
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 دولة يهودية ـ"إسرائيل"عميرة: نرفض جميع الضغوط لالعتراف ب
 جامع وطنيوال مخرج إال ببرنامج  أشّدهاأبو مرزوق: الخالفات الفلسطينية على 

 بحضور القنصل المصري " إسرائيلـ"تنياهو يعلن القدس عاصمة أبدية لن
 نرفض مقاطعة "إسرائيل"ميركل: المستوطنات تعرقل حّل الدولتين.. و 

 نالفلسطينيي لالجئين اإلنسانيةغراندي يدخل مخيم اليرموك ويؤكد ضرورة وصول المساعدات 

ـــــي  ـــــان ا ردن ـــــ  ب البرلم ـــــا  يطال لغ
طـــرد الســـفير و  ة"وادي عربـــ"فاقيـــة ات

   عّمان مناإلسرائيلي 
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 عّمان منطرد السفير اإلسرائيلي و  ة"وادي عرب"اتفاقية  لغا يطال  ب البرلمان ا ردني  .5
موضوع قيام الكنيست  ، أنجهاد المنسي ،عّمان، نقاًل عن مراسلها في 62/6/6152، الغد، عّماننشرت 

اإلسرائيلي بطرح نقاش "لنزع الوصاية الهاشمية عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس" تصدر 
أمس، وارتفع سقف مطالبات النواب إلى حد المطالبة بإلغاء اتفاقية وادي  نياألرد جلسة مجلس النواب

 عربة، وطرد السفير اإلسرائيلي من عّمان، وسحب السفير األردني من تل أبيب.
ويواصل مجلس النواب اليوم مناقشته الموضوع في جلسة صباحية. وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة 

اشمية دينية وتاريخية وستبقى وصاية الهاشميين على المسجد األقصى، خالل الجلسة إن "الوصاية اله
ن مجلس النواب قادر على اتخاذ قرارات شجاعة تؤازر الحكومة".  وسندافع عنها، وا 
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وكان النائب يحيى السعود طالب في افتتاح جلسة مجلس النواب أمس بطرد السفير اإلسرائيلي من عّمان، 
على قيام الكنيست اإلسرائيلي بمناقشة موضوع  اء اتفاقية وادي عربة، رداً وتقديم مشروع للبرلمان إللغ

 الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية في القدس.
وطالب النائب خليل عطية بتقديم بند ما يستجد من أعمال لمناقشة الموضوع فورا، باعتبار ان القدس أمر 

 مهم، ووافق المجلس على تقديم البند.
نائب علي الخاليلة إن "القدس خط أحمر، ولكنني اقول انه كلما حدث طارئ بالنسبة لهذا الموضوع وقال ال

من حقنا أن نثور، ولكن يجب أن ننتظر قرار الكنيست". وتحدث عن "جريمة قتل في الزرقاء" موجها الشكر 
 للمسؤولين في المحافظة، 

مساء الثالثاء بتعليق  واهدد أردنياً  لمانياً بر  24، أن 62/6/6152، الجزيرة نت، الدوحةوأضاف موقع 
حضورهم جلسات مجلس النواب إذا لم تطرد الحكومُة السفير اإلسرائيلي في عّمان وتسحب السفير األردني 

 ."إسرائيل"في 
دعوا في وقت سابق الثالثاء مجلس النواب إلى تقديم  ،نائباً  051من أصل  ،برلمانيا أردنياً  24وكان 

إللغاء معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية )المعروفة باتفاقية وادي عربة( المبرمة في مشروع قانون 
 .0992نوفمبر/تشرين الثاني 

 
 "الوطن البديل"والشع  الفلسطيني لورقة  السلطةرفض  يؤكدعطا هللا خيري  .6

ني ابن الحسين على ان الثا عبد هللارحبت القيادة الفلسطينية بتأكيدات جاللة الملك : زكارنة كمال -عمان 
 «.االردن هو االردن وفلسطين هي فلسطين وال شيء غير ذلك ال في الماضي، وال اليوم، وال في المستقبل

وقال السفير الفلسطيني في عمان عطا هللا خيري إّن ورقة الوطن البديل مرفوضة بقوة من جانب منظمة 
 .قبل شعبنا الفلسطيني التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ومن

 62/6/6152الدستور، عّمان، 
 

 علن احتمال وجود غاز طبيعي قبالة غزةي سالمةالنائ  سالم  .8
أعلن النائب سالم سالمة القيادي في حركة حماس أن هناك احتمااًل كبيرًا لوجود الغاز : ف ب أ -غزة 

 خذت من مسافة قريبة من الشاطئ.الطبيعي قبالة غزة، استنادًا لفحوصات أولية أجريت على عينات أ
في المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، إنه « حماس»وقال سالمة، وهو رئيس اللجنة االقتصادية لنواب 

وأضاف أن «. تم إجراء الفحوصات األولية الالزمة من قبل علماء في مختبرات الجامعة اإلسالمية بغزة»
وأوضح  قبالة النصيرات، وسط قطاع غزة.« ب شاطئ البحرالنتائج أشارت إلى وجود حقل غاز طبيعي قر »

بعض الصيادين الحظوا فقاعات تخرج من الماء على بعد »أن العينات أخذت قبل عدة أسابيع، موضحًا أن 
متر قبالة شاطئ مخيم النصيرات، ثم قام عناصر قوات البحرية )التابعة لحماس( بأخذ عينات من  011

 «.صين وفحصها في مختبرات الجامعة اإلسالميةهذا الغاز وعرضها على مخت
ستبدأ بإجراء االتصاالت مع اإلخوة في مصر وقطر وتركيا للقدوم  في غزةالحكومة »وأضاف سالمة أن 

جراء فحوصات للتأكد من القيمة االقتصادية لهذا الحقل بالنسبة لقطاع غزة الذي يعتمد على مصر « وا 
سرائيل في الحصول على الوقود.  وا 
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نحتاج لمزيد من الدراسة والبحث للتأكد من صحة التوقعات : »في غزةال زياد الظاظا نائب رئيس حكومة وق
حول وجود غاز طبيعي. هذا بحاجة لشركات تنقيب متخصصة، لعدم توافر مختبرات متخصصة هنا وال 

 «.إمكانات وال تجهيزات
على الجانبين « ل الحصار وا غالق المعابرليس سهاًل في ظ»ولفت الظاظا إلى أن استقدام خبراء إلى غزة 

 اإلسرائيلي والمصري.
مختبراتنا غير متخصصة لتأكيد أو نفي وجود »وقال مسؤول في الجامعة اإلسالمية طلب عدم ذكر اسمه: 

شركة بريتش غاز البريطانية لديها اتفاقية مع السلطة »وقال النائب سالمة من جهة ثانية، إن  «.الغاز
ال أن العدو )اإلسرائيلي( يمنع شعبنا من االستثمار واالستفادة من ثرواته، بل وضع االحتالل الفلسطينية، إ

 قبالة الشاطئ.« يده على مجموعة آبار غاز طبيعي أخرى 
 62/6/6152الحياة، لندن، 

 
 تدين استمرار االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد ا قصى المبارك الفلسطينيةالسلطة  .2

رئاسة الفلسطينية، استمرار االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد األقصى المبارك وما رافق ذلك رام هللا: أدانت ال
من أن مثل »من تصرفات شخصيات إسرائيلية رسمية بمشاركة غالة المتطرفين. وحذرت الرئاسة في بيان 

والكراهية، هذه االعتداءات ال تشكل خطرا على المقدسات فقط، بل تخلق مناخا سيؤدي إلى تزايد العنف 
بالتوقف عن مثل هذه »وطالبت الرئاسة الحكومة اإلسرائيلية  «.وتحويل الصراع إلى صراع ديني خطير

األعمال غير المسؤولة، ووقف كل أنواع االستفزاز الذي تقوم به مجموعات يمينية متطرفة لخلق وقائع 
بل للمجتمع الدولي وللراعي  مرفوضة تعد خرفا للقانون الدولي، وتحديا ليس للشعب الفلسطيني فقط؛

من جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان:  «.األميركي
إن مجموعة القوانين واالقتراحات التي يحاول الكنيست اإلسرائيلي تشريعها، جزء من القرار السياسي »

الصراع إلى صراع ديني، في سياق حملتها الداعية لفرض اإلسرائيلي بنقل المعركة إلى األرض وتحويل 
الفكر الصهيوني على العالم عامة وعلى الجانب الفلسطيني خاصة، عن طريق إصرارها على يهودية 

 «.الدولة
 62/6/6152الشرق ا وسط، لندن، 

 
 قضية شبهة فساد بالهيئات المحلية 51مكافحة الفساد: لدينا  هيئةرئيس  .1

قضايا مرتبطة  4كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة، عن وجود  :حمدان صرمنت -رام هللا 
بشبهات فساد وسوء االدارة وهدر المال العام في هيئات محلية ما زالت قيد التحقيق لدى هيئة مكافحة 

 القرارات القضائية بخصوصها. إلصدارقضايا للمحكمة المختصة  8الفساد، في حين تمت احالة 
وصل الى  4100النتشة ومسؤولين رسميين في الهيئة فان عدد الشكاوى التي وصلت الهيئة عام وحسب 
 48شكوى و 068الى  4104شكوى تم التعامل معها جميعها في حين وصل عدد الشكاوى عام  089

عن زيادة ثقة الجمهور  باألساس، موضحا ان هذا االزدياد في تقديم الشكاوى ناتج 4100شكوى عام 
 يئة وجديتها في التعامل مع القضايا التي تصلها.باله

 62/6/6152الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 فلسطينية إسرائيلية إلعادة جدولة ديون السلطة اجتماعات: العربيالقدس  .2
األناضول: قال مصدر مسؤول في الحكومة الفلسطينية ان وزير المالية الفلسطيني، الدكتور  –رام هللا 

مع مسؤولين من وزارة المالية اإلسرائيلية، وممثلين عن  اجتماعاقد ظهر أمس الثالثاء شكري بشارة، ع
 شركات الكهرباء والوقود اإلسرائيلية، لبحث إعادة جدولة الديون المستحقة على الفلسطينيين.

مة جاء بناء على طلب من وزارة المالية في الحكو  االجتماعوقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، ان 
الفلسطينية، عقب تهديد شركة الكهرباء اإلسرائيلية في نهاية األسبوع الماضي بقطع التيار الكهربائي عن 

 الضفة الغربية إذا لم يتم سداد الديون المستحقة على شركة الكهرباء الفلسطينية.
بهدف تنظيم  وأشار المصدر إلى أن لقاءات سابقة مشابهة عقدت بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي،

المعامالت المالية بينهما، خاصة فيما يتعلق بأموال المقاصة )األموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن 
لى الفلسطينيين عبر الحدود الدولية(.  الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وا 

 62/6/6152القدس العربي، لندن، 
 

 نفاق ا  مخابرات االحتالل لتقديم معلومات حول لقصيرة  ُتحذر من التفاعل مع رسائل غزة داخلية .7
حذَّرت وزارة الداخلية واألمن الوطني المواطنين من الرد أو التفاعل مع رسائل قصيرة تقوم  :الداخلية -غزة 

وأكدت  بإرسالها مخابرات االحتالل على جواالت المواطنين لتقديم معلومات حول أنفاق المقاومة الفلسطينية.
زارة في تصريح صحفي الثالثاء أن هذه األساليب تعبر عن العجز األمني لالحتالل اإلسرائيلي في الو 

 الوصول ألهدافه، وستبوء كل هذه المحاوالت بالفشل أمام وعي أبناء شعبنا وانتمائهم لقضيتهم الوطنية.
 61/6/6152، وزارة الداخلية الفلسطينية

 
 ؤولية وفاة معتقل لديهامس "سرائيل"إالسلطة الفلسطينية تحمل  .3

حملت السلطة الفلسطينية يوم الثالثاء الحكومة االسرائيلية مسؤولية وفاة  :الدين حمدان سيف -هللا رام 
 معتقل فلسطيني لديها بعد نقله من معتقل بئر السبع إلى مستشفى سوركا.

عاما( الذي  24رحمن الطويل )ونعت الحكومة الفلسطينية في بيان لها "الشهيد االسير المقدسي جهاد عبد ال
بالجراح التي أصيب بها جراء االعتداء الهمجي عليه من السجانين اإلسرائيليين  متأثرااستشهد ليلة أمس 

 أثناء تواجده في سجن بئر السبع قبل أسبوعين."
ه وقالت مصادر فلسطينية ان الطويل اعتقل قبل شهرين بتهمة قيادة مركبة بدون رخصة قيادة وحكم علي

 بالسجن ثالثة أشهر.
 61/6/61152، وكالة رويترز لألنبا 

 
 دولة يهودية ـ"إسرائيل"عميرة: نرفض جميع الضغوط لالعتراف ب .9

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة أن القيادة والشعب الفلسطيني : رام هللا
يل كدولة يهودية. وأضاف بأن هذا الموقف غير سيصدان جميع الضغوط التي تمارس لالعتراف بإسرائ

 خاضع للمساومة.
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وأشار عميره في بيان صحفي الى انه بدل ممارسة الضغوط على الشعب الفلسطيني فان من واجب 
قرية ومجمعا  204المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لالعتذار للشعب الفلسطيني واالعتراف بتدميرها 

جبار اصحابها على الهجرة من وطنهم 0928سكنيا في فلسطين عام   .وا 
 62/6/6152الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 جامع وطنيوال مخرج إال ببرنامج  أشّدها: الخالفات الفلسطينية على مرزوق أبو  .01

 فاايلحركااة "حماااس"، إن الصااهاينة يناقشااون  السياساايقااال موسااى أبااو ماارزوق، نائااب رئاايس المكتااب : لقاااهرةا
، مؤكاادًا أن إساارائيل غياار اإلبراهيماايذكاارى مجاازرة الحاارم  فاايدة علااى المسااجد األقصااى، الكنيساات بسااط الساايا

وأضاااااف أبااااو ماااارزوق، عباااار صاااافحته الشخصااااية بموقااااع التواصاااال  أحاااادثتها المجاااازرة. التاااايعابئااااة بالنتااااائج 
السااااحة الفلساااطينية علاااى أشااادها، ولااان يكاااون هنااااك مخااارج إال  فاااي"فااايس باااوك"، أن الخالفاااات  االجتمااااعي

المقاومااة بكافااة أشااكالها، والرهااان علااى األمااة  الفقااري جااامع، قاعدتااه الوحاادة الوطنيااة، وعمااوده  وطناايج ببرنااام
 وشعبنا المثابر.

 62/6/6104، وكالة سما اإلخبارية
 

 للرأي العام عزام ا حمد حول زيارته لغزة تضليالا  تصريحاتالبردويل: نخشى أن تكون  .00
اس الادكتور صاالح البردويال، عان خشايته مان أن يكاون تاواتر أعارب القياادي فاي حركاة حما: غزة )فلساطين(

تصاااريحات عضاااو اللجناااة المركزياااة لحركاااة "فاااتح" ومساااؤولها لملاااف المصاااالحة عااازام األحماااد عااان المصاااالحة 
ورغبته في زيارة قطاع غزة إلتمامها، محاولة لتضليل الرأي العام وعدم مصارحته باألهداف الحقيقية المرجاوة 

البردوياال فااي تصااريحات لااا "قاادس باارس"، أن حماااس معنيااة بالمصااالحة وتوحيااد الصااف  وأكااد ماان المصااالحة.
الوطني لمواجهة محاوالت تصفية القضية الفلساطينية، لكناه قاال: "لقاد اساتمعنا وقرأناا عادة تصاريحات لعضاو 

ي اللجنااة المركزيااة لحركااة فااتح عاان المصااالحة ورغبتااه فااي زيااارة قطاااع غاازة لتنفيااذها، وهااو ذات الهاادف الااذ
نسعى له في حماس، لكن في ظال الغماوض الاذي يكتناف مواقاف فاتح لايس مان المصاالحة وماا بعادها فقاط، 
نما أيضا مما يجري في المفاوضات والمعلومات المساربة حاول خطاة كياري، ومشاروع الدولاة اليهودياة، فاي  وا 

ع تصافية القضاية ظل هذه األجواء نخشى أن يكون الهدف من المصالحة هو تاوفير الغطااء السياساي لمشارو 
الفلسااطينية، لااذلك فااالمطلوب أن تكااون الرؤيااة واضااحة للجميااع، وأن يطلااع الشااعب الفلسااطيني عاان حقيقااة مااا 

وأضاف: "إذا كان عازام األحماد ياروم  يجري في المفاوضات وحولها، وأيضا عن مشروع المصالحة وأهدافه".
فلسااطينية ويواجااه مشااروع الدولااة اليهوديااة ماان المصااالحة أن يوحااد الشااعب الفلسااطيني للاادفاع عاان الثواباات ال

ويدافع عن األقصى والقدس، فسانكون جناودا معاه، لكنناا نخشاى فاي ظال عادم الوضاوح أن تقودناا المصاالحة 
 لتصفية القضية الفلسطينية وهذا ما ال نقبل به" وفق تعبيره.

