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واْدُخِمي ¤ فاْدُخِمي في ِعباِدي ¤ اْرِجِعي إلى َربِِّؾ راِضَنًة َمْرِضنَّة ¤ )نا َأنَُّتها اليَّْفُس الُمْطَمِئيَُّة  قاؿ تعالى:
  صدؽ اهلل العظنـ. َجيَِّتي(

عبد العزنز  المفكر، نيعي مركز الزنتوية لمدراسات واالستشارات ببالغ الحزف واألسى والرضا بقضاء اهلل
مدنر ، و أمنف عاـ المؤتمر الشعبي لمدفاع عف القدس، أمنف عاـ المؤتمر العاـ لألحزاب العربنة، السند

، عف عمر 3142حزنراف/ نوينو  41الذي وافتها المينة نـو الجمعة  ،تحرنر الموسوعة الفمسطنينة المنسرة
 .عاماً  23

ه فػي الكونػت حتػى عػاـ عػفي إتحاد الكتػاب والصػحفننف الفمسػطنيننف، ورئػنس فر  اً مؤسس كاف الفقند عضواً 
، وأسػػػػس فػػػػي الكونػػػػت أنضػػػػا ردار كاظمػػػػةر لميشػػػػر والتوزنػػػػ ، ورئػػػػس تحرنػػػػر عػػػػدد مػػػػف المجػػػػ ت 7931

 والصحؼ.
حنػث  مننف طػواؿ العقػدنففي تجسنر وجهات اليظر بػنف اليشػطاء القػومننف واإلسػ  كبنراً  ولعب الفقند دوراً 

 رمؤتمر األحزاب العربنةر. تـ تشكنؿ
يا إلنه راجعوف. يا هلل وا   يسأؿ اهلل سبحايه أف نتغمده بواس  رحمته، وأف ُنمهـ أهمه الصبر والسمواف. وا 

 71/6/3172، مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات
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 كل المزعوم عمى أنقاض المسجد األقصىتفصيمية وأدوات لبناي اليي لرائطالكشخ عن  7

 إلػػى اإلسػػ منةـ األمػػة 76/6/1073 األحػػدفػػي بنػػاف لهػػا عممتػػه ” لموقػػؼ والتػػراث األقصػػىمؤسسػػة “دعػػت 
 أفوأذرعػػه، وأكػػدت المؤسسػػة  اإلسػػرائنميمػػف االحػػت ؿ  األقصػػىإيقػػاذ المسػػجد  إلػػىضػػرورة تحركهػػا العاجػػؿ 

هدمػه وبيػاء الهنكػؿ المزعػوـ،  إلػىفػي ظػؿ تزانػد الػدعوات نمػر بمرحمػة مصػنرنة ومفصػمنة،  األقصىالمسجد 
وجود خرائط ومخططات تفصنمنة وتجهنز أدوات البياء الهنكؿ النثالػث المزعػـو عمػى  إلىاألمر وصؿ  أفبؿ 

 .األقصىأيقاض المسجد 
بيػػاء الهنكػػؿ النثاينػػة تقرنػػرًا تمفزنوينػػا مسػػاء السػػبت حػػوؿ مرحمنػػة  اإلسػػرائنمنةإّف يشػػر القيػػاة :” مؤسسػػةالوقالػػت 

ذلػػؾ، ووجػػود خػػرائط ومخططػػات تفصػػنمنة جػػاهزة لبيػػاء الهنكػػؿ المزعػػوـ،  إلػػىالمزعػػـو والخطػػوات المتدرجػػة 
تيفنػػػذا لبيػػػاء  األقصػػػىالمسػػػجد  إلػػػىتحضػػػنر أدوات الهنكػػػؿ فػػػي أمػػػاكف متعػػػددة ليقمهػػػا مباشػػػرة  إلػػػى باإلضػػػافة

الخطػر الشػدند، األمػر الػذي نسػتوجب  مرحمػة إلى األقصىوصوؿ المسجد  إلىالهنكؿ النثالث المزعـو ، تدؿ 
 .اإلسرائنميمف االحت ؿ  األقصىعمؿ جاد وفوري إليقاذ المسجد  إلىونستدعي 

وهػو الػذي  –” جػدعوف حرلػب“وجود خػرائط ومخططػات تفصػنمنة أعػدها المخطػط  إلىونظهر التقرنر تونثنقا 
- 1001خ رائػد صػ ح عػاـ قاـ تولى تخطػنط خػرائط مخطػط زامػوش قنػدـ نروشػ نـ الػذي كشػؼ عيػه الشػن

، بػالتزامف مػ  بيػاء مػذبق القػرابنف مػف حجػارة األقصػىلبياء الهنكؿ النثالث المزعوـ عمػى أيقػاض  اإلشارةرهف 
البحر المنت، وأدوات أخرى في بعػض المسػتوطيات، وتجهنػز أغمػب هػذه األدوات ووضػعها فػي مكػاف قرنػب 

” ، ليقمهػا جمنعػا عمػى وجػه السػرعة فػي -”الهنكػؿ معهػد“وتحدنػدا فػي  -عمى بعد أمتار مف المسجد األقصى
.” ساعة الصفر  لبياء الهنكؿ المزعـو

وتيوعهػػا، مػػف خػػ ؿ مجموعػػات  األقصػػىتعػػاظـ وتصػػعند ممػػؼ اقتحامػػات المسػػجد  إلػػىونشػػنر التقرنػػر أنضػػا 
فنه قضنة جماهنرنة عامػة مػف كػؿ قطاعػات ” ص ة النهود” ضغط فاعمة وميظمة، تعمؿ عمى جعؿ قضنة 

الكينسػت  أعضػاءالكنثنػر مػف  إقيػاعالرسػمي والشػعبي، وهػؤالء بحسػب التقرنػر يجحػوا فػي  اإلسرائنميجتم  الم
، ومف ضمف التحضنرات لبياء الهنكػؿ األخنرةفي األشهر  األقصىباقتحاـ المسجد  إسرائنمنةووزراء وقنادات 

 .األرضنةبحسب التقرنر أقامة القطار الخفنؼ والقطار الهوائي واأليفاؽ 
مختمفػػة تعمػػؿ  إسػػرائنمنةميظمػػة  71نؤكػػدوف وجػػود  إسػػرائنمننفتصػػرنحات لمختصػػنف  إلػػىمػػا ونشػػنر التقرنػػر ك

، وتدعو  ، ونضػنؼ اإلسػرائنمنة، ميها ما هو مدعـو مػف الحكومػة األقصىهدـ  إلىعمى بياء الهنكؿ المزعـو
قامػة  األقصػىاقتحػاـ  إلىوتدعو هياؾ تعاظـ في الفتاوى الدنينة النهودنة التي تجنز  أف اإلسرائنميالتقرنر  وا 

النهودنة فنػه ، ونظهػر التقرنػر بػأف مػف أهػداؼ الجماعػات والميظمػات النهودنػة فػرض ” الصموات والشعائر” 
” تعونػد ” ، في مرحمة لػ األقصىوجود نومي لممستوطينف والجماعات النهودنة باخت ؼ أيواعها في المسجد 

، فػػي حػػنف نؤكػػػد قائػػد سػػابؽ شػػػرطة -بحسػػػب أقػػوالهـ -ودي النػػوميعمػػى هػػػذا الوجػػود النهػػ اإلسػػ ميالعػػالـ 
عمػى مشػهد الصػموات النهودنػة العمينػة  اإلس ميتعوند العالـ  أف”االحت ؿ في ميطقة القدس خ ؿ التقرنر: 

قونة يعرؼ كنؼ تبدأ ولكػف ال  إس منة أفعاؿردود  إلىبؿ ايه مف المؤكد ايه سنجّر  فنه، هو أمر مستحنؿ،
 ”.رفة كنؼ ستيتهينمكف مع

قد كشفت بالخرائط والونثائؽ أكنثػر مػف ” األقصىمؤسسة ”في الداخؿ الفمسطنيي و اإلس منةنذكر أف الحركة 
 .األقصىالهنكؿ المزعـو عمى حساب المسجد  أسطورة إلقامةمرة مخططات 
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قامػػ األقصػػىتحػػذنرها مػػف تصػػاعد اقتحامػػات المسػػجد  إلػػى باإلضػػافةمػػف ذلػػؾ، المؤسسػػة وحػػذرت  ة شػػعائر وا 
، وكمرحمػة مػف مراحػؿ بيػاء األقصػىتوراتنة وتممودنػة فنػه، كمرحمػة مػف مراحػؿ محاولػة فػرض تقسػنـ المسػجد 

.  الهنكؿ المزعـو
 76/6/0273، مؤسسة األقصى لموقخ والتراث، أم الفحم

 
إسرائيمي عمى معاودة العالقات االقتصادية -فمسطينياتفاق  

اسرائنؿ والسمطة الفمسطنينة (: أف ا ؼ بيقً  عف وكالة )س القد مف 17/6/2013الحياة، لندن،  ذكرت
قررت استئياؼ التعاوف االقتصادي بنيهما، وذكرت وزارة الماؿ االسرائنمنة في اع يها االتفاؽ اف وزنر 
الماؿ الفمسطنيي الجدند شكري بشارة التقى في القدس يظنره االسرائنمي نئنر لبند الذي تولى ميصبه في اذار 

، كما وضعا جدوال زمينا عقب االجتماع الستئياؼ «تطبنؽ اجراءات لبياء النثقة»س( الماضي، وياقشا )مار 
 الع قات التجارنة بنف اسرائنؿ والفمسطنيننف.

الجايب االسرائنمي تعهد اف نحّوؿ »وقاؿ مدنر دائرة االع ـ في وزارة المالنة الفمسطنينة رامي مهداوي اف 
 «.نة التي نجبنها لصالق السمطة الفمسطنينةبايتظاـ االمواؿ الضرنب

تـ االتفاؽ انضا عمى تفعنؿ المجاف المالنة المشتركة التي اوقفتها اسرائنؿ العاـ »واضاؼ مهداوي 
 هذه المجاف اجتماعاتها االسبوع المقبؿ. تستأيؼ، عمى اف «الماضي

لسمطة الفمسطنينة معمومات عف ومف ضمف االمور التي بحث فنها الجايباف، اف تقوـ اسرائنؿ بتزوند ا
عبر  الفمسطنيننفالعممنات التجارنة، م  امكاف تخفنض الرسوـ التي تفرضها اسرائنؿ عمى حركة المسافرنف 

 المعابر التي تسنطر عمنها.
إف وزنر المالنة قاؿ مهداوي أف ، يقً  عف وكالة رونترز 17/6/2013، اللميج، الشارقةوأضافت 

حونؿ أمواؿ المقاصة التي تشكؿ اليسبة األكبر مف دخؿ السمطة الفمسطنينة وبما نقرب وعد بت راإلسرائنمير
إنضاحات بشأف  راإلسرائنميرممنوف دوالر شهرنا بايتظاـ. وقاؿ إف الوزنر بشارة طمب مف الجايب  100مف 

 الماضنة.    وغنرها خ ؿ الفترة” اإلسرائنمنة“مبالغ اقتطعت مف أمواؿ المقاصة لمصمحة شركة الكهرباء 
 

 األقصى ومستشفى المقاصد في القدس المسجد يزورالحمد اهلل  3
تفقد رئنس الوزراء رامي الحمد اهلل النوـ األحد، مستشفى المقاصد الخنرنة اإلس منة في القدس  :القدس

 ووقؼ عمى مشاكمه واحتناجاته.
ئرة األوقاؼ اإلس منة في القدس كما تفقد الحمد اهلل المسجد األقصى المبارؾ ووقؼ عمى استعدادات دا

الستقباؿ شهر رمضاف، واستم  لشرح واؼ عف ايتهاكات سمطات االحت ؿ والمستوطينف لحرمة المسجد 
 المبارؾ، وأدى ص ة الظهر في رحاب المسجد.

س ورافؽ رئنس الوزراء في زنارته التفقدنة مفتي القدس والدنار الفمسطنينة الشنخ محمد حسنف، ومحافظ القد
 ووزنرها عدياف الحسنيي، ووزنر الصحة الدكتور جواد عواد، وعدد مف المسؤولنف.

واستهؿ رئنس الوزراء جولته بزنارة مستشفى المقاصد والمقاء م  رئنس جمعنة المقاصد الخنرنة الدكتور 
عرفات الهدمي، ومدنر المستشفى فاروؽ عبد الرحنـ، والدكتور رفنؽ الحسنيي رئنس شبكة اصدقاء 

 ستشفنات القدس، وعدد مف كوادر ومسؤولي المستشفى.م
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واستم  الحمد اهلل الى شرح واؼ عف المشاكؿ المالنة التي تعصؼ بالمستشفى، وخاصة ما نتعمؽ ميها 
 بصرؼ الرواتب المتأخرة يتنجة تراكـ المستحقات المالنة عمى السمطة الوطينة.

حة ومف ادارة المستشفى لمخروج بتوصنات تؤوؿ الى وقرر رئنس الوزراء تشكنؿ لجية مشتركة مف وزنر الص
التيفنذ العممي لحؿ كافة المشاكؿ المالنة واإلدارنة بالمستشفى. وأكد أف القنادة الفمسطنينة وعمى رأسها 

 الرئنس محمود عباس تولي القدس أهمنة خاصة ورعانة هامة.
يسايها مف وقاؿ في تصرنحات خاصة لػ'وفا' إف القدس هي عيواف القضنة وصمو  دها وصمود مؤسساتها وا 

أهـ أولونات القنادة الفمسطنينة والحكومة الجدندة، وأف مستشفى المقاصد نمنثؿ قنمة كبنرة في الصمود 
 والعطاء المقدسي ونجب الحفاظ عمنه.

 وتفقد رئنس الوزراء أقساـ المستشفى وزار عددا مف المرضى بقسـ القمب وتميى لهـ الشفاء العاجؿ.
استقباؿ رئنس الوزراء والوفد المرافؽ له في القبة اليحونة بالمسجد االقصى المبارؾ رئنس مجمس  وكاف في

األوقاؼ الشنخ عبد العظنـ سمهب، ومدنر عاـ األوقاؼ االس منة في القدس الشنخ عزاـ الخطنب التمنمي، 
 وعدد مف كوادر ومسؤولي األوقاؼ.

القصى إف مف أهـ عوامؿ الحفاظ عمى المسجد االقصى هو وقاؿ في يهانة جولته التفقدنة في المسجد ا
دعـ التواجد الفمسطنيي فنه، والحفاظ عمنه مف خطر المستوطينف ومحاوالت تقسنمه، مؤكدًا أف المسجد 

 األقصى لنس مهمًا وخطًا أحمر لمفمسطنيننف وحسب؛ بؿ لكافة الفمسطنيننف والعرب والمسممنف.
 16/6/2013، سطينية )وفا(وكالة األنباي والمعمومات الفم

 
 دور الذي تمعبو مصر من أجل تحقيق المصالحة الفمسطينيةالالحمد اهلل: نثمن  4

راـ اهلل ػ راألناـر: نثمف رئنس الوزراء الدكتور رامي الحمد اهلل الدور الذي تمعبه جمهورنة مصر العربنة مف 
ة تدعـ بشدة هذه الجهود التي مف شأيها أجؿ تحقنؽ المصالحة الوطينة الفمسطنينة، مشددا عمى أف الحكوم

 أف تيهي االيقساـ وتعند المحمة إلى شطري الوطف.
جاء ذلؾ خ ؿ استقباؿ رئنس الوزراء في مكتبه براـ اهلل، امس السفنر المصري لدى دولة فمسطنف ناسر 

فنما نتعمؽ  عنثماف، وطارؽ يانؼ رئنس البعنثة المصرنة، حنث تـ بحث عدة قضانا أبرزها آخر المستجدات
 بعممنة المصالحة الوطينة، وكذلؾ تفعنؿ المجية الفمسطنينة المصرنة المشتركة لممعابر والحدود.

وأكد الحمد اهلل خ ؿ المقاء عمى حرصه الشدند لتطونر الع قات النثيائنة م  جمهورنة مصر العربنة 
ي ظؿ الظروؼ الصعبة والمعقدة الشقنقة، مشندا بدور مصر في دعـ الحقوؽ الوطينة لمشعب الفمسطنيي ف

 التي تمر بها الميطقة.
17/6/2013األيام، رام اهلل،   

 
 عريقات يتيم تل أبيب بإفشال مساعي كيري إلطالق المفاوضات 5

أكد الدكتور صائب عرنقات مسؤوؿ ممؼ المفاوضات في ميظمة التحرنر الفمسطنينة أف : غزة أشرؼ الهور
 .األمرنكي جوف كنري، في مساعنه إلعادة إط ؽ عممنة س ـ جدندة إسرائنؿ تفشؿ جهود وزنر الخارجنة

هو مف نوق  عمى قرارات هدـ البنوت ‘وقاؿ عرنقات في تصرنحات صحافنة اف مف نفشؿ جهود كنري 
 ’. الفمسطنينة، وعطاءات البياء االستنطايي، ومف نفرض الحصار الظالـ
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نة نعموف التي حمؿ فنها الجايب الفمسطنيي ورفض عرنقات تصرنحات وزنر الجنش اإلسرائنمي موش
ولفت المسؤوؿ الفمسطنيي أف المجتم  الدولي ندرؾ بشكؿ واضق أف  مسؤولنة عدـ إط ؽ المفاوضات.

، مؤكدا أيه ال أحد معينا بيجاح جهود كنري ’ال ترغب في عممنة س ـ جادة‘الحكومة اإلسرائنمنة النمنينة 
 ’.زواؿ االحت ؿ البغنض عف أراضي دولة فمسطنف‘جاح جهوده تعيي منثؿ الجايب الفمسطنيي، كوف أف ي

وقاؿ عرنقات معقبا أيه لـ نتـ حتى اآلف تحدند موعد واضق لزنارة كنري، غنر أيه أوضق أف االتصاالت 
 م  الجايب األمرنكي مستمرة.

 17/6/2013القدس العربي، لندن، 
 

 "رىابمنع اإل "شروع قانون ما وصفتو سرائيمية عمى مالحكومة اإل مصادقةقريع يحذر من  6
ولند عوض: حذر عضو المجية التيفنذنة في ميظمة التحرنر الفمسطنينة ورئنس دائرة شؤوف القدس  -راـ اهلل

أحمد قرن  مف مصادقة المجية الوزارنة لمتشرن  والقضاء في الحكومة االسرائنمنة، عمى مشروع قايوف ما 
الذي نعد ساري المفعوؿ في  1491لقايوف الطوارئ الذي اقر في العاـ  لنكوف بدن ’ مي  االرهاب‘وصفته 

’ بالعممنات االرهابنة‘اسرائنؿ، وترتنب الص حنات المطموبة إلحباط اعماؿ ما تسمنه حكومة االحت ؿ 
 والتحقنؽ بالمخالفات االمينة التي هي تعد حؽ مقاومة شرعنا ألبياء الشعب الفمسطنيي المحتؿ.

  تصرنحات لنفيي عبر موقعها عمى موق  التواصؿ االجتماعي، واصفا ذلؾ بالتعدي عمى وأستيكر قرن
 .القواينف الدولنة في مجاؿ حقوؽ االيساف

  17/6/2013القدس العربي، لندن، 
 

 "سرائيل"إلى تبني استراتيجية وطنية بديمة لمواجية إيدعو  البرغوثيمصطفى  7
رغونثي االمنف العاـ لحركة المبادرة الوطينة ضرورة مواجهة الروانة أكد اليائب الدكتور مصطفى الب: راـ اهلل

االسرائنمنة المضممة بروانة فمسطنينة حتى ال نتكرر ما حصؿ في مفاوضات كامب دنفند بتحمنؿ 
الفمسطنيننف مسؤولنة فشمها رغـ اف اسرائنؿ هي المسؤولة عف افشاؿ كؿ جهد كاف نبذؿ مف اجؿ وصوؿ 

 ى حقوقه في الحرنة واالستق ؿ واقامة دولته المستقمة.الشعب الفمسطنيي ال
واتهـ البرغونثي اسرائنؿ بافشاؿ حؿ الدولتنف وجهود وزنر الخارجنة االمنركي جوف كنري بشكؿ مقصود 

 ومحاولة تحمنؿ الفمسطنيننف مسؤولنة ذلؾ الفشؿ.
دنؿ وتبيي استراتنجنة جدندة واشار الى فشؿ المراهية عمى المفاوضات م  اسرائنؿ واف المطموب هو يهج ب

 بعد عشرنف عاما مف اتفاؽ اوسمو.
 17/6/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 التربية بغزة تصدر تعميمات بمنع المسممين من الدارسة بالمدارس المسيحية وزارة :اليوم" إسرائيل" 8

ر اال :غساف ح وة -راـ اهلل سرائنمنة، اف وزارة التربنة والتعمنـ ذكر الموق  االلكترويي لصحنفة راسرائنؿ النـو
التابعة لحكومة حماس في قطاع غزة رأصدرت تعمنمات جدندة، ميعت بموجبها االوالد المسممنف مف الدراسة 
في المدارس المسنحنة الموجودة في القطاعر فنما اوضحت مصادر في غزة اف االمر نتعمؽ بتطبنؽ ما 

ف الذكور واالياث في مدارس القطاع االمر الذي نشمؿ المدارس سبؽ واتخذ مف قرارات تتعمؽ بالفصؿ بن
 المسنحنة انضا.
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ونهدد تطبنؽ قرارات الفصؿ بنف الجيسنف عمى المدارس المسنحنة في غزة )مجموعها خمس مدارس( 
باغ قها، يظرا لما نقتضنه ذلؾ مف متطمبات تتعمؽ بالمعممنف والمعممات وتشنند مباف جدندة فض  عف 

االخرى ذات الطاب  االجتماعي المتصؿ بالعادات والحرنات، ال سنما وايه مف المعروؼ ايه وحتى  ابعاده
 الص ة تؤدى في الكيائس بشكؿ مختمط نجم  بنف الجيسنف ذكورا وايانثًا.

 17/6/2013القدس، القدس، 
 

 % من شرقي القدس80تنازل عن و إقرار بشرعية االستيطان  "األراضيكعوش: مبدأ "تبادل  9
حذر الرئنس السابؽ لسمطة المناه الفمسطنينة ولجية المفاوضات حوؿ المناه ـ. : خاص بػرفمسطنفر -طولكـر

فضؿ كعوش مف المخاطر المباشرة لممبادرة العربنة الجدندة بشأف تبادؿ األراضي بنف الجايبنف الفمسطنيي 
ى مبدأ تبادؿ األراضي إقرار بشرعنة وقاؿ كعوش في حوار خاص بػ رفمسطنفر: إفر الموافقة عم واإلسرائنمي.

% مف مساحة شرقي القدس المحتمة تشمؿ مياطؽ 00االستنطاف، كما قد نفرض التيازؿ عف أكنثر مف 
تارنخنة ودنينة هامة، وتجزئة وفصؿ المياطؽ الفمسطنينة عف بعضها البعض عمى شكؿ كايتويات معزولة، 

طؽ الضفة الغربنة المحتمة بذرنعة توفنر الحمانة واإلبقاء عمى الوجود العسكري اإلسرائنمي في ميا
لممستوطيات، واإلبقاء عمى ميطقة األغوار والحدود م  األردف تحت السنطرة اإلسرائنمنة العسكرنة الدائمة، 

 كما أف بقاء المستوطيات وتوسعتها سنزند مف حاالت التموث والدمار لمبنئة الفمسطنينة ولمصادر المناه.
17/6/2013، فمسطين أون الين  

 
  الفمسطينية تقتضي التعامل مع كل  الحكومات العربية واإلسالمية القضيةمصمحة  الزىار: 72

هيأت حركة حماس، القنادة والشعب اإلنرايػي بااليتخابػات التػي شػهدتها الجمهورنػة اإلسػ منة، : غزة )فارس(
 والتي فاز بموجبها الدكتور حسف روحايي بأعمى األصوات.

