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أف عدـ إنياء ممؼ  ،خميؿ الحية ،اعتبرت حركة حماس بمساف عضو مكتبيا السياسي: حامد جاد -غزة 
ىذا الممؼ لف تذىب  إنياءريات في الضفة الغربية يقؼ عقبة كأداء أماـ تحقيؽ المصالحة وانو بدوف الح

في ندوة  ،وأكد الحية حركتو إلى االنتخابات ولف تكوف ىناؾ مصالحة حقيقية بيف حركتي فتح وحماس.
لتحمؿ اعتقاالت أف حركتو عمى استعداد  ،سياسية نظميا أمس منتدى اإلعالمييف في مقره بمدينة غزة

االحتالؿ ألنصار حماس في الضفة الغربية "ألف معركتنا مع االحتالؿ طبيعية ومستمرة، ولكنيا حماس ال 
تتفيـ الحمالت الشرسة التي تشنيا أجيزة السمطة ضد أنصار الحركة مع بداية كؿ جولة حوار"، مشددًا أف 

وأوضح أف المسح  اسييف بالضفة الغربية.كؿ جوالت الحوار السابقة فشمت بسبب ممؼ المعتقميف السي
أف رئيس السمطة محمود عباس أصدر قرارا بإلغائو،  مف رغـعمى ال، األمني والفصؿ الوظيفي ما يزاؿ قائماً 

 "وما يزاؿ يرفض طمب توظيؼ أي شخص ُيعرؼ أّنو مف حماس، كما ُيرفض طمب إعادة أي مفصوؿ".
في غزة انتيى، "والسجوف مفتوحة لوسائؿ اإلعالـ ومنظمات  أف ممؼ االعتقاؿ السياسي إلىوأشار الحية 

حقوؽ اإلنساف لإلطالع عمييا" مبينًا أف حركتو قّدمت تسييالت كثيرة ألبناء حركة فتح العائديف إلى غزة مف 
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غالؽ  7002يونيو  /الخارج والذيف خرجوا مف غزة عقب أحداث  حزيراف بينما االعتقاالت واالستدعاءات وا 
 ومصادرة أمواؿ أبناء حماس في الضفة أمر مستيجف. المؤسسات

طالؽ عمؿ المشاورات لتشكيؿ الحكومة، مع االستمرار بتييئة  وطالب الحية بإنياء ممؼ الحريات بالضفة وا 
المناخات اإليجابية لالنتخابات، مؤكدا أّف تشكيؿ الحكومة القادمة لإلشراؼ عمى االنتخابات، أوؿ خطوة 

 إلنياء االنقساـ.
كؿ العقبات، معنيوف في حماس بانجاز المصالحة، ويجب أف يبقى الجو االيجابي " مف رغـبالقاؿ الحية و 

حاضرا، فالمصالحة لـ تنتكس ولـ تتجمد، وحوارات القاىرة خطوة عمى طريؽ المصالحة لكنيا ما زالت 
مؿ عمى تعزيز الشراكة بطيئة فحماس بذلت في كؿ الحوارات السابقة جيدا غير عادي إلتماميا، ونأمؿ بالع

 الفمسطينية في مؤسسات السمطة بالضفة والقدس والدوائر واألمف".
ولفت إلى أّف حركتي حماس وفتح اتفقتا خالؿ االجتماعات األخيرة عمى إعادة توحيد مؤسسات السمطة 

بات وترتيب أوراؽ حكومتي غزة والضفة، وتييئة المناخات لالنتخابات "فحماس ال تخشى مف أي انتخا
قادمة" والتزامف بيف إجراء انتخابات المجمس الوطني والتشريعي والرئاسة، إضافة إلى االتفاؽ عمى كؿ 
نياء التنسيؽ  القضايا األمنية بما فييا حماية المقاومة وأعداد العامميف باألجيزة األمنية بالضفة وغزة وا 

 األمني بالضفة.
أشير، وأف يرأسيا الرئيس عباس وىو ما تـ  2لوحدة وبيف أنو تـ االتفاؽ عمى أف تكوف مدة حكومة ا

االتفاؽ عميو "باتفاؽ الدوحة"، الفتًا أف أبو مازف خالؿ لقائو مشعؿ في لقاء اإلطار القيادي عاد باالتفاؽ 
أشير، معربًا عف رفض حركتو لتمؾ المدة وتمسكيا بما تـ االتفاؽ  3وقمص مف مدة ترأسو لمحكومة لمدة 

% إلى 27اؿ "اتفقنا عمى أجراء انتخابات المجمس الوطني والتشريعي ضمف التمثيؿ النسبي وق عميو سابقًا.
، ومع ذلؾ قبمنا األمر مف أجؿ تذليؿ العقبات وتغميب 70إلى  70%، وبعد ذلؾ طمب مف قبوؿ نسبة 77

 المصمحة الوطنية".
إلنياء معاناة األسرى داخؿ حماس تبذؿ جيودًا كبيرة عمى المستوى السياسي والميداني "وأشار إلى أف 

باالتجاه إلى تفعيؿ محاكمة االحتالؿ "، مطالبًا الرئيس عباس "السجوف، خصوصًا المضربيف عف الطعاـ
 ."عمى جرائـ حربو ضدىـ

 40/6/6442الغد، عم ان، 
 
 ترحيمنا من بمغارياسيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمرد عمى  :البردويلالنائب  .6

تيـ النائب عف حركة حماس صالح البردويؿ وزارة الخارجية البمغارية بمحاولة ا: فتحي صباح -غزة 
ظيار بأف ترحيؿ وفد حماس المؤلؼ منو  "لدّؽ األسافيف"استغالؿ االنقساـ الفمسطيني  بيف الفمسطينييف، وا 

ارجية في تـ بعد اتصاؿ وزير الخارجية البمغاري بوزير الخ"ومف النائبيف إسماعيؿ األشقر ومشير المصري، 
 .")حكومة السمطة الفمسطينية( رياض المالكي

وقاؿ في مؤتمر صحافي عقده في معبر رفح فور وصولو أمس، إف الوفد التقى السفير الفمسطيني في 
لـ يظير أي رفض أو احتجاج عمى زيارتنا "العاصمة البمغارية صوفيا، أحمد المذبوح الذي رحب بالوفد، و 

حيؿ الوفد عمى يد األمف البمغاري، مشيرًا إلى أنو سيتـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة . واستيجف تر "أو لقاءاتنا
الوفد تمقى دعوة مف مركز الشرؽ األوسط لمدراسات في العاصمة البمغارية "وقاؿ إف  لمرد عمى ىذا األمر.

جراء عدد مف المقاءات الشعبية والرسمية والنيابية باؿ الوفد في شكؿ . وأضاؼ أنو تـ استق"لزيارة البالد وا 
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ًً مف البرلمانييف، وقادة األحزاب، ووسائؿ اإلعالـ، وطالب مف جامعة  الئؽ في صوفيا، والتقى عددَا
 صوفيا، وسفراء عدد مف الدوؿ.

حجـ الضغوط في اليوـ الثالث مف قبؿ الجيات األمنية "وأوضح أف الوفد فوجئ في اليوـ الثالث مف الزيارة بػ
ـ محمية عمى منظمي ىذه المقاءات الذيف لـ يأبيوا في البداية ليذه الضغوط، لكف البمغارية ووسائؿ إعال

. وأشار إلى أف الوفد قرر في أعقاب ذلؾ تقميص مدة الزيارة "األمر وصؿ إلى حد التيديد األمني بعد ذلؾ
درة بقرار مف ومغادرة البالد، قبؿ أف يقتحـ رجاؿ األمف البمغاريوف غرؼ أعضاء الوفد ويطمبوف منيـ المغا

 أعمى المستويات في بمغاريا.
، واصفًا ما جرى بأنو "ىذا التصرؼ تجاه نواب ممثميف لمشعب الفمسطيني يحمموف الحصانة"واستيجف 

 الدبموماسيةمخالؼ لكؿ القوانيف واألعراؼ ". واعتبر أف ترحيميـ "إىانة ونقطة سوداء عمى مف اتخذ القرار"
 .دبموماسية"شرعي ويتمتعوف بحصانة  في حؽ مف دخموا البالد في شكؿ

يظير مدى التناقض الواضح بيف المواقؼ "وطالب الحكومة البمغارية باالعتذار عما جرى، معتبرًا أنو 
العممية التي يتخذىا االتحاد األوروبي، وبمغاريا أحد أعضائو، عمى األرض وبيف ما يتشدؽ بو حوؿ 

ة أخالقية حقيقية، ففي حيف يتاح المجاؿ لالحتالؿ وروايتو ويدعـ العالـ يعيش أزم". واعتبر أف الديمقراطية"
سنواصؿ العمؿ عمى الصعد كافة ". وقاؿ: "في ظممو وجرائمو، يحظر عمى الفمسطيني أف يقدـ قضيتو
ثبات عدالتيا في مواجية الظمـ واالحتالؿ  ."إلظيار قضيتنا وا 

أوروبا وأميركا فيو الكثير مف الدجؿ والظمـ، في  وضع حماس عمى قائمة اإلرىاب الدولية في"وأشار إلى أف 
 ."حيف أف االحتالؿ يمارس الجرائـ في حؽ الشعب الفمسطيني وال يحاسب أو يعاقب بؿ تفتح لو األبواب

 42/6/6442الحياة، لندن، 
 
 تتيم حركة فتح بإعاقة عمل لجنة النتخابات المركزية  في غزة حكومةال .2

نية في غزة حركة فتح بإعاقة عمؿ لجنة االنتخابات المركزية في القطاع، اتيمت الحكومة الفمسطي: غزة
 مؤكدة اعتقاليا اثنيف مف كوادر الحركة بتيمة تمزيؽ السجؿ االنتخابي في احد المراكز شماؿ القطاع.

وكانت حركة فتح نددت باعتقاؿ اثنيف مف كوادرىا مف قبؿ الحكومة في غزة، مؤكدة اف اعتقاليما تـ عمى 
 فية نشاطيما في دعوة المواطنيف لمتسجيؿ لالنتخابات.خم

( في مدينة بيت الىيا شماؿ قطاع 7|57الجمعة )يوـ وقالت الشرطة الفمسطينية في غزة انيا اعتقمت مساء 
 مراكز التسجيؿ البمدة. إحدىغزة اثنيف مف كوادر حركة "فتح" بعد قياميا بتمزيؽ السجؿ االنتخابي في 

قتضب ليا : " أف المواطنيف سعيد أحمد كيالني ورائد عطية كيالني قاما بتمزيؽ وأضافت في تصريح م
عاقة عممية تسجيؿ الناخبيف شماؿ قطاع غزة في مركز التسجيؿ بمدرسة الشيماء مما  السجؿ االنتخابي وا 

 استدعى تدخؿ الشرطة واعتقاليما".
 42/6/6442قدس برس، 

 
 
 ورومتوسطيانتقادات المرصد األ  وتستيجن.. النتخابات تؤكد كفاءة طواقميا لجنة .0

، كفاءة طواقميا العاممة في تسجيؿ الناخبيف في أمسأكدت لجنة االنتخابات المركزية،  :راـ اهلل -غزة 
وأضافت في بياف ليا إنو منذ انطالؽ عممية التسجيؿ يوـ االثنيف الماضي نجحت لجنة  الضفة وقطاع غزة.
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شرات آالؼ المواطنيف في الضفة وقطاع غزة، ووصؿ عدد المسجميف االنتخابات المركزية في تسجيؿ ع
 ألؼ مواطف ومواطنة في الضفة وقطاع غزة. 772حتى ظير اليـو أكثر مف 

، وأشارت فيو إلى "المرصد االورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف"واستيجنت المجنة، البياف الذي أصدرتو مؤسسة 
طاع غزة، كما يتيـ طواقـ المجنة بعدـ الكفاءة في التقيد ارتباؾ المجنة وعدـ جاىزيتيا لمتسجيؿ في ق

 باإلجراءات والتعميمات الصادرة إلييا.
وأكدت المجنة أنيا نجحت حتى اآلف في تسجيؿ أعداد كبيرة مف المواطنيف وفي وقت قياسي، وىي تبذؿ كؿ 

مع أي شكوى أو مالحظة  ما بوسعيا لتسييؿ العممية طبقا لمقانوف والخطة الموضوعة، وىي جاىزة لمتعامؿ
 ترد إلييا بالطرؽ الرسمية وخالؿ زمف قياسي.

 40/6/6442الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 النائب عبد الجواد: إجراء النتخابات في ظروف غير مييأة يزيد األوضاع تعقيًدا .0

ف إنياء ناصر عبد الجواد إف إجراء االنتخابات الفمسطينية حاجة ميمة وض د.قاؿ النائب : نابمس رورية، وا 
 االنقساـ بات ىـ الجميع وليس ىـ أحد بحد ذاتو.

وأكد في تصريح صحفي لو عمى صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ" إف إجراء االنتخابات 
ف  ميـ في أجواء وظروؼ مناسبة تعبر عف ضمير الشعب الفمسطيني، وتمثؿ إرادتو الحقيقية وتوجياتو، وا 

ؼ غير مييأة لف تحؿ المشكمة القائمة، بؿ قد تزيد األوضاع الداخمية تعقيدًا، وقد يتكرس إجراءىا في ظرو 
 االنقساـ الفمسطيني أكثر وأكثر، وقد ينتج عنيا ما ال يحمد عقباه.

وبيف أنو "ومف خالؿ الواقع المشاىد أماـ أعيننا فإف الظروؼ الحالية التي نعيشيا في الضفة الغربية ال 
ا عقد انتخابات نزيية وشفافة يأمف فييا الجميع عمى إجراء ىذه االنتخابات بصورة يمكف عمى ضوئي

طبيعية، فاألجواء في الضفة الغربية مثاًل حتى ىذه المحظة ال يمكنيا أف تنتج انتخابات حقيقية تعبر عف 
واء الرعب ضمير الشعب الفمسطيني ويعتمد عمييا في حؿ اإلشكاؿ الفمسطيني الداخمي، في ظؿ استمرار أج

 األمني والخوؼ مف سيؼ األجيزة األمنية المسمط عمى الرقاب".
 42/6/6442المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 لمقانون" وييدد المشاركين فيو اإضراب اتحاد المعممين بالضفة "مخالف يعدفياض  .2

عاـ لممعمميف اإلضراب أعرب رئيس الوزراء سالـ فياض، عف استغرابو إزاء إعالف االتحاد ال :وفا –راـ اهلل 
 الشامؿ األحد، وكذلؾ يوـ الخميس المقبؿ عمى خمفية التأخير في صرؼ راتب شير كانوف الثاني الماضي.

بالنظر لما يمحقو اإلضراب مف ضرر فادح بالعممية التربوية، وبما يمس الحؽ في "وقاؿ رئيس الوزراء: 
عدوؿ عف قراره باإلضراب، والمعمميف وكافة العامميف في التعميـ، فإنني أدعو االتحاد العاـ لممعمميف إلى ال

قطاع التربية والتعميـ إلى االلتحاؽ بعمميـ كالمعتاد، وبخالؼ ذلؾ، فإف الحكومة ستعتبر عدـ االلتحاؽ 
ويوـ الخميس القادـ، كما في أي يـو آخر يتـ فيو اإلضراب بشكؿ غير قانوني، امتناعا  األحدبالعمؿ يوـ 
 ."عف العمؿ

الجميع يعمـ أف التأخير المذكور يعود لعدـ قدرة الحكومة عمى الوفاء بيذا االلتزاـ الياـ في  "إفقاؿ فياض و 
ظؿ استمرار حجز األمواؿ الفمسطينية مف قبؿ حكومة االحتالؿ وعدـ ورود ما يكفي مف المساعدات 

 ."الخارجية، بما في ذلؾ مف خالؿ شبكة األماف المالي العربية
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ما تـ توفره مف موارد خالؿ األسابيع القميمة الماضية، وبما يشمؿ ما ُأفرج عنو جزئيًا مف قبؿ  وأكد أف كؿ
سمطات االحتالؿ، تـ استخدامو لتسديد االستحقاقات المتبقية مف رواتب شيري تشريف الثاني وكانوف األوؿ 

ب شير كانوف الثاني، وفي مف العاـ الماضي، مضيفًا بأف الحكومة ال تزاؿ تبذؿ قصارى جيدىا لدفع روات
 أسرع وقت ممكف.

احتراـ الحكومة لحرية العمؿ النقابي، بما في ذلؾ الحؽ في اإلضراب وفؽ القانوف، األمر الذي "وأكد فياض 
يعني بالضرورة االلتزاـ بأحكاـ القانوف، وبما يشمؿ مراعاة كافة النواحي اإلجرائية المتعمقة بالدعوة إلى 

االتحاد العاـ لممعمميف، وذلؾ  أمسجاىميا وتجاوزىا في الدعوة لإلضراب التي أصدرىا اإلضراب، والتي تـ ت
باإلضافة إلى تعارض ىذه الدعوة مع الروح اإليجابية لمحوار الذي أفضى مؤخرًا لمتوافؽ مع االتحاد بشأف 

 ."قضايا مطمبية ىامة لممعمميف
 40/6/6442الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 وط المفاوضات الفمسطينية "حديدية" ول يمكن التراجع عنيا تيسير خالد: شر  .0

نفى تيسير خالد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية باف يكوف الرئيس عباس قد تمقى  :راـ اهلل
 أسيرا فمسطينيا، بينيـ قيادات عشية زيارة الرئيس األمريكي باراؾ اوباما لممنطقة. 770وعودا باإلفراج عف 

لـ يسمع مف اإلدارة األمريكية أي  يالفمسطينوشدد تيسير خالد في تصريحات لػ"قدس برس" عمى أف الجانب 
كممة بخصوص األسرى المضربيف عف الطعاـ منذ شيور، أو الحديث عف حقوؽ اإلنساف في السجوف 

مى خطوة توصؼ بمبادرة ع إسرائيؿوشكؾ المسؤوؿ الفمسطيني بإمكانية إقداـ  ية التي تنتيؾ يوميا.سرائيماإل
حسف نية لإلفراج عف أسرى "ألف سموؾ ىذه الحكومة أجرامي وغير مسؤوؿ، وليست معنية باي حؿ 

تتوقؼ عمى ما  أوباما، مضيفا "توجيات إدارة أبيبسياسي"، نافيا بشدة وجود ضغوط أمريكية عمى تؿ 
 يصدره مكتب نتنياىو".