 68/6/6104قدس برس، 
 

 اط في المسجد ا قصىالضفة للربو نهي  بأبنا  شعبنا في القدس والداخل فتح:  .06
دعت حركة "فتح" الشعب الفلسطيني للدفاع عن المسجد األقصى، وقال المتحدث باسم الحركة أحمد عساف 
إننا نهيب بأبنااء شاعبنا الفلساطيني فاي القادس والاداخل وكال مان يساتطيع الوصاول مان أهلناا بالضافة، للربااط 

أن المساجد جازء مان عقيادتنا وثابات مان ثوابتناا،  في المسجد األقصى وحمايته من المخططات الخبيثة، وأكاد
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ولاان يكااون إال فلسااطينيًا عربيااًا إسااالميًا، واسااتهجن "الصاامت العربااي واإلسااالمي"، ودان التجاهاال الاادولي لهااذه 
 الجرائم.

 62/6/6104، الخليج، الشارقة
 

 تدعو للنفير العام للدفاع عن القدس والمسجد ا قصى المبارك حماس .00
دعت حركة حماس أبناء الشعب الفلسطيني بإعالن النفير العام للادفاع عان القادس والمساجد  :القدس المحتلة

األقصاااى المباااارك، وحملااات االحاااتالل اإلسااارائيلي وحكومتاااه المساااؤولية الكاملاااة عااان كااال تبعاااات هاااذه الخطاااوة 
العنصاااارية المتطرفااااة، كمااااا حااااذرت ماااان مغبااااة اإلقاااادام علااااى ارتكاااااب حماقااااة جدياااادة بحااااق مقدسااااات الشااااعب 

 الفلسطيني، وأكدت "أن األقصى دونها الدماء واألشالء".
(: "نهياااب بأهلناااا فاااي 6|62وقاااال النااااطق الرَّسااامي باسااام "حمااااس" فاااوزي برهاااوم فاااي بياااان صاااحفي الثالثااااء )

فلسطين والضفة والقدس وفي الداخل المحتل بإعالن النفير العام والبقاء على عهدهم مع شعبهم وماع القادس 
 ه وبكل ما أوتوا من قوة".واألقصى والدفاع عن

 68/6/6104قدس برس، 
 

 تجدد رفضها  ّي اتفاق يقود إلى التفريط بالحقوق والمقدسات حماس .04
حذرت حركة حماس االحتالل اإلسرائيلي من مغّبة استمرار حرباه ضاد مديناة الخليال والحارم : غزة )فلسطين(

فيهما لن تفلح فاي طماس الحقاائق التاريخياة، وأنَّ اإلبراهيمي، وأكدت أنَّ محاوالته المحمومة لفرض أمر واقع 
 الشعب الفلسطيني لن يقبل بأّي تفريط أو تنازل عن أرضه ومقدساته.

( فااي الااذكرى العشاارين لمجاازرة الحاارم اإلبراهيمااي بمدينااة 6|62وأكاادت "حماااس" فااي بيااان لهااا اليااوم الثالثاااء )
الفلسااطيني وأرضااه ومقدساااته عباار تاريخااه لاان  الخلياال المحتلااة، أن "جاارائم االحااتالل ومغتصاابيه ضااد الشااعب

تسقط بالتقاادم، وأن ياد العدالاة ساتطال قياداتاه ولان يفلتاوا مان العقااب والقصااز العاادل جازاء ماا اقترفاوه مان 
وجاااددت "حمااااس" رفضاااها المطلاااق ألّي اتفااااق يقاااود إلاااى التفاااريط أو التناااازل عااان الحقاااوق  جااارائم ومجاااازر".

ن الشاعب الفلساطيني لام يفاّوض أحادًا للتفااوض عنهاا، وهاو مااضه فاي صاموده والثوابت والمقدسات، وأكدت أ
 وتحّديه لالحتالل ومخططاته حتى استرداد األرض وتحرير المقدسات وتحقيق العودة

 68/6/6104قدس برس، 
 

 الفلسطينية في لبنان: تنسيق أمني بين الفصائل والمرجعيات ا منية اللبنانية  المخيمات .08
الااداخل والخااارج علااى مخيمااات وتجمعااات الالجئااين الفلسااطينيين فااي صااور. عاادد هااؤالء  عيااون : حسااين سااعد

 يقارب الخمسين ألفًا، أضيف إليهم نحو ألفي عائلة نازحة من سوريا.
تتكيف مخيمات المنطقة مع محيطها البشري والسياسي إلى حاد مقباول. كماا يسااهم التعااون والتنسايق، الاذي 

القاوى الرئيساية فاي المخيماات وفاي مقادمتها حركتاا "فاتح" و"حمااس" والقاوى األمنياة ارتفع منسوبه مؤخرًا، بين 
 "، في تعزيز هذا التكيف.أملاللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، إضافة إلى "حزب هللا" و"حركة 

 وبااالرغم ماان التخااوف المسااتمر ماان وجااود خاليااا نائمااة فااي تلااك المخيمااات تاارتبط بجماعااات متطرفااة إال أن
العالقااة المتينااة التااي تجمااع الجااانبين اللبناااني والفلسااطيني تعاازز االرتياااح العااام لااديهما. ويبلاا  التعاااون األمنااي 
الفلسااطيني، المحصااور عمليااًا بحركااة "فااتح" حاليااًا، والتااي تفاارض ساايطرة شاابه كاملااة علااى المخيمااات الرئيسااية 



 
 
 

 

 

           01ص                                    0041العدد:     62/6/6104 األربعاء التاريخ:

لجايش اللبنااني. فالمؤسساة العساكرية ال يوجاد البرج الشامالي والابز( حاده االقصاى ماع ا -الثالثة )الرشيدية 
ذا مااا ُوجاادوا فيااتم تسااليمهم عباار "فااتح"، التااي  علااى لوائحهااا مطلوبااون بأعمااال إرهابيااة فااي هااذه المخيمااات، وا 

 من شهر مشتبهًا به من مخيم الرشيدية، لم يثبت الى اآلن تورطه بأعمال إرهابية. أكثرسلمت قبل 
ينيون والجهااات االمنيااة اللبنانيااة وجااود حاااالت ساالفية دينيااة ظاااهرة، وتحدياادًا وفيمااا ال ينفااي المسااؤولون الفلسااط

فااي مخاايم الرشاايدية، تشااتبه بعااض األجهاازة األمنيااة بعالقااة أفااراد فااي مخاايم الباارج الشاامالي بااا"فتح اإلسااالم" ماان 
 خالل أحد الموقوفين من ابناء المخيم في سجن روميه، إال أن األجهزة لم تحسم المسألة بعد.

ا ال يغيب عن المصادر األمنية تأثر بيئة مخيمات الجنوب بالتطورات في المنطقة، وال سيما ساوريا، التاي كم
 أحادهمذهب إليها في وقت سابق ستة أفراد من المخيمات الثالثة للقتال إلاى جاناب المعارضاة الساورية، عااد 

 مؤخرًا ويدعى ع. ط.
عمال التنسيقية بين القوى الفلسطينية، ومنها "حمااس"، التاي وازاء ذلك، تتسارع في مخيمات المنطقة وتيرة اال

ساد نوع من الجفاء نحوها بعد موقفها المعارض للنظام في سوريا. إال أن األخيرة عملت على ردم هاذه الهاوة 
عبااار القياااام باااإجراءات تعااااون كاملاااة ماااع لجنتاااي التنسااايق الفلساااطينية ا الفلساااطينية والفلساااطينية ا اللبنانياااة، 

راطهاا عمليااًا فااي القااوة األمنيااة فاي مخاايم الرشاايدية، التااي تشااكلت مان فصااائل منظمااة التحرياار الفلسااطينية وانخ
وقااوى التحااالف، وصااوال الااى رفعهااا شااعارات فااي المخيمااات تشاادد علااى الوحاادة بااين اللبنااانيين والفلسااطينيين 

 وتدين التفجيرات اإلرهابية.
قوى اللبنانية، ال سيما "حزب هللا"، أكثر تتطاورًا علاى المساتويات في المقابل، تبدو العالقة بين حركة "فتح" وال

كافة، إذ وصل األمر إلى إحياء "فاتح" ذكارى انتصاار الثاورة اإليرانياة فاي مخايم الابز بمشااركة الحازب عبار 
 نائبه نواف الموسوي، في ظل ارتياح بارز لا"حزب هللا" من تطور هذه العالقة.

طينية وجااود توجااه فعلااي لاادى الساالطة الفلسااطينية لتطااوير النشاااط األمنااي وعلماات "الساافير" ماان مصااادر فلساا
واالجتماعي في المخيمات، عبر ايجاد فرز عمل للشباب الذين يندفع بعض العاطلين عن العمل منهم الى 
االلتحاق بجماعات متطرفة من خارج بيئة المخيمات، وذلك عبر درس ضم ما بين خمسامئة الاى ألاف شااب 

كااة "فااتح" والفصااائل االخاارى ماان جميااع المخيمااات فااي لبنااان، لتخفيااف العاابء االجتمااااعي إلااى صاافوف حر 
 واالقتصادي، على ان يراعي هذا التوجه بشكل رئيسي الفئة المتعلمة.

على إظهار التعاون القاائم باين الفلساطينيين مان كال  عبد هللايحرز أمين سر "فتح" في منطقة صور توفيق 
نية اللبنانية والقوى السياسية. ويقول: "هنااك تنسايق دائام وتعااون مساتمر بينناا وباين انتماءاتهم والسلطات االم

الجيش اللبناني واالجهزة االمنية االخرى، من اجل الحفاظ على امن المخيمات الفلسطينية ومحيطهاا اللبنااني 
مطلوب بأعمال إرهابية ومنع اي تعكير لصفو العالقة بين الجانبين في المنطقة". كما يؤكد أنه "ال يوجد اي 

في مخيمات صور وأي مشتبه او مدان بمثل هذه االعماال ياتم تساليمه الاى الجايش اللبنااني، ألنناا حريصاون 
 على أمننا وأمن إخواننا اللبنانيين".

ال يخفي عضو القيادة السياسية في حركة "حماس" جهاد طه "النقزة" التي سببتها مواقف "حماس" مان االزماة 
نعكاسااها فااي تلااك المرحلااة علااى عالقاتهااا مااع عديااد ماان القااوى اللبنانيااة، مؤكاادًا وجااود المزيااد ماان السااورية وا

 التحسن في تلك العالقات في الوقت الراهن.
ويؤكد طه أن التنسيق مع األجهزة األمنية اللبنانياة ياتم بشاكل إيجاابي، وأيضاًا التعااون والتنسايق ماع االحازاب 

"حازب هللا" و"حركاة أمال"، مان أجال تحصاين السااحة وخدماة الشاعبين اللبنااني  والقوى اللبنانية، وفاي طليعتهاا
 والفلسطيني، ورفض كل أشكال الفتنة.
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 62/6/6104السفير، بيروت، 
 

 اليرموكمخيم : الفصائل الفلسطينية تؤكد استمرار جهودها لتنفيذ مبادرة ةسوري .02
فااي مقاار المجلااس الااوطني الفلسااطيني فااي  ، فااي اجتماعهااا24أكاادت الفصااائل الفلسااطينية الااا  :وفااا –دمشااق 
، اساااتمرار جهودهاااا لتقاااديم وادخاااال الماااواد الغذائياااة ألبنااااء شاااعبنا فاااي مخااايم اليرماااوك واخاااراج أماااسدمشاااق، 

وقااال ماادير الاادائرة السياسااية لمنظمااة التحرياار الفلسااطينية الساافير أنااور  المرضااى والحاااالت االنسااانية للعااالج.
دور لجنة الحوار المشكلة من الفصائل الفلسطينية والمستقلين الاذين يعملاون عبد الهادي ان المجتمعين ثمنوا 

على تنفيذ المبادرة، مشيرا الى تحقيق الخطوة األولى لتنفيذ االتفاق بانتشار المسلحين الفلساطينيين فاي محايط 
ينية وشااادد المجتمعاااون علاااى العمااال المشاااترك وأن أي فصااايل يمثااال الجمياااع ولااادى الفصاااائل الفلساااط المخااايم.

مجتمعاااة تصاااميم وارادة جاااادة لتنفياااذ المباااادرة، مؤكااادين ضااارورة التااازام المسااالحين الفلساااطينيين الماااوافقين علاااى 
واتفقااوا علااى تكليااف لجنااة الحااوار علااى تقااديم اقتااراح بأسااماء  المبااادرة باااخالء المخاايم ماان المساالحين الغرباااء.

والوجهااااء والفعالياااات  24لفصاااائل الاااا الهيئاااة الشاااعبية التاااي ساااتؤلف مااان مئاااة أو مئاااة وخمساااين شخصاااا مااان ا
 على متابعة شؤون شعبنا داخل المخيم بعد تنفيذ بنود المبادرة. لإلشرافالشعبية 

وشااكر المجتمعااون الحكومااة السااورية التااي لاام تاادخر جهاادًا لتقااديم المساااعدة لتنفيااذ المبااادرة ودعمهااا المتواصاال 
 وك.في استمرار ايصال المساعدات لشعبنا داخل مخيم اليرم

 62/6/6104، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 العالقات بين مخيمات الفلسطينيين وجيرانهم اللبنانيينمع حركة أمل توطيد  تبحث فتح .07
زار وفد من حركة "فاتح" برئاساة أماين سار الحركاة فاي بياروت سامير أباو عفاش، مقار قياادة إقلايم بياروت فاي 

ول التنظيماي إلقلايم بياروت علاي باردى وأعضااء مان قياادة حركة "أمل" فاي بارج البراجناة أماس، والتقاى المساؤ 
 اإلقلااايم ومساااؤولي المنااااطق، حياااث جااارى بحاااث فاااي آخااار المساااتجدات علاااى السااااحتين اللبنانياااة والفلساااطينية.
واعتبر المجتمعون في بيان أن "التفجير األخير الذي استهدف حاجز الجيش اللبناني في الهرمال، ومان يقاف 

التكفياااريين ال ديااان لاااه وهاااو بعياااد كااال البعاااد عااان الااادين اإلساااالمي وكااال الاااديانات  وراء هاااذه التفجيااارات مااان
الساااماوية"، مؤكااادًا علاااى "ضااارورة مسااااندة الجااايش اللبنااااني فاااي مواجهاااة اإلرهاااابيين ومخططااااتهم، فاساااتهداف 

 الجيش اللبناني هو استهداف لكل اللبنانيين والعمود الفقري ألمنهم واستقرارهم".
البحااث فااي العالقااات بااين مخيمااات الالجئااين الفلسااطينيين فااي بيااروت وجياارانهم اللبنااانيين، ولفاات الااى أنااه "تاام 

وقد جرى التأكيد على متانة هاذه العالقاة الطيباة لماا فياه خيار ومصالحة الشاعبين اللبنااني والفلساطيني، واتفقاا 
ون وراء علاااى مواجهاااة كااال مااان يرياااد ضااارب هاااذه العالقاااة مااان خاااالل تصاااوير الااابعض أن الفلساااطينيين يقفااا

التفجيرات المتنقلة من الضاحية الى الهرمل"، معتبرًا أنها "محاولة ال تمت للحقيقة بصلة وهي لذر الرمااد فاي 
بعاااد األنظااار عاان اإلرهااابيين التكفيااريين الحقيقيااين الااذين يسااتغلون هااذا األماار فااي المخططااات التااي  العيااون وا 

 تهدف الى الفتنة".

 62/6/6104، المستقبل، بيروت
 

 تاريخ قضا  مصرفي سقطة  باإلرها : اتهام حماس المصري ير مش .05
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اعتباار النائااب فااي المجلااس التشااريعي الفلسااطيني مشااير المصااري نظاار القضاااء المصااري فااي دعااوى : عمااان
 تطالب بتصنيف حركة حماس كحركة إرهابية بالمنزلق الخطير والسقطة تاريخية.

ق مع اإلعالم الهابط في مواجهة المقاومة الفلساطينية " إن القضاء المصري يتساو 62وقال المصري لا"عربي 
 بدال من مواجهة العدو اإلسرائيلي.

وأشااار إلااى أن محاااوالت تصاانيف حماااس بالمنظمااة اإلرهابيااة تهاادف لتقااديم مسااوض للنظااام الحااالي لياانفض يااده 
 عن فلسطين وهي خسارة كبيرة وتساوق مع موقف االحتالل بمعاداة مقاومة الشعب الفلسطيني.

ولفاات إلااى أن ماان ساابق النظااام الحااالي بمصاار لاام يقاادم علااى مثاال هااذه الممارسااات الخطياارة فلاام يقاام مبااارك 
وقال: "نعتقد أن القضاء األمريكي والصاهيوني سابقا القضااء المصاري فاي  ونظامة بما يفعله الحاكمون اآلن.

