
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 

 في القاىرة المصالحةفتح تنتقد طمب حماس تأجيل لقاء 

 ىآرتس: "إسرائيل" تمنع البناء بشكل دائم في أراضي السمطة الفمسطينية المصنفة "ب"
  إذا تدىورت األوضاع "انتفاضة ثالثة"تشكك بقدرة السمطة الفمسطينية عمى منع  "ئيلإسرا"

  والغضب الشعبي يتصاعد اآلالف يشيعون الشييد "جرادات"..
 ال مثيل لو في العالم : جربنا صاروخاً "3" تختبر "حيتس إسرائيل"

عباس يتيم "إسرائيل" بنشر الفوضى 
في األراضيي الفمسيطينية: لين نسيمح 

 باندالع انتفاضة مسمحة ثالثة
 5. ص ..
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 باندالع انتفاضة مسمحة ثالثةة: لن نسمح عباس يتيم "إسرائيل" بنشر الفوضى في األراضي الفمسطيني 2
اتيم الرئيس الفمسطيني محمود عباس إسررائي  بنشرر الفو ري فري ايرا ري الفمسرطيني   : أ ف ب - رام اهلل

 ."ال يمكن أن تمر ببساط "مؤكدًا أن وفاة المعتق  الفمسطيني عرفات جرادات 
يريرردون الفو رري عنرردنا ونحررن نعرررف ذلرر  ولررن اإلسرررائيميين "وقررا  عبرراس فرري يطرراب فرري رام اهلل أمررس  إن 

 بذل . "نسمح ليم
الفمسطينيين يمرون بأيام صعب   أكد عباس فقدنا الشييد ايسير عرفات جررادات الرذي "وبعدما أشار إلي أن 

اعتق  عندىم وعاد جث  ىامدة. وىي ق ي  ال يمكن أن تمرر ببسراط  ....و ولرن نسرمح برأن يق ري ايسرر  
 ."ي السجونحياتيم وعمرىم ف

نحن نريد السالم والحري  يسرانا  وميما حاولوا أن يجرونا لميططراتيم فمرن ننجرر ....و لرن نسرمح "وأ اف 
 ".ليم بالمعب بحياة أطفالنا وأبنائنا

تصعد  د المتظاىرين الفمسرطينيين وتطرور فري مواجيراتيم مرا أطفالنرا وشربابنا بر طال  "واتيم إسرائي  بأنيا 
 ."مالرصاص الحي عميي

ىرررم يتحممرررون المسرررؤولي . ىرررم يتصررردون ل طفرررا  "وحّمررر  عبررراس إسررررائي  مسرررؤولي  تررردىور ايو ررراع وقرررا  
ويقتمرررونيم. ويسرررتيدمون الرصررراص الحررري ويقتمرررون ايطفرررا . نحرررن طرررالب سرررالم مبنررري عمررري العرررد  والحريررر  

الب عرد  نريرد والح . ويريدون أن يوصمونا إلي مرحم  نحرن ال نريرد الوصرو  إلييرا. نحرن طرالب سرالم وطر
 ."الحري  واجتثاث االستيطان

وعاصرررمتيا القررردس  2622نريرررد السرررالم المبنررري عمرري أسررراس دولررر  فمسرررطيني  مسرررتقم  عمرري حررردود عرررام "وأكررد 
 .وقا  عباس إنو لن يسمح باندالع انتفا   مسمح  ثالث  ."الشرقي 

 66/6/6023الحياة، لندن، 
 
 في المحافل الدولية عمى جرائميا ""إسرائيلعمى مالحقة تصّر  الفمسطينية السمطة 

حذر أمين سر المجن  التنفيذي  لمنظم  التحرير الفمسطيني  ياسر عبد ربو االثنين  : وليد عوض - اليمي 
 طرف عمي وقف تصاعد الحرك  الشعبي   دىا بسبب ممارساتيا. أيإسرائي  من عدم قدرة 

ال ف  الغربي  ويشي   فيمي تصاعد التظاىرات وقا  عبد ربو  لإلذاع  الفمسطيني  الرسمي   تعميقا ع
 ."ما يجر  ىنا ال يعم  بال غط عمي ايزرار"إسرائي  من اندالع انتفا   ثالث   إن 

 فيوقم  عبد ربو بيذا الصدد من إعالن إسرائي  ايحد أنيا طمبت من السمط  الفمسطيني  تيدئ  ايو اع 
ال "وتابا قائال:  ال عمم لديو فعميا بمث  ىذا الطمب. لفمسطينياالمناط  الفمسطيني   مشيرا إلي أن الجانب 

جي  تستطيا أن تقو  لمحرك  الشعبي  أن تتوقف ين ىذه الحرك  الشعبي  ال تعم  بوسائ   أيتوجد 
 ."انطالقيا وتوقفيا فيال غط عمي ايزرار 
إطار  فيفمسطيني  يأتي اليدف وراء إطال  ايحاديث عن طمب كيذا من السمط  ال"ورأ  عبد ربو أن 

  متيما إسرائي  بأنيا تسعي بك  الوسائ  منذ سنوات إل عاف "محاول  إ عاف وتشويو السمط  دايميا
ظيارىا عاجزة.  السمط  وا 

ليس مجموع  من الناس  الفمسطينيالشعب " وحو  ييارات اندالع انتفا   فمسطيني  ثالث   قا  عبد ربو إن
الدفاع عن نفسو وحقوقو وعن أبنائو  فيه أو ذا   ب  إن لشعبنا تارييا مجيدا ىذا االتجا فييجر  توجيييم 

 ."السجون وىو  د االستيطان وك  سياسات االحتال  العنصري  في
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السمط  االثنين اإلصرار عمي التوجو إلي المحكم  الجنائي   فيوأكد عيسي قراقا وزير شؤون ايسر  
قت  ايسير جرادات  مؤكدا أنيا جريم  قت  كامم   فييين الذين تسببوا الدولي  لمقا اة المسؤولين اإلسرائيم

 ."تظير بو وح أنو قت  نتيج  التعذيب التي الطبيولدينا نتائج التشريح "ايركان  وقا  
أجر  مشاورات ما أكثر من مؤسس   بأنو ايسر قراقا بصفتو وزيرا في الحكوم  الفمسطيني  لشؤون  وأشار

ىذا حقنا "المحاكم الدولي   م يفا  في اإلسرائيميبدت تأييدىا لمساعدة ومالحق  االحتال  حقوقي  دولي  أ
 ."عممي  قت  متعمدة ما سب  اإلصرار ىيوح  أسرة الشييد جرادات ولن نسكت عميو  

 //القدس العربي، لندن، 
 
 أمن مصر : حدود القطاع آمنة وال نسمح بمّس في غزة الداخمية 

الدايمي  وايمن الوطني أن "حدود القطاع آمن   وال تسمح بمس أمن ايشقاء المصريين بحا   أكدت وزارة
 من ايحوا ".

وشددت الوزارة في بيان مكتوب وصمت "فمسطين أون الين" نسي  عنو  االثنين  عمي أن اينفا  م بوط  
 ينيين وُمواجي  االحتال .تمامًا ومراقب  بشك  ي من تحقي  ىدفيا اإلنساني في تعزيز صمود الفمسط

وأبدت قمقيا الشديد من تصريحات مسؤولين مصريين  بشأن ما يجري في منطق  اينفا   جنوب القطاع  
وما جاء فييا بشان إغال  اينفا  بشك  نيائي وما صاحب ذل  من عم  ميداني عمي ايرض من قوات 

قطاع غزة منذ ما يزيد عمي ست سنوات   ايمن المصري   في ظ  عدم تغير واقا الحصار المفروض عمي
 وتحكم االحتال  في المعابر ب ديا  ما يريد فقط بما ال يمبي الحد ايدني من احتياجات القطاع.

وقالت الدايمي  "إن االعتماد عمي اينفا  حال  استثنائي  وا طراري  لمواجي  الحصار المفروض عمي 
بشك  كام  ف نو ال حاج  لنا بيذه اينفا  التي تشك  شريان  شعبنا  وفي حا  توفر البدي  وفتح المعابر

 الحياة الرئيسي في الوقت الحالي".
 //فمسطين أون الين، 

 
 فمسطينية تسعى إلفشال االنتفاضة جياتخريشة: حسن  

اتيم النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني د. حسن يريش   جيات : نادر الصفدي - غزة
سطيني  رسمي  بالسعي إلفشا  االنتفا   الثالث  التي انطمقت شرارتيا بعد عممي  اغتيا  ايسير عرفات فم

"يبدو أن اندالع انتفا    :االثنينوقا  يريش  في تصريح ياص بر"فمسطين أون الين"   جرادات أو  أمس.
ي إلفشا  ذل  بك  الطر  جديدة في وجو االحتال  اإلسرائيمي يؤثر سمبًا عمي جيات فمسطيني   فتسع

 المتوفرة ليا".
وأو ح أن شرارة االنتفا   الثالث  في ايرا ي الفمسطيني  بدأت باليروج والظيور  وايو اع في ال ف  

وأكد يريش  أن اندالع انتفا   جديدة ىو  مييئ  جدًا لتطور ايحداث الميداني  ووصوليا لحال  تشاب  دائم.
تال  القمعي  التي تمارس بح  الفمسطينيين  وياص  ايسر  داي  السجون  نتاج طبيعي لممارسات االح

 متمنيًا أن تستمر تم  المواجيات وتص  لحد االنتفا  .
 //فمسطين أون الين، 

 
 مميون يورو لتمويل مشاريع مختمفة  يبتوقع اتفاقية مع ألمانيا  الفمسطينيةالسمطة  
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اتفاقي  ما الحكوم  ايلماني  لتقديم دعم مالي وفني لتنفيذ وتموي  مشاريا  وقعت السمط  الفمسطيني  االثنين
 مميون يورو. ميتمف   وذل  بقيم  تزيد عن 

ووقا االتفاقي  عن الجانب الفمسطيني وزير الشئون اليارجي  في رام اهلل رياض المالكي وممثم  ألمانيا باربارا 
منح  ايلماني  لصالح مشاريا أىميا البمديات والتعميم والبني مميون يورو من قيم  ال ولف  حيث سيتم 

 التحتي .
ماليين يورو  ويتم وف  االتفاقي   حسب بيان لوزارة اليارجي  في رام اهلل  تيصيص مبمغ يزيد عن 

لمشاريا المجتما المدني وبرنامج المياه والصرف الصحي ودعم التعميم الميني وسو  العم   وتطوير 
الياص  وصندو  االستشارات السياسي  واإلصالح  وصندو  الدراسات واليبراء  ودعم جودة البني  القطاع 

 التحتي  الوطني  في ايرض الفمسطيني .
 //فمسطين أون الين، 

 
 تنظر في الطعن الذي قدمو دحالن ضد محمود عباس  فمسطينيةمحكمة  

لفمسطيني  .بصفتيا المحكم  الدستوري  و ومقرىا مدين  رام اهلل من المقرر أن تنظر المحكم  العميا ا: رام اهلل
و  في الطعن الذي تقدم بو القيادي المفصو  من حرك  /.وسط ال ف  الغربي  المحتم و  االثنين .

"فتح" وع و المجمس التشريعي الفمسطيني محمد دحالن   د قرار رئيس السمط  محمود عباس  بسحب 
 منو  تمييًدا لمحاكمتو في ق ايا فساد.الحصان  البرلماني  

وكان عباس قد أصدر قراًرا برفا الحصان  البرلماني  عن دحالن  بعد تصاعد اليالفات بين الطرفين  
 وتوجيو دحالن اتيامات لمحمود عباس وأبنائو باستغال  السمط   لتحقي  الثراء.

 //قدس برس، 
 

 يادات فتح أّجمت لقاء المصالحة: تصريحات مسيئة من أحد قحمدانأسامة  7
قا  مسؤو  العالقات الدولي  في حرك  حماس أسام  حمدان لمجزيرة نت إن الحرك  طمبت تأجي  اجتماع 
كان مقررا بينيا وبين حرك  فتح بشأن المصالح  بعد غد ايربعاء في القاىرة  ردا عمي تصريحات مسيئ  

 .لممسار من أحد قيادات فتح
حماس فّ مت أال تعّقب عمي تم  التصريحات التي أدلي بيا رئيس وفد فتح المفاوض وأ اف حمدان أن 

عزام ايحمد يال  ندوة عن المصالح  في رام اهلل بح ور رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني عزيز 
 الدوي , لكنيا اتصمت بالراعي المصري وطمبت منو تأجي  المقاء.

ن أن تصريحات ايحمد لن يكون ليا أثر سمبي عمي عممي  وتابا أن حماس طمبت التأجي  لمتأكد م
, مشيرا إلي أن االتصاالت مستمرة لتحديد 2007المصالح  التي من شأنيا إنياء االنقسام الذي حدث عام 

 موعد جديد لمقاء المرتقب.
 25/2/2013الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 

 في القاىرة المصالحةحماس تأجيل لقاء  طمبفتح تنتقد  8
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حرك  فتح اعتبرت طمب حرك  حماس تأجي  لقاء   أن رام اهللمن  26/2/2013البيان، دبي،  ذكرت
المصالح  في العاصم  المصري  القاىرة الذي كان مفتر ًا التئامو غدًا ولممرة الثاني   ال ييدم المصالح  

 الفمسطيني  بالمطم .
بابداء جدي  اكبر لتنفيذ اتفا  القاىرة  «حماس»  وطالب الناط  باسم فتح فايز ابوعيط  في بيان صحافي

 واعالن الدوح .
وقا  ابوعيط : ان ىنا  سقفا زمنيا لتنفيذ اتفا  المصالح  ومن المفترض ان يتم االلتزام بالسقف الزمني 

 «.مرتين يال  فترة قصيرة ال يبشر باليير»الذي حددتو لقاءات القاىرة االييرة  مشيرًا إلي ان تأجي  المقاء 
جاىزة ومتمسك  بانجاز المصالح  الوطني  باعتبارىا مصمح  فمسطيني  عميا وييارا « فتح»د عمي ان وشد

 استراتيجيا لمحرك  لمواجي  االحتال  وميططاتو.
أمين سر   أن وليد عوض نقاًل عن مراسميا رام اهللمن  26/2/2013القدس العربي، لندن،  وأ افت

ين مقبو   أكد ان المصالح  ىي ييار استراتيجي لمرئيس محمود حرك  فتح وأمين سر مجمسيا الثوري أم
 عباس وحرك  فتح  ومطمب وطني نسعي إليو بك  قو  ونرجو أن يكون ىذا الفيم لدي حرك  حماس.

واستيجن مقبو  في تصريحات إذاعي  االثنين  طمب نائب رئيس المكتب السياسي لحرك  حماس موسي أبو 
  والذي كان مقررا ايربعاء  عمي يمفي  ما حدث في مقر منظم  التحرير بين مرزو   تأجي  لقاء المصالح

 االحمد ودوي .
سرائيمي  لتعطي  المصالح   وشدد مقبو  عمي أن ك  ما تسوقو حماس من أحاديث حو  تديالت أمريكي  وا 

 الفمسطيني  ىي مبررات تيدف إلي لتعطي  المصالح .
س الثوري لفتح رئيس نقاب  الموظفين العموميين االثنين حرك  ومن جيتو دعا بسام زكارن  ع و المجم

حماس لمعودة إلي رشدىا وعدم التيرب من انياء االنقسام الفمسطيني  مؤكدًا أن المصالح  الوطني  فو  ك  
 اعتبار وىي مصمح  وطني  وغير مقبو  إستيدام مبررات واىي  لمتيرب من استحقا  المصالح .

ح لو عمي صفحتو الياص  عمي موقا التواص  االجتماعي 'الفيسبو ': ال يعق  ان وقا  زكارن  في تصري
نستيدم نقد لقيادي في حماس لمتيرب من انجاز المصالح  عمما ان حماس يوميا تيون وتتيم وتياجم ك  

قائدا  620شييد واعاق   700القيادات من الشييد الرمز ابو عمار والرئيس ابو مازن ناىي  عن قت  
 نقالب عمي الشرعي  والسيطرة بالقوة عمي مقدرات السمط  وك  ذل  تم والحوار استمر'.واال

واشار الي اتيامات حماس المتواصم  لفتح والسمط  بالتنسي  االمني ما اسرائي   م يفا' ان حماس تنس  
اليروقات  امنيا بدون مشروع سياسي وتطالب بالمقاوم  بال ف  وتمنعيا في غزة دون مبرر ودون رد عمي

االسرائيمي  من قت  وتدمير واعتقا  لشعبنا ال مفر من المصالح  رغم ذل  عودوا لرشدكم وال تجعموا 
 االحتال  يستفيد من االنقسام اكثر واستمروا بالحوار'.

 
 
 
 

 "التيدئة" يحاصر غزة ويحظر دخول بعض السمع والمواد بالرغم من االحتاللخميل الحية:  9
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تب السياسي لحرك  "حماس" الدكتور يمي  الحي  التأكيد عمي أن حماس ال تتدي  في غزة: جّدد ع و المك
الشأن الدايمي المصري  وأكد أن "أمن مصر يتم تقديمو عمي أمن غزة لد  الشعب الفمسطيني؛ ين أمن 

 مصر وسيناء قوة لقطاع غزة".
و سعي حركتو لدفا 2|25اإلثنين .ونفي الحي  في تصريحات لو يال  لقائو بوفد مصري بمدين  غزة اليوم 

 قطاع غزة تجاه مصر  مشيرًا إلي أن ىذه الشائعات يرددىا اإلعالم اإلسرائيمي.
وفي ممف اينفا   قا  الحي : "إنَّ اينفا  تم حفرىا لكسر الحصار عمي لقم  عيش الشعب الفمسطيني 

ورغم اتفا  التيدئ  فالمعابر بالقطاع  واالحتال  يحاصر القطاع ويحظر ديو  بعض السما والمواد 
 المحيط  بالقطاع مغمق ".

 25/2/2013قدس برس، 
 

 حماس: جرائم العدو الصييوني لن تمر دون عقاب والمقاومة سبيمنا لدحر االحتالل 10
أكدت حرك  حماس أن المقاوم  بكاف  أشكاليا  "وعمي رأسيا المقاوم  المسمح "  كما قالت  "ىي  :غزة

 عودة ودحر المحتمين".سبيمنا لمتحرير وال
معتبرة أن "أّي سعي وراء نيج آير .غير  وجددت موقفيا الرافض لممفاو ات ما االحتال  اإلسرائيمي 

 ىو ركض وراء سراب  لن تكون نتيجتو سو  مزيد من التناز  والتفريط". المقاوم و
جزرة الحرم اإلبراىيمي وقالت الحرك  في بيان صادر عن مكتبيا اإلعالمي  في الذكر  التاسع  عشر لم

التي استشيد فييا تسع  وعشرين فمسطينًيا بنيران المتطرف الييودي باروخ غولدشتاين: "إن جرائم العدو 
الصييوني ومغتصبيو لن تمّر دون عقاب"  مشيرة إلي أنو "ال سبي  لردعو سو  التكاتف صفًا واحدًا لتحقي  

 عمي أساس التمس  بالحقو  والثوابت الوطني ".مصالح  وطني  شامم  يمف برنامج ن الي موّحد 
 25/2/2013قدس برس، 

 
 تاللتدعو إلعادة النظر في التيدئة مع االح الشعبية لجان المقاومة 11

  إلعادة النظر في التيدئ  ما االحتال  بعد "أبو مجاىد"دعا الناط  باسم لجان المقاوم  الشعبي  : غزة
ىذه التيدئ  لن تكب  يد المقاوم  إذا ما أتيحت أي  “سو عمي أن استشياد جرادات  مشددًا في الوقت نف

 ”.فرص  لتحرير ايسر 
 26/2/2013الخميج، الشارقة، 

 
 عباس زكي يدعو المجتمع الدولي لحماية األسرى الفمسطينيين 12

 طالب ع و المجن  المركزي  لحرك  فتح عباس زكي "بتحر  المجتما الدولي لحماي  :حامد جاد -رام اهلل
 ايسر  الفمسطينيين  وو ا حد لجرائم االحتال  اإلسرائيمي بحقيم".

وقا   لر"الغد" من فمسطين المحتم   إن "اليب  الشعبي  التي اندفعت تمقائيًا منذ إعالن نبأ استشياد جرادات 
 تعد ظاىرة غير مسبوق   وحدت الشعب الفمسطيني في داي  الوطن المحت  ويارجو".

 26/2/2013الغد، عمان، 
 في مخيم عين الحموة فتح تتصالح مع نفسيا لمواجية اإلسالميين: األخبار 13
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التقي عصر السبت  في مقر السفارة الفمسطيني  في بيروت  عدد من مسؤولي حرك  فتح في : آما  يمي 
ين لبنان برئاس  المشرف عمي الساح  المبناني  عزام ايحمد لمتباحث في واقا الحرك   ال سيما في مييم ع

الحموة بعد بروز اليالفات بين قادتيا إلي السطح. مشارك  رئيس فرع ميابرات الجنوب في الجيش المبناني 
العميد عمي شحرور منحت غطاء لبنانيًا لممجتمعين ب رورة توحيد الصفوف الفتحاوي  وتيطي اليالفات 

في « فتح اإلسالم»و« جند الشام»الدايمي  لمواجي  الجماعات اإلسالمي  ايصولي  التي رممت بقاياىا من 
 المييم.

ومن شروط المواجي   بحسب المجتمعين  إحياء دور القائد الساب  لمكفاح المسمح العقيد محمود عيسي 
لقاء السبت استكم  بمقاء مصالح  عقد «. تطيير المييم من تم  الجماعات»الذي نجح سابقًا في « المينو»

يالف وقطيع  داما يكثر من عام يسباب فتحاوي  دايمي . وأعمنت  وايحمد بعد« المينو»لي  أمس بين 
مصادر مواكب  أن ال وء ايي ر أعمن فتحاويًا  ما ينذر بديو  المييم في معرك  وجود عسكري  بين 

« المينو»فتح والفصائ  الفمسطيني  من جي  وايصوليين من جي  أير . وكانت قد انيالت اتصاالت عمي 
في مييم عين الحموة « جبي  النصرة»ما يين بعد ما تردد عن اعداده ليط  عسكري  ل رب في اليومين ال

والمجيء الي لبنان عمي وجو « حماس»فور تشكيميا. وىو ما دفا االحمد الي تناسي ممف المصالح  ما 
 «.المينو»السرع  لالجتماع ما 

 25/2/2013األخبار، بيروت، 
 

 في ذكرى انطالقتيا مسيرتان لي"الديموقراطية"لبنان:  14
الي مقبرة الشيداء في بيروت  44نظمت الجبي  الديموقراطي  لتحرير فمسطين مسيرة في ذكر  انطالقتيا الر

 دعما لالسير سامر العيساوي ورفاقو الم ربين عن الطعام.
طاهلل وشدد ع و قيادة الجبي  في لبنان احمد مصطفي عمي استعادة الوحدة الوطني  الفمسطيني . والقي ع

حمود كمم  المقاوم  االسالمي  في لبنان فدعا العرب والعالم الي التحر  النقاذ حياة االسر . ثم القي ناصر 
حيدر كمم  المجان والروابط الشعبي . كما نظمت الجبي  مسيرة مماثم  في مييم برج البراجن  تقدميا ع و 

 المكتب السياسي لمجبي  عمي فيص .
بعادىا والقي ع و المجن  المر  كزي  يوسف احمد كمم  فدعا الي تحصين المييمات الفمسطيني  في لبنان وا 

عن دائرة التجاذبات. وشدد عمي  رورة قيام وكال  االنروا بواجباتيا تجاه النازحين الفمسطينيين من سوريا 
 وتأمين المأو  المؤقت ليم.

