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 ن الذي سقط  ي عسقال  "M75""إسرائيل": القبة الحديدية  شمت  ي التصدي لصاروخ  2

ولية لنوعية الصاروخ التحقيقات األ، أف آماؿ شحادة القدس المحتمة، عف 77/7/7023، الحياة، لندنذكرت 
المؤسسػػة العسػػكرية االسػػرائيمية بعػػد اف تبػػيف انػػ  مػػف نػػوع صػػدمت ، أمػػسالػػذس سػػقط سػػن عسػػقبلف، صػػباح 

"M75  عمػ  اسػرائيؿو وتبػيف اف "، وهو مف نػوع رػراد المتطػور وهػذل اوؿ مػرة يطمػؽ هػذا النػوع مػف الصػواري
 عممية اطبلق  اخذت وقتا طويبل مف االستعداد قبؿ اطبلق و

وكشؼ اطبلؽ الصاروخ الخمؿ سن صػاارات االنػذار سػن المنطقػة والقبػة الحديديػة، التػن تػـ نصػباا هنػاؾو اذ 
ويجػرس  لـ تتمكف مف اعتراض الصاروخ كما لـ تطمؽ صاارة االنذار سن المنطقة التػن سػقط سياػا الصػاروخو
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الجػػيش سػػن هػػذل االحنػػاء تحقيقػػات حػػوؿ هػػذا الاشػػؿو ونقمػػت اذاعػػة الجػػيش عػػف رئػػيس بمديػػة عسػػقبلف، بينػػن 
سػػاكيف، "قمػػؽ السػػكاف مػػف اف يكػػوف سػػقوط هػػذا الصػػاروخ بدايػػة لجولػػة جديػػدة مػػف الصػػواري ، عمػػ  ررػػـ سػػير 

 الحياة كالمعتادو وبحسب ساكيف ساف الجيش عزز احتياط  االمنية"و

ميكػػن روزنامػػد المتحػػدث باسػػـ مػػف عمػػاف، أف ناديػػة سػػعدالديف ، عػػف 77/7/7023غررد، عّمرران، الوأضػػاست 
الشػػػرطة قػػػاؿ إف "الصػػػاروخ سػػػقط بػػػاكرا سػػػن الصػػػباح قػػػرب عسػػػقبلف وتسػػػبب بػػػبعض األضػػػرار عمػػػ  إحػػػد  
الطرقػػات بػػدوف أف يوقػػا ضػػحايا"، مضػػياا "أناػػا أوؿ عمميػػة إطػػبلؽ مػػف هػػذا النػػوع منػػذ انتاػػاء عمميػػة "عمػػود 

 تشريف الحانن )نوسمبر( الماضن"و 72حاب" سن الس

 
 بانتظار تحقيق طبي دولي لمعر ة كيفية اغتيال األسير جرادات عباس: نحن 7

إف الجانب الامسطينن بانتظار تحقيؽ طبن دولن "قاؿ رئيس دولة سمسطيف محمود عباس  :وسا –راـ اهلل 
 و"ؿلمعرسة كياية ارتياؿ األسير عرسات جرادات سن سجوف االحتبل

إف الطب الشرعن "وأضاؼ، سن مستاؿ اجتماع المجنة التنايذية، الحبلحاء، بمقر الرئاسة سن مدينة راـ اهلل، 
 و"نحف بانتظار لجنة التحقيؽ الدولية"، و"الامسطينن أكد أف جرادات استشاد نتيجة التعذيب

اؿ المحتجيف عم  جممة نحف نواج  تصعيدا إسرائيميا رير مسبوؽ سن مواجاة الشباب واألطا"وتابا: 
 و"ممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمن وممارسات المستوطنيف، خاصة ضد األسر 

إف األسر  الذيف امتنعوا عف "وأشار إل  قضية األسر  المضربيف عف الطعاـ سن سجوف االحتبلؿ، قائبل: 
إل  بيوتاـ، ولكف ال الطعاـ والشراب احتجاجا عم  احتجازهـ رير الشرعن، كحير مناـ أسرج عناـ وذهبوا 

 و"ندرس ما هن األسباب األمنية الخطيرة التن ارتكبوها حت  يعاد اعتقالاـ مرة أخر 
وشدد عم  اف هناؾ اتااقا ما الجانب اإلسرائيمن عم  إطبلؽ سراح األسر  المعتقميف قبؿ أوسمو، وكذلؾ 

 هناؾ اتااؽ ما رئيس الوزراء اإلسرائيمن األسبؽ أياود أولمرتو
كؿ هذل األمور تجعؿ الوضا صعبا لمغاية، ولكف الذس يصعد ويوتر هو الحكومة اإلسرائيمية "، وأضاؼ

التن تواج  الشباب ألوؿ مرة منذ سترة بالرصاص الحن، حـ يقولوف نناشد السمطة الامسطينية أف تضبط 
 و"الناس وتمنا المظاهرات

حصؿ اعتداءات واستمرار احتجاز األسر  سبل هذل المظاهرات تأتن ردا عم  االعتداءات، سإذا لـ ت"وتابا 
ذا توقات سيوؿ المستوطنيف مف الذهاب إل  القر  وحرؽ المزروعات وحرؽ الممتمكات  داعن لممظاهرات، وا 

 و"وقتؿ الناس، سبل أحد يعتدس عمياـ
إل  هذا  عمياـ أف يوقاوا كؿ هذل اإلجراءات مف أجؿ أف تادأ األمور، سنحف ال نريد أف تصؿ األمور"وقاؿ: 

الحد الذس عمي  اآلف، ال نريد التوتير والتصعيد نريد الوصوؿ إل  حؿ سممن مبنن عم  أساس الشرعية 
 و"الدولية، نريد أف ينتان االحتبلؿ عف أرض دولة سمسطيف المحتمة، هذا ما نريدل

ذل األرض متنازع ال نريد التعابير والمااهيـ المغموطة التن يحاولوف تصديرها إل  العالـ، إف ه"وأضاؼ 
أرضنا، هذل هن الشرعية الدولية وبالتالن هذل  عمياا ويمكف أف نتااهـ، هذل أرضنا كماا، أرض عاـ 

ل  الجانب اإلسرائيمن، عميكـ أف توقاوا هذل اإلجراءات ونحف مف جانبنا لف  ل  العالـ وا  رسالتنا إل  شعبنا وا 
 و"يكوف هناؾ شنء ألف يدنا ستبق  ممدودة لمسبلـ

وأوضح أف اجتماع المجنة التنايذية، سيتطرؽ كذلؾ إل  قضايا أخر ، مناا النشاطات الدبموماسية 
 الامسطينيةو



 
 
 

 

 

           6ص                                    7783العدد:                77/7/7023األربعاء  التاريخ:

لوساة مؤسس منظمة التحرير الامسطينية ومؤسسة الاوية الوطنية  وأشار إل  أف اليوـ يصادؼ الذكر  
العظيـ الذس داسا عف القضية الامسطينية مؤسسة بداية النضاؿ الوطنن أحمد الشقيرس، هذا الرجؿ 

 الامسطينية وأسس المنظمة سن ظروؼ راية سن الصعوبة، ونحف اآلف نسير عم  خطالو
قاؿ عباس إف قضية األسر  واإلسراج عناـ هن القضية المركزية لمشعب الامسطينن ولمقيادة، إل  ذلؾ 

إال بتبييض السجوف مف كاسة  مشددا عم  ان  ال يمكف التوصؿ إل  اتااؽ سبلـ ما الجانب اإلسرائيمن
 األسر  والمعتقميفو

 //الفمسطينية )و ا(،  توكالة األنباء والمعموما
 
 تدعو إلى عدم االنجرار الستفزازات االحتالل ومستوطنيو منظمة التحرير 

ضربيف عف أكدت المجنة التنايذية لمنظمة التحرير الامسطينية أف بسالة األسر ، وخاصة الم :وسا –راـ اهلل 
الطعاـ، كشات مجددا أف االحتبلؿ اإلسرائيمن ال يراعن أبدا شروط القانوف الدولن واإلنسانن، ويستخدـ 
محاكم  العسكرية وقوانين  االحتبللية مف أجؿ استمرار احتجاز اآلالؼ واختراع كؿ المبررات لمنا إطبلؽ 

 سراحاـو
، جماهير شعبنا إل  أمساسة بمدينة راـ اهلل ودعت المجنة سن بياف صدر عقب اجتماعاا سن مقر الرئ

مواصمة السير عم  ذات الطريؽ سن المساندة الجماهيرية السممية لكااح األسر ، وعدـ االنجرار إل  
استازاز قوات االحتبلؿ ومستوطني  التن ينبغن أف تتحمؿ وحدها مسؤولية العنؼ واإلرهاب المستمر الذس 

 مارست  وال تزاؿو
التنايذية اتخاذ عدد مف اإلجراءات العاجمة مف أجؿ إراحة أبناء شعبنا ومخيمات ، والحد مف  وقررت المجنة

 المعاناة والخسائر الاادحة وآحار التشرد التن أصابت شعبنا سن سورياو
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 الحتالل بإطالق صاروخ من غزة "محض ا تراء"ا م: مزاعالحكومة  ي غزة 

رئيس المكتب اإلعبلمن الحكومن ـو إيااب الغصيف أف ادعاءات االحتبلؿ بسقوط صاروخ عم  جنوب  أكد
وقاؿ الغصيف سن تصريحات صحاية "لـ يتـ  عسقبلف المحتمة، صباح اليوـ الحبلحاء، هن محض استراءو

 ة"واإلعبلف عف إطبلؽ الصاروخ مف أس جاة معروسة، وما تزاؿ الحكومة تتابا تااصيؿ ذلؾ بدق
وأوضح أف هذل االدعاءات محاولة لمات النظر عف رضب الشعب الامسطينن مف جرائـ االحتبلؿ المستمرة 

وحّمؿ الغصيف االحتبلؿ  بحؽ األرض والمقدسات واألسر ، والتن كاف آخرها استشااد األسير جراداتو
 ف ناس  وأرض  ومقدسات وتبعات هذا الغضب الشعبن الكبير، الستًا أف مف حؽ الشعب الامسطينن الدساع ع

 // مسطين أون الين، 
 
 التداعيات الخطيرة لتصاعد اعتداءات االحتالل  منحذر الحكومة  ي الضفة ت 

برئاسة رئيس الوزراء الدكتور  أمساألياـ: حمؿ مجمس الوزراء سن جمست  التن ُعقدت سن راـ اهلل،  -راـ اهلل 
شااد األسير عرسات جرادات أحناء اعتقال  والتحقيؽ مع  سن سجف سبلـ سياض، إسرائيؿ المسؤولية عف است

 مجدو داخؿ إسرائيؿو
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وأداف المجمس تصاعد االنتااكات اإلسرائيمية ضد المواطنيف وممتمكاتاـ، ال سيما سن القدس الشرقية، والتن 
كومة اإلسرائيمية كاف آخرها سماح قوات االحتبلؿ لممستوطنيف باقتحاـ باحات المسجد األقص ، محمبًل الح

المسؤولية عف تدهور األوضاع جراء هذل الممارسات االستازازية، وكذلؾ قياـ قوات االحتبلؿ باستخداـ 
الذخيرة الحية ضد المتظاهريف مما أد  إل  وقوع إصابات خطيرة سن نابمس وراـ اهلل وبيت لحـ، وعشرات 

سة إل  هدـ منزؿ شماؿ ررب القدس، وتدمير اإلصابات بالرصاص المعدنن وحاالت االختناؽ، هذا باإلضا
شبكة الكارباء سن قصرة جنوب نابمس، وتسميـ المواطنيف إخطارات بالادـ شرؽ نابمس، باإلضاسة إل  قياـ 

 المستوطنيف بقطا أشجار زيتوف وحرؽ سيارات وبناء بؤرة استيطانية سن نابمسو
 //األيام، رام اهلل، 

 
حدوث مواجيات عنيفة مع الجيش اإلسرائيمي  لمنع أمنيةميمات "الحياة": عباس يصدر تع 

أظارت السمطة الامسطينية حرصاا عم  عدـ تحوؿ النشاطات التضامنية ما األسر  : الحياة - راـ اهلل
، إذ أصدر الرئيس محمود عباس "مواجاات عنياة"المضربيف عف الطعاـ سن السجوف اإلسرائيمية إل  

، لمنا تحوؿ هذل الاعاليات إل  ءالحبلحا-االحنيفجازة األمنية بعد اجتماع  باـ ليؿ تعميمات إل  قادة األ
مواجاات عنياة ما جنود االحتبلؿ اإلسرائيمن، وطالب سن الوقت ناس  األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بإجراء 

تحقيؽ دولن سن وساة األسير عرسات جرادات سن أحد السجوف اإلسرائيميةو
 //الحياة، لندن، 

 
 عن المعتقمين اإل راجترتكز عمى وجوب  الحاليةلوية  ي المرحمة عريقات: األو  

قاؿ عضو المجنة التنايذية لمنظمة التحرير الامسطينية صائب عريقات، إن  نقؿ طمبا  أشرؼ الاور: -رزة 
استشااد األسير لمسكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة لتشكيؿ لجنة تحقيؽ دولية حوؿ  عباس رسميا مف الرئيس

ن  قاـ بذلؾ أحناء لقائ  ما مبعوث السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة روبرت سيرسو  جرادات، وا 
وشدد عريقات سن تصريح صحاسن عم  أف أولوية القيادة الامسطينية سن المرحمة الحالية ترتكز عم  

كذلؾ ألؼ أسير تـ االتااؽ ، و عف المعتقميف، خاصة الذيف اعتقموا قبؿ نااية عاـ  اإلسراجوجوب "
 و"أولمرت أياودعم  اإلسراج عناـ بيف الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيمن األسبؽ 

وأكد أف اإلسراج عف المعتقميف ووقؼ النشاطات االستيطانية بما يشمؿ القدس، وستح المؤسسات الامسطينية 
عادة انتشار القوات اإل سرائيمية وريرها تعتبر التزامات عم  إسرائيؿ وليست المغمقة سن القدس الشرقية وا 

وحمؿ عريقات الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية  إجراءات لبناء حقة والمطموب مف إسرائيؿ احتراـ التزاماتااو
صاقة "الكاممة عف حياة األسر  والمعتقميف، خاصة الذيف أعيد اعتقالاـ بعد اإلسراج عناـ سيما ضمف 

 عتقميف إدارياو، وكذلؾ الم"شميط
 //القدس العربي، لندن، 

 
 
 
 
 وتيرة اليبة الجماىيرية منالدويك: الغباء اإلسرائيمي سيصعد  



 
 
 

 

 

           8ص                                    7783العدد:                77/7/7023األربعاء  التاريخ:

قاؿ رئيس المجمس التشريعن الامسطينن عزيز الدويؾ إف "رباء االحتبلؿ : نادية سعد الديف -عماف 
يرة الابة الجماهيرية الضخمة ومف اإلسرائيمن سن التعامؿ ما تطمعات الشعب الامسطينن سيّصعد مف وت

 استمراريتاا"و
وأضاؼ، لػ"الغد" مف سمسطيف المحتمة، إف "حركة الجماهير لف تتوقؼ سن سبيؿ رسض الظمـ والقار 

وأوضح بأف "سمطات االحتبلؿ تسع  لنزع ستيؿ الابة الجماهيرية  والمطالبة بحقوقاا الوطنية المشروعة"و
 قتؿ الشايد عرسات جرادات سن أحد سجوف االحتبلؿ"و الامسطينية التن نشأت عم  إحر

وأشار إل  أف "االتااـ اإلسرائيمن بشأف الصاروخ الذس اّدعت سمطات االحتبلؿ بإطبلق  مف قطاع رزة 
محاولة لمات األنظار عف الظمـ التاريخن الواقا بحؽ األسر  المعتقميف سن سجوف االحتبلؿ، والذس أد  

 سبب عدواف االحتبلؿ وجرائم "وأسر  ب إل  استشااد 
نوسمبر الماضن بيف / وأوضح بأف التادئة، التن تمت بعد عدواف االحتبلؿ ضد قطاع رزة سن تشريف الحانن

حماس والجانب اإلسرائيمن عبر الوسيط والرعاية المصرية، "تعتبر هشة قد يخترقاا االحتبلؿ سن كؿ وقت 
اريخ  النضالن ضد االحتبلؿ يقوـ باجتراح أساليب  النضالية وأكد بأف "الشعب الامسطينن عبر ت ولحظة"و

سن مقاومة المحتؿ والتعبير عف رضب  ويعرؼ برؤيت  سبؿ مقارعة االحتبلؿ وضد مف يقؼ سن وج  
 تطمعات  نحو الحرية واالستقبلؿ"و

 //الغد، عمان، 
 

 الضميري يتيم حماس بالسعي إلحداث  وضى  ي الضفة  
الناطؽ بمساف األجازة األمنية التابعة لمسمطة الامسطينية )جناح الضاة الغربية( المواء عدناف  حذر: راـ اهلل

الضميرس مف تداعيات استمرار موج  "العنؼ" األخيرة سن الضاة، متاما حركة "حماس" بالسعن إل  إحداث 
 الاوض  سن األراضن الامسطينية، حسب تعبيرلو

ت سمسطيف" صباح اليوـ أف موقؼ القيادة الامسطينية هو عدـ "صو  إلذاعةوقاؿ الضميرس سن حديث 
 السماح بجر الشعب إل  ما وصا  بػ"مربا العنؼ اإلسرائيمن" وتجنب المواجاة المسمحة ما االحتبلؿو 

وأضاؼ الضميرس أف التحقيقات ما بعض أسراد "حماس" بالاترة األخيرة تشير بشكؿ واضح إل  أف هذل 
بآخر إل  إحداث حالة سوض  سن األراضن الامسطينية، ال سيما مف خبلؿ الحركة تسع  بشكؿ أو 

  والتخطيط والعمؿ ضد السمطة واألمف الامسطينن
وشدد الضميرس عم  أف "هناؾ تحريًضا واضًحا مف قبؿ جاات مختماة تتقدماا حركة حماس التن تدعو 

 ماس" سن الضاة وليس سن رزةو"المقاومة"و ولات النظر إل  أف شعار "المقاومة" تستخدم  "ح إل 
وتساءؿ الناطؽ باسـ األجازة األمنية الامسطينية سن الضاة: "هؿ يوجد أحد يريد أف يأخذنا إل  االنتحار؟ 
هؿ يوجد أحد يريد دخوؿ الدبابات اإلسرائيمية رًدا أو بعد رد إل  المناطؽ الامسطينية وتدمير كؿ ما بنال 

 الشعب الامسطينن مف جديد؟"و
 //رس، قدس ب

 
 
 
 بر"الفوضى" امتيان لمشاعر الفمسطينيين لالنتفاضةالنونو: وصف الضميري  
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نددت الحكومة الامسطينية بوصؼ عدناف الضميرس المتحدث باسـ األجازة األمنية التابعة لمسمطة سن 
 الضاة، ما يحدث سن الضاة بعد استشااد جرادات بػ"الاوض "و

سـ الحكومة سن تصريح عبر صاحت  عم  موقا التواصؿ االجتماعن وقاؿ طاهر النونو المتحدث با
: "إف وصؼ الضميرس بمنزلة امتااف لمشاعر الشعب الامسطينن"و  "سيسبوؾ"، اليـو

 // مسطين أون الين، 
 
 جرادات  األسيرالمجمس التشريعي يعقد الخميس جمسة طارئة حول استشياد  

( جمسة طارئة حوؿ استشااد االسير |ينن بعد رد الخميس )يعقد المجمس التشريعن الامسط: رزة 
لرئيس  األوؿاحمد بحر، النائب  دووأعمف  سن سجوف االحتبلؿو األسر عرسات جرادات ومناقشة وضا 

المجمس التشريعن عف عقد الجمسة الطارئة بعد رد الخميس لمناقشة جريمة قتؿ الشايد عرسات جرادات 
 الحتبلؿوسن سجوف ا األسر وأوضاع 

 إل ودعا  ووج  بحر دعوة إل  كاسة الكتؿ والقوائـ البرلمانية سن المجمس لممشاركة سن هذل الجمسة الطارئةو
واليابس ولف يستطيا احد يوقااا ال رئيس  األخضرستأكؿ  أناااندالع انتااضة حالحة ضد االحتبلؿ، مؤكًدا 

 الامسطينية محمود عباسو بنياميف نتنياهو وال رئيس السمطة اإلسرائيمنالوزراء 
 //قدس برس، 

 
 أمريكي يقضي بمنع تحقيق المصالحة الفمسطينية-قرار إسرائيمي الغول:محمد  

حكومة الوزير العدؿ وشؤوف األسر  السابؽ سن  -قاؿ عضو المجمس التشريعن الامسطينن : أسعد العزونن
زة ما زاؿ موجودا، مؤكدا اف المقاومة ، دومحمد سرج الغوؿ إف الحصار الماروض عم  قطاع ربغزة

زارت القطاع، سواء كانت  التناستطاعت كسر جزء مف الحصار، ساندها سن ذلؾ عدد كبير مف الوسود 
 اقتصادية أو سياسيةو

" أف المقاومة المسمحة مف رزة انطمقت سن مواجاة كبيرة سن  دو وأوضح الغوؿ سن لقاء ما "العرب اليـو
س لمعدواف األخير، ولذلؾ ال يجوز السؤاؿ عف سبب عدـ وجود مقاومة هذل وسن التصد -
منوها أف المقاومة باستعداداتاا الكبيرة نجحت سن ضرب )تؿ أبيب(، والكنيست سن القدس بجوار  األياـ،

 واإلسرائيميةالمسجد األقص ، وناتانيا وريشوف وريرها مف المواقا 
نا   االحتبلؿلمنظمات األخر  مف ممارسة المقاومة ضد حركة حماس تمنا ا إفوبخصوص ما يقاؿ 

 هناؾ وحدة حاؿ، بيف سصائؿ المقاومة سن المواجاة األخيرةو إفالغوؿ ذلؾ نايا قاطعا، بقول  
وسن معرض ردل عم  سؤاؿ يتعمؽ بعدـ تحقيؽ المصالحة الامسطينية حت  اليوـ أكد أف المسألة هن قرار 

المصالحة، وهذا ما يزيد العقبات أماـ المصالحة موضحا أف الرئيس أمريكن يقضن بمنا  -إسرائيمن 
 راـ اهللوو إل الرئيس األمريكن أوباما عف زيارت  المرتقبة  إعبلفمحمود عباس، بدأ يؤجؿ المصالحة بعد 

اصطدمت بأكبر صخرة سن التاري  وهو نتنياهو وعدـ رربة  التن ،إسرائيؿآمبل أف تتحرؾ عجمة السبلـ ما 
 تبلؿ بالسبلـواالح

 //العرب اليوم، عمان، 
 
 جرادات لباغتياميرجان تضامني مع األسرى المضربين وتنديًدا بيت لحم: نواب يشاركون  ي  
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، سعاليات أمسصرح الشايد سن مخيـ الدهيشة،  أماـتواصمت سن خيمة االعتصاـ،  حسف عبد الجواد:
ع الرابا عم  التوالن، والتن ينظماا الحراؾ الشبابن المضربيف عف الطعاـ لؤلسبو  األسر التضامف ما 

 البلجئ سن المخيـو
، وانتصارا لحريتاـ وكرامتاـ، وتنديدا األسر ونظمت لجنة الحراؾ الشبابن مارجانًا خطابيًا تضامنًا ما 

 عرسات جراداتو األسيربجريمة تصاية 
، محمود الخطيب، وأنور زبوف، المجمس التشريعن خالدة جرار، خالد طاسش أعضاءوحضر المارجاف 

، األسر وزوجات  أمااترممة، ومدير مخيـ الدهيشة مصطا  يونس، وعدد مف  أبوعاهد  األسيروزوجة 
 والعديد مف ممحمن المؤسسات والاعاليات الوطنية سن المخيـ، وحشد مف المواطنيفو

العيساوس، وجعار عز المضربيف عف الطعاـ "سامر  األسر وأشادت النائب جرار بصمود وتضحيات 
دارة السجوف  األسيرةشراونة، وطارؽ قعداف"، وتحدس الحركة  وأيمفالديف،  ، اإلسرائيميةلحكومة االحتبلؿ وا 

وضا حد لعنجاية حكومة االحتبلؿ، وتقديـ المسؤوليف عف جريمة تصاية  إل داعية المجتما الدولن 
 المحاكـ الجنائية الدوليةو إل عرسات جرادات  األسير
سن الدساع عف حقوؽ شعبنا، وسن مواجاة  األسر دور  أهميةالنائب الخطيب سن كممة ل  عم   وأكد

