
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 "إسرائيلـ"الحكومة الفلسطينية المقبلة لن تتضمن إال أطرافًا تعترف ب أنفابيوس: عباس أكد 
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قامة  14االحتالل يعزز استيطانه بتوسيع  :التفكجي  آالف وحدة جديدة 10مستعمرة وا 

 خاصة من اليهود اليمنيينذ قيامها من خطفت آالف األطفال "إسرائيل"معاريف: 

إصابة شرطيين صهيونيين إثر تعرضهما 
للطعن من قبل شاب فلسطيني قرب باب 

  العامود في القدس المحتلة
 

 4... ص 

 3602 22/6/2102 نثين اإل



 
 
 
 

 

           2ص                                     3602 العدد:    22/6/2102 ثنينال  التاريخ:

  السلطة:
 2 عباس يؤكد لفابيوس دعمه المبادرة الفرنسية  
 6 على جمع الجانبين الفلسطيني والسرائيلي للتفاوض تحت مظلة مؤتمر دولياألفكار الفرنسية تقوم  الحياة":"  
 7 كامل أبو ماضي: التفجيرات األخيرة محاوالت فاشلة لدخال غزة في دوامة الفوضى  
 8 بحر: عقيدة وزارة الداخلية هدفها تحرير فلسطين وخدمة الوطن وليس التنسيق األمني  
 8 طبيعي على جرائم االحتالل عن بالقدس رد  إسماعيل األشقر: عملية الط  
 9 وزارة العالم: مواصلة االحتالل احتجاز خضر عدنان محاولة لتصفية الحركة األسيرة برمتها  

 
  المقاومة:

 9 ةعن غز  ن جهوده برفع الحصارويثم   "3أسطول الحرية ـ"هنية يرحب ب  
 01 المحتلة تبارك عملية الطعن في القدس حماسحركة   
 01 إسماعيل رضوان: حماس ترفض "المشروع الفرنسي" للتسوية  
 01 خضر عدنان األسيرل االحتالل مسؤولية كافة التداعيات الخطيرة حال استشهاد الفصائل تحم    
 00 ةة وطنيغزة: القوى والفصائل الوطنية تعلن دعمها لتشكيل حكومة وحد  
 02 وحياً  خضر عدنان من سجنه: إلى كل من استعجل موتي.. ما زلت حراً   
 03 ومة وطنية توافقية" تكون مهمتها محاربة الفسادالمطلوب "حكوصفي قبها:   
 03 أي حكومة فلسطينية تلتزم بشروط الرباعية يعني أنها ستكون حكومة فتح فقطأبو زهري:   
 04 على حكومة التوافق ليس من حق محمود عباس إجراء أي تعديل وزاري :أبو زهري  
 02 البطش: إذا ُعرض على "الجهاد" المشاركة بالحكومة الجديدة ستناقش العرض ثم ترد عليه  
 02 سعدات إلى سجن نفحة األسير أحمد تأجيل نقل  
 02 مخيم عين الحلوة بركة يلتقي بهية الحريري ويناقشان أوضاععلي   
 02 عين الحلوةمخيم  حماس ترفض كيل االتهامات "دون دليل" بأحداثحركة   
 06  بحضور هنية وأعضاء المكتب السياسي حماس تشيع أحد قادتها المحليين في خان يونس  
 07 شهور جديدةستة  حماسحركة االحتالل تمدد عزل قيادي في  مخابرات  

 
  :السرائيليالكيان 
 07 عبر المفاوضات المباشرة وبال إمالء دوليمع الفلسطينيين نتنياهو: السالم   
 08  عالقة بين الدولتين: تعيين مصر لسفير جديد في تل أبيب يعزز النتنياهو  
 08 في الخليل تمهيدًا لبناء مستوطنة استراتيجية "بيت البركة"يعلون يصادق على ترميم   
 09 نائبة وزير الخارجية السرائيلية: المبادرة الفرنسية للتسوية هدامة  
 09 إردان يطالب الشرطة بتعزيز "الشعور باألمن" في القدسجلعاد   
 21  تمنع المساس بالدروز ةسورياللى تفاهمات مع عناصر المعارضة توصل إ"إسرائيل" ت"الشرق األوسط":   
 21 "الذئب المنفردي القدس ونواجه ظاهرة "الجيش السرائيلي: حماس غير مسؤولة عن عملية شرق  
 20 في غور األردن جنود إسرائيليين بتدريب عسكري سبعة الذاعة السرائيلية: إصابة  
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 20 لغزة" 3"سمح بدخول أسطول الحرية يلن سالح البحرية السرائيلي : القناة الثانية  
 22 تقديرات إسرائيلية: إيران وروسيا ستواصالن دعم األسد لتحقيق مصلحتيهما  
 22 حول عملية باب العمودتفاصيل التحقيقات  منع نشرت الشرطة السرائيلية  
 23 خاصة من اليهود اليمنيينمنذ قيامها  خطفت آالف األطفال "إسرائيل"معاريف:   
 24 زوجة سلفان شالوم تصف أوباما بـ"األسود الضعيف" ثم تعتذر  
 24 تعويض عن خسائر العدوان على غزة يطالبون حكومتهم بمئات الماليين من الدوالرات مستوطنون  

 
  :األرض، الشعب

قامة  14االحتالل يعزز استيطانه بتوسيع  :التفكجي    22 آالف وحدة جديدة 10مستعمرة وا 
 26 مواجهات عنيفة في مناطق متفرقة في القدس المحتلة  
 26 قضاء طوباس ء مساكنهمعائلة فلسطينية لخال 27جيش االحتالل يخطر   
 27 ةمخيمات الالجئين الفلسطينيين في سوري علىغارات بشهيدان "مجموعة العمل":   
 27 شاحنة إلى غزة 530سمح بإدخال ي االحتالل  
 28 التي لها بديل وطنيالسرائيلية  علـى صعـيـد البضائع غزة: حملة المقاطعة ُتحقـق نجاحـاً   
 28 دعوة ألوسع حملة لمقاطعة منتجات االحتالل في رمضان  
 28 طبريا: اآلالف يتظاهرون في كنيسة الطابغة احتجاجًا على إقدام متطرفين يهود على حرقها  
 29 مستوطنون يهود هاجموا مركبات الفلسطينيين غرب رام هللا  
 29 "فلسطين الغد"مؤسسة  أموالحجز على كامل ي الضفة: االحتالل  
 31 القدسعلى عملية الطعن في  رداً  تصريح سفر لسكان الضفة 500االحتالل يلغي   
 31 االحتالل يمنع نائب نقيب الصحفيين من مغادرة غزة إلى الضفة  

 
  : ثقافة

 31 للكاتب الفلسطيني تيسير خلف" موفيوال"رواية   
 30 مؤسسة الدراسات الفلسطينية" عن العراقظروف ومالبسات هجرة يهود  -هجرة أو تهجيركتاب "  
 30 معرض فلسطيني في ميونيخ… "ألعاب غير معترف بها"  

 
  مصر: 
 32 أعواممنذ ثالثة  "إسرائيل"مصر تعين أول سفير لها في   
 32 "إسرائيلـ"ونة األمريكية وراء عودة السفير المصري لمحمد سيف الدولة: المع  
 32 أيام 3مصر: فتح معبر رفح لمدة   

 
  األردن: 

 33 الثاني يؤكد ضـرورة تهيئة الظروف لحياء عملية السالم عبد هللا  
 34 بين الفلسطينيين والسرائيليين بل صاحب مصلحة في الحل ليس وسيطاً  جودة: األردن  
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  لبنان: 
 34 صاروخ إسرائيلي يفج ر طائرة استطالع في جبل لبنان  

 
  عربي، إسالمي:

 32 ة في المبادرة الفرنسيةالجامعة العربية ترحب بالمبادئ الوارد: السفير محمد صبيح  
 32 "إطار زمني معقول"للتفاوض و "معايير واضحة"اللجنة الوزارية العربية تطالب فابيوس بـ  

 
  دولي:
 36 "يلإسرائـ"الحكومة الفلسطينية المقبلة لن تتضمن إال أطرافًا تعترف ب أنفابيوس: عباس أكد   
 36 لندن ترفض منح الحصانة لوزير إسرائيلي سابق: هآرتس  
 37 .. صورة لمستقبل فلسطين المزدهر"روابي"نائب رئيس وزراء موريشيوس:   

 
  :تقارير
 37 صار غزة بتنسيق دوليميدل إيست آي: بلير فاوض مشعل لنهاء ح  

 
  حوارات ومقاالت:

 40 عبد الستار قاسم... أزمة الشرعية في الساحة الفلسطينية  
 42 حلمي موسى... مخاوف إسرائيل المتزايدة من المالحقات الدولية  
 47 تشنلو روزيبرغ ...ـل العالم الغربيـة .. سيـاسـة غبـي ـةاستـعـداء وسـائ  

 
 49 :كاريكاتير

*** 
 
إصابة شرطيين صهيونيين إثر تعرضهما للطعن من قبل شاب فلسطيني قرب باب العامود في  

 القدس المحتلة 
 ا  شااب، أ  وكاالتم  القدس، وع   عبد الرؤوف أرياؤوط ع ، 22/6/2102األيام، رام هللا،  ذكرت

بجااروخ يطنااري، صااباخ أمااس، ب ااد أ  أطلااي شاارطي  ساارا نلي اليااار  أصاان  ماا  بلاادي ساا نر ا  فلسااطنين
علنه، في ميطقا  باا  ال اامود فاي القادس الشارقن  المحتلا ، ب اد أ  أصاابه بجاروخ يطناري  نثار ط ياه 

 بسكن  في رقبته.
كشاااات التحقنقاااات أ  الشاااا  »لوباااا السااامري فاااي بناااا : وقالااات المتحدنثااا  باسااام الشااارط  اإلسااارا نلي 

عاماا ، الحاأ أ  مجيادا  بشارط  حارس  01الالسطنيي م  سكا  الضا  الغربن  ونبلغ م  ال مر يحاو 
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الحدود كا  بطرنق  هياك الستالم وردنته في باا  ال اامود، فقاام بالتقادم يحاوا ما  اليلاف طاعياا   نااا 
غا  اليطااوري،  ال أياه تمكا  ماا   طاالي ال نااارات اليارنا  باتجاهااه، ب يقاه، ماا أصااا  المجياد بجااراخ بال
تمك  المجياد ما   طاالي الياار علاى اإلرهاابي، ماا »وأضافت:  «.مصنبا   ناا هو األير بجراخ حرج 

 «.أدى  لى  صابته  صاب  حرج 
الشاا  الالساطنيي  ، أ رام هللاما  أحماد رمضاا  ، عا  22/6/2102المسـتقبل، بيـروت، وأضاافت 

( عاماااا ، مااا  بلااادي سااا نر، شاااري مدنيااا  اليلنااا ، جياااو  الضاااا  01محماااد ناسااار طاااروي أباااو حصااانري  
 الغربن ، استشهد بينرا  قوات االحتال  قر  با  ال امود في البلدي القدنم  في القدس المحتل .

وقالاااات قااااوات االحااااتال     الشااااا  ياااااذ عملناااا  ط اااا  أصااااا  ياللهااااا شاااارطنن  فااااي حاااارس الحاااادود 
 وصات جراخ أحدهما بالحرج .اإلسرا نلي 

وذكااار موقااار فم اااارنفف ال برنااا ، أ  الميااااذ أقااادم علاااى ط ااا  الشااارطي فاااي المكاااا ، فاااي حااان  أطلقااات 
النثاينا   ياه استشاهد فاي  اإلسارا نلن الينرا  علنه ما أدى  لاى  صاابته بجاروخ يطناري، فنماا قالات القيااي 

 .وقت الحي متأنثرا  بجروحه في مستشاى فهداساف في عن  كارم
وذكااارت صاااحنا  فنااادن وت أحروياااوتف أ  شاااابا  فلساااطنينا  أقااادم علاااى ط ااا  الشااارطي فاااي رقبتاااه حنااا  

صابته بجروخ بلنغ .  أصن  بجروخ بالغ ، في حن  تمك  الشرطي م   طالي اليار على الشا  وا 
 

 دعمه المبادرة الفرنسية لفابيوسعباس يؤكد  
عباس، أمس، بمقر الر اس  في مدني  رام هللا، الالسطنيي محمود نثم  الر نس  :الوكاالت -هللا رام 

االهتمام الاريسي المتواص  بتقدنم أفكار ياص  لتا ن  عملن  السالم المتوقا ، وذلك يال  استقباله 
 لورا  فابنوس وزنر اليارجن  الاريسي.

