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 رامي الحمد اهلل يقدـ استقالتورئيس الحكومة في الضفة  7

مصدر فمسطيني أف  ،وليد عوضنقاًل عف مراسميا راـ اهلل  مف 21/6/2013القدس العربي، لندف،  ذكرت
مساء الخميس باف رئيس الوزراء الفمسطيني الدكتور رامي الحمد اهلل لجأ  "القدس العربي"رفيع المستوى اكد لػ

بو لخيار تقديـ استقالتو لمرئيس الفمسطيني محمود عباس، بعد أف باتت حكومتو برأسيف، ىو مف جية، ونائ
 .الدكتور محمد مصطفى مف جية اخرى، مشيرًا الى أف جيودًا تبذؿ لثنيو عنيا

وحسب المصدر الذي فضؿ عدـ الكشؼ عف اسمو، فاف مصطفى الذي يشغؿ منصب النائب الثاني لرئيس 
الوزراء لمشؤوف االقتصادية أقدـ عمى اتخاذ قرارات مؤخرا دوف الرجوع لحمد اهلل مما دفع الثاني لمجوء 

 ستقالة بيدؼ تحديد صالحيات رئيس الوزراء ونائبو.لال
الحمد اهلل رفض أف يكوف طرطورا فاختار المجوء لالستقالة، لوضع حد لنائبيو ‘وأضاؼ المصدر قائال 

 ، مستبعدا اف يقبؿ عباس استقالتو.’وخاصة مصطفى الذي يتصرؼ وكأنو ىو رئيس الوزراء
في اشارة الى فقداف الحمد اهلل الكثير مف ’ كومة خالية الدسـح‘والمح المصدر باف حكومة الحمد اهلل ىي 

 صالحياتو حتى انو لـ يكف لو رأي في تعييف نائبيو مصطفى والدكتور زياد ابو عمرو.
يوما فقط مف تسممو  81واكدت مصادر فمسطينية عديدة مساء الخميس تقديـ الحمد اهلل استقالتو بعد 

حيات. وذكرت المصادر اف الحمد اهلل وجد نفسو بيف فكي ذات منصبو وذلؾ بسبب خالفات عمى الصال
الكماشة التي كاف يعاني منيا سمفو سالـ فياض، وىي األزمة المالية وكيفية التعامؿ معيا في ظؿ توقعات 

 مرتفعة مف قبؿ مختمؼ الشرائح، وطريقة تعاطي ديواف الرئاسة الفمسطينية معيا، إضافة إلى نائبيو. 
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در الى إف سعي بعض القيادات الفمسطينية لجعؿ دور رئيس الوزراء ىامشيا واستعادة واشارت المصا
ىو ما دفع الحمد اهلل لتقديـ استقالتو.  -أي ديكور  -صالحياتو لمؤسسة الرئاسة وتحويمو الى العب ثانوي 

وآخر  وترى بعض المصادر أف قرار عباس بتعييف نائبيف لرئيس الوزراء واحد لمضفة ىو محمد مصطفى
لغزة ىو زياد أبو عمرو شكؿ عامؿ تفجير ليذه الحكومة مف أولى جمساتيا، خاصة وانو كاف مطموبا اف 

 يكوف احدىـ منصبو تشريفيا. 
في صفحتو عمى موقع كتب الحمد اهلل  أفالضفة الغربية مف  20/6/2013، وكالة رويترز لألنباء وأوردت

 وأعمالو." صالحياتوفي  الخارجية التدخالتبعد " فيسبوؾ لمتواصؿ االجتماعي انو اتخذ القرار
الشرؽ »مصادر سياسية مطمعة قالت لػ، أف راـ اهللمف  21/6/2013الشرؽ األوسط، لندف، وأضافت 
 إف الحمد اهلل قدـ استقالتو بنفسو إلى رئيس ديواف الرئاسة الدكتور حسيف األعرج. « األوسط
غير جدية وأنيا مجرد احتجاج عمى طريقة معالجة الممؼ  مسؤوال فمسطينيا رفيعا االستقالةوأعتبر 

االقتصادي الذي يعتبر مف اختصاص مصطفى، وىناؾ مف تحدث عف خالؼ مع نائبو الثاني زياد أبو 
إف طريقة تقديمو االستقالة تؤكد «: »الشرؽ األوسط»عمرو. وقاؿ المسؤوؿ، الذي طمب عدـ ذكر اسمو، لػ

ؤوؿ، فإف الحمد اهلل بعث برسالة االستقالة مع الموظفيف في مكتبو وسمميا أنو غير جاد فييا. وحسب المس
لو كاف الحمد هلل جادا في استقالتو لكاف سمميا مباشرة لمريئس »وأضاؼ المسؤوؿ: «. إلى ديواف الرئيس

يقة طر »واعتبر المسؤوؿ أف «. محمود عباس بنفسو وأعمف مف أماـ مقر الرئاسة أنو مستقيؿ لألسباب التالية
 «.االستقالة ستسيء إلى السيد الحمد اهلل

 الناطؽ الرسمي باسـ، أف راـ اهللمف  20/6/2013، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا( وجاء في
الرئاسة نبيؿ أبو ردينة، أعمف مساء اليوـ الخميس، أف رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد اهلل، قدـ استقالتو 

 س محمود عباس.إلى السيد الرئي
 وقاؿ أبو ردينة 'إف الرئيس سينظر في ىذه االستقالة'.

 
 دويؾ: استقالة حكومة "الحمد اهلل" فشؿ ذريع لعباس 2

اعتبر رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني عزيز دويؾ استقالة حكومة رامي الحمد : حمزة حيمور -السبيؿ
شاًل ذريعا لرئيس السمطة الفمسطينية محمود اهلل بأنيا تدؿ عمى عمؽ الخالؼ في حركة فتح، وتشكؿ ف

 عباس.
وتوقع دويؾ في حديث لػ''السبيؿ'' مزيدًا مف االضطراب وعدـ االستقرار في الساحة الفمسطينية نتيجة 
صرارىا عمى تيميش المجمس التشريعي الذي لـ يشعر بقدوـ أو رحيؿ حكومة  لتخطب قرارت السمطة وا 

يوًما  81الفمسطينية في راـ اهلل رامي الحمد اهلل استقالتو أمس الخميس بعد  الحمد اهلل. وقدـ رئيس الحكومة
 فقط مف توليو منصبو بسبب ما قيؿ أنيا خالفات عمى صالحيات ونطاؽ عممو.

 20/6/2013، السبيؿ، عّماف
 

 مف ضغط عربي عمى السمطة لمعودة إلى المفاوضات واصؿ أبو يوسؼ: نخشى 3
سؼ، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تصريحات خاصة لػ "قدس توقع واصؿ أبو يو راـ اهلل: 

براـ  الفمسطينية برس" لجوء اإلدارة األمريكية لبعض الدوؿ العربية لدفعيا لممارسة ضغوط عمى قيادة السمطة
 ا قاؿ.اهلل مف أجؿ العودة لممفاوضات بالشروط اإلسرائيمية بعد عدـ استجابة السمطة لمضغوط األمريكية، كم
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أبو يوسؼ عف أممو أف ال تستجيب اإلطراؼ العربية لمضغوط االمريكية "التي تدفع باتجاه عودة  واعرب
مجانية لممفاوضات، وأف ال تتكرر تجارب عربية سابقة كما حصؿ عندما تراجعت أطراؼ عربية عف "شبكة 

 األماف المالية" بسبب ضغوط أمريكية".
" جيود وزير الخارجية األمريكي جوف كيري في تحقيؽ أي انجاز وأقر المسؤوؿ الفمسطيني بػ "فشؿ

 زياراتو،  كؿ خالؿ
وأضاؼ أبو يوسؼ "ليس أمامنا خيار سوى االتفاؽ عمى إستراتيجية وطنية جامعة بالعودة لمفصائؿ 
الفمسطينية بشكؿ فوري عمى صعيد إنياء االنقساـ والذىاب الى األمـ المتحدة والتوقيع عمى المعاىدات 

 الدولية التي تحاكـ االحتالؿ".
ونفى وجود ترتيبات لمقاء بيف رئيس السمطة محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو وفقا ما 

 أوردتو بعد وسائؿ اإلعالـ. 
20/6/2013قدس برس،   

 
 "إسػرائيؿػ"باإلعداـ عمى جاسوس ل اً حكمفي غزة يصدر  القضاء العسكري 4

شنقا عمى فمسطيني  باإلعداـدرت محكمة عسكرية تابعة لحكومة حماس في غزة حكما اص: ا ؼ ب -غزة
 متيـ بالتخابر مع اسرائيؿ، بحسب الناطؽ باسـ وزارة الداخمية في حكومة حماس.

وقاؿ اسالـ شيواف المتحدث باسـ وزارة الداخمية التابعة لحكومة حماس في غزة عمى صفحتو عمى موقع 
شنقا الخميس بحؽ المواطف )خ. ش.( المتيـ بالتخابر  باإلعداـلعسكري أصدر حكما القضاء ا»فيسبوؾ اف 

 «. مع االحتالؿ الصييوني
 21/6/2013الدستور، عماف، 

 
 حماس ال تتدخؿ في شؤوف الدوؿ العربية.. وىي معنية بمقاتمة "إسرائيؿ": الزىار 5

يػراف طيبػة وجيػدة، إسراء الفاس: شدد القيادي في حركة حماس محمود الزىار أف عالق ة الحركة بحزب اهلل وا 
كما عالقاتيا بمختمؼ مكونات العالميف العربي واالسالمي، مشػيرًا إلػى أنػو فػي حػاؿ وجػود تباينػات فػإف ذلػؾ 

 ال يفسد ىذه العالقات.
وفي حديث خاص لموقع المنار عّمؽ الزىار عمى البياف المنسوب لحماس فيما يتعمؽ بحزب اهلل، فقاؿ: "إننا 

 غزة ال نعرؼ شيئًا عف البياف"، رافضًا التوقؼ عند مضموف البياف. في
ووصػػؼ القيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس العالقػػة مػػع الجميوريػػة االسػػالمية االيرانيػػة بػػػ "الثابتػػة"، والتػػي ال تخضػػ  

ات لتغيرات الداخؿ االيراني... مؤكدًا أف أيًا مف المسؤوليف االيرانييف لـ يتحدث عف قطػع أو تجميػد لممسػاعد
اإليرانية لقطاع غزة أو غيرىا، وفؽ ما ُيروج في االعالـ. واستبعد أف يفرز وصوؿ مرشح التيػار االصػالحي 

 حسف روحاني إلى سدة الرئاسة االيرانية أي تغييرات في تعاطي إيراف مع حماس وحركات المقاومة.
فػي القػاىرة قبػؿ أيػاـ بخصػػوص وتجنػب الزىػار التعميػؽ عمػى الػدعوة التػػي أطمقيػا عػدد مػف العممػاء المسػػمميف 

 الجياد في سورية، مكتفيًا بالقوؿ إف العمماء المسمميف يتحمموف مسؤولية ما دعوا إليو.
وفي ختاـ حديثو لموقع المنار، أكد القيادي محمػود الزىػار وقػوؼ الحركػة عمػى الحيػاد فػي مػا يتعمػؽ باألزمػة 

شػػػيرًا أف حمػػػاس ليسػػػت معنيػػػة اال بقتػػػاؿ االحػػػتالؿ السػػػورية أو بالقضػػػايا الداخميػػػة ألي دولػػػة عربيػػػة أخػػػرى، م
االسػػػرائيمي. وقػػػاؿ: "عنػػػدما تػػػدخمت منظمػػػة التحريػػػر فػػػي الشػػػأف العربػػػي الػػػداخمي خسػػػرت وخس ػػػرت القضػػػية 



 
 
 

 

 

           7ص                                    1897العدد:                17/6/1077الجمعة  التاريخ:

الفمسػػطينية.. وعنػػدما خرجػػت مػػف األردف واشػػتركت فػػي أزمػػة بيػػروت فػػي السػػبعينات، ودخمػػت فػػي اشػػكميات 
 جت في الثمانينات مف ىناؾ".داخمية ضعفت وتركت المقاومة حتى ُأخر 

 79/6/1077موقع قناة المنار، 
 

 رفضنالكننا و  ..صيدامدينة الفمسطينّييف إلى حوادث ُبذلت لجر  جيودحماس:  6
أكد عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبناف الدكتور أحمد عبد اليادي لػ"النيار" أف : "النيار" -خاص

ت الفمسػطينّية إلػػى المشػػكمة فػي صػػيدا لكننػػا كفصػائؿ، كحركػػة حمػػاس، "جيػودا ُبػػذلت فعػػال لجػّر بعػػض الجيػػا
وكحالة إسػالمّية فػي المخػيـ، اتخػذنا موقفػًا موحػدًا عنوانػو العػريض أال نكػوف طرفػا فػي أي اشػتباؾ أو انقسػاـ 

 داخمي لبناني سواء في صيدا أو في أي مكاف آخر".
حػػوادث فػػي سػػوريا وبعػػدىا، وقػػد حرصػػنا عميػػو وأضػػاؼ: "موقػػؼ النػػأي ىػػذا مّتخػػذ منػػذ زمػػف بعيػػد أي قبػػؿ ال

ومارسناه، لكننا عدنا وأكدناه خالؿ األياـ الماضية، وأبمغنا مف يعنيو األمر حرصنا عمى أال تكوف المخيمات 
طرفػػا فػػي أي نػػزاع داخمػػػي لبنػػاني. وعمػػى أال نكػػوف عنصػػػرا مػػف عناصػػر التػػأثير عمػػػى اإلسػػتقرار فػػي لبنػػػاف 

قناعة منا بأف ىذا اإلستقرار ىو لمصمحة الفمسطينّييف في لبناف، وأي فمتػاف  وبالتحديد في محيط المخيمات،
 أمني ىو لغير مصمحتيـ بالتأكيد".

وختـ: "لذلؾ ندعو الجميع إلى اإلطمئناف بأننا كفمسطينييف عمى حياد تاـ مف الحوادث في صيدا ومستعدوف 
 ألي دور يرأب الصدع ويؤمف اإلستقرار".

 17/6/1077النيار، بيروت، 
 

 المبناني يعتمد عمى الفمسطيني كوقود لممعارؾ.. لبناففي بركة: لف نكوف مرتزقة ألي طرؼ  7
أصػػر ممثػػؿ حمػػاس فػػي لبنػػاف عمػػي بركػػة عمػػى اف يكػػوف اجتماعنػػا بػػو فػػي حػػارة حريػػؾ، او فػػي : آمػػاؿ خميػػؿ

فيػة األزمػة كما قاؿ، حرصػًا عمػى نفػي الشػائعات عػف طػرد الحركػة مػف الضػاحية عمػى خم« معقؿ حزب اهلل»
السػورية. فػي شػارع متفػرع، وفػي مبنػى مجػاور لمقػر المجمػس السياسػي لمحػزب، قصػدنا مكتػب بركػة حيػػث ال 

 إجراءات أمنية خارجو. أما في الداخؿ فأجواء أقرب ما تكوف الى تمؾ السائدة في مكاتب حزب اهلل.
الحػؿ السياسػي بمػا يحقػؽ ليسػت طرفػًا فػي األزمػة وحريصػة عمػى »في ما خص سوريا، أكد بركة أف حمػاس 

ال تقاتػؿ فػي سػوريا وال تقػدـ دعمػًا ماديػًا لممعارضػة. لكنيػا ال يمكػف »، وأف الحركة «تطمعات الشعب السوري
نػأت بنفسػيا عػف األزمػة وخرجػت لكػي ال تكػوف »وشػّدد عمػى أف حمػاس «. إال أف تكوف إلى جانػب الشػعوب

ـ أننػا لػـ نخػرج مػف مربػع الػى آخػر، بػؿ مػا زلنػا فػي مربػع طرفًا، لكف القيادة السورية اتخػذت منيػا عػدوًا. بػرغ
 «.المقاومة ضد اسرائيؿ

، وسط خشية «أال تكوف ىناؾ تداعيات لألزمة السورية»أما في لبناف، فيشدد بركة عمى حرص حماس عمى 
تسػػتخدـ المخيمػػات لتصػػفية الحسػػابات أو تحػػوؿ إلػػى صػػندوؽ بريػػد بػػيف األطػػراؼ المبنانيػػة التػػي قػػد »مػػف أف 
 «.تتقاتؿ

 لكف ما حقيقة المقاءات السياسية التي تجرييا حماس مؤخرًا مع القوى الفمسطينية والمبنانية؟
، يؤّكد بركة، ويضيؼ: «ما زلنا في معركتنا مع العدو اإلسرائيمي حصرًا، ولف نوجو البندقية إلى مكاف آخر»
خػػػؿ المخيمػػػات والحفػػػاظ عمييػػػا نسػػػعى إلػػػى التنسػػػيؽ مػػػع الفصػػػائؿ والقػػػوى اإلسػػػالمية لضػػػبط األوضػػػاع دا»
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زادت وتيرتيػا بعػد معركػة القصػير »تمػؾ التحركػات واالتصػاالت «. لتحييدىا عف أي صراع لبنػاني أو سػوري
 «.التي ارتفع بسببيا وبسبب مشاركة الحزب في سوريا، منسوب الخطاب المذىبي في لبناف

ا أف نبػػرر لمحػػزب مشػػاركتو فػػي ليسػػت ميمتنػػ»وحػػوؿ الموقػػؼ الشػػعبي مػػف حػػزب اهلل ودور حمػػاس، يجيػػب: 
القتاؿ أماـ القوى الفمسطينية، بؿ تحييد المخيمات في حػاؿ انتقمػت المعركػة مػف سػوريا إلػى لبنػاف، خصوصػًا 

يػػدرؾ بركػػة أف الفمسػػطيني فػػي حػػاؿ حّيػػد «. فػػي ظػػؿ وجػػود انقسػػاـ بػػيف اىػػالي المخيمػػات حػػوؿ االزمػػة نفسػػيا
ألف المبناني يعتمػد عمػى الفمسػطيني كوقػود لممعػارؾ. »ى اقتتاؿ نفسو عف الصراع المبناني، فإنو لف يتطور إل

عنػػػدما انزلػػػؽ إلػػػى الحػػػرب األىميػػػة المبنانيػػػة. وعنػػػدما تصػػػالح المبنػػػانيوف فػػػي اتفػػػاؽ  2981كمػػػا حصػػػؿ عػػػاـ 
 «.الطائؼ، دفع الفمسطينيوف وحدىـ الثمف

قتتاؿ المػذىبي فػي لبنػاف ومنػع مد اليد لكؿ القوى لمنع اال»مف ىنا، يشدد بركة عمى أف ميمة حماس حاليًا  
«. الفمسطينييف مف المشاركة فيو ألنيـ ليسوا مرتزقة عنػد أحػد وليسػوا طائفػة، بػؿ شػعب مناضػؿ حتػى العػودة

فقد فعؿ ذلػؾ بمبػادرة فرديػة، وليسػت لحمػاس عالقػة بيػـ ألنيػا »أما مف خرج مف المخيمات لمقتاؿ في سوريا 
 «.ضد المشاركة في القتاؿ في سوريا

الشػػأف الػػداخمي الفمسػػطيني، نفػػى بركػػة سػػعي حمػػاس الػػى تشػػكيؿ جبيػػة إسػػالمية داخػػؿ المخيمػػات تضػػـ وفػػي 
توحيػد الموقػؼ الفمسػطيني وتشػكيؿ مرجعيػة فمسػطينية »القوى اإلسػالمية بقيادتيػا. بػؿ إف مػا تعمػؿ عميػو ىػو 

سية بيف قوى التحالؼ ، معمنًا عف تنظيـ قيادة سيا«موسعة تضـ فصائؿ المنظمة والتحالؼ والقوى اإلسالمية
نريد أف نضػـ القػوى اإلسػالمية الييػا وأف نضػع وثيقػة سياسػية مشػتركة يوقػع عمييػا الجميػع تػنص »والمنظمة 

اما غياب الحركة عػف المجػاف األمنيػة فيبػرره بركػة بػأف «. عمى ضبط المخيمات والدفاع عف حقوؽ الالجئيف
ودعميػػا ماديػػًا. ونػػدرس مسػػتقباًل امكانيػػة المشػػاركة ال تممػػؾ ميميشػػيا، ونعػػّوض عػػف ذلػػؾ بتغطيتيػػا »الحركػػة 

 «.بفرز عناصر بالتفاىـ مع الدولة والفصائؿ
مػػف جيػػة أخػػرى، يكشػػؼ مسػػؤوؿ حمػػاس السياسػػي فػػي لبنػػاف عػػف تواصػػؿ مػػع قػػوات اليونيفيػػؿ العاممػػة فػػي 

لقاءات دوريػة »يـ الجنوب كما مع األجيزة األمنية المبنانية. وبحسب بركة فقد بادرت قوات اليونيفيؿ إلى تنظ
بشػػكؿ دائػػـ وزيػػارات متبادلػػة ودعػػوات عمػػى الغػػداء، بقصػػد الحفػػاظ عمػػى أمػػف لبنػػاف واسػػتقراره وعػػدـ اسػػتخداـ 
المخيمات منطمقًا وقاعدة لالعتداء عمى اليونيفيؿ، والتوضيح لألمميػيف بػأف المخيمػات ليسػت سػاحة لالقتتػاؿ 