 دعوى تصنيف حماس باالرهاب وفشال في ذلك ولم تضعف حماس بل زادت شعبيتها".
وأوضااح أن كاال التهدياادات لاان تخيفنااا والشااعب المصااري المجاهااد لاان يفاات فااي عضااده اعتبااار حماااس منظمااة 

 إرهابية النه يعرف عدوه الذي قتل آالف الجنود المصريين جيدا".
 68/6/6104، "60موقع "عربي 

 
 تبعد تحقيق السالم وال تساعد االقتصاد الفلسطيني "إسرائيل"مقاطعة نتنياهو:  .09

 رئايس الاوزراء اإلسارائيلي بنياامين نتنيااهو، أن كفاح زبون ، عن 62/6/6104، رق ا وسط، لندنالشذكرت 
خااالل مااؤتمر صااحافي مشااترك مااع المستشااارة األلمانيااة أنجاايال ميركاال فااي  البرنااامج النااووي اإليرانااي وصااف

يااة ساايجعل دوال تحااول إيااران إلااى دولااة نوو "القاادس أمااس: بأنااه يمثاال أكباار تهديااد لمماان فااي العااالم. وأضاااف: 
 .  "كوريا شمالية 20أخرى تتحول إلى نووية وسيقود ذلك إلى 

كااال ". وأضااااف: "أعتقاااد أناااه خطاااأ"، قاااائال: "مواصااالة إياااران بعاااض التخصااايب"ولااام يوافاااق نتنيااااهو علاااى فكااارة 
الزعماء الذين تحدثت معهام فاي الشارق األوساط وافقاوا علاى هاذا الموقاف ساواء قاالوا ذلاك عالنياة أم ال؛ ألناه 
إذا كانت إيران تريد فعال الطاقة النووياة المدنياة فقاط، فإنهاا ال تحتااج إلاى أي تخصايب، وال إلاى أجهازة طارد 

أستطيع أن أتعهد لك باأن الشاعب فاي إسارائيل يرياد الساالم. ": قال نتنياهووبشأن مفاوضات السالم  ."مركزي 
طينيين يعترفاون بالدولاة اليهودياة، باإلضاافة إن أبناءه يريدون السالم الحقيقي الاذي ينهاي النازاع ويجعال الفلسا

إلى حصولنا في هذا اإلطار على الوسائل المطلوبة لحماية أنفسنا إزاء أي حدث محتمل فاي الشارق األوساط 
واشترط نتنياهو مجددا اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل، وقال إنه من دون ذلك لان تكاون هنااك  ."الهائج

 مع الفلسطينيين.اتفاقات سالم ومصالحة 
وأبدى نتنياهو وميركل اعتراضهما على دعوات لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية تضامنا مع الفلسطينيين، وقااال 

تبعاااد ". وأكاااد نتنيااااهو أن محااااوالت مقاطعاااة إسااارائيل "تعرقااال عملياااة إحاااالل الساااالم"إن مثااال هاااذه اإلجاااراءات 
رب عن أمله أن يحذو زعماء أجانب آخرون حاذو ميركال . وأع"تحقيق السالم وال تساعد االقتصاد الفلسطيني

 .اإلسرائيلي-ووزير الخارجية األميركي جون كيري في مساعيهما إلنهاء النزاع الفلسطيني 
نتنيااااهو حاااذر مااان أن مقاطعاااة إسااارائيل أن أ ف ب: ، عااان 62/6/6104، القـــدس العربـــي، لنـــدنوأوردت 

 ."و الطريق الصحيح لدفع السالم قدماليس هذا ه"ستطال الفلسطينيين أيضا مضيفا أنه 
والمقاطعاة أحادياة الجاناب "وتابع نتنياهو حديثه قائال إن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشارق األوساط 

 ."ستكون غير عادلة
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رئيس الوزراء اإلسرائيلي قد حاول اساتغالل ، أن حلمي موسى، عن 62/6/6104، السفير، بيروتوأضافت 
والاااود الكبيااار الاااذي تكناااه إلسااارائيل لتصااافية الحسااااب ماااع جهاااات أوروبياااة تضاااغط علاااى الدولاااة زياااارة ميركااال 

هناك جهات في أوروبا تدعو لفرض مقاطعاة علاى إسارائيل. مساموح انتقااد إسارائيل ولكان "العبرية. وأعلن أن 
إساارائيل  يتعااذر مالحظااة أن الااداعين لمقاطعتهااا ال ياادعون لمقاطعااة أي دولااة أخاارى. إنهاام ياادعون لمقاطعااة

 ."ويتهمون فقط الدولة اليهودية. وهم يستثنونها تمامًا. هذه المقاطعة تعترض طريق السالم
نتنياهو قاال إناه فاي حاال تعرضات إسارائيل إلاى ، أن أسعد تلحمي، عن 62/6/6104، الحياة، لندنونشرت 

. وعاان "جيااات اإلساارائيليةفساانتوجه إلااى أسااواق أخاارى فااي العااالم المعنيااة بالتكنولو "مقاطعااة ماان دول أوروبيااة 
حافظااُت علاى المصااالح اإلسارائيلية فااي السانوات الخماس األخياارة، لكان أحيانااًا مان المفضاال "االساتيطان قاال: 

 ."التقليل من التصريحات
 

 بحضور القنصل المصري " إسرائيلـ"يعلن القدس عاصمة أبدية ل نتنياهو .61
د القنصل المصري، أن القدس "هي العاصمة األبدياة أعلن رئيس وزراء اإلسرائيلي بنيامين نتيناهو، وفي وجو 

 غير المقسمة للشعب اليهودي والدولة اليهودية".
 21وجاااء ذلااك خااالل مااؤتمر رؤساااء المنظمااات اليهوديااة األمريكيااة الكباارى والااذي عقااد بالقاادس المحتلااة فااي 

ضاور ويتوجاه بترحياب ويظهار نتنيااهو فاي تساجيل فياديو مان الماؤتمر وهاو يشاكر الح شباط/ فبراير الجااري.
خاز للقنصل المصري، ثم يقول: "أود أن أرحب بكم مارة اخارى فاي القادس العاصامة األبدياة غيار المقسامة 

 للشعب اليهودي والدولة اليهودية".

 68/6/6104، "60موقع "عربي 
 

 ما هو ضروري  منها تقوم بكلّ  "إسرائيل"عق  الغارة على الحدود اللبنانية السورية:  نتنياهو .60
أكاااد رئااايس الاااوزراء اإلسااارائيلي بنياااامين نتنيااااهو، الياااوم، أناااه سااايقوم "بكااال ماااا هاااو حلماااي موساااى:  – ا ف ب

 ضروري" للدفاع عن أمن إسرائيل عقب غارة جوية عند الحدود اللبنانية السورية ليل أمس.
التااي تاازور  وردًا علااى سااؤال حااول الغااارة فااي مااؤتمر صااحافي مشااترك مااع المستشااارة األلمانيااة انغاايال ميركاال

القدس المحتلة، قاال نتنيااهو: "سياساتنا واضاحة، لان أعلاق عّماا فعلنااه أو لام نفعلاه، ولكنناا سانقوم كال ماا هاو 
، أن أماساالميركياة،  "التاايم"أكاد مساؤول إسارائيلي رفياع المساتوى لمجلاة و  ضروري للدفاع عن أمن إسرائيل".

 ريخ أرض اااا أرض علااى الحاادود اللبنانيااة السااورية.إسارائيل هااي ماان نّفااذ الهجااوم علااى قافلااة كانات تحماال صااوا
االول، وهااي الغااارة السااابعة التااي  أمااسوبحسااب المجلااة، فااإن الغااارة تماات فااي الساااعة العاشاارة والنصااف لياال 
 .6022ينفذها سالح الجو اإلسرائيلي منذ بداية الحرب في سوريا في العام 

ساارائيلية القاضااية بعاادم السااماح للنظااام السااوري وأوضااحت الصااحيفة أن الهجااوم يشااكل جاازءًا ماان السياسااة اإل
. وحسب المسؤول اإلسرائيلي فإن الصواريخ المرسالة تحمال رؤوساا حربياة "حزب هللا"بنقل أسلحة متطورة الى 

 أضخم وأخطر من معظم الصواريخ التي يوجهها الحزب ضد إسرائيل.
 62/6/6104، السفير، بيروت

 
 "إسرائيل"المجتمع العربي في  التمييز ضدّ الحكومات اإلسرائيلية قامت بلبيد:  .66
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اعتارف وزيار المالياة اإلسارائيلي ياائير البياد باأن الحكوماات اإلسارائيلية قامات : الوكااالت –االراضي المحتلة 
بالتمييز ضد المجتمع العربي في إسرائيل فاي نقطاة تخصايز الماوارد. وقاال البياد إن الحكوماات اإلسارائيلية 

فير وسااائل النقاال المناساابة للقاارى العربيااة، ولاام تبااادر بطاارح اسااتثمارات فااي المناااطق ذات المتعاقبااة لاام تقاام بتااو 
 األغلبية العربية، األمر الذي وقف عائقًا أمام نمو االقتصاد العربي في إسرائيل.

 62/6/6104، البيان، دبي
 

 فلسطينيين مع مسؤولين ويجتمعان رام هللا سراا  يزورانسرائيليين المالية والبيئة اإل وزيرا .60
أكدت مصادر إعالمية أن وزير المالية االسرائيلي يئير لبيد زار مدينة رام هللا برفقة وفد ضخم : سما–رام هللا 

 ماان وزارتااه، والتقااى بااوزير الماليااة شااكري بشااارة فااي إطااار مااا يساامى بتفاهمااات ماليااة مشااتركة بااين الطاارفين.
اع أن االجتمااع عقاد فاي فنادق"الموفينبيك" وساط رام وأفادت المصادر التي منعات مان الادخول لمكاان االجتما

 هللا تحت حراسة مشددة، حيث "منع من ليس له عمل من دخول المنطقة".
وقالت مصادر اسرائيلية إن االجتماعاات جااءت لترتياب حساابات مالياة "للمكاوس" والصاحة ودياون الكهربااء، 

 اء.فيما فرضت وزارة المالية تعتيما إعالميا شامال على اللق
وفاااي ذات الساااياق قالااات اإلذاعاااة العبرياااة الياااوم الثالثااااء إن وزيااار البيئاااة االسااارائيلي عميااار بيااارتس قاااام بزياااارة 

وأضاافت االذاعاة أن هاذه الزياارة غيار المسابوقة جااءت بادعوة مان  فجائية لمدينة رواباي شامال مديناة رام هللا.
 دينة الجديدة، التي تراعي نظام البيئة."أطراف" فلسطينية الطالع الوزير على مجريات البناء في الم

 62/6/6104، وكالة سما اإلخبارية
 

 "إسرائيلـ"كانت مناهضة ل 6100 سنةمن القرارات التي أقرتها ا مم المتحدة  %58: أيالون  .64
ظهار نائاب وزيار الخارجياة اإلسارائيلي الساابق وسافير إسارائيل إلاي  :خاصاة ترجماة-كومدوت  القدس-هللارام 

المتحدة "داني أيالون" في فيديو جديد حمل عنوان "حقيقة األمم المتحدة". ويظهار أياالون فاي الفياديو الواليات 
 وهو يكشف ما وصفها با"الُعيوب الهيكلية" التي جعلت األمم المتحدة عدوا وناقدا "للدولة اليهودية".

كاناات مناهضااة إلساارائيل،  6020ماان القاارارات التااي أقرتهااا األماام المتحاادة عااام  %52ويشااير أيااالون إلااى أن 
علااى الاارغم ماان الفظاعااات العدياادة التااي ترتكبهااا أنظمااة، ماان قبياال النظااام السااوري والنظااام الكااوري الشاامالي، 

ويادعي أياالون أن  ومن كون إسرائيل الدولة الديمقراطية المستقرة الوحيدة في الشرق األوسط، على حد زعمه.
ونّحت جانبا الميثااق الاذي يادعو إلاى المسااواة فاي حقاوق اإلنساان  الدول المختلفة انضمت إلى األمم المتحدة

مفضاالة المصااالح السياسااية، وأن الاادول العربيااة واإلسااالمية ودول عاادم االنحياااز اناادمجت معااا لتشااّكل كتلااة 
 انتخابية ذات أغلبية مستقلة هدفها النْيل من سمعة الواليات المتحدة ونزع الشرعية عن إسرائيل.
 68/6/6104، القدس، القدس

 
 

 الطيبي: فلسطينيو الداخل يرفضون يهودية الدولة ولن يغادروا بيوتهم .68
حمااد الطيبااي، إن الفلسااطينين داخاال أقااال العضااو العربااي فااي الكنيساات االساارائيلي  :دوت كااوم القاادس-هللارام 

دنهم وقاراهم داخال اسرائيل ال يقبلاون إطالقاا فكارة االعتاراف باسارائيل كدولاة يهودياة، ولان يوافقاوا علاى تارك ما
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اسرائيل، ولن يقبلوا بأن يتم نقلهم في إطار "تبادل االراضي" باين السالطة الفلساطينية واسارائيل حاال تام توقياع 
 اتفاق سالم شامل، كونهم " ليسوا موضع مقارنة مع المستوطنين".

 68/6/6104، القدس، القدس
 

 د ا قصى وا حزا  العربية تقاطععن المسج انقسام في الكنيست حول سح  "الوصاية ا ردنية" .62
شااااهدت ماااداوالت جلسااااة الكنيسااات اإلساااارائيلي حاااول موضااااوع بساااط الساااايادة  :جرايساااي برهااااوم- بتااارا-عماااان

اإلسرائيلية على المسجد االقصى المبارك انقساما حادا بين ما هو مؤيد لسحب الوصاية األردنية عليها وباين 
وقد افتتح عضو الكنيست موشيه فيغلين مداوالت جلساة  يه.ما هو رافض لذلك وابقاء الوضع على ما هو عل

الكنيساات حااول بسااط الساايادة اإلساارائيلية علااى "األماااكن المقدسااة فااي الحاارم القدسااي" حيااث قااال:" ان القيااادة 
اإلسرائيلية تهرب من بشائرها وتنازلت من وراء ظهر شعبها عان كال بقااء لسايادتها علاى الحارم القدساي، وان 

بيااة تسااتطيع رفااع علمهااا فيااه فااي الوقاات الااذي يمنااع فيااه ماان رفااع علاام اساارائيل، حتااى وصاال كاال منظمااة ارها
 األمر بأفراد الشرطة بالتوصيه لالسرائيليين بانزال القبعة عن رؤوسهم".

، والاااذي يحكااام "الحااارم القدساااي"ورميناااا الهدياااة التاااي فاااي داخلاااه  "حاااائط الباااراق"وأضااااف "لقاااد أخاااذنا المغلاااف 
قدسااي يساايطر علااى القاادس وماان ال يساايطر علااى الحاارم القدسااي ال يوجااد لااه بياات فااي ويساايطر علااى الحاارم ال

وفي نهاياة كلمتاه طالاب فيغلاين مان الحكوماة اإلسارائيلية الساماح لكال يهاودي بحرياة الحركاة داخال  اسرائيل".
 الحرم القدسي ومن جميع البوابات المؤدية اليه، والدخول والصالة في داخله.

س اليساااري عضااو الكنيساات زهافااا غااالؤون ردا علااى أقااوال فيغلااين "ماان ياادعو اليااوم وقالاات رئيسااة حاازب مياارت
بالذهاب إلى الحرم القدسي يرمي في داخله عود ثقاب ليحرقه، من يذهب اليوم إلى الحرم القدسي يادعو إلاى 
التحاااريض الاااذي يهااادف إلاااى شااايء واحاااد هاااو تفجيااار عالقاااات اسااارائيل ماااع العاااالم العرباااي، وهاااذا هاااو هااادف 

 وأضافت غالؤون ان "السيادة على الحرم القدسي ال تحدد بتحريضاتكم". ين".فيغل
يجب السماح للجميع يهود ومسلمين ومسايحيين  "الليكود بيتنا"وقالت عضو الكنيست ميري ريغيف من حزب 

 ودروز بالصالة في الحرم القدسي، ألناه لايس مقتصارا علاى دخاول مان يقاول ال الاه اال هللا محماد رساول هللا،
وأوصااى  ."اسااس عقياادة التوحيااد اليهوديااة والتااي تتلااى فااي صاالوات الصاابح والمغاارب"ويحظاار علااى ماان يقاارأ 

عضو الكنيست نحماان شااي مان حازب "العمال" بالتناازل عان ساحب السايادة األردنياة علاى األمااكن المقدساة 
 إدراكأعضااء الكنيسات في الحرم القدسي واصفا اياه ببرميل مواد متفجرة يساتطيع كال واحاد أن يفجاره، داعياا 

 حساسية هذا المكان المقدس بالنسبة للمسلمين.
للتغيياار" و"الجبهااة الديمقراطيااة  العربيااة-الموحاادة"القائمااة  45وكاناات الكتاال الااثالث الناشااطة بااين فلسااطينيي 

للساااالم والمسااااواة" و "التجماااع الاااوطني الاااديمقراطي"، قاااد قاااررت بشاااكل وحااادوي مقاطعاااة الجلساااة االساااتفزازية، 
اتهماات رئاايس الحكومااة بنيااامين نتنياااهو بأنااه يقااف ماان وراء هااذه الجلسااة االسااتفزازية، وأكاادت الكتاال "أن هااذا و 

البحاااث ال شااارعية لاااه، وياااتم بمباااادرة ناااواب اليماااين المتطااارف وبتواطاااؤ واضاااح مااان االئاااتالف الحااااكم ورئيساااه 
 بنيامين نتنياهو".