لممنطقة، أشار خالد إلى أف تسريبات البيت األبيض تؤكد  باماأو وحوؿ تعويؿ الجانب الفمسطيني عمى زيارة 
قادـ لممنطقة مف أجؿ االستماع لألطراؼ، وسيدرس احتماالت خطواتو القادمة وال أماؿ كبيرة  أوبامابأف 

 تعمؽ عمى الزيارة، حسب قولو.
لممفاوضات لعدة شيور ونفى عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير موافقة الجانب الفمسطيني عمى العودة 

مقابؿ تجميد االستيطاف بالضفة وفقا لما نقمتو صحيفة معاريؼ العبرية عف المستشار السياسي لرئيس 
نبقى في إطار مفاوضات تستمر سنتيف أو ثالث، و  أفالسمطة نمر حامد، مضيفا "ىذا غير مقبوؿ إطالقا 

مى أساس الشرعية الدولية وأف ىذه أف األمور واضحة بخصوص المفاوضات التي ال بد أف تنطمؽ ع
 الشروط الفمسطينية حديدية وال يمكف التراجع عنيا".

 42/6/6442قدس برس، 
 
 
 
 يبدأ زيارة لباكستان عباس .2
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، إلى العاصمة الباكستانية إسالـ أباد، في زيارة دولة، أمسوصؿ الرئيس محمود عباس،  :وفا –إسالـ أباد 
ي زيارتو، وزير الخارجية رياض المالكي، والناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة ف عباسويرافؽ  تستمر ثالثة أياـ.

 نبيؿ أبو ردينة، والمستشار الدبموماسي لمرئيس مجدي الخالدي.
وكاف في استقباؿ الرئيس: وزير الصناعة الباكستاني مخدـو شياب الديف، وسفير فمسطيف لدى باكستاف 

واستعرض الرئيس حرس الشرؼ، وسيكوف االستقباؿ الرسمي  وليد أبو عمي، والسفراء العرب لدى باكستاف.
اباد بتصريح لمصحفييف شكر فيو باكستاف عمى تصويتيا لصالح  إسالـلدى وصولو  عباسوأدلى  األحد.

 ."إنو سيبحث في زيارتو تعزيز العالقات الثنائية بيف البمديف"المتحدة، وقاؿ:  باألمـفمسطيف 
 40/6/6442الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 اليباش: ل تغييرات في رحالت معتمري غزة والخطوط الفمسطينية ىي الناقل الحصري .9

وفا: قاؿ وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية محمود اليباش، أمس، إنو ال يوجد أي تغييرات عمى  -راـ اهلل 
 جدوؿ رحالت المعتمريف مف محافظات قطاع غزة.

لمنتظر خروج الفوج الرابع مف المعتمريف يوـ األربعاء القادـ، وقاؿ اليباش في بياف صحافي، إنو مف ا
وعودة الفوج الثاني مف المممكة العربية السعودية مف المعتمريف الذيف أدوا المناسؾ قبؿ أسبوعيف، عمى 

 الطائرات نفسيا التي ستقؿ المغادريف إلى الديار الحجازية، وذلؾ عبر مطار العريش الدولي.
عدـ إقحاـ السياسة في رحالت الحج والعمرة، وعدـ تدخؿ القوى السياسية في قطاع غزة ودعا اليباش إلى 

في شؤوف الحج والعمرة، ألف مف شأف ذلؾ أف يشوش عمى أداء ىذه العبادة الدينية، كما أنو يمحؽ ضررًا 
 ماديًا بميغًا بشركات العمرة وبالمعتمريف عمى حد سواء.

الت العمرة ىو دور إشرافي فقط، وأنيا ال تتدخؿ في تفاصيؿ عمؿ وأكد أف دور وزارة األوقاؼ في رح
 الشركات، واف ميمتيا األساس ىي حماية ىذه الشركات وحماية مصالح المعتمريف في الوقت نفسو.

 40/6/6442األيام، رام اهلل، 
 

 ألف أسرة فقيرة 99: "الشؤون الجتماعية" تقدم مساعدات مالية لـ الضفة .44
ألؼ  44قالت وزيرة الشؤوف االجتماعية ماجدة المصري، إف الوزارة تقدـ مساعدات مالية لػ  معا: -راـ اهلل 

ألؼ أسرة  570ألؼ أسرة تحت مستوى خط الفقر الوطني، وأنيا تسعى لموصوؿ إلى  33أسرة فقيرة، بينيا 
 ضمف شبكة األماف االجتماعي.

جتماعية" تقدـ رزمة مف المساعدات، تشمؿ وأشارت المصري، في لقاء صحافي، أمس، إلى أف "الشؤوف اال
عفاء مف الرسـو المدرسية، وتدرس تقديـ  270مبمغًا ماليًا قدره  شيكاًل، إضافة إلى توفير تأميف صحي، وا 

 مساعدات لمفقراء لدفع جزء مف استيالكيـ لمكيرباء.
ؤوف، لكنيا تحتاج أكثر وأوضحت أف كؿ مناشدة لمرئيس "نتابعيا والغالبية الساحقة منيا وصمت إلييا الش

مما نقدمو"، وقالت: األزمة المالية الحالية التي تمر بيا السمطة أثرت عمى الخدمات التي تقدميا الوزارة، 
 خاصة فيما يتعمؽ بالمساعدات العاجمة، كترميـ البيوت والكوارث الطبيعية.

 40/6/6442األيام، رام اهلل، 
 

 من بمغاريا إىانة توجب العتذارأبو مرزوق: ترحيل النواب الفمسطينيين  .44
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موسى أبو مرزوؽ، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إقداـ السمطات األمنية  .استيجف د :القاىرة
أف ىذا اإلجراء "إىانة لشعبنا يوجب  البمغارية عمى ترحيؿ الوفد البرلماني الفمسطيني الذي يزوره، معتبراً 

إف قياـ السمطات البمغارية بترحيؿ  :صريحات لممركز الفمسطيني لإلعالـوقاؿ أبو مرزوؽ، في ت االعتذار".
النواب إسماعيؿ األشقر وصالح البردويؿ ومشير المصري "ُيعد إىانة لشعبنا الفمسطيني باعتبار ىؤالء 
النواب ممثميف ليذا الشعب في المجمس التشريعي وكانوا قد دخموا البالد بصورة رسمية ال لبس فييا". 

ؼ: "اإلجراء الذي اتخذ بحؽ النواب ىو إجراء ىمجي ال يميؽ بشعبنا وال بنوابو وكاف باإلمكاف اتخاذ وأضا
أسموب آخر أكثر لباقة إلنياء الزيارة إذا كاف غير مرغوب بيـ، لكف التصرؼ بيذه الطريقة يأتي في سياؽ 

 شعبنا".االنحياز لالحتالؿ، واستجابة غير مبّررة لمضغوط التي تمارس عمى أبناء 
وشدد أبو مرزوؽ أف "عمى السمطات البمغارية االعتذار لمشعب الفمسطيني ونوابو عمى ىذا السموؾ المشيف. 
ونحف كفمسطينييف عمينا جميعًا عدـ الصمت تجاه مثؿ ىذه الحوادث إذ ال يجوز إطالقًا الصمت ال مف قبؿ 

نية عمى مشجب االنقساـ يضعؼ زمالئيـ النواب وال مف الرئاسة، والتممص مف المسئوليات الوط
وأوضح "كاف يجب أف يكوف االستنكار والرفض واالحتجاج مف الرئاسة  الفمسطينييف وقضيتيـ المقدسة".

 الفمسطينية أواًل ثـ مف اآلخريف ومف ضمنيـ حماس والمجمس التشريعي".
 42/6/6442المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 حرير فمسطين ل بالحتواء ول بالضرب ول بالقمعتتراجع عن ىدفيا بت حماس لن البردويل: .46

رأى قيادي في حركة حماس أف ما يتعرض لو اإلسالـ السياسي في دوؿ الربيع العربي ىو جزء مف  :غزة
 عمميات احتواء تقودىا القوى المناوئة لخيارات الشعوب العربية، وأف ىدفيا البعيد ىو "حماس" والمقاومة.

"إف طبيعة الماء ىو االستواء في أي إناء تـ وضعو فيو، وبالتالي نحف نعتقد أف  :صالح البردويؿ .وقاؿ د
انتصار الحؽ ىو الحقيقة ميما فعموا بو، ففي نياية المطاؼ االستواء ىو الحقيقة، ولذلؾ فإف كؿ ما يجري 

 مف تضييقات ومف مؤامرات ومحاوالت ثني ليذا الربيع ستبوء بالفشؿ" بحسب ما يرى. 
عمى أف حركتو  "ليس مف الممكف أف تتراجع عف ىدفيا  ،قدس برس وكالةفي تصريحات ل بردويؿ،الوشدد 

ووصؼ حركتو بأنيا "مثميا  بتحرير فمسطيف ال باالحتواء وال بالضرب وال بالقمع، وقد جربوا ذلؾ وفشموا".
ذا حجبت األقمار فال شمس باقية، وحتى مثؿ الشمس مصدرا لمطاقة.. حماس ىي مصدر الثورات العربية، وا 

 الثورات العربية ستنتصر بحوؿ اهلل".
عمى صعيد آخر، جدد البردويؿ موقؼ "حماس" الداعـ لجيود المصالحة، معتبرا أ حركتو "أزالت بموافقتيا 
عمى تجديد السجؿ االنتخابي في قطاع غزة سببا رئيسيا كانت السمطة وفتح تراه معطال لممصالحة، واألمور 

جاؿ عمى أحسف ما يراـ بشيادة السمطة نفسيا، والحريات لدينا في غزة متوفرة والحمد هلل، تسير في ىذا الم
وال يوجد ما يعكر صفوىا مف اعتقاالت أو غيرىا، عمى خالؼ ما ىو موجود في الضفة الغربية، حيث ال 

البارزة،  تزاؿ االعتقاالت مستمرة، وال يزاؿ التضييؽ عمى التسجيؿ في االنتخابات أحد أىـ المظاىر
وتصريحات قيادات السمطة و"فتح" توحي بأنيـ ال يستطيعوف الذىاب بعيدا في المصالحة بالنظر إلى 

 الضغوط األمريكية والصييونية عمييـ".
 40/6/6442قدس برس، 

 
 أبو مرزوق: لقاء بين حماس وفتح في القاىرة بعد عشرة أيام .42
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السياسي لحركة حماس، بأف لقاًء سُيعقد مع حركة فتح  أفاد موسى أبو مرزوؽ، نائب رئيس المكتب :القاىرة
في العاصمة المصرية القاىرة، بعد نحو عشرة أياـ، وقاؿ أبو مرزوؽ، في تصريحات لممركز الفمسطيني 

إنو يتوقع أف يمتقي وفدا حماس وفتح في القاىرة يوـ السابع والعشريف مف الشير الجاري )شباط/  ،لإلعالـ
ت تشكيؿ الحكومة الفمسطينية القادمة التي تـ التوافؽ عمى أف يرأسيا محمود عباس فبراير(، لبحث آليا

وأضاؼ أنو خالؿ ىذه الفترة إلى حيف عقد المقاء؛ تكوف لجنة االنتخابات المركزية قد أتمت  رئيس السمطة.
كفاءات عمميا، ورئيس السمطة محمود عباس قد أجرى مشاوراتو مما قد يسمح لنا ببحث تشكيؿ حكومة ال

 التوافقية بتبادؿ األسماء"، كما قاؿ.
 42/6/6442المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 أبو زىري يستيجن ادعاءات فتح حول تخريب تسجيل الناخبين .40

مجمس فتح الثوري وأميف سر الييئة القيادية العميا  ، أفغزةمف  40/6/6442التحاد، أبو ظبي، نشرت 
حركة حماس بعدـ إفشاؿ عممية تحديث سجؿ الناخبيف بموجب  باللمحركة في قطاع غزة أحمد نصر، طا

مف ناشطي فتح مف أماـ مراكز تحديث سجؿ الناخبيف في بيت الىيا شماؿ  2اتفاؽ المصالحة بعد اعتقاؿ 
 القطاع.

سامي أبو  ،الناطؽ باسـ حركة حماس ، أفغزةمف  424/6/6442المركز الفمسطيني لإلعالم، وجاء في 
إياىا إلى  ادعاءات فتح بشأف رغبة حركتو بتخريب عممية تسجيؿ الناخبيف بغزة، داعياً  زىري، استيجف

وصؿ "المركز  51/7واعتبر، في بياف صحفي، يوـ السبت  التوقؼ عف سياسة االدعاء والتوتير.
الفمسطيني لإلعالـ" نسخة عنو، التصريحات بأنيا تيدؼ إلى التغطية عمى بعض التجاوزات مف عناصر 

مضيًفا "وعمى العكس مف ذلؾ فإف لجنة االنتخابات المركزية تتابع مع الشرطة قضية توقيؼ شابيف  فتح،
 مف فتح عمى خمفية تمزيؽ سجؿ انتخابي في بيت الىيا".

 
 من أنصارىا في الضفة سبعةباعتقال السمطة الفمسطينية حماس تتيم  .40

آخريف  7مف أنصارىا واستدعاء  2باعتقاؿ  اتيمت حركة حماس األجيزة األمنية الفمسطينية.(: أي.بي.يو)
جرت في سمفيت والخميؿ، بينما تمت  االعتقاالتوقالت حماس في بياف إف  في الضفة الغربية.

.  االستدعاءات في راـ اهلل ونابمس وطولكـر
 40/6/6442الحياة، لندن، 

 
 ل توجد إرادة سياسية إلنياء النقسام لدى حركتي فتح وحماس :رباح مينا .42

نو ال توجد إرادة سياسية أ ،رباح مينا ،رأى عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف :زةغ
لقاء الفصائؿ األخير في القاىرة أظير اختالفات "اعتبر أف و  ،إلنياء االنقساـ لدى حركتي فتح وحماس

. ولفت "السمطة المسمومة وحاؿ استقطاب كبيرة بيف فتح وحماس، بما يعيدنا إلى مفيوـ الصراع عمى كعكة
ىناؾ اعتقادًا بوجود تفاىـ غير معمف بيف الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد "إلى أف 

مشعؿ عمى تشكيؿ حكومة طربوش تبقي الوضع عمى ما ىو عميو، فضاًل عف أف الرئيس يريد مصالحة 
 ."تسير بحسب برنامجو الذي ال يحظى بإجماع الشعب الفمسطيني

 40/6/6442الحياة، لندن، 
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 األسرىحول األمر يتعمق بشكوى إلى مصر و حول حصار غزة  "إسرائيلمع ": ل مفاوضات حماس .40

نفى  ،صالح البردويؿ .د ،القيادي في حركة حماس، أف غزة، مف 40/6/6442قدس برس، نشرت وكالة 
ي، وأكد أف طريؽ المفاوضات مسرائيوجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بيف حماس واالحتالؿ اإل

قدس برس وكالة في تصريحات خاصة ل ،ووصؼ البردويؿ الوحيد ىو حوار القوة والسالح والمقاومة.
عبر القاىرة بأنو "تضميؿ وافتراء، وفرضيات ال  "إسرائيؿ"الحديث عف مفاوضات غير مباشرة بيف حماس و

يست طرفا في أي نقاشات تتـ مع االحتالؿ، وال وجود ليا إال لدى االحتالؿ"، مشددا عمى أف حركتو  "ل
 توجد ال مباحثات مباشرة وال غير مباشرة".

وأوضح البردويؿ أف "األمر يتعمؽ بشكوى تقدمت بيا حماس إلى مصر بشأف وضع األسرى الفمسطينييف 
 الذيف يعانوف األمريف في سجوف االحتالؿ، وىي شكوى وعد المصريوف بمتابعتيا".