ركة عمى لساف عضو مكتبها السناسي محمود الزهار، الدكتور روحايي عمػى النثقػة التػي ميحػه كما هيأت الح
 إناها الشعب اإلنرايي في االيتخابات، التي وصفها باليزنهة والمحترمة. 

وقاؿ الزهار لمراسؿ وكالة أيباء فارس :رسيحاوؿ أف ُيبقػي الع قػة مػ  إنػراف ممنػزة دوف أي تػدخ ت مػف أي 
 إشارٍة واضحة لمضغوط اإلقمنمنة التي تمارس عمى حركة حماس لكسر هذه الع قة. جايبر، في 

وشػػدد الزهػػار عمػػى أف الحركػػة سػػتطور ع قاتهػػا مػػ  إنػػراف، مؤكػػدًا فػػي السػػناؽ أف الشػػعب الفمسػػطنيي نحتػػاج 
 لمتعامؿ م  كؿ الحكومات العربنة واإلس منة، ألف مصمحة القضنة تقتضي ذلؾ. 
 76/6/0273 ،نباي فارسأوكالة 

 
 ممتغيرات اإلقميمية ل ولن تتنازل عن ثوابتيا وفقاً  لن تتأثر حماس البردويل: 77

أكد القنادي في حركة حماس الدكتور ص ح البردونؿ أف المقاومػة فػي غػزة وحمػاس تحدنػدا : غزة )فمسطنف(
يطقػة، وأشػار إلػى أف نثقػة لف تتأنثر ولف تتيازؿ عف نثوابتهػا وفقػا لمتغنػرات اإلقمنمنػة والدولنػة التػي تعصػؼ بالم

 رحماسر باليصر مستمد مف عقندة إنماينة تؤمف بالتحرنر.
ورأى البردونػػؿ فػػي تصػػرنحات لػػػ رقػػدس بػػرسر أف الصػػراعات التػػي تعصػػؼ بمصػػر بعػػد النثػػورة مػػف شػػأيها أف 
تػػؤنثر عمػػى وضػػ  المقاومػػة لكيهػػا ال تقسػػـ ظهرهػػا، وقػػاؿ: رموقفيػػا ووضػػعيا ال نػػرتبط بأنػػة أحػػداث خارجنػػة.. 
 صحنق أييا قد يتأنثر لكيييا يمتمؾ ارتباطا بعقندة تقوؿ بأييا ال بد أف ييتصر في أرض فمسػطنف ضػد العػدو..
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ويحف وانثقوف أييا قادروف عمى هزنمته. ال ييكر أييا يستعنف بعمقيا العربي واإلس مي مف أجؿ هذه المهمػة، 
 .ولذلؾ مف الضروري حشد األمة حتى يصؿ إلى اليتنجة التي يرندهار

وأشار البردونؿ إلى أف رحماسر قمقة عمى مصر بكافة أطنافها وشرائحها السناسنة، لكيه قاؿ: رما نحدث في 
يما ألف  مصر أو في غنرها مف البمداف العربنة نحزييا، لنس لع قته باإلخواف أو بأي فصنؿ سناسي آخر، وا 

كاممهػػا، ويحػػف وانثقػػوف مػػف أف الشػػعب مصػػر بكػػؿ مكوياتهػػا تمنثػػؿ ذخػػرا وعمقػػا اسػػتراتنجنا لفمسػػطنف ولألمػػة ب
المصري قادر عمى تجاوز محيته، وأيه شعب مسالـ ، وسنتجاوز هذه المرحمػة وسػتظؿ مصػر بكػؿ مكوياتهػا 

 ذخرا لمقضنة الفمسطنينة. أما اإلخواف في مصر فهـ جزء أصنؿ مف الشعب المصري منثمهـ منثؿ غنرهـر.
حزنراف )نوينو( المقبؿ فػي  30قاومة سمبا بيتائج موعد ووصؼ البردونؿ مف نتحدنثوف عف تأنثر رحماسر والم

مصر الذي نستعد له خصوـ اإلخواف لإلطاحة بالرئنس مرسي، بأيه رتعبنر عف أمايي وأحػ ـ.. وطالمػا أيػه 
فػػي داخػػؿ كػػؿ مقاومػػة وكػػؿ فمسػػطنيي وطفػػؿ عقنػػدة مرتبطػػة بػػاهلل عػػز وجػػؿ فرييػػا بػػأي سػػ ح يقاتػػؿ سييتصػػر 

بالحجػػارة والسػػكنف والصػػوارنخ والعممنػػات االستشػػهادنة ولػػـ نسػػتط  أحػػد أف نيهنيػػا، ولػػـ بحػػوؿ اهلل، لقػػد قاتميػػا 
تقؼ معيا ال أيظمة وال دوؿ وال غنرها، يحف أصحاب حؽ وسييتصر فػي كػؿ األحػواؿ، هػذه حتمنػة دنينػة ال 

 شؾ ليا فنها عمى اإلط ؽر.
 76/6/0273قدس برس، 
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راـ اهلل: اطم  عضو المجية المركزنػة لحركػة فػتق مفػوض ع قاتهػا الدولنػة الػدكتور يبنػؿ شػعث، أمػس، وزنػر 
العدؿ الزامبي ويتر كابمبا عمى اخر التطورات السناسنة في ظؿ تصاعد اليشػاطات االسػتنطاينة وانثرهػا عمػى 

 حؿ الدولتنف.
عمػى ميػذ سػب  وؿ مػف هػذا العػاـ وهػي اليسػبة األاالستنطايي خ ؿ الربػ  األ وأوضق شعث اف تصاعد البياء

سػػػيوات بحسػػػب التقػػػارنر االسػػػرائنمنة، نؤكػػػد رفػػػض حكومػػػة االحػػػت ؿ لخنػػػار السػػػ ـ ولجهػػػود وزنػػػر الخارجنػػػة 
 االمرنكي جوف كنري لتقرنب وجهات اليظر بخصوص المفاوضات السناسنة.

ء مباحنثات مف اي يوع م  الحكومة االسػرائنمنة طالمػا لػـ تمتػـز بوقػؼ وبنف الموقؼ الفمسطنيي الرافض الجرا
 .7961االستنطاف واط ؽ سراح االسرى القدامي واالعتراؼ بحدود الراب  مف حزنراف عاـ 

 77/6/0273، األيام، رام اهلل
 

 مانحة بالضغط عمى الفمسطينيين الستئناخ المفاوضات دوالً حواتمة يتيم  73
يػػانؼ حواتمػػة اف « الجبهػػة الدنموقراطنػػة لتحرنػػر فمسػػطنف»قػػاؿ األمػػنف العػػاـ لػػػ : حسػػنييجنهػػاف ال -القػػاهرة 

الرئنس الفمسطنيي محمود عباس نتعرض لضغوط أمنركنة وعربنة لمقبوؿ باستئياؼ المفاوضػات مػ  الجايػب 
سػػقؼ  معالجػػة االيقسػػاـ تكمػػف فػػي إعػػ ف حكومػػة توافػػؽ وطيػػي بػػالتوازي مػػ  تحدنػػد»اإلسػػرائنمي. واعتبػػر اف 

واتهػػـ بعػػض الػػدوؿ العربنػػة واالجيبنػػة المايحػػة باسػػتغ ؿ األزمػػات «. زميػػي ل يتخابػػات الرئاسػػنة والتشػػرنعنة
 «.لمضغط عمى الفمسطنيننف لمعودة إلى المفاوضات بالصنغة القدنمة»المالنة في الضفة وغزة 

التػػػرونج ليغمػػػة أف »اف  قبػػػؿ مغادرتػػػه القػػػاهرة، الػػػى« الحنػػػاة»ولفػػػت حواتمػػػة، فػػػي تصػػػرنحات أدلػػػى بهػػػا إلػػػى 
الخ فػػات بػػنف حركتػػي فػػتق وحمػػاس ال حمػػوؿ لهػػا هػػدفها اسػػتمرار االيقسػػاـ، أليػػه نيسػػجـ مػػ  مصػػالق فردنػػة 
داخؿ الحػركتنف ونتطػابؽ مػ  تػدخ ت اقمنمنػة محورنػة عربنػة وشػرؽ أوسػطنة ودولنػة مػف اجػؿ ابقػاء الوضػ  
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منركنػة وضػػغوط عواصػـ عربنػة عمنيػػا مػف أجػػؿ الفمسػطنيي مبعنثػرًا ومشػػتتًا بمػا نسػػهؿ مػف فػرض الضػػغوط اال
 «.استئياؼ المفاوضات ب  مرجعنة دولنة

معالجة االيقساـ تكمف فػي إعػ ف حكومػة توافػؽ وطيػي بػالتوازي مػ  تحدنػد سػقؼ زميػي »واعتبر حواتمة اف 
الفتػًا إلػى  ،«ل يتخابات الرئاسنة والتشرنعنة، واالتفاؽ عمى قايوف ايتخابي موحد لممجمس الوطيي الفمسػطنيي

نمكػف إنجػاد »ترند تأجنؿ االيتخابات فترة مف الزمف لعدـ جاهزنتها لهػذه الخطػوة، وقػاؿ: « حماس»أف حركة 
مخرج مياسب نمبي مطالب حماس، وهو إع ف حكومػة الوحػدة الوطينػة والتوافػؽ عمػى قػايوف موحػد ايتخػابي 

 «.م  تحدند سقؼ زميي إلجراء االيتخابات
ما صدر عف قمة الدوحة، مشنرًا إلى قرار عقد قمة مصغرة لممصػالحة الفمسػطنينة، وقػاؿ وايتقد حواتمة بشده 

هدفه أمراف: فرض الوصانة العربنة عمى الفمسطنيننف، وهذا مرفوض ألف الشعب الفمسطنيي راشد. »اف ذلؾ 
 «.ونثاينًا استئياؼ العممنة السناسنة والمفاوضات

 77/6/0273، الحياة، لندن
 

 وتأكيد عمى التعاون والتنسيق اهلل: تكذيب مباشر لمشائعات زبح -لقاي حماس  78
اليائػب السػابؽ حسػف حػب « حػزب اهلل»في الوقت الذي كاف فنه مسؤوؿ الممؼ الفمسطنيي فػي : قاسـ قصنر

اهلل نسػػػتقبؿ فػػػي مقػػػر المجمػػػس السناسػػػي لمحػػػزب، فػػػي الضػػػاحنة الجيوبنػػػة لبنػػػروت، أمػػػس األوؿ، وفػػػد حركػػػة 
ها في لبياف عمي بركة، كايت بعض وسائؿ االع ـ المبياينة والعربنة تذن  خبرًا عف برئاسة مسؤول« حماس»

اسامة حمداف، وسػرعاف مػا دخػؿ أحػد « حماس»بتوقنؼ يجؿ مسؤوؿ الع قات الدولنة في « حزب اهلل»قناـ 
عمى أف هياؾ الحزبننف حامً  ورقة تتضمف تفاصنؿ الخبر وسّممها لكؿ مف حب اهلل وبركة، فابتسما نثـ اتفقا 

ماكنية تتولى فبركة الشائعات واالخبػار الكاذبػة وأف الػرد عمنهػا نكػوف بتنثبنػت المقػاءات الدورنػة وتأكنػد روحنػة 
التعاوف والتيسنؽ في كؿ الممفات، وذلؾ بهدؼ قط  الطرنؽ عمى األنادي التي تعمؿ لتخرنػب الع قػات بػنف 

.القوى والحركات االس منة، خصوصًا التي تمتقي في   ساحة العمؿ المقاـو
عمى توزن  خبر لقاء حب اهلل ػ بركة عمى وسائؿ االع ـ، سواء قبػؿ حصػوؿ المقػاء « حزب اهلل»وقد حرص 

مػف اجػػؿ الػرد العممػي عمػػى كػؿ الشػػائعات والتقػارنر الكاذبػة التػػي ايتشػرت مػؤخرًا فػػي بعػض وسػػائؿ »أو بعػده 
الطػػػرفنف ومغػػػادرة مسػػػؤولي الحركػػػة لمضػػػاحنة الجيوبنػػػة االعػػػ ـ المبياينػػػة والعربنػػػة حػػػوؿ تػػػدهور الع قػػػة بػػػنف 

قفاؿ مكاتبها في الضاحنة  ، عمى حد تعبنر مصدر متاب .«وا 
بمػا يمنثػؿ وحركػة حمػاس « حػزب اهلل»كايت إنجابنة جدًا ويحػف كػػ»إف اجواء المقاء « السفنر»وقاؿ حب اهلل لػ

ى االسػػػ منة والسػػػعي لوقػػػؼ االحتقػػػاف بمػػا تمنثػػػؿ، يسػػػتطن  العمػػػؿ سػػػونًا مػػػف اجػػػؿ تعزنػػز الع قػػػات بػػػنف القػػػو 
المذهبي عمى قاعدة دعـ المقاومة ومواجهة العدو الصهنويي وتضػننؽ الخ فػات حػوؿ عػدد مػف القضػانا وال 

 «.سنما االزمة السورنة
نؤكد عػدـ صػحة كػؿ الشػائعات واألخبػار التػي ايتشػرت مػؤخرًا ولقػد تحػدنثيا بصػراحة »ونضنؼ اف هذا المقاء 

عمػػػى ضػػػرورة الوقػػػوؼ بوجػػػه كػػػؿ مػػػف نحػػػاوؿ تخرنػػػب الع قػػػة وضػػػرورة توضػػػنق « مػػػاسح»مػػػ  االخػػػوة فػػػي 
المواقؼ مما نجري في الميطقة وال سنما الوض  في سورنا. كما اتفقيا عمى القناـ بخطػوات مشػتركة مسػتقبً  

 «.لمتأكند عمى الوحدة اإلس منة ودعوة عمماء الدنف لموقوؼ بوجه الفتية ال العمؿ عمى تأجنجها
كػاف جنػدًا وجػرى تبػادؿ »إف المقػاء « السػفنر»فػي لبيػاف عمػي بركػة لػػ« حمػاس»جهته، نقوؿ ممنثػؿ حركػة مف 

األفكػػار والم حظػػػات حػػوؿ مختمػػػؼ القضػػػانا وال سػػنما الممػػػؼ السػػوري وضػػػرورة العمػػػؿ عمػػى وقػػػؼ الصػػػراع 
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يجاز حؿ سناسي بما نحقؽ آماؿ وطموحات الشعب السوري ونحقف دماء السورننف، كما اتفق يػا عمػى القنػاـ وا 
بعمؿ المشترؾ لمتخفنؼ مف أجواء االحتقاف المذهبي والتعاوف م  بقنػة القػوى والحركػات اإلسػ منة لشػرح مػا 
نجػػػري فػػػػي لبيػػػػاف وتوضػػػػنق مواقػػػػؼ الحػػػػزب والعمػػػػؿ لتحننػػػػد المخنمػػػػات فػػػػي لبيػػػػاف وسػػػػورنا عػػػػف الصػػػػراعات 

 «.المختمفة
صهنويي كما أكديا عدـ صػحة كػؿ األخبػار والتقػارنر هو العدو ال»ونضنؼ بركة أف العدو الوحند ليا جمنعًا 

 «.في الصراع في سورنا، وكذلؾ عدـ صحة ما ُنشاُع عف تدهور الع قة م  الحزب« حماس»عف ايخراط 
عمػػػى وحػػػدة سػػػورنا فػػػي مواجهػػػة »، أف المجتمعػػػنف أكػػػدوا «حػػػزب اهلل»وأفػػػاد بنػػػاف لمع قػػػات اإلع منػػػة فػػػي 

الميطقػػة، وعػػدـ التػػدخؿ الخػػارجي الرامػػي إلػػى تفتنػػت األمػػة واسػػتيزافها، األمنركػػي فػػي  -المشػػروع الصػػهنويي 
ذكاء روح الفتية الطائفنة والمذهبنة التي مف شػأيها إضػعاؼ المقاومػة وحػرؼ مسػار البوصػمة عػف فمسػطنف  وا 

قػػادة الػػدوؿ وعممػػاء الػػدنف وقػػادة األحػػزاب، إلػػى العمػػؿ »، ودعػػوا «والقضػػنة الفمسػػطنينة فػػي الػػداخؿ والشػػتات
أيهػػػػا »، مؤكػػػػدنف «نثنػػػث عمػػػػى وقػػػػؼ الشػػػػحف الطػػػػائفي والمػػػػذهبي الػػػذي ال نخػػػػدـ إال المشػػػػروع الصػػػػهنوييالح

 «.مسؤولنة قومنة ودنينة
حالة التجننش المػذهبي التػي ننثنرهػا الػبعض داخػؿ المخنمػات وخارجهػا، بأيهػا مصػمحة »ووصؼ المجتمعوف 

يػػة المذهبنػػة لتحصػػنف المخنمػػات والػػداخؿ درء الفت»، مؤكػػدنف «اسػػتراتنجنة لمعػػدو والمصػػطادنف بالمػػاء العكػػر
 «.الفمسطنيي

لميازحنف مف سورنا، وطالبا «( حزب اهلل)»ونثمف الجايباف المساعدات العنينة التي قدمتها المقاومة اإلس منة 
«. بمعالجة فورنة لمشكمة الفمسطنيننف اليازحنف مف سورنا والذنف نعػايوف ظروفػا اجتماعنػة واقتصػادنة صػعبة

 «.ببذؿ كؿ الجهود العممنة واالجتماعنة لحؿ قضنتهـ اإليساينة« األويروا»مجتم  الدولي ووطالبا ال
عمى الوحدة الوطينة الفمسطنينة واإلس منة العربنة، وايتهاج خنار المقاومة لتحرنر األرض »وختموا بالتشدند 

 «.والمقدسات
تحمػػي »ع منػػة لبياينػػة فمسػػطنينة فػػي لبيػػاف جهػػاد طػػه إلػػى وضػػ  اسػػتراتنجنة إ« حمػػاس»ودعػػا عضػػو قنػػادة 

 «.وتعزز الع قة بنف مكويات الشعبنف المبيايي والفمسطنيي كافة
 77/6/0273، السفير، بيروت

 
 " في مليم عين الحموة تدعو إلى مواجية الفتنة المذىبيةاإلسالمية"الحركة  75

، مشػاركة حػزب اهلل فػػي الشػنخ جمػاؿ خطػاب الػذي« الحركػة اإلسػ منة المجاهػػدة»ايتقػد أمنػر : محمػد صػالق
ضػػرورة وقػػؼ »دعػػا الػػى  هالقتػػاؿ الػػى جايػػب اليظػػاـ فػػي سػػورنا مػػف ميطمػػؽ شػػرعي إسػػ مي ووطيػػي، إال أيػػ

الخطاب التحرنضي، ومواجهة الفتية المذهبنة وتحرنـ االقتتاؿ بنف المسممنف ومي  ارتداد األحداث عمى عنف 
 «.في القرارات التي تتخذ باسـ مخنـ عنف الحموةالحموة، إضافة الى مواقفه الداعنة الى عدـ االرتجاؿ 

 77/6/0273، السفير، بيروت
 

 "سرائيل"إطالق الصواريخ عمى إتابعة لحماس لمنع  لاصةقوات يزعم:  "هالوالموقع " 76
هر العبري النـو االنثينف لمصػدر عربػي وصػفه بػالكبنر يجػاح القنػادة المصػرنة فػي  يسب موق  روال :بنت لحـ

هدية التي جرى التوصؿ النها في اعقاب الحرب االخنرة عمى قطػاع غػزة، مػف خػ ؿ اسػتجابة الحفاظ عمى ال
 حركة حماس لهذه الضغوطات بتشكنؿ وحدة خاصة هدفها مي  اط ؽ الصوارنخ عمى اسرائنؿ.
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عيصر مف حركة حماس تيتشر عمى طػوؿ الحػدود بػنف  600لى إوأضاؼ الموق  اف قواـ هذه الوحدة نصؿ 
ساعة، وهدؼ هذه الوحدة ميػ  اطػ ؽ الصػوارنخ عمػى اسػرائنؿ حتػى  12رائنؿ وتعمؿ عمى مدار سا  القطاع و 

لػػو تطمػػب ذلػػؾ مواجهػػة مػػ  المجموعػػات االسػػ منة رالمتطرفػػةر، وهػػذا مػػا نعتبػػر يجػػاح لمقنػػادة المصػػرنة التػػي 
 تسعى لمحفاظ عمى الهدوء في قطاع غزة.

تؤكػد وجػود هػذه الوحػدة فػي حركػة حمػاس والتػي جػرى  وأشار الموقػ  الػى اف مصػادر فػي الجػنش االسػرائنمي
تشكنمها قبؿ الحرب األخنرة عمى القطاع ، ولكف حركػة حمػاس أعػادت تأهنػؿ هػذه الوحػدة وزنػادة قوامهػا بعػد 

صػػاروخا  71الحػرب، مؤكػػدة وجػػود يتػػائج انجابنػػة لػػدور مصػػر واسػتجابة حركػػة حمػػاس، حنػػث سػػجؿ اطػػ ؽ 
 صاروخ وقذنفة هاوف العاـ الماضي. 710ى النوـ، في حنف سجؿ اط ؽ وقذنفة هاوف ميذ توقن  الهدية حت

وأضػػاؼ الموقػػ  اف يشػػاط القنػػادة المصػػرنة لػػـ نقػػؼ عيػػد حػػد ممارسػػة الضػػغوطات عمػػى حركػػة حمػػاس، بػػؿ 
 تعدى ذلؾ مف خ ؿ شف حرب عمى المجموعات الميتشرة في شبة جزنرة سنياء.

 77/6/0273، وكالة معًا اإللبارية
 

 أنفسنا بشأن نتائج االنتلابات في إيران نوىم يجب أال  نتنياىو:  77
عبد الرؤوؼ اريائوط: خفضت الحكومة اإلسرائنمنة مف سقؼ التوقعات بشأف يتائج االيتخابات  -القدس 

الرئاسنة اإلنراينة داعنة إلى مواصمة المجتم  الدولي الضغط عمى إنراف لوقؼ بريامجها اليووي متوعدة مف 
 ريامج اليووي بكؿ الوسائؿ الممكية.جدند برنقاؼ الب

وقاؿ رئنس الوزراء اإلسرائنمي بينامنف يتيناهو: رفنما نتعمؽ بيتائج االيتخابات في إنراف، ف  يوهـ أيفسيا، ال 
نمكف لممجتم  الدولي أف نوهـ يفسه وُنغَرى ونخفؼ مف الضغوط التي تمارس عمى إنراف لكي توقؼ 

ر أف الحاكـ في إنراف شطب مف البدانة مرشحنف لـ نتياسبوا م  آرائه بريامجها اليووي، نيبغي أف يذك
المتطرفة ومف ضمف أولئؾ الذنف سمق بترّشحهـ، تـ ايتخاب المرشق الذي اعتبر األقؿ محسوبا عمى 

 اليظاـ. وم  ذلؾ ال نزاؿ األمر نتعمؽ بشخص نيعت دولة إسرائنؿ بػ رالشنطاف الصهنويي الكبنرر.
الجمسة األسبوعنة لحكومته: رفي كؿ حاؿ مف األحواؿ، إف الحاكـ اإلنرايي الذي نسمى وأضاؼ في مستهؿ 

الزعنـ األعمى، ولنس الرئنس، هو الذي نتخذ القرارات حوؿ السناسة في الممؼ اليووي. وكمما ازدادت 
بر تهدند عمى الضغوط عمى إنراف تتزاند االحتمالنة إلنقاؼ البريامج اليووي اإلنرايي الذي ال نزاؿ نعد أك

 س مة العالـر.
عاما، لـ نؤِد ايتخاب رئنس آخر تـ اعتباره في الغرب معتدال إلى إحداث تغننر في  71وتاب  يتيناهو: رقبؿ 

هذه السناسة العدواينة. وخ ؿ العشرنف عاما الماضنة الشيء الوحند الذي أدى إلى تجمند مؤقت لمبريامج 
مف عممنة حازمة ضدها. ونتـ التعامؿ م  إنراف وفقا  1003العاـ اليووي اإلنرايي كاف قمؽ إنراف في 

ذا واصمت اإلصرار عمى تطونر بريامجها اليووي فنتوجب عمى الرد أف نكوف واضحا   –لممارساتها. وا 
 إنقاؼ البريامج اليووي بكؿ الوسائؿ الممكيةر.

