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 بإساءة معاممة األطفال الفمسطينيين "إسرائيل"تتيم  "لمدفاع عن األطفال الحركة العالمية" .0
إسػػا ة ملاممػػا األط ػػاؿ »إسػػراليؿ بػػػ « الحركػػا اللالميػػا لمػػد اع عػػف األط ػػاؿ»اتهمػػت : محمػػد يػػ  س –راـ اهلل 

، داعيػػا الد لػػا اللبريػػا إلػػم االتػػزاـ بات اقيػػا «ل مسػػطي ييف الملتيمػػيف ب ػػ رة م هجيػػا م ظمػػا   اسػػلا ال طػػاؽا
 .2::2حي ؽ الط ؿ الد ليا التي  ادقت عميها  ي اللاـ 

 جػػا  إعػػلف الحركػػا دػػيا بلػػد ريػػاـ مػػف تيريػػر لج ػػا حيػػ ؽ الط ػػؿ التابلػػا لسمػػـ المتحػػدة اّتهمػػت  يػػ  إسػػراليؿ 
 «.م ا ما ارتكاب ا تهاكات جسيما بحؽ األط اؿ ال مسطي ييف«ريضًا بػ

الت قػػؼ عػػف محاكمػػا األط ػػاؿ رمػػاـ المحػػاكـ »إسػػراليؿ بػػػ « الحركػػا اللالميػػا لمػػد اع عػػف األط ػػاؿ» طالبػػت 
ت تير إلم الحػّد األد ػم مػف ملػايير المحاكمػا اللادلػا  الملػايير الد ليػا ليضػا  »، التي قالت بأ ها «اللسكريا
 قالت الحركا  ي تيريػر  اسػ    طالبتها ريضا بال قؼ ال  ري لسياسا الحبس اا  رادي لسط اؿ.«. ثاألحدا

عمػػم د لػػا ااحػػتلؿ اتخػػاي تػػدابير  اعمػػا لضػػماف  ػػتز تحييػػؽ مسػػتيؿ   زيػػ   ػػي كا ػػا »ر ػػدرت  امػػس، إّف 
 «. تهاكات  محاسبتهـحاات اليتؿ  التلييب  س   ملامما األط اؿ ال مسطي ييف،  مسا لا مرتكبي ديه اا

 23/6/2013الحياة، لندن، 
 
 استقالة الحمد اهلل: اجتماع نيائي وحاسم ظير اليوم.. وكل االحتماالت مفتوحة .2

عبد الرؤ ؼ رر اؤ ط: كش ت م ادر مطملا لػ"األياـ" رف اجتماعًا  هاليًا  حاسـ سيليد ظهر اليػ ـ  - اليدس
سػػتييؿ د.رامػػي الحمػػد اهلل يتحػػدد عمػػم رساسػػ  مسػػتيبؿ رلاسػػا بػػيف الػػرليس محمػػ د عبػػاس  رلػػيس الػػ زرا  الم

 الحمد اهلل لمحك ما.
 قد عيد اجتماع ق ير مسا  رمػس بػيف الػرليس  الحمػد اهلل تيػرر عمػم رساسػ  عيػد اجتمػاع اليػ ـ،  ػي  قػت 

ادة ت ػاعدت  يػ  اا تيػػادات السياسػيا ال مسػطي يا لت قيػػت ااسػتيالا  ػي ظػػؿ الضػض ط التػي تتلػػرض لهػا الييػػ
 ال مسطي يا لمل دة إلم الم ا ضات د ف ااستجابا لممطالب ال مسطي يا.

  قد ا تهم ااجتماع د ف ري  تالج جديدة.
  قالت الم ادر المطملا "كؿ ااحتماات م ت حا".

 كػػاف الحمػػد اهلل قػػدـ اسػػتيالت  عمػػم خم يػػا مػػا قػػاؿ ا ػػ  تلػػد عمػػم  ػػلحيات  كػػرليس لمػػ زرا ،  لكػػف الم ػػادر 
 إلم رف ت قيت ااستيالا  طرييتها  لبت مف األم ر بدا مف حمها بليدًا عف  سالؿ اإلعلـ.رشارت 

رسػابي  قبػؿ  6  ي حاؿ قب ؿ ااستيالا  اف اليا  ف يجيز إبيا  الحك ما الحاليا كحك ما تسيير رعماؿ لمدة 
يا خط ة ستسرع  ي تكميؼ شخ يا رخرى بتشكيؿ الحك ما د ف رف يك ف مف ال اضز إيا ما كا ت مثؿ دك

 تشكيؿ حك ما الت ا ؽ ال ط ي برلاسا الرليس محم د عباس.
  ي الضض ف  يد قممت ال ايات المتحدة األميركيا مف شأف ديه ااستيالا.

  ي ديا ال دد قاؿ مساعد المتحدث باسػـ الخارجيػا األميركيػا باتريػؾ   تريػؿ" لػدي ا التػزاـ ط يػؿ بػدعـ ب ػا  
،  ريًا كاف ما يجري  اف مف المهـ رف يت ا ؿ التزاـ حك مػا السػمطا ال مسػطي يا بجهػد المؤسسات ال مسطي يا

ب ػػا  المؤسسػػات".  رضػػاؼ "ع ػػدما  تحػػدث عػػف اللمميػػا السػػمميا  ػػاف الػػرليس محمػػ د عبػػاس دػػ  المسػػؤ ؿ، 
 )ااستيالا( لف تؤثر عمم  ياشات  زير الخارجيا".  بالتالي  إ ها

 23/6/2013األيام، رام اهلل، 
 
 : الحمد اهلل تراجع عن استقالتواألحمدعزام  .3
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ركد عض  المج ا المركزيا لحركا  تز عزاـ األحمد رف استيالا رليس الحك ما  :حمزة حيم ر - السبيؿ
عمم جمي  ال ياط الخل يا بيف الرليس ال مسطي ي  اات اؽال مسطي يا  ي راـ اهلل رامي الحمد اهلل ا تهت  تـ 

، قاؿ رليس كتما  تز ااستيالا عف د ا    .اا  لاليااهلل"،  ا  ا ما حدث باألزما  محم د عباس  "الحمد
البرلما يا ليس دقييًا ما رشي  عف خلؼ  ي ال لحيات بيف الحمد اهلل  الرليس محم د عباس، مضي ًا رف 

محمد اهلل ما مف حؽ الرليس رف يليف مف يشا   ي ري م  ب،  ي إشارة إلم تلييف رليس السمطا  البيف ل
 عزا بمراقبيف    ها بمحا لا تهميش لد ر الحك ما.

  ي سياؽ الم الحا، دا   األحمد عف حك ما الحمد اهلل،  اعتبردا قا   يا  شرعيا، مضي ًا حركا حماس 
الميبؿ مف رجؿ  / رغسطس ؼ آبتعمم عمـ مسبؽ بتكمي ها،  اإلخ اف  ي حماس دـ الييف اقترح ا م 

  اؽ ال ط ي. تشكيؿ حك ما ال  
 23/06/2013، السبيل، عّمان

 
 يستقبل البطريرك فؤاد طوال عباس .4

اسػػتيبؿ الػػرليس محمػػ د عبػػاس، امػػس، بميػػر الرلاسػػا  ػػي مدي ػػا راـ اهلل، البطريػػرؾ  ػػؤاد طػػ اؿ  :  ػػا –راـ اهلل 
 بطريرؾ اللتيف  ي اليدس، يرا ي  البطريرؾ السابؽ ميشيؿ  باح.

المػؤم يف  ػي مدي ػا اليػدس المحتمػا،  ملا ػاتهـ جػرا  ممارسػات ااحػتلؿ   جرى خلؿ الميػا ، بحػث ر ضػاع
 مػػ لهـ مػػف ادا  طي سػػهـ الدي يػػا بكػػؿ حريػػا. كػػيلؾ تػػـ بحػػث، الللقػػات الث اليػػا بػػيف  مسػػطيف  البطريركيػػا، 

  سبؿ زيادة آ اؽ التلا ف بيف الجا بيف.

 23/6/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 يستقبل وفدًا بريطانيًا طبياً  التشريعيغزة: المجمس  .5

اسػتيبؿ المجمػس التشػػريلي ال مسػطي ي، اليػـ  السػػبت،   ػدا بريطا يػػا متخ  ػا  ػي زراعػػا األعضػا  البشػػريا 
  يلؾ  ي ميره بضزة بحض ر  زير ال حا د. م يد المخملتي.

اب المجمػػػس  كػػػاف  ػػػي اسػػػتيباؿ ال  ػػػد ال الػػػب األ ؿ لػػػرليس المجمػػػس التشػػػريلي د. رحمػػػد بحػػػر  عػػػدد مػػػف  ػػػ  
  رعضا  لج ا التربيا  رليس ممؼ ال حا بالمجمس التشريلي ال الب خميس ال جار.

مف جهت  ثمف د. بحر عاليًا زيارة ال  د الطبي لضزة المحا ػرة م ػي سػب  سػ  ات، مباركػا  ميػدرًا الجهػ د التػي 
ض اارتيػػا  بالمسػػت ى تبػػيلها  زارة ال ػػحا  ػػي استضػػا ا ال خػػب  الك ػػا ات الطبيػػا  ال  ػػ د المتخ  ػػا بضػػر 

 رضػػاؼ بحػػر: "إف دػػيه ال  ػػ د مػػف شػػأ ها رف تلمػػؿ عمػػم تحسػػيف ال ضػػ  ال ػػحي  ال ػػحي  ػػي قطػػاع غػػزة.
  الح اظ عمم حياة الم اط يف".

كمػػا رحػػب ال الػػب د. ال جػػار بال  ػػد الطبػػي الػػيي يلمػػؿ  ػػي قطػػاع غػػزة مػػف خػػلؿ زيػػارة خ  ػػها لمسػػاعدة 
ف شػكره لم  ػد الطبػي الػيي جػا  لخدمػا المػ اط يف  ػي قطػاع غػزة ال مسطي ييف  ي المجاؿ ال ػحي،  عبػر عػ

  مساعدة اليطاع ال حي   يؿ خبرات  مهارات األطبا  المتخ  يف  ي ديا المجاؿ.
 22/6/2013فمسطين أون الين، 

 
 
 توتدعو لخطوات عممية من أجل محاكمة قادو بتقرير أممي يؤكد جرائم "إسرائيل"  ترحبحماس  .6
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ماس، رمس، بالتيرير اليي ر درت  لج ا الط ؿ التابلا لسمـ المتحدة،  ركدت  ي  غزة: رحبت حركا ح
إ  ا  رحب بالتيرير "بارتكاب جرالـ ُمم هجا ضد األط اؿ ال مسطي ييف.  قالت حماس  ي بياف،  "إسراليؿ"

ؿ األسرى، ا تهاؾ ااحتلؿ ألبسط حي ؽ اإل ساف،  ارتكاب  جرالـ ضد األط ا األممي اليي يؤكد مجّدداً 
 ."  لّده خط ة  ي ااتجاه ال حيز رغـ ر   جا  متأخراً 

 دعت الحركا األمـ المتحدة إلم عدـ ااكت ا  باإلدا ا الشكميا، بؿ ترجمتها إلم خط ات عمميا تمـز 
ااحتلؿ  تردع ،  تياضي قادت  كمجرمي حرب.  شّددت عمم رف ما  رد  ي تيرير األمـ المتحدة يضطي 

ًا مف ملا اة األسرى األط اؿ، داعيا السمطا ال مسطي يا إلم  قؼ كؿ رشكاؿ الت سيؽ األم ي م  جز ًا يسير 
ااحتلؿ. كما طالبت م ظما التحرير بتحريؾ قضايا ضد ااحتلؿ  ي المحاكـ الد ليا، داعيا المؤسسات 

رى ال مسطي ييف،  الضضط الحي قيا  اإل سا يا إلم التحّرؾ ال اعؿ لمزيد مف  ضز جرالـ ااحتلؿ ضد األس
 عمي  لإل راج ال  ري ع هـ  ا  ها  ملا اتهـ.

 23/6/2013، الخميج، الشارقة
 
 : جمسة جديدة لممصالحة في القاىرة نياية الشير الحالياألحمدعزام  .7

كشؼ عض  المج ا المركزيا لحركا  تز عزاـ األحمد عف جمسا جديدة لمم الحا  :حمزة حيم ر -السبيؿ
 هايا الشهر الحالي لمتابلا آخر مستجداتها.  ا تيد األحمد رحكاـ اإلعداـ التي   يتها الحك ما  ي اليادرة 
 بضزة،     ها بضير الشرعيا  اليا   يا، داعيًا إيادا بالكؼ عف ديه الممارسات. اال مسطي ي

 23/06/2013، السبيل، عّمان
 
 معوقات المصالحة الديمقراطية" تدعوان الجتماع الفصائل لحل"الجبية حماس و .8

دعت كؿ مف حركا  حماس  الجبها الديميراطيا لتحرير  مسطيف إلم عيد اجتماع المج ا اليياديا : راـ اهلل
اللميا التي تضـ األم ا  اللام ف لم  الؿ ال مسطي يا،  المج ا الت  يييا لم ظما التحرير،  رليس المجمس 

اللاليا"  ي رطر الح ار ال ط ي ال مسطي ي الشامؿ، ال ط ي،  الشخ يات المستيما، "لحسـ  حؿ الليد 
  اات اؽ عمم آليات  جد ؿ زم ي إل ها  اا يساـ.

جا  يلؾ خلؿ اجتماع تـ  ي اليادرة، ضـ   دا مف "الجبها الديميراطيا" برلاسا رميف عاـ الجبها  ايؼ 
ا  الز زيداف  خالد عطا، م  المكتب السياسي لمجبه ح اتما،   هد سميماف  الب األميف اللاـ،  عض اً 

م سم رب  مرز ؽ عض  المكتب السياسي لحركا حماس تـ خلل  بحث ع ا ر  آليات إ ها  اا يساـ 
 ال مسطي ي.

ضر رة  ،33/7قدس برس السبت  كالا  ركد الجا باف، بحسب بياف  در عف "الجبها الديميراطيا" تميت  
 اا تياؿ إلم ال حدة ال ط يا الشامما عمم رساس بر امج الي اسـ ت  يي كؿ ت ادمات  ات اقات إ ها  اا يساـ 
"   3007حزيراف/ ي  ي   38غزة  – ثييا الي ى األسيرة  –المشتركا  ي  ثييا بر امج ال  اؽ ال ط ي 

 .3024، ت ادمات اليادرة  براير 3022"ات اؽ ريار/ماي  
  حم ؿ جديدة لحؿ  "عيدتّي" إ ها  اا يساـ. قالت "الديميراطيا"  ي بيا ها، إف   ددا  قدـ آليات 

مف جهت  ركد رب  مرز ؽ، بحسب البياف رف حماس تريد "إ ها  اا يساـ السيئ"  تدع  إلم حؿ المشاكؿ 
الث اليا بي ها  بيف  تز  ي الض ا  قطاع غزة  ت  يي اات اقات التي تـ الت قي  عميها بيف   دّي  تز  حماس 

  ا  اإليجابيا عمم طريؽ إ ها  اا يساـ. ي اليادرة لخمؽ األج



 
 

 

 

 

           7ص                                    2899العدد:                23/6/2013األحد  التاريخ:

 عدـ الزج بها بال راع المسمز،  دع ة جمي   ا ركد الجا باف عمم حياد المخيمات ال مسطي يا  ي س ري
األطراؼ المسمحا إلم سحب السلح  المسمحيف مف المخيمات   ؾ الح ار ع ها  ع دة ال ازحيف  مف 

 سكاف المخيمات إلم مخيماتهـ.
 22/6/2013 قدس برس،

 
 حد قياداتيا في قطاع غزةأستنكر إطالق النار عمى ت اإلسالميالجياد  .9

ال ار  بإطلؽ  ي قطاع غزةشرطا العف است كاردا ليياـ  اإلسلميعربت حركا الجهاد ر : كااتال –غزة 
ال ار اليي عمم احد قياداتها  ي قطاع غزة.  قالت الحركا  ي بياف "تابل ا باست كار  رسؼ بالضيف إطلؽ 

ردى إل ابا المجادد رالد ج ديا إ ابا مباشرة بليار  اري  ي ررس  جرا  إطلؽ ال ار المباشر عمي  مف 
 قبؿ ع ا ر الشرطا الميالا".