، أكد عمى عدـ  ،الناطؽ باسـ حركة حماس، أف 42/6/6442مسطين أون لين، فوأورد موقع  فوزي برىـو
ي فيما يتعمؽ بإنياء سرائيموجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بيف حركتو وسمطات االحتالؿ اإل

في تصريح صحفي نشره عبر صفحتو عمى الفيسبوؾ:  ،وقاؿ أعواـ. 1الحصار المفروض عمى غزة منذ 
ا أشيع مؤخرًا عبر وسائؿ اإلعالـ الصييونية عبارة عف متابعات جرت بعد اتفاؽ التيدئة األخير الذي "م

وأضاؼ: "الحكومة بغزة تتواصؿ مع المصرييف لتطبيؽ بنود التيدئة ومتابعة فتح المعابر  رعتو مصر".
دخاؿ البضائع ومواد البناء وغيرىا".  وا 

 ،خميؿ الحية ،عضو المكتب السياسي لحركة حماسأف  :غزة، مف 40/6/6442الحياة، لندن، وأضافت 
المفاوضات مستمرة "إف  :خالؿ لقاء صحافي نظمو منتدى اإلعالمييف الفمسطينييف في مدينة غزة أمس ،قاؿ

لزاـ االحتالؿ تنفيذ بنودىا، وننتظر ما في جعبة الراعي المصري في شأف االعتداءات  في شأف التيدئة وا 
 . "كررة في البر والبحر واستمرار الحصار عمى قطاع غزةالمت يةسرائيماإل
 

 موقعًا تاريخيًا في فمسطين 692من اعتزام الحتالل القيام بتيويد تحذر  حماس .42
موقعًا تاريخيًا مف  743ي القياـ بتيويد سرائيمحذرت حركة حماس مف اعتزاـ االحتالؿ اإل :القدس المحتمة

عة في أراضي فمسطيف التاريخية، ودعت إلى التحرؾ العاجؿ فمسطينيا المعالـ العربية واإلسالمية متوز  
سالميا ودوليا لمواجيتو ووقفو. "االحتالؿ  52/7قدس برس األحد وكالة وحذر بياف لمحركة تمقتو  وعربيا وا 

الصييوني مف مغّبة تنفيذ ىذا المخطط الخطير الذي يعدُّ اعتداًء صارخًا عمى المقدسات وتزويرًا فاضحًا 
لممعالـ التاريخية، ونؤّكد أفَّ ىذه المعالـ ستبقى شامخة وشاىدة عمى عراقة التاريخ والحضارة العربية 

 واإلسالمية وستفشؿ كؿ محاوالت العدو الصييوني في تيويدىا وطمس معالميا".
 40/6/6442قدس برس، 

 
 
 

 تجديدًا لمحصار د ىاحماس تندد بالحممة المصرية عمى األنفاق.. وتع .49
حركة حماس الحممة المصرية عمى األنفاؽ الحدودية واعتبرتيا تجديدًا مصريًا لحصار غزة. وقاؿ  دانت

إف حماس ترفض تدمير األنفاؽ مؤكدًا أنيا كانت خياًرا  ،خميؿ الحية ،عضو المكتب السياسي لحركة حماس
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بمثابة حكـ بعودة الحصار وحيًدا لمواجية الحصار، ومعتبرًا أف إغراقيا المتكرر بالمياه في ظؿ الحصار، "
ودعا مصر إلى فتح معبر رفح  .بقرار رسمي مسبؽ، وىو تجديد لمحصار مف جديد، ومصر ال تريد ذلؾ"

نياء الحصار  .إلنياء الحاجة لألنفاؽ، كما طالبيا بإلزاـ االحتالؿ بفتح المعابر وا 
 40/6/6442الخميج، الشارقة، 

 
 دون إطالق سراح أسرى الحريةفتح: لن يكون سالم واستقرار في المنطقة  .64

أسامة القواسمي، إنو لف يكوف ىناؾ سالـ وال استقرار في  ،"وفا": قاؿ المتحدث باسـ حركة فتح -راـ اهلل 
"أف المدخؿ الحقيقي لمسالـ في المنطقة يكمف في  المنطقة وأسرانا البواسؿ خمؼ قضباف االحتالؿ، مؤكداً 

وحمؿ  دمتو إطالؽ سراح أسرى الحرية الفمسطينييف والعرب".رفع الظمـ عف شعبنا الفمسطيني وفي مق
القواسمي في بياف صدر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة، أمس،االحتالؿ المسؤولية الكاممة عف حياة أسرانا 
البواسؿ بشكؿ عاـ وعف المضربيف عف الطعاـ عمى وجو الخصوص وعمى رأسيـ المناضؿ األسير سامر 

نة وجعفر عز الديف وطارؽ قعداف، الذيف يسجموف ممحمة بطولية في صمود العيساوي وأيمف الشراو 
أسطوري يعبر عف إرادة شعب تواؽ لمحرية واالستقالؿ والخالص مف قير االحتالؿ وظممو ورفضو المطمؽ 
 لمعبودية واالستسالـ، داعيًا إلى المشاركة الواسعة في فعاليات نصرة األسرى البواسؿ في كؿ أرجاء الوطف.

 40/6/6442، رام اهلل، ألياما
 

 سير خالد يدعو لنقل ممف األسرى الفمسطينيين إلى مجمس األمنيت .64
سير خالد القيادي في الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف إلى نقؿ ممؼ األسرى يطالب ت :راـ اهلل

عضو  ،وأكد .ي إلى مجمس األمف الدوليسرائيمالفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ اإل
عمى "ضرورة الطمب مف مجمس األمف التدخؿ  51/7قدس برس السبت وكالة في تصريح صحفي تمقتو 

وممارسة الضغط عمى حكومة االحتالؿ وتحميميا المسؤولية عف سالمة األسرى المضربيف، ودعوتيا إلى 
 إطالؽ سراحيـ قبؿ فوات األواف".

 42/6/6442قدس برس، 
 

 نجاز حريتيمإاستمرار النضال والتضامن مع األسرى حتى  ؤكدت الجبية الديمقراطية .66
عمى استمرارية ، عضو المجنة المركزية لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف ،عيد أبوسائد  أكد: سالقد

النضاؿ والتضامف بكافة السبؿ والوسائؿ مع الرفيؽ سامر العيساوي وكافة رفاقو األسرى حتى انجاز 
يد عيد الجبية الديمقراطية في ذكرى انطالقتيا عمى السير بالخطى النضالية مع كافة ع أبوحريتيـ، وجدد 

أبناء شعبنا وقواه المناضمة حتى الوصوؿ لبناء الدولة المستقمة وعاصمتيا القدس وعودة الالجئيف وتقرير 
صفحة عيد بضرورة صد العدواف المتصاعد ضد شعبنا وأسراه وذلؾ مف خالؿ طي  أبووطالب  المصير.

عادة الوحدة الوطنية الفمسطينية، والعودة لمشعب إلجراء انتخابات لممجمسيف التشريعي والوطني  االنقساـ وا 
 والرئاسة وفؽ مبدأ التمثيؿ النسبي الكامؿ.

 40/6/6442، رام اهلل، األيام
 

 اعتصام لفتح دعمًا لألسرى في سجون الحتالللبنان:  .62
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ية سرائيماعتصامًا تضامنيًا مع األسرى الفمسطينييف في السجوف اإلنظمت حركة فتح جنوب الميطاني  :صور
الذي نفذ أماـ مقر الصميب  ،وشارؾ في االعتصاـ ال سيما مف بينيـ األسرى المضربوف عف الطعاـ.

األحمر الدولي في مدينة صور، نساء وأطفاؿ وممثموف عف فصائؿ منظمة التحرير يتقدميـ أميف سر 
اهلل ومسؤوؿ إعالـ فتح في المنطقة محمد بقاعي. وتمت مسؤولة  ر توفيؽ عبدالفصائؿ في منطقة صو 

، المذكرة الموجية  أميف عاـ منظمة الصميب  إلىاالتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية في المنطقة عمياء زمـز
بروف عف األحمر الدولي جاء فييا: "إننا نطالبكـ بالتدخؿ السريع لإلفراج عف األسرى والمعتقميف الذيف يع

رفض أساليب القمع والتعذيب. نطالبكـ بالعمؿ عمى إنقاذ حياة المضربيف عف الطعاـ في أطوؿ إضراب 
أياـ". كما طالبت لجاف حقوؽ اإلنساف  503 إلىعرفو التاريخ حيث وصؿ إضراب األسير سامر العيساوي 

 ية الخطيرة.والمؤسسات الدولية والصميب األحمر بزيارتيـ واالطالع عمى أوضاعيـ الصح
 40/6/6442، بيروت، المستقبل

 
 القيادة العامة تستيجن صمت السمطة تجاه طرد النواب ببمغاريا .60

استيجنت الجبية الشعبية القيادة العامة، ما وصفتو بأنو صمت مطبؽ واجيت بو السمطة الفمسطينية 
بطريقة ميينة ألعضاء المجمس  ىانة التي وجيتيا بمغاريا إلي الشعب الفمسطيني بطردىاومنظمة التحرير اإل

، 51/7 وطالبت الجبية في تصريح صدر عنيا يوـ السبت التشريعي الذيف كانوا في زيارة إلي بمغاريا.
 اإلىانةالسمطة الفمسطينية بإعالف إدانة رسمية لمتصرؼ البمغاري ومطالبة بمغاريا باالعتذار العمني عف ىذه 

 عف أسباب ىذا التصرؼ المشيف.وتقديـ الحكومة البمغارية توضيح رسمي 
وأدانت الجبية السموؾ البمغاري تجاه الوفد النيابي الفمسطيني الذي جاء تحت ضغوط صييونية وأمريكية 
وغربية واعتبرتو موجيا ضد الشرعية الفمسطينية برمتيا وليس ضد النواب المستيدفيف وحسب وطالت 

 الحكومة البمغارية باالعتذار العمني.
 42/6/6442لين،  فمسطين أون

 
 القيادة العامة تنفي أنباء عن تعرض جبريل لمحاولة اغتيال في دمشق .60

القيادة العامة، األنباء التي تحدثت عف محاوؿ  -نفى الناطؽ باسـ الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف  :دمشؽ
جزء مف المؤامرة  اغتياؿ تعرض ليا األميف العاـ لمجبية أحمد جبريؿ في دمشؽ، واعتبرت أف تمؾ األنباء

 عمى سورية.
إف "ما تناقمتو بعض  52/7قدس برس األحد وكالة وقاؿ حساـ عرفات، في تصريح صحفي مكتوب تمقتو 

وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية المحمية ومواقع التواصؿ االجتماعي، عف قياـ مجموعة مسمحة بنصب كميف 
طالؽ النار عم صابة جبريؿ بجروح نتيجة ذلؾ، لموكب جبريؿ في شارع الحجاز وسط دمشؽ وا  ى الموكب وا 

 ىي أخبار عارية عف الصحة تماما".
 40/6/6442قدس برس، 

 
 الزىار يحصل عمى سند في تالوة القرآن الكريم .62

حصؿ د. محمود الزىار، القيادي في حركة حماس، عمى سند متصؿ عف الرسوؿ صمى اهلل عميو  :غزة
 وقاؿ الزىار خالؿ حفؿ تكريـ أقيـ في منزلو بغزة: ص عف عاصـ.وسمـ في تالوة القرآف الكريـ برواية حف
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"إنو لشرؼ عظيـ أف أحصؿ عمى ىذا السند، حيث كنت في سباؽ مع الزمف أريد أف أنيي ىذه الميمة، 
 وكؿ ما قمبت صفحة مف الكتاب الكريـ شعرت أنني أقترب مف جائزة".

 42/6/6442، الرسالة نت
 

 ونائبو الشاىد الرئيسي ضده إليويبرمان ينكر التيم الموجية مع ابتداء محاكمتو اليوم: ل .60
دور جبيتنا( أفي إسرائيؿي السابؽ ورئيس حزب )سرائيمتبدأ عصر اليوـ األحد محاكمة وزير الخارجية اإل

ويواجو ليبرماف تيـ االحتياؿ وخياف  ليبرماف وذلؾ بتركيبة ثالثة قضاة في محكمة الصمح في القدس.
سممو األخير معمومات عف  أفلدى التفيا وذلؾ بعد  "إسرائيؿػ"ل ة تعييف زئيؼ بف أرييو سفيراً األمانة في قضي

ي في سرائيمسير التحقيقات التي جرت ضده )ضد ليبرماف( عندما اشغؿ بف اريو منصب السفير اإل
 بيالروس.
ف سينكر الُتيـ الموجَّية ية، في موقعيا عمى الشبكة، اليوـ األحد، أف ليبرماسرائيماإل ىآرتس جريدةونقمت 

إليو ويطمب مف المحكمة تسريع اإلجراءات القضائية آماًل في االنتياء مف ممؼ القضية والتمكف مف 
الحصوؿ عمى حقيبة سيادية في الحكومة المقبمة، حيث يجري الحديث عف احتفاظ نتنياىو بحقيبة الخارجية 

 .إليياالعودة القضائية ويتسنى لميبرماف  اإلجراءاتريثما تنتيي 
نائب وزير الخارجية سابقا داني ايالوف وىو مف حزب ليبرماف وشغؿ منصب نائبو في الخارجية  أفويذكر 
مف قائمة مرشحي الحزب في االنتخابات األخيرة، سيكوف شاىد االدعاء الرئيسي في ىذه  استثناءهوتـ 

 المحاكمة،
رئيس الحكومة نتنياىو بعدـ االحتفاظ بحقيبة  ىإلفي سياؽ متصؿ توجيت عضو الكنيست ميراؼ ميخائيمي 

 ف موظفي وزارة الخارجية مف الشيادة ضده دوف الخوؼ مف فقداف وظائفيـ.يالخارجية لميبرماف وذلؾ لتمك
 40/6/6442، 02عرب 

 
 ـ"القبة الحديدية"صواريخ جديدة ل" إسرائيل" .62

"سرائيمأعمف مسؤولوف في الجيش اإل العتراض الصواريخ سوؼ  قبة الحديدية()الي أف منظومة "أيروف دـو
وقاؿ المسؤولوف إف منظمة الدفاع الصاروخي التابعة لوزارة  تزود بصواريخ جديدة في المستقبؿ القريب.

ية استكممت، أخيرًا، سمسمة مف التجارب في إطار مشروع لتطوير "قدرة )أيروف دروـ( سرائيمالحرب اإل
لمسؤولوف أف النسخة المطورة مف صواريخ "تامير"، التي تطمقيا وذكر ا التشغيمية وتحسيف إمكاناتيا".

" سوؼ تدخؿ الخدمة خالؿ األشير المقبمة، لتستخدـ جنبا إلى جنب مع المخزونات  بطاريات "أيروف دـو
 الحالية مف الصواريخ االعتراضية.

 40/6/6442البيان، دبي، 
 

 مشتبو بيم "من دون عمم احد" أيتنفي اعتقال  "إسرائيل" .69
ال تسجف المشتبو بيـ مف دوف  إسرائيؿ" أفي موشيو يعالوف، سرائيمكد نائب رئيس الوزراء اإل.(: أب.ؼ.ا)

لمموساد  تعميؽ رسمي عمى قضية االسترالي الذي يعتقد انو كاف يعمؿ جاسوساً  أوؿعمـ احد"، وذلؾ في 
 "نحف لسنا بمدًا نعمؿ في الخفاء".ي سرائيموقاؿ يعالوف لمقناة الثانية في التمفزيوف اإل وتوفي في سجنو".
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حتى سجنو تحت ىوية زائفة، فاف  أومثؿ عزؿ سجيف  إليومفرطًا نحتاج  إجراء"ىذا بمد عندما يتخذ  وأضاؼ
 مجمس تشريعي وبعمـ عائمتو". إشراؼقانوني بعمـ السمطات وتحت  إشراؼذلؾ يتـ تحت 

 لو وانو حصؿ عمى تمثيؿ قانوني.عائمتو باعتقا إبالغوجاء في بياف لوزارة العدؿ انو تـ 
"السجيف اكس" ىو استرالي ييودي يدعى بف زيغير، كما لـ يكشؼ تفاصيؿ عف طبيعة  أفولـ يؤكد يعالوف 

 ألسباب األمني،فنحف بمد خاص في ما يتعمؽ بالوضع  ،وقاؿ "ىناؾ ظروؼ قاىرة الجريمة التي ارتكبيا.
لى جياز إ إشارةيعالوف في  وأضاؼشديدة".  إجراءاتاذ وضاع خطيرة عمى الحياة، يجب اتخأمنية وحتى أ

حادثا مؤسفا وقع  أفوضع مف ىذا النوع، فال بد مف  إلىوصمنا  إذايفترض المرء انو  أفالموساد "يجب 
 ".اإلجراءاتاوجب اتخاذ ىذه 

 40/6/6442الحياة، لندن، 
 

 ضد تيريب السالح رت مصكمن في الرضا عن إجراءاتتجاه غزة  "إسرائيل"مرونة  :موقع "ولال" .24
ية تجاه سرائيمإلى أف أحد األسباب الكامنة وراء المرونة اإل ،يسرائيماإلخباري اإل "،ولال"غزة: أشار موقع 

ي عف جممة اإلجراءات التي أقدمت عمييا األجيزة األمنية المصرية سرائيمقطاع غزة يكمف في الرضا اإل
ية قوليا إنو رغـ إسرائيمونقؿ الموقع عف مصادر عسكرية  ضد عمميات تيريب السالح مف سيناء إلى غزة.

أف ىناؾ المزيد مما يمكف لألمف المصري فعمو، فإنو بشكؿ عاـ فإف العمميات التي تقوـ بيا األجيزة األمنية 
 المصرية مف أجؿ إحباط عمميات تيريب السالح جدية ومؤثرة.