 عباسوقا  وزنر اليارجن  رناض المالكي، في مؤتمر صحافي مشترك مر فابنوس عق  اللقاء:    
تطابي األفكار الالسطنين   عباساستمر لشرخ م  فابنوس حو  طبن   األفكار الاريسن ، وأكد 

والاريسن ، ويح  ملتزمو  بهذا األفكار التي م  شأيها ال م  على  طالي عملن  السالم وبدء 
قام  الدول  الالسطنين  المستقل  والمتواصل  جغرافنا في الضا   المااوضات إليهاء االحتال ، وا 

 الغربن  وقطاع غزي والقدس ضم  ماهوم ح  الدولتن .
وتابر: هذا األفكار تهدف  لى يلي دنيامنكن  جدندي للمااوضات، تأيذ باالعتبار التجار  التااوضن  

 السابق ، م  يال  استيالص ال بر والدروس ميها.
  هذا األفكار، وأعر  ع  شكرا لاابنوس على هذا االلتزام والجهد، وقا : فيؤكد ترحنبيا بك
 ومست دو  لتقدنم ك  ما هو مطلو  ميا كالسطنينن  م  أج   يجاخ جهود فابنوسف.
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وأشار المالكي  لى أ  االجتماع فتطري  لى ال القات النثيا ن ، وسب  ت زنزها، وسنكو  هياك اجتماع 
أنلو  المقب ، الاريسن ، واتاقيا على عقدها في ال اشر م  -للجي  الوزارن  المشترك  الالسطنين 

 لت زنز ال القات النثيا ن ، ولبح  جهود الحكوم  الاريسن  لتأسنس مدرس  فريسن  في رام هللاف.
وقا  المالكي:    الر نس عباس أطلر الضنف الاريسي، على جهود تشكن  حكوم  فلسطنين  جدندي 

عن  التي تحدنثيا عيها تقوم بتوحند الصف الالسطنيي، والحكوم  ستكو  ملتزم  بمبادئ اللجي  الربا
أعر  ع  القلي البالغ بيصوص األقلنات في الميطق ، ياص  مسنحني  عباسوأضاف:  باستمرار.

الشري، وهياك جهود تبذ  م  قب  القنادي الالسطنين  ل قد مؤتمر قرن  بيصوص مسنحني الشري 
ميها، كما جرى  التي يحاو  ال م  م هم لتوفنر الحمان  في هذا الميطق ، التي هم جزء أصن 

الحدن  ع  أحوا  الميطق ، وتأنثنراتها على القضن  الالسطنين ، وأكديا أهمن  ح  القضن  الالسطنين  
 لصير السالم واالستقرار في الميطق .

وأوضح المالكي أ  اجتماعا  عقد في القاهري، أمس، بن  وزنر اليارجن  الاريسي واألطراف ال ربن  
أس ل  واستاسارات حو  طبن   األفكار الاريسن ، وما سم ه الوزنر ميا  ذات ال الق ، وكايت هياك

 هو تشجنر كام  لهذا األفكار، وكنان  االستمرار فنها.
 طالي األحكام،  يتسرع فيوقا :    فابنوس قدم ب ض األفكار التي تياقشيا حولها، لذلك نج  أال 

ط سيبح   مكاين  االيتقا   لى المرحل  التالن ، وهذا الزناري هي استكشافن ، وب د استكما  التجرب  فق
 ولك  ما سم ه الجاي  الالسطنيي م  الوزنر الاريسي هي أفكار  نجابن .

 22/6/2102األيام، رام هللا، 
 
 على جمع الجانبين الفلسطيني والسرائيلي للتفاوض تحت مظلة مؤتمر دولي"الحياة": األفكار الفرنسية تقوم  

أ  األفكار الاريسن  تقوم على تقدنم  فالحنايفكشف مسؤو  فلسطنيي رفنر لا :نويسمحمد  –رام هللا 
مشروع قرار  لى مجلس األم  نيص على جمر الجايبن  الالسطنيي واإلسرا نلي للتااوض تحت مأل  
مؤتمر دولي مصغر ل ملن  السالم. وتحدد المبادري الاريسن  فتري المااوضات بنثماين  عشري شهرا ، 

وعاصمتها القدس الشرقن ،  0661  تتياو   قام  دول  فلسطنين  مستقل  على حدود عام على أ
نجاد ح  متاي علنه لقضن  الالج ن . وفي حا  عدم التوص   لى اتااي في يهان  الاتري، ت ترف  وا 

 .0661فريسا بدول  فلسطن  على حدود عام 
ما زالت ض نا  بسب  رفض الجاي   وقا  المسؤو  الالسطنيي    فرص يجاخ المبادري الاريسن 

وعاصمتها القدس، ورفض أي  0661اإلسرا نلي التااوض على  قام  دول  مستقل  على حدود عام 
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وأضاف أ  فريسا تحاو  م ء الاراغ الياجم ع  غنا  الدور  مشارك  دولن  في المااوضات.
  حناء المااوضات. األمنركي ب د فش  جهود وزنر اليارجن  األمنركي جو  كنري في  عادي

 22/6/2102الحياة، لندن، 
 

 كامل أبو ماضي: التفجيرات األخيرة محاوالت فاشلة لدخال غزة في دوامة الفوضى 
كشف كام  أبو ماضي، وكن  وزاري الدايلن  واألم  الوطيي في غزي، أ  عدد : عديا  أبو عامر

م  تمتير السلط  الالسطنين  ع   ألف عيصرا  وهم 01أفراد األجهزي األمين  في قطاع غزي نص  
، موزعن  على أجهزي الشرط  واألم  2102دفر رواتبهم ميذ تشكن  حكوم  التوافي في نوينو 

والحمان  واألم  الدايلي واألم  الوطيي وغنرها م  اإلدارات األمين ، واصاا  الوضر األميي في 
ألمين  هيا وهياك تأتي في السناي قطاع غزي بأيه ميضبط تماما ، وما نحد  م  ب ض اليروقات ا

 الطبن ي لك  مجتمر.
وأضاف في حدن  حصري ياص فللموينتورف أ  التاجنرات التي وق ت في القطاع يال  األسابنر 
الماضن  قلنل  م  ياحن  ال دد والتأنثنر على استقرار الحال  األمين  وقد وق ت في أنام ميتلا  في 

  ل  جه  محددي مس ولنتها عيها. ، دو  أ  ت2102شهري أبرن  ومانو 
واعتبر أبو ماضي هذا التاجنرات محاول  فاشل  إلديا  غزي في دوام  الاوضى م  جدند، وم  نقف 
يلف هذا اليروقات األمين  نحاو  استغال  الصراع االقلنمي بن  ب ض دو  الميطق ، متهما  جهات 

هذا األعما  التي وصاها  وشيصنات أمين  وسناسن  في السلط  الالسطنين  تقف يلف
 بافاإلجرامن ف، محمال  الر نس عباس وأجهزته األمين  كام  المس ولن  ع  ذلك.

عاما ، الذي ن تبر رج  األم  األو  في غزي، أ  األجهزي األمين  في غزي،  26وقا  أبو ماضي، 
م  في غزي فهم لنسوا لدنها عالقات جندي مر كاف  الاصا   الالسطنين ، أما الم تقلو  لدى أجهزي األ

م  فصن  م ن ، ب  عدد قلن  جدا م  اليارجن  ع  القايو ، حاولوا القنام بأعما  تيرنبن  تمس 
سرا ن ، باعتبارها  أم  المجتمر الالسطنيي، رافضا  الحدن  ع  تطورات ملف التهد   بن  حماس وا 

 شأيا  سناسنا  متروكا  للسناسنن  نتحدنثوا فنه.
ألم  في غزي تيأر  لى مصر كدول  شقنق ، لها دورها البارز في دعم القضن  وأكد أ  أجهزي ا

الالسطنين ، وال تقب  أجهزي األم  في غزي المساس بأم  مصر، وهي تقوم دوما  بااليتشار على 
 حدودها للمحافأ  على أم  مصر وغزي م ا  م  أي مياطر قد تستهدفهما م ا . 

البارزي في قطاع غزي، وحاص  على الماجستنر في  داري ن تبر أبو ماضي، م  شيصنات حماس 
عاما  في ميتلف مرافي الجام   اإلسالمن ،  22األعما  م  الجام   اإلسالمن ، وعم  لمدي 
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ومحاضرا  أكادنمنا  في ب ض المؤسسات الت لنمن  بغزي، منث  الجام   اإلسالمن  وكلن  المجتمر، 
الالسطنين  على التوالي يال  سيوات النثماينيات والتس نيات وسبي له أ  اعتقلته  سرا ن  والسلط  

 م  القر  الماضي.
 لالطالع على الحوار:

-interview-madi-abu-kamel-plo-/ar/originals/2015/06/palestinemonitor.com/pulse-http://www.al

negotiations.html-israel 
 20/6/2102، واشنطن المونتير،

 
 التنسيق األمني وليسخدمة الوطن و داخلية هدفها تحرير فلسطين وزارة البحر: عقيدة  

مين  ألجهزي وزاري الدايلن  أكد أحمد بحر، اليا   األو  لر نس المجلس التشرن ي ا  فال قندي األ
واألم  الوطيي الالسطنين  هدفها تحرنر فلسطن  ويدم  المواط  والمحافأ  على أميه، ولنس 

 التيسني األميي والتباد  الوأناي مر االحتال ف.
وأشار بحر يال  حا  تكرنم وزاري الدايلن  لرج  األم  المنثالي بغزي النوم األحد،  لى أ  وزاري 

 بكاف  أذرعها فتقوم على يدم  أبياء الش   الالسطنيي في قطاع غزيف وفي قوله.الدايلن  
وقا  بحر موجها  كالمه ألبياء وزاري الدايلن : فأقو  لكم نا أبياء األجهزي األمين ، أيتم األوفناء 

فرغم ايقطاع رواتبكم  لى أيكم مستمرو  في الحااأ على أم  ش بكم  له،لوطيكم والميتصرو  
واست رض حال  الالتا  التي سبقت تشكن  القوي التيانذن  بقنادي وزنر الدايلن  السابي  مف.ووطيك

 الشهند س ند صنام، مؤكدا أ  فهذا الحال  ل  ت ود مجدد ا  لى قطاع غزيف.
وقا : فنحاولو   غرا يا والمداهي  م يا، لك  هذا األجهزي هي يلقت للدفاع ع  الدن  والوط  وال 

 رى، وغزي الشم   المضن   في زم  االستبداد والألمف.تباع وال تشت
 22/6/2102، فلسطين أون الين

 
 طبيعي على جرائم االحتالل إسماعيل األشقر: عملية الطعن بالقدس رد   

أكد اليا   في المجلس التشرن ي الالسطنيي،  سماعن  األشقر، يا   ر نس كتل  فالتغننر : غزي
عد عملنات المقاوم  بالضا  الغربن  والقدس المحتل  فنأتي في أ  واإلصالخف البرلماين  بأ  تصا

 تزاند اإلجرام الصهنويي ضد ش بيا الالسطنييف.
(، أ  فايتشار 6|20وأوضح اليا   األشقر في تصرنح صحاي تلقته فقدس برسف نوم األحد  

لذي نشجر أه  االستنطا  والحواجز واجتناخ مد  الضا  والحصار المتواص  على قطاع غزي، هو ا
وأكد األشقر أ  ال ملن  األينري في  الضا  لاليتقام م  االحتال  الصهنويي بميتلف أيواع ال لمناتف.

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/06/palestine-plo-kamel-abu-madi-interview-israel-negotiations.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/06/palestine-plo-kamel-abu-madi-interview-israel-negotiations.html
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القدس فهي رسال  واضح  لالحتال  الصهنويي، بأ  ش بيا سنواص  المقاوم  والدفاع ع  حقوقه 
سطنين   لى فوقف مالحق  ودعا اليا   األشقر السلط  الال والرد على جرا مه التي ترتك  بحقهف.

المقاومن  ورفر ندها النثقنل  ع  المقاوم  الالسطنين ف، موضحا أ  فالمقاوم  هي الوحندي القادري على 
 لجم االحتال  الصهنويي وطردا م  أرضيا المحتل ف.

 20/6/2102، قدس برس
 

 سيرة برمتهاوزارة العالم: مواصلة االحتالل احتجاز خضر عدنان محاولة لتصفية الحركة األ 
رأت وزاري اإلعالم في مواصل  االحتال  احتجاز الم تق  اإلداري يضر عديا  الذي : رام هللا

يما الحرك  األسنري برمتها. وقالت ف    نيوض م رك  األم اء الياون  تصان  ال تستهدفه وحدا وا 
ياء ش بيا داي  األسنر عديا  ال نيوض هذا البطول  لشيصه أو باسمه ب  ندافر فنها ع  ك  أب

 .فقالع األسر ويارجها ونحاكم االحتال  على جرا مه ضد أسرايا البواس 
ودعت الوزاري الهن ات الحقوقن  واإليساين  في ال الم وياص  اللجي  الدولن  للصلن  األحمر  لى 

 الضغط على االحتال  إلطالي سراحه قب  فوات األوا .
ن  والدولن  للتضام  مر األسنر يضر وتسلنط الضوء على كما حنثت وسا   اإلعالم الوطين  وال رب

نمارس االحتال   فنمامياضال   211جرا م االحتال  داي  الم تقالت، التي أدت الستشهاد أكنثر م  
 م تقال ومركز توقنف. 01أقسى أيواع الت ذن  واإلرها  بحي أسرى الحرن  في 

وم  سبقه محط  لمقاضاي االحتال  على واعتبرت الوزاري حر  الكرام  التي نيوضها عديا  
سناسات الت ذن  والقهر واإلهما  الطبي وال ز  والتاتنش ال اري والتيكن  بأسرايا وأسنراتيا، واعتقاله 
اإلداري دو  محاكم  أو ال ح  اتهام وايتهاكه الااضح  لموانثني األمم المتحدي المتصل  بحقوي 

 رى الحر .اإليسا  واالتااقات األممن  الياص  بأس
 22/6/2102القدس العربي، لندن، 

 
 عن غزة ن جهوده برفع الحصارويثم   "3 الحريةأسطول ـ"هنية يرحب ب 

رح   سماعن  هين ، يا   ر نس المكت  السناسي لحرك  حماس، بأسطو  الحرن  النثال  الذي : غزي
د، التحناااا  ووجااااه هيناااا  فااااي تصاااارنح مكتااااو ، األحاااا ماااا  المقاااارر أ  نصاااا  غاااازي يااااال  أنااااام قلنلاااا .