شعبنا،  أوساطالوطنن سن  اإلجماعوتضحياتاـ كانت وما زالت قضية  األسر قضية  أفاالحتبلؿ، الستا 
مستو  هذل  إل  وعم  المستو  السياسن الامسطينن توسير الحماية السياسية، واالرتقاء بمستو  مواقا 

 التضحياتو
، لوضا حد لجرائم  وانتااكات  ضد اإلسرائيمنيمارس الضغوط عم  المحتؿ  أفوطالب المجتما الدولن 

 المتحدةو األمـ إل  األسر تحويؿ ممؼ  إل شعبنا، داعيا السمطة الامسطينية  أسر 
 //األيام، رام اهلل، 

 
 اضة الثالثةبوابة لالنتف األسرىأبو مرزوق: أسبوع  14

أكد نائب رئيس المكتب السياسن سن حركة "حماس" دو موس  أبو مرزوؽ أف "سرقة أعمار السجناء أو 
 تعذيباـ حت  ماارقة الحياة" هن دعوة لاعؿ سمسطينن أسمال "االنتااضة الحالحة" أو "انتااضة الحرية"و

مسطينن احتجاجًا عم  قتؿ الشايد "أف خروج اآلالؼ مف أبناء الشعب الا، ورأ  أبو مرزوؽ سن تصريحات
ضراب كؿ السجناء سن سجوف االحتبلؿ تضامنًا مع ، واستمرار إضراب سامر  البطؿ عرسات جرادات وا 
العيساوس رسضًا إلعادة اعتقاؿ المارج عناـ سن صاقة وساء األحرار، يشير إل  أف أسبوع األسر  هو بوابة 

 النتااضة حالحة"و
تمرار الحصار عم  رزة والتاويد سن القدس ومصادرة األراضن ومنا السار وأضاؼ: "حبلحة حروب ما اس

وحجز األمواؿ واستمرار االعتقاالت وتعميؽ سياسة االستيطاف وتموس الجدار سن أحشاء الضاة الغربية يدسا 
 النتااضة حالحة "انتااضة الحرية"و

ربلؽ با عادة انتخاب نتنياهو وا  ب المااوضات وتبخر حؿ الدولتيف ررـ كؿ وتابا: "إف االنحياز األمريكن وا 
 الوعود لحبلحة رؤساء أمريكييف، يمحؿ داسعًا كاسيًا قويًا النتااضة حالحةو كما تدعو كؿ القو  الوطنية 

 
انتااضة -واألحزاب السياسية والنقابات المانية والاعاليات الشعبية والتجمعات المدنية النتااضة حالحة 

 مف االحتبلؿ ووقؼ التاويد واالستيطاف وتحرير األسر و مف أجؿ االنعتاؽ -الحرية
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 26/2/2013صفحة أبو مرزوق الرسمية عمى  يس بوك، 
 

 البردويل: العالقة القومية بمصر أكبر من األحكام الداخمية 15
إف ما يربط الامسطينييف  البردويؿ دو صبلحقالت المتحدث باسـ الحركة : وكاالت -نبيؿ سنونو -رزة

لسنا جزءًا مف الشأف الداخمن المصرس و قات قومية أكبر مف األحكاـ الداخمية سن المحاكـ"، بمصر هن عبل
سواء القضاء أو المحاكـ اإلدارية ساذل محاكـ رسمية ال نتدخؿ سياا وال رأس لنا سيما تحكـ ب "، لكّن  أضاؼ 

ة داخؿ المحاكـ بؿ هن جزء أف القضية الامسطينية وحصار رزة ليس جزءًا مف عممية قانونية أو رير قانوني
 مف عممية سياسية وعبلقات قوميةو

 وشدد عم  أّف "حماس تعتبر أف أس مناكاات سياسية سن مصر شأف داخمن وأناا ليست جزءًا مناا"، 
وأكمؿ البردويؿ قائبًل:" إف وقوؼ مصر إل  جانب الامسطينييف هو قرار سياسن أكحر من  قانونن، كما أننا 

نااؽ إال سن حالة اضطرارية ونأمؿ أف تكوف مصر متاامة"، مضياًا "حينما يوجد البديؿ لـ نمجأ إل  األ
 وُيرسا الحصار عف رزة سنساعد مصر عم  هدـ األنااؽ"و

 27/2/2013 مسطين أون الين، 
 

 "اسرائيل"اطالق صاروخ من نوع جراد عمى جنوب عن كتائب شيداء االقصى تعمن مسؤوليتيا  16
الجناح العسكرس لحركة ستح، مسؤوليت  عف اطبلؽ صاروخ عم  مدينة عسقبلف ا ؼ ب : اعمف  -رزة 

 جنوب اسرائيؿ "ردًا عم  ارتياؿ اسير سمسطينن سن سجف اسرائيمن"و
وقالت كتائب شاداء االقص  سن بياف "ايمانًا بعدالة حقنا الطبيعن سن مقاومة االحتبلؿ الصايونن وردًا 

رسات جرادات، نعمف مسؤوليتنا عف اطبلؽ صاروخ مف نوع جراد عم  اوليًا عم  ارتياؿ االسير البطؿ ع
 مدينة عسقبلف"و

27/2/2013الحياة، لندن،   
 

 أبو زىري: ال يوجد ما يؤكد انطالق أي صاروخ من الجية الفمسطينية 17
أكد المتحدث باسـ حركة حماس التن تسيطر عم  قطاع رزة سامن أبو زهرس أن  "ال يوجد ما : )وكاالت(

انطبلؽ أس صاروخ مف الجاة الامسطينية" مشيرا ال  أف "االحتبلؿ يتحمؿ المسؤولية عف جريمة مقتؿ  يؤكد
 األسير عرسات جرادات وعف حالة الغمياف وكؿ التبعات المترتبة عم  ذلؾ"و

 27/2/2013الغد، عمان، 
 

 االنتفاضة الفمسطينية متوقفة عمى ممارسات االحتالل اإلسرائيمي : تح 18
انتااضة  الشعب الامسطينن سن حاؿ»إف « الحياة»أحمد عساؼ ؿ ستح قاؿ الناطؽ باسـ حركة  :راـ اهلل

 «ومستمرة، لكف تصاعد هذل االنتااضة متوقؼ عم  الممارسات اإلسرائيمية
27/2/2013الحياة، لندن،   

 
 "إسرائيل""الجياد" تحّذر من انييار تدريجي التفاق التيدئة مع  19
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اإلسبلمن الامسطينية مف انايار تدريجن التااؽ التادئة ما ” الجااد“ركة حذرت ح رائد السن: -رزة 
عم  خماية عدـ استجابتاا لمطالب األسر  المضربيف عف الطعاـ سن سجونااو وقاؿ خالد البطش ” إسرائيؿ“

ابة التادئة بدأت باالنايار التدريجن عندما رسض العدو االستج“القيادس سن الحركة لمصحاسييف سن رزة، إف 
سمسطينيًا وقرر ارتيالاا  051لمطالب األبطاؿ المضربيف عف الطعاـ وأصاب بنيراف جنودل أكحر مف 

 ”و)التادئة( بقتؿ األسير عرسات جرادات سن التحقيؽ
لماصائؿ الامسطينية بخرؽ التادئة إحر سقوط قذياة صاروخية عم  جنوب ” إسرائيؿ“ورسض البطش اتاامات 
محاولة ساشمة لمات األنظار عما يجرس بالضاة الغربية مف مواجاات “ل التصريحات أراضياا، معتبرًا أف هذ

 ”وضد جنود االحتبلؿ ومستوطني  نصرة لؤلسر 
، محمبًل ”ما جر  مف قصؼ جاء سن السياؽ الطبيعن لحؽ الامسطينن بأف يداسا عف ناس “وقاؿ إف 
 ة عم  التضييؽ بحؽ األسر والمسؤولية عف كؿ التداعيات المترتب” اإلسرائيمية“الحكومة 

 27/2/2013الخميج، الشارقة، 
 

 المبارك قصىوباما لممسجد األأحماس تطالب بالتصدي لزيارة  20
وليد عوض: اعمنت حركة حماس الحبلحاء رسضاا لمزيارة المتوقعة لمرئيس االمريكن باراؾ اوباما  -راـ اهلل

الشار المقبؿ، مطالبة بالتصدس لتمؾ الزيارة  لممسجد االقص  المبارؾ خبلؿ زيارت  المرتقبة لممنطقة
سبلميا  عميااو باعتبارها كارحة سياسية ال يجوز السكوت سمسطينيًا وعربيًا وا 

وقالت الحركة سن بياف لاا الحبلحاء 'تناقمت وسائؿ اإلعبلـ نبأ اعتزاـ الرئيس أوباما زيارة المسجد األقص  
 بؽ أف ُمنن المسجد األقص ، بؿ القدس ب 'والمبارؾ، األمر الذس ينذر بخطر داهـ لـ يس

وأضاست الحركة سن بياناا اناا تحذر مف مغبة االنجرار األمريكن وراء الرربة الصايونية بتكريس هيمنتاا 
 عم  القدس وتاديدها لممقدسات اإلسبلمية والمسيحية سن سمسطيف'و
بزيارت  إل  المسجد األقص  تحت رعاية  وتابعت الحركة سن بياناا: 'إف تعميد أوباما لبلحتبلؿ الصايونن

االحتبلؿ إنما هو أخطر مف أس خطوة حاولت أف تضا تمحيبًل ألس دولة سن القدس، سكيؼ إذا كاف التمحيؿ 
 بشخص الرئيس أوباما رئيس أكبر دولة سن العالـ؟'و

27/2/2013القدس العربي، لندن،   
 

 قاليملى انتخابات جديدة لممناطق واألإويدعو  شعث يقر جممة من التعديالت عمى أقاليم  تح  ي غزة 21
أصدر الماوض العاـ لمتعبئة والتنظيـ سن المحاسظات الجنوبية الدكتور نبيؿ شعث سمسمة قرارات  :راـ اهلل

 تنظيمية مف شأناا اإلسااـ سعميا وعمميا سن استنااض الحركة والرقن بواقعاا التنظيمنو
س ومخطط ل  وسؽ رؤية واضحة ودقيقة بحيث تناولت مواضيا جاءت القرارات األخيرة عم  نحو مدرو 

ومماات عدة، مناا اعتماد التعديبلت الجديدة عم  البلئحة الداخمية التن تنظـ عمؿ المجالس الحركية سن 
األقاليـ، بحيث راع  التعديؿ الجديد عم  هذل البلئحة مسألة تاادس حالة االلتباس الحاصؿ بيف مااـ 

ية المجالس الحركية مف جاة ولجاف األقاليـ مف جاة أخر و وتعزيزا لاكرة إنااذ هذل واختصاصات ومرجع
البلئحة وعكساا عم  أرض الواقا، سقد صدر قرار تناوؿ اآللية الجديدة المجدولة زمنيا لعقد المجالس 

 الحركية واستكماؿ عضويتاا وتاعيؿ دورها سن مدة أقصاها حبلحة أسابياو
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المناطؽ التنظيمية، سقد أصدر شعث ، قرارا حاسما يتبن  الدعوة لبدء اإلجراءات  وبشأف االنتخابات سن
والخطوات الاعمية والعممية إلجراء االنتخابات سن المناطؽ التنظيمية وسؽ جدوؿ زمنن محدد يضمف انتااء 

 والعممية االنتخابية خبلؿ حبلحة أشار عم  أقص  حد
 26/2/2013وكالة سما اإلخبارية، 

 
   ي حماس: معاناة األسرى ال يكون إال بالمقاومة وعبر  وىة البندقية  قط قيادي 22

، سن حوار ما أكد توسيؽ أبو نعيـ رئيس رابطة األسر  المحرريف سن حركة "حماس": حبيب أبو محاوظ
أف صبر المقاومة لف يدوـ طويبًل تجال جرائـ االحتبلؿ بحؽ األسر  المضربيف عف الطعاـ داخؿ  "السبيؿ"،

لسجوف، مطالبًا المقاومة التن صنعت النجاح والمعجزات سن حرب حجارة السجيؿ، أف يكوف لاا كممة اآلف ا
وقاؿ أبو نعيـ سن لقاٍء خاص ما "السبيؿ": "نحف نعوؿ عم  كممة المقاومة التن  أيضًا سن قضية األسر و

ال يكوف إال بالمقاومة وعبر يجب أف تسما ويصؿ صداها لكاسة أنحاء العالـ، ألف إنااء معاناة األسر  
 سوهة البندقية سقط"و

27/2/2013، السبيل، عّمان  
 

  ي الرشيدية ممعب لكرة القدمبشأن صحيفة "األخبار"  ي   يو ما ورد كذبحركة حماس تصدر بيانًا ت 23
، إف 5، صاحة رقـ 6102شباط  62، يوـ الحبلحاء 0490قالت صحياة األخبار سن عددها رقـ : بيروت
 51لشباب والرياضة سن حكومة حماس سن قطاع رزة محمد المدهوف زار مخيـ الرشيدية، وقّدـ مبمغ وزير ا

ألؼ دوالر، إلنشاء ممعب لكرة القدـ، وتبّيف أف الممعب تستخدم  الحركة لمتدريب العسكرس، وأف الابة يعود 
 ريعاا لذلؾو

 إننا سن حركة المقاومة اإلسبلمية )حماس( نؤكد التالن:
أف هذا الخبر كذب جممة وتاصيبًل، ويأتن ضمف ماارات الكذب التن باتت تتقناا صحياة األخبار  أواًل:

 خاصة ضد حركة حماسو
سريقًا رياضيًا مف مختمؼ المخيمات  06سن مخيـ الرشيدية، ويستخدم   6111حانيًا: أف الممعب تأسس عاـ 

ـّ، سالابة والتجمعات الامسطينية سن منطقة صور، ومف جميا االتجاهات ا لسياسية سن المنطقةو ومف ح
المقّدمة مف الحكومة الامسطينية سن رزة هن لجميا الامسطينييف مف أبناء منطقة صور، ولكؿ األنشطة 

 الشبابيةو
حالحًا: أف لمجيش المبنانن موقعًا يشرؼ عم  هذا الممعب منذ سنوات طويمة، وال يبعد عن  سو  خمسة أمتار 

 ف استخدامات الممعب استخدامات رياضية سقطوسقطو وسن هذا تأكيد أ
 26/2/2013األخبار، بيروت، 

 
  "كتائب أبو عمي مصطفى" بالضفة تبث رسالة مسجمة تيدد قادة االحتالل 24

بحت "كتائب الشايد أبو عمن مصطا "، الجناح العسكرس لمجباة الشعبية لتحرير سمسطيف سن : راـ اهلل
عم  خماية استشااد األسير عرسات  تاديًدا لقادة االحتبلؿ اإلسرائيمن،الضاة الغربية، رسالة مسجمة تحمؿ 

 جرادت سن سجف "مجدو" تحت التعذيبو
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وظار أحد الممحميف وخما  شعار لكتائب أبو عمن مصطا  يقرأ رسالة مكتوبة تمقتاا "قدس برس" عبر البريد 
ائيمن "رحبعاـ زئيان"، والذس ارتالت  االلكترونن، يادد سياا أف "الرصاصة التن أصابت رأس الوزير االسر 

الجباة قبؿ سنوات رًدا عم  قتؿ االحتبلؿ ألميناا العاـ ابو عمن مصطا ، "قادرة عم  أف تصيب رؤوسكـ، 
 وسبلحنا ليس لمعروض العسكرية بؿ يوج  نحو رؤوسكـ وستكوف سمسطيف مقبرة لكـ"و

 26/2/2013قدس برس، 
 

  ي مخيمات لبنان غدًا تضامنًا مع األسرى الفصائل الفمسطينية تعمن اإلضراب 25
عقدت قيادة الاصائؿ الامسطينية سن لبناف اجتماعًا طارئًا سن مقر ساارة سمسطيف سن بيروت، أمس،  بيروت:

التصعيد الصايونن ضد المنتاضيف سن سمسطيف ضد “وبححت حسب بياف صدر بعد االجتماع سن 
ضامنا ما األسر  الذيف يخوضوف معركة األمعاء الخاوية سن االحتبلؿ وسياست  العدوانية االستيطانية وت

ووجات الاصائؿ التحية لروح الشايد عرسات جرادات الذس استشاد أحناء التحقيؽ مع  ”و سجوف االحتبلؿ
 نتيجة التعذيبو

وأكدت الاصائؿ دعماا لؤلسر  المضربيف عف الطعاـ سامر العيساوس وأيمف الشراونة وجعار عز الديف 
قعداف وآلالؼ األسر  الذيف انضموا لئلضراب، معمنة اإلضراب العاـ يوـ رد الخميس سن  وطارؽ

 المخيمات الامسطينية كاسة سن لبناف و
27/2/2013الخميج، الشارقة،   

 
طالق النار سيقابل بالرّد المالئم سيقابلبيريز: اليدوء من حماس  76  باليدوء من "إسرائيل" وا 

بػالتحمن بأقصػ  درجػات ضػبط  اإلسػرائيمن لمسػتو  السياسػن اإلسػرائيمن الجػيشأمػر ا: كااح زبػوف - راـ اهلل
الػػناس سػػن الضػػاة، عمػػ  اعتبػػار أف أس حػػدث درامػػاتيكن جديػػد قػػد يشػػعؿ المنطقػػة بطريقػػة ال يمكػػف السػػيطرة 
عمياا، كما حذر المستو  السياسن حماس سن رزة مػف اسػتمرار إطػبلؽ الصػواري و وقػاؿ الػرئيس اإلسػرائيمن 

إنػػػ  يجػػػب عمػػػ  حركػػػة حمػػػاس أف تعػػػن أف الاػػػدوء مػػػف جانباػػػا سػػػيقابؿ باػػػدوء مػػػف جانػػػب » زف بيريػػػشػػػيمعو 
طبلؽ النار سيقابؿ بالرد المبلئـ  «وإسرائيؿ، وا 

إف السمطة الامسطينية تعمػـ وتصػرح بػأف العػودة إلػ  دوامػة : »زأما سيما يخص الوضا سن الضاة، سقاؿ بيري
إنػ  : »زبيريػ أضػاؼو «و ا مف أجؿ تادئة الخواطر سن المنطقػةالعنؼ ستنطوس عم  مأساة، سيجب العمؿ مع

 «وليس لد  إسرائيؿ أس نية لتصعيد الموقؼ وتأجيج النار
وحمػػة مػػا يشػػب  اآلف حالػػة الطػػوارئ سػػن إسػػرائيؿ والضػػاة ورػػزةو سقػػد التقػػ  رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمن بنيػػاميف 

رائيمن بقيػػادة وزيػػر الػػدساع إياػػود بػػاراؾ، أمػػس، نتنيػػاهو مسػػؤولن األمػػف لدراسػػة الموقػػؼ، واجتمػػا الجػػيش اإلسػػ
لوضا سيناريوهات محتممة لتطورات الموقؼ، وسعؿ األمر ناس  الػرئيس الامسػطينن الػذس التقػ  قػادة أجازتػ  

 األمنية، سيما استنارت حماس عناصرها عم  طوؿ الحدود ما إسرائيؿ ومنعت اقتراب متظاهريفو
 77/7/7023، الشرق األوسط، لندن
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التصػػػعيد األخيػػػر سػػػن تراجػػػا »عػػػف مسػػػؤوليف سػػػن جػػػيش االحػػػتبلؿ إف « معػػػاريؼ»نقمػػػت صػػػحياة : الناصػػػرة
وأشار هؤالء إل  ارتياحاـ النتااء جنازة األسير عرسات «و متواصؿ، وال مخاوؼ مف انتااضة سمسطينية حالحة

عمػػاؿ شػػغب واسػػعةو مػػا ذلػػؾ، لػػـ يسػػتبعد هػػؤالء أف تتواصػػؿ بعػػض األحػػداث سػػن أنحػػاء جػػرادات مػػف دوف أ
، إل  حيف قدـو الرئيس األميركن اوباما لممنطقة سن العشريف مػف «عم  نار منخاضة»الضاة الغربية، لكف 

 الشار الجارسو 
 77/7/7023، الحياة، لندن

 
 كم 700لى إ مداىا يصل دي" –معاد: بحوزة حزب اهلل صواريخ "سكود جعاموس  78

عػػاموس رمعػػاد، أمػػس، إف ” اإلسػػرائيمية“قػػاؿ رئػػيس الػػدائرة األمنيػػة السياسػػية سػػن وزارة الحػػرب : )يػػووبنوآس(
كيمومتر، وقادرة عم  حمػؿ رأس  700التن يصؿ مداها إل  ” سكود دس“بحوزة حزب اهلل صواري  مف طراز 

أس مكاف سػن سمسػطيف المحتمػة، مػف أس مكػاف سػن  كيموررامًا، وبمقدورل استاداؼ 250حربن يزيد وزن  عم  
 لبنافو

سػػكود “ونقمػػت وسػػائؿ إعػػبلـ عػػف رمعػػاد قولػػ  خػػبلؿ مػػؤتمر لمػػدساع مػػف الصػػواري ، سػػن مػػا يتعمػػؽ بالصػػاروخ 
نمػػا بصػػاروخ “، إف ”دس الحػػديث ال يػػدور عػػف طػػراز قػػديـ مػػف الصػػواري  الموجػػودة بحػػوزة الجػػيش السػػورس، وا 

وأضػػػاؼ أف بحػػػوزة ”و كيموررامػػػًا وأكحػػػر 250مػػػؿ رأسػػػًا حربيػػػًا متاجػػػرة بزنػػػة كيمػػػومتر ويح 700أحػػػدث ومػػػدال 
التػػن تعتمػػد عمػػ  تكنولوجيػػا كوريػػة، وأنػػ  ” دس”و” سػػن”و” بػػن“مػػف طػػراز ” سػػكود“الجػػيش السػػورس صػػواري  

يوجػػػد لػػػد  جاػػػاز أمػػػف االحػػػتبلؿ تخػػػّوؼ كبيػػػر مػػػف نقػػػؿ صػػػواري  متطػػػورة، وبيناػػػا صػػػواري  روسػػػية مضػػػادة 
، مػػف سػػوريا إلػػ  حػػزب اهلل سػػن لبنػػاف، واسػػتخداـ هػػذل الصػػواري  ضػػد ”27 -إس إيػػ  “ز لمطػػائرات مػػف طػػرا

 ”وإسرائيؿ“
قػادر عمػ  حمػؿ رأس حربػن ” سػكود دس“اإللكترونػن عػف مسػؤوؿ أمنػن قولػ  إف صػاروخ ” والػبل“ونقؿ موقا 

ل بحػػوزة ، وحمػػة معنػػ  درامػػاتيكن لوجػػود”إسػػرائيؿ“الصػػاروخ يغطػػن كػػؿ “بيولػػوجن أو كيميػػائنو وأضػػاؼ أف 
ذا أصاب صاروخ مف هذا الطراز مبن  بصورة مباشرة، سإن  قادر عم  تدميرل  ”ومنظمة إرهابية، وا 

أكحػر الصػواري  دقػة سػن إصػابة األهػداؼ الموجػود بحػوزة الجػيش ” سػكود دس“إف صػاروخ ” والبل“وقاؿ موقا 
ف مواقػا إطػبلؽ صػواري  سػن ، ليس سقط مػ”إسرائيؿ“يسمح لحزب اهلل بمااجمة “السورس، وبسبب مداها سإن  

نما مف مواقا تقا سن شماؿ لبناف  ”و جنوب لبناف وبيروت، وا 
 77/7/7023، الخميج، الشارقة

 
   "إسرائيل"سرقة حاسوب ووثائق من بيت مدير عام "الطاقة الذرية"  ي  79

اـ لجنػػة ، أمػػس، بالنشػػر مػػف أف مجاػػوليف اقتحمػػوا بيػػت مػػدير عػػ”اإلسػػرائيمية“سػػمحت الرقابػػة : يػػووبنوآس( 
، شػػػاؤؿ حوريػػؼ، أوؿ أمػػس، وسػػرقوا حاسػػػوبًا ووحػػائؽ وجاػػاز اتصػػاؿ ومحاظػػػةو ”اإلسػػرائيمية“الطاقػػة الذريػػة 
اإللكترونػػن، أمػػس، أف مجاػػوليف اقتحمػػوا بيػػت مسػػؤوؿ رسيػػا المسػػتو  سػػن ” يػػديعوت أحرونػػوت“وذكػػر موقػػا 

الموقػا اإللكترونػن إنػ  لػيس معروسػًا ، ررـ أف البيت مراقب بكاميراتو وقػاؿ ”اإلسرائيمن“ديواف رئيس الوزراء 
 ما إذا كانت الوحائؽ والحاسوب التن تمت سرقتاا تتضمف مواد سرية وتتعمؽ بعمؿ حوريؼو
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وتمكػػػػف ”و اإلسػػػرائيمية“ويعتبػػػر مػػػدير عػػػاـ لجنػػػة الطاقػػػة الذريػػػة المسػػػؤوؿ والمشػػػرؼ عمػػػ  األنشػػػطة النوويػػػة 
وسػػػط سمسػػػطيف المحتمػػػة، سيمػػػا بػػػدأت الشػػػرطة المجاولػػػوف مػػػف الاػػػرار مػػػف بيػػػت حوريػػػؼ، الػػػذس يقػػػا بمنطقػػػة 