 40/6/6442الشرق األوسط، لندن، 
 

 عالج خمسة سوريين في مستشفى صفد: يسرائيمالجيش اإل .24
مستشفى  إلىي انو نقؿ خمسة مصابيف سورييف سرائيمأعمف الجيش اإل: آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

وبحسب الجيش فاف خمسة مف السورييف اقتربوا مف السياج  بجروح متفاوتة. إصابتيـ"زيؼ" في صفد، جراء 
وحدة "غوالني"، كانت تقوـ بدورية مراقبة عمى الحدود الحدودي، شماؿ الجوالف المحتؿ، وصرخوا باتجاه 

مواجيات. وقاؿ الجيش  أثناء أصيبوا أنيـمدعيف  إصابتيـلتقديـ المساعدة ليـ. وكاف الخمسة ينزفوف اثر 
 ي لمعالج.سرائيمالمستشفى اإل إلىانو بعد مشاورات تقرر نقميـ 

 40/6/6442الحياة، لندن، 
 

 يين يواجيون خطر الفقرسرائيموثمث اإل "ماآليس كري"نتنياىو غارق في  .26
ية، سرائيمية ومعارضي رئيس الحكومة اإلسرائيمتمقؼ الصحافة اإل إلىالبريطانية  أشارت جريدة الغاردياف

بنياميف نتنياىو، لخبر الكشؼ عف صفقة بيف شركة لممثمجات والطاقـ العامؿ لدى نتنياىو، لتوفير مثمجات 
 ييف خطر الفقر.سرائيمدوالر أمريكي( وذلؾ في وقت يواجو غيو ثمث اإل 7132مقابؿ عشرة آالؼ شيكؿ )

كيموغراـ مف المثمجات شيريًا لنتنياىو  52، تقضي بتوفير 7057وذكرت أف الصفقة، التي عقدت عاـ 
ي إلى سرائيم، شيمي يحيموفيتش، مما دفع بالرئيس اإلأبرزىـوعائمتو، مما دفع معارضيو إلى انتقاده، مف 

 الصفقة عمى الفور. إلغاء
ية في موقعيا االلكتروني، السبت، إف نتنياىو، كما يبدو، مف سرائيماإل أحرونوتوقالت جريدة يديعوت 
 نتنياىو لميزانية سنوية خاصة لشراء االيس كريـ. أسرةف ىذا ىو السبب وراء طمب أعشاؽ اآليس كريـ و 
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الباب الخاص بصيانة مقر  مف أفرغـ بالست" انو تقرير ممحقيا االقتصادي "كالكالي إلى، استنادا وأضافت
يشمؿ بندا بشاف االيس كريـ، تمكف مكتب نتنياىو مف  ي في ميزانية الدولة السرائيمرئيس الوزراء اإل

 الحصوؿ عمى موافقة نائب المدير العاـ لممكتب راف يشاي.
مف الماؿ، فقد تحمؿ دافع  الوحيد الذي تنفؽ عميو أسرة نتنياىو الكثير يءوااليس كريـ ليس ىو الش

دوالر( نظير الصيانة الدورية  ألؼ 120مميوف شيقؿ ) 7421نحو  7055ي في عاـ سرائيمالضرائب اإل
 ء بما في ذلؾ أعماؿ النظافة والمالبس والمأكؿ، بحسب الجريدة.ارئيس الوزر  إقامةلمقر 

 افة والمأكؿ والممبس.الؼ دوالر عمى خدمات النظ 742عائمة نتنياىو  أنفقت، 7050وفي عاـ 
"ىذا إنفاؽ : نتنياىو انو سوؼ ينيي اتفاقا مع متجر ميتوديال بدوف تأخير وقاؿ أعمفوعقب نشر التقرير، 

 غير معقوؿ أرى أنو غير مقبوؿ".
األمريكية صورة قاتمة لموضع االقتصادي في  اإلخبارية، رسمت شبكة "سى بى اس" أخرىومف ناحية 

دوؿ  ي% ف51ييف يواجيوف خطر الفقر مقابؿ سرائيم% مف اإل35ير ليا أف ى تقر ي، مشيرة فإسرائيؿ
 .األوروبياالتحاد 

 42/6/6442، 02عرب 
 

 في فمسطينًً  تاريخياً  موقعاً  692تستعد لتيويد  "إسرائيل"القدس الدولي: مركز  .22
ادة الشروع في ية تستعد إلعسرائيمقاؿ رئيس مركز القدس الدولي حسف خاطر إف الحكومة اإل :وفا –القدس 

موقعا تاريخيا وأثريا موزعا عمى األرض الفمسطينية، وترجع  741 "بترميـ وتحسيف"تنفيذ مشروعيا المتعمؽ 
 إلى عيود تاريخية مختمفة.

ية عف جاىزيتو سرائيمىذا المشروع الذي أعمف سكرتير الحكومة اإل"وأضاؼ خاطر، في تصريح صحفي، أف 
 إعالميةحوالي ثالث سنوات، إال أننا قمنا في حينو بالتصدي لو وتنظيـ حممة لمتنفيذ قريبا كاف قد طرح قبؿ 

 ."دولية كبيرة لمواجيتو مما فرض عمى سمطات االحتالؿ تأجيمو
وحذر مف أف إعادة طرح ىذه المشروع مف جديد يعكس تصميـ سمطات االحتالؿ عمى المضي قدما في 

لتي ما زالت إلى اليوـ شاىدا عريقا وشامخا عمى ىوية ىذه ا"استيداؼ تاريخ ومعالـ ومقدسات الفمسطينييف 
 ."البالد وجذورىا التاريخية رغـ كؿ الجرائـ التي ارتكبيا االحتالؿ في حقيا

ية أعمنت عمى لساف سكرتيرىا زيفي ىاوسر، أف ميزانية ىذا سرائيموكشؼ خاطر عف أف الحكومة اإل
الحفاظ عمى تراث اآلباء واألجداد وعمى "جؿ أبالكامؿ مف مميوف شيقؿ( مرصودة  200المشروع والمقدرة بػ)

 ، حسب ما قالو ىاوسر."التراث الذي يؤكد الوجود الييودي في ىذه األرض
تستغؿ االنشغاؿ الفمسطيني الداخمي بقضايا االنقساـ واألزمات المالية الخانقة، "وقاؿ أف سمطات االحتالؿ 

ييا بالتزوير والتغيير، حيث سيطاؿ ىذا المشروع معظـ األماكف لتنقّض عمى جذورنا التاريخية وتستولي عم
والمعالـ الدينية واألثرية في ربوع فمسطيف كميا، مف الجميؿ إلى النقب، ومف بيف تمؾ المعالـ الحـر 

جنوب األقصى، ومنطقة جبؿ ىيرودس جنوب بيت لحـ، ومواقع  "مدينة داود"اإلبراىيمي، وما يسمونو 
( موقعا ومعمما 741بينيا قبر يوسؼ، وأماكف أخرى عديدة حيث تشمؿ القائمة ) أخرى في نابمس مف

 ."تاريخيا ودينيا
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وطالب خاطر الجيات الفمسطينية المسؤولة بسرعة التحرؾ لمواجية ىذه المؤامرة عمى آثار فمسطيف، مطالبا 
المعنية بحماية التراث باستثمار الوضع الجديد لفمسطيف كدولة والتحرؾ مف خالؿ كؿ المنظمات الدولية 

 واآلثار في العالـ وعمى رأسيا منظمة اليونسكو واذرعيا المختمفة.
 42/6/6442وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 اتحاد المعممين يعمن اإلضراب اليوم والخميس المقبلالضفة:  .20

وعدـ التوجو لمعمؿ اليوـ األحد، وكذلؾ  اإلضراب الشامؿ أمساالتحاد العاـ لممعمميف  : أعمفوفا -راـ اهلل 
 يـو الخميس المقبؿ في كافة المدارس ومديريات التربية والوزارة.

إف اإلعالف جاء عقب اجتماع األمانة العامة لالتحاد وأمانة سر "وقاؿ أميف عاـ االتحاد أحمد سحويؿ 
ا أنو سيتـ إلغاء إضراب يـو ، مؤكد"الفروع، احتجاجا عمى تأخر صرؼ راتب شير كانوف الثاني الماضي

 الخميس في حاؿ تـ صرؼ الراتب.
 40/6/6442الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 إصابة بمواجيات بين قوات الحتالل ومتظاىرين في بدو والجيب شمال غرب القدس 04أكثر من  .20

لقنابؿ الغازية شخصًا باألعيرة المطاطية والقنابؿ الصوتية، وا 20األياـ: أصيب أمس، أكثر مف  -القدس
المسيمة لمدموع في مواجيات بيف قوات االحتالؿ ومتظاىريف اندلعت عمى الطريؽ االلتفافي الذي يربط بيف 

 بمدتي بدو والجيب شماؿ غرب القدس، بالقرب مف بوابة مستوطنة )حدشا( التي تقسـ أراضي بمدة بدو.
الوطنية في قرى شماؿ غرب القدس تضامنًا  وجاءت التظاىرة عقب المسيرة التي نظمتيا القوى والفعاليات

حياء لمذكرى الرابعة واألربعيف النطالقة الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف.  مع األسير سامر العيساوي، وا 
عيد عضو المجنة المركزية لمجبية  أبووأصيب في المواجيات سعيد يقيف عضو ىيئة العمؿ الوطني، وسائد 

 ف.الديمقراطية لتحرير فمسطي
وكانت المسيرة انطمقت بعد الميرجاف الخطابي الذي نظمتو القوى والفعاليات الوطنية إحياء لذكرى انطالقة 
الجبية الديمقراطية أماـ مجمس محمي بمدة بدو، بحضور كؿ مف محمد نائؿ ربيع عضو اقميـ حركة فتح، 

اليات الوطنية، والمؤسسات وحساـ الشيخ رئيس مركز المنتدى الثقافي، وحشد مف ممثمي القوى والفع
 والمجالس المحمية، وعدد مف األىالي ونشطاء الجبية الديمقراطية في بمدات شماؿ غرب القدس.

 40/6/6442األيام، رام اهلل، 
 

 أسيرة  40طفل و 644أسير في سجون الحتالل منيم  0044"األسرى لمدراسات":  .22
أسير  2700االحتالؿ يعتقؿ في سجونو ما يزيد عف األياـ: أكد مركز األسرى لمدراسات أف  -راـ اهلل 

 وأسيرة، في ظروؼ ال تطاؽ وخاصة لمنواب واألطفاؿ واألسيرات والمضربيف.
وأضاؼ المركز في تقرير لو أمس أف سمطات االحتالؿ تواصؿ التفتيشات ومنع الجامعة والثانوية العامة 

المتواصمة واقتحامات الغرؼ ليال والعزؿ االنفرادي  ومنع إدخاؿ الكتب، وسوء الطعاـ كما ونوعا، والتفتيشات
وأماكف االعتقاؿ التي تفتقر لمحد األدنى مف شروط الحياة اآلدمية، وسياسة االستيتار  الجماعيوالنقؿ 

 الطبي وخاصة لذوي األمراض المزمنة لمف يحتاجوف لعمميات في السجوف.
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مراض مزمنة ويحتاجوف لعمميات جراحية وأوضح أف ىنالؾ العشرات مف المرضى ممف يعانوف مف أ
كمرضى السرطاف والقمب والكمى والغضروؼ والضغط والربو والروماتـز والبواسير وزيادة الدىوف والقرحة 

 دوف أدنى اىتماـ.
نائب مف كتمة التغيير واإلصالح  53نائبًا في التشريعي تـ اعتقاليـ منيـ  51وبيف المركز أف ىنالؾ 

س، باإلضافة إلى النائب "مرواف البرغوثي" والنائب "جماؿ الطيراوي" مف كتمة فتح التابعة لحركة حما
 البرلمانية، والنائب "احمد سعدات" مف كتمة أبو عمي مصطفى التابعة لمجبية الشعبية.

ية ما يقارب مف مئتي طفؿ يتعرضوف النتياكات صارخة تخالؼ كؿ سرائيموأضاؼ أف في السجوف اإل
ؽ الدولية التي تكفؿ حماية ىؤالء القاصريف وتأميف حقوقيـ الجسدية والنفسية والتعميمية األعراؼ والمواثي

ومرشديف يوجيوف حياتيـ والتعامؿ معيـ كأطفاؿ وليس كإرىابييف كما تتعامؿ معيـ إدارة  ـبأىالييوتواصميـ 
 السجوف.

عداف، ونواؿ السعدي، وأسماء أسيرة ىف األسيرة لينا الجربوني، ومنى ق 52أف ىنالؾ  إلىوأشار المركز 
نعاـ الحسنات، انتصار السيد، واألسيرة آالء أبو زيتوف، آالء الجعبة، ىديؿ أبو  البطراف، مناؿ زواىرة، وا 

 تركي، سموى حساف، آيات محفوظ، ىياـ الرجبي، واألسيرة إيماف بني عودة.
ية بدوف تيمة أو سرائيمالسجوف اإل أسيرًا إداريًا معتقميف في 730وتابع المركز أف ىنالؾ ما يقارب مف 

محاكمة، يعتمد عمى ممؼ سري، وأدلة سرية ال يمكف لممعتقؿ أو محاميو االطالع عمييا، ويمكف حسب 
ية تجديد أمر االعتقاؿ اإلداري مرات غير محدودة حيث يتـ استصدار أمر إداري سرائيماألوامر العسكرية اإل

 اؿ قابمة لمتجديد باالستئناؼ.لفترة أقصاىا ستة شيور في كؿ أمر اعتق
 40/6/6442األيام، رام اهلل، 

 
 تستولي عمى فندق في أبو ديس" إسرائيل" .20

مقاومة االستيطاف في أبو ديس، ذكر المحامي بساـ بحر رئيس لجنة الدفاع عف األراضي و : القدس المحتمة
متر والعقار المقاـ عمييا، وذلؾ  7400أف وزير المالية الصييوني أصدر أمًرا بوضع اليد عمى ما مساحتو 

 بحجة "أغراض المصمحة العامة واألمف". 
وقد شرعت جرافات االحتالؿ بالعمؿ بأرض الفندؽ واألراضي المجاورة وقمع األشجار بحجة استكماؿ بناء 

لجدار في ىذه المنطقة والتي تـ إصدار أمر وضع اليد عمى العقار ليذا االّدعاء في المنطقة التي تفصؿ ا
وتـ إمياؿ  74/5/7053وقد ذكر بحر أف القرار صدر بتاريخ  بمدة أبو ديس عف محافظة القدس المحتمة.

ىذه المنطقة قبؿ إبالغ  يوًما لالعتراض عمى القرار إال أف جيش االحتالؿ شرع بالعمؿ في 10األىالي 
 األىالي بقرار وضع اليد وقبؿ تسميميـ أي قرار بوضع اليد.

 42/6/6442المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 الحتالل يعتقل فمسطينيين بالضفة من بينيم ثالثة أطفال .22
طفاؿ خمسة مواطنيف مف بينيـ ثالثة أ أمساعتقمت قوات االحتالؿ فجر  إبراىيـ:كامؿ  -القدس المحتمة 

 في مداىمات نفذتيا قوات االحتالؿ ببمدة بيت فجار جنوب بيت لحـ.
 منطقة غرب بمدة حمحوؿ شماؿ محافظة الخميؿ. أمسفي نفس الوقت داىـ عشرات المستوطنيف صباح 

 40/6/6442الرأي، عمان، 
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 انيمركز الشؤون الفمسطينية: سمطة رام اهلل متورطة في تحريض بمغاريا عمى وفد حماس البرلم .29

أعرب "مركز الشؤوف الفمسطينية"، ومقّره لندف، عف قمقو البالغ مف التقارير والتسريبات التي تحدثت : لندف
عف تورط السمطة الفمسطينية في راـ اهلل بالتحريض عمى وفد كتمة "التغيير واإلصالح" البرلمانية التابعة 

 تي بدأىا لصوفيا يـو األربعاء الماضي.لحركة حماس، والطمب مف السمطات البمغارية إنياء زيارتو ال
وقاؿ المركز، في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو: "لقد سبؽ وأعمنت سمطة راـ اهلل وبوضوح أنيا 
لى قطاع غزة، ألنيا تعزز االنقساـ وتنازع في شرعية ووحدانية تمثيميا  ترفض أي زيارات رسمية مف وا 

قؼ األخير بالتحريض عمى زيارة الوفد التشريعي لبمغاريا، ويتماشى لمشعب الفمسطيني، وىذا ما يفسر المو 
 وبشكؿ تاـ مع سياسات سمطات االحتالؿ".

 42/6/6442قدس برس، 
 

 ية حول قضية األسرى المضربين عن الطعامإسرائيماتصالت فمسطينية  .04
ف المضربيف عف ذكرت مصادر قريبة مف ممؼ المعتقميف الفمسطينيي :وكاالت – إبراىيـكامؿ  -عواصـ 

لمبحث  يسرائيمواإلاتصاالت جرت خالؿ الساعات الماضية بيف الجانبيف الفمسطيني  أف إسرائيؿالطعاـ في 
 حؿ ىذه القضية. إمكانيةفي 

اتصاالت جرت خالؿ الساعات الماضية بيف الجانبيف " إفوقالت ىذه المصادر لوكالة فرانس برس 
 ."حؿ قضية المضربيف عف الطعاـ يةإمكانلمبحث في  يسرائيمواإلالفمسطيني 
الرئيس الفمسطيني محمود عباس  أفالفمسطيني عيسى قراقع في بياف  األسرىوزير شؤوف  أكدمف جيتو، 

 ."المضربيف عف الطعاـ األسرىكارثة بحؽ "والقيادة الفمسطينية يجرياف اتصاالت مكثفة لمنع حدوث 
 40/6/6442الرأي، عمان، 

 
 طريق أمامي سوى الستمرار باإلضراب حتى الحريةاألسير العيساوي: ل  .04

األياـ: أكد األسير سامر العيساوي المضرب عف الطعاـ منذ سبعة شيور انو مستمر في إضرابو  -راـ اهلل 
حتى نيؿ حريتو، أو االستشياد، مؤكدًا أف األطباء في سجف الرممة ابمغوه بخطورة وضعو الصحي بسبب 

 عدـ انتظاـ دقات قمبو.
رت وزارة األسرى، أمس، نص الرسالة التي وجييا األسير العيساوي والتي نقميا محامي الوزارة فادي ونش

 عبيدات خالؿ زيارتو لو قاؿ فييا:
"أتوجو بالتحية واإلكبار إلى جماىير الشعب الفمسطيني البطؿ وقيادتنا وعمى رأسيا الرئيس أبو مازف والى 

عمى وقوفيا إلى جانب معركتنا في الدفاع عف حقنا بالحرية  كؿ القوى والفصائؿ والمؤسسات الوطنية
 والكرامة.

إنني استمد قوتي مف شعبي، ومف كؿ األحرار في العالـ واألصدقاء وأىالي األسرى الذيف يواصموف الميؿ 
 بالنيار ىاتفيف لمحرية وإلنياء االحتالؿ.