 62/6/6104، الغد، عّمان
 

 دولة يهودية "إسرائيلـ"حظر تسجيل جمعية أهلية ال تعترف بلشروع قانون م :التشريعلجنة  .67
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صادقت لجنة التشريع الوزارية في إسرائيل أمس على مشاروع قاانون يقضاي بحظار : أندراوس زهير-الناصرة 
تسااجيل جمعيااة أهليااة ال تعتاارف بإساارائيل دولااة يهوديااة. وقالاات صااحيفة هااارتس العبريااة إنااه ماان المتوقااع أْن 

صاادقة الكنيسات، فاي ظال الادعم الكبيار الاذي أباداه أعضااء كتال االئاتالف الحااكم، حياث يحظى المشاروع بم
ومن الجدير بالذكر، أن الكنيست اإلسرائيلي في دورتاه الحالياة  سيصبح القانون ساري المفعول خالل شهور.

تضييق هامش يواصل المضي قدًما على منواله في الدورة السابقة في تشريع القوانين العنصرية ضد العرب و 
الحقااوق والحريااات بحقهاام. وتاارى المنظمااات الحقوقيااة فااي إساارائيل أن القااانون الجديااد المقاادم ماان رئيسااة لجنااة 

يعناااي عملياااة فااارض اإلعتاااراف بيهودياااة الدولاااة علاااى  "بيتناااا إسااارائيل-"ليكاااودالداخلياااة البرلمانياااة مياااري ريغاااف 
مان ناحيتاه،  دم تسجيلها يجعلها غيار قانونياة.الجمعيات األهلية، خاصة لدى فلسطينيي الداخل عنوة، ألن ع

قال موقع صحيفة )يديعوت أحرونوت( إن النائب ليفين سيقدم مشروع قاانون أساساي يانز علاى أن إسارائيل 
هااي دولااة الشااعب اليهااودي، وياانز اقتااراح القااانون المعاادل علااى أن الحااق لتقرياار المصااير القااومي فااي دولااة 

، ويرمااي القااانون أيًضااا إلااى إرساااء حااق كاال يهااودي بااالهجرة إلااى إساارائيل هااو حااق خاااز بالشااعب اليهااودي
إساارائيل. كمااا يعتاازم ليفااين تقااديم قااانون خاااز يحاادد أن العبريااة هااي اللغااة الرساامية الوحياادة فااي إساارائيل، أمااا 
م العربية واإلنجليزية فهما لغتان رسميتان ولكن ثانويتان. وتابع الموقع إن هنااك العدياد مان القاوانين التاي سايت

 .تقديمها للكنيست اإلسرائيلي لجعل الدولة العبرية أكثر يهودية وأكثر ديمقراطية، على حد تعبيره
 62/6/6104، القدس العربي، لندن

 
 لقطع التيار عن الضفة ا وانسرائيلية: آن اإل الكهربا شركة  .65

أن  طاااال-رون فتااااح قاااال رئااايس شاااركة الكهربااااء االسااارائيلية ي :خاصاااة ترجماااة -دوت كاااوم  القااادس-رام هللا 
واضااااف الموقاااع االلكتروناااي لصاااحيفة "ياااديعوت  "الوقااات قاااد حاااان لقطاااع الكهربااااء عااان السااالطة الفلساااطينية".

طااال هااذه جاااءت فااي اجتماااع اللجنااة الماليااة للكنيساات، حيااث قااال "ان الشااركة ال -احرونااوت" ان اقااوال رون 
الحكومااة االساارائيلية لحاال مسااألة  طااال-ودعااا رون  ماان ذلااك". أكثااريمكنهااا تحّماال هااذا الاادين علااى عاتقهااا 

مستحقات شركة الكهرباء على السالطة، مشايرًا الاى امتنااع الشاركة لغاياة اآلن عان القياام بقطاع الكهربااء عان 
 السلطة وفقًا لما تتعامل به مع باقي زبائنها من المتخلفين عن الدفع.

 68/6/6104، القدس، القدس
 

 ية عن مناصرين للفلسطينيينمجموعة ضغط إسرائيلية تجمع ملفات سر  .69
تعكاف مجموعاة "ساتاند وذ أس" عوتعناي قعاف معناا ، وهاي مجموعاة  :خاصة ترجمة-كومدوت  القدس-هللارام 

ضغط إسرائيلية يمينية على تجميع معلومات عن العشرات من األشخاز المدافعين عان حقاوق الفلساطينيين 
هااذا الموقااع يتضاامن معلومااات عاان شخصاايات  علااى موقااع إلكترونااي خّصصااته بأكملااه لهااذا الغاارض، مااع أن

 معادية للسامية مثل "كيفن مكدونالد".
( فاي مسااعدة "مناصاري إسارائيل علاى الارّد stand4facts.orgويكمن الهدف من إنشاء الموقع اإللكتروني )

علااااى المتحاااادثين المناهضااااين إلساااارائيل الااااذين يتوجهااااون إلااااى الجامعااااات" عللتعريااااف بالقضااااية الفلسااااطينية  
وُيعلن الموقع اإللكتروني أنه ما كان ممكنا إنشاؤه لوال "الدعم المالي السخي الذي قدمته مؤسساة  مجابهتهم.و 

وتنادرج ذخيارة المعلوماات  نيوتن دي، وراتشيل بكر بالشاراكة ماع مؤسساة الجالياة اليهودياة فاي لاوس أنجلاس".
مناصااارة لحقاااوق الفلساااطينيين ضااامن التاااي جّمعتهاااا مجموعاااة "ساااتاند وذ أس" عااان المتحااادثين والمجموعاااات ال
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الجهااود التااي تبااذلها لتحسااين صااورة إساارائيل فااي الجامعااات عاألجنبيااة ، وتنفااق المجموعااة نصااف أموالهااا فااي 
وعندما تستعرض الموقع اإللكتروني، تكتشف بأن المجموعة تصف منظمة كسر الصمت  سبيل تحقيق ذلك.

ها منظمة "هامشية تناصر قضية منظمات متطّرفة تعارض التي توّثق انتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان بكون
وجااود إساارائيل"، فيمااا تصااف المجموعااة منظمااة عدالااة الحقوقيااة بأنهااا تتبّنااى "أجناادة بعياادة الماادى ترمااي لناازع 
شاارعية الدولااة اليهوديااة وتشااويه ساامعتها"، فيمااا تصااف منظمااة رصااد حقااوق اإلنسااان "هيومااان رايااتس ووتااش" 

 هضة إلسرائيل."بأنها "مجموعة ضغط منا
 68/6/6104، القدس، القدس

 
 النظام القضائي يتعامل مع المتهمين بجرائم "جباية الثمن" باللين والهوادة": إسرائيل" .01

قال شموئيل جيربي كبير المحققين في وحادة الشارطة االسارائيلية المساؤولة عان وليامز:  دان-الضفة الغربية 
ة "فااي كاال حااادث نااذهب القصااى اتهامااات ممكنااة لكننااا فااي النهايااة عمليااات "جبايااة الااثمن" لرويتاارز فااي مقابلاا

ويقااول بعااض مسااؤولي األماان والخبااراء المسااتقلين إنااه إذا فشاالت الحملااة  نواجااه فراغااا فااي النظااام القضااائي."
 فالمشكلة هي أن النظام القضائي يتعامل مع المتهمين بجرائم "جباية الثمن" باللين والهوادة. 

السااجن الجماااعي العااداد كبياارة ماان المشااتبه بهاام ماان الفلسااطينيين فلاام يصاادر حكاام لكاان علااى النقاايض ماان 
بالسااجن لفتاارة طويلااة سااوى علااى يهااودي واحااد وبلغاات ماادة سااجنه عامااا وذلااك لتمزيااق اطااارات ساايارة عربااي 

 وكتابة تهديد بالقتل على جدار منزل ناشط اسرائيلي مناهض للمستوطنات.
ال يسااتهدفون  ألنهاامبيه مخربااي "جبايااة الااثمن" بالمتشااددين غياار مناسااب ويقااول مسااؤولون بااوزارة العاادل إن تشاا

وقاال يهاودا شايفر نائاب المادعي العاام لرويتارز "هاذه ليسات مان أعماال القتال أو  إلحاق أذى بادني بااالخرين.
الشروع في القتل أو االعتداء الجسيم... االرهااب الفلساطيني يتمياز بقادر أكبار كثيارا مان العناف ولايس مجارد 

ولهااذا الساابب توجااه للمخااربين فااي العااادة اتهامااات أخااف مثاال إلحاااق الضاارر  تابااة شااعارات علااى الجاادران."ك
لكاان مسااؤولين آخاارين يقولااون إن ماان الممكاان بكاال سااهولة أن تخاارج حااوادث "جبايااة الااثمن" عاان  بالممتلكااات.

ن باالسام. وتقاول وتقاول الشارطة إن مرتكباي االعتاداءات بضاع عشارات فقاط كثيارون مانهم معروفاو  السيطرة.
ن بعضهم في سن الثانية عشرة. 20أيضا إن عددا كبيرا منهم ربما في حدود  وقاال  في المئة من األحداث وا 

شااايفر "مااان الصاااعب جااادا ايجااااد قااااض يوافاااق علاااى احتجااااز أحاااداث صاااغار السااان الساااتجوابهم وهاااذا يجعااال 
 التحقيق صعبا."

 68/6/6104، وكالة رويترز لألنبا 
 

 رائيلي من تعرض حز  هللا  حد قادتهاتخوف إسهآرتس:  .00
كشفت صحيفة "هارتس" العبرية األربعاء عن إزدياد المخاوف لدى قادة األجهزة األمنياة اإلسارائيلية مان تنفياذ 
"حاازب هللا" اللبناااني عمليااات "انتقاميااة" ضااد قادتااه الكبااار، رًدا علااى اسااتهداف قافلااة الصااواريخ األخياارة علااى 

 نية أول أمس االثنين.الحدود السورية اللبنا
سارائيل مناذ اغتياال  وأشار المحلل العسكري للصحيفة "عاموس هرئيل" إلى وجود حساب مفتوح باين الحازب وا 
رئاايس أركانااه عماااد مغنيااة قباال أعااوام، ماارورًا باغتيااال مساائول كبياار آخاار مااؤخًرا ببيااروت وهااو حساان القاايس، 

ك التاااي سااابقتها مناااذ بااادء األحاااداث فاااي ساااوريا عاااام يضااااف إليهاااا الغاااارات األخيااارة علاااى قافلاااة األسااالحة وكاااذل
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ويعتقد "هرئيل" أن "الحزب ينتظر الفرصة المناسبة الستهداف إحادى الشخصايات اإلسارائيلية الهاماة  .6022
 في الخارج"، الفًتا إلى أنه تم تشديد الحراسة على الشخصيات الهامة وبخاصة في الخارج.

 62/6/6104، عكا اون الين
 

 غر  المسجد ا قصى اإلسالمي جنو سيطرة على الوقف لللعاد" تسعى ا" ى:مؤسسة ا قص .06
" االسااااتيطانية الساااايطرة علااااى الوقااااف العااااادحااااّذرت "مؤسسااااة األقصااااى للوقااااف والتااااراث" ماااان سااااعي جمعيااااة "

فااي منطقااة قصااور الخالفااة األمويااة جنااوبي وغربااي المسااجد األقصااى المبااارك، بهاادف تسااريع تنفيااذ  اإلسااالمي
ة واسااعة، ماان ضاامنها افتتحاااح نفااق تحاات األرض يصاال مااا بااين ماادخل وادي حلااوة والمنطقااة مشاااريع تهويدياا

" المااذكور يااأتي  العااادمصااادر صااحفية إساارائيلية أن مخطااط "  وأشااارت المالصااقة لجنااوب المسااجد األقصااى.
ادات باادعم خفااي ماان وزياار االسااكان واالسااتيطان "اوري أريئياال" ووزياار "القاادس "نفتااالي بناات"، واألثنااان ماان قياا

حزب " البيت اليهاودي"، واعتبارت المؤسساة هاذا المخطاط بأناه يزياد المخااطر علاى المساجد األقصاى ويهادده 
هااذا وكاناات مصااادر إساارائيلية نشاارت خااالل الساااعات األخياارة تقااارير تفيااد بوجااود إجااراءات متقدمااة  مباشاارة.

" العاااادصاااى الاااى جمعياااة "ومساااودة أتفااااق ُتفضاااي بنقااال صاااالحيات إدارة المنطقاااة جناااوب غااارب المساااجد األق
وجاااود اختالفاااات داخلياااة فاااي عااادة مؤسساااات  إلاااىاالساااتيطانية، وأرجعااات هاااذه المصاااادر اإلسااارائيلية السااابب، 
 منه.ومنظمات تشارك في إدارة الموقع المذكور والمنطقة القريبة 

 وأكااادت "مؤسساااة األقصاااى" أن هاااذا الموقاااع الباااال  مسااااحته عااادة دونماااات، هاااو وقاااف إساااالمي خاااالز، يتباااع
م، وهااو مالصااق للمسااجد 2621المسااجد األقصااى، تساايطر عليااه أذرع االحااتالل التنفيذيااة منااذ احتاللااه عااام 

" واالحتالل اإلسرائيلي، من منطلاق توزياع األدوار وتساريع تهوياد محايط المساجد  العاداألقصى، وأن جمعية "
باادورها، بتسااريع تنفيااذ مشاااريع "، والتااي سااتقوم العاااداألقصااى، سااتقوم بنقاال "صااالحيات" اإلدارة الااى جمعيااة "

 .ضخمة في الموقع المذكور تهويديه
68/6/6104مؤسسة ا قصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 "معتقل "بئر السبعباالعتدا  عليه أثنا  وجوده بعد استشهاد أسير مقدسي  .00

 41": استشهد بعد منتصف الليلة قبل الماضية، األسير المقدسي جهااد عباد الارحمن الطويال )امع” -القدس 
 ديكل". قسم-عاما(، متأثرا بإصابته بعد االعتداء عليه أثناء تواجده في سجن "بئر السبع 

بعااد منتصااف الليلااة قباال الماضااية، فااي مستشاافى  26وأفاااد شااقيقه شااريف الطوياال، ان جهاااد استشااهد الساااعة 
أثنااء تواجاده فاي  أسابوعينسوركا" بمدينة بئر السبع، علماا اناه تام االعتاداء علياه بالضارب ورشاه الغااز قبال "

 أشهر بتهمة "قيادة مركبة دون ترخيز". 0سجن بئر السبع، ليقضي محكوميته بالسجن الفعلي لمدة 
ثاام نقاال الااى المستشاافى وأوضااح ان جهاااد اصاايب حينهااا بفقاادان الااوعي وقاادم لااه العااالج بعااد فتاارة ماان الوقاات، 

لتلقي العاالج لخطاورة وضاعه الصاحي، وبقاي مناذ ذلاك الوقات قياد العاالج فاي المستشافى، وفاي حالاة غيبوباة 
 كاملة.

باادوره اسااتنكر وزياار شااؤون االساارى والمحااررين عيسااى قراقااع أمااس، الجريمااة البشااعة التااي قااام بهااا االحااتالل 
 محمله المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

 62/6/6104م، رام هللا، ا يا
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نقاذ حياتهم شهر نيسان/: قراقع .04  أبريل القادم سيكون مفصليا في دعم ا سرى وا 
زهياار أنااادراوس: حااذر وزياار شااؤون األسااارى والمحااررين عيسااى قراقااع أماااس الثالثاااء ماان التااادهور  الناصاارة ا

لخمسااين يومااا ماان الخطياار الااذي طاارأ علااى صااحة األساارى المضااربين عاان الطعااام والااذين تجاااوز بعضااهم ا
اإلضراب وجميعهم نقلوا إلاى المستشافيات اإلسارائيلية. وأشاار قراقاع إلاى أن األسارى قارروا أن يبادؤوا خطاوات 
تصعيدية واحتجاجية في شهر نيسان القادم وسيكون العنوان الرئيسي إنقاذ األسرى المرضاى وتحساين شاروط 

 الحياة بالسجون.
طان واألورام فااي صاافوف األساارى، وأن الحالااة الصااحية لعاادد ماانهم حالااة مصااابة بالساار  00وأوضااح قراقااع أن 

واعتباار قراقااع أن شااهر نيسااان/أبريل القااادم وهااو شااهر يااوم األسااير ساايكون مفصااليا فااي  أصاابحت خطياارة جاادا
نقاذ حياتهم والدعوة إلى إطالق سراحهم من سجون   .االحتاللدعم األسرى وا 

62/6/6104القدس العربي، لندن،   

 
 نابلس ويعتقل موظفيهافي  "التضامن"قتحم مؤسسة االحتالل ي .08

اقتحماات قااوات االحااتالل اإلساارائيلي فجاار الثالثاااء مقاار مؤسسااة التضااامن الدوليااة : دغلااس عاااطف-نااابلس 
لحقوق اإلنسان وسط مدينة نابلس واعتقلت خمسة مان العااملين فيهاا، كماا دهمات واقتحمات عاددا مان مناازل 

التي تعناى بشاؤون -قوات االحتالل مدير عام مؤسسة التضامن الحقوقية  واعتقلت .المواطنين في قرى أخرى 
عاماا( بعاد اقتحاام منزلاه شارق ناابلس، كماا اعتقلات المحاامي  42فارس أباو الحسان ) المحامي-أيضااألسرى 

عامااا(  02كمااا اعتقلاات المحااامي بالمؤسسااة أسااامة مقبااول ) محمااد عابااد ماان مناااطق داخاال الخااط األخضاار.
مان جهتاه قاال  عاماا(. 06عاما( والموظفة نارمين ساالم ) 00مؤسسة الصحفي أحمد البيتاوي )والباحث في ال

قااوات االحااتالل اعتقلاات أيضااا المحااامي محمااد عابااد  إن-األخضاارماان مناااطق الخااط -المحااامي سااليم واكاايم 
 المكلف بمتابعة قضايا أسرى مؤسسة التضامن الدولية.