 «.ضد أحد
 17/6/1077،االخبار، بيروت

 
 "الحمد اهلل" دليؿ فشؿ الخطوات غير التوافقية  ةاستقالحماس:  8

دليػؿ عمػى »حماس، استقالة حكومة رامي الحمد اهلل فػي الضػفة الغربيػة بأنيػا  حركة لندف: وصفت -راـ اهلل 
 «.أف الخطوات الفردية وغير التوافقية تبقى ضعيفة وغير مجدية وال تحؿ المشكمة الفمسطينية الداخمية

الحػػؿ الصػػحيح والسػػميـ ال يكمػػف فػػي تعػػدد الحكومػػات واستنسػػاخ »حركػػة، فػػوزي برىػػوـ: وقػػاؿ النػػاطؽ باسػػـ ال
تشػػكيالت سػػابقة، بػػؿ يكمػػف فػػي تطبيػػؽ كافػػة بنػػود اتفػػاؽ المصػػالحة، بمػػا فييػػا تشػػكيؿ حكومػػة توافػػؽ وطنػػي 

 «.ترعى مصالح الشعب الفمسطيني وتنيي انقسامو وتمبي طموحاتو
 17/6/1077،الشرؽ األوسط، لندف

 
 الحمد اهلل مف رئاسة الحكومة حالة انفعالية ستنتيي  استقالةألحمد: اعزاـ  9
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قاؿ عضو المجنػة المركزيػة فػي حركػة فػتح عػزاـ األحمػد النقػاب عػف أف األخبػار الػواردة عػف اسػتقالة : القاىرة
 رئػػيس الحكومػػة الجديػػد فػػي السػػمطة الفمسػػطينية رامػػي الحمػػد اهلل "لػػـ تتأكػػد بعػػد"، واسػػتبعد أف تػػتـ فػػي ضػػوء

 المعمومات المتوفرة لديو.
وأبم  األحمد "قدس برس" أف المعمومات التي لديو، تفيد أف خالفا حوؿ الصالحيات ظير بيف رئيس الػوزراء 
رامي الحمد اهلل وبعض أعضاء حكومتو، وأف ىذا الخالؼ ال عالقة لرئيس السمطة محمود عباس بو ال مػف 

 قريب وال مف بعيد.
اسػػتقالة رسػػمية، ألف التقاليػػد فػػي االسػػتقالة أف يقػػدـ رئػػيس الحكومػػة اسػػتقالتو  وأضػػاؼ: "حتػػى ا ف ال توجػػد

لمرئيس وىذا لـ يحدث حتى ا ف، كؿ ما سمعتو أف األخ رامػي الحمػد اهلل ربمػا يكػوف قػد كتػب اسػتقالتو لكنػو 
هلل وبعػض لـ يقدميا لمرئيس، وتفيد أوساط محيطة بالحمد اهلل بوجود وجيات نظػر مختمفػة بػيف رامػي الحمػد ا

 األعضاء في حكومتو".
ولػػـ يكشػػؼ األحمػػد النقػػاب عػػف طبيعػػة ىػػذه الخالفػػات، لكنػػو اسػػتبعد أف يػػتـ اإلعػػالف رسػػميا عػػف االسػػتقالة، 
وقاؿ: "شخصيا أعتقد أف األمر يتعمؽ بحالػة انفعػاؿ مػف الػدكتور رامػي الحمػد اهلل وسػيتـ تجاوزىػا"، عمػى حػد 

 تعبيره.
الدسػػتورية، رئيسػػا لمػػوزراء فػػي السػػادس مػػف حزيػػراف )يونيػػو( الجػػاري، خمفػػا  وكػػاف الحمػػد اهلل قػػد أدى اليمػػيف

 لرئيس الحكومة الفمسطينية السابؽ الدكتور سالـ فياض.
يذكر أف الحمد اهلل عمؿ باالضافة الى رئاستو لجامعة النجاح الوطنية في نابمس بالضفة الغربية، أمينا عاما 

 مؤخرا مف تحديث السجؿ االنتخابي في الضفة الغربية وقطاع غزة.لمجنة االنتخابات المركزية التي انتيت 

 10/6/1077قدس برس، 
 

 تؤكد ضرورة تطبيؽ اتفاؽ المصالحة الوطنية "اهلل الحمد": استقالة فمسطينية فصائؿ 70
رئيس الحكومػة فػي الضػفة راـ اعتبر جماؿ محيسف عضو المجنة المركزية لحركة فتح اف ىذه : محمود ىنية
دليػػؿ اضػػافي عمػػى ضػػعؼ مؤسسػػات السػػمطة بػػراـ اهلل فػػي ضػػوء االنقسػػاـ السياسػػي التػػي تشػػيده  الحمػػد اهلل

 الساحة الفمسطينية.
وقػػػاؿ محيسػػػف لػػػػ"الرسالة نػػػت"، إف خيػػػارات السػػػمطة باتػػػت معدومػػػة فػػػي ضػػػوء االنسػػػداد التػػػاـ لعمميػػػة التسػػػوية 

ودعا القيادي الفتحاوي الى البدء  عميو.وانحياز الموقؼ االمريكي إلسرائيؿ، مؤكدًا فشؿ ميمة كيري والرىاف 
فوًرا في تطبيؽ ما تـ التوافؽ عميو بيف حركتو وحركة حماس، كحؿ أصيؿ، يضمف انيػاء االنقسػاـ وحفػظ مػا 

 تبقى مف مؤسسات السمطة في االراضي الفمسطينية.
ة كشػػفت حالػػة وفػػي السػػياؽ ذاتػػو، أكػػّد ربػػاح مينػػا عضػػو المكتػػب السياسػػي لمجبيػػة الشػػعبية، أف ىػػذه الخطػػو 

وقاؿ مينا لػ"الرسالة نػت": "  التخبط التي يعاني منيا النظاـ السياسي المنقسـ أصاًل لدى السمطة الفمسطينية.
منطمقات الرئيس عباس في تشكيؿ الحكومة كانت فاشمة، وىو مػا أدى الػى ىػذه النتيجػة"، مشػدّدا فػي الوقػت 

 تي حماس وفتح في القاىرة والدوحة.نفسو عمى ضرورة تطبيؽ ما تـ التوافؽ عميو بيف حرك
أمػػػا حػػػزب الشػػػعب، فأكػػػد،  بػػػدوره، عمػػػى خطػػػورة اسػػػتمرار االنقسػػػاـ السياسػػػي فػػػي تػػػدمير مؤسسػػػات المجتمػػػع 
الفمسطيني برمتو، الفتا إلى أف المواطف الفمسطيني ىو مف يدفع ثمف التخػبط االداري والسياسػي التػي تعيشػو 

طمعػػت الصػفدي عضػػو المكتػػب السياسػي فػػي الحػػزب لػػػ"الرسالة  وقػػاؿ مؤسسػات النظػػاـ السياسػػي الفمسػطيني.
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نػػػت": "كػػػاف مػػػف الخطػػػأ تشػػػكيؿ حكومػػػة بػػػدوف توافػػػؽ، واعربنػػػا عػػػف رفضػػػنا لممشػػػاركة فييػػػا رفًضػػػا لالنقسػػػاـ 
 السياسي".

 10/6/1077، الرسالة، فمسطيف
 

 السياسياستقالة "الحمد اهلل" دليؿ ضعؼ مؤسسات السمطة في ضوء التفرد اإلداري و  "الجياد": 77
اسػػػتقالة رئػػػيس الحكومػػػة فػػػي اعتبػػػر خضػػػر حبيػػػب القيػػػادي فػػػي حركػػػة الجيػػػاد االسػػػالمي، أف : محمػػػود ىنيػػػة

جػػاءت نتػػاج لحجػػـ التراكمػػات التػػي ألقيػػت عمػػى عاتقػػو، مؤكػػًدا عمػػى ضػػعؼ مؤسسػػات  الضػػفة راـ الحمػػد اهلل
لحركة الداعي لتطبيؽ ما تػـ وشّدد عمى موقؼ ا السمطة في ضوء التفرد االداري والسياسي التي تعاني منيا.

االتفػػاؽ عميػػو بػػيف الفصػػائؿ الفمسػػطينية فػػي القػػاىرة، وتشػػكيؿ حكومػػة موحػػدة، لضػػماف واقػػع سياسػػي أفضػػؿ 
 لمشارع الفمسطيني.

 10/6/1077، الرسالة، فمسطيف
 

 : استقالة الحمد اهلل دليؿ تخبط السمطة"األحرار" 71
ة حكومػػػة رامػػػي الحمػػػد اهلل ىػػػو دليػػػؿ تخػػػبط السػػػمطة أكػػػدت حركػػػة األحػػػرار الفمسػػػطينية عمػػػى أف اسػػػتقال: غػػػزة

وسػػػيطرة عبػػػاس عمييػػػا فػػػي ظػػػؿ تصػػػارع السػػػمطات بػػػيف حركػػػة فػػػتح ومحمػػػود عبػػػاس، وخاصػػػة عمػػػى رئاسػػػة 
وأوضػحت الحركػة فػي بيػاف وصػؿ "الرسػالة نػت" الجمعػة، أف نيايػة ىػذه الحكومػة غيػر  الحكومة في الضػفة.

دي مف محمود عباس وتعييف نائبيف لو، في ظؿ ترىؿ وضعؼ الشرعية كاف أمر وارد بعد تعينيا بشكؿ انفرا
 مؤسسات السمطة في ضوء الدكتاتورية السياسية واالدارية في السمطة.

 17/6/1077،الرسالة، فمسطيف
 

 الجارينياية الشير المسمميف في مصر حماس تنفي وضعيا خطة لمساندة اإلخواف  77
لسياسي لحركة حماس أنو ال صػحة إطالقػًا لمػا أوردتػو أكد عزت الرشؽ عضو المكتب ا: غزة ػ أشرؼ اليور

بعض وسائؿ اإلعالـ مػف خطػط لمحركػة لمتػدخؿ فػي شػؤوف مصػر، ودعػا لعػدـ زج الحركػة فػي أي تجاذبػات 
وضػعت ‘الكويتيػة وبعػض المواقػع اإللكترونيػة مػف أف حمػاس ’ السياسة‘وقاؿ اف ما أوردتو صحيفة  داخمية.

محض كػذب وافتػراء ال ينطمػي ‘خواف مصر خالؿ التظاىرات المناىضة ليا، خططًا أمنية متكاممة لمساندة إ
عمػػى كػػؿ ذي بصػػيرة، ويػػأتي ضػػمف الحممػػة اإلعالميػػة التػػي تتعػػر ض ليػػا الحركػػة لتشػػويو صػػورتيا ومواقفيػػا 

 وكانت حركة فتح اتيمت مف جانبيا حماس بالتدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ العربية. ’.المشّرفة
مػػػاس عمػػػى لسػػػاف النػػػاطؽ باسػػػميا سػػػامي أبػػػو زىػػػري اتيامػػػات فػػػتح لحركتػػػو، وقػػػاؿ انيػػػا ورفضػػػت حركػػػة ح

نسػخة منػو اف ’ القػدس العربػي‘وقاؿ في تصػريح صػحافي تمقػت ’. مناكفات سياسية وتحريض عمى الحركة‘
دليػؿ عمػى تػورط حركػة فػتح فػي المػؤامرة التػي تسػتيدؼ تشػويو صػورة حركػة حمػاس وتػوفير ‘تصريحات فتح 

 ’.عض الجيات الستيداؼ الحركة تحت ذريعة أنيا تتدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ العربيةالغطاء لب
  17/6/1077القدس العربي، لندف،
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بيػة"، طالبت حركة حماس، االتحاد األوروبي برفع اسميا مػف قائمػة مػا تسػمى بػػ"المنظمات اإلرىا: قنا –غزة 
 مشددة عمى أنيا حركة تدافع عف شعبيا وتؤمف بالديمقراطية واالنفتاح عمى العالـ.

ودعا المتحدث باسـ حركة حماس فوزي برىوـ، في بياف لو اليـو الخميس، الممثمة األعمى لمشؤوف السياسية 
مػؿ عمػى إنيػاء معانػاة واألمنية في االتحػاد األوروبػي كػاثريف أشػتوف التػي تػزور األراضػي الفمسػطينية إلػى الع

أىؿ قطاع غزة ، قائال "إننا إذ نؤكد أف غزة مفتوحة لمجميع، ولمػف يريػد أف يػأتي إلييػا ويسػاعد أىميػا ويعمػؿ 
 عمى إنياء معاناتيـ".

نيػاء معاناتػو الحاصػمة بموجػب شػروط  وطالب برىوـ، أشتوف بالعمؿ الفوري عمى فؾ حصار قطػاع غػزة ، وا 
 مشيرا إلى ضرورة أف يعمؿ االتحاد األوروبي عمى فؾ الحصار عف القطاع. المجنة الرباعية الدولية ،

 17/6/1077،الشرؽ، الدوحة
 

 حماس: مطالبة حزب اهلل االنسحاب مف القتاؿ في سورية ال يعني القطيعة معو 75
 أف يكػوف لتوقيػت« األخبػار»حمػاس، صػالح البردويػؿ، نفػى لػػحركػة القيادي في  : نفىمالؾ سمارة -راـ اهلل 

الػذي طالبػت حمػاس حػزب اهلل االنسػحاب مػف القتػاؿ  وجود قيادات الحركة في القػاىرة عالقػة بإصػدار البيػاف
يبػدو أف النػاس فيمػػت أف البيػاف جديػد. فػي الواقػع، ىػػو موقػٌؼ قػديـ لمحركػة عّبػرت عنػػو »، قػائاًل: فػي سػورية

ائر فػػي سػػوريا، واألمػػر بشػػكؿ واضػػح مػػف خاللػػو. نحػػف رفضػػنا أي تػػدخؿ أجنبػػي أو عربػػي فػػي الصػػراع الػػد
 «.ينطبؽ عمى حزب اهلل أيضًا، ودعونا وما زلنا ندعو إلى حؿ سياسي

أردنػا توجيػو نصػيحة إلػى حػزب اهلل، بصػفتو حزبػًا يمثّػؿ »وعف الرسالة مػف خػالؿ ىػذا البيػاف، قػاؿ البردويػؿ: 
و الرئيس وىو المقاومة، الخط المقاوـ الذي نتبّناه نحف أيضًا، وىي أف قتاؿ الحزب في سوريا يحرفو عف ىدف

ىػذا ال يعنػي القطيعػة »لكنػو اسػتدرؾ: «. ويزيد مف حدة االستقطاب الطائفي، وبالتػالي يعّمػؽ األزمػة السػورية
مػػع حػػزب اهلل، عالقتنػػا بػػالحزب ال تػػزاؿ قائمػػة، وىػػي جيػػدة، رغػػـ االخػػتالؼ فػػي وجيػػات النظػػر تجػػاه سػػوريا، 

 «.ومف مصمحة المقاومة أف تظؿ العالقة كذلؾ
 17/6/1077،الخبار، بيروتا

 
 منع التحريض عمى الفمسطينييف :العالمي حماس في يـو الالجئ 76

أكد مكتب شؤوف الالجئيف في حركة حماس لبناف في الذكرى السنوية ليـو الالجئ العػالمي، أف "قضػية حػؽ 
ة ونصػت عمييػا العودة لالجئيف الفمسطينييف ىػي مػف أساسػيات حقػوؽ اإلنسػاف والتػي كفمتيػا الشػرائع السػماوي

القرارات الدولية"، الفتػًا الػى أف "ىػذه الػذكرى تػأتي فػي ظػؿ تفػاقـ الوضػع اإلنسػاني لالجئػيف الفمسػطينييف بعػد 
األزمة السػورية ونػزوح عػدد كبيػر مػف الالجئػيف الفمسػطينييف مػف سػورية إلػى لبنػاف واألردف، وفػي ظػؿ تراجػع 

ألونػروا بتقػديميا لالجئػيف الفمسػطينييف فػي منػاطؽ المجػوء كبير وتقميص لمخدمات اإلنسانية التي تقـو وكالة ا
 الخمسة" .

وطالب المكتب وكالة األونروا بػ"تقديـ الدعـ لالجئيف النازحيف مف سوريا إلى لبناف واألردف، والمتمثؿ بتأميف 
ؽ لحيف تحقيؽ اإليواء والغذاء والدواء والتعميـ. وباستمرار تقديـ الخدمات وتحسيف أداء عمميا في تمؾ المناط

 ".2968وعاـ  2997عودة الالجئيف الفمسطينييف إلى ديارىـ األصمية التي ىجروا منيا عاـ 
ودعا "المجتمع الػدولي إلػى تحمػؿ مسػؤولياتو تجػاه قضػية الالجئػيف، والػدوؿ العربيػة المستضػيفة، وعمػى وجػو 

نح الحقػوؽ المدنيػة واالجتماعيػة الخصوص لبناف، إلى توفير العيش الكريـ لالجئيف الفمسطينييف مف خالؿ م
 واإلنسانية ليـ، وعدـ ربطيا بقضية التوطيف".
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يجابي في المجتمع المبناني ولػيس كمػا يصػور الػبعض  وأكد أف "الالجئ الفمسطيني في لبناف عنصر فاعؿ وا 
بأنػػػو عامػػػؿ خطػػػر ييػػػدد أمػػػف واسػػػتقرار البمػػػد، لػػػذلؾ مطمػػػوب مػػػف الدولػػػة المبنانيػػػة منػػػع الخطػػػاب اإلعالمػػػي 

 التحريضي والعنصري تجاه الالجئيف الفمسطينيي".

 17/6/1077،المستقبؿ، بيروت
 

 محيسف: فتح تسير قدما نحو انجاز مؤتمراتيا في كافة االقاليـ 77
أكػػػد عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة فػػػتح د. جمػػػاؿ محيسػػػف اف الحركػػػة تسػػػير قػػػدما نحػػػو انجػػػاز : بيػػػت لحػػػـ

يتـ اتمػػاـ االنتخابػػات الداخميػػة فػػي االقػػاليـ كافػػة خػػالؿ الشػػيريف مؤتمراتيػػا فػػي كافػػة االقػػاليـ، موضػػحا انػػو سػػ
وأضاؼ محيسف لوكالة معا اف ذلؾ يأتي في اطار ترتيب البيت الداخمي وتفعيؿ دور الحركة وفػؽ  القادميف.

وأشػػػار محيسػػػف الػػػى انتيػػػاء انتخابػػػات اقمػػػيـ يطػػػا، موضػػػحا اف الػػػرئيس اسػػػتقبؿ امػػػس  االسػػػاليب الديمقراطيػػػة.
 منتخبة وىنأىا عمى انتخاباىا مف قبؿ القاعدة الشعبية.المجنة ال

 17/6/1077،وكالة معًا اإلخبارية
 

 حماس: استنكار جرائـ االحتالؿ لـ تعد تجدي في كبح االعتداءات اإلسرائيمية  78
رأت حركػػػػة حمػػػػاس أف سياسػػػػة التنديػػػػد واالسػػػػتنكار والقػػػػرارات الدوليػػػػة والمواقػػػػؼ الّرافضػػػػة : القػػػػدس المحتمػػػػة

ت العنصػػػػرية لالحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائريمي "لػػػػـ تعػػػػد قػػػػادرة عمػػػػى ردع وكػػػػبح جمػػػػاح مخططػػػػات االحػػػػتالؿ لمسياسػػػػا
التيويديػػة واالسػػتيطانية فػػي الضػػفة المحتمػػة والقػػدس"، وأكػػدت أف االحػػتالؿ "يمعػػف فػػي جرائمػػو ضػػد األرض 

سالمي".  الفمسطينية والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في ظؿ صمت وتواطؤ دولي وتقاعس عربي وا 
( النقػػػاب عػػػف أف  االحػػػتالؿ قػػػاـ فػػػي يػػػوـ واحػػػد 6|10وكشػػػؼ تقريػػػر أصػػػدرتو حركػػػة حمػػػاس اليػػػـو الخمػػػيس )

شقة سكنية في عدد مف أحيػاء مدينػة القػدس المحتمػة، مّمػا  22( بتنفيذ سمسمة عمميات ىدـ استيدفت 1|12)
 طفاؿ".أسفر عف تشريد ما يزيد عمى مائة مواطف مقدسي، غالبيتيـ العظمى مف النساء واأل

 10/6/1077قدس برس، 
 

 فصائؿ فمسطينية تشدد عمى ضرورة حياد المخيمات في لبناف  79
القيادة العامػة" وحركػة فػتح إلػى ضػرورة  -دعت "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف" و"الجبية الشعبية : بيروت

 صونًا لألمف واإلستقرار. الحفاظ عمى مبدأ الحياد واالنحياز لمسمـ األىمي في المخيمات الفمسطينية في لبناف
وقد عقدت قيادة "الجبية الشعبية" في بيروت ممثمة في عضػو المكتػب السياسػي لمجبيػة ومسػؤوليا فػي لبنػاف 
مػػػرواف عبػػػد العػػػاؿ، وأبػػػو جػػػابر وسػػػميح عضػػػوا المجنػػػة المركزيػػػة، اجتماعػػػا أوؿ مػػػع الجبيػػػة الشػػػعبية "القيػػػادة 

ي، واجتماعػػا آخػػر مػػع حركػػة فػػتح، ممثمػػًة بفتحػػي أبػػو العػػردات العامػػة" ممثمػػًة بػػأبو عمػػاد رامػػز وحمػػزة البشػػتاو 
أمػػيف سػػر فصػػائؿ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية فػػي لبنػػاف، وجػػرى خػػالؿ االجتمػػاعيف المنفصػػميف التػػداوؿ فػػي 
األوضاع الفمسطينية عمى المستويات السياسية واألمنية واالجتماعية بشكؿ عاـ، وتحصيف وضػع المخيمػات 

ف بشكؿ خػاص، وضػرورة الحفػاظ عمػى مبػدأ الحيػاد واالنحيػاز لمسػمـ األىمػي صػونًا لألمػف الفمسطينية في لبنا
واإلستقرار وذلؾ مف بوابة بناء مرجعيات شعبية وطنية جامعة يشارؾ فييا الجميع مف خػالؿ تمتػيف وتطػوير 

وطني دور المجػػػػاف الشػػػػعبية فػػػػي المخيمػػػػات ألخػػػػذ دورىػػػػا فػػػػي تأكيػػػػد المناعػػػػة الداخميػػػػة وصػػػػيانة الوجػػػػود الػػػػ
 الفمسطيني.