حياة، وجسدي الضعيؼ المنيار ال زاؿ لقد تدىور وضعي الصحي بشكؿ كبير، وصرت معمقًا بيف الموت وال
قادرًا عمى الصبر والمواجية ولساف حالي يقوؿ سأستمر حتى النياية، حتى آخر قطرة ماء في جسدي، حتى 
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الشيادة، فالشيادة شرؼ لي في ىذه الممحمة، شيادتي ىي قنبمتي الباقية في وجو الطغاة والسجانيف، وفي 
 ذؿ شعبنا وتمارس بحقو كؿ وسائؿ البطش والقمع.وجو سياسة االحتالؿ العنصرية التي ت

أقوؿ لشعبي: أنا أقوى مف جيش االحتالؿ وقوانينو العنصرية، أنا سامر العيساوي ابف القدس، أوصيكـ إف 
سقطت شييدًا أف تحمموا روحي صرخة مف اجؿ كؿ األسرى واألسيرات، صرخة حرية وانعتاؽ وخالص مف 

 كابوس السجوف وظمماتو القاسية.
 40/6/6442األيام، رام اهلل، 

 
 عن الطعام اليوم في مقر الصميب األحمر اإلضرابعائمة األسير الشراونة تعمن  .06

يوًما عمى  733قررت عائمة األسير الفمسطيني، المضرب عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ منذ : الخميؿ
يقبع في عزؿ سجف "أيمي" ببئر المفتوح عف الطعاـ تضامًنا مع ابنيـ الذي  اإلضرابفترتيف، الشروع في 

 السبع وسط تدىور خطيرة عمى حالتو الصحية.
وبيف جياد الشراونة شقيؽ األسير أيمف لمراسؿ "قدس برس" أف والدتو وشقيقو وعدد مف المتضامنيف 

عف ابنيـ أو  اإلفراجبالخميؿ حتى يتـ  األحمرسيبدؤوف اليـو األحد في إضراب مفتوح عف بمقر الصميب 
 المستشفى. إلىعادتو يجري إ

 40/6/6442قدس برس، 
 

 فمسطيني: إصابة األسير العيساوى بالشمل العصبي  حقوقي .02
كشفت مفوضية األسرى والمحرريف، النقاب عف تدىور خطير في حالة األسير سامر العيساوى : راـ اهلل

 العصبي. المضرب عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ منذ أكثر مف سبعة شيور، بعد إصابتو بالشمؿ
في مفوضية األسرى في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة  اإلعالميواعتبر نصر أبو فوؿ المسؤوؿ 

(، عمى أف الحالة التي وصؿ ليا األسير العيساوي ُتعد جريمة حرب يرتكبيا االحتالؿ 7|51عنو السبت )
ى األسرى لكسر إضرابيـ ، كما يمثؿ عدـ االستجابة لمطالب األسرى إرىاب منظـ لمضغط عميسرائيماإل

 وتنازليـ عف مطالبيـ العادلة.
ودعا أبو فوؿ المجتمع الدولي لتحمؿ مسؤولياتو، مؤكدًا أف تصريح األمـ المتحدة المعبر عف القمؽ غير 

 كافي ويتوجب عمى المجتمع الدولي اتخاذ كؿ التدابير لوقؼ معاناة األسرى، وضد سياسة الدولة العبرية.
 42/6/6442قدس برس، 

 
  6446 سنةاعتداء عمى الصحفيين في القدس المحتمة  62: معطيات .00

كشفت معطيات فمسطينية رسمية، تصاعد االنتياكات التي يتعرض ليا الصحفيوف الفمسطينيوف في : راـ اهلل
 مدينة القدس المحتمة، مف قبؿ قوات االحتالؿ.

( 51/7ير صحفي تمقتو "قدس برس" السبت )وقالت وحدة شؤوف القدس في وزارة اإلعالـ الفمسطينية في تقر 
إف االحتالؿ يمارس وعمى نحو منظـ العنؼ متعدد اإلشكاؿ عمى الصحفييف الفمسطينييف عموما وفي القدس 

 خصوصا. 
، تمثمت 7057اعتداء عمى الصحفييف الفمسطينييف في القدس المحتمة، خالؿ عاـ  73ووثؽ التقرير 

ابؿ الغاز، والضرب باليراوات وبأجساـ ثقيمة وحادة عمى رؤوسيـ بإطالؽ الرصاص الحي والمعدني وقن
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وأماكف أخرى، وطرحيـ أرضا والدوس عمييـ، مما تسبب في إصابة بعضيـ بجراح، أو فقداف الوعي، 
 واقتحاـ مؤسسات صحفية ومصادرة ممتمكاتيا، وفرض اإلقامة الجبرية.

 42/6/6442قدس برس، 
 

 ل اليومين الماضيينسائًحا خال  0044بيت لحم تستقطب  .00
سائح مدينة بيت لحـ الواقعة في جنوب الضفة الغربية، خالؿ اليوميف  2200زار أكثر مف : الخميؿ

 الماضييف، مف مختمؼ الجنسيات لزيارة األماكف المقدسة، ال سيما كنيسة الميد.
آالؼ وأربعمائة  وأفادت إحصائية صادرة عف الشرطة السياحية الفمسطينية تمقتيا "قدس برس" أف سبعة

محافظة بيت لحـ بيدؼ  إلىحافمة، "دخموا  533وثمانيف سائًحا وسائحة مف مختمؼ جنسيات العالـ، تقّمميـ 
 كنسية الميد". إلىالمقدسة والحج  األماكفزيارة 

في فنادؽ المحافظة خالؿ اليوميف الماضييف بمغ أربعة آالؼ  اقامو أالبياف أف عدد النزالء الذيف  وأضاؼ
 ( سائح وسائحة موزعيف عمى كافة فنادؽ المحافظة.2777مسمائة وخمس وعشريف )وخ

 42/6/6442قدس برس، 
 

 شاىد: استيداف فمسطينيي سورية مستمر لغياب الضغوطمؤسسة  .02
أكد مدير مؤسسة "شاىد" في العاصمة المبنانية بيروت، د. محمود الحنفي، أف : أحمد المصري - غزة

ينية بسورية ال يزاؿ مستمرًا، فيما تتجو األوضاع اإلنسانية إلى مستويات خطيرة استيداؼ المخيمات الفمسط
 لمغاية مع مرور الوقت بفعؿ غياب العديد مف أوجو الدعـ والمساندة لالجئيف.

وقاؿ الحنفي لػ"فمسطيف": "إف جيود وفد منظمة التحرير الذي زار سورية قبؿ أياـ حوؿ تجنيب المخيمات 
يداؼ، باءت بالفشؿ"، مشيرًا إلى أف حاالت القتؿ والتدمير بقيت حتى أثناء تواجد الوفد في الفمسطينية االست
 العاصمة دمشؽ.

وأوضح أف عدـ التقاء الوفد بأي فصيؿ فمسطيني، أو وصولو لممخيمات المستيدفة والتقاءه باألىالي 
، "أفشؿ اليدؼ المعمف، بتجنيب المتبقيف ىناؾ، إلى جانب اقتصار لقاءاتو عمى لقاء أقطاب النظاـ السوري

 المخيمات لألحداث الجارية".
ووصؿ العاصمة السورية دمشؽ األحد الماضي، وفد مف منظمة التحرير الفمسطينية برئاسة د. زكريا األغا 
عضو المجنة المركزية لحركة لبحث أوضاع الالجئيف الفمسطينييف في سورية، فيما التقى عدد مف المسئوليف 

 السورييف.
وأشار الحنفي إلى أف عدـ التقاء الوفد بالمعارضة السورية التي تقاتؿ النظاـ، نقطة إضافية أخرى، أدت إلى 
عدـ وجود أي تحسف عمى طبيعة الواقع، مشددًا عمى أف االلتقاء بالنظاـ والمعارضة ركف أساسي لنجاح أي 

 ىدؼ لتحييد المخيمات.
 42/6/6442فمسطين أون لين، 

 
 عريس من الشباب وكبار السن 644زويج غزة تحتفل بت .00

دقت طبوؿ الفرح وسط ساحة الجندي المجيوؿ وسط مدينة غزة، مساء أمس، لتعمف : جماؿ غيث - غزة
عريسًا، ضمف فعاليات الحفؿ الختامي لمشروع "رغـ األلـ  700عف بدء مراسـ حفؿ زفاؼ جماعي يضـ 
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مية، الذي يستيدؼ فئة الشباب وكبار السف والحاالت سيبقى األمؿ"، بتنظيـ جمعية التيسير لمزواج والتن
 الخاصة.

 42/6/6442فمسطين أون لين، 
 

 انخفاض أعداد الغزيين المسافرين إلى مصر .02
 األشيرأفضت األوضاع األمنية غير المستقرة التي تشيدىا المدف المصرية خالؿ : حامد جاد -غزة 

مصر سواء بغرض السياحة أو زيارة  إلىي السفر غزة ف أىاليخفض أعداد الراغبيف مف  إلىالماضية 
 أقرباء ليـ حيث شيد معبر رفح انخفاضًا في أعداد المسافريف خاصة خالؿ األسابيع القميمة الماضية.

وبالرغـ مما شيده معبر رفح في اآلونة األخيرة مف تسييالت مصرية تمثمت في السماح لفائت جديدة مف 
أنو لوحظ أف جؿ المسافريف مف خالؿ  إالعات العمؿ اليومية في المعبر المواطنيف بدخوؿ مصر وزيادة سا

المعبر كانوا مف المرضى الذيف يقصدوف مصر مف أجؿ العالج أو ممف يدخموف مصر مف أجؿ السفر إلى 
 بمداف عربية أو أجنبية.

 40/6/6442الغد، عمان، 
 

 ى معبر "الكرامة"الحتالل يعتقل رسام الكاريكاتير الفمسطيني محمد سباعنة عم .09
(، رساـ الكاريكاتير الفمسطيني محمد سباعنة عمى 51/7ي، السبت )سرائيماعتقمت قوات االحتالؿ اإل: جنيف

وأوضح ثامر سباعنة، المختص بشؤوف األسرى  معبر "الكرامة" الفاصؿ بيف األراضي الفمسطينية واألردنية.
عمى جسر الكرامة أوقفت شقيقو محمد خالؿ  وشقيؽ المعتقؿ لمراسؿ "قدس برس" أف سمطات االحتالؿ

عودتو مف األردف بعد مشاركتو باجتماع لمجامعة العربية األمريكية التي يعمؿ فييا موظًفا في قسـ العالقات 
 العامة، حيث قامت باحتجازه بعض الوقت قبؿ أف تقوـ باعتقالو".

 40/6/6442قدس برس، 
 

 6446 سنة في فمسطينبنك  أرباحمميون دولر صافي  22.0 .04
ىاشـ الشوا رئيس مجمس اإلدارة، والمدير العاـ لبنؾ فمسطيف عف تحقيؽ  أعمف :الحياة الجديدة -راـ اهلل 

مميوف دوالر بنسبة نمو  24.41، ما قيمتو 7057البنؾ أرباحا إجمالية قبؿ الضرائب بمغت نياية العاـ 
، حيث وصمت األرباح 7055في العاـ  %، مقارنة مع ما تـ تحقيقو مف أرباح إجمالية54.32قدرىا 

 % مقارنة بالعاـ الماضي.57.4مميوف دوالر بنسبة نمو  33.2الصافية بعد الضرائب 
 40/6/6442الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 "األونروا"والسفير التركي يبحثان واقع مخيمات الفمسطينيين وأوضاع  "الشؤون الفمسطينية"مدير  .04

عاـ دائرة الشؤوف الفمسطينية الميندس محمود العقرباوي والسفير التركي في عماف بحث مدير : بترا -عماف 
لالجئيف الفمسطينييف  األردنيةسدات اوناؿ واقع الحاؿ في المخيمات والخدمات التي تقدميا الحكومة 

 ثةواإلغاوالخدمات التي تقدميا ليـ في مجاالت الصحة والتعميـ  األونرواالمالية لوكالة  واألوضاع
 .اإلطاراالجتماعية والصعوبات المالية التي تواجييا في ىذا 
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ـ في اسيوأبدى السفير التركي اىتماـ بالده لالطالع عمى بعض االحتياجات الفعمية لالجئيف مف خالؿ اإل
 امكانية تمويؿ بعض المشاريع الحيوية.

 40/6/6442الدستور، عمان، 
 

 "إسرائيل"حرب محتممة مع  نصر اهلل: لدينا في لبنان كل ما يمزم ألي .06
ف أاألميف العاـ لػ"حزب اهلل" السيد حسف نصر اهلل، أعمف ، أف 40/6/6442النيار، بيروت، نشرت 

 إلىمف دوف الحاجة  إسرائيؿ"الحزب لديو كؿ ما يمـز مف أسمحة في لبناف لمواجية أي حرب محتممة مع 
بالذكرى السنوية لػ "القادة الشيداء" في  الحتفاؿاوقاؿ نصر اهلل خالؿ  نقؿ أي شيء مف سوريا أو إيراف".
ومف يقؼ وراءىا بأف المقاومة لف تسكت عف أي اعتداء قد  إسرائيؿالضاحية الجنوبية لبيروت: "أحّذر 

وأضاؼ: "المقاومة اليوـ في كامؿ عدتيا وكؿ ما نحتاجو  يحصؿ عمى لبناف أو عمى أي شبر مف أرضو".
 تاج لنقمو ال مف سوريا وال مف إيراف، و"فيميـ كفاية".موجود عندنا في لبناف وال نح

 االستخباراتي يعرؼ أف كؿ ما نقولو ىو جدي، ولذلؾ ىو يستنفر كؿ قدراتو في سرائيموشدد عمى أف "اإل
 والطيراف الحربي وغيرىا". االستطالعاألمني وكذلؾ طائراتو في  االختراؽومحاوالت 

وانئيا ومحطات الكيرباء لدييا "تحتاج إلى عدة صواريخ فقط" بأف مطاراتيا وم إسرائيؿوجدد تحذير 
وأكد أف المقاومة اإلسالمية "أشد إرادة عمى مواجية أي عدواف، ومخطئ مف يظف أف  الستيدافيا وضربيا.

 المقاومة اليـو في لحظة ضعؼ جراء الوضع في سوريا".
ؽ باتياـ بمغاريا عناصر مف حزب ما يتعم ، حوؿبيروتمف  40/6/6442الشرق األوسط، لندن، وذكرت 

تتـ متابعة االتياـ "أنو  اهلل بتنفيذ اعتداء عمى أراضييا، فقد تجاىؿ نصر اهلل الرد بالنفي أو التأكيد، موضحاً 
لى أيف ستصؿ األمور سوؼ تعتدي  إسرائيؿاألسوأ مف االتياـ ىو التيويؿ بأف " ، ورأى أف"البمغاري بروية وا 

 ".ا االتياـ، ونحف نأسؼ ألف البعض في لبناف ىذه أمانييـ وأحالميـعمى لبناف عمى خمفية ىذ
 

 نفقاً  660غزة ل يتجاوز مع حدود ال: عدد األنفاق عمى مصري مصدر عسكري .02
تـ  والتيبرفح  الحدوديوؿ أف عدد األنفاؽ الموجودة عمى الشريط ؤ مس عسكريأكد مصدر : ميا سالـ
 وقاؿ المصدر، لػ"بوابة خمة التي ترددت بيذا الصدد.ضألرقاـ النفًقا، نافًيا ا 777يبمغ  إليياالتوصؿ 

األىراـ": إذا تـ حساب أف كؿ نفؽ لو عدة مخارج منيا داخؿ المنازؿ المصرية ويصعب كشفيا وبذلؾ نكوف 
 .إلغالقيافتحة نفؽ، موضحا أف جيود القوات المسمحة مستمرة بكؿ الطرؽ  770أماـ نحو 

اؽ مستمرة ولـ تتوقؼ، مف خالؿ آليات جديدة وطرؽ متنوعة، أىميا استخداـ وأكد أف عمميات ىدـ األنف
فساد تربتيا، الفتًا إلى أف القوات المسمحة بدأت بالفعؿ  ىدـ األنفاؽ الرئيسية  فيالمياه لغمر تمؾ األنفاؽ وا 

 نطاؽ الحدود الفاصمة بيف مصر وقطاع غزة. فيتقع  التي
األمف واالستقرار بشبو جزيرة سيناء، خالؿ المرحمة الجارية، حيث وقاؿ إف القوات المسمحة تسعى لحفظ 

تأميف المواقع الحيوية  فيقامت بعدد مف الكمائف الثابتة والمتحركة والعمؿ عمى مساعدة الشرطة المدنية 
وأوضح أف مصر أعمنت مف قبؿ أنيا عازمة عمى التخمص نيائيا مف األنفاؽ، بعد أف أصبحت  الميمة بيا.

سيمة يتاجر بيا بعض األفراد، مف دوف أف تكوف ليا أي عالقة بالتخفيؼ عف معاناة الشعب مجرد و 
 الفمسطيني، خصوًصا أف المعابر الشرعية أصبحت تعمؿ بشكؿ منتظـ.

 42/6/6442بوابة األىرام، القاىرة، 
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 لمقتل قائد بالحرس الثوري "إسرائيل"من  قريباً  إيران ستثأر مساعد لخامنئي: .00

اؿ مساعد بارز لممرشد األعمى اإليراني آية اهلل عمي خامنئي أمس إف إيراف ستثأر قريبا مف ق: طيراف
 لمقتؿ قائد بالحرس الثوري اإليراني في سوريا. "إسرائيؿ"

وأعمنت طيراف الخميس الماضي أف قائدا بالحرس الثوري يدعى حساـ خوش نويس وعرؼ أيضا في بعض 
حسف شاطري قتؿ في سوريا عمى أيدي مسمحيف مناىضيف لمرئيس السوري التقارير اإلخبارية باسـ القائد 

 بشار األسد حميؼ إيراف.
 40/6/6442الشرق األوسط، لندن، 

 
 ي لن يؤثر عمى حركة البضائعسرائيمقناة السويس: خط السكك الحديدية اإل .00

ي إيالت الذي سرائيماإليسري محمد: قاؿ مسؤوؿ بييئة قناة السويس إف خط السكؾ الحديدية  -اإلسماعيمية 
الموافقة عمى إقامة المرحمة الثالثة واألخيرة منو  إسرائيؿيربط البحر األحمر بالبحر المتوسط والذي أعمنت 

يوـ الجمعة الماضية لمربط بيف بئر السبع بديمونا وىتسيفا إلى إيالت كبديؿ لقناة السويس لف يؤثر عمى 
ية قبؿ عاميف تنفيذ ىذا المشروع وتحويمو لمنطقة سرائيمكومة اإلوقررت الح حركة الشحف المارة بالقناة. 
 خدمية تنافس بو قناة السويس.