للمتضامين  الدولنن  على مت  األسطو  النثال ، وعلى رأسهم تحالف أسطو  الحرن ، واللجي  الدولن  
  لرفر الحصار ع  غزي، وك  أحرار ال الم.
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رسا  رسالته ال ادل  لل المف.  يهاء الحصار ع  الش   الالسطنيي فوا   ونثم  هذا الجهود في رفر وا 
 20/6/2102لإلعالم، المركز الفلسطيني 

 
 المحتلة تبارك عملية الطعن في القدس حماسحركة  

بااارك القناااادي فااي حركاا  حمااااس والياااطي باساامها فاااي الضااا  الغربناا  حساااام باادرا ، عملنااا  : الدوحاا 
اا(، أماام باا  ال اامود بمدنيا  القادس  01الط   البطولن  التاي يااذها الشاا  ناسار ناسان  طاروي   عام 

 ب  جيدي صهنويي بجراخ بالغ .المحتل ، والتي أدت  لى  صا
وقااا  باادرا ، فااي تصاارنح صااحاي،    عملناا  الط اا  الجدناادي تحماا  دالالت زمايناا  ومكايناا  واضااح  
الم الم؛ حن  تتزام  مر مرور الذكرى السيون  األولى الستشهاد الطا  محمد أبو يضنر ب د  حراقه 

 حنًّا على ند مستوطين  متطرفن  في القدس المحتل .
 21قنادي في حماس، وقوع عملن  الط   بالقدس، وعملن   طاالي الياار غار  رام هللا ياال  الااوعّد ال

ساع  الماضن ، بأياه  يجااز وطياي كبنار للضاا  الغربنا  التاي ت انش ت قنادات أمينا  مشاددي، فاي أا  
 تصاعد التيسني األميي بن  أجهزي السلط  وقوات االحتال .

 20/6/2102لإلعالم، المركز الفلسطيني 
 
 حماس ترفض "المشروع الفرنسي" للتسويةإسماعيل رضوان:  
قالت حرك  حماس،  يها ترفض المشروع الاريسي المرتق ، إلطالي عملن  التسون  بن  السلط  زي: غ

وقاا   ساماعن  رضاوا ، القناادي فاي الحركا ، فاي تصارنح يااص  الالسطنين  واالحتال  فاإلسرا نليف.
  حركتااه فتاارفض المشااروع الاريسااي، وتحااذر ماا  أي مبااادرات دولناا  أو لوكالاا  األياضااو  لءيباااء،  

 أوروبن  تيتقص م  الحقوي والنثوابت الالسطنين ف.
وتابر: فيحذر م  االساتجاب  وقباو  أي صانغ  تياتقص ما  الحقاوي والنثوابات، كحاي ال اودي واألرض، 

جدد رضوا  رفض حركتاه و  سواء المشروع الاريسي، أو أي مشارنر الحق  تمس حقوي الالسطنينن ف.
 لل ودي  لى المااوضات مر ف سرا ن ف، واصاا  ناها بال بنثن ، وأيها مضن   للوقت.

 20/6/2102لإلعالم، المركز الفلسطيني 
 

 خضر عدنان األسيرل االحتالل مسؤولية كافة التداعيات الخطيرة حال استشهاد الفصائل تحم   
اجتماعاا لهاا فاي مكتا  حركا  الجهااد اإلساالمي ياقشات  عقدت الاصا   الالسطنين  النوم األحد: غزي

 يالله أوضاع األسنر ط ام المضر  ع  الط ام يضر عديا  كما تياولت موضوع حكوم  التوافي.
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المضار  عا  الط اام  األسانرودعت الاصا   الالسطنين  مصر للتادي  ال اجا  ما  اجا   يقااذ حنااي 
لزام االحتال    باألسرى.بالتااهمات الياص  يضر عديا  وزمال ه األسرى وا 

وقا  ولند ال وض عضو المكتا  السناساي لحاز  الشا   فاي ماؤتمر صاحاي عقدتاه الاصاا   عقا  
القااوى الوطيناا  واإلسااالمن  تحماا  االحااتال  المسااؤولن  الكاملاا  عاا  حناااي الشاان  يضاار    االجتماااع 

تااداعنات التااي قااد تاايجم عاا  كمااا تحماا  االحااتال  المسااؤولن  عاا  ال فااورا ،عااديا  وتاادعو لجفاارا  عيااه 
 لليطر.استمرار اعتقاله وت رنض حناته 

ودعاااا ال اااوض باسااام القاااوى الوطينااا  واإلساااالمن  الصااالن  األحمااار الااادولي وكافااا  المؤسساااات الدولنااا  
 .األسرىبالتدي  ال اج  إليقاذ حناي األسنر عديا  وكاف  زمال ه  اإليسا وميأمات حقوي 

نين  بتحمااا  مسااا ولناتها وتكنثناااف تحركهاااا علاااى كافااا  المساااتونات كماااا طالااا  ال اااوض القناااادي الالساااط
يوايه   األسرى.والضغط إليقاذ حناي األسنر الشن  يضر عديا  وا 

يضاار  األساانرالجهااد اإلسااالمي باادورها حاذرت ماا  التااداعنات اليطنااري التاي قااد تيشاا  عا  استشااهاد 
 ي سراحه.عديا  مطالب  مصر التي رعت وقف  طالي اليار التحرك م  اج   طال

وقا  يالد البطش في تصرنحات لهفيح  في حرك  الجهااد اإلساالمي علاى اتصاا  مساتمر ساواء مار 
المصرنن  أو السلط  م  اج  ضما   طاالي ساراخ يضار عاديا  ويحما  االحاتال  المسا ول  وكافا  

 التداعنات التي قد تيتج ع  استشهاد يضر عديا  ال قدر هللاف.

 20/6/2102، وكالة سما الخبارية

 
 ةة وطنيغزة: القوى والفصائل الوطنية تعلن دعمها لتشكيل حكومة وحد 

ع  دعمها لاكري تشكن  حكوما  وحادي وطينا   واإلسالمن القوى والاصا   الوطين   أعليت حس  جبر:
 تشارك بها كاف  الاصا   ب د أ  ت نثر عم  حكوم  الوفاي الوطيي.

غزي في مدني   اإلسالمي، في مقر حرك  الجهاد أمسدته وقالت القوى والاصا   في يتام اجتماع عق
ايااه ماا  اليطااأ اقتصااار تشااكن  حكوماا  وحاادي وطيناا  علااى فصااا   ميأماا   ،وتغنباات عيااه حركاا  فااتح

( رغاااام الموقااااف اإلسااااالميالجمناااار فنهااااا   حماااااس والجهاااااد   شااااراكالتحرناااار الالسااااطنين  داعناااا   لااااى 
 ي الحكومات التي نتم تشكنلها.م  المشارك  ف اإلسالميالم روف لحرك  الجهاد 

، ناا  أ  القااوى ياقشاات يااال  اجتماعهاااوقااا  محمااود يلااف عضااو المكتاا  السناسااي للجبهاا  الدنمقراط
 موضوع تشكن  الحكوم  حن  اجمر الك  على أهمن  تشكن  حكوم  وحدي وطين  م  الاصا   كاف .

الحكوما  وا  ما  نقارر هاذا القاوى بموقاهاا ما   أبلغاتأ  حمااس « األناام»وأكد يلف فاي حادن  مار 
القاااوى باااالموقف اليهاااا ي ياااال   باااغبالغالموقاااف لااادنها لجيااا  ياصااا  ميوهاااا  لاااى أ  حمااااس ت هااادت 
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الساااعات القادماا  علااى أ  تكااو  قباا  اجتماااع اللجياا  التيانذناا  لميأماا  التحرناار ماار الحكوماا  والمقاارر 
 النوم االنثين .

ي غزي  لى االجتماع  ذا توافي موقف حماس مر وقا : م  المحتم  أ  نتم رفر مذكري م  الاصا   ف
 الك .

سيادكذلك دعم ويوا يلف  لى أ  الاصا   ياقشت  فاي سنر المضر  ع  الط ام يضر عديا  األ وا 
 .تردى يالله وض ه الصحي بشك  كبنرنوما  26المستمر ميذ   ضرابه

لزامهااطالي سراحه وقررت القوى دعوي مصر  لى التدي  ال اج  م  اج  الضغط على  سرا ن  إل  وا 
بتيانذ كاف  التااهمات السابق  التي تم التوص  لها في يتام اضرابات سابق  ع  الط ام محمل  قاوات 

 االحتال  المسؤولن  المباشري ع  حناي يضر عديا  وتداعنات اعتقاله.
 22/6/2102األيام، رام هللا، 

 
 وحياً  حراً خضر عدنان من سجنه: إلى كل من استعجل موتي.. ما زلت  

قا  عديا  موسى، والد األسنر المضر  يضر عديا ،    ابيه رفض عرضا : كااخ زبو  - رام هللا
 سرا نلنا بتمدند اعتقاله نثالنثا  أشاهر، وما  نثام  طاالي ساراحه، وأياه أصار علاى مواصال   ضارابه حتاى 

  يهاء سناس  االعتقا  اإلداري بحقه.
  يضر فنواص   ضرابه الماتاوخ عا  الط اام علاى الارغم وأكد موسى في حدن  لافالشري األوسطف، أ

 م  الوضر الصحي الص   الذي وص   لنهف.
وأصدر ر نس يادي األسنر قدوري فارس بنايا فورنا ياى فنه تلك األيباء. وقاا  فاارس: فاألسانر عاديا  

ي جااواد لاام نستشااهد وفقااا التصاااالت تماات ماا  قباا  ماادنر الوحاادي القايويناا  فااي يااادي األساانر، المحااام
بولس، مر يا   مدنر مستشاى أساف هاروفنه، الذي قا   يه تلقى تقرنر ا ع  وضار عاديا  الصاحي 
ولااام نكااا  هيااااك أي تغننااار علناااه،  ضااااف   لاااى اتصاااا  إليااار مااار المستشاااار القضاااا ي إلداري ساااجو  

 االحتال ، الذي ياى صح  اليبر مر تأكندا على يطوري الوضر الصحي ل ديا ف.
دنر الوحاادي القايويناا  فااي يااادي األساانر المحااامي جااواد بااولس، ب ااد زنارتااه لءساانر ماا  جهتااه، أكااد ماا

ااا وصاا ب ا، وهااو مااا زا  محتجااز ا فااي أااروف االعتقااا  ياسااها، مكاابال   عااديا ، أ  وضاا ه ال ناازا  حرج 
 بالسرنر.

وأضاااف بااولس، أيااه وطااوا  وقاات الزناااري كااا  األساانر يضاار نتقنااأ مااواد يضااراء اللااو  ماار اسااتمرارا 
جراء الاحوصات الطبن .بمق  اط   الملح والمدعمات وا 



 
 
 
 

 

           03ص                                     3602 العدد:    22/6/2102 ثنينال  التاريخ:

ويق  بولس رسال  م  يضر جاء فنها: ف   شاء هللا سنيتهي اإلضرا  عما قرن   ما حر ا أو شاهند ا، 
اااف، مضاانا ا: ف لااى كاا  ماا  اساات ج  مااوتي: مااا زلاات حاار ا وحن ااا وسااتبقى الحناااي  وأسااأ  هللا اليناار دا م 

 والموت بند هللاف.

 22/6/2102لندن،  الشرق األوسط،

 

 المطلوب "حكومة وطنية توافقية" تكون مهمتها محاربة الفسادوصفي قبها:  
أبدت حرك  حماس است دادها للمشارك  في حكوما  وحادي وطينا  فلساطنين  : عوض الرجو -اليلن  

 قد نتم تشكنلها، واشترطت أ  تكو  متوافق  مر م طنات حوارات المصالح .
وصااي قبهاا،    فهيااك حاجا   لاى أعضااء حكوما  نتياذو  قارارات ميصاا  وقا  القنادي في حمااس 

ولصااالح شاا بيا، قاارارات تيصااف المألااومن  والمضااطهدن  والمقهااورن  والمحاارومن ، وتحقااي ال دالاا  
 للجمنرف، وفي ما يق  عيه موقر أمام  المحسو  على الحرك .

