

ا نظريػة. وعمػى لمعمؿ العاـ )السياسي والنقابي والمدني وغيره(، فإف حقػوؽ المواطنػة مػا زالػت فػي جانػب منيػ
سبيؿ المثاؿ فػإف النظػاـ االنتخػابي النيػابي يحػّد مػف تمثيػؿ األردنيػيف مػف أصػؿ فمسػطيني فػي مجمػس النػواب 

%، أو مػع حجػػـ أدائيػـ االقتصػػادي 70بمػا ال يتناسػػب مػع نسػػبة وجػودىـ فػػي المجتمػع األردنػػي، التػي تفػػوؽ 
ة، والسػػيما فػػي قطاعػػات معينػػة، تخصػػص واالجتمػػاعي. كمػػا أف نسػػبة كبيػػرة مػػف المناصػػب الحكوميػػة الرسػػمي
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بأصػػحاب الحقػػوؽ »فػػي المقػػاـ األوؿ لممقيمػػيف مػػف أصػػؿ أردنػػي، األمػػر الػػذي أدى إلػػى ظيػػور تيػػار يعػػرؼ 
ممػػف يتحػػدثوف عػػف التمييػػز الػػذي يتعرضػػوف لػػو فػػي شػػتى المجػػاالت الحياتيػػة، فػػي ظػػؿ مبالغػػة « المنقوصػػة

، التػػي ىيمنػػت عمػػى الجػػدؿ الػػوطني «الػػوطف البػػديؿ»التػػوطيف و« فزاعػػة»أوسػػاط سياسػػية أردنيػػة، فػػي تعظػػيـ 
تمثيػػؿ ىػػذه الشػػريحة مػػف « تحجػػيـ»العػػاـ فػػي الػػبالد مػػؤخرًا، وغالبػػًا ألسػػباب داخميػػة ومصػػالح ضػػيقة بيػػدؼ 

ضعاؼ دورىا السياسي، فنشأت طروحات  لالجئيف، « العودة السياسية»و« المواطنة المشروطة»المواطنيف وا 
 ماف األردنييف مف أصوؿ فمسطينية مف حقوقيـ السياسية في البالد.التي تعني، بشكؿ أو بتخر، حر 

 أزرق وأخضر وأصفر
، ال ينطبػػؽ، كميػػًا، عمػػى شػػريحة واسػػعة مػػف الفمسػػطينييف المقػػدريف بػػأكثر مػػف مميػػوف «المواطنػػة»لكػػف مفيػػـو 

إلى أبناء % منيـ مف الفئة الشابة، ممف ال يحمموف الجنسية األردنية، ويضّموف، إضافة 10شخص، حوالى 
ألؼ نسمة، مئات ألػوؼ الفمسػطينييف الػذيف تػأثرت أوضػاعيـ القانونيػة  570ػ 500قطاع غزة المقدريف بنحو 

وفػػؽ البطاقػػات التػػي بحػػوزتيـ، والتػػي تفصػػؿ بػػيف حػػّدي المواطنػػة « الممونػػة»بقػػرار فػػؾ االرتبػػاط، بتصػػنيفاتيـ 
ـ الػػػوطني، الػػػذي ُيعطػػػى بشػػػكؿ موقػػػت وعػػػدميا، حيػػػث ال يحمػػػؿ أصػػػحاب البطاقػػػات الخضػػػراء والزرقػػػاء الػػػرق

ألغػراض معينػة، خالفػًا لمبطاقػات الصػػفراء، وتقػيـ نسػبة كبيػرة مػنيـ فػػي المخيمػات، حيػث يضػـ مخػيـ جػػرش 
دولػػة »ألػػؼ الجػػئ، ومػػثميـ تقريبػػًا فػػي مخػػيـ سػػوؼ، مػػا يتعػػارض مػػع مفيػػوـ  10)غػػزة(، عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، 

التمثيؿ والتيميش عف الحياة السياسػية، بفعػؿ مقاومػة الػدمج ، ويخمؽ تحديات اإلبعاد والتفاوت في «المواطنة
 باسـ تأكيد اليوية.