 40/6/6442الشرق األوسط، لندن، 
 

 حترام كامل لحقوق اإلنسان تجاه المعتقمين والمحتجزين لدييال "إسرائيل"تحاد األوروبي يدعو ال  .56
الممثمة العميا لمسياسة الخارجية واألمف ، أف يو بي أينقاًل عف وكالة   777/2/2073الحياة، لندن، نشرت 

في االتحاد األوروبي كاثريف آشتوف أعربت عف قمقيا مف ترّدي الحالة الصحية ألربعة أسرى فمسطينييف 
إلى ضماف حقوؽ المعتقميف الفمسطينييف لدييا  "إسرائيؿ"ية، داعية سرائيممضربيف عف الطعاـ في السجوف اإل

 .ف الدوليةبموجب القواني
وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثريف ، أف فمسطيف المحتمةمف   77/2/2073الخميج، الشارقة،  وأضافت

ية عمى إعادة العمؿ فورًا بحؽ األسرى في تمقي سرائيم، إف "االتحاد األوروبي يحض الحكومة اإلآشتوف قالت
ة عمى صعيد حقوؽ اإلنساف بالنسبة إلى جميع زيارات أقاربيـ ويطمب الوفاء الكامؿ بااللتزامات الدولي

غالبًا إلى االعتقاؿ اإلداري" شكؿ "منذ وقت  إسرائيؿالمعتقميف واألسرى الفمسطينييف". وذكرت أف "لجوء 
 طويؿ مصدر قمؽ لالتحاد األوروبي".

 
 بالتنسيق والتشاور مع خارجية السمطة الفمسطينية تم   حماسبمغاريا: قرار ترحيل وفد نواب  .57

كشؼ وزير الخارجية البمغارية نيكوالي مالدينوؼ أف قرار ترحيؿ وفد النواب التابع لكتمة : وكاالت -غزة
 رياض المالكي. الفمسطينية ، تـ بالتنسيؽ والتشاور مع وزير خارجية السمطةالفمسطينية التغير واالصالح

نواب حماس الثالثة الذيف وصموا وأكد مالدينوؼ في تصريح متمفز أنو ىاتؼ نظيره الفمسطيني وأبمغو أف 
 إلى بمغاريا األربعاء الماضي، جاؤوا بدعوة مف منظمة غير حكومية ولف يستقبميـ أي ممثؿ عف الحكومة.

مؤكدًا أف ، وأشار إلى أف المالكي وافقو الرأي، وأكد لو أف الوفد ال يمثؿ السمطة وىو ينتمى لحركة حماس
ومما تجدر  مثيمي عف الوفد؛ ما اعتبرتو بمغاريا مبررًا لترحيمو فورًا.المالكي رفع الغطاء الدبموماسي والت
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استقبؿ الوفد في مقر السفارة وأقاـ لو مأدبة طعاـ، كاف قد السفير الفمسطيني د.أحمد المذبوح اإلشارة لو، أف 
ليفاجأ بعدىا  وتوجو بعدىا الوفد إلى الفندؽ وتالىا لقاء السفير مع مسؤولة في وزارة الخارجية البمغارية،

 الوفد باألمف يقتحـ الفندؽ ويطالبيـ بالرحيؿ بشكؿ فوري.
 77/2/2073السبيل، عم ان، 

 
 واشنطن: قرار بمغاريا ترحيل وفد حماس سيادي .58

قرار في تعميقيا عمى فيكتوريا نوالند  األمريكية الناطقة باسـ وزارة الخارجية : قالتيو.بي.آي -واشنطف 
قرار وطني تتخذه بمغاريا " أنوكانوا في زيارة لمبالد،  " النيابيةحماس"مف كتمة حركة بمغاريا طرد برلمانييف 

بناًء عمى تقييميا الخاص لوضعيا األمني، ومف الواضح أّف ىذا األمر كاف قرارًا سياديًا بالنسبة إلى 
 ."بمغاريا

 77/2/2073البيان، دبي، 
 

 من خالل ما يحصل فعالً  سطينية يكونمن المصالحة الفمالوليات المتحدة نولند: موقف  .59
موقؼ الواليات المتحدة فيكتوريا نوالند  األمريكية الناطقة باسـ وزارة الخارجية : جددتيو.بي.آي -واشنطف 

مواقػع فػي في حاؿ كاف ليا حماس المعمف مف المصالحة الفمسطينية، وأكدت عمى أف المطموب مف 
الواليات المتحدة ستحكـ عمى الوضع مف خالؿ "لعنؼ، مشيرة إلى أّف نبذ اتو  "إسرائيؿػ"ب أف تعترؼالحكومة 

 ."ما يحصؿ فعالً 
 77/2/2073البيان، دبي، 

 
 

 "إسرائيلفي " "أكس"كانت عمى عمم بقضية السجين  أستراليا .60
ذكرت صحيفة استرالية امس، أف االستخبارات االسترالية كانت عمـ : ا ؼ ب، رويترز -سيدني، لندف 
ي بف زيغير قبؿ وقت طويؿ مف موتو في سجف في تؿ ابيب عاـ سرائيمية الجاسوس اإلبتفاصيؿ قض

ستروف في كؿ يوـ يمر إلى أي حد كانوا " "ذي استرالياف"ي كبير لصحيفة إسرائيموقاؿ مسؤوؿ  .2070
، "إسرائيؿ"يتجسس لحساب  "السجيف أكس". وأكد أف المسؤوليف االسترالييف كانوا يشتبيوف بأف "متورطيف

قاؿ وزير الخارجية االسترالي بوب كار مف جيتو و  ."كانوا يعرفوف الكثير"واستجوبوه، مؤكدًا أف االسترالييف 
أنو ُأبمغ بعدـ  . وأكدبف زيغير األسبوع الماضي، إنو ال يستطيع القياـ بشيء كثير مف دوف شكوى مف عائمة

ترالية في تؿ ابيب أو وزارة الخارجية في وجود أي وثائؽ عف اتصاالت بيف عائمة السجيف والسفارة االس
تعتقؿ مواطنًا  "إسرائيؿ"، بأف 2070عاـ  فبراير/ لكنو عاد واعترؼ بأف كانبيرا ُأبمغت في شباط كانبيرا.

أستراليًا ييوديًا ألسباب تتعمؽ باألمف القومي، وأمر بعد ذلؾ بإعداد تقرير عف طريقة معالجة استراليا ىذه 
 القضية.

 77/2/2073دن، الحياة، لن
 

 " بالرغم من مواقفو الرافضة لسياساتياإسرائيلبعدم زيارة "دعوات البولندي يرفض  اجتماععالم  .67
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رفض العالـ االجتماعي البولندي الييودي الشيير زيغمونت باوماف، طمبا مف : كفاح زبوف - راـ اهلل
بعد دعوة وجيت لو إلعطاء  ومقاطعتيا "إسرائيؿ"أكاديمييف وناشطيف فمسطينييف عرب بعدـ زيارة 

 عف رفضو لجدار الفصؿ اً محاضرات ومناقشة بعض أعمالو ىذا األسبوع، وقاؿ إنو ضد المقاطعة معبر 
أنو  "ىآرتس". ويرى باوماف في تصريحات نشرتيا الفمسطينية األراضي" عمى إسرائيؿالعنصري الذي تقيمو "

العالـ والتفكير بانعزاؿ وقوقعة، وأنو يجب دعـ حقوؽ التوقؼ عف معاداة الفمسطينييف و  "إسرائيؿ"يجب عمى 
ية عمى تصريحات سابقة لو، شبو فييا جدار الفصؿ سرائيمالفمسطينييف. وعشية وصولو ركزت الصحؼ اإل

تحولت مع الوقت إلى دولة عدائية وبال  "إسرائيؿ"يرى أف ىو . و "غيتو وارسو"حوؿ الضفة الغربية بجدار 
 .وازع أخالقي

 7/2/2073وسط، لندن، الشرق األ 
 

 يرلندا تعد بدعم قضية النازحين من سورية إلى لبنانا .62
قاؿ مجمس العالقات األوروبية الفمسطينية، في بياف لو، إف وفد المجمس والذي يضـّ برلمانييف : لندف

بوزير  وسياسييف أوروبييف، والعائد مف زيارة ميدانية مف لبناف مطمع الشير الجاري، التقى الخميس الماضي
التجارة والتنمية االيرلندي جو كوستيمو الذي تترأس بالده االتحاد األوروبي في دورتو الحالية، سعيًا منو إلى 

مجمس إلى الولفت  حث االتحاد عمى تقديـ المزيد مف الدعـ والحماية لالجئيف الفاريف مف سورية إلى لبناف.
ئيف السورييف والفمسطينييف"، واعدًا بالعمؿ عمى إثارة أّف الوزير االيرلندي "أبدى تعاطفو مع قضية الالج

 قضية النازحيف منيـ مف سوريا في أروقة صناع القرار باالتحاد األوروبي خالؿ األياـ المقبمة.
 76/2/2073المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 

 عمى لئحة اإلرىاب "حزب اهلل"مقتنعة بوضع  غيرباريس  .63
مع وزراء خارجية االتحاد األوروبي في اجتماعيـ في بروكسيؿ غدًا، الى رندة تقي الديف: يست -باريس 

عرض يقدمو وزير خارجية بمغاريا عف التحقيؽ الذي قامت بو السمطات في بالده حوؿ العممية التي 
عمى  "حزب اهلل"وضع  أفباريس  وترىييف في بورغاس وأدت الى وقوع قتمى. إسرائيماستيدفت حافمة سياح 

ف سرائيمكية واإلياإلدارتاف األمر  ، والذي تعتبرهرىابالئحة اال منظمة إرىابية  "حزب اهلل"ية مسألة أخالقية، وا 
صحيح، إال أنيا  ىو إجراءوال يمكف تركيا تستمر في ىذه األعماؿ، وينبغي توجيو رسالة قوية لمحزب، 

لدييما إجابة  دوف أف يكوفاب عمى الئحة اإلرى "حزب اهلل"تسأؿ اإلدارتيف عف اإلفادة السياسية مف وضع 
عمى الئحة اإلرىاب األوروبية واالستمرار في  "حزب اهلل"باريس أف مف الصعب وضع  إذ ترى عف ذلؾ.

، يمثؿ الحزب الطائفة الشيعية التي تشكؿ ييادعـ المؤسسات المبنانية وحكومة نجيب ميقاتي. وبالنسبة إل
تستحيؿ مواصمة التعامؿ الفرنسي مع  "حزب اهلل"دوف في المئة مف الشعب المبناني ومف  30أكثر مف 

، وىي "حزب اهلل"الحكومة المبنانية. ولكف باريس في المقابؿ، ال يمكف اف تجد نفسيا في موقع المدافع عف 
في سورية ولبناف وترى أنو ينبغي وضع ضغوط عمى  "حزب اهلل"تدرؾ أف ىناؾ مؤشرات سمبية لتحركات 

 ئحة اإلرىاب األوروبية ال إفادة منو.الحزب ولكف وضعو عمى ال
 77/2/2073الحياة، لندن، 

 



 
 
 

 

 

           28ص                                    2773العدد:                77/2/2073األحد  التاريخ:

 خسائر الدول النامية من الفساد مميار دولر 04البنك الدولي:  .20
، إلى أف قيمة الخسائر السنوية لمدوؿ النامية اقتصاديا وصمت إلى الدوليخمصت دراسة لمبنؾ : )أ ش أ(

 الفساد".مميار دوالر، السيما دوؿ أفريقيا نتيجة  20
في ىذا السياؽ، لفت رئيس البنؾ الدولي جيـ يونج كيـ خالؿ اجتماعو مع مركز واشنطف لمكافحة والفساد 

"ىناؾ عالقة طردية بيف درجة تخمؼ دوؿ العالـ ودرجة الفساد االقتصادي  أفوالسياسات االستراتيجية إلى 
ة ورشاد الحكـ فى دوؿ العالـ النامية، وفي منظومات اإلدار  فيفييا"، واصفًا الفساد بأنو "ضريبة التخمؼ 

 مقدميا دوؿ أفريقيا".
العالـ، بسبب الرشاوى وفساد  فيوأضاؼ "إف تكمفة إقامة المشروعات الجديدة في أفريقيا تعد األعمى 

تعامالت مسؤولييا، برغـ ما تبذلو حكومات دوؿ القارة السمراء لمالحقة الفاسديف"، معتبرًا أف "سر ضعؼ 
ارتفاع معدالت فسادىا"، كاشفًا عف قياـ  فيمارات الدولية المباشرة القادمة إلى أفريقيا، يكمف االستث

 تمويميا بالقارة خالؿ العاميف الماضييف".  فيحاالت فساد في مشاريع أساـ  104المصرؼ بػ"التحقيؽ في 
 40/6/6442المستقبل، بيروت، 

 

 كي!؟يفاع األمر تعيين ىاغل وزيرًا لمد "إسرائيل"لماذا تعارض  .65
 اهلل محمد القاؽ  عبد

في الضغط عمى الحزب الجميوري في الكونغوس لعرقمة تعييف ىاغؿ وزيرًا لمدفاع  "إسرائيؿ"وأخيرًا نجحت 
كي لكونو ال يرغب في توجيو ضربة عاجمة اليراف بالمرحمة الراىنة والعتماده سياسة الحوار لمممؼ ياالمر 

 "إسرائيؿ"كي األسبؽ ايزنياور الذي ارغـ يو مف أشد المعجبيف بالرئيس االمر النووي االيراني، فضاًل عف كون
ياتي تأجيؿ التصويت عمى تعييف ىاغؿ لعشرة اياـ بعد اف حصؿ في  56عمى االنسحاب مف سيناء عاـ 

؛ ما يستدعي تصويتًا آخر خالؿ االسبوع المقبؿ؛ 60صوتا في اف االكثرية الالزمة ىي  58الكونغرس عمى 
كي اوباما مف ىذه المعارضة المبدئية في وقت تتولى بالده رئاسة الحرب يأدى الى استياء الرئيس االمر ما 

في افغانستاف؛ ما يحتاج وزير دفاعو الجديد الى التنسيؽ مع حمفائو لضماف االستراتيجية العسكرية 
غؿ كاف واضحا منذ اف والميمات االمنية االخرى الضرورية.. فاعتراض الجميورييف عمى قرار ترشيح ىا

وايراف والحرب عمى  "إسرائيؿ"قدمت أوراقو لمكونغرس كوزير لمدفاع وذلؾ عمى خمفية تصريحات لو حوؿ 
العراؽ والتي كاف معارضًا ليا، فضاًل عف اف الجميورييف يروف في تشاؾ ىاغؿ حصولو عمى عائدات مف 

تقديـ وثائؽ اضافية حوؿ كؿ عائداتو في منظمات متطرفة منذ مغادرتو مجمس الشيوخ، وىـ يطالبونو ب
 7997كي المقترح لخالفة بانيتا كاف سناتورًا جميوريًا بيف يالسنوات الخمس األخيرة. فوزير الدفاع االمر 

وعرؼ بمواقفو المستقمة عف حزبو، كما انو كاف الى جانب اوباما عندما كانا ال يزاالف في مجمس  2009و
وني الى التحرؾ لموقوؼ الى معارضة اي قرار قد يتـ ايصالو الى وزارة الشيوخ؛ ما دعا الموبي الصيي

كية ستسخر كؿ جيودىا وامكاناتيا مف أجؿ اقرار تعيينو يالدفاع، غير اف المراقبيف يعتقدوف اف االدارة االمر 
ىاب، ي والصراع في المنطقة واالر سرائيمبيذا المنصب قبؿ الجولة التي سيقوـ بيا اوباما الى الشرؽ اإل

وافغانستاف واالزمة السورية التي تزداد اشتعااًل بسبب بعض المواقؼ المترددة لمواليات المتحدة وكذلؾ الدوؿ 
االوروبية لدعـ الشعب السوري في ثورتو ضد النظاـ، باالضافة الى ضرورة مساىمة كؿ مف كيري وزير 

ف أفي والية اوباما الثانية، خاصة و الخارجية الجديد مع ىاغؿ لوضع استراتيجية جديدة حياؿ المنطقة 
كية ترى االىتماـ بقضايا السياسة العسكرية والسياسية المتعمقة بالشرؽ االقصى، اكثر مف يالتحميالت االمر 
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الفمسطيني خطوة عممية  –ي سرائيمف اغالؽ الممؼ اإلأف كيري يرى أمنطقتنا بالوقت الحاضر بالرغـ مف 
ف تتحرؾ أكا يترى ايضًا انو ينبغي عمى امر  "إسرائيؿ" فأي، فضاًل عف النياء الممفيف السوري وااليران

الجياض الممؼ النووي االيراني بينما ُيصر اوباما وىاغؿ عمى ضرورة التفاوض مع االيرانييف وايجاد تسوية 
سياسية مف خالؿ العقوبات االقتصادية التي بدأت تؤتي أكميا وأسيمت في خسارة ايراف مف خالؿ تأخير 

. فوزير الدفاع االمر ب كي يشاطر اوباما الرأي ييع نفطيا لمخارج بحوالي اربعيف مميار دوالر في العاـ المنصـر
وعاصمة الدولة القدس الشرقية مع تعديؿ في  7967الى حدود عاـ  "إسرائيؿ"بضرورة بحث قضية انسحاب 

لدولة المقبمة لمفمسطينييف منزوعة والفمسطينييف بحيث تكوف ا "إسرائيؿ"منية بيف أالحدود وعقد اتفاقات 
غير آمنة ليا والقدس عاصمة أبدية ليا،  7967ف حدود عاـ أوترى  "إسرائيؿ"السالح، وىو ما ترفضو 

و وقؼ اقامة المستوطنات ال يمكف االلتزاـ بو في اي وقت مف االوقات النيا تمثؿ أفضاًل عف أف تفكيؾ 
ف أنيا، وىو ما ترفضو االمـ المتحدة، والدولة االوروبية التي تعتبر لمحفاظ عمى أم "إسرائيؿػ"الرئة الرئيسة ل

، معروؼ "إسرائيؿ"ىذه المستوطنات عقبة كأداء في تحقيؽ السالـ بالمنطقة! وىاغؿ الذي ُيثير تعيينو قمؽ 
بنيجو الداعي الى عدـ التدخؿ في النزاعات الخارجية ومنيا ايراف، حيث كتب مؤخرًا المحمؿ السياسي 

فيما قاؿ اورني  "الطريؽ الى ايراف ينتيي عند ىاغؿ"ادلي بورستوف تحمياًل في صحيفة ىآرتس قاؿ فيو بر 
الرسالة التي يوجييا الرئيس أوباما الى رئيس "ىوزالي في صحيفة يديعوت احرونوت يوـ االوؿ مف امس 