محارباا  الاساااد فالااذي استشاارى فااي وأضاااف قبهااا أ  المطلااو  فحكوماا  وطيناا  توافقناا ف تكااو  مهمتهااا 
أوصا  المؤسسا  المتيااذي علاى الصا ند الماالي واإلداريف، فضاال عا  حما  قضان  فلساطن ، والقادس 

 على وجه اليصوص.
وتااابر القنااادي فااي حماااس أ  التجااار  أنثبتاات أ  المسااتقلن  والتكيااوقراط فمااا هاام  ال ف ااونن  نااأتمرو  

 م بوسا لها وأدواتها الياص ف.بأمرف حرك  فتح، التي قا   يها فتبتزه
وجاادد قبهااا موقااف حركاا  حماااس الاارافض فألساالو  التااارد واإلقصاااءف، وشاادد علااى أ  فأي ت اادن  أو 

 تشكن  حكومي جدند نج  أ  نكو  م  يال  التوافي الالسطنييف.
كاد وقا     حكوما  التوافاي الحالنا  فغنار مأساوف علنهااف، واتهمهاا فبالاشا  فاي تحما  مساؤولنتهاف، وأ

 أ  فأي ت دن  أو تغننر نج  أ  نيضر  لى توافي وطييف.
 20/6/2102، الجزيرة نت، الدوحة

 

 أي حكومة فلسطينية تلتزم بشروط الرباعية يعني أنها ستكون حكومة فتح فقطأبو زهري:  
   فأي حكوم  فلسطنين  تلتازم بشاروط الرباعنا  أو أي بارامج سناسان   زهري قا و بسامي أغزي: قا  

 توافقن  ن يي أيها ستكو  حكوم  فتح فقط، وال عالق  لها باتااي المصالح ف. غنر
وحم  أبو زهري قنادي حرك  فتح فالمساؤولن  عا  التاداعنات المترتبا  علاى التيكار التاااي المصاالح ف، 

 في تشكن  أي حكوم  مقبل .
 20/6/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 على حكومة التوافق إجراء أي تعديل وزاريليس من حق محمود عباس  :أبو زهري 

فالقااادس  مااارفاااي مقابلااا   ،اليااااطي باسااام حركااا  حمااااس ساااامي أباااو زهاااري: ايتقاااد أشااارف الهاااور - غااازي
عباس بغجراء ت ادن  أو تغننار علاى الحكوما  الالساطنين  القا ما   محمود ال ربيف، بشدي يطوي الر نس

وم  شكلت قب  عام م  المساتقلن  باتاااي أساساي ، وهي حكفحالنا، والمسماي فحكوم  التوافي الوطيي
 بن  حركتي فتح وحماس.

وقااا  أبااو زهااري  يااه فلاانس ماا  حااي  الاار نس( محمااود عباااس  جااراء أي ت اادن  وزاري أو تغنناار فااي 
الحكوماا  ب ناادا عاا  التوافااي الااوطييف. وعباار عاا  أساااه لمااا حااد  األساابوع الماضااي ماا  يااال  يقاااش 

المجلااس النثااوري لحركاا  فااتح. ورأى أ  ذلااك نؤكااد أ  الجمناار نقااف  ملااف ت اادن  وتغنناار الحكوماا  فااي
 أمام فحكوم  فتحاون  بامتناز، ولنس أمام حكوم  وطين  تمنث  ك  األطناف السناسن  الالسطنين ف.

وفااي سااناي الحاادن  بشااك  أكباار عاا  شااك  الحكوماا ، سااألت فالقاادس ال رباايف أبااو زهااري، عاا  اليسااب  
شكلت حكوم  وحدي وطينا  ما  الاصاا   الالساطنين ، فارد باأ  حركتاه  التي تتطلر  لنها حماس  ذا ما

غناار م يناا  فااي هااذا الوقاات بالتااصاان ، لكيااه أكااد علااى أ  تشااكن  الحكوماا  نجاا  أ  نياااط باإلطااار 
القنادي المؤقت للميأم ، كويه المساؤو  عا  تياناذ اتاااي المصاالح . وأضااف فأماا اتيااذ قارارات فاي 

 جي  التيانذن  فأمر غنر مقبو  باليسب  لحماسف.المجلس النثوري أو في الل
ويتم أبو زهري حدننثه لا فالقادس ال ربايف بتوجناه  ياذار فاي حاا  تشاكن  حكوما  دو  مشااوري حمااس، 
يهااا ساات ل  موقاهااا فااي أاا  شااك  التطااورات. وشاادد علااى أ  حماااس  وقااا     حركتااه تتااابر األمااور وا 

مواقااه جنادا علاى أي يطاوي قاد نيادم علنهاا بشاأ  فلنست في موقف ضا فف. ودعاا الار نس لمراج ا  ف
 هذا الحكوم ف.

 22/6/2102القدس العربي، لندن، 
 

 البطش: إذا ُعرض على "الجهاد" المشاركة بالحكومة الجديدة ستناقش العرض ثم ترد عليه 
سااألت فالقاادس ال رباايف يالااد الاابطش القنااادي فااي الجهاااد اإلسااالمي،    كاياات : أشاارف الهااور -غاازي 
ته ستشارك في الحكوم  الالسطنين  الجدندي، فرد بشك  مقتض  بالقو   يه في حا  جرى الطرخ حرك

 على الحرك  المشارك ، فغيها ستقوم بمياقش  الطل  وم  نثم الرد علنه.
 22/6/2102القدس العربي، لندن، 
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 سعدات إلى سجن نفحة األسير أحمد تأجيل نقل 
را نلن ف يقاا  األماان  ال ااام للجبهاا  الشاا بن  لتحرناار فلسااطن  أّجلاات مصاالح  السااجو  فاإلساا:  وكاااالت(

 أحمد س دات م  سج  جلبوع  لى سج  ياح   لى اليمانس المقبا ، ب اد أ  كاا  مقاررا  أماس األحاد.
وأكد فرع الجبه  الش بن  في ساجو  االحاتال  أ  التأجنا  ناأتي بساب  اي قااد محكما  ف سارا نلن ف غادا  

 ف س دات على قرار المير األميي م  زناري ذونه.النثالنثاء لليأر في است يا
  22/6/2102الخليج، الشارقة، 

 
 بركة يلتقي بهية الحريري ويناقشان أوضاع مخيم عين الحلوةعلي  

التقااى ممنثاا  حركاا  حماااس فااي لبيااا ، علااي بركاا ، اليا اا  عاا  كتلاا  المسااتقب  الينابناا  بهناا  : بنااروت
السطنين  عموما  والوضر األميي في مينم عن  الحلاوي فاي الحرنري، وياقشا األوضاع على الساح  ال

 أعقا  األحدا  األينري.
وقااا  بركاا  فااي أعقااا  اللقاااء، توافقيااا علااى  داياا  مااا حااد  مااؤيرا  ماا  أحاادا  أميناا  فااي مياانم عاان  
الحلاااوي، وعلاااى ضاااروري تا نااا  ال مااا  الالساااطنيي المشاااترك فاااي المينماااات وتا نااا  دور القاااوي األمينااا  

مضناا : ال باد أ  تاتم محاساب  كا  عيصار نيتماي لاصان  فلساطنيي نتصارف بشاك  فاردي  المشترك ،
 أو نحاو  تورنط المينمات بم ارك جايبن  أو عبنثن .

وأكد برك  حرص حرك  حماس علاى أما  المينماات واساتقرارها، وعلاى ت زناز ال القاات األيونا  بان  
ماااس مساات ّدو  للمساااهم  بااالت ونض عاا  الشاا بن  اللبيااايي والالسااطنيي، مضااناا : يحاا  فااي حركاا  ح

 أهليا المتضررن  في المينم.
 20/6/2102لإلعالم، المركز الفلسطيني 

 
 عين الحلوةمخيم  حماس ترفض كيل االتهامات "دون دليل" بأحداثحركة  

استيكرت حرك  حماس، فالجرنم  التي ارتكبت بحي أهليا في مينم عن  الحلاوي أو  ما  : عن  الحلوي
لتي أودت بحناي عدد م  أبياء المينم وجرحت عددا  إليرا ، ورّوعت اآلمين  في شهر الصنام أمس، وا

 واألما ، وأضرت بممتلكاتهمف، م تبري أيه فعم  غنر مسؤو ف.
وعلااي البنااا  علااى مااا ورد فااي وكالاا  فالقاادس لءيباااءف علااى لسااا  قا ااد القااوي األميناا  المشااترك  ال منااد 

سب  االشتباك هاو صاراعع علاى اليااوذ بان  حركا  حمااس وحركا  فاتح فاي يالد الشان ، الذي قا     
تلااااك الميطقاااا  ماااا  يااااال  فااااادي الصااااالح المحسااااو  علااااى حركاااا  حماااااس، ومجموعاااا  عبااااد ساااالطا  

 المحسو  على حرك  فتح، بالقو : فتؤكد حرك  حماس أ  هذا االتهام للحرك  يطنر وباط ف.
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تيد  لااى أي دلنا ، ونثاينااا  لاام نصاادر عاا  لجياا  التحقنااي وأوضاح المصاادر: فأوال  أل  هااذا االتهااام لاام نساا
 -التي طالبات الحركا  أماس بأياذ دورهاا وكشاف المساببن  لماا حصا -التاب   للقوي األمين  المشترك  

نثم  يه بالرغم م  أ  عالقات جندي تربطيا مار األساتاذ فاادي الصاالح كمادنر لءوياروا فاي ميانم عان  
،  ال أييااا يؤكااد أ  ال عالقاا  تيأنمناا  تربطااه بحركاا  حماااس، وكمااا الحلااوي كغناارا ماا  ف النااات المياانم
 أوضح هو في بنا  أصدرا النومف.

واعتباارت الحركاا  أ  فكناا  االتهامااات جزافااا، وتحمناا  المسااؤولن  دو  تحقنااي رساامي، هااو ادعاااءع دو  
  التحقنااي دلناا ، وكااا  األجاادر بالشااان  باادال ماا  أ  نااتهم دو  دلناا ، أ  نبااادر فااورا   لااى توجنااه لجياا

 للبدء ب ملها والوقوف على حقنق  ما جرى م  واقر مسؤولنتهف.
وأوضااح البنااا : فكااا  لحركاا  حماااس كمااا جمناار الميلصاان  ماا  أبياااء المياانم دورا  هامااا  وأساساانا  فااي 
وقف االشاتباك وميار تطاورا فاي اتجاهاات يطناري، وهاي التاي باادرت فاورا  بغباداء اسات دادها فاي  طاار 

جمناااار للمساااااهم  فااااي الت ااااونض عاااا  األضاااارار التااااي لحقاااات بممتلكااااات أهليااااا جااااراء الشااااراك  ماااار ال
 االشتباكات، في الوقت الذي لم نست د أي طرف إلير لذلك.

وأكدت الحرك  أيها فساتبقى جازءا  ال نتجازأ ما  اإلجمااع الالساطنيي، وساتبقى تباذ  ماا اساتطاعت ما  
م عان  الحلاوي، غنار إلبها ال باالتهاماات جهد في سبن  تحقناي أما  واساتقرار المينماات ويصوصاا ميان

 التي ُتلقى م  هيا أو م  هياكف.
ودعت فجمنر الم ينن   لى تحم  مسؤولناتهم في ضما  عدم تكرار ماا حصا ، والوقاوف  لاى جايا  
أهليااا المتضااررن  ومواساااتهم وبلساام  جراحاااتهم وت ااونض يسااا رهم مااا أمكاا ، سااا لن  المااولى أ  ُنااتم 

 مينم عن  الحلوي وجمنر المينمات باألم  واألما  والسلم واإلسالمف.رمضا  على أهليا في 
 20/6/2102لإلعالم، المركز الفلسطيني 

 
 بحضور هنية وأعضاء المكتب السياسي  ع أحد قادتها المحليين في خان يونسحماس تشي   

المينا   شّن ت حرك  حماس في يا  نويس القنادي المحلاي سالما  أباو م مار، الاذي وافتاه: ياينويس
 مساء أمس في القدس المحتل  أنثياء تلقنه ال ال   نثر مرض ألّم به قب  يحو شهرن .

وشارك في التشننر، الذي جرى ب د عصر النوم  سماعن  هين ، يا   ر نس المكت  السناسي لحرك  
حماااس، وعماااد ال لمااي ويلناا  الحناا  ونحنااي الساايوار ماا  أعضاااء المكتاا  السناسااي وغناارهم ماا  قااادي 

 حرك  في القطاع.ال
وفااي كلماا  لااه ي ااى الحناا  الاقنااد أبااو م ماار، منثينااا  علااى جهااادا الطوناا  فااي صاااوف جماعاا  اإليااوا  

 المسلمن  وحرك  حماس.
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وأشااار الحناا   لااى أ  الاقنااد تحماا  ماار  يوايااه أعباااء الاادعوي والجهاااد مبكاارا ، وكااا  علمااا  فااي صاااوف 
 الحرك  ب طا ه وجهادا في محافأ  يا  نويس.