رالد باسـ ج ديا، بجر ح خطيرة، جرا  اشتباكات ا دللت بيف رجهزة الشرطا  ر راد  رمس كاف ر يب مسا  
 دي ا غزة.مف اللالما بحي الشجاعيا شرؽ م

 قاؿ المتحدث باسـ الشرطا بضزة ري ب رب  شلر  ي ت ريحات  ح يا إّف "ر راد مف الشرطا يدب ا  ي 
مهما، لت  يؿ بلغ استدعا  ألحد ر راد عالما ج ديا،  ت اجأ ا بإطلؽ ال ار عميهـ مف اللالما".  ر ضز 

ما، لمد اع عف ر  سهـ،  بّيف رف ق ة مف رب  شلر رف ر راد الشرطا ردت عمم م در إطلؽ ال ار تجاه اللال
األمف ت جهت إلم المكاف لملر ا ملبسات الحادث، مشيرًا إلم ر   جاري السيطرة عمم المشكما  اعتياؿ 

 مطميي ال ار.
مف  احيتها قالت  زارة الداخميا الميالا عمم م قلها االكتر  ي إف رالد ج ديا قتؿ بر ا ا ا طميت مف 

الشرطا الييف حضر ا لتسميم  بلغا  ر راد لا  الده  شييي  م ل  مف إطلؽ ال ار عمم مسدس  رث ا  محا
 عمم خم يا شك ى تيدـ بها م اطف بدع ى تلرض  لمخطؼ عمم يد ج ديا.

 23/6/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 جديدة فمسطينية شاؤول موفاز يحذر من اندالع انتفاضة  .01

ك يست اإلسراليمي  رليس كتما )كاديما( شاؤ ؿ م  از، مف ا داع ا ت اضا حّير عض  ال: اليدس المحتما
، إف "إسراليؿ"ق ل   ي  د ة  ي رحد المجالس اإلقميميا  ي  سط   جديدة.   يمت اإلياعا اإلسراليميا ع 

اليي يس د  "ات اقًا م  ال مسطي ييف د  ضر رة حي يا ممّحا بال سبا إلسراليؿ"، مشيرًا إلم رف "الهد   ال سبي
األ ضاع حاليًا زالؼ".  اعتبر م  از رف رليس ال زرا   ت ياد ، ليس مل يًا بالت  ؿ إلم تس يا ألف ال ض  

 الحالي يخدـ م الح  السياسيا الحاليا  رغبت   ي البيا   ي م  ب .
 23/6/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 
 
 (E 1) تأثيرات منطقة ةعاينلمكي يوفد عسكري أمر يتحفظ عمى زيارة  استيطانيرئيس  .00

( ال اقلا بيف اليدس E1كيا م طيا )يبرلاسا ضابط كبير  ي البحريا األمر  يكير م  د ررثارت زيارة 
دراسا مدى تأثير مشاري  الب ا  ااستيطا يا  ي المكاف عمم الت ا ؿ الجضرا ي ل  مست ط ا "ملالي  اد ميـ"
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رليس بمديا مست ط ا "ملالي  رد ميـ" ب ي كشرليؿ اليي ررسؿ  ح يظاؿ، ألي د لا  مسطي يا  ي المستيب
كتابًا إلم مكتب رليس ال زرا  اإلسراليمي ب ياميف  ت ياد  رعرب  ي  عف استيال  للدـ دع ت  لمرا يا ال  د 

كي. رما مكتب  ت ياد   رد رف م ض ع الزيارة يتلمؽ بيضايا رم يا،  بالتالي ا داعي لإلبلغ عف ياألمر 
 ارة مف ديا ال  ع.زي

 23/6/2013، المستقبل، بيروت
 
  الغربية المستوطنون يشكمون نصف عدد السكان بالضفة .02

ا رف عدد المست ط يف المحتميف بالض ا الضربيا ر بز مسا يًا للدد إسراليميزعمت م ادر  ح يا 
الـ".  بحسب ما ر ردت  الم اط يف ال مسطي ييف د اؾ،  يتج   ح  زيادة سكا يا    تها بػ"األكبر  ي الل

ممي ف  مسطي ي يليش ف  ي الض ا الضربيا  شرقي اليدس  2.5 إف ركثر مف  ، حي ا "يديل ت رحر   ت"
رلؼ مست طف بالم طيا  800المحتما، مف بي هـ ركثر مف ممي ف  سما  ي الض ا الضربيا،  يما يليش  ح  

 ي شرقي المدي ا الميدسا ر بز متسا ًيا  سبيًا  ست ط يفياتها، مشيرًة إلم رف تلداد السكاف اللرب  الم
 .أل ؿ مرة، بحسب ادعا اتها

 22/6/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 تاسع أغمى دولة في العالم في أسعار المساكن "إسرائيل" .03

 رعم ت  زارة اإلسكاف اإلسراليميا رف رسلار المساكف  ي ارت اع مستمر داخؿ: األ اض ؿ –اليدس المحتما 
مد ها، لت بز تاس  رغمم د لا  ي اللالـ مف حيث رسلار الشيؽ  يها.  يكرت  ي تيرير لها، رف "رسلار 

خلؿ الرب  األ ؿ مف اللاـ الحالي، ميار ا بالرب  األخير مف اللاـ % 7.45المساكف ارت لت ب سبا 
 السماسرة داخؿ الماضي، لتشكؿ ساب  ركبر  ل د  ي  ترة الرب  األ ؿ".  بحسب مكاتب اإلسكاف 

رل ًا خلؿ  430رلؼ د ار، إلم  ح   400،  يد "ارت   مت سط سلر الشيا  ي تؿ ربيب مثًل مف "إسراليؿ"
ثلثا شه ر، مت قليف  ل دًا آخر م  بدايا الرب  الثالث،  ي حاؿ استمرت األ ضاع السياسيا عمم 

عدد الشيؽ المراد إ شاؤدا،  التي ا خ ضت حالها".  يرا ؽ ديا اارت اع الحاد  ي األسلار، ا خ اض  ي 
، ميار ا بالرب  األ ؿ مف اللاـ الماضي، ييابم  تكثيؼ %4.49خلؿ الرب  األ ؿ مف ديا اللاـ ب سبا 

إسراليمي  ي الب ا  داخؿ المست ط ات اإلسراليميا ال اقلا ضمف حد د الض ا الضربيا.  بحسب الخبير  ي 
دة،  إف "ديه المؤشرات ت ضي إلم  تيجا  احدة م اددا، رف إسراليؿ تسلم الشؤ ف اإلسراليميا امطا س شحا

إلم ت سي   طاؽ د لتها خارج الخط األخضر،  رف الض ا الضربيا ر بحت دد ًا لد لتها الجديدة".  قاؿ 
رلؼ مست طف داخؿ الض ا،  تسلم إسراليؿ لزيادة عدددـ عبر  ض   460شحادة، إ   "ي جد  ح  

رلؼ د ار لمشيا  56ا، ربرزدا ا خ اض رسلار الشيؽ داخؿ المست ط ات  التي تبدر بػ تسهيلت مليشي
 ال احدة".

 23/6/2013، الحياة، لندن
 
 العربية في مراسالتيمالمغة استخدام  48 ييفمسطينمن  حظر عمى المعممينت "إسرائيل" .04

رة التربيا اإلسراليميا، عمم حظرت ر ر ا سمح ف، مديرة الم طيا الشماليا  ي  زا: ال ا رة ) مسطيف(
 يكرت الم ادر اللربيا،  ، استخداـ المضا اللربيا  ي مراسلتهـ.59الملمميف ال مسطي ييف  ي رراضي الػ 
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 ي ت ريحات  ح يا رف  حالا مف الضضب تس د    ؼ الملمميف  المشر يف اللرب عيب ديه التلميمات 
  ي البلد بحسب اليا  ف.التي تتجادؿ ك ف المضا اللربيا دي لضا رسميا 

 22/6/2013، قدس برس
 
 يحاول تنفيذ أكثر من مخطط تيويدي بحق المسجد األقصى والقدساالحتالل  :رائد صالح الشيخ .05

 ي الداخؿ ال مسطي ي الشيخ رالد  لح إف ااحتلؿ  اإلسلمياقاؿ رليس الحركا  :اليدس المحتما
ألق م،  د  يحا ؿ ت  يي ركثر مف مخطط ته يدي بحؽ اإلسراليمي  لد مف اعتدا ات  عمم المسجد ا

 اليدس المحتميف.  بالرغـ مف كؿ يلؾ، شدد الشيخ  لح عمم رف ااحتلؿ إلم ز اؿ  المسجد األق م
م  ؽ  األق معما قريب بإيف اهلل. جا  يلؾ خلؿ زيارة الشيخ  لح    د مرا ؽ لكؿ مف حارس 

اللمـ  ي األق م  الُمبلد ع   م ي شهريف    ؼ خميؿ  حمامي،  رحد طلب مشر ع إحيا  م اطب
 عباسي.

 23/6/2013، السبيل، عّمان
 
 عمى عرض أرض السوق لمبيع في مزاد عمني تظاىرة احتجاجاً  :يافا .06

، رمس، احتجاجًا عمم  شر 59تظادر عشرات ال مسطي ييف  ي مدي ا يا ا المحتما عاـ : (.)ي .بي.آي
تي   ي حي اللجمي اليي ما زاؿ رغمبيا سكا   مف ال مسطي ييف الييف بي ا م اق ا )حك ميا( لبي  ررض 

 مطالبيف بحؽ اللرب  ي الليش  السكف. ،59 ي المدي ا إباف ال كبا عاـ 
 شرت م اق ا لبي  ررض الس ؽ  ي يا ا  التي  "دالرة رراضي إسراليؿ" كا ت المؤسسا الته يدة ال هي  يا 

 حدة سك يا عمم  50ر مرب .  بحسب الم اق ا يمكف ب ا  ركثر مف تتجا ز مساحتها ستا آاؼ مت
 األرض التي تي   ي حي اللجمي اليي يلا ي سكا   ال مسطي ي ف رزما سكف خا يا.

 قلت  زارة اإلسكاف " قالت ال اشطا اإلسراليميا يه ديت ايل ي   شارؾ  اشط ف يه د  ي التظادرة.
 حدة سك يا لملرب، لكف ال زارة  500م  الم ظمات الشلبيا  ي يا ا لب ا  عامًا ات اقيا  26اإلسراليميا قبؿ 
عالما عربيا بحاجا  370األغ يا   يط يب  ف، د اؾ ".  رضا ت "بيتًا  لـ تؼ بتلهداتها 34لـ تبف س ى 

 ."إلم سكف   ري  ي يا ا
تي ـ ب  السمطات  ررض الس ؽ  ي حي الجبميا دي قضيا  ج د  ما" قاؿ ال اشط محم د رب  ريش  إف 
سياسا الحك ما  البمديا تهدؼ إلم ".  قاؿ ال اشط جابي اللابد إف "اإلسراليميا د  ته يد  تطهير عرقي

ترحيؿ سكاف يا ا ال مسطي ييف. استطل ا إيياؼ الجرا ات التي تهدـ األحيا  اللربيا عبر المحكما اللميا، 
 ." تح ل ا إلم إعلف المزادات  البي  بالد ارات

 23/6/2013الخميج، الشارقة، 
 
 
 
 فحوصات طبية بإجراءالعيساوي  األسيرإسرائيل ترفض التجاوب مع طمب  .07
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رشرؼ خطيب، رف ال ض   ي سجف شطا  ال مسطي ييف قاؿ محامي  زارة شؤ ف األسرى  المحرريف س:اليد
 إدارةاألسرى مف قبؿ غير مستير  يس ده شي  مف الت تر،  يلؾ  تيجا الملامما السيلا التي يتلرض لها 

 السجف، حيث تحا ؿ الت ليد بحيهـ  تجادؿ ممثميهـ  ي السجف  عدـ التلامؿ ملهـ.
 قد التيم محامي ال زارة باألسير سامر الليسا ي  احب رط ؿ إضراب عف الطلاـ باللالـ، حيث  يؿ 

سابؽ  ج  مف قبؿ   ي تحسف مستمر، كاف ع دي  ي ال ر ضؿالخطيب عف الليسا ي " ضلي ال حي 
 الش ربات أل ها رسهؿ عمم الملدة،  ا رستطي  ت ا ؿ  األلباف،  رق ـ بشرب ر ضؿ ي الكمم  لكف اليـ  

الط يما".  رضاؼ الليسا ي "د ا ا اجري ري  ح  ات، م ي  اإلضرابجمي  ر  اع الطلاـ بسبب  ترة 
اح ؿ عمم  يتامي ات )م  ـ( ا ي جد ري ج اب،  اليـ   اآلف ح  ات  حتم  إلجرا قدمت طمب  رسب ع

بد ف مشاكؿ تيكر ا ا د ا  ي سجف شطا  باستمرارأل  ي رعا ي مف  ل با  ي ال  ـ، ييـ  األدؿ بزيارتي 
 م ي شهر تيريبا".

 23/6/2013، وكالة معًا اإلخبارية
  
 في سجون االحتالل "أوسمو"أسرى منذ ما قبل  103فروانة:  .08

اإلح ا  ب زارة األسرى  المحرريف ال مسطي يا، عبد ال ا ر  ر ا ا، رف  ر اد مدير دالرة :ق ا  كالا -غزة 
قالما "األسرى اليدامم"  د  م طمز ُيطمؽ عمم مف دـ ملتيميف م ي ما قبؿ ر سم   قياـ السمطا 

 رسرى مف م اطؽ جضرا يا مختم ا. 204ا، تضـ  مسطي يال
ييض ف رحكامًا بالسجف المؤبد لمرة  احدة ر  لمرات  رسيرًا م هـ :8 بّيف  ر ا ا رف مف بيف "اليدامم" ي جد 

عامًا.  ر ضز رف  50 – 30رسيرًا ييض ف رحكامًا بالسجف ل ترات مختم ا تترا ح ما بيف  35عدة،  الباقي 
عامًا،  دؤا  ُيطمؽ عميهـ "عمدا  األسرى"،  يما بمغ  30رسيرًا م هـ قد مضم عمم اعتيالهـ ركثر مف  93

 35ل بر"  د  الم طمز اليي ُيطمؽ عمم مف مضم عمم اعتيالهـ ما يزيد عف رب  قرف عدد "ج راات ا
 رسيرًا،  رف ديه األعداد قابما للرت اع خلؿ األسابي  اليادما.