 68/6/6104الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 عاماا في "مقابر ا رقام" 06بعد احتجازهما لنحو الحتالل يسلم رفات شهيدين االضفة:  .02
، رفااات الشااهيدين راغااب أحمااد عااازت الثالثاااء ساالمت ساالطات االحااتالل، مساااء يااوم :ساامودي علااي-جنااين 

جرادات من بلدة السيلة الحارثية، بمحافظة جنين، وسامي فتحي بشاارات مان بلادة طماون بمحافظاة طوبااس، 
 ى معبر"نسيني شلوم" قرب مدينة طولكرم.وذلك عل

، خااالل مهاجمااة قااوة ماان الجاايش 6000آذار  20استشااهد بتاااريخ  عامااا( 62وكااان الشااهيد سااامي بشااارات )
وأما الشهيد راغب جرادات، فكان قد ارتقى في عملية فدائية في مدينة حيفاا خاالل معركاة "الساور  اإلسرائيلي.

ماان بياانهم ضااباطا  إساارائيليا 60، قتاال فيهااا أكثاار ماان 6006نيسااان  20الااواقي" ومعركااة مخاايم جنااين، بتاااريخ 
 في جيش االحتالل.

68/6/6104القدس، القدس،   
 

 في ا غوار بالرحيل بحجة المناورات العسكرية فلسطينية عائلة االحتالل ُيخطر عشرين .07
ياااق فاااي األغاااوار عائلاااة باااوادي إبز  60": ساااّلمت قاااوات االحاااتالل اإلسااارائيلي، مسااااء أماااس، اوفااا” -طوبااااس 

 الشمالية إخطارات بإخالء مضاربهم بحجة إجراء مناورات عسكرية.
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وقال ممثل وادي إبزيق عمااد حاروب، إن قاوات االحاتالل دهمات المنطقاة وسالمت الساكان إخطاارات باإخالء 
 مضاربهم اليوم األربعاء، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء، لدواعه عسكرية.

62/6/6104ام، رام هللا، ا ي  
 

 رسل إلى هواتف الغزيين رسائل تدعوهم لـ"الخيانة الوطنية"تُ  اإلسرائيليةمخابرات ال .05
تقوم فيها المخابرات اإلسرائيلية لجماع المعلوماات عان نشااط  استخباريةغزة ا أشرف الهور: في أحدث عملية 

هواتااف بعااض المااواطنين، تاادعوهم بشااكل المقاومااة الفلسااطينية فااي قطاااع غاازة، أرساالت رسااائل قصاايرة علااى 
"الخيانة الوطنية" من خالل تقاديمهم معلوماات عان المسالحين عبار أرقاام وضاعتها فاي هاذه الرساائل، امباشر ل

بشااكل يشااير إلااى فقاادان األماان اإلساارائيلي لعمالئااه علااى األرض، علااى خلفيااة الحمااالت األمنيااة التااي نفااذتها 
 رت من التجاوب مع هذا األسلوب الجديد.أجهزة األمن مؤخرا في غزة، والتي حذ

أنفااق المقاوماة"، وعان أعماال المقاوماة عناد الحادود، حياث ‘الرسائل تدعو السكان كاذلك لإلباالض عان أمااكن 
وضااع فااي تلااك الرسااائل أرقااام هواتااف لضااباط المخااابرات اإلساارائيلية، ليااتم التواصاال معهاام لتقااديم المعلومااات. 

سااااكان ماااان التجاااااوب مااااع الرسااااائل النصااااية التااااي ترساااالها المخااااابرات حكومااااة الالوحااااذر مصاااادر أمنااااي فااااي 
 اإلسرائيلية، وقال إنها تدعو لا"الخيانة الوطنية".

ومؤخرا أعلنت أجهزة األمن فاي غازة أنهاا وجهات عادة ضاربات للمخاابرات اإلسارائيلية بكشافها عان العدياد مان 
 تشافها لمنظومة تجسس إسرائيلية.العمالء، كما أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحماس عن اك

62/6/6104القدس العربي، لندن،   

 
 "ناحل عوز" شرقي مدينة غزةموقع قر  إصابات خالل قمع االحتالل لمسيرة  .09

أصاايب شاابان فلسااطينيون بياانهم صااحفيون، برصاااز قااوات االحااتالل "اإلساارائيلي"، وحاااالت اختناااق،  غاازة:
" مساايرة شاابابية ساالمية قاارب موقااع "ناحاال عااوز" علااى السااياج أمااس، خااالل قمااع قااوات االحااتالل "اإلساارائيلي

ورفااع الشاابان أعالمااًا فلسااطينية والفتااات واقتربااوا ماان السااياج الفاصاال، فبااادرتهم  الفاصاال، شاارقي مدينااة غاازة.
 قوات االحتالل بإطالق النار والقنابل المسيلة للدموع. 

ارياااة فاااي سااااقيهما، بينماااا أصااايب عشااارات وقالااات مصاااادر طبياااة ومحلياااة إن صاااحفيين اثناااين أصااايبا باااأعيرة ن
آخاارون بياانهم صااحفيون بحاااالت اختناااق، جااراء كثافااة الرصاااز، وقناباال الغاااز المساايل للاادموع، الااذي أطلقااه 
جنود االحتالل باتجاه مسيرة دعا إليهاا "ائاتالف شاباب االنتفاضاة" بعناوان "الشاباب يناتفض فاي ذكارى مجازرة 

بحااق المصاالين فااي  2664ارتكبهااا المتطاارف باااروش غولدشااتاين عااام  الخلياال"، فااي إشااارة إلااى المجاازرة التااي
 الحرم اإلبراهيمي، وراح ضحيتها العشرات. 

6/6/6104الخليج، الشارقة،   
 

 بلدية ولجنة ناشطة في المخيمات الفلسطينية في لبنان 83تكّرم  المتحدةا مم  .21
مات الحضااارية االساساااية عنهاااا، واقاااع صاااعب فاااي ظااال غيااااب الخااادبالمخيماااات الفلساااطينية فاااي لبناااان  تعااايش

كالخاااادمات المتصاااالة بالمياااااه والصاااارف الصااااحي والنفايااااات الصاااالبة والطرقااااات، وازدادت أوضاااااع الالجئااااين 
 022الجئ فلسطيني وسوري ما رفع عدد الساكان الاى  ألف 02الفلسطينيين تفاقمًا اجتماعيًا لجوء ما يقارب 

 المجتمعات تهميشًا. أكثرالفا وما جعل منها 
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عبار مشاروع، تحساين الظاروف « UN-HABITAI»و « UNDP»الواقع دفاع ببرناامجي األمام المتحادة  هذا
الحياتية في التجمعات الفلسطينية الهادف الى تخفيف الواقع الحياتي الصاعب لتلاك التجمعاات وتعزياز فارز 

 الحصول على الخدمات الحضرية االساسية وظروف المأوى لالجئين.
بلادات مجااورة فضااًل  4تجمعاا فلساطينيا و 44مشاروعًا طارئاًا للبناى التحتياة فاي  52نجح المشروع في تنفيذ 

مااأوى يسااكنه نااازحون فلسااطينيون ماان سااوريا، وهااو يسااتكمل انشااطته عباار اشااراك  004عاان تأهياال وتجهيااز 
 اللجان المحلية والشعبية فضاًل عن البلديات المعنية واللجان االصلية.

أنشطة المشروع الممولة من الحكاومتين األلمانياة  إلنجاحلبلديات واللجان الشعبية وتقديرًا للجهود التي بذلتها ا
بلديااااة ولجنااااة محليااااة وشااااعبية لبنانيااااة  08، كاااارم برنامجااااا األماااام المتحاااادة 4100والسويساااارية خااااالل العااااام 

 «.لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني»وفلسطينية خالل احتفال اقيم في السرايا الحكومية برعاية 
 62/6/6152، مستقبل، بيروتال

 
 أرقام كارثية للبطالة في فلسطين :خبير اقتصادي .40

وماار  6020منااذ عشاارة أيااام أعلاان مركااز اإلحصاااء الفلسااطيني نتااائج الربااع الرابااع لمسااح القااوى العاملااة لعااام 
عدي إعااالن النتااائج بمااا تحملااه ماان كارثااة حقيقيااة ماارور الكاارام وكأنااة ال يوجااد مشااكلة حقيقيااة باال كارثااة تساات

الوقوف عندها , و شملت النتائج على أرقام كارثية لمعدالت البطالاة فاي فلساطين وخصوصاا فاي قطااع غازة 
نتيجااة إلغااالق اإلنفاااق مااع جمهوريااة مصاار العربيااة وتضاايق و تشااديد الحصااار علااى قطاااع غاازة ماان الجانااب 

د األوليااة الالزمااة للقطاااع اإلساارائيلي بمنعااة دخااول مااواد البناااء عاان طريااق المعباار الرساامي والعديااد ماان المااوا
الصناعي , وتعكس األرقام المرتفعة حالة التدهور الحادة التي وصلت إليها مختلف األنشطة االقتصادية فاي 

 قطاع غزة.
ألاف  002حياث بلا  عادد العااطلين عان العمال حاوالي  %6256و ارتفعت معدالت البطالة في فلسطين إلاى 

ألااف فااي  226ألااف فااي الضاافة الغربيااة وحااوالي  242م حااوالي ، ماانه6020شااخز خااالل الربااع الرابااع لعااام 
قطاااع غاازة , و مااا ياازال التفاااوت كبياارًا فااي معاادل البطالااة بااين الضاافة الغربيااة وقطاااع غاازة حيااث بلاا  المعاادل 

سااانة أعلاااى  64 -60فاااي الضااافة الغربياااة , وساااجلت الفئاااة العمرياااة  %2556فاااي قطااااع غااازة مقابااال  0552%
, وبااالرغم ماان االنفتاااح الموجااود بالضاافة  6020فااي الربااع الرابااع لعااام  %4056معاادالت للبطالااة حيااث بلغاات 

الغربيااة إال أن انخفاااض معاادل البطالااة عاان قطاااع غاازة ناااتج عاان اسااتيعاب العمااال الفلسااطينيين ماان الضاافة 
 ألف عامل. 202الغربية في سوق العمل اإلسرائيلي , حيث يبل  عددهم 

أي قبل إغالق األنفاق مع جمهورية مصر العربية حيث بل  معاد  6020 وبمقارنة نتائج الربع الثاني من عام
,  6020ألف شخز , مع الرباع الراباع لعاام  205وبل  عدد العاطلين عن العمل في حينه  %6156البطالة 

ألااف شااخز  22وانضاامام  %2052بمعاادل  6020نجااد ارتفاااع النساابة خااالل السااتة أشااهر األخياارة ماان عااام 
 لة و الفقر.إلى مستنقعات البطا

ونتيجاااة لتأثرهاااا المباشااار باااإغالق األنفااااق ساااجلت محافظاااة رفاااح النتيجاااة األعلاااى فاااي معااادالت البطالاااة فاااي 
عان الرباع الثااني مان حياث بلا  معادل  %22بارتفااع  %4552فلساطين, حياث بلغات النسابة فاي الرباع الراباع 

 .%06البطالة لمحافظة رفح في حينه 
فاي قطااع غازة يناذر بتفااقم الكارثاة حياث أن معادالت البطالاة مرشاحة  إن استمرار الوضاع علاى ماا هاو علياة

 .%40لتتجاوز 6024للزيادة في الربع األول من عام 
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كما و أظهرت النتاائج انخفااض مشااركة القاوى العاملاة فاي كافاة األنشاطة االقتصاادية وكاان النصايب األكبار 
إلااى  6020فااي الربااع الثاااني ماان عااام  %551فااي االنخفاااض لقطاااع اإلنشاااءات حيااث انخفضاات النساابة ماان 

فااي الربااع األول ماان عااام  %0و ماان المتوقااع أن تصاال النساابة إلااى  6020فااي الربااع الرابااع ماان عااام  256%
6024. 

 وبعد ظهور تلك النتائج الكارثية أصبح من الضروري طرح العديد من التساؤالت: 
يل بورقااة العمااال و منعاات عمااال الضاافة ماااذا سااوف تفعاال الساالطة الوطنيااة الفلسااطينية لااو لعباات إساارائ -2

أالف عامل من العمل في إسرائيل , كما خططات وساعت و فعلات بعماال قطااع  202الغربية والبال  عددهم 
 ألف عامل ؟؟؟؟  200غزة من قبل والذي كان يتجاوز عددهم 

للحااد مان ارتفاااع  هال يوجاد خطااط إساتراتيجية أو رؤيااة مساتقبلية حقيقيااة لادي السالطة الوطنيااة الفلساطينية -6
 معدالت البطالة في فلسطين ؟؟؟؟

من الجهة المسئولة المكلفة بتوفير حياه كريمة للعاطلين عان العمال وتاوفير شابكة أماان اجتمااعي لهام و  -0
 ألسرهم ؟؟؟؟

هاال يوجااد أي مشاااورات أو حااراك أو رؤيااة واضااحة لاادي الساالطة الوطنيااة الفلسااطينية لفااتح أسااواق العماال  -4
مال الفلسطينيين ضامن ضاوابط و محاددات بحياث ياتم اساتيعاب العماال ضامن عقاود لفتارة محاددة العربية للع

 ؟؟؟؟
(  ومنظمااة العماال العربيااة ILOأياان دور المؤسسااات الدوليااة والعربيااة وخصوصااا منظمااة العماال الدوليااة) -2
(ALOمن مشكلة تفاقم البطالة في فلسطين ؟؟؟؟ ) 
ألااف خااريج ساانويا فااي سااوق  02الجاادد البااال  عااددهم حااوالي هاال يوجااد أي خطااط السااتيعاب الخااريجين  -2

 العمل أم سوف ينضموا إلى مستنقعات البطالة بمجرد تخرجهم , ويصطدموا بالواقع المرير؟؟؟؟ 
هل تعتبر برامج التشاغيل المؤقات أو ماا يطلاق عليهاا بارامج البطالاة التاي تنفاذها المؤسساات الدولياة هاي  -1

 لمشكلة المتفاقمة ؟؟؟؟الحل األمثل لمعالجة تلك ا
أالف خاريج خاالل  20هل يعتبر برنامج جدارة الذي أطلقته الحكوماة فاي غازة والاذي يهادف إلاى تشاغيل  -5

 أحد الحلول المثلى لتلك المشكلة ؟؟؟؟ 6024عام 
68/6/6104قدس برس،   

 
 يتبتمويل دولة الكو  ماليين دوالر تسعةمشروع وحدات سكنية كلفته بغزة: وزارة ا شغال  .46

أن دولااة الكوياات سااتمول مشااروعا لبناااء وحاادات  بغاازة،غاازة: أعلناات وزارة األشااغال واإلسااكان لاادى الحكومااة 
 سكنية بمنطقة وادي غزة وسط القطاع بقيمة تسعة ماليين دوالر.

وحااادة ساااكنية جديااادة علاااى  200يوساااف الغرياااز أن هنااااك تواصااااًل ماااع مساااتثمرين لبنااااء  وأكاااد وزيااار األشاااغال
 انت تقوم عليها مستوطنة نتساريم جنوب مدينة غزة.األراضي التي ك

وقاااال الغرياااز فاااي تصاااريح صاااحافي، أماااس، إناااه سااايتم تشاااكيل لجناااة علياااا لفااارز ودراساااة اساااتمارات البحاااث 
االجتماعي لقرعة مدينة حمد السكنية، وستقوم اللجنة بنشر األسماء غيار المساتحقة عبار وساائل اإلعاالم ماع 

 2ر2مولهااا ماليزيااا بقيمااة إلااى أنااه تاام الباادء فعليااًا فااي تنفيااذ أربعااة مشاااريع تُ  وأشااار الغريااز فااتح باااب الااتظلم.
 مليون دوالر.

 62/6/6104ا يام، رام هللا، 
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 6100خالل سنة ربا  ا  مليون دوالر صافي  2,0 :البنك اإلسالمي الفلسطيني .40

، حيااث 6020ي أرباحااه للعااام "األيااام: ذكاار البنااك اإلسااالمي الفلسااطيني أنااه حقااق نمااوًا ملحوظااًا فاا -رام هللا 
المفصح عنها عبر بورصاة فلساطين الاى أن صاافي  6020تشير بيانات البنك الختامية األولية للسنة المالية 

دوالرات أميركية، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقادار  240424602أرباح الفترة بعد الضريبة قد بل  
 .%556بارتفاع بلغت نسبته  6026لعام دوالرا في البيانات المدققة  245624655

، حياث حقاق فاي شاهر كاانون 6024وأوضح البنك في بيان صحافي، أمس، أن نجاحاه تواصال خاالل العاام 
 ثاني من العام الحالي أعلى نتائج شهرية في تاريخه.