لعدد مف الوزارات برئاسة وزنر حمانة وجدد يتيناهو تخونؼ االسرائنمننف وقاؿ: رسيشكؿ النوـ طاقما مشتركا 
الجبهة الداخمنة مف أجؿ بمورة خطة شاممة لحمانة الجبهة الداخمنة، ومف ضمف مهامه سنطرح هذا الطاقـ 

 طرقا لسد الفجوات الموجودة بما نتعمؽ برقامة الم جئ وهذا عمى خمفنة التهدندات المتراكمة مف حوليار.
 77/6/0273، األيام، رام اهلل
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 الفمسطينيين  التساىل مع منفذي ىجمات "جباية الثمن" ضد   يقررىآرتس": نتنياىو " 78
المجمس الوزاري اإلسرائنمي المصغر  أي، أفنو بي عف ، 77/6/0273، القدس العربي، لندنذكرت 

لمشؤوف السناسنة واألمينة )الكابنينت( قرر خ ؿ اجتماع عقدته األحد التساهؿ م  يشطاء النمنف 
طينف المتطرفنف الذنف نيفذوف هجمات ضد أم ؾ ومقدسات الفمسطنيننف والتي باتت تعرؼ باسـ والمستو 

 ”.جبانة النثمف“
وقاؿ الموق  االلكترويي لصحنفة )هآرتس( إف رئنس الوزراء بينامنف يتيناهو قرر التعامؿ بمنوية أكنثر م  

رغـ أف وزنرة العدؿ تسنبي لنفيي ووزنر  ،”كتيظنـ غنر مسموح به“هؤالء اليشطاء المتطرفنف واإلع ف عيهـ 
اعتداءات “األمف الداخمي نتسحاؽ أهارويوفنتش وجهاز األمف العاـ )الشاباؾ( أوصوا بالتعامؿ م  ميفذي 

 ”.تيظنـ إرهابي“عمى أيهـ ” جبانة النثمف
مف( كتيظنـ وتابعت الصحنفة أف يتيناهو تحّفظ عمى الموافقة عمى اإلع ف عف ميفذي اعتداءات )جبانة النث

)الشرنؾ في ’ البنت النهودي‘ضغوط سناسنة مارسها عمنه قادة المستوطينف وقادة حزب “إرهابي عمى أنثر 
 الذي نتزعمه يتيناهو.” االئت ؼ الحكومي( وقنادنوف في حزب المنكود

ف كاف م” جبانة النثمف“وأوضحت الصحنفة أف إجراء تصونت في الحكومة اإلسرائنمنة حوؿ تعرنؼ ميفذي 
 ، خاصة وأف وزنر الدفاع، موشنه نعموف، نؤند تعرنفهـ كررهابننف.”شأيه أف نؤدي إلى أزمة ائت فنة

منثؿ ” جبانة النثمف“وأضافت الصحنفة أف قرار الكابنينت نعيي أيه سنتـ التعامؿ م  ميفذي اعتداءات 
 التعامؿ م  الميظمات الخنرنة المرتبطة بحركتي حماس والجهاد اإلس مي.

سنسمق بتوسن  أدوات جم  “بر بناف صادر عف مكتب رئنس الوزراء اإلسرائنمي أف قرار الكابنينت واعت
المعمومات االستخباراتنة والتحقنؽ وتطبنؽ القايوف الموجودة بأندي جهاز األمف العاـ وشرطة إسرائنؿ بكؿ 

سسات اإلس منة والمسنحنة ضد الفمسطنيننف في الضفة الغربنة وضد المؤ ’ جبانة النثمف‘ما نتعمؽ بعممنات 
 ”.داخؿ دولة إسرائنؿ أنضا

وقاؿ بناف مكتب يتيناهو إف الكابنينت خّوؿ وزنر الدفاع اإلسرائنمي باستخداـ ص حناته بموجب أيظمة 
بصورة تعزز بشكؿ “كتيظنـ غنر مسموح به ” جبانة النثمف“الدفاع في حاالت الطوارئ واإلع ف عف يشطاء 

 ”.ربة هذه الظاهرةكبنر القدرة عمى محا
في موازاة ذلؾ ستواصؿ وزنرة العدؿ دف  العمؿ مف أجؿ سف قايوف مي  اإلرهاب مف “وأضاؼ البناف أيه 

 ”.أجؿ معالجة هذه الظاهرة أنضا
ولفتت )هآرتس( إلى أف إع ف وزنر الدفاع اإلسرائنمي عف مجموعة أفراد عمى أيهـ تيظنـ غنر مسموح به، 

مى أم ؾ وعقارات وحسابات في البيوؾ تابعة لتمؾ المجموعة أو أعضاء فنها، نسمق لمسمطات بالحجز ع
كما نسمق باتخاذ إجراءات مشددة أكنثر ضد أعضاء التيظنـ مف جايب قوات األمف وفرض عقوبات مشددة 

 في المحاكـ.
تصدي اسرائنؿ أقرت امس االحد اجراءات جدندة لم، أف رونترزعف ، 77/6/0273، الحياة، لندنوأضافت 

وقاؿ  لمنهود المتطرفنف الذنف نخربوف الممتمكات والمساجد والكيائس الفمسطنينة في الضفة الغربنة المحتمة.
مجمس الوزراء المصغر المعيي بالشؤوف االمينة في بناف امس ايه خوؿ وزارة الدفاع حؽ اعتبار المخربنف 

دي بدوره الى رتوس  كبنر في استخداـ باسـ سناسة ربطاقة النثمفر اعضاء في رميظمات محظورةر ما سنؤ 
 أدوات التحقنؽ واالستجواب المتاحة لدى قوات األمف وقوات إيفاذ القايوفر.
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ولـ نقدـ البناف تفاصنؿ. وقاؿ مسؤوؿ لوكالة رونترز اف القرار نعيي فعمنا اف اسرائنؿ ستتعامؿ م  المشتبه 
عمى اليشطاء الفمسطنيننف ما نستمـز فترات احتجاز بهـ في سناسة ربطاقة النثمفر منثمما تتعامؿ في حم تها 

وقاؿ المسؤوؿ لموكالة، شرط عدـ  أطوؿ وأحكاـ بالسجف فض  عف عممنات المراقبة المكنثفة واالستجواب.
يشر اسمه، إف وزارة العدؿ تسعى عمى يحو ميفصؿ القرار قايوف نعتبر الهجمات التي ترتكب باسـ سناسة 

ارهابا منثؿ الهجمات الفمسطنينة وغنرها مف الهجمات ذات الدواف  السناسنة عمى  ربطاقة النثمفر باعتبارها
 اسرائنمننف. 

 
 بيد عمي لامنئي وليس الرئيس اإليراني  رهاقر  يإليرانا: البرنامج النووي يوفال شطاينتس 79

تفاؿ دعا وزنر الشؤوف االستراتنجنة نوفاؿ شطانيتس، إلى رعدـ االح :آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
روحايير، محذرًا مف أف رالفترة الزمينة المتبقنة لوقؼ المشروع اليووي اإلنرايي قصنرة جدًا،  حسف بايتخاب

ونتعنف عمى المجتم  الدولي تشدند العقوبات المفروضة عمى طهراف، وتهدندها عسكرنًا ووض  خط أحمر 
مموسًا عمى األرض، بعد ايتخاب ورأى شطاينتس أيه رطالما لـ ير تغننرًا م واضق في هذا الخصوصر.

روحايي رئنسًا جدندًا إلنراف، فنجب العمؿ مف ميطمؽ االفتراض بأف إنراف لـ تغنر سناستها في قضنة 
المشروع اليووير. واعتبر أف رروحايي كاف بالفعؿ أكنثر المرشحنف اعتدااًل، ولكيه لنس شخصًا معتداًل 

نيتس إف ريتائج االيتخابات في إنراف، تعكس رغبة الشعب وقاؿ شطا ونجب أال نوهـ العالـ يفسه بذلؾر.
اإلنرايي في حدوث تغننر، غنر أف جمن  القرارات السناسنة واألمينة وتمؾ المتعمقة بقضنة المشروع اليووي، 

قّمؿ مسؤولوف إسرائنمنوف و  متروكة بند الزعنـ الروحي اإلنرايي عمي خاميئي الذي نتمسؾ بمواقؼ متصمبةر.
ايتخاب روحايي، معتبرنف أف رسناسة إنراف اليوونة نقرها المرشد األعمى عمي خاميئير. وذكرت  مف أهمنة

وزارة الخارجنة في بناف لها، أف رالبريامج اليووي إلنراف قرره حتى اآلف خاميئي ولنس الرئنس، وعمنه 
إلرهابر. وأضاؼ البناف سنستمر الحكـ عمى إنراف استيادا إلى أفعالها، في المجاؿ اليووي كما في مجاؿ ا

إف رعمى إنراف أف تتجاوب م  مطالب المجتم  الدولي، بوقؼ بريامجها اليووي والكؼ عف يشر اإلرهاب 
 في العالـر.

 77/6/0273، الحياة، لندن
 

بقايمع دمشق  لمعالقاتتل ابيب: قطع مرسي  02  " لنااإللوانالقاىرة رسالة سالم من "بسفيرنا  وا 
مصادر في مكتب رئنس الوزراء االسرائنمي يتيناهو عف غبطتها مف قرار الرئنس  اعربت :القدس المحتمة

المصري وجماعة االخواف المسممنف في مصر اع ف حرب شعواء عمى حزب اهلل واليظاـ السوري وقط  
ويقمت اذاعة جنش االحت ؿ عف تمؾ المصادر قولها اف وقوؼ  . قات وطرد سفنر دمشؽ مف القاهرةالع

الخواف المسممنف ضد محور الشر بوضوح بالغ هو تطور دراماتنكي معتبرة اف ذلؾ اتي بعد جماعة ا
اتصاالت اجرتها االدارة االمنرنكنة م  الرئنس المصري قبؿ ساعات مف اتخاذ موقفه الحاـز فنما طالت 

كنة مف الموقؼ في االتصاالت االمنرنكنة عددا مف قنادة الدوؿ العربنة واسرائنؿ لتوضنق التطورات الدراماتن
واوضحت اف مصر  سورنا وقرار واشيطف التدخؿ العممي لصالق المعارضة السورنة السقاط يظاـ بشار.

بقنادة االخواف المسممنف انثبتت ايها فاعمة في مقاومة التدخ ت االنراينة مؤكدة اف خطاب مرسي باالمس 
زب اهلل وانراف وتطالب باسقاط اليظاـ كاف رسالة س ـ الى واشيطف وتؿ ابنب حنث تقؼ القاهرة ضد ح

السوري وفرض حظر جوي عمى سورنا فنما نبقى السفنر االسرائنمي في القاهرة نتمت  بحمانة كاممة وتتعزز 
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وتوقعت المصادر االسرائنمنة اف تشهد  الع قات االمينة والعسكرنة م  تؿ ابنب بطرنقة تفوؽ يظاـ مبارؾ.
ق القاهرة قرض البيؾ الدولي وتسهن ت ائتماينة فنما تتحرؾ دوؿ غربنة الفترة القادمة تسهن ت في مي

 لمضغط عمى دوؿ الخمنج لمدف  بامواؿ لدعـ االقتصاد المصري الميهار 
 77/6/0273، وكالة سما اإللبارية

 
 88" ضد فمسطينييأساسا شرعيا لمتمييز العنصري"قانون يضع  مشروعتقر  نتنياىوحكومة  07

مجية الوزارنة لمتشرن  في الحكومة اإلسرائنمنة مشروع قايوف جدند سنطرح عمى الكينست، تؿ أبنب: أقرت ال
نقضي بميق امتنازات لممواطينف الذنف نؤدوف الخدمة العسكرنة، ونقصد به في األساس حرماف المواطينف 

  العرب الذنف ال نخدموف في الجنش مف هذه االمتنازات.
ف نخدـ في الجنش نحصؿ عمى تفضنؿ في الحصوؿ عمى أرض مف وجاء في يص القايوف المقترح أف م

الدولة، وفي الحصوؿ عمى وظنفة في الدوائر الحكومنة، وفي الحصوؿ عمى مكاف في مساكف الطمبة 
 الجامعننف.

وقاؿ المبادر إلى هذا القايوف، اليائب نرنؼ لفنف وهو مف حزب المنكود، إف الهدؼ مف هذا التشرن  هو 
إسرائنؿ تتعرض لخطر »لجنش الذي نحمي إسرائنؿ مف األخطار الخارجنة. وأضاؼ: تعزنز مكاية ا

 «.وجودي، ومف المفروض أف نأخذ كؿ مواطف فنها قسطا مف الدفاع عيها وحمانتها
( وبنف المواطينف النهود في الحرماف مف 23وال نفرؽ هذا القايوف ما بنف المواطينف العرب )فمسطنيني 

أنضا النهود المتدنينف والنهود المعوقنف الذنف نعايوف محدودنة جسدنة تميعهـ مف  االمتنازات، بؿ نشمؿ
الخدمة العسكرنة. ولكف جمعنات حقوؽ اإليساف والنسار اإلسرائنمي المعارض وقادة األحزاب السناسنة 

ينست، محمد العربنة، رأوا فنه قايويا عيصرنا استهدؼ باألساس الشباب العربي. وقاؿ اليائب العربي في الك
إف هذا القايوف جاء لنعاقب الشباب العربي؛ أليهـ »بركة، رئنس الجبهة الدنمقراطنة لمس ـ والمساواة: 

نرفضوف الخدمة في جنش االحت ؿ اإلسرائنمي الذي نعتبر جنش احت ؿ شرسا نحارب شعبيا الفمسطنيي 
 «.وأمتيا العربنة
ه إلى رئنس الحكومة اإلسرائنمنة بينامنف يتيناهو، ورئنس لمشؤوف القايوينة، قد توج« عدالة»وكاف مركز 

لجية التشرنعات في الحكومة الوزنرة تسنبي لنفيي، والمستشار القضائي لمحكومة نهودا فانيشتانف، مطالبا 
 إناهـ بمي  المصادقة عمى مشروع هذا القايوف. 

مدينة في القبوؿ لمعمؿ وشروط األجر، سنعطي أفضمنة لمذنف نؤدوف الخدمة العسكرنة وال»وأكد أف القايوف 
وفي طمب الخدمات والحصوؿ عمنها، وكذلؾ في الحصوؿ عمى مسكف في مساكف الطمبة، وفي القبوؿ 

 «.لمجامعات والمعاهد العمنا إذا كاف طالبا، دوف أف نعتبر ذلؾ تمننزا عيصرنا. وهذه هي العيصرنة بذاتها
إعطاء الشرعنة لمتمننز »المعارض، القايوف بمنثابة « منرتس»واعتبرت اليائبة زهافا ج وف، رئنسة حزب 

العيصري ضد العرب ويبذ شرائق كبنرة في المجتم  منثؿ العرب والنهود المتدنينف والمعوقنف وغنرهـ، 
 «.وجعمهـ عمى هامش المجتم 

 77/6/0273، الشرق األوسط، لندن
 

 بالحق بالمساواة الجيش يمس  القانون لمتمييز لمن يلدم في  اقتراحيقر بأن  فاينشطاين 00
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أقر المستشار القضائي لمحكومة اإلسرائنمنة نهودا فانيشطانف بأف اقتراح القايوف لمتمننز : ػرب23عػػ
 التفضنمي لمف نخدـ في الجنش أو نؤدي الخدمة المدينة بأيه نمس بالحؽ بالمساواة.

اقتراح القايوف الذي تمت المصادقة  عمف فانيشطانف مساء أمس، األحد، أيه نوجد صعوبات دستورنة فيأو 
عمنه في المجية الوزارنة لمتشرن . وقاؿ إيه نمس بالحؽ بالمساواة بموجب قايوف أساس ركرامة اإليساف 

 وحرنتهر.
وبعد ساعات مف المصادقة عمى اقتراح القايوف في المجية الوزارنة، أعميت رئنسة المجية ووزنرة القضاء 

عمى القرار، بما نعيي أف اقتراح القايوف لف نعرض عمى الكينست إال بعد  تسنبي لنفيي أيها ستستأيؼ
 مياقشته مجددا في المجية الوزارنة.

 77/6/0273، 88عرب 
 

 وتعويضيم عنيا الدول العربيةبالستعادة أمالك الييود  "بنكإألبر "ُتطمق حممة  أبيبتل "ىآرتس":  03
برنة في عددها الصادر أمس األحد، كشفت اليقاب كشفت صحنفة هآرتس الع: زهنر أيدراوس -الياصرة 

عف أف قيوات التمفزنوف اإلسرائنمنة تقوـ في هذه األناـ ببث حممة دعائنة لتشجن  النهود الشرقننف عمى 
تونثنؽ كنفنة مغادرتهـ مف الدوؿ العربنة تحت عيواف )أخبر ابيؾ( وذلؾ بهدؼ االستعداد لممطالبة بأم كهـ 

وتعونضهـ عيها أو استعمالها ورقة مساومة إذا حدث تفاوض في المستقبؿ لتسونة قضنة  في البمداف العربنة
 ال جئنف الفمسطنيننف.

، اجتمعت المجية السناسنة التابعة لجامعة 7923ُنشار إلى أيه عيد قناـ إسرائنؿ كدولة مستقمة في العاـ 
إلس منة حوؿ كنفنة اتخاذ اإلجراءات الدوؿ العربنة لتض  سمسمة مف التوصنات لجمن  الدوؿ العربنة وا

بحؽ النهود في بمدايها، ومف بنف تمؾ التوصنات، تـ سحب مواطية النهود، ما جعمهـ مواطينف في دولة 
إسرائنؿ فقط والتي كايت تأسست حدننثا، كما تمت مصادرة أم كهـ وتجمند أموالهـ في المصارؼ وتأمنـ 

ي  عمؿ النهود في الوزارات، وفرضت قنود صارمة عمى تشغنمهـ أم ؾ لهـ بم ننف مف الدوالرات، كما مُ 
 في الدوائر الحكومنة بشكؿ عاـ، بحنث فقد العدند ميهـ مصدر رزقهـ.

نهودي مف الدوؿ العربنة، إما بالطرد المباشر،  310,000، تـ تهجنر 7917ػ  7923وفي الفترة ما بنف 
ما برجبارهـ عمى الهجرة، لنصبحوا الجئنف. لك ف الدراسات التارنخنة التي صدرت في إسرائنؿ تؤكد عمى وا 

أف معظـ النهود الذي هاجروا مف الدوؿ العربنة، وخاصة مف المغرب والعراؽ، إلى إسرائنؿ بعد تأسنس 
 .األخنرة كاف بموجب اتفاقنات بنف إسرائنؿ والدوؿ العربنة

منثؿ يقطة  1009قرار حكومي صدر عاـ وساقت الصحنفة قائمًة إف مشروع )أخبر ابيؾ( هو ترجمة عممنة ل
تحوؿ في السناسة القدنمة المتعمقة بروانة المهاجرنف مف الشرؽ، فقد كايت إسرائنؿ إلى ذلؾ الوقت تعارض 
تصينفهـ عمى أيهـ الجئوف ُطردوا وُسمبت أم كهـ لسببنف، األوؿ هو أف إسرائنؿ في عهد أوؿ رئنس وزراء، 

ئنف جاؤوا ُمجبرنف بؿ مهاجرنف جاؤوا بعد ألفي سية اشتناؽ، والسبب دافند بف غورنوف لـ تستوعب الج
النثايي، بحسب الصحنفة، التوجس مف إحداث معادلة تعترؼ بأف ما ُتطمؽ عمنه الدولة العبرنة حرب 
االستق ؿ )اليكبة( خمفت الجئنف مف يوعنف: نهود ُطردوا مف البمداف العربنة وفمسطنيننف ُطردوا مف فمسطنف 

، مف البمداف العربنة 7961آلؼ نهودي، جاؤوا إلى سية  300نؿ، واألعداد متشابهة أنًضا يحو مف إسرائ
 ألؼ فمسطنيي نعتبروف الجئنف بحسب األمـ المتحدة. 100ويحو مف 

 77/6/0273، القدس العربي، لندن
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 حزب اهلل من نشاطاتو المتزايدة عمى الحدود يحذرالجيش اإلسرائيمي  08

يشاطاته المتزاندة في المياطؽ القرنبة »جنش اإلسرائنمي، أمس، قادة حزب اهلل المبيايي مف تؿ أبنب: حذر ال
 ، مف دوف أف نوضق ماهنة هذه اليشاطات.«مف الحدود

وقاؿ مصدر عسكري إف يشطاء مف حزب اهلل شوهدوا نتحركوف في األناـ األخنرة في الجيوب المبيايي، 
بالذات في الميطقة التي تـ فنها اختطاؼ »حدود م  إسرائنؿ، ووبشكؿ خاص في المياطؽ القرنبة مف ال

وأضاؼ أف رجاؿ حزب «. ، وبسبب ذلؾ أعميت حرب لبياف النثاينة1006وقتؿ نث نثة جيود إسرائنمننف سية 
اهلل ال نخفوف يشاطاتهـ، بؿ نتركوف وراءهـ أع ـ الحزب ترفرؼ عمى أعمدة الشوارع. وأف هذا نعتبر خرقا 

، الذي نيص عمى ابتعاد حزب اهلل عف الحدود، وتسمـ الجنش المبيايي 7107األمف الدولي رقـ لقرار مجمس 
وترافؽ هذا التحذنر م  قناـ س ح الطنراف اإلسرائنمي بطمعات جونة فوؽ الجيوب المبيايي وتيفنذ  مواقعه.

 غارات وهمنة.
 77/6/0273، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل"لجوالن أكبر منطقة سياحية في تجعل ا ةمشاىدة المعارك في سوري 05

لـ تعد السناحة في الجزء المحتؿ مف مرتفعات الجوالف السورنة مقتصرة عمى : يظنر مجمي -تؿ أبنب
التجواؿ في مزارع الكرز والتفاح أو قطؼ األزهار البرنة مف محنط قمعة يمرود ومف ضفتي يهر بايناس، بؿ 

ت سناحات لمعانية العممنات القتالنة الدائرة رحاها عمى الطرؼ غنر بدأت برامجها تحتوي أخنرا عمى جوال
وبنيما نسعى  المحتؿ مف الهضبة بنف القوات الموالنة لمرئنس بشار األسد والقوات الساعنة إلسقاط يظامه.