 10/6/1077قدس برس، 
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 حماس قاـ بطعف جندي إسرائيمي  ألسير مف سنوات ف عشرلسجمحكمة إسرائيمية: ا 10

أفادت مؤسسة التضامف الدولي لحقوؽ اإلنساف في بياف صحفي تمقّػت "قػدس بػرس" اليػوـ : نابمس )فمسطيف(
أصػػدرت حكمػػًا بسػػجف األسػػير الفمسػػطيني  العسػػكريةاإلسػػرائيمية (، أف محكمػػة "سػػالـ" 6|10) ]أمػػس  الخمػػيس

عاًمػػػا( مػػػف بمػػػدة قباطيػػػا قضػػػاء جنػػػيف، عقػػػب إدانتػػػو بالقيػػػاـ بطعػػػف أحػػػد حػػػراس  11عػػػالء جمػػػاؿ حنايشػػػة )
 .1022كانوف أوؿ )ديسمبر( عاـ  28مستوطنة "معاليو أدوميـ" الييودية شمالي مدينة القدس، بتاريخ 

ير حنايشػػة وىػػو ناشػػط فػػي حركػػة حمػػاس، غرامػػة ماليػػة وأضػػافت أف المحكمػػة اإلسػػرائيمية فرضػػت عمػػى األسػػ
باىظػػة إلػػى جانػػب حكػػـ السػػجف، الفتػػًة إلػػى أف عمميػػة الطعػػف أسػػفرت عػػف إصػػابة الجنػػدي اإلسػػرائيمي آنػػذاؾ 

 بجروح "طفيفة".
 10/6/1077قدس برس، 

 
 مف دوف أي شروط مسبقةمع الفمسطينييف لممفاوضات  مستعدوفنتنياىو:  17

رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ، أف احمد رمضافعف ، 17/6/1077، المستقبؿ، بيروتذكرت 
اكد، أف إسرائيؿ مستعدة لخوض المفاوضات مع الفمسطينييف مف دوف أي شروط مسبقة، متمنيًا أف يحذو 

 الفمسطينيوف حذوىا.
ي كاثريف أشتوف لفت نتنياىو، وخالؿ اجتماعو امس مع المفوضة العميا لمسياسة الخارجية لإلتحاد األوروب

مف جية ثانية إلى أف "النظاـ اإليراني سُيختبر بخطواتو العممية وليس بالتصريحات"، متمنيًا وقؼ البرنامج 
 النووي اإليراني.

بة  خراج المواد المخص  وجدد نتنياىو مطالبة النظاـ اإليراني بوقؼ جميع إجراءات تخصيب اليورانيوـ وا 
غالؽ المنشأة النووية في ُقـ. المتراكمة لديو مف األراضي  اإليرانية وا 

واعرب نتنياىو عف اممو اف يتـ إدراج اسـ "حزب اهلل" عمى الئحة "المنظمات اإلرىابية" لالتحاد األوروبي، 
مبديا استغرابو مف وجود مواقؼ في االتحاد األوروبي ترفض ىذا الموضوع، وقاؿ: "اذا كاف حزب اهلل ليس 

 بت ال اعرؼ مف ىي المنظمة االرىابية". منظمة ارىابية، فإنني
ووفقا لموقع صحيفة "ىآرتس"، فقد تمنى نتنياىو عمى الدوؿ األوروبية التي تعارض ادراج "حزب اهلل" عمى 
قائمة "االرىاب" اف تغير موقفيا، مطالبًا بفرض عقوبات عمى الحزب الذي اتيمو بػ"ممارسة االرىاب مف 

لشعب السوري، ومف خالؿ دعمو لمنظمات ارىابية في العالـ وفي أوروبا، خالؿ اشتراكو في المذابح ضد ا
 وتنفيذ عمميات في ىذه الدوؿ كما حدث في بمغاريا والمحاولة التي جرت في قبرص".

نتنياىو دعا أمس األوروبييف إلى إظيار نفس الحـز ، أف ا ؼ بعف ، 17/6/1077، الغد، عّماف وأضافت
خالؿ لقاء مع وزيرة خارجية االتحاد  اإليرانييات المتحدة حوؿ البرنامج النووي الذي تبديو إسرائيؿ والوال

 كاثريف آشتوف. األوروبي

 
 يعموف: يجب وضع النظاـ اإليراني أماـ خياريف إما القنبمة أو البقاء 11

إليرانية، تطّرؽ وزير األمف اإلسرائيمي موشيو يعموف اليـو األربعاء مرة أخرى إلى موضوع نتائج اإلنتخابات ا
وأوضح بأنو عمى الرغـ مف وصوؿ حسف روحاني إلى السمطة، فإف موقؼ إسرائيؿ لـ يتغير. بؿ ودعا 

 يعموف إلى زيادة الضغط عمى إيراف بشكؿ جوىري بكؿ ما يتعمؽ ببرنامجيا النووي.
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إبادتنا. إنو لف وقاؿ يعموف خالؿ اختتاـ دورة لمضباط في الجيش اإلسرائيمي: "إف النظاـ في إيراف يدعو إلى 
يترؾ ذلؾ إال إذا أيقف بأف العالـ جاد في منع ذلؾ". وزعـ يعموف قائاًل: "حتى ذلؾ الحيف، فإف النظاـ 
اإليراني ال يشعر بذلؾ، لذلؾ يجب تشديد الضغط بشكؿ جوىري مف قبؿ الدوؿ الغربية، وذلؾ مف أجؿ 

 وضعيا أماـ خياريف إما القنبمة أو البقاء".
 10/6/1077، 1407اعي والتمفزيوني العبري، ـ.د.الشرؽ األوسط، رصد البث اإلذ

 
 عارض إطالؽ المفاوضات عمى أساس "المبادرة العربية"اإلسرائيمية ت الخارجيةوزارة  17

أبدت وزارة الخارجية اإلسرائيمية معارضتيا الشديدة لدعوات إطالؽ المفاوضات مع الجانب الفمسطيني عمى 
 ية المعّدلة، حوؿ مبادلة األراضي بيف الجانبيف.أساس مبادرة السالـ العرب

وانتقد نائب وزير الخارجية اإلسرائيمية زئيؼ إلكيف، تصريحات رئيس جياز االستخبارات السابؽ "الموساد" 
مئير داغاف، التي تضّمنت دعوة الستئناؼ العممية التفاوضية مع الفمسطينييف بناء عمى المبادرة العربية، 

 وة بػ"غير مسؤولة"، عمى حد تقديره.واصفًا ىذه الدع
 10/6/1077، فمسطيف أوف اليف

 
 : فشؿ مساعي كيري سيؤدي الشتعاؿ الضفة ألوف جنراؿالفي تؿ أبيب بعد تحذيرات  سياسيةعاصفة  14

ثائرة أقطاب اليميف في الحكومة اإلسرائيمية وخارجيا ، أف أ ؼ ب، عف 17/6/1077، الحياة، لندفذكرت 
في الجيش اإلسرائيمي المكمفة مسؤولية الضفة « المنطقة العسكرية الوسطى»قائد  ثارت مف تصريحات

الغربية المحتمة المواء نيتساف ألوف، أوؿ مف أمس، التي حذر فييا مف أف مف شأف فشؿ وزير الخارجية 
تصعيد  األميركي جوف كيري في جيوده إلحياء عممية السالـ بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية أف يؤدي إلى

تنطوي عمى تأثير إيجابي »األوضاع األمنية في الضفة الغربية بشكؿ خطير، مشيرًا إلى أف جيود كيري 
تجاوزًا لصالحيات »واعتبر أقطاب اليميف ىذه التصريحات «. في كؿ ما يتعمؽ باليدوء في الضفة الغربية

ف ليسوا مخوليف إطالؽ ، في إشارة إلى أف الضباط العسكريي«ضابط عسكري وتجاوزًا لخطوط حمر
تصريحات سياسية. وأشارت وسائؿ إعالـ عبرية إلى أف قيادة الجيش تعتـز اتخاذ إجراءات تأديبية بحؽ 

الوزير عوفر شيمح ىذه التصريحات إنذارًا ميمًا لصناع القرار « يش عتيد»واعتبر رئيس كتمة  المواء ألوف.
 خارجية األميركي. السياسي وتأكيدًا عمى أىمية إنجاح جيود وزير ال

تصريحات الجنراؿ ألوف أثارت ، أف زىير أندراوس، عف 17/6/1077، القدس العربي، لندفوأضافت 
أمس الخميس إف ىناؾ مف عمؿ عمى ’ يديعوت أحرونوت‘وقالت صحيفة  عاصفة كبيرة في الدولة العبرية.

 .رئاسة األركاف العامة لجيش االحتالؿإيقاع الجنراؿ ألوف، المرشح األبرز لخالفة الجنراؿ بيني غانتس في 
وقالت الصحيفة العبرية أيضا إف أقواؿ ألوف زجت بو في مواجية جديدة مع المستوطنيف، الفتًة إلى أنو 
تمقى خالؿ األشير األخيرة انتقادات الذعة مف جيات يمينية ومستوطنيف، وتمت مياجمتو بسبب تعميماتو 

 نو حذر مف مقتؿ فمسطينييف في األحداث التي تجري في الضفة.باحتواء أحداث العنؼ في الضفة، وأل
ورأى المحمؿ العسكري في الصحيفة، يوسي ييوشواع أف تصريحات الجنراؿ اإلسرائيمي سيثير غضب 
المستوطنيف في الضفة الغربية، وتحديًدا أف ىؤالء يرونو شخصية تتخذ قرارات سياسية ويعمؿ ضد 

في المقابؿ، بدعـ مف قادة المستوطنات، الذيف يروف فيو ضابطًا مينيا االستيطاف، غير أف ألوف يحظى 
 ومناسبا، ويرفضوف االتيامات الموجية إليو.
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 ضغوط أمريكية عمى الفمسطينييف لبدء المفاوضات بال شروط  :والمياه اإلسرائيمي الطاقةوزير  15

قـو بيا كاثريف أشتوف وزيرة أشرؼ اليور: كشؼ مسؤوؿ كبير في إسرائيؿ وخالؿ الجولة التي ت - غزة
تمارس عمى الفمسطينييف لحثيـ عمى الدخوؿ في ’ ضغوط أمريكية‘خارجية االتحاد األوروبي لممنطقة، عف 

 مفاوضات بال شروط، ومف ضمنيا تجميد االستيطاف.
 كشؼ وزير الطاقة والمياه اإلسرائيمي سيمفاف شالوـ عف قياـ الواليات المتحدة بممارسة ضغوطيا عمى
الفمسطينييف لالستجابة لمدخوؿ في مفاوضات دوف شروط، وزعـ في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيمية أف ىذه 

إدراكًا منيا )واشنطف( أنيـ كانوا قد رفضوا التفاوض في حينو حتى عندما جَمدت إسرائيؿ ‘الضغوط تأتي 
 ’.مشاريع البناء في المستوطنات

 17/6/1077، القدس العربي، لندف
 

 حوؿ نسبة تصدير الغاز:الحكومة تراوغ لمصمحة الشركات "إسرائيؿ" غضب في 16
في المئة مف احتياطي الغاز لمسوؽ  60أثار قرار الحكومة اإلسرائيمية بشأف تخصيص : حممي موسى

المحمية والسماح بتصدير الباقي ردود فعؿ متضاربة مف جيات مختمفة في إسرائيؿ. فقد أعمنت المعارضة 
رار فضائحي ويخدـ أصحاب رؤوس األمواؿ، وقالت إنيا ستقدـ التماسًا لممحكمة العميا لمنع العمالية أف الق

تنفيذ القرار. كما أعمنت جيات بيئية ومجتمعية أنيا دعت لتنظيـ تظاىرات لمنع ضخ األمواؿ العامة في 
يضيع عمييا فرصًا  خزائف حيتاف الماؿ الكبار. وفي المقابؿ، رأت شركات استثمار الغاز الكبرى أف القرار

تجارية كبيرة، خصوصًا أنو قد يطرد شركاء كبارا كانوا ينووف االستثمار في قطاع الغاز، مثؿ شركة 
 األسترالية.« وودسايد»الروسية و« غازبرـو»

وقد جاءت كؿ ردود الفعؿ ىذه وأكثر منيا حتى ا ف عمى المؤتمر الصحافي، الذي عقده أمس األوؿ، 
، ومحافظ رئيس الحكومة بنيا ميف نتنياىو بحضور كؿ مف وزيري المالية يائير لبيد والطاقة سيمفاف شالـو

مصرؼ إسرائيؿ ستانمي فيشر. وقد حاوؿ ثالثتيـ تبياف أف القرار كاف متوازنًا، وأنو يوفؽ بيف المصالح 
 العامة والخاصة بما يعزز المنافسة ويجمب االستثمارات.

إننا شيدنا عرضًا مخجاًل لمخنوع لضغوط ىائمة مف عمالقة »فيتش: وقالت زعيمة المعارضة شيمي يحيمو 
الغاز تحت ستار قرار ميني. لقد تـ األمر اختطافًا، وبسرعة ال مبرر ليا، ألف األمر يتعمؽ بقرار مصيري 
لمستقبؿ أبنائنا، اتخذه أربعة أشخاص أغنياء سيمحؽ الضرر بالغالبية المطمقة مف مواطني دولة إسرائيؿ. 

في المئة يقيد الدولة أبدًا، ويمنع كؿ احتماؿ في المستقبؿ  90قرار المتسرع بالسماح بتصدير الغاز بنسبة فال
 «.لتغيير العقود المبرمة

ىذا تخريب لمفرصة الرائعة المتوفرة إلسرائيؿ. فمكامف الغاز ممؾ لكؿ مواطني »وأضافت يحيموفيتش إف 
وتخفيض حاد في أسعار الطاقة والمياه، وتطوير صناعات الدولة ويمكنيا أف تسمح باستقالؿ الطاقة، 

في  90جديدة، واإلسياـ كثيرًا في جودة البيئة، واالزدىار االقتصادي وتعظيـ أمف الدولة. فالتنازؿ سمفًا عف 
المئة مف احتياطي الغاز يعبر عف قمة إصغاء نتنياىو وليبيد لمعارضة الجميور لمتصدير، وال يبقى سوى 

 «.بأف ىذه الجماعة كانت تنوي سمفًا التنازؿ لألجانب عف كؿ ذخائر الدولةاالستنتاج 
عمى »دوؼ حنيف، أف حكومة نتنياىو صادقت « الجبية الديموقراطية لمسالـ»واعتبر عضو الكنيست عف 

نما سرقة في وضح النيار لمورد  السطو الكبير عمى الغاز. فاألمر ليس تسوية وال توازنا بيف المصالح. وا 
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يف وغالي القيمة يعود لمجميور اإلسرائيمي بأسره. ولـ يسبؽ أف اتخذ قرار دراماتيكي بمثؿ ىذا الشكؿ ثم
 «.السطحي والمرفوض. ىذه خطوة تمحؽ الضرر باالقتصاد اإلسرائيمي بأسره، بانتاج الكيرباء وبالصناعة

 17/6/1077، السفير، بيروت
 

 في نابمس قرية فرعتا أراضيستيطانية المقامة عمى يدرس إمكانية شرعنة البؤرة اال يعموف"ىآرتس":  17
كشفت صحيفة "ىآرتس" في عددىا الصادر اليوـ الخميس، اف  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوـ  -راـ اهلل

وزير الجيش االسرائيمي، موشيو يعموف، يدرس إمكانية شرعنة البؤرة االستيطانية المقامة عمى اراضي اىالي 
كرفانات اقاميا المستوطنوف في تمؾ  9نابمس، مقابؿ قياـ المستوطنيف بإزالة  قرية فرعتا في محافظة

وتوضح الصحيفة، اف االسابيع االخيرة، شيدت مفاوضات مكثفة بيف  المنطقة، واقرت المحكمة إخالءىا.
وف، القائميف عمى البؤرة االستيطانية مف جية، ووزارة الجيش مف جية اخرى، بقيادة وزير الجيش موشيو يعم

وتوصؿ الطرفاف في ىذه المفاوضات الى إتفاؽ ينص عمى اف يقوـ المستوطنوف بإخالء الكرفانات االربعة 
التي تناوليا قرار المحكمة خالؿ ثمانية اياـ وبمحض ارادتيـ، مقابؿ اف يبدأ وزير الجيش بدراسة إمكانية 

كرفانات  9كرفانا، وليس فقط  90بؤرة تضـ شرعنة البؤرة، وتزويدىا بشبكتي الماء والكيرباء، عمما اف ىذه ال
 ".Bاقيمت في المنطقة "

وقالت "ىآرتس": اف سكرتير منظمة "يش ديف" اليسارية، حاييـ ارليخ، قدـ إحتجاجا لوزير الجيش، عمى ىذا 
االتفاؽ، متيما وزير الجيش "بالتمترس خمؼ المستوطنيف، وانو يقوـ باالستيالء عمى اراضي الفمسطينييف 

 صة ويمنحيا ليـ".الخا
واضاؼ آرليخ: "اف شرعنة ىذه البؤرة االستيطانية، سوؼ يمنح تشجيعا ودعما لممارسات المستوطنيف، 

 بحيث تتحوؿ الدولة الى شريؾ ليـ في سمب اراضي الفمسطينييف".
التي وجاء مف مكتب وزير الجيش "إننا نقوـ بفحص إمكانية شرعنة جزء مف المنطقة، مقابؿ إخالء المباني، 

ثبت انيا اقيمت عمى ارض فمسطينية، فنحف نحافظ عمى تطبيؽ القانوف، وكؿ ما ىو غير شرعي، ستتـ 
 إزالتو" حسب إدعاءه.

 17/6/1077، القدس، القدس
 

 "حزب اهلل"-سورية  -أنيى مناورة عسكرية حاكت حربًا مع محور إيراف  اإلسرائيميالجيش  18
الجيش اإلسرائيمي أعمف أنو أنيى أمس مناورة ، أف ي أييو ب، عف 17/6/1077، الحياة، لندفذكرت 

 عسكرية كبيرة في شماؿ إسرائيؿ حاكت حربًا بيف إسرائيؿ ومحور إيراف وسورية و"حزب اهلل" في لبناف.
ونقؿ موقع صحيفة "ىآرتس" اإللكتروني عف ضابط كبير في سالح الجو اإلسرائيمي، قولو إنو في إطار 

عمى "جميع الجبيات، وذلؾ ألنو يوجد إدراؾ في الجيش اإلسرائيمي أف المحور  المناورة تدرب الطياروف
سورية، ما زاؿ قائمًا وقويًا، ونحف نستعد لمعاني حدث حربي متعدد  –"حزب اهلل"  –المسمى إيراف 

وقالت "ىآرتس" إنو خالؿ األياـ الماضية تـ إغالؽ محاور سير في منطقة شماؿ إسرائيؿ لغرض  الجبيات".
 جراء المناورة كما شعر السكاف بحركة طيراف حربي ومركبات عسكرية كبيرة.إ

وقاؿ الناطؽ العسكري اإلسرائيمي في بياف، إنو تـ إقرار إجراء ىذه المناورة منذ فترة وأنيا تأتي ضمف 
لدمج بيف المناورات السنوية لمجيش، وشاركت فييا أسمحة البرية والجو والبحرية، وتـ خالؿ المناورة اختبار ا

 جميع ىذه األسمحة، كما شارؾ في المناورة جنود مف قوات االحتياط.
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وقاد المناورة قائد قيادة العمؽ المواء شاي أفيطاؿ، الذي لعب خالؿ المناورة شخصية رئيس أركاف الجيش 
 كمف يتخذ القرارات في الجيش.

ميزانية األمف يدؿ عمى أىميتيا  وأشار الجيش اإلسرائيمي إلى أف مجرد إجراء المناورة في ظؿ تقميص
سياميا في مواجية احتماالت مستقبمية ماثمة أماـ الجيش اإلسرائيمي.   وا 

أنيى يوـ أمس مناورة  الجيش اإلسرائيمي، أف حممي موسى، عف 17/6/1077، السفير، بيروتوأضافت 
ناورة قوات كبيرة مف متعددة األذرع واسعة النطاؽ استيدفت االستعداد لحرب مباغتة. وشاركت في الم

سالَحي البحرية والطيراف إلى جانب وحدات مف القوات الخاصة. وبحسب البياف الرسمي اإلسرائيمي، فإف 
المناورة بدأت يوـ األحد الماضي، واستمرت أربعة أياـ جرى خالليا فحص الترابط بيف األذرع واألسمحة 

رائيمي مما يجري في سوريا مف ناحية، وتقميص المختمفة. وبدييي أف المناورة جرت في ظؿ القمؽ اإلس
 ميزانية الدفاع اإلسرائيمية مف ناحية أخرى.

اإللكتروني بأف ىذه المناورة تجري سنويًا، وأنيا في العاـ الماضي شممت تدريب « يديعوت»وأفاد موقع 
ألذرع التي ال تتـ في وأف الغاية مف المناورة فحص قدرات العمؿ المتعدد ا القوات عمى سيناريوىات مشابية.