 26/2/2013السفير، بيروت، 
 

 عقب استشياد األسير جراداتالوضع في الضفة منية حول أمشاورات  ُيجرينتنياىو  25
ذكرررت "ان  القنرراة العاشرررة" فرري التمفزيررون االسرررائيمي   أنرام اهلل  مررن 66/6/6023، القييدس، القييدسذكرررت 

رئيس الوزراء بنيامين نتنيراىو  أجرر  اليروم االثنرين  مشراورات امنير  حرو  االحرداث فري ال رف  الغربير  التري 
رفرات جررردات فري سرجن مجردو وتررم تشرييعو اليروم فري مسررقط راسرو فري بمردة سررعير اعقبرت استشرياد االسرير ع

بمحافظرر  اليميررر . وا ررافت القنررراة ان نتنيرراىو اجتمرررا ظيرررر اليرروم االثنرررين مررا "طررروني بميررر" مبعررروث المجنررر  
 الرباعي .
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مي المتحردث باسرم رئريس الروزراء اإلسررائي  مرن تر  أبيرب  أن 66/6/6023ن، الشرق األوسط، لندوأ رافت 
إسرائي  تنتظر من السمط  الفمسرطيني  أن تتصررف بمسرؤولي  »لوكال  الصحاف  الفرنسي   قا  بنيامين نتنياىو

 «.لمنا التحريض والعنف الذي لن يؤدي إال إلي تفاقم الو ا
فرري نيايرر  المطرراف فرر ن محادثررات السررالم ولرريس العنررف ىرري المطموبرر  وقررد حرران الوقررت ين تقرروم »وأ رراف: 
وقا  بيان صادر عن «. مسطيني  ب نياء مقاطعتيا لمحادثات السالم والعودة إلي طاول  المفاو اتالقيادة الف

مشرراورات حررو  ايمررن عقررب ايحررداث فرري ييررودا والسررامرة .االسررم »مكتررب نتنيرراىو بأنررو قررام االثنررين برر جراء 
 «.االستيطاني لم ف  الغربي و

الفرنسرري  إن مسررؤولي الرردفاع عمرري اتصررا  دائررم مررا مررن جيتررو  قررا  مصرردر أمنرري إسرررائيمي لوكالرر  الصررحاف  
 نظرائيم الفمسطينيين في محاول  إلعادة اليدوء.
في ال ف  الغربي  أمرس  لكنيرا « مظاىرات متفرق  ىنا وىنا »وأكدت متحدث  باسم الجيش اإلسرائيمي وجود 

 أشارت إلي أنيا صغيرة الحجم وبأنو لم تقا إصابات. 
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زىيرر أنردراوس: كشرفت صرحيف  'ىر رتس' االثنرين النقراب عرن أن إسررائي  تمنرا البنراء فري أرا ري  -الناصرة 

يسيطر عمييا فمسطينيون بدوًع أمني  واىي   وقالت إن المترابا ل و راع القائمر  فري ال رف  الغربير  يرر  أنرو 
لواقا السياسي والقانوني يدار بقدر كبير بحسب ما جراء فري اتفاقير  أوسرمو التري وقعرت فري منتصرف ما زا  ا

التسعينات  ووفقًا لتم  االتفاقي  ف ن الجانب اإلسرائيمي حو  لمسمط  الفمسطيني  مسؤولي  مطمق  عن المنطق  
بالمئر  مرن إجمرالي  30عمري  وبيذا تكون السمط  تسيطر B  ومسؤولي  مدني  عن المنطق  Aالمصنف  باسم 

 المساح  الكمي  لم ف  الغربي .
وبحسب االتفاقي  ف ن إلسرائي  الح  في استيدام صالحياتيا ايمني  في حا  لزم ايمر ياصر  فري منراط  

B   إال أن جياز ايمن اإلسرائيمي يستعم  سمطتو استعمااًل دائمًا لحاجات أيرر  تزيرد عمري الحاجرات ايمنير
االعتقرراالت فرري المنطقتررين  وبحسررب الصررحيف  فرر ن جرريش االحررتال  يقرروم بمنررا البنرراء  2مثرر  تنفيررذ المباشرررة 

والتطوير يال  الفترة ايييرة من العرام الما ري وحتري المحظر  بادعراء أن ىنرا  أسرباًبا أمنير  تسرتدعي عردم 
ت أيرررر   زادت دونرررم فررري المنطقترررين المرررذكورتين قررررب جررردار الفصررر  العنصرررري  وبكممرررا 0200البنررراء فررري 

الصحيف   يمكن القو  إن الحكوم  اإلسرائيمي  تحاو  مس  العصا من طرفييا فيي إذا شراءت تظيرر صرورة 
أن الفمسررطينيين يتمتعررون بمررا يشرربو االسررتقال  فرري المنرراط  الترري يسرريطرون عمييررا  وفرري صررورة أيررر  فيرري 

 حج  صالحي  أمني .تعام  ىذه المناط  عمي أنيا محتم  وتستعم  فييا أوامر عسكري  ب
دونمررًا مررن المنطقتررين المررذكورتين  2820وغيررر ىررذا ف نيررا أصرردرت أوامرىررا بو ررا يرردىا عمرري مررا يقررارب مررن 

بحجر  اسرتعماليا لشر  شروارع تتصر  ب نشراء الجردار العنصرري  فري حرين تكرون النتيجر  المشرترك  برين ىرذين 
 يا الفمسطينيون باتفاقات أوسمو.اإلجراءين ىي الحد الكبير من استعما  المناط  التي حص  عمي

ويشم  منا البناء المنراط  الواقعر  قررب الجردار مرن جانبرو الشررقي الفمسرطيني  كمرا يمنرا عمري طرو  امترداد 
أمر منرا بنراء كيرذا فري  22تم تجديد  6022مترًا من الجدار الفاص   ويشار إلي أنو وفي عام  200-650

 .Aنطق  أوامر أير  في الم 0إلي جانب  Bالمنطق  
دونمًا فري  3650وبحسب اإلحصائيات ف ن المساح  الكمي  ل را ي التي صدر فييا أوامر حظر تبمغ نحو 

  أمررا فرري جيرراز ايمررن اإلسرررائيمي Aدونمررًا آيررر فرري المنطقرر   250  بينمررا يوجررد مررا يقررارب نحررو Bالمنرراط  
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ايوامرر بحر  الفمسرطينيين قانونيرًا والمشرف عمي إرسا  اإليطارات لمفمسطينيين ف نو يتحدث عن أن إصدار 
يستند عمي قرارات المحكم  العميا اإلسرائيمي   في حين قا  مصدر أمني رفيا المستو  وأحد المطمعرين عمري 
الممف لمصحيف  العبري  إن صالحي  جياز ايمن إلصدار أوامر في المنطقتين يسباب أمنير  حصرمت عمري 

 منتصف العقد الما ي.إذن من المحكم  العميا بقرار حكم في 
كرم لممسرار مرا عردا  500وتابا قائاًل إن جيش االحتال  يمنا البناء عمي جانبي الجدار عمي طو  نحرو مرن 

أماكن يمر الجدار فييا بأرض كانت مبني  أصال  الفتًا إلي أن الحظر يشم  منا إطال  نار بسالح يفيرف 
أمررا النرروع الثرراني مررن اإليطررارات والمتعمرر  بررأوامر عمرري قرروات الجرريش اإلسرررائيمي الترري تسررير قرررب الجرردار. 

أمر و ا يد  225و ا اليد التي صدرت معظميا بعد اتفاقي  أوسمو ف ن اإلحصائيات تشير إلي أن ىنا  
وىرري فرري جررزء منيررا شرروارع بديمرر  ُشررقت ليسررتعمميا السرركان  Aأمررر فرري منطقرر   22و Bمنيررا فرري منطقرر   66

 ستعما  قطا الشارع السابق .الفمسطينيون بعد أن منا الجدار ا
وفي تعقيبيا عمي إصدار أوامر و را اليرد قالرت وزارة ايمرن اإلسررائيمي  لمصرحيف  إن ىرذه ايوامرر مرن أجر  
إنشرراء جرردار ايمررن والبنيرر  التحيرر  الترري تصرراحبو  زاعمرر  أن ايوامررر صرردرت عمرري ايرا رري بسرربب حاجرر  

 يات الفدائي  عمي حد تعبيرىا.عسكري  أمني  جوىري  لحماي  السكان ومنا العمم
  66/6/6023القدس العربي، لندن، 
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العامرر  االسرررائيمي  .ريشررت بيررتو برران المسررتو  السياسرري فرري اسرررائي  برئاسرر  بنيررامين نتنيرراىو  اإلذاعرر قالررت 
 تعام  ب بط النفس ما المتظاىرين الفمسطينيين.اعطي تعميماتو لقوات االحتال  في ال ف  الغربي  ال

وأقرررت مصررادر سياسرري  اسرررائيمي  برران رئرريس السررمط  الفمسررطيني  محمررود عبرراس يريررد ان يحررافظ عمرري اليرردوء 
 والسيطرة عمي ما يجري في ال ف  الغربي  وىو سيحاو  قريبا العم  عمي تيدئ  الو ا.

يرات قتر و مرن قبر  الجريش او المسرتوطنين او مرن قبر  من جانب اير حذرت المصادر بان وقوع يطرأ .عمم
 الفمسطينيين  د االسرائيميين فان الو ا من المحتم  ان يشتع  مجددا.

ووفقرررا لممصرررادر ف سررررائي  قرررررت عررردم تقرررديم بررروادر حسرررن نيررر  لمسرررمط  الفمسرررطيني  اال بعرررد وصرررو  الررررئيس 
 االمريكي لممنطق  الشير المقب .

 66/6/6023، فمسطين أون الين
 

 المخابرات اإلسرائيمية تعترف بخداع السمطة ليا بمعمومات مزيفة :األمريكية تريبيونوورلد  28
كشفت صحيف  .وورلد تريبيونو ايمريكي  اليوم اإلثنين النقاب عن عممي  اعتراف مسئو  إسرائيمي بارز بأن 

 في مكافح  التمرد. جياز االستيبارات اإلسرائيمي انيدع بالسمط  الفمسطيني  في مسأل  التعاون
أن مرررردير وزارة الشررررئون اإلسررررتراتيجي   -فرررري تقريررررر أوردتررررو عمرررري موقعيررررا اإللكترونرررري-وأو ررررحت الصررررحيف  

اإلسرائيمي  يوسي كوبرفاسر  اعترف بأن جيراز ايمرن اإلسررائيمي حصر  عمري معمومرات ياطئر  ومزيفر  مرن 
 قب  السمط  الفمسطيني .

ياز ايمن المسئو  عن ايمن الدايمي بات متيًما بقيادة الميابرات وأ اف  ابط االستيبارات البارز أن ج
 الفمسطيني  عمي مد  العقد اييير.
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وتابا "ما حدث لمسئولي جياز ايمرن أنيرم سرقطوا فري حرب الفمسرطينيين الرذين يتعراممون معيرم  وىرذا يطرأ  
 .يموأنو شيصًيا أجر  اتصاالت ما ىؤالء ايشياص أنفسيم إال أنو لم ينيدع ب

 66/6/6023، السبيل، عّمان
 

 إذا تدىورت األوضاع  "انتفاضة ثالثة"بقدرة السمطة الفمسطينية عمى منع  تشكك "إسرائيل" 29
اتيمررت أوسرراط عسرركري  إسرررائيمي  السررمط  الفمسررطيني  بتعمررد تصررعيد االحتجاجررات : أسررعد تمحمرري –الناصرررة 

ائيمي  فيمررررا عبررررر وزيررررر ايمررررن الرررردايمي فرررري ال ررررف  الغربيرررر   ررررد االحررررتال  اإلسررررر « لكررررن بشررررك  من رررربط»
اإلسرائيمي آفي دييتر عرن قمقرو مرن أن يرؤدي تصراعد االحتجاجرات العنيفر  فري ال رف  إلري انردالع انتفا ر  

 جديدة إذا أسفرت االشتباكات عن سقوط قتمي.
أعمرررا  »لكرررن مرررا منرررا « االحتجاجرررات الشرررعبي »وذكررررت المصرررادر ان السرررمط  الفمسرررطيني  معنيررر  بتصرررعيد 

إلرري حررين زيررارة الرررئيس ايميركرري بررارا  اوبامررا إلرري المنطقرر  فرري العشرررين مررن الشررير المقبرر  وذلرر  « إرىابيرر 
بيدف إعادة الممف الفمسطيني  يصوصًا ق ي  ايسر   إلي أجندة الزيارة بعد أن تبين أن الممفرين االيرانري 

 والسوري ىما الممفان الرئيسيان عمي جدو  أعما  زيارتو.
ذاتررو أكرردت المصررادر نفسرريا أن رئرريس السررمط  الفمسررطيني  محمررود عبرراس لرريس معنيررًا بررأن تفقررد فرري الوقررت 

السمط  السيطرة عمي الشارع إلي درج  اندالع انتفا ر  فمسرطيني  ثالثر  وعمميرات مسرمح  أو انتحارير   لكنيرا 
اع  وعمري الررأي التي ليس أكيردًا أنيرا تسريطر تمامرًا عمري ايو ر»حذرت من حصو  ذل  رغمًا عن السمط  

وحذرت من أن ييبر  أمر  فمسرطيني  مرن نترائج «. العام الغا ب في أعقاب استشياد ايسير عرفات جرادات
 زيارة الرئيس اوباما يمكن أن تتسبب بتدىور الو ا.

وقعرت االنتفا ررتان السررابقتان نتيجر  لسررقوط عردد كبيررر مرن القتمرري .يررال  »وقرا  دييتررر لالذاعر  اإلسرررائيمي  
وأ رراف إنررو يجررب عمرري إسرررائي  أن «. اتو. يمثرر  سررقوط قتمرري وصررف  مؤكرردة تقريبررًا لتصررعيد أعنررفاحتجاجرر

تتحسس يطاىا عند التصدي يي احتجاجات  متيمًا الفمسطينيين بمحاول  الظيور في صرورة ال رحايا قبر  
 زيارة الرئيس ايميركي الي المنطق  الشير المقب .

سرررطيني  ستكسرررب مرررن وراء انتفا ررر  مثممرررا لرررم تكسرررب أي شررريء مرررن ال أعتقرررد أن السرررمط  الفم»وقرررا  دييترررر 
االنتفا تين ايولي والثاني . لكن بعدما اتبعوا تفكيرًا  عيفًا ومشوىًا عبر السنوات ف نيم ال يدركون دائمرًا مرا 

 «.ىي مصمحتيم
 «.إنيم .الفمسطينيونو يحاولون جرنا إلي و ا يسفر عن سقوط قتمي من ايطفا »وقا  دييتر 

 66/6/6023الحياة، لندن، 
 

 ة"انتفاضة ثالث"خطوات إسرائيمية وىمية لمنع  : سبعالتمفزيون اإلسرائيمي 60
كشف التمفزيون اإلسرائيمي عن أن القيادة ايمني  والعسكري  في ت  أبيب ترر  أنيرا يجرب ان : القدس المحتم 

ربير   والتري تبردو فري ظاىرىرا كأنيرا تقوم بسبا يطوات سريع  لمنا اندالع انتفا   فمسطيني  فري ال رف  الغ
 تيدم الق ي  الفمسطيني   ولكنيا ّتعّد أحد أساليب القيادة اإلسرائيمي  لممراوغ  وكسب الوقت.

وأشار التمفزيون اإلسرائيمي إلي ان كبار المحممين يرون أن قيادة اسرائي  دائمرا تيطرا الظرن والتقردير  بردلي  
وتمرر  «. بالترالي ال احرد يصرد  انيررا تحسرن التنبرؤ ا ن»االولري وال الثانيرر  وأنيرا لرم تتنبرأ بانرردالع االنتفا ر  

 اليطوات ىي:
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 أوال: رفا الحواجز في مدن وقر  وبمدات ال ف   وتيفيف ال غط عمي السكان ىنا .
 ثانيا: منا االحتكا  وتيفيف اصطدام الفمسطينيين بالجنود اإلسرائيميين.

منررررا سررررقوط شرررريداء  واالكتفرررراء بالغرررراز المسرررري  لمرررردموع والرصرررراص ثالثررررا: عرررردم اسررررتيدام الرصرررراص الحرررري ل
 المطاطي.

ويطمقررون « ينفعمررون»رابعررا: االعتمرراد عمرري قرروات تفريرر  الشررغب المدربرر   ولرريس عمرري الجرريش والجنررود الررذين 
 النار  د المتظاىرين.

عمي الرواتب حتي يامسا: اعادة االموا  المحتجزة في اسرائي   وتسيي  حصو  موظفي السمط  الفمسطيني  
 قب  موعدىا.

سادسررا: محاربرر  ومنررا اعتررداءات المسررتوطنين  كتمرر  الترري تحرردث فرري بمرردة قصرررة وغيرىررا مررن البمرردات  الترري 
 شيدت إرىابا متكررا.

سرابعا: تحريرر  الممررف السياسرري  ومطالبرر  الرررئيس ايميركري بررارا  اوبامررا بتقررديم اي شرريء لمقيررادة الفمسررطيني  
 الفمسطيني.لتيدئ  روع الشارع 

 66/6/6023، البيان، دبي
 

 يطمب إجراء لقاء بين أوباما وأعضاء الكنيست العرب صرصورإبراىيم  62
ترر  أبيررب: توجررو النائررب إبررراىيم صرصررور  رئرريس الحركرر  اإلسررالمي  فرري إسرررائي  .الشرر  الجنرروبيو ورئرريس 

يركرري فرري ترر  أبيررب  دان شرربيرو  القائمرر  العربيرر  الموحرردة فرري الكنيسررت اإلسرررائيمي  برسررال  إلرري السررفير ايم
يطمرررب فييرررا إجرررراء لقررراء برررين الررررئيس برررارا  أوبامرررا وأع ررراء الكنيسرررت .البرلمررران اإلسررررائيميو  الرررذين يمثمرررون 

   وذل  يال  زيارة أوباما المرتقب  لر"إسرائي ".و08الجماىير العربي  .فمسطينيي 
مطرررفين وسرريكون ايو  مررن نوعررو فرري ترراري  وقررا  صرصررور فرري رسررالتو العاجمرر   إن لقرراء كيررذا ميررم لمغايرر  ل

إسررررائي   حيرررث يريرررد النرررواب العررررب منرررو أن يطمعررروا الررررئيس ايميركررري عمررري أو ررراع المرررواطنين العررررب فررري 
إسرررائي  ومررا يعانونررو مررن ممارسررات وسياسررات تمييررز وعمرري رغبرر  ىررذه الشررريح  مررن المررواطنين اإلسرررائيميين  

وأمرررتيم العربيررر   فررري فررررض مسررريرة مفاو رررات سرررالم حقيقيررر  ووقرررف  المعترررزين بانتمرررائيم لشرررعبيم الفمسرررطيني
 التدىور إلي العنف في المنطق .

ويكتررب النائررب صرصررور إلرري السررفير أن ق رري  ايسررر  الفمسررطينيين تحترراج إلرري عررالج ميتمررف عررن طريقرر  
مرراذا ال يررتم فيررم جررزء مررن تعقيرردات الصررراع  لكرن باإلمكرران جعميررم جررزءا مررن الحرر . فم»الحكومر  اإلسرررائيمي : 

إطال  سراح ايسر   يصوصا أولئ  الذين تنص اتفاقيات أوسمو عمي إطالقيم  أي ايسر  الذين يقبعرون 
في السجون ما قب  اتفاقيرات أوسرمو  أو أولئر  ايسرر  المعتقمرين إداريرا وال توجرد  رد أي مرنيم أير  تيمر  أو 

 «.محاكم  أو إدان  أمني 
 66/6/6023، الشرق األوسط، لندن

 
 

 "انتفاضة ثالثة"بنيامين بن آليعازر يحذر من اندالع  الكنيسترئيس  66
ت  أبيب: حذر رئيس الكنيست اإلسرائيمي بنيامين بن آليعازر من انردالع انتفا ر  ثالثر  فري ال رف  الغربير   
مؤكدا أن ذل  سيؤدي إلي انييار ايمن في ايردن ومصر والسعودي  وعدد مرن دو  المنطقر . وبحسربو فر ن 
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عمميرر  »ودعرا بررن آليعرازر رئرريس الحكومرر  اإلسررائيمي  إلرري القيرام بررر«. االنتفا ر  الثالثرر  سرتكون أكثررر دمويرر »
مرررن « زىقرررا»قبررر  أن يرررتم فررررض عمميررر  سياسررري  عميرررو. وقرررا  إن الشرررعبين اإلسررررائيمي والفمسرررطيني « سياسررري 

 االحتال  وآثاره المدمرة عمي المستقب .
لرغم من أن االتفاقيات الموقع  بين الجانبين الفمسطيني واإلسرائيمي تعتبر ومن جي  ثاني   كشف أنو وعمي ا

يا رع  لسريطرة إدارير  فمسرطيني   « B»يا ع  لمسيطرة الكاممر  لمسرمط  الفمسرطيني  ومنراط  « A»مناط  
إال أن إسرررائي  مررا زالررت تتعامرر  فرري الواقررا مررا ىررذه المنرراط  باعتبارىررا محتمرر  تحررت سرريطرة جيشرريا  وتمنررا 

 البناء عمي أجزاء منيا. 
 66/6/6023، الشرق األوسط، لندن

 
  أجواء" من "إسرائيل" إلى تركيا  تمطيفرسائل " 63

بعثررررت برسررررائ  إلرررري أنقرررررة عمرررري مرررردار ” إسرررررائي “بررررأن ” إسرررررائيميون“صرررررح مسررررؤولون حكوميررررون : .د.ب.أو
فرري مررا يتعمرر  بالعالقررات ”  ديناميكيرر  أكثررر إيجابيرر“ايسرربوعين الما رريين أعربررت فييررا عررن رغبتيررا فرري يمرر  

 المتوترة بشدة ما تركيا بما يتيح لمجانبين العم  معًا لتعزيز المصالح المشترك .
فري موقعيرا اإللكترونري  أمرس  أن الرسرائ  أرسرمت قبير  الجولر  التري ” جيرروزاليم بوسرت“وأو رحت صرحيف  

 زور يالليا تسا دو  من بينيا تركيا.بدأىا وزير اليارجي  ايمريكي الجديد جون كيري وتستمر عشرة أيام ي
وتركيرا ” إسررائي ”تؤكرد أن مرن الميرم  ” إسررائي “ووفقًا لمرا نقمترو الصرحيف  عرن مسرؤو  حكرومي  فر ن رسرال  

 ”.تحقي  المزيد من العناصر اإليجابي  في العالقات“
ىنرا  عالقرات ىنا  أسباب عدة تجع  الو را الحرالي غيرر مقبرو .. مرن مصرمح  الطررفين أن تكرون “وقا  