 تحقيقًا سن محاولة لمقبض عم  المصوصو” اإلسرائيمية“
 وذكر الموقا اإللكترونن أف بيت حوريؼ تعرض لمسرقة سن الماضن وتـ حيناا سرقة حاسوب أيضًاو    

 77/7/7023، الخميج، الشارقة
 

 " يستطيع اعتراض صواريخ نووية3"حيتس  مسؤول إسرائيمي: 30
"، الػػػذس أطمقتػػػ  )إسػػػرائيؿ(، اإلحنػػػيف، 3أعمػػػف مسػػػؤوؿ كبيػػػر سػػػن وزارة األمػػػف االسػػػرائيمية أف صػػػاروخ "حيػػػتس 

 يتمتا بقدرة عم  إسقاط صواري  تحمؿ رؤوسًا نوويةو
وقػػػػاؿ رئػػػػيس مػػػػا يسػػػػم  بمديريػػػػة "الجػػػػدار" سػػػػن وزارة األمػػػػف االسػػػػرائيمية، يػػػػائير رمػػػػاتن سػػػػن حػػػػديث لبلذاعػػػػة 

" خصػػص لحمايػػة )اسػػرائيؿ( مػػف الصػػواري  بعيػػدة المػػد  3"، أف الصػػاروخ "حيػػتس االسػػرائيمية "ريشػػيت بيػػت
التػػػن قػػػد يػػػتـ إطبلقاػػػا مػػػف إيػػػراف ودوؿ أخػػػر ، مشػػػيرا الػػػ  أف توقيػػػت التجربػػػة ريػػػر مػػػرتبط بالتاديػػػدات التػػػن 

 تواجااا اسرائيؿ وبالتوترات المتصاعدة بيناا وبيف جاراتاا سن الشرؽ األوسطو
إلسػػرائيمن سػػن حػػديث مػػا الصػػحاييف األجانػػب اف التجربػػة اسػػتمرت بضػػعة أشػػار واضػػاؼ المسػػؤوؿ األمنػػن ا

وكػػاف ياتػػرض أف تجػػر  سػػن أواسػػط السػػنة الاائتػػة ولكػػف تػػـ تأجيماػػا، مشػػيرا الػػ  أنػػ  ال يعػػرؼ متػػ  سػػتدخؿ 
 المنظومة حيز الاعؿو

إلسػرائيؿ مػػف  مػف جانباػا وصػات وزارة الػػدساع األمريكيػة إطػبلؽ الصػػاروخ بحجػر اسػاس نحػو تػػوسير الحمايػة
 الصواري  بعيدة المد ، عم  حد تعبيرهاو

"ريشت بيت" نقمت قن موقعاا عم  الشبكة، اف الواليات المتحدة استححمرت أكحر مف مميار دوالر قػن تطػوير 
 "و3صاروخ "حيتس 

 76/7/7023،  مسطين أون الين

 
 كومة اإلسرائيميةيعزز  رص والدة الح تفاىم بين "الميكود" و"البيت الييودي""معاريف":  32

ذكرت مصادر ليكودية واخر  مف حزب "البيت الياودس" ان  تـ التوصؿ ال  تااهـ بشأف الخدمة سن الجيش 
االسػػرائيمن، والػػذس قػػد ياػػتح الطريػػؽ لمااوضػػات جػػادة تقػػود لمتوصػػؿ الػػ  اتاػػاؽ ائتبلسػػن يضػػـ حزبػػن "البيػػت 

 نا"والياودس و"يوجد مستقبؿ" ما كتمة "الميكود ػ إسرائيؿ بيت
وبحسػػب موقػػا صػػحياة "معػػاريؼ" االسػػرائيمية امػػس الحبلحػػاء، سقػػد أكػػدت هػػذل المصػػادر المقربػػة مػػف طػػاقمن 
المااوضات لكتمة "الميكػود ػ إسػرائيؿ بيتنػا" وحػزب "البيػت الياػودس" وجػود هػذا التاػاهـ، الػذس تػـ التوصػؿ اليػ  

ية، والػػذس سػػيؤدس الػػ  تااهمػػات مػػف خػػبلؿ المقػػاءات التػػن جمعػػت طػػاقمن المااوضػػات خػػبلؿ االيػػاـ الماضػػ
 72أوسػػا تقػػود الػػ  اتاػػاؽ ائتبلسػػن، حيػػث تاػػاهـ طاقمػػا المااوضػػات عمػػ  أف يبػػدأ المتػػدينوف بالخدمػػة بعمػػر 

 عامًا كما هو معموؿ ب  حاليًاو 28عامًا، وليس بعمر 
اػػاهـ، وأشػػار موقػػا الصػػحياة الػػ  وجػػود تاػػاؤؿ سػػن صػػاوؼ "الميكػػود" وكػػذلؾ "البيػػت الياػػودس" عمػػ  هػػذا الت

معتبريف أن  سياتح الطريؽ نحو تشكيؿ الحكومة المقبمة برئاسة بناميف نتنيػاهو، خصوصػًا وأف هنػاؾ تااهمػًا 
بيف حزبن "البيت الياودس" و"يوجد مستقبؿ"، كما اف نتنياهو أصبح يدرؾ طبيعة األزمػة التػن يعيشػاا بسػبب 
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بلغ حركػػة "شػػاس" عػػدـ حصػػولاا عمػػ  حقيبػػة تعحػػر تشػػكيؿ الحكومػػة، وهػػذا مػػا دسػػا كتمػػة "الميكػػود بيتنػػا" البػػ
 الداخمية واالسكاف، ما يرجح قرب التااهـ ما كؿ مف حزبن "البيت الياودس" و"يوجد مستقبؿ"و
 77/7/7023، المستقبل، بيروت

 
 الواليات المتحدةمميون دوالر لتخفيضات ميزانية  275معرضة لخسارة " إسرائيل": "ىآرتس" 37

مميػػوف دوالر قيمػػة  275"هػػآرتس" اإلسػػرائيمية أف تػػؿ أبيػػب معرضػػة لخسػػارة  ذكػػرت صػػحياة: )أوشوأ( - رػػزة
 معونات أمريكية بعد الحديث عف تخايضات الميزانية األمريكية بسبب رسا سقؼ الديف سيما يعرؼ بػ"العزؿ"و
 وأوضحت الصحياة س  تقرير بحت  عم  موقعاا اإللكترون  أمس الحبلحاء، أف إسرائيؿ باتت معرضػة لخسػارة

مميػػوف دوالر قيمػػة المعونػػة العسػػكرية  37مميػػوف دوالر قيمػػة معونػػة خارجيػػة العػػاـ الجػػار ، إضػػاسة إلػػ   243
 المباشرة إذا أخاؽ الرئيس األمريك  باراؾ أوباما س  التوصؿ ما الكونجرس إل  اتااؽ س  هذا الصددو

 77/7/7023، اليوم السابع، مصر
 

 سودانيين إلى بالدىمالجئين  أعادت سراً  "إسرائيل"ىآرتس": " 33
كشات صحياة "هآرتس" امس الحبلحاء عف أف إسرائيؿ أعػادت بصػورة سػرية تتنػاس  مػا القػانوف الػدولن ومػف 
دوف عمـ األمـ المتحدة، ألؼ الجئ عم  األقؿ مف شػماؿ السػوداف إلػ  وطػناـ عمػ  الػررـ مػف أنػ  تتاػددهـ 

 عقوبات خطيرةو
قولػ : "إف إسػرائيؿ دسعػت حمػػف تػذاكر الطيػراف، وتػـ نقماػـ إلػػ  ونقمػت الصػحياة عػف مسػؤوؿ إسػػرائيمن رسػمن 

شػػػماؿ السػػػوداف عبػػػر دولػػػة حالحػػػة لػػػـ يػػػتـ ذكػػػر اسػػػماا خشػػػية تعػػػريض البلجئػػػيف لعقوبػػػات مػػػف جانػػػب النظػػػاـ 
السودانن"و ومكث عدد مف البلجئيف الذيف تمت إعادتاـ إل  السوداف سن سجوف إسرائيميةو ووسقا لمصػحياة، 

ببلدهـ تبدو وكأناا طوعيػة، وذلػؾ عمػ  أحػر تعػديؿ قػانوف التسػمؿ إلػ  إسػرائيؿ الػذس يسػمح سإف إعادتاـ إل  
 لمسمطات بسجف متسمميف لسنوات حت  لو كانوا يستحقوف الحماية بعد مطالبتاـ بحؽ المجوءو
 77/7/7023، المستقبل، بيروت

 
 رقصة تودي بجندي إسرائيمي لمسجن وتسريح قائده من منصبو 34

تبلؿ اإلسػػرائيمن عػػف سػػجف جنػػدس إسػػرائيمن قػػاـ بنشػػر شػػريط سيػػديو عمػػ  موقػػا التواصػػؿ أعمػػف جػػيش االحػػ
االجتمػػػاعن اليوتيػػػوب يظاػػػر عػػػددا مػػػف الجنػػػود اإلسػػػرائيمييف، وهػػػـ يػػػؤدوف رقصػػػة "الاػػػارلـ تشػػػيؾ" العالميػػػة، 

 وتسريح قائد الوحدة العسكرية مف منصب و
ًا مف الجنود اإلسرائيمييف وهـ يرتدوف مبلبس تنكرية ويظار شريط الايديو الذس نشرل الجندس اإلسرائيمن، عدد

 ويرقصوف رقصة "الاارلـ تشيؾ" بالقرب مف دبابتيف، سن أحد المواقا العسكرية التابعة لجيش االحتبلؿو
 وأعمف جيش االحتبلؿ اإلسرائيمن سن أعقاب نشر شريط الايديو، عف سجف الجندس اإلسرائيمن الذس قاـ 

 
يومػًا وتجريػدل مػف منصػب ، مشػيرًا إلػ  أف  72أياـ، وسجف الضابط المسؤوؿ عن  لمػدة بنشر الايديو لبضعة 

 الايديو يظار الجنود اإلسرائيمييف بصورة تسنء إل  صورة الجيوش العالميةو
 76/7/7023، أون الين عكا
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 نيين الفمسطي : جنود االحتياط أكثر مياًل الستخدام القوة النارّية بعممياتيم ضدّ إسرائيميباحث  35
أّكػػد رئػػيس قسػػـ عمػػـ الػػناس سػػن كمّيػػة "تػػؿ حػػاس" اإلسػػرائيمية "شػػاؤوؿ كمحػػن"، ميػػؿ جنػػود اإلحتيػػاط إلسػػتخداـ 
العنػػػؼ أكحػػػر مػػػف جنػػػود الجػػػيش النظػػػامن، ضػػػمف دراسػػػة قػػػاـ باػػػا لبحػػػث سػػػموؾ وردات سعػػػؿ الجنػػػود خػػػبلؿ 

كوف أكحػر مػف النظػامييف المعارؾ، أو تحت ضغط تعرض حياتاـ لمخطػر، الستػًا إلػ  أّف جنػود اإلحتيػاط يشػت
مف مواجاتاـ مشاكؿ سن اتخاذ قرارات ميدانّية عممياتّية خبلؿ مااماـ العسػكرّية داخػؿ المنػاطؽ الامسػطينّيةو 
وأشػػػار "كمحػػػن" إلػػػ  أّف اختيػػػار جنػػػود اإلحتيػػػاط الػػػرد بقػػػوة كبيػػػرة بعوامػػػؿ تتعمػػػؽ بسػػػناـ ولغػػػالبيتاـ عػػػائبلت 

مف اإلصابة، لذلؾ يميموف إلستخداـ القوة بشكؿ كبيػر، كاشػاًا عػف  وأطااؿ، باإلضاسة إل  أّناـ يخاسوف أكحر
عػػػػدـ حقػػػػة اإلحتيػػػػاط بتػػػػأهيماـ وتػػػػدريباـ ومانيػػػػتاـ مقابػػػػؿ النظػػػػامييف، الػػػػذيف يتمتعػػػػوف بػػػػأوج قػػػػوتاـ وليػػػػاقتاـ 

أصػػدر توجيااتػػ  سػػرائيمن ، أّف المسػػتو  السياسػػن اإلإسػػرائيمية العسػػكرّيةو وسػػن السػػياؽ ناسػػ ، كشػػات مصػػادر
لمسػػػتو  العسػػػكرّس بػػػالتحمن بأقصػػػ  درجػػػات ضػػػبط الػػػناس سػػػن حػػػاؿ اسػػػتمرت المظػػػاهرات سػػػن منػػػاطؽ إلػػػ  ا

"الضػػػاة الغربّيػػػة"، مشػػػيرًة إلػػػ  أّف لػػػد  "محمػػػود عبػػػاس" مصػػػمحة سػػػن إبقػػػاء مجريػػػات األمػػػور سػػػن المنػػػاطؽ 
قػررت الامسطينّية تحت السػيطرة، وسػيحاوؿ العمػؿ عمػ  تادئػة األوضػاعو وأوضػحت المصػادر أّف "إسػرائيؿ" 

نمػػػػا االنتظػػػػار لزيػػػػارة الػػػػرئيس األميركػػػػن "بػػػػاراؾ أوبامػػػػا" إلػػػػ   عػػػػدـ تقػػػػديـ بػػػػوادر "حسػػػػف نّيػػػػة" لمامسػػػػطينييف، وا 
 "إسرائيؿ"، عم  أمؿ أف تؤدس الزيارة إل  تحريؾ العممّية السياسّيةو 

 مجمة "بمحانيو" العسكرّية )عن العبرّية، ترجمة المركز( + موقع عكا اإلخباري،  مسطين

 76/7/7023، 7745 ، العددالمعموماتي التقرير

 
 ييودية  امجموعة من الينود الحمر تدعي أن أصولي لر"إسرائيل" الوكالة الييودية تستقطب 36

تجرس الوكالة الياودية التن تعن  باستقطاب الياود مف العالـ ونقماـ لمعيش سن "إسرائيؿ"، عم  تسايؿ قدـو 
ناػػػر االمػػػػازوف تػػػػدع  اناػػػػـ ذوس اصػػػػوؿ ياوديػػػػة الػػػػ   مجموعػػػة مػػػػف الانػػػػود الحمػػػػر يقطنػػػػوف عمػػػػ  ضػػػػااؼ

 "إسرائيؿ"و 
واوضحت وسائؿ اعبلـ اسرائيمية، ان  مػف المنتظػر قريبػًا، وصػوؿ مجموعػة مكونػة مػف مئػة شػخص يقطنػوف 
حاليًا مدينة "ايكيتوس" النائية التن تقا عم  ضااؼ نار األمازوف سن المقطا الػذس يختػرؽ جماوريػة "بيػرو" 

 تينيةوسن امريكا البل
وبقػػن أسػػراد هػػذل المجموعػػة محػػاسظيف عمػػ  طػػابعاـ وعقيػػدتاـ الياوديػػة، لكػػناـ اضػػطروا الحقػػا الػػ  االقتػػراف 

 بنساء محميات مف قبائؿ الانود الحمر، أهؿ المنطقة، وطغت التقاليد وانماط الحياة الاندية عمياـو
لمسػػػتندات التػػػن تؤكػػػد كػػػوناـ "ياػػػود وقػػػاؿ مسػػػؤوؿ سػػػن الوكالػػػة الياوديػػػة، اف اسػػػراد هػػػذل المجموعػػػة يحممػػػوف ا

كامميف" وصّدقت "الوكالة" عم  مجيئاـ لكف وزارة الداخمية االسرائيمية اشترطت اجراءات اضػاسية "مكممػة" وال 
 ٌيستبعد التصديؽ ناائيًا عم  قدوماـ بعد استكماؿ االجراءاتو

 75/7/7023عكا اون الين، 
 

 من الضفة جيات  ي عدة مناطقإثر تجدد الموا واالعتقاالتعشرات اإلصابات  37
أصيب عشرات المواطنيف بالرصاص المغمؼ بالمطاط وبالغاز المدما احر تجدد  مندوبو "األياـ"، "وسا":

المواجاات بيف عشرات الشباف وقوات االحتبلؿ عم  محاور التماس وماارؽ الطرؽ سن الضاة الغربية، 
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المواجاات سن مدينة الخميؿ وبمدة بنن نعيـ ومخيـ  وتركزت هذل مواطنيف عم  االقؿو 4بينما تـ اعتقاؿ 
 ررب راـ اهلل، وسن بمدة تقوع ببيت لحـو‹ عوسر›الاوار وجنوب نابمس وشماؿ جنيف وقرب معتقؿ 

وكانت المواجاات بيف عشرات الشباف وقوات االحتبلؿ تجددت بعد ظار امس، عندما هاجـ الجنود مسيرة 
 ف عف الطعاـ سن السجوف اإلسرائيميةوسممية تضامنية ما األسر  المضربي

كما أصيب عدد مف المواطنيف، امس، بحاالت اختناؽ خبلؿ مواجاات اندلعت بالقرب مف حاجز الجممة 
العسكرس شماؿ شرقن جنيف تضامنًا ما األسر  المضربيف عف الطعاـ وتنديدًا بارتياؿ الشايد األسير 

 عرسات جراداتو
، أف مواجاات اندلعت بيف الشباف وقوات االحتبلؿ التن نصبت الحواجز وذكرت مصادر أمنية وشاود عياف

الناصرة، واستخدمت خبللاا قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع، والصوت، واألعيرة  –العسكرية عم  شارع جنيف 
 المعدنية المغماة بالمطاط، ما أد  إل  إصابة عدد مف الموطنيف بحاالت اختناؽو

ياف، إف قوات االحتبلؿ اإلسرائيمن اعتقمت، مساء امس، حمانية ستية وأصيب وسن تطور الحؽ قاؿ شاود ع
ستياف آخراف بحروؽ وكسور إل  جانب إصابة العشرات بحاالت االختناؽ، خبلؿ تجدد المواجاات بيف 
الشباف وقوات االحتبلؿ عم  حاجز الجممة العسكرس شماؿ شرقن جنيف تضامنًا ما األسر  المضربيف عف 

 الطعاـو
 27/2/2013، األيام، رام اهلل

 
 ع غزة ي الضفة وقطا األسرىتواصل الفعاليات التضامنية مع  38

سن بمدة عرابة جنوب جنيف، ندد مشاركوف سن مسيرة "وقاة تضامف" بخيمة االعتصاـ  مندوبو "األياـ"، "وسا":
دات أحناء التحقيؽ أماـ منزؿ األسير المضرب عف الطعاـ طارؽ قعداف، بعممية قتؿ وتصاية الشايد جرا

 مع  سن سجف مجدوو
وحّمؿ المشاركوف سن المسيرة التن نظماا أهالن األسر  وسعاليات البمدة، سمطات االحتبلؿ المسؤولية 

 الكاممة عف حياة األسر  المضربيف عف الطعاـ سن السجوفو
التضامف ما كما تواصمت سن خيمة االعتصاـ، اماـ صرح الشايد سن مخيـ الدهيشة، امس، سعاليات 

االسر  المضربيف عف الطعاـ لؤلسبوع الرابا عم  التوالن، والتن ينظماا الحراؾ الشبابن البلجئ سن 
 المخيـو

ونظمت لجنة الحراؾ الشبابن مارجانًا خطابيًا تضامنًا ما االسر ، وانتصارا لحريتاـ وكرامتاـ، وتنديدا 
 بجريمة تصاية االسير عرسات جراداتو

، أع رب ذوو األسر ، عف تخوساـ وقمقاـ عم  حياة أبنائاـ القابعيف سن سجوف االحتبلؿ، وسن طولكـر
مندديف بالسياسة التعساية التن تناذها إدارات السجوف ضدهـ التن أسارت عف استشااد األسير عرسات 

 جرادات نتيجة التعذيبو
، بضرورة التحقيؽ سن وطالبوا، خبلؿ اعتصاماـ األسبوعن أماماـ مقر الصميب األحمر سن مدينة ط ولكـر

 ظروؼ استشااد جرادات، وعدـ إربلؽ ممؼ ارتيال  قبؿ تقديـ مجرمن االحتبلؿ لممحاكـ الدوليةو
رشادية تضامنًا  وسن قمقيمية، شارؾ العشرات مف أسراد الارؽ الكشاية واإلرشادية، أمس، سن مسيرات كشاية وا 

 ًا بجريمة ارتياؿ الشايد عرسات جراداتوما األسر  المضربيف عف الطعاـ واستنكارًا وتنديد
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وانطمقت المسيرة التن نظمتاا مديرية التربية والتعميـ سن محاسظة قمقيمية مف أماـ مدرسة الصديؽ األساسية 
باتجال خيمة االعتصاـ المقامة سن ميداف الشايد أبو عمن إيادو وردد المشاركوف الاتاسات الوطنية الداعية 

 مف سجوف االحتبلؿوإلطبلؽ سراح األسر  
سنادًا لؤلسر  سن سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمن خاصة  وسن رزة، انطمقت، أمس، مسيرة جماهيرية دعمًا وا 

وتحركت المسيرة التن نظمتاا الجباة العربية الامسطينية سن قطاع رزة مف  المضربيف مناـ عف الطعاـو
ؽ اإلنساف، وردد المشاركوف سياا الشعارات شارع الجبلء سن المدينة باتجال مقر المندوب السامن لحقو 

 والاتاسات المطالبة بإنقاذ األسر  مف الخطر اليومن الذس يتاددهـ سن ظؿ حممة التصعيد بحقاـو
ورسا المشاركوف األعبلـ الامسطينية ورايات الجباة العربية الامسطينية، وطالبوا بتشكيؿ لجنة تحقيؽ لموقوؼ 

 لشايد عرسات جراداتوعم  ظروؼ ومبلبسات استشااد ا
كما اعتصـ عشرات مف األطااؿ قبالة حاجز بيت حانوف "إيريز"، أمس، تضامنًا ما األسر  المضربيف عف 

 الطعاـ وتنديدًا بجريمة ارتياؿ األسير عرسات جراداتو
وحمؿ األطااؿ الستات كتبت عمياا شعارات تجسد تضامناـ ما األسر  ورضباـ الرتياؿ جرادات، ورددوا 

 اسات تؤكد تأحرهـ مف واقا األسر  الامسطينييف سن سجوف االحتبلؿوهت
 27/2/2013، األيام، رام اهلل
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الدخوؿ زهير أندراوس: عبرت قيادات إسبلمية ووطنية سن القدس المحتمة عف موقااا مف  -الناصرة 
 المحتمؿ لمرئيس األمريكن اوباما لممسجد األقص  وذلؾ خبلؿ زيارت  المرتقبة لممنطقةو

وقاؿ رئيس الحركة اإلسبلمية سن الداخؿ الامسطينن، الشي  رائد صبلح: نحف أهؿ بيت المقدس وأكناؼ 
حف نتكمـ عناـ ئة مميوف مسمـ وعربن وسمسطينن، نابيت المقدس، نحف اآلف نتكمـ نيابة عف مميار وستم

اآلف، أواًل نحف نطما أف يبق  الرئيس اوباما عم  عمـ بأف القدس المحتمة التن سيزورها هن آخر عاصمة 
سن العالـ حت  اآلف ال تزاؿ محتمة، والذس يحتماا هو االحتبلؿ اإلسرائيمن، ال زلنا نطما أف يبق  الرئيس 

ف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمن، واحتبلل  هو شبي  بوقوع اوباما عم  عمـ أف المسجد األقص  ال يزاؿ محتبًل م
مأساة اسأؿ اهلل أف ال تقا، ولكناا شبياة بوقوع مأساة احتبلؿ الكعبة المشرسة، أو كاحتبلؿ المسجد النبوس، 
وهذا مف المستحيؿ أف يكوف، ولكن  سن ناس الخطر، سن ناس المأساة هو احتبلؿ المسجد األقص  

ًاا نقوؿ، االحتبلؿ اإلسرائيمن الباطؿ ال وجود ل  وال سيادة عم  حجر مف القدس أو المبارؾ، لذلؾ نحف سم
مف المسجد األقص  المبارؾ، وهو زائؿ إف شاء اهلل تعال ، بناًء عمي  نقوؿ لمرئيس اوباما وسؽ ما بات 

حضور عند يرشح، ووسؽ ما باتت تداول  بعض وسائؿ اإلعبلـ، إننا ال نرض  لمرئيس اوباما أف يكوف ل  
حائط البراؽ، حضور بوجود ومشاركة أس عنصر إسرائيمن احتبللن، ماما كاف اسم  وماما كاف منصب ، 
ألف حضورل عند حائط البراؽ، ما وجود أس عنصر إسرائيمن احتبللن، ال يمكف أْف ُيااـ إال أن  تكريس 