سنادًا لمقوات  نما خمؼ خطوط الجبية. وشممت المناورات إشراكًا لعموـ القوات البحرية، وا  جبية واحدة، وا 
 «.المناورة ىي جزء مف استعداداتنا الشاممة»البرية. وشدد ضابط كبير في سالح البحرية عمى أف 

ورة تعامموا مع سيناريوىات عرضت عمييـ وبحسب ضابط بحري آخر، فإف الجنود المشاركيف في المنا
بشكؿ مفاجئ. وأف القصد كاف، في ما يتعمؽ بسالح البحرية، فحص كيؼ يمكف لمقوات البحرية أف تنخرط 

 بأكبر قدر في قدرة الحسـ العسكرية.
 

 عتقؿ الحاخاـ األكبر األشكنازي لمييود الغربييف بتيمة الفساد ت اإلسرائيميةالشرطة  19
اىمت قوة مف وحدة التحقيؽ في قضايا االحتياؿ التابعة لشرطة الكياف، بيت ومكتب الحاخاـ د: )يو بي آي(

األكبر األشكنازي لمييود الغربييف الحاخاـ يونا ميتسغر، أمس، واعتقمتو بتيمة ارتكاب مخالفات فساد. 
واؿ، وأف التحقيؽ وأعمنت الشرطة أف ميتسغر، مشتبو بتمقي رشى واالختالس واالحتياؿ والسرقة وتبييض أم

حضاره لمتحقيؽ في مقر الوحدة اإلقميمية  ضده جرى بسرية منذ شيور عدة، ولذلؾ تـ اعتقالو اليوـ وا 
وقالت الشرطة إف التحقيقات أظيرت وجود شبيات ضد  لمتحقيؽ في قضايا االحتياؿ في مدينة المد.

عيا لمصمحة جمعيات عديدة، ميتسغر، بالحصوؿ عمى رشى بمئات آالؼ الشواقؿ مف أمواؿ تبرعات جم
 وأف ىذه التبرعات المالية استولى عمييا مقربوف مف ميتسغر أيضًا.

واعتقمت الشرطة، إضافة إلى ميتسغر، شخصًا يعمؿ برفقتو ورئيسي جمعيتيف كبيرتيف يشتبو بأنيـ ساعدوا 
 ومكتب ميتس .الحاخاـ األكبر بالحصوؿ عمى الرشى. وصادرت وثائؽ كثيرة وأجيزة كمبيوتر مف بيت 

 17/6/1077، الخميج، الشارقة
 

 : سالح "إسرائيؿ" النووي خطر عمييا اإلسرائيمي إيرا ىيمفاند النووي خبيرال 70
أقوى مف تمؾ التي تـ “رأس نووي  200إلى   70تمتمؾ مف” إسرائيؿ“صرح خبير نووي أف : )د .ب .أ(

وقاؿ ”. إسرائيؿ“لخطر األكبر عمى أمف األسمحة نفسيا ىي ا“، وشدد عمى أف ”استخداميا في ىيروشيما
”. بالفعؿ ما فيو الكفاية مف تمؾ األسمحة” إسرائيؿ“نريد أف ننبو الناس إلى خطر ييدد وجودىـ، ولدى “

وكشؼ أف الباحثيف توصموا إلى أف حربًا نووية محدودة كفيمة بإحداث خمؿ في درجة حرارة العالـ ما يؤدي 
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عف الرئيس المشارؾ لرابطة األطباء ” جيروزاليـ بوست“ت صحيفة إلى مجاعة عمى نطاؽ واسع. ونقم
القبوؿ بالتخمي عف سالحيا النووي مف ” إسرائيؿ“الدولييف لمنع الحروب النووية إيرا ىيمفاند القوؿ، إف عمى 

وقاؿ ىيمفاند لمصحيفة إنو أعد بحثًا كشؼ فيو أف حربًا نووية محدودة بيف اليند وباكستاف  أجؿ مصمحتيا.
عندما يقؿ إنتاج الغذاء، فإف أسعار الغذاء ترتفع وبيذا “ستؤدي إلى مجاعة عمى نطاؽ واسع. وقاؿ إنو 

 ”.مميوف شخص يعانوف حاليًا مف سوء التغذية، غير قادريف عمى الحياة 780سيصبح 

 17/6/1077، الخميج، الشارقة
 

 ورية عمى الجوالف س األراضي مفالجيش اإلسرائيمي: سقوط قذيفة ىاوف  باسـالمتحدثة  77
سقطت قذيفة ىاوف اطمقت مف االراضي السورية صباحًا في قطاع مف ىضبة الجوالف : ا ؼ ب -القدس 

 تحتمو إسرائيؿ، عمى ما اعمنت متحدثة باسـ الجيش اإلسرائيمي.
 واضافت المتحدثة "لـ يؤد انفجار القذيفة إلى وقوع ضحايا او اضرار وقاـ الجنود بتمشيط القطاع الذي

 سقطت فيو"، دوف اعطاء تفاصيؿ اخرى.
وتابعت اف اطالؽ القذيفة "مرتبط عمى ما يبدو بالوضع الداخمي في سورية"، مممحة إلى اف "إسرائيؿ لـ تكف 

 مستيدفة"، بؿ اف القذيفة كانت نتيجة تبادؿ الطالؽ النار بيف قوات النظاـ والمقاتميف المسمحيف.
 17/6/1077، الحياة، لندف

 
 رائيمي يقتؿ ييودًيا ظف أنو عربي بالقدس شرطي إس 71

عاًما( عند حاجز مؤدي لحائط البراؽ في  96قتؿ شرطي إسرائيمي رجال إسرائيمًيا ): صفا –القدس المحتمة 
القدس المحتمة صباح اليوـ الجمعة، والذي يشيد تشديدات كبيرة عادة لمنع المصميف الفمسطينييف لموصوؿ 

 ي اإلسرائيمي إنو يعتقد أنو سمعو يصرخ اهلل أكبر ويسحب شيًئا مف جيبو.لممسجد األقصى. وقاؿ الشرط
ووصؿ فريؽ مف نجمة داود الحمراء لمحاولة انقاذ اإلسرائيمي لكنو فارؽ الحياة. وتقوـ الشرطة بالتحقيؽ مع 

 الشرطي الذي أطمؽ النار حالًيا.
 17/6/1077، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 المعارضة السورية عمى استيدافيا لجرىا لمحرب في سورية إقداـمف تخشى  "إسرائيؿ" 77

المعارضة السورية  أقداـوليد عوض: عبرت مصادر امنية إسرائيمية الخميس عف خشيتيا مف  -راـ اهلل 
عمى اطالؽ صواريخ عمى إسرائيؿ اذا ما شعرت بانيا خسرت المعركة مع النظاـ السوري، وذلؾ بيدؼ جر 

 مع سورية. تؿ ابيب لمحرب
وقاؿ مصدر أمني إسرائيمي صباح الخميس، اف قوات المعارضة المسمحة في سورية لف تتوانى عف إطالؽ 

 الصواريخ نحو إسرائيؿ، في حاؿ شعورىا بخسارة المعركة مع قوات النظاـ السوري.
ى إسرائيؿ، اإلسرائيمي أف المعارؾ الدائرة في سورية ستؤثر عم’ بازاـ‘وأضاؼ المصدر األمني لموقع 

موضحًا أف الجيش النظامي السوري وقوات المعارضة المسمحة، يتجيوف نحو معارؾ حاسمة في مناطؽ 
 حمب وحمص، حيث تشيد ىاتاف المنطقتاف في األياـ األخيرة تحشدا لكال الطرفيف.

نحو  وتوقع المصدر األمني اإلسرائيمي أف يقوـ عناصر مف قوات المعارضة المسمحة بإطالؽ الصواريخ
ليس لدي أدنى شؾ بأف ىذا ‘ىضبة الجوالف المحتمة، لجر إسرائيؿ إلى حرب ضد النظاـ السوري، مضيفًا: 
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سيحصؿ، ولست الوحيد في المنظومة األمنية الذي يعتقد ذلؾ، والجيش اإلسرائيمي يستعد لمثؿ ىذا 
 ’.السيناريو

يؿ قد يدفع بالجيش اإلسرائيمي لدخوؿ وحسب المصدر االمني اإلسرائيمي فإف إطالؽ الصواريخ نحو إسرائ
لمنع عمميات إطالؽ الصواريخ يتوجب عمينا ‘مناطؽ سورية، لوقؼ إطالؽ الصواريخ، متابعًا بالقوؿ: 

الدخوؿ إلى سورية برًا، ولف ننجح في وقؼ ذلؾ عف طريؽ الجو، وبذلؾ سنصبح في المكاف الذي أرادوا لنا 
 ’.أف نكوف فيو

 17/6/1077، القدس العربي، لندف
 

 "إسرائيؿ""يديعوت": نقؿ جريح سوري إلى  74
ذكرت مصادر إسرائيمية، مساء أمس الخميس، أف جريحا سوريا نقؿ بشكؿ عاجؿ إلسرائيؿ لتمقي : غزة

عاما وقد  26ووفقا لمموقع االلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإف الجريح فتى يبم  مف العمر  العالج.
ف قبؿ الجيش اإلسرائيمي، مبينا أنو مصابا في الحوض والفخذ وقد فقد الكثير نقؿ لمستشفى زيؼ في صفد م
 مف الدماء قبؿ نقمو لممستشفى.

 17/6/1077، القدس، القدس
 

 سابؽ سيرضد منح الجامعة العبرية الدكتوراه أل مظاىرة"معاريؼ":  75
القدس اماـ البوابة الرئيسية طالبًا مف طمبة الجامعة العبرية في  90تظاىر أمس األربعاء نحو : راـ اهلل

لمجامعة، احتجاجًا عمى منح المعتقؿ السابؽ عادؿ ىدمي شيادة الدكتوراه في الكيمياء مف الجامعة، حسب 
 ما ذكرتو صحيفة "معاريؼ" في عددىا الصادر اليـو الخميس.

وأضافت الصحيفة اف المتظاىريف رفعوا يافطات كتبت عمييا شعارات ضد قرار الجامعة الذي وصفوه بانو 
 ال يعرؼ الخجؿ.

 17/6/1077، القدس، القدس
 

 7777لػ حصيمة الشيداءيرفع  ةفي سوري جدد فمسطينييف شيداء تسعة 76
 2388 إلػػػى ةفػػػي سػػػوري حػػػداثاألرتفػػػع عػػػدد الشػػػيداء الفمسػػػطينييف الػػػذيف سػػػقطوا جػػػراء : امعػػػا –بيػػػت لحػػػـ 
  شخصا.

الجئيف  9وذكر تقرير "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية" الذي وصؿ معا نسخة عنو انو باستشياد 
 .2388 إلىارتفعت حصيمة الشيداء  ةسوري فيفمسطينييف 

اسػتيدؼ  وسقط الشيداء التسعة جراء القصؼ وعمميات القنص المستمرة وكاف آخرىا القصؼ المدفعي الػذي
 .مدرسة )دير عمرو( التابعة لألونروا في مخيـ خاف الشيح

 17/6/1077وكالة معا اإلخبارية، 
 

 األقصى يتعرض ألبشع االنتياكات اإلسرائيمية المسجدالقدس:  يمفت 77
د حسػيف": إف األقصػى يتعػرض حمػقاؿ المفتي العاـ لمقػدس والػديار الفمسػطينية الشػيخ م: عبد المنعـ البراشى

حتالؿ عواقب حممة مف االنتياكات اإلسرائيمية بحقو بيدؼ فرض واقع جديد داخمو محماًل سمطات االألبشع 
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مػػف ناحيػػة أخػػرى أداف المفتػػي اسػػتمرار اعتقػػاؿ مػػدير المسػػجد األقصػػى الشػػيخ "نػػاجح  مثػػؿ ىػػذه االعتػػداءات.
ضػػًحا أف ىػػذا االعتقػػاؿ بكيػػرات" معتبػػًرا ذلػػؾ تعػػديا صػػارخًا عمػػى الرمػػوز الدينيػػة المقدسػػية فػػي فمسػػطيف، ومو 

يكشؼ حقيقة نوايا سمطات االحتالؿ اليادفة إلى تفري  المسجد األقصى المبارؾ مف رواده وسدنتو والعػامميف 
 فيو.

 17/6/1077الوفد، الجيزة، 
 

 واقع الالجئيف الفمسطينييف بمناسبة اليـو العالمي لالجئيف يستعرض "الفمسطينياإلحصاء " 78
يػـو  يوافػؽي، واقع الالجئيف الفمسطينييف، بمناسبة اليـو العػالمي لالجئػيف الػذي استعرض اإلحصاء الفمسطين

 ، عمى النحو ا تي:10/06/1023الخميس، 
 تـ تيجيرىـ 2997% مف الفمسطينييف الذيف كانوا يقيموف في فمسطيف التاريخية عاـ 6660

مدمرة، فقد طرد ونزح مف األراضي مأساة  2997كانت المأساة اإلنسانية التي حمت بالشعب الفمسطيني عاـ 
 إجمػػػػالي% مػػػػف 6660ألػػػػؼ عربػػػػي فمسػػػػطيني، أي مػػػػا نسػػػػبتو  918التػػػػي سػػػػيطرت عمييػػػػا إسػػػػرائيؿ حػػػػوالي 

، وذلػؾ حسػب تقػديرات األمػـ 2997الذيف كانوا يقيموف في فمسطيف التاريخية عشػية حػرب عػاـ  فالفمسطينيي
 .  2910المتحدة عاـ 

  
 اإلقامةلتي تعترؼ بيا وكالة الغوث حسب دولة المخيمات الفمسطينية الرسمية ا

مػػف مصػػادر  2997وقػػد صػػدرت عػػدة تقػػديرات رسػػمية حػػوؿ أعػػداد الالجئػػيف الفمسػػطينييف عشػػية حػػرب عػػاـ 
مختمفة منيا التقديرات البريطانية واألمريكية والفمسطينية واإلسرائيمية الرسمية، وكذلؾ تقديرات األمـ المتحػدة.  

ألػػؼ الجػػئ  816تقػػديريف: األوؿ يشػػير الػػى أف عػػدد الالجئػػيف الفمسػػطينييف بمػػ  نحػػو  إال أف لألمػػـ المتحػػدة
ألػػؼ الجػػئ بنػػاًء عمػػى تقػػديرات األمػػػـ  918.  والثػػاني 2999وذلػػؾ بنػػاًء عمػػى تقػػديرات األمػػـ المتحػػدة عػػاـ 

 .  2910المتحدة لعاـ 
  

 مميوف الجئ مسجؿ في وكالة الغوث 5.7
( إلى اف عدد الالجئيف الفمسطينييف بتاريخ األوؿ مػف كػانوف الثػاني عػاـ تشير سجالت وكالة الغوث )االنروا

مميػػػوف الجػػػئ وىػػػذه االرقػػػاـ تمثػػػؿ الحػػػد االدنػػػى لعػػػدد الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف، وقػػػد شػػػػكؿ  163نحػػػو  1023
ما نسبتو  1023الالجئوف الفمسطينيوف المقيموف في الضفة الغربية والمسجموف لدى وكالة الغوث بداية العاـ 

% فػػي قطػػاع غػػزة.  أمػػا عمػػى مسػػتوى 19% مػػف إجمػػالي الالجئػػيف المسػػجميف لػػدى وكالػػة الغػػوث مقابػػؿ 28
% 90الدوؿ العربية، فقػد بمغػت نسػبة الالجئػيف الفمسػطينييف المسػجميف لػدى وكالػة الغػوث فػي األردف حػوالي 

ف الالجئػػيف % مػػ20% وفػػي سػػوريا 9مػػف إجمػػالي الالجئػػيف الفمسػػطينيف فػػي حػػيف بمغػػت النسػػبة فػػي لبنػػاف 
 الفمسطينيف المسجميف لدى وكالة الغوث.

 
، )وفػؽ بيانػات وكالػة غػوث وتشػغيؿ الالجئػيف اإلقامػةالتوزيع النسبي لالجئػيف الفمسػطينييف حسػب دولػة 

 7/7/1077، الفمسطينييف(
% مػف مجمػؿ السػػكاف 9162إلػى اف نسػبة السػكاف الالجئػػيف فػي فمسػطيف حػوالي  1021لعػاـ  تشػير البيانػات

% مػػف السػػكاف فػػي الضػػفة الغربيػػة 18سػػطينييف المقيمػػيف فػػي فمسػػطيف، وتشػػير البيانػػات الػػى أف حػػوالي الفم
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افػراد الجئػيف، فػي حػيف بمغػت نسػبة الالجئػيف فػي قطػاع غػزة  3ىنػاؾ  أفػراد 20الجئيف أي أنػو مػف بػيف كػؿ 
 أفراد الجئيف. 8أفراد ىناؾ  20% أي أنو مف بيف  كؿ 68حوالي 

  
 1077فمسطيف حسب المنطقة، الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، نسبة الالجئيف في 

سػنة فػي فمسػطيف قػد  21إلى اف نسبة األفراد الذيف تقؿ أعمارىـ عػف  1021لعاـ  اإلحصائيةتشير البيانات 
% لغيػػر الالجئػػيف، كمػػا بمغػػت 3968% مقابػػؿ 9260%، فػػي حػػيف بمغػػت ىػػذه النسػػبة لالجئػػيف 9062بمغػػت 

% مػف مجمػوع الالجئػيف فػي حػيف بمغػت لغيػر الالجئػيف 961سػنة فػأكثر لػدى الالجئػيف  60نسبة كبار السف 
966  .% 
 

 1077، "لإلحصاء الفمسطيني، "الالجئوف في فمسطيف أكثر فقرًا مف غير الالجئيف
%  لمعػاـ 3261أظير مؤشر نسبة الفقر بيف األفراد الالجئيف وفقػا ألنمػاط اسػتيالؾ األسػرة الشػيري الحقيقػي 

 (%(.1267في فمسطيف ويبدو أف وضع األفراد الالجئيف أسوأ حااًل مقارنة باألفراد غير الالجئيف  1022
 
 

 الالجئوف أقؿ مشاركة في النشاط االقتصادي وأكثر عرضة لمبطالة
سػنة  21بػأف نسػبة المشػاركة فػي القػوى العاممػة بػيف الالجئػيف  1021أظيرت نتائج مسح القوى العاممة لعاـ 

% لالجئػيف 9966% و9162يميف في فمسطيف أقػؿ ممػا ىػي لػدى غيػر الالجئػيف، إذ بمغػت النسػبة فأكثر المق
وغيػػػر الالجئػػػيف عمػػػػى التػػػوالي.  كمػػػا يالحػػػػظ مػػػف خػػػالؿ تمػػػػؾ النتػػػائج أف نسػػػبة مشػػػػاركة اإلنػػػاث الالجئػػػػات 

فػػػي فمسػػػطيف  1021والمقيمػػػات فػػػي فمسػػػطيف تقػػػؿ عمػػػا ىػػػي عميػػػو لػػػدى غيػػػر الالجئػػػات، حيػػػث بمغػػػت لمعػػػاـ 
 % عمى التوالي.2867% و26.7

، بػأف ىنػاؾ فرقػًا واضػحًا عمػى مسػتوى البطالػة بػيف 1021مف جانب آخر، تشػير بيانػات القػوى العاممػة لعػاـ 
%  2967% مقابػػؿ 1869الالجئػػيف وبػػيف غيػػر الالجئػػيف، إذ يرتفػػع معػػدؿ البطالػػة بػػيف الالجئػػيف ليصػػؿ الػػى 

 بيف غير الالجئيف. 
  

 ف وفنييفثمث الالجئيف يعمموف كمتخصصي
، تعتبػػػػر مينػػػػة "الفنيػػػػوف والمتخصصػػػػوف والمسػػػػاعدوف والكتبػػػػة"، المينػػػػة االكثػػػػر اسػػػػتيعابًا 1021خػػػػالؿ عػػػػاـ 

% فػػي حػػيف بمغػػت بػػيف غيػػر 3166لالجئػػيف وغيػػر الالجئػػيف عمػػى حػػد سػػواء فػػي فمسػػطيف اذ بمغػػت لالجئػػيف 
ألدنػػػى لكػػػؿ مػػػف الالجئػػػيف %.  كمػػػا شػػػكمت مينػػػة المشػػػرعوف وموظفػػػو اإلدارة العميػػػا النسػػػبة ا1269الالجئػػيف 

 %.161% وغير الالجئيف 962وغير الالجئيف، لكف بتفاوت ما بيف الالجئيف 
  

 نصؼ الالجئيف يعمموف في قطاع الخدمات
، اف قطػػاع الخػػدمات بفروعػػو المختمفػػة يعتبػػر المشػػغؿ االساسػػي 1021أظيػػرت بيانػػات القػػوى العاممػػة لعػػاـ  

% مػػف مجمػػؿ العػػامميف فػػي فمسػػطيف، وتتفػػاوت 3662امميف فيػػو لمعػػامميف فػػي فمسػػطيف، حيػػث بمغػػت نسػػبة العػػ
% بػػيف غيػػر الالجئػػيف. أمػػا 1961% لمالجئػػيف بينمػػا بمغػػت 9661ىػػذه النسػػبة حسػػب حالػػة المجػػوء إذ بمغػػت 

بالنسبة لمعامميف في قطاعي النقؿ واالتصاالت فقد شكمت نسبتيـ أدنى نسبة مف بػيف العػامميف فػي افمسػطيف 
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% عمػػػى 169% و660ب النسػػػبة بػػػيف الالجئػػػيف وبػػػيف غيػػػر الالجئػػػيف حيػػػث بمغػػػت %، مػػػع تقػػػار 661حػػػوالي 
 التوالي.   