باالنجميزية، وىذا يعني ” ؿتشاؾ ىاغ“ية بنياميف نتنياىو يمكف تمخيصيا في عشرة حروؼ سرائيمالحكومة اإل
واضحة ال لبس فييا انو لـ يعد مف السيولة الحصوؿ عمى ضوء اخضر  "إسرائيؿ"ف الرسالة الموجية الى أ

مف واشنطف الطالؽ مغامرة عسكرية ضد ايراف في ىذه االجواء والمعطيات والمتغيرات العربية في سورية 
ـ تيدأ بعد! وىذا يشير بشكؿ واضح وجمي إلى اف قادة والدولية في افغانستاف وثورات الربيع العربي ل

ييف يبذلوف كؿ جيودىـ المضنية لمحيمولة دوف سرائيمالمنظمات الييودية في الواليات المتحدة والمسؤوليف اإل
ألنو يدعو الى الحوار  "إسرائيؿ"ف تعيينو سيضر بمصالح أحصوؿ ىاغؿ عمى ىذا المنصب، فيـ يجادلوف ب

، وألنو ال يؤمف بأف الحرب تمثؿ السبيؿ االمثؿ لمتعامؿ مع البرنامج النووي االيراني!! مع حماس وحزب اهلل
كي أوباما يثؽ في ىاغؿ ويواصؿ سعيو لتعيينو في ىذا المنصب؛ فمكوف نتنياىو يواذا كاف الرئيس االمر 

 "رومني"ؼ الى جانب حفر حفرة لنفسو عندما عامؿ اوباما اثناء االنتخابات الرئاسية الثانية باحتقار ووق
لى إساء أبشكؿ فاضح، واتيـ اوباما بالضعؼ في سياساتو الوطنية والدولية واالقميمية فانو بذلؾ يكوف قد 

مف أالرئيس اوباما وىو يناؿ ىذه المواقؼ بالرغـ مف انو ال تعني ابدًا االبتعاد عف الوقوؼ الى جانب 
ية سرائيمة اوباما او تعييف ىاغؿ يقوـ بزيارات لممستوطنات اإلمستقبال! واذا كاف نتنياىو قبيؿ زيار  "إسرائيؿ"

والتي قامت بيا حكومتو بتحويؿ احد المعاىد الى جامعة قي قمب الضفة الغربية عمى بعد عشرة كيمومترات 
رة ية بداًل مف اخالء البؤر االستيطانية كبادسرائيممف مستوطنة أرئيؿ القريبة مف مدينة نابمس، فاف القيادة اإل

حسف نوايا مع الفمسطينييف قبيؿ زيارة اوباما فانيا صادقت عمى اعالف البؤر االستيطانية الجديدة في 
غير معنية بالسالـ بالمنطقة! وبالرغـ مف اف  "إسرائيؿ"الضفة، وزارىا نتنياىو بشكؿ سري وىذا يؤكد اف 

مية عسكرية ضد ايراف، ويتيـ ىاغؿ حاوؿ استرضاء الجانب العربي مؤخرًا الذي يعرب عف معارضتو لعم
بؿ  "امر مجنوف"في احاديث مغمقة نتنياىو بمحاولة جر الواليات المتحدة الى حرب مع ايراف وصفيا بانيا 

وانو عارض العقوبات االقتصادية التي فرضت عمى ايراف، كما يؤيد ىاغؿ اقامة دولة فمسطينية ووقع رسالة 
اهلل وحماس، اال اف كؿ ذلؾ لـ يستطع تغيير التصويت عمى تدعو اوباما لمشروع في مفاوضات مع حزب 

كي! والواقع انو بتعييف كيري وزيرًا لمخارجية وترشيح ىاغؿ لمدفاع يتضح اف ادارة يتعيينو كوزير لمدفاع االمر 
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عمى اف  "دولتيف لشعبيف"اوباما ترغب في توجيو دفة سياساتيا لتسوية سياسية في المنطقة وفؽ معادلة 
قدس الشرقية في اطارىا عاصمة لدولة فمسطيف، فضاًل عف كوف ىاغؿ يعمؿ مع كيري في السنوات تكوف ال

كي يكية نحو االعتداؿ بالمنطقة حيث عارضا االستيطاف وحثا الرئيس االمر يالماضية لتوجيو السياسة االمر 
انا ما سمّياه عمى فتح حوار سياسي مع دمشؽ واالسياـ بحؿ االزمة السورية الراىنة، وأد 2009عاـ 

كي، وكذلؾ فاف ىاغؿ لـ يؤيد اضافة يوىي مف التصريحات النادرة لسناتور امر  "سياسة الفصؿ العنصري"بػ
 الحرس الثوري االيراني الى قائمة اإلرىاب األميركية!.

 77/2/2073، الدستور، عم ان
 

 التركي في القضية الفمسطينية الدورتراجع  .66
 محمد نور الديف

بؿ كاف تقسيـ الدولة العثمانية  فمسطينية مكانة بارزة في قمب كؿ تركي منذ عقود مف الزمف.تحتؿ القضية ال
قبؿ قرف وفؽ سايكس بيكو مف أىـ األسباب لتمرير إنشاء الكياف الصييوني عمى أرض فمسطيف. ورغـ أف 

عالمية األولى أتاتورؾ انتيج سياسات منغمقة عمى الذات لترتيب الوضع الداخمي في تركيا بعد الحرب ال
بعد إنشائيا بعد الحرب العالمية الثانية لـ تتراجع مكانة فمسطيف لدى  "إسرائيؿ"ورغـ عقود مف التحالؼ مع 

األتراؾ. وحتى كاف بعض حكاـ تركيا مف العممانييف والعسكرييف والسيَّما بولنت أجاويد رمزا لمموقؼ الشريؼ 
 "إسرائيؿ"الحكومة الحالي رجب طيب أردوغاف في وصؼ  في الدفاع عف الحقوؽ الفمسطينية بؿ سبؽ رئيس

وكاف رئيسا لمحكومة. وعندما وصؿ حزب العدالة والتنمية إلى السمطة عاـ  2002بأنيا دولة إرىابية عاـ 
واصؿ سياسة دعـ القضية الفمسطينية لكف مع تمّيزه عف سابقيو مف الحكومات التركية أنو دخؿ إلى  2002

وىو ما طرح  "إسرائيؿ"يمية وسعى إلى التوصؿ إلى تسوية سياسية بيف الفمسطينييف وقمب المعادلة اإلقم
تساؤالت كثيرة عف الدور التركي الجديد في الشرؽ األوسط وتجاه القضية الفمسطينية تحديدا. وقد سببت 

رة. ومع أف والسيَّما األخي "إسرائيؿ"بعض المواقؼ لرئيس الحكومة التركية أردوغاف انزعاجا لدى حكومات 
مستوى التواصؿ المباشر بيف زعماء البمديف قد تراجع غير أف العالقات لـ تصؿ إلى حد القطيعة. وفي 

أثر "الربيع العربي" سمبا عمى  -7نالحظ النقاط التالية:  "إسرائيؿ"نظرة إلى الموقؼ التركي مف فمسطيف و
األزمة السورية التي باتت أولوية لدى تركيا وفي  تركيز تركيا عمى القضية الفمسطينية إذ تحّوؿ اىتماميا إلى

تراجع الدور التركي في القضية  -2ضوئيا تقاـ حسابات الربح والخسارة في السياسة الخارجية التركية. 
وىو األمر الذي يدفع بالسمطة التركية إلى التفكير  "إسرائيؿ"الفمسطينية نتيجة انقطاع التواصؿ السياسي مع 

التواصؿ مع تؿ أبيب لتتمكف تركيا مف القياـ بدور وسيط افتقدتو خالؿ العدواف عمى غزة  في كيفية إعادة
جاء تقدـ الدور المصري أثناء العدواف عمى غزة سواء في التوصؿ إلى وقؼ لمنار  -3في نوفمبر الماضي. 

اإلقميمية األخرى ، ليحجب أدوار القوى "إسرائيؿ"أو في التفاىـ الذي تـ التوصؿ إليو بيف الفمسطينييف و
والسيَّما تركيا. ذلؾ أف القضية الفمسطينية ىي أوال قضية فمسطينية ثـ عربية ثـ إسالمية. وفمسطيف جزء مف 
األمف القومي المصري وعمى حدود مصر مباشرة، وليست جزءا مف األمف القومي التركي وال عمى حدود 

ينييف وال بيف الفمسطينييف أنفسيـ إال بسبب استقالة والفمسط "إسرائيؿ"ولـ يبرز الدور التركي بيف  تركيا.
لذا بدا الدور التركي أثناء  وعندما تتحرؾ مصر تتراجع األدوار األخرى. مصر أياـ حسني مبارؾ مف دورىا.

العدواف عمى غزة ىامشيا وافتقدت تركيا صورة البمد التي تريد أف تكوف مؤسسا لمعبة إقميمية ونظاـ إقميمي. 
ال صوت حكومة حزب العدالة والتنمية في الدفاع عف القضية الفمسطينية فإنيا لـ تستطع أف ميما ع -4
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في المائة في  72. فالعالقات االقتصادية مستمرة ورغـ تراجع "إسرائيؿ"تنتقؿ إلى مرحمة الفعؿ المؤثر عمى 
اف في سنة العدواف عمى فإف حجـ التجارة المتبادؿ بقي عند حدود أربعة مميارات دوالر بعدما ك 2072عاـ 

كما تتواصؿ عالقات التعاوف السياسية في أكثر مف  ( ممياريف ونصؼ المميار دوالر.2070سفينة مرمرة )
كما تستمر العالقات  مع حمؼ شماؿ األطمسي. "إسرائيؿ"قضية ومنيا مؤخرا رفع تركيا الفيتو عمى نشاطات 

تنقطع محاوالت التطبيع الكامؿ لمعالقات في اتجاه الضغط ولـ  الدبموماسية واألمنية والعسكرية والثقافية.
ويمفت االنتباه في العالقات التركية  -5لتقديـ اعتذار واضح لتركيا عف حادثة مرمرة.  "إسرائيؿ"عمى 

ىو التقارب الشديد بيف حكومة أردوغاف وحركة حماس عمى حساب العالقة بيف  2072الفمسطينية لمعاـ 
باس وىو ما يجعؿ تركيا طرفا غير حيادي حتى في العالقات بيف الفمسطينييف أنقرة وسمطة محمود ع

وىو ما انعكس في إمساؾ مصر بزماـ المبادرة في المصالحة بيف حماس وفتح وفي القاىرة بعدما  أنفسيـ.
 إف واحدا مف أىـ أسباب تراجع -6كاف األتراؾ يقوموف بيذا الدور سابقا بمفردىـ أو بالشراكة مع مصر. 

دور تركيا في القضية الفمسطينية أنيا باتت أكثر أطمسية في سياساتيا اإلقميمية مع تعاظـ دور تركيا في 
يراف وسوريا، واستفادة  الكاممة مف نظاـ الدرع الصاروخي في  "إسرائيؿ"الحمؼ والسيَّما في مواجية روسيا وا 

ية ولصالح القضية سرائيممصالح اإلتركيا وىو ما يجعؿ االندفاع التركي لالضطالع بدور عممي ضد ال
 الفمسطينية مقيدا بالقيود والضغوط الغربية، األمريكية تحديدا.
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 عريب الرنتاوي

البوابة  دخمت بمغاريا عمى قوس األزمات الممتد في طوؿ المنطقة وعرضيا، مرتيف خالؿ شير واحد، ومف
في المرة األولى، حيف أعمنت صوفيا عف تورط حزب  .."الحرب عمى اإلرىاب"ذاتيا، بوابة ما بات يعرؼ بػ

ييف في تموز/ يوليو الماضي والذي أودى بحياة خمسة سرائيماهلل في ىجوـ بورغاس عمى السائحيف اإل
ت الشرطة البمغارية عمى مداىمة فندؽ يقيـ وفي المرة الثانية، حيف أقدم ييف وسائؽ الحافمة البمغاري..إسرائيم

فيو ثالثة مف نواب حركة حماس في المجمس التشريعي الفمسطيني ىـ صالح البردويؿ ومشير المصري 
واسماعيؿ األشقر، واقتادتيـ إلى المطار حيث جرى تسفيرىـ إلى تركيا. نواب حماس لـ يدخموا األراضي 

تأشيرات دخوؿ رسمية، لممشاركة في فعاليات مؤتمر إقميمي نظمتو ، بؿ جاءوىا ب"األنفاؽ"البمغارية عبر 
ىؤالء "وزير الداخمية البمغاري تسفيتاف تسفيتانوؼ قاؿ أف  إحدى الجيات البمغارية غير الحكومية..

 .."االشخاص دخموا بمغاريا بتأشيرات لكنيـ اظيروا منذ دخوليـ أف لدييـ دوافع مختمفة عما أعمنوا عنو
ننا ال نعرؼ ما ىي ىذه الدوافع التي تذّرع بيا الوزير لتبرير قرار مؤسؼ بحؽ نواب منتخبيف مف والحقيقة أ

التي يتمتع بيا  "السطوة"و "النفوذ"الشعب الفمسطيني. أغمب الظف، أف القرار البمغاري جاء تحت تأثير 
وىذا اإلجراء يمقي  قية الصغيرة..ي في ىذه الدولة األوروبية الشر سرائيماإل "الموساد"وجياز  "الموبي الييودي"

بظالؿ كثيفة مف الشؾ، حوؿ كؿ ما قيؿ عف اتيامات بمغارية لحزب اهلل المبناني بالضموع في عممية تفجير 
ية إسرائيملمحزب، مف صناعة  "اتياـ مفبرؾ"حافمة بورغاس السياحية، ال بؿ أف كؿ ما قيؿ ويقاؿ عف 

فقد بات واضحًا لكؿ أعمى  ثة طرد نواب حركة حماس..قد اكتسب صدقية إضافية بعد حاد خالصة..
وبصير، أف صناعة القرار في صوفيا ُتدار مف قبؿ تؿ أبيب، وأف الدولة التي خرجت ألوؼ الطمبة 

جنة "الفمسطينية مف مختمؼ المعاىد والتخصصات، تريد أف تصفي الحساب مع تاريخيا االشتراكي، وتدخؿ 
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، أف مف بوابة المو  "الغرب ورساميمو ساد والموبي الييودي. وسيكوف بمقدور حزب اهلل وأصدقائو بعد اليـو
فإذا كاف الحزب متيـ بالتورط بفعمة إرىابية،  .."األسيرة"يرفعوا أصابع االتياـ في وجو الدولة البمغارية 

ىؿ  ا؟..حدثت بالفعؿ عمى األرض البمغارية، فما المسّوغ ليذا التصرؼ الال أخالقي بحؽ قادة حماس ونوابي
 "قواتو"التي دفعت الوزير تسفيتانوؼ لتحريؾ  "الدوافع األخرى"إلى صوفيا، وما ىي  "إرىابية"كانوا في ميمة 

لقاء القبض عمى النواب الثالثة وطردىـ خارج حدود بالده؟. يبدو أف بمغاريا  عمى عجؿ، القتحاـ الفندؽ وا 
ييف، وىي تجند نفسيا سرائيمبوابة والمنظور اإلومف ال "الحرب عمى اإلرىاب"قررت الدخوؿ بقوة عمى خط 

حزب اهلل وحركة حماس، ودائمًا بال أىداؼ أو مصالح بمغارية مجردة، بؿ  "شيطنة"اليوـ لمقياـ بدور متقدـ لػ
وىو األمر الذي يفسر إلى حد كبير، تردد دوؿ االتحاد األوروبي في  ية وقحة وفّجة..إسرائيمخدمة ألىداؼ 
البمغارية لحادثة بورغاس، وعدـ تجاوبو لدعوات صوفيا وتؿ أبيب بإدراج حزب اهلل في اعتماد الرواية 

الالئحة األوروبية السوداء لممنظمات اإلرىابية. المؤسؼ إف ىذا السموؾ البمغاري المعادي لمقضايا العربية، 
عات المحمية عمى يجد ترحيبًا مف قبؿ أوساط عربية، والعتبارات أنانية وانتيازية ضيقة، تتصؿ بالصرا

فثمة فريؽ لبناف بدأ مبكرًا في الترويج لمرواية البمغارية وكأنيا مف  السمطة والنفوذ في لبناف وفمسطيف..
والتبشير بالعقوبات األوروبية القادمة عمى  "تقدير البالء قبؿ حدوثو"حقائؽ العصر ومسمماتو، بؿ وبدأ بػ

ما صدر عف صوفيا، ال يأتيو الباطؿ عف يميف أو شماؿ،  لبناف وحكومة ميقاتي )حكومة حزب اهلل(، لكأف
أو لكأف القوـ يتمنوف لو أف حزب اهلل متورط في الحادثة، وأنو سيمقى جزاءه المرير عمييا. أما فمسطينيًا، 
فقد تكشؼ اتصاؿ وزير الخارجية البمغاري نيكوالي مالدينوؼ الياتفي بنظيره الفمسطيني رياض المالكي عف 

غارية لمتبرؤ مف الزيارة والزائريف، فالوزير البمغاري كاف معنيًا بأف يبمغ نظيره الفمسطيني بأنو لـ يتـ محاولة بم
استقباؿ النواب الثالثة مف قبؿ مسؤوليف حكومييف بمغار، وكذا فعمت ممثمة وزارة الخارجية البمغارية مع 

توضيحًا عف الزيارة، بدؿ أف تديف  السفير الفمسطيني في صوفيا، وبصورة توحي بأف السمطة كانت تطمب
اإلجراء البمغاري المييف لمشعب الفمسطيني ونوابو المنتخبيف، بصرؼ النظر عف ىويتيـ السياسية 
واإليديولوجية، وبمعزؿ عف حسابات الصراع الفمسطيني الداخمي األنانية الضيقة. مؤسؼ كيؼ تبمغ 