عػػّززت الوضػػعية السياسػػية والقانونيػػة الخاصػػة بػػالالجئيف تنػػامي مفػػردات عػػدـ الرضػػا بػػيف صػػفوؼ الشػػباب، 
ظػػؿ جػػراء شػػعورىـ بالحرمػػاف واإلقصػػاء مػػف الحيػػاة السياسػػية والتعمػػيـ المالئػػـ وفػػرص العمػػؿ المتسػػاوية، فػػي 

% فػي ;5% مف القاطنيف فػي المخيمػات عػاطميف عػف العمػؿ، مقابػؿ 68تقديرات غير رسمية تشير إلى أف 
% 56%، فيمػا يقػع نحػو 17مخيـ غزة، بينما تبمػغ بػيف صػفوؼ الالجئػيف داخػؿ المخيمػات وخارجيػا حػوالى 

اؿ المممكة بنسػبة مف مجمؿ العائالت في المخيمات تحت خط الفقر وبمعدؿ أعمى في المخيمات الواقعة شم
 %.86%، بينما ترتفع النسبة في قطاع غزة إلى نحو 58

% مف الشباب في المخيمػات إلػى العمالػة غيػر المػاىرة، عممػًا أف 5536أدى ذلؾ إلى عدة نتائج؛ منيا توجو 
مقعػػػػد سػػػػنوي فقػػػػط فػػػػي  500فػػػػرص التعمػػػػيـ غيػػػػر متسػػػػاوية أمػػػػاـ الالجئػػػػيف، إذ يخصػػػػص ألبنػػػػاء المخيمػػػػات 

رسػػمية، بمكرمػػة ممكيػػة، فيمػػا تػػنعكس الوضػػعية القانونيػػة ألبنػػاء غػػزة عمػػى أوضػػاعيـ المجتمعيػػة الجامعػػات ال
السػػػيئة مػػػف خػػػالؿ وضػػػع الضػػػوابط عمػػػى عمميػػػـ فػػػي القطػػػاع الحكػػػومي مقابػػػؿ فػػػرص محػػػدودة فػػػي القطػػػاع 
الخػػاص، فيمػػا تغمػػؽ أمػػاميـ أبػػواب تمقػػي التحصػػيؿ العممػػي فػػي الجامعػػات الحكوميػػة بينمػػا تحػػوؿ أوضػػاعيـ 

القتصادية السيئة دوف االلتحاؽ بالدراسة في الجامعات الخاصة، إضافة إلى عدـ شموليـ بالتأميف الصحي ا
 أو الضماف االجتماعي.

 مشكالت نمطية
حممػت الظػروؼ الصػعبة بعػض األسػػر إلػى إخػراج أبنائيػا مػف مقاعػػد الدراسػة لاللتحػاؽ المبكػر بسػوؽ العمػػؿ 

جابيػػة متطمبػػات الحيػػاة. وتشػػكؿ عمالػػة األطفػػاؿ أحػػد التحػػديات ورفػػد العائمػػة بمصػػدر دخػػؿ يسػػاعدىا عمػػى م
عامػػًا فمػػا فػػوؽ  67% مػػف أطفػػاؿ المخيمػػات مػػف عمػػر ;83الشػػائكة فػػي ضػػوء معطيػػات تشػػير إلػػى أف نحػػو 

% منيـ يعمموف في أعمػاؿ مينيػة وتصػنيعية حرفيػة متعػددة. ويػدفع ىػذا 50يعمموف في ميف بسيطة، مقابؿ 
فػػػي اليجػػػرة لمبحػػػث عػػػف آفػػػاؽ حياتيػػػة أفضػػػؿ، عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف المنظومػػػة  الوضػػػع بالشػػػباب إلػػػى التفكيػػػر
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المجتمعية السائدة قد تحّد أحيانًا منيػا، بسػبب الػروابط األسػرية الغالبػة. إال أف ذلػؾ يػرتبط بظػاىرة تػأخر سػّف 
 الزواج، وما قد تقود إليو مف سموكيات اجتماعية غير الئقة، ُتحدث ضررًا في المجتمع.