ـ باا االحتبلؿ اإلسرائيمن منذ عاـ لبلحتبلؿ اإلسرائيمن الباطؿ لحائط البراؽ، وهو تكريس لسرقة باطمة قا
، يوـ أف ارتصب حائط البراؽ مف المسجد األقص ، وادع  وما زاؿ يدعن بكؿ قبح ووقاحة أف هذا 0421

 الحائط أصبح ما سمال باطبل المبك و
وخمص الشي  صبلح إل  القوؿ: نحف ُنحذر مف كؿ ذلؾ، ما التأكيد الواضح الذس ال تردد سي ، نقولاا لكؿ 

نيا، عاجبل أو آجبل، لف نبق  نعقد مؤتمرات صحاسية نتألـ سياا، سيأتن يـو قريب، نعقد مؤتمرًا صحاسيًا الد
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ُنعبر سي  عف سرحة كؿ حر سن الدنيا، وعف سرحة كؿ مسمـ وعربن وسمسطينن بزواؿ االحتبلؿ اإلسرائيمن 
األمة المسممة والعالـ العربن  القريب إف شاء اهلل تعال  وعودة القدس وعودة المسجد األقص  إل  أحضاف

 والشعب الامسطيننو
 27/2/2013، القدس العربي، لندن

 
 القدس" الذي تنظمو "إسرائيل" ماراثون"الشيخ رائد صالح يدعو إلى مقاطعة  40

اخذ يعمف  اإلسرائيمناف االحتبلؿ  -سن الداخؿ الامسطينن اإلسبلميةالشي  رائد صبلح رئيس الحركة  قاؿ
سيعمؿ  اإلسرائيمنوؿ مف الشار المقبؿ، يسمي  "ماراحوف القدس"، مشيرا ال  اف االحتبلؿ عف سباؽ سن األ

عم  دسا الكحير مف قوات االحتبلؿ وجنودل لممشاركة سن هذا السباؽ بمباس رياضن كأناـ جزء مف آالؼ 
  سن العالـ الرياضييف المشاركيف سي و وكشؼ الشي  صبلح أف االحتبلؿ االسرائيمن وج  دعوة لدوؿ أخر 

كن تشارؾ باذا السباؽ االحتبللن االسرائيمن، ويحاوؿ أف يوهـ العالـ أف هناؾ اآلالؼ سيشاركوف باذا 
السباؽ، مؤكدا أف االحتبلؿ االسرائيمن باذا السباؽ الباطؿ أصبل يحاوؿ أف يكرس سيادت  الباطمة عم  

مة، تحت حراب االحتبلؿ االسرائيمن، القدس المحتمة، لذلؾ سيكوف مسار هذا السباؽ سن القدس المحت
 وبحراسة قوات و

وأضاؼ الشي  صبلح أف هناؾ معمومات تشير ال  وجود شركة عالمية يقاؿ اناا سترع  هذا السباؽ تسم  
"نيو باالنس" لؤلدوات الرياضية العالمية مناشدا كؿ دولة سن العالـ أال تسمح ألحد أسرادها بالمشاركة سن هذا 

لن ألف ذلؾ دعـ لبلحتبلؿ االسرائيمن، و تكريس ل و ودعا هذل الشركة أف ترتدع عف السباؽ االحتبل
مشاركتاا، واال سحؽ كؿ مسمـ وعربن وسمسطينن اف يقاطعاا، وأف تصبح سن دائرة المحرمات سن كؿ ادواتاا 

 الرياضية، اذا ما دعمت هذا السباؽو
 26/2/2013، العرب اليوم، عّمان

 
 ليدموتخطط أوكار تجسس ىي عبارة عن  األقصى استيطانية حول المسجدبؤرة  مئةخاطر: حسن  41

صعّد المتطرسوف الياود مف وتيرة انتااكاـ لممسجد األقص  المبارؾ مؤخرًا، ردًا : نادية سعدالديف -عماف 
عم  الحراؾ الشعبن الامسطينن، وتوالت اقتحامات المستوطنيف والجماعات الياودية المتطرسة لباحات 

د األقص ، وسط حراسة أمنية مشددة مف قبؿ شرطة االحتبلؿ، التن عززت مف تواجدها العسكرس المسج
 هناؾو

وأضاؼ، لػ"الغد" مف القدس المحتمة، إف "االنتااكات واالقتحامات المتوالية مف جانب المتطرسيف لممسجد 
ة عند المتطرسيف، كما األقص  وبحماية سمطات االحتبلؿ تؤكد أف ال حرمة أو قيمة لممقدسات اإلسبلمي

 تكشؼ عف المخاطر الجسيمة التن تتادد المسمميف والمقدسات الدينية"و
وأوضح أف "أعماؿ الحار أدت إل  حدوث تصدعات خطيرة تادد الجزء الممتد مف زاوية الساحة الشرقية 

وسور البمدة  إل  باب السمسمة، وهذل المنطقة تضـ المصم  المروانن والواجاة الجنوبية لممسجد األقص 
 القديمة والبناء القبمن لممسجد األقص  والمكتبة، باإلضاسة إل  المتحؼ ومسجد البراؽ"و

وحذر مف أف "هذل األماكف بما سياا مف معالـ مختماة، ماددة بالادـ بعد حدوث تشققات وانايارات مف باب 
هدؼ هدـ المسجد"و وقاؿ إف  السمسمة"، معربًا عف خشيت  مف "لجوء االحتبلؿ إل  وسائؿ أخر  لتحقيؽ
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بؤرة استيطانية حوؿ المسجد األقص ، هن عبارة عف أوكار تجسس تضـ مجموعات  011"االحتبلؿ أقاـ 
 متطرسة تخطط لادـ األقص ، بما يجعماا قوة مدمرة تحيط بالمسجد"و

 27/2/2013، الغد، عّمان
 

 "خالد أبو شاب يحصل عمى درجة الدكتوراة  ي "الفيزياء النووية 42
حصؿ الدكتور خالد أبو شاب المحاضر بجامعة األزهر عم  درجة الدكتوراة سن "الايزياء النووية"، تخصص 

 سيزياء الطب النووس بتقدير امتياز وذلؾ مف جامعة الكمبموتانسن سن العاصمة اإلسبانية مدريدو
، أف لجنة التحكيـ أوصت بنشر األطروحة ال عممية لتعـ الاائدة عم  وأكد أبو شاب سن بياف مكتوب، اليـو

 الباححيف، موضحًا أف هذل الدراسة تعتبر األول  مف نوعاا سن سمسطيف التن تتناوؿ موضوعات سن الايزياءو
 26/2/2013،  مسطين أون الين

 
 ييوديات متطر ات يعتدين عمى  تاة بالقدس وينزعن حجابيا 43

رونن امس صوًرا لمجموعة مف الياوديات العبرية عم  موقعاا األلكت« معاريؼ»نشرت صحياة  :راـ اهلل
 بالقدسو« كريات موشي »المتطرسات يااجمف ستاة سمسطينية خبلؿ تواجدها سن محطة القطار سن حن 

ونقمت الصحياة عف شاود عياف تأكيدهـ أف هذل المجموعة مف النساء قامت بمحاولة خما الحجاب الذس 
أف ينجحف سن انتزاع ، سن حيف وقؼ أسراد مف شرطة االحتبلؿ ترتدي  الاتاة الامسطينية، لكناا قاومت، قبؿ 

 دوف تدخؿو
وقاؿ شاود العياف إف واحدة مف مجموعة المتطرسات بادرت بتوجي  ضربة بقبضة يدها إل  الاتاة الامسطينية 

 ينيةوببل سبب، وبدأت المشاجرة بيناما لتنضـ باقن المجموعة إل  األول  ويعتديف جميًعا عم  الاتاة الامسط
وتوجات عضو الكنيست حنيف زعبن مساء امس، إل  مدير عاـ وزارة األمف الداخمن ورئيس بمدية االحتبلؿ 
سن القدس برسالة لممطالبة بإلقاء القبض عم  الشمة المعتديةو وطالبت زعبن سن رسالتاا وبالضرورة 

ط البمدية الذس تواجد سن المكاف إل  القصو  بأف يتـ اعتقاؿ المشتبايف سورا وتقديماـ لممحاكمة، وتقديـ ضاب
واعتبرت زعبن سن رسالتاا أف  المحاكمة أيضا كون  لـ يحرؾ ساكنا ووقؼ بعيدا ررـ الحادث األليـو

الحادث هو حمقة يومية تتكرر، وترتاا وتيرتاا كمما زاد النظاـ اإلسرائيمن عنصريةو وأضاست أف السموؾ 
أس النظاـ سن تعاطي  ما كاسة قضايا العنصرية ضد العرب، العنصرس سن الحياة العامة يعكس سموؾ ر 

 وعنواناا التااوف سن ذـ وضرب وقتؿ العربنو
 27/2/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 كدرع بشري خالل مواجيات  ي رام اهلل طفالً  استخدم الجيش اإلسرائيمي: "العالمية لمد اع عن األطفال" 44
لمدساع عف األطااؿ، أف جنود االحتبلؿ أجبروا طابل تحت تاديد السبلح  أسادت الحركة العالمية :راـ اهلل

مف شباط  01عم  المشن بيناـ، بينما كانوا يقمعوف المتظاهريف أماـ سجف "عوسر" ررب راـ اهلل يوـ 
 الجارسو

سنوات( كاف سن طريق  سن  4وقالت الحركة، سن بياف لاا اليوـ الحبلحاء: "إف الطاؿ مصطا  وهداف )
متر عف معتقؿ  211شباط، مف محؿ شقيق  األكبر لغسيؿ السيارات، والذس يبعد حوالن  01نتصؼ ناار م

عوسر، وذلؾ عندما تصاعدت المواجاات، مما اضطرل لبلحتماء سن محؿ قريب مف كحاسة قنابؿ الغاز التن 
 أطمقاا الجنود"و
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  هرعوا نحول، واعتقمول وطمبوا من  أف وأشار البياف ال  أف الجنود اإلسرائيمييف، وعندما شاهدوا مصطا
يضا يدي  خمؼ ظارل، واستخدمول كدرع بشرس لعدة ساعات، عندما كانوا يطمقوف قنابؿ الغاز المسيؿ 

 لمدموع، والرصاص المطاطن باتجال عشرات الشباف الذيف كانوا يرشقوناـ بالحجارةو
قانوف اإلنسانن الدولن، وينطوس ذلؾ عم  وذكرت المؤسسة، أف استخداـ الدروع البشرية محظور وسقًا لم

الوجود القسرس لممدنييف لحماية منطقة أو الجنود مف األذ  أو إجبار المدنييف عم  مساعدة مباشرة سن 
 العمميات العسكريةو

حالة، استخدامت القوات  61ما مجموع   6119ووحقت الحركة العالمية لمدساع عف األطااؿ منذ عاـ 
مناا حدحت بعد قرار محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية  04األطااؿ الامسطينييف كدروع بشرية، اإلسرائيمية سياا 

 حظر هذل الممارسة بموجب القانوف المحمن اإلسرائيمنو 6115عاـ 
 27/2/2013، القدس، القدس

 
 تغمق معابر غزة ردًا عمى إطالق صاروخ "إسرائيلنظمي مينا: " 45

رائيمية معبرس بيت حانوف ايرز، وكـر أبو سالـ التجارس، احر إطبلؽ أرمقت السمطات اإلس: قنا –رزة 
وأكد نظمن مانا رئيس الايئة العامة لممعابر والحدود، اليـو  صاروخ مف قطاع رزة عم  مستوطنة اشكموفو

 الحبلحاء، أف السمطات اإلسرائيمية أرمقت معبر كـر أبو سالـ بشكؿ مااجئ بعد إطبلؽ صاروخ مف رزةو
دت مصادر سمسطينية، أف السمطات اإلسرائيمية أرمقت معبر بيت حانوف أيضا، أماـ المساسريف كما أك

 باستحناء الحاالت اإلنسانيةو
 27/2/2013، الشرق، الدوحة

 
 مع األسرى عمى االعتقاالت وتضامناً  يتظاىرون احتجاجاً   ي الجامعة العبرية القدس: الطالب العرب 46

، الحبلحاء، أكحر مف مائة طالب مف ناشطن الكتؿ الطبلبية العربية سن تظاهر بعد ظار الي: ربيا عيد ـو
الجامعة العبرية سن القدس، وذلؾ عم  خماية اعتقاؿ عضو سكرتاريا التجما الطبلبن الديمقراطن الطالب 

وتأتن هذل التظاهرة، التن كانت بمبادرة التجما  خميؿ ررة بشكؿ تعسان مف مسكف الطمبة يوـ أمس األوؿو
الوطنن الديمقراطن، احتجاجا عم  سياسة ترهيب الطبلب ومحاولة تخويااـ مف العمؿ السياسن مف خبلؿ 

 الحمبلت االعتقالية ضد الناشطيف السياسييفو
ورسا المتظاهروف صورا لؤلسر  الامسطينييف المضربيف عف الطعاـ، كما رسعوا شعارات تضامنية ما نضاؿ 

 األسر و
 ارتداء زس أسر  وكبموا أيدياـ وعصبوا أعيناـ بشكؿ تظاهرسو وعمد عدد مف الطبلب إل 

 26/2/2013، 48عرب 
 

 "مبنانب حقوق الممكية العقارية لالجئين الفمسطينيينتنظم ورشة بعنوان " "المجتمع المدني الفمسطيني" 47
ة تطؿ منظمات المجتما المدنن الامسطينن المنضوية تحت حممة حقوؽ الممكية العقاري: سعد  عمول

حقوؽ الممكية »، سن ورشة عمؿ اليوـ بعنواف: «ممكيتن ال تمغن عودتن»لبلجئيف الامسطينييف سن لبناف 
 «والعقارية لبلجئيف الامسطينييف سن لبناف
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سات ميدانية، وأخر  وتتسمح الحممة بأكحر مف خطوة مدعمة بحجج دستورية وقانونية وحقوقية إنسانية ودرا
عادة 642/6110قضائية إجرائيةووو ومشروع قانوف، ما أسباب  الموجبة، بادؼ تعديؿ القانوف الرقـ  ، وا 

 حؽ التممؾو
ومف الماترض أف ترسا المنظمات اليوـ مذكرة إل  الرؤساء الحبلحة والنواب والايئات الحزبية والروحية 

ية، باإلضاسة إل  الرأس العاـ المبناننو تطالب المذكرة بإلغاء الاقرات التن واإلعبلمية والحقاسية والنقابية المبنان
أدت ال  التمييز السمبن بحؽ الامسطينييف، مشددة عم  ضرورة إعادة الوضا إل  ما كاف عمي  قبؿ 

 ، تاري  التعديؿ القانونن الذس منعاـ مف التممؾ العقارس سن لبنافو60/2/6110
عدـ جواز تممؾ أس حؽ »لذس طاؿ قانوف تممؾ األجانب سن لبناف، عم  ا 6110ونص تعديؿ العاـ 

عقارس مف أس نوع كاف، ألس شخص ال يحمؿ جنسية صادرة عف دولة معترؼ باا، أو ألس شخص إذا 
 «وكاف التمّمؾ يتعارض ما أحكاـ الدستور لجاة رسض التوطيف

سن المئة، عم  الررـ مف صغر  01وت إل  والبلست سن القانوف ناس  ان  رسا نسبة تممؾ األجانب سن بير 
كيمومترًا مربعًاو واليـو يتـ العمؿ سن مجمس النواب عم  تعديؿ قانوف  01مساحة العاصمة التن ال تتجاوز الػ

 التممؾ ما استحناء الامسطينييفو
نا التممؾ يتسمح القيموف عم  ورشة اليوـ باعتراؼ لبناف بدولة سمسطيف كعضو مراقب، ليقولوا بسقوط بند م

صرارهـ «و شخص ال يحمؿ جنسية صادرة عف دولة معترؼ باا»لكؿ  وينطمقوف مف رسضاـ التوطيف وا 
عم  حقاـ سن العودة إل  سمسطيف، ليؤكدوا التقاءهـ ما المبنانييف، وبالتالن عدـ سرياف منا التوطيف عمياـ، 

اة أخر ، بدليؿ تممؾ الامسطينييف سن كوناـ ال يسعوف إلي  مف جاة، وعدـ ارتباط  بتممكاـ العقارس مف ج
 و6110لبناف منذ وقوع النكبة ولغاية 

وتقدـ الحممُة دراسًة قانونية أعدها الباحث سايؿ الناطور ما مجموعة مف الباححيف الميدانييف، ترصد 
ويوحؽ التغييرات القانونية سن لبناف التن تخص الممكية العقارية لؤلجانب عمومًا، ولمامسطينييف خصوصًاو 

عاماو  00الباحث سامر مناع، الذس شارؾ سن الدراسة، تأحير القانوف سن حياة الامسطينييف وحقوقاـ بعد 
تحضير مماات نحو عشريف مالكًا مف بيف الامسطينييف ينووف رسا دعاو  « »الساير»ويكشؼ الناطور لػ

، 6110بما أناـ تممكوا قبؿ صدور قانوف قضائية عم  الدولة المبنانية ممحمة بالدائرة العقارية لحاظ حقوقاـ، 
سن المئة مف  11إال أناـ لـ يسجموا ممتمكاتاـ العقارية سن السجؿ العقارسو وهؤالء عينة مف سئة تشّكؿ نحو 

مجمؿ المالكيف الامسطينييف سن لبناف، وسؽ الدراسةو وقد تبرع نحو عشريف محاميًا لبنانيًا لمتراسا عناـ أماـ 
، «األمؿ باستقبللية القضاء وانتصارل لمحؽ بعيدًا مف التمييز الذس يحكـ األداء الرسمن»المحاكـ يحدوهـ 

وسؽ الناطورو وبالنسبة إل  الجزء المتعمؽ بإحصاء أعداد المالكيف بموجب سندات رسمية كعقد بيا أو وكالة 
سرز، خصوصًا أو إقرار لد  كاتب بالعدؿ، يؤكد الناطور أف الخطوة تحتاج إل  وقت طويؿ وتدقيؽ و 

الوصوؿ إل  الامسطينييف المالكيف ورير المسجميفو ويمات إل  أف هناؾ سمسطينييف اشتروا بعد صدور 
 القانوفو

 ويشير إل  تردد البعض سن التجاوب ما اإلحصاء انتظارًا لخطوات ايجابية عممية قد تؤدس إلياا الخطوةو
، سن ورشة العمؿ عم  642/6110يؿ القانوف الرقـ يتركز مشروع القانوف الذس ستقدم  الحممة اليوـ لتعد

الصادر  642الاقرة الحانية مف المادة األول  مف القانوف الرقـ »مادتيف أساسيتيف: تنص األول  عم  إلغاء 
يعمؽ سرياف ماؿ مرور الزمف بأحر رجعن عم  »، ويستعاض عناا بالاقرة اآلتية: 60/2/6110بتاري  

وريرها مف العقود والوحائؽ واألحكاـ والقرارات المتعمقة باكتساب حقوؽ عينية جميا عقود البيا العقارس 
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عقارية والتن تعذر تسجيماا أصوال سن الدوائر العقارية المختصة نتيجة وجود نص الاقرة الحانية )الممغاة( 
 والمشار إلياا أعبللو

العقارية، بتسجيؿ هذل الحقوؽ العينية وسقًا وتمتـز جميا الدوائر واإلدارات الرسمية المختصة، ال سيما الدوائر 
لؤلصوؿ والقوانيف المرعية اإلجراء، عم  أف تكوف مستوسية الشروط الواجب تواسرها سن اكتساب رير 

 «والمبنانن ممكية عقارية سن لبناف
وا قبؿ تتميز ورشة اليوـ بالتركيز عم  التأحير العممن لمنا تممؾ الامسطينييف سن الذيف اشتروا ولـ يسجم

 صدور القانوف، عبر عرض الباحث سامر مناعو
 وتبيف الدراسة أف عشريف سن المئة مف العينة استوسوا التسجيؿ، بينما لـ يسجؿ حمانوف سن المئة عقاراتاـو

ونجـ عف توقؼ السجؿ العقارس تسجيؿ ممتمكات الامسطينييف نتائج كارحية، سحت  الذيف تممكوا بصورة 
ًا حقوقاـ لد  الكاتب بالعدؿ، سقدوا حقوقاـ سن التوريث أو سن وهب ممكياتاـ أو شرعية وسجموا قانوني

 تسجيمااو
أما البلجئوف الذيف سجموا قانونيًا عقاراتاـ لد  وزارة الداخمية، ولد  مديرية الشؤوف العقارية سن وزارة الماؿ، 

جئ الامسطينن المالؾ، ال يسمح سقد ُأسقطت عناـ حقوؽ اإلرث والابة والوصية، إذ إن  عندما يتوس  البل
بتسجيؿ إرح  العقارس بأسماء الورحة الامسطينييف، سيبق  العقار معّمقًا عم  تسجيؿ باسـ الميتو وُيعطن 

 القانوف، بعد خمسة أعواـ، الدولة الحؽ سن مصادرة العقار لعدـ شرعية ترؾ العقار باسـ المتوس و
ل  بعض المعالجات لحاظ حقوقاـ، كبيا العقار قبؿ الوساةو وسن ونتيجة لذلؾ لجأ المالكوف الامسطينييوف إ

بعض الحاالت، وبعد اتصاالت وضغوط، سمح السجؿ العقارس بإصدار ورقة الممكية العقارية بأسماء الورحة 
تحبت قانونية ممكيتاـ التن سبؽ لمموّرث أف سجماا، وهـ ال يمكناـ التنازؿ عف حصصاـ إل  بعضاـ 

نما يس مح لاـ ببيعاا لمغيرو وسجؿ البعض العقار باسـ الغير )لبنانن، أو لشخص يحمؿ جنسية البعض، وا 
لاـ، إال أناـ ال « الاعمّية»رير سمسطينية معترسا باا سن لبناف(و وبالتالن، عم  الررـ مف بقاء الممكية 

غالبية اعتمدت تسجيؿ يمكناـ القياـ بأس إجراءات قانونية إال باسـ مف ُيسجؿ العقار باسم  وبمواسقت و وال
 العقار باسـ أقاربو

%، بإسـ األخ أو 6%، بإسـ األـ 9وسضؿ كحر مف المالكيف التسجيؿ القانونن بأسماء اقارب: بإسـ الزوجة 
%، 0%و وتوزع األقارب اآلخروف عم  زوجة االخ 06%، بإسـ أقارب آخريف 0%، بإسـ الجدة 6األخت 

% بإسـ شي  الجاماو  9% بإسـ صديؽ، و 9كانت داللتاا  %و وناؿ الغرباء أيضا حصة0زوجة اإلبف
 الباقوف حاسظوا عم  األسماء ذاتااو

لحظت الدراسة أحرًا رير مباشر يتعمؽ باألجانب المخوليف قانونًا التمّمؾ العقارس سن لبناف بما يربطاـ بمنا 
سمسطينيًا، عمميًا مف التسجيؿ الامسطينييف، إذ منا أس أجنبن يحمؿ وحيقة مف دولة معترؼ باا، وكاف أصم  

ألس حؽ عقارس محؿ الامسطينييف المقيميف سن لبنافو وهنا، راجعت بعض ساارات الدوؿ األجنبية الحكومة 
 6115المبنانية وانتقدت التمييز الذس يتعرض ل  مواطنوها، سعادت حكومة الرئيس سؤاد السنيورة سن العاـ 

 لتسمح لاؤالء بتسجيؿ البيوت بأسمائاـو
ومنا األجنبن المتزّوج مف سمسطينية أيضًا مف التمّمؾ العقارس بحجة اناا ستكوف مف ورحت  وال يحؽ لاا 
التمّمؾ العقارسو وقد تضاربت اآلراء سن شأف هذل الممارسة اإلدارية بمنا التسجيؿ، التن وصااا الخبراء 

هن سن شخصية َمف يتممؾ، بصرؼ النظر القانونيوف سن لبناف بأناا تدبير تعسان ورير قانونن، ألف العبرة 
 عف زوجت و
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ووسقًا لمدراسة، أدل  بعض الُكتّاب بالعدؿ وموظاوف سن مديرية الشؤوف العقارية بدلوهـ باجتاادات سردية 
أدت إل  االمتناع عف إبراـ عقود تحتمؿ حقوقًا عينية تبعية، ال تؤدس إل  نقؿ أو إنشاء الممكية العقارية، 

لن الذس يتطّمب الوساء بالديف، ولو كاف المرهوف عقارًا، ألف صاحب  سمسطينن ال يحؽ ل  محؿ الرهف الما
 تسجيؿ رهف العقار الذس يتوجب بيع  سن حاؿ عجز المديف عف سداد الرهفو