 21 ، ومان خااالل2662ياذكر أن البناك اإلسااالمي الفلساطيني يقاادم خدماتاه للجمهااور فاي فلسااطين مناذ العااام 
 صّرافًا آليًا منتشرة في فلسطين. 40فرعًا و

62/6/6104ا يام، رام هللا،   
 

 "اضحك.. تضحك لك الدنيا".. فيلم حول معاناة الفلسطينيين يتقدم في مهرجان برلين .44
يبااادأ الفااايلم الوثاااائقي "اضاااحك، تضاااحك لاااك الااادنيا" الاااذي عااارض فاااي مهرجاااان بااارلين  :العااادم مهناااد- الخليااال

 فلساطينيةمنتصف الشهر الجاري بمشاهد حقيقية صادمة تلخز احداث ليلة صعبة لعائلة  السينمائي الدولي
 مع االحتالل التي تقطن في حي تل الرميدة بمدينة الخليل.

وحظي الفيلم باهتمام كبار النقااد فاي مهرجاان بارلين الادولي، كماا قاال مخارج الفايلم ايهااب طرابياه فاي حاديث 
 شخز. آالف خمسةمن  أكثرالنقاد وشاهده  أمامه مع القدس دوت كوم، حيث تم عرض

دقيقاااة، الحيااااة اليومياااة التاااي تعيشاااها العاااائالت الفلساااطينية فاااي ظااال وجاااود االحاااتالل  60ويعااارض الفااايلم فاااي 
والمسااتوطنين، ماان خااالل توثيااق العااائالت ذاتهااا لاابعض مااا تتعاارض لااه ماان انتهاكااات واعتااداءات يوميااة فااي 

قاادس، حيااث كاناات منظمااة "بيتساايلم" الحقوقيااة لجااأت لتوزيااع آالت تصااوير مناااطق بماادينتي الخلياال وشاارقي ال
علااى العااائالت التااي تقطاان فااي مناااطق دائمااة التعاارض العتااداءات المسااتوطنين والجاايش لرصااد وفضااح هااذه 

 االنتهاكات كما يوضح طرايبه.
 68/6/6104القدس، القدس، 

 
 من إثارة فتنة دينية بالمنطقة "إسرائيل"تحذر  مصر .54

أعرب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، عن قلقه من األنباء الواردة عن قيام : ربيع أحمد-ة القاهر 
 الكنيست اإلسرائيلي، ببحث موضوع بسط السيادة اإلسرائيلية على المسجد األقصى.

ونوه فهمي، إلى خطورة السماح للمتطرفين بتصدر المشهد السياسي، وما لذلك من تبعات قد تؤدى إلى 
األوضاع في فلسطين والمنطقة ككل، وحث الحكومة اإلسرائيلية على القيام بما يلزم من جانبها نحو  انفجار

كبح جماح المتطرفين من أعضاء الكنيست، والذين درجوا خالل الفترة الماضية على اقتحام ساحات المسجد 
 األقصى واالحتكاك مع رواده.

ينية من خالل التعرض للمقدسات، ودعا إلى االلتزام وحذر الوزير فهمي، من مغبة إثارة التوترات الد
، وحتى اندالع االنتفاضة الثانية في عام 7691بمحددات الموضع القائم التي كانت قائمة منذ عام 
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وأكد فهمي أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وان البلدة القديمة والمسجد األقصى  .0222
 يها جزء ال يتجزأ من القدس الشرقية.وساحاته وكافة المقدسات ف

 62/6/6135الشرق، الدوحة، 
 
 مصرية تؤجل الحكم باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية محكمة .52

الدعوى المطالبة باعتبار حركة  فيقررت محكمة مصرية الثالثاء مد أجل الحكم : 07 عربي-عمان 
وكان من المقرر أن  قضائي.  ، بحسب مصدر09/0/0272 األربعاءحماس منظمة إرهابية لجلسة 

تصدر محكمة القاهرة لممور المستعجلة، الحكم في الدعوى إال أنها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى 
وقررت المحكمة ذاتها األسبوع الماضي مد  األربعاء، لتقديم مقيم الدعوى مستندات طلب ضمها للقضية.

أجل النطق بالحكم لثالث  ن المصري لهيئة المحكمة مدّ ويتيح القانو  الدعوى لجلسة اليوم.  فيأجل الحكم 
الرئيس المؤقت عدلي منصور، ورئيس  ، قدم دعوى مستعجلة ضدّ صبري وكان المحامي سمير  مرات.

الوزراء "المستقيل" حازم الببالوي، ووزير الداخلية )في الحكومة المستقيلة( محمد إبراهيم، بطلب الحكم 
دعواه، أن "حركة حماس نشأت  فيوذكر صبري  حماس منظمة إرهابية. وبصفة مستعجلة باعتبار حركة

فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية"، مشيرا إلى ارتباطها بعالقات وطيدة  فيكحركة مقاومة إسالمية 
 مع جماعة "اإلخوان اإلرهابية".

 62/6/6135، 63موقع عربي 
 
 اا غزيّ  31ا من المصري يفرج عن  .54

فلسطينيا من  71، عن 02/0/0272 أفرجت السلطات المصرية، مساء االثنين :ت كومدو  القدس-غزة 
 سكان قطاع غزة كانت قد احتجزتهم منذ ثالثة أشهر.

، فإن الجانب المصري قام بتسليم المحتجزين عبر معبر رفح وأن من بينهم غزةووفقا لوزارة داخلية حكومة 
يوما، مشيرًة إلى  70وام كان قد اعتقل مع والده المعتقل منذ معاقين باإلضافة لطفل لم يتجاوز األربعة أع
 أنه تم اعتقالهم أمام السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

 64/6/6135القدس، القدس، 
 

 على "المقدسات" من "إشعال خالفات دبلوماسية" في حال المساس بالوصاية "إسرائيل"يحذر  ا ردن .23
، اليوم الثالثاء، إن األردن أبل  إسرائيل أن أي مساس بوصايته قال مصدر دبلوماسي أردني رفيع :عّمان

على المقدسات اإلسالمية في القدس من شأنه إشعال خالفات دبلوماسية بين البلدين. ونقلت وكالة أنباء 
األناضول التركية عن المصدر قوله، إن "الحكومة األردنية أكدت لنظيرتها اإلسرائيلية )دون توضيح 

المملكة لن تتهاون في مسألة الوصاية على المقدسات اإلسالمية، وأن العبث بذلك قد يشعل  الطريقة( أن
خالفات وأزمة دبلوماسية بين البلدين". ولم يصدر إفادة رسمية من الجانبين األردني واإلسرائيلي حول ما 

ة بالدهم على ذكره المصدر. وأثار قرار مناقشة أعضاء الكنيست )البرلمان( اإلسرائيلي، فرض سياد
 .في األردن وشعبياً  وحزبياً  المقدسات في القدس استياًء برلمانياً 

 62/6/6152، الغد، عّمان
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 والتنمية: ال حل للقضية الفلسطينية على حسا  ا ردن العدالةحز   .29
نية نه ال حل للقضية الفلسطيأفالح العموش  .كد أمين عام حزب العدالة والتنمية مأ :بتراوكالة  –عّمان 

 مجرد أوهام. "الوطن البديل"ن الحديث عن فكرة أعلى حساب الدولة األردنية و 
ن الموقف األردني يتمثل في أن السالم واالستقرار في المنطقة إ ،مس الثالثاءأفي بيان له  ،وقال العموش

متها القدس لن يتحقق إال بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على االرض الفلسطينية وعاص
شار الى ان الشعب األردني لن يقبل، تحت أي أو  الشرقية وأن األردن هو األردن وفلسطين هي فلسطين.

 ظرف من الظروف، بأي حل للقضية الفلسطينية على حساب األردن.
 62/6/6152، الرأي، عّمان

  
 "الوطن البديل" "مقاومة"يتحدث عن  ينن ا ردنييعسكريال نيمتقاعدللبيان  .11

و ملل على مقاومة الوطن أتعهد متقاعدون عسكريون في األردن بالعمل بدون كلل  خاز:- ي اليومرأ
في عّمان يرد مباشرة  وأصدر العشرات من المتقاعدين العسكريين بياناً  البديل والدولة البديلة في األردن.

ن البيان الذي نشرته صحيفة وتضم  الثاني لوجود مشاريع للوطن البديل في األردن.هللا على نفي الملك عبد
المعاكس لخطاب الملك يوم  االتجاهعبارات حادة في  االجتماعيكل األردن والعديد من وسائط التواصل 

األحد الماضي حيث كان قد قال بأنه سيعلن عن أسماء الذين يثيرون الفتنة في البالد بدعوى وجود مشاريع 
 لتوطين الشعب الفلسطيني في األردن.

 62/6/6152، م، لندنرأي اليو 
 

 عناصر من حز  هللا في غارة إسرائيلية أربعةمقتل : ديلي ستار"" .15
بعد أن أكد مسؤول إسرائيلي لموقع مجلة "تايم" أن الجيش اإلسرائيلي هو الذي شن الهجوم على البقاع في 

زب هللا قتلوا في هجوم لبنان، كتبت "ديلي ستار" اللبنانية، الصادرة باللغة اإلنجليزية أن أربعة من عناصر ح
ونقلت "ديلي ستار" عن مصادر أمنية لبنانية قولها إن الطيران اإلسرائيلي استهدف  مساء االثنين الماضي.

شاحنتين، األولى كانت تنقل الصواريخ، والثانية تحمل منصة إطالق. وبحسب "ديلي ستار" فإن الشاحنات 
 زب هللا في لبنان.كانت في طريقها إلى مخازن الصواريخ التابعة لح

أن االدعاءات األولية أشارت إلى أن الهجوم حصل على أراضي لبنان، إال أن مصدرا في  من رغمعلى الو 
 الجيش اللبناني لم ينف إمكانية أن يكون الهجوم قد وقع داخل األراضي السورية.

 62/6/6152، 23عر  
 

 ا قصىالمسجد تضامن مع  " يدعو إلى أوسع حملةحز  هللا" .16
أن االعتداءات الصهيونية المتصاعدة على المسجد األقصى تأتي "، في بيان، على "حزب هللا"شدد 

استكمااًل لمشروع هدمه وتهويد القدس الشريف، حيث يستغل العدو الظروف السياسية الراهنة، ويستفيد من 
أن إسرائيل ال ". وأوضح "تغطية عربية ودولية، ليقوم بممارساته اإلرهابية ضد األراضي الفلسطينية وأهلها

أن "، ولفت الى "إال لمقاومة الشعب الفلسطيني ولوقوفه في وجه مشاريعها ومخططاتها تعير اهتماماً 
 ."المطلوب من هذا الشعب أن يستعيد مكانته وموقعه ومسؤوليته كشعب مقاوم في مواجهة العدو الغاصب
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أن الشعوب العربية واإلسالمية ما زالت تعتبر  أوسع حملة تضامن معه لتأكيد"إلى بيان حزب هللا ودعا 
فلسطين والقدس واألقصى الشريف قضيتها األولى والمركزية، وأن كل ما يحصل على ساحاتنا لن يحقق 

 ."هدف العدو في حرف االهتمام عن هذه القضية الكبرى 
 62/6/6152، السفير، بيروت

 
 ا قصىالمسجد حة ويستنكر استبا الفلسطينية مفتي صيدا يلتقي الفصائل .18

استنكر مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان استباحة جنود االحتالل الصهيوني باحات المسجد  :صيدا
القدس ستبقى عربية وستحرر ساحاتها وأقصاها ومن كل ظلم تمثله إسرائيل في هذه "ن أكد أاألقصى، و 

من فصائل منظمة التحرير برئاسة  فتاء وفداً كالم سوسان جاء خالل استقباله في مكتبه بدار اإل ."المنطقة
مين سر المنظمة وحركة فتح في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة حيث جرى البحث في االعتداءات أ

كما جرى التوقف عند الوضع في المخيمات وال سيما عين  اإلسرائيلية على القدس والمسجد األقصى.
 من واالستقرار داخله.الحلوة، فكان تأكيد مشترك لضرورة تثبيت األ

 62/6/6152، المستقبل، بيروت
 

 "إسرائيل"و "اإلرها "ستدرج لبنان إلى خطَري ي "حز  هللا": "حز  "االنتما  اللبناني .12
حزب هللا يستدرج لبنان الى خطرين، "أحمد األسعد، على أن  "االنتماء اللبناني"المستشار العام لحزب  أكد

الغارة التي نفذها الطيران ". واعتبر األسعد في تصريح له أن اإلسرائيلي" خطر االرهاب االنتحاري والخطر
مس )األول( على جرود منطقة جنتا الحدودية، سواء استهدفت الجانب اللبناني من أاإلسرائيلي مساء 

 ."و الجانب السوري أالحدود، 
 62/6/6152، المستقبل، بيروت

 
 سعد يحّذر من الخطر الصهيونيأسامة  .11

. "الخطر الصهيوني الذي يهدد لبنان"أسامة سعد، من  "التنظيم الشعبي الناصري "األمين العام لا ذرح :صيدا
في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في صيدا أمس، لمناسبة الذكرى التاسعة والثالثين الستشهاد والده ، كدوأ

سلح هو السبيل الوحيد السير بنهجه في مواجهة العدو الصهيوني باعتبار أن الكفاح الم ،معروف سعد
 .لتحرير فلسطين ولحماية لبنان من الخطر الصهيوني

 62/6/6152، المستقبل، بيروت
 

 "اإلرها "في وجه  اللبناني وفتح: دعم الجيش أملحركتي  .12
زار وفد من حركة فتح برئاسة أمين سر الحركة في بيروت سمير أبو عفش، مقر قيادة إقليم بيروت في 

البراجنة أمس، والتقى المسؤول التنظيمي إلقليم بيروت علي بردى وأعضاء من قيادة في برج  "أمل"حركة 
 اإلقليم ومسؤولي المناطق، حيث جرى بحث في آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية.

يقف  التفجير األخير الذي استهدف حاجز الجيش اللبناني في الهرمل، ومن"واعتبر المجتمعون في بيان أن 
وراء هذه التفجيرات من التكفيريين ال دين له وهو بعيد كل البعد عن الدين اإلسالمي وكل الديانات 
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ضرورة مساندة الجيش اللبناني في مواجهة اإلرهابيين ومخططاتهم، فاستهداف "، مؤكدًا على "السماوية
 ."قرارهمالجيش اللبناني هو استهداف لكل اللبنانيين والعمود الفقري ألمنهم واست

تم البحث في العالقات بين مخيمات الالجئين الفلسطينيين في بيروت وجيرانهم اللبنانيين، "ولفت الى أنه 
 . "وقد جرى التأكيد على متانة هذه العالقة الطيبة لما فيه خير ومصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني

 62/6/6152، المستقبل، بيروت
 
 معة العربية من أجل ا قصىاجتماع طارئ للجا: صبيحمحمد  .44

قال األمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية  :دوت كوم القدس- القاهرة
السفير محمد صبيح، إن مجلس الجامعة سيعقد يوم األربعاء، اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين 

الشرسة على المسجد  اإلسرائيليةالمطلوب في مواجهة الهجمة  الدائمين برئاسة ليبيا، لبحث التحرك العربي
 واالنتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. األقصى

في تصريحات للصحفيين الثالثاء أن االجتماع يعقد بناء على طلب دولة فلسطين وبدعم  وأوضح صبيح،
المخاطر الشديدة التي يواجهها المسجد من جمهورية مصر العربية، نظرا للوضع الخطير في مدينة القدس و 

 .األقصى
 64/6/6135القدس، القدس، 

 
 حز  هللاأسفر عن تدمير راجمات وقتل عناصر من  اإلسرائيلي الحّر: الهجوم بالجيشعقيد  .45

 "القدس العربي"لياس: أكد العقيد علي عمار القيادي في الجيش السوري الحر بمنطقة يبرود لاإ سعد-يبرود 
غارات جوية في مناطق تابعة لحزب هللا اللبناني على الحدود ما بين  2يران اإلسرائيلي ما يقارب تنفيذ الط

على عدة مناطق تتمركز فيها قوات تابعة  أمسشنت غارات أول  إسرائيلإن "سورية ولبنان. وقال عمار 
فا على الحدود السورية الخريبة الواقعان بالقرب من بلدتي جنتا ويحفو  وجرد-لحزب هللا منها جرد بريتال 

 ."اللبنانية، وقد دمرت عدة راجمات للصواريخ وقتل عناصر من حزب هللا بحسب معلوماتنا
 62/6/6135القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"في  إعداده وتدريبه عسكرياا  الجديد عبد اإلله البشير تمّ  : قائد الجيش الحرّ "معاريف" .45

معلومات تفيد " غلوبل ريسيرتش"اإلسرائيلية نقاًل عن موقع  "معاريف"كشفت صحيفة  اليوم: رأي-الناصرة 
 إعداده وتدريبه عسكريًا في إسرائيل. عبد اإلله البشير النعيمي تمّ " الجيش السوري الحر"بأن قائد 