% مػػف 68تظػػاظ السػػكاني تبعاتػػو السػػمبية أيضػػًا، فػػي ضػػوء أرقػػاـ األونػػروا التػػي تبػػيف أف نحػػو ويفػػرض االك
متػػرًا مربعػػًا مقامػػة عمػػى  67أفػػراد أو أكثػػر فػػي غرفػػة واحػػدة ال تتجػػاوز مسػػاحتيا  5مسػػاكف الالجئػػيف تحػػوي 

الزيػادة الطبيعيػة مترًا مربعًا، داخؿ المخيمات التي تػتالءـ مػع  0;أو  0:قطعة أرض ال تزيد مساحتيا عمى 
لمسكاف، ما دفع بأغمبية أىالي المخيـ إلى التوسع عموديًا ببناء طبقتيف أو ثالث طبقات فوؽ الوحدة السكنية 

 األصمية.
زاء نسػبة العػاطميف عػف العمػؿ  وبسبب غياب أي نشاط خارج مقاعد الدراسػة، خاصػة فػي العطػؿ الصػيفية، وا 

مسػػاحات العامػػة والمنػػاطؽ الخضػػراء داخمػػو لتصػػؿ إلػػى أقػػؿ فػػي المخيمػػات، وضػػيؽ مسػػاحة السػػكف، وخنػػؽ ال
% مف مجمؿ المساحة الكمية، فإف أزقة المخيـ ونواصيو تصبح المكاف المفضؿ لتجمعات شبابو مف 60مف 

غيػػر القػػادريف عمػػى ارتيػػاد األنديػػة الرياضػػية، مػػا ينػػتج إشػػكاليات اجتماعيػػة جػػراء العنػػؼ اليػػومي واالحتكػػاؾ 
 اليومي المباشر.

إسقاط الضغوط المجتمعية عمى واقع المخيمات يجد قنواتو في سموكيات سمبية، مثؿ جرائـ السرقة والقتؿ إف 
واالعتداءات المتكررة، بينما باتت ساحات المدارس، خارج نطاؽ الدواـ اليومي، مالذًا لمشباب العػاطميف عػف 

معانػاتيـ، عبػر « تفريػغ»لتمييز، مف أجػؿ العمؿ، أو ألولئؾ الذيف ال يحمموف رقمًا وطنيًا ويشعروف بالغبف وا
شرب الكحوؿ وتعاطي المخدرات وبيعيا، وال سيما الحبوب المخػدرة الواسػعة االنتشػار لػرخص ثمنيػا وسػيولة 
ترويجيا. وقد يتخذ العنؼ أنماطًا أخرى مثؿ االعتداء عمى مدارس اإلناث التابعة لموكالػة، كمػا حػدث مػؤخرًا 

سري الذي يمتد صوب النسؽ المجتمعي األوسع، عمى الرغـ مف االفتقار إلى في مخيـ الوحدات، والعنؼ األ
 معطيات رقمية دقيقة، بسبب المنظومة القيمية السائدة التي تحظر أحيانًا المجوء إلى المراكز األمنية.

 بمطجية
تعتمػد أسػموب  التي تمجأ إلييا فئػة شػبابية« اإلستقواء»برزت مؤخرًا داخؿ المخيمات ظاىرة الفتة تحمؿ سمة 

« بالبسػػػطات»نظيػػػر الحمايػػة أو السػػػماح « باألتػػػاوة»لمسػػػيطرة عمػػػى المخػػيـ وتحصػػػيؿ مػػػا يعػػرؼ « البمطجػػة»
العشوائية المنتشرة في المخيمات، أو تأجير مساحة مف المخيـ آلخريف، ما يؤدي أحيانًا إلػى وقػوع الخالفػات 

لرسمية عػف المشػيد. وبػات العنػؼ يظيػر بجػالء واالعتداءات واستخداـ األدوات الحادة، فيما تغيب الجيات ا
فػػػي لعبػػػة كػػػرة القػػػدـ بػػػيف فريػػػؽ الوحػػػدات الرياضػػػي وأي فريػػػؽ أردنػػػي آخػػػر، تصػػػؿ إلػػػى االعتػػػداء والتخريػػػب 
والتراشؽ المفظي المتبادؿ، وىو ما حذرت منو األونروا في دراسػة أصػدرتيا العػاـ الماضػي عػف تػأثير إقصػاء 

ة حقػػوقيـ القانونيػػة والمشػػاركة فػػي الحيػػاة السياسػػية واالجتماعيػػة، عمػػى وحرمػػاف الشػػباب الالجئػػيف مػػف ممارسػػ
 عممية التنمية في البالد.