 27/2/2013، السفير، بيروت
 

 السجون الحتمال تفّجر األوضاع داخل استباقيةإجراءات بسمطات اإلسرائيمية شرعت مركز األسرى: ال 48
قاؿ "مركز األسر  لمدراسات" سن بياف صحان تمقت "قدس برس" نسخة عن  اليوـ الحبلحاء : راـ اهلل

(، إف سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمية شرعت مؤخرًا بسمسمة إجراءات استباقية الحتماؿ تاّجر األوضاع 6|62)
 ات الحركة األسيرة اناراديًاوداخؿ السجوف، مف بيناا حمبلت تنقبلت واسعة ومااجئة وعزؿ كبار قياد

وأضاؼ البياف أف "حركة التنقبلت الواسعة سن السجوف تأتن سن سياؽ عرقمة مساعن األسر  لبمورة خطوة 
نضالية إستراتيجية لحماية منجزات الحركة الوطنية األسيرة، والحااظ عم  حياة المعتقميف مف استاتار إدارة 

رباؾ ذوياـ سن الزيارات إل  جانب خمؽ حالة مصمحة السجوف، كما أناا تادؼ لمتضيي ؽ عم  األسر  وا 
 مف عدـ االستقرار واإلرباؾ لدياـ"، وسؽ تقديرلو

 26/2/2013قدس برس، 
 

 " تطالب بالضغط عمى االحتالل لتوثيق التحقيق مع األسرى الفمسطينيين الدولي مؤسسة "التضامن 49
اف، بالضغط عم  إدارة مصمحة السجوف اإلسرائيمية طالبت مؤسسة "التضامف الدولن" لحقوؽ اإلنسنابمس: 

ومحققن "الشاباؾ" اإلسرائيمن إلجبارهـ عم  توحيؽ مراحؿ التحقيؽ ما األسر  الامسطينييف بالايديو، أسوة 
 بالسجناء الجنائييف اإلسرائيمييفو   

ومحققن  ( بأف "إدارة السجوف6|62وأوضحت المؤسسة سن بياف صحان تمقت "قدس برس" الحبلحاء )
الشاباؾ يوحقوف سن الغالب وبالصوت والصورة جوالت التحقيؽ ما السجناء الجنائييف لكن يحبتوا لمقضاء 
اإلسرائيمن أف المعمومات واالعتراسات لـ ُتؤخذ تحت التعذيب، وهو األمر الذس يرسض ذات الجااز تطبيق  

 أساليب التحقيؽ"، كما قالتوما األسر  الامسطينييف، تحت دواٍع أمينة وبحجة الخوؼ مف كشؼ 
 26/2/2013قدس برس، 

 
 فاسدة  ي جنينالغذائية المواد من طنًا  12إ شال عممية تزوير وزارة االقتصاد  ي رام اهلل:  50

"األياـ": اسشمت طواقـ حماية المستامؾ التابعة لوزارة االقتصاد الوطنن والضابطة الجمركية، سن  -جنيف 
طنا مواد رذائية ساسدة عبارة عف )ارز،  06، أمس عممية تزوير لػبمدة عجة جنوب محاسظة جنيف

وشوكوالت ، وبسكويت، واستخدمات لبلطااؿ( كاف التاجر يود القياـ بتزويرها مف خبلؿ التبلعب بتواري  
 انتاائاا وانتاجاا لطرحاا سن السوؽ المحمنو

 27/2/2013، األيام، رام اهلل
 

 يدعون النتفاضة إل شال المخططات الصييونية اإلبراىيميرم منتدون  ي ذكرى مجزرة الحعّمان:  52



 
 
 

 

 

           77ص                                    7783العدد:                77/7/7023األربعاء  التاريخ:

شدد منتدوف عم  ضرورة االنتااض سن وج  المخططات الصايونية الرامية التن : محمد الكيالن -عماف 
وأكدوا سن ندوة عقدتاا لجنة "ماندسوف مف أجؿ القدس" سن نقابة  تاويد المسجد األقص  والحـر اإلبراهيمنو

بعنواف "مخططات التاويد بيف المسجديف اإلبراهيمن واألقص "، أف "مجزرة الحـر  ردنييفاأل الماندسيف
 الكياف الصايونن"و أعماؿ، ليست رريبة عم  72 التن تمر ذكراها الػ اإلبراهيمن

شكيب عودة اهلل،  والتن أدارها عضو مجمس النقابة ورئيس شعبة الاندسة الكاربائية ـ ،وتحدث سن الندوة
محمد الجعبرس رئيس جمعية خميؿ الرحمف  ودو جماؿ عمرو ونبيؿ سياض مف سمسطيف،  ووف دالمحاضر 

المحرراف سمماف الحسونن ونسيبة  واألسيرافالزميؿ نواؼ الزرو،  اإلسرائيميةالخيرية والباحث سن الشؤوف 
 جرداتو

لطريقة  تاصيمياً  عم  المجزرة، عرضاً  وكاف شاهداً  ،وعرض نبيؿ صبلح؛ شي  أحد المساجد سن الخميؿ
تنايذ المجزرة عم  يد الحاخاـ المجـر باروخ رولدشتايف، وكيؼ قاـ المجاهدوف وسن مقدمتاـ الشايد نمر 

وتمن  عمرو أف تتمكف المقاومة الامسطينية مف أسر جنود صااينة؛ لمبادلتاـ باألسر   مجاهد بقتم و
باالنتصار لقضاياها وتحمؿ  واإلسبلميةلعربية األمة ا بصاقة "وساء األحرار"، داعياً  أسوةالامسطينييف، 

 " و"اإلبراهيمن"واألقص مسؤولياتاا تجال "
ف قضيتاـ ستكوف شرارة االنتااضة أ، و وشدد الزميؿ الزرو عم  أف األسر ، هـ مف يصنعوف المرحمة حالياً 

 الامسطينية الحالحةو
 77/7/7023الغد، عّمان، 

 
 دعو لموقوف  ي وجو اإلجرام اإلسرائيمي بحق الفمسطينييني "تجمع الخط الساخن"ممتقى األردن:  57

دعا ممتق  تجما الخط الساخف الشعوب العربية واإلسبلمية إل  الوقوؼ بحـز وشدة ن: محمد الكيال -عماف 
إزاء ما تقوـ ب  دولة االحتبلؿ اإلسرائيمن عم  أرض سمسطيف العربية المسممة، وقاؿ الممتق ، سن بياف 

أعماؿ العدو الكامنة سن تاويد قسرس لامسطيف وتاجير  بركات عوجاف، إف ورئيس  د صحان عم  لساف
 ممناج لمامسطينييف أمور مدانةو

وأوضح أف هذا التسارع الذس يحدث إلنتاج أمر واقا يصعب تغييرل يحصؿ بسبب أمريف، أولاما يتعمؽ 
حركتن ستح وحماس األمر الذس زاد العرب بمشاكماـ وربيعاـ، والحانن يدور حوؿ االنقساـ بيف  بانشغاؿ

 الصااينة إمعانا سن التخريب لكؿ ما هو عربن إسبلمن ومسيحن سن سمسطيفو
 إل  ذلؾ، داف مجمس نقابة األطباء البيطرييف، الجرائـ اإلسرائيمية الوحشية سن األراضن الامسطينية المحتمةو

الكرؾ أمس، أف المجمس وج  رسالة إل   نبيؿ الموبانن، خبلؿ اجتماع عقدل المجمس سن ووأوضح رئيس  د
سرع النقابة بالقدس المحتمة، أكد سياا وقوؼ األطباء البيطرييف سن األردف ما زمبلئاـ بشكؿ خاص والشعب 

وأكد الموبانن أف المجمس يحمؿ  الامسطينن بشكؿ عاـ سن مواجاة األعماؿ العدوانية اإلسرائيمية اليوميةو
 قتؿ األسير جرادات نتيجة التعذيب الذس تعرض ل  أحناء التحقيؽ مع واالحتبلؿ اإلسرائيمن جريمة 

 77/7/7023الغد، عّمان، 
 

 عّمان ي  قرب السفارة اإلسرائيمية اعتصام تضامني مع األسرى  ي سجون االحتالل 53
بالقرب مف الساارة  نظمت الحممة األردنية الشبابية لنصرة األسر  عصر أمس الحبلحاء اعتصاماً  :افعمّ 

 ما األسر  سن سجوف االحتبلؿو اإلسرائيمية سن عماف تضامناً 
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وتضمف االعتصاـ كممة لمحممة األردنية الشبابية لنصرة األسر  ألقاها الناطؽ اإلعبلمن باسماا محمد 
ووج  نداء لممقاومة الامسطينية بأف تقـو بالرد  هندس وأكد سياا ضرورة نصرة األسر  ودعماـ رسميا وشعبياو

نوج  رسالتنا لساارة العدو ودولتاا الزائمة أننا سن أردف "اؿ الشايد عرسات جراداتو وأضاؼ هندس عم  ارتي
الحشد والرباط لف نسكت عم  التنكيؿ بأسرانا األردنييف والامسطينييف سن سجونكـ البائدة، ولف نتوان  عف 

 و"بروتكـ زائؿ إل  رير رجعةنصرتاـ ما حيينا، نبشركـ بأف حرية أسرانا قادمة ال محالة وأف ظممكـ وج
وتمتاا كممة ألهالن األسر  ألقاها نيابة عناـ والد الماقود األردنن ليث الكنانن الذس طالب الحكومة 
بالتنسيؽ لتنايذ زيارات ألهالن األسر  والعمؿ عم  كشؼ مصير الماقوديف األردنييفو وتمن  أف تقـو 

 لتاـ بأسر  كما حدث سن صاقة وساء األحراروالمقاومة الامسطينية بأسر جنود صااينة ومباد
 77/7/7023الدستور، عمان، 

 
 ضد االحتالل "اليبة الجماىيرية الفمسطينية" معرابطة الكتاب األردنيين تتضامن  54

الابة الجماهيرية التن يخوضاا  تضامنيًا ما أصدرت رابطة الكتاب األردنييف، يوـ أمس، بياناً  :عماف
مواجاات دامية، ما قوات االحتبلؿ وقطعاف المستوطنيف، بالتوازس ما نضاالت  عبر"الشعب الامسطينن، 

هذل الابة الجماهيرية سن طريقاا لشؽ "ولات البياف النظر إل  أف  و"الحركة األسيرة داخؿ سجوف االحتبلؿ
باندالع انتااضة حالحة، سن سياؽ تحدس القرار الرسمن الامسطينن، والعربن الرسمن، القائؿ بعدـ السماح 

 و"انتااضة جديدة
عم : أواًل: العمؿ عم  توسير كاسة سبؿ الدعـ المادية والسياسية لاذل الابة  وأكدت الرابطة، خبلؿ البياف،

الجماهيريةو حانيا: ضرورة أف تغادر السمطة الامسطينية التنسيؽ األمنن ما الكياف الصايونن، وأف ال 
لامسطينية المنتاضة ضد االحتبلؿو حالحا: مطالبة كاسة أطراؼ تخضا لمطالب العدو، بشأف قما الجماهير ا

و "مقولة السبلـ خيار استراتيجن"النظاـ العربن الرسمن بمغادرة خيار التسوية البائس، والكؼ عف استخداـ 
رابعا: مطالبة الاصائؿ الامسطينية بوضا حد لحالة االنقساـ، والتوحد عم  قاعدة مقاومة االحتبلؿ، وتوسير 

ضد االحتبلؿ الصايوننو خامسًا:  "االنتااضة الحالحة"سة السبؿ لمناوض بالابة الجماهيرية باتجال إشعاؿ كا
 ضرورة أف تشتؽ الطبلئا الحقاسية والقو  التقدمية العربية مختمؼ األساليب لدعـ حورة الشعب الامسطيننو

 77/7/7023الدستور، عمان، 

 
  ي النزاع  ي سورية ولبنانلفمسطينية ابيية الحريري: محاولة لزّج المخيمات  55

ف هناؾ محاولة لزّج المخيمات أ ،باية الحريرس سن مجمس النواب المبنانن، اعتبرت النائب :صيدا
و سن الداخؿ المبنانن، لكف أالقمؽ وزّج العامؿ الامسطينن سن النزاع سواء سن سورية  إحارةالامسطينية سن 

 طينييف عم  االستقرار واألمف سن المخيمات ومحيطااولدينا حقة كبيرة بحرص األخوة الامس
خبلؿ ترؤساا االجتماع الدورس لمجنة المبنانية الامسطينية  ،الحريرس أكدت ،وسن الشأف الامسطينن الداخمن

 وتحبيت المصالحة الامسطينية وبمورتاا عممياً  ، أهميةلمحوار
الذس استشاد تحت التعذيب  ،ن عرسات جراداتبحؽ األسير الامسطين اإلسرائيميةودانت المجنة الجريمة 

عائمة الشايد جرادات محمنة صمود وتضحيات جميا  إل الجسدس والناسنو وتوجات المجنة بتحية تضامف 
 عف الطعاـو اإلضراب أعمنوااألسر  الامسطينييف وال سيما األسير سامر العيساوس ورساق  األسر  الذيف 
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الجاات المعنية  إل صيدا ومخيماتاا، وجات المجنة نداء  إل امسطينييف وسن موضوع النازحيف السورييف وال
الرسمية ممحمة بالحكومة والدولية ممحمة بالماوضية العميا لبلجئيف ووكالة األونروا، بأف تتحمؿ مسؤولياتاا 

 تجاهاـو
 77/7/7023، بيروت، المستقبل

  
 الشرق األوسط  يعاون لدعم السالم ويتفقان عمى الت أوباما من ىاتفياً  مرسى يتمقى اتصاالً  56

، بػػاراؾ األمريكػػنمحمػػد مرسػػ ، رئػػيس الجماوريػػة، اتصػػااُل هاتايػػًا مػػف الػػرئيس  دوتمقػػ  : كتػػب إسػػبلـ جمػػاؿ
أوبامػا، تنػػاوال سيػػ  العبلقػػات الحنائيػػة بػػيف مصػػر والواليػات المتحػػدة األمريكيػػة، حيػػث أكػػد الػػرئيس أوبامػػا خػػبلؿ 

مصػر، كمػا أعػرب عػف  سػن الػديمقراطنحدة عم  اسػتمرار عمميػة التحػوؿ االتصاؿ عم  حرص الواليات المت
 تطمع  لزيارة السيد الرئيس هذا العاـو

عم  أهمية بناء شراكة إستراتيجية بيف مصر والواليػات المتحػدة، مبنيػة عمػ  قاعػدة مػف االحتػراـ  وأكد مرس 
 المتبادؿ والمصالح المشتركة بيف البمديفو

بنػػاء الدولػػة المصػػرية  سػػنقػػدما  والمضػػن الػػديمقراطنصػػرييف عمػػ  إتمػػاـ التحػػوؿ كمػػا أكػػد الػػرئيس حػػرص الم
 الحديحة القوية والمستقرةو

 مف جانب  شدد الرئيس أوباما عم  أن  ال يمكف أف تمض  عممية السبلـ بدوف مشاركة سعالة مف مصروو 
 

، والتعػػاوف الاعػػاؿ سيمػػا يتعمػػؽ حيػػث اتاػػؽ الرئيسػػاف عمػػ  أهميػػة التنسػػيؽ سيمػػا يتعمػػؽ بػػأمف واسػػتقرار المنطقػػة
 رزةو سئالشرؽ األوسط، والبناء عم  ما تـ تحقيق  مف نجاح لوقؼ إطبلؽ النار  سنبعممية السبلـ 

 76/7/7023اليوم السابع، مصر، 
 

 "غير الشرعية"يمزم الرئيس والحكومة بغمق وىدم أنفاق غزة  اإلداريالقضاء مصر:  57
، برئاسػػة المستشػػار عبػػد المجيػػد المقػػنف، نائػػب اإلدارسكمػػة القضػػاء قضػػت الػػدائرة األولػػ  بمح: محمػػد أسػػعد

محمد مرس  رئيس الجماورية وحكومت ، باتخاذ اإلجراءات والخطوات البلزمة  دورئيس مجمس الدولة، بإلزاـ 
 لغمؽ وهدـ جميا األنااؽ رير الشرعية بيف مصر وقطاع رزةو

نواب  عربندرويش ومحمود  سامنعضوية المستشاريف صدر الحكـ برئاسة المستشار عبد المجيد المقنف، و 
 رئيس المجمسو

 76/7/7023اليوم السابع، مصر، 
 

 أمنية منذ شير بدواع   قطاعالإدخال الوقود القطري إلى  أوقفتمصر  ي غزة: سمطة الطاقة  58
مػف الوقػود  كشات سمطة الطاقة والموارد البشػرية الامسػطينية عػف توقػؼ إدخػاؿ المنحػة القطريػة: البياف -رزة

 إل  قطاع رزة عف طريؽ مصر منذ شار بدواع أمنيةو
السػمطات المصػرية أوقاػت "وقالت نائب المدير العاـ لمغاز والبتروؿ سػن سػمطة الطاقػة دو ليمػ  أبػو رػالن إف 

و ولاتت أبو رالن بأف "إدخاؿ المنحة القطرية مف الوقود منذ شار نتيجة تدهور األوضاع األمنية سن القطاع
ألػؼ طػف،  22ية التػن دخمػت قطػاع رػزة مػف الوقػود القطػرس قػدرت بتسػعة آالؼ طػف مػف الوقػود وتبقػ  الكم
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مبينػػة أنػػ  كػػاف باإلمكػػاف تشػػغيؿ وحػػدات إضػػاسية سػػن شػػركة الكاربػػاء وتقميػػؿ عػػدد سػػاعات القطػػا لػػو اسػػتمر 
 إدخاؿ الوقودو

ت المصػػػرية لحضػػػاا عمػػػ  تواصػػػؿ سػػػمطة الطاقػػػة الامسػػػطينية المسػػػتمر مػػػا الجاػػػا"وأشػػػارت أبػػػو رػػػالن إلػػػ  
اسػػتئناؼ إدخػػاؿ الوقػػود القطػػرس ولكػػف ريػػاب الجانػػب األمنػػن الػػذس كػػاف يػػوسرل الجػػيش المصػػرس الػػذس يراسػػؽ 

و ويحتػػاج قطػػاع رػػزة إلػػ  حػػوالن نصػػؼ مميػػوف لتػػر مػػف السػػوالر "مركبػػات نقػػؿ الوقػػود يعيػػؽ عمميػػة إدخالػػ 
 الصناعن لتشغيؿ محطة الكارباء الوحيدة بالقطاعو

 77/7/7023ي، البيان، دب
  

 تركيا تدعو لمضغط عمى تل أبيب كي تحترم شرف اإلنسانية 59
خدمة قدس برس: دعا وزير الخارجية التركن أحمد داوود أورمو المجتما الدولن إل  "وضا حد  -اسطنبوؿ 

 لمعاناة الامسطينييف سن األراضن المحتمة"، مطالبا "بالضغط عم  "إسرائيؿ" الحتراـ شرؼ اإلنسانية"و
وضػػح أورمػػو سػػن كممػػة لػػ  ألقاهػػا أمػػاـ مجمػػس حقػػوؽ اإلنسػػاف التػػابا لؤلمػػـ المتحػػدة، نقمتاػػا وسػػائؿ اإلعػػبلـ وأ

التركيػػة الرسػػمية، إلػػ  أف الجػػيش اإلسػػرائيمن يسػػئ معاممػػة المػػواطنيف الامسػػطينييف، مشػػيًرا إلػػ  "ارتكػػاب تمػػؾ 
العتقػػاالت التعسػػاية، باإلضػػاسة إلػػ  القػػوات أعمػػاال يوميػػة ضػػد الامسػػطينييف، محػػؿ إطػػبلؽ النػػار العشػػوائن، وا

 ممارسة التمييز بيناـ وبيف ريرهـ مف اإلسرائيمييف"و 
وبّيف أورمو أف "شرؼ اإلنسانية يوضا عم  المحؾ يوميًا سن األراضن الامسطينية المحتمػة، بمػا سياػا القػدس 

يير إنسػانية سػن قطػاع رػزة الشرقية"، مدينًا "كاسة أشكاؿ الممارسػات ريػر الشػرعية، التػن ال تتاػؽ مػا أس معػا
 الذس يرزح تحت الحصار" بحسب قول و 

كمػػػا طالػػػب وزيػػػر الخارجيػػػة التركػػػن الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية بوقػػػؼ كاسػػػة أشػػػكاؿ السياسػػػات االسػػػتيطانية، التػػػن 
تمارساا سن األراضن الامسطينية، وقاؿ: "نحف نديف وبشدة عمميات الضـ التن تمارساا "إسرائيؿ"، والتن مف 

دمير رؤيػػة إقامػػة دولتػػيف، تعيشػػاف بجػػوار بعضػػاما الػػبعض سػػن أمػػف وسػػبلـ"، مشػػدًدا عمػػ  ضػػرورة شػػأناا تػػ
حصػػوؿ سمسػػطيف عمػػ  العضػػوية الكاممػػة سػػن األمػػـ المتحػػدة، وأف "تحصػػؿ عمػػ  مكاناػػا الػػذس تسػػتحق  تحػػت 

 أشعة الشمس" عم  حد قول و
 76/7/7023قدس برس، 

 
 قضية األسرى " لحلّ "إسرائيلمع اتصاالت  تجري القاىرة: "الحياة" 60

عف اتصاالت مكحاة تجرياا القاهرة مػا  "الحياة"كشات مصادر مصرية مطمعة لػ ": الحياة" –راـ اهلل، القاهرة 
نااء قضية االعتقاؿ اإلدارس بحؽ  السمطات اإلسرائيمية مف أجؿ حؿ قضية األسر  المضربيف عف الطعاـ وا 

 األسر  الامسطينييف سن السجوف اإلسرائيميةو
بخػرؽ بنػود اتاػاؽ صػاقة تبػادؿ األسػر  التػن تػـ بمقتضػاها اإلسػراج عػف الجنػدس  "إسػرائيؿ"اتامت المصػادر و 

العػػاـ الماضػػن، خصوصػػًا إعػػادة اعتقػػاؿ عػػدد مػػف األسػػر  المحػػرريف الػػذيف أطمػػؽ  طمعػػاد شػػاليجاإلسػػرائيمن 
ًا، اعتقموا بعد العػدواف أسير  280سراحاـ ضمف صاقة تبادؿ األسر ، سيما وصؿ عدد األسر  اإلدارييف إل  

 األخير عم  قطاع رزةو
 77/7/7023الحياة، لندن، 
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 و تح ال تريد المصالحة مع حماس الدراوي: أىالي الضفة سينتفضون بوجو السمطة 62
قػػاؿ رئػػيس مركػػز الدراسػػات الامسػػطينية سػػن القػػاهرة إبػػراهيـ الػػدراوس إنػػ  سػػن حػػاؿ وقػػوؼ : محمػػد جاسػػر -رػػزة

  الشػعب الامسػطينن سإنػ  سػػينتاض سػن وجااػا قبػؿ التوجػ  إلػ  االحػتبلؿ اإلسػػرائيمن السػمطة الامسػطينية بوجػ
 لمقارعت و

وأوضػػػح الػػػدراوس لػػػػ"سمسطيف أوف اليػػػف"، الحبلحػػػاء، أف "احتجاجػػػات أهػػػالن الضػػػاة الغربيػػػة المحتمػػػة سػػػن وجػػػ  
األسػػير عرسػػػات  االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمن سيسػػتمر حتػػ  الوصػػػوؿ إلػػ  انتااضػػة حالحػػة"، مؤكػػػدًا أف دمػػاء الشػػايد

خبلؿ األياـ المقبمة إذا ما استطاعت السيطرة عم  االحتجاجػات دوف  "إسرائيؿ"جرادات سيكوف كابوسًا عم  
 تدخؿ السمطةو

وبيف أف األسػر  الامسػطينييف سػيمقنوف سػجاناـ اإلسػرائيمن درسػًا "قاسػيًا" بعػد ارتيالػ  زمػيماـ الشػايد جػرادات 
 بدـ باردو

ئيس مركز الدراسات الامسطينية سن القػاهرة أف حركػة "سػتح" ال تريػد المصػالحة مػا سن سياؽ مناصؿ، أكد ر و 
 حركة "حماس" والدليؿ عم  ذلؾ تصريحات قادتاا باتااـ األخيرة بأناا وراء اندالع االحتجاجاتو

 وبرر ذلؾ بعدـ جدية "ستح" عم  تحقيؽ المصالحة الامسطينية، وسعياا إل  المااوضات ما دولة االحتبلؿ 
 

 اإلسرائيمن، وخاصة تأمماا بدسا عجمة المااوضات أحناء زيارة الرئيس األمريكن باراؾ أوباما إل  المنطقةو
 76/7/7023 مسطين أون الين، 