محبو اإلنثارة لرؤنة الغبار الميبعث عف المعارؾ وأصوات الرصاص بأيفسهـ، تسعى تؿ أبنب إلى استغ ؿ 
أكبر ميطقة »ورفد خزنيتها بمئات اآلالؼ مف الدوالرات، خصوصا بعد إع ف الجوالف كػ« الهوس» هذا

وحسب ياطؽ باسـ وزارة السناحة اإلسرائنمنة، فرف هذه هي أهـ سناحة داخمنة في «. سناحنة في إسرائنؿ
 إسرائنؿ في هذا الموسـ. ونتجاوب معها الجمهور اإلسرائنمي بشكؿ كبنر. 

 77/6/0273، وسط، لندنالشرق األ 
 

 بدأت مناورات واسعة والمضادات األرضيةاإلسرائيمي  الجو"إسرائيل": سالح  06
بدأت إسرائنؿ النوـ األحد مياوراٍت واسعًة تشمؿ س ح الجو والمضادات األرضنة تستمر : وكاالت –الجزنرة 

روخي. وأعمف الياطؽ لمدة أسبوع، وذلؾ بعد حوالي أسبوعنف مف مياورات أجرتها تحسبا لهجوـ صا
العسكري اإلسرائنمي أيه في إطار هذه المياورات ستشهد إسرائنؿ حركة غنر عادنة لمطائرات الحربنة 

وأشار المتحدث العسكري إلى أف المياورات تأتي كجزء مف خطة التمارنف العسكرنة  والمركبات العسكرنة.
 قبة الحدندنة ودفاعات جونة في مواق  مختمفة.السيونة العادنة، لكيها ستشهد هذه المرة يشر ميظومة ال

 76/6/0273، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ةقصخ عمى مليمات الالجئين بسوريإثر تواصل ال فمسطينيين ينشييد 07
قالت مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطنيني سورنة إف الشػاب محمػد هاشػـ األبطػق استشػهد : فمسطنف أوف النف

وأضػػػافت المجموعػػػة فػػػي بنػػػاف  فػػػي ميطقػػػة زممكػػػا برنػػػؼ دمشػػػؽ. 71/6/1073 إنثػػػر اشػػػتباكات دارت السػػػبت
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صحفي األحد أف مخنـ النرموؾ شهد سقوط عدة قذائؼ عمنه طالت محنط جام  البشنر أوؿ المخنـ تسػببت 
بيشوب حرنؽ هائؿ فػي أحػدى الميػازؿ، كمػا سػقطت قذنفػة عمػى سػاحة الرنجػة عمػى ميػزؿ أبػو لػؤي العمػري، 

صا  بة زوجته وابيته النثاينة بجروح خطنرة.أدت إلى ارتقاء ابيته وا 
 76/7/0273، فمسطين أون الين

 
 من الضفة لالل أسبوعين طفال فمسطينيا 05بالضفة: االحتالل اعتقل اإلعالم  وزارة 08

طفػػػً  فمسػػػطنينًا مػػػف  11راـ اهلل )فمسػػػطنف(: أظهػػػر تقرنػػػر فمسػػػطنيي رسػػػمي أف االحػػػت ؿ اإلسػػػرائنمي اعتقػػػؿ 
وأشار التقرنر الصادر عف ردائرة إع ـ الطفؿر في وزارة  خ ؿ األسبوعنف الماضننف. الضفة الغربنة المحتمة

(، إلػى أف سػمطات االحػت ؿ اإلسػرائنمنة عمػدت إلػى تصػعند 6|76اإلع ـ الفمسطنينة براـ اهلل، النوـ األحػد )
المحتمػة، مػف خػ ؿ  ايتهاكاتها بحؽ األطفاؿ والقاصرنف الفمسطنيننف في مختمػؼ أرجػاء األراضػي الفمسػطنينة

 عممنات االعتقاالت المتواصمة بحقهـ.
 76/7/0273قدس برس، 

 
 بصدد االستيالي عمى عشرات اآلالخ من العقارات في القدس والضفة االحتالل :"أريج" 09

التطبنقنػػػة رأرنػػػجر إف سػػػمطات االحػػػت ؿ بصػػػدد  األبحػػػاثقػػػاؿ تقرنػػػر صػػػادر عػػػف معهػػػد  حسػػػف عبػػػد الجػػػواد:
العقارات الفمسطنينة في القدس والضفة، تحت غطاء قايوف رأم ؾ الغائبنفر، كما ستتـ االستن ء عمى آالؼ 

 مصادرة آالؼ الدويمات في بنت لحـ، بياء عمى هذا القايوف.
وقاؿ المعهد: إف عممنة ُمصادرة األراضي بحجة أم ؾ الغائبنف، تأتي في إطار زميي طونؿ يسبًنا ومميهج، 

ئنمنة إطالػػة أمػػد إجػػراءات الُمصػػادرة، وذلػػؾ بهػػدؼ عػػدـ لفػػت األيظػػار وُمفاجػػأة حنػػث تتعمػػد الُسػػمطات اإلسػػرا
أصػػحاب هػػذه العقػػارات، حنػػث ابتػػدعت تعػػدنؿ وتفعنػػؿ قػػايوف الغػػائبنف بغػػرض تجيػػب إصػػدار أوامػػر ُمصػػادرة 

قػػايوف أمػػ ؾ الغػػائبنف خضػػ  لتعػػدن ت عدنػػدة لضػػـ  أف، أمػػس أصػػدرهوأوضػػق المعهػػد فػػي تقرنػػر . واضػػحة
 .مكف مف األراضي والعقارات لصالق المشروع االستنطايي والتوسعي في األراضي المحتمةأكبر قدر مُ 

(، إف االزدواجنػػة التػي تيتهجهػػا دولػػة أرنػجالتطبنقنػػة ) األبحػاثجػػاد اسػحؽ المػػدنر التيفنػذي لمعهػػد  د.واعتبػر 
التوسعنة والعيصرنة التي االحت ؿ اإلسرائنمي في تعاممها م  الفمسطنيننف، ما هي إال إحدى تجمنات العقمنة 

تسنطر عمى عقوؿ ُصياع القرار في الدولة العبرنة، فتارة نعتبروف الضفة الغربنة كناف ُمعادي، وذلػؾ لتبرنػر 
اُلمصادرة والتهجنر كما هي الحاؿ م  قايوف أم ؾ الغائبنف وقايوف لػـ الشػمؿ، وتػارة أخػرى نعتبػروف الضػفة 

واألجػداد، والتػػي ال نمكػف أف تعتبػػر إال جػزًءا مػػف دولػة إسػػرائنؿ  اآلبػػاء الغربنػة أو رنهػودا والسػػامرةر هػي أرض
رالنهودنةر وفقا لمعتقداتهـ، وذلؾ لتبرنر بياء المستوطيات، ولإلجهاز عمى أكبر قدر ممكف مف األراضي فػي 

 .الضفة المحتمة
 77/6/0273األيام، رام اهلل، 

 
 المحتمة سفمسطيني ميد دون بالتيجير شرق القد 0322"أوتشا":  32

كشػػػؼ مكتػػػب األمػػػـ المتحػػػدة لتيسػػػنؽ الشػػػؤوف اإليسػػػاينة رأوتشػػػار العامػػػؿ فػػػي األراضػػػي المحتمػػػة : رالمسػػػتقبؿر
فمسطنيي، نثمنثهـ مػف األطفػاؿ مهػّددوف بػالتهجنر مػف شػرؽ القػدس المحتمػة، مشػنرًا  1300الفمسطنينة عف أًف 

 إلى أف معظـ العائ ت تيتظر أوامر هدـ بنوتها.



 
 
 

 

 

           02ص                                    0893العدد:                77/6/0273اإلثنين  التاريخ:

% مػػف هػػؤالء السػػكاف هػػـ مػػف البػػدو ال جئػػنف، الػػذنف  30فػػي تقرنػػر لػػه أمػػس أف أكنثػػر مػػف وأوضػػق المكتػػب 
طػػردوا مػػف مكػػاف سػػكيهـ فػػي جيػػوب فمسػػطنف التارنخنػػة فػػي مطمػػ  الخمسػػنينات، وأف هػػذه التجمعػػات فقػػدت 

 تدرنجنًا الوصوؿ إلى الكنثنر مف أراضي الرعي الخاصة بهـ بسبب التوس  االستنطايي.
، شػػػردت سػػػمطات االحػػػت ؿ قسػػػرًا أكنثػػػر مػػػف أربعػػػة آالؼ 1071و 1003ه بػػػنف عػػػامي وأضػػػاؼ التقرنػػػر أيػػػ

 فمسطنيي معظمهـ مف التجمعات البدونة عقب هدـ ميازلهـ بحجة عدـ امت كهـ تصارنق بياء.
وذكػػػػر التقرنػػػػر أف تمػػػػؾ التجمعػػػػات التػػػػي تعػػػػنش فػػػػي الميطقػػػػة )ج( الخاضػػػػعة لمسػػػػنطرة العسػػػػكرنة والمدينػػػػة 

% ميهمػػا نعػػايوف 23أكنثػػر التجّمعػػات استضػػعافًا فػػي الضػػفة الغربنػػة المحتمػػة، حنػػث إف  تعػػد مػػف اإلسػػرائنمنة
 ايعداـ األمف الغذائي.

 77/6/0273المستقبل، بيروت، 
 

 : الكنيست يشرع التمييز العنصري بموجب القانون"المسيحية اإلسالميةييئة "ال 37
 د.القػػدس والمقدسػػات، أسػػتاذ القػػايوف الػػدولي،  المسػػنحنة ليصػػرة اإلسػػ منةحػػذر األمػػنف العػػاـ لمهنئػػة  :راـ اهلل

حيا عنسى امس مف مساع متطرفة نقودها رئنس االئت ؼ الحكومي رنرنؼ لنفنفر لتنثبنػت التمننػز العيصػري 
بشػػكؿ قػػايويي رسػػمي، مؤكػػدًا عمػػى أف الكينسػػت اإلسػػرائنمي نشػػرع التمننػػز بموجػػب  إسػػرائنؿضػػد العػػرب فػػي 

 القايوف.
سمطات االحت ؿ تمارس العيصرنة والتطػرؼ بشػكؿ نػومي ضػد كػؿ مػا هػو عربػي، أف  إلىوأشار د. عنسى 

حنػػث نظهػػر ذلػػؾ جمنػػًا بكػػؿ تصػػرفات وممارسػػات االحػػت ؿ والتػػي نػػأتي عمػػى رأسػػها قػػواينف الجيسػػنة وقػػايوف 
العػػودة والطبنعػػة القايوينػػة الممنػػزة لػػبعض الميظمػػات النهودنػػة، فقػػايوف العػػودة نعطػػي كػػؿ نهػػودي فػػي العػػالـ 

ؽ في دخوؿ دولة إسرائنؿ، وقايوف الجيسنة نميحه فورًا الجيسنة اإلسرائنمنة لمجرد كويه نهودنػًا، فػي حػنف الح
أف العرب نحصموف عمى الجيسنة فقط عف طرنؽ الوالدة أو التجيس، كما أف القايوف نعطي الوكالة النهودنة 

يػػػػػاء المسػػػػػتعمرات، وال نسػػػػػتفند التػػػػػي تقػػػػػدـ خػػػػػدماتها لمنهػػػػػود فقػػػػػط تسػػػػػهن ت ضػػػػػرنبنة وتميحهػػػػػا األراضػػػػػي لب
 الفمسطنينوف مف هذه الخدمات بتاتًا.

 77/6/0273الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 األسير أبو حمدية يؤكد أن اإلىمال ىو سبب استشياده جثة نتائج تشريحل النيائيالتقرير  30
 أبػوجنثػة الشػهند منسػرة كشػؼ التقرنػر اليهػائي ليتػائج تشػرنق  :الػرنش أبػومحمػد  -القدس دوت كـو  -راـ اهلل
بمػػرض السػػرطاف، مػػا  إصػػابتهأبػػو حمدنػػة لػػـ نعػػط حتػػى المسػػكيات التػػي تتياسػػب مػػ  حالتػػه بعػػد  أفحمدنػػة 

 الذي تعرض له. اإلهماؿنؤشر لمدى 
رالشػػهند منسػػرة كػػاف مصػػابا  أف األحػػديتػػائج التشػػرنق التػػي عرضػػت بمػػؤتمر صػػحفي فػػي راـ اهلل نػػـو  وأفػػادت

ايي ط ئػػي )الكارسػػنيوما( وكػػاف ميتشػػرا بشػػكؿ كبنػػر بػػالرئتنف والغػػدد المنمفاونػػة بدرجػػة متقدمػػة مػػف وـر سػػرط
والػػػػدماغ واليخػػػػاع العظمػػػػي والكبػػػػد، اضػػػػافة الصػػػػابته بالتهػػػػاب بعضػػػػمة القمػػػػب )..( فػػػػي حػػػػنف تػػػػأخر إجػػػػراء 

 الفحوصات ال زمة، ولـ تتـ معالجة االسنرر.
، فػػاف الػػوـر السػػرطايي كػػاف مػػف الدرجػػة ينػػوفوأردفمسػػطنينوف  أطبػػاء إعػػدادهووفػػؽ التقرنػػر الػػذي شػػارؾ فػػي 

شػػدند فػػي الجسػػـ  بػػألـوقػػد نصػػؿ لعػػدة سػػيوات، وكػػاف نتسػػبب  أشػػهرالرابعػػة اليهائنػػة، وعمػػره ال نقػػؿ عػػف سػػتة 
 المرض ميذ فترة زمينة طونمة، إال أف أبو حمدنة لـ ُنعط حتى المسكيات. أفوااليتشار الواس  ما ندؿ عمى 



 
 
 

 

 

           07ص                                    0893العدد:                77/6/0273اإلثنين  التاريخ:

 77/6/0273القدس، القدس، 
 

 بمدية االحتالل "تلمع" حجارة أثرية في القدس القديمة 33
زالػػػة  اإلسػػػرائنميشػػػرعت بمدنػػػة االحػػػت ؿ : راسػػػـ عبػػػد الواحػػػد -السػػػبنؿ  فػػػي مدنيػػػة القػػػدس مػػػف جدنػػػد بخمػػػ  وا 

 إلػىالقدنمػة فػي شػوارع القػدس القدنمػة واسػتبدالها بجدنػدة، وخاصػة فػي شػارع الػواد الُمفضػي  األنثرنةاألحجار 
 ألقصى المبارؾ.بوابات المسجد ا

لكػف  أعماؿ الصػناية لمبيػى التحتنػة فػي البمػدة القدنمػة. إطاروقالت البمدنة العبرنة أف هذه األعماؿ تدخؿ في 
جهة مجهولػة تسػتخدمها فػي تزونرهػا  إلىسكاف القدس القدنمة أكدوا أف البمدنة العبرنة تيقؿ األحجار القدنمة 

 جارة أنثرنة نهودنة.لمتارنخ وتركبها في أماكف أخرى عمى أيها ح
 77/6/0273السبيل، عمان، 

 
 الجئ فمسطيني في مليم شاتيال بدون مياه منذ ستة أشير 0222 من لبنان: أكثر 38

الجػػئ فمسػػطنيي فػػي مخػػنـ شػػاتن  بمبيػػاف الفصػػائؿ الفمسػػطنينة  1000مػػف  أكنثػػرياشػػد : ولنػػد عػػوض ػػػ راـ اهلل
مخنـ في يػداء االسػتغانثة الموجػه الوطالب أهالي  مناه. بدوف أشهر 6قضوا  أفبعد  برغانثتهـووكالة األويروا 

 رالقدس العربيرلػ أرسؿوجاء في يداء االستغانثة الذي  لمفصائؿ وااليروا بالعمؿ عمى تأمنف المناه بسرعة لهـ.
جمنػػ  الجهػػات الفمسػػطنينة  إلػػى: يحػػف أهػػالي مخػػنـ شػػاتن  يوجػػه هػػذا اليػػداء اإليسػػايي العاجػػؿ األحػػد مأمػػس 

نسػكيها  300الحارة الجيوبنة الغربنة مػف المخػنـ عػدد ميازلهػا  أهاليويروا.. فيحف االوالمؤسسات و والفصائؿ 
هيػاؾ عممنػة ت عػب واسػتن ء  أف إلػىالبنػاف  وأشػار بدوف مناه.  أشهريعنش ميذ ستة  إيساف 1000حوالي 

التػػي تحػػوؿ دوف  باألسػػباعمػػى المنػػاه المخصصػػة لهػػـ، مطػػالبنف الجهػػات المعينػػة فػػي فػػتق تحقنػػؽ لمعرفػػة 
بػػػاتوا فػػػػي وضػػػػ  ال نسػػػػمق لهػػػػـ  أيهػػػػـ إلػػػػى أنضػػػػا وأشػػػػار وصػػػوؿ المنػػػػاه الصػػػػالحة ل سػػػػتخداـ البشػػػػري لهػػػـ.

أييا يضطر لشػراء المنػاه مػف عػدة أمػاكف رباالستمرار في شراء المناه مف المياطؽ المجاورة لممخنـ، مضنفنف 
 ر.ويدف  أمواال ويحف غنر قادرنف عمى ذلؾ

 77/6/0273دن، القدس العربي، لن
 

 منذ االنقسام اإلعالميةانتياك لمحريات  522 يرصد "مدى": الفمسطينيالمركز  35
قاؿ بناف صادر عف المركػز الفمسػطنيي لمتيمنػة والحرنػات رمػدىر إيػه سػجؿ أكنثػر  :القدس دوت كوـ -راـ اهلل
 ة االيقساـ.ايتهاؾ بحؽ الصحافننف ووسائؿ اإلع ـ في الضفة وغزة في الفترة ميذ بدان 100مف 

سيوات عمى االيقسػاـ، فػرف االيتهاكػات شػممت االعتقػاؿ  6لمياسبة مرور  األحدووفؽ البناف الذي صدر نـو 
وميػػ   إع منػػةوسػػائؿ  إغػػ ؽ إلػػىوالتعػػذنب والضػػرب واالحتجػػاز واالسػػتدعاء المتكػػرر لمتحقنػػؽ، باإلضػػافة 

لمحرنػػات  األساسػػيق أف الميتهػػؾ وأوضػػ صػػحافننف مػػف العمػػؿ مػػ  بعضػػها وميػػ  صػػحؼ نومنػػة مػػف التوزنػػ .
ايتهاؾ خ ؿ يفس الفترة، مف  300مف  أكنثرفي فمسطنف هو االحت ؿ ومستوطيوه، والذي ارتكب  اإلع منة

 ضميها قتؿ نثماينة صحفننف.
 77/6/0273القدس، القدس، 

 
 نفاقاأل  جيش المصري ضد  المواد البناي بسبب حمالت الوقود و قطاع غزة يشيد أزمة في  36



 
 
 

 

 

           00ص                                    0893العدد:                77/6/0273اإلثنين  التاريخ:

طػػرأ مزنػػد مػػف التػػدهور عمػػى عمػػؿ أيفػػاؽ التهرنػػب الواقعػػة عمػػى الحػػدود المصػػرنة الفمسػػطنينة  الجمػػؿ:محمػػد 
جيػوب محافظػة رفػق، خػ ؿ النػومنف الماضػننف، وعجػز مالكوهػا والقػائموف عمنهػا عػف تهرنػب ويقػؿ الكمنػػات 

ميت ومػػػواد البيػػػاء المعتػػػادة مػػػف مختمػػػؼ أيػػػواع السػػػم  والبضػػػائ ، السػػػنما الوقػػػود السػػػائؿ بيوعنػػػه وكػػػذلؾ االسػػػ
 األخرى.

وقالت مصادر متعددة إف األوضاع عمى الحدود تشهد مزندا مف التدهور م  قناـ السمطات المصرنة بتدمنر 
 المزند مف األيفاؽ، إما بعد غمرها بالمناه أو إغ قها بالطوب والرماؿ.

تغػادر الميػاطؽ الحدودنػة، فنمػا ولوحظ تراج  كبنر في أعداد الشاحيات المحممة بالبضائ  التي تشاهد نومنا 
أكد مالكو أيفاؽ وشباف نعمموف فنها أف األوضاع عمى الحدود تػزداد سػوءا ونثمػة صػعوبات كبنػرة فػي تهرنػب 

 السم  أو حتى توصنمها إلى الميطقة الحدودنة.
يصػػب وأفنػػد عػػف إجػػراءات أمينػػة اسػػتنثيائنة فػػي الميػػاطؽ المصػػرنة القرنبػػة مػػف الميطقػػة الحدودنػػة، تمنثمػػت فػػي 

السمطات المصرنة حواجز عمى الطرقات ومي  تػدفؽ البضػائ  فػي اتجػاه الشػرنط الحػدودي ومصػادرة كمنػات 
 مف الوقود ومواد البياء.

وعممت راألناـر مف مصادر مطمعة أف أعداد األيفاؽ التي تعرضت لمتدمنر تزاندت خ ؿ النومنف األخنػرنف، 
الشػػهر الجػػاري، وهػػو الموعػػد المقػػرر لتيظػػنـ تظػػاهرات كبنػػرة وأف اإلجػػراءات المػػذكورة قػػد تسػػتمر حتػػى يهانػػة 

 لممعارضة المصرنة.
ودفعػت األيبػػاء التػػي تػػرددت فػي مدنيػػة رفػػق حػػوؿ اشػتداد الحممػػة المصػػرنة بمئػػات مػف المػػواطينف إلػػى التػػدفؽ 
عمػػى محطػػات بنػػ  الوقػػود السػػائؿ، بغنػػة شػػراء كمنػػات ميػػه وتخزنيػػه، وشػػوهد مواطيػػوف نحممػػوف فػػي أنػػدنهـ 

لويػػات فارغػػة نغػػذوف الخطػػى باتجػػاه المحطػػات لتعبئتهػػا بػػالوقود خوفػػا مػػف ايقطاعػػه، بنيمػػا أعميػػت غالبنػػة جا
كما أفند عف ارتفاع ممموس عمى أسعار االسميت ومواد البياء األخرى، م   المحطات عف يفاد الوقود لدنها.