البشير تلقى عالجًا في إسرائيل العام الماضي عندما أصيب في مواجهات مع "وأوضحت الصحيفة أن 
بعد إصابته "، مضيفة "وكان حينها مسؤول القيادة العسكرية لقوات المعارضة جنوب سورياالجيش السوري 

ولكن  ،وعالجه في إسرائيل أعلن عن وفاته وعن دفنه في درعا من أجل التغطية على وجوده في إسرائيل
لهيئة  المجلس العسكري األعلى للجيش الحر أعلن قبل أيام إقالة اللواء سليم إدريس من مهامه كرئيس

 ."األركان وتعيين البشير مكانه
 62/6/6135رأي اليوم، لندن، 

 
 نرفض مقاطعة "إسرائيل"ميركل: المستوطنات تعرقل حّل الدولتين.. و  .21
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نغيال ميركل كشفت الثالثاء، أ األلمانيةالمستشارة من القدس، أن  64/6/6135القدس، القدس، نشرت 
، نتنياهوبنيامين  اإلسرائيليمع رئيس الوزراء  اإليرانيوالملف عن وجود خالفات حول المستوطنات اليهودية 

 .إلسرائيلمن زيارتها  واألخيرفي اليوم الثاني 
في القدس: "نراقب مسألة المستوطنات بقلق بال .  نتنياهووقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع 

ولم تلحظ ميركل في  مكن من تجاوزها".وفلسطينية( وبان نت إسرائيليةونأمل بأنها لن تعرقل حل الدولتين )
 الفلسطينية. األراضي إلىزيارة  أي، إلسرائيلبرنامج زيارتها 

ال تدعم  ألمانيا" أن األلمانيةالمستشارة  أكدت، إسرائيل وردا على سؤال حول حركة المقاطعة الدولية ضدّ 
 حول المستوطنات. ياألوروبدولتها تحترم قوانين االتحاد  أن إلى أشارتالمقاطعة" ولكنها 

نقال عن مراسلها من رام هللا، أن ميركل اتفقت مع نتنياهو  62/6/6135الشرق ا وسط، لندن،  وأضافت
على ضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل، وعدَّت ميركل أن إيران تمثل تهديدا للدول 

ال ننظر للتهديد على أنه "لقدس أمس: األوروبية. وقالت خالل مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو في ا
 ."لدولة إسرائيل ولكنه تهديد عام ألوروبا أيضا

وقالت ميركل إنها جاءت إلى الدولة العبرية لبحث مواضيع سياسية واقتصادية، وكي تسنح لها الفرصة 
نشاء العالقات للحديث عن االستعدادات الجارية تمهيدا لحلول العام المقبل الذي يصادف اليوبيل الذهبي إل"

سرائيل  ."الدبلوماسية بين ألمانيا وا 
. "جزءا ال يتجزأ من مستقبل إسرائيل اآلمن"ون أكدت ميركل أن حل الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية، يعد 

 وقالت إنها تؤمن وتدفع نحو حل ينز على وجود دولة إسرائيل اليهودية إلى جانب الدولة الفلسطينية.
، قلد الثالثاء، ميركل وسام زالرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريأن  64/6/6135، 55عر وذكر موقع 

"التميز الرئاسي" وهو أرفع وسام مدني خالل احتفال رسمي جرى في مقر الرئيس اإلسرائيلي في القدس 
وشكرت ميركل الرئيس اإلسرائيلي على منحها هذا الوسام مشددة على وقوف ألمانيا إلى جانب  الغربية.
ل ومعبرة عن األمل بأن تنجح جهود وزير الخارجية األمريكية جون كيري للوصول إلى سالم إسرائي

ورأت ميركل أن حصولها على هذا الوسام هو بمثابة معجزة وذلك في  ، كما قالت.إسرائيلي- فلسطيني
 ضوء المعاناة الهائلة التي ألحقها األلمان باليهود من خالل المحرقة.

وزير الخارجية األلماني فرانك شتاينماير أعرب خالل أن  62/6/6135، لندن، الحياةإلى ذلك أوردت 
نشاط جهات متطرفة التي قد تمس بعملية "هرتسوض، عن قلقه من  إسحاقلقائه مع زعيم المعارضة 

. وتطرق المسؤوالن إلى مبادرة النائب اإلسرائيلي المتطرف موشيه فيغلين لضم المسجد "المفاوضات
لسيادة اإلسرائيلية واعتبرها هرتسوض استفزازًا وموقفًا متطرفًا مرفوضًا من غالبية أعضاء ا إلىاألقصى 
 الكنيست.

 
 
 بنوك إسرائيلية خمسةتقاطع  لوكسمبورغ .23

صندوق التقاعد في  أنخبرًا مفاده  اإلخباري نشر موقع "والال"  :خاصة ترجمة-دوت كوم  القدس-رام هللا 
بسبب نشاطاتها غير القانونية في  اإلسرائيليةمن البنوك  5اطعة ( قرر مقFDCدولة اللوكسمبورض )

 المستوطنات بالضفة الغربية.
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الصندوق المرتبط بالتأمين الوطني لحكومة اللوكمسبورض قرر مقاطعة جميع البنوك  أنالموقع  وأضاف
 األوروبيةالقارة  "والال" إلى انه على الرغم من صغر حجم دولة لوكسمبورض في وأشار .إسرائيلالكبرى في 

 تحتل مركزًا كبيرًا في سوق االستثمار والمال على مستوى العالم. أنها إال
شركة حول العالم وصفت ممارساتها  92ونشر الموقع االلكتروني للصندوق قائمة بأسماء حوالي 

ها "بنك من بين األقلعلى  إسرائيليةمؤسسات  8 أسماء، وظهر من بينها األعمالبالالخالقية في مجال 
"، والى جانبها األولديسكونت" و"بنك هبوعليم" و"بنك مزراحي طفحوت" و"بنك لئومي" و"البنك الدولي 

وبرر الصندوق هذه  " االقتصاديتين ومقرهما في القدس.إسرائيل أفريقاو" شركتي "البيط" أسماءظهرت 
المحتلة من  األراضيلقانونية على تدعم البناء في المستوطنات غير ا اإلسرائيليةالمقاطعة كون "الشركات 

 دولة فلسطين".
 64/6/6135القدس، القدس، 

 
 الفلسطينيين لالجئين اإلنسانيةيدخل مخيم اليرموك ويؤكد ضرورة وصول المساعدات  غراندي .26

دخل المفوض العام لمونروا فيليبو غراندي مخيم اليرموك خالل استئناف وكالة  :الجديدة الحياة-دمشق 
وأصيب المفوض العام بالصدمة لما آل إليه حال الالجئين  أمس" لتوزيع المساعدات الغذائية ونروا"األ

وأعرب غراندي عن صدمته تلك  الفلسطينيين الذين تحدث إليهم ومدى الضرر الذي سببته الحرب للمنازل.
انوا يعانون من إنني منزعج للغاية ومصدوم لما شاهدته. إن الجئي فلسطين الذين تحدثت إليهم ك"بالقول 

ما الغذاء والعالج الصدمة جراء األحداث التي مروا بها، والعديد منهم كان بحاجة واضحة لدعم فوري، ال سيّ 
ن ما شاهدته وسمعته يؤكد أن هذا هو الوقت المناسب لتنفيذ القرار رقم  والمتعلق بسبل  0716الطبي وا 

م المتحدة وضرورة قيام كافة األطراف بتطبيق الوصول اإلنساني والصادر عن مجلس األمن الدولي لمم
ورحبت "األونروا" بدعم السلطات السورية الستئناف عملية التوزيع. وخالل زيارته لسورية التي  ."القرار بثبات

تستغرق ثالثة أيام، ابتهج المفوض العام لتطمينات السلطات بأنه سيتم المحافظة على سبل الوصول 
وأضاف غراندي  نهاية المطاف إلى العودة اآلمنة لالجئي فلسطين إلى منازلهم.وتوسعة نطاقها وصوال في 

إننا نأمل بأن تتمكن التطورات اإليجابية في اليرموك من إعطاء زخم للحوار السلمي بين كافة األطراف ما "
 ."في سورية يؤدي إلى وجود سبيل لوصول المساعدات اإلنسانية لكافة المدنيين الذين عانوا بما فيه الكفاية
 62/6/6135الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 يبحث احتياجات مخيم حطين ا ونروا في ا ردن عملياتمدير  .21

رئيس وأعضاء  أمسروجر ديفيز  األردنفي  "االنروا"التقى مدير عمليات وكالة  :محادين نبيل-الرصيفة 
 وبحث سبل تحسينها وتطويرها. لجنة تحسين خدمات مخيم حطين لالطالع على واقع الخدمات لالجئين

الوكالة تدرس بناء وحدات سكنية جديدة لسكان مخيم حطين في حال تم زيادة التبرعات من  إنوقال روجرز 
 واالتحاد األوروبي. ألمانيافي  اآلنالدول المانحة حيث تنحصر التبرعات 

عيادات صحية  أودارس جديدة قطعة ارض في المخيم لبناء م أيوأضاف إننا سنحاول في الوكالة استثمار 
بما يخدم الالجئين ويحسن الخدمات المقدمة لهم، كما نقوم من خالل النظام الجديد لتوزيع الحصز 
التموينية بدارسة حاالت األسر المحتاجة وعلى ضوء الميزانية المخصصة لهذا النظام مبينا انه تم العمل 

 ي كافة مناطق الوكالة.تطبيقه ف إلىبهذا النظام بمخيم الوحدات وسيصار 
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لن تغادر  أنهاحل نهائي للقضية الفلسطينية حيث  إلىنروا أنشئت وستبقى حتى يتم الوصول و األ أنوأكد 
عدد كبير من  إلىموظف إضافة  9822نروا و انه يبل  عدد موظفي األ إلىتقلز من خدماتها مشيرا  أو

 الموظفين على نظام العقود والمياومات.
 62/6/6135الرأي، عمان، 

 
 العودة دون المسلمين إسبانيا تعرض على يهود ا ندلس حقّ ": الغارديان" .25

عام حق العودة والتجنس.  522منحت السلطات اإلسبانية أحفاد اليهود الذين طردوا قبل : 07 عربي-لندن 
 وتتساءل صحيفة "الغارديان" إن كان أحفاد مسلمي األندلس سيسمح لهم بحق العودة أيضا.

كاتبة التقرير أشيفا قسام مقالها بوصف مدينة توليدو، وهي المدينة الجبلية الصغيرة التي تشرف على  وتبدأ
نهر تاغوس. وتقول إن على شوارعها الضيقة المرصوفة بالحجارة، أبنية كانت تحوي مساجد وكنائس 

 وكنسا؛ وهو ما يشير إلى أن هذه المدينة كانت موطنا ألناس من ثقافات مختلفة.
حاول الحكومة اإلسبانية اآلن إعادة الروابط مع إحدى تلك الثقافات عن طريق قانون مقترح، يسمح بعودة وت

 أحفاد اليهود الذين طردوا من إسبانيا )يهود السفارديم( قبل خمسة قرون. 
 ويقول مشروع القانون إن الحكومة اإلسبانية تريد "تصحيح خطأ تاريخي"، وما يزال القانون بحاجة إلى
موافقة البرلمان عليه، ومع هذا فقد ورد سيل من االستفسارات للقنصلية اإلسبانية في "تل أبيب" والقدس 

 ماليين يهودي سفارديم في أنحاء العالم. 1.5لطلب معلومات، فهناك ما يقدر بنحو 
تطرد، ومن العدل وتشير الكاتبة إلى أن أحفاد طائفة شكلت جزءا من تاريخ إسبانيا المتعدد الثقافات قبل أن 

أن ُتمنح حق العودة نفسه. "فبعد طرد سكان إسبانيا لليهود بفترة قصيرة، تحول اهتمام الملكة إيزابيال والملك 
فرديناند نحو المسلمين؛ بالضغط عليهم للتحول إلى المسيحية أو الطرد. وَمْن تحول منهم )وهم َمن ُيعرف 

ففي  كان تحولهم اسميا، وبقوا يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم. بالمورسكيين أو العرب الَمواركة(، عادة ما
سنة من طرد اليهود من إسبانيا، ُطرد المورسكيون الذين يقدر عددهم  702بداية القرن السابع عشر، وبعد 

 شخز حيث استقر معظمهم في المغرب والجزائر وتونس. 015222با 
 62/6/6135، 63موقع عربي 

 
 ت تطال  اليهود بمغادرة أوكرانيامصادر عبرية: شعارا .24

حّذر مدير عام اتحاد المنظمات اليهودية في أوروبا الحاخام مناحيم مرغولين من : برس قدس-الناصرة 
حالة "العداء" التي يتعرض لها اليهود في أوكرانيا، التي تشهد حالة أمنية غير مستقرة عقب تمّكن المعارضة 

 فيتش.من اإلطاحة بالرئيس فيكتور يانوكو 
وقال الحاخام مرغولين في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوردتها اإلذاعة 

(: "إن اليومين األخيرين شهدا موجة من االعتداءات الالسامية، بما في ذلك 05/0العبرية ظهر الثالثاء )
وطالب الحاخام اليهودي مناحيم مرغولين  ".انياأوكر زجاجات حارقة ورش كتابات تطالب اليهود بمغادرة  إلقاء

الجالية اليهودية  أبناءلحماية  أوكرانيا إلىرئيس الحكومة اإلسرائيلية ووزير جيشه با"إرسال حراس مدربين 
 بنظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش". اإلطاحةهناك بعد 

 64/6/6135قدس برس، 
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  في يومهم ا ول سنوياا  ا طفال": مليون رضيع يموتون  أنقذوامنظمة " .22
أصدرت منظمة "أنقذوا األطفال" الدولية تقريرًا أمس، أشارت فيه إلى أن مليون طفل يموتون سنويًا في اليوم 
األول لوالدتهم، بسبب قيام أمهاتهم بتوليدهم بمفردهن، من دون أي رعاية صحية من قبل أطباء أو فريق 

 ات.عمل مختز، وحتى في ظل غياب قابالت قانوني
وذكر التقرير أن "الساعات األولى من عمر الرضيع تعتبر األخطر في حياته"، مضيفًا أنه "بالرغم من ذلك، 
ال يزال باإلمكان تجنب وفاة نصف الوالدات الحديثة حول العالم، إذا تأّمنت لممهات العناية الطبية المجانية 

مليون طفل إضافي "بإمكانهم أن يكونوا  7,0حوالي ووجد تقرير المنظمة أيضًا أن  أو القابالت المحترفات".
أحياء كل عام، ولكنهم يموتون مباشرة خالل عملية الوالدة، بسبب تعقيدات عملية الوضع، وتعّرض 
األمهات للبكتيريا وااللتهابات، أو الرتفاع الضغط". وحّذر التقرير من أن هذه الوفيات تشكل اليوم نصف 

 دون الخامسة من العمر في العالم.نسبة الوفيات عند األطفال 
مليون امرأة بمفردها كل عام، من دون مساعدة من قبل مختصين. ففي أثيوبيا مثاًل،  22وتلد حوالي 

فقط من النساء باختصاصيين للمساعدة عند وضع الجنين، بينما توجد قابلة  ةالمائفي  72تستعين حوالي 
 المناطق الفقيرة في أفغانستان.قانونية واحدة لكل عشرة آالف امرأة في بعض 

وجمهورية أفريقيا الوسطى، تضطر الحوامل لدفع مبال   الديمقراطيةوفي بعض البلدان األخرى، مثل الكونغو 
مالية عالية مقابل خدمة التوليد الطارئة في المستشفيات. ووردت تقارير من هذه البلدان تتحدث عن أمهات 

 جون حتى تتمكن من دفع فواتير عمليات الوالدة القيصرية.جرى احتجازهن في أماكن شبيهة بالس
وطالبت المنظمة حكومات العالم، "العمل على تدريب وتأهيل فرق عمل صحية محترفة، للتأكد من عدم 
 والدة أي طفل من دون المساعدة الالزمة"، داعية أيضًا إلى "إلغاء جميع التكاليف المتعلقة بالحمل والوالدة".

 ندبندنتاال
 62/6/6135السفير، بيروت، 

 اليرموك "هيروشيما"في  "ا ونروا"تواجه  صعبةمهمة  .27
 علي بدوان
خطوة مهمة، ولو جاءت متأخرة جدًا، هي الزيارة الميدانية الُمباشرة لمخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية 

الالجئين الفلسطينيين،  دمشق التي قام بها السيد فيليبو غراندي، االسم الالمع والحاضر اآلن في أذهان
 المفوض العام للوكالة الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(.

الزيارة هي األولى للمفوض العام غراندي لمخيم اليرموك في ظل األزمة والمحنة العامة التي يتعرض لها 
لة كانوا قد زاروا عموم المخيمات والتجمعات الفلسطينية فلسطينيو سورية، لكن من َسَبَقُه من مفوضي الوكا

فوق األرض السورية خالل السنوات الطويلة من عمل الوكالة وسط الالجئين الفلسطينيين. لكن المهم في 
 هذا المقام أن زيارة المفوض العام الحالي تأتي في ظروف خاصة جدًا من حياة فلسطينيي سورية.