أف   يسباب عدة أوليا وأىميرا سروريا التري يرؤدي التمرز  المتزايرد ىنرا  إلري وصرو  ايسرمح  إلري ميتمرف 
سريجدان أنرو مرن المفيرد أن ” إسررائي ”الجماعات المتطرف . وىنا  أسباب أيرر  تجعمر  تفكرر فري أن تركيرا و

 ”.                      تكون بينيما عالق  أكثر إيجابي 
 66/6/6023، خميج، الشارقةال

 
 : جربنا صاروخا ال مثيل لو في العالم"3" تختبر "حيتس إسرائيل" 64

الم رراد « 3حيررتس »ترر  أبيررب: أعمنررت وزارة الرردفاع اإلسرررائيمي  عررن إجررراء تجربرر  ناجحرر  إلطررال  صرراروخ 
ا قررا  اليبيررر   كمرر«الررذي ال يوجررد مثيرر  لررو فرري العررالم»لمصررواري   مؤكرردة أنررو أحرردث الصررواري  مررن نوعررو  و

 ميكي روبين  أحد المبادرين لتطويره في شرك  الصناعات الجوي .
وقررا  رئرريس الرروزراء اإلسرررائيمي  بنيررامين نتنيرراىو  أمررس  بعرردما أجررر  مشرراورات أمنيرر  حررو  ايو رراع فرري 

 . وفرري ال رف  الغربيرر   إن يررد إسرررائي  ممرردودة دائمررا إلرري السررالم ولكننرا نعررد العرردة دائمررا إلرري احتمرراالت أيررر 
الررذي يشرريد عمرري القرردرات التكنولوجيرر  وايمنيرر  « 3حيررتس »ىررذا السرريا  أرحررب بالتجربرر  الناجحرر  لمصرراروخ 

العالي  التي تتمتا بيرا دولر  إسررائي  بف ر  الصرناعات الحربير  ووزارة الردفاع وتعاوننرا مرا الواليرات المتحردة. 
و إذا تحررر  أعررداء السررالم  مررن تعزيررز أمررن سررواء كرران سررمميا أ –ىررذا سرريمكننا  فرري إطررار أي سرريناريو كرران 

 ».مواطني إسرائيمر
التررري تطورىرررا إسررررائي  عمررري قاعررردة اليبررررة « أرو»  ىرررو جرررزء مرررن منظومررر  صرررواري  «3حيرررتس »والصررراروخ 

ايميركيررر  العاليررر  فررري المو ررروع  وتقررروم الواليرررات المتحررردة بتمويررر  غالبيررر  مصررراريفيا  بررردعو  أنيرررا أسرررمح  
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إسقاط أي صواري  تطم  باتجاه إسرائي  عمي ارتفاعات عالي  بدرج  تسمح بتدمير  دفاعي . وىي تيدف إلي
  «3أرو »أي رؤوس حربي  غير تقميدي  بشك  آمن. وأجريت التجرب  عمي جي  جديرد مرن المنظومر  يردعي 

ي والررذي ييرردف إلرري تعزيررز الرردفاعات لمواجيرر  أي تيديرردات محتممرر  أو مزعومرر  إلسرررائي   بمررا فييررا تمرر  الترر
فررري المائررر  مرررن  60تشررركميا إيرررران وسررروريا. ويقرررو  مصرررممو المنظومررر  إنيرررا أثبترررت نجاحيرررا فيمرررا يصررر  إلررري 

 التجارب الحي .
وما أن التجرب  لم تت من  أمس  اعترا ا يي ىدف  إال أنو أجري بغررض ايتبرار انطرال  الصراروخ فري 

تنفص  رؤوسيا الحربير  وتتحرو   االعترا ي  إلطالقيا في الف اء حيث« 3أرو »الجو. وصممت صواري  
 إلي مقذوفات تتعقب الصواري  المستيدف  وتصطدم بيا.

وتصرررنا ىرررذه الصرررواري  فررري مركرررز الصرررناعات التابعررر  لسرررالح الجرررو اإلسررررائيمي  بالشررررك  مرررا وزارة الررردفاع 
ايميركيررررر . ووصرررررفت واشرررررنطن دعميرررررا لمصرررررواري  االعترا ررررري  « بررررروينج»ايميركيررررر  .البنتررررراغونو وشررررررك  

 إلسرائيمي  بأنو سبي  لطمأن  إسرائي  بامتال  وسيم  أكثر أمنا لمدفاع عن نفسيا.ا
 66/6/6023، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل" تنصب منظومة القبة الحديدية في غوش دان  65

قرر الجيش اإلسرائيمي نصب قبر  حديدير  فري غروش دان  منطقر  تر  أبيرب  : آما  شحادة -القدس المحتم  
لنقرررر  ىررررذه المنظومرررر  الم ررررادة لمصررررواري  فرررري ميتمررررف منرررراط  إسرررررائي  لفحررررص مررررد  قرررردرتيا فرررري يطرررر  "

وجيوزيتيررا  فرري حررا  تعر ررت المنطقررر  لصررواري   عمرري أن تصرربح ىررذه المنظومررر  قررادرة عمرري تنفيررذ ميمررر  
وأعمررن الجرريش أن "نصررب القبرر  الحديديرر  فرري ميتمررف أنحرراء اسرررائي    مواجيرر  الصررواري  فرري كرر  إسرررائي ".

 في ظ  حاج  توفير ايمن إلسرائي ". يأتي
 66/6/6023، الحياة، لندن

 
 " تدعو لمتفاوض مع الفمسطينيين "جيات سياسية عميا: الرسمية اإلسرائيميةاإلذاعة  66

دعرررا سياسررريون إسررررائيميون أمرررس االثنرررين  حكرررومتيم الررري دفرررا المفاو رررات مرررا  :برىررروم جرايسررري -الناصررررة 
نيم شررك  تعامرر  حكومرر  االحررتال  مررا السررمط  الفمسررطيني   مثرر  احتجرراز الجانررب الفمسررطيني  وانتقررد عرردد مرر

أمرروا  ال رررائب الفمسررطيني   وعرردم نقميررا لمسررمط   إال بتررأيير كبيررر  فرري حررين توقعررت مصررادر إسرررائيمي   أن 
تكررون القيررادة الفمسررطيني  فرري رام اهلل معنيرر  باشررتعا  ميررداني قبرر  وصررو  الرررئيس ايميركرري بررارا  أوبامررا الرري 

 المنطق   كي تفرض عميو منح أولوي  لمق ي  الفمسطيني  في أجندتو اليارجي .
ونقمررت اإلذاعرر  اإلسرررائيمي  الرسررمي  عمررن وصررفتيم بررر "جيررات سياسرري  عميررا" انتقاداتيررا لقرررار رئرريس الررروزراء 

ي   وقالرت بنيامين نتنياىو قب  أكثر من شيرين  بمنا نقر  أمروا  ال ررائب الفمسرطيني  الري السرمط  الفمسرطين
تمرر  الجيررات  إن ىررذه امرروا   رررائب فمسررطيني  تسررتيدميا السررمط  لرردفا رواتررب العررامين لرردييا وفرري ايجيررزة 

 ايمني  الفمسطيني .
وقالت تم  "الجيات"  إن ايجيرزة ايمنير  اإلسررائيمي  كران قرد حرذرت مررارا مرن السريناريو القرائم عمري االرض 

حكومر  إسررائي  برأن عمييرا أن تشرجا ايجيرزة ايمنير  الفمسرطيني  عمري  في اييرام ايييررة  وفقرط ا ن تترذكر
 أن تنشط  د المواجيات القائم   بحسب ما ذكرتو االذاع  اإلسرائيمي .
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وحسب تم  "الجيات" ف ن قيادة السمط  الفمسطيني  تسيطر عمي "عمو المييب" في مظاىرات ال رف  الغربير   
السيطرة عمي ايحداث  وليرذا فر ن جريش االحرتال  والميرابرات اإلسررائيمي  إال ان القيادة تتيوف من أن تفقد 

 العام  "الشابا " أجروا في الفترة ايييرة استعدادات لمواجي  ايحداث الجاري  في ىذه اييام.
وقالررت "الجيررات" ذاتيررا لالذاعرر   إن جرريش االحررتال  لررم يسررتطا تقرردير مترري سررتندلا المظرراىرات والمواجيررات 

   وفي نفس الوقت  ف ن القيادات الفمسطيني  تشجا عمي أن تكون مقاوم  شعبي  غير مسمح . كما أن القائم
صرررحيف  "معررراريف" اإلسررررائيمي  نقمرررت عرررن مصرررادر اسررررائيمي  قوليرررا  إن القيرررادة الفمسرررطيني  معنيررر  بمقاومررر  

آذار .مررارسو  وىررذا من رربط   قبيرر  وصررو  الرررئيس ايميركرري الرري الرربالد فرري العشرررين مررن الشررير المقبرر  
بيرردف جمرر  أوبامررا عمرري تغييررر سررمم أولويررات زيارتررو وطرررح المسررأل  الفمسررطيني  بعموميررا ومو رروع ايسررر  

 بيصوصو  عمي رأس جدو  أعما  الزيارة الرئاسي .
وحسرررب المصرررادر ايمنيررر  اإلسررررائيمي   فررر ن القررررار الفمسرررطيني جررراء عمررري يمفيررر  االحاديرررث التررري تصررر  مرررن 

  اوبامرا االىتمرام فري زيارترو أساسرا بمسرألتي إيرران وسروري  والبحرث فقرط ىامشريا فري المسرأل  واشنطن عن نير
 الفمسطيني .

 وقالت "معاريف" إن إسرائي  تعم  في ىذه االثناء من يال  عدة قنوات "بيدف تيدئ  ايجواء". 
 66/6/6023، الغد، عّمان

 
 يحذرون من تجاىل قضية األسرى الداخلفمسطينيو  67

أحمرد الطيبري إلري تصرعيد الت رامن مرا  العربي في الكنيست اإلسررائيمي دعا النائب: الناصرة -عواودةوديا 
ايسررر  محميررا ودوليررا. وكرران الطيبرري قررد زار بعررض ايسررر  ومررنيم ايسررير مرراىر يررونس فرري سررجن جمبرروع  

ووفقررا لبيرران  .والررذي ان ررم لإل ررراب المفترروح عررن الطعررام أمررس ايحررد احتجاجررا عمرري التنكيرر  بررو وبزمالئررو
عامرا يؤكرد أن االحرتال  يواصر  تعرذيب ايسرر   32أصدره الطيبي ف ن ايسير يرونس المحكروم بالمؤبرد منرذ 

 واالنتقام منيم بك  المستويات.
وقررا  الطيبررري لمجزيرررة نرررت إن تصررعيد االحتجررراج الفمسررطيني سررريجبر االحررتال  عمررري اإلفررراج عرررن العيسررراوي 

التبررراطؤ فررري ذلرر . وأو رررح أنرررو سيسرررتأنف االتصرراالت اليررروم مرررا مصرررر  ورفاقررو  وحرررذر إسررررائي  مررن تبعرررات
 لدعوتيا لمتدي  الفوري.

رامررز جرايسرري "ازدواجيرر " الموقررف  08وانتقررد رئرريس بمديرر  الناصرررة رئرريس الحكررم المحمرري العربرري فرري أرا رري 
الشررعب  الرردولي  وتسرراء  كيررف كانررت سررتثور ثررائرة العررالم لررو كانررت عمميرر  ايسررر معاكسرر   وناشررد فصررائ 

 الفمسطيني الوحدة  مؤكدا عمي أن تسوي  ق ي  ايسر  تكمن ب نياء االحتال .
محمرد زيردان إن تحرديات  -أعمي ىيئر  تمثيمير  لفمسرطينيي الرداي -من جانبو قا  رئيس لجن  المتابع  العميا 

ويرد والقمرا  يطيرة تنتظر الشعب الفمسطيني في ظ  استمرار غطرس  إسرائي  وم رييا فري االسرتيطان والتي
 وىو ما يتطمب استعادة المحم  الوطني .

وحررذر زيرردان إسرررائي  مررن مواصررم  صررم آذانيررا وعيونيررا عررن مأسرراة ايسررر  وقررا  إن انتفا رر  ثالثرر  قادمرر  
 ستكون أشد وأكثر دموي .

مي بدوره أكد رئيس لجن  الدفاع عن الحريات ومتابع  ق ايا الشيداء وايسر  والجرحي الشي  رائد صالح ع
 حتمي  انتصار أمعاء ايسير الفمسطيني الياوي  عمي السجان اإلسرائيمي.
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ونوه في حديث لمجزيررة نرت إلري أن ىنرا  يطر  سيباشرر فري تطبيقيرا بردءا مرن اليروم لتعمير  الروعي العرالمي 
 .08بق ي  ايسر   موازاة ما تصعيد االحتجاج المحمي عبر نصب ييم احتجاج واعتصامات داي  مدن 

 65/6/6023، رة نت، الدوحةالجزي
 

 اليمين اإلسرائيمي يمنع خطة لتطوير شرقي القدس: ىآرتس 68
ذكرت صحيف  "ى رتس" أن عناصر من اليمين اإلسرائيمي المتطرف  منعوا يط  أعدتيا بمدي  مدين  القدس  

نرر  القرردس كانررت تيرردف إلرري تطرروير البنيرر  التحتيرر  فرري المنرراط  الترري يعرريش فييررا الفمسررطينيون فرري شرررقي مدي
 المحتم .

وأو ررحت الصررحيف  أن اليطرر  كانررت تيرردف إلرري إقامرر  عرردد مررن المنرراز  الجديرردة لممررواطنين الفمسررطينيين  
ومنح تراييص لعدد من المناز   وباإل اف  إلري تطروير البنير  التحتير  فري المدينر   وتررميم المنراط  ايثرير  

 فييا.
منقرراش فرري المجنرر  المحميرر  لمتيطرريط والبنرراء فرري مدينرر  وبينررت الصررحيف  أن اليطرر  قرردمت قبرر  نحررو شرريرين ل

القرردس  ولكررن وبسرربب ال ررغوط الترري مارسرريا أع رراء المجمررس مررن اليمررين المترررف والررذين كرران عمرري رأسرريم 
"يرررائير حبررراي" الرررذي كررران فررري حرررزب المفررردا  ولكرررن اسرررتقا  مرررن الحرررزب  و"ديررردي حرشررركوبيتس" مرررن حرررزب 

 البنود وتقميص اليدمات فييا. "اسرائي  بيتنا"  تم تعدي  العديد من
وأشارت الصحيف  إلي أن التعديالت التي أجراىا أع راء اليمرين تمنرا المرواطنين الفمسرطينيين مرن البنراء فري 

 مناط  شرقي القدس  وال تسمح سو  بتميم المباني ايثري  والمباني العام  القديم  في المنطق .
 65/6/6023، ون الينأعكا 
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آالف المواطنين إلي جانب ممثمي القو  والعديد   عن مراسمييا  أن 26/2/2013، األيام، رام اهللذكرت 
  أمس  في نشييا جثمان الشييد ايسير وامن المؤسسات والفعاليات الوطني  في محافظ  اليمي  شارك

سقط رأسو ببمدة سعير شما  شرقي المدين   فيما تواصمت موج  عرفات جرادات إلي مثواه اييير في م
الغ ب الشعبي تنديدًا بجريم  االغتيا  تيممتيا مواجيات ما قوات االحتال  في عدة مناط  اصيب يالليا 

 عشرات المواطنين بالرصاص الحي والمطاطي وااليتنا  جراء قناب  الغاز المسي  لمدموع.
  فعاليات الت امن ما ايسر  الم ربين عن الطعام في سجون االحتال  في الوقت نفسو  تواصمت امس

 اإلسرائيمي في أنحاء ال ف  والقطاع.
ففي اليمي   انطمقت أمس مراسم تشييا الشييد جرادات من المستشفي ايىمي حيث أودع الجثمان الميم  قب  

طم  مسمحون من كتائب شيداء بموكب عسكري مييب وبمشارك  آالف من المواطنين  فيما أ –الما ي  
ايقصي التابع  لحرك  فتح النار تحي  لمشييد عند وصولو إلي بمدتو  ثم نق  الجثمان إلي منز  عائمتو 

 لتمكينيا من وداعو  حيث أصيبت زوجتو ووالدتو وعدد من أفراد بحاالت إغماء أثناء ذل .
لعائم   رئيس المجمس التشريعي عزيز الدوي  وح ر مراسم التشييا  بعد الصالة عمي الجثمان أمام منز  ا

ووزير شؤون ايسر  والمحررين عيسي قراقا وأع اء المجن  المركزي  لحرك  فتح  جبري  الرجوب وسمطان 
أبو العينين وعباس زكي ومدير نادي ايسير قدورة فارس  وعميد ايسر  المحررين أحمد أبو السكر  وقادة 

  .ايجيزة ايمني  في المحافظ
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مواطنًا يال  المواجيات التي اندلعت بين الشبان وجيش االحتال  في مييم  88في اإلطار  أصيب امس  
العروب وبمدة بيت أمر ومنطق  بيت عينون ومدين  اليمي   غالبيتيم ايتنا  بالغاز المسي  لمدموع  يال  

 تشييا ا الف من محافظ  اليمي  لجثمان الشييد عرفات جرادات.
لحم  أصيب يمس  شبان يال  مواجيات اندلعت  امس  بين قوات االحتال  اإلسرائيمي   وفي بيت

وعشرات الشبان الفمسطينيين  عند المدي  الشمالي لممدين  المحاذي لقب  راحي  "مسجد بال  بن رباح"  
م احتجاجًا عمي جريم  تصفي  ادارة سجون االحتال  ل سير عرفات جرادات في سجن مجدو  وعمي عد

 اطال  سراح االسر  الم ربين عن الطعام.
وقا  شيود عيان ان قوات االحتال  أطمقت الرصاص الحي والمطاطي  وقناب  الغاز المسيم  لمدموع  
وقناب  الصوت  باتجاه عشرات الشبان المحتجين عمي سياس  وجرائم االحتال   د أسر  الحري  في 

حتال  بالحجارة والزجاجات الفارغ   ما أد  إلي إصاب  يمس  سجون االحتال   وان الشبان رشقوا قوات اال
 شبان بجروح.

وأمام سجن "عوفر" اإلسرائيمي جنوب غرب رام اهلل  أصيب شابان بالرصاص الحي وعشرات اإلصابات 
 بااليتنا  إثر المواجيات العنيف  التي اندلعت أمس  جراح أحدىما ُوصفت بالمتوسط .

طالب من جامع  بيرزيت  حيث دعت حرك  الشبيب  الفتحاوي  وعدد  400من  وشار  في المواجيات أكثر
 من الفصائ  الي مسيرة غا ب  نحو سجن عوفر  ردا عمي استشياد ايسير عرفات جرادات.

حال  ايتنا  جراء قناب  الغاز  60وقا   ابط اإلسعاف الميداني طال  عيدة: "لقد تم إسعاف أكثر من 
 أطقميا جنود االحتال  بكثاف  تجاه المتظاىرين". المسي  لمدموع  والتي

وفي طولكرم  أصيب  أمس  شاب بعيار مطاطي في عينو  إثر إطال  قوات االحتال  الرصاص المطاطي 
صوب عشرات الشبان الذين يرجوا في مسيرة ت امني  ما ايسر   وتنديدًا باستشياد ايسير عرفات 

 جرادات.
نين أمس  دعما ل سر  الفمسطينيين في سجون االحتال  اإلسرائيمي  الذين وفي غزة  تظاىر مئات المواط

 يواجيون ظروفًا صعب  أدت إلي استشياد ايسير عرفات جرادات.
وانطمقت التظاىرة التي نظمتيا لجن  ايسر  لمقو  الوطني  واإلسالمي  من أمام مقر المجن  الدولي  لمصميب 

الي ايسر  وعدد من ممثمي المؤسسات ايىمي  وايحزاب السياسي  ايحمر في مدين  غزة  يتقدميا أى
وأع اء لجن  ايسر  لمقو  الوطني  واإلسالمي  متجي  إلي مقر ايمم المتحدة  احتجاجا عمي عدم فعالي  

 دورىا في ق ي  ايسر  في سجون االحتال .
تندد باليجم  الشرس  عمي ايسر  في ورفا المشاركون في التظاىرة صورا ل سر  وأعالم فمسطين والفتات 

سجون االحتال   ورددوا ىتافات وطني  تطالب ايمم المتحدة بالتدي  العاج  من أج  اإلفراج عن ايسر  
 وعدم تجاى  أو اع ايسر  الم ربين عن الطعام.

لميوم  الحرك  ايسيرة في سجون االحتال  اإلسرائيمي واصمت  أن 26/2/2013السبيل،عّمان، وأوردت 
الثاني عمي التوالي اإل راب الشام  عن الطعام عقب استشياد ايسير عرفات جرادات من مدين  اليمي  

 جنوب ال ف  الغربي  المحتم  السبت.
وقا  نائب رئيس رابط  ايسر  والمحررين أحمد الفميت إن الحرك  ايسيرة واصمت إ رابيا الشام  لميوم 

 ياد ايسير جرادات والمقرر لمدة ثالث  أيام.الثاني عمي التوالي  بعد استش
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وأو ح أن سجون االحتال  تشيد توترا كبيًرا قب  استشياد جرادات عمي يمفي  إجراءات مصمح  السجون  
وزاد بوتيرة كبيرة بعده يوفا عمي حياة ايسر  الم ربين عن الطعام والمر ي في ظ  تعنت االحتال  

 باإلفراج عنيم.
ايسر  يتيذون قرارات تكتيك  يوميا ويطوات  تنديدا بسياس  االحتال  ومصمح  السجون وذكر الفميت أن 

عاق  العد اليومي  وتأيير العودة  القمعي  واعتداءاتيا المتواصم  بح  ايسر   ومن بينيا إرجاع الوجبات  وا 
 لمسجن.

  القادم بيوم ايسير أبري 14وجدد التأكيد عمي أن ايسر  ما ون في قراراىم اإل راب الشام  في 
 الفمسطيني  والذكر  ايولي لمعرك  "الكرام   مشيرا إلي أنو سيبدأ نيبويا وسيعم كاف  السجون.

وزير ايسر  عيسي قراقا الذي التقي   أن محمد يونس  عن 26/2/2013، الحياة، لندنوأ افت 
د تعرض ل رب مبرح وشديد  آثاره الشيي»إن « الحياة»الطبيب الفمسطيني الذي شار  في التشريح قا  لر 

ما زالت بادي  عمي النسيج والع الت أسف  الجمد.  رب عمي الرقب  والعمود الفقري والقفص الصدري. 
 «.ىنا  أ الع متكسرة

و « فتح»وتحو  بيت العزاء إلي ميرجان وطني  شار  فيو عشرات القادة السياسيين والنشطاء من حرك  
ك  أبناء »وبدا الحزن عمي شبان بمدتو  وقا  أحدىم إن  وقو  اليسار.« يالجياد اإلسالم»و « حماس»

أجج رحي  جرادات الحرك  الشعبي  الت امني  ما ايسر   حيث و  «.البمدة يحبونو ينو صاحب يم  رفيا
اندلعت لميوم الثاني عمي التوالي اشتباكات واسع  بين الشبان والجنود في ميتمف أنحاء ال ف  الغربي . 