 23/6/2013، الشرق، الدوحة
 
 مستوطنون يياجمون بمدة "بورين" :نابمس .09

يتسهار" ج  ب مدي ا  ابمس، مسا  ي ـ داجـ مست ط  ف إسراليمي ف مف مست ط ا " :ق ا كالا  – ابمس 
مست ط ا، اقتحم ا رطراؼ  60السبت، بمدة "ب ريف"  اشتبك ا م  األدالي.  قالت م ادر  مسطي يا، إف  ح  

 البمدة الج  بيا،  ت دى لهـ الم اط  ف،  جرت م اجهات بالم طيا، قبؿ رف ي سحب ا مف البمدة.
 23/6/2013، الشرق، الدوحة
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عامًا(،  68ددـ الم اطف الميدسي م ير محمد حجازي ) :  ا ،   كالاالحياة الجديدة -اليدس المحتما 
رمس، الكالف  ي حارة السلديا بالبمدة اليديما مف اليدس المحتما، م زل  بيدي ، بلد تسمم  إخطارًا بالهدـ 

مترًا مربلًا  يؤ ي  66  ا إ   ددـ م زل  البالضا مساحت    كالالبيريلا الب ا  غير المرخص.  قاؿ حجازي 
ر راد مف رسرت  بلد تسمم  إخطارًا بالهدـ  هايا اللاـ الماضي، مشيرًا إلم ر   د   مخال ات   مت إلم  9

إلم جا ب ملارؾ ط يما  ي محاكـ  3002رلؼ شييؿ تـ تسديددا عيب تضريـ اللالما م ي اللاـ  47
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  ّ ه حجازي الم ر    ّضؿ ددـ م زل  بيدي  لت  ير تكم ا ددـ جرا ات  مم مدار الس  ات.ااحتلؿ ع
 رلؼ شييؿ. 200ااحتلؿ اللاليا  التي قد ت ؿ إلم 

 23/6/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
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مسيرة حا لت دخ ؿ مدي ا اليدس  رمسااحتلؿ  باح  قملت قّ ات :كامؿ إبراديـ -اليدس المحتما 
المحتما عبر ملبر بيت لحـ.  ر اد ال اشط ي سؼ رب  ماريا رّف عشرات ال شطا  ال مسطي ييف  األجا ب 

إلم رّف ج  د ااحتلؿ حضر ا إلم  حا ل ا دخ ؿ مدي ا اليدس عبر رحد ملابر مدي ا بيت لحـ، مشيراً 
اركيف بشّدة.  رشار إلم رّف ال لاليا استهد ت التأكيد عمم حّؽ ال مسطي ييف  ي المكاف  قام ا بيم  المش

دخ ؿ المدي ا الميّدسا د ف رّي ح اجز ر  ت اريز، باعتباردا مدي ا  مسطي يا خاضلا للحتلؿ،  ا يج ز 
كا ا األعراؼ  تحت رّي مبّرر م   رّي مف ال مسطي ييف مف دخ لها، إضا ا إلم رّف دخ ؿ ديه المدي ا رقرت 

  الم اثيؽ الد ليا.
 23/6/2013، الرأي، عّمان

 
 19منع إقامة ميرجان أسبوع الطفل الفمسطيني لمسرح الدمى والعرائس الـالقدس: االحتالل ي .22

سممت سمطات ااحتلؿ الجملا المسرح ال ط ي ال مسطي ي )الحك اتي(  :كامؿ إبراديـ -اليدس المحتما 
يضي بإغلؽ رب اب المسرح لمدة رسب ع، لم   إقاما مهرجاف رسب ع الط ؿ ال مسطي ي ي باليدس المحتما قراراً 

  ي المدي ا. :2لمسرح الدمم  اللرالس الػ
 23/6/2013، الرأي، عّمان  
 
 ابتزاز أمريكي لممؤسسات األىمية الفمسطينية :تقرير .23

ال كالا األمريكيا لمت ميا تلرضت عدد مف المؤسسات األدميا ال مسطي يا لير  ا مف قبؿ  :راـ اهلل
(USAID ،خلؿ الشه ر األخيرة تمثمت  ي قط  م اجئ لتم يؿ المشاري  التي تـ ت قي  ات اقيات بشأ ها )

 يلؾ بسبب ا خراط ديه المؤسسات  ي حملت دعـ المياطلا لمكياف ال هي  ي  األ شطا المجتمليا 
 المرتبطا ب .

ف اليضيا بدرت بيياـ مركز مراقبا المؤسسات األدميا ال مسطي يا،  يي ؿ المحامي  لح ع دة لمراسم ا: "إ
 د  مركز  هي  ي رقامت  جهات مرتبطا بما يسمم "ضحايا اإلرداب ال مسطي ي"  ي المجتم  ال هي  ي، 

 رردؼ:  بر د جمي  المؤسسات األدميا ال مسطي يا التي تلمؿ عمم جبها مياطلا ااحتلؿ محميا  د ليا".
سسا بدرت اللاـ الماضي بإثارة ضجا بأف مؤسسات ردميا  مسطي يا تتميم تم يل مف ال كالا "ديه المؤ 

   ه إلم رف ديا التحريض ترجـ  األمريكيا لمت ميا،  تشارؾ  ي ر شطا مياطلا م ادضا لمكياف ال هي  ي".
(،  )مؤسسا عمم عدة رشكاؿ؛ م ها اقتحاـ ميار مؤسسات مثؿ: )شبكا الم ظمات األدميا ال مسطي يا

جرا  رعماؿ ت تيش  عبث بمحت ياتها،  م ادرة اللديد مف  الضمير لرعايا األسير  حي ؽ اإل ساف(،  ا 
 . 3023-23-22ميت ياتها.  يلؾ  ي 

 رشار ال اشط  ي حملت المياطلا  م ادضا ااستيطاف عمر   ار لمراسم ا، إلم رف عمميا ااقتحاـ 
لجاف المياطلا،  ملر ا رسما  المؤسسات المشاركا،  ال لاليات جا ت بهدؼ البحث عف محاضر ليا ات 
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علميا  جماديريا  ا ي جد بها ما د  سري.  ركد رف يلؾ كاف  الميرة عمم الرغـ مف ر ها  لاليات عم يا  ا 
  عا مف الير  ا لكياف يدعي الديميراطيا، كما ر   يؤكد رف ر شطا المياطلا التي تي ـ بها جهات مختم ا 

اللالـ بدرت تضايؽ ااحتلؿ،  تشكؿ ضضطا عمي ، س ا  ركا ت مياطلا اقت اديا ر  ركاديميا ر   عبر
 ثيا يا.

 االبتزاز بالتمويل األمريكي
 يشير المحامي ع دة إلم رف ال ج  اآلخر للبتزاز كاف مف خلؿ التم يؿ األمريكي؛ حيث تلرضت 

ال كالا األمريكيا لمت ميا  جأة،  اللما د  رف ديه  مؤسسات ردميا ل قؼ مشاريلها الت م يا المم لا مف
المؤسسات تدعـ مياطلا الكياف ال هي  ي،  كأف المطم ب مف المؤسسات التي تتميم تم يل رمريكي رف 

 تك ف  هي  يا!!!
 قالت ال اشطا  ي قطاع المررة سهاد الم ري: "إف تمؾ المؤسسات   يت ر شطتها ضمف المشاري  

 ة،  ر ضؿ مف شر ط الليد الم ق  م  ال كالا األمريكيا لمت ميا،  لك ها تلرضت للمميا األمريكيا بك ا
 ررد ت: "إف المؤسسات    ب  قر  ا،  ُر ق ت مشاريلها  جأة كلياب عمم ت جهاتهـ مف المياطلا".

 ج ؛ األدميا د لت ثم ا لم اق ها، مما يدؿ عمم رف التم يؿ األمريكي د  غير رخلقي  ي  رج دات  م
 ه اؾ مؤسسات لها دي ف بلشرات آاؼ الد ارات عمم ال كالا األمريكيا لمت ميا بلد رف   يت األ شطا؛ 

  لك ها تلرضت لمير  ا مف خلؿ  قؼ التم يؿ كلياب لها".
   دت إلم ضر رة تك يف جبها لمياطلا التم يؿ األمريكي بلد ديه الم اقؼ السا رة،  تجريـ كؿ مف يتميم 

 رشارت إلم رف ال كالا األمريكيا لمت ميا  رمريكيا مشر طا أل   ي اقض الم الز ال ط يا اللميا.تم يل 
ح  ت   سها قضاليا؛  اللي د التي ت قلها م  المؤسسات تم   مياضاتها إا  ي ال ايات المتحدة 

 ارسات.األمريكيا، مما يجلمها مح  ا خارج ال ايات المتحدة مهمات ارتكبت مف مخال ات  مم
 22/6/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 حنفي: في عيون فمسطينيي لبنان وسورية دموع ال تتوقف .. محمودالالجئ الفمسطيني يومفي  .24

رلؼ  64بمغ عدد اللجليف ال مسطي ييف مف س ريا ال اريف إلم الحد د الس ريا المب ا يا  :ددى بار د - غزة
 686 ا،  ي حيف بمَغ مجم ع اللجليف ال مسطي ييف المييميف  ي لب اف  مسطي ي   َؽ سجلت  كالا األ  ر 

رلؼ اجئ   ؽ يات السجلت،  جميلهـ يلا  ف مف األ ضاع ااقت اديا  الحياتيا ال لبا  تيجا ت  ؿ 
 م ظما التحرير مف مسل لياتها تجادهـ  محد ديا الخدمات التي تيدمها "األ  ر ا" بد اعي عجز ميزا يتها.

ر مؤسسا شادد ال مسطي يا لحي ؽ اإل ساف محم د ح  ي شرَح  ي ح ار دات ي م  " مسطيف" ر ضاع مدي
مف الم ت  ي س ريا،  اللجليف ال مسطي ييف الم ج ديف  ي  اللجليف ال مسطي ييف ال ا ديف إلم لب اف در باً 

يراف اللجليف ال مسطي ييف حز  "يكـر اللالـ  ي اللشريف مف ي  ي /  قاؿ: .2:59مخيمات لب اف م ي عاـ 
   ي عي ف  مسطي يي س ريا  لب اف دملا ا تجؼ،  يشيد ب م ددـ، إا رف الحاؿ  ي لب اف مختمؼ تماما،

إي إف اللجئ ال ار مف س ريا ر  المييـ  ي لب اف ا يح ؿ إا عمم رد م حي ق  مف غيا   مسكف"، مؤكدا 
إي  شهريا مؤقتا عمم حد ددا مف الحك ما المب ا يا، إقامامم رف ال مسطي ييف ال اريف مف س ريا يح م ف ع

إف " كالا الض ث رح ت عددا   تاب : تلتبر  ج ددـ غير قا   ي عمم ررضها  ا  ما  رض  األمر ال اق .
يسيرا مف اللجليف ال مسطي ييف ال اريف مف س ريا ممف يحمم ف كرت اإلعاشا،  د اؾ عدد كبير م هـ دخؿ 
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ـ يسجؿ ليح ؿ عمم مساعدات ماليا،  م هـ مف استلاف بأقارب   ر دقال   بالكاد يستطي  إلم لب اف  ل
 ال ار مف س ريا تدبر رمره".

"األ  ر ا مي رة  ي حؽ اللجليف ال مسطي ييف ،  ػرشار ح  ي إلم رف  ض  اللجليف "ا يحسد ف عمي "  
ؿ الجالليف،  ما قدمت  مف مبالغ ماديا عمم الس رييف  ما ت  ره مف خدمات عي يا بالكاد يسد رمؽ األط ا

" اشدت  مدار عاميف لـ يكِؼ إيجار شهريف لمشيؽ السك يا التي تأجردا اللجل ف"،  قاؿ ح  ي متابلا:
 األ  ر ا الد ؿ لتيديـ مساعدات ماليا لكف الكثير م ها لـ يستجب".
تر   عدد ط اقمها ر  تزيد مف كميات  رف  تحت  كالا الض ث عياداتها لم مسطي ييف ال اريف مف س ريا د فَ 

الللج  األد يا الم ج دة  يها، حتم باَت م ظر الليادات   َؽ ح  ي رشب  "بػالمظادرة".  استيبمت مدارس 
طالب  مسطي ي س ري إا ر هـ غير قادريف عمم ردا  اامتحا ات  الح  ؿ عمم شهادات  4000األ  ر ا 

ميـ المب ا يا التي لـ تسمز لهـ بيلؾ متحججا بأف  ج ددـ غير قا   ي ملتمدة مف  زارة التربيا  التل
  سي تهي با تها  المشكما الس ريا.

 عبَر ح  ي عف ددشت  مف رف رغمب اللاللت المب ا يا التي استضا ت اللجليف ال مسطي ييف مف س ريا 
 يليش ف  ي ظؿ استضا ا رسر م قلا،  650تلا ي ر ضاعا ماليا  لبا، مؤكدا رف "اللجليف  زع ا عمم 

لب ا يا ميابؿ د   رجرة غالبا ما تك ف غير مت  رة،  رحيا ا تسكف عاللت مك  ا مف ثما يا رشخاص  ركثر 
  ي الم  ؿ ال احد".

 عف م ظما التحرير  ي دعـ ال مسطي ي ال ار مف س ريا، رشار ح  ي إلم رف ما قدمت  الم ظما عبَر 
%  يط مف المساعدات التي قدمت إليهـ مف الم اط يف 3الخا ا  يها يلادؿ س ارتها  المجاف الشلبيا 

%  يط،   ؽ إح ا ات مؤسست .  تاب  9  كالا الض ث، مشيرا إلم رف مساعدات  كالا الض ث بمضت 
"المجاف الشلبيا التابلا لمم ظما تح ؿ عمم مساعدات مف د ؿ  ديلات خيريا ألجؿ اللجليف  ح  ي:

س ريف إا ر ها ا تد   لهـ إا الجز  اليسير جدا"، متخ  ا مف ت اقـ األزما الس ريا ركثر ال مسطي ييف ال
  ا تياؿ رحادا إلم داخؿ لب اف  تيجا ال راعات الباط ا بيَف الس ا  الشيلا  يها.

 اف إف اللجليف  ي لب   يما يخص األ ضاع المليشيا للجليف ال مسطي ييف المييميف  ي لب اف، قاؿ ح  ي:
رل ا،  دـ يح م ف  550ييسم ف إلم ثلثا رقساـ،  م هـ مف د  مسجؿ  ي سجلت األ  ر ا  يبمغ عدددـ 

رلؼ اجئ غير مسجميف  ا يح م ف عمم خدمات شهريا م تظما،  240عمم مساعدات شهريا،  م هـ 
 ا يحمم ف ر راقا تثبت اجئ  دـ ال ار ف مف األردف بلد رحداث ريم ؿ األس د،  6000 اليسـ اآلخر بمغ الػ

ر هـ  مسطي ي ف  ا يحؽ لهـ مضادرة المكاف الم ج ديف  ي ، إي إف الحك ما المب ا يا إف رليت اليبض عميهـ 
 ترحمهـ إلم األردف، مشيرا إلم ر هـ ا يتمتل ف بأي حي ؽ قا   يا ر  مليشيا.