 
 لدولة اإلمارات سياسة الخارجيةال: دعم الشعب الفمسطيني مبدأ أساسي  ي "أخبار الساعة" 67

أف دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة تعتبػر مػف أكحػر الػدوؿ  ،"أخبػار السػاعة"أكػدت نشػرة : واـ -البياف أبوظبن
 والداعمة ألوضاع البلجئيف الامسطينييف

إف دولػػػة اإلمػػػارات تػػػدرؾ ": اإلسػػتراتيجيةوأضػػاست النشػػػرة التػػػن يصػػػدرها مركػػز اإلمػػػارات لمدراسػػػات والبحػػػوث 
ية، ولذا تتحرؾ عمػ  أكحػر أهمية العمؿ عم  تخايؼ معاناة البلجئيف الامسطينييف وتحسيف أوضاعاـ المعيش

 و"مف مستو  لدعـ هؤالء البلجئيف
دعـ الشعب الامسطينن وقضػيت  "، أكدت النشرة أف "دور حيوس سن دعـ البلجئيف الامسطينييف"وتحت عنواف 

العادلػػػة يشػػػكؿ مبػػػدأ أساسػػػيًا مػػػف مبػػػادئ السياسػػػة الخارجيػػػة لدولػػػة اإلمػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة منػػػذ قيػػػاـ دولػػػة 
هو المبدأ الذس تعبر عن  دائمًا بالقوؿ والعمػؿ، ومػف خػبلؿ مبػادرات ممموسػة تسػتجيب الحتياجػات االتحاد، و 

الشعب الامسطينن، كاف آخرها االتااقية التن تـ توقيعاا بيف الاػبلؿ األحمػر اإلمػاراتن واألونػروا لبنػاء حمػانن 
ميمػن، باػدؼ تػوسير بيئػة أسضػؿ مميػوف درهػـ لػدعـ القطػاع التع 58مدارس سن قطاع رػزة، تبمػغ تكماتاػا نحػو 

 و"لتعميـ اآلالؼ مف الطمبة سن قطاع رزة، الذس يعانن نقصًا واضحًا سن المدارس
قامت بتمويؿ العديد مف المشاريا الصػحية واالجتماعيػة والتعميريػة واإلنشػائية اإلمارات  ولاتت النشرة إل  أف

ينػة الشػي  خمياػة بػف زايػد آؿ نايػاف، التػن مشػيرة سػن هػذا الصػدد إلػ  مد، سن جميا مدف الضػاة وقطػاع رػزة
مميػوف  200تكاؿ ببنائاا سن قطاع رزة عم  أنقػاض مسػتوطنة إسػرائيمية كانػت هنػاؾ، بتكماػة إجماليػة قػدرها 

الماليػػػة الكبيػػػػرة لػػػدعـ المؤسسػػػات اإلنسػػػػانية واإلنمائيػػػة الدوليػػػػة العاممػػػة عمػػػػ    دوالرو إضػػػاسة إلػػػ  مسػػػػاهمات
 مساعدة الشعب الامسطيننو
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مميػوف دوالر، لبنػاء مدينػة  200، بقيمػة 7005اءت هدية الشي  بف زايد، إل  الشعب الامسطينن سن يوليو ج
سن قطاع رزة عم  أنقاض مستوطنة موراج، شاممة جميا المراسؽ التن يتطمب وجودها سن المدف العصػرية، 

ألػػػؼ متػػػر مربػػػاو وتػػػـ  حيػػث سػػػرزت السػػػمطة الامسػػػطينية قطعػػػة أرض كبيػػػرة تػػػوازس مسػػاحتاا مميػػػوف وحبلحمئػػػة
متػػرًا مربعػػًا، وتػػـ تنايػػذ  230و 200وحػػدة سػػكنية، تتػػراوح مسػػاحاتاا بػػيف  5500تخطػػيط هػػذل األرض لتحػػوس 

 وحدة سكنية مناا، كمرحمة أول و 3000
 77/7/7023البيان، دبي، 

 
 واشنطن تدعو الفمسطينيين واإلسرائيميين إلى "ضبط النفس" 63

الامسػػطينييف واإلسػػرائيمييف لضػػبط الػػناس سػػن ظػػؿ اسػػتمرار التػػوتر سػػن  دعػػت الواليػػات المتحػػدة": يػػو بػػن آس"
الضػػػاة بعػػػد استشػػػااد األسػػػير الامسػػػطينن عرسػػػات جػػػرادات تحػػػت التعػػػذيبو وقػػػاؿ المتحػػػدث باسػػػـ الخارجيػػػة 

نحف ندعو اإلسرائيمييف والامسطينييف إل  ممارسة أقص  درجات ضػبط الػناس سيمػا "األمريكية باتريؾ سنتريؿ 
 و"لتوتر سائدًا سن الضاةال يزاؿ ا
وال بػد لكػؿ األطػراؼ أف تاكػر مميػًا بعواقػب  "سػن الجػانبيف" المسػئوليفنوج  هذل الرسالة مباشػرة إلػ  "وأضاؼ 

 و"أسعالاا، خصوصًا سن هذا الوقت الصعب
لػػيس سقػػط عمػػ  االمتنػػاع عػػف األعمػػاؿ االسػػتازازية التػػن مػػف شػػأناا زعزعػػة اسػػتقرار "وحػػث سنتريػػؿ الجػػانبيف 

وضاع عم  األرض ولكػف أيضػًا إلػ  النظػر سػن خطػوات إيجابيػة إلعػادة بنػاء الحقػة وتخاػيض حػدة التػوتر األ
 و"الحالية

نعمـ أف الحكومة اإلسرائيمية تدرس بدقة سائقة ظروؼ الوساة، ونتوقا مف "وتعميقًا عم  استشااد جرادات، قاؿ 
 وحيرة لممشاعركؿ األطراؼ أف تأخذ نتائج تشريح جحت  بادوء ومف دوف لاجة م

 77/7/7023الخميج، الشارقة، 
 

 األمم المتحدة تدين إطالق صاروخ من غزة عمى "إسرائيل" 64
محيػرًا "مف قطاع رػزة واعتبرتػ   "إسرائيؿ"، إطبلؽ صاروخ عم  الحبلحاء دانت األمـ المتحدة، أمس": أوؼوب"

 تـ التوصؿ إلياا سن الماضنو وحركة حماس احتراـ التادئة التن "إسرائيؿ"، وطمبت مف "لمقمؽ الشديد
يقػا "وأعمف مساعد األمػيف العػاـ لؤلمػـ المتحػدة لمشػؤوف السياسػية جياػرس سيمتمػاف أمػاـ مجمػس األمػف الػدولن 

التحمن بأكبر قدر  "إسرائيؿ"، طالبًا مف "اجوـالعم  سمطات األمر الواقا سن قطاع رزة مسؤولية منا تكرار 
 يدة مف العنؼومف ضبط الناس، بادؼ تاادس حمقة جد

 وقاؿ إف عم  الطرسيف أف يبذال جاودًا لترسي  الادوء الذس كاف سائدًا قبؿ إطبلؽ الصاروخو   

 77/7/7023الخميج، الشارقة، 
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ػ"منا" أيػػة تعػػامبلت ماليػػة تػػدعـ بػػ 77أوصػػ  االتحػػاد األوروبػػن دولػػ  األعضػػاء الػػػ: صػػاا –القػػدس المحتمػػة 
االستيطاف سن الضػاة الغربيػة المحتمػة، بحسػب مػا ورد سػن تقريػر داخمػن تسػممت "وكالػة سػرانس بػرس" نسػخة 

 واألربعاءعن  اليـو 
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وأسػػادت بعحػػة مػػف دوؿ االتحػػاد إلػػ  القػػدس المحتمػػة سػػن تقريػػر داخمػػن أف االسػػتيطاف سػػن القػػدس ياػػدؼ إلػػ  
 عرقمة حؿ الدولتيفو

" أف البناء االستيطانن سػن القػدس "مناجػن ومتعمػد واسػتازازس" ويشػكؿ 7027االتحاد سن "تقرير القدس  وعد  
 سياسية تادؼ إل  جعؿ مف المستحيؿ أف تصبح القدس عاصمة لدولتيف"و إستراتيجية"جزءا مف 

عناػا والتحػذير مػف  بػػ"منا التعػامبلت الماليػة والحنػن 77وأوص  رؤساء البعحة سن التقرير الػدوؿ األعضػاء الػػ
تبعاتاػػػا اإلشػػػكالية، بمػػػا سػػػن ذلػػػؾ االسػػػتحمارات األجنبيػػػة المباشػػػرة مػػػف داخػػػؿ االتحػػػاد األوروبػػػن التػػػن تػػػدعـ 

 التحتية والخدمات سن المستوطنات"و والبنناألنشطة 
 77/7/70203، وكالة الصحا ة الفمسطينية )صفا(

 
 بالمشاركة بمقتل جراداتس" إ 4شركة "جي تتيم " الفقرمنظمة "الحرب عمى بريطانيا:  66

يػػو بػػن آس: اتامػػت منظمػػة خيريػػة بريطانيػػة لمكاسحػػة الاقػػر شػػركة محميػػة لؤلمػػف الخػػاص بػػالتورط سػػن  ػػػ لنػػدف
تعػػػذيب سمسػػػطينن حتػػػ  المػػػوت سػػػن سػػػجف إسػػػرائيمن، ودعػػػت إلػػػ  محاسػػػبتاا بتامػػػة التواطػػػؤ سػػػن االحتجػػػاز 

 اإلسرائيمن رير القانونن لمسجناء الامسطينييفو
بسػػحب  ،76/7/7023 سػػن بيػػاف أصػػدرت  الحبلحػػاء "إس 4جػػن "شػػركة  "الحػػرب عمػػ  العػػوز"نظمػػة وطالبػػت م

جميا عقودها لتزويد السجوف اإلسرائيمية بالمعدات، سػن أعقػاب وسػاة الامسػطينن عرسػات جػرادات سػن السػجف 
 و"شيف بيت" اإلسرائيمنبعد احتجازل مف قبؿ جااز األمف الداخمن 

ص البريطانية، التن تولػت مسػؤولية حمايػة أولمبيػاد لنػدف صػيؼ العػاـ الماضػن، وقالت إف شركة األمف الخا
بأنظمػػة أمػػف وررسػػة تحكػػـ مركزيػػة، وسػػاهمت أيضػػًا بتجايػػز مركػػز  "إسػػرائيؿ"زّودت أحػػد السػػجوف سػػن شػػماؿ 
 لبلستجواب سن الضاة الغربيةو

خمػس سػنوات لتزويػد المنشػآت وّقعػت عقػدًا قبػؿ  "إس 4جػن "وأضاست المنظمة الخيرية البريطانية أف شركة 
الرئيسية التن تديرها مصمحة السجوف اإلسرائيمية بأنظمة أمف، وقامت بتركيػب أنظمػة مراقبػة وتحكػـ، ورػرؼ 
تحكـ مجازة بشاشات تعمؿ بػالممس، ونظػـ تسػجيؿ ومراقبػة داخميػة وخارجيػة مػف الػدوائر التمازيونيػة المغمقػة، 

 ئيميةووخطوط اتصاالت، سن عدد مف السجوف اإلسرا
وذكرت بأف شركة األمف البريطانية الخاصة زّوت أيضًا سجف عوسر سن األراضن الامسطينية المحتمة بشػكؿ 
ريػػر قػػانونن بأنظمػػة األمػػف، مشػػيرة إلػػ  أف المنظمػػات المداسعػػة عػػف حقػػوؽ اإلنسػػاف سػػن إسػػرائيؿ واألراضػػن 

 إسرائيميةو الامسطينية تحدحت عف حاالت تعذيب سجناء سمسطينييف سن مراسؽ احتجاز
وسّػػػرت معػػػدات "وقالػػػت رسيػػػؼ زيػػػادة مػػػف منظمػػػة الحػػػرب ضػػػد العػػػوز إف شػػػركة األمػػػف الخاصػػػة البريطانيػػػة 

 و"وخدمات لمسجوف اإلسرائيمية، حيث ُيحتجز سجناء سياسيوف وأطااؿ سمسطينيوف ويتعرضوف لمتعذيب
د الشػػعب الامسػػطينن، تسػػتايد ماليػػًا مػػف وراء انتااكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف ضػػ "إس 4جػػن "وأضػػاست إف شػػركة 

 و"إسرائيؿ"وُتسمط وساة عرسات جرادات الضوء عم  الحاجة الممحة لكن تُنان تواطؤها ما نظاـ السجوف سن 
 77/7/7023القدس العربي، لندن، 

 
 اإلسرائيمي دولية تدين جرائم االحتاللالمنظمة "أصدقاء اإلنسان" :  يينا 67

لدوليػػة ومقرهػػا سيينػػا إف ضػػموع السػػمطات اإلسػػرائيمية سػػن عمميػػة ا "أصػػدقاء اإلنسػػاف"قالػػت منظمػػة : واـ -سيينػػا
تعذيب األسير الامسطينن عرسػات جػرادات والمسػؤولية عػف قتمػ  ال يمكػف التاػرب منامػا أو تبريرهمػاو وأكػدت 
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الجريمػة "سن بياف، أف ذلؾ وعمميات التعذيب التن تقوـ باػا السػمطات اإلسػرائيمية بشػكؿ عػاـ يمحػؿ نوعػًا مػف 
 المدانة بحؽ المواطنيف الامسطينييفو "ةالمنظم

ودعت المنظمة الحكومة اإلسرائيمية إل  التوقؼ الدائـ عف عمميات العنػؼ التػن تمارسػاا خػبلؿ التحقيػؽ مػا 
 األسر  وستح تحقيؽ سورس لتاصيؿ األسباب التن أدت إل  استشااد جراداتو

 77/7/7023البيان، دبي، 
 

 لة البابااستقا وراءشذوذ القساوسة الجنسي  68
ذكرت صحياة "ذس راردياف" البريطانية سن عددها اليـو السبت أف تقريرا صحايا عزا استقالة البابا بنديكت 
السادس عشر مف منصب  راعيًا لمكنيسة الكاحوليكية إل  الكشؼ عف شبكة مف األساقاة الشاذيف جنسيًا 

 داخؿ الااتيكاف، بعضاـ تعرض لبلبتزاز مف أشخاص سن الخارجو
وامتنا الناطؽ الرسمن باسـ البابا عف تأكيد أو نان التقرير الذس أوردت  صحياة "ال ربوبميكا" اليومية 

 اإليطاليةو
ديسمبر/كانوف األوؿ، وهو اليوـ الذس تمق   01وقالت الصحياة اإليطالية إف البابا اتخذ قرار استقالت  سن 

اـ مامة النظر سن قضية تسريب وحائؽ سرية مف الااتيكاف سي  مماًا جما بيانات  حبلحة مف الكرادلة، ُأنيطت ب
 سيما ُعرؼ باضيحة "ساتيميكس"و

قد اعتُقؿ سن مايو/أيار الماضن بتامة سرقة وتسريب  -كبير خدـ بابا الااتيكاف-وكاف باولو رابرييمن 
 مراسبلت بابوية صورت الااتيكاف عم  أن  بؤرة تمور بالدسائس والصراعات الداخميةو

صاحة تقريبا" ُأودع سن خزانة  211ا لصحياة "ال ربوبميكا"، سإف الممؼ الذس يتألؼ مف "مجمديف مف وطبق
 حديدية بالشقؽ البابوية، وسيسمـ إل  البابا الجديد بعد انتخاب و

وسن اقتباس واضح مف تقرير الكرادلة، قالت "ال ربوبميكا" إف بعض مسؤولن الااتيكاف خضعوا "لناوذ خارجن 
 اص عادييف تربطاـ باـ عبلقات ذات طبيعة دنيوية"ومف أشخ

ونقمت عف مصدر وصات  بأن  وحيؽ الصمة بمف أعد التقرير مف الكرادلة، القوؿ "إف كؿ شنء يدور حوؿ 
عدـ التقيد بما جاء سن الوصيتيف السادسة والسابعة مف الوصايا العشر التن أنزلاا اهلل تعال  عم  نبي  

 موس "و
 ف تحرماف الزنا والسرقة عم  التوالنووهاتاف الوصيتا

وسن تطور آخر ذس صمة بالديانة المسيحية، اقترح أكبر رجاؿ المذهب الكاحوليكن سن بريطانيا أف ُيسمح 
لمقساوسة بالزواج وممارسة الجنس، سن خطوة اعتبرتاا صحياة "إندبندنت" انحراسًا كبيرا عف التعاليـ السائدة 

 حاليا سن الكنيسةو
دنبرل الكارديناؿ كيث أوبرايف سن مقابمة ما تمازيوف بن بن سن إف عم  وقاؿ رئ يس أساقاة سانت أندروز وا 

 البابا الجديد أف يعمؿ عم  تعديؿ القوانيف المتعمقة بتبتؿ القساوسة "ألف ليس لاا أصؿ سن الديف"و
 23/2/2013، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مميار دوالر 200رية بالكامل لمدة خمس سنوات مقابل المص اآلثارتطمب تأجير  ": قطراليوم السابع" 69

مف مصادر مطمعة بوزارة اآلحار، أف هناؾ دوال خميجية عرضت عم  « اليـو السابا»عممت : دينا عبدالعميـ
مميار دوالر، بحيث  611الوزارة تأجير المناطؽ األحرية س  مصر لمدة مف حبلث إل  خمس سنوات مقابؿ 
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ها حؽ االنتااع باذل المناطؽ، وهو األمر الذ  ناقش  مجمس إدارة المجمس األعم  يكوف لاذل الدولة وحد
 لآلحار س  اجتماع  األخير، الذ  عقد آخر األسبوع الماض و

قاؿ محمد البيم  رئيس قطاع اآلحار المصرية بوزارة اآلحار، إن  لـ « اليوـ السابا»وس  تصريحات خاصة لػ
ير، لكن  سما بالخبر، مؤكدا أن  حقيق ، لكن  ال يعمـ حت  اآلف موقؼ يحضر اجتماع مجمس اإلدارة األخ

الوزارة من ، وال الطريقة الت  ستتعامؿ باا مع ، كاشاا أف هذل الدولة ه  دولة قطر، وأف هذا العرض قدـ 
مف األمير الشي  حمد بف خمياة الحان ، وأف هذا العرض بالطبا تدعم  جماعة اإلخواف المسمميف، وحزب 
الحرية والعدالة، وأف الدكتور محمد إبراهيـ وزير الدولة لشؤوف اآلحار يروج دائما لاكرة عمؿ معارض لآلحار 
س  دوؿ الخميج، وأف الدولة الوحيدة الت  تجرؤ عم  هذا الطمب ه  قطر لعبلقتاا بتنظيـ اإلخواف 

 المسمميفو
طاب مف وزارة المالية إل  وزارة اآلحار، عم  مجموعة مستندات تايد بإرساؿ خ« اليوـ السابا»كما حصمت 

عداد دراسة عن ، لمعرسة مد  جدوال، وه   تخبرها باألمر وتطمب مناا دراسة الموضوع ما وزارة السياحة وا 
الورقة الت  تمت مناقشتاا س  اجتماع مجمس إدارة المجمس األعم  لآلحار األخير، وقد أوص  المستشار 

المشروع، ألف المناطؽ األحرية ممموكة لمدولة، وال يجوز تأجيرها أو االنتااع القانون  لوزارة اآلحار برسض 
باا، وهذا ما أكدل عادؿ عبدالستار أميف عاـ المجمس األعم  لآلحار، الذ  قاؿ س  تصريحات خاصة 

 ، إف المشروع مرسوض، ولف يتـ تأجير أو منح حؽ انتااع لآلحار المصرية أل  جاة، ألف«اليـو السابا»لػ
 هذل اآلحار ممؾ لممصرييف ولمعالـ كم و

 27/2/2013، اليوم السابع، مصر
 

 قراءة لفرص  وز حماس  ي االنتخابات القادمة 70
 عدناف أبو عامر
أناػػ  الامسػػطينيوف سػػن الضػػاة الغربيػػة وقطػػاع رػػزة هػػذل األيػػاـ تحػػديث السػػجؿ االنتخػػابن، اسػػتعدادًا لقػػرار قػػد 

اسػػػية، إذا قػػػدر لجاػػػود المصػػػالحة أف تػػػنجح أخيػػػرًا بػػػيف حركتػػػن سػػػتح يصػػػدر بالػػػدعوة النتخابػػػات تشػػػريعية ورئ
 وحماسو

، 7006ولػػـ يعػػد سػػرًا أف حمػػاس التػػن وصػػمت السػػمطة مػػف خػػبلؿ االنتخابػػات سػػن محػػؿ هػػذل األيػػاـ مػػف عػػاـ 
تخشػػ  عمػػ  ناسػػاا أف تكػػوف االنتخابػػات القادمػػة مقدمػػة إلخراجاػػا مػػف المشػػاد السياسػػن بػػذات الطريقػػة، مػػا 

الة استناار داخمن عم  مختمػؼ األصػعدة: السياسػية، الجماهيريػة، اإلعبلميػة، لماػوز مػف جديػد يجعماا سن ح
باػػا، لتحقيػػؽ جممػػة مػػف األهػػداؼ لػػيس أقماػػا إسشػػاؿ المخطػػط الػػذس تتحػػدث عنػػ  مػػف جاػػة، ومػػف جاػػة أخػػر  

بػػات، ساػػؿ محاولػػة اإلحبػػات أف تجربتاػػا سػػن الحكػػـ خػػبلؿ السػػنوات السػػابقة كانػػت ناجحػػة ررػػـ العراقيػػؿ والعق
 تنجح؟

ماػـ اإلشػػارة سػن البدايػػة إلػػ  أف مػف األسػػباب الاامػػة التػن أدت لاػػوز حمػاس سػػن االنتخابػػات التػن جػػرت يػػـو 
، أناػػا أقامػػت آنػػذاؾ أدوات تنظيميػػة ساعمػػة، ذات طػػابا سياسػػن أيػػديولوجن تعبػػوس، وأعػػدت 7006/ينػػاير/75

 خابيًا كبيرًا رير مسبوؽوناساا بصورة جيدة لػ"االختبار التاريخن"، سحققت نجاحًا انت
وكاف النتااج حماس خط المقاومة المسمحة، وبروزها كحركة عسكرية سمسطينية مقاومة ساعمة سن انتااضتن 
الحجارة واألقص ، دور كبير سن إضاسة بعد جديد عم  ساحة التأييد واالستقطاب، سأصبحت بأعيف الشػباب 
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صػػمن، سػػن ضػػوء أف عػػدـ إدراؾ المػػزاج الشػػعبن لممتغيػػرات الامسػػطينن وريحػػًا طبيعيػػًا لمشػػروع حركػػة سػػتح األ
 الدولية والتطورات اإلقميمية، دسع  لبلستمرار بتأييد المقاومة المسمحةو

كما تبنت حماس خطابًا إعبلميًا سياسيًا متوازنًا، طعمت  بمااهيـ دينية، مما عزز وضعاا سن إطار المجتما 
تبنياا لاذا الخطاب سػن تعامماػا عمػ  جميػا األصػعدة االجتماعيػة  الامسطينن "المتديف" بطبع ، وبالتالن جاء

والسياسػية واالقتصػادية، ليكػػوف العامػؿ المػؤحر سػػن اجتػذاب األنصػار والنػػاخبيف إلياػا، سػن ستػػرة أطمقػت عمياػػا 
 الحركة "الصحوة اإلسبلمية"و

لجماػػور النػػاخبيف، أكحػػر مػػف ذلػػؾ، سػػإف الحضػػور االجتمػػاعن لحمػػاس شػػكؿ عػػامبًل إضػػاسيًا سػػن اسػػتقطاباا 
المتمحؿ بشبكة واسعة مف المؤسسات الخدمية االجتماعيػة الخيريػة، كالعيػادات الصػحية، دور تحاػيظ القػرآف، 
لجػػاف الزكػػاة، ريػػاض األطاػػاؿ، ونػػوادس ومػػدارس، كماػػا تقػػـو بمػػد يػػد العػػوف لممحتػػاجيف والمرضػػ ، وتحقيػػؼ 

بلمية سػػن العػػالـ العربػػن، والػػدعـ الػػذاتن مػػف الشػػباب، باضػػؿ الػػدعـ الػػذس أرػػدؽ عمياػػا، مػػف الجمعيػػات اإلسػػ
 أبناء الحركة ذاتااو

 عوامل الفوز ·
سن ذات السياؽ، جاء تعرض حماس لضربات إسرائيمية متبلحقػة، واسػتاداؼ قادتاػا ورموزهػا، ليجعماػا محػؿ 
تعػػػاطؼ الجمػػػاهير، خاصػػػة تواجػػػدهـ سػػػن سػػػاحات العمػػػؿ الميػػػدانن، كالمستشػػػايات لمتابعػػػة حالػػػة المصػػػابيف 