تداعي كثير من الفمسطينيين إلي مراكز االعتصام الت امني ما ايسر  المنتشرة في ميتمف المدن. و 
 ووصفت التظاىرات في بعض المواقا بأنيا تماث  التظاىرات التي عيدىا الفمسطينيون أثناء االنتفا  .

لسجون اإلسرائيمي   وتفاع  الفمسطينيون بميتمف فئاتيم ما اإل راب الذي تيو و نيب  من ايسر  في ا
وتطالب بمعامم  عادل  لحوالي يمس  آالف أسير يي عون لقوانين جائرة تبقييم يمف الق بان سنين 

طمق  في  21وشاركت قوات ايمن الوطني في تشييا الجثمان  وأطم  سبع  جنود  طويم  من دون محاكم .
 اليواء تحي  لروحو.

ؤون ايسر  والمحررين عيسي قراقا أكد أمس التمس  وزير ش  أن 26/2/2013، البيان، دبيونشرت 
بالتوجو إلي المحكم  الجنائي  الدولي  بالتنسي  لمقا اة المسؤولين اإلسرائيميين الذين تسببوا في استشياد 

 جرادات.
جريم  قت  مكتمم  ايركان  ولدينا نتائج التشريح الطبي التي تظير بو وح أنو قت  بدم بارد »وقا  إنيا 

 «.ج  التعذيبنتي
وأ اف قراقا إنو أجر  مشاورات ما أكثر من مؤسس  حقوقي  دولي  أبدت تأييدىا لمساعدة ومالحق  

تزامنت جنازة تشييا جثمان الشييد ايسير عرفات جرادات ببمدة سعير في و  االحتال  في المحاكم الدولي .
تكبيا المستوطن باروخ جولدشتاين في العام لمذبح  الحرم اإلبراىيمي  التي ار  19اليمي  أمس ما الذكر  الر

  حيث أطم  النار عمي المصمين في المسجد اإلبراىيمي أثناء أدائيم الصالة فجر يوم جمع  في 1994
 آيرين  قب  أن يقاومو مصمون آيرون ويقتموه. 150مصميا وجرح  29شير رم ان  ما اد  الستشياد 

 
ًً من الالجئين بينيم قيادي في حماس "العمل من أجل فمسطينيي سورية": األمن ا 30  لسوري يعتقل عددًا
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دمش : قا  ناشطون فمسطينيون إن ايمن التابع  لمنظام السوري أقدمت عمي اعتقا  القيادي في حرك  
المقاوم  اإلسالمي  "حماس" الميندس ياسر كتمو في منطق  مشروع دمر في العاصم  دمش   واقتادتو إلي 

 ح ايسباب التي دعتيا التياذ ىذا اإلجراء.جي  مجيول   دون تو ي
وذكرت "مجموع  العم  من أج  فمسطينيي سوري "  أن ايمن السوري اعتق  أي ا الشاب الفمسطيني باس  

 العمايري من حرم كمي  الطب  مشيرة إلي أن العمايري طالب في كمي  الطب البشري في السن  الثاني .
عتق  قب  أيام الشاب الفمسطيني يوسف اليطيب سن  ثاني  طب بشري  ونوىت إلي أن ايمن السوري كان ا

عامًاو من سكان مييم  35من داي  الحرم الجامعي أيً ا. كما جر  اعتقا  الشاب محمد حسين ىواري .
 العائدين  من أمام منزلو عمي طري  الشام.

الطويمي من سكان مييم اليرمو   وأشارت المجموع  إلي ايتفاء آثار الجئين فمسطينيين  ىما: قاسم محمد 
 وذل  أثناء توجيو لجمب اليبز  وحنين عزات عطايا  وذل  أثناء يروجيا من منطق  عدرا العمالي .

 26/2/2013قدس برس، 
 

  في مخيم النيرب لالجئين بسورية من كارثة إنسانية رتحذ"العمل من أجل فمسطينيي سورية"  31
سطينيي سوري " من حدوث كارث  إنساني  في مييم النيرب حذرت "مجموع  العم  من أج  فم: دمش 

 لالجئين الفمسطينيين في سوري  بعد نفاذ مادة الطحين.
و: "إن مييم النيرب يعيش أسوأ 2|26وقالت في بيان صحفي تمقت "قدس برس" نسي  عنو اليوم الثالثاء .
الطحين عن المييم ما أد  إلي توقف  حاالتو االقتصادي   مما ينذر بكارث  إنساني  ىنا  بسبب نفاد مادة

بعض الميابز عن العم  وسبب أزم  كبيرة في الحصو  عمي مادة اليبز"  مشيًرا في الوقت ذاتو إلي أن 
أىالي المييم "يعانون من شح المواد الغذائي  والمحروقات واستمرار انقطاع التيار الكيربائي وشبك  

 االتصاالت عنو ييام طويم ".
ي أن بعض مناط  المييم شيدت مواجيات مسمح  عنيف  بين مجموعات الجيش الحر التي وأشارت إل

 استيدفت حاجًزا تابًعا لمجيش النظامي عمي سك  القطار أو  مييم النيرب بأسمح  م ادة لمطيران.
 وذكرت المجموع  أن ىذا القصف الذي وجيو الجيش الحر لممييم جاء ردا عمي اليجوم الذي نفذتو المجان
ايمني  التابع  لمجبي  الشعبي  رر القيادة العام  رر والجيش النظامي عصر أمس .االثنينو عمي الجيش الحر 

 في ت  شغيب والذي أد  إلي إصاب  عدد من عناصر الجيش الحر  كما قالت.
 26/2/2013قدس برس، 

 
 

 قب الصحراويقتحم غرف األسرى في معتقل النت إسرائيمية وحدات خاصةمركز أسرى فمسطين:  32
تواص  سمطات االحتال  إجراءاتيا االستفزازي  بح  ايسر   وأفاد مركز أسر  فمسطين لمدراسات بأن 
وحدات ياص  ترافقيا عناصر من شرط  االحتال  اقتحمت الميم  قب  الما ي  غرف ايسر  في معتق  

 النقب الصحراوي  وأجرت حمم  تفتيش واسع  استمرت لعدة ساعات.
لمركز إلي أن قوات االحتال  اقتحمت المعتق  بشك  مفاجا  وأيرجت ايسر  في العراء في وأشار ا

ساعات المي  في البرد القارس  وشرعت في إجراء حمم  تفتيش دقيق  لغرفيم  وصادرت بعض حاجياتيم 
 الشيصي   فيما كانت تتعام  ما ايسر  بشك  استفزازي وقاٍس جدا.



 
 
 

 

 

           66ص                                    6786العدد:                66/6/6023الثالثاء  لتاريخ:ا

 26/2/2013البيان، دبي، 
 

 أسيرًا من "عوفر" بشكل عقابي خمسيناالحتالل ينقل ادي األسير: ن 33
أسيرًا  50أفاد نادي ايسير الفمسطيني  أن سمطات سجن "عوفر" اإلسرائيمي القريب من رام اهلل  نقمت 

 بشك  عقابي بعد احتجاجيم عمي عز  ايسير أدىم جرادات.
سم الوحدة الوطني  في سجن "عوفر" المسمي قسم وقا  النادي في بيان مكتوب اليوم االثنين  إن أسر  ق

" احتجوا عمي عز  جرادات وىو من أقرباء الشييد عرفات جرادات  وردت سمطات السجن عمي ذل  15"
 أسيرًا. 50بعز  

ن جاءت تزامنًا ما تشييا جثمان الشييد عرفات  الذي  ولم تت ح ايسباب من وراء عز  ايسير جرادات  وا 
ب داي  سجن "مجدو" السبت الما ي بعد يمس  أيام فقط عمي اعتقالو من قب  قوات توفي إثر التعذي

 االحتال .
 25/2/2013، فمسطين أون الين

 
 األسرى المرضى حقل تجارب لألطباء المتدربين األسرى:شؤون وزارة  34

بعد أن  "اييام": ازداد الو ا الصحي ل سر  المر ي في سجون االحتال  قسوًة ويطورًة  -رام اهلل 
 تحولوا إلي  حايا لسياس  اإلىما  الطبي  والتجارب الطبي  التي يجرييا أطباء متدربون في السجون.

ورصدت وزارة ايسر   أمس  في تقرير صادر عنيا حاالت عدد من ايسر  المر ي الذين تحولوا ما 
 يم ميددة بالموت.استمرار آالميم وتفاقم ايمراض في أجساميم إلي كت  لحمي  مدمَّرة  وحيات

 26/2/2013، األيام، رام اهلل
 

 أسيراً  11المضربين عن الطعام إلى  األسرى ارتفاع عددنادي األسير:  35
"اييام": ارتفا عدد ايسر  الم ربين عن الطعام بشك  متواص  في سجون االحتال  إلي أحد  -رام اهلل 

 عشر أسيرًا وأسيرة.
ادر عنو  أمس  بأن ايسير ماىر يونس ان م إلي الم ربين عن وأفاد نادي ايسير  أمس  في بيان ص

 أسيرًا. 11الطعام بشك  متواص  ليص  عدد ايسر  الم ربين إلي 
ُيذكر أن ايسر  الم ربين ىم: سامر العيساوي  أيمن الشراون   جعفر عز الدين  طار  قعدان  أيمن 

 دان  يونس الحروب  ماىر يونس.صقر  عمر دار أيوب  سفيان ربيا  حازم الطوي   مني قع
 26/2/2013، األيام، رام اهلل

 
 المسجد األقصىو مخطط إسرائيمي لمسيطرة الكاممة عمى المسجد اإلبراىيمي حسن خاطر:  36

ييطط االحتال  اإلسرائيمي لتوسيا نطا  سيطرتو عمي الحرم اإلبراىيمي : نادي  سعد الدين –عمان 
ما الحا  اليوم  وذل  عمي وقا ذكر  المذبح  الذي ارتكبيا منذ % من مساحتو  ك75الشريف بأكثر من 

 جريحًا فمسطينيًا. 150شييد و 100عامًا  د زىاء  19
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وقا  ايمين العام لمييئ  اإلسالمي  المسيحي  لنصرة القدس والمقدسات حسن ياطر إن "سمطات االحتال  
% من  75  والذي تسيطر من ياللو عمي لن تكتفي بالو ا الذي فر تو في المسجد اإلبراىيمي الشريف

 % فقط منو بيد المسممين". 25مساحتو سيطرة كامم   مبقي  
وأ اف  لر"الغد" من القدس المحتم   إن "االحتال  ييطط لمسيطرة الكامم   ليس فقط عمي المسجد 

نما عمي المسجد ايقصي المبار  أي ًا"  محذرًا من "ما ينفذه حاليًا م ن تقسيم ايقصي زمنيًا اإلبراىيمي وا 
 بين المصمين المسممين والمتطرفين الييود  كمدي  لمسيطرة عميو بشك  كام ".

ساع  تقريبًا من الفترة  12وأو ح بأن االحتال  فرض  بقوة ايمر الواقا  تقسيمًا زمنيًا ل قصي  ميصصًا 
ًا  باستثناء عدد محدود من أيام الصباحي  حتي ما قب  صالة الظير لممستوطنين والمتطرفين الييود يومي

واعتبر أن "ذل  يسمح ليم بالمزيد من االقتحام وانتيا  حرم  المسجد  ايسبوع  مث  يومي السبت والجمع ".
ماليين ييودي وسائح أجنبي لممسجد  10ايقصي"  الفتًا إلي معطيات رقمي  حديث  أفادت مؤيرًا باقتحام 

 ايقصي يال  العام الما ي.
 26/2/2013، عّمانالغد، 

 
 طفال من قرية تل في نابمس 18االحتالل يعتقل  37

طفال من قري  ت  جنوب نابمس  شما  ال ف   18اعتقمت قوات االحتال  اإلسرائيمي  مساء اليوم االثنين  
 الغربي .

وقا  مسؤو  ممف االستيطان في شما  ال ف  غسان دغمس  إن قوات االحتال  اقتحمت قري  ت  
منيم ونقمتيم إلي أحد  18موع  من ايطفا  والفتي  كانوا يمعبون كرة القدم  واعتقمت وحاصرت مج
 المعسكرات.

 25/2/2013، فمسطين أون الين
 

 .. والجيش اإلسرائيمي يعتدي عمى المصمينمستوطنون يدنسون المسجد األقصى 38
رات المستوطنين الذين اقتحموا اندلعت مواجيات عنيف  بين المصمين الفمسطينيين وعش -رام اهلل .االتحادو 

مستوطنا ودنسوا ايقصي  60المسجد ايقصي المبار  تحت حراس  جنود الجيش اإلسرائيمي. واقتحم نحو 
بحراس  عسكري  مشددة  وتجولوا في ساحات ايقصي  وحاولوا أداء بعض الطقوس التممودي   ومنعت قوات 

الجيش اإلسرائيمي عمي عدد من المصمين الذين تواجدوا في الجيش اإلسرائيمي االقتراب منيم. واعتدت قوات 
 المسجد ايقصي.

وحذر الشي  يوسف ادعيس رئيس المحكم  العميا الشرعي  رئيس المجمس ايعمي لمق اء الشرعي  من 
الدعوات التي أطمقتيا الجماعات الييودي  المتطرف  القتحام المسجد ايقصي والتي تدي  في إطار إعالن 

دعا ادعيس أبناء الشعب الفمسطيني ياص  أبناء مدين  القدس إلي تكثيف التواجد في المدين  حرب. و 
فشا  ميططات اقتحامو.   المقدس  والمواظب  عمي الصالة في المسجد ايقصي لمدفاع عنو وا 

 26/2/2013، االتحاد، ابوظبي
 

 كرم أبو سالم شاحنة مساعدات.. وتصدير شاحنة زىور عبر معبر 350رائد فتوح: ادخال  39
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قررت سمطات االحتال   صباح اليوم الثالثاء فتح معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة  إلديا  
شاحن  محمم  بر "الحصم " لمقطاع  30مئات الشاحنات المحمم  بالمساعدات والب ائا  باإل اف  إلي 

رئيس لجن  تنسي  إديا  الب ائا وأو ح  الياص  وتصدير شاحن  محمم  بالزىور إلي دو  أوروبا.
شاحن  محمم   350الميندس رائد فتوح  في تصريح صحفي لو  إن االحتال  سيدي  عبر المعبر 

ونوه فتوح إلي أنو سيتم أي ًا  بالمساعدات  باإل اف  لمب ائا لمقطاعين التجاري والزراعي والمواصالت.
ايسمنت وحديد البناء والحصم  الياص     كميات من غاز الطيي  باإل اف  إلديا  كميات من 

 بالمشاريا الدولي  بغزة.
 26/2/2013، فمسطين أون الين

 
 إدخال مواد بناء إلى غزة عبر مصر لممرة األولىنقابة الميندسين الفمسطينيين:  40

أكدت نقاب  الميندسين الفمسطينيين في غزة  أنيا استممت ثالث عشرة شاحن  محمم  بمواد البناء  وصمت 
 القطاع من جميوري  مصر العربي  عبر معبر رفح البري.

ب ديا  المواد عبر الطر  الرسمي  من يال   -الذي وص  غزة-ونجح وفد نقاب  الميندسين المصريين 
معبر رفح  في يطوة تأتي عمي طري  كسر الحصار بعد محاوالت جادة جرت بالتعاون بين نقاب  

 الميندسين المصريين والفمسطينيين.
من جانبو  أكد نقيب الميندسين المصريين الميندس ماجد يموصي أن مصر لن تتر  غزة وحدىا  مشيرًا 

 إلي أن نقابتو ستمارس دورىا؛ إلديا  مواد البناء إلي غزة  والمساىم  في عممي  إعمار القطاع.
الميندسين محافظات غزة الميندس كنعان عبيد بيذه اليطوة  شاكرًا نقاب  –ورحب نقيب الميندسين
 المصريين عمي جيودىا.

وطالب عبيد مؤسسات المجتما المدني والقطاع الياص المصري  بكسر الحصار واالستفادة من إديا  
 مواد البناء والب ائا المصري  ودعا إلي عم  منطق  تجارة حرة.

 26/2/2013، فمسطين أون الين
 

 ىرفح: عائالت تضرب عن الطعام تضامًنا مع أبنائيا األسر  41
ايسر   إ رابا مفتوحا عن الطعام ت امنا ما أبنائيا الفمسطيني  أعمنت العديد من العائالت محمد الجم :

في سجون االحتال   وأعمن عشرات من أفراد عائم  الشاعر البدء ب  راب مفتوح عن الطعام ت امنا ما 
تيا وأشقاءىا والعديد من أفراد أما مني حرب فأكدت أن والدىا ووالد ابنيم ايسير محمود وباقي ايسر .

عائمتيا قرروا البدء ب  راب مفتوح عن الطعام ت امنا ما شقيقيا سعيد  الذي يعيش ظروفا صحي  صعب  
ويتعرض إلىما  طبي متعمد  وأو حت أن شقيقيا الزا  يعاني بسبب إصابتو بالرصاص يال  عممي  

ف  منوى  إلي أن االحتال  يتعمد إىمالو اعتقالو قب  نحو يمس سنوات  وىو بحاج  إلي عالج مكث
وأعربت حرب عن يشيتيا من أن يالقي شقيقيا المصير الذي القاه ايسير عرفات جرادات  داعي   صحيا.

ىما .  إلي ىب  جماىيري  كبيرة من أج  نصرة ايسر  ووقف ما يتعر ون لو من تنكي  وا 
 26/2/2013، األيام، رام اهلل

 
 التعامل األمثل مع األونروا والجيات الحكومية في لبنان تحت عنوان: تقيم ورشة عمل "شاىد" 42



 
 
 

 

 

           65ص                                    6786العدد:                66/6/6023الثالثاء  لتاريخ:ا

أقامت المؤسس  الفمسطيني  لحقو  اإلنسان .شاىدو بالتعاون ما المجان ايىمي  وفعاليات المجتما ايىمي 
في منطق  صور  ورش  عم  حو  آليات التعام  ايمث  ما ايونروا والجيات الحكومي  في لبنان  عقدت 

 ورش  في قاع  رابط  دير القاسي في مييم الرشيدي .ال
قّدم الورش  محمود الحنفي مدير المؤسس  الفمسطيني  لحقو  اإلنسان .شاىدو  وقد تمحور النقاش حو  
آليات التعام  الفّعا  ما ايونروا والجيات الحكومي   في سبي  تحقي  المطالب والحقو  المتعمق  بالق ايا 

لالجئين الفمسطينيين في لبنان. واعتبر الحنفي أن المو وعي  والجدي  والميني  والنفس  والشؤون الحياتي 
الطوي  والصد  في تبّني المطالب الشعبي  واليم  والنشاط كميا شروط واجب  كي ُتحق  أي جي  مطمبي  

ًا عن أي مصالح أىدافيا اإلنساني   ودعا أي ًا إلي التجرد عند تبني مطالب الالجئين الفمسطينيين بعيد
 شيصي  ت ر بسمع  ومكان  التمثي  الذي تحممو.

كما تحدث الحنفي عن أبرز الممفات التي تتابعيا .شاىدو  وعن ايىداف والرؤي  التي ترغب في تحقيقيا  
كي ينعم الالجا الفمسطيني في لبنان بالعيش الكريم الذي يحق  لو حصان   د أي مساس بح  العودة  

ىمي  التعاون في إدارة الحمالت المطمبي  منوىًا الي حمم  ح  الممكي  وأىميتيا في تسميط كما تحدث عن أ
 ال وء والمطالب  بالسماح لالجا الفمسطيني بح  التمم  العقاري.

 25/2/2013، المؤسسة الفمسطينية لحقوق االنسان )شاىد(
 

 مترا مكعبا من الزلط إلى قطاع غزة 945قل شاحنة تُ  48وصول  43
مترا مكعبا من  945شاحن  تق   48وص  إلي قطاع غزة عن طري  معبر رفح : محمد حسين -رفح 

 الزلط وذل  لتمبي  احتياجات مشروعات إعادة اإلعمار.
مترا مكعبا من الزلط  539ألفا و 62شاحن  أقمت  2499ويذكر أنو سب  يال  اييام الما ي  إديا  عدد 

 ت قطر ب رساليا إلي القطاع في إطار مشروعات إعادة إعمار غزة.وىي  من دفعات مواد البناء التي تكمف
 26/2/2013، اليوم السابع، مصر

 
  أسيرًا من قطاع غزة بزيارة أبنائيم في سجن نفحة 44: السماح لذوي األحمرالصميب  44

م صباح اليو  تمكن العشرات من أىالي ايسر  الفمسطينيين في سجون االحتال  من سكان قطاع غزة غزة: 
 و  من زيارة أبناءىم المعتقمين في سجن "نفح " اإلسرائيمي.2|25االثنين .

 
وأفادت مصادر في المجن  الدولي  لمصميب ايحمر أن اثنين وستين فمسطينًيا توجيوا صباح اليوم االثنين 

عبر بيت لزيارة أربع  وأربعين أسيًرا من أسر  قطاع غزة القابعين في سجن "نفح " الصحراوي  وذل  عبر م
 حانون "إيرز" شما  القطاع.

 25/2/2013قدس برس، 
 

  نادي األسير: تدىور مفاجئ في صحة األسيرْين المضربْين عز الدين وقعدان 45
جعفر عز الدين وطار  قعدان في غاي  من  جنين: أفاد نادي ايسير بأن الو ا الصحي ل سيرين

يوم أمس  نتيج  تدىور مفاجا في حالتيما الصعوب   حيث تم نقميما إلي مستشفي "أساف ىروفي " 
 الصحي  جراء استمرارىما في اإل راب عن الطعام منذ ثالث  أشير. 
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وقا  مدير الوحدة القانوني  في نادي ايسير الفمسطيني المحامي جواد بولس بأن "حال  من القم  تسود بين 
حديدا و ا ايسير جعفر عز الدين أواسط ايطباء المشرفين عمي عالج ايسيرين عزالدين وقعدان  وت

كغم إ اف  إلي توقفو عن شرب  47كغم  حتي وص  وزنو إلي  27الذي فقد من وزنو منذ بداي  إ رابو 
الماء لب ع  أيام  حيث واف  عمي العودة لمماء و أيذ وجب  واحدة من السكر والفيتامينات والتي ال تعتبر 

إلي أن "ايسير طار  قعدان  والذي نق  ىو ا ير في ذات في القانون الدولي بدائ  طعام"  مشيًرا 
الظروف يعاني من نفس ايعراض ويكتفي فقط بشرب الماء وواف  عمي أيذ وجب  واحده فقط من السكر 

 والفيتامينات". 
 25/2/2013قدس برس، 

 
  والدة العيساوي: ال نريد ان يكون مصير أبنائنا كمصير جرادات 46

ر سامر العيساوي الم رب عن الطعام منذ عدة اشير يالد مشع  رئيس المكتب دعت والدة االسيغزة: 
 السياسي لحرك  المقاوم  االسالمي  "حماس" بتحقي  وعده ليا بتبييض السجون اإلسرائيمي  من المعتقمين.

جاء ذل  في كمم  عبر الياتف لوالدة العيساوي يال  ميرجان يطابي نظمتو لجان المقاوم  الشعبي   
و بعنوان "غ ب ايحرار" امام مقر الصميب االحمر 2|25معي  "واعد" ل سر  والمحررين اليوم االثنين .وج

 الفمسطيني بغزة بح ور عدد من اىالي االسر  والمت امين والمحررين.
وأ افت والدة العيساوي في كممتيا: "اننا ال ننتظر ان يكون مصير ابنائنا كمصير عرفات جرادات الذي 

في سجون االحتال  قب  يومين  فال نريد عودتيم شيداء." وأعربت عن امميا ان يتم االفراج قريبا  استشيد
 عن االسر  في سجون االحتال .