مسطي ي  ي استش الهـ، إا رف خدماتهما ال  األحمر"يلتمد اللجل ف عمم  كالا األ  ر ا  الهلؿ   رضاؼ:
تزاؿ  سبا كبيرة مف اللجليف ال مسطي ييف تليش تحت خط  "ا ريف"، مضي ا:يضل ت خلؿ الليديف األخ

ال ير،  يل د يلؾ إلم ارت اع  سبا البطالا بسبب  درة  رص اللمؿ  م   ال مسطي ييف مف ممارسا الكثير مف 
 المهف".

 22/6/2013، فمسطين أون الين
 
 الحممة األمنية المصرية تشل قطاع اإلنشاءات في غزة .25
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يلا ي قطاع اإل شا ات  ي غزة حالا مف الشمؿ التاـ  ي مختمؼ ر شطت  يات الللقا  :حامد جاد -غزة 
بحركا الب ا   اإلعمار  يلؾ عيب الحمما األم يا المشددة التي ش تها رخيرًا ق ات األمف  الشرطا الم ريا 

د الشريط الحد دي ال ا ؿ بيف قطاع غزة  األراضي الم ريا  التي ترتب عميها إغلؽ عدد مف عمم امتدا
 األ  اؽ ما حاؿ د ف تز يد غزة باإلسم ت المهرب عبر ديه األ  اؽ.

 ركد  ريد زق ت مدير اتحاد ال  اعات اإل شاليا  ي حديث إلم "الضد" رف رس اؽ غزة شهدت خلؿ األياـ 
رزما حادة  ي كميا اإلسم ت المت  رة  ي الس ؽ المحميا  التي تشكؿ األ  اؽ الم در اليميما الماضيا 

ر    تيجا لما را ؽ الحمما األم يا مف إغلؽ للدد مف األ  اؽ ارت   سلر الطف  إلمالرليس لدخ لها، ا تًا 
دي ارا"  250شيكؿ " 800ركثر مف  إلمدي ارا"  90شيكًل " 496اإلسم ت خلؿ األسب ع الماضي مف 

بسبب إغلؽ بلض األ  اؽ   ل با إدخاؿ األسم ت، األمر اليي ترتب عمي  شز ت  ر األسم ت  ي س ؽ 
 غزة.

 ركد زق ت رف تراجلًا ممح ظًا طرر خلؿ األياـ اليميما الماضيا عمم مجمؿ رعماؿ قطاع اإل شا ات س ا  
لط  الباط ف التي باتت شب  مت ق ا بسبب عدـ المبا ي ر  قطاع م ا   الب  ا  شا  اإلسكافالمتلميا بيطاع 

 ت  ر الكميات اللزما مف ااسم ت  مستمزمات الب ا  األخرى.
مف جهتها، حيرت المباحث اللاما التابلا لمحك ما  ي غزة مف احتكار  استضلؿ الم اط يف مف قبؿ ما 

 خا ا  اإلسم تريف ر لا رسلار يلرؼ بتجار الس ؽ الس دا  مبي ا رف مباحث التم يف ر ق ت مؤخرًا تاج
  ي  قت األزمات  تلمدا شرا ه بسلر مرت   ليخميا رزما لمم اط يف.

 23/6/2013، الغد، عّمان
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ييدا كش ت  سالؿ إعلـ عبريا ال ياب عف خطا تلكؼ شركا الكهربا  اإلسراليميا عمم ت   :راـ اهلل
ممي ف شيكؿ  930كػ"خط ات عيابيا ضد السمطا ال مسطي يا بالض ا الضربيا لتح يؿ دي  ها التي بمضت 

 ممي ف د ار(". 337) ح  
 ر ضحت الي اة اللاشرة اإلسراليميا ر ها ح مت عمم  ثييا تبيف رف شركا الكهربا  اإلسراليميا تدرس اتخاي 

الشركا ربمضت الحك ما اإلسراليميا بهدؼ اتخاي اليرار الم اسب  ررب  خط ات عيابيا ضد السمطا، مؤكدة رف
 بي ت الي اة رف ال ثييا تبيف إيجاد  ل با كبيرة  بهيا الشأف، خا ًا رف األمر يتلمؽ بالمست ى السياسي.

 رشارت إلم   ي تح يؿ شركا الكهربا  دي  ها،  رف  رض اللي بات دي الطرييا ال حيدة لتح يؿ الدي ف.
ف بيف اللي بات المطر حا قط  التيار الكهربالي عف مدف الض ا الضربيا ر  رخي الدي ف مف رم اؿ ر   م

لضا  الم ا يا عمم رخ ا التشضيؿ لشركا كهربا   الضرالب التي تح لها تؿ ربيب شهريًا لمسمطا ال مسطي يا  ا 
 اليدس.

 22/6/2013قدس برس، 
 
 
 
 عيا العام في غزةبرام اهلل تقرر عقد اجتما الصحفييننقابة  .27



 
 

 

 

 

           15ص                                    2899العدد:                23/6/2013األحد  التاريخ:

رعمف  ييب ال ح ييف ال مسطي ييف براـ اهلل عبد ال ا ر ال جار ر   سيدع  اجتماع لسما ا اللاما  :راـ اهلل
 لم يابا  ي غزة،  يلؾ خلؿ األسابي  الميبما.

 22/6/2013قدس برس، 
 
 "اراب ايدولبعد فوزه بـ" لقب سفير النوايا الحسنةعباس يمنح محمد عساف  .28

 السمطا ال مسطي يا، محا ظات يًل عف مراسمها  ي  23/6/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل شرت 
الميما الماضيا، رب ا  شلب ا  ي  ،محم د عباس، د أ ال مسطي ي الرليس ، رف كاات،   يًل عف البير ت  

 .ال طف  الشتات بال  ز اليي حيي  ال  اف محمد عساؼ  ي "اراب ايد ؿ" )محب ب اللرب(
 م ز الرليس ال  اف عساؼ ليب س ير ال  ايا الحس ا م  كؿ المزايا الدبم ماسيا، حيث سمم  اليرار  جؿ 
الرليس ياسر عباس  س ير  مسطيف لدى لب اف رشرؼ دب ر،  قاؿ الرليس إف ديا ال  ز م خرة  ا ت ار 

ا المستيما  عا متها اليدس الشريؼ.   ج  الرليس لشلب ا عمم طريؽ تحييؽ حمم  بإقاما الد لا ال مسطي ي
 رسالا لمم اسبا.

 كما م حت  كالا األ  ر ا ال  اف عساؼ ليب س ير ال  ايا الحس ا.
   ر إعلف ال تيجا سجد عساؼ ركثر مف دقييا شكرا هلل.  ت ج  بالشكر لكؿ مف   ت ل ،  رددى   زه 

 ل ط    لمشهدا   األسرى.
 قاؿ الحل ي  ، ي عا ي الحل ي، ال  اف عساؼ جالزة ال الز بميب "اراب ايد ؿ" سمـ ال  اف المب ا

" مسطيف رـ ال طف اللربي  حض  ، حاض ا اليدس ر لم اليبمتيف،  محمد ليس   ا ًا  مسطي يًا  يط  ا  ما 
   اف عربي".

ات احت اا بهيا اإل جاز.  م  إعلف ال تالج ا طميت الزغاريد  رب اؽ المركبات،  ا طمؽ الم اط  ف  ي مسير 
 مف  جر الي ـ. األ لم ت ا مت ااحت اات حتم الساعات 

عساؼ رددى   زه إلم شهدا  ، رف محمد 22/6/2013، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( رضا ت 
مف سكاف قطاع غزة إلم  اآلاؼ خرج ، الث رة ال مسطي يا  الشلب ال مسطي ي  كؿ شل ب اللالـ اللربي

 قاؿ مراسؿ بي بي سي شهدي الكاشؼ إف "الملات مف شباف مخيـ  ،الش ارع للحت اؿ ب  ز عساؼ
 خا ي  س للجليف تجمهر ا ح ؿ م زؿ عساؼ  ي المخيـ مردديف دتا ات ال  ر  ال  ز للساؼ".

س ير  بأ  عساؼ محمد  ،عبر   حت  عمم  يس ب ؾ ،يحيم م سم   ؼ ال الب عف حركا حماس 
 اللالـ.   مسطيف إلم

 
 العالمية "غريفين"الشاعر الفمسطيني غسان زقطان يفوز بجائزة  .29

حيؽ الشاعر ال مسطي ي غساف زقطاف، إ جازًا مهمًا لسدب ال مسطي ي ب  زه  :ي سؼ الشايب -راـ اهلل 
 اللالميا لمشلر ضمف ال لا الد ليا، بر يا مترجم   ادي ج دة،  الشاعر الك دي دي يد "غري يف"بجالزة 

ماكدي يف ضمف ال لا المحميا،  د  رمر غير مسب ؽ يسجؿ لزقطاف  الشلر ال مسطي ي الحديث.  قاؿ 
الجالزة مهما عمم المست ى الشخ ي،  لك ها "زقطاف خلؿ ح ما إعلف ال تالج  ي مدي ا ت ر ت  الك ديا: 

 ."مهما جدًا عمي مست ى األدب ال مسطي ي  الشلر اللربي
مف ربرز الج الز األدبيا اللالميا المتخ  ا بالشلر،  تأتي  ي مراتب متيدما عمم  "غري يف" تلد جالزة 

 المست ى اللالمي.
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 23/6/2013، الحياة، لندن
 
 مؤسسة الدراسات الفمسطينية عن جرائم الكيان بحق األسرىل جديد "أسرى بال حراب" كتاب .31

قامت  "إسراليؿ"طي يا  ي بير ت رف اليدس المحتما: يكشؼ كتاب جديد  ادر عف مركز الدراسات ال مس
باستضلؿ آاؼ ال مسطي ييف ألعماؿ السخرة  استخدمت ملسكرات ااعتياؿ لترديب  2:59خلؿ  كبا 

الملتيم ف ال مسطي ي ف  الملتيلت اإلسراليميا "المتبييف م هـ  ضًل عمم التهجير  اليتؿ.  يت ا ؿ كتاب 
ها  ال حا ي  دي  ع ا دة، بالت ثيؽ  التحميؿ قضيا لمبر  س ر م ط م كب ،2:59-:2:5األ لم 

الملتيلت التي ر شأتها السمطات ال هي  يا لمف اعتيمتهـ مف ال مسطي ييف  اللرب  ي ال كبا.  يتضمف 
إضا ا إلم الملالجا البحثيا الملتمدة م اد ررشي يا مف األرشي ات اإلسراليميا  ررشيؼ م ظما ال ميب 

كتبها بلض مف كا  ا  ي الملتيؿ، ت ثييًا للشرات الشهادات الش  يا التي رجريت األحمر  كتب  ي ميات 
 م  ملتيميف كا  ا ما زال ا عمم قيد الحياة  ي  ترة إجرا  البحث.

 23/6/2013، الخميج، الشارقة
  
 مممكة داوود وسميمان العبرية.. أوىام ال نياية ليا .30

ا  دار ديلا ق  ر ،   اللبريا"، لمؤل   رحمد عزت سميـيبحث كتاب "مممكا دا  د  سميماف  :السيد  جـ
،  ي ج در الكميات اللد تيا لمكياف ال هي  ي، التي تؤسس ليه ديا الد لا 3024اليادرة  ،الثيا ا

اإلسراليميا.  يسلم الكاتب إلم تبياف الم هج التم ييي ل كرة سيادة "مممكا دا  د  سميماف اللبريا". يلتمد 
ا  تحييؽ إشكاليا البحث التي يت ا لها، عمم  يد األ كار اللد تيا المشكما ماديا المبادئ المؤلؼ  ي م اقش

الل  ريا.. تمؾ التي تحكـ ت ر ات المممكا المزع ما، ر  م اديـ الد لا ال هي  يا..  بالتالي خمخما  كرة 
 ؿ  كرة يحممها.تكرار الل ر اليدبي المزع ـ لتمؾ المممكا.  ي رد،  ي ديا السياؽ،   ًل لك

 مف بيف ع ا يف م ض عات البحث  الدراسا: اللهد اإللهي األبدي، الت رد  ال يا   ااستلل ، اإلبادة، 
ااحتلؿ  الخداع، الته يد، الجم  بيف المت اقضات  ي ب يا  احدة، اا تيا   ااستبلاد، ااشتها  الدم ي 

  ي، بيف ع ا ر ااستيطاف  اللب ديا  اليهر  ااستلمار  الملاداة. يؤكد المؤلؼ ر   يجم  ال م يج ال هي
 اللد اف  اإلبادة،  ي ب يا شكمتها عييدتهـ، إي يمارس  ها )اليه د( كل ا ر  بيما ر يلا  مت  قا متلاليا 
ساميا.  كيا  ييا الماديا، ضد الل ا ر الم حطا ال ضيلا المتمه ا )الل  ر اللربي( المج ي عمي . 

 إلم اللد ت اليي يبدر مف الرب لم   ؿ إلم اللالـ  حكم .  است د دؤا 
 21/6/2013، البيان، دبي

 
 "إسرائيل"يطالب بقطع العالقات مع  مؤتمر "القدس واالعتداءات اإلسرائيمية" :إربد .32

دعا مشارك ف  ي ختاـ رعماؿ  لاليات "مؤتمر اليدس  ااعتدا ات اإلسراليميا مف  :رحمد التميمي -إربد 
ر اليا  ف الد لي"، المجتم  الد لي  الد ؿ اللربيا  اإلسلميا إلم ال ه ض بمسؤ ليتها الدي يا  الي ميا، م ظ  

ل قؼ اعتدا اتها  ما ترتكب  مف جرالـ ضد ال مسطي ييف.  طالب ا  "إسراليؿ"عمم  الد ليمف خلؿ الضضط 
اات اقيات ااقت اديا  الملاملت تجميد  إلماليي  ظمت  كميا اليا  ف بجاملا اليرم ؾ  ، ي المؤتمر
سيما ما قد يلتبر م ها مساعدة بأي شكؿ مف األشكاؿ ل ج د اإلدارة اإلسراليميا  ، ا"إسراليؿ"التجاريا م  

  المست ط يف  ي اليدس.
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،  اللمؿ عمم تحريؾ ملحيا المسؤ ليف "إسراليؿ" ر   ا بيط  الللقات الدبم ماسيا  الي  ميا م  
تتحمؿ المسؤ ليا  "إسراليؿ"مف رف  يف عف جرالـ الحرب  جرالمهـ ضد اإل سا يا،  يلؾ ا طلقاً اإلسراليمي

اليا   يا الد ليا عف ديه ااعتدا ات  الجرالـ س ا   درت بشكؿ مباشر عف رجهزتها  سمطاتها الرسميا رـ 
 ملهـ.عف جماعات متطر ا  مست ط يف تضض الحك ما اإلسراليميا الطرؼ ع هـ ر  تت اطأ 

اهلل الثا ي  الحك ما األرد يا باتخاي اإلجرا ات اليا   يا الممك ا بميتضم ال  ايا    اشد ا الممؾ عبد
المسؤ ليا اليا   يا عف اعتدا اتها.  دع ا  "إسراليؿ"الهاشميا لحمايا األماكف الميدسا  ي اليدس  تحميؿ 

ب آثار اإلخلؿ بالملاددة الث اليا   يا لميا  ف لترتي تمهيداً  لمملاددة رسمياً  "إسراليؿ"إلم إعلف خرؽ 
 الد لي.