الشػػاداء، وجنػػازات التشػػييا وبيػػوت العػػزاء، وتوحيػػؽ عممياتاػػا المسػػمحة مػػف خػػبلؿ أشػػرطة مصػػورة ونشػػرات و 
 إعبلمية، واستحمرتاا كمادة دعائية تعبوية الستقطاب المزيد مف األعضاء واألنصارو

ذا كانت تمؾ العوامػؿ السػابقة سػاهمت سػن نجػاح حمػاس سػن االنتخابػات السػابقة، سػإف هنػاؾ أسػبابًا  تخشػ  وا 
الحركػػة أف تػػؤت  مناػػا سػػن االنتخابػػات البلحقػػة، وأهماػػا مػػا يمكػػف اعتبػػارل تمػػاهن دور التنظػػيـ سػػن الحكومػػة، 
وتحييػد دورل، ومػا راسقػ  مػػف مخالاػات مسػمكية أو ماديػػة، وحػدوث التجػاوزات دوف وجػػود جاػة رقابيػة تتابعاػػا، 

حضػػػار سشػػػؿ حركػػػة سػػػتح سػػػن حػػػػؿ تبلحػػػؽ المتجػػػاوزيف، وتضػػػا ضػػػوابط عقابيػػػة ألسعػػػالاـ، وهنػػػػا يمكػػػف است
 إشكاالتاا التنظيمية، وما ظار مناا عم  سطح المجتما، ليضعؼ مف مكانتاا القيميةو

كمػػا تعبػػر أوسػػاط ناسػػذة سػػن حمػػاس عػػف التػػأحيرات االنتخابيػػة السػػمبية ممػػا تػػر  سيػػ  "ذوبانػػًا" لاػػا سػػن السػػمطة 
تنػػاقض بػػيف مػػا تمحمػػ  مػػف حركػػة سػػن  7007والحكػػـ، حيػػث وجػػدت ناسػػاا عشػػية سػػيطرتاا عمػػ  رػػزة أواسػػط 

شعبية تعبر عف نبض الجماهير، وتحولاا إل  حزب السػمطة، وجػاء تػداخؿ القيػادات والبػرامج وأدوات التنايػذ 
 بيف السمطة والحركة، ليجعؿ مف تحديد المسؤولية أو توجي  التامة أمرًا مشاعًا بيف حماس والحكومةو

ء الحانية، وبالتالن يحسب أداء الوزراء والوكبلء والمدراء سن الوزارات ساألول  كاف يكاؿ لاا التاـ المتعمقة بأدا
يجابًا، عم  حماس، وبالتالن مف المتوقا أف تكوف التكماة باهظػة وحمينػة وسادحػة، ألناػـ  والمؤسسات، سمبًا وا 

 حيف يخاقوف بتحقيؽ طموحات الناس، ويرتكبوف أخطاء البشر، سيسجؿ الناس ذلؾ عم  الحركة!
األكحػػر خطػػورة عمػػ  سػػرص حمػػاس سػػن االنتخابػػات القادمػػة، كمػػا تتحػػدث باػػا بعػػض األوسػػاط بصػػوت األمػػر 

خان، يتعمؽ بالخشية مف أف يتسبب بموراا لمسمطة بتراجعاا، سالوصوؿ لمرحمة الحكـ يعتبر التجربة األخيرة 
 سن حياة كؿ حركة، وهنا تبرز مخاطر استنساخ تجربة ستحو

األسباب التن جعمتاا تخسر االنتخابات، وهن: رياب المسمكية عػف الكحيػريف  وهذا يتطمب إلقاء الضوء عم 
قصػػػاء الكػػػوادر األساسػػػية لصػػػالح الكػػػوادر المصػػػطنعة  مػػػف قياداتاػػػا، وممارسػػػتاا لغػػػرور القيػػػادة والسػػػمطة، وا 
ا، والمرسوضة مف الشػارع، وعػزؿ ناسػاا سػن األبػراج، وتمحػؿ هماػا الوحيػد بػأف يػأتن النػاس إلياػا طمبػًا لرضػاه

 سضبًل عف ممارستاا العصبوية العائميةو
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ورػػاب عػػػف سػػػتح خػػبلؿ تجربتاػػػا لمحكػػػـ وسػػػيمة التقيػػيـ الػػػذاتن، ساػػػن خضػػػـ التنػػاسس والصػػػراع المحمػػػـو عمػػػ  
المناصب، تاربت من  خوسًا عم  مصالحاا وامتيازاتاا، خاصة ما استغبللاا لمصالح شخصية وسوء اإلدارة 

 ازة لممجتما الامسطيننووالكسب رير المشروع، وهن مظاهر مست
 خيار التحالف ·

وسيمػا اشػتعمت حمػاس شػبابًا ونشػاطًا، أمعنػت سػتح سػن االهتػراء واالنقطػاع عػف وجػا النػاس، ممػا راكػـ الخمػػؿ 
والتصدع داخؿ بنيتاا، وواكب  استقطاب مصالح وصراع أجياؿ داخماا، وبتنا نر  معسكرس عباس ودحبلف، 

قطاعيات سياسية هنا وهناؾوونتج عف ذلؾ تشرذماا وتاتتاا ألج  نحة مختماة، وا 
ولػػذلؾ يػػدعو بعػػض الناصػػحيف قيػػادة حمػػاس باالكتاػػاء بوجودهػػا كمعارضػػة ممانعػػة سػػن المجمػػس التشػػريعن 
رحػػ  البػػائس بعػػد أف اسػػتناذ  القػػادـ يمكناػػا مػػف مراقبػػة أداء السػػمطة، خوسػػًا مػػف أف تغػػرؽ سػػن إشػػكاالت الحكػػـ وا 

 لسنوات الماضيةوصبلحيت ، وهو ما تـ سعبًل خبلؿ ا
ذا كانت أحد التحديات التن نشأت أماـ حماس سور سوزها وتشكيماا لحكومتاا، تمحمت بػرسض كػؿ الاصػائؿ  وا 
مشاركتاا، سػإف هنػاؾ بػوادر تمػوح سػن األسػؽ داخػؿ السػاحة السياسػية الامسػطينية تتحضػر منػذ اآلف، إلمكانيػة 

 الحممة االنتخابية القادمةوقياـ تحالاات تنظيمية وحزبية وسكرية استعدادًا لخوض 
وطالما أف ستح تستنار قواها، وتختزؿ معسكراتاا، وما تبق  مف اليسار يحشد قوال ليشكؿ كتمة برلمانيػة، سػإف 
حمػػػاس سػػػتقرأ مميػػػًا ظػػػاهرة المرشػػػحيف اإلسػػػبلمييف، سػػػواء مػػػناـ المسػػػتقميف أـ مػػػف القػػػو  األخػػػر  كالسػػػماييف 

ارات دسعػت بعناصػرها لتحػديث بيانػاتاـ سػن السػجؿ االنتخػابن، مػا والجااد اإلسػبلمن، سػن ضػوء أف هػذل التيػ
 يعنن أناا قد تجد ناساا أماـ قرار سجائن بالتوج  لممشاركة بعد أف بقيت سنوات طويمة تقاطعااو

لقػػاء  ذا كانػت خبلصػػة هػذا التحميػػؿ تحػاوؿ تقػػديـ تقيػيـ أولػػن لاػرص سػػوز حمػاس سػػن االنتخابػات القادمػػة، وا  وا 
تػػأحير انخراطاػػا سػػن السػػمطة، والتطػػرؽ ألبػػرز هػػذل التػػأحيرات بمختمػػؼ أشػػكالاا، سػػإف كاتػػب الضػػوء عمػػ  حجػػـ 

هذل السطور يجد ناس  مطالب باإلجابة عػف هػذا السػؤاؿ: هػؿ أف انغمػاس حمػاس سػن ميػداف الحكػـ سػيؤدس 
 باا لما منيت ب  مناسستاا ستح؟

ذا رأت حمػػاس سػػن ناسػػاا قػػادرة عمػػ  مواجاػػة خصػػوماا المتػػوقعيف مػػ ف سػػتح واليسػػار والمسػػتقميف، سإناػػا قػػد وا 
تطػػرح خيػػار التحػػالؼ مػػا إسػػبلمييف آخػػريف لتشػػكيؿ كتمػػة برلمانيػػة قويػػة أسػػوة بمػػا حصػػؿ سػػن تجربػػة اإلخػػواف 
المسمميف سن مصر، لمواجاة القو  المعادية لاا، سػواء كػاف ذلػؾ مػف خػبلؿ تقاسػـ متوقػا لمحكومػة القادمػة، 

 قؿ لمنا استاداؼ ما تعتبرل محور المقاومةوررـ استبعاد ذلؾ مرحميًا، أو عم  األ
ذا ما قدر لمتيار المواج  لحماس أف ياوز، سإف أول  ماام  المتوقعػة مبلحقػة القػو  المسػمحة، التػن تقودهػا  وا 
الحركػػػة وبجانباػػػا الجاػػػاد واألجنحػػػة األخر وووساػػػؿ نػػػر  محػػػؿ ذلػػػؾ التحػػػالؼ سػػػن قػػػادـ األيػػػاـ ررػػػـ اسػػػتبعادل 

 وحاليًا؟! لننتظر ونر و
Al-Monitor ،75/7/7023 
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 ياسر الزعاترة
ال شؾ أف العنواف أعػبلل ينطػوس عمػ  قػدر مػف السػخرية، وهػو كػذلؾ سػن واقػا الحػاؿ، لكػف مػا ذنبنػا إذا كػاف 

تػػن أعقبػػت استشػػااد هػػذا هػػو مػػا يقولػػ  الػػرئيس الامسػػطينن شخصػػيا سػػن معػػرض تعميقػػ  عمػػ  االحتجاجػػات ال
 األسير الامسطينن عرسات جرادات تحت التعذيب سن السجف الصايوننو
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وأضػػاؼ ”و االسػػرائيمييف يريػػدوف الاوضػػ  عنػػدنا ونحػػف نعػػرؼ ذلػػؾ ولػػف نسػػمح لاػػـ“قػػاؿ السػػيد الػػرئيس: إف 
لاـ بالمعب نحف نريد السبلـ والحرية ألسرانا وماما حاولوا أف يجرونا لمخططاتاـ لف ننجر )ووو( لف نسمح “

 ”وبحياة أطاالنا وأبنائنا
الخبلصة التن نااماا مف السيد الرئيس أف هناؾ مؤامرة صايونية رهيبة لتاجير انتااضة سػن الضػاة الغربيػة 

، ولذلؾ ينبغن عمينا كشعب سمسػطينن أف نتنبػ  لممػؤامرة، وأف ال ننجػر ”المعب بحياة أطاالنا وأبنائنا“مف أجؿ 
 أبدا لمسار االنتااضةو

البلست سن السياؽ أف وزير األمػف الػداخمن )آسػن ديختػر( ال يبػدو عمػ  عمػـ بػالمؤامرة الصػايونية، ساػو خػرج 
سن ناس اليوـ )أوؿ أمس االحنيف( محػذرا مػف سػقوط ضػحايا بػيف الامسػطينييف أحنػاء المواجاػات التػن أعقبػت 

ة لسػقوط عػدد كبيػر مػف القتمػ  وقعػت االنتااضػتاف السػابقتاف نتيجػ“استشااد جرادات، وقاؿ ديختر موضػحا: 
 ”وسقوط قتم  يمحؿ وصاة مؤكدة تقريبا لتصعيد العنؼ“)خبلؿ احتجاجات(، مضياا أف 

ليس آسن ديختر وحدل مف حذر مف اندالع انتااضة حالحة سن الضاة الغربيػة )دعػؾ مػف إصػرار عبػاس عمػ  
اهتمػػاـ سػػائر الػػدوائر السياسػػية رسضػػاا سػػن كػػؿ مقابمػػة وتصػػريح(، ذلػػؾ أف التحػػذير مناػػا يكػػاد يسػػتحوذ عمػػ  

واألمنية سن الدولة العبرية، تمؾ التن تخش  مناػا لسػببيف، أوالهمػا هػواجس كسػر حالػة األمػف التػن تمتػا باػا 
الكيػاف طػواؿ سػت سػنوات تقريبػا )باسػتحناء سترتػن الحػرب عمػ  رػزة(، ومكنتػ  مػف تجػاوز األزمػة االقتصػػادية 

روع السياسػػػن الكبيػػػر الػػػذس يتحػػػرؾ عمػػػ  األرض، ممػػػحبل سػػػن الدولػػػة العالميػػػة، وحانيامػػػا التخريػػػب عمػػػ  المشػػػ
المؤقتة أو الحؿ االنتقالن بعيػد المػد  الػذس أصػبح موضػا إجمػاع سػن السػاحة اإلسػرائيمية؛ مػف ليبرمػاف كمػا 
سن آخر تصريحات، وحت  يوسن بيميف الذس دعا أوباما إل  تبنن الحؿ أحناء زيارت  المرتقبة الشػار المقبػؿ، 

ما نتنياهو وباراؾ وليانن التن أصبحت كبيرة المااوضيفو وقد رأينا دوائر األمف والجيش تواصؿ التأكيد وبينا
عمػػ  ضػػرورة تػػوسير حػػواسز لمسػػمطة كػػن ال تتاجػػر السػػاحة الداخميػػة بانتااضػػة جديػػدة، كمػػا رأينػػا نتنيػػاهو ياػػرج 

 عف جزء مف أمواؿ الجمارؾ العائدة لمسمطة مف أجؿ ذات الادؼو
يبػػدو حػػديث محمػػود عبػػاس محيػػرا لمدهشػػة ألف يتجاهػػؿ ذلػػؾ كمػػ ، ويصػػر عمػػ  أف بوسػػا الشػػعب  مػػف هنػػا،

الامسػػطينن أف يمتقػػن مػػا دوائػػر الصػػااينة سػػن برنػػامج مشػػترؾ لصػػالح الشػػعبيف ممػػحبل سػػن رسػػض المقاومػػة، 
 والركوف إل  مشروع الدولة المؤقتة أو الحؿ االنتقالن الذس يشكؿ تاديدا جديا لمقضية برمتااو

خطورة كبلـ عباس تتمحؿ أيضا سن أن  يرسض االنتااضة السممية أيضا )عم  ررار الربيا العربػن(، ألنػ  ال 
انتااضػػػة سػػػممية حقيقيػػػة تشػػػتبؾ مػػػا الحػػػواجز والمسػػػتوطنيف يمكػػػف أف تمػػػر مػػػف دوف ضػػػحاياو وهنػػػا سػػػيجرس 

لػػػيس حتميػػػا إف تػػػـ  التشػػػديد عمػػػ  أف االنتااضػػػة السػػػممية قػػػد تتحػػػوؿ إؿ مسػػػمحة بمػػػرور الوقػػػت، مػػػا أف ذلػػػؾ
التاػػاهـ مػػا سػػائر القػػو  عمياػػاو وال شػػؾ أف اإلصػػرار عمػػ  التنسػػيؽ األمنػػن ررػػـ االسػػتيطاف والتاويػػد وسػػائر 

 أشكاؿ اإلذالؿ، ومف ضمناا ما يجرس لؤلسر ، يؤكد هذا البعد سن عقؿ القيادة الامسطينيةو
ـ، سمػػا يجػػرس عمػػ  األرض يؤكػػد أف ال قيمػة هنػػا لحػػديث الػػرسض )رسػػض الدولػػة المؤقتػػة( الػذس يتكػػرر كػػؿ يػػو 

قادة السمطة يتحركوف سن اتجال الحػؿ المػذكور عػف وعػن وتصػميـ كامػؿ، سػن ذات الوقػت الػذس يػدركوف سيػ  
أف الدولة بالمواصاات التػن يتحػدحوف عناػا، بػؿ حتػ  بعػد التنػازالت المحيػرة التػن قػدموها سػن مااوضػاتاـ مػا 

سػػػت واردة، وأف عمػػػياـ أف يقبمػػػوا بالدولػػػة المؤقتػػػة سػػػن حػػػدود ليانػػػن وأولمػػػرت وسضػػػحتاا وحػػػائؽ التاػػػاوض لي
الجػػدار، وقػػد حصػػمت اآلف )قبػػؿ ذلػػؾ( عمػػ  اعتػػراؼ بعضػػوية ريػػر كاممػػة، ويمكػػف أف تحصػػؿ الحقػػا عمػػ  

 اعتراؼ بعضوية كاممة، لتغدو سن حالة نزاع حدودس ما جارتاا ال أكحر وال أقؿو
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عم  مقاس هذا الحؿ، ويرسض المقاومة مف أجؿ التحريػر محمود عباس أياا السادة يريد مصالحة سمسطينية 
 الحقيقن الذس ينبغن أف يسبؽ إقامة الدولة، سكيؼ يمكف التعاطن ما قيادة مف هذا النوع؟

لاا محمود عباس إل  حزب سمطة تحت االحتبلؿ، وتاليا حزب سمطة سن دولػة  إناا أزمة حركة ستح التن حو 
ذا لػـ تسػترجا سػتح قرارهػا المسػروؽ، ويسػترجا مؤقتة، وهن أزمة منظمة التحرير ا لتن سيطر عمياػا أيضػا، وا 

الشػػعب الامسػػطينن سػػن الػػداخؿ والخػػارج منظمػػة التحريػػر بإعػػادة تشػػكيماا عمػػ  أسػػس جديػػدة بمشػػاركة حمػػاس 
والجااد، سسيبق  الحاؿ عم  بؤس ، بؿ سيمضن سن اتجال أكحر بؤسا، لكف األمؿ يبق  معقودا عمػ  الشػعب 

ر انتااضت  ررـ أنؼ تمؾ القيادة ويعيػد سػتح وحمػاس وسػائر أبنػاء الشػعب إلػ  المسػار  الامسطينن سن أف ياجِّ
 القادر عم  التحرير )التحرير الذس ينبغن أف يسبؽ الدولة كما يقوؿ المنطؽ(و
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 محمد خالد األزعر
ف دوف أية مقدمات أو انذارات مبكػرة، بورتػت جماعػة البلجئػيف الامسػطينييف سػن سػورية بواقػا متغيػر شػديد م

المػػرارة؛ بمػػا أوقعاػػا سػػن لجػػة مػػف الحيػػرة وأوقااػػا أمػػاـ خيػػارات صػػعبة وتحػػديات عاصػػاة لػػـ تألااػػا ألكحػػر مػػف 
 ستيف عامًاو

تجدات مػػا بعػػد انػػدالع النػػزاع األهمػػن سػػن سػػن سػػيرة المجػػوء الامسػػطينن الممتػػد سػػن أرض العػػرب بعامػػة، ومسػػ
سورية بخاصة، ما يؤكد صحة القاعدة الاقاية القائمة إف الحؿ األمحػؿ لقضػية البلجئػيف، أس الجئػيف سػن كػؿ 
مكاف وزماف، هو عودتاـ ال  أوطاناـ األـ، وأف أس حؿ بديؿ آخر يظؿ مشوبًا بالنقص الذس قد يتجم  سػن 

 وقت الحؽ طاؿ الزمف أو قصرو
  صػػعيد االحتياجػػات األساسػػية لئلنسػػاف، كحقػػوؽ السػػكف والتعمػػيـ والعمػػؿ والتنقػػؿ والممكيػػة، وبقيػػة شػػروط عمػػ

الحياة السوية، لـ يتـ التعاطن عربيًا ما البلجئيف الامسطينييف ككتمة مصمتة واحػدةو سقػد تراوحػت أوضػاعاـ 
ة س  الدوؿ الت  اسػتقبمتاـو حػـ إف هػذل الحقوقية بيف الجودة والسوء وسؽ أماكف المجوء وطبيعة النظـ السياسي

األوضاع طرأت عمياا أحيانًا تحوالت جوهرية داخؿ الدولة المضياة الواحدة، وسقًا لتطورات داخمية أو إقميمية 
 لـ يكف لبلجئيف دخؿ سن تحديدهاو

ف الامسػػطينييف، وهكػػذا، سإنػػ  إذا كانػػت النظػػرة البانوراميػػة الشػػاممة، تسػػاوس لموهمػػة األولػػ  بػػيف أوضػػاع البلجئػػي
باعتبػػارهـ عربػػًا بػػيف مضػػيايف عػػرب، سػػإف التأمػػؿ سػػن التاصػػيبلت مػػف قريػػب يبػػيف أننػػا سػػن صػػدد قطاعػػات 

 مختماة نسبيًا مف البلجئيف يخضعوف ألكحر مف مقاربة قانونية سن الببلد المضياةو
وط الحياتيػة لكتمتػن عم  سبيؿ التوضيح، لنا أف نبلحظ عدـ التساوس بالمطمؽ بيف األوضاع الحقوقيػة والشػر 

البلجئيف سن كؿ مف سػورية ولبنػاف، وذلػؾ عمػ  ررػـ قصػر المسػاسة الجغراسيػة الااصػمة بينامػا، التػن ال تزيػد 
كحيرًا عف رمية حجرو سبينما ظؿ البلجئوف سن سورية يحظوف بحقػوؽ ترقػ  تقريبػًا إلػ  مسػاواتاـ بػالمواطنيف 

جتمػػا المضػػيؼ وعمػػ  هوامشػػ  بكػػؿ مػػا تنطػػوس عميػػ  هػػذل السػػورييف األقحػػاح، وقػػا الجئػػو لبنػػاف سػػن قعػػر الم
 المكانة مف معاٍف سمبيةو

وصواًل ال  المحظة الراهنة  2948لئلنصاؼ، سإن  طواؿ أعواـ المجوء الامسطينن الموشاة بالمرارات منذ نكبة 
تحسػيف أحػواؿ  الدامية، ظؿ التعامؿ السورس ما البلجئيف بمحابة المحاؿ الػذس تااػو إليػ  أسئػدة العػاطايف عمػ 

البلجئيف الامسطينييف عمومػًا سػ  الرحػاب العربيػة قاطبػةو وسػن مقابػؿ االسػتقرار الحقػوقن سػن المحػؿ السػورس، 
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سػػيؽ البلجئػػوف سػػن نمػػاذج الػػدوؿ المضػػياة األخػػر  الػػ  الخػػوض عنػػوة سػػن قضػػايا خبلسيػػة وجداليػػة داخميػػة 
قميمية، ارتدت عم  شؤوناـ بخسائر سادحةو  وا 

سػػبعينات القػػرف الماضػػ ، أجبػػر البلجئػػوف عمػػ  أف يكونػػوا طرسػػًا بػػيف سرقػػاء حػػرب أهميػػة  ساػػن لبنػػاف منتصػػؼ
أف دسػػػا بعػػػض سمسػػػطينين  2990شػػػب  طائايػػػةو وكػػػاف مػػػف تبعػػػات رػػػزو عػػػراؽ صػػػداـ حسػػػيف لمكويػػػت عػػػاـ 

يف المبلجئ الخميجية، وسن طميعتاا الكويػت، حمنػًا باهظػًا مػف أناسػاـ وأمػوالاـ واسػتقرارهـ، وتحولػوا الػ  الجئػ
لممػػرة الحانيػػة والحالحػػة، ومػػناـ مػػف صػػار عالقػػًا عمػػ  الحػػدود المشػػتركة سػػن صػػحار  وقاػػار الشػػاـ وشػػماؿ شػػب  

؛ الذيف انتات السياحة 7003الجزيرة العربيةو وحدث الشنء ذات  لمامسطينييف سن العراؽ جراء احتبلل  العاـ 
ـ يجػػد نظػػاـ العقيػػد القػػذاسن البائػػد وسػػػيمة المؤلمػػة ببعضػػاـ سػػن أرض اهلل الػػ  اقامػػة مزريػػة سػػن البرازيػػؿو ولػػ

لـ يقـ دولة سمسطينية، رير إلقػاء مئػات مػف البلجئػيف عمػ  قاػار الحػدود  2993إلحبات أف اتااؽ أوسمو عاـ 
 الشرقية لبمدل، كن تتول  قيادتاـ تطبيؽ حقاـ سن العودة إف استطاعت!