، وليسػػت أصػػيمة، «طارئػػة»بيػّد أف لالجئػػيف فػػي المخيمػػات كممػػة مغػػايرة، حيػػث يعػػّدوف تمػػؾ المظػػاىر السػػمبية 
ت مخيـ الوحدات وحػده بسبب توافد أعداد مف غير الالجئيف لمعيش في المخيمات، فبا 6;;6نمت بعد عاـ 

% مف غير الالجئيف، بينمػا أدت األحػداث المتعاقبػة فػي المنطقػة إلػى تقػاطر جنسػيات أخػرى عمػى 60يضـ 
األردف ارتأت اإلقامة في المخيمات، ألسباب مختمفة، ما أدى إلى بروز ظواىر اجتماعية واقتصادية سػمبية، 

الحاضػػػػنة »ظومػػػػة قيميػػػػة مجتمعيػػػػة تشػػػػكؿ خارجػػػػة عػػػػف نطػػػػاؽ مجتمػػػػع الالجئػػػػيف، الػػػػذيف يمتفػػػػوف حػػػػوؿ من
 والبيئة الحصينة أماـ التحديات، ويتوحدوف حوؿ ىويتيـ الفمسطينية والتمسؾ بحؽ العودة.« االجتماعية

 خالصة
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إف الحػػديث عػػف أىميػػة تػػوفر الحقػػوؽ السياسػػية والمدنيػػة لالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي األردف، بمػػا يتناسػػب مػػع 
تصػػادي واالجتمػػاعي، بانتظػػار عػػودتيـ إلػػى أراضػػييـ وديػػارىـ التػػي ُىّجػػروا وزنيػػـ العػػددي وحجػػـ أدائيػػـ االق

منيػػا، ال يخػػّؿ بتمسػػكيـ غيػػر القابػػؿ لالىتػػزاز بحقيػػـ فػػي العػػودة إلػػى وطػػنيـ فمسػػطيف، وال يعنػػي، بشػػكؿ أو 
المرفوض كميًا. فقانونيًا؛ فإف حؽ العػودة ينطبػؽ عمػى جميػع فمسػطينيي الشػتات « التوطيف»بتخر، دعوة إلى 

ممف يحمموف الجنسية األردنيػة وأولئػؾ الػذيف ال يحممونيػا، بمػف فػييـ أصػحاب البطاقػات الصػفراء والخضػراء 
 وأبناء غزة.

 68/7/1061، السفير، بيروت
 

 فرصة لتغيير حقيقي 6:
 مئير دغاف
السياسػػػة كقاعػػػدة أصػػػبحت رديفػػػا لالنتيازيػػػة ولعبػػػة المصػػػالح التػػػي السػػػفنا تجػػػد تعبيرىػػػا بقػػػوة أكبػػػر فػػػي دولػػػة 

نقسمة وكثيرة الشروخ كاسرائيؿ. مواطنو اسرائيؿ الذيف عانوا مف خيبات األمؿ تعمموا كيؼ يحيطوف أنفسيـ م
بأسػػػوأ مػػػف الػػػتيكـ امػػػاـ سػػػموؾ منتخبػػػي الجميػػػور وبالشػػػكؿ امػػػاـ كػػػؿ وعػػػد لتنفيػػػذ تغييػػػر حقيقػػػي فػػػي الدولػػػة. 

ئيؿ أسػيرا بػيف أيػدي تالعػب وبالفعؿ، مف الصعب اتياميـ. فالكثر مف ثالثة عقػود يعػيش الجميػور فػي اسػرا
مجموعػػات الضػػغط القطاعيػػة التػػي تػػنجح فػػي توجيػػو المقػػدرات والقػػوى السياسػػية فتسػػحبيا مػػف االغمبيػػة الػػى 
. ىذا التشػويو يتػاح برعايػة طريقػة حكػـ  االقمية، تشجع االبتزاز وتمنع القيادة مف أداء مياميا مف أجؿ العمـو