 23/6/2013، الغد، عّمان

 
 شاحنة من مواد البناء بتمويل قطري تصل إلى قطاع غزة 55 .33

شػاح ا مػف مػ اد الب ػا  إلػم قطػاع غػزة، عػف طريػؽ مي ػا  ر ػز البػرى،  66تػـ إدخػاؿ : ريمػف ق ػا ي - اليادرة
متػػرا مكلبػػا مػػف  32:0ف مسػػؤ ؿ بمي ػػا  ر ػػز البػػرى، رف الشػػاح ات رقمػػت  رعمػػ  يلػػؾ طبيػػا لمم حػػا اليطريػػا.
 الح ما "الزلط ال ضير".

 :656طػػف مػػف األسػػم ت،  6:03شػػاح ا رقمػػت  252 رشػػار إلػػم ر ػػ  سػػبؽ خػػلؿ ال تػػرة الماضػػيا إدخػػاؿ 
طات مترا مكلبا مف الح ما "الزلط ال ضير"،  يلػؾ طبيػا لمت سػيؽ بػيف السػم 3::رلؼ   239شاح ا رقمت 

الم ػػريا  اليطريػػا عمػػم تػػ لم م ػػر تػػ  ير مػػ اد الب ػػا  اللزمػػا لمشػػر عات إعػػادة إعمػػار غػػزة مػػف رسػػم ت 
 حديػػد  زلػػط  حجػػارة  الح ػػما  غيردػػا، ليػػتـ إدخالهػػا مباشػػرة إلػػم قطػػاع غػػزة عػػف طريػػؽ مي ػػا  ر ػػز البػػرى، 

  سيتـ إدخاؿ باقي الكميات تباعا.
 23/6/2013الشرق، الدوحة، 

 
 ينفي نشر قوات أمريكية في سيناء المصريالجيش  .34

 يمت م ادر اعلميا م ريا عف المتحدث اللسكري باسػـ اليػ ات المسػمحا ت ضػيح  لحيييػا مهػاـ  :راـ اهلل
الي ات األمريكيا التي يجري إعداددا  ي ال ايات المتحدة ل شردا  ي شب  جزيرة سػي ا ، بلػدما رثػارت تيػارير 

 د ر ديه الي ات، حالا مف الجدؿ  ي م ر.  شرتها  سالؿ إعلـ رمريكيا ح ؿ
 ركد المتحدث اللسكري، اللييد رحمد محمػد عمػي، رف التيريػر الػيي  شػرت   ػحي ا " اشػ طف ب سػت"، بشػأف 
إعداد  تجهيز مجم عا مف الج  د األمريكييف، بياعدة "  رت د د"، ب ايا تكساس، لل تشار بم ر، يتلمؽ 

 ل ػت المتحػدث اللسػكري  ألمريكػي اللامػؿ ضػمف اليػ ة متلػددة الج سػيات".بػ"خطط الضيػار الػد ري لمل  ػر ا
 24، بمشػػاركا 2:93 يسػػاف  36 ػػي بيػػاف، إلػػم رف اليػػ ة متلػػددة الج سػػيات تمػػارس عممهػػا  ػػي سػػي ا  م ػػي 

د لا، مف ضم ها ال ايات المتحدة األمريكيا، مؤكدًا رف مهمتها "متابلا التػزاـ جػا بي ملادػدة السػلـ )م ػر 
س  راليؿ( بتطبيؽ اات اقيا األم يا الم قلا بيف الطر يف". ا 

 23/6/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 تطمق حممة رمضان في فمسطين "اإلماراتية الخيريةاألعمال " .35
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رطميػػت ديلػػا األعمػػاؿ الخيريػػا اإلماراتيػػا، بر امجهػػا الرمضػػا ي  ػػي األراضػػي ال مسػػطي يا الػػيي  :اليػػدس ) اـ(
 مراحؿ تست يد م ها قطاعات عديدة مف األسر ال مسطي يا المحتاجا.يتألؼ مف عشر 

 قػػػاؿ إبػػػراديـ راشػػػد مػػػدير مكتػػػب الهيلػػػا  ػػػي الضػػػ ا الضربيػػػا، إف المراحػػػؿ الػػػثلث األ لػػػم مػػػف البر ػػػامج، قيػػػد 
الت  يػػي،  تشػػمؿ ت زيػػ  م ػػاحؼ بريػػؿ لممك ػػ  يف،  لحػػـ  األضػػاحي لمتجملػػات السػػكا يا ال اليػػا،  مسػػاعدات 

 ر ضػػػز رف ااسػػػتلدادات جاريػػػا لت  يػػػي المراحػػػؿ السػػػب  األخػػػرى،  م هػػػا م الػػػد الػػػرحمف  سػػػر األيتػػػاـ. يديػػػا أل
  السح ر  السلؿ الضياليا  كس ة الليد  اإلغاثا ال يديا  زكاة ال طر  ددايا عيد ال طر المبارؾ.
 23/6/2013االتحاد، أبو ظبي، 

 
 ن بالتخابر مع حركة حماستفصل اليوم في اتيامات لجماعة اإلخوا مصريةمحكمة  .36

تختتـ محكما م ريا، الي ـ، رغرب قضيا متشلبا عف در ب المساجيف رث ا  : عبد الستار حتيتا - اليادرة
ي ػػاير، تتضػػمف اتهامػػات لجماعػػا اإلخػػ اف المسػػمميف بالتخػػابر مػػ  حركػػا حمػػاس.  ربػػط عػػدد مػػف  36ثػػ رة 

 ػػي م ػػر، اللػػاـ قبػػؿ الماضػػي، بت ػػامي   ػػ ي سػػج ا  22المػػدعيف  ػػي اليضػػيا عمميػػا تهريػػب المسػػاجيف مػػف 
كيم مترا مربلا عمم الحد د الم ريا المجػا رة لكػؿ مػف قطػاع غػزة  230ت ظيـ الياعدة  ي مساحا تبمغ  ح  

سراليؿ.  قاؿ شه د عياف إف اشتباكات  قلت، رمس، رماـ المحكما بيف م اليف لػ  مػدعيف ضػد « اإلخ اف» ا 
 الجماعا.

 23/6/2013الشرق األوسط، لندن، 
 
 ولجنة المتابعة العربية يبحثان مصير عممية السالم كيري ":عكاظ" .37

كشػػػ ت م ػػػادر دبم ماسػػػيا مطملػػػا باليػػػادرة عػػػف مشػػػا رات قالػػػت إ هػػػا تجػػػري بػػػيف : رحمػػػد عبػػػداهلل -اليػػػادرة 
ما  اش طف  الد ؿ اللربيا األعضػا   ػي لج ػا المتابلػا المل يػا باليضػيا ال مسػطي يا لليػد اجتمػاع  ػي اللا ػ

 األرد يا عماف قبؿ  هايا األسب ع الجاري.
ربريؿ الماضي لمج ا اللربيا  :3 ركدت الم ادر رف ديا الميا  يأتي استكماا لميا  سابؽ جرى  ي  اش طف 

مػػ   زيػػر الخارجيػػا األمريكػػي حيػػث كا ػػت المج ػػا قػػد رحاطػػت  اشػػ طف بػػالم قؼ اللربػػي الػػيي تبمػػ ر  ػػي قمػػا 
 حياؿ عمميا السلـ..« ارئط»الد حا  مف بلددا  زاري 

 ل تتػػػت إلػػػم رف كيػػػري سػػػيطرح عمػػػم المج ػػػا خل ػػػا األ كػػػار التػػػي تمخضػػػت عػػػف مشػػػا رات  مػػػ  األطػػػراؼ 
ال مسطي يا  اإلسراليميا ألجؿ إطلؽ م ا ضات مت ا ػما ت ضػي إلػم تسػ يا لميضػيا ال مسػطي يا،  حػؿ كا ػا 

 الم ض عات الملميا بيف الجا بيف.
التي قدمت إلم  اش طف تتركز عمم التمسؾ بمبادرة السػلـ التػي  ػاغتها قمػا بيػر ت  كا ت ال رقا اللربيا 

كأساس ألي تس يا سياسيا لهػيا ال ػزاع  ضػر رة ت  يػي  اشػ طف تلهػداتها  ػي شػأف حػؿ الػد لتيف، إلػم جا ػب 
 ضػػػ  إطػػػار زم ػػػي أليػػػا م ا ضػػػات،  ضػػػماف ت  يػػػي مػػػا يػػػتـ اات ػػػاؽ عميػػػ ، باإلضػػػا ا إلػػػم تجميػػػد سياسػػػا 

 ستيطاف  حؿ جمي  اليضايا الملميا التي تمثؿ  ي المياه  الحد د  اللجليف.اا
 23/6/2013عكاظ، جدة، 

 
 األمم المتحدة تحذر من انعدام األمن الغذائي في فمسطين .38
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عبػػر مسػػؤ اف ر يلػػا المسػػت ى  ػػي األمػػـ المتحػػدة رمػػس عػػف قميهمػػا إزا  تػػدد ر مسػػت ى األمػػف  :) اـ( -غػػزة 
الضربيا  ريضًا قطاع غزة، اليي تلا ي  ي  رسػرة  احػدة مػف بػيف كػؿ ثػلث رسػر  مسػطي يا  الضيالي  ي الض ا

 ا لداـ سبؿ ت  ير الضيا .
 جػػا ت الت ػػريحات خػػلؿ زيػػارة قامػػت بهػػا المػػديرة الت  يييػػا لبر ػػامج األغييػػا اللػػالمي التػػاب  لسمػػـ المتحػػدة 

غاثا  تشضيؿ اللجليف ال مسطي ييف  ي الشرؽ األد ػم إرثاريف كازيف،  الم  ض اللاـ ل كالا األمـ المتحدة إل
"ر  ػػر ا"  يميبػػ  جرا ػػدي، ليريػػا بد يػػا تيػػ  بػػيف مػػدي تي اليػػدس المحتمػػا  رريحػػا، حيػػث شػػاركت الم ظمتػػاف  ػػي 

 ت زي  األغييا عمم السكاف.
دت إلػم رف  قالت إرثاريف كازيف إف ارت اع رسلار األغييا  ا خ اض مسػت يات الػدخؿ  غيردػا مػف الل امػؿ ر

مميػػػ ف  مسػػػطي ي يليشػػػ ف حالػػػا دالمػػػا مػػػف الشػػػؾ  يمػػػا إيا كػػػا  ا سيسػػػتطيل ف تػػػ  ير  جبػػػاتهـ الضياليػػػا  2,7
الي ميػػا.  رشػػارت إلػػم رف األمػػف الضػػيالي  ػػي حػػد ياتػػ  جػػ در األمػػف،  ظػػرًا أل ػػ  ي  ردميػػا بالضػػا  ػػي تحييػػؽ 

يف بت قيػػ  ات ػػاؽ جديػػد مػػ   كالػػا الػػػ"ر  ر ا" السػػلـ الػػدالـ بكا ػػا ررجػػا  دػػيه الم طيػػا مػػف اللػػالـ".  رحبػػت كػػاز 
 لتلزيز التلا ف  ي  مسطيف عمم تمبيا ااحتياجات الممحا لمسكاف.

 23/6/2013االتحاد، أبو ظبي، 
 
 بين القدس ومعاليو ادوميم قبل زيارة كيري "1إي "وفد أمريكي يزور سرا المنطقة  .39

برلاسا ضابط كبير  ي البحريػا اامريكيػا زار سػرا دػيا يكر تيرير اخباري اف   دا امريكيا :  كااتال -غزة 
ال اقلػا بػػيف اليػدس  مسػػت ط ا ملاليػ  اد مػػيـ  ػي الضػػ ا الضربيػا.  قػػاـ اعضػػا  « 2-إي »ااسػب ع الم طيػػا 

ال  ػػػد بدراسػػػا مػػػدى تػػػأثير مشػػػاري  الب ػػػا  اإلسػػػراليميا  ػػػي دػػػيه الم طيػػػا عمػػػم الت ا ػػػؿ الجضرا ػػػي اي د لػػػا 
 بؿ، حسبما يكرت ااياعا اإلسراليميا  يل عف الي اة الثا يا لمتمي زي ف اإلسراليمي. مسطي يا  ي المستي

 قػػػاؿ التيريػػػر، الػػػيي ا ردتػػػ  ااياعػػػا اإلسػػػراليميا، اف اعضػػػا  ال  ػػػد اامريكػػػي اجتملػػػ ا مػػػ  م سػػػؽ اعمػػػاؿ 
 زير الخارجيػػا الحك مػػا  ػػي الم ػػاطؽ الميجػػر ج ػػراؿ ايتػػاف دا ضػػ ت. تػػأتي زيػػارة ال  ػػد اامريكػػي قبػػؿ ج لػػا لػػ

سػراليؿ يػ مي  الشػهر الجػاري. يشػار  :3  38اامريكي ج ف كيري  ي الشرؽ اا سط يز رخللها األردف  ا 
الػم اف لج ػػا التخطػػيط التابلػػا لػػلدارة المد يػا اإلسػػراليميا  ا يػػت  ػػي ا اخػػر اللػاـ الماضػػي عمػػم خطػػط لب ػػا  

 تػػدرس بمديػػا اليػػدس خطػػا لشػػؽ طريػػؽ جديػػد  اليػػدس الشػػرقيا. « 2اي »بػػؤرة اسػػتيطا يا  ػػي م طيػػا  4300
يػػربط بػػػيف اليػػدس الشػػػرقيا  مسػػت ط ا ملاليػػػ  اد مػػيـ اقامػػػا ات ػػاؿ جضرا ػػػي بػػيف ااحيػػػا  ااسػػتيطا يا  ػػػي 
اليدس الشػرقيا  مسػت ط ا ملاليػ  اد مػيـ.  اعػرب ال مسػطي ي ف عػف قميهػـ مػف شػؽ الطريػؽ ا ػ  يحػ ؿ د ف 

 .اقاما د لا  مسطي يا مترابطا جضرا يا
 23/6/2013الدستور، عمان، 

 
 وفود دولية لغزة عبر معبر رفح ثالثةوصول  .41

  ؿ، الي ـ السبت، قطاع غزة، ثلثا   ػ د د ليػا مختم ػا عبػر ملبػر ر ػز البػري  ػي : ربي  رب   ييرة - غزة
 س  ات. 8إطار كسر الح ار اإلسراليمي عمم قطاع غزة  المستمر م ي 

", رمػػػا الثػػا ي دػػػ    ػػد طبػػػي تركػػػي، 33قا مػػػا "رميػػاؿ مػػػف اابتسػػامات   ال  ػػد األ ؿ دػػػ    ػػد بحري ػػػي ضػػمف
  الثالث   د عممي ماليزي.
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 كا ػػت المج ػػا الحك ميػػا اسػػتيباؿ ال  ػػ د التابلػػا لػػ زارة الخارجيػػا  ػػي قطػػاع غػػزة، ركػػدت رف رربلػػا   ػػ د مػػف 
متضػام ًا مػف  50  تضػـ 33د ؿ  ج سيات مختم ا ست ػؿ إلػم اليطػاع,  دػي قا مػا رميػاؿ مػف اابتسػامات 

د ؿ مختم ا،    د عممػي مػاليزي  آخػر طبػي تركػي لممشػاركا  ػي عمميػات جراحيػا،    ػد قا مػا األمػؿ لكسػر 
 الح ار  المك  ا مف عدد مف المتضام يف.