  
 ارتفاع نسبة التحصيؿ العممي وانخفاض األمية بيف الالجئيف

% فػػي حػػيف بمغػػت 368سػػنة فػػاكثر  21لألفػػراد  1021بمغػػت نسػػبة األميػػة لالجئػػيف الفمسػػطينييف خػػالؿ عػػاـ 
سػػنة فػػاكثر  الحاصػػميف عمػػى درجػػة  21سػػبة الالجئػػيف الفمسػػطينييف %.  كمػػا وارتفعػػت ن963لغيػػر الالجئػػيف 

، فػػي حػػيف بمغػػت لغيػػر الالجئػػيف فػػأكثرسػػنة  21% مػػف مجمػػؿ الالجئػػيف 2161البكػػالوريوس فػػأعمى إذ بمغػػت 
2263 .% 

 10/6/1077، الفمسطيني لإلحصاءالجياز المركزي 

 
 حوؿ المسجد األقصى مؤسسة القدس الدولية تطمؽ تقدير موقؼ ..تحت شعار "ىي القدس" 79

الحػػتالؿ كامػػؿ القػػدس تحػػت شػػعار "ىػػي القػػدس"،  96ضػػمف حممتيػػا العالميػػة فػػي الػػذكرى الػػػ -معػػا -بيػػروت
عقدت مؤسسة القدس الدولية يوـ الخميس مؤتمرا صحفيا في فندؽ السفير ببيروت، وذلؾ في إطار متابعتيا 

، 2968ة في القدس منذ احتالليا الكامؿ فػي عػاـ وتوثيقيا لمخططات االحتالؿ التيويدية والنتياكاتو المتكرر 
 وتخّمؿ المؤتمر الصحفّي إطالؽ تقدير موقؼ حوؿ المسجد األقصى.

وقػػّدـ لممػػؤتمر األسػػتاذ بشػػارة مػػرىج، نائػػب رئػػيس مجمػػس أمنػػاء مؤسسػػة القػػدس الدوليػػة، فقػػاؿ إف "االحػػتالؿ 
تيويػػد بيػػت المقػػدس وأكنػػاؼ بيػػت يتغطػػرس فػػي قدسػػنا بػػدعـ مػػف واشػػنطف وقػػوى االسػػتبداد ويواصػػؿ خططػػو ل
 المقدس، مف خالؿ خطط استراتيجية تيدؼ إلى إفراغ األرض مف ساكنييا".

ػػػود المػػػدير العػػػاـ لمؤسسػػػة القػػػدس الدوليػػػة، واقػػػع القػػػدس بعػػػد  عاًمػػػا عمػػػى  96واسػػػتعرض األسػػػتاذ ياسػػػيف حمر
مسػارات تيويديػة  3خػالؿ احتالليا بالكامؿ حيث تحدث عف برامج االحتالؿ لمسيطرة عمى مدينة القدس مػف 

 .ىي السيطرة عمى األرض، وتيجير السكاف المقدسييف، واالستبداد بالمقدسات
وعند التحدث عف المقدسات استعرض حمػود تقػدير الموقػؼ الػذي أصػدرتو المؤسسػة عػف المسػجد األقصػى، 

باحػػة ا لمسػػجد لصػػالة حيػػث تحػػّدث عػػف سػػعي االحػػتالؿ الحثيػػث "لتشػػريع أبػػواب األقصػػى أمػػاـ االقتحامػػات وا 
ييودية دونما قيود". مؤكًدا أنو "يمكف القوؿ بأف فكرة "المعبد"، وما يرافقيا مف دعوات إلى ىدـ قبػة الصػخرة، 

وشػػّدد حمػػود عمػػى أف "الموقػػؼ العربػػي واإلسػػالمي إزاء أي اعتػػداء عمػػى  اتػػت أقػػوى سياسػػًيا وأكثػػر حضػػوًرا".ب
 .ات الشجب واإلدانة واالستنكارالقدس أو األقصى بات متوقًعا إذ يتراوح بيف خطاب

وقػػػد كانػػػت أولػػػى التوصػػػيات إلػػػى الحكومػػػات العربيػػػة واإلسػػػالمية حيػػػث طالبيػػػا التقريػػػر "إلػػػى جانػػػب إظيػػػار 
الموقؼ السياسي الحاـز في رفضيا لما تتعرض لو القدس مف اعتداءات، باتخاذ مواقؼ عممية لمضغط عمى 

سػػية والدبموماسػػية واالقتصػػادية لتشػػكيؿ ضػػغط عمػػى كيػػاف كيػػاف االحػػتالؿ ال سػػيما مػػف خػػالؿ المقاطعػػة السيا
 االحتالؿ لمكؼ عف اعتداءاتيا".

كمػػا طالػػب التقريػػر السػػمطة الفمسػػطينية "بموقػػؼ فاعػػؿ مػػف خػػالؿ إطػػالؽ يػػد فمسػػطينيي الضػػفة لمقيػػاـ بػػدورىـ 
طالؽ يد المقاومة التي مف شأنيا تغيير المعادلة".  تجاه القدس واألقصى وا 

بالػػدوؿ العربيػػة واإلسػػالمية، فقػػد أوصػػى التقريػػر إلػػى "إنػػو مػػف الػػالـز إعػػادة تشػػكيؿ السياسػػة أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ 
الخارجيػة لػدوؿ الثػػورات العربيػة تحديػػًدا بشػكؿ يجعػؿ القػػدس واألقصػى، وبػػدفٍع حقيقػي مػف ىػػذه الػدوؿ إلعػػادة 
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ليػػذه األمػػة  صػػياغة دور وبنيػػة مؤسسػػات العمػػؿ العربػػي المشػػترؾ بشػػكؿ يوجييػػا نحػػو الطموحػػات الحقيقيػػة
 وعمى رأسيا تحرير المسجد األقصى والقدس ونصرتيا وحمايتيا".

 10/6/1077وكالة معا اإلخبارية، 
 

 وتدعو لحمايتيـ "األقصى"اعتداءات المستوطنيف عمى حراس  تستنكرمؤسسة األقصى  40
عتػػداء الجبػػاف ، باالأمػػسفػػي بيػػاف ليػػا ” مؤسسػػة األقصػػى لموقػػؼ والتػػراث“نػػددت  -الحيػػاة الجديػػدة  -راـ اهلل 

بػاب السمسػمة بعػد الذي وقع بحؽ أحد حراس المسجد األقصػى عمػى يػد أحػد المسػتوطنيف لحظػة خروجػو مػف 
وحػػػذرت المؤسسػػػة مػػػف تمػػػادي المسػػػتوطنيف فػػػي التطػػػاوؿ عمػػػى حمػػػاة األقصػػػى وسػػػدنتو،  اقتحامػػػو األقصػػػى.

ا باالعتػػداء عمػػى أحػػد مػػف نوعػػو، حيػػث قػػاـ مسػػتوطف آخػػر سػػابق األوؿالعمػػؿ الجبػػاف لػػيس  أف إلػػىوأشػػارت 
تجػػاوزات  إزاءطالبػػات مصػػاطب العمػػـ عمػػى مػػرأى مػػف شػػرطة االحػػتالؿ التػػي غالبػػا مػػا تقػػؼ موقػػؼ المػػدافع 

 ودعت المؤسسة إلى توفير الحماية لحراس المسجد الذيف يدافعوف عنو بأجسادىـ. المستوطنيف الخطيرة.
 17/6/1077الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
 

 بالضفة فمسطينيا 71الحـر اإلبراىيمي واعتقاؿ  ؿمدخعمى  أعماؿ حفر 47
شػػرع مسػػتوطنوف، أمػػس بأعمػػاؿ حفػػر وتمديػػد كيربػػاء  :وكػػاالت -بشػػار دراغمػػة -الحيػػاة الجديػػدة -محافظػات

 في زاوية األشراؼ ووقؼ البديري عمى مدخؿ الحـر اإلبراىيمي.
توسػػعة مسػػتوطنة "سوسػػيا". المػػواطنيف فػػي بمػػدة يطػػا بيػػدؼ  أراضػػيوشػػرعت قػػوات االحػػتالؿ أمػػس بتجريػػؼ 

 وأوضح مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في بياف صحفي أف
 المستوطنيف أقاموا مبنى جديدا عمى أنقاض خربة سوسيا العربية األثرية القديمة التي ىجر سكانيا منيا.

عتػػرض مسػػتوطنوف مركبػػات وأخطػػرت قػػوات االحػػتالؿ أمػػس تسػػع عػػائالت مػػف قريػػة دومػػا بيػػدـ منػػازليـ. وا
 فمسطينية قرب مستوطنة "يتسيار" ورشقوىا بالحجارة.

مواطنػا مػف محافظػات بيػت لحػـ وجنػيف ونػابمس والخميػؿ، وداىمػت منزلػي  21واعتقمت قوات االحتالؿ أمس 
 النائب األسير المحرر جماؿ الطيراوي واألسير المحرر محمد الشيخ خميػؿ، وتوغمػت آلياتػو شػرؽ بمػدة القػرارة

 في خاف يونس وشرعت بأعماؿ تجريؼ وتمشيط.
 17/6/1077الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
 سنوات لعشر إياد أبو فنوف لغزة المحرر األسير إبعاداالحتالؿ يقرر  41

( مػف قريػة بتيػر، غػرب 39قػررت سػمطات االحػتالؿ إبعػاد األسػير إيػاد أبػو فنػوف ) :الحيػاة الجديػدة-بيت لحـ
 ة عشر سنوات.غزة، لمد إلىبيت لحـ، 

سػػراحو فػػي صػػفقة  إطػػالؽفنػػوف فػػي شػػير نيسػػاف الماضػػي، بعػػد  أبػػواعتقػػاؿ  أعػػادتوكانػػت قػػوات االحػػتالؿ 
 سنة، بناء عمى "ممفات سرية". 10"، المعروفة اعالميا بصفقة شاليط، ليكمؿ بقية حكمو لمدة األحرار"وفاء 

 17/6/1077الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 

 بالجيش : االحتالؿ يالحؽ فمسطينييف عارضوا تجنيد المسيحييفوذكسيةاألرثالطائفة العربية  47
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، 97اتيـ ناشطوف مسيحيوف فمسطينيوف في األراضي المحتمػة عػاـ : خدمة قدس برس –الناصرة )فمسطيف( 
سػمطات االحػتالؿ بمالحقػػتيـ عبػر اسػػتدعائيـ لمتحقيػؽ عمػػى خمفيػة معارضػػتيـ تجنيػد الشػػباف المسػيحييف فػػي 

 اإلسرائيمي.صفوؼ الجيش 
عزمي حكيـ، إنو استدعي لمتحقيػؽ فػي مقػر  د.وقاؿ رئيس مجمس الطائفة العربية األرثوذكسية في الناصرة، 

شػػرطة عكػػا، بنػػاء عمػػى شػػكاوى مقدمػػة مػػف المشػػاركيف فػػي "المػػؤتمر" الػػذي عقػػد قبػػؿ قرابػػة ثمانيػػة أشػػير فػػي 
جيع الشػػباف العػػرب المسػػيحييف عمػػى (، بيػػدؼ تشػػ97مدينػػة "نتسػػيرت عيميػػت" )شػػماؿ فمسػػطيف المحتمػػة عػػاـ 

التحقيػؽ معػو اسػتمر أكثػر مػف   وأضاؼ حكيـ في تصريحات لػ"قدس برس"، أف الخدمة في جيش االحتالؿ.
 ثالث ساعات، حيث جرى إبالغو منذ البدء بأنو متيـ بػ "التحريض عمى العنؼ واإلرىاب".

مسػيحية فػي جػيش االحػتالؿ قػد تعرقػؿ، ولػذلؾ وقاؿ حكيـ إنو "مف الواضح أف مشروع تجنيد أبنػاء الطائفػة ال
ذا كػاف الموضػوع قػد تعرقػؿ فأنػا  فإنيـ يحاولوف ترميمو بشتى المحاوالت منيا المالحقة والتحقيقات لردعنػا، وا 
فخػػور بيػػذا الموقػػؼ الشػػريؼ لمطائفػػة العربيػػة األرثوذكسػػية تجػػاه أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني فػػي الػػداخؿ والتػػي 

 نا وسمخيـ عف شعبيـ وقضيتيـ.كشفت محاولة تجنيد شباب
 10/6/1077قدس برس، 

 
 تصّعد ىجمتيا االستيطانية في أحياء يافا الييوديةالجمعيات  44

صػعدت الجمعيػات االسػتيطانية الييوديػة حممتيػا المسػعورة عمػى مدينػة يافػا المحتمػة منػذ : ػ حسف مواسػي يافا
ضع موضع قدـ ليا لتيويدىا واالسػتيطاف ، حيث تواصؿ ارتياد ورصد مواقع في المدينة بيدؼ و 2997عاـ 
وفػػي ىػػذا السػػياؽ كثفػػت الجمعيػػات االسػػتيطانية مسػػاعييا الخفيػػة والخبيثػػة فػػي حػػي الجبميػػة اليافػػاوي،  فييػػا.

المنػػازؿ التػػي يخططػػوف لشػػرائيا لمسػػيطرة عمػػى الحػػي بعػػد إفراغػػو مػػف سػػكانو  أصػػحاببيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى 
 العرب.

عف الحؽ في األرض والمسػكف" فػي يافػا، منػاؿ خػوري أف مدينػة يافػا تشػيد  وتؤكد مديرة "جمعية دارنا لمدفاع
 حالة احتقاف واحتجاجات متصاعدة في ظؿ إقداـ السمطات اإلسرائيمية عمى مخططات التيويد والتيجير.

عضو البمدية عف قائمة "يافا" سامي أبػو شػحادة أوضػح أف التسػييالت لمييػود ومحاصػرة العػرب فػي يافػا تػنـ 
يافا  انسفير اقتصادي"، مؤكدا "ما تقولو جمعيات أىمية في يافا حوؿ ىجرة عشرات األزواج الشابة مفعف "تر 

  إلى خارجيا بحثا عف مسكف".
وأشار أبو شحادة إلى تفاقـ أزمػة السػكف فػي ظػؿ ارتفػاع نسػبة الفقػر لػدى العػرب فػي يافػا، حيػث يعػيش وفػؽ 

العرب تحت خػط الفقػر، فيمػا يسػتغؿ أثريػاء ييػود ىػذا % مف أىالي حي العجمي 10معطيات جمعية "دارنا" 
لبنػػػاء منػػػازؿ ليػػػـ،  2997الواقػػػع القتنػػػاء بيػػػوت تاريخيػػػة وأراضػػػي سػػػيطرت عمييػػػا السػػػمطات اإلسػػػرائيمية منػػػذ 

مستفيديف مف االمتيازات والتسييالت المقدمة ليـ، الفتًا كذلؾ إلى استقطاب مستوطني قطاع غزة سػابقًا إلػى 
 عيات دينية متطرفة مثؿ "عطيرت كوىنيـ".يافا بتشجيع مف جم

 17/6/1077المستقبؿ، بيروت، 
 

 األميركية لمتنميةتدشف عيادة جديدة في طوباس بتمويؿ مف الوكالة  بالضفة الصحةوزارة  45
( ومؤسسة أنيرا USAIDاحتفمت وزارة الصحة والوكالة األمريكية لمتنمية الدولية ) :الحياة الجديدة -طوباس 

(ANERA )الخمػػػيس، بتدشػػػيف عيػػػادة طوبػػػاس الحكوميػػػة الجديػػػدة. حضػػػر الحفػػػؿ كػػػؿ مػػػف محػػػافظ  سأمػػػ
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طوباس مرواف الطوباسي، ووزير الصحة الدكتور جواد عواد، والقنصؿ األمريكي العاـ مايكػؿ راتنػي، ومػدير 
( مايكػػػؿ ىػػػارفي، ورئػػػيس بمديػػػة طوبػػػاس ُعقػػػاب دراغمػػػة، USAIDبعثػػػة الوكالػػػة األمريكيػػػة لمتنميػػػة الدوليػػػة )

 ( بوؿ بتمر.ANERAومدير صحة طوباس د. مأموف زيود ومدير مؤسسة أنيرا )
وأثنػػػى د. زيػػػود عمػػػى الجيػػػود المشػػػتركة بػػػيف الوكالػػػة األمريكيػػػة ووزارة الصػػػحة، واسػػػتعرض إنجػػػازات الوكالػػػة 
عػػادة تأىيػػؿ عيػػادات الرعايػػة الصػػحية فػػي محافظػػة طوبػػاس مشػػيرا إلػػى ارتفػػاع عػػدد  االميركيػػة عبػػر بنػػاء وا 

مراجع وعدد الفحوصػات الطبيػة بزيػادة بمغػت  300000بزيادة بمغت  1007جعيف في العيادات منذ عاـ المرا
 فحص طبي، األمر الذي يدؿ عمى ازدياد ثقة السكاف في القطاع الصحي الحكومي. 100000

يػرا (، قامػت مؤسسػة أنUSAIDلمتنميػة الدوليػة ) األميركيػة$ مف قبؿ الوكالة 7000000وبتمويؿ بم  حوالي 
(ANERA  ببناء عيػادة جديػدة بمسػاحة تبمػ )تقػدـ العيػادة الجديػدة مرفقػا صػحيا جديػدا يرتكػز متػر 1700 .

 نسمة في محافظة طوباس. 600000عمى خدمة المريض بشكؿ أساسي وذلؾ لخدمة 
 17/6/1077الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
 "ج"مود في القدس والمناطؽ مميوف يورو لتمويؿ برنامج الص 7,9بقيمة  اتفاقيةراـ اهلل:  46

وقػػع الممثػػؿ الخػػاص لبرنػػامج األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػائي فػػروده مورينػػ  وممثػػؿ وكالػػة  :الحيػػاة الجديػػدة -راـ اهلل 
التنمية النمساوية ليونارد موؿ برعاية وزير الدولة لشؤوف التخطيط محمد أبو رمضاف في مقر الػوزارة فػي راـ 

 269( بحػػوالي CRDPوالقػػدس الشػػرقية ) "ج"ـ الصػػمود والتنميػػة فػػي منػػاطؽ اهلل، اتفاقيػػة لتمويػػؿ برنػػامج دعػػ
 مميوف يورو.

وأكػػػػد أبػػػػو رمضػػػػاف أىميػػػػة ىػػػػذا البرنػػػػامج الػػػػذي يعتبػػػػر نتيجػػػػة تعػػػػاوف بػػػػيف وزارة التخطػػػػيط والتنميػػػػة اإلداريػػػػة 
ة مػػػف سػػػيدا، والحكومػػػة البريطانيػػػ –وحكومػػػة السػػػويد مػػػف خػػػالؿ الوكالػػػة السػػػويدية لمتنميػػػة الدوليػػػة  UNDPو

 خالؿ دائرة التنمية الدولية البريطانية والنمسا مف خالؿ وكالة التنمية النمساوية.
 17/6/1077الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
 ليست مجرد ذاكرة" 7948"فمسطيف قبؿ عاـ  ":الدراسات الفمسطينيةمعرض صور لػ" 47

ا أف تعػػػرض جػػػزءًا مػػػف أرشػػػيؼ اختػػػارت مؤسسػػػة الدراسػػػات الفمسػػػطينية بمناسػػػبة الػػػذكرى الخمسػػػيف لتأسيسػػػي
 ليست مجرد ذاكرة(. 2997صورىا في راـ اهلل بمعرض )فمسطيف قبؿ عاـ 

وضـ المعرض الذي افتتح، أوؿ أمػس، فػي مركػز خميػؿ السػكاكيني الثقػافي فػي راـ اهلل مجموعػة مػف الصػور 
لمعػيش مػع عائمتػو  ( ابػف قريػة بحمػدوف المبنانيػة الػذي انتقػؿ2918-2719التي التقطيا المصور خميؿ رعد )
 استوديو تصوير خاصًا بو. 2790في مدينة القدس وافتتح فييا عاـ 

ويعود المعرض بزائريو إلى ذلؾ الزمف الذي كانت ترسو فيو السفف في ميناء يافا إلى عماؿ يقطفوف برتقاليا 
ضافة إلػى صػور الذي اشتيرت بو إضافة إلى صور ألفراد مف الجيش العثماني وأخرى لالنتداب البريطاني إ

 .لمواسـ دينية في القدس وصور لمطبيعة أشبو بأف تكوف قد رسمت بريشة فناف
 17/6/1077الخميج، الشارقة، 

 
 الستار عف أكبر لوحة زيتية في العالـ إزاحةبيت لحـ:  48



 
 
 

 

 

           16ص                                    1897العدد:                17/6/1077الجمعة  التاريخ:

عف أكبر لوحة زيتيػة فػي العػالـ، فػي سػاحة كنيسػة الميػد، فػي مدينػة بيػت لحػـ  ، الستارأمسُأزيح  :بيت لحـ
 خالؿ احتفاؿ رعاه الرئيس محمود عباس.