المعادلة "ويجعؿ  وـٍ منا عند القوـ اآلخر فوائد..صراعاتنا الداخمية حدًا مف التفاقـ، يجعؿ مصائب ق
ىي الناظـ األوؿ واألخير لعالقات القوى فيما بيننا، فكؿ مكسب يحققو فريؽ ىو خسارة صافية  "الصفرية

ف كانت   ىي المستفيد األوؿ والرابح األخير. "إسرائيؿ"لمفريؽ اآلخر، والعكس صحيح، حتى وا 
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 طين: مسؤولية حقوق اإلنسان!فمس .68

 جيمس زغبي
فيما يمكف وصفو بػ"الوقاحة" كتب "ديفيد كيز"، المدير التنفيذي لمنظمة تطمؽ عمى نفسيا اسـ "دعـ حقوؽ 
اإلنساف" مقااًل نشرتو في األسبوع الماضي صحيفة "نيويورؾ تايمز" بعنواف "العجز الديمقراطي الفمسطيني"، 

نة االعتقاالت التي قامت بيا السمطة الفمسطينية خالؿ السنوات الماضية في حؽ حيث بدأ "كيز" مقالو بإدا
النشطاء الذيف اتيموا بانتقاد القيادة الفمسطينية، ولكنو سرعاف ما كشؼ عف ىدفو الحقيقي المتمثؿ في الدفع 

دولة ولذا يتعيف  بالفكرة التي مفادىا أف الفمسطينييف ليسوا شركاء لمسالـ، وأنيـ ال يستحقوف الحصوؿ عمى
كية! ومما جاء في كالمو: "إف أىـ مؤشر عمى التزاـ حكومة ما يعدـ استفادتيـ مف المساعدات األمر 

بالحفاظ عمى السالـ مع جيرانيا ىو التزاميا أواًل بحماية حقوؽ مواطنييا، فاألمـ التي تنكر عمى مواطنييا 
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لتاريخييف. وبعبارة أخرى يبقى احتراـ القيادة حقوقيـ ليست في وارد الحرص عمى السالـ مع أعدائيا ا
الفمسطينية لحقوؽ شعبيا ضروريًا لدعـ عممية السالـ... والخطوة األولى في اتجاه ذلؾ ىي ربط المساعدات 
االقتصادية الغربية باحتراـ السمطة الفمسطينية حؽ التعبير، ذلؾ أف حقوؽ اإلنساف التي ينظر إلييا غالبًا 

نتباه عف عممية السالـ إنما ىي في الحقيقة السر في نجاح السالـ"! ولكف بعد قراءة ما عمى أنيا صرؼ لال
سمؼ البد مف إبداء بعض المالحظات الميمة، وأوليا أف ىناؾ رائحة قوية نحسيا في ىذه التصريحات 

رة الغريبة تعود بجذورىا إلى بوش ومعممو شارانسكي، التي يبدو أف "كيز" متأثر بيا عمى نحو قوي، فالفك
التي تقوؿ بضرورة بناء الفمسطينييف أواًل "لديمقراطية فعالة تقوـ عمى التسامح والحرية" قبؿ حصوليـ عمى 

ي الفمسطيني سرائيم. ففي تمؾ الفترة عندما بمغ التوتر اإل2002دولة، إنما بمورىا أواًل بوش في يونيو عاـ 
طة بوش لدفع عممية السالـ المتعطمة، وفي ىذا اإلطار أوجو انتظر العالـ لشيريف كامميف ما ستسفر عنو خ
كية تضع فيو حينيا الخطوط العريضة لخطة سرعاف ما يتمت صياغة خطاب مف قبؿ وزارة الخارجية األمر 

تدخمت بعض األيدي لتغيرىا وتضع فييا مطمب الديمقراطية أواًل لتنتيي محاوالت إحياء عممية السالـ إلى 
حينيا تساءلُت، كيؼ يمكف لشعب خاضع تحت االحتالؿ العسكري أف يقيـ دؽ إسفيف في نعشيا. و 

ديمقراطية فعالة في ظؿ غياب تاـ القتصاد فعاؿ واستمرار اإلىانات اليومية التي يعيشيا الفمسطينيوف عمى 
المعابر الحدودية، وحرمانيـ التاـ مف حقيـ في التنقؿ، ىذا فضاًل عف القيود الكثيرة المفروضة عمى 

اولتيـ لمتجارة وفقدانيـ لممتمكاتيـ التي يصادرىا منيـ االحتالؿ الذي يزعـ أنو ىو األكثر ديمقراطية؟ وقد مز 
تفاجأ مسؤولو وزارة الخارجية بالتعديالت التي لحقت بخطة بوش، وبالتغييرات التي أدخمت عمى خطابو، 

كتابو حوؿ الديمقراطية.  حيث تبيف الحقًا أف سبب ذلؾ يرجع إلى نتاف شارانسكي الذي قرأ بوش
 "إسرائيؿ"وشارانسكي، لمف ال يعرفو، ىو أحد المنشقيف السابقيف عف االتحاد السوفييتي الذي ىاجر إلى 

ية في بداية وصولو إلى أف سرائيم، وما زلت أتذكر جيدًا كيؼ كاف ينتقد الحكومة اإل7986ليستقر فييا عاـ 
مع الفمسطينييف. وبسرعة انضـ شارانسكي إلى  "إسرائيؿ"عامؿ تـ توبيخو ليكؼ نيائيًا عف إثارة موضوع ت

جوقة المتشدديف الذيف ينتقدوف الفمسطينييف عمى كؿ شيء. وىنا البد مف اإلشارة إلى أف كاتب المقاؿ 
المستفز، "كيز"، عمؿ لسنوات مع شارانسكي وتأثر بأطروحاتو. ثـ، لوضع األمور في سياقيا، تمـز اإلشارة 

ف المنظمة التي يرأسيا "كيز" وىي "دعـ حقوؽ اإلنساف" كاف مف مؤسسيا "بيف بيرنشتايف" وىو أيضًا إلى أ
أحد مؤسسي منظمة "ىيوماف رايتس ووتش" قبؿ أف ينفصؿ عنيا متيمًا إياىا بالمبالغة في التركيز عمى 

ة عمى موقعيا ية! وبعد عاميف أطمؽ "دعـ حقوؽ اإلنساف" التي يبدو مف خالؿ لمحسرائيمالتجاوزات اإل
. وحتى ال أفيـ خطأ ال أستطيع التغاضي، "إسرائيؿ"اإللكتروني أنيا تنتقد كؿ ما ىو في الشرؽ األوسط عدا 

أو تبرير أداء السمطة الفمسطينية، وقد سبؽ لي أف أخبرتيـ بذلؾ، ففي سبعينيات القرف الماضي أسست 
الفمسطينييف الذيف عانوا مما يعرؼ باالعتقاؿ "حممة حقوؽ اإلنساف الفمسطيني" التي سعت إلى الدفاع عف 
ية دوف المثوؿ أماـ محكمة، أو الذيف سرائيماإلداري الذي يزج فيو المعتقموف الفمسطينيوف في السجوف اإل

تيدـ منازليـ ويتـ طردىـ خارج األراضي الفمسطينية. وكاف تأسيس تمؾ المنظمة ردًا عمى تيميش حقوؽ 
اليات المتحدة وعدـ التطرؽ إلييا. ولكف في الوقت الذي كنا فيو ندافع عف حقوؽ اإلنساف الفمسطيني في الو 

الفمسطينييف كنا أيضًا ننتقد بعض ممارسات السمطة وتجاوزاتيا، وكانت الوفود الفمسطينية التي تأتي إلى 
ت عمى كا تسمع منا ىذا الكالـ مباشرة وبصراحة. بيد أني أدرؾ أيضًا الظروؼ الصعبة التي ُفرضيأمر 

والواليات المتحدة التعايش مع ىذا  "إسرائيؿ"الفمسطينييف بسبب االحتالؿ المتواصؿ ألراضييـ، لتطمب منيـ 
نعاش القطاع  االحتالؿ بإدارة مناطقيـ وتمبية احتياجات شعبيـ. وفي غياب فرص حقيقية لتنمية اقتصادىـ وا 
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رجية لتسديد رواتب القطاع العاـ المتضخـ. الخاص أجبر الفمسطينيوف عمى االعتماد عمى المساعدات الخا
وليس غريبًا أف تتعامؿ السمطة ببعض الضيؽ مع مواطنييا الذيف يعتمدوف عمييا كمورد لمرزؽ. وما زلت 
أذكر أنو في التسعينيات، عندما سئمت مف قبؿ أحد أعضاء مجمس الشيوخ في جمسة لمكونجرس استدعيت 

الفمسطيني، لماذا ال يكوف عرفات مثؿ مانديال، أو يمتسيف؟ أجبت بأنو  إلييا لإلدالء بشيادتي حوؿ االقتصاد
في الوقت الذي يمتمؾ فيو ىذاف القائداف دولة بمواصفات كاممة يسيطراف مف خالليا عمى االقتصاد 
والحدود، ال يممؾ عرفات سوى "كانتونات" ال تستطيع االستيراد، أو التصدير وال التنقؿ بحرية. بؿ إنو يفقد 

وميًا أراضي جديدة بسبب توسع شبكات االستيطاف الييودي، ولذا سيكوف مف غير الالئؽ إلقاء المسؤولية ي
بالكامؿ عمى عاتؽ الضحية. وحتى إذا كاف ذلؾ ال يبرر تجاوزات السمطة الفمسطينية تجاه شعبيا، إال أنو 

اصؿ تحكمو الغاشـ في رقاب عمى األقؿ يجب وضع المـو عمى مستحقو المتمثؿ ىنا في االحتالؿ الذي يو 
 الفمسطينييف دوف نياية في األفؽ.

 77/2/2073، التحاد، أبو ظبي
 

 العيساوي  سامرإعدام  .69
 سري القدوة
المجوء لإلضراب عف الطعاـ وسيمة كفاحية ونضالية يمجأ الييا عادة االسرى لالحتجاج عمى الظروؼ 

... الزنزانة ووراء القضباف الحديديةلتي يعيشونيا في الصحية الصعبة والقاسية والمتدنية وغير اإلنسانية ا
ولكف المشيد اليوـ بات مشيد اخر في قضية االسير البطؿ سامر العيساوي، حيث باتت جريمة االحتالؿ 

ي المتمثمة في اعداـ الشييد الحي سامر العيساوي ىي جريمة نكراء مستمرة ومتعددة االطراؼ سرائيماإل
اعداـ وقتؿ الشييد الحي سامر العيساوي، عبر رفضيا  ىالؿ الى االصرار عمبحيث تيدؼ حكومة االحت

. واليـو ومع كتابتي ىذا .لتمبية مطالبو العادلة والمتمثمة في اطالؽ سراحو بعد اعادة اعتقالو مرة اخرى
مر . وسا.يوًما 207المقاؿ ايضا اشعر بالخجؿ اماـ حقيقة انو مضرب عف الطعاـ منذ سبعة اشير اي منذ 

، "صفقة شاليط"العيساوي جرى إعادة اعتقالو بعد إطالؽ سراحو في إطار اتفاؽ تبادؿ األسرى المعروؼ بػ
أخمت بشروط ىذا االتفاؽ، وأعادت اعتقالو وبعض زمالئو، وفرضت تنفيذ األحكاـ الصادرة  "إسرائيؿ"إال أف 

 30ية مف أصؿ سرائيملسجوف اإلأعواـ في ا 70بحقيـ. وسامر العيساوي البطؿ ابف مدينة القدس أمضى 
عامًا، وأفرج عنو ضمف صفقة تبادؿ األسرى فيما عرؼ بصفقة شاليط، وبعد سبعة أشير مف إطالؽ 
سراحو، أعاد االحتالؿ اعتقالو، بما يتناقض مع بنود صفقة التبادؿ وانو مستمر باإلضراب فإما النصر أو 

لنفؽ إما نور الحرية أو نور الشيادة وليس ىناؾ خيار الشيادة، ويقوؿ االسر العيساوي قد وصمت إلى أخر ا
ثالث ىذه أوؿ الكممات المشفوعة بالقسـ التي قاليا األسير سامر العيساوي لمحامي نادي األسير في زيارتو 

مرات  4االخيرة. واألسير العيساوي يعيش االف في وضع صحي خطير لمغاية ويتـ إجراء فحوصات لو 
وخاصة أف طبيب السجف وطبيب الصميب األحمر  "عيادة السجف"تي تنتاب أطباء يوميا بسبب المخاوؼ ال

أبمغوا األسير أف وضعو الصحي صعب لمغاية، وأنيـ يتوقعوف أف يتوقؼ القمب لديو عف العمؿ أو يصاب 
بجمطة دماغية إذا استمر بإضرابو المفتوح عف الطعاـ. وسامر العيساوي الذي يرفض االنصياع لرغبة 

ويرفض الخنوع والذؿ، ويعمف أف اإلرادة ستنتصر وسينتصر الكؼ عمى المخرز والدـ عمى السيؼ  الجالد
. واف معركة االمعاء الخاوية التي .والمحـ، واألمعاء عمى جبروتيـ وعمى سيفيـ وعمى صمفيـ وجبروتيـ

يوجد أي مبرر  يخوضيا ىي التي ستنتصر في نياية المطاؼ واف ال طريؽ اال طريؽ العودة والحرية، وال
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اماـ سمطات االحتالؿ الى استمرار اعتقالو واف الحرية ىي مف حقو ومف حؽ كؿ سجيف فمسطيني، وىذا 
االصرار والصمود اماـ جبروت سمطات االحتالؿ يعني انو يتصدى بسالح االيماف والصبر لقوة وعنؼ 

المحصمة النيائية الي اعدامو  مخابرات االحتالؿ ومؤامراتيـ، التي باتت واضحة ومكشوفة وىي تيدؼ في
وقتمو بدـ بارد واف االحتالؿ الغاصب ورجاؿ مخابرات االحتالؿ ىـ مف يتحمؿ مسؤولية قتؿ االسير سامر 
العيساوي.. إف استمرار اعتقاؿ االسير البطؿ سامر العيساوي يعد تنفيذَا لحكـ إعداـ مسبؽ، ويعني أف قرارا 

حتالؿ بقتؿ االسير العيساوي في دولة احتالؿ تدعي احتراميا قد صدر بشكؿ سري مف قبؿ مخابرات اال
لمقوانيف الدولية وتتفاخر بعدـ تطبيقيا ليذا النوع مف األحكاـ. إف االحتالؿ ينتيؾ القانوف الدولي االنسانى 

ية وانو يتحمؿ مسؤولية قتمو بشكؿ مباشر، واف سرائيمفي تعاممو مع االسير سامر العيساوي فى السجوف اإل
بشكؿ مباشر وتعد جريمة وقحة منافية لكؿ القيـ واألعراؼ الدولية..  "إسرائيؿ"جريمة قتؿ العيساوي تتحمميا 

إف االحتالؿ يتحمؿ كامؿ المسؤولية عف حياة العيساوي، واف مجمس حقوؽ االنساف والمنظمات الدولية 
، "إسرائيؿ"مطالبة اليوـ بإدانة  الحقوقية، ومجمس األمف الدولي، التي ترفع شعار حقوؽ اإلنساف واألسرى

واف تقوؿ كممتيا تجاه تمؾ الممارسات المنافية لكؿ االعراؼ والقيـ الدولية والتدخؿ قبؿ فوات االواف والعمؿ 
عمي انقاذ حياة األسير العيساوي. إف شعبنا الفمسطيني مطالب اليوـ بالقياـ بأوسع حممة تضامنية مع 

ويات وخاصة األسرى المضربيف عف الطعاـ، ونقؿ رسالة األسرى الداعية األسرى ومساندتيـ عمى كؿ المست
نياء االنقساـ حيث إف االنقساـ عكس نفسو سمبيا عمى  كؿ القوى والفصائؿ الفمسطينية إلى الوحدة الوطنية وا 
األسرى، واستغمت إدارة السجوف ذلؾ لالنقضاض عمى حقوقيـ، وأنو وفاء لألسرى وتضحياتيـ ووفاء 

ء ولمصمحة قضية فمسطيف، أصبح حتميا عمى الجميع دعـ جيود المصالحة والوحدة الوطنية وحماية لمشيدا
شعبنا مف مخاطر االنقساـ وتداعياتو، وخاصة عمي قضية االسرى، ويجب عمينا تشكيؿ القيادة الموحدة 

 ىي تأخذ عملدعـ اضراب االسرى في سجوف االحتالؿ وحمايتيـ مف كؿ القوي والفصائؿ الفمسطينية الت
يصاؿ صوتيـ عمى المستوى  عاتقيا دعـ نضاؿ االسرى وتعزيز صمودىـ عمي المستوى الجماىيري وا 
الدولي وتنظيـ سمسمة مف االنشطة والفعاليات الدولية والعربية الداعمة لنضاؿ االسرى وصمودىـ في سجوف 

أي لحظو، وال بد لنا أف نكوف ف االسير العيساوي يحتضر االف ويمكف اف يفارؽ الحياة في إاالحتالؿ. 
 عمى قدر المسؤولية في حمايتو ومنع االحتالؿ مف ارتكاب جريمة قتؿ االسير العيساوي...

ف حالة االسير العيساوي حالة خطيرة لمغاية االف وعمينا جميعا العمؿ بكؿ السبؿ والوسائؿ الممكنة لنصرة إ
عو وبكؿ المواقع، واف ابناء الشعب الفمسطيني ىـ االسير العيساوي عبر الفعاليات المختمفة لمتضامف م

مطالبوف بأف يتبنوا قضية االسير العيساوي ويعمموا عمى نشر قصتو في كؿ بقاع العالـ فانو الفمسطيني 
 "إسرائيؿ"العنيد صاحب الحؽ المقدس، وصاحب اطوؿ اضراب في العالـ، خاضو االسير لنيؿ حقوقو، واف 

وتعمؿ عمى النيؿ منو بشكؿ مباشر وتصفيتو دوف وازع  اإلصرارمع سبؽ تعمؿ عمى قتمو بشكؿ عمني و 
 ضمير..

 77/2/2073، السبيل، عم ان
 

 كاريكاتير: .70
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