ايبه ذكار الشان  سالما  الاارا، أحاد وجهااء ياا  ناويس وقاادي حمااس، فاي كلما  علاى المقباري أ  م  ج
أبو م مر رافي الحا  محمد اليجار رحماه هللا فاي بدانا  الادعوي، وأسساا م اا  المجمار اإلساالمي بياا  

 نويس، وعايى كنثنرا  م  مالحق  االحتال  له بسب  ترصد ال مالء والجواسنس.
لى األداء المهيي للاقند أبو م مر أنثياء عمله مراقبا  عاما  للدايلن  بمحافأ  يا  نويس، وأنثيى الارا ع

 مشنرا   لى أيه كا  نوقف ك  مسؤو  أمام مسؤولناته، ونضر حدا  لك  يطأ م  األجهزي األمين .
 20/6/2102لإلعالم، المركز الفلسطيني 

 
 شهور جديدةة ست حماسحركة مخابرات االحتالل تمدد عزل قيادي في  

واصااالت سااالطات االحاااتال  اإلسااارا نلي عاااز  القناااادي فاااي حركااا  حمااااس، األسااانر : رام هللا  فلساااطن (
 شكري اليواجا، للشهر السابر على التوالي في ال ز  االيارادي في سج  فمجدوف المركزي.

ن اايي ما  أروفاا  يواجا، وهو م  بلدي ي لن ، غر  رام هللا،    يجلها الوقالت عا ل  القنادي األسنر 
(، أ  اليواجاااا 6|20صاااحن  فقاسااان ف. مشااانري فاااي تصااارنحات يقلهاااا مكتااا  ف عاااالم األسااارىف، األحاااد  

 نتواجد في غرف  ضنق  تاتقر ألديى مقومات الحناي الطبن ن .
 20/6/2102قدس برس، 

 
 عبر المفاوضات المباشرة وبال إمالء دولي الفلسطينيينمع نتنياهو: السالم  

ر نس الحكوم  اإلسرا نلن  بينامن  ، أ  أس د تلحمي ع ، 22/6/2102، ، لندنالحياةذكرت 
يتيناهو قا  في مؤتمر صحافي عق  لقا ه وزنر اليارجن  الاريسي لورا  فابنوس    السالم مر 
الالسطنينن  ل  نتحقي  ال م  يال  مااوضات مباشري م  دو  قرارات م  األمم المتحدي أو  مالء 

 لى أ  فمصر أبلغتيا بأيها سترس  سانرا   لى  سرا ن ف. كما حض فريسا على اتياذ  يارجي، مشنرا  
 موقف حاسم ومير  برام اتااي سيء مر  نرا .

وكا  ر نس الحكوم  اإلسرا نلن  استبي وصو  وزنر اليارجن  الاريسي  لى ت  أبن  أمس، لن ل  
بداعي  اإلسرا نلي-ح  اليزاع الالسطنيي رفضه أي مبادري فريسن  أو دولن  تطرخ على مجلس األم  ل

إلسرا ن . وقا  في مسته  اجتماع األسبوعي لحكومته  األمين ال تأيذ في حساباتها الحاجات   يها
صباخ أمس بهجوم شدند اللهج  على المبادري الاريسن  الياص  بطرخ قرار في مجلس األم  

 رفوضا  بداعي أيها تمس بمصالح  سرا ن .لالعتراف بالسطن  دول  مستقل ، واعتبرها ف مالء ف م
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إلسرا ن ف، مضناا   األمين وأشار  لى أ  هياك فاقتراحات دولن  ال تتطري في شك  حقنقي للحاجات 
أ  فمنث  هذا المبادرات نحاو  حشريا في حدود لنست قابل  للدفاع عيها م  يال  تجاه  تام لما 

   سرا ن  يبرت منث  هذا اليتا ج لءسف في قطاع سنكو  في الطرف النثايي م  الحدودف. وتابر أ
غزي ولبيا   ب د ايسحا   سرا ن  ميهما(، مضناا  أ  السالم نتحقي فقط عبر مااوضات مباشري بن  
 سرا ن  والالسطنينن  تأيذ في االعتبار فمصالحيا القومن ، في مقدمها األم ف. وشدد على أ  

  مالءات دولن ، وذلك دفاعا  ع  أمييا وم  أج  السالمف.  سرا ن  ترفض بشدي ك  المحاوالت فلارض
وجاءت تصرنحات يتايناهو قب  ساعات م  وصو  وزنر اليارجن  الاريسي لزناري تستمر ساعات 
لك  م  ت  أبن  ورام هللا، نبح  ياللها مر ك  م  يتيناهو والر نس محمود عباس  أبو ماز ( في 

 مجلس األم .االقتراخ الاريسي لطرخ مبادري في 
يتيناهو قا  في مسته  جلس  ، أ  حلمي موسى، ع  22/6/2102السفير، بيروت، وأضافت 

   السبن  الوحند للتوص   لى اتااي هو المااوضات. وأضاف فلنس  ،الحكوم  اإلسرا نلن  األسبوعن 
ولو  حشريا في في االقتراحات الدولن  أن   شاري حقنقن  لمتطلبات دول   سرا ن  األمين .  يهم نحا

حدود غنر قابل  للدفاع عيها، عبر تجاه  تام لما سنكو  علنه الجاي  اآلير م  الحدود. وقد يبريا 
اليتا ج، ألسايا أنضا  م  قطاع غزي وم  لبيا . وسوف يرفض بشدي محاوالت فرض  مالءات دولن  

 علنيا، سواء م  أج  األم  أو م  أج  السالمف.
 

 جديد في تل أبيب يعزز العالقة بين الدولتين  سفيرل: تعيين مصر نتنياهو 
أشاد ر نس الحكوم  اإلسرا نلن  بينامن  يتيناهو، بقرار مصر ت نن  سانر جدند : حس  عبد الحلنم

وقا  يتيناهو  يه فنبارك قرار الحكوم  المصرن   أبن ، واعتبرا فن زز ال الق  بن  الدولتن ف. في ت 
وكا  يتيناهو، صرخ صباخ النوم أ  مصر  ن زز ال الق  بن  الدولتن ف. إلرسا  سانرها، هذا القرار

 أبلغت حكومته بأيها ست ن  سانرا جدندا في  سرا ن .
 20/6/2102، 48عرب 

 
 في الخليل تمهيدًا لبناء مستوطنة استراتيجية "بيت البركة"يعلون يصادق على ترميم  

سرا نلي موشنه ن لو  ترمنم فبنت البرك ف الواقر قرر وزنر الدفاع اإل: وكال  سما -القدس المحتل  
 على أراضي بلدي بنت أمر بن  بنت لحم واليلن  تمهندا  إلقام  مستوطي  استراتنجن  علنه.

شهر ع  االستنالء على بنت البرك   حواليكشات قب    يهاوذّكرت صحنا  فهآرتسف ال برن  
لجنش قرروا أ  ال ماير قايوينا  م  ترمنم المبيى بواسط  شرك  وهمن  في اليار . وأضافت أ  قادي ا
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التابر للكينس  الواقر قر  مينم ال رو ، والذي استولى علنه الملناردنر النهودي أرفن  موسكوبنتش 
بواسط  شرك  سوندن  وهمن  تقف على رأسها امرأي م  اليرو  مقرب  م  النمن  ادعت أيها تاب   

 أمنركن . لكينس ، واشترت المبيى م  كينس 
حن  فحص قايوين  الشراء، وقب    لىوأكدت الصحنا  أيه ب د يشر اليبر، أوقف ال م  في المبيى 
 أنام قلنل  تمت الموافق  على الترمنم ب د يقاش في مكت  ن لو .

 22/6/2102، الحياة، لندن
 
 : المبادرة الفرنسية للتسوية هدامةالسرائيليةنائبة وزير الخارجية  

د. .أ: وصات يا ب  وزنر اليارجن  اإلسرا نلن  تسنبي يوتوبنلي، المبادري الاريسن   -ت  أبن  
بالهدام ؛ أليها توهم الالسطنينن  بأيهم سنحصلو  على مكاس  م  المجتمر الدولي دو  تقدنم أن  

 ، وأكدت يوتوبنلي، في مقابل  مر صحنا  فلو فنغارف الاريسن ، أيه واضح لمواطيي  سرا ن تيازالت.
سواء كايوا م  أتباع النسار أو النمن  أ  الحوار المباشر بن  الطرفن  هو السبن  الوحند لتسون  

وأشارت يا ب  وزنر اليارجن ، في التصرنحات التي أوردتها اإلذاع  اإلسرا نلن ،  لى أ  القادي  اليزاع.
ألمر الذي نيطوي على الالسطنينن  وبتشجنر م  دو  م ّني  نس و  ميذ سين  لتدون  اليزاع، ا

 مياطر لنس باليسب  إلسرا ن  فحس  ب  باليسب  لهم أنضا .
وشددت أ  أي قرار تتيذا األمم المتحدي ل  نمير  سرا ن  م  الدفاع ع  ياسها عسكرنا  ما لم نيته 

 الصراع، ولكيه قد نزند األوضاع على األرض ت قندا .
س للقنادات الشاب ، قالت يوتوبنلي:    الالسطنينن  وفي سناي كلم  ألقتها، أمس، أمام مؤتمر القد

 ايتاروا يق  اليزاع مر  سرا ن   لى الساح  الدولن  ونوجد لذلك نثم .
وقالت:    أي زعنم  سرا نلي ل  نستطنر أ  نؤند في المستقب  تقدنم تياز   قلنمي،  ذ  يه نثبت على 

 اإلرها  ولنس  لى السالم.مدى ال قود النثالنث  الماضن  أ  هذا اليطوي تؤدي  لى 
ورأت يوتوبنلي أ  ال بري المستيلص  م  عملن  االياصا  ع  قطاع غزي واضح ، وهي أ  ينار 

 التياز  اإلقلنمي لنس مطروحا  على طاول  السناس  اإلسرا نلن .
 22/6/2102، األيام، رام هللا

 
 "الشعور باألمن" في القدس بتعزيزإردان يطالب الشرطة جلعاد  

ل اد  ردا ، الذي ن تبر م  كبار متطرفي ج طال  وزنر األم  الدايلي اإلسرا نلي:   عبد الحلنمحس
 اللنكود، الماتش ال ام للشرط  نوحيا  داينيو، بال م  على ت زنز فالش ور باألم  بالقدسف.
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   .وم  شأ  منث  هذا الطل  أ  نشدد القبض  األمين  على سكا  القدس الالسطنينن  بكاف  الوسا
ذكرت وسا    عالم اإلسرا نلن . وقا   وفي ماجاء طل   ردا  يال  اتصا  هاتاي أجراا مر داينيو، 

 ردا   يه فنيأر بيطوري بالغ  لل ملن  التي تأتي في  طار سلسل  عملنات وق ت في الاتري األينري 
م  أج  ت زنز وقا   يه أوعز للماتش ال ام للشرط  بال م  على كاف  المستونات  في القدسف.

 الش ور باألم  في القدس، ويصوصا يال  شهر رمضا .
 20/6/2102، 48عرب 

 
تمنع المساس  ةسوريالتوصل إلى تفاهمات مع عناصر المعارضة ت "إسرائيل": "الشرق األوسط" 

 بالدروز
ذكرت مصادر  سرا نلن  أ  حكوم  بينامن  يتيناهو توصلت  لى : الشري األوسط - ت  أبن 
مر عياصر الم ارض  في سورنا تضم  عدم المساس بأبياء الطا ا  الم روفن  في سورنا،  تااهمات

وقالت هذا المصادر  يه ال بد م   وقالت    هذا التااهمات تمت بواسط  األرد  والوالنات المتحدي.
ب  االطم يا  لدى الدروز، تم فتح ممر إلم  م  جب  ال ر  ومحافأ  السونداء جيو  سورنا  لى 

 ألرد ، لنيتق  عبرا الدروز الراغبو  بذلك،  لى األرد  في حا  اضطرارهم للهر  م  بلداتهم.ا
وجاء هذا اإلعال  في ت  أبن ، أمس، في محاول  لطمأي  القنادات الدنين  وال سكرن  للطا ا  
 الدرزن  في  سرا ن ، التي واصلت أمس مأاهرات االحتجا  في هضب  الجوال  السورن  المحتل ،
والتي ارتا ت فنها ش ارات ضد سناس   سرا ن . فقد رفر المتأاهرو  ش ارات تتهم  سرا ن  بالت او  

 مر يصوم الدروز في سورنا، أمنثا  فداعشف وجبه  اليصري. 
 20/6/2102، الشرق األوسط، لندن

 
  "دالذئب المنفر غير مسؤولة عن عملية شرقي القدس ونواجه ظاهرة " حماسالجيش السرائيلي:  

رفضت أجهزي األم  اإلسرا نلن ، ما قالته حرك  حماس، م  أيها مسؤول  : الشري األوسط - ت  أبن 
ع  ط   جيدي حرس الحدود اإلسرا نلي في قل  مدني  القدس الشرقن ، أو  م  أمس. وقا  ياطي 

يتا  مبادري  بلسا  أجهزي األم ،    هذا ال ملن ، منث  كنثنر غنرها مما وقر في السي  األينري، فهي
ذاتن  م  ذ   مياردف. واعتبر ذلك أيطر بكنثنر م  ال ملنات التي تقوم بها حماس أو غنرها م  