لوحتو في جولة حوؿ العالـ،  إلطالؽ، والذي يزور فمسطيف أوكرانياجماؿ بدواف، المقيـ في  د.وأنجز الموحة 
ـ، x 20ـ 21وأطمػؽ بػدواف عمػى لوحتػو اسػـ )تسػامح األديػاف والسػالـ(، بأبعػاد  .األردفتبدأ مف بيت لحـ ثـ 

 ، في موسوعة غينس لألرقاـ القياسية.1022العاـ  متر مربع، ودخمت في 320أي 
وقاؿ بدواف، انو سػعيد بإزاحػة السػتار عػف لوحتػو، التػي تحمػؿ رسػالة سػالـ لمعػالـ، وتعبػر بشػكؿ صػادؽ عػف 

 عدالة القضية الفمسطينية، معتبرا ذلؾ انجازا، بعد رحمو شقاء تخممتيا مشاكؿ وعقبات متتالية.
 17/6/1077الحياة، الجديدة، راـ اهلل، 

 
 اإلسرائيمي - حؿ الدولتيف سيبقى األمثؿ لتسوية الصراع الفمسطيني :الممؾ األردني 49

الخميس في الكمية الممكية  أمسخالؿ محاضرة ألقاىا  ،اهلل الثاني عبد األردني أكد الممؾ :بتراوكالة  –لندف 
جيات النظر بيف ف ضرورة عدـ إضاعة فرص تقريب و أ ،البريطانية لمدراسات الدفاعية في لندف

، الفمسطينييف واإلسرائيمييف، وتعزيز إجراءات بناء الثقة بينيما وصوال إلى إحياء حقيقي لعممية السالـ
ف إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى التراب الوطني الفمسطيني ىو حؽ مشروع لمشعب أ اً وضحم

 طينييف لتحقيؽ ذلؾ.الفمسطيني، واألردف لف يدخر جيدا في مساندة األشقاء الفمس
ف حؿ الدولتيف سيبقى الحؿ األمثؿ لتسوية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، الذي يشكؿ إ األردني وقاؿ الممؾ

حمو مفتاحا لمختمؼ النزاعات في المنطقة، فيما سيؤدي استمراره بدوف حؿ إلى تفاقـ التوتر وتوسع دوامة 
تيا ومقدساتيا ستبقى أولوية ىاشمية، سيبذؿ األردف كؿ جيد القدس وحماية عروب أفإلى  اً ر يش، مالعنؼ فييا

 ممكف لمدفاع عنيا.
 17/6/1077الرأي، عّماف، 

 
 األردف: إطالؽ حممة لمقاطعة المنتجات اإلسرائيمية 50

، حممة جديدة لمقاطعة المنتجات اإلسرائيمية 11/6تطمؽ النقابات المينية األردنية، يوـ غد السبت  :عّماف
وقالت المجنة التنفيذية العميا لمجابية التطبيع ولجنة  األسواؽ األردنية، ال سيما الزراعية منيا. التي تباع في

حماية الوطف ومقاومة التطبيع النقابية األردنية، في بياف صحفي ليا تمقت "قدس برس" نسخة عنو، إنيا 
ثمف الرصاص" الذي يقتؿ  ستطمؽ يوـ غد السبت حممة "قاطع عدوؾ"، والتي تدعو إلى "عدـ المساىمة في

 أبناء الشعب الفمسطيني.
 17/6/1077قدس برس، 

 
 المجتمع الدولي لردع االعتداءات اإلسرائيميةدعوالرئيس المبناني ي 57

لقاء القنابؿ  اإلسرائيميةأف الخروؽ الجوية "رأى رئيس الجميورية العماد ميشاؿ سميماف،  والطيراف الدائري وا 
المتبع بتكرار اعتداءاتو ضد لبناف  اإلسرائيميأمس، ال تخرج عف النمط  المضيئة فوؽ مناطؽ الجنوب

 األمرالقائمة،  األوضاع، مستغمة بصورة خاصة 2802واستمرار خرؽ القرارات الدولية ال سيما منيا القرار 
العمؿ عمى ردعيا عف االعتداءات عمى الدوؿ المحيطة  األمفالذي يحتـ عمى المجتمع الدولي ومجمس 

 ."ادتياوسي
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 17/6/1077، السفير، بيروت

 
 في تركمانستاف المسممة إسرائيمية سفارة 51

ذكرت صحيفة "نوترالني" تركمانستاف الحكومية اف "تركمانسػتاف سػمحت لممػرة االولػى : ا ؼ ب -عشؽ اباد 
المسػممة منذ سقوط االتحاد السوفياتي، بفػتح سػفارة اسػرائيمية فػي عشػؽ ابػاد"، عاصػمة ىػذا البمػد ذي الغالبيػة 

 الغني بالمحروقات والمجاور اليراف.
في تركمانستاف شيمي تسػور سػمـ اوراؽ اعتمػاده الػى الػرئيس قربػاف قػولي  إسرائيؿوقالت الصحيفة اف "سفير 

 بردي محمدوؼ".
واوضح المصدر نفسو اف السفير االسرائيمي "نقؿ التحيات الحارة لمػرئيس شػيموف بيريػز الػذي عبػر عػف فكػرة 

كمػػػا نقػػػؿ الػػػى  اسػػػرائيمي تركمػػػاني عمػػػى نطػػػاؽ واسػػػع يخػػػدـ مصػػػمحة شػػػعبي البمػػػديف الصػػػديقيف". اقامػػة حػػػوار
 الرئيس بردي محمدوؼ دعوة مف الرئيس بيريز لزيارة اسرائيؿ "في الوقت الذي يحدده".

 17/6/1077الحياة، لندف، 
 

 يبحث مع نظيره الفمسطيني تعزيز التعاوف اإلماراتي وزير العمؿ 57
حث معالي صقر غباش وزيػر العمػؿ، مػع معػالي أحمػد مجػدالني وزيػر العمػؿ الفمسػطيني، ب :)واـ( -جنيؼ 

آفػػاؽ التعػػاوف المشػػترؾ بػػيف دولػػة اإلمػػارات، والسػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية، وسػػبؿ تعزيػػزه فػػي مجػػاؿ أسػػواؽ 
 العمؿ والقوى العاممة.

ى ىامش أعمػاؿ المػؤتمر واستعرض معالي صقر غباش خالؿ المقاء الذي جرى في قصر األمـ بجنيؼ، عم
لمنظمػػة العمػػؿ الدوليػػة، الػػذي انتيػػت أعمالػػو أمػػس، واقػػع سػػوؽ العمػػؿ فػػي الدولػػة، والفػػرص المتاحػػة  201الػػػ

 لمعمالة خصوصا أصحاب الكفاءات والخبرات منيا.
مف جانبو، ثمف مجػدالني كافػة أشػكاؿ الػدعـ الػذي تقدمػو اإلمػارات لمشػعب الفمسػطيني، مشػيدًا بالكفػاءة التػي 

 شيدىا سوؽ العمؿ في اإلمارات.ي
 17/6/1077االتحاد، أبو ظبي، 

 
 وىنية ومشعؿ  يبالغ ضد مرس": المصرية"الوفد  54

 2981أميػػرة عػػوض: تقػػدمت الجبيػػة الشػػعبية لمناىضػػة أخونػػة مصػػر باإلسػػكندرية بػػبالغ رقػػـ  –اإلسػػكندرية 
مرسػى عيسػى العيػاط بصػفتو ضػػد محمػد محمػد  اإلسػكندريةلمحػامي عػاـ أوؿ نيابػات اسػتئناؼ  1023لسنة 

رئػػيس الجميوريػػة، والمػػدعو إسػػماعيؿ عبػػػد السػػالـ أحمػػد ىنيػػة أبوالعبػػػد رئػػيس الحكومػػة الفمسػػطينية المقالػػػة، 
والمقػػػيـ بقطػػػاع عػػػزة، والمػػػدعو خالػػػد عبػػػدالرحيـ إسػػػماعيؿ عبػػػدالقادر مشػػػعؿ قائػػػد الجنػػػاح السياسػػػي لحركػػػة 

ر، والمدعو عاصـ عبد الماجد محمد ماضى، ولػيس لديػو المقاومة اإلسالمية حماس, والمقيـ حاليا بدولة قط
.  محؿ إقامة معمـو

وجػػاء فػػى الػػبالغ تحميػػؿ المقػػدـ ضػػده الػػبالغ األوؿ محمػػد مرسػػى العيػػاط بصػػفتو رئيًسػػا لمجميوريػػة المسػػئولية 
 30الجنائية الكاممة في حالة ارتكاب جرائـ ضد جموع المتظاىريف السممييف منذ تاريخ خروجيـ فى فعاليات 

 يونيو وحتى انتيائيا.



 
 
 

 

 

           18ص                                    1897العدد:                17/6/1077الجمعة  التاريخ:

حضػػار المقػػدـ ضػػدىما الػػبالغ "الثػػانى والثالػػث" إلجيػػاض أى إجػػراءات تػػـ  صػػدار أمػػر احترازًيػػا بظػػبط، وا  وا 
 االتفاؽ عمييا الستخداـ العنؼ ضد المتظاىريف السممييف، خالؿ اجتماعيما مع "األوؿ" المقدـ ضده البالغ.

صدار أمر  حضار لممقدـ ضده البالغ الرا ضبطوا  بع عاصـ عبػد الماجػد الرتكابػو جريمػة التحػريض بالقتػؿ وا 
مف قانوف العقوبػات والرتكابػو جريمػة اسػتعراض القػوة المعاقػب  90عمى المتظاىريف السممييف بموجب المادة 

 مف قانوف العقوبات. 381عمييا بالمادة 
 17/6/1077الوفد، الجيزة، 

 
 بفتح المعابر وفؾ حصار غزة تطالب" ف"آشتو 55

طالبػػػت كػػػاثريف آشػػػتوف الممثػػػؿ األعمػػػى لمشػػػؤوف السياسػػػية واألمنيػػػة فػػػي االتحػػػاد : ر زيػػػف الػػػديفعمػػػ - غػػػزة
األوروبػػي، بفػػتح المعػػابر وفػػؾ الحصػػار عػػف قطػػاع غػػزة، مؤكػػدة عمػػى دعػػـ االتحػػاد األوروبػػي لوكالػػة غػػوث 

 وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف "أونروا" في عمميا ماليًا وسياسيًا.
حفي عقػد، اليػوـ الخمػيس، فػي مدرسػة تابعػة لألونػروا بغػزة، "لػدينا التػزاـ نشػارؾ وقالت آشتوف فػي مػؤتمر صػ

 فيو بغزة، بأننا نريد أف نرى المعابر مفتوحة، واالقتصاد يتحسف".
وأضافت، "الفمسطينيوف ينتظػروف نتػائج زيػارتي لمقطػاع، وسػنعمؿ عمػى تعزيػز الػدعـ االقتصػادي والتأكػد مػف 

 نمو قطاع األعماؿ".
يونيػو/ حزيػراف مػف كػؿ  10زيارة آشتوف إلى قطاع غػزة فػي ذكػرى يػـو الالجػئ العػالمي الػذي يوافػؽ وتتزامف 

 عاـ، حيث يخصص الستعراض قضايا الالجئيف حوؿ العالـ.
وفي حيف لـ تأت آشتوف في كممتيا عمى ذكر االحتالؿ اإلسرائيمي، أكدت أنيا "ستضػغط عمػى دوؿ االتحػاد 

 ئيف الفمسطينييف"، مشيدًة بجيود الػ"أونروا" في خدمة الالجئيف.األوروبي لتحسيف أوضاع الالج
 وقالت "ستكوف األوضاع أكثر سوءًا بدوف األونروا، لذلؾ سنبقى داعميف ليا ماليًا وسياسيًا".

وعبػػرت عػػف سػػعادتيا لمشػػاركتيا األطفػػاؿ مخيمػػاتيـ الصػػيفية، مشػػددًة عمػػى "ضػػرورة احتػػراـ أحقيػػتيـ بالمعػػب 
 ، آممًة أف "يكوف ليـ مستقبؿ أفضؿ في القريب العاجؿ".وفعؿ ما يرغبوف"

واطمعت آشتوف خالؿ زيارتيػا لمقطػاع عمػى سػير عمػؿ وكالػة "أونػروا"، حيػث أشػارت إلػى أىميػة وجودىػا فػي 
 غزة في يـو الالجئ العالمي.

ئػػيف فػػي ونػػّوه المفػػوض العػػاـ لألونػػروا فيبمبػػو غرانػػدي، خػػالؿ تقديمػػو آشػػتوف لمصػػحفييف، إلػػى أوضػػاع الالج
 ألؼ الجئ فمسطيني مف سوريا إلى لبناف. 21سوريا، مشيرًا إلى تفاجئو، بنزوح 

وشدد عمى "ضرورة الحديث بقوة عف قضايا الالجئيف، في ظؿ الحديث عف تحريؾ مسػاعي عمميػة السػالـ"، 
 معبرًا عف خيبة أممو جراء استمرار الحصار اإلسرائيمي لقطاع غزة.

وف فػػي قطػػاع غػػزة اليػػوـ، يؤكػػد تضػػامنيا مػػع األونػػروا خاصػػة فػػي يػػـو الالجػػئ وقػػاؿ غرانػػدي، إف "وجػػود آشػػت
 الفمسطيني".

ومف المقرر أف تجري آشتوف محادثات مع رئيس حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، ووزيرة العدؿ 
رامػي الحمػد اهلل، اإلسرائيمية تسيي ليفنػي، ورئػيس السػمطة الفمسػطينية محمػود عبػاس، ورئػيس حكومػة راـ اهلل 

 ضمف زيارة تقوـ بيا حاليًا إلى راـ اهلل.
وكانػػت آشػػتوف قػػد التقػػت، أمػػس، الػػرئيس المصػػري د. محمػػد مرسػػي، ووزيػػر خارجيتػػو محمػػد كامػػؿ عمػػرو، 

 واألميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية د. نبيؿ العربي.
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 10/6/1077فمسطيف أوف اليف، 
 

  اؿ الفمسطينييف وتستخدميـ دروعًا بشرية " تعذب األطفإسرائيؿاألمـ المتحدة: " 56
اتيمػت لجنػة حقػوؽ الطفػؿ التابعػة لألمػـ المتحػدة القػوات االسػرائيمية اليػـو الخمػيس بإسػاءة  :القػدس –جنيؼ 

 معاممة أطفاؿ فمسطينييف بما في ذلؾ مف خالؿ تعذيب المحتجزيف واستخداـ آخريف دروعا بشرية.
فػاؿ فمسػطينيوف فػي قطػاع غػزة والضػفة الغربيػة مػف تسػجيؿ اسػمائيـ بعػد وقالت المجنة إنػو كثيػرا مػا يحػـر أط

 الميالد والرعاية الصحية وااللتحاؽ بمدارس جيدة والمياه النظيفة.
وقالت في تقرير "األطفاؿ الفمسطينيوف الذيف يعتقميـ الجيش والشرطة )في اسرائيؿ( يتعرضوف بشكؿ ممنيج 

لممارسات تعذيب ويجري التحقيؽ معيـ بالعبرية وىي لغة ال يفيمونيا لسوء المعاممة وفي أحياف كثيرة ايضا 
 ويوقعوف عمى اعترافات بالعبرية حتى يفرج عنيـ."

وأقػػر تقريػػر لجنػػة حقػػوؽ الطفػػؿ التابعػػة لألمػػـ المتحػػدة بمخػػاوؼ األمػػف القػػومي لػػدى اسػػرائيؿ وأشػػار إلػػى أف 
لكػف الجانػب الفمسػطيني يتكبػد خسػائر اكبػر فػي األطفاؿ مف جانبي الصراع ما زالػوا يمقػوف حػتفيـ ويصػابوف 

 األرواح.
وذكرت المجنة أف اغمب األطفاؿ الفمسطينييف الذيف يمقػى القػبض عمػييـ يتيمػوف بإلقػاء الحجػارة وىػي جريمػة 

عامػػا. وأضػافت أف جنػػودا اسػرائيمييف شػػيدوا عمػى طبيعػػة االعتقػػاؿ  10يمكػف أف تصػػؿ عقوبتيػا إلػػى السػجف 
 تعسفية.التي كثيرا ما تكوف 

فػػػي إطػػػار مراجعتيػػػا  2990خبيػػػرا مسػػػتقال فػػي المجنػػػة مػػػدى التػػػزاـ اسػػرائيؿ بمعاىػػػدة وقعػػػت عػػاـ  27وبحػػث 
 التقميدية لممعاىدة التي وقعتيا كؿ الدوؿ باستثناء الصوماؿ والواليات المتحدة. وحضر وفد اسرائيمي الجمسة.

تمر" مػف اسػرائيؿ لمػرد عمػى طمبػات لمحصػوؿ وأبدت المجنة التابعة لألمـ المتحػدة أسػفيا بسػبب "الػرفض المسػ
 .1001عمى معمومات بشأف األطفاؿ في األراضي الفمطسينية وىضبة الجوالف منذ آخر مراجعة في 

وقاؿ التقرير "قتؿ مئات األطفاؿ الفمسطينييف وأصيب آالؼ خالؿ الفترة التي يغطييا التقريػر نتيجػة عمميػات 
حيػث تمضػي الدولػة فػي شػف ضػربات جويػة وبحريػة عمػى منػاطؽ عسكرية مف جانب الدولة خاصة في غزة 

 ذات كثافة سكانية مرتفعة بيا وجود كبير لألطفاؿ."
وجاء في التقرير أنو خالؿ فترة السنوات العشر وقع ما يقدر بنحػو سػبعة آالؼ طفػؿ فمسػطيني أعمػارىـ بػيف 

 اؿ واالستجوابات واالحتجاز.عاما بؿ إف البعض لـ تتجاوز اعمارىـ تسع سنوات ضحية لالعتق 28و 21
وأضػػػػاؼ التقريػػػػر أف الكثيػػػػريف يمثمػػػػوف امػػػػاـ محػػػػاكـ عسػػػػكرية وىػػػػـ مقيػػػػدوف باألصػػػػفاد فػػػػي حػػػػيف اف اطفػػػػاال 

 يحتجزوف في الحبس االنفرادي وفي بعض األحياف ربما لشيور.
" قائمػة إنػو تػـ وأبػدت المجنػة قمقيػا الشػديد مػف "اسػتمرار اسػتخداـ األطفػاؿ الفمسػطينييف دروعػا بشػرية ولموشػاية

 وحدىا. 1023ومارس اذار  1020حالة مماثمة خالؿ الفترة بيف يناير كانوف الثاني  29اإلبالغ عف 
وأضػػافت أف جنػػودا اسػػرائيمييف كػػانوا يسػػتخدموف أطفػػاال فمسػػطينييف فػػي دخػػوؿ مبػػاف ربمػػا تكػػوف بيػػا مخػػاطر 

 قبميـ ولموقوؼ أماـ العربات العسكرية لمنع إلقاء الحجارة.
 

بع "تقريبػػا كػػؿ مػػف اسػػتخدـ االطفػػاؿ كػػدروع بشػػرية أو وشػػاة لػػـ يعػػاقبوا والجنػػود الػػذيف أدينػػوا بإجبػػار طفػػؿ وتػػا
عمره تسع سنوات تحت تيديد السالح عمى تفتػيش حقائػب كػاف يشػتبو أف بيػا متفجػرات حكػـ عمػييـ بالسػجف 

 ثالثة أشير مع إيقاؼ التنفيذ وتـ خفض رتبتيـ العسكرية."



 
 
 

 

 

           70ص                                    1897العدد:                17/6/1077الجمعة  التاريخ:

حػػػتالؿ اسػػػرائيؿ "غيػػػر المشػػػروع والقػػػديـ" لألراضػػػي الفمسػػػطينية وىضػػػبة الجػػػوالف السػػػورية وقػػػاؿ التقريػػػر إف ا
واسػػػتمرار التوسػػػع فػػػي المسػػػتوطنات الييوديػػػة "غيػػػر المشػػػروعة" وبنػػػاء الجػػػدار )العػػػازؿ( فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة 
 ومصػػػػػادرة األراضػػػػػي وتػػػػػدمير المنػػػػػازؿ وقطػػػػػع األرزاؽ "تمثػػػػػؿ انتياكػػػػػات شػػػػػديدة ومسػػػػػتمرة لحقػػػػػوؽ األطفػػػػػاؿ

 الفمسطينييف وأسرىـ".
وتػػػرفض اسػػػرائيؿ الموقػػػؼ الػػػدولي مػػػف حيػػػث اعتبػػػار مسػػػتوطنات الضػػػفة الغربيػػػة غيػػػر مشػػػروعة. وتقػػػوؿ إف 

 الجدار العازؿ الذي أقيـ ىناؾ خالؿ االنتفاضة منع االنتحارييف الفمسطينييف مف الوصوؿ إلى مدنيا.
مية إف مسؤوليف مف الػوزارة والجػيش تعػاونوا مػع وفي مارس اذار قاؿ بالمور المتحدث باسـ الخارجية االسرائي

 اليونيسيؼ في إعداد التقرير بيدؼ تحسيف معاممة القصر الفمسطينييف رىف االحتجاز.
وأضػػاؼ ردا عمػػى تقريػػر اليونيسػػيؼ "سػػوؼ تػػدرس اسػػرائيؿ النتػػائج )التػػي توصػػؿ ليػػا التقريػػر( وسػػوؼ تعمػػؿ 

 الذي نقدر عممو ونحترمو."عمى تنفيذىا عبر التعاوف المستمر مع اليونيسيؼ 
 17/6/1077القدس، القدس، 

 
 تحّف إلى السالح اإلسرائيمي جورجيا"األخبار":  57

تسعى جورجيا إلى استئناؼ صفقات شراء السالح مػف إسػرائيؿ بعػد خمػس سػنوات امتنعػت فييػا : محمد بدير
أمػػػس، أّنػػػو مػػػف ، «معػػػاريؼ»تػػؿ أبيػػػب عػػػف إبػػػراـ صػػػفقات كيػػذه بفعػػػؿ الضػػػغوط الروسػػػية. وذكػػػرت صػػحيفة 

المقرر أف يزور رئيس الوزراء الجورجي، بيدزينا إيفينشفيمي، تؿ أبيب األسبوع لمقبؿ مميدًا الطريؽ مف بعده 
لوزير دفاعو، إيراكمي ألسانية، الذي سيحضػر عمػى رأس وفػد أمنػي مػف أجػؿ دفػع التعػاوف األمنػي والعسػكري 

 قدمًا بيف الجانبيف.
، اسػتجابًة لطمػب موسػكو التػي شػّنت حربػًا 1007السالح إلى جورجيا عاـ  وكانت إسرائيؿ قد أوقفت مبيعات

عمػػػى جارتيػػػا السػػػوفياتية السػػػابقة، مسػػػتعيدة السػػػيطرة عمػػػى منطقتػػػي أوسػػػيتيا وأبخازيػػػا، المتػػػيف أعمنتػػػا دولتػػػيف 
 مستقمتيف تحت المظمة الروسية.