 يكػػرت المج ػػا رف ال  ػػ د سػػتيدـ مسػػاعدات عي يػػا  ماديػػا لػػبلض المشػػاري ،  يمػػا سػػتدخؿ قا مػػا األمػػؿ لكسػػر 
جهػػازًا طبيػػًا لػػي ي ااحتياجػػات الخا ػػا،  بلػػض المركبػػات التػػي  76م هػػا مػػا تحمػػؿ شػػاح ا،  50الح ػػار 

 تبرعات بها قا ما ال  ا  األ ر بيا التي كا ت عاليا باللريش.
 22/6/2013فمسطين أون الين، 

 
 أجانب يعتصمون أمام عدة معتقالت تضامنا مع األسرى .40

سػير  جمليػا الملتيػؿ  الحممػا اللالميػا إلطػلؽ سػراح  ظمت لج ػا األ: المركز ال مسطي ي لإلعلـ -راـ اهلل 
رسػرى  مسػػطيف اعت ػػامات تضػػام يا مػ  األسػػرى عامػػا  المضػػربيف  المرضػم خا ػػا رمػػاـ ملػػتيلت الرممػػا 

  مجد   دداريـ ال هي  يا.
 ر ػ  الملت ػم ف  ػػ ر األسػرى المرضػم  المضػػربيف،  ا تػات بالمضػات اللالميػػا، كمػا ردد ا شػلارات ضػػد  

 تلؿ  رغ يات ح ؿ الحريا بلدة لضات.ااح
 قالت المتحدثا باسـ الحمما بريما   ماري ما  ي ت ريز  ح ي اليـ  إف ال لاليػا تػأتي بالت سػيؽ مػ  لج ػا  

األسػػػير،   لاليػػػات  قػػػ ى  مسػػػطي يا  عربيػػػا بػػػدرت بأ سػػػ  حممػػػا تضػػػامف عالميػػػا مػػػ  رسػػػرى الحريػػػا،  التػػػي 
  قؼ جرالـ "إسراليؿ" بحيهـ. ستستمر بشكؿ ت اعدي لحمايا األسرى   

 22/6/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 مطالبات بتحّرك دولي إلنقاذ حياة النواب الفمسطينيين في المعتقالت اإلسرائيمية  .42

دعػػت "الحممػػا الد ليػػا لإل ػػراج عػػف ال ػػ اب الملتيمػػيف  ػػي السػػج ف اإلسػػراليميا" إلػػم التحػػرؾ اللاجػػؿ : راـ اهلل
حيػػػاة عضػػػ  المجمػػػس التشػػػريلي ال مسػػػطي ي ال الػػب حػػػاتـ ق يشػػػا الػػػيي يلػػػا ي  ضػػػلًا  ػػػحيًا  ال ػػ ري إل يػػػاي 

 متدد رًا  ي ملتيؿ "ال يب" اإلسراليمي.
 64(، بػػأف ال الػػب ق يشػػا )7|33 ر ضػػحت الحممػػا  ػػي بيػػاف تميّػػت "قػػدس بػػرس"  سػػخا ع ػػ  اليػػ ـ السػػبت )

سكر، مما ردى إلم تدد ر  ضل  ال ػحي عامًا( ر يب مؤخرًا بارت اع مضطرب  ي ضضط الدـ  مست ى ال
بشكؿ متسارع، األمر اليي استدعم  يم  إلم عيادة سجف "ال يب" ال حرا ي التي رّكدت ضر رة تح يم  إلػم 

 المستش م  ظرًا لخط رة  ضل  ال حي.
سػػات  ررت الحممػا رف ال ػ اب ال مسػطي ييف  ػػي الملػتيلت اإلسػراليميا "يتلرضػ ف لممػػ ت البطػي  جػّرا  الممار 

 التلس يا  اليمليا الم تهجا بحيهـ عدا عف ظر ؼ اعتيالهـ الل إ سا يا"، حسب تلبيردا.
 22/6/2013قدس برس، 

 
 
 استقالة رئيس الوزراء والبنك الدولي .43

 د. عبد الستار قاسـ
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طا تتلحػػؽ التيػػارير اإلعلميػػا حػػ ؿ رسػػباب اسػػتيالا األسػػتاي الػػدكت ر رامػػي الحمػػد اهلل مػػف رلاسػػا  زرا  السػػم
ال مسػطي يا،  كمهػػا تػػد ر حػػ ؿ رمػر متلمػػؽ بال ػػلحيات. مػػف جممػا دػػيه التيػػارير  آخػػر مػا قػػررت مػػا ي يػػد رف 
رلػيس السػػمطا ال مسػػطي يا قػػد كتػػب إلػػم الم ػػر يف الػد لييف الملػػر  يف بالب ػػؾ الػػد لي   ػػ د ؽ ال يػػد الػػد لي 

الماليا، األمر اليي رغضػب الحمػد  باعتماد ت قي  السيد محمد م ط م،  الب رليس ال زرا ،  ي التلاملت
 اهلل.

إيا كاف دػيا دػ  السػبب  ػإف األمػر مأسػا ي. يشػكؿ دػياف الم ػر اف الػد لياف )الب ػؾ الػد لي   ػ د ؽ ال يػد 
ياؿ لشل ب الد ؿ ال اميا بالتحديد،  دما رداتاف لمتحكـ باقت اد اللديد مف الد ؿ  الد لي( م دري ملا اة  ا 

 تح يمها إلم د ؿ مثيما بالدي ف  غير قادرة عمم الخر ج عف إرادة ال ايات المتحدة  سمب إراداتها السياسيا 
السياسػػػيا. ريؿ الم ػػػر اف اللديػػػد مػػػف الػػػد ؿ،  حػػػ ا اقت ػػػاداتها إلػػػم مجػػػرد رلل بػػػا خارجػػػا عػػػف الم ػػػمحا 

 ال ط يا لكؿ د لا،  ح لت الشل ب إلم شل ب مدي ا غير قادرة عمم تحييؽ ال م  ااقت ادي.
ؾ الد لي    د ؽ ال يد الد لي ا ييدماف قر ضا ر  تسهيلت ماليا إا   ؽ شر ط ميلػا  مهي ػا  م هػا الب 

ر ػػػ  الػػػد ؿ لسياسػػػا دعػػػـ بلػػػض السػػػم   الخػػػدمات التػػػي يسػػػت يد م هػػػا ال يػػػرا   المحتػػػاج ف،  خ خ ػػػا )ري 
لكػػػػا خا ػػػػا جلمهػػػػا مؤسسػػػػات ممم كػػػػا ألشػػػػخاص( المؤسسػػػػات ااقت ػػػػاديا الخدميػػػػا  اإل تاجيػػػػا لتكػػػػ ف رم

 لسثريا . الم ر اف يلملف   ؽ سياسات تؤدي إلم:
 إ يار ال يرا  بالمزيد.-2
 ر   مست ى ثرا  األثريا . 3-
 د   الد ؿ إلم سياسات اقت اديا  ماليا   يديا تر   مف مدي  يتها. 4-
 اا تياص مف اإلرادة السياسيا لمد ؿ. 5-
 يا  الربط ااقت ادي بإرادة اآلخريف.السيطرة عمم شل ب األرض مف خلؿ المدي   6-
تطػػ ير اقت ػػادات الػػد ؿ ال اميػػا بطرييػػا تجلمهػػا تابلػػا لمػػد ؿ الررسػػماليا،  تضػػلؼ قػػدراتها  ػػي ااعتمػػاد  -7

 عمم اليات اقت اديا.
ري إ يار ال ػاس  تجػ يلهـ بطرييػا تجلمهػـ يسػتلط ف الخبػز  ػل يسػتطيل ف ملهػا التمػرد ر  الػد اع عػف  8-

 الحريا.ااستيلؿ   
 ػػإيا كا ػػت الهػػزة اإلداريػػا التػػي تلرضػػت لهػػا سػػمطا الحكػػـ الػػياتي  اجمػػا عػػف دػػيا السػػبب،  ػػإف يلػػؾ مشػػيف 
 عار،  عمم الشلب ال مسطي ي رف ي تز عي  ػ  عمػم المسػألا. تلاممػت السػمطا ال مسػطي يا مػ  الب ػؾ الػد لي 

 يا  ج عا  مدي  يا.   د ؽ ال يد الد لي عبر الس  ات،  لـ يزدد الشلب ال مسطي ي إا 
عمي ا  حف شػلب  مسػطيف رف   قػؼ تلامم ػا مػ  المؤسسػات الماليػا اللالميػا  التػي تخضػ   ػي الضالػب إلرادة 
ال ايات المتحدة،  ل ا  ػي تجػارب الشػل ب  الػد ؿ عبػر كثيػرة. م ػر غرقػت بالػدي ف،  كػيلؾ لب ػاف  األردف 

 تخمؼ  غير قادر عمم ملالجا دمـ  ال اس. اليمف  المضرب،   جد ادا جميلا  ي  ض  اقت ادي م
 حف  كػرر رخطػا  اآلخػريف،    ػر عمػم ااسػتمرار  ػي رخطال ػا،   حػف  ػرى اآلف دمار ػا بأيػدي ا. ا عػلج 
لمشػػاكم ا إا اللػػ دة إلػػم ر  سػػ ا،  اللمػػؿ دالمػػا عمػػم ر ػػ  مسػػت ى اعتماد ػػا عمػػم يات ػػا.  ػػ د ؽ ال يػػد الػػد لي 

 ماا لس اد عي   ا.  الب ؾ الد لي ا ييدماف ل ا
 22/6/2013فمسطين أون الين، 
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 جهاد الخازف
شػػلباف عبػػدالرحيـ يحػػب عمػػر  م سػػم  يكػػره إسػػراليؿ. اللػػالـ كمػػ  يكػػره إسػػراليؿ باسػػتث ا  رعضػػا  الكػػ  ضرس 

  ليس حبًا.« بز س»الييف اشترادـ الم بي، إا رف ديا 
الحػرب  الشػر  ػي ال ايػات المتحػدة رمثمػا عمػم اللػدا  إلسػراليؿ،  بيف حيف  آخر رسجؿ مف م ادر ع ابا

 ه ػػػاؾ مػػػادة ي ميػػػا عػػػف الم ضػػػ ع،  ليكػػػ د رميركػػػا يػػػرد ف عػػػادة بمهاجمػػػا الػػػييف ي تيػػػد ف ااحػػػتلؿ  اليتػػػؿ 
  التدمير  التشريد.

لـ، حػػ ؿ اللػػا«  ػػ رة اسػػراليؿ المهػػز زة»الكاتػػب اليهػػ دي ااميركػػي جػػاك ب ديمبػػ رف  ػػدر لػػ  ميػػاؿ عػػف 
 السػػ ير ااميركػػي السػػابؽ  ػػي الريػػاض تشػػاس  ريمػػاف عمّػػؽ عمػػم الميػػاؿ  قػػاؿ اف د ػػاؾ سػػؤاليف قػػاتميف عػػف 
اسػػػراليؿ: اا ؿ دػػػؿ تسػػػتطي  اف تبيػػػم ديم قراطيػػػا  دػػػي تحكػػػـ اب ػػػا  ااديػػػاف ااخػػػرى بػػػالي ة  تلرقػػػؿ عمميػػػا 

ااميػركييف عم مػًا،  لػيس  ػي اليهػ د السلـ،  الثا ي كيػؼ سػتؤثر اللزلػا المتزايػدة إلسػراليؿ حػ ؿ اللػالـ  ػي 
 األميركييف  حددـ.

ألعطػي « الت ظيػر»ثما عدد مف المياات عف الم ض ع، اكثره كتب  يه د رميركي ف، إا ا  ػي اريػد اف اتػرؾ 
 رمثما محد دة مف ح ؿ اللالـ كما سجمتها الميديا الميك ديا ااميركيا.

كػأف اسػراليؿ « التطرؼ الملادي إلسراليؿ يهػدد ر ر بػا» ؿ اف الميك ديا مف ال قاحا اف تي« ك م تري»مجما 
  ي مست ى ا ر با كمها ر  ردـ، م  اف الم ض ع د  اف كره اسراليؿ يلزلها عف اللالـ.

شػػػهيدًا  79ال ر سػػػي الػػػيي تم لػػػ  الحك مػػػا عػػػرض  ػػػ ر « جػػػ  د  بػػػ ـ» المجمػػػا  ػػػي ديجػػػاف ألف متحػػػؼ 
أل هػا  GMBالمياؿ يهاجـ ايضًا  يابا عماؿ بريطا يػا رليسػيا دػي  مسطي يًا قض ا  دـ ييا م ف ااحتلؿ.   

م لت رعضا دا مف زيارة اسػراليؿ ضػمف ري بر ػامج يلػده ا ػدقا  اسػراليؿ ال يػابي ف،  دػؤا  جماعػا تػدع  
الػم التلػا ف مػػ  اسػراليؿ. رسػجؿ اف المػػؤتمر السػ  ي لم يابػا البريطا يػػا  ػّ ت عمػم دػػيا اليػرار مػا يل ػػي اف 

 اسراليؿ شلبيا  عاما  ليست  ق ًا عمم قيادة ال يابا.مياطلا 
 مػػػف  ر سػػػا  بريطا يػػػا الػػػم ك ػػػدا حيػػػث م حػػػت جاملػػػا ماغيػػػؿ المشػػػه رة دكتػػػ راه  خريػػػا لسسػػػتاية الجامليػػػا 

 ااميركيا ج ديث بتمر،  ديه مف اشهر  جـ  الحملت ااكاديميا عمم اسراليؿ.
مهػا عمػم ع ػؼ الد لػا )ااسػراليميا(  ع  ػريتها،  دعمهػا يضـ سجؿ بتمر، بحسب ميديا ليكػ د رميركػا، دج  

مياطلػػا اكاديميػػا عالميػػا لجاملػػات اسػػراليؿ،  دػػي يدبػػت الػػم الضػػ ا الضربيػػا  شػػاركت  ػػي تظػػادرات ضػػد 
الل ؼ ااسراليمي اليي يستهدؼ ال سا  ال مسطي يات. بؿ اف بتمر تر ض  ج د د لا اسراليؿ الم جا ب د لا 

  مسطيف المستيما.
تيػػؿ الػػم ال ايػػات المتحػػدة حيػػث ا ػػبحت كػػؿ جاملػػا تضػػـ ت ظيمػػًا لطلبهػػا ي ت ػػر لم مسػػطي ييف  يطالػػب  ر 

بمياطلػا اسػػراليؿ  سػػحب ااسػػتثمارات م هػا   ػػرض عي بػػات عميهػػا. ميػػديا ليكػ د رميركػػا تحػػدثت عػػف مػػؤتمر 
، «اارداب»يا بتهما تأييد لسدياف  ظمت  الجمليا ااسلميا ألميركا الشماليا  ي كالي  ر يا،  هاجمت الجمل

 المي  د حركا التحرر ال ط ي حماس،  تجا زت اف حاخامات يهػ دًا شػارك ا  ػي ااجتمػاع  كػيلؾ ك ػالس 
مسػػيحيا كبػػرى لتلتبػػر اف كػػؿ مػػف ي تيػػد اسػػراليؿ يؤيػػد ااردػػاب. الحيييػػا اف اسػػراليؿ اـ ااردػػاب  ربػػ ه  د لػػا 