 وكايت حماس قد تحملت مسؤولن  ال ملن .  التيأنمات الالسطنين  المسلح .
نغ، وقا  الياطي بلسا  الجنش اإلسرا نلي:    فقت  الجيدي اإلسرا نلي دايي غوين  قر  بلدي دنر ابز 

غر  رام هللا، نوم الجم   الماضي، ومحاول  قت  الجيدي في القدس، أمس، والكنثنر م  ال ملنات 
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التي وق ت في الشهور األينري، تشنر جمن ها،  لى أاهري جدندي ويطنري في المياطي الالسطنين . 
هاز األميي، فاي الماضي تم تيانذ عملنات مشابه  م  قب  يالنا  رهابن . أما اآل ، فيح  في الج

يمن   لى استب اد تقب  مسؤولن  حماس التي ت ايي م  ض ف تيأنمي واضح، في غالبن  مياطي 
الضا . ومر أ  غوين  هو القتن  اإلسرا نلي النثايي هذا السي ، في عملنات وق ت في القدس 

 نلنا في  سرا 06والضا   األو  كا  نوحاي شلوم الذي قت  في القدس قب  شهرن (، مقاري  بمقت  
في عملنات  طالي يار، وهذا ن يي أ  هياك هبوطا حادا في عملنات  6السي  الماضن ، م  بنيهم 

المقاوم  الميأم  إلسرا ن ،  ال أييا يالحأ في األشهر األينري، ارتااعا تدرنجنا في حجم اإلرها  
الحجاري والزجاجات م  يوع جدند، هو الذي نياذا الميربو  المياردو . ويشاطهم هذا نبدأ برشي 

 الحارق ، ونص   لى محاوالت القت  بالرصاص أو بالسكن ف.
وذكرت مصادر  عالمن ، أمس، أ  قادي األجهزي األمين  في  سرا ن  ن تقدو  أ  هذا اليوع م  
ال ملنات ال ن د ميأما. ولذلك ن ارضو  تشدند التدابنر األمين  في الضا ، كما طال  كنثنر م  

ن  ب د عملن  الجم  . وهم نؤكدو  أيه ال توجد تحذنرات م  عملنات قاسن  مقبل ، قادي المستوطي
 -ياص  في شهر رمضا   -لذلك فغيهم نيشو  م  أ  نؤدي تشدند القبض  الحدندن  في الضا  

 لى تأجنج األجواء لدى الالسطنينن . ونمك  لذلك أ  نؤدي  لى تص ند أميي. مر ذلك، فغيهم 
 حس األمييف لدى السكا .نحتمو  زنادي فال

 20/6/2102، الشرق األوسط، لندن
 
 في غور األردن جنود إسرائيليين بتدريب عسكري سبعة إصابةالذاعة السرائيلية:  

ذكرت تقارنر  سرا نلن  أ  سب   جيود  سرا نلنن  أصنبوا يال  تدرن  في غور : االتحاد – رام هللا
ا نلن     سب   جيود أصنبوا بجروخ ما بن  طانا   لى األرد  صباخ أمس، وقالت اإلذاع  اإلسر 

متوسط  يتنج  ايقال  ياقل  جيود مدرع  يال  عملن  تدرن ، وأضافت أ  الجرحى يقلوا  لى 
 المستشاى لتلقي ال ال . 

 22/6/2102ي، االتحاد، أبو ظب

 
 لغزة "3"سمح بدخول أسطول الحرية يلن السرائيلي  البحريةسالح : القناة الثانية 

قالت القياي ال برن  النثاين ،    جنش االحتال  تلقى ت لنمات م  القنادي السناسن  بمير وصو  
  ( القادم  لى قطاع غزي.3أسطو  الحرن   
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فل  يسمح ألسطو  الحرن  بالوصو   لى قطاع  قوله: اإلسرا نليويقلت القياي ع  سالخ البحرن  
 غزي.

 20/6/2102، فلسطين أون الين

 
 ستواصالن دعم األسد لتحقيق مصلحتيهما وروسيارات إسرائيلية: إيران تقدي 

تشنر التقدنرات في جهاز األم  اإلسرا نلي  لى أ   نرا  وروسنا ستستمرا  في دعم : بال  ضاهر
 اليأام السوري وال م  م  أج  بقاء الر نس السوري بشار األسد في الحكم.

ه بموج  تقدنرات جهاز األم  اإلسرا نلي فغ   نرا  ذكرت صحنا  فهآرتسف، النوم االنثين ، أي
وروسنا تصرا  على مواصل  دعم األسد على الرغم م  اإليااقات واليسا ر ال سكرن  التي تكبدها 

ووفقا للتقدنرات اإلسرا نلن   اليأام في الحر  ضد المتمردن  ويساري مواقر عدندي وهام  في البالد.
ي والروسي ليأام األسد نتمنث  بتقدنم المشوري والم لومات االستيبارن  فغ  المساعدات والدعم اإلنراي

 والسالخ، وأ  الهدف هو مير تقدم المتمردن  في جبهات جدندي ويحو مواقر ما زالت تحت سنطري
وقالت الصحنا     مصلح   نرا  في الحااأ على يأام األسد تأتي في  طار الصراع على  اليأام.

ضد فالدو  السين  الم تدل ف وعلى رأسها الس ودن  ومصر، بنيما على رأس  الهنمي  على الميطق 
 اهتمامات روسنا الحااأ على منياء طرطوس الذي نرسو فنه أسطولها.

وأضافت الصحنا  أيه على الرغم م  أ   نرا  تزود سورنا بكمنات كبنري م  السالخ،  ال أيه ال 
ا  الدا ر في سورنا على الرغم م  مطال  األسد، توافي على مشارك  قوات حرس النثوري في القت

 وتكتاي  نرا  بميح المشوري ال سكرن  لقوات اليأام م  وراء الكوالنس.
واعتبرت التقدنرات األمين  اإلسرا نلن  أ  امتياع  نرا  ع  مشارك  ف لن  في القتا  م  يال  ز  

محادنثات اليوون  التي تجرنها مر قوات حرس النثوري يابر م  تيوف طهرا  م  تأنثنر ذلك على ال
 الدو  الكبرى.

 22/6/2102، 48عرب 
 
 حول عملية باب العمودتفاصيل التحقيقات نشر  تمنع الشرطة السرائيلية 

استصدرت شرط  االحتال  م  ما نسمى بافمحكم  الصلحف في القدس أهر النوم األحد أمر : السبن 
ن  با  ال مود والتي استشهد فنها شا  م  اليلن  مير يشر كامال  تااصن  التحقنقات بملف عمل

 عام ا، ب د ط يه لجيدي م  حرس الحدود الصهنويي. 01نبلغ م  ال مر 
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وقالت الياطق  بلسا  شرط  االحتال     أمر مير اليشر نشم  تااصن  هون  وبنايات المجيد الذي 
 أصن  جراء الط   والالسطنيي مياذ ال ملن .

أصن  بجراخ حرج   نثر ت رضه للط   م  اليلف بسكن  ونيضر هذا  نشار  لى أ  الجيدي
 الساع  ل ملن  جراحن  في مستشاى هداسا فهار هتسوفنمف، كما أفاد مكت  الياطي بلسا  المستشاى. 

 22/6/2102، السبيل، عم ان
 
 خاصة من اليهود اليمنيينمنذ قيامها  آالف األطفال خطفت "إسرائيل"معاريف:  

مات الصحف اإلسرا نلن  الصادري صباخ نوم األحد، لك  الالفت فنها حدن  صحنا  تيوعت اهتما
م ارنف المطو  ع  يطف إلالف األطاا  في السيوات ال شرن  األولى لقنام  سرا ن ، ياص  م  

وتحد  صحنا  م ارنف بغسها  ع  حاالت يطف األوالد م  المهاجرن  النهود  النهود النمينن .
 وحتى عقدن  ب د ذلك. ميذ قنام  سرا ن 

وأوضحت أ  الجن  النثال  فللمأسايف مستمر في البح  ع  تااصن  األوالد النمينن  الذن  قامت 
 الدول  بيطاهم واالتجار بهم، مشنري  لى أ  ياشطا في مواقر التواص  ندعى شلومي حاتويا نسير

وم  الشري وم   وقته لجمر م لومات وشهادات ع  تلك الحقب  وع  يطف أطاا  م  النم 
 البلقا .

أغلبهم -ونؤكد حاتويا أ  الحدن  ندور ع  يطف إلالف األوالد، وأيه ن رف الم ات م  الحاالت 
مم  ايتطاوا في الاتري المذكوري وتم تبينهم، ياص  في  -م  النمينن  والتويسنن  واللنبنن  وأشكياز

 بالتحدند. 0623اليمسنينات وعام 
 

 طرق الخطف
ذاته  لى طرنقتن  لليطف: األولى واألكنثر ايتشارا كايت يطف أوالد األمهات اللواتي  وأشار الياشط

أيجب  في الم ابر، حن  كا  الياطاو  نأيذو  األطاا  وب د ذلك ببض   أنام نقولو   يهم ماتوا، 
والنثاين  ع  طرني يطف أطاا  ألمهات أيجب  في القرى الزراعن  ب د مرضهم  األطاا ( نثم 

 بأيهم ماتوا. االدعاء
وتيق  م ارنف م  الشهادات التي ونثقتها جم نتا فعمرامف وفشحرنتف المهتمتا  بالمسأل  أقواال آلباء 
يق  أبياؤهم  لى المستشانات في حاالت مرضن  عادن  نثم أبلغوا بوفاتهم دو  أ  ن طوا شهادات وفاي 

 أو نتسلموا جنثنثهم أو ن رفوا مكا  دفيهم.
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بر لجا  للتحقني وفحص موضوع األطاا  الميطوفن  كايت إليرها عام وأشارت  لى تشكن  أر 
م  الماقودن  ال توجد بيصوصهم أدل  قاط  ، ونمك  القو   يه  26وكايت اليالص  أ   0662

 إليرن  قالت اللجي   يهم ماتوا. 133قد تم تبينهم و
جراء الاحوصات الالزم  لك   م  نطلبها، مضناا ودعا حاتويا  سرا ن   لى االعتراف باليطأ وا 

 فتين  كم حال  م  لم الشم  ستحد ف.
في المقاب ، أكد التيوف م  اليتنج  أليه فنص   على الدول  االعتراف بأيها يطات وتاجرت 

 باألوالد، وقد نزند ذلك االيقسام داي  الش  ف.
 20/6/2102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 " ثم تعتذرزوجة سلفان شالوم تصف أوباما بـ"األسود الضعيف 

وصات جودي موزنس، زوج  القنادي في حز  اللنكود اإلسرا نلي سناا  : 20عربي  –القدس 
شالوم، الر نس األمرنكي باراك أوباما بافاألسود والض نفف، وذلك في تغرندي على حسابها على موقر 

 التواص  االجتماعي فتونترف، األحد.
 ت ع  هذا الوصف واعتذرت ألوباما،  ذ بررت موزنس زوج  وزنر الدايلن  اإلسرا نلي، تراج

وصاها هذا بقولها  يها فكايت يكت  غبن  حسبما أيبريي الب ضف، ب د أ  أطلقت تغرندي تقو  فنها 
وواصلت موزنس اعتذارها ع   فه  ت لم ما هي قهوي أوباما؟ سوداء وض نا .ف أي قهوي يانا .

ك  نيبغي أ  أكت  تلك اليكت  غنر المياسب  التي اليكت ، مياطب  أوباما: فالر نس أوباما، لم ن
 سم تها، أح  الياس بغض اليأر ع  جيسهم أو دنايتهمف.