 17/6/1077األخبار، بيروت، 
 

 آالؼ يورو 5تغريـ ييودي فرنسي يرفض تشغيؿ المغاربة  58
حكمػػت السػػمطات القضػػائية الفرنسػػية عمػػى رب عمػػؿ ييػػودي بػػدفع غرامػػة قػػدرىا خمسػػة : أ ؼ ب -بػػاريس 

آالؼ يورو ألنو نشر إعالنًا يطمب فيػو عمػااًل مػف غيػر المغاربػة "مػف بػاب االحتيػاط" و"منعػًا لوقػوع تػوترات" 
 في العمؿ.

سػػيف سػػاف دونيػػز، وأديػػف بتيمػػة "التمييػػز فػػي  ويممػػؾ ىػػذا الرجػػؿ، ويػػدعى جػػاف لػػوؾ بينػػادي دار طباعػػة فػػي
العمؿ"، وطمبت النيابة العامة في نيساف )أبريؿ( الماضي تغريمو مبمغا يترواح بيف خمسة آالؼ وستة آالؼ 

 يورو.
وحضر جاف لوؾ جمسة المحكمة بمحيتو الطويمة والقمنسوة عمى رأسو، وأقر بأنو انتيؾ القانوف الفرنسي الذي 

ف المرشحيف لمعمؿ عمػى أسػاس العػرؽ أو المػوف أو الػديف، مؤكػدًا فػي الوقػت نفسػو أنػو فعػؿ يحظر التمييز بي
ذلػؾ "عمػػى سػػبيؿ االحتيػػاط". فيػػو يعتبػػر أف شخصػػًا مغربيػػًا قػد يجػػد فػػي عائمتػػو "أخػػًا أو أبػػًا" ال يحػػب الييػػود، 

 وىذا األمر قد يؤثر عمى أداء العامؿ وأمانتو، لكف ذلؾ لـ يكف مقنعا لممحكمة.
 17/6/1077ياة، لندف، الح
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 العربي رأي القدس
االخبػػار الفمسػػطينية ليسػػت جيػػدة عمػػى االطػػالؽ ىػػذه االيػػاـ، سػػواء كػػاف مصػػدرىا السػػمطة الفمسػػطينية فػػي راـ 

رات اهلل، او االخرى المقالة في قطاع غزة، فاالولى ال تتفاوض، وال تقػاوـ، وتبتعػد يومػا بعػد يػـو بعػدة كيمػومت
عػػػف حػػػؿ الػػػدولتيف، وتعػػػيش اسػػػتيطانا متغػػػوال فػػػي اراضػػػييا التػػػي تحكميػػػا ومػػػف المفتػػػرض اف تصػػػبح دولػػػة 
فمسػػطينية، امػػا الثانيػػة فػػي غػػزة فتعػػيش ازمػػة مختمفػػة تتمثػػؿ فػػي خالفػػات بػػيف اجنحتيػػا، تحػػاوؿ دائمػػا نفييػػا 

 تقػػدـ عمػػى اي اعمػػاؿ باسػػتماتة، بسػػبب انحيازىػػا لممعسػػكر السػػني فػػي االزمػػة السػػورية، وفػػوؽ ىػػذا وذاؾ ال
 مقاومة لالحتالؿ وال تسمح لغيرىا بذلؾ.

الحػػػديث ىػػػػذه االيػػػػاـ فػػػي راـ اهلل لػػػػيس عػػػػف فشػػػػؿ مبػػػادرة جػػػػوف كيػػػػري وزيػػػر الخارجيػػػػة االمريكػػػػي السػػػػتئناؼ 
المفاوضات، او اطالؽ السالـ االقتصادي مجددا في الضفة الغربية، وانما عف استقالة الػدكتور رامػي الحمػد 

وزراء الفمسػػطيني بعػػد حػػوالى اسػػبوعيف مػػف توليػػو ىػػذه الميمػػة الصػػعبة مػػف قبػػؿ الػػرئيس محمػػود اهلل رئػػيس الػػ
 عباس.

العػػػارفوف بالسػػػيد الحمػػػد اهلل، ونحػػػف لسػػػنا مػػػف بيػػػنيـ، يصػػػفوف الرجػػػؿ بالصػػػالبة والنزاىػػػة، والمواقػػػؼ الوطنيػػػة 
ريع منو فغابة المقاطعة في راـ المبدئية، ولذلؾ استغربوا قبولو ىذا المنصب، ولكنيـ لـ يستغربوا انسحابو الس

 اهلل ال يمكف اف تسمح بوجود انساف بمواصفاتو فييا يعيش بيف اسودىا وضباعيا عمى حد سواء.
ال اسرار في راـ اهلل، فاالنباء عف الصداـ المبكر بيف الدكتور الحمداهلل رئيس جامعة النجاح سابقا، واالسػتاذ 

فى وزيػػاد ابػػو عمػػرو انتشػػرت بعػػد ايػػاـ معػػدودة مػػف اداء قسػػـ الجػػامعي المرمػػوؽ، وبػػيف نائبيػػو محمػػد مصػػط
 التعييف اماـ الرئيس عباس.

الدكتور الحمداهلل يريد اف يكوف رئيسا فعميا لموزراء، وصػاحب القػرار االخيػر فػي شػؤوف وزارتػو، لكػف السػمطة 
ي مصر، ومف ( حسب توصيؼ اخواننا فscare crow’ )خياؿ مآتة‘او باالخرى ’ طرطورا‘تريده اف يكوف 

 ىنا كاف الصداـ حتميا، واالستقالة مؤكدة.
الػػدكتور سػػالـ فيػػاض رئػػيس الػػوزراء السػػابؽ واجػػو االزمػػة نفسػػيا عنػػدما اراد اقالػػة الػػدكتور نبيػػؿ قسػػيس وزيػػر 
الماليػػة، معتقػػدا انػػو يمػػارس حقػػو وصػػالحياتو حسػػب القػػانوف االساسػػي لمسػػمطة، لكنػػو فػػوجئ بػػالرئيس عبػػاس 

رر الرجؿ االستقالة فورا ومغادرة االراضي المحتمػة الػى الواليػات المتحػدة االمريكيػة حيػث يرفض قراره ىذا، فق
 كاف يقيـ ويعمؿ سابقا في البنؾ الدولي كخبير اقتصادي.

الالفت اف االزمة التي اطاحت بالدكتور فياض بعد سنوات مف كظػـ الغػيظ والصػمود فػي موقعػو كػاف سػببيا 
عت بالدكتور الحمداهلل لميروب مف رئاسة الوزارة ىي بسبب تػدخالت وتجػاوزات وزير المالية، واالزمة التي دف

الػػػدكتور محمػػػد مصػػػطفى وزيػػػر الماليػػػة لرئيسػػػو واخػػػذ التعميمػػػات مػػػف الػػػرئيس عبػػػاس نفسػػػو ودوف اي اعتبػػػار 
 لرئيس الوزراء.

نػػػاع الػػػدكتور اوالد الحػػػالؿ الػػػذيف فوجئػػػوا بيػػػذه الضػػػربة القويػػػة لمػػػرئيس عبػػػاس وسػػػمطتو يحػػػاولوف التوسػػػط واق
 الحمداهلل بالتراجع عف استقالتو، وحتى كتابة ىذه السطور لـ تحقؽ ىذه الوساطة اي نجاح.

المشػػػيد الفمسػػػطيني فػػػي راـ اهلل وغػػػزة محػػػبط بكػػػؿ مػػػا تحممػػػو ىػػػذه الكممػػػة مػػػف معنػػػى، والغريػػػب اف الشػػػعب 
 تعميما وثورية!الفمسطيني راض بيذا الوضع وىو الذي كاف يعتبر نفسو مف اكثر الشعوب العربية 

 17/6/1077، القدس العربي، لندف
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 حماس في األتوف المصري 60

 د. مصطفى يوسؼ المداوي
غريٌب ما يجري في مصر المحروسة ىذه األياـ، وكأنيا ليست مصر التي نعرؼ ونحب، والتي إلييػا نتطمػع 

ـ، تسػػبقيـ وتقػػود وبيػا نفخػػر، وكأنيػا ليسػػت مصػر العروبػػة واإلسػالـ، التػػي كانػت تخػػوض الحػروب مػػف أجميػ
جيوشيـ، تتقدـ جنودىـ وتوحد صفوفيـ، نصرًة ليـ أو نيابًة عنيـ، وتضحي في سبيميـ بخيرة رجاليا وأعظـ 
قادتيا، وال تبالي بحجـ التضحيات التي تقدـ، وبالخسػائر التػي تتكبػد، فمػا تعودنػا عمييػا إال سػندًا لنػا جميعػًا، 

ينييف وقضػػيتيـ، تحمػػييـ وتػػدافع عػػنيـ، تنصػػرىـ وتنتصػػر ليػػـ، وعونػػًا ألىمنػػا فػػي كػػؿ مكػػاف، ونصػػيرًة لمفمسػػط
تقػػوييـ وتشػػد مػػف أزرىػػـ، تنصػػحيـ وتػػوجييـ، وتتػػابعيـ وتشػػرؼ عمػػييـ، وترعػػاىـ وتخمػػص ليػػـ، وال تتػػركيـ 

 وحدىـ نيبًا لعدوىـ، وال تتخمى عنيـ في خالفاتيـ غضبًا لبعضيـ.
وعكػػس مػػا كنػػا نتوقػػع ونأمػػؿ منيػػا، فقػػد تنكبػػت ولكنيػػا اليػػـو تبػػدو لنػػا غيػػر ذلػػؾ، ونقػػيض مػػا كانػػت عميػػو، 

لمفمسطينييف، وكشرت ليـ عف أنيابيا، وشمرت ليـ عف ساعدييا لتوجعيـ وتنػاؿ مػنيـ، وتعػاقبيـ وتحاسػبيـ، 
فقد قست عمييـ وتشددت في تعامميا معيـ، وىي تعمـ أنيا بيذا تعاقبيـ وتؤلميـ، وأنيا تجوعيـ وتحاصرىـ، 

، وأنيا تدفعيـ بسياساتيا نحو خيػاراٍت سػمبية، وتوجيػاٍت عدميػة، رغػـ أنيػا تعمػـ أف وأنيا تؤذييـ وتسيئ إلييـ
الفمسػػطينييف جميعػػًا يحبػػوف مصػػر، ويعشػػقوف ترابيػػا، ويتغنػػوف بنيميػػا، ويتعمقػػوف بأىميػػا، ويخمصػػوف لشػػعبيا، 

روف، وتضيؽ عمييـ ويعمموف أنيا بالنسبة لغزة بوابتيـ الوحيدة، ومنفذىـ اليتيـ، وأنيـ بدونيا يحبسوف ويحاص
 الدنيا بما رحبت، ما يجعؿ اإلسرائيمييف يتسمطوف عمييـ، ويتحكموف فييـ، ويضيقوف عمييـ أكثر.

يذاء  ما باؿ فئاٍت مصرية عديدة تفتأت عمى حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، وتتنافس في اإلساءة إلييا وا 
ييػا، وتالحػؽ عناصػرىا، وتػتيـ قادتيػا، وتطالػب أبنائيا، فقد جندت نفسيا، ووحدت صفوفيا لػتعمف الحػرب عم

باعتقػػاليـ ومحػػاكمتيـ، ومعػػاقبتيـ أو طػػردىـ، وىػػي تػػتيميـ بػػتيـٍ باطمػػة، وتنعػػتيـ بنعػػوٍت غريبػػٍة شػػاذة، وىػػـ 
يعمموف أف حركة حماس براٌء مف كؿ التيـ الموجيػة إلييػا، وأنيػا وقادتيػا وعناصػرىا ال يمكػف أف تكػوف يومػًا 

ا ال تتػػآمر عمػػى شػػعبيا وال تخػػوف أبناءىػػا، وال تسػػكت عمػػى أي اعتػػداٍء يطػػاليـ، أو ضػػد مصػػر وأىميػػا، وأنيػػ
خطػػٍر يسػػتيدفيـ، فأبنػػاء مصػػر بالنسػػبة لمفمسػػطينييف عمومػػًا ولحركػػة حمػػاس عمػػى وجػػو الخصػػوص، قػػدٌس ال 
يجػػوز المػػس بحيػػاتيـ، أو إلحػػاؽ الضػػرر بيػػـ، شػػأنيـ شػػأُف أِي عربػػٍي آخػػر، وىػػذا ثابػػٌت مػػف ثوابػػت الحركػػة، 

 وأساٌس في منيجيا، لـ تغيره ولـ تتخَؿ عنو، وستبقى تتمسؾ بو وتحافظ عميو.
فيػػػؿ يجػػػوز أف يتفػػػرغ بعػػػض الكتػػػاب المصػػػرييف، وغيػػػرىـ مػػػف رجػػػاؿ الصػػػحافة والثقافػػػة واإلعػػػالـ، ويسػػػخروا 
أقالميػػػـ ومنػػػابرىـ، وصػػػحفيـ ووسػػػائؿ إعالميػػػـ، ومحطػػػاتيـ الفضػػػائية واألرضػػػية، ومسػػػاىماتيـ اإلعالميػػػة 

ة والدولية، ليصبوا جاـ غضبيـ عمى حركة حماس، وليؤلبوا الشعب المصري ضدىـ، ويحركوا الشارع المحمي
غضػػبًا عمػػييـ، وينظمػػوا المسػػيرات احتجاجػػًا عمػػى وجػػودىـ، ويرفعػػوا الشػػعارات التػػي تسػػيئ إلػػييـ، ويحاصػػروا 

وسػموكيـ الشػائف، قػد أرضػوا مقر إقامتيـ، ويطالبوا بإعتقاليـ أو إخراجيـ مف مصػر، أتػراىـ بأفعػاليـ المقيتػة 
الشعب المصري، وانتصروا لو، أـ أنيـ نفذوا تعميماٍت وتوجيياٍت أجنبية، عربية أو دولية ال فرؽ، الميـ أنيا 

 ليست مصالح مصرية، وليست مخططاٍت وطنية أو قومية.
يقػػوـ بػو عاقػػؿ، وال يحػػرض ألػيس ىػػذا سػموكًا غريبػػًا مريبػًا مشػػكوكًا فيػو، وعمػػاًل مسػتنكرًا شػػائنًا ال يميػؽ، إذ ال 

عميو مخمص، وال يشجع عميو غيور، وال يمجػأ إليػو مصػرٌي صػادؽ، وال قػومٌي عربػي، وال مقػاوـٌ أو مناضػؿ، 
إنمػػا يقػػوـ بػػو مػػأجوٌر ضػػاؿ، أو مضػػمٌؿ جاىػػؿ، أو عػػدٌو متعمػػد، أو متػػآمٌر قاصػػد، إنػػو فعػػٌؿ شػػيطاني، وعمػػٌؿ 
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ركػػة مقاومػػة، واإلسػػاءة إلػػى قيادتيػػا ورموزىػػا، وىػػـ عػػدواني، وتحػػريٌض مػػأجور، فيػػؿ يجػػوز التضػػييؽ عمػػى ح
الذيف جاؤوا إلى مصر ودخموىا آمنيف، طالبيف نصػرتيا، وبػاحثيف عػف تأييػدىا، فػي الوقػت الػذي يػدينوف فيػو 
ليػػا بػػالوالء، ويعترفػػوف بفضػػميا ودورىػػا، ويػػدعوف اهلل ليػػا بالسػػالمة واألمػػاف، وبتجػػاوِز كػػؿ المحػػف والخطػػوب، 

 واألزمات والصعاب.
فيػؿ يصػػح حصػػار شػػعٍب، والتضػػييؽ عمػى مميػػوني فمسػػطيني عمػػى خمفيػػة تيػـٍ كاذبػػة، وحجػػٍج باطمػػة، ودوافػػع 
شخصػيٍة فرديػة، يعمػػـ ىػؤالء األفػػاقوف أنيػـ ىػـ الػػذيف صػنعوىا، وأنيػػـ الػذيف لفقوىػا، ونسػػجوا حوليػا القصػػص 

لى مربعػاتيـ القػذرة، وحفػرىـ والحكايا، وسخروا وسائؿ إعالميـ ليقنعوا الشعب المصري الطيب بيا، ويجروه إ
الخبيثػػػػة، ال أدري كيػػػػؼ يحتػػػػـر ىػػػػؤالء المثقفػػػػوف أنفسػػػػيـ، وىػػػػـ يعممػػػػوف أنيػػػػـ يكػػػػذبوف ويزيفػػػػوف ويخػػػػدعوف 
ويتآمروف، فيـ يبيعوف ضمائرىـ، ويؤجروف عقوليـ، ويسخروف أقالميـ، ويعمموف عبيدًا لمف يدفع ليـ أكثر، 

فػي أفػواىيـ، ولػو كػاف عػدوًا ليػـ، أو متػآمرًا عمػييـ، أو مخادعػًا فيـ قد استمرأوا الخدمة عند مػف يمقميػـ مػااًل 
 ليـ يحسف استخداميـ واستجرارىـ إلى جحوٍر ال يقوى عمى دخوليا بغيرىـ.

أييػا المصػػريوف الطيبػػوف، يػػا شػػعب مصػػر العظيمػػة، انتبيػػوا إلػػى مػػا يخطػػط لكػػـ، ومػػا يػػراد بكػػـ، فمػػا يقػػوـ بػػو 
رضاًء لغيػرىـ، وال ييميػـ بعضكـ ال يخدمكـ وال يصب في صالحكـ،  إنيـ شرذمٌة قميموف يعمموف ألنفسيـ، وا 

أكػاف محػػركيـ عػدوًا أو صػػديقًا، عربيػػًا أو أجنبيػًا، فمػػا ييميػـ ىػػو مػػف يمػأل جيػػوبيـ، ويعبػئ خػػزائنيـ، ويحػػوؿ 
األمواؿ إلى حساباتيـ، إنيـ يستغموف طيبتكـ، ويستخدموف صدقكـ لموصوؿ إلى أغراضيـ الدنيئة، وغايػاتيـ 

لمشبوىة، فكونوا ليـ بالمرصاد، وال تمكنوىـ مف تحقيؽ غاياتيـ، وال الوصوؿ إلػى أىػدافيـ، أفشػموا بصػدقكـ ا
مخططاتيـ، وأحبطوا بإخالصكـ مؤامراتيـ، وال تجعموىـ يصموف الفمسطينييف نارًا، ويدخموف حمػاس فػي أوار 

كـ، فػػػأنتـ مػػػف يقػػػوى عمػػػى كسػػػر أتػػوٍف قاتػػػؿ، بحجػػػة الخػػػوؼ عمػػػى مصػػػالحكـ، والسػػػعي ألمػػػنكـ وسػػػالمة أبنػػػائ
خمػػػاد أبػػػواقيـ، إنيػػػـ ينثػػػروف الحقػػػد والسػػػوء والكػػػره، إنيػػػـ  غػػػالؽ محطػػػاتيـ، وا  أقالميػػػـ، وتمزيػػػؽ صػػػحفيـ، وا 

 يزرعوف البغض والكراىية والفساد، فاحذروىـ، بؿ حاربوىـ وأخرسوىـ.
وقطعػٌة مػف أحالمكػـ،  واعمموا أف حركػة المقاومػة اإلسػالمية "حمػاس" جػزٌء مػنكـ، وىػي بعػٌض مػف تعػاليمكـ،

وبقيػػٌة مػػف آمػػالكـ، تحػػبكـ وتخمػػص لكػػـ، وتحػػرص عمػػيكـ وتخػػاؼ عمػػى مصػػالحكـ، وييميػػا سػػيادة وسػػالمة 
بالدكػـ، وحيػػاة أبنػػائكـ وأمػف جنػػودكـ، وىػػي ال تقبػؿ المسػػاس بػػأمنكـ، وال باالعتػداء عمػػى أرضػػكـ، أو انتيػػاؾ 

ع خصػػومكـ، وال تكػػوف طرفػػًا مػػع أحػػدكـ، وال حػػدودكـ، وىػػي ال تتيػػاوف فػػي مواجيػػة أعػػدائكـ، وال تتعػػاوف مػػ
تتػػػدخؿ فػػػي شػػػؤونكـ، فاحتضػػػنوىا بقمػػػوبكـ، واشػػػمموىا برعػػػايتكـ، وكونػػػوا ليػػػا أىػػػاًل وسػػػندًا، أعينوىػػػا لتػػػنيض، 
وسػػػػاعدوىا لتقػػػػوى، وقفػػػػوا إلػػػػى جانبيػػػػا لتواصػػػػؿ مسػػػػيرتيا، وأيػػػػدوىا لتتجػػػػاوز تحػػػػدياتيا، وانصػػػػروىا لتواصػػػػؿ 