 25/2/2013قدس برس، 
 

  ألول مرة في غزة.. تنفيذ مناورة تدريبية تحاكي حدوث زالزل 47
التنسي  ما وكال  غوث وتشغي  الالجئين ب و 2|25طواقم الدفاع المدني في غزة  اليوم االثنين . نفذتغزة: 

 الفمسطينيين "أونروا" مناورة تدريبي  ُتحاكي إنقاذ مصابين من أسف  مباني انيارت نتيج  ىزة أر ي .
المدمر بفع   –الش  المدني  –وشار  في المناورة التدريبي   التي ُنفذت عمي أرض مقر وزارة الدايمي  

عدوان اييير في تشرين ثاني .نوفمبرو الما ي  العشرات من عناصر صواري  وقذائف االحتال  يال  ال
 و باط الدفاع المدني.

وتأتي ىذه المناورة الحي  لتحاكي عمميات اإلنقاذ واإلطفاء واإلسعاف أثناء القصف واالنفجارات  حيث 
طفاء ت  اإلسالم والممتحقين بالدورة التأسيسي  الرابع  لم   باط.شار  فييا طواقم إنقاذ وا 

وجسدت طواقم االنقاذ التابع  لمدفاع المدني عمميات انتشا  جرحي من أسف  ركام مباني تعر ت لزلزا  أو 
ىزة أر ي . كما قامت طواقم اإلطفاء التابع  لمدفاع المدني ب يماد حرائ  نشبت في المباني عقب سقوطيا 

 وأيمت كاف  اإلصابات من المكان.
 25/2/2013قدس برس، 

 
  وس منيا"ؤ : حالة األسير الفمسطيني محمد التاج "ميائيميإسر طبيب  48
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عاًماو  ُنق  بشك   43: قالت مصادر حقوقي  إن ايسير الفمسطيني محمد كام  رفي  التاج .رام اهلل
مفاجا  أمس االثنين  إلي مستشفي "مائير" اإلسرائيمي  اثر تدىور حالتو الصحي   حيث ي ا لعممي  

 ياتو.جراحي  عاجم  إلنقاذ ح
وقا  وزير شؤون ايسر  والمعتقمين عيسي قراقا: "إن ايسير التاج يعاني منذ عدة شيور من مشاك  في 

 يوًما لممطالب  باالعتراف بو كأسير حرب". 56الرئتين بعد يو و إ رابا عن الطعام لمدة 
  ل سير التاج  وأ اف قراقا في بيان صحفي تمقت "قدس برس" نسي  عنو أنو رغم تدىور الحال  الصحي

قرار أطباء إدارة السجون اإلسرائيمي  بيطورة و عو بعدما أصبح يعيش  ساع  عمي جياز ايوكسجين  18وا 
 الصناعي؛ استمرت سمطات االحتال  في إىما  عالجو حتي أصيب بانتكاس  صحي ".

ايذ عينات من  وأشار إلي أن ايسير التاج ي ا لعممي  جراحي  في الصدر وغادر غرف  العمميات بعد
 الرئتين  وأبمغو الطبيب الذي أجر  العممي  أن حالتو ميئوس منيا وسيعيش عمي أنبوب  ايوكسجين.

وأكد قراقا أن الوحدة القانوني  في الوزارة قدمت طمبا عاجال لإلفراج عن ايسير التاج  لد  "محكم  ثمثي 
ا ونصف العام  نظًرا ليطورة حالتو عامً  14المدة" بعدما ق ي عشر سنوات من محكوميتو البالغ  

 الصحي   محماًل سمطات االحتال  المسؤولي  الكامم  عن حياة ايسير التاج.
 26/2/2013قدس برس، 

 
  اعتقال طالب فمسطيني من الجامعة العبرية لتضامنو مع األسرى 49

نًيا من سكان ايرا ي و  طالًبا فمسطي2|25الناصرة: اعتقمت قوات االحتال  اإلسرائيمي  أمس االثنين .
  يدرس في الجامع  العبري   بعد مداىم  السكن الجامعي لياًل  وذل  عمي يمفي  1948المحتم  عام 

 مشاركتو في فعاليات ت امني  ما ايسر .
 26/2/2013قدس برس، 

 
  جرادات فيواستشيد  الذييتظاىرون أمام معتقل "مجدو"  48فمسطينيو  50

إلي مظاىرة أمام معتق  "مجدو"  1948ني  ايسيرة في ايرا ي المحتم  عام : دعت الحرك  الوطالناصرة
و  وذل  استنكاًرا الستشياد ايسير الفمسطيني عرفات جرادات تحت التعذيب  2|26اإلسرائيمي  الثالثاء .

ونصرة ل سر  الم ربين عن الطعام. وناشدت الرابط  في بيان صحفي تمقت "قدس برس" نسي  عنو  
اد والجماعات وايحزاب والمؤسسات في الداي  لمفمسطيني لممشارك  في التظاىرة التي ستنظم في ايفر 

 الساع  الثالث  عصًرا .بحسب توقيت فمسطينو بأكبر عدد ممكن.
عاًماو  الذي اعتق  يوم الثامن عشر  30ونعت الحرك  يبناء الشعب الفمسطيني ايسير الشييد جرادات .

لجاري  واستشيد تحت التعذيب في سجن "مجدو" بعد ست  أيام فقط عمي اعتقالو  من شباط .فبرايرو ا
 بحسب ما جاء في نتائج التشريح التي أعمنت عنيا وزارة ايسر .

 26/2/2013قدس برس، 
 

 تعميق إضراب الممرضينالضفة:  
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وأكد  آذار المقب . قرر مجمس نقاب  الممر ين باجتماع عقده مساء اليوم تعمي  اإل راب المفتوح لغاي  
وجاء  المجمس أن ىذا القرار اتيذ بناًء عمي وعود أكيدة بتحقي  مطالب الممر ين يال  ايسبوع المقب .

 .اإل رابتعمي   أوالقرار بعد دراس  المجمس عددا من الييارات تقدم بيا نواب لف  
يمال في  وأحدثتفاقت التوقعات  نسب  المشارك  في التوقف المفتوح إنمر ين محمد حتامم  موقا  نقيب ال

 .الطوارئ أقسامكاف  المستشفيات الحكوم  باستثناء 
 //السبيل، عمان، 

 
 األردني: عدم استقرار المنطقة مرده غياب حل عادل لمقضية الفمسطينية الوزراءرئيس  56

في  ايساسي الق ي  اهلل النسور أن الق ي  الفمسطيني  ى عبدايردني أكد رئيس الوزراء : بتراوكال  
  وأشاد النسور ح  عاد  لمق ي  الفمسطيني . إيجادالمنطق  التي تعيش حال  من عدم االستقرار مردىا عدم 

أمس نائب رئيس الوزراء ووزير اليارجي  البمجيكي ديدييو ريندرز  بموقف بمجيكا الداعم لمق ي  يال  لقائو 
 الفمسطيني .

المرتقب  لممنطق   ايمريكيلبمجيكي عن ايم  بان تسيم زيارة الرئيس من جيتو  أعرب وزير اليارجي  ا
وأثني عمي موقف ايردن في  ح  الدولتين. إليتحقي  السالم المستند  إلي بتحري  عممي  السالم وصوالً 

 استقبا  الالجئين الفمسطينيين والسوريين.
 66/6/6023الغد، عّمان، 

 
 ب الشعوب والحكومات بمساندة األسرىطالاألردنية ت اإلسالميجبية العمل  53

بتحم  مسؤولياتيا إزاء ق ي   واإلسالمي الحكومات العربي   ي ايردن طالب حزب جبي  العم  اإلسالمي
ايسر  العادل   منددًا بتصاعد االنتياكات الصييوني  بحقيم وآيرىا "جريم " قت  الشييد عرفات جرادات 

مراد الع ايم  في تصريح لو  .و  الممف الفمسطيني في الحزب موأشاد مسؤ  في سجن "مجدو" الصييوني.
 أنواعتبر  في السجون االحتال   وتفاع  الشعب الفمسطيني ما ىذه الق ي . ايسر اليوم بانتفا   
لد  ك   اإلنساني الشييد جرادات "تكشف الوجو البغيض لالحتال  وتستفز المشاعر  ايسير"جريم " مقت  

 و  البشر في العالم".المدافعين عن حق
ودعا الع ايم  المؤسسات الحقوقي  واإلنساني  ومنظم  التعاون اإلسالمي وجامع  الدو  العربي  إلي "كشف 

وحث الشعب الفمسطيني عمي "االلتفاف حو  ييار المقاوم  لمواجي   ".ايسر االنتياكات المستمرة  د 
ما شقيقو الفمسطيني حتي تحرير  ايردنيوف الشعب وأكد وق صمف االحتال  الذي ال يرعي ح  وال ذم ".

 جميعًا وتحصي  سائر الحقو . وايسر  ايرض
 66/6/6023السبيل، عّمان، 

 
 الخاوية" األمعاءتدعو لمساندة األسرى الفمسطينيين والعرب في معركة "أردنية فاعميات  54

سر  الفمسطينيين والعرب في إلي مساندة ق ي  اي أردني  دعت فاعميات وطني : غادة الشي  -عمان 
سجون االحتال  اإلسرائيمي  ووقوفيا إلي جانب الشعب الفمسطيني في ىبتو ون الو  د المحتمين 

 اإلسرائيميين.
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قت  ايسير عرفات جرادات تحت تعذيب الجالدين  أنواعتبر حزب الحرك  القومي  الديمقراطي  المباشرة  
التأوي  حيا  الممارسات الوحشي   وكاف  أشكا  التعذيب التي تمارسيا اإلسرائيميين  بمثاب  إدان  ال تقب  

وطالب الحزب؛ المجتما الدولي والمنظمات الحقوقي  واإلنساني  المحمي  واإلقميمي   السمطات المحتم .
  وف ح جرائم اإلسرائيميفي سجون االحتال   ايسر والدولي   القيام بدورىا اإلنساني الحقوقي إزاء 

 تال  الصييوني إزاء الشعب الفمسطيني بشك  عام وايسر  بشك  ياص  وف  بيان لو أمس.االح
رابط  الكتاب ايردنيين "وقوفيا إلي جانب الشعب الفمسطيني البط  في ىبتو المجيدة"   أكدتذل ؛  إلي

يان ليا أصدرتو مؤكدة العم  عمي توفير كاف  سب  الدعم المادي  والسياسي  ليذه اليب  الجماىيري   وف  ب
"مغادرة التنسي  ايمني ما الكيان الصييوني  وأن ال تي ا  إليودعت الرابط  السمط  الفمسطيني   .أمس

لمطالبو"  مطالب  "النظام العربي الرسمي بمغادرة ييار التسوي  البائس والكف عن استيدام مقول  السالم 
د لحال  االنقسام  والتوحد عمي قاعدة مقاوم  وطالبت الفصائ  الفمسطيني  بو ا ح ييار استراتيجي".

 االحتال   وتوفير كاف  السب  لمنيوض باليب  الجماىيري  باتجاه إشعا  "االنتفا   الثالث "  د االحتال .
وفي ىذا السيا   تنفذ الحمم  الشبابي  ايردني  لنصرة ايسر  وأىالي ايسر  ايردنيين  مسيرة غ ب 

لكالوتي القريب من السفارة اإلسرائيمي  في عّمان  لالحتجاج عمي التنكي  عصر اليوم قرب مسجد ا
 اإلسرائيمي بح  ايسر .

ممتقي تجما اليط الساين الشعوب العربي  واإلسالمي  بكاف  مؤسساتيا ومنظماتيا وأحزابيا  بدوره  دعا 
و  "أرض فمسطين العربي  ف اإلجرامي وأعمالو  اإلسرائيميحتال  اال إجراءاتلموقوف بحزم وشدة إزاء 

بركات  .الذي صدر عمي لسان رئيسو د  وأ اف بيان الممتقي المسمم  وبياص  فيما يتعم  ببيت المقدس".
"االنقسام بين حركتي فتح وحماس  ما زاد الصياين  إمعانا في التيريب لك  ما ىو  إلي  مسأ  عوجان

 عربي إسالمي ومسيحي في فمسطين".
 66/6/6023الغد، عّمان، 

 
 اإلسرائيمييعتصمون تضامنا مع األسرى في سجون االحتالل  أردنيون نقابيون 55

لجن  فمسطين  إليوفي االعتصام الذي دعت  أردنيون شار  نقابيون وحزبيون: محمد الكيالي -عمان 
بعد مجما النقابات الميني   وذل   أمامأمس  اإلسرائيميفي سجون االحتال   ايسر النقابي   لمت امن ما 
 عرفات جرادات في سجون االحتال . ايسيريومين من استشياد 

غنيم  عمي أن صمود الشعب الفمسطيني أبو وأكد رئيس مجمس النقباء نقيب الميندسين الزراعيين محمود 
يعتبر مقاوم   د االحتال   داعيا القو  الشعبي  والنقابي  ومؤسسات المجتما المدني لموقوف  أر وعمي 
  ي  االسر   الذين سيعمنون انتفا   جديدة  د الظمم والطغيان.جانب ق إلي

رئيس لجن  الحريات في نقاب  الميندسين ذيب غنما مؤسسات العم  العربي والدولي ل عفيا  انتقدبدوره  
   ومن بينيا ق ي  االسر .ايوليفي التعام  ما ق ي  العرب 

االسر  "يسطرون ت حيات جميم  من  أنالجالمدة  مظفر .من جانبو  قا  رئيس لجن  فمسطين النقابي  د
 اج  فمسطين والوطن والق ي  رغم معاناتيم".

 ايردنيين في اتحاد المحامين العرب ع و مجمس نقاب  المحامين وايسر رئيس لجن  المعتقمين  وأعمن
جمس حقو  االتحاد يرصد االنتياكات التي يتعرض لو االسر   وانو سيقوم بمياطب  م أنناصر ناصر 

 أمامبح  االسر   حتي يتمكن من محاكم  مرتكبي تم  الجرائم  اإلسرائيمي لمتحقي  في االنتياكات  اإلنسان
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اتحاد المحامين العرب سيعم   إنوقا  ناصر  في بيان باسم المجن  وزع يال  االعتصام   المحاكم الدولي .
 الجنائي  الدولي  لزيارة االسر .عمي تشكي  لجن  تتولي دعوة النياب  العام  في المحكم  

 66/6/6023الغد، عّمان، 
 

 اغتيال األسير جراداتو االستيطان والتيويد تدين أمل حركةلبنان:  56
أعمن المكتب السياسي لحرك  "أم " إدانتو "جريم  اغتيا  ايسير المنا   عرفات جرادات عمي أيدي 

كتب السياسي في بيان "ت امن الحرك  التام ما وأعمن الم جالديو الصياين  بعد تعذيبو حتي الموت".
المنا مين والمجاىدين المعتقمين في سجون العدو اإلسرائيمي  وما أىمنا في ايرا ي المحتم  التي حوليا 

 الكيان الصييوني إلي سجن كبير لمشعب الفمسطيني".
ستشراء ايقصي المبار   وكذل  الالمسجد  القتحاموأكدت حرك  "أم " إدانتيا الدعوات اإلسرائيمي  المتكررة 
 عمميات االستيطان والتيويد في القدس وال ف  الغربي .

 66/6/6023، بيروت، المستقبل
 

 دعمو لتحقيق المصالحة الفمسطينيةخالل استقبالو مشعل  يؤكد الشيخ القرضاوي 57
لعممراء المسرممين فري  استقب  ف يم  الشي  يوسرف القر راوي رئريس االتحراد العرالمي: بواب  الشر  –الدوح  
  ايستاذ يالد مشع  رئيس المكتب التنفيذي لحرك  المقاوم  اإلسالمي  حماس  65/6/6023االثنين منزلو  

 والوفد المراف  لو.
وقررد أطمررا ايسررتاذ يالررد مشررع  سررماح  الشرري  القر رراوي عمرري مسررتجدات الق رري  الفمسررطيني  عمرري السرراح  

ل  الحرررديث عرررن ممرررف المصرررالح  الوطنيررر  الفمسرررطيني  وفررر  رؤيررر  شرررامم  العربيررر  واإلسرررالمي  والدوليررر   وكرررذ
 لمحرك   تتعام  ما ىذه الق ي  كحزم  واحدة.

وتطر  المقاء إلري أحروا  مصرر ومرا يكراد ليرا  وأن ق ري  نجراح التجربر  اإلسرالمي  فري مصرر مو را رىران 
الثررورات العربيرر  وآالميررا  وآفررا   كبيررر عمرري المسررتو  المحمرري واإلقميمرري والعررالمي  وكررذل  الحررديث عررن آمررا 

حيرراء ق رراياىا المصرريري   وعمرري رأسرريا أم  التعرراون بررين دو  الربيررا العربرري  ودورىررم فرري اسررتنياض ايمرر   وا 
 الق ايا  ق ي  المسممين ايولي: ق ي  فمسطين ايسيرة.

الدايمير  واليارجير  وأكد ف ريم  الشري  القر راوي دعمرو لتحقير  المصرالح  الفمسرطيني   وترذلي  كر  العقبرات 
التي تسعي إلجيا يا  وتيدف إلري تصردع البيرت الفمسرطيني  وتعمير  جرذور االنقسرام برين أبنائرو  م ريفًا: 
إن ما يجما الفمسطينيين عمي ايتالف فصائميم وتوجياتيم أكثر مما يفرقيم  وما يدعوىم لمتكاتف والتناصح 

 .أكثر مما يركن بيم إلي التنافر والتشرذم والتناطح
وابتيررررر  ف ررررريم  الشررررري  إلررررري اهلل بالررررردعاء أن ييررررررج مصرررررر مرررررن ىرررررذه الكبررررروة  وأن يعجررررر  برررررالفرج إليواننرررررا 

 الم طيدين في سوريا وأن يحرر فمسطين ك  فمسطين من أيدي الصياين  المجرمين.
 65/6/6023الشرق، الدوحة، 

 
 وليةمسئال "إسرائيل"وتحمل  الفمسطينيتدين استشياد األسير  المصرية الخارجية 58

حر  ايسرر   فريبالسياسرات اإلسررائيمي   المصرري نردد محمرد عمررو وزيرر اليارجير : كتبت أميرة عبرد السرالم
 .اإلسرائيميسجن "مجدو"  فيأدت إلي استشياد ايسير "عرفات جرادات"  والتيالفمسطينيين  
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سطين  ومن تداعيات فم فيوحذر عمرو من أن استمرار السياسات اإلسرائيمي  سيؤد  إلي انفجار ايو اع 
 المنطق . فيتدىور ل و اع  أيمسئولي   "إسرائي "المنطق  كك   محمال  فيذل  عمي ايو اع 

باتيرراذ موقررف قررو  مررن ممارسررات  الرردوليوأعرررب عمرررو عررن تعازيررو لعائمرر  ايسررير الشررييد  مطالبررًا المجتمررا 
 ح  ايسر  الفمسطينيين. فيالالإنساني   "إسرائي "

 65/6/6023، مصر، اليوم السابع
 

 اتصاالت مصرية بي"حماس" إلنقاذ ممف المصالحة الفمسطينية 59
لر"اليوم السابا" عن اتصاالت مصري  مكثف  يرال  السراعات الما ري   فمسطينيكشف مصدر : آما  رسالن

 يفرركران مقررررا بعرد غرد ايربعراء  الرذيبحركر  حمراس  لمحاولر  إقناعيررا بالعردو  عرن قرارىرا ب لغرراء االجتمراع 
القرراىرة  مرررا حركرر  فرررتح  لبحررث المشررراورات النيائيرر  الياصررر  بتشرركي  حكومررر  وحرردة وطنيررر  برئاسرر  الررررئيس 

 .وأو ح المصدر  أن االتصاالت حتي ا ن لم تسفر عن جديد محمود عباس.
 65/6/6023اليوم السابع، مصر، 

 
 مميون دوالر لجامعة بيرزيت في فمسطين 2.5قطر تقدم  60

دولرر  قطررر بتقررديم مميررون ونصررف مميررون دوالر لجامعرر  بيرزيررت فرري ال ررف  الغربيرر  فرري قامررت : قنررا –الدوحرر  
فمسطين عمي شك  دعم تقدمو الجامع  لمطمب  غير المقتدرين ماليا  وىو من مصرادر العجرز المرالي السرنوي 

 في ىذه المؤسس .
سطيني  الرائردة رغرم االحرتال  ويأتي ىذا التبرع كجزء من مساىم  دول  قطر في مساندة المسيرة التعميمي  الفم

اإلسرائيمي. وسب  أن زار وفد برئاس  رئيس الجامع  دول  قطر  وتم االتفا  عمي أن يقوم الوفد بزيارة أيرر  
 قريب  لمدول  بغرض مساعدة ىذه المؤسس  التعميمي  العريق  وتعمي  التعاون معيا.

 66/6/6023الشرق، الدوحة، 
 
 

 "جردات"األسير الفمسطيني ة وفاة يمسئول" سرائيلإ"يحمل  العربي"البرلمان " 62
 الررذيعرفررات جرررادات  الفمسررطيني  الشررييد العربررينعرري أحمررد محمررد الجررروان  رئرريس البرلمرران : آمررا  رسررالن

  وأكرد الجرروان أن سرمط  االحرتال  قامرت اإلسررائيميسجن مجردو شرما   فيمصرعو أثناء التحقي  معو  لقي
تفاقيات جنيف والمواثي  الدولي  الياص  بحقو  ايسرر  والمعتقمرين  محمراًل برذل  وتقوم بميالف  التزاماتيا ال

حكوم  االحتال  المسؤولي  الكامم  عن حياة الشرييد جررادات وحيراة بقير  ايسرر  ويصوًصرا الم رربين عرن 
 الطعام.