 تراج  الكمنات التي تدخؿ القطاع نومنا مف تمؾ السم .
 77/6/0273، األيام، رام اهلل

 
 واالحتالل يفرج عن أسيرةعاما  70ممنوع من الزيارة منذ  فمسطينيأسير  37

ياشدت عائمة األسنر محمد عارؼ فقها مػف جيػنف، والمعتقػؿ ميػذ مػا نزنػد : الحناة الجدندة -راـ اهلل  - جينف
لصمنب األحمر عاما، ومحكوـ بالسجف أربعة عشر عامًا ويصؼ العاـ، ونتواجد في معتقؿ اليقب، ا 71عف 

وقػػاؿ راغػػب أبػػو  الػدولي مػػف اجػػؿ الضػغط عمػػى مدنرنػػة مصػػمحة السػجوف اإلسػػرائنمنة لتسػػمق لعائمتػػه بزنارتػه.
دنػػػاؾ أمػػػنف سػػػر يػػػادي األسػػػنر إف حرمػػػاف األسػػػرى مػػػف الزنػػػارة نتعػػػارض ونيػػػافي كػػػؿ االتفاقنػػػات واليصػػػوص 

  .الدولنة الميظمة لهذه الع قة، والتي تيص عمى حؽ األسنر بالزنارة
أسػػػنرة عقػػػب  71أف عػػدد األسػػػنرات فػػػي سػػػجوف االحػػػت ؿ أصػػػبق  أمػػػسقػػػاؿ يػػػادي األسػػػنر مػػف جهػػػة نثاينػػػة، 

اإلفراج عف األسنرة سموى حساف مف الخمنؿ، موضحا أف أقدمهف األسػنرة لنيػا الجربػويي والمحكومػة بالسػجف 
 عاما. 71

 77/6/0273الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 شجرة زيتون 05"األقصى" ومستوطنون يحطمون احات يقتحمون بييوديا  72أكثر من  38



 
 
 

 

 

           03ص                                    0893العدد:                77/6/0273اإلثنين  التاريخ:

متطرفػػػًا نهودنػػػًا أمػػػس باحػػػات المسػػػجد  10اقػػػتحـ أكنثػػػر مػػػف : البنػػػاف والوكػػػاالت -المصػػػدر:  القػػػدس المحتمػػػة
األقصى، وقاموا بالتجوؿ في أقسػامه برفقػة عػدد مػف الصػحافننف اإلسػرائنمننف والحراسػة المشػددة مػف الشػرطة 

 اإلسرائنمنة.
المتطػػػرفنف اقتحمػػوا المسػػػجد، وتجولػػػوا بصػػػورة اسػػتفزازنة والتقػػػاط الصػػػور لطػػػ ب »مقدسػػػي إف وقػػاؿ مصػػػدر 

وطالبات العمػـ وحمقػات تحفػنظ القػرآف فػي المسػجد، وسػط تشػدند الشػرطة اإلسػرائنمنة إلجراءاتهػا األمينػة عمػى 
 «.بوابات المسجد والتدقنؽ في هونات الفمسطنيننف، واحتجاز عدد مف طالبات العمـ فنه

وقػػػاؿ مسػػؤوؿ ممػػػؼ  فػػي مػػػوازاة ذلػػؾ، حطّػػػـ مسػػتوطيوف فجػػػر أمػػس حقػػػؿ زنتػػوف فػػػي رنػػؼ يػػػابمس الجيػػوبي.
 11االستنطاف في شماؿ الضفة الغربنة غساف دغمس إف مستوطينف مف مستوطية ننش كودش حطموا يحو 

 شجرة زنتوف في قرنة قصرة جيوب شرقي المحافظة.
 77/6/0273البيان، دبي، 

 
 في قطاع غزة جار غامض بدير البمحمصرع مواطن في انف 39

عامػػا( مصػػرعه أنثػػر تعرضػػه  17لقػػي المػػواطف غػػازي أبػػو ياصػػر ) -يفػػوذ البكػػري  -الحنػػاة الجدنػػدة  -غػػزة 
 .لحادث ايفجار غامض وسط القطاع فنما أكد شهود عناف أف الحادث وق  جراء ايفجار عبوة ياسفة

مستشػفى جنثػة هامػدة انثػر إصػابته بجػروح خطنػػرة وأكػدت المصػادر الطبنػة وصػوؿ المػواطف أبػو ياصػر إلػػى ال
 .جراء ايفجار جسـ مشبوه فنما باشرت الشرطة التحقنؽ في ظروؼ الحادث

 77/6/73الحياة، الجديدة، رام اهلل، 

 
 الفمسطينية وال كونفيديرالية قبل قيام الدولة "مجرد أوىام": الحديث عن الوطن البديل األردنيالممك  82

 ،عاهؿ األردف ،قاؿ الممؾ عبد اهلل النثايي: صالق الدعجة ومؤند الحباشية؛ تراب مراسمي وكالة –عماف 
رعمى رأس أولوناتيا، وسيستمر في وهي إف القضنة الفمسطنينة هي القضنة المحورنة في الميطقة  ،أمس

نة، دعـ أشقائيا الفمسطنيننف حتى نقنموا دولتهـ المستقمة عمى التراب الفمسطنيي وعاصمتها القدس الشرق
وسيبقى عمى الدواـ يقوـ بواجبيا التارنخي والدنيي بالتيسنؽ م  أشقائيا الفمسطنيننف، والميظمات والهنئات 
الدولنة لحمانة ورعانة المقدسات اإلس منة والمسنحنة فنها، ودعـ صمود أشقائيا عمى أرضهـ مف خ ؿ 

 استغ ؿ كؿ الوسائؿ المتاحة لألردفر.
خطاب في حفؿ تخرنج الفوج السادس والعشرنف لضباط جامعة مؤتة/ الجياح اهلل، ب وأوضق الممؾ عبد

أف رالحدنث عف الوطف البدنؿ أو التوطنف أو الخنار األرديي هو مجرد أوهاـ، واألردف لف  ،العسكري أمس
نقبؿ، تحت أي ظرؼ مف الظروؼ، بأي حؿ لمقضنة الفمسطنينة عمى حسابه، وهذا مف نثوابت الدولة 

عف الكويفدرالنة أو غنرها، فهو حدنث في غنر مكايه وال زمايه، رحدنث وأكد أف اللتي لف تتغنرر. األردينة، ا
ولف نكوف هذا الموضوع مطروحًا لميقاش، إال بعد قناـ الدولة الفمسطنينة المستقمة تمامًا، وبررادة الشعبنف 

 سطنيننف وال األرديننف.والدولتنف، وأي حدنث في هذا الموضوع قبؿ ذلؾ، فهو لنس في مصمحة الفم
اهلل النثايي والممنثمة العمنا ل تحاد األوروبي لمشؤوف الخارجنة والسناسة األمينة، كانثرنف  كما بحث الممؾ عبد

أكد الجهود الرامنة لكسر الجمود في عممنة الس ـ، بهدؼ حؿ الصراع الفمسطنيي اإلسرائنمي، و  ،آشتوف
أف مواصمة إسرائنؿ لسناستها االستنطاينة، واالعتداءات مشنرًا عمى مركزنة القضنة الفمسطنينة،  الممؾ

 .المتكررة عمى األماكف المقدسة اإلس منة والمسنحنة في القدس، تقوض مساعي التوصؿ إلى الس ـ



 
 
 

 

 

           08ص                                    0893العدد:                77/6/0273اإلثنين  التاريخ:

 77/6/0273، الغد، عم ان  
 

 الييئات المقدسية في األردن تدين مواصمة بناي المستوطنات 87
أدايوا فنه الهجمة  صحفناً  ئات المقدسنة العاممة في األردف أمس األحد بناياً أصدر أعضاء الهن :بترا -عماف

 الفمسطنينة. األراضيالصهنوينة االستنطاينة المتواصمة والتي تستهدؼ االستن ء عمى 
وقالت إييا وم  كؿ المسايدنف لمحقوؽ الشرعنة النثابتة لمفمسطنيننف في وطيهـ التارنخي، يدنف الهجمة 

تيفنذ ما نسمى تحونمة الزنتوف والتي  برع يها رإسرائنؿرة والمتواصمة والرامنة الستكماؿ أهداؼ االستنطاين
 دويـ. ألؼ 71ستمكيهـ مف بياء الحي الجدند في مياطؽ القدس عمى مساحة تزند عف 

خطوة لقضـ األراضي الفمسطنينة في العنزرنة والزعنـ والطور والعنسونة، ال سنما واف  أيهاوأضافت 
ألؼ مستوطف، وستربط القدس الشرقنة  72وحدة سكينة، وأكنثر مف  3100المستوطية الجدندة تضـ 
خيؽ القدس وعزلها عف محنطها الفمسطنيي، ونفصؿ  إلىالذي نؤدي  األمرومستوطية معالنه أدومنـ، 

 إلى المشروعات االستنطاينة األخرى في مختمؼ مياطؽ الضفة. إضافةالشماؿ عف الجيوب، 
 77/6/0273، ور، عم انالدست

  
 
 

 عمى المضي في إضرابيم حتى تحقيق مطمبيميعمنون إصرارىم  األردنيوناألسرى  80
الذي قاـ  في سجوف االحت ؿ اإلسرائنمي، احد محامي األسرى األرديننف ،قاؿ المحامي إناد الدبابسة :عماف

عالنة وما زاؿ يفسهـ طون  ولدنهـ  ننفاألرديف معيونات األسرى إ األحد، أمسبزنارة األسرى األرديننف نوـ 
المفتوح الذي بدأوه في النثايي مف الشهر الماضي حتى تحقنؽ  برضرابهـمف الصبر ما نكفي ل ستمرار 

 مطمبهـ بالتحرنر، رغـ استمرار تدهور أوضاعهـ الصحنة.
 77/6/0273، الدستور، عم ان

 
 تصعيداألردنيين في سجون االحتالل يموحون بال األسرىأىالي  83

لوح أهالي األسرى األرديننف في سجوف االحت ؿ اإلسرائنمي، بتصعند احتجاجهـ في  :غادة الشنخ -عّماف 
نوما.  21حاؿ لـ تستجب الحكومة لمطالب أبيائهـ األسرى الذنف نخوضوف معركة األمعاء الخاونة ميذ 

نوـ إلضراب أبيائهـ  أوؿها ميذ جاء ذلؾ خ ؿ اعتصامهـ أماـ رئاسة الوزراء، ضمف سمسمة فعالنات بدأو 
 األسرى عف الطعاـ.

 77/6/0273، الغد، عم ان
 

 يمتقي أىالي األسرى اليوم "إسرائيل"السفير األردني في  88
النوـ االنثينف.  األسرىولند عبندات سنمتقي أهالي  رإسرائنؿرف السفنر األرديي في أعممت الدستور  :عماف

ديننف شاهنف مرعي أيه تمقى اتصااًل مف الياطؽ باسـ وزارة الخارجنة وصرح الياطؽ باسـ أهالي األسرى األر 
لمياقشة آخر  أبنبفي تؿ  األردفلمحضور النوـ الجتماع م  سفنر  األسرىصباح الرافعي تدعوه وأهالي 

 الماضي. األسبوعبعد قناـ السفارة بزنارة عدد ميهـ خ ؿ  األرديننف األسرى إضرابالتطورات بما نخص 
 77/6/0273، ر، عم انالدستو 



 
 
 

 

 

           05ص                                    0893العدد:                77/6/0273اإلثنين  التاريخ:

 
 دالميةال لبنان في صراعاتٍ  ينتوريط الفمسطيني تحاوالم يدين البزري عبد الرحمن 85

بشدة السنيارنوهات التي تحاوؿ رعبد الرحمف البزري  .درئنس بمدنة صندا السابؽ : داف ، جيوب لبيافصندا
أف الفمسطنيننف لعبوا رددا عمى ، مشرتورنط بعض الفصائؿ الفمسطنينة وقوى صنداونة في صراعاٍت داخمنة

 .ردورًا إنجابنًا في احتواء التوتر
 77/6/0273، السفير، بيروت

 
 تؤكد ضرورة وفاي األونروا بالتزاماتيا الدول العربية المضيفة لالجئين الفمسطينيين 86

، ريػػػػروااألو رأكػػػػد ممنثمػػػػو الػػػػدوؿ العربنػػػػة المضػػػنفة ل جئػػػػنف الفمسػػػػطنيننف ضػػػػرورة وفػػػػاء وكالػػػػة : بتػػػػرا –عمػػػاف 
تمنثؿ التزاـ المجتم  الدولي بقضنتهـ لحنف حمها وفقػا  أيهابالتزاماتها تجاه ال جئنف الفمسطنيننف عمى اعتبار 

في دائػرة الشػؤوف  األحدالذي عقد أمس  يفي اجتماعهـ التيسنق وأعربوالقرارات الشرعنة الدولنة ذات الصمة. 
في مستوى الخدمات التي تقدمها ليحو خمسػة م نػنف تراج   أوتقمنص  أليالفمسطنينة عف رفضهـ المطمؽ 

االجتماعنػػػة بذرنعػػػة العجػػػز فػػػي الموازيػػػة. ونتػػػوزع  واإلغانثػػػةالجػػػئ فمسػػػطنيي فػػػي مجػػػاالت الصػػػحة والتعمػػػنـ 
 وسورنا ولبياف والضفة الغربنة وقطاع غزة.  األردفال جئوف في خمس مياطؽ ل ويروا هي 
مات المقدمة ل جئنف الفمسطنيننف في ب دهـ، مؤكدنف ضػرورة اف كما عرض ممنثمو الدوؿ العربنة واق  الخد
ويػػروا بمػػا نمكيهػػا مػػف تمبنػػة المطالػػب والخػػدمات ال زمػػة ل جئػػنف تفػػي دوؿ العػػالـ بالتزاماتهػػا المالنػػة تجػػاه األ

 الفمسطنيننف.
 77/6/0273الدستور، عمان، 

 
 اهلل تؤكد تعاونيا مع حكومة الحمد مصر 87

لمصػػػري لػػػدى السػػػمطة الفمسػػػطنينة ناسػػػر عنثمػػػاف، أمػػػس، مواصػػػمة بػػػ ده التعػػػاوف مػػػ  أكػػػد السػػػفنر ا: د ب أ
اهلل عقػب اجتماعػه  اهلل. ويقؿ بناف صػادر عػف مكتػب الحمػد الحكومة الفمسطنينة الجدندة برئاسة رامي الحمد

الوزاري في راـ اهلل في الضفة الغربنة م  عنثماف، ترحنب السفنر المصري برنفاد وفد فمسطنيي عمى المستوى 
 إلى مصر مف أجؿ تفعنؿ عمؿ المجية المشتركة لممعابر والحدود.

 77/6/0273اللميج، الشارقة، 
 

 يتصدر اجتماعات البرلمان العربي  "إسرائيل"الصراع مع  88
تبػػدأ نػػـو الخمػػنس المقبػػؿ، بمقػػر األمايػػة العامػػة لمجامعػػة العربنػػة، أعمػػاؿ الجمسػػة العامػػة  الخمػػنج: -القػػاهرة 

 برئاسة أحمد محمد الجرواف رئنس البرلماف. 1073رلماف العربي لدورة االيعقاد األولى لسية الرابعة لمب
وكايت المجاف المصغرة عقدت اجتماعات عمى مدى النومنف الماضننف في القاهرة إلعداد التقػارنر المطموبػة 

نرنة المقػػرر ايط قهػػا لمعػػرض عمػػى المجػػاف الدائمػػة األربػػ ، الميبنثقػػة عػػف البرلمػػاف خػػ ؿ اجتماعاتهػػا التحضػػ
 .راالنثينفرالنـو 

ونتضمف جدوؿ أعماؿ الجمسة الجدندة لمبرلماف التصدنؽ عمى محاضر الجمسػات السػابقة، ومػا ستسػفر عيػه 
أعماؿ المجاف مف تقارنر خ ؿ النومنف المقبمنف، إذ تبحث لجية الشؤوف الخارجنة والسناسػنة واألمػف القػومي 



 
 
 

 

 

           06ص                                    0893العدد:                77/6/0273اإلثنين  التاريخ:

ة مػػف أعضػػاء المجيػػة لمتابعػػة قػػرارات القمػػة العربنػػة، خاصػػة الصػػراع العربػػي تقرنػػر المجيػػة المصػػغرة المشػػَكم
 الصهنويي، وهو الذي سنتصدر أعماؿ الجمسة.

 77/6/0273اللميج، الشارقة، 
 

 مشعل يمتقي مرسي والملابرات المصرية: إبراىيم الدراوي 89
لػػػدراوي إف رئػػػنس المكتػػػب قػػػاؿ مػػػدنر مركػػػز الدراسػػػات الفمسػػػطنينة بالقػػػاهرة إبػػػراهنـ ا: محمػػػد جاسػػػر - غػػػزة

السناسػػػي لحركػػػة رحمػػػاسر خالػػػد مشػػػعؿ سػػػنمتقي الػػػرئنس المصػػػري د. محمػػػد مرسػػػي والمخػػػابرات المصػػػرنة، 
 .االنثينف

أف المقاء سنكوف لتوضنق موقػؼ رحمػاسر مػف  ماألحد  وأكد الدراوي خ ؿ حدننثه لػرفمسطنف أوف النفر، النوـ
وأضاؼ:ر مف المقػرر  لحركة ال تتدخؿ بالشؤوف الداخمنة العربنة.القضانا العربنة واإلس منة، مشنرًا إلى أف ا

وفد رحماسر المواء رأفػت شػحاتة رئػنس جهػاز المخػابرات العامػة المصػرنة، كمػا سػنمتقي الوفػد عػددًا  نمتقيأف 
 مف ممنثمي األحزاب والقوى السناسنةر.

 76/6/0273فمسطين أون الين، 
 

 لقاي قيادات عسكرية الجيش المصري يرفض طمب مشعلوكالة معا:  52
صػػرح مصػػدر عسػػكري رفنػػ  بػػاف الجػػنش المصػػري رفػػض طمبػػا لخالػػد مشػػعؿ رئػػنس المكتػػب : معػػا -القػػاهرة 

 السناسي لحركة حماس لمقاء قنادات بالمؤسسة العسكرنة المصرنة
خالػػػد مشػػػعؿ طمػػػب لقػػػاء قنػػػادة عسػػػكرنة كبنػػػرة لننثبػػػت حسػػػف يوانػػػا حمػػػاس تجػػػاه تواجػػػد  أفالمصػػػدر  وأضػػػاؼ
 طمبه قوبؿ بالرفض. أف إالالداخمي المصري  الشأففي مصر واف حماس لف تتدخؿ في  قناداتها

بزنػارة حركػة حمػاس والتػي لػـ نكػف  فػوجئالقػومي المصػري  األمػفكما صرح مصدر اميي مصػري آخػر بػاف 
مسبؽ بنف حماس والمخابرات العامة واف زنارة حماس جاءت بياء عمى تيسنؽ مسػبؽ بػنف  إعدادلهذه الزنارة 

 أفسػػنادنة فػػي مصػػر كمػػا  أمينػةجهػػات  ألنػػةالمسػػممنف دوف الرجػػوع  واألخػوافحمػاس والػػرئنس محمػػد مرسػػي 
 .وأهدافهاالقومي لـ نكف لدنه عمـ بجدوؿ الزنارة  األمف

القػػػومي وجهػػت لحركػػة حمػػاس تحػػػذنرا بعػػدـ التػػدخؿ فػػػي  واألمػػفالمصػػدر بػػاف المؤسسػػػة العسػػكرنة  وأضػػاؼ
حزنراف الحالي والمتوقػ  خػروج تظػاهرات ضػد  30تعاية بعياصر الحركة في االس أوالشؤوف الداخمنة لمصر 

محاولػة لعياصػر  أنػةاليظاـ واف يفػس التحػذنرات وجهتهػا المؤسسػة العسػكرنة المصػرنة لمؤسسػة الرئاسػة بػاف 
 مف حماس التدخؿ في الشؤوف الداخمنة خ ؿ نثورة المصرننف القادمة ستقابؿ بعيؼ شدند.

رفض وزنر  أسبابالمواء حساـ سونمـ الخبنر العسكري المعروؼ بمصر باف  أكدعا في تصرنحات خاصة لم
عمػػى  نػأتي أسػبابعػدة  إلػيوالنػـو نعػػود  أمػسالػدفاع المصػري الفرنػؽ عبػد الفتػاح السنسػػي لقػاء خالػد مشػعؿ 

رفػػض حمػػاس تسػػمنـ الجػػنش المصػػري عػػدة متهمػػػنف بقتػػؿ جيػػود المصػػرننف بػػرفق فػػي شػػهر رمضػػػاف  رأسػػها
 الماضي.

لػػدي الجػػنش المصػػري قػػدمها لحمػػاس لتسػػمنـ متهمػػنف مػػف عياصػػر  أسػػماءسػػونمـ بػػاف هيػػاؾ قائمػػة  أوضػػقو 
المسػممنف عمػػي المؤسسػػة  واإلخػػوافضػػغوط الػػرئنس محمػد مرسػػي  أف إالحمػاس متورطػػة فػي قتػػؿ جيػػود رفػق 

 لي وقت الحؽ.إالصداـ بنف الجنش المصري وحماس  أرجاتالعسكرنة 



 
 
 

 

 

           07ص                                    0893العدد:                77/6/0273اإلثنين  التاريخ:

 ىميػػذ نػػومنف عكسػػت اسػػتنائا كبنػػرا لػػد فجػػأةمصػػر  إلػػىت بهػػا قنػػادات حمػػاس الطرنقػػة التػػي دخمػػ إفوتػػاب  ر
المسػػػػممنف  اإلخػػػػوافالقػػػػومي والجػػػػنش المصػػػػري كمػػػػا اتهػػػػـ الخبنػػػػر العسػػػػكري حمػػػػاس بتػػػػدرنب شػػػػباب  األمػػػػف

الذي فتق معسكرات جيػوب مرسػي مطػروح  اإلخواييوزنر الشباب المصري  إشراؼبمعسكرات مصرنة تحت 
وبياء منمنشنات  لتأهنؿوتدعنـ قدراتهـ القتالنة  اإلخوافاصر مف حماس بتدرنب شباب وبالقاهرة لكي تقوـ عي

 مسمحة في مواجهة الشعب المصرير.
فحوى اجتماع حركة حماس عمى مدار نومنف غنر معروفػة وسػرنة عممػا بػاف  إفالمصدر العسكري  وأضاؼ

 السناسنة التي تمر بها مصر.المصالحة الفمسطنينة غنر حاضرة في تمؾ االجتماعات يظرا لمظروؼ 
 76/6/0273وكالة معا اإللبارية، 

 
 قيادة حماس في القاىرة إقامةمقر  أمامالمصري يستعد لتظاىرات  وكالة سما: األمن 57

المصػرنة تمقػت معمومػات بػاعتزاـ نثػوار مصػرننف  األمػف أجهػزة أفذكػرت مصػادر مطمعػة  :وكػاالت -القػاهرة 
مػػف  12فيػػدؽ االيتركويتييتػػاؿ بالقػػاهرة الػػذي نقػػنـ فنػػه  أمػػاـعدنػػدة بػػالتجم  نيتمػػوف الئت فػػات وحركػػات نثورنػػة 

 تدخؿ حماس في الشؤوف الداخمنة المصرنة. أسموهقنادة حركة حماس وذلؾ لمتظاهر واالحتجاج عمى ما 
بترحنػؿ حمػػاس مػف مصػػر فػورا فنمػػا قػػررت  األمػػف أجهػػزةالمحتجػػنف سػنطالبوف  إفوقالػت مصػػادر اسػتخبارنة 

قنػادات حمػاس  إقامةفور ورود هذه المعمومات تشدند الحراسة بدءا مف صباح النـو عمى مكاف  مفاأل أجهزة
الحػالي تجيبػا لحػدوث صػداـ بػنف المحتجػنف وعياصػر حمػاس  إقػامتهـمطالبة قنادات حمػاس بتغننػر مقػر  أو

 تخرج عف يطاؽ السنطرة. بدأت األمورالف 
 77/6/0273وكالة سما اإللبارية، 

 
 جمس التعاون" يسيم بتحسين مياه الشرب في غزة برنامج "م 50

سػػاهـ الػػدعـ المقػػدـ مػػف ربريػػامج دوؿ مجمػػس التعػػاوف إلعػػادة إعمػػار غػػزةر مػػف خػػ ؿ رالبيػػؾ اإلسػػ مي : غػػزة
مدادات مناه الشرب في قطاع غزة. 7993لمتيمنةر والبالغة قنمته )  ممنوف دوالر( في تأهنؿ وتطونر خدمات وا 

مشػػػارن  مختمفػػػة عمػػػى تأهنػػػؿ شػػػبكات الصػػػرؼ الصػػػحي وشػػػبكات تصػػػرنؼ منػػػاه  وعمػػؿ البريػػػامج مػػػف خػػػ ؿ
 األمطار، وكذلؾ تورند الوقود والمستهمكات ال زمة لتشغنؿ الميشآت المائنة وتعقنـ مناه الشرب في القطاع.