 22/6/2102، "20موقع "عربي 
 
تعويض عن خسائر العدوان على  بمئات الماليين من الدوالرات حكومتهميطالبون  مستوطنون 

 غزة
ي أعقا  ال دوا  الذي شيته دول  االحتال  كشات مصادر  عالمن  عبرن  اليقا  ع  أيه ف: الياصري

دعوى ت ونض م  قب  المستوطين  ع  األمالك  4579الصنف الماضي على قطاع غزي، تم تقدنم 
 التي ت رضت  لى الضرر المباشر م  بنوت وسنارات ومزارع.
في  99ج  (:  يه تم حتى النوم م ال6|21وقالت صحنا  /نسرا ن  هنوم/ ال برن  الصادري نوم األحد  

 ملنو  دوالر(. 33ملنو  شنك    123الما   م  الملاات ودفر ت ونضات بلغ حجمها الكلي 
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دعوى على يلان  األضرار االقتصادن  غنر المباشري كاييااض أو فقدا   25,249كما تم تقدنم 
 في 90المديو  ودفر أجور للمشغلن  الذن  تغن  عمالهم ع  ال م ، حن  تم حتى اآل  م الج  

 ملنو  دوالر(. 390ملنار شنك    1.345الما   م  هذا الملاات، ودف ت الدول  ت ونضات بقنم  
دعوى لم نتم االيتهاء م  م الجتها ب د، وحص   3100وأضافت الصحنا  في تقرنرها أ  هياك 

 رجا  األعما  الذن  قدموها على دف   أولن  حس  أيأم  الدول .
ألف  63ملنو  دوالر( لدفر ت ونضات لحوالي  7.5ملنو  شنك    30كما يصصت وزاري األم  مبلغ 

 جيدي احتناط تم تجيندهم يال  الحمل .
( كحد دوالرا   3800ألف شنك    15دوالرا( كحد اديي، و 25شنك    100ونتراوخ حجم الت ونض بن  

 أعلى.
 20/6/2102قدس برس، 

 
قامة مستعمرة  14االحتالل يعزز استيطانه بتوسيع  :التفكجي   آالف وحدة جديدة 10وا 

 02قررت سلطات االحتال  اإلسرا نلي أمس توسنر كتل  استنطاين  تضم  :يادن  س د الدن  -عما 
إلالف وحدي استنطاين  جدندي ضميها، ما  01مست مري، في الضا  الغربن  المحتل ، تزاميا  مر  قام  
 .0661نمير  قام  الدول  الالسطنين  المتصل  على حدود ال ام 

وقا  مدنر دا ري اليرا ط والمساح  في بنت الشري بالقدس المحتل  يلن  التاكجي    فتوسنر تلك 
الكتل  االستنطاين  نستهدف السنطري على الطرني الر نسي الممتد بن  مدنيتي القدس واليلن  

تيانذ ميطط  وأضاف، لافالغدف م  فلسطن  المحتل ،    فاألمر األكنثر يطوري نتمنث  في المحتلتن ف.
إلالف وحدي استنطاين  جدندي ضم   01تم وض ه سابقا  لما نسمى فمشروع مدني  الحدا يف بغقام  

 مست مري تضمها الكتل ف. 02
ولات  لى أ  وزنر الحر  اإلسرا نلي موشنه ن لو ، الذي أعل  ع  الميطط االستنطايي الجدند، 

بر قضنتي االستنطا  والقدس المحتل  يار  ن م  على فتيانذ بريامج حكوم  االحتال  الذي ن ت
  طار التااوض أو أي مقترخ نتم تقدنمه لتحرنك ال ملن  السناسن ف.

وأوضح بأ  فهذا الميطط ن رق  أي مجا  إلقام  الدول  الالسطنين ف، مبنيا  أ  فالمست مرات األربر 
إلضاف   لى توسنر الشوارع حتى البحر المنت، با 0621عشري تبدأ م  داي  فلسطن  المحتل  ال ام 

 ف.0613لل ام  21االلتاافن  والتي نتم تيانذها وفي مشروع األمر ال سكري رقم 
أمس، أ  فن لو  قرر ترمنم فبنت  اإللكتروييوقد قالت صحنا  فهآرتسف اإلسرا نلن ، عبر موق ها 

 استراتنجن م  مستوطي  البرك ف الواقر على أراضي بلدي بنت أمر بن  بنت لحم واليلن  تمهندا  إلقا
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وأضافت فأيها كايت قد كشات اليقا ، قب  حوالي شهر ع  االستنالء على بنت البرك   علنهف.
 بواسط  شرك  وهمن  في اليار ف.

22/6/2102الغد، عمان،   
 
 مناطق متفرقة في القدس المحتلة فيمواجهات عنيفة  

لنوم األحد، في مواجهات ايدل ت مر أصن  عدد م  الشبا  المقدسنن ، مساء ا: القدس المحتل 
 قوات االحتال ، في عدي يقاط في مدني  القدس المحتل .

وأفاد شهود عنا  لافقدس برسف بأ  مواجهات عينا  ايدل ت عق  صالي التراونح في با  ال امود، 
بن  قوات االحتال  والشبا ، حن  قامت بغلقاء قياب  الصوت والغاز، نثم فقدت شرط  االحتال  

ال ادم  وذلك  المنااالسنطري على الشبا  الذن  برشي الحجاري، ما استدعى تدي  فري الينال  وسناري 
 في الشوارع الممتدي م  با  الساهري  لى با  ال امود.

وأضافوا أ  شابا  مقدسنا  أصن  بقيبل  صوت في رأسه، وتم يقله بسناري اإلس اف الالسطنيي  لى 
ي جب  الزنتو ، مر ال لم أ  مواجهات ايدل ت أنضا  في الميطق  فجب  مستشاى المقاصد الينرن  ف

الزنتو ف بن  الشبا  وقوات االحتال  التي أطلقت قياب  الصوت لتارنقهم، كما أصن  عدد م  
 الشبا  بالرصاص المغلف بالمطاط.

 وأفادت مصادر عبرن  بأ  شرط  االحتال  اعتقلت شابا  مقدسنا  لم ت رف هونته.
بلدي ال نسون  وراس ال امود، ألقى عدد م  الشبا  زجاجات حارق  وأل ابا  يارن  باتجاا دورنات وفي 

 الشرط  وجيود االحتال  في تلك المياطي، ما أدى  لى ايدالع مواجهات في الميطقتن .
م  جه  أيرى، ألقى شبا  فلسطنينو  زجاج  حارق  باتجاا حافل  تق  مستوطين  بالقر  م  قرن  

صاب  السا ي بشك  حزم ا شما  شري مدني  القدس المحتل ، ما أدى  لى تحطم الزجا  األمامي، وا 
وعلى حاجز قليدنا، ايدل ت مواجهات بن  الشبا  وقوات االحتال ، مستيدم  قياب   بجروخ طانا .

 الغاز والصوت لتارنقهم.
20/6/2102، قدس برس  

 
 قضاء طوباس مساكنهمعائلة فلسطينية لخالء  27جيش االحتالل يخطر  

عا ل  فلسطنين  تسك  في ميطق  الحمامات والبر   27أيطرت قوات االحتال  اإلسرا نلي : طوباس
 والمنت  في المالح والمضار  البدون  قضاء طوباس، وذلك إليالء مياطي سكياهم.
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مي وأوضح ر نس مجلس محلي المالح والمضار  البدون ، عارف دراغم ، أ  اإليالء سنكو  نو 
النثالنثاء والجم   القادمن  م  الساع  السادس  صباحا حتى الساع  النثاين  عشر واليصف أهرا، 

 بسب   جراء جنش االحتال  تدرنبات عسكرن  حن  بالقر  م  مضار  السكا .
وأكد دراغم  أ  االحتال  نواص  سناسته م  االيتهاكات بحي السكا ، داعنا  لى وقا  قايوين  

يساين  مر ال  ت الذي نيتهجه جنش االحتال  اإلسرا نلي.امسلس  االيالء إلنقافسكا  وا 
تصيف جرا م حر  دولن  بحي المواط  الالسطنيي، مطالبا  االيتهاكاتوأشار دراغم   لى أ  هذا 

 المؤسسات الدولن  والقايوين  لقو  كلمتها في هذا المجا .
20/6/2102، قدس برس  

 
 ةمخيمات الالجئين الفلسطينيين في سوري علىغارات ب شهيدان"مجموعة العمل":  

استشهد فلسطنينا  جراء استمرار الهجمات والقصف على مينمات وتجم ات الالج ن  : دمشي
 الالسطنينن  في سورنا.

وحس  مجموع  ال م  م  أج  فلسطنيني سورنا، فغ  الالجئ محمود محمد التالوي قضى جراء 
رعا جيو  سورنا، فنما استشهد الشا  أحمد دنا  م  قصف م  الطا رات السورن  على مينم د

 سكا  مينم جرمايا جراء  صابته بأعنري يارن  في االشتباكات التي تشهدها ميطق  سكياا.
20/6/2102القدس، القدس،   

 
 شاحنة إلى غزة 530ل اسمح بإدخي االحتالل 

أبو سالم جيو  شري قطاع فتحت سلطات االحتال  اإلسرا نلي النوم األحد، م بر كرم : قيا –غزي 
شاحي  محمل  ببضا ر للقطاعن  التجاري والزراعي وقطاع المواصالت  530غزي، إلديا  
  والمساعدات.

شاحي   76وأوضح المهيدس را د فتوخ ر نس اللجي  الر اسن  لتيسني البضا ر، أ  م  بن  الشاحيات 
بالحصم  الياص  بالبين  التحتن  للطري شاحي  محمل   150ومحمل  بمواد  يشا ن  للمشارنر الدولن  

ون د كرم أبو سالم الم بر التجاري الوحند في غزي، ونتم م  يالله  ديا  البضا ر  في القطاع.
 والمساعدات والمحروقات ألهالي القطاع.

22/6/2102الشرق، الدوحة،   
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 تي لها بديل وطنيالالسرائيلية  نجاحـًا علـى صعـيـد البضائع ُتحقـقغزة: حملة المقاطعة  
أكد ميسي حمل  بادر لمقاط   الميتجات اإلسرا نلن  أنم  علي، أ  الحمل  وميذ  فانز أبو عو :

 طالي مرحلتها الراب   قبن  حلو  شهر رمضا  بنومن  وحتى اآل ، حققت يجاحا  كبنرا  على ص ند 
طيي أو عربي أو م  دو  مقاط   الميتجات اإلسرا نلن  غنر الضرورن ، وأنضا  التي لها بدن  و 

 أجيبن  صدنق  للش   الالسطنيي. 
وأوضح علي لافاألنامف، أ  األسبوع الميصرم شهد حرك  يشط  ل دد كبنر م  يشطاء حمالت 
المقاط   والمقاوم  الش بن  الذن  قاموا بتوعن  المواطين  وأصحا  المحالت التجارن  الكبرى بأهمن  

عادي عجل  اإليتا  للدورا  م  جدند مقاط   البضا ر اإلسرا نلن  مق اب  دعم االقتصاد الالسطنيي وا 
ب د أ  حاولت  سرا ن  ت طنلها أكنثر م  مري م  يال  قصاها للمصاير والميشآت االقتصادن  على 

وأضاف  يه وميذ اللحأات األولى اليطالي الحمل  تحت ش ار فكليا  ايتالف أيواعها ومسمناتها.
نار الش  ف، تم توزنر إلالف البوسترات والملصقات على أبوا  المحا  مقاط و .. المقاط   ي

التجارن  وفي الشوارع ال ام ، باإلضاف   لى  مساكن  رمضا  والتي ُكت  علنها فاإلفطار الحال  
 لنس م  صير االحتال ف.  

22/6/2102األيام، رام هللا،   
 
 منتجات االحتالل في رمضان لمقاطعةدعوة ألوسع حملة  
حمل  ش بن  لمقاط    أوسرتيأنم   لىومقاوم  االستنطا ف  األرضا فالمكت  الوطيي للدفاع ع  دع

االييراط الواسر في الحمل   المواطين وياشد المكت  الوطيي  الميتجات اإلسرا نلن  في شهر رمضا .
ارنر القواين  بمقاط   االحتال ، وذلك ردا على مش واأليالقن  واألدبيكت بنر ع  التزامهم السناسي 

 التي ت دها حكوم  يتيناهو ضد المشاركن  في حمالت المقاط  .
وقا  المكت  الوطيي في بنا  صحاي نوم األحد،    ف النات المقاط   في رمضا  والتي دعت 
 لنها حمل  المقاط   وال دند م  الياشطن ، تتصاعد وتتسر لتشم  الشركات األجيبن  التي ت م  مر 

 ن  لها يشاط اقتصادي في الضا  المحتل .شركات  سرا نل
20/6/2102، فلسطين أون الين  

 
 في كنيسة الطابغة احتجاجًا على إقدام متطرفين يهود على حرقها يتظاهرونطبريا: اآلالف  

طبرنا: في  طار سلسل  االحتجاجات المتواصل ، شارك، عصر أمس، اآلالف م  ال ر  في الداي  
اطي  لى المأاهري التي يأمت في كينس  الطابغ   كينس  اليبز الذن  وصلوا م  كاف  المي
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والسمك(، على الضااف الشمالن  لبحنري طبرنا، وذلك احتجاجا  على  قدام متطرفن  نهود على  حراي 
 الكينس  قب  نثالنث  أنام، ما ألحي الضرر البالغ في  حدى قاعات الكينس  التارنين  ومحتوناتها.

رامي استيكارا  واس ا  وغضبا  عارما  في أوساط عر  الداي  تيدندا  بهذا الجرنم  والقى هذا ال م  اإلج
اليكراء، وال تزا  ف النات االحتجا  واإلداي  تتصاعد ون بر عيه بالتوافد نومنا   لى الكينس  للتيدند 

 بالجرنم  وا عال  التضام  والدعوي لمالحق  المجرمن .
في الكينس ، ايطلقت الحشود م  ساح  الكينس  باتجاا الشارع وب د أ  أقنمت الصلوات والتراتن  

الر نسي، في تأاهري سلمن ، تقدمها ممنثلو  ع  قوى سناسن  ورجا  دن  م  ميتلف الطوا ف، مر 
 تواجد مكنثف للشرط .

22/6/2102األيام، رام هللا،   
 
 الفلسطينيين غرب رام هللا مركباتمستوطنون يهود هاجموا  

شهود عنا  أ  المستوطين  النهود هاجموا، لن   السبت/ األحد(، ال دند م  مركبات  أفاد: رام هللا
 الالسطنينن  على الطرني الواص  بن  رام هللا وعدد م  قراها الغربن ، وسط الضا  الغربن  المحتل .