جػدا مػف تمثيميػا النسػبي فػي السػكاف. وىػي قادتنػا نحػو سياسػة  فاسدة تسمح الحزاب صغيرة بتحقيؽ قوة أكبر
تيكميػػػة ومغتربػػػة، تقػػػدس االحتياجػػػات القطاعيػػػة عمػػػى االعتبػػػارات الرسػػػمية والبقػػػاء السياسػػػي عمػػػى التفكيػػػر 

 والتخطيط بعيدي المدى.
يػػد مػػف فػػي ضػػوء ذلػػؾ يمكػػف أف نفيػػـ االنتقػػاد الشػػديد الػػذي اسػػتقبمت بػػو حكومػػة الوحػػدة الواسػػعة وتخػػوؼ العد

المػػػواطنيف مػػػف أف تكػػػوف انتصػػػرت مػػػرة اخػػػرى السياسػػػة عمػػػى الجػػػوىر. ولكػػػف يخيػػػؿ أنػػػو مػػػف كثػػػرة االنشػػػغاؿ 
بالمسػيرة نتجاىػؿ آثػار عػدـ السػير نحػػو حكومػة واسػعة والمسػألة االىػـ مػف كػػؿ المسػائؿ: مػا ىػو البػديؿ ليػػذه 

 الخطوة وما ىي الطاقة الكامنة فييا.
حكومة الوحدة، كانت دولة اسرائيؿ ستجر مرة اخرى الى انتخابات مبكرة  عمينا أف نتذكر انو دوف السير الى

ال احػػد يرغػػب فييػػا فػػي ظػػؿ تبػػذير مئػػات ماليػػيف الشػػواكؿ، تجميػػد النشػػاط الحكػػومي والتتكػػؿ االضػػافي فػػي 
االسػػػػتقرار السػػػػمطوي المتيالػػػػؾ عمػػػػى أي حػػػػاؿ. وكػػػػؿ ىػػػػذا عمػػػػى خمفيػػػػة التوقػػػػع بابطػػػػاء اقتصػػػػادي لالقتصػػػػاد 

 عدـ االستقرار العالمي.االسرائيمي و 
اضػػػافة الػػػى ذلػػػؾ، تظيػػػر تجربػػػة الماضػػػي انػػػو فػػػي فتػػػرة حكومػػػات الوحػػػدة ينتظػػػر مػػػف القيػػػادة سػػػموؾ مسػػػؤوؿ 
ومتػػوازف ينبػػع مػػف نظػػرة رسػػمية تتػػيح تنفيػػذ خطػػوات تاريخيػػة ذات اىميػػة. الوؿ مػػرة منػػذ سػػنوات عديػػدة، يقػػؼ 

يػػدة االثػر واصػالح تشػػوييات تمتػد لسػنيف فػػي عمػى رأس الدولػة ائػػتالؼ واسػع ذو قػدرة عمػػى تنفيػذ خطػوات بع
المجتمع واالقتصاد االسرائيمي. وبالفعؿ، ىذه الحكومة تقوـ عمى اسػاس تصػريح الشػركاء الجػدد بػرغبتيـ فػي 

 حؿ جذري لممشكمتيف االكثر اشتعاال في اسرائيؿ: تغيير طريقة الحكـ والتجنيد لمجميع.
والتجنيػػد ولكنيػػا ليسػػت شػػرطا كافيػػا. ثمػػة حاجػػة الػػى  حكومػػة الوحػػدة ىػػي شػػرط ضػػروري لحػػؿ مشػػكمة الحكػػـ

التزاـ صادؽ وحقيقي مف القيادة بالموضػوع فػي ظػؿ االسػتعداد لػدفع الػثمف، حتػى لػو كػاف المعنػى ىػو فقػداف 
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تأييد أعضاء آخريف في االئتالؼ. ولكف اذا كانت الشراكة الجديدة بالفعؿ ستنجح في تحقيػؽ ىػذه االىػداؼ، 
 ا ذا معنى كبير سيغير وجو السياسة االسرائيمية ويؤثر عمى مستقبؿ وطبيعة الدولة.فاف ىذا يعتبر انجاز 