 76/6/0273قدس برس، 
 

  لندن: منظمة حقوقية تحمل عباس مسؤولية وفاة معتقل في مقر الملابرات الفمسطينية 53
حممػػػت رالميظمػػػة العربنػػػة لحقػػػوؽ اإليسػػػافر فػػػي برنطاينػػػا رئػػػنس السػػػمطة الفمسػػػطنينة محمػػػود عبػػػاس، : ليػػػدف

المسػػؤولنة الكاممػػة عػػف وفػػاة المػػواطف الفمسػػطنيي سػػعدي السػػخؿ فػػي مقػػر جهػػاز المخػػابرات ودعػػت إلػػى فػػتق 
 بالوفاة. المتسببنفتحقنؽ في الحادث ومحاسبة 

( أرسمت يسخة ميه لػػ قػدس بػرسر، مػف تصػاعد ايتهاكػات أجهػزة 76/6) وحذرت الميظمة في بناف لها األحد
واعتقػػػػالهـ واسػػػػتدعائهـ بشػػػػكؿ دوري وتعػػػػذنبهـ كػػػػؿ هػػػػذه  فالفمسػػػػطنيننأمػػػػف السػػػػمطة وم حقتهػػػػا لممػػػػواطينف 

تػػػتـ تحػػػت سػػػم  وبصػػػر الػػػدوؿ المايحػػػة وقنػػػادة السػػػمطة. وطالبػػػت جمنػػػ  القػػػوى الفمسػػػطنينة إلػػػى  االيتهاكػػػات
 .واالستدعاء االعتقاؿفي مواجهة ايتهاكات أجهزة امف السمطة والتصدي لسناسة  الوقوؼ صفا واحدا

 76/6/0273قدس برس، 



 
 
 

 

 

           08ص                                    0893العدد:                77/6/0273اإلثنين  التاريخ:

 
 إسرائيميينمسؤولين  عشرة رفع شكوى في محكمة الىاي ضد  "ىارتس":  58

، أمػػس، أف مسػؤواًل سػابقًا فػػي محكمػة الجيانػات الدولنػػة التػي كايػػت رإسػرائنمنةرذكػرت أيبػػاء صػحفنة : وكػاالت
بدعوى خرقهـ لمقايوف الدولي  رإسرائنمننفربقضانا نوغوس فنا السابقة قدـ شكوى ضد عشرة مسؤولنف تختص 

إف مػرواف  رهآرتسروقالت صحنفة  .1009-1003عمى قطاع غزة في  راإلسرائنميراإليسايي خ ؿ العدواف 
نا طمػب مػف دالؿ وهو مدع سابؽ فػي محكمػة الهػاي التػي خصصػت لمعاقبػة مجرمػي الحػرب فػي نوغوسػ ف

بحػػؽ مػػواطيي غػػزة بوصػفها جػػرائـ حػػرب تسػػتوجب  رإسػرائنؿرمحكمػة الجيانػػات الدولنػػة فػتق تحقنػػؽ فػػي جػػرائـ 
وأوضػػحت أف ابػػرز المسػػؤولنف المتهمػػػنف بارتكػػاب هػػذه الجػػرائـ هػػػـ تسػػنبي لنفيػػي، انهػػود أولمػػػرت،  العقػػاب.

نوآؼ غميت، حنػث قػدـ المحػامي  عمنر بنرتس، حاننـ راموف، نوفاؿ دنسكنف، غابي أشكيازي، داف حموتس،
 دالؿ التماسًا بذلؾ في التاس  مف نوينو/ حزنراف الحالي.

 77/6/0273اللميج، الشارقة، 
 مميون دوالر لدعم الالجئين الفمسطينيين في سورية 022األونروا تحتاج إلى : غراندي 55

ممنوف  100وكالة في حاجة إلى ويروار، فنمنبو غرايدي أف الاألأكد المفوض العاـ لوكالة ر: أ ؼ ب -عماف 
 دوالر، لمواصمة تمونؿ عممناتها ل جئنف الفمسطنيننف في سورنة، لميصؼ النثايي مف العاـ الجاري.

وقاؿ غرايدي، في مؤتمر صحافي إف راألويروا ايضمت إلى يػداء األمػـ المتحػدة األخنػر سػعنًا لتػأمنف تمونػؿ 
 ممنوف دوالر أمنركير. 100جدند لما تبقى مف السية، بمجموع نصؿ إلى 

بنثبػات أف عمنيػا أف يواصػؿ  أؤمػفوأضاؼ إف رهذا أمػر حاسػـ باليسػبة إلػى الفمسػطنيننف فػي سػورنة، إذ أييػي 
العمػػػؿ هيػػػاؾ، بػػػؿ وتقػػػدنـ الػػػدعـ ل جئػػػنف بقػػػدر أكبػػػر وأكنثػػػر ايتظامػػػًا، وخصوصػػػًا تقػػػدنـ المسػػػاعدات اليقدنػػػة 

 حوف إلى خارج الب د، وخصوصًا في لبيافر.لممهجرنف، م  استمراريا بالطب  في مساعدة مف نيز 
مخنمػػػًا، مػػف مخنمػػػات  71مخنمػػات مػػػف أصػػؿ  1وأوضػػق غرايػػدي، الػػػذي زار سػػورنة الشػػػهر الماضػػي، أف ر

 ال جئنف الفمسطنيننف في سورنة، أصبحت مسرحًا لمحرب، ولـ نعد برمكاف األويروا الوصوؿ إلنها اآلفر.
 130فمسطنيننف، المسجمنف لدى األويروا فػي سػورنة، ومجمػوعهـ وأشار إلى أف رأكنثر مف يصؼ ال جئنف ال

ألػؼ  60فػي المئػة مػف ال جئػنف إلػى خػارج سػورنة، بمػا نشػمؿ يحػو  71ألفًا قد أصػبحوا مهجػرنف، فنمػا يػزح 
 توجهوا إلى لبيافر. الجئ

ى أف رالبعػػػد واعتبػػػر غرايػػػدي أف رالفمسػػػطنيننف فػػػي سػػػورنة، نمكػػػف اعتبػػػارهـ مجتمعػػػًا مهػػػددًا بػػػالخطرر، إذ رأ
 الفمسطنيي لمحرب في سورنة، نحمؿ سمات مقمقة أخرىر.

وجدد المفوض العػاـ مياشػدته رالحكومػة والمعارضػة المسػمحة، احتػراـ حنادنػة المخنمػاتر، داعنػًا الفمسػطنيننف 
ج وقاؿ رهـ الجئوف في سػورنة، وعمػنهـ أف نبقػوا حنػادننف والبقػاء خػار  كذلؾ إلى عدـ التورط باليزاع السوري.

 يطاؽ الصراع وأال نيخرطوا في االقتتاؿر.
 77/6/0273الحياة، لندن، 

 
 تدعو لدعم الوكالة لتمكينيا من القيام بمياميا "استشارية األونروا" 56

برئاسة ميدوب اسباينا الػرئنس  األحدعقدت المجية االستشارنة لوكالة )االويروا( اجتماعا أمس : بترا - عماف
دولػة  11وتضػـ المجيػة فػي عضػونتها  ة والمفػوض العػاـ لموكالػة فنمنبػو غرايػدي.الحالي لمجية وأعضاء المجي

 نث نثة أعضاء بصفة مراقب. إلىباإلضافة 



 
 
 

 

 

           09ص                                    0893العدد:                77/6/0273اإلثنين  التاريخ:

ركود عممنة الس ـ في الميطقة وتداعنات الربن  العربي جعمت عمػؿ  إفميدوب اسباينا كممة قاؿ فنها  وألقى
 أفالمجتمػػ  الػػدولي لموفػػاء بالتزاماتػػه تجاههػػا. وأكػػد  الوكالػػة أكنثػػر أهمنػػة لخدمػػة ال جئػػنف الفمسػػطنيننف داعنػػا

عمػؿ  أف إلىعدـ دعـ الوكالة مف قبؿ المجتم  الدولي نهدد عممها ونؤنثر عمى االستقرار في الميطقة،مشنرا 
 المجية االستشارنة نيحصر بتقدنـ اليصق والمشورة لممفوض العاـ.

. األكمػؿكالة لتمكنيهػا مػف القنػاـ بمهامهػا عمػى الوجػه المياشدات المتعمقة بدعـ الو  إط ؽكذلؾ ضرورة  وأكد
االحػت ؿ اإلسػرائنمي لألراضػي  أف إلػىيائب رئنس المجية ممنثؿ لبياف خمدوف الشرنؼ كممػة أشػار فنهػا  وألقى

مقدرة الدوؿ العربنة المضنفة وصمت  أف إلىالعربنة هو السبب الرئنس في عدـ االستقرار في الميطقة،مشنرا 
 .حمراألالخط  إلى

الدوؿ المايحة ال تبذؿ الجهػد المطمػوب ميهػا لػدعـ الوكالة،مشػددا عمػى ضػرورة تضػافر الجهػود بػنف  إفوقاؿ 
الػػػدوؿ المضػػػنفة والمايحػػػة واالويروا،بمػػػا نمكيهػػػا مػػػف تقػػػدنـ الخػػػدمات المطموبػػػة لفئػػػات ال جئػػػنف عمػػػى الوجػػػه 

 .األمنثؿ
 77/6/0273الدستور، عمان، 

 
 غذائية لفمسطينيي سورية في لبنان جمعية إيطالية توزع مساعدات 57

طػػػردا غػػػذائنا عمػػػى اليػػػازحنف الفمسػػػطنيننف مػػػف مخنمػػػات سػػػورنا، بالتعػػػاوف مػػػ   711وزعػػػت جمعنػػػة انطالنػػػة 
رجمعنػػة بػػدر النثقافنػػة االجتماعنػػة الصػػحنةر، شػػممت العوائػػؿ القاطيػػة فػػي تجمػػ  الكرامػػة فػػي ميطقػػة السػػكة فػػي 

، األبػنضرمجمػ  الشػنخ زانػد بػف سػمطاف آؿ يهنػافر وفػي البنػت عنف الحموة، فضػ  عػف العوائػؿ القاطيػة فػي 
وفػػد مػػف الجمعنػػة االنطالنػػة ومػػدنر مجمػػ  الشػػنخ زانػػد، أبػػو صػػالق المقػػدح. نثػػـ جػػاؿ الوفػػد فػػي  برشػػراؼوذلػػؾ 
 ل ط ع عمى الخدمات والوقوؼ عمى االحتناجات. األقصىمستشفى  أقساـ

 77/6/0273المستقبل، بيروت، 
 

 اإليرانيةالنتلابات الرئاسية فوز حسن روحاني با 58
وزنػػػر الداخمنػػػة مصػػػطفى محمػػػد يجػػػار اف المرشػػػق حسػػػف روحػػػايي هػػػو الفػػػائز بالػػػدورة الحادنػػػة عشػػػرة  أعمػػػف

 . األصوات أغمبنةاليتخابات رئاسة الجمهورنة بحصوله عمى 
ائج وافػػاد مراسػػؿ وكالػػة مهػػر ل يبػػاء اف وزنػػر الداخمنػػة مصػػطفى محمػػد يجػػار اعمػػف فػػي مػػؤتمر صػػحفي اليتػػ
 73اليهائنػػة ل يتخابػػات رئاسػػة الجمهورنػػة والتػػي اسػػفرت عػػف فػػوز حسػػف روحػػايي بحصػػوله عمػػى اكنثػػر مػػف 

 الؼ صوت. 100ممنوف و 36صوت مف اصؿ اكنثر مف  ألؼ 600ممنوف و
 وفنما نمي اليتائج اليهائنة ل يتخابات الرئاسنة.

 اسـ  المرشق            عدد االصوات               
 7396739319وحايي      حسف ر  - 7
 690119191محمد باقر قالنباؼ     -1
 297639926سعند جمنمي            -3
 393329271محسف رضائي          -2
 191639113عمي اكبر والنتي       -1
 2269071محمد غرضي           - 6
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 3192139121مجموع االصوات الصحنحة   
 3691029716اجمالي االصوات المفرزة   

 1092339791بالمائػة مػف اصػؿ  11ر1واشار وزنر الداخمنػة الػى اف يسػبة المشػاركة فػي االيتخابػات بمغػت 
 شخص تتوفر لندهـ شروط االيتخاب.

 75/6/0273وكالة مير لألنباي، طيران، 
 
 
 

59 !!..  لياران فمسطينيان أحالىما مر 
 يقوال ياصر

ف خنػػػارنف أح همػػػا مػػػر، ل ختنػػػار بػػػنف اسػػػتئياؼ نظػػػؿ بػػػدنؿ الفرنػػػؽ التفاوضػػػي الفمسػػػطنيي الوحنػػػد واحػػػدا مػػػ
التفػػػاوض الػػػذي لػػػـ نسػػػفر إال عػػػف يتػػػائج كارنثنػػػة حتػػػى اآلف وبػػػنف تسػػػمنـ مفػػػاتنق السػػػمطة الفمسػػػطنينة لدولػػػة 

 االحت ؿ اإلسرائنمي كما قاؿ الرئنس محمود عباس(.
ئنمير، وكػاف نعيػي ركػرةر في الراب  مف الشهر الجاري قاؿ الرئنس محمود عبػاس إف رالكػرة فػي الممعػب اإلسػرا

إطػػػػ ؽ المفاوضػػػػات، بعػػػػد أف أشػػػػاد بػػػػػرجدنةر وزنػػػػر الخارجنػػػػة األمرنكػػػػي جػػػػوف كنػػػػري وجهػػػػوده رالمضػػػػينةر 
ورالصػػعبةر مػػف أجػػؿ اسػػتئيافها، وكايػػت تقػػارنر األيبػػاء قػػد تحػػدنثت عػػف العشػػرنف مػػف حزنػػراف الجػػاري كموعػػد 

 يهائي ميحه األوؿ لمنثايي لميجاح في جهوده.
قبػػوف االتصػاالت الهاتفنػػة األخنػػرة المتكػررة لكنػػري مػػ  عبػاس بأيهػػا تسػػتهدؼ رشػراء المزنػػد مػػف وقػد فسػػر المرا

 الوقتر وهو ما أكده، منث ، وزنر تيسنؽ الشؤوف المدينة م  دولة االحت ؿ حسنف الشنخ.
لكػف كػؿ الػدالئؿ تشػنر إلػى أف مفػاوض ميظمػة التحرنػػر الفمسػطنينة نػدور فػي حمقػة مفرغػة ميػذ عشػرنف سػػية 
مػػف المفاوضػػات، بحنػػث تحػػوؿ هػػذا المفػػاوض يفسػػه إلػػى كػػرة نتقاذفهػػا االحػػت ؿ وراعنػػه األمرنكػػي فػػي رلعبػػةر 
إدارة دوامػػة مػػا سػػمي رعممنػػة السػػ ـر التػػي نسػػعناف حالنػػا إلػػى اسػػتئياؼ مفاوضػػاتها لشػػراء المزنػػد مػػف الوقػػت 

لكػػػػرة عممنػػػػا فػػػػي الممعػػػػب الفمسػػػػطنيي السػػػػتكماؿ تهونػػػػد القػػػػدس واسػػػػتنطاف الضػػػػفة الغربنػػػػة، وهػػػػو مػػػػا نضػػػػ  ا
 الفمسطنيي لمخروج مف هذه الدوامة القاتمة لألرض واإليساف في فمسطنف المحتمة.

فػػي مقابمتػػه األسػػػبوع الماضػػي مػػ  فضػػػائنة رالمنػػادنفر قػػػاؿ كبنػػر مفاوضػػي الميظمػػػة د. صػػائب عرنقػػػات إف 
ف اتفػاؽ أوسػمو الػذي أطمػؽ هػذه المفاوضػات ربمػا  راألسابن ر أو حتػى راألنػاـر المقبمػة حاسػمة لممفاوضػات، وا 

 كاف رخطأر، مف دوف أف نعرض أي بدنؿ فمسطنيي لممفاوضات.
وهكذا نظؿ بدنؿ الفرنؽ التفاوضي الفمسطنيي الوحند واحدا مف خنارنف أح هما مر، ل ختنار بػنف اسػتئياؼ 

فشػؿ كنػري فػي التفاوض الذي لـ نسفر إال عف يتائج كارنثنة حتى اآلف وبنف قوؿ الػرئنس عبػاس المكػرر إف 
جهػػوده سػػنقوده إلػػى تسػػمنـ مفػػاتنق سػػمطة الحكػػـ الػػذاتي الفمسػػطنينة لحكومػػة االحػػت ؿ كػػي تتحمػػؿ مسػػؤولناتها 

 كقوة قائمة باالحت ؿ.
واالختنػػار النثػػايي نعيػػي ضػػميا إع يػػا بػػأف اسػػتراتنجنة التسػػونة السناسػػنة بالتفػػاوض قػػد فشػػمت، ونعيػػي وضػػ  

الشعب الفمسػطنيي، مػف دوف رتيسػنؽ أميػير، ونعيػي كػذلؾ سػحب دور  دولة االحت ؿ في مواجهة مباشرة م 
رالوسػػنطر الػػذي رنمعبػػهر المفػػاوض بػػنف طرفػػي الصػػراع، ونعيػػي أنضػػا إعػػادة صػػ حنات إدارة الشػػؤوف المدينػػة 
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لمشعب الفمسطنيي تحت االحت ؿ إلى رالحاكـ العسكرير ل حت ؿ، بقدر ما نعيي أف ميظمة التحرنر تتخمى 
 ا لشعبها وقنادتها له، المهـ إال إذا رفاجأر مفاوض الميظمة شعبه بما ننثبت العكس.عف تمنثنمه

لكف مفاوض الميظمة نبدو كمف أدمف المفاوضات وال نرند إع ف فشمها وفشػمه، فنقػذؼ رالكػرةر إلػى رالممعػب 
الميظمػة نبػدؤها اإلسرائنمير، حنث كاف فرنؽ االحت ؿ هو ال عب الوحند في رمبارناتر لمتفاوض كاف فرنؽ 

 خاسرا لكيه ال نعترؼ بخسارته إال في يهانتها.
فػػي تقرنػػره المػػؤرخ فػػي النثالػػث مػػف هػػذا الشػػهر المقػػدـ إلػػى مجمػػس حقػػوؽ اإليسػػاف قػػاؿ مقػػرر األمػػـ المتحػػدة 

، رنتشػػارد فولػػؾ، يقػػ  عػػف سػػجؿ السػػكاف فػػي 7961لحقػػوؽ اإليسػػاف فػػي األراضػػي الفمسػػطنينة المحتمػػة عػػاـ 
%( العاـ الماضػي إلػى 291ف عدد المستوطينف النهود في القدس والضفة الغربنة زاد بيسبة )دولة االحت ؿ إ

( مسػػػتعمرة فػػػي الميطقػػػة المصػػػيفة رجر 100( ألفػػػا فػػػي حػػػوالي )310( ألػػػؼ مسػػػتوطف، مػػػيهـ حػػػوالي )610)
ا %( مف مسػاحة الضػفة الغربنػة، أي أكنثػر مػف ضػعفي عػدد مواطينهػ67بموجب اتفاقنات أوسمو التي تمنثؿ )

 مف عرب فمسطنف.
وفسر فولؾ ذلػؾ بػالقوؿ إف رصػنغة أوسػمو قػد سػهمت تعػدنات إضػافنة عمػى األرض الفمسػطنينةر، وأف رالضػـ 
الزاحؼ الذي نعند ببطء رسـ حدود الضفة الغربنةر ال نقتصر عمى شػرقي القػدس فقػط، الفتػا االيتبػاه إلػى أف 

نمكػػػػف الرجػػػػوع عيهػػػػا فػػػػي الطبنعػػػػة الجغرافنػػػػة ريمػػػػط سناسػػػػة االسػػػػتنطاف... التػػػػي تحػػػػدث تغننػػػػرات عمنقػػػػة ال 
والدنموغرافنةر لمضفة الغربنة الذي حذر ميه تقرنر المجية التي أيشػاها مجمػس األمػف الػدولي عمػ  بقػراره رقػـ 

( سػػػية بػػػؿ تعػػػزز بعػػػد توقنػػػ  اتفػػػاؽ أوسػػػمو عػػػاـ 32هػػػو يمػػػط لػػػـ نتغنػػػر بعػػػد ) 7919( فػػػي تمػػػوز عػػػاـ 226)
7993. 