الباسررر  وأسرررراه  الفمسرررطينيبيررران لرررو اليررروم  إن البرلمررران يقرررف إلررري جانرررب الشرررعب  فررريوقرررا  رئررريس البرلمررران  
سرررجون االحرررتال   داعيرررا المنظمرررات الدوليررر  لتحمررر  مسرررئولياتيا إلطرررال  سرررراح  فررريالم رررربين عرررن الطعرررام 

 .الصييونيسجون االحتال   فيسامر العيساو  وزمالئو الم ربين عن الطعام  الفمسطينيايسير 
 وطنررينيررا ق رري  إجمرراع ق رري  ايسررر   ياصرر  وأ فرريكمررا طالررب الجررروان الفمسررطينيين إلرري وحرردة الموقررف 

 لمواجي  السياسات الصييوني  العنصري . فمسطيني
 65/6/6023اليوم السابع، مصر، 
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 لردع الميربين غزةحدود مع العمى  "يكيرب" األنفاق المصريصحيفة إسرائيمية: األمن  66

أن قررروات   65/6/6023 تقريرررر ليرررا اليررروم االثنرررين فررريذكررررت صرررحيف  "كالكاليسرررت" االقتصرررادي  اإلسررررائيمي  
ايمن المصري  باتت تستيدم طرقا حديث  وغير متوقع  لمميربين العاممين عمي أنفا  التيريب المنتشرة عمي 

"يكيررب" أنفرا  التعريرب باإل راف  لسردىا بميراه  المصرريطو  حدود القطاع مرا مصرر  مو رح  أن ايمرن 
 .الصحيالبحر ومياه الصرف 

العقيرد أحمرد عمري برأن  الرسميكان قد أكد عمي لسان متحدثو  صريالموأشارت الصحيف  العبري  أن الجيش 
  مو ح  أن ىذه المررة يبردو أن المصرريين المصري القوميسد اينفا  ىو أمر بالغ ايىمي  بالنسب  ل من 

 يأيذون سد اينفا  بمح  الجد وىو ما ظير عمي أرض الواقا.
فرري رفررح  باإل رراف   الصررحينفررا  بميرراه الصرررف قررام بغمررر اي المصررريأن الجرريش  "كالكاليسررت"وأ ررافت 

 لمصادرة الجنود المصريين يجيزة الكمبيوتر ومنتجات االلكتروني  قب  تيريبيا عبر اينفا .
نفقا مرن برين  00 حواليأن اقتصاد غزة كان يعتمد لسنوات عديدة عمي أنفا  التيريب  وأن  أي اوأو حت 

مصررر بصررورة كبيرررة  فرريالرتفرراع أسررعار الوقررود  أد  الررذيايمررر  مئررات اينفررا  كانررت تسررتيدم لنقرر  الوقررود 
 لو. الحكوميبالرغم من الدعم 

وأكرردت الصررحيف  العبريرر  أن العمرر   ررد أنفررا  التيريررب كانررت بمثابرر   رررب  قاسرري  لمغايرر  لميزانيررات حكومرر  
عرا  رد قروات بشرن ىجومرا الذ لبردوير صرالح  القيراديجعر  قرادة الحركر  وعمري رأسريم  الرذيحماس  ايمرر 
 ايمن المصري .

أجبررت  المصرريوفي المقاب   كشفت الصحيف  اإلسرائيمي  أنو نتيجر  لسرد أنفرا  التيريرب مرن جانرب الجريش 
حركرر  "حمرراس" عمرري التعامرر  تجاريررا مررا ترر  أبيررب  مو ررح  أن وزارة النقرر  اإلسرررائيمي  ولجنرر  تنسرري  إديررا  

 والزراعري التجراريشراحنات محممر  بب رائا لمقطراعين  320ب ديا   "إسرائي "غزة أكدت سماح  فيالب ائا 
اليراص بغرزة بيرالف  التجراريشاحن  محمم  بالحصي لمقطراع  30وقطاع المواصالت والمساعدات  منيم 

 إديا  كميات من ايسمنت وحديد البناء ياص  بمشاريا دولي .
بنقرر  المسرراعدات لمفمسررطينيين  و التابعرر  ل مررم المتحرردة المعنيرر OCHAوفرري السرريا  نفسررو  أكرردت منظمرر  .

 إلي غزة عبر معبر "كيرم شالوم". "إسرائي "تحم  الب ائا من  التيعدد الشاحنات  فيزيادة 
 65/6/6023اليوم السابع، مصر، 

 
 "إسرائيل"المجمس الوطني يدعو قوات النظام لرفض قرار االنسحاب من الحدود مع سورية:  63

ي السرروري  أمررس  الجنررود وال ررباط السرروريين لرررفض تنفيررذ قرررار دعررا المجمررس الرروطن: نررذير ر ررا - بيررروت
  عمررري  ررروء أنبررراء أكررردىا ناشرررطون ومقررراتمون معار رررون  أن الجررريش "إسررررائي "االنسرررحاب مرررن الحررردود مرررا 

النظررامي سررحب جررزءا مررن قواتررو المنتشرررة فرري ريررف القنيطرررة ودرعررا عمرري يطرروط المواجيرر  فرري الجرروالن إلرري 
اعتبررره الثرروار فرري جنرروب سرروريا إعطرراء ايمرران لإلسرررائيميين والتأكيررد ليررم أن ىررذه دمشرر  وريفيررا  ايمررر الررذي 
 الجبي  ال تعني شيئا لمنظام.

وأو ررح النرراط  الرسررمي باسررم المجمررس العسرركري فرري السررويداء النقيررب شررفي  عررامر أن القرروات النظاميرر  لررم 
عير  باتجراه ريرف دمشر   فيمرا أبقرت تي  كام  مواقعيا  ب  سحبت قوات من المشراة وأفرواج المردرعات والمدف

 عمي مواقا الصواري .



 
 
 

 

 

           33ص                                    6786العدد:                66/6/6023الثالثاء  لتاريخ:ا

في المائ  من القوات المنتشرة عمي يرط المواجيرات ترم سرحبيا منرذ بردء  20"أن "الشر  ايوسط"وأكد عامر لر
االحتجاجات حتي ا ن  بما فييا قوات مرن منطقر  درعرا  وجميعيرا تابعر  لمفرقر  اليامسر  التري ينراىز كثيرىرا 

مركز الفرق  الواقا في منطق  أزرع فري درعرا  مرا زا  عمري حالرو  "  الفتا إلي أن "كري نظاميألف عس 25الر
 ."بينما تم االنسحاب من جميا المواقا المتايم  لمحدود ما إسرائي 

 66/6/6023الشرق األوسط، لندن، 
 

 انسجون االحتالل انتياك لحقوق اإلنس جرادات فيمركز سواسية لحقوق اإلنسان: استشياد  64
أعررب مركرز سواسري  لحقرو  اإلنسران ومناى ر  التمييرز  عرن إدانترو الشرديدة الستشرياد : عبد المطيف صربح

يتحمرر  المسررئولي   الصررييونيالسررجون الصررييوني  مؤكرردا أن الكيرران  فرريعرفررات جرررادات  الفمسررطينيايسررير 
سررر  الفمسررطينيين  الررذين   بسرربب انتياكررو المسررتمر لحقررو  وحريررات ايالفمسررطينيالكاممرر  عررن مقترر  الشررييد 

 سجين من أمراض مستعصي . 2500ألف أسير  ومعاناة أكثر من  22يبمغ عددىم أكثر من 
 التريوعمي عكس كاف  دو  العالم تررفض االلترزام بالواجبرات  "إسرائي "بيان لو اليوم  أن  فيوأ اف المركز 

يومرًا   30ال تجيرز أن يتعرد  سرجن ايسرير  والتريتقرىا الشرائا والمواثي  الدولي  الياصر  بحقرو  اإلنسران  
 بينما تتعد  سنوات اعتقا  وأسر الفمسطينيين عشرات السنين.

يتعررض لرو ايسرر  والمعتقمرون  الرذي  أن ما يحدث من انتياكات ل سر  يو ح مرد  الظمرم "سواسي "وأكد 
مجموعيرررا الحرررد  فررريتشرررك   التررريسرررجون االحرررتال   ومرررد  التجاىررر  واالسرررتيتار بكافررر  المعرررايير الدوليررر   فررري

لمتحر  العاجر  مرن أجر  رفرا الظمرم عرن  الدولييجب االلتزام بو واالحتكام إليو  داعيا المجتما  الذيايدني 
ايسر  الفمسطينيين الذين يتعر ون يوميًا النتياكات جسيم   والعم  من أجر  التيفيرف مرن معانراة الشرعب 

دماء وأرواح أبنراءه كر  يروم  وعمري مررأ  ومسرما مرن العرالم  يدفا ثمن صموده من الذيايسير   الفمسطيني
 أجما.

 65/6/6023اليوم السابع، مصر، 
 

 كمم فوق فمسطين 400حّمقت  "يوب"أ: طائرة إيرانيقائد عسكري  65
عرن  اإلسررائيميلمحررس الثروري العميرد حراجي زاده عمري الكرالم   اإليراني  التابعر  "ء"الجو ف اعّم  قائد قوات 

 "أيوب"  وأكد أن اإلسرائيميفي المجا  الجوي  "حزب اهلل"لر   من دون طيار التابع  "أيوب"    طائرةمد  تحمي
 كيمومتر قب  أن يعتر يا الكيان الصييوني. 000حمقت يكثر من 

االحرررررد  وقرررررا  حررررراجي زاده يرررررال  فررررريمم وثرررررائقي عر رررررو التمفزيرررررون الرسرررررمي اإليرانررررري مسررررراء أو  مرررررن أمرررررس
ائيميين لم يكونوا يتوقعون امتال  إيران ىذا المستو  مرن التقنير  فري مجرا  الطرائرات اإلسر "أن  60/6/6023

 20عرررن أن الطرررائرة تمكنرررت مرررن ايتررررا  المجرررا  الجررروي لرررر اإلسررررائيمي. وأشرررار إلررري الكرررالم "مرررن دون طيرررار
ين كيمررومتر فررري سرررماء فمسرررط 000اسرررتطاعت أن تحمررر  لمسرراف  أكثرررر مرررن  "أيرروب"كيمررومترًا فقرررط  كاشرررفًا أن 

 المحتم .
مرن دون طيرار   ىرذه الطرائرة"  وقرا : "حزب اهلل تعّمد عرض الطائرة أمام أجيزة الرصد اإلسررائيمي "وأعمن أن 

تستيدم تقني  تمّكنيا من التحمي  وتنفيذ ميماتيا ثم العودة إلي القاعدة من دون أن يكشرفيا اإلسررائيميون كمرا 
رة شرّغ  أيروب فري مسرار كانرت تمرر فيرو مرن أمرام كرراميرات حردث ذلر  لغيرر مررة  لكرن حرزب اهلل فري ىرذه المر
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كي يحق  ىدفو  وحق  ذلر   -عنيا   والتي لدينا ولد  حزب اهلل معمومات كافي  -المراقب  لمناطيد إسرائيمي  
 ."فعاًل برأيي

 66/6/6023ندن، لالحياة،  
 

 وفد متضامن متعدد الجنسيات يعبر من مصر إلى غزة 66
مت رامنا أجنبيرا مرن جنسريات ميتمفر    26إلي قطاع غزة عرن طرير  معبرر رفرح  وص : رفح ر محمد حسين

وقررا  مصرردر  ظرر  الحصررار. فرريقطرراع غررزة  وبحررث احتياجررات القطرراع  أىرراليزيررارة لمت ررامن مررا  فرريوذلرر  
 المعبر  إنو تم توفير ك  احتياجات أع اء الوفد وتسيي  ميم  عبورىم. فيمسئو  

 65/6/6023اليوم السابع، مصر، 
 

 من سوريةواشنطن ولندن: ال مقترح بإلغاء ديون األردن مقابل استقبال الالجئين الفمسطينيين  67
  ما تردد مرن االثنين نفت السفارتان ايمريكي  والبريطاني  في العاصم  ايردني  عّمان  أمس": يو .بي .آي"

ئين الفمسطينيين في سوريا  ووصفتا أنباء عن دراس  إلغاء الديون المستحق  عمي ايردن مقاب  استقبالو الالج
 . "ال أساس ليا من الصح "ىذه التقارير بأنيا 

السرررفيرين ايمريكررري سرررتيوارت جرررونز "وذكررررت السرررفارتان فررري بيررران مشرررتر  أصررردرتو السرررفارة ايمريكيررر   أن 
وشرّدد   "والبريطاني بيتر ميميت  اطمعا عمي تقارير صحفي  عن الغرض من دعم بمدييما االقتصادي ل ردن

تيرردف إلرري تعزيررز النمررو ". وأ رراف أن المسرراعدات "ىررذه التقررارير ال أسرراس ليررا مررن الصررح "البيرران عمرري أن 
يغررراض إنسرراني  "  مشرريرًا إلرري أن المعونرر  المقّدمرر  لالجئررين السرروريين "االقتصررادي وتنميرر  المجتمررا ايردنرري

 ."فقط
 66/6/6023الخميج، الشارقة، 

 
 
 

 راء تحقيق مستقل وشفاف في مالبسات وفاة جراداتاألمم المتحدة تدعو إلج 86
: دعررت ايمررم المتحرردة إلجررراء تحقيرر  مسررتق  وشررفاف فرري مالبسررات استشررياد ايسررير أي"يررو برري " -نيويررور 

جراء ذلر  يرال   الفمسطيني عرفات جرادات في السجون اإلسرائيمي   وأن تعمن نتائجو في أقرب وقت ممكرن.
 .إدواردو دي  بوي" تحدث باسم ايمم المتحدةالملر " مؤتمر صحافي بنيويور 

منس  ايمم المتحدة الياص لعممي  السرالم فري الشرر  ايوسرط روبررت سريري "يؤكرد  أنوأشار دي  بوي إلي 
  بشررأن  رررورة "ل مررم المتحرردة برران كرري مررون"مجررددًا موقررف ايمررم المتحرردة الررذي أعرررب عنررو ايمررين العررام 

وليرر  الياصرر  بحقررو  اإلنسرران تجرراه جميررا المعتقمررين والسررجناء الفمسررطينيين فرري االحترررام التررام لاللتزامررات الد
 السجون اإلسرائيمي ".

سررريري بعرررث بتعازيرررو يسررررة جررررادات معبررررًا عرررن حزنرررو وقمقرررو العميقرررين لوفاترررو فررري السرررجون  أنولفرررت إلررري 
إلسرررائيمي  مررا رئرريس اإلسرررائيمي   ونرراقش ىررو ونائبررو جرريمس راولرري حالرر  السررجناء الفمسررطينيين فرري السررجون ا

 الوزراء الفمسطيني سالم فياض وصائب عريقات كبير المفاو ين الفمسطينيين.
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سريري أحرريط عممرًا بالنتررائج ايولير  لتشررريح جثمران جرررادات الرذي أجررري عمري جثمانررو بمشرارك  مررن  أنوذكرر 
 اليبراء اإلسرائيميين والفمسطينيين.

  إزاء تدىور صح  المعتقمين الفمسطينيين الم ربين عرن الطعرام  ايمم المتحدة ال تزا  تشعر بالقم أنوأكد 
وتؤكد مجددًا  رورة توجرو االتيرام إلري المعتقمرين فري االحتجراز اإلداري بردون تيمر   وأن يحراكموا  فري ظر  

  مانات ق ائي   وفقا لممعايير الدولي   أو أن يتم اإلفراج عنيم فورًا.
ثررب الو ررا عمرري ايرض حيررث يشررك  تصرراعد الترروتر يطرررًا حقيقيررًا ايمررم المتحرردة تراقررب عررن ك أنوأ رراف 

 لزعزع  االستقرار.
 أنيراوتناشد ايمم المتحدة كاف  ايطراف ممارس  أقصي درجات  بط النفس لمنا المزيد من العنف  مؤكدة 

 ستواص  العم  ما ايطراف بيدف إيجاد ح  يعالج محن  السجناء ويحفظ اليدوء.
 38/3/3124ن، القدس العربي، لند

 
 

 وفمسطين "إسرائيل"دعو إلى حوار مباشر وسريع بين تالخارجية الروسية  86
وفمسطين عمي بدء  "إسرائي "حث  إليدعا وزير اليارجي  الروسي   سيرغي الفروف  : يو بي أي -روسيا 

 حوار مباشر بأسرع ما يمكن".
و "يجب إجراء اجتماع لمرباعي  بأسرع ونقمت إذاع  "صوت روسيا" عن الفروف  قولو في مؤتمر صحافي إن

 وقت ممكن".
بين  المحادثات" أن إليوتتألف الرباعي  من "ايمم المتحدة" وروسيا والصين واالتحاد ايوروبي. ويشار 

  وقد استؤنفت لفترة 3116عمي قطاع غزة في  اإلسرائيمي والسمط  الفمسطيني  متوقف  منذ الحرب  "إسرائي "
 وقف االستيطان في ال ف  الغربي ". إسرائي سبب رفض قصيرة ثم توقفت ب

وقا  الفروف "يجب أن نجمس سويًا ونناقش كاف  المسائ   حتي لو لم يتم التوص  إلي أي اتفاقي  في نياي  
 االجتماع"  مشددًا عمي أن "الق ي  الفمسطيني  ال يمكن حميا إال بواسط  المفاو ات".

 38/3/3124الحياة، لندن، 

 
 
 
 

 حرب منظمة العربية لحقوق اإلنسان تدعو إلى التحرك لالعتراف باألسرى الفمسطينيين كأسرىال 01
لنررردن ر يدمررر  قررردس بررررس: أكررردت المنظمررر  العربيررر  لحقرررو  اإلنسررران فررري بريطانيرررا أن استشرررياد المرررواطن 

الترري الفمسرطيني عرفررات جرررادات فرري أقبيرر  التحقيرر  فرري سررجون االحررتال  يمقرري ال رروء عمرري وسررائ  التعررذيب 
بحر  المرواطنين الفمسرطينيين فري ايرا ري المحتمر  دون  2680تستمر قوات االحتال  باستيداميا منذ عرام 
 التفري  بين رج  أو امرأة كبيرا أو صغيرا.

أرسررمت نسرري  منررو لررر  32/3/3124ودعررت المنظمرر  العربيرر  لحقررو  اإلنسرران  فرري بيرران ليررا اليرروم االثنررين 
لم ررغط عمرري قيادتررو لحمر  ق رري  ايسررر  عمومرا وق رري  ايسررير جرررادات  "قردس برررس"  الشررعب الفمسرطيني 

إلرري الجمعيرر  العامرر  ل مررم المتحرردة لتشرركي  لجرران لمتحقيرر  فرري مررا يجررري  فرري سررجون االحررتال  اإلسرررائيمي 
 والعم  عمي تشكي  محكم  ياص  بجرائم "إسرائي "  د ايسر  الفمسطينيين. 
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ات "إسرائي "  د ايسر  الفمسطينيين برات مرن ال رروري السرعي لرد  وأكدت المنظم  أنو ما تعاظم انتياك
الجمعيرر  العامرر  ل مررم المتحرردة لالعتررراف بايسررر  الفمسررطينيين كأسررر  حرررب لو ررا المجتمررا الرردولي أمررام 

 مسؤولياتو لو ا آليات لحمايتيم من تغو  االحتال  اإلسرائيمي.
مررون بتشرركي  لجنرر  لمتحقيرر  فرري ظررروف تعررذيب الشررييد  وطالبررت المنظمرر  أمررين عررام ايمررم المتحرردة برران كرري

 جرادات ووفاتو والعم  بشك  جاد عمي محاسب  الجناة. 
 32/3/3124قدس برس، 

 
 

 معتقل في فرنسا يضربون عن الطعام تضامنًا مع األسرى الفمسطينيين 23جورج عبد اهلل و 02
زان الفرنسرري عررن الطعررام ت ررامنًا مررا أ رررب المبنرراني جررورج عبررد اهلل فرري سررجن النيميرر: يررو برري أي -لبنرران 

السرريئ   اعتقراليمايسرر  الفمسرطينيين الم ررربين عرن الطعررام فري السررجون اإلسررائيمي  احتجاجررًا عمري ظررروف 
 والتي أدت إلي وفاة المعتق  الفمسطيني عرفات جرادات بسبب التعذيب.

المركررزي الفرنسرري ان ررموا إلرري  "النيميررزان"مررن نررزالء سررجن  23وأشررارت مدّونرر  "حرررروا جررورج عبررد اهلل" أن 
 جورج عبد اهلل في إ رابو بينيم أع اء في حرك  إيتا االنفصالي  في إقميم الباس  اإلسباني .

ولم تو ح المدّون  ما إذا كان عبد اهلل وزمالؤه سي ربون عن الطعرام اليروم فقرط أو لمردة أطرو   عممرًا أنيرم 
 ت امنًا ما ايسر  الفمسطينيين.شباط الجاري ليوم واحد  4سب  أن أ ربوا في 

 38/3/3124الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل" فيساينس مونيتور: إقبال عمى أول روايتين إيرانيتين  76

قالررت صررحيف  "كريسررتيان سرراينس مونيتررور" ايمريكيرر   إنررو عمرري الرررغم مررن العررداء : كتبررت ريررم عبررد الحميررد
 فرريي  شرريدت تواجررد روايررات إيرانيرر  مترجمرر  إلرري العبريرر    إال أن الفترررة الما رر"إسرررائي "الشررديد بررين إيررران و
 ايسوا  اإلسرائيمي .