الة تمت على وجه التحديد للُمربع الُمدمر من المخيم، والُممتد على مداخله، حيث زيارة المفوض العام للوك
اليرموك تطل وُتفصح عن نفسها في مشَهد سوريالي )فوق الُمتوقع( لماالت ما جرى من « هيروشيما»

 تطاحن على جسد اليرموك ومواطنيه من الالجئين الفلسطينيين وأشقائهم السوريين من سكان المخيم.
شعر بالصدمة لما آل إليه حال الالجئين الفلسطينيين « »األونروا»فوض العام فيليبو غراندي ووفق بيان الم

ممن تحدَث إليهم ومدى الضرر الذي لحق بالمنازل... وأن غراندي تابع عملية استئناف توزيع المساعدات 
 «.يرموكاإلنسانية العاجلة للمواطنين الفلسطينيين الذين ما زالوا داخل مخيم ال
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تصريحات غراندي هذه ذات طابع إنساني وعاطفي، مهمة وجيدة، وتالمس آالم الناس، وزيارته باإلجمال 
كانت لفتة طيبة حتى لو جاءت متأخرة، ولكن األهم من كل ذلك أن مخيم اليرموك ومعه عدد من 

نية، هي بحاجة اآلن المخيمات والتجمعات الفلسطينية التي تضررت بشكل كبير كمخيم درعا ومخيم الحسي
لمساعدات فورية إلى جانب ما يتم تقديمه من قبل الوكالة من برامج الدعم الصحي والتعليمي وبرامج 

 اإلغاثة االجتماعية.
إن الحاجة الماسة تفترض بالوكالة العمل من أجل حث المجتمع الدولي على توفير السيولة المالية 

م تدميره في المرحلة التالية، خصوصًا أن بوادر إيجابية تلوُح وتبّشر واالعتمادات الكافية إلعادة إعمار ما ت
والكتائب اإلسالمية ومنها « جبهة النصرة»باقتراب خالز مخيم اليرموك مع الخروج المتتالي لمجموعات 

 وغيرها.« ابن تيمية«و« أكناف بيت المقدس»
فوق األرض السورية تتطلب من وكالة وعليه، إن أزمة مخيم اليرموك وغيره من التجمعات الفلسطينية 

العمل الحثيث من أجل إطالق نداء طوارئ عاجل للدول المانحة للتبرع إلعادة إعمار المناطق « األونروا»
التي ُدمرت في المخيم خالل األحداث األخيرة، وبخاصة منها الُمربع األول لليرموك والمحصور بين شارعي 

 ك.الناصرة )شارع راما( وشارع اليرمو 
إن عودة أهل اليرموك إلى منازلهم أصبحت قريبة جدًا كما ُتشير ُمعظم المعطيات المتوافرة، لكن سكان هذا 
المربع )والمقصود الُمربع الُمدمر من اليرموك( في حالة صعبة نتيجة الدمار الهائل والكلي الواقع بمنازلهم 

ناء منازلهم من جديد، وهو أمر قد يطول في ودورهم وأرزاقهم، وهو ما قد يؤجل عودتهم إلى حين إعادة ب
 حال لم يتم تدارك الموقف واإلسراع بتقديم الدعم المادي الالزم إلعادة إعمار تلك المنطقة.

، وباعتبارها الجهة الدولية المسؤولة والوصية على أوضاع الالجئين الفلسطينيين في «األونروا»إن وكالة 
النداء العاجل، نداء الطوارئ للدول المانحة من أجل رفد موازنة الوكالة الداخل والشتات مدعوة اآلن إلطالق 

إلعادة إعمار المنطقة الُمشار إليها في مخيم اليرموك، حيث تقدر مختلف المصادر بأن إعادة إعمار هذه 
مليون دوالر يمكن للدول المانحة أن  400المنطقة ومعها مخيمات درعا والحسينية والسبينة تتطلب نحو 

بسهولة في حال توافر الجهد العربي والفلسطيني إلى جانب نداء الطوارئ المطلوب « األونروا»تقدمها لوكالة 
 إطالقه من قبل الوكالة للدول المانحة.

لذلك، على الدول العربية، وعلى الجهات الرسمية الفلسطينية ضرورة التحرك من أجل دفع وكالة األونروا 
الدول المانحة والمجتمع الدولي على التبرع من أجل إسدال الستار على مأساة إلطالق النداء الجديد وحث 

 مخيم اليرموك.
 62/6/6104، الحياة، لندن

 
 ورطة الُنخ  اإلسرائيلية اآلن! .25

 مرزوق الحلبي
الُنخب في إسرائيل مشغولة هذه األيام باحتماالت مقاطعتها الى حّد الُعزلة. والحكومة مشغولة بالدفاع عن 

ن شّرعته يقضي بمعاقبة كل إسرائيلي يدعو إلى مقاطعة إسرائيل بسبب سياساتها المناهضة للقانون قانو 
الدولي وحقوق اإلنسان. يتضح من الَحراك اإلسرائيلي بهذا الخصوز أن القيادات اإلسرائيلية مهتّمة وقلقة 

خطاب المقاطعة والحظر وتبيان من اندفاع عجلة المقاطعة بقوة. ومن هنا تجّند رموز الحكومة كلها في رّد 
في منطقة عاصفة، أو كما اعتاد اإلسرائيليون « عرس ديموقراطي»مزايا إسرائيل الحميدة وتأكيد أنها 
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منهم َمن يعتقد أن األمر تطور في ضوء إخفاق سياسات اإلعالم والدعاية «! فيلال في غابة»االدعاء أنهم 
 يصّور أشكال المقاطعة ال سامية جديدة! اإلسرائيلية في السنوات األخيرة ومنهم َمن

والسؤال: ما الذي تغّير اآلن ولماذا يحصل هذا إلسرائيل والمفاوضات مع الفلسطينيين جارية/مجّمدة 
 ومعدالت العنف في الصراع من األدنى في السنوات األخيرة؟

دولي تغّير وصار منااااخًا ما يحصل في رأينا محّصلة متغيرات اجتمعت لتدفاااع بهذا االتجاه. فالمناش ال
دارته ليس في الموقف من إسرائيااال بل فاااي  محكومًا بتعّدد أقطابه. لكن األبرز هو تغّير الداخال األميركي وا 
الموقف من سياسات الُنخاااب فيها. وينااادرج هذا في تغّير استراتيجي في السياااااسات العسكااارية والخاااارجية 

 قتصاد الداخلي وتحّول في األفكار السياسية النابعة من توازنات جديدة للقوى العالمية.األميركية بفعل اال
استمرار الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين لم يعاااد أبدًا في مصلحة السياسات األميركية وال األوروبية التي ال 

ن التحركات الشعبية. تسوية الصراع تريد أن تفقد المزيد من حلفائها العااارب أو أن ُتطيح بهم موجة جديدة م
 على نحو ما هو تطور الزم من الناحية األميركية لمواجهة المحور اإليراني.

في المساحة الفلسطينية حصل تغّير استراتيجي الفت في العقد األخير يتمّثل في اعتماد اللغة الدولية 
وهو المتغّير األهم في المعادلة.  والنضال الالعنفي في شكل أساس عوضًا عن العنف والعمل العسكري.

فهو خيار جّسد فك االرتباط بين اإلرهاب وبين المسألة الفلسطينية أو بين المسألة الفلسطينية وبين الفكرة 
ن ُوجدت تيارات فلسطينية نازعة إلى هذا المنحى الُمهلك. رغم « القاعدة»الجهادية و  والعنف األصولي وا 

نظيميًا وفكريًا فإن هذا الضعااااف اضطّر القيادة الفلسطينية إلى التعويل على الضعف الفلاااسطيني الظاهر ت
الديبلوماسية والقانون الدولي ممثاًل بهيئة األممااا المتحدة ومؤسساتها والمواثيق والمعاهدات بخصوز 

يل مجاراة المناطق المحتلة والمدنيين وحق تقرير المصير وما إلى ذلك. في هذا الملعب ال تستطيع إسرائ
الفلسطينيين ألن خطابهم في هذه الحالة مشتّق من القانون الدولي واللغة المصطلح عليها عالميًا، خالفًا 

ما أثمر سوى الخيبات. أما خطابها فلن « حربجي»للعنف الذي يتطور إلى إرهاب أو خالفًا لخطاب رفضي 
 يستقيم ولن يستوي مع ما يفرضه المنطق الدولي هنا.

صارت قوة القضية الفلسطينية في ضعفها! وهو ضعف نتج أيضًا من المتغيرات العربياااة في  بمعنى ما
المنطقة ومن انشغال المراكز العاااربية بشؤونها هي. والنتيجة ترك الفلسطينيين لمصااايرهم، وهو تطور دفع 

لجامعة العربية أو من إرادة القيادة إلى التفتيش عااان بدائل عملية خالف االتكال على فرج عربي يأتي من ا
 عربية ضاغطة أو من جهد عسكري ُيسقط عرش إسرائيل وهيمنتها.

فتجاوز العسكري في السياسة الفلسطينية تطور مكّون أساس في سياسات الرئيس أبو مازن ورئيسااا الحكومة 
عي البعض، بل هو ما يسّد السابق سالم فياض وأوساط حولهماااا. وهو ليس تغييرًا شكليًا أو تفريطيًا كما يدّ 

الباب تلو الباب في وجاااه إسرائيل ألنه خيار يحاصرها في ملعب ال ُتجيد اللعب فيه كما في ميدان الحرب. 
الديبلوماسية اإلسرائيلية في أوقاااات التهدئة ضعيفة وال حجج لها. بل إن شيااوع االستخدام الفلسطيني لما 

اء إسرائيل خارجها بمعنى عصيان المواثيق والمعاهدات ولغة السلم يعني بق« اللغة الدولية»سماايناه 
والتسوية. وهو ما يستقدم عليها غضب كل الذين دعموا العملية التفاوضية وُخذلوا بأيدي الُنخب في إسرائيل، 
 وما يؤّلب ضدها أوساط اليسار الليبرالي واألوساط الشعبية وكل القوى الساعية إلى تهدئة األوضاع وبؤر
التوّتر في العالم كجزء من متطلبات المرحلة أو كجزء من جهودها لتشكيل مناش اقتصادي جديد ُيتيح النمو 

 بعد سنوات من االنتكاس العالمي اقتصاديًا.
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سُيحسن الفلسطينيون لو واصلوا السير في هذا النهج الالعنفي وفي تحشيد الرأي العام العالمي في الهيئات 
حق الفلسطيني من باب الُممكن دوليًا وعلى أساس التسوية كخيار استراتيجي. والمحافل لمناصرة ال

وسُيحسنون صنعًا لو واصلت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية جهودها لتكريس مقاطعة إسرائيل 
عقد الثاني اقتصاديًا وثقافيًا وفنيًا وأكاديميًا وما إلى ذلك. تقديرنا أن المناش العالمي لن ُيطيق احتالاًل في ال

من القرن الحادي والعشرين. والمقاطعة في هذه الحالة هي ضربات موجعة لشرعية إسرائيل وسياساتها 
 وضربة موجعة أكثر في المستقبل القتصادها الذي أظهر تباطؤًا في السنة األخيرة.
طعاات مباشرة إلسرائااايل، في نهاية األماااار المقاطعة ضاااد المستوطنات وضد منتجااااتها ستتدحرج إلااااى مقا

بخاصة أننا نرى الُنخب اإلسرائيلية تخااااوض في الراهن مواجهة دونكيشوتية من خانتها الرفاااضية. ونرجح أن 
تأثير المقاطعة سيكون واضحًا في المرحلة الثانية منها عندما تتوّسع وتفشل حكومات غربية في ثني 

ما ُيمكن أن يواجه هذه المقاطعة فهو وقوع الجهود الفلسطينية في  األوساط المدنية عن المقاطعة. أما أخطر
فخ الالسامية التي ال تزال أوساط في أوروبا ُمصابة بها. وهذا ما يتطّلب الحذر من عدم إقامة أي عالقة 
و بين الجهود الفلسطينية في إعمال سالح المقاطعة وجهات سياسية يمينية في أوروبا متوّرطة بنازية جديدة أ

 ال سامية معلنة أو مستترة.
 62/6/6104، الحياة، لندن
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 افرايم هليفي
هبطت طائرة من سالح الجو االسرائيلي في  2664في صباح يوم االحد الرابع والعشرين من حزيران 

فندق لالستراحة  واشنطن. وخرج رئيس الوزراء اسحق رابين وحاشيته وفيها وزير الخارجية شمعون بيرس الى
استعدادا لسلسلة مراسم كانت توشك أن ُتجرى في البيت االبيض وفي مركزها اللقاء المكشوف االول بين 
رابين والملك حسين. وكان يبدو أن جميع االستعدادات ُأتمت وبقي فقط الكشف عن مضمون التصريح 

الرئيس كلينتون في مقام شاهد وراع  المشترك بين اسرائيل واالردن الذي كان يفترض أن يوقع عليه ايضا
للمحادثات. وقال لي رئيس الوزراء آنذاك إنه يجب علينا أن نصلح التصريح ألن المستشارين القانونيين 
طلبوا أن تشمل عبارة أن "حالة الحرب" ال "حالة القتال" تبل  نهايتها. ووجهت الى أن أرتب التغيير مع 

 محادثي االردنيين.
أنه منذ أن ُيتفق على صيغة فال ينبغي فتحها من جديد. وقد رد  إدراكة االخيرة هذا خالف إن تغيير اللحظ

ُفتحت الوثيقة للبحث فيها من جديد فانهم يطلبون عدة  إذااالردنيون بغضب كما كان متوقعا وقالوا إنه 
نا بالطبع ألن غاية تغييرات ايضا كأن ُيكتب أن حالة الحرب "ستبل " نهايتها، ال "تبل " نهايتها. وعارض

 اللقاء كلها كانت اعالن إنهاء الحرب تمهيدا للتوقيع على معاهدة سالم مع االردن.
واتصلت بمحادثي االردني وبينت له أن االصالح غير مقبول. وسمعت في منتصف المحادثة فجأة صوت 

ن ترجمة  الملك الذي كان منشرح الصدر. فقال لي إن القتال والحرب في اللغة العربية هما الشيء نفسه. وا 
الكلمتين "حرب"، وسُيبين ذلك في خطبته على أعشاب البيت االبيض. وكان ذلك ما فعله الملك حقا في 

 خطبته التي حظيت في نهايتها بتصفيق عاصف من الجمهور.
حث التقى الملك حسين ورئيس الوزراء رابين في قصر الهاشمية في عمان لتبا 2664في بداية تشرين االول 

ليلي أخير في مسودة معاهدة السالم. واقترح مستشار الملك الكبير عون الخصاونة في مرحلة ما من 
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المباحثات أن تعلن الدولتان في إكمال للجملة التي تعلن نهاية الحرب، الغاء كل اعمال سن القوانين 
 المتعلقة بعالقات الحرب بين االردن واسرائيل.

على االقتراح، وفي ذلك الوقت بدأ تهامس يقظ بين اعضاء الوفد االسرائيلي  وعبر رابين عن موافقة متحمسة
تم تبني هذه المادة  إذاواقُترح على رئيس الوزراء أن يطلب استراحة. وبّين مستشارو اسرائيل القانونيون أنه 

رة قانونية فسُيطلب الى اسرائيل أن تلغي جميع الترتيبات التي بحسبها ُنقلت امالك فلسطينيين الى سيط
االراضي الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية في االردن أن يطلبوا  ألصحاباسرائيلية يهودية وسيحق 

استعادة هذه االراضي، وكان الحديث في جملة ما ُيتحدث عنه عن أجزاء واسعة من القدس تشمل أحياًء في 
 غرب المدينة.

ائيل لن توافق على الغاء تطبيق القوانين في شأن "أمالك وعاد رئيس الوزراء الى المباحثات وبّين أن اسر 
شريكان في حالة "السالم البارد" السائدة بين  إذاالعدو"، التي تقررت في أيام االنتداب البريطاني. يوجد 

 االردن واسرائيل، بسبب مصالح الطرفين الثقيلة الوزن.
شعب اليهودي. وقد سألني خبير فلسطيني بالقانون واآلن تطلب اسرائيل أن يعترف الفلسطينيون بأنها دولة ال

طلب الفلسطينيون معاملة بالمثل، أي اعترافا بحق الفلسطينيين  إذاتحدثت إليه مؤخرا: كيف سترد اسرائيل 
 اسرائيل؟.في دولة "فلسطينية مسلمة". فهل نعترف بمكانة "األمة" العربية المسلمة في أجزاء من ارض 

سؤولون عن التفاوض مهلة قصيرة قبل أن نقع في هذه القعدر التي تغلي. فان ربما يحسن أن يطلب الم
ن القصة االردنية االسرائيلية تثبت أنك  طلبت شيئا من الطرف اآلن  إذاالهدف الذاتي هو اسوأ االوضاع. وا 

 تفتح أبوابا كان يحسن أن تدعها مغلقة. فإنك
 68/6/6104، يديعوت
 62/6/6104، الحياة الجديدة، رام هللا
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