الس ـ اآلفر اإلسرائنمنة إف البياء في المستعمرات االستنطاينة خ ؿ الرب  األوؿ وفي تقرنر لها قالت رحركة 
، بنيما أعمف الخبنػر 311الحالي ارتف  بيسبة ) 1073مف عاـ  %( مقارية م  الرب  األوؿ مف العاـ الميصـر

ي القػدس الفمسطنيي المقدسي في شؤوف االستنطاف خمنؿ تفكجي أف ما تبقى بأندي عرب فمسطنف مف أراضػ
 %( مف مساحتها.73ال نزند عمى )

لكف األهـ في تقرنر فولؾ هو رالجهود القونة التي بػذلتها الحكومػات المعينػة خػ ؿ الشػهور العدنػدة الماضػنة 
مػػ  الوالنػػات المتحػػدة بصػػفتها الوسػػنط الرئنسػػير لمتكنػػؼ السناسػػي مػػ  الحقػػائؽ المادنػػة التػػي أوجػػدتها سناسػػة 

وتعػدنمها لمسػماح بػػ ...  1001ى األرض، فػتـ رإحنػاء مبػادرة السػ ـ العربنػة لسػية االستعمار االستنطايي عمػ
تبادؿ األراضير، لنضنؼ فولؾ: روتبدو هذه وسنمة لضػـ الكتػؿ االسػتنطاينة الكبػرى إلػى إسػرائنؿ تفػتق البػاب 

 لتعدن ت إقمنمنة استجابة لمصالق إسرائنؿ األمينةر.
عينػةر التػي أشػار إلنهػا، ولػـ نشػر إلػى أف الوالنػات المتحػدة لػـ تكػف ولـ نوضق فولؾ، مف هػي رالحكومػات الم

بحاجة إلى رالجهود القونةر لحنثها عمى التكنػؼ مػ  حقػائؽ االسػتنطاف عمػى األرض، وهػي الممتزمػة بتعهػدات 
ممانثمة بموجب الرسالة التي بعنثها رئنسها السابؽ جورج بوش إلى رئػنس وزراء دولػة االحػت ؿ األسػبؽ آرننػؿ 

 .1002وف في الشهر الراب  مف عاـ شار 
ومػػػ  ذلػػػؾ فػػػرف رغالبنػػػة وزراء الخارجنػػػة الػػػذنف زاروا راـ اهللر مػػػؤخرا رطمبػػػوا مػػػف الػػػرئنس عبػػػاس التجػػػاوب مػػػ  
الجهود التي نبذلهار كنري الستئياؼ المفاوضػات باعتبارهػا رالفرصػة األخنػرة لمحػؿر، )وكالػة األيبػاء اإلنطالنػة 

(، بحنػث لػـ نجػد عبػاس مخرجػا مػف رالضػغوط 1073/ 1/ 11ي ركبنػرر فػي رآكير يق  عف مسػؤوؿ فمسػطني
الكبنػػرةر التػػي نتعػػرض لهػػا سػػوى رطػػرح مػػا سػػنقدمه كنػػرير عمػػى لجيػػة متابعػػة مبػػادرة السػػ ـ العربنػػة رمػػف أجػػؿ 
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اتخػػػاذ القػػػرارر، لتظػػػؿ الكػػػرة فػػػي رالممعػػػبر العربػػػي واألمرنكػػػي المسػػػؤوؿ األوؿ واألخنػػػر عػػػف اسػػػتمرار رالضػػػـ 
 لألراضي الفمسطنينة لدولة االحت ؿ. الزاحؼر

بنيمػػا نسػػتمر كنػػري فػػي يهػػج أسػػ فه فػػي بنػػ  الػػوهـ لمفمسػػطنيننف، لنعػػدهـ أواخػػر أنػػار الماضػػي بػػػرإقامة دولػػة 
شػػهرا مقبمػػةر نتفػػؽ خ لهػػا عمػػى رخطػػوات رئنسػػنة  12 – 73فمسػػطنينة مسػػتقمة إلػػى جايػػب إسػػرائنؿر خػػ ؿ ر

لوعد رئنسه باراؾ أوباما في مستهؿ والنته األولى برقامتها خ ؿ عامنف، لمتقدـ في عممنة الس ـر، في تكرار 
، 1001، ووعػػد بػػوش السػػابؽ برقامتهػػا أوائػػؿ عػػاـ 1003ولوعػػد بػػوش سػػمؼ أوبامػػا برقامتهػػا قبػػؿ يهانػػة عػػاـ 

 .7999وتكرارا لموعد األمرنكي عيد توقن  اتفاؽ أوسمو بواشيطف برقامتها عاـ 
%( فقػط 71د نحتمؿ المزند مف تعامػؿ قنادتػه مػ  مصػنره كػػركرةر ورممعػبر، فػػ )لكف الشعب الفمسطنيي لـ نع

%( مػيهـ نعتقػدوف بػأف 21مف الفمسطنيننف نعتقدوف بأف رلعبةر التفاوض سوؼ تقود إلػى إقامػة دولػة لهػـ، و)
 %( نػػروف الطرنػػؽ األفضػػؿ إلنهػػا فػػي رالمقاومػػة غنػػر71رالكفػػاح المسػػمقر هػػو الطرنػػؽ األفضػػؿ إلقامتهػػا، و)

%( مػػيهـ ال نعتقػػدوف بوجػػود أي طرنقػػة لػػػرالتعانش السػػممير بػػنف دولػػة فمسػػطنينة وبػػنف دولػػة 67العينفػػةر، و)
االحػػػت ؿ، حسػػػب اسػػػتط ع لمػػػرأي يشػػػره رمركػػػز بنػػػو لألبحػػػاثر األمرنكػػػي فػػػي النثالػػػث والعشػػػرنف مػػػف الشػػػهر 

، بغض اليظر عف الع قات المشبوهة لهذا المركز.  الميصـر
 77/6/0273، نالعرب اليوم، عم ا 
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 د. سفناف ابو زاندة
قبؿ نومنف كايت الذكرى السادسة لسنطرة حماس عمى قطاع غزة بعد صػدامات دامنػة تػـ خ لهػا تجػاوز كػؿ 

لػت المحرمات بعد اف فقد المئات حناتهـ و تنتـ ابيائهـ و ترممت زوجػاتهـ، اضػافة لمئػات الجرحػى التػي تحو 
حنػػاتهـ الػػى معايػػاة ال تطػػاؽ بعػػد اف فقػػدوا جػػزء مػػف اجسػػادهـ. قبػػؿ سػػتة اعػػواـ تحطمػػت الوحػػدة الفمسػػطنينة 
والتػػي كايػػت احػػدى مقومػػات الصػػمود بعػػد اف ايهػػارت امػػاـ االيقسػػاـ السناسػػي و الجغرافػػي وتحطمػػت معهػػا 

فمسطنيي حراـ و اف الفمسطنيي اليظرنة التي آمف بها الفمسطنينوف لعشرات السينف اف الدـ الفمسطنيي عمى ال
لف نقتؿ آخاه الفمسطنيي و اف طهارة البيدقنة نستوجب اف ال تموث بالػدـ الفمسػطنيي مهمػا كايػت االسػباب و 

 المبررات.
هياؾ شعور بعد مػرور سػتة اعػواـ عمػى هػذه الكارنثػة الوطينػة بشػكؿ عػاـ وعمػى حركػة فػتق بشػكؿ خػاص اف 

االسػتفادة ميهػػا. حتػػى هػػذه المحظػػة لػػـ نػتـ تقنػػنـ مػػا حػػدث بعنػػدا عػػف  الػدروس لػػـ تسػػتخمص واف العبػػر لػػـ نػػتـ
الحسػػابات الشخصػػنة وبمػػا نهػػدؼ االسػػتفادة مػػف االخطػػاء لتجيػػب الوقػػوع بهػػا فػػي المسػػتقبؿ و ضػػماف عػػدـ 

 تكرارها.
حتى هذه المحظة ال توجد روانة فتحاونة واحدة تفسر ما حدث مػف ايهنػار لمؤسسػات السػمطة و فقػداف حركػة 

قطاع غزة لصالق حركة حماس. هياؾ تحمنؿ لممسؤولنات تصؿ الى حد االتهامات لهذا القائد او ذاؾ. فتق ل
 هياؾ مواقؼ قنادات وصؿ بها االمر لمتساوؽ حتى م  روانة حماس.

حتػػى هػػذه المحظػػة هيػػاؾ خػػ ؼ بػػنف قنػػادات و كػػوادر وابيػػاء حركػػة فػػتق عمػػى اسػػباب واهػػداؼ واطػػراؼ هػػذا 
ى مػػػ  روانػػػات ،حتػػػى واف كػػػاف غنػػػر مقتيػػػ  بهػػػا، او اتضػػػق فنمػػػا بعػػػد ايهػػػا غنػػػر الصػػػراع. هيػػػاؾ مػػػف تعػػػاط

صحنحة، وهي اف حماس لـ نكف لدنها مشكمة م  فتق او م  ميظمة التحرنػر، مشػكمتها كايػت مػ  مجموعػة 
 في فتق، لنتضق فنما بعد اف االمر غنر ذلؾ عمى االط ؽ.
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ؼ سقطت غزة. هياؾ مف نقوؿ اف غزة سقطت حنف حتى هذه المحظة لنس هياؾ اتفاؽ عمى روانة واحدة كن
ومعه تـ ذبق هنبػة السػمطة، او اف ايهنػار السػمطة حػدث عيػدما تػـ  1001تـ ذبق العقند راجق ابو لحنة عاـ 
فػػي بنتػػه عمػػى الػػرغـ مػػف تواجػػده فػػي المربػػ  االميػػي لمميتػػدى و وزارة  1001ذبػػق المػػواء موسػػى عرفػػات عػػاـ 
دوف اف نجرؤ احد عمى مساعدته. هياؾ مف نقوؿ اف السػمطة ايهػارت بشػكؿ الداخمنة حنث سمعوا مياشادته 

و الذي تػـ محاصػرة بنتػه عمػى مػدار 1001فعمي عيدما تـ ذبق العقند ابو المجد غرنب و مف معه في نيانر 
 اكنثر مف سب  ساعات دوف امكاينة لعمؿ شنئ مف اجؿ ايقاذ حناته.

بكنثنػر، الميتػدى  1001ف غػزة قبػؿ الخػامس عشػر مػف حزنػراف هياؾ مف نعتقد اف قنادة حركة فتق تيازلت ع
في غزة اصبق خالنا مف غالبنة القنادة قبؿ اشهر. كؿ اعضاء المجية المركزنة في حنيه كايوا خارج غزة ولـ 
نوافؽ احد بالذهاب النها سوى عضو لجية مركزنة واحد. كؿ االعضاء االخرنف وجدوا مبررات لعػدـ الػذهاب 

ري فكر بأف نعقد جمسته هياؾ مػف بػاب التأكنػد عمػى عػدـ التفػرنط بهػذا المكػاف الهػاـ و لكػيهـ . المجمس النثو 
 تراجعوا و عقدوا اجتماعهـ في راـ اهلل.

بعد االحػدث الدامنػة و بعػد سػقوط غػزة تػـ تشػكنؿ لجيػة لبحػث مػا حػدث، وعمػى الػرغـ مػف احترامػي وتقػدنري 
دي مػػ  يتائجهػػا. هػػدفها عمػػى مػػا نبػػدوا كػػاف بالدرجػػة العضػػاء هػػذه المجيػػة، لكػػف لػػـ نتعػػاطى احػػد بشػػكؿ جػػ

االساسنة اف ال نػ ـ احػد مػف المقامػات العمنػا، ليصػبق اوؿ حركػة او سػمطة تحاسػب الجيػدي الػذي لػـ نطمػؽ 
كؿ ما لدنه مف رصاص وتترؾ القائد الذي تخمى عف جيوده. يحاكـ الجيدي الذي سرؽ رغنؼ الخبز ويتػرؾ 

 في ادارة المعركة.القائد الذي انثبت ايه فاشؿ 
بعػػد مػػرور سػػتة اعػػواـ مػػا زالػػت حركػػة فػػتق تبحػػث عػػف يفسػػها وتبحػػث عػػف اجابػػات لمػػا حػػدث. لػػذلؾ، قػػرر 

تشػكنؿ لجيػة لبحػث اسػباب سػقوط غػزة،  1009المؤتمر الحركي السادس الذي ُعقد فػي شػهر اغسػطس عػاـ 
رور مػا نقػارب االربػ  سػيوات حسب عممي وعمى الرغـ مف اييا اصبحيا عمى ابواب المؤتمر الساب  و بعػد مػ

 حتى االف لـ نتـ حتى تشكنؿ هذه المجية.
مػػا نػػؤلميي هػػذه االنػػاـ هػػو اف ابيػػاء فػػتق، خاصػػة فػػي قطػػاع غػػزة نتيافسػػوف عمػػى المواقػػ ، ونتصػػارعوف عمػػى 
المجػػاف، ونتصػػرفوف وكأيػػه لػػـ نتغنػػر شػػنئ وايهػػـ مػػا زالػػوا نحكمػػوف غػػزة. مػػف نسػػتم  الػػى االحػػدانث و الطعػػف 

تشػػكنؿ لجػػاف وتعنػػنف قنػػادات نشػػعر وكػػأف شػػنئ لػػـ نتغنػػر. نختمفػػوف عمػػى كػػؿ صػػغنرة وكبنػػرة، وال والػػيهش و 
نرندوف اف نستسمموا لمحقنقة التي اصبق عمرها ستة اعػواـ اف فػتق فػي غػزة غنػر مسػموح لهػا اف تمػارس اي 

 شكؿ مف اشكاؿ العمؿ التيظنمي واف مقراتها الرئنسنة اصبحت عبارة عف مراكز لشرطة حماس.
بعد ستة اعواـ ابياء فتق بحاجة الى ايتفاضة داخمنػة تطػوي مرحمػة وتبػداء مرحمػة جدنػدة، ايتفاضػة تعنػد فػتق 
الى مكايتها الحقنقنة كرأس حربة لممشروع الوطيي الفمسطنيي. هياؾ قنادات قدمت لمشعب الفمسطنيي الكنثنر 

ها فػػوؽ رؤوسػػيا لػػـ نعػػد لػػدنها القػػدرة واعطػػت شػػبابها وحناتهػػا لفػػتق ولفمسػػطنف ولكػػف هػػذه القنػػادات التػػي يضػػع
واالمكاينة لمواصمة المشوار. هياؾ قنػادات كايػت عبػارة عػف رأس الحربػة لقنػادة خػط سناسػي محػدد نثبػت ايػه 
فاشؿ وهـ ايفسهـ نقولوف اف ال امؿ في االسػتمرار بهػذا الطرنػؽ، لػنس مػف العنػب اف نقولػوا حاوليػا واجتهػديا 

 وار.ولـ يعد قادرنف عمى مواصمة المش
بعد ستة اعواـ فتق بحاجة الى توحنػد صػفوفها ويبػذ الخ فػات مػا بػنف ابياءهػا وقناداتهػا الف المشػوار مػا زاؿ 
طونؿ وارث هذه الحركة ال نمكف اف نختزؿ في شخص او حتى مجموعه، والف القواسـ المشتركة التي توحد 

 اكنثر بكنثنر مف عوامؿ الفرقة والتشرذـ.
 76/6/0273، وكالة معًا اإللبارية



 
 
 

 

 

           38ص                                    0893العدد:                77/6/0273اإلثنين  التاريخ:

 
 رسم لريطة طريق لمشرق األوسط 67

 دنفند أغياطنوس
ما الذي تفعمه أمنركا في الشرؽ األوسط؟ أسم  هذا السؤاؿ نطرح بشػكؿ متزانػد، مػ  اتجػاه إدارة أوبامػا أخنػرا 
يحػػو الػػدعـ العسػػكري لممعارضػػة السػػورنة. نبحػػث اليػػاس، عمػػى يحػػو مصػػنب، عػػف اسػػتراتنجنة تػػربط السناسػػة 

 ورنا بما نجري في البحرنف ومصر والعراؽ وتركنا وأجزاء أخرى في الميطقة.األمنركنة في س
نيبغي أف نتمنثؿ هػدؼ اإلدارة فػي دعػـ القػوى المعتدلػة، أي تمػؾ الممتزمػة بررسػاء قػنـ التعددنػة وحرنػة التعبنػر 

نر الػذي وسنادة القايوف. كايت تمػؾ هػي الموضػوعات المحورنػة التػي تياولهػا الػرئنس أوبامػا فػي خطابػه الشػه
 في القاهرة، غنر أيه لـ نتبعها إال قدر ضئنؿ جدا مف األفعاؿ الممموسة. 1009ألقاه في نوينو )حزنراف( 

أرى أف مػد نػد العػوف لمنثػوار السػورننف بهػدؼ تقػونض إنػراف، الحمنػؼ األساسػي لمػرئنس بشػار األسػد، سػػنكوف 
حػزب اهلل المػدعـو مػف إنػراف  -لطػائفننف خطأ باألساس؛ فعمى الوالنات المتحدة أف تعػارض كػؿ المتطػرفنف ا

 الذنف نهددوف الميطقة. -أو الجهادننف الُسية المدعومنف مف تيظنـ القاعدة بالمنثؿ 
تشعر اإلدارة بنثقة أكبر في دعـ النثوار السورننف يظرا ألف المواء سػمنـ إدرنػس، القائػد العسػكري لمنثػوار، نجسػد 

ي أال تعمػػى أعػػنف المسػػؤولنف األمنػػركننف عػػف الحقػػائؽ: فػػردرنس قػػنـ التعددنػػة المعتدلػػة هػػذه. غنػػر أيػػه نيبغػػ
ضػػعنؼ عسػػكرنا، والوالنػػات المتحػػدة بحاجػػة إلػػى دعمػػه عمػػى وجػػه السػػرعة بحنػػث نصػػبق قائػػدا حقنقنػػا ولػػنس 

 مجرد معرقؿ حسف الينة لمخطط األمنركنة.
تزداد اليزعة الطائفنػة لػدى »ة. بنف أصدقائي مف النثوار السورننف، أسم  التماسا نائسا موجها لمقنادة األمنركن

الياس كؿ نوـ، ونصبحوف أكنثر غضبا عمى يحو نػدفعهـ لمقتػؿ أخػذا بالنثػأر، ونػزداد احتمػاؿ أف نتبعػوا قواعػد 
افتقػػػار »، بحسػػب لػػػؤي السػػقا، السػػوري الكيػػدي المقػػػرب مػػف إدرنػػس. ونضػػنؼ: «جينػػؼ أو أي قواعػػد أخػػرى

 «.در جدند، لف نصبق فنه لمهمتيا ومهمتكـ أساس ميطقيالوالنات المتحدة لمقنادة نهبط بالحرب إلى ميح
إدرنس رجؿ طنب وقائد حساس. لقد أخبريي في مقاب ت عدة أيه نفضؿ التواصؿ مػ  العمػوننف والمسػنحننف 
واألقمنات األخرى في سورنا، وأيه نرغػب فػي العمػؿ مػ  الجػنش السػوري، وطمأيػة روسػنا بشػأف مسػتقبمها فػي 

 الصفات الطنبة ستكوف عدنمة الجدوى ما لـ نيتصر في ساحة المعركة.سورنا. غنر أف كؿ هذه 
إف الحروب تغرس بذور التطرؼ، منثمما شهدت أمنركا في حربها بالوكالػة ضػد السػوفنات فػي أفغايسػتاف قبػؿ 
نث نثػػة عقػػود. نتعػػنف عمػػى الوالنػػات المتحػػدة توضػػنق أيهػػا تػػدعـ إدرنػػس يظػػرا أليػػه معتػػدؿ. وفػػي حالػػة ايحػػراؼ 

 ف هذا اليهج فريها تخاطر بفقداف دعـ الوالنات المتحدة.قواته ع
إف التزاما ممانث  بمسار معتدؿ نتفػادى اليػزاع الطػائفي بػنف الُسػية والشػنعة نجػب أف نػدف  السناسػة األمنركنػة 

 في البحرنف.
التقػػػػى مسػػػػؤولوف أمنركنػػػػوف رفنعػػػػو المسػػػػتوى األمنػػػػر سػػػػمماف بػػػػف حمػػػػد آؿ خمنفػػػػة. ورغػػػػـ الضػػػػغوط الطائفنػػػػة 

 محتدمة في البحرنف، فقد استمر األمنر سمماف بف حمد في المطالبة بحوار وطيي والمصالحة.ال
غنر أف األمنر سمماف بف حمد بحاجة لقدر مف الدعـ الدبموماسي األمنركي لتعزنز هذه العممنة اإلص حنة. 

صػػ حات اقتصػػادنة إيػػه بحاجػػة ألف تضػػغط الوالنػػات المتحػػدة عمػػى آنػػة اهلل مػػف أجػػؿ يبػػذ العيػػؼ فػػي مقابػػؿ إ
 حقنقنة تيتهجها الحكومة وتجعؿ الحناة أفضؿ بسرعة وبشكؿ واضق في األحناء الشنعنة.

ونجب أف تكػوف مصػر منثػاال نثالنثػا عمػى سناسػة دعػـ االعتػداؿ والتصػالق األمنركػي. الحقنقػة المؤلمػة هػي أف 
 تعددي فعمي.حكومة جماعة اإلخواف المسممنف التي نرأسها مرسي تعجز عف اإلدارة بأسموب 
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نشنر استط ع رأي جدند لمركز زغبي لمخدمات البحنثنة إلى ايخفاض حاد في يسبة تأنند مرسػي. قبػؿ عػاـ، 
النػػوـ، ايخفضػػت «. نجػػب احترامهػػا»أو « إنجابنػػة مرضػػنة»فػػي المائػػة إف فػػوزه جػػاء بمنثابػػة يتنجػػة  11قػػاؿ 

 في المائة فقط. 13اليسبة لتصؿ إلى 
مػػف قػػايوف اإلفػػ س األمنركػػي؛ فهػػي تعتمػػد عمػػى  77اقتصػػادنا لمػػتف الفصػػؿ  تمنثػػؿ مصػػر اآلف منثػػاال سناسػػنا

المعويات مف قطر، أحد حمفػاء الوالنػات المتحػدة، والتػي تػدعـ جماعػة اإلخػواف المسػممنف بشػكؿ غنػر حكػنـ. 
عمى الوالنات المتحدة أال تشرط المساعدات االقتصػادنة المقدمػة مػف واشػيطف وصػيدوؽ اليقػد الػدولي بفػرض 

يمػػا بػػااللتزاـ سنا سػػات إصػػ ح صػػارمة )االسػػتراتنجنة التػػي جػػرى تبينهػػا عمػػى يحػػو خػػاطئ العػػاـ الماضػػي(، وا 
 بتحقنؽ التعددنة.

نيبغػػػي أف نمػػػـز صػػػيدوؽ اليقػػػد الػػػدولي مرسػػػي بحمػػػؿ جمنػػػ  األحػػػزاب السناسػػػنة المصػػػرنة عمػػػى تبيػػػي حزمػػػة 
 ا مصر.المساعدات التي مف شأيها أف تعزز الوحدة الوطينة التي تحتاج إلنه

نيبغػي أف تمتػد اسػتراتنجنة دعػـ االعتػداؿ ومقاومػة التطػرؼ هػذه إلػى العػراؽ، حنػث أهػدرت الوالنػات المتحػدة 
الكنثنر في صورة ضحانا وأمواؿ. ما زالت الوالنات المتحدة تممؾ منزة هياؾ، يظرا أليهػا تػوفر أسػمحة وتػدرنبا 

مػف أجػؿ الوحػدة العراقنػة )ممػا نعيػي تضػمنف الُسػية عسكرنا، ونيبغي أف نيتهج أوباما أسموبا دبموماسنا أقػوى 
 المعزولنف( وضد العيؼ الذي نؤجج يار الحرب الطائفنة هياؾ.

ونكمػػف التحػػدي األخنػػر فػػي تركنػػا: إذا مػػا آنثػػر رئػػنس الػػوزراء رجػػب طنػػب أردوغػػاف التسػػمط، فسنخسػػر دعػػـ 
 أوباما.

ونجب أف نمنثؿ تسػمنق النثػوار السػورننف جػزءا ربما تكوف المطالبة باالعتداؿ في الشرؽ األوسط فكرة ساذجة. 
مف جهد عممي لموقوؼ فػي صػؼ القػوات المعتدلػة ومقاومػة العيػؼ الطػائفي وتشػجن  الحكومػات عبػر أيحػاء 

 .الميطقة التي تحتـر التعددنة
 75/6/0273، الشرق األوسط، لندن

 
 عين العاصفة: حكومة جديدة تواجو بيئة أمنية متغيرة  في "إسرائيل" 60

 شنفتاف و شاي فنمدمافداف 
 شاي فيمدمان

تُبرز حالة االضطراب والتقمب األخنرة التي تجتاح الشرؽ األوسط تحػدنات خطنػرة وتكشػؼ عػف فػرص هامػة 
لمحكومة اإلسرائنمنة الجدندة. لقد تجيبت إسرائنؿ حتى اآلف ارتكاب أي خطأ فادح في العامنف الماضننف ميذ 

ها تعاممت م  آنثار االيتفاضات في الميطقػة بقػرارات واعنػة ووضػوح نكػاد بدء الصحوة العربنة. وفي الواق  أي
نكػػوف ميقطػػ  اليظنػػر. ونيطبػػؽ ذلػػؾ خصوصػػًا عمػػى سػػورنا، حنػػث رفضػػت إسػػرائنؿ التحنػػز إلػػى جايػػب عمػػى 

ومػف شػأف «. حػزب اهلل»حساب آخر في الحرب األهمنة، وركزت بػداًل مػف ذلػؾ عمػى ميػ  يقػؿ األسػمحة إلػى 
ُتسػػهؿ لمحكومػػة الجدنػػدة التعامػػؿ مػػ  القػػرارات األكنثػػر صػػعوبة المطموبػػة لضػػماف مسػػتقبؿ هػػذه اليجاحػػات أف 

 إسرائنؿ كدولة نهودنة دنمقراطنة.
ومف بنف تمؾ القرارات ما نتعمؽ بالبريػامج اليػووي اإلنرايػي. إذ ال نػزاؿ الجػدؿ محتػدمًا فػي إسػرائنؿ حػوؿ هػذه 

 إلى تبعات خطنرة. المسألة، حنث إف جمن  الخنارات تفضي عمى ما نبدو
وتكمػف المسػػألة الجوهرنػػة األخػػرى فػػي ع قػة إسػػرائنؿ مػػ  تركنػػا. فقػػد اتخػذ كػػ  البمػػدنف بالفعػػؿ خطػػوات لػػرأب 
لػى متػى ستسػتمر. وعمػى كػؿ حػاؿ، سػتبقى  الصدع، لكف لـ نتضق بعد إلى أي مدى ستصؿ هذه الجهود، وا 
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طقػة وقػوة اقتصػادها ومهارتهػا فػي اسػتخداـ هذه المسػألة جوهرنػة فػي ضػوء طمػوح تركنػا وعمػو شػأيها فػي المي
 قوتها الياعمة.