وأو رحت الصرحيف   أن جوناثران نرداف صراحب إحرد  دور النشرر اإلسررائيمي  الصرغيرة لكنيرا ميمر  لمغايرر   
كرران متشررككا إزاء فرررص نجرراح نشررر ورايرر  إيرانيرر  تحمرر  عنرروان "عمرري نررابميون" ألفيررا إراج بيزشرر  زاد عررام 

إلي المغ  العبري   ولم تكن شكوكو تتعم  بكون الرواي  من الكالسيكيات اإليراني  الحديث   أو أن مرن  2623
 ىذا الوقت وىي أولي نو   ب  كان ييشي من رد فع  الجميور. فيقامت بترجمتيا مترجم  غير معروف  

ارب وقناب  نووي   وقامت نو  أي ا وتقو  نو  إن ك  ما يعرفو اإلسرائيميون عن اإليرانيين ىو أن لدييم شو 
محمود دول  أبا ي ىرذا ايسربوع مرن جانرب دار نشرر عوفيرد البرارزة  اإليرانيبترجم  رواي : "العقيد" لممؤلف 

 وشريك  اكسارجو   والقت استحسانا.
اء اإلسررائيميين تظير بالعبري   وفتحا نافذة أمام القر  التيوىاتان الرواياتان ىما أو  ايعما  ايدبي  الفارسي  

 وقت ال يتشار  فيو البمدان سو  العنف واليوف. فيلمثقاف  الغني  إليران الحديث  
وتشرررير سررراينس مونيتررررور  إلررري أن المترجمررر  نررررو  مولرررودة فررري طيررررران  وغادرتيرررا مرررا عائمتيررررا أثنررراء الثررررورة 

  وتعمر  مرا سررائيمياإل السياسرياليسار  فيالقدس وأصبحت ناشط   في  ونشأت 2626عام  فياإلسالمي  
 .فمسطيني إسرائيميالمنظمات غير الحكومي  من أج  التوص  إلي سالم 

 65/6/6023اليوم السابع، مصر، 
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 ىّبة األسرى الفمسطينيين تدِخل نتنياىو في مأزق جديد... وتفرج عن الضرائب 73
اطنين الفمسررطينيين مررا تصرراعد المواجيررات بررين قرروات االحررتال  وبررين المررو : آمررا  شررحادة -القرردس المحتمرر  

الغا رربين فرري ال ررف  الغربيرر  وزيررادة القمرر  مررن ترردىور يطيررر إلرري حررد انتفا رر  ثالثرر   يقررف رئرريس الحكومرر  
« تنرازالت مؤلمر »اإلسرائيمي   بنيامين نتانياىو  أمام ايتبار صعب يتطمب منو يطوات جدي  وجريئر  وربمرا 

الرررئيس ايميركرري  بررارا  أوبامررا  المنطقرر  الشررير فرري محاولرر  الجتيرراز مأزقررو بنجرراح  يصوصررًا عشرري  زيررارة 
المقبرر   وىرري زيررارة تحمرر  فرري م ررامين أبحاثيررا أىميرر  كبيرررة لررد  اإلسرررائيميين كررون الممررف النررووي اإليرانرري 
الررذي يتصرردر ىرررذه ايبحرراث مرررا زا  يتصرردر أجنررردة اإلسرررائيميين  وىررم ليسررروا معنيررين برررأن يفرررض المو ررروع 

 .الفمسطيني نفسو كمو وع أو 
نتانيرراىو  الرررذي يصرررص مررا تبقررري مرررن وقرررت قبرر  زيرررارة أوبامرررا  إلنيررراء مفاو رراتو مرررا ايحرررزاب اإلسررررررائيمي  
لتشررركي  حكومررر   يمكنرررو أن يعمرررن مرررن يالليرررا يطوطرررًا عري ررر  لسياسرررتو  تكرررون مناسرررب  السرررتقبا  الررررئيس 

جانبررًا وجعميررا  ايميركرري  وجررد نفسررو أمررام يطررر ترردىور أمنرري مررن جبيرر  كرران يحرراو  طرروا  الوقررت و ررعيا
ثانوي . فيال  ايشير ايييرة التي سبقت االنتيابات اإلسرائيمي  وحتي اليوم اييير من االنتيابات لم يأيذ 
نتانيرراىو الق رري  الفمسرررطيني  عمرري محمرر  الجرررد وجعرر  الو ررا ايمنررري تجرراه إيررران ولبنررران وسرروري  وحمررراس 

لمؤشرررات اليطيرررة فرري ايزمرر  الترري تواجييررا ال ررف  ايكثررر أىميرر  فرري توجيررو إلرري اإلسرررائيميين  عمرري رغررم ا
حباط المواطنين من ميتمف الجوانب بياص  االقتصادي  واالجتماعي  وكذل  ق ي  ايسر .  الغربي  وا 

واليوم يحذرون في إسرائي  من تدىور أمني يطير  قد يجع  ال ف  جبي  نار مشتعم  لشريور طويمر  وربمرا 
ين السياسي  والعسكري  اإلسرائيميتين تبديان التيوف منيا وتسرتعد ايجيرزة لسنوات. وليس صدف  أن المؤسست

 ايمني  لمواجي  ميتمف السيناريوات المتوقع  فييا.
حرراو  نتانيرراىو التيفيررف مررن حرردة الترردىور الحاصرر  فرري ال ررف  مررن يررال  يطرروات عرردة اتيررذىا معتقرردًا أن 

فأرسرر  إلرري السررمط  الفمسررطيني  مستشرراره المحررامي سياسرر  الجررزرة والعصررا ىرري ايف رر  تجرراه الفمسررطينيين. 
يتسحا  موليو  ليدعوىا إلي اتياذ إجراءات فوري  تمنا حصو  تدىور أمني ولكنو فري الوقرت نفسرو اجتمرا 
ما وزراء في حكومتو ومسؤولين أمنيين لمبحث في سرب  التعامر  مرا التطرورات الحاصرم . وكمرا فري كر  مررة 

« نوايرا حسرن »قد نتانياىو ىذه المرة  أن سياستو في ما يسميو اإلسرائيميون يحاو  إر اء الطرف ا ير اعت
تجرراه الفمسررررطينيين ستنررررجح فأسرررررع إلرري اإلعررالن عررن تحويرر  أمرروا  ال رررائب الترري تحتجزىررا إسرررائي  وىنررا  
ا مسررؤولون تحرردثوا عررن احتمررا  اإلفررراج عررن دفعرر  مررن ايسررر  وتقررديم تسررييالت عنررد الحررواجز وغيرىررا ودعرر

السمط  الفمسطيني  إلي إرسا  طبيب شرعي ليشار  في تشريح جث  الشييد عرفرات جرردات  الرذي تروفي فري 
 السجن في شك  مفاجا وأدت وفاتو إلي ىذا االنفجار الجديد.

لكن اليمرررفي  التي انطمقت منيا التظاىرات وأعما  االحتجاج فري ال رف  أصربحت أكبرر بكثيرر مرن أن يكرون 
داء حسن ني . أما ايموا  التي أقر تحويميا  فيي بحد ذاتيا تشير إلي أن نتانياىو غير جدي حميا بمجرد إب

في إيجاد الحمو . فايموا  في شك  ياص ال تحتاج إلي مث  ىذه التظاىرات لمحصو  عمييا  حتي إنيا ال 
كررر   رئررريس الجبيررر  تعتبرررر تنرررازاًل أو بررروادر حسرررن نيررر   بررر  كمرررا قرررا  النائرررب العربررري فررري الكنيسرررت  محمرررد بر 

الديموقراطي  لمسالم والمساواة  إنيا أموا  سرقيا نتانياىو وحكومتو ويعيردونيا اليروم وبعرد احتجازىرا فري شرك  
غير قانوني  يصحابيا ايصميين وعمي نتانياىو أن يتيذ يطوات ميم  و روري  في دفا العممير  السرممي  

نيررراء االحرررتال . وفيمرررا وصرررف بركررر  التطرررورات التررر ي أعقبرررت وفررراة ايسرررير الفمسرررطيني جررررادات وا  رررراب وا 
القنبم  الموقوت  في المنطق   حذر إسرائي  من أبعاد سياستيا تجاه ايسر  الفمسرطينيين ودعاىرا »ايسر   بر 
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إذا وقررا أي مكررروه »إلرري اتيرراذ يطرروات فوريرر  واإلفررراج عررن ايسررر   طبقررًا لمقرروانين والشرررعي  الدوليرر  قررائاًل: 
 «. ن ايمر سيشع  حريقًا يمكن أن نتوقا بدايتو لكن  ال يمكن أن نتوقا نيايتويي أسير  ف

والسررؤا  ىرر  سررتنجح إسرررائي  فرري أن تبررادر إلرري يطرروة ميمرر  قبرر  أن تيرررج ايمررور عررن السرريطرة أم تنتظررر 
  غطًا آير من الميدان والمجتما الدولي؟

م يتوقرا ىرذا التفاعر  السرريا لمق ري  لكرن  فري الرد عمي ىذا السؤا  يحتاج إلي بعرض الوقرت ين نتانيراىو لر
الوقت نفسو تشير تجارب الما ي مرا إسررائي  إلري أنيرا فيمرت جيردًا بأنرو ال داعري لمواجير  اليطروات التري 
يتيذىا الفمسطينيون بعناد  يصوصًا مواجير  اإل رراب عرن الطعرام  ين عممير  كيرذه سرتأتي بنتيجر  واحردة 

 إسرائي  لإلفراج عن أسر .ووا ح  بتشكي   غط دولي عمي 
والوا ح اليوم أن الفمسطينيين لن يقبموا بأق  من اإلفراج عن دفع  غير قميم  مرن ايسرر  الفمسرطينيين حتري 
تيدأ ايو اع  وىذا ما ي ا نتانياىو أمام قرار سيكون م رطرًا التيراذه مرن دون ارتكراب أيطراء ترؤثر فري 

رة الرئيس أوباما من جي  أير . واتياذ ىذا القرار ليس برايمر يطواتو لتشكي  الحكوم   من جي   وفي زيا
السي   فنتانيراىو وحولرو مجموعر  كبيررة مرن سياسريين وعسركريين يعتبرر يطروة كيرذه تنرازاًل بر  تشرجيعًا لمثر  

البتزاز إسرائي  واإلفراج عن ايسر   بياص  بعرد « أعما  إرىابي »ىذه ايعما  أو ما يسمييا اإلسرائيميون 
ن يرجررت تيديرردات بيطررف وأسررر جنررود أو مررواطنين إسرررائيميين ليكونرروا ورقرر  مسرراوم  ي ررمن مررن يالليررا أ

 الفمسطينيون اإلفراج عن ايسر ...
وال ش  في أن حديث رئيس الكنيست الموقت  بنيامين بن أليعازر  يحم  أىمير  كبيررة. فيرو مرن عمر  قائردًا 

مردفاع. حرذر برن أليعرازر مرن يطرر اسرتمرار وتصرعيد ايو راع لمجيش اإلسرائيمي فري ال رف  وبعردىا وزيررًا ل
قرد تكرون تمر  انتفا ر  أوسرا وأيطرر وأكثرر دموير  »كون المنطق  واقع  عمي حافر  انتفا ر  ثالثر   وأ راف 

سررررن  والفمسررررطينيون واإلسرررررائيميون ممّرررروا ىررررذا  50مررررن االنتفا ررررتين ايولرررري والثانيرررر . االحررررتال  يقترررررب مررررن 
أليعازر عمي أن عمي نتانياىو أن يقود عممي  سياسي  في المنطق  قب  أن تفررض عميرو وشدد بن « االحتال 

 فر ًا من اليارج. ودعا نتانياىو لكي يقدم بيانًا إلي الكنيست حو  التدىور الجديد وكيفي  مواجيتو.
ء لرم يسرقطوا وبن أليعازر ليس وحيدًا في موقفو ىرذا فينرا  مسرؤولون إسررائيميون  يدعمونرو فري موقفرو  وىرؤال

من أسباب احتما  اندالع انتفا   ثالث  الو ا االقتصادي في ال ف  وق ي  ايسر  وكذل  السياس  التي 
يتبعيا المسرتوطنون تجراه الفمسرطينيين فري ال رف  وأبرزىرا االعترداءات والتنكير  وتيريرب ايمرال  الفمسرطيني  

 ومي  غيورا إيالند.  كما ير  رئيس مجمس ايمن الق«تدفيا الثمن» من سياس  
 

 الجيش يستعد النتفاضة األسرى
في الجيش اإلسرائيمي ال ينتظرون نتائج قرار تحوي  ايموا  أو اجتماعات الحكوم  لتتيذ قرارىا بسم  بوادر 
حسن الني   فررئيس أركران الجريش  بينري غرانتس  أصردر تعميمرات لجيشرو لالسرتعداد لمواجير  انتفا ر  ثالثر  

ت ال روري  كاف  لمواجيتيا. ومن جي  غانتس فال مكان لمعممي  السياسي  في يمفير  تردىور واتياذ اإلجراءا
 ايو اع وال عالق  لجمود العممي  في ايحداث وال حتي تصرفات المستوطنين أو ايسر  الفمسطينيين.

روج إلرري غررانتس اتيررم السررمط  الفمسررطيني  واعتبررر أن مررن يررؤجج النررار فرري ال ررف  ويحرررض السرركان عمرري اليرر
التظرراىرات مررا ىررو إال عناصررر فرري السررمط  الفمسررطيني  ذاتيررا. أمررا قررادة الجرريش وايجيررزة ايمنيرر  فتنظررر إلرري 

سريكون عرام الحسرم  ف مرا أن يكرون انييرار  6023ايمور من وجي  نظرر ميتمفر   ووفر  اعتقرادىم فر ن عرام 
ما أن تكون مسيرة سياسي .  السمط  وا 
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مواجيرر  انتفا رر  ثالثررر  يتطررر  أمنيررون وعسرركريون إلرري تجربرر  االنتفا رررتين  وفرري بحررث اإلسرررائيميين لكيفيرر 
ايولرري والثانيرر   المتررين تعتبررران كابوسررًا ليررم. والوا ررح مررن ايو رراع أن مررا يحرردث اليرروم فرري ال ررف  شرربيو 

. ففرري تمرر  الفترررة كرران الجرريش اإلسرررائيمي يسرريطر عمرري كرر  2682بايو رراع عشرري  االنتفا رر  ايولرري عررام 
الفمسطيني  ومسؤواًل عن استعما  جيراز الحيراة اليومير . كمرا كران نشراط الجريش محصرورًا بالعناير  فري  المدن

حماي  مسرتوطنين والعمر  عمري  رمان ترنقميم إلري جانرب حماير  مبراني اإلدارة العسركري . ووفر  اإلسررائيميين 
غال  الجامع  ات وفتحيا.ف ن الجيش بذ  جيدًا كبيرًا جدًا لمحارب  اإل راب التجاري وا 

أما إذا وقعت انتفا   ثالث  فالجيش سيكون م طرًا لحماي  الشوارع والمستوطنات لعدم منا يرروج اإلرىراب 
 من ال ف  إلي إسرائي   عمي حد اعتقاد بعض الجيات.

وفي ذروة ىذا النقاش رفا مسؤولون منح الجنود ال وء ايي ر إلطال  النار الحير  لمسريطرة عمري الو را 
اىر وصرررور لجنرررود ييربرررون مرررن حجرررارة شررربان وفتيررر  ال رررف  أو يقعرررون وىرررم يرك رررون ىربرررًا مرررن ولمنرررا مظررر

المتظاىرين  كما الصورة التي روج ليا قب  االنتيابات اإلسرائيمي  ايييرة. ودعا يبراء بينيم نرداف شررغاوي 
محظرور أن تصردر »إلي عدم اتياذ قرار يحظر من يالليرا عمري الجنرود فرتح النرار تجراه المتظراىرين وقرا : 

سررائي . فتقييرد أيرادي الجنرود بتعميمرات  تعميمات حظر لفتح النار. فال يدور الحديث فقط عن كرام  الجنود وا 
مقيدة  والمراعاة الزائدة النعكاس المشاىد في وسائ  اإلعالم  ستشجا فقط المتطرفين والعنيفين في المجتمرا 

لممواجيررر  بقررروة »لمعنرررف أو « االحترررواء»و « تصررراصاالم»  «كررربح الجمررراح»  « ررربط الرررنفس»الفمسرررطيني. 
ليست سياس . أدت سياس  االحتواء في الما ري إلري عنرف أشرد  وعنردما احتوينراه ىرو أي رًا   –« منيف  

 اشتد أكثر فأكثر إلي أن تطور إلي إرىاب حقيقي. 
 

شركم  عويصر  كممرا وأصربحت م« صرغيرة»االنتفا   ايولي والثاني  وكذا اإلرىاب في الجنوب وغيرىرا بردت 
  يقو  شرغاوي ويتعالي صوتو في الدعوة إلي الرد بالنار والتوقف «تطورت قدرة  بط النفس واالحتواء لدينا

 عن احتواء الو ا القائم.
 66/6/6023، الحياة، لندن

 
 دم الشييد ومعاناة األسرى مستوىخطاب دون  74

 د. حسن أبو حشيش
غ رربا  رد االحررتال  بعرد استشرياد ايسررير عرفرات جرررادات  تحركرت الجمراىير فرري مردن ال ررف  وقطراع غرزة

.وطالب الجميا بال استثناء بما في ذل  حركر  فرتح برالرد عمري الجريمر  ,وبرانطال  انتفا ر  ايسرر  , ورفرا 
االحرررتال  درجررر  التأىرررب واسرررتنفر قرررواه ايمنيررر  والعسررركري  , وبررردأ فررري اسرررتغال  ورقررر  االبترررزاز المرررالي كرشررروة 

 لمسمط .
ف اإلعالمي لمسمط  برئاستيا وقياداتيا الميتمف  كان متساوقا ل سف ما التيوف مرن انتفا ر  ثالثر  , الموق

وتركزت التصريحات أن االحتال  ييطط النفالت االو اع في ال ف  الغربي  , وىو يسعي لسرحب السرمط  
لسرمط  عمري ىرذا المسرتو  الي مربا االحتال  لقمب الطاول  ...ما ىذا, ما الذي يحص , كيف تجررأت قيرادة ا

 من اليطاب ؟!
طال  سراح االسرر  ,وف رح  الشعب كمو ُيريد حراكا جماىيريا عاما لمتيمص من سطوة وسياس  االحتال , وا 
سياس  التيويد ... وىذا ُيمث  حال  اجماع شعبي لك  مكونات الشرعب الفمسرطيني , وترأتي السرمط  لتقرو  إن 
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وفرتح مرنيم بتيطريط مرن قيرادة االحرتال  إليرراج السرمط  مرن منيجيرا. ىذا الموقف الوطني لمشعب وفصائمو 
 وىنا من حقنا التساؤ  ىي تمث  من ؟! وتعبر عن من ؟!

إنو يطاب ميزوم , ُمتدنٍّ , غير واقعي, وبعيد عن القواعد الشعبي  , ال يمير  بت رحيات الشريداء , وال ُيمبري 
الفمسررطيني , واسررتيتار بتطمعررات الجميررور وبررايعراف  تطمعررات ايسررر  ومعانرراتيم . وىررو اتيررام لكرر  الشررعب

السياسرري  والدسررتوري    إن لررم يالمررس الحرراكم الرررأي العررام وال يمررتحم مررا مطالبررو فعميررو أن يرحرر  , وايمررر فرري 
الحال  الفمسطيني  ثوري بجانب القرانوني وىرو أكثرر تعقيردا ين العالقر  مرا االحرتال  مرتبطر  بثوابرت وق رايا 

 يري  ...فيكون الو ا أصعب وألزم بح  العالق  بين المسؤو  والشعب.مفصمي  ومص
ولررو رجعنررا إلرري الرروراء قمرريال سررنجد مثرر  ىررذه التصررريحات قررد تكررررت فرري .حجررارة السررجي و حيررث اعتبرتيررا 

 السمط  محاول  من االحتال  لمتيريب عمي عباس في ذىابو ل مم المتحدة ...
والتركيررز فرري  نرراس , وُمراعرراة مشرراعر وأحاسرريس وتطمعررات الجميررور.مررن الُميررم أن تحترررم السررمط  عقررو  ال

آليررات تمتررين الجبيرر  الدايميرر  , وتوحيررد الصررف لمقصرراص لمشرريداء والعمرر  عمرري اإلفررراج عررن ايسررر  .ين 
 القافم  ما ي  , والتغير قادم , واالنتفا    د االحتال  والظمم آتي  ال محال .

 65/6/6023، فمسطين أون الين
 

 ُق سراح األسرى حقٌّ وليَس قضيًَّة تفاوضيَّةإطال  75
 ىاني المصري
ييرروض ايسررر  بشررك  عررام  والم ررربون عررن الطعررام بشررك  يرراص  أطررو  معركرر  ممحمّيرر  بطولّيرر  عرفيررا 

 التاري  تفو  قدرة البشر عمي التحم   لتأكيد عدال  ق يتيم وحقيم في الحرّي .
لمستويات الرسمّي  والشعبّي  أكبر بكثير من ىب  موسمّي  أو ردة ايسر  يستحقون تحرًكا فمسطينًيا عمي ك  ا

فعرر  مؤقترر  نتيجرر  إ ررراب أرررسر  عررن الطعررام أو استشررياد أسررير؛ وذلرر  لفرررض ق رريتيم كق ررّي  ممحرر  عمرري 
جبارىرا عمري  امتداد العالم  ال سيما في ايمم المتحدة ومجمس ايمن  لدفعو لمتحر  وال غط عمري إسررائي  وا 

 حيم  يصوًصا الذين يقبعون في غياىب المعتقالت اإلسرائيمّي  منذ ما قب  اتفا  أوسمو. إطال  سرا
لقررد أيطررأت القيررادة الفمسررطينّي  يطررًأ فادًحررا فرري تعامميررا مررا ق ررّي  ايسررر   يصوًصررا عنرردما لررم تصررر عمرري 

حيم إلري ق رّي  إطال  سراح ايسر  قب  توقيا اتفا  أوسمو وتطبيقو  وتيطأ ا ن عندما حولت إطال  سررا
تفاو رّي   يررتم طرحيررا ك حررد  الق رايا ايساسررّي  الترري يجررب االتفررا  عمييرا قبرر  اسررتئناف المفاو ررات حيًنررا  

 وأحد شروط االتفا  الذي يمكن أن تنتيي إليو المفاو ات حيًنا آير.
  السررتئناف فرري ا ونرر  ايييرررة  الحررظ الجميررا أن ىنررا  إعررادة صررياغ  لمشررروط .عفررًوا المطالرربو الفمسررطينيّ 

المفاو ررات  الترري تشررم  االتفررا  عمرري مرجعّيرر  واحرردة وممزمرر  تت ررمن الموافقرر  عمرري قيررام الدولرر  الفمسررطينّي  
طال  سراح ايسر   بحيث سقط شرط االتفرا  عمري 2622عمي حدود عام    ووقف االستيطان وقًفا تاًما  وا 

 مرجعّي  ويتم الحديث عن الشرطين ايييرين فقط.
رح ق ّي  ايسرر  كق رّي  تفاو رّي  تكمرن أواًل: فري أنيرا تجعر  إطرال  سرراحيم محر  مسراوم   إن يطورة ط

حيررث يررتم التفرراوض عمرري إطررال  سررراح قسررم مررن ايسررر   وتررتم المسرراوم  عمرري العرردد  والررديو  فرري دوامرر  
ماء المعرررايير اإلسررررائيمّي  التررري تت رررمن رفرررض إطرررال  سرررراح أسرررر  ممرررن تصرررفيم برررأن أيرررادييم "ممطيررر  بالرررد

الييودّيرر "  وأصررحاب ايحكررام العاليرر   وأسررر  القرردس والررداي  الفمسررطيني  وأسررر  فصررائ  معينرر  بحجرر  أن 
 قيادتيم لم تمتزم بر"نبذ العنف واإلرىاب" واالتفاقيات الموّقع  واالعتراف ب سرائي .
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لفمسطينّي  عمي استئناف وثانًيا: في أن إسرائي  يمكن أن ترىن إطال  سراح قسم من ايسر  بموافق  القيادة ا
المفاو ات  بحيث سيبدو الرفض الفمسطيني لمث  ىذا العررض وكأنرو رفرض إلطرال  سرراح ايسرر  المنروي 
أو الممكررن اإلفررراج عررنيم  وىررذا سرريعّرض القيررادة الفمسررطينّي  لمّرروم عمرري إىرردار فرصرر  إلطررال  سررراح بعررض 

 م جميًعا وراء الق بان.ايسر   عمي أساس أن إطال  سراح أي عدد أف   من بقائي
ذا وافقررت سررتتعرض لمّرروم أيً ررا  ينيررا تكررون قررد تيمررت عررن شررروطيا السررتئناف المفاو ررات مقابرر  إطررال   وا 
سرراح قسررم مرن ايسررر  الرذين سررتحرص إسررائي  كالعررادة عمرري أن يكونروا قررد أنيروا معظررم مردة حكميررم أو مررن 

 كبار السن والمر ي.
يجررب أن يكررون ميتمفًررا جررًدا عمررا يجررري حترري ا ن  يصوًصررا أن  مررا سررب  يو ررح أن التعامرر  مررا ايسررر 

التجرب  الفمسطينّي  نفسيا أثبتت أن المعايير اإلسرائيمّي  تكسر عندما يمم  الفمسطينيون أورا  قوة  مثر  أسرر 
جنرردي إسرررائيمي وموقررف متماسرر   كمررا حرردث فرري صررفقات تبرراد  ايسررر  الترري تررم فييررا اإلفررراج عررن آالف 

 ب  تسميم جثث أو جنود مأسورين.ايسر  مقا
إن حرر  أبطررا  الحرّيرر  برراإلفراج عررنيم حرر  ولرريس ق ررّي  تي ررا لممسرراوم   وحترري تي ررا إسرررائي  يجررب أن 
تالحقيا ق ّي  اإلفراج عن ايسر  عمي امتداد العالم  وتعرف أن الو را ىنرا سرينيار عمري يمفّير  اإلصررار 

 يمر من وقت وت حيات.الفمسطيني عمي إطال  سراح ايسر  ميما كمف ا
إن ردة فع  االحتال  الحالّي  عمي المقاوم  الشعبّي  المتصاعدة عمي يمفّي  المطالب  ب طال  سراح ايسرر   
والناجم  من اليشي  من تحوليا إلي انتفا   شامم   ظيرت بتحوي  العائردات الفمسرطينّي   ومطالبر  نتنيراىو 

فيرررف االحتقررران؛ ترررد  عمررري أن المقاومررر  وتصرررعيدىا ىررري الطريررر  الوقحررر  لمررررئيس "أبرررو مرررازن" بالتررردي  لتي
 الم مون وايسرع لإلفراج عن ايسر  من دون ثمن سياسي.