 اابارتيد ال حيدة الباقيا  ي اللالـ.
ي لؿ ر  ار الجريما التي اسػمها اسػراليؿ ع ػدما يػر ف اللػالـ كمػ  ييػؼ ضػد  حشػيا ااحػتلؿ  تخريػب  مايا

 عمميا السلـ؟ يهاجم ف باراؾ ا باما.
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رعظػػػـ »الكاتػػػب الميكػػػ دي الهػػػ ى دي يػػػد سػػػ ل اي  شػػػر  ػػػي م قػػػ   جػػػس مثػػػؿ حك مػػػا اسػػػراليؿ ميػػػاًا ع  ا ػػػ  
ا الحييييا مف بيف  ضالز كثيرة سجمها.   ي حيف ا  ي اعتبر  زعـ اف ا باما د  ال ضيح« ال ضالز اطلقاً 

الت  ت عمم اله اتؼ  ضيحا، اا ا   ل ػت  ظػري اف الكاتػب يػتهـ ادارة ا بامػا باألزمػا الماليػا التػي اطميهػا 
المحػػا ظ ف الجػػدد،  اكثػػردـ مػػف ليكػػ د رميركػػا، ع ػػدما حكمػػ ا باسػػـ جػػ رج بػػ ش اابػػف  قتمػػ ا مميػػ ف عربػػي 

ف  ضالح  ا تشمؿ الطالرات بل طيار ألف ديه تيتػؿ اط ػاًا مسػمميف مػ  ااردػابييف،  اف الميػاؿ  مسمـ،  ا
يستشػػػهد بمتطػػػر يف مػػػف  ػػػ ع كاتبػػػ  ر  بالحميػػػا  سػػػارة بيمػػػيف ليثبػػػت رريػػػ  اف ا بامػػػا  اشػػػؿ  كارثػػػا  ػػػي البيػػػت 

 اابيض.
م الز اسراليؿ عمم حسػاب م ػالز الكارثا دي اف ي تزع متطر  ف السياسا الخارجيا ااميركيا لتخدـ  يط 

 د لا كا ت ي مًا رالدة الحريات المد يا  ي اللالـ.
 23/6/2013الحياة، لندن، 
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 ياسيف عز الديف
ابؽ ر د  ي ض   الحمما اإلعلميا المكث ا الم جها لتش ي    رة حماس  التي تكممت ع هػا  ػي الميػاؿ السػ

د ػػا ت ضػػيز بلػػض الحيػػالؽ التػػي يجػػب التركيػػز عميهػػا )حيػػث ا ر  ػػز بػػالخ ض  ػػي الت ا ػػيؿ  الي ػػص 
 المختميا  هي كثيرة  الرد عميها ا ي تهي بؿ قد يلطيها بلض الم داقيا(:

ر ًا،حمػػاس ليسػػت المكتػػب السياسػػي  ليسػػت خالػػد مشػػلؿ، ألف الػػبلض يت ػػ ر رف مشػػلؿ يحمػػـ بػػاليرار لػػيًل 
 ػػاه الحركػػا  ػػي اليػػ ـ التػػالي،  بػػاألمس عمػػؿ  ػػ يا مػػ  ال ظػػاـ السػػ ري،  اليػػـ  تخمػػم ع ػػ   بػػاع   سػػ   تتب

 ليطر.
حماس ليست دكيا  هي حركا لها ق اعد متجيرة  ي المجتم  ال مسػطي ي،  بلػض مؤسسػات حمػاس م جػ دة 

س بلضػها إلػم ر اخػر مف قبؿ ا طلقا حماس   سػها، مثػؿ الكتػؿ اإلسػلميا  ػي الجاملػات  التػي يلػ د تأسػي
 السبلي ات،  يرار الحركا ا ي  رد ب  مشلؿ  ا مكتب  السياسي  ا يستطيل ف يلؾ ل  رراد ا.

ثا ًيػا،  عميػ    جػ د حمػاس  ػي سػ ريا لػـ يكػف مجػرد المكتػب السياسػي،  عمػم  كػرة مشػلؿ  رعضػا  المكتػػب 
ل ظػػاـ األرد ػػي بطمػػب مػػف ااحػػتلؿ ـ  لػػيس حػػديثًا، بلػػد رف طػػرددـ ا:::2السياسػػي ت جهػػ ا إلػػم قطػػر عػػاـ 

 ال هي  ي.
سػػ ريا مثمػػت لحمػػاس قاعػػدة خم يػػا مك تهػػا مػػف اسػػ اد  شػػاطها داخػػؿ  مسػػطيف،  د ػػا رضػػرب مػػثًل  دػػ   جػػ د 
اللديػػد مػػف األسػػرى مػػف رب ػػا  حمػػاس سػػج  ا بتهمػػا التػػدرب  ػػي ق اعػػد جبهػػا رحمػػد جبريػػؿ   ػػي إيػػراف  لػػدى 

 ت  ما بلددا،  ما خ ي رعظـ.حزب اهلل،  ديا الكلـ يل د لمتسلي ا
 ما تمثم  س ريا ا يمكػف رف تل ضػ  قطػر ا جضرا ًيػا  ا ديم غرا ًيػا،  سػ ريا تمثػؿ  يطػا ت ا ػؿ حي يػا مػ  
األردف  الضػػ ا الضربيػػا )حيػػث يلػػيش  يهمػػا حػػ الي   ػػؼ الشػػلب ال مسػػطي ي(،   جػػ د   ػػؼ مميػػ ف اجػػئ 

 ا لمحركا،  كؿ ديا غير م ج د  ي قطر. مسطي ي  ي س ريا ي  ر غطا  ألي تحركات ت ظيمي
 حتم م ر ا ت  ر يلؾ  خ  ً ا  ي ال ض  الحالي،  مف  احيػا جضرا يػا د الػؾ  ػحرا  سػي ا  ت  ػمها 
عف غزة، كما رف الت ا ؿ سيك ف  يط م  غزة،   ض  حماس داخؿ غزة ق ي مما يجلمها قادرة  سػبًيا عمػم 

ي الض ا الضربيا،  األدـ مف يلؾ د  حجـ التحريض داخؿ ااستض ا  عف ق اعد خم يا عمم عكس حماس  
م ر عمم حماس  ال مسطي ييف بد ف رف تستخدـ الحركا م ر كبديؿ عف س ريا،  ما بالكـ لػ   كػرت بهػيا 
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الخيػػار؟  دػػيا  ػػي رريػػي رحػػد رسػػباب الحممػػا اإلعلميػػا ضػػد حمػػاس  ػػي اإلعػػلـ الم ػػري حيػػث يػػراد لهػػا رف 
 دة لها.تحـر مف استخداـ م ر كياع

ثالثًا،م قؼ حماس مف الث رة الس ريا: كاف  ي البد  د الؾ محا لا مف المكتب السياسي الت سط لدى ال ظاـ 
مف رجؿ قب ؿ مطالب الث ار،   ػؽ قاعػدة رف يػربز الجميػ : ال ظػاـ يبيػم  الشػلب يحيػؽ مطالبػ  )ر  رغمبهػا( 

  تحا ظ حماس عمم قاعدتها الخم يا.
   ساطات الحركا   لد  ي إجرا اتػ  ضػد الشػلب السػ ري، ممػا ر جػد شػرًخا بػيف لكف ال ظاـ لـ يتجا ب م

قاعدة الحركا  قيادتها التي راد ت لبلض ال قت رف ال ظاـ سيحسبها " ز"  ييبؿ بالحم ؿ السػمميا،  ع ػدما 
 يلست م   قررت رف ت ارق   ح ؿ اليي  لر  .

لحػد اآلف،  دػي خسػرتها لػيس ألف قيادتهػا رعم ػت حماس  يدت قاعدتها الخم يا  ي س ريا  لػـ تلػ ض ع هػا 
الخ اـ م  ال ظاـ بؿ ألف ال ض  الميدا ي  ي س ريا ا يسػمز بم ا ػما األمػ ر كالسػابؽ،  حتػم لػ  ت ا ػؽ 
ال ظاـ  الث ار  قال ا س سمز لحماس بأف تمارس عممها كالملتاد،  هيا رمر غير ممكف،  اسػتمرار اليتػاؿ  ػي 

 لؿ يلؾ غير ممكف،  س ريا ضلي ا  مدمرة لف تستطي  تيديـ شي  ل مسطيف.س ريا  تدمير س ريا يج
رابًلػػػا، ررت قيػػػادة حمػػػاس مثممػػػا ررت قاعػػػدتها الشػػػلبيا رف الحػػػؿ ال حيػػػد لمػػػا يح ػػػؿ  ػػػي سػػػ ريا دػػػ  ح ػػػ ؿ 
الشلب الس ري عمم مطالب ،  بما رف ال ظػاـ متل ػت  ا ييبػؿ بػأي حمػ ؿ سػمميا،  الحػؿ ال حيػد المتبيػي دػ  

 اع باإلطاحا بهيا ال ظاـ.اإلسر 
إا ر ػػػػ  يجػػػػب رف  ػػػػدرؾ رف حمػػػػاس ا تممػػػػؾ اإلمكا يػػػػات لمسػػػػاعدة الثػػػػ ار السػػػػ رييف،  ل ضػػػػ  ال يػػػػاط عمػػػػم 

 الحر ؼ  شير إلم رف كتالب اليساـ ليست جيًشا  ظامًيا  ا تممؾ إمكا يات عظيما بالتسميز.
 ج  المخرز، ر ها استطاعت رف ت     ملجزة اليساـ  ي  مسطيف دي ر ها الكؼ اليي استطاع ال م د  ي

مف ا شي  ق ة عسكريا تستطي  ال م د  ي  ج  المحتؿ، اليسػاـ بػدر قبػؿ عشػريف عاًمػا  دػ  يممػؾ بضػلا 
مسدسات  ب دقيػا مهترلػا كا ػت تت يػؿ بػيف قطػاع غػزة  ج ػ ب الضػ ا الضربيػا، دػيه ملجػزة اليسػاـ  لػيس ر ػ  

 درعات.يممؾ ال يالؽ  رسراب الطالرات  سلح الم
 لملمـ  ػإف غالبيػا ميػاتمي اليسػاـ  ػي قطػاع غػزة ) التػي تشػير التيػديرات إلػم ر هػـ ا يتجػا ز ف اللشػريف رل ًػا 
عمػػم ركثػػر تيػػدير( دػػـ متط عػػ ف غيػػر مت ػػرغيف، ري لػػديهـ رعمػػالهـ الي ميػػا التػػي يػػيدب ف إليهػػا،   ػػي عطمػػا 

 ميا عمم حد د قطاع غزة. هايا األسب ع ييدب ف لمتدرب عمم السلح ر  المرابطا المي
 ا رظف رعداد المت رغيف لميساـ يزيد ف عف بض  ملات بػؿ حتػم قػد يك  ػ ا بضػلا عشػرات ا ركثػر،  كيػؼ 
باإلمكػاف إرسػػاؿ قػ ات مػػف اليسػاـ لممحاربػػا  ػي سػػ ريا ر  م ػر؟ د الػػؾ متط عػ ف يدبػػ ا مػف غػػزة بمبػػادرات 

اليسػاـ، لكػ هـ يدبػ ا عمػم عػاتيهـ الشخ ػي، شخ يا، بلضهـ مؤيد لحماس  بلضهـ ربما كاف عضً ا  ي 
  حف ا  تكمـ عف ركثر مف بضلا عشرات مف كا ا الت ظيمات  الت جهات، مثمهـ مثؿ غيردـ مف يدب مف 

 الض ا ر  األردف ر  ت  س ا  ليبيا.
رف رما ت ظيًميا  حماس ا تممؾ إرساؿ ق ات،  دي ا تريد ريًضا رف تدخؿ  ي  راع ركبر مف حجمها، رغـ 

 م محتها د  ا تها  الث رة بأسرع ما يمكف  دزيما ال ظاـ.
خامًسػػا، حمػػاس تتبػػ  سياسػػا م ػػي تأسيسػػها  دػػي عػػدـ الػػدخ ؿ  ػػي  ػػراعات الػػد ؿ اللربيػػا الداخميػػا، أل هػػا 
 راعات ا ت تهي  ألف التدخؿ الخارجي عػادة مػا يزيػد الطػيف بمػا )مثػؿ تػدخؿ حػزب اهلل  ػي الي ػير  مثػؿ 

ريػػػر  ػػػي ال ػػػراع الطػػػال ي  ػػػي لب ػػػاف بالسػػػبلي ات(،  حتػػػم األ ظمػػػا التػػػي تسػػػي  لحمػػػاس تػػػدخؿ م ظمػػػا التح
  تحاربها  يد حر ت الحركا رف ا تدخؿ  ي  داـ ملها.
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ـ  بػػػػد ف سػػػػابؽ ا ػػػػيار،  بطمػػػػب :::2  ػػػػرى رغػػػػـ عػػػػدا  ال ظػػػػاـ األرد ػػػػي  رغػػػػـ طػػػػرده لييػػػػادة حمػػػػاس عػػػػاـ 
اـ مػػ  ال ظػػاـ  ركثػػر حرً ػا عمػػم عػػدـ التػػ رط  ػهي  ي، إا رف الحركػػا حري ػػا عمػم عػػدـ الػػدخ ؿ  ػػي  ػد

بػػدعـ الحػػراؾ الشػػلبي األرد ػػي الم ػػادض لمممػػؾ رغػػـ رف  جػػاح الحػػراؾ  ػػي  ػػالز حمػػاس، لكػػف مجػػرد دعمػػ  
  ل  مل  ًيا سيي ض الحراؾ  يي ي ال ظاـ.