كما أف الصحوة العربنة سوؼ تؤنثر عمى عممنة صي  القرارات في إسرائنؿ. فرغـ أيهػا ال تػزاؿ صػحوة عربنػة 
داخمنػػػة، إال أف صػػػعود اإلسػػػ ـ السناسػػػي ويمػػػو حالػػػة عػػػدـ االسػػػتقرار اإلقمنمػػػي نػػػؤنثراف بشػػػكؿ مباشػػػر عمػػػى 

الخصػػوص، فػػرف الػػدور المحتمػػؿ لمجهػػادننف فػػي سػػورنا والوضػػ  غنػػر الواضػػق باليسػػبة  إسػػرائنؿ. وعمػػى وجػػه
 الستقرار األردف سوؼ نشك ف المشهد األميي المستقبمي إلسرائنؿ.

وعمػػى الػػرغـ مػػف هػػػذه التحػػدنات، طػػورت إسػػػرائنؿ العدنػػد مػػف األصػػوؿ االسػػػتراتنجنة الهامػػة خػػ ؿ السػػػيوات 
مرنكنػػػة اإلسػػػرائنمنة إلػػػى مرحمػػػة فرنػػػدة مػػػف التقػػػارب، ال سػػػنما فػػػي مجػػػاؿ األخنػػػرة. أواًل، وصػػػمت الع قػػػات األ

 الدفاع.
نثاينػػًا، ال تواجػػه إسػػرائنؿ حالنػػًا أي تهدنػػد عسػػكري تقمنػػدي. كمػػا أف سػػورنا والعػػراؽ ميهمكتػػاف فػػي صػػراعاتهما 

حػزب »راؽ والداخمنة؛ وبشكؿ أوس  يطاقًا، أصبحت الميطقة ميقسمة بشكؿ متزاند بنف الشنعة في إنراف والعػ
مف جهة، والسية في األردف ومصر والمممكػة العربنػة السػعودنة ودوؿ الخمػنج األصػغر حجمػًا مػف جهػة « اهلل

أخرى. ونحظى اإلسرائنمنوف بمنزة استراتنجنة فرندة في ظؿ تمؾ البنئة، ال سنما يظرًا ألف بعض دوؿ الخمنج 
 ربما تكوف في الواق  أكنثر منً  لمتحالؼ معهـ ضد إنراف.

أمػػا األصػػؿ النثالػػث فهػػو إعػػادة التأكنػػد مػػؤخرًا عمػػى رمبػػادرة السػػ ـ العربنػػةر، وهػػي عبػػارة عػػف مقتػػرح سػػعودي 
. ونشػنر ظهػور هػذا المقتػرح 1001إلرساء الس ـ بنف اإلسرائنمننف والفمسطنيننف ُطرح لممػرة األولػى فػي عػاـ 

ة عمػػا كػػاف عمنػػه الوضػػ  فػػي السػػيوات مجػػددًا إلػػى أف الػػدوؿ العربنػػة هػػي أكنثػػر مػػنً  إلجػػراء مياقشػػات منثمػػر 
 السابقة.

«. حمػاس»و« حػزب اهلل»واألصؿ الرابػ  هػو قػوة الػردع الكبنػرة إلسػرائنؿ ضػد الفػاعمنف مػف غنػر الػدوؿ منثػؿ 
أصػػبق ميهمكػػا حالنػًا فػػي الحػػرب « حػزب اهلل»، كمػػا أف 1006فمػـ ُتطمػػؽ أي صػوارنخ مػػف لبيػػاف ميػذ صػػنؼ 

 عندًا عف الصراع م  إسرائنؿ.األهمنة السورنة، مما زاد تشتنته ب
خامسػًا، تشػهد إسػرائنؿ طفػرة فػي اليمػو االقتصػػادي يتنجػة اإلدارة المسػؤولة ليظمهػا المالنػة والمصػرفنة، حنػػث 
نقارب مسػتوى الفػرد مػف إجمػالي الػدخؿ المحمػي فػي الوقػت الحػالي المسػتونات األوروبنػة. وفضػً  عػف ذلػؾ، 

 اقة ونرج  ذلؾ جزئنًا إلى اكتشافات الهندروكربويات الجدندة.تتجه الدولة يحو االستق ؿ في مجاؿ الط
وم  ذلؾ، فعمى الرغـ مف الفائدة الواضحة لهذه المزانا االستراتنجنة، إال أيها تجعؿ الحكومة اإلسرائنمنة غنر 

ذا  راغبة في المخاطرة إلى جايب إرجائها اتخاذ القرارات الصعبة بشأف إيهاء احػت ؿ األراضػي الفمسػطنينة. وا 
واصمت الحكومة اإلسرائنمنة حالة ال فعؿ، فريها بحكـ األمر الواق  تخاطر بااليزالؽ إلى دولة نثيائنة القومنػة 
بداًل مف أف تكوف هياؾ دولتنف لشعبنف. وأنة محاولة لحؿ المسألة بشكؿ أحادي الجايب سوؼ تبوء بالفشؿ؛ 

الفمسػطنينة لتحقنػؽ يجػاح حقنقػي اسػتراتنجي ويػزع  لذا نجب عمى رئنس الوزراء يتيناهو أف نعمؿ مػ  السػمطة
فتنؿ التهدند الوجػودي الكػامف فػي اسػتمرار غنػاب السػ ـ فػي الميطقػة. وفػي الوقػت الػذي تعمػؿ فنػه واشػيطف 
مػػرة أخػػرى عمػػى مسػػايدة إجػػراء مفاوضػػات منثمػػرة مػػ  الفمسػػطنيننف، نجػػب عمػػى إسػػرائنؿ أف ُتظهػػر رغبتهػػا فػػي 

 دي إلى إحداث تقدـ ممموس.اتخاذ خطوات قونة ومؤنثرة تؤ 
وفي الواق  أف مستقبؿ مشاركة الوالنات المتحدة في الميطقة هو في حد ذاته عامؿ هاـ وحاسػـ فػي المعادلػة 
األمينة إلسرائنؿ. فدوف وجود اهتماـ أمرنكي يشط ومشاركة أمرنكنة فعالة في الميطقة، سوؼ تكوف إسػرائنؿ 

رغػـ أف االيتفاضػات العربنػة شػتتت ايتبػاه بعػض الػدوؿ بعنػدًا عػف معزولة ومف نثـ ستواجه تهدندات عمنقة. و 
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صراعاتها م  إسرائنؿ، إال أيها زادت أنضًا مف دور الرأي العاـ في هػذه البمػداف. وقػد تسػبب ذلػؾ فػي بعػض 
األحناف في تصػدر المتطػرفنف لممشػهد، ممػا أدى إلػى تحدنػد قػدرة إسػرائنؿ عمػى التعامػؿ الظػاهري مػ  العدنػد 

ؿ العربنة. ومف شأف هذه الػدنيامنكنات أف تضػر بوضػ  إسػرائنؿ االسػتراتنجي، ال سػنما إذا ايفصػمت مف الدو 
 واشيطف عف الميطقة وأرجأ قادة إسرائنؿ القضانا الهامة لفترة طونمة جدًا.

 
 دان شيفتان

رارات لقػػػد شػػػهد المجتمػػػ  اإلسػػػرائنمي عمػػػى مػػػدار العقػػػد الماضػػػي تغنػػػرًا جػػػذرنًا سػػػنؤنثر عمػػػى عممنػػػة صػػػي  القػػػ
، فػرف مفهػـو الدولػة بشػأف 1000الحكومنة لسيوات قادمة. وبدانػة مػف االيتفاضػة الفمسػطنينة النثاينػة فػي عػاـ 

الس ـ قد تحوؿ بشكؿ جذري، حنث أصبق العدند مف اإلسرائنمننف نؤميوف بأف الجزء العممي مػف طموحػاتهـ 
ميػ  الحػرب وردع األعػداء المباشػرنف، بػدا يحو الس ـ نيبغي إهماله، إف لـ نكف التخمي عيه كمنة. وبخ ؼ 

أف إسػػػرائنؿ ال تعطػػػي أولونػػػة ألي جهػػػود يشػػػطة لمتوصػػػؿ إلػػػى سػػػ ـ مػػػ  العػػػرب. وفػػػي الماضػػػي، افتػػػرض 
العدنػػدوف أف هػػذا الجػػدار الػػرادع وحػػده سػػوؼ نقيػػ  العػػرب فػػي اليهانػػة بػػالتوقؼ عػػف تقػػونض مأمػػف  إسػػرائنؿ. 

ر قوتهػا االجتماعنػة والعسػكرنة والسناسػنة، فػرف إسػرائنؿ تواجػه ولكف عمى الرغـ مف العممنات المتكررة إلظها
 اآلف صراعًا لـ تخبت جذوته، لكيه أخذ شكً  جدندًا.

وال شؾ أف إسرائنؿ ال تزاؿ تحظى بالتفوؽ العسكري التقمندي في الميطقة. لكف معظـ أعدائها قد ابتعدوا عف 
ضد الشعوب بشػكؿ فعػاؿ )عمػى سػبنؿ المنثػاؿ، إطػ ؽ منداف القتاؿ، وتحولوا إلى أسالنب تنثنر حقد الشعوب 

الصػوارنخ العشػوائنة ضػػد القػرى اإلسػرائنمنة(. وعمػػى يحػو ممانثػؿ، فػػرف بعػض جوايػب عممنػػة صػي  القػرار فػػي 
الدوؿ العربنة ابتعدت عف القادة الحكومننف لتصؿ إلػى الشػارع، حنػث نغمػب أف نيظػر المواطيػوف المتطرفػوف 

ورغػػػـ أف العدنػػػد مػػػف الػػػدوؿ العربنػػػة تتشػػػارؾ فػػػي مصػػػالحها االسػػػتراتنجنة مػػػ   إلػػػى إسػػػرائنؿ عمػػػى أيهػػػا عػػػدو.
 إسرائنؿ، إال أف اليفوذ المتيامي آلراء الجمهور المتطرفة حالت إلى حد بعند دوف التعاوف بنيهـ.

وتشنر هذه العوامؿ مجتمعة إلى أف إسرائنؿ دخمت عهد رما بعد عممنة الس ـر م  الفمسطنيننف. وعمى الرغـ 
مف أف الحكومة اإلسرائنمنة الجدندة أكنثر منً  إلى الوسط، إال أف اإلسرائنمننف ال نجدوف أي شرنؾ فمسطنيي 
لمس ـ. كما أيهـ نروف أف الظروؼ اإلقمنمنة غنر المستقرة ال تسمق لهـ بتقدنـ تيازالت كبنرة أو الدخوؿ فػي 

التػي سػتؤنثر فنهػا االيتفاضػات العربنػة  مفاوضات مكنثفة. وعمى وجػه الخصػوص، فػرف شػكوكهـ حػوؿ الكنفنػة
عمى األردف نعيي أيه ال نمكف التوصؿ إلػى أي اتفػاؽ يهػائي مػ  الفمسػطنيننف حػوؿ قضػانا الحػدود والقضػانا 

عمى « حماس»ذات الصمة. ومف جايبهـ، لف نقبؿ الفمسطنينوف أي اتفاؽ س ـ ال نشمؿ غزة، حنث تسنطر 
 ض بشدة إلسرائنؿ هو السناسة المتحكمة التي تتبعها الحركة.القطاع بنيما ال نزاؿ موقفها المياه

ورغػػـ هػػذا المشػػهد البػػائس حػػوؿ احتمػػاالت التوصػػؿ إلػػى سػػ ـ دائػػـ، إال أيػػه ال نػػزاؿ نتعػػنف عمػػى إسػػرائنؿ أف 
لػػػنس ألف تمػػػؾ الخطػػػوة سػػػوؼ تػػػؤدي إلػػػى التوصػػػؿ إلػػػى اتفػػػاؽ، لكػػػف أليهػػػا  --تيفصػػػؿ عػػػف الضػػػفة الغربنػػػة 

لهونػػة النهودنػػة لمدولػػة. وفػػي ظػػؿ الظػػروؼ الراهيػػة، ال تسػػتطن  إسػػرائنؿ إيجػػاز ذلػػؾ ضػػرورنة لمحفػػاظ عمػػى ا
الهدؼ بأنة طرنقة بخ ؼ اليهج األحادي. وع وة عمى ذلؾ، فمػف خػ ؿ اليقػؿ النثابػت لمسػنطرة إلػى السػمطة 

 --)أ( وتحونؿ أراضي مف الميطقة )ج( إلى الميطقة )ب(، ومف الميطقة )ب( إلى الميطقة  --الفمسطنينة 
تسػػتطن  إسػػرائنؿ أف تظهػػر لممجتمػػ  الػػدولي أيهػػا ممتزمػػة بااليسػػحاب مػػف الميػػاطؽ الفمسػػطنينة. وفػػي سػػبنؿ 
تعزنػػز تمػػؾ الخطػػوات، تسػػتطن  الوالنػػات المتحػػدة أف تسػػاعد إسػػرائنؿ عمػػى تطػػونر حاجزهػػا لمقاومػػة اإلرهػػاب 

فػػي الضػػفة الغربنػػة مػػف شػػأيها أف  حػػوؿ الضػػفة الغربنػػة. إف موافقػػة الوالنػػات المتحػػدة عمػػى تصػػرفات إسػػرائنؿ
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تحمػػي الػػب د أنضػػًا مػػف ضػػغط األمػػـ المتحػػدة واالتحػػاد األوروبػػي. وبػػدوف ذلػػؾ القبػػوؿ الػػدولي، فػػرف إسػػرائنؿ 
 تخاطر بررغامها عمى أف تكوف دولة نثيائنة القومنة.

 7/6/0273، معيد واشنطن
 

 الشارع الفمسطيني يفيم انو ال بديل البو مازن الحاليفي الوقت  63
 أساؼ جبور

اضطر وزنر الخارجنة االمرنكنة جوف كنري االسػبوع الماضػي الػى الغػاء زنارتػه الػى القػدس وراـ اهلل، بسػبب 
المباحنثػػات العاجمػػة التػػي تجرنهػػا االدارة فػػي الموضػػوع السػػوري. ولكػػف مػػا أف عمػػـ بايػػه سنضػػطر الػػى التخمػػي 

ف الوالنات المتحدة مصممة عمػى مواصػمة عف الزنارة، حتى سارع كنري ل تصاؿ بابو مازف كي نوضق له ا
مساعنها الستئياؼ المفاوضات بنف اسرائنؿ والفمسطنيننف. وندؿ هذا االطػ ع الهػاتفي السػرن  عمػى االهمنػة 
التي نولنها االمرنكنوف الستئياؼ المسنرة السناسنة، وهذه الحقنقة تساعد ابو مػازف، الوؿ مػرة ميػذ زمػف بعنػد 

 ا صمة وأف نتمت  ببعض مف االستقرار السمطوي. عمى اف نصبق مرة اخرى ذ
مػػػف يػػػواٍح عدنػػػدة نمكػػػف االدعػػػاء اف فػػػي وضػػػعها الحػػػالي تػػػدنر السػػػمطة الفمسػػػطنينة معركػػػة بقػػػاء. فالوضػػػ  
االقتصػادي سػنئ وتنػار السػنولة اليقدنػة، فػي ايخفػاض مسػتمر، نجبػر السػمطات عمػى تحونػؿ رواتػب مػوظفي 

الفمسطنينة نحذروف مف أف تأخنر الدفعات ستكوف له آنثار، ونشكوف  السمطة عمى دفعتنف. وفي أجهزة االمف
مػػػف يقػػػص وسػػػائؿ فػػػرض القػػػايوف واليظػػػاـ. وقػػػد أدى ارتفػػػاع الضػػػرائب واالسػػػعار الػػػى مظػػػاهرات احتجػػػاج، 
واسػػػتقالة رئػػػنس الػػػوزراء سػػػ ـ فنػػػاض، الػػػذي عمػػػى االقػػػؿ فػػػي يظػػػر الغػػػرب نعتبػػػر رمػػػز التغننػػػر االقتصػػػادي 

 لـ تبشر بالخنر.واالداري في السمطة، 
ولكف عمى يحو مفعـ بالمفارقة، فاف الوض  السنئ الذي عمقت فنه السمطة نسػاعد بالػذات عمػى اسػتقرار ابػو 
مػػازف بصػػفته الشخصػػنة الوحنػػدة التػػي بوسػػعها تغننػػر الصػػورة. فعمػػى خمفنػػة مشػػاكؿ حمػػاس مػػ  مصػػر ومػػ  

 الرئنس القدنـ لمسمطة.  االنرايننف، فاف عنوف الفمسطنيننف واالمرنكننف تتطم  االف الى
 

 ال يبحث عن مصالحة مع حماس
غنر مػرة هػدد ابػو مػازف المحػبط باالسػتقالة مػف ميصػبه وتػرؾ مشػاكؿ السػمطة الصػعبة لعيانػة شػخص آخػر. 
ولكػػف فػػي الوضػػ  الحػػالي، عيػػدما نعايقػػه االمرنكنػػوف، وخصػػومه مػػف حمػػاس ميشػػغموف بمشػػاكؿ اخػػرى، فػػاف 

قالة، لنس قرنبا عمى االقؿ. قائمة بدائمه المحتممنف، التي تضميت في الماضي التقدنر هو ايه ال نعتـز االست
اسماء منثؿ مرواف البرغونثي، جبرنؿ الرجوب، محمد دحػ ف وآخػرنف، اختفػت عػف الخطػاب الجمػاهنري. كمػا 

 أف الشارع الفمسطنيي نفهـ، عمى ما نبدو ايه في الوقت الحالي ال بدنؿ البو مازف.
الخطػػػة االمرنكنػػػة السػػػتئياؼ المسػػػنرة السناسػػػنة، نفتػػػرض بػػػابو مػػػازف أف نكػػػوف المحػػػور وكمػػػا أسػػػمفيا، حسػػػب 

المركزي في الطرؼ الفمسطنيي. ورئنس السمطة واع لذلؾ، ولهذا فايػه نبػدي تصػمبا وغنػر مسػتعد الف نتيػازؿ 
تحرنر  عف الشروط المسبقة التي وضعها الستئياؼ المفاوضات، وعمى رأسها تجمند البياء في المستوطيات.

سجياء، كايوا اعتقموا قبؿ اتفاؽ اوسمو، نعتبر هو انضا شرطا مركزنػا لمسػمطة، ولكػف مسػؤوال فمسػطنينا  701
الػػى ايػػه حتػى لػػو وافقػػت اسػػرائنؿ عمػى تحرنػػرهـ فػػاف االمػػر لػػف ’ معػػارنؼ‘اشػار فػػي الماضػػي فػػي حػدنث مػػ  

 نؤدي بالضرورة الى استئياؼ المفاوضات.
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افػؿ تخشػى مػف أف نػؤدي الػرفض العينػد السػتئياؼ المسػنرة السناسػنة والتوجػه رغـ ذلؾ، توجد في السمطة مح
الػػػى المسػػػار احػػػادي الجايػػػب فػػػي االمػػػـ المتحػػػدة الػػػى عقوبػػػات، كوقػػػؼ المسػػػاعدات االقتصػػػادنة مػػػف جايػػػب 
الوالنػػات المتحػػػدة أو تقمنصػػػها بشػػػكؿ كبنػػػر. ولكػػػف رغػػػـ المشػػػاكؿ االقتصػػػادنة والمصػػػاعب فػػػي دفػػػ  الرواتػػػب 

االمػػف، ال نتػػردد ابػػو مػػازف فػػي اصػػدار االوامػػر العتقػػاؿ ياشػػطي حمػػاس وجهػػات اخػػرى. وفػػي  لرجػػاؿ أجهػػزة
بعػػض الحػػاالت تكػػوف اسػػرائنؿ هػػي التػػي تيقػػؿ الػػى ابػػو مػػازف االسػػماء. رجػػاؿ االجهػػزة نيفػػذوف اوامػػر رئػػنس 

االقػؿ السمطة بشكؿ جند، ممػا نػدؿ عمػى أيهػـ نعتبػروف أبػو مػازف الػزعنـ الفمسػطنيي غنػر المشػكوؾ بػه عمػى 
 صحنحا حتى االف.

كما أف تعننف رامي الحمداهلل رئنسا لموزراء، بػدال مػف سػ ـ فنػاض الػذي كػاف خصػما البػو مػازف، دلنػؿ عمػى 
قػػوة رئػػنس السػػمطة. وعمػػؿ الحمػػداهلل مستشػػارا قرنبػػا البػػو مػػازف ونعتبػػر موالنػػا جػػدا لػػه. اضػػافة الػػى ذلػػؾ فػػاف 

بػػو مػػازف نشػػعر بمػػا نكفػػي مػػف النثقػػة بػػاليفس، ولػػنس تعنػػنف شػػخص ال نػػرتبط بػػأي شػػكؿ بحمػػاس أنثبػػت بػػاف ا
مؤكػػدا عمػػى االطػػ ؽ اف نكػػوف نبحػػث عػػف مصػػالحة مػػ  الميظمػػة. نبػػدو مػػف ياحنتػػه الػػدعـ االمرنكػػي أهػػـ. 
وحماس بالػذات، التػي تهتػز مكايتهػا بسػبب الكتػؼ البػاردة مػف مصػر واغػ ؽ المكتػب السناسػي لمميظمػة فػي 

 ف بالمصالحة. دمشؽ، معينة اكنثر بكنثنر مف ابو ماز 
الحرب في سورنة والصراع عمى رئاسة المكتب السناسي، الذي في يهانة المطاؼ بقنت في ند خالػد مشػعؿ، 
ضعضػػ  قػػوة الميظمػػة وسػػاهـ فػػي اليزاعػػات الداخمنػػة فنهػػا. وعيػػدما خػػرج الػػى الشػػوارع فػػي غػػزة فػػي الػػذكرى 

اهتزاز قوة الردع لحماس. في الضفة،  ألؼ مف مؤندنها، كاف هذا دلن  عمى 300السيونة لتأسنس فتق يحو 
حنث نمارس ابو مازف ضغطا زائدا عمى ياشطي حماس، وجدت الميظمة يفسها فػي حالػة دفػاع حقػا. وهكػذا 

 بقي رئنس السمطة، الذي سارع كنثنروف الى تأبنيه، الجهة االقوى واالكنثر استقرارا في الطرؼ الفمسطنيي. 
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