ال يكفي ما تقوم بو القيرادة والفصرائ  والشرعب والنشرطاء  فيرذا جيرد ولكنرو أقر  مرن الحرد ايدنري مرن الن را  
 الذي يستحقو من  ّحوا بأغمي سنوات حياتيم من أج  شعبيم.

لماذا ال نعطي لالحتال  رسال  مفادىا بأن ك  شيء سينيار إذا لم يتم اإلفراج عن ايسر   وأنو ال تفراوض 
وال تنسي  أمنيًّا وال اقتصاديًّا وال من أي نوع إذا لم يتم اإلفرراج عرن ايسرر   وأن االفرراج عرن قسرم ال يكفري  

أو مررررن أجرررر  االتفررررا  عمرررري اسررررتئناف وأن إطررررال  سررررراحيم ليسررررت نقطرررر  تنرررردرج عمرررري طاولرررر  المفاو ررررات 
المفاو ات  ما يؤدي إلي أن إطال  سراح قسم من ايسر  وف  المعايير اإلسرائيمّي  يكون مقاب  ثمن غراٍ  
جررًدا  وىررو العررودة إلرري دوامرر  المفاو ررات الجينمّيرر  العبثّيرر  الترري تفيررد إسرررائي  فائرردة عظيمرر   بحيررث تسررتيدم 

بررو مررن يمرر  حقررائ  احتاللّيرر  واسررتيطانّي   بمررا فييررا اعتقررا  المزيررد مررن  المفاو ررات لمتغطّيرر  عمرري مررا تقرروم
ايسر   حتي بما يشم  ايسر  الرذين ترم اإلفرراج عرنيم سرابقا النتيراء محكروميتيم أو  رمن صرفقات تبراد  

 ايسر .
ح قد يقو  قائ  إن التعام  ما ق ّي  ايسرر  كحر  غيرر قابر  لمتفراوض عميرو سريؤدي إلري عردم إطرال  سررا

أٍي منيم  وىذا غير صحيح عمي اإلطال   فالمطالب  باإلفراج عن ايسر  من دون استثناء ال تعنري رفرض 
اإلفراج عن دفعات منيم وال تحسين شروط حياتيم في ايسر  ولكنو يعني إن اإلستراتيجّي  الحاسرم  لإلفرراج 

عن أي منيم أو تحسرين شرروط أسررىم عنيم ىي أن اإلفراج عنيم جميًعا ح  ال يقب  المساوم  وأن اإلفراج 
 يجب أال يكون لو ثمٌن سياسيٌّ  ين ذل  يمس بالق ّي  الوطنّي  التي نا موا وسجنوا من أجميا.

ألرف فمسرطيني  العديرد مرنيم  800إن التجرب  منذ اعتقا  أو  فمسطيني وحتي ا ن شيدت اعتقا  أكثر من 
مسرطيني مرا ايسرر  يشروبو الكثيرر مرن اييطراء والنرواقص يكثر من مرة؛ ترد  عمري أن التعامر  الرسرمي الف
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التي بحاج  إلي معالج   وأىميا تصور أن إظيار النوايا الحسن  والمرون  واالعتدا  المفرط يمكن أن يشجا 
إسرررائي  عمرري االسررتجاب  لممطالررب الفمسررطينّي   الررذي أد  إلرري فررتح شرريّي  إسرررائي  عمرري المزيررد مررن التنررازالت 

    حتي بالنسب  لق ّي  ال تحتم  التنازالت مث  ق ّي  ايسر .الفمسطيينيّ 
إن إسرائي  شأنيا شأن أي احتال  في التاري  ال تفيم سرو  لغر  واحردة ىري لغر  المقاومر   وعنردما تشرعر أن 
االحتفررراظ بايسرررر  سيعر ررريا إلررري يسرررائر متنوعررر  أكثرررر مرررن ايربررراح التررري تعرررود عمييرررا مرررن االحتفررراظ بيرررم 

 حيم.فستطم  سرا
ما يؤكد ىذا االستيالص أننا ا ن بعد أكثر من عشرين عاًما عمي بردء مرا يسرمي "عممّير  السرالم" أبعرد عرن 
نيراء االحرتال   وحر  تقريرر المصرير   تحقي  أٍي من الحقو  الفمسرطينّي   بمرا فييرا إطرال  سرراح ايسرر   وا 

ًدا برررالرغم مرررن االعترررراف الررردولي بالدولررر  وحررر  العرررودة واالسرررتقال  الررروطني. فاالسرررتقال  الررروطني ال يرررزا  بعيررر
الفمسطينّي  المراقب   وك  يوم يصبح بعيًدا أكثرر  إذا لرم نردر  أننرا بحاجر  إلري مسرار جديرد قرادر عمري تغييرر 
مرروازين القرررو   وفرري ظررر  توسررريا االسررتيطان وتيويرررد القرردس وأسررررلتيا وتقطيرررا ايوصررا  والجررردار والحصرررار 

 ني الجاما والمؤسس  الواحدة والقيادة الموحدة.واالنقسام وغياب المشروع الوط
 

لقد آن ايوان إلطال  سراح ايسر   وعم  ك  ما يمزم لتحقي  ىذا اليدف  يصوصا المعتقمين منذ ما قب  
أوسمو  فميتم التعام  عمي ىذا ايساس  وليس عمي أساس أن معرك  اإلفراج عن ايسر  مرتبط  بنجراح أو 

 منذ زمن بعيد.فش  عممّي  سالم ماتت 
 66/6/6023، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(

 
 االنتفاضة الثالثة وعام الحسم  76

 عريب الرنتاوي
فرري ال ررف  الغربيرر  والقدس..ىررذا ” انتفا رر  ثالثرر “المسررتو  العسرركري اإلسرررائيمي .الجرريشو يحررذر مررن انرردالع 
دنا جممرر  مررن اإلشررارات الدالّرر  عمرري تنررامي احتمررا  أمررر حررذرنا .إقرررأ بّشرررناو بررو مررن قبرر   ولقررد رصرردوا ورصرر

كيررررذا..أواًل بسرررربب انسررررداد ييررررار السررررالم وحرررر  الرررردولتين..وثانيًا: بسرررربب االسررررتيطان الزاحررررف عمرررري ايرض 
والعاصررم  والحقررو  والمقدسررات  مررا كرر  مررا يقترررن بررو ويصرراحبو  مررن غطرسرر  واعتررداءات تمارسرريا قطعرران 

ت  رررغط ال رررائق  االقتصرررادي  التررري تمرررف المجتمرررا الفمسرررطيني المنكررروب المسرررتوطنين السرررائب ..وثالثُا: تحررر
مررن ” القرررف واالشررمئزاز“ورابعررًا: مررا تنررامي مشرراعر ”..ذوي القربرري والبعررد “بالحصررار واالحررتال  وتجاىرر  

اسررتمرار حالرر  االنقسررام الرردايمي  حيررث مررن المررررجح أن يوجررو الشررعب الفمسررطيني  صرراحب اليبرررة الرياديررر  
 لمتراكم   طاق  غ بو  د االحتال   مستميمًا روح الربيا العربي الوثّاب .والتارييي  ا

لكن المستو  السياسي .الحكوم و  ظمت تعطي أذنا من طين وأير  مرن عجرين لتحرذيرات الجريش وايجيرزة 
ايمني   مدفوع  بغطرس  عنصري  متوارثر   ويقرين مرن أن السرمط  الفمسرطيني  لرن تسرمح بتطرور ايمرور إلري 

ا الحررد  ينيررا ىرري ذاتيررا  قررد تكررون أولرري  ررحايا انتفا رر  جديدة..وعنرردما شررعر نتنيرراىو بجديرر  تحررذيرات ىررذ
يعر ريا ” الق رام “جيشو وأجيزتو فري اييرام ايييررة  سرارع إلري إرسرا  إسرح  مولويرو ومعرو ب را حبرات 

 ”.استعادة اليدوء”عمي السمط  لكي تقوم بدورىا في  بط ايو اع و
الترري ربمررا ” الئحرر  المطالررب“عررود الترري حمميررا مولويررو إلرري رؤسررائو..كما ال أعرررف شرريئًا عررن ال أدري مررا الو 

تكون السمط  قد حّممتيا إلي الموفد اإلسرائيمي في المقاب ..لكنني أعرف أن كال الجانبين ينتظران عمي أحر 
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رجح أنيما يريدان لمزيارتين من الجمر  زيارتي كيري وأوباما ليما  ولك  منيما أسبابو وأولوياتو الياص   واي
 أن تتما في ظروف ىادئ   ال يعكر صفوىا أزيز الرصاص وأبوا  سيارات اإلسعاف والمطافا.

اإلسرررائيمي  المتوا رررع  فرري امتصرراص غ رررب السررمط  واحتقانيررا..لكن السرررؤا  ” التقرردمات“وقررد تفمررح بعرررض 
ايسرر   أو إبعرادىم إلري قطراع غرزة  ايىم  ى  ستكفي تقدمات من نوع اإلفراج عن بعض ايمروا  وبعرض 

 ؟..ىذا سؤا  محوري  يجب أن يحظي بايولوي  في التفكير والتدبير.”غ ب ال ف “في امتصاص 
إن مما ال ش  فيو  أن لغ ب ال ف  أسباب وعوام  أعم  وأبعد  مرن أن ُتيترز  بتحريرر حفنر  ايمروا  أو 

التي ىي ق ي  الشعب ” الحري  واالستقال “وىر ق ي  اإلفراج عن قب   من ايسر ..إنيا تتعم  أساسًا بج
الفمسطيني في ك  مكان  وال أحسب أن انسداد ايف  أمام الفمسطينيين  يمكرن التعرويض بيطروات مرن النروع 

 التي يمكن أن تجود بيا قريح  نتنياىو.
و ومغتصرربي وال شرر  أي ررًا  أن الشررعب الفمسررطيني  يرغررب فرري تفجيررر طاقرر  غ رربو وثورتررو فرري وجررو محتميرر

حقوقررو  لكنررو لررن يتررواني كررذل  عررن تفجيرىررا فرري وجررو مررن يحولررون بينررو وبررين أعدائررو إن لررزم ايمررر ووقعررت 
الواقع ..والسمط  عاجاًل وليس آجاًل  ستجد نفسيا أمام واحرد مرن ييارين..امرا أن تن رم لشرعبيا فري مواجير  

ما المقامرة باالصطدام معو  ومواجي  تحدي االنييا  ر تحت وقا  رباتو.االحتال  وا 
ىو عام الحسم..فالسمط  اما تواجرو  6023اإلسرائيميون  بمحاف  تفكيرىم ايمني والعسكري  يقرون بأن عام 

ما أن ”أزمتيا المالي  والسياسي “يطر االنييار تحت  غط    وتحت  ربات الغ ب الشعبي الفمسرطيني..وا 
ترام مسرار تفاو ري سرريا  ُمكرّرس التيراذ القررار   فري ي2622تتاح ليا فرص  التحو  إلي دول  عمي حردود 

 وليس الجترار المفاو ات التي م ي عمي الشروع فييا عقدان وعامان.
ما الفمسرطينيين  ” مزاج تسوي “من جيتنا  نرجح االحتما  ايو   ومن موقا اليقين  بأن إسرائي  ليست في 

ند إلييا  لن تكون قادرة عمي الوفاء بمعرايير الحرد وأن أي قيادة إسرائيمي  ميما اتسا حجم االئتالف الذي تست
 عند المفاوض الفمسطيني.” منسوب االعتدا “ايدني المقبو  فمسطينيًا..وميما بمغ 

ذا ُكترررب لمسرررمط  أن تجتررراز عرررام الحسرررم  وىررري عمررري قيرررد الحيررراة  بفعررر  أدوات اإلنعررراش ووسرررائ  الترررنفس  وا 
صررم  بالمشررروع الرروطني الفمسررطيني وىرردف دفعررو ” سررتقطاالوقررت اإل ررافي اُلم“الصررناعي  فمررن يكررون لررذل  

التي قامت بينيا وبينو ” الزبائني “ل مام  ب  بالحاجات التي أنشأتيا داي  المجتما الفمسطيني  بفع  العالق  
من جير   وبفعر  حالر  االنقسرام  التري تجعر  كر  طررف مرن طرفري االنقسرام  يتمسر  بجثر  السرمط  اليامردة  

ا الطفر ا يرر مرن جير  ثانير ..ى  ترذكرون تصرريحات بعرض قرادة حمراس ردًا عمري تمرويح حتي ال يظفر بي
 الرئيس عباس بح  السمط   ودعوتيم لو نق  السمط  ليم بد  تسميم مفاتيحيا إلي نتنياىو؟.
 66/6/6023، الدستور، عّمان
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 اليكس فيشمان
مث  تحرير االموا   –الغريزة الغوغائي   فان قطا الحمو  والمفتات التي تعطييا اسرائي  لمفمسطينيين بيالف 

قررررد تحرررررز العكررررس ياصرررر . فسرررريفيم  –وتسررررييالت تصرررراريح المرررررور الرررري اسرررررائي  وزيررررادة تصرررراريح العمرررر  
قيررا عمرري "أبنرراء الفمسررطينيون سررريعا جرردا ان شيصررا مررا يحرراو  ان يشررتري اليرردوء بوسرراط  عقررود زجاجيرر  يفر 

 البالد".
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االنتفا   ىري موجر  عنرف شرعبي تنشرأ مرن أسرف   مرن الشرارع ال مرن القيرادات. وتصرب الزيرت عمري عجمر  
االنتفا رر  اإلشرراعات والقتمرري والجرحرري ويطرروات عقرراب غيررر تناسرربي . وليررذا يجررب عمرري اسرررائي  كرري تصررد 

ني تقو  ان اسرائي  مصمم  عمري وقرف موجر  االنتفا   القادم  ان تنق  رسال  وا ح  الي الشارع الفمسطي
 العنف ىذه وليكن ما يكون.

ال يوجد جيش في العالم يستطيا ان يحتوي مظاىرات لعشرات آالف الناس فري مواقرا ميتمفر  مرن غيرر زرع 
الرردمار والقترر . وليررذا يجررب عمرري الجرريش كرري يعررزز ىررذه الرسررال  ان يسررتعد بقرروات كبيرررة عمرري الشرروارع فرري 

كررا  بالفمسررطينيين؛ وان توجررد قرروات تحمرر  جميررا المعرردات المطموبرر  لتفريرر  المظرراىرات وتصررد منرراط  االحت
 ك  شغب وىو في ميده قب  ان ينمو ليصبح موج  كبيرة.

يجب ان يكون ىذا االستعداد معززا بأوامر اطال  نار وا ح . إن ىذه الكتم  مرن القروات يفتررض اي را ان 
الترررري تحرررراو  ان تركررررب موجرررر  التحررررريض الفمسررررطيني وتجررررر الجرررريش تواجررررو العناصررررر الييوديرررر  المتطرفرررر  
 االسرائيمي الي مواجي  أوسا كثيرا.

ويجب عمي دول  إسررائي  مررة واحردة والري ايبرد ان تغيرر سياسر  النعامر  لردييا فري مواجير  اليمرين المتطررف 
لتنقرر  فري منرراط  احتكررا  فري "المنرراط " بحيررث تنفرذ اعتقرراالت اداريرر  وتطررد ميررالفين لمقررانون وتمرنعيم مررن ا

وتعررامميم بيررد حديديرر . وسررُيبين مثرر  ىررذا االجررراء لمفمسررطينيين ان اسرررائي  تقصررد بجررد فرررض سررمطتيا عمرري 
 االرض.

بعكررس توزيررا العقررود الررذي ال فائرردة منررو  توجررد يطرروات سيسررتوعبيا الجميررور الفمسررطيني عمرري أنيررا يطرروات 
" يطوة كيذه  ويحسرن القيرام بيرا بررغم االنتقراد الرذي سريوجو ثق . فاالفراج عن السجناء وال سيما سجناء "فتح

 الي الحكوم  بسبب ي وعيا لم غط في ظاىر االمر.
ولما كان ال يوجد عند الجانب الفمسطيني ثق  بحكوم  نتنياىو  فان رئريس الروزراء سيحسرن صرنعا اذا ايترار 

كيرؤالء مثر  عرامي ايمرون او ع رو الكنيسرت اسرائيميين معروفين يث  الفمسطينيون .وال زا  يوجد اسرائيميون 
يسررائي  حسرونو. ويمكرن ان يعممروا مبعروثين رسرميين يرأتون معيرم برسرائ  وا رح  مرن نتنيراىو الري السررمط  
الفمسطيني  تتعم  بتجديد المسيرة السياسي . ولن ي ر من اج  ذل  اي ا ظيور عمني لرئيس الروزراء يكررر 

 فيو مبادئ يطب  بار ايالن.
وات يمكن فعميا فورا  وىي ال تح  مح  يط  بعيردة ايمرد ىردفيا تسروي  سياسري . فير  ستصرد ىرذه ىذه يط

 اليطوات بال رورة موج  العنف الحالي ؟ ليس ىذا مؤكدًا  لكن من المفيد أن نحاو .
 65/6/6023، "يديعوت"
 66/6/6023، األيام، رام اهلل

 
 بو مازن يتعرض لبعض الضغط من الشارعأ 78

 ورتعمير رباب
بعررض القمرر  يمرروح عمرري وجررو ال ررباط فرري ىيئرر  االركرران العامرر : فعمرري مررد  أكثررر مررن أربررا سررنوات دحرررت 
ق ررايا المنرراط  الرري أسررف  قائمرر  التقررارير اليوميرر . وكرران ىرردف قيررادة المنطقرر  الوسررطي الحرررص عمرري أنررو 

الحردود المصرري   الحردود  برعاي  اليدوء في المناط  يركز الجيش االسرائيمي عمي الجبيات االكثر اشتعاال:
 الشمالي  وبالطبا ايران.
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ليس بعد اليوم. لقد أدت أحداث االيام االييرة امس أي را الري أن يبردأ اليروم برالتقرير الميرداني: مرا ىرو حجرم 
اال طرابات عمي يمفي  ا راب المعتقمين الفمسطينيين عن الطعام  وال سيما عمي يمفي  وفاة معتق  .بنوبر  

 ياي  االسبوع.قمبي و في ن
الحقيق  ىي أنو رغم أن االحرداث  ريمت فري وسرائ  االعرالم فري اليرومين االييررين .بعرد أن كرادت وسرائ  
االعالم االسرائيمي  قب  ذل  تتجاى  اال طرابات في الميدانو فان حجم اال طرابات ال يرزا  بعيردا عرن أن 

امكانير  مواصرم  التصرعيد ىائمر . يكفري أن يمروت يذكر باحداث االنتفا تين  االولي والثاني . وما ذل  فران 
أحررد المعتقمررين الم ررربين عررن الطعررام كرري يررؤدي الرري احترردام فرروري لمو ررا. كمررا أن عمميررات االرىرراب مررن 

 جانب الييود في المناط  .تم  التي تسمي 'شارة الثمن'و من شأنيا أن تصب الزيت عمي النار.
و فري 6000لفترة التي أدت الي اندالع االنتفا   الثانير  .ايمرو  يوجد فار  كبير بين ما يحص  اليوم وبين ا

حينررو كرران يسرريطر فرري السررمط  الفمسررطيني  ياسررر عرفررات  الررذي اشررع  المييررب ولررم يكررن معنيررا حقررا بالسرريطرة 
عميو. أما الرئيس الحالي  ابو مازن  فبالرذات يعرارض االرىراب  وينقر  رسرال  وا رح  فري ىرذا الشرأن لقروات 

 مسطيني .االمن الف
مسأل  المسائ  ىي مراذا يريرد أبرو مرازن وكيرف سيتصررف الجريش االسررائيمي. وصرحيح حتري االن  يبردو أن 
ابررو مررازن يريررد أن يوجررو ىيرراج جميرروره  عقررب الجمررود السياسرري وعرردم دفررا السررمط  لمرواتررب نحررو اسرررائي   

ي  السياسري  ولكرن جميروره لديرو بتأثير موجر  االحتجراج العامر  فري الشرر  االوط. وىرو ال يرزا  يرؤمن برالطر 
اسباب وجيي  لالعتقاد بان بالذات طري  كفاح حماس ىو الذي يؤدي الي االنجازات االكبر .حماس نجحت 
في الوصو  الي انجازات ذات مغز  في الرؤي  الفمسطيني   من يال  ايتطاف جمعاد شاليط واطرال  النرار 

مرازن بعرض ال رغط مرن الشرارع قبير  زيرارة بررا  اوبامرا   عمي ت  أبيب في 'عمود السحاب'و. ومناسب البو
ولكن ليس أكثر من ذل . لو كان االمر منوطا بالجيش االسرائيمي الوصري بتحريرر أمروا  السرمط  المحتجرزة 
في اسرائي  منذ توجو الفمسطينيين لالعتراف بيم كدول  في االمم المتحدة  وذل  لمسماح بدفا الرواترب  وأوال 

لمشرررط  الفمسررطينيين  وتيفرريض مسررتو  ال ررغط. والكثيرررون فرري الجرريش االسرررائيمي كررانوا  وقبرر  كرر  شرريء
سيوصون اي ا بمزيد من البادرات الطيب  تجاه السمط   بما فري ذلر  تحريرر سرجناء قبر  زيرارة اوبامرا  ولكرن 

 مث  ىذه القرارات منوط  بالقيادة السياسي .
تواء االحداث. وىو سيستيدم اق  ما يكرون مرن السرالح ويأمر  في ىذه االثناء سيحاو  الجيش االسرائيمي اح

ان تررنجح الميررابرات والشرررط  فرري اعتقررا  رجررا  االرىرراب الييررودي الررذين يسررينون الميرردان عررن عمررد. وفرري 
الجرريش االسرررائيمي اتيررذ منررذ قبرر  عرردة اسررابيا قرررار لالسررتعداد النتفا رر  ثالثرر . االسررتعدادات  الترري تت ررمن 

سررمح بالسررالح االقرر  فتكررا  سررتنتيي فرري نيايرر  اذار  مررا حمررو  'يرروم االرض' وسمسررم  'ايررام اساسررا ترردريبات وت
 الغ ب' االير .

فررري الجررريش والميرررابرات االسررررائيمي  ليسررروا واثقرررين مرررن أن لرررد  الجميرررور الفمسرررطيني مرررا يكفررري مرررن الطاقررر  
نتيرري ا ررراب السررجناء دون المتراكمرر  الشررعا  االنتفا رر  الثالثرر  واسررتدامتيا لررزمن طويرر . واالمرر  ىررو أن ي

موت احد من المحتجزين وان تيبو اال طرابات في غ رون أيرام أو أسرابيا. مرن غيرر المسرتعد أن يحصر  
 العكس بال بط.

 65/6/6026معاريف 
 66/6/6023، القدس العربي، لندن
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