 مثؿ يلؾ علقا حماس م   ظاـ مبػارؾ  ع ػدما ا طميػت الثػ رة الم ػريا سػكتت حمػاس بشػكؿ مطبػؽ، ألف 
لكلـ  قتها كاف سيدعـ ال ظاـ  سيهيج المؤيديف ل   عمـ  الشلب الم ري ضد حماس  ضػد الثػ رة  ضػد ا

 الشلب ال مسطي ي،  كاف السك ت مف يدب.
  ػػدرت خػػلؿ الثػػ رة الم ػػريا ت ػػريحات  حمػػلت إعلميػػا شرسػػا ضػػد حمػػاس مػػف قبػػؿ إعػػلـ السػػمطا 

ـ حمػاس بػالتخمي عػف الشػلب الم ػري  ػي ث رتػ   ر ػ  ا  رد اتها المخابراتيا التي تتمػبس بمبػ س سػم ي، تػته
يجػ ز السػك ت  غيػػر يلػؾ مػف كػػلـ مسػت ز كػػاف دد ػ  بالدرجػا األ لػػم اسػتدراج حمػاس  حػػ  إطػلؽ م اقػػؼ 
مؤيدة لمث رة  تك ف بيلؾ قد قدمت يريلا لم ظاـ رمػاـ الشػلب الم ػري رف د الػؾ ريػادي خارجيػا  لػًل تحػرؾ 

 الث رة.
كا ت  ي البد  دكيا لكف إجراـ ال ظاـ  تجا زات   حجـ ااستيطاب لـ يترؾ مجاًا لحماس  ي س ريا األم ر 

رف تبيم ساكتا،  خا ا رف سك تها كاف يحسب ر   ل الز ال ظاـ  دػ  مػا لػـ تػرده الحركػا،  بالتػالي كا ػت 
 ا.مجبرة عمم اتخاي م قؼ  اتخيت الحركا م قً ا يتسؽ م    سها  م  مطالب ق اعددا الشلبي

سادًسػػا،  سػػت تج ممػػا سػػبؽ رف حمػػاس ليسػػت قػػ ة إقميميػػا، عمػػم األقػػؿ بػػالمل م المػػادي دػػي ليسػػت كػػيلؾ، بػػؿ 
دػػػي حركػػػا ميا مػػػا محػػػد دة اإلمكا يػػػات لك هػػػا تمتمػػػؾ قػػػ ة ردبيػػػا  جماديريػػػا شػػػلبيا ممتػػػدة مػػػف المحػػػيط إلػػػم 

ا م ػداقيا لػدى الجميػ ، الخميج،  رحد رسرار ق تها د  عدـ دخ لها  ي  راعات عربيا عربيػا، ممػا رعطادػ
 تػػرى خ ػػ ًما كثيػػريف  ػػي الػػ طف اللربػػي  حتػػم خارجػػ ، يختم ػػ ف عمػػم كػػؿ شػػي  إا دعػػـ  مسػػطيف  دعػػـ 
حمػػػاس،  د ػػػا اكت ػػػي بااستشػػػهاد بم قػػػؼ حمػػػديف  ػػػباحي الػػػيي دا ػػػ  مػػػؤخًرا عػػػف حمػػػاس  ر ػػػض الهجمػػػا 

 الم جها ضددا.
 ير حر ت رف تك ف بمضا مت از ا،  كا ت حتم ع دما اضطرت اتخاي م قؼ ضد تدخؿ حزب اهلل  ي الي

 حاسما بر ضها التدخؿ  طمبها م   الخر ج، لك ها ب  س ال قت لـ تحرؽ كؿ خي ط الت ا ؿ م  الحزب.
 حمػػػاس ا تممػػػؾ قػػػ ة لم اجهػػػا الحػػػزب عسػػػكرًيا ) لملمػػػـ الكثيػػػر مػػػف مكاتبهػػػا  مؤسسػػػاتها تيػػػ   ػػػي الضػػػاحيا 

    ضػػل   ػػي الزا يػػا،  سػػحب حجػػا د اعػػ  عػػف الميا مػػا،  دػػي الج  بيػػا ببيػػر ت( لك هػػا قػػادرة عمػػم إحراجػػ
تحا ؿ  يما يبد  رف تضضط عمي  لي قػؼ تدخمػ   ػي لب ػاف،   ػي رريػي رف دػيا يخػدـ الثػ رة السػ ريا ركثػر مػف 
قطػػ  الللقػػات  هالًيػػا مػػ  الحػػزب ألف يلػػؾ سيشػػجل  عمػػم المضػػي قػػدًما بالتػػدخؿ  ػػي سػػ ريا  لػػيس الخػػر ج 

 م ها.
تي ؿ حماس رف ب  متها ضد ااحتلؿ   يط ضده،  تب ي عمم يلؾ م ق هػا مػف تػدخؿ حػزب  سابًلا، ع دما

اهلل  ي الي ير ر  غير يلؾ،  هي  ادقا  ليس ر دؽ مف يلؾ دخ لها  ي ما يسمم بمحادثات الم الحا 
 التلػا ف  م  السمطا، رغـ عدـ ثيتها بها  رغـ إيما ها بأف مػا تيػ ـ بػ  السػمطا  ػي الضػ ا يرقػم إلػم الخيا ػا

 م  المحتؿ.
 السبب ال حيد الػيي يجلمهػا تسػير  ػي دػيا الػدرب دػ  عػدـ رغبتهػا بتح يػؿ ال ػراع مػف  مسػطي ي  ػهي  ي 
إلم  مسطي ي  مسطي ي،  حر ها عمم رف ا تشتت   سها  ي  راعات داخميػا )قػدر اإلمكػاف(،  يلػؾ رغػـ 
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ت كيػر بهػيا ااتجػاه ألف ال اقػ  رحياً ػا كثيػرة يكػ ف رف قيادة الحركا بالكاد تستطي  م   ق اعددا الشػلبيا مػف ال
 رق ى مف اليرارات.

خل ا األمر رف حماس ترى ل  سها د ًرا  احًدا  د  تحرير  مسطيف،  كما يي ل ف رحـ اهلل امرً ا عرؼ قدر 
ف كا ت تتضامف م  قضايا األما اللامػا  مػ  طم حػات الشػل ب اللربيػا  اإلسػلميا،  خا ػا    س   هي  ا 
ما تشكؿ قضايا إجماع لدى ديه الشل ب، إا ر ها ا تممؾ ر اديا الت كيػر بتيػديـ مسػاعدات  لميػا ) تحديػًدا 
 ي المجاؿ اللسكري( لهيه الشل ب،  ديا رمر يست عب  ركثر ال اس باستث ا  رب اؽ المخابرات  د اة السياسا 

 لـ اللربي. اإلعلـ،  مف يكثر ف متابلا اإلعلـ ال م لي عمم اتساع اللا

 22/6/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 جيمس زغبي
يلػػ د  زيػػر الخارجيػػا األميركػػي جػػ ف كيػػري لمشػػرؽ األ سػػط دػػيا األسػػب ع،  ػػي خػػامس زيػػارة ييػػـ  بهػػا خػػلؿ 

ييف.  عمػػم رغػػـ ثلثػػا رشػػهر،  ػػي إطػػار جهػػده المسػػتمر إلطػػلؽ محادثػػات سػػلـ بػػيف اإلسػػراليمييف  ال مسػػطي 
 جه د ال زير الحثيثا،  إف ت قلات تحييي  اختراؽ خلؿ ديه الزيارة تظؿ متشالما.

  يمػػا يبيػػم الجا ػػب ال مسػػطي ي  ػػي حالػػا مػػف التمػػزؽ )ازداد  ػػي اآل  ػػا األخيػػرة(،  ػػإف التحػػدي الحيييػػي الػػيي 
بيػر عػف   ايػػاه  دػ  تحػد  لػػيس ي اجػ  كيػري، يتمثػؿ بحسػػب ظ ػي  ػي إق ػاع  ت يػػاد ، بػأف يكػ ف رمي ػػًا  ػي التل

 سهًل بحاؿ، ألف ال راحا المباشرة لـ تكف ربدًا مف ضمف السجايا المميزة لرليس ال زرا  اإلسراليمي.
  ػػػػي رث ػػػػا   ايتػػػػ  األ لػػػػم كػػػػرليس  زرا ،  جػػػػد الػػػػرليس األميركػػػػي آ ػػػػياؾ بيػػػػؿ كمي تػػػػ ف التلامػػػػؿ ملػػػػ  مثيػػػػرًا 

   اشػط السػلـ اإلسػراليمي  عضػ  الك يسػت اإلسػراليمي السػابؽ لسع اب.  ا زلت رتػيكر حتػم اليػـ  مػا قالػ
قػاؿ ر  يػري: «.  اي بل تيشػف»ع دما سم  رف كمي ت ف قد دعا  ت ياد  لمت ا ض  ي مزرعػا « ي ري ر  يري»
ثػـ ا ي ا ػؽ عمػم  - لػـ- بالتالي لف يػيدب. ر  ربمػا ييػ ؿ  -ا - ي تمؾ الم ا ضات سيي ؿ  ت ياد  إما »

 ملحظػػات ر  يػػري «. ربمػػا يػػيدب،  ي ا ػػؽ عمػػم مػػا ييػػدـ إليػػ  مػػف اقتراحػػات، ثػػـ ا ي  ػػي شػػيلاً  ري شػػي . ر 
 كا ت  ي محمها حيث  ضؿ  ت ياد  الخيار الثالث.

 بلد ع دت  لت لي م  ب رليس ال زرا ،   ي األياـ األ لم ل ايا ر باما األ لم،  جد  ت ياد    س  يتلرض 
الجديػد،  ػاحب الشػلبيا الطاغيػا كػي ي ا ػؽ عمػم حػؿ الػد لتيف لم ػراع  لمضضط مػف قبػؿ الػرليس األميركػي

اللربي اإلسراليمي.  كاف يلؾ مطمبًا عسيرًا بال سبا ل ت ياد ،  لك   ريعف عمم مضػض لضػضط ر بامػا  رليػم 
خطابًا بدا  ي   كأ   ييبؿ بحؿ الد لتيف.  لكف ما حدث  ػي األسػابي   الشػه ر التػي تمػت يلػؾ الخطػاب كػاف 

ت اقض م  قب ل  ديا.  بلد بض  م ا شات م  ر باما ح ؿ ب ا  المست ط ات،  خ ض  م اجه  كبرى بشأف ي
مػػ   2:78إعػلف الػػرليس األميركػػي رف رسػاس م ا ضػػات السػػلـ اإلسػراليميا ال مسػػطي يا سػػيك ف حػد د عػػاـ 

ييػػؽ ري تيػػدـ  حػػ  كسػػبها بػػدعـ مػػف الكػػ  جرس األميركػػي المتممػػؽ، لػػـ يػػتـ تح« ميايضػػات لسراضػػي»إجػػرا  
 السلـ بيف اإلسراليمييف  ال مسطي ييف م ي يلؾ الحيف.

 قػػد بػػدر ر بامػػا،   زيػػر خارجيتػػ  الجديػػد جػػ ف كيػػري،  ايتػػ  الثا يػػا بمحا لػػا متجػػددة لمبػػد   ػػي الم ا ضػػات 
كػاف المؤديا لحؿ الد لتيف عمم اعتبار رف  م  المست ط ات  غيردا مػف رعمػاؿ الب ػا   ػي األراضػي المحتمػا 

يل ػػي رف ال قػػت قػػد بػػدر ي  ػػد بال لػػؿ بشػػأف إمكا يػػا إقامػػا د لػػا  مسػػطي يا قابمػػا لمحيػػاة.  حػػا ظ  ت يػػاد  عمػػم 
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مظهػػر الشػػريؾ الراغػػب  ػػي المسػػادما  ػػي دػػيا السػػلي،  يدػػب  ػػي سػػياؽ حبػػؾ دػػيا الػػد ر إلػػم حػػد مطالبػػا 
 ، كما قاؿ.«مف د ف شر ط مسبيا»عمم رف يك ف يلؾ « التيدـ لمت ا ض مل »ال مسطي ييف 

 لكػػف م ػػا رات  ت يػػاد  اكتشػػ ت دػػيا األسػػب ع  ػػي البيػػاف المشػػترؾ الػػيي رعمػػف  ػػي ختػػاـ مباحثاتػػ  مػػ   ظيػػره 
ت ا ؽ حك متا إسراليؿ  ب ل دا عمػم الحاجػا اللاجمػا لتحييػؽ تيػدـ »الب ل دي األسب ع الماضي  اليي جا   ي  

ت ال رديا التي ا تساعد عمم تحييؽ سلـ قابؿ الخط ا»،  يجب عمم الجا بيف رف يتج با « ي حؿ الد لتيف
 لكػف  بسػبب استشػػلاره رف يلػؾ قػد ي سػػر مػف جا ػب التل ػػ  اليمي ػي عمػم ر ػػ  ت  ػؿ مػف ب ػػا  «. للسػتداما

مست ط ات جديدة سرعاف ما عمؿ  ت ياد  عمم التبرؤ مف يلؾ البياف حيث ادعػم المتحػدث الرسػمي باسػم  
   ميدمًا قبؿ إعل  .رف الجا ب اإلسراليمي لـ يراجل

 السػؤاؿ د ػػا:  ت يػاد  يريػػد رف يخػدع َمػػف: مجمػس  زرالػػ   حك متػ ؛ رـ الػػرليس األميركػي، رـ  زيػػر الخارجيػػا 
األميركػػي الجديػػد؟ دػػيا  ػػي رريػػي دػػ  مػػا يجػػب عمػػم كيػػري رف يتبي ػػ  ب ضػػ ح،  دػػ  يحػػا ؿ المضػػي قػػدمًا  ػػي 

 جه ده.
ل مسطي ييف ريضًا، بيػد ر  ػا يجػب رف  أخػي  ػي اعتبار ػا رف  كما رشرت مف قبؿ تكثر المشكلت عمم جا ب ا

حك متهـ المتشريما،  غيردا مف مظادر الخمػؿ  اللطػؿ، تمثػؿ  ػي مجممهػا رعراضػًا طبيليػا لملػيش لمػا يزيػد 
عف رربلا عي د تحت  ير ااحتلؿ. رما ال كرة التي كػاف بػ ش قػد عبػر ع هػا مػف قبػؿ  دػي رف ال مسػطي ييف 

 مػا -ر  سهـ ر ًا كديميراطيا عامما، قبؿ رف ي كر ا  ي رف تك ف لهـ د لا  هي  كرة كا ت يجب رف يؤسس ا 
 شاية. -زالت

ف كا ػػػت دػػػيه اإل جػػػازات سػػػتظؿ غيػػػر   ال مسػػػطي ي ف عمػػػم رغػػػـ ظػػػر  هـ ال ػػػلبا، حييػػػ ا إ جػػػازات مهمػػػا،  ا 
مسػػػطي ي ف ر  سػػػهـ مكتممػػػا ألف  اقلهػػػـ يلػػػا ي مػػػف  يػػػص  ػػػادح  ػػػي الحريػػػات.  ػػػالمطم ب لػػػيس رف يرسػػػخ ال 
 ديميراطيا عامما،  ا  ما المطم ب ر ًا رف ي سحب اإلسراليمي ف مف األراضي ال مسطي يا.

 دػػيا اا سػػػحاب سػػػترا ي  بالضػػػر رة ترتيبػػات رم يػػػا، سػػػتتطمب  جػػػ د قػػػ ات د ليػػا لح ػػػظ السػػػلـ،  دػػػ  شػػػي  
يػػًا  ػػي مجػػاؿ ااسػػتثمار  الب ػػا  ر ضػػ  اإلسػػراليمي ف دالمػػًا. كمػػا سػػيتطمب السػػلـ إلػػم جا ػػب يلػػؾ مجهػػ دًا د ل

عػػادة تػػ طيف ال مسػػطي ييف  تيػػديـ الػػدعـ  ػػي مجػػاؿ ب ػػا  المؤسسػػات،  دػػ  مػػا سػػيتطمب  قتػػًا  جهػػدًا كبيػػريف   ا 
 ريضًا.

 لكف اإلسػراليمييف يجػب رف يػدعم ا ر ًا  كػرة ر ػ  يجػب رف تكػ ف د ػاؾ د لػا  مسػطي يا مسػتيما،  يات سػيادة 
.  دػػػ  دػػػدؼ يبػػػد  رف حك مػػػا  ت يػػػاد  لػػػـ تمػػػـز   سػػػها 2:78رب عػػػاـ عمػػػم األراضػػػي التػػػي احتمػػػت  ػػػي حػػػ

 بتحييي .
 كشؼ ما إيا كا ت ديه الحك ما لديها ري  يا  ي التحرؾ إلم األماـ رـ ا، سيك ف د  التحدي اليي ي اج  

 كيري.
 23/6/2013االتحاد، أبو ظبي، 
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