عمينػػػا، نحػػػف، مػػػواطني اسػػػرائيؿ مسػػػؤولية التػػػذكير برؤسػػػاء االئػػػتالؼ كػػػؿ يػػػـو بمػػػا نتوقػػػع مػػػنيـ فػػػي أف يفػػػوا 
أف تكػرر بالتزاميـ ويقدموا جوابا حقيقيا ومناسبا عمى ىذه المشػاكؿ. نحػف نقػؼ امػاـ فرصػة سياسػية مشػكوؾ 

نفسػػيا فػػي السػػنوات القريبػػة القادمػػة. يجػػدر بنػػا أف نعطػػي الحكومػػة الجديػػدة الفرصػػة لتثبػػت نفسػػيا وتعمػػؿ مػػف 
 أجؿ مستقبمنا كدولة صييونية وديمقراطية.

 يمكف االمؿ في أف تعمؿ السياسة ىذه المرة مف أجؿ صالح الشعب، وليس عمى حسابنا.
 67/7/1061، يديعوت
 68/7/1061، اهللالحياة الجديدة، رام 

 
 المنتصرون والميزومون في اتفاق وقف إضراب األسرى 7:

 آفي يسسخروؼ
يبشػر االتفػػاؽ، الػذي أنيػػى إضػراب السػػجناء الفمسػطينييف عػػف الطعػاـ، إلػػى جانػب البػػادرة الطيبػة تجػػاه رئػػيس 

بتقػػارب  السػػمطة الفمسػػطينية، محمػػود عبػػاس )ابػػو مػػازف(، والتػػي تنطػػوي عمييػػا إعػػادة جثػػاميف مائػػة "مخػػرب"،
ميـ بيف الطرفيف، وبقدر أكبر بمحاولة الحفاظ عمى اليدوء النسبي في الضفة وفي وقطاع غزة. وعمى الرغـ 
مػػف أف اسػػتئناؼ المفاوضػػات السػػممية ال يبػػدو فػػي األفػػؽ، إال أنػػو فػػي السػػمطة، فػػي "حمػػاس"، وفػػي إسػػرائيؿ 

يواصػؿ الشػرؽ االوسػط االشػتعاؿ )البحػريف، معنيوف بازالة تيديدات محتممة الستقرار المنطقػة. وىكػذا، بينمػا 
سورية، لبناف، وغيره(، فبالذات في أحد األياـ التي اعتبػرت فػي الماضػي ذات طاقػة كامنػة كبػرى لمصػدامات 

المخػػابرات وزعمػػاء السػػجناء فػػي السػػجف فػػي  –العنيفػػة فػػي "المنػػاطؽ"، يػػنجح جيػػاز االمػػف العػػاـ "الشػػاباؾ" 
 كثير مف المنتصريف والقميؿ مف الميزوميف.التوصؿ الى صفقة خرج بموجبيا ال

في المخابرات شددوا عمى "إنجازىـ" الميـ: موافقة السجناء عمى التوقيع عمى وثيقة يمتزموف بيا بعػدـ العػودة 
الى االنشغاؿ بػ "اإلرىاب" مف داخؿ جدراف السجف. ال ينبغي لممرء أف يكوف محماًل أمنيًا كبيرًا كي يفيـ بػأف 

 دوف، بؿ سيعودوف.بعضيـ قد يعو 
سػجيف مضػرب عػف الطعػاـ.  6700االنجاز الحقيقػي اآلخػر: مجػرد تفكيػؾ "القنبمػة المتكتكػة" التػي ىػي نحػو 

صػحيح أف الجميػور الفمسػطيني بقػي فػي معظمػو غيػر مكتػرث، وفػي شػوارع الضػفة لػـ يظيػر عشػرات آالؼ 
النكبػػة" باالضػػراب عػػف الطعػػاـ  االشػػخاص الػػذيف يتظػػاىروف مػػف أجػػؿ السػػجناء. ومػػع ذلػػؾ، فػػاف ارتبػػاط "يػػوـ

لرموز الكفاح الفمسطيني، الذيف بات بعضيـ في حالة صحية متردية، كاف مف شأنو أف يػؤدي الػى اشػتعاؿ، 
 وال سيما إذا ما توفي أحدىـ في السجف.