نسػػػانيتاـ، وال انشػػػغمت أو بػػػيف يػػػد  هػػػذل األمحمػػػة ونحوهػػػا، لػػػـ تعبػػػأ العواصػػػـ المضػػػياة بعػػػذا بات البلجئػػػيف وا 
ارتدعت بػأناـ جػزء مػف لحػـ األمػة ودماػا؛ قػدر لػ  مواجاػة رػزوة وضػعت قػدماا سػن سمسػطيف أواًل، وأف بػبلد 
العرب كماا ربما كانت مرشحة لخطواتاا التالية سن شكؿ أو آخرو بػؿ ولػـ يسػأؿ صػناع السياسػة والقػرار سػن 

انت قيودهـ عم  حيوات هؤالء البلجئيف تتناسب والعاود والمواحيؽ اإلقميميػة هذل العواصـ أناساـ، عما إذا ك
ف لـ يكونوا عربًا أمحالاـ؟  والدولية الخاصة بمعاممة البلجئيف عمومًا، حت  وا 

ما يعنينا مف استحضار هذل الوقػائا التػذكير بػأف الجئػن االستضػاسة السػورية ظمػوا مطػواًل بعيػديف نسػبيًا عػف 
نػات والمشػادات واالشػتباكات الداخميػة والبينيػة العربيػة؛ التػن أوقعػت نظػراءهـ سػن دوؿ مضػياة تبعات االحتقا

أوشكت عم  األسوؿ وبطريقة انعطاسيػة حػادة وبالغػة القسػوة، « النعمة»مجاورة سن أحابيمااو والظاهر أف هذل 
ذا الصػػػراع، أطمػػػت نتيجػػة الصػػػراع الػػدامن بػػػيف النظػػػاـ السػػورس ومعارضػػػي و والعبػػرة هنػػػا أنػػػ  سػػن رضػػػوف هػػ

القاعدة التن سرت عم  بقية قطاعات البلجئيف الامسطينييف، بحيث أضح  الجئو سػورية بػدورهـ سن مػرمػ  
نػيراف لػـ يألاوهػا مػف قبػؿ وال يػدروف كيػؼ يتػقػػوف لػظاهػػاو وهػـ اآلف بػيف عػدو يتجػاػػماـ وشػقيػػؽ مػػمؾ أمػرهػػـ 

ؤالء يعانوف راهنًا أزمنة طاحنة، ال سيما سن المحظات التن يعف ومدارات حياة لـ يجربوهاو ومف المؤكد أف ه
و  لاـ سياا القياس والمقارنة بيف ما كانوا سي  باألمس القريب وما أصبحوا عمي  اليـو

وبغػػض النظػػر عػػف الػػتبلـؤ المحتػػدـ حػػوؿ الجاػػة المسػػؤولة عػػف اسػػتدراج البلجئػػيف الػػ  هػػذل المعمعػػة، تبقػػ  
المجوء الامسطينن تضا أصحاباا عم  حاسة أخطار، بعضاا معمـو يمكف اتقػاء  النتيجة واحدة وهن أف حالة

شرورل ولو بشؽ األناس، وبعضاا مجاوؿ ال يدرس أحد مت  وكيؼ ومػف أيػف يقػا؟ وسػن ذلػؾ حجػة داحضػة 
 لمزعـ بأف معالجة هذل الحالة قد تمر بسبلـ مف دوف تطبيؽ حؽ العودة ال  الوطف األـو

 77/7/7023، الحياة، لندن
 

 ىل قضى االستيطان  ي القدس عمى حل الدولتين؟ 73
 روبرت بمتشر
سّمط اإلعبلف عف بناء وحدات استيطانية جديدة سػن القػدس الشػرقية الضػوء عمػ  المدينػة، ريػر أف التغّيػرات 

أوسػػا وأعمػػؽ جػػذورًا، سمػػـ تعػػد القػػدس المدينػػة التػػن كانػػت سػػن تسػػعينات  7000التػػن طػػرأت عمياػػا منػػذ عػػاـ 
اضن، عندما بدأ اإلسرائيميوف والامسػطينيوف التاػاوض حػوؿ مصػيرها لممػرة األولػ ، ممػا يعقّػد مامػة القرف الم

تقسيـ القدس وسقًا لمصيغة التن اقترحاا الرئيس بيؿ كمينتوف آنذاؾو لقد بات شائعًا القوؿ سن بعض األوسػاط 
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ت والشكؿ الذس اتخذت  هذلو إاّل أف التقسيـ إف التقػسيػـ لـ يعد قػاببًل لمتنايذ بالنظر إل  تسارع بناء المستوطنا
ليس عممًا دقيقًا سػن أس حػاؿ، نظريػًا عمػ  األقػؿ، سػإذا تػواسرت الرربػة واإلرادة لػد  واضػعن الخػرائط وُصػناع 
ف لـ يكف عم  الخط الذس ُرسـ قبؿ احنن عشر عامًاو  القرار، سإن  ال يزاؿ سن اإلمكاف تطبيؽ المبدأ ناس ، وا 

ريف ال يقػػببلف الجػدؿو األوؿ هػػو أف توسػػا المسػتوطنات واألحيػػاء الياوديػػة سػن القػػدس الشػػرقية إاّل أف حمػة أمػػ
يرسػػا الكماػػة السياسػػية لمتقسػػيـ وبالتػػالن يقمػػؿ احتمػػاؿ حدوحػػ و الواقػػا الحػػانن هػػو أف التغّيػػرات التػػن طػػرأت سػػن 

ُتسػتأنؼ المااوضػات، سػيكوف إسرائيؿ والمنطقة صّعدت مف المطالػب الدينيػة والتاريخيػة سػن المدينػةو وحالمػا 
عم  كؿ طرؼ اإلقرار بروابط الطرؼ اآلخر بالقدس وبمواقعاا الدينية، وسيكوف عمػ  كػبل الطػرسيف االناتػاح 

 عم  حموؿ خبلقة تنسجـ ما هذا المناخ الجديد الناشئو
أحزمػة ػ حػزاـ منذ وضا كمينتوف معاييرل، ارتاا عدد السكاف الياود سن القدس الشرقية بشكؿ كبيػر سػن حبلحػة 

خارجن يحدد القدس الكبر ، وحزاـ متوسػط يحػيط بمركػز المدينػة، وحػزاـ داخمػن يمػر بمركػز المدينػة ػ تشػكؿ 
بذلؾ بنيػة المسػتوطنات اإلسػرائيمية داخػؿ المدينػة وحولاػاو وسيمػا يتمركػز معظػـ النمػو حتػ  اآلف سػن منػاطؽ 

ـ الخمسػػة واألربعػػيف الماضػػية كػػاف مكحاػػًا إلػػ  كانػػت مبنيػػة باألصػػؿ، إال أف بنػػاء المسػػتوطنات خػػبلؿ األعػػوا
درجػػػة جعػػػؿ حتػػػ  التوسػػػعات الصػػػغيرة سػػػن المواقػػػا االسػػػتراتيجية بمحابػػػة ضػػػربة قاضػػػية ألس احتمػػػاؿ لتقسػػػيـ 

 المدينة يومًا ماو
سن ما يتعمؽ بمسألة األرض، حمة نقاط ممتابة وحرجة أهماا شػريطاف أسقيػاف: األوؿ سػن وسػط القػدس وآخػر 

لػ  مػا وراءهػاو لقػد سن جنوباا مػف  شػأناما توسػيا البنػاء مػف الغػرب إلػ  الشػرؽ عبػر كامػؿ أراضػن البمديػة وا 
(، والشػػريحة الجنوبيػػة )بمػػا سػػن ذلػػؾ 2كػػاف التخطػػيط لموحػػدات السػػكنية سػػن الشػػريحة الوسػػط  )المسػػماة هػػػ 

باسػـ كياػات  ، والمعروسػة2997مستوطنة جديدة، األول  سن القدس منذ بناء هارهومػا )جبػؿ ابػو رنػيـ( عػاـ 
شػديدة  2هامػاتوس( ػ معّمقػًا منػذ أعػواـ بسػبب الضػغوط الدوليػة ػ أمػا اآلف سقػد تػـ اسػتئناس و تعتبػر منطقػة هػػ 

الضرر ألناػا ستاصػؿ القػدس الشػرقية عػف الدولػة الامسػطينية وتقطػا توّسػعاا العمرانػنو وسػن جنػوب القػدس، 
بعػض األحيػاء العربيػة بشػكؿ كامػؿو ومػا هػذاف سػو   تادد الوحدات االستيطانية اإلسرائيمية الجديػدة بتطويػؽ

مشػػػروعيف سقػػػط مػػػف المشػػػاريا االسػػػتيطانية المحيػػػرة لمقمػػػؽ التػػػن دسعػػػت باػػػا الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية عقػػػب قػػػرار 
بػػإعبلف سمسػػطيف دولػػة مراقبػػة ريػػر  7027تشػػريف الحػػانن )نػػوسمبر(  79الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة سػػن 

 عضو سن األمـ المتحدةو
يف كؿ أعماؿ البناء الجارية سن المدينة، سإف النقطة التن يحتمؿ أف تسبب اناجارًا أكحر مػف ريرهػا تقػا مف ب

وسط المدينة، حيث تسارعت عمميات البناء االستيطانن الياوديػة داخػؿ األحيػاء الامسػطينية الكحياػة السػكافو 
بالنسبة لمياود والحـر الشػريؼ بالنسػبة  وتقا سن مركز النزاع هنا الساحة المقدسة، أو ما يعرؼ بجبؿ الايكؿ

إل  المسمميف، وهػو مػا سػيكوف لػ  أحػر كبيػر جػدًا عمػ  الصػراعو التطػورات السياسػية ذات المضػاميف الدينيػة 
سن إسرائيؿ خبلؿ الخمسة عشػر عامػًا الماضػية دسعػت إلػ  المطالبػة بإقامػة شػعائر العبػادة سػن هػذل السػاحة، 

يػػة بالنسػػبة الػػ  الحمػػوؿ السياسػػية التػػن قػػد تسػػع  إلياػػا إسػػرائيؿ سػػن وقػػت ممػػا يمكػػف أف يشػػكؿ قضػػية اناجار 
 الحؽو

حمػػػػة تطػػػػور مػػػػواٍز حػػػػدث عمػػػػ  الجانػػػػب الامسػػػػطينن، سمػػػػف شػػػػب  المؤكػػػػد أف إضػػػػعاؼ الحركػػػػة الوطنيػػػػة ريػػػػر 
سػيعيؽ السػعن إلػ  تسػوية حػوؿ هػذا الموضػوعو ال تػزاؿ المسػألة « حمػاس»اإلسبلمية مصحوبًا بتنامن ناػوذ 

وتنػامن دور الػرأس العػاـ سػن « اإلخواف المسمميف»األول ، إاّل أف حمة ما يبرر االعتقاد أف صعود  سن أياماا



 
 
 

 

 

           47ص                                    7783العدد:                77/7/7023األربعاء  التاريخ:

أنحاء المنطقة سيجعبلف مف الصعوبة عم  القػادة العػرب التوصػؿ إلػ  حمػوؿ يمكػف خصػوماـ أف يصػوروها 
 عم  أناا تتعارض ما المبادئ اإلسبلميةو

 
 أي دولة  مسطينية؟

سياسػػة اإلسػػرائيمية أف تسػػارع بنػػاء المسػػتوطنات وسػػط المدينػػة، وتعػػّدس المسػػتوطنات يعتقػػد بعػػض منتقػػدس ال
والحػزاـ المػػرتبط  2الياوديػة عمػ  المنػاطؽ العربيػة سػن الحػزاـ األوسػػط وتسػارع عمميػات التخطػيط لممنطقػة هػػ 

كػػؿ مػػا ُبنػػن باػػا عمػػ  الطػػرؼ الجنػػوبن تاػػدد قابميػػة أس دولػػة سمسػػطينية لمحيػػاةو إاّل أف آخػػريف يجػػادلوف بػػأف 
 نتيجة اإلرادة السياسية يمكف أف ُياكؾ أيضًا باعؿ اإلرادة السياسيةو

إف كؿ مف الحجتيف تبنن عم  جزئية صحيحة، ذلؾ أف القابميػة لمحيػاة مااػـو مطػاط ورأس سياسػن شخصػن 
سن  يرتدس لبوس الواقا الموضوعنو ساالدعاءات بأف الصراع اإلسرائيمن ػ الامسطينن وصؿ إل  نقطة حرجة

مػػا يتعمػػؽ بػػاألرض تظاػػر بشػػكؿ متكػػرر دوف أس سػػند عممػػن أو بيانػػات مقنعػػةو إاّل أف سكػػرة أف كػػؿ مػػا بنػػن 
يمكػػف تاكيكػػ  مضػػممة أيضػػًا، اذ أناػػا ال تأخػػذ باالعتبػػار أف الكماػػة السياسػػية إلخػػبلء أو هػػدـ مسػػتوطنة أكبػػر 

 7020إل  القانوف الذس صدر عاـ  بكحير مف الكماة السياسية لبناء مستوطنة أو توسيعاا، خصوصًا بالنظر
والػػػػذس يػػػػنص عمػػػػ  أف أس انسػػػػحاب مػػػػف القػػػػدس الشػػػػرقية يتطمػػػػب اسػػػػتاتاًء شػػػػعبيًا أو مواسقػػػػة حمحػػػػن أعضػػػػاء 

 الكنيستو
قد يجادؿ البعض بأف أيًا مف هذا ال طائؿ ل  بالنظر إل  عدـ وجػود المااوضػات أصػبًلو لقػد بػات كحيػر مػف 

أف عممية أوسمو بمجمماا قد انتاتو وسن الوقت ناس ، سػإف كحيػرًا مػف  الامسطينييف، وربما معظماـ، يعتقدوف
اإلسػػرائيمييف، وربمػػا معظماػػـ، مقتنعػػوف بػػأف الحركػػة الوطنيػػة الامسػػطينية ليسػػت سػػن وضػػا، يجعماػػا تاكػػر سػػن 

 تقديـ التنازالت الضروريةو
لقديمػة المتعمقػة بالمدينػة، حمة حاجة إل  رؤية أكحر ايجابيػة، سقػد حػاف الوقػت لػناض الغبػار عػف المقترحػات ا

وتحديحاا سن ضػوء المقترحػات التػن لػـ تػنجح قبػؿ عقػد مػف الزمػاف والتغّيػرات التػن حصػمت منػذ ذلػؾ الحػيفو 
كما أف الوقت لـ يتأخر عم  تقديـ دعـ أكحر قوة لموجود العربن وخصوصًا بنػاء المسػاكف سػن الجػزء الشػرقن 

ء المسػػتوطنات الياوديػػة هنػػاؾو عمػػ  المجتمػػا الػػدولن، بمػػا سػػن مػػف المدينػػة، بػػداًل مػػف االكتاػػاء بمعارضػػة بنػػا
عممػًا أنػ  لػـ  -ذلؾ األردف، أف يدسا باتجال زيادة عدد المبانن السكنية العربية، عم  شكؿ بناء أحياء جديػدة 

وبنػاء مسػاكف جديػدة سػن األحيػاء  -ُيمنح ترخيص لبناء حن واحد خبلؿ األعواـ الخمسة واألربعيف الماضية 
ئمػػػػةو وهػػػػذل المسػػػػألة ال تتعمػػػػؽ سقػػػػط بػػػػالحؽ بالسػػػػكف، بػػػػؿ تعتبػػػػر مسػػػػألة سياسػػػػية جوهريػػػػة لتحسػػػػيف قػػػػدرة القا

 الامسطينييف عم  البقاء سن المدينة وحماية القدس العربيةو
عديدة هن األسباب التن تدعو إل  التشاؤـ، وحمة عقبات كحيػرة تقػؼ سػن طريػؽ التوّصػؿ إلػ  اتاػاؽو إاّل أنػ  

يرسػا المجتمػا الػدولن يديػ  ويستسػمـو حتػ  مػا سػعن المجتمػا الػدولن إلعػادة صػيارة  سيكوف مف الخطأ أف
، وحمايػػة األسػػس المتعمقػػة 2عمميػػة السػػبلـ سإنػػ  يبقػػ  مػػف الضػػرورس منػػا بنػػاء المسػػتوطنات سػػن المنطقػػة هػػػ 

بػػاألرض التػػن مػػف شػػأناا أف تسػػمح سػػن الناايػػة بتقسػػيـ القػػدس عمػػ  نحػػو حسػػاس وتايئػػة األرض لبلعتػػراؼ 
 المطالب المتبادلة سن المدينةوب

 77/7/7023، الحياة، لندن
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 عاموس هرئيؿ
مػػا زاؿ الواقػػا السياسػػن والقػػانونن سػػػن الضػػاة الغربيػػة ُيػػدار بقػػدر كبيػػػر بحسػػب اتااقػػات اوسػػمو الموقعػػة سػػػن 

ف المسيرة التن ُحركت سن تمؾ الاترة موجودة منذ سنوات سن جمود منتصؼ تسعينيات القرف الماضن، ررـ ا
 28طويؿو وقد حولػت اسػرائيؿ بحسػب االتااقػات الػ  السػمطة الامسػطينية مسػؤولية مطمقػة عػف المنطقػة )أ( )

سػن المائػة مػف مسػاحة الضػاة(،  77سن المائة مف مساحة الضاة( ومسؤولية مدنية عف المنطقة )ب( )نحػو 
 سرائيؿ اف تستعمؿ صبلحية أمنية زائدة اذا احتاجتوحيث تستطيا ا

اعتادت اسرائيؿ اف تزعـ اعتمادا عم  التسوية اف السمطة الامسطينية تتمتا بسيطرة شب  كاممة عم  شػؤوناا 
سػػػن المنػػػاطؽ التػػػن تقػػػا سػػػن ضػػػمف سػػػمطتااو لكػػػف يتبػػػيف اف جاػػػاز االمػػػف يسػػػتعمؿ سػػػمطت  اسػػػتعماال دائمػػػا 

كعمميات العتقاؿ مطموبيف سن المنطقتيف )أ( و )ب(و  –حاجات األمنية المباشرة لحاجات اخر  تزيد عم  ال
والمحاؿ البارز عم  ذلؾ هو ما حدث سن المناطؽ القريبة مف جدار الاصؿو سالجيش االسػرائيمن يمنػا البنػاء 

أخػػر   دونػػـ سػػن المنطقتػػيف )أ( و )ب( قػػرب الجػػدارو وبعبػػارة 4700والتطػػور السػػباب أمنيػػة سيمػػا يقػػرب مػػف 
ُتمسؾ اسرائيؿ بالعصا مػف طرسياػا، ساػن اذا شػاءت بّينػت اف الامسػطينييف يتمتعػوف بمػا يشػب  االسػتقبلؿ سػن 
"المناطؽ" التن يسيطروف عمياا، واذا شاءت عاممت هذل "المناطؽ" عمػ  أناػا منطقػة محتمػة واسػتعممت سياػا 

 أوامر عسكرية باعؿ صبلحية أمنية زائدةو
دونمػػػا ايضػػػا سػػػن المنطقتػػػيف )أ( و)ب( صػػػدرت سياػػػا أوامػػػر وضػػػا يػػػد عمياػػػا  2870والػػػ  ذلػػػؾ يوجػػػد نحػػػو 

الستعمالاا لشؽ شوارع تتصؿ بإنشاء جدار الاصؿو والنتيجة المشتركة بيف هذيف اإلجراءيف هن الحد الكبير 
مف استعماؿ "المناطؽ" التن حصؿ عمياا الامسػطينيوف باتااقػات اوسػموو ويقولػوف سػن جاػاز االمػف ردا عمػ  

 لؾ اف اصدار األوامر واستعماؿ هذل االراضن قانونياف يعتمداف عم  قرارات محكمة العدؿ العمياوذ
تتنػػاوؿ أوامػػر منػػا البنػػاء "المنػػاطؽ" الواقعػػة قػػرب الجػػدار مػػف جانبػػ  الشػػرقن الامسػػطيننو ويػػدور الحػػديث عػػف 

منػا بنػاء كاػذا سػن  أمػر 72تػـ تجديػد  7022متػرا مػف الجػدارو سػن  750الػ   200شريط عم  بعد مػا بػيف 
أوامػر اخػر  سػن المنطقػػة )أ(و وتبمػغ المسػاحة العامػة لؤلراضػن التػن صػدر سياػػا  4المنطقػة )ب( الػ  جانػب 

دونما اخػر  سػن المنطقػة )أ(و وتوجػد قػر  وأحيػاء  750دونماو ويوجد ما يقرب مف  3950أوامر حظر نحو 
جنوبن المدينة وبيت ساحور سػن منطقػة بيػت  سمسطينية محؿ عناتا وضاحية البريد سن شماؿ القدس وأبوديس

لحـ تُقيد األوامر سياػا البنػاء سػن عشػرات الػدرجات المئويػة مػف مسػاحتااو وسػن عناتػا أصػدرت االدارة المدنيػة 
 سن مطما الشار أوامر هدـ لعدة بيوت ُبنيت قرب الجدارو

صػػػبلحية جاػػػاز االمػػػف  وقػػػاؿ مصػػػدر أمنػػػن لصػػػحياة "هػػػآرتس" سيمػػػا يتعمػػػؽ بحظػػػر البنػػػاء قػػػرب الجػػػدار إف
الصػػدار أوامػػر سػػن المنطقتػػيف )أ( و )ب( السػػباب أمنيػػة حصػػمت عمػػ  إذف مػػف المحكمػػة العميػػا بقػػرارس حكػػـ 

قرار المحكمة العميا المتعمؽ بأبو طير وقرار المحكمة العميا المتعمؽ بػالمجمس  –سن منتصؼ العقد الماضن 
كػػػـ  500لبنػػاء عمػػ  جػػانبن الجػػػدار عمػػ  طػػوؿ نحػػو المحمػػن العيزريػػةو وقػػاؿ اف الجػػيش االسػػػرائيمن يمنػػا ا

لممسار ما عدا أماكف يمر الجدار سياا بػأرض كانػت مبنيػة أصػبلو ويقػوؿ اف الحظػر يرمػن الػ  منػا اطػبلؽ 
نػػار سعػػػاؿ بسػػبلح خايػػػؼ عمػػػ  قػػوات الجػػػيش االسػػرائيمن التػػػن تسػػػير قػػرب الجػػػدار، وجعػػؿ وضػػػا الشػػػحنات 

لقوات مف مجاؿ مراقبةو والنوع الحانن مػف االوامػر هػو أوامػر وضػا الناساة استخااء بالبيوت صعبا وتمكيف ا
اليد التن صدرت سن أكحرها بعد اتااقات اوسمو وتتعمؽ بالمنطقتيف )أ( و)ب( ويتعمؽ أكحرها بالمناطؽ القريبة 

سػػن  26سػن المنطقػة )ب( و 99 –أمػر وضػػا يػد  225مػف الجػدارو ويػدور الحػديث سػػن المحصػمة عػف نحػو 
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و وهػػػن سػػػن جػػػزء مناػػػا شػػػوارع بديمػػػة ُشػػػقت ليسػػػتعمماا السػػػكاف الامسػػػطينيوف بعػػػد اف منػػػا الجػػػدار المنطقػػػة )أ(
 استعماؿ قطا الشارع السابقةو

جاء عػف وزارة الػدساع ردا عمػ  ذلػؾ سيمػا يتعمػؽ بإصػدار أوامػر وضػا اليػد انػ  "مػف اجػؿ انشػاء جػدار األمػف 
صػالح السػكاف الامسػطينييف( نشػرت أوامػر وضػا يػد والبنية التحتية التن تصػاحب  )وسياػا شػوارع نسػيج حيػاة ل

عم  االراضػن بسػبب حاجػة عسػكرية أمنيػة جوهريػة لحمايػة السػكاف ومنػا العمميػاتو وصػدرت أرمبيػة أوامػر 
وضا اليد عم  االراضن سن المنطقة )ج( وسن اراضن دولة اسػرائيؿ، وصػدر القميػؿ مناػا سػن المنطقػة )ب( 

(و وكمػػا قضػػت المحكمػػة العميػػا أكحػػر مػػف مػػرة سػػاف وضػػا اليػػد عمػػ  وصػػدر أمػػر واحػػد سقػػط سػػن المنطقػػة )أ
االراضن مف اجؿ انشاء جدار األمف يتساوؽ ما تعميمػات القػانوف الػدولن واالسػرائيمن وسػائر التزامػات دولػة 

 اسرائيؿ"و
وقػػاؿ درور أتػػاكس، نشػػيط اليسػػار الػػذس رّكػػز المعمومػػات عػػف اصػػدار األوامػػر ردا عمػػ  ذلػػؾ، اف "حقيقػػة اف 

لجػػيش أصػػدر أوامػػر عسػػكرية تحػػد مػػف اسػػتعماؿ منػػاطؽ السػػمطة التػػن تبمػػغ آالؼ الػػدونمات تػػدؿ عمػػ  لعبػػة ا
اسرائيؿ المزدوجة التن تمعباا سن الضاة اعتمادا عم  اتااقات اوسمو"و وقػاؿ إف اسػرائيؿ عممػت "عػف شػرل ال 

 ستوطنات"وينتان ال  اراضن الضاة ولاذا بنت مسار الجدار داخؿ ارض الضاة بغرض ضـ الم
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