 ؽ أىدافيا، وتصؿ إلى غاياتيا.مقاومتيا، وتستكمؿ مسيرتيا، وتحق
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 عريب الرنتاوي
لـ تشغمني التفاصيؿ التي وردت في بياف الرئيس األفغاني حامد كرازي، والذي أعمف فيػو وقػؼ محادثاتػو مػع 

بيف الواليػات المتحػدة وحركػة طالباف..ذلػؾ أف تطػورات األزمػة « مفاوضات الدوحة»واشنطف، احتجاجًا عمى 
أمػاـ الحركػة التػي « رفػع الرايػة البيضػاء»األفغانية، كانػت تػدفع بيػذا االتجػاه، وكػاف جميػًا أف واشػنطف بصػدد 



 
 
 

 

 

           74ص                                    1897العدد:                17/6/1077الجمعة  التاريخ:

احتضنت القاعدة وأسامة بف الدف، ولـ تكف بعيدة أبدًا عف أحداث الحادي عشػر مػف سػبتمبر أيمػوؿ الفائػت، 
 الجيوش األمريكية والحميفة ألكثر مف دزينة مف السنوات. وقاتمت

 
بيػػاف »أقػػوؿ لػػـ تشػػغمني تفاصػػيؿ البيػػاف وال مػػا انطػػوى عميػػو مػػف حيثيػػات ومبػػررات، فمقػػد انصػػرؼ ذىنػػي إلػػى 

، أخشػى أف يصػدر ذات يػـو مػف راـ اهلل، وفيػو تعمػػف السػمطة، انسػحابيا مػف الجيػود الراميػة السػػتئناؼ «آخػر
رائيؿ برعاية أمريكية، وربما تُقدـ عمى وقؼ التنسيؽ األمني مع إسرائيؿ، تمامًا مثمما فعػؿ المفاوضات مع إس

كرزاي الذي لػّوح بوقػؼ التفػاوض عمػى االتفاقيػة األمنيػة مػع الواليػات المتحػدة، وقػد تقػدـ السػمطة حينيػا عمػى 
 موضع التنفيذ.« حؿ نفسيا«وضع تيديداتيا القديمة الجديدة بػ

، فيتجمػى فػي استضػافة الدوحػة، «السػيناريو الُمتخّيػؿ»قد يدفع السػمطة لفعػؿ ذلػؾ، وفقػًا ليػذا أما السبب الذي 
لماراثوف تفاوضي بيف واشنطف وحركة حماس، وربما بيف إسرائيؿ وحركة حماس، برعاية أمريكيػة واستضػافة 

الحػػادة فػػي مواقػػؼ ، بعػػد أف تكػػوف الدوحػػة قػػد اسػػتكممت دورىػػا )وظيفتيػػا( فػػي تػػدوير الزوايػػا «سػػخّية»قطريػػة 
حماس واستراتيجيتيا، تمامًا مثمما فعمت مع طالبػاف أو بعػٍض منيػا، كمػا تشػير الػدالئؿ، فالعاصػمة الخميجيػة 

« دسـ المقاومػة»اإلسالمية بخاصة، إنما تفعؿ ذلؾ، بيدؼ نزع ما تبقى « المقاومات»التي اعتادت استقباؿ 
ال لما جرؤت عمى فعؿ ما فعمت  .عف جمدىا وروحيا، وا 

خوتنػػػػا فػػػػي حمػػػػاس ومحبػػػػي الحركػػػػة « خيػػػػااًل جامحػػػػاً »أعػػػػرؼ أف  كيػػػػذا قػػػػد يػػػػزعج الكثيػػػػريف مػػػػف أصػػػػدقائنا وا 
وجميورىا..ولكنني أطمب إلييـ أف يضعوا انفعاليـ جانبًا، وأف يرافقونني في رحمة استقراء الوقائع التالية: بيف 

ى النسبي، فإف طالباف أكثػر تشػددًا حماس وطالباف، ثمة مرجعية إسالمية مشتركة، واسعة وعريضة، وبالمعن
مػػف حمػػاس، وقػػد قتمػػت مػػف الجنػػود األمػػريكييف، أكثػػر ممػػا قتمػػت حمػػاس مػػف اإلسػػرائيمييف مػػدنييف وعسػػكرييف 

 معًا..واشنطف قبمت بالحوار مع طالباف، وليس ثمة ما يمنع قبوليا التفاوض مع حماس، وىذا أواًل.
سػيييا ومجاىػدييا، مػف لديػو ذرة اعتقػاد واحػدة، بػأف الدوحػة ثانيًا، ليس مف بيف صقور حماس وحمائميا، سيا

تغػػدؽ عمػػى حمػػاس وتحتضػػف مكتبيػػا السياسػػي، التزامػػًا بػػنيج المقاومػػة والجيػػاد الػػذي نشػػأت عميػػو الحركػػة، 
، بػأف كػؿ واحػٍد مػف ىػؤالء، يعػرؼ أف ثمػف البقػاء فػي  واكتسبت بفعمو، كؿ ىذا النفػوذ والػزخـ، بػؿ وأكػاد أجػـز

قنػػوات الػدعـ واالحتضػػاف، إنمػػا يتجمػػى فػي نيايػػة المطػػاؼ، فػػي التخمػي عػػف نيػػج المقاومػػة،  الدوحػة، وتوسػػيع
عػػادة تكييػػؼ الحركػػة وتأىيميػػا، لتكػػوف العبػػًا سياسػػيًا متموضػػعًا فػػي قمػػب  ، أو «معسػػكر االعتػػداؿ العربػػي»وا 

عػػادة تع« العػػدو»العربػػي، الػػذي قػػرر اسػػتراتيجيًا عمػػى مػػا يبػػدو، تغييػػر « المعسػػكر السػػّني»  –ريفػػو، وىػػي وا 
ف كانػػت تتمتػػع بػػنفس طويػػؿ فػػي سػػعييا ىػػذا، فيػػذا ألنيػػا تػػدرؾ تمػػاـ اإلدراؾ، أف  –الدوحػػة  « تغييػػر جمػػد»وا 

ذا تطمػب األمػر أحػد عشػر عامػًا مػع  الحركات اإليديولوجية الثورية، يحتاج زمنًا وجيػدًا و)إغػراءات( كثيػرة..وا 
نظر الختالؼ الظرؼ والسياؽ والمحيط واالستعداد طالباف، فإنو سيستغرؽ بال شؾ، وقتًا أقؿ مع حماس، بال

 والقابمية.
، «الدولػػة الواحػػدة ثنائيػػة القوميػػة»، واسػػتحالة إنفػػاذ مشػػروع «حػػؿ الػػدولتيف»ثالثػػًا: وبػػالنظر النتيػػاء صػػالحية 

وغمبػػة التوجػػو اإلسػػرائيمي نحػػو خطػػوات أحاديػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة، أو مػػا تبقػػى مػػف منػػاطؽ الكثافػػة السػػكانية 
، فػػإف السػػػمطة الوطنيػػة الفمسػػػطينية، وميمػػا بمػػػ  تيافتيػػا، سػػتظؿ فػػػي حػػرج شػػػديد مػػف القبػػػوؿ بمثػػؿ ىػػػذه فييػػا

وشػػعار الدولػػة المسػػتقمة..أما حمػػاس، فػػإف غمبػػة « المشػػروع الػػوطني»المشػػروع، وىػػي التػػي نشػػأت عمػػى فكػػرة 
« مخرجػات»طي مػع في خطابيػا، سػيجعميا األكثػر اسػتعدادًا لمتعػا« المكوف الوطني»عمى « المكوف الديني»

، وال تسػتوجب صػمحًا أو اعترافػًا أو تفاوضػًا مػع إسػرائيؿ، ألػـ تقػؿ لنػا حمػاس «أحاديػة»األحادية، طالما أنيػا 
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، الذي أخػاله أريئيػؿ شػاروف مػف جانػب واحػد، وكػاف بمقػدوره أف يبقػى جاثمػًا عمػى «حررت قطاع غزة»بأنيا 
الػػػػذي يػػػػؤرؽ مضػػػػجعو ومضػػػػاجع اإلسػػػػرائيمييف « الػػػػديموغرافيا»صػػػػدره لسػػػػنوات وعقػػػػود قادمػػػػة، لػػػػوال ىػػػػاجس 

« حػػػؿ إسػػػالمي»، البػػػاب أمػػػاـ «حػػػؿ الدولػػػة الواحػػػدة»واسػػػتحالة « حػػػؿ الػػػدولتيف»كافػػػة؟..أال يفػػػتح استعصػػػاء 
لمقضية الفمسطينية، حٍؿ يعيد إنتاج مشروع شاروف لمحؿ المؤقت طويؿ المدى، ومشروع نتنيػاىو لمدولػة ذات 

 المصري االقتصادي؟. –نياىو نت –الحدود المؤقتة، وسالـ كيري 
التي تخضع ليا حماس، قد بدأت منذ بعض الوقت، وما زيارة أميػر « إعادة التأىيؿ«و« التكييؼ»إف عممية 

صمبة لميدنة والتيدئة المستدامتيف، ولػيس لمتنميػة المسػتدامة، « بنية تحتية»قطر لمقطاع، إال محاولة إلنشاء 
عػػادة ا لتأىيػػؿ عمػػى نحػػو غيػػر مسػػبوؽ، فػػي سػػياؽ تطػػور األزمػػة السػػورية، ولقػػد تسػػارعت عمميػػة التكييػػؼ وا 

واتساع شقة االنقساـ المذىبي، حيث يتكرس يومًا بعد آخر، انتقاؿ حماس مف معسػكر  خػر، ومػف دوف أف 
يبقى لخيار حماس الُمقاوـ وموجباتو ومسػتمزماتو، أي حميػؼ، ال فػي القػاىرة وال فػي انقػرة وال عواصػـ الخمػيج 

 كذلؾ.
يشاع عف خالفات وجدؿ داخؿ حماس، بصرؼ النظر عّما يجري ترديده مف معمومات، بعضيا صحيح وما 

، ىو نتاج طبيعي لعممية إعادة التأىيؿ والتكييػؼ ىػذه، وىػي عمميػة شػيدت طالبػاف وتشػيد «مفبرؾ»وكثيرىا 
« الدوحة –ج سياسيي الخار «الصقرييف، و« مجاىدي الداخؿ»عمى مثيؿ ليا، وثمة ركاـ مف المعمومات عف 

 الحمائـ، يتحدث عنيا اإلعالـ المختص بتغطية شؤوف طالباف وأفغانستاف.
ذا ما أضفنا إلى ذلؾ، السياؽ اإلقميمي المحيط بحماس والقضية الفمسطينية، نرى أف حمفاء حماس الجػدد،  وا 

عشػر قادمػة، بػؿ  ليسوا في وارد إدراج القضية الفمسطينية عمى رأس جداوؿ أعماليـ، مف ا ف وربما لسػنوات
ىػػـ منيمكػػوف فػػي تػػدبيج كتػػب الضػػمانات واالطمئنػػاف إلسػػرائيؿ وواشػػنطف، ومنصػػرفوف إلػػى مالحقػػة األنفػػاؽ 

يػراف، ألػـ يفعػؿ السػيد مرسػي « العػدو»وتدميرىا، وتنتابيـ رغبػة جامحػة فػي تحويػؿ  مػف إسػرائيؿ إلػى سػوريا وا 
ألػػـ يػػدفع السػػيد أردوغػػاف عالقػػات بػػالده مػػع ؟..«الفقيػػاء«و« المجاىػػديف»ذلػػؾ بػػالفـ المػػاف وأمػػاـ حشػػد مػػف 

فػػي العػػاميف الفػػائتيف، كمػػا لػػـ تفعػػؿ الحكومػػات واألنظمػػة العممانيػػة التػػي سػػبقتو، ىػػؿ « األطمسػػي«واشػػنطف و
ليسػػػت مػػػف « التطبيػػػع»تػػػذكروف تصػػػريحات الغنوشػػػي فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة وتأكيداتػػػو المتكػػػررة بػػػاف مقاومػػػة 

وف فػػي قضػػايا السػػمطة والوصػػوؿ إلييػػا والبقػػاء عمػػى رأسػػيا، وأسػػممة قػػاموس تػػونس / النيضػػة؟..إنيـ منشػػغم
، أو كشػعار «ورقػة تػوت«المجتمع وأخونة الدولة، أما فمسػطيف والمقاومػة، فمػـ تعػودا تصػمحاف لمعمػؿ حتػى كػػ

 تحريضي لكسب التأييد وحشد األنصار.
قػات فػي مسارىا..وبصػرؼ الكرة في ممعب حماس وىي تقترب مف أخطر المحظات فػي تاريخيػا، وأدؽ المفتر 

، فػإف حمػاس مطالبػة بمراجعػة شػاممة لمواقفيػا «الطريػؽ إلػى جيػنـ»النظر عػف النّيػات الحسػنة، التػي تفتػرش 
المنسػػػػوب »فػػػػي خطابيػػػػا، فػػػػي زمػػػػف طغػػػػى فيػػػػو « المنسػػػػوب الػػػػوطني»وتحالفاتيػػػػا وأولوياتيػػػػا، مطالبػػػػة برفػػػػع 

لبػة بإنقػاذ ىويتيػا الوطنيػة، قبػؿ أف ، عمى خطاب دوؿ وجمعات وفصائؿ وشخصيات..حماس مطا«المذىبي
وتحويمػػػو إلػػػى يبػػػاب، مثممػػػا تتيػػػدد « ربيػػػع العػػػرب»التػػػي تتيػػػدد بأكػػػؿ « اليويػػػات المذىبيػػػة»تضػػػيع فػػػي ثنايػػػا 

 «.مشروع المقاومة»المشروع الديمقراطي العربي، وتكاد أف تقضي عمى آخر رمؽ في 
 17/6/1077، الدستور، عّماف
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ثمة أمور غريبة تحصؿ في الشؤوف السياسية في االسابيع االخيرة. موجػة كبػرى ومتطرفػة تجتػاح الدولػة مػف 
اليميف. بدأ ىػذا مػع نائػب وزيػر الػدفاع، دانػي دنػوف، الػذي أعمػف أف كػؿ المسػيرة السياسػية ىػي عمميػًا خدعػة 

لذي اقترح التعاطي مع الفمسطينييف كشوكة في المػؤخرة. مف نتنياىو. واستمر ىذا مع الوزير نفتالي بينيت، ا
وتواصؿ مع نائب وزير الخارجية، زئيؼ الكيف، الذي أعمػف انػو يتفػؽ مػع بينيػت، ولكنػو يفتػرض بػو، ألسػفو، 
أف يعرض سياسة اخرى. وتواصؿ مع الموبي مف أجؿ بالد اسرائيؿ الذي اقامو رئيس االئتالؼ، يريؼ لفيف، 

 بي حوتوبيمي، حيث ظير كؿ كارىي فكرة الدولتيف عمى أجياليـ.ونائبة الوزير تسي
حياؿ ىذه الموجة، سػواء أكانػت عكػرة أـ ال، يكػاد ال يكػوف ىنػاؾ سياسػيوف يقفػوف فػي وجييػا. فػي االئػتالؼ 
يكػاد الجميػػع يفكػروف مثػػؿ بينيػػت ودنػوف. فيػػـ يمقتػػوف المسػيرة السػػممية بصػفتيا ىػػذه ويقمقػػوف مػف مجػػرد فكػػرة 

في المفاوضات السياسية او المقاء مع الفمسطينييف في بحث سياسي او حتى في حديث عػادي  المضي قدما
. ىكػػذا نتنيػػاىو وليبرمػػاف، يعمػػوف ومعظػػـ الػػوزراء، نػػواب الػػوزراء واعضػػاء الكنيسػػت. فقػػط ال تقولػػوا  غيػػر ممػػـز

يػػو، ضػػار، . ىػػذا الخطػػاب لػػيس مرغوبػػًا ف68ليػػـ محادثػػات سياسػػية، تنػػازالت، اخػػالء مسػػتوطنات، خطػػوط 
 يجب التممص منو، سيقولوف. ربما فقط الوزيرة تسيبي لفني والنائب عوفر شيمح يفكراف خالؼ ذلؾ.

ال يوجد زخـ لممسيرة السممية، إذًا، ألف احدا ال يريد أف يحركيا حقا. كمػا أنػو لػـ يكػف ليئيػر لبيػد فػي اي مػرة 
وة المػػوبي مػػف أجػػؿ بػػالد اسػػرائيؿ، والػػذي دافػػع سياسػػي حقيقػػي، وليػػذا فػػاف النػػواب مػػف حزبػػو يشػػاركوف فػػي نػػد

ىدفو احالؿ السيادة االسرائيمية عمى "ييودا" و"السػامرة". كمػا أف المعارضػة الرئيسػة، تمػؾ التػي تقودىػا شػيمي 
يحيمػػػوفيتش، عديمػػػة الدافعيػػػة فػػػي الموضػػػوع السياسػػػي وتكػػػّرس نفسػػػيا لمواضػػػيع الميزانيػػػة. أضػػػيفوا إلػػػى ىػػػذا 

نيوف وستحصموف عمى جمود حتػى جػوف كيػري ال يمكنػو ولػف يكػوف بإمكانػو المصاعب التي يضعيا الفمسطي
 اذابتو.

فػػي الوضػػع )الغريػػب( الػػذي نشػػأ يػػنيض رجػػاؿ أمػػف فػػي الماضػػي وفػػي الحاضػػر كػػي يحػػذروا. مػػائير دغػػاف، 
رئػػيس "الموسػػاد" السػػابؽ، اسػػتجدى، أوؿ مػػف امػػس، فػػي مػػؤتمر الػػرئيس بعػػض المبػػادرة السياسػػية التػػي تنقػػذ 

اضػطراب عظػػيـ. كػؿ رؤسػػاء المخػػابرات السػابقيف انتجػػوا عمميػا فػػيمـ "حمػاة الحمػػى" ورووا كيػػؼ  المنطقػة مػػف
نبػػدو ومػػاذا ينتظرنػػا فػػي المسػػتقبؿ. وأوؿ مػػف أمػػس انضػػـ الػػييـ قائػػد المنطقػػة الوسػػطى، نيتسػػاف الػػوف. بحكػػـ 

مفاوضػات سػيطرأ منصبو تحدث بحذر قائال: "اف ضػبط الػنفس الفمسػطيني قػد ينتيػي قريبػا. اذا لػـ تسػتأنؼ ال
 تصعيد".

الػػوف، كريػػػو نفػػس المسػػػتوطنيف، سػػار عمػػػى الحافػػػة الموجػػودة بػػػيف السياسػػي والعسػػػكري. وليػػذا السػػػبب توجػػػد 
سػنة  11أصوات، وال سيما في اليميف، تدعو الى تنحيتو. وأوؿ مف أمس ىاتفت النائب عمراـ متسناع. قبػؿ 

قاؿ متسناع في حينو األمور ذاتيا التي يقوليا الػوف كاف قائد المنطقة الوسطى في زمف االنتفاضة االولى. و 
، وحذر مف التصعيد إذا لـ يحدث تقدـ سياسي. فقد ادعى متسناع بأف قيادة المنطقة يمكنيا أف تخفض  اليـو
درجة الحرارة، ولكف ليس لممشكمة حؿ عسكري، بؿ سياسي فقط. واليـو مف الواضح انو كػاف محقػا. متسػناع 

. الػػوزير ارئيػػؿ شػػاروف طمػػب فػػي حينػػو تكمػػيـ فمػػو. امػػا وزيػػر الػػدفاع اسػػحؽ رابػػيف فمػػـ قػػاؿ ذلػػؾ فػػي الحكومػػة
يعقػػب. رئػػيس االركػػاف داف شػػومروف ىػػدد باالسػػتقالة، اذا مػػا ذىػػب متسػػناع. لكػػف متسػػناع غػػادر فػػي النيايػػة 

جد الجػػيش، وواصػػؿ كمػػا كػػاف متوقعػػا طريقػػو فػػي أحػػزاب اليسػػار. مػػف المعقػػوؿ االفتػػراض بػػأف المػػواء الػػوف سػػي
 نفسو في ىذا الجناح مف الخريطة، مثؿ معظـ رجاؿ األمف قبمو.

السؤاؿ ىؿ ما قالو نيتساف في االستعراض لممراسميف األجانب ىو في إطار قيود المنصػب، منسػؽ مػع وزيػر 
الػػدفاع ورئػػيس الػػوزراء أـ انػػو جػػاء ىػػو ايضػػا ليحػػذر الدولػػة ممػػا ينتظرىػػا فػػي اعقػػاب الجمػػود الػػذي يفرضػػو 
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ليس لدّي جواب قاطع عمى ىذا السؤاؿ. اقترح فقط االنتباه لما يقولو الوف، قائػد "سػييرت متكػاؿ" السياسيوف؟ 
سػػابقا. فيػػو يػػأتي بنيػػة صػػافية. كمػػا أنػػو يعػػرؼ عمػػا يتحػػدث. الحكمػػة السياسػػية واألمنيػػة ال تتجمػػع أيضػػا فػػي 

 نطاؽ عوزي لنداو، دنوف، والكيف.
 79/6/1077، "معاريؼ"
 17/6/1077، األياـ، راـ اهلل
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