ووفقػػًا لمتطػػورات، يكتفػػي الفمسػػطينيوف فػػي الضػػفة بميرجانػػات رمزيػػة فقػػط بمناسػػبة يػػوـ النكبػػة. امػػا فػػي غػػزة 
 مؽ رئيس وزراء "حماس"، اسماعيؿ ىنية، مف جيتو ماراثونا خاصا بمناسبة يـو النكبة.فيط

يشكؿ اتفاؽ السجناء إنجازا معينا لػ "حماس" والسمطة عمى حد سواء. وقد كاف ألجيزة األمف الفمسطينية دور 
ومػع اف "حمػاس" ميـ في التوسط عمى طريؽ االتفاؽ، وىـ سينالوف ما يستحقوف مػف نقػاط فػي الػرأي العػاـ. 

لػػـ تقػػد االضػػراب، بػػؿ رجػػاؿ "الجيػػاد االسػػالمي"، إال أف الموافقػػة اإلسػػرائيمية عمػػى السػػماح بزيػػارات عػػائالت 
 السجناء مف غزة يشكؿ خطوة اخرى في تفكيؾ سياسة العزؿ اإلسرائيمية بيف غزة والضفة.
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لسػػجناء فػػي غػػزة بػػالخروج الػػى لػػـ ُيسػػمح لعػػائالت ا 1008منػػذ انتصػػار "حمػػاس" فػػي انتخابػػات كػػانوف الثػػاني 
إسػػرائيؿ. وىػػا ىػػي إسػػرائيؿ بقػػدر مػػا تعتػػرؼ )بتػػأخير( بػػالحكـ الجديػػد فػػي القطػػاع، ورويػػدا رويػػدا ينسػػج عمػػى 
األرض تعػػاوف بػػيف السػػمطات عمػػى جػػانبي الجػػدار، معظمػػو يػػتـ مػػف تحػػت الطاولػػة، كالتشػػكيؿ السػػري لجيػػاز 

اري  نحػو إسػرائيؿ. واحيانػا فوقيػا ايضػا، مثممػا فػي أمف "حماس" في غزة، الذي يعمؿ عمى منع إطالؽ الصو 
حالة النشاط التجاري في معبر كـر أبػو سػالـ. لػـ يعػد ىنػاؾ حصػار حقيقػي عمػى غػزة، باسػتثناء القيػود عمػى 

 التصدير والتي تتتكؿ ىي أيضا مع الزمف.
سػػب مػػع ذلػػؾ كػػاف المنتصػػروف األساسػػيوف فػػي االتفػػاؽ ىػػـ السػػجناء أنفسػػيـ وزعمػػاؤىـ فػػي السػػجف، وبمػػا يتنا

العنواف الرئيس لموقع األخبػار "معػا"، أمػس: "انتصػار السػجناء". يشػكؿ وقػؼ سياسػة العػزؿ انجػازا لػيس فقػط 
لمسجناء بؿ وايضا لزعمائيـ، بمف فييـ مرواف البرغوثي، ىذا الذي كػاف مشػاركا فػي حػؿ األزمػة، وىػذه المػرة 

 خالفا لالنتفاضة الثانية، دوف استخداـ العنؼ.
خػرى عػف مصػر. بعػد أيػاـ تنتيػي الجولػة األولػى مػف انتخابػات الرئاسػة. وال يػزاؿ المرشػحوف منشػغميف كممة ا

بالتصريحات الحماسية ضد إسرائيؿ، وال سيما المرشح االسالمي المعتدؿ، عبد المنعـ ابو الفتوح. ومع ذلؾ، 
عامػػة، مثممػػا فػػي صػػفقة شػػاليت فقػد كانػػت القػػاىرة شػػريكة ايضػػا فػػي بمػػورة ىػػذا االتفػاؽ. المخػػابرات المصػػرية ال

وفي حػاالت أخػرى، اصػبحت المفكػؾ المنػتظـ لألزمػات بػيف إسػرائيؿ و"حمػاس" والسػمطة، سػواء دار الحػديث 
 عف انياء اضراب السجناء عشية "يـو النكبة" اـ إنياء جولة عنؼ اخرى في غزة.

 67/7/1061عن "ىآرتس"، 
 68/7/1061األيام، رام اهلل، 
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