وأوضح شهود عنا  لا فقدس برسف أ  تجم ا  لوحأ لل شرات م  المستوطين  النهود بالقر  م  
  أنو  التاب   لقرن  راس كركر والطرني االلتاافي المحاذي للقرن ، وحاجز الجسرف، غر  رام فعن
وأكدت المصادر أ  المستوطين  هاجموا مركبات المواطين  بالحجاري وحطموا زجا  ب ضا   هللا.

عاما ( عق  رشي مركب  يجلها  61ميها،  لى جاي  صاب  المسي  الالسطنين  رحنم  سمحا   
جاري، بالقر  م  حاجز فالجسرف، القرن  م  مكا  تيانذ عملن  قت  المستوط  عصر الجم   بالح
وأشارت المصادر  لى أ  المستوطين  النهود هاجموا المركبات بالقر  م  فحاجز الجسر،  (.6|06 

وميطق  عن  أنو ف. وتزام  هذا الهجوم للمستوطين  مر حشد لمركبات عسكرن  تاب   لقوات وشرط  
 الحتال  اإلسرا نلي على مداي  قرى فدنر ابزنر، كار ي م ، راس كركر، والجاين ف، غر  رام هللا.ا

20/6/2102، قدس برس  
 
 "فلسطين الغد"مؤسسة  أموالكامل  علىحجز ي الضفة: االحتالل 

الحجز على كام  أموا  مؤسس   األحدمصادر ياص  لاالقدس دوت كوم، ايه تم نوم  أفادت :رام هللا
 لسطن  الغدف التي نرأسها د. سالم فناض ر نس الوزراء السابي.فف
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وففلسطن  الغدف مؤسس  رنادن  للتيمن  المستدام  في فلسطن ، تتليص رسالتها في ت زنز صمود 
المواطين  الالسطنينن  في وطيهم وياص  في المياطي المهمش  واألكنثر تضررا، م  يال  توفنر 

 على المستوى المحلي. االحتناجات التيمون  األساسن 
20/6/2102القدس، القدس،   

 
 على عملية الطعن في القدس رداً  سفر لسكان الضفة تصريح 500االحتالل يلغي  

فرض عقوبات جماعن  على السكا   األحد قررت الحكوم  اإلسرا نلن  مساء نوم: حس  عبد الحلنم
 لى عملن  الط   في القدس.الالسطنينن  بشك  عام وعلى سكا  قرن  س نر بشك  ياص ردا ع

 قرن  م  قضاء اليلن . طروي وهيوس نر هي قرن  مياذ عملن  الط   ناسر ناسن  
وذكرت وسا    عالم  سرا نلن  أ  ر نس الحكوم  بينامن  يتيناهو، ووزنر األم ، موشي ن لو ، قررا 

  ميها مياذ عملن   لغاء تصارنح الديو  إلسرا ن  لك  سكا  قرن  س نر قضاء اليلن ، التي ير 
تصرنح لسكا  الضا  للسار يار  البالد عبر مطار  211الط   في القدس النوم. كما قررا  لغاء 

 ب  غورنو .
20/6/2102، 48عرب   

 
 االحتالل يمنع نائب نقيب الصحفيين من مغادرة غزة إلى الضفة 

 نليف، تحسن  األسط  يا   استيكرت يقاب  الصحانن  الالسطنينن  بشدي مير االحتال  فاإلسرا: غزي
وقالت اليقاب  في بنا   يقن  الصحانن  م  التوجه  لى رام هللا بر اس  وفد م  يقاب  الصحانن  بغزي.

 يها تقدمت  لى هن   الشؤو  المدين  بطل  لمغادري وفد اليقاب   لى رام هللا حن  تم  بالغ الوفد 
و  الوفد  لى م بر بنت حايو ، أبلغ االرتباط بالموافق  على الطل  م  الهن  . وأضافت فب د وص

المديي الالسطنيي األسط  برفض االحتال  ديوله  لى الم بر والمغادري  لى الضا  ألسبا  أمين ، 
 على الرغم م   بالغه بالموافق  المسبق  م  االرتباط المديي، فنما تمك  بقن  الوفد م  المغادريف.

22/6/2102الخليج، الشارقة،   
 
 تيسير خلف الفلسطينيللكاتب " موفيوال"ية روا 

تيهض روان  فموفنوالف للكات  الالسطنيي تنسنر يلف على ك  م  الُمتين  : رامي أبو شها 
والواقر، والحقنق  والوهم، ولك  عبر نثنم  االيزناخ المتكرر لجيسا  ع  مركز األشناء، والسنما ع  

 الوط  والحلم والمكا  وحتى الزم .
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َم ينع  بالسطن ، ال بمرحل  م  تارن  فلسطن  التي توجد في سناي تينلي، ما ُنضاي على الروان  
التّارن  صبغ  م  الحناي والحنون ، فالروان  تس ى الست ادي التارن ، وشيوصه، ولكيها تبقى مر ذلك 

ز  بن  يزع  السترجاع ما قد مضى لكويه حال ، أو هاجسا  عاطانا ، ولهذا لجأ تنسنر يلف  لى الم
الّروان  وتقينات السنيما، حن  تتقاطر مستونات التين  في مت  روان  تبح  في إلل  الموفنوال، 
بوصاها اي كاسا  لواقر شيصنات فلسطنين  تتحو   لى صنغ هامشن ، غنر أيها مؤطري في سناي 

 حقب  م  التارن  الالسطنيي غنر الُم ان ، أو الرسمي.
22/6/0221القدس العربي، لندن،   

 
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية" عن ومالبسات هجرة يهود العراق ظروف -هجرة أو تهجيركتاب " 

بالونثا ي الُمؤّري  والمتيوع  المراجر والمصادر استطاع عباس شبالي في كتابه الصادر : ميى سكرن 
هود أروف ومالبسات هجري ن -حدننثا  ع  مؤسس  الدراسات الالسطنين  ب يوا  فهجري أو تهجنر

ال رايف،  نثبات أو تنثبنت دور الصهنوين  واالحتال  البرنطايي والضغط األمنركي والتواطؤ الرسمي 
ال راقي في عملن  التهجنر تلك، مؤكدا  فأيه أو  كتا  نستيد  لى الونثا ي ال راقن  والبرنطاين  

هجري م  دو  رغبتها، التيُ أفر  عيها والمت لق  بهجري الطا ا  على اليحو الذي تمت فنه،  ذ كايت 
وم  وراء أهرها، وساهم في تيانذها أكنثر م  طرف محلي ودولي، وبتيطنط ُمسبي م  الحرك  

 .الصهنوين ف
22/6/2102الحياة، لندن،   

 
 معرض فلسطيني في ميونيخ… "ألعاب غير معترف بها" 

ي فأل ا  غنر م ترف ودنر عواودي: افتتح في مدني  منوين  األلماين  الم رض الاوتوغراف - الياصري
بهاف للمصور الالسطنيي محمد بداري ، وفي أعماله نتياو  قضن  القرى غنر الم ترف بها في اليق  

م  يال  حناي األطاا  فنها مم  تحرمهم السلطات اإلسرا نلن  م  شبكات الماء  21داي  أراضي 
 والكهرباء.

قام هذا الم رض ضم  افتتاحن  بداري  مصور فوتوغرافي محترف م  بلدي عراب  البطوف، أ
المهرجا  السيوي فأنام فلسطنين ف برعان  لجي  التضام  مر الش   الالسطنيي وبحس  بنا  له افتتح 
الم رض باقري موسنقن  للموسنقي األلمايي غويتر فايجنيان ، الذي استوحى المقطوعات الموسنقن  

 التي قدمها م  األعما  الاوتوغرافن  الم روض .
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ت قد أشارت ميسق  المشروع كرنستا أورتما   لى أهمن  عرض هذا ال م  في منوين  وت رنف وكاي
الجمهور األلمايي بم اياي القرى غنر الم ترف بها م  قب   سرا ن  وما نت رض  لنه أه  هذا القرى 

 م  ايتهاكات لحقوي اإليسا ، ياص  أ  هذا القضانا غنر مدرج  في اإلعالم األلمايي. 
22/6/2102العربي، لندن،  القدس  

 
 أعواممنذ ثالثة  "إسرائيل"لها في  سفيرمصر تعين أول  

نوم األحد في  شاري  لى تحس   2102عنيت مصر أو  سانر لها لدى  سرا ن  ميذ عام  :القاهري
 ال القات بن  البلدن .

الاتاخ السنسي  فأصدر الر نس عبد األحدالمصرن  الرسمن  نوم  األوسطالشري  أيباءوقالت وكال  
قرارا جمهورنا بالحرك  الدبلوماسن  لساراء ورؤساء الب نثات الدبلوماسن  باليار . وشملت الحرك ... 

 السانر حازم ينرت ... سانرا لمصر في ت  أبن .ف�ترشنح 
وقا  ر نس الوزراء اإلسرا نلي بينامن  يتيناهو نوم األحد في مؤتمر صحاي مشترك مر وزنر 

يسي لورا  فابنوس في القدس فأبلغتيا السلطات في مصر بأيها سترس  سانرا  لى اليارجن  الار 
  سرا ن .ف

20/6/2102، وكالة رويترز لألنباء  
 
 "إسرائيلـ"محمد سيف الدولة: المعونة األمريكية وراء عودة السفير المصري ل 

، قرار ت نن  وصف محمد سنف الدول  الباح  المتيصص في الشأ  ال ربي: أروى علي - القاهري
السنسي قا د االيقال   عبد الاتاخسانر لمصر في  سرا ن ، بأيه تتونج لل الق  الحمنم  بن  

وقا  سنف الدول ، في ميشور له عبر صاحته الرسمن  على موقر  ال سكري واالحتال  اإلسرا نلي.
 عالقته نتو  لسنسياففنس بوكف،  يه فب د أنام م  موافق  الكويجرس على الم وي  ال سكرن  لمصر 

 ف.2102 عام سحبه ميذ مري ألو  جدند سانر بت نن  بغسرا ن  الحمنم 
22/6/2102، موقع رصد، القاهرة  

 
 أيام 3مصر: فتح معبر رفح لمدة  

قررت السلطات المصرن ، النوم األحد، فتح م بر رفح في االتجاهن  اعتبارا : أنم  قياوي -القاهري 
أنام، وذلك ل بور ال القن  والمساعدات اإليساين  في  طار تيانف  3ولمدي  م  نوم النثالنثاء المقب ،

 الم اياي ع  اإليوي الالسطنينن .



 
 
 
 

 

           33ص                                     3602 العدد:    22/6/2102 ثنينال  التاريخ:

أنام اعتبارا م  نوم السبت  3وكايت السلطات المصرن  قررت فتح م بر رفح بشك  استنثيا ي لمدي 
 عبد الاتاخمصري الماضي، وتقرر تمدندها حتى نوم الجم  ، بياء على توجنهات م  الر نس ال

 السنسي.
22/6/2102، الشرق، الدوحة  

 
 تهيئة الظروف لحياء عملية السالم ضـرورةالثاني يؤكد  عبد هللا 

وزنر اليارجن  الاريسي، لورا  فابنوس، الذي نزور  أمس،النثايي،  عبد هللاالتقى الملك  :عّما  اا بترا
 المملك  ضم  جول  له في الميطق .

تحقني السالم في الميطق ، أعاد الملك التأكند على ضروري تكنثنف ال م  م  قب   وفنما نت لي بجهود
ميتلف األطراف الااعل ، بما فنها فريسا لما لها م  دور محوري، في سبن  تهن   الأروف المال م  

عن  إلحناء عملن  السالم بن  الجايبن  الالسطنيي واإلسرا نلي، استيادا  لى ح  الدولتن  وقرارات الشر 
 الدولن .

22/6/2102، الدستور، عم ان  
 
 بين الفلسطينيين والسرائيليين بل صاحب مصلحة في الحل وسيطاً جودة: األردن ليس  

أكد يا   ر نس الوزراء وزنر اليارجن  وشؤو  المغتربن  ياصر جودي أ   :الرشي تغرند -عّما  
 قام  دول  مستقل ،   لى  نص  األرد  فصاح  مصلح  أساسن  في  نجاد ح  للقضن  الالسطنين

 وأيه لنس مراقبا أو وسنطا في هذا الشأ ف.
كما اعتبر، في مؤتمر صحاي مشترك مر يأنرا الاريسي لورا  فابنوس في عّما  أمس، أ  القضن  
الالسطنين  فدولن  ولنست محلن  أو  قلنمن ، في أ  التحدنات التي نمر بها ال الم حالناف، محذرا م  

 استغاللها م  قب  جماعات متطرف ، وهو األمر الذي شهديااف، بحس  قوله. ف مكاين 
وأضاف أيه التقى فابنوس أمس في القاهري، في  طار اجتماع اللجي  ال ربن  الم ين  بحشد الدعم 
الدولي إليهاء االحتال  اإلسرا نلي، لبح  السب  المتاح  للتركنز م  يال  المجتمر الدولي على 

سطنين ، في  طار ب ض األفكار الاريسن  التي طرحت مؤيرا، والحرص على وض ها في القضن  الال
 اإلطار الشام .

بدورا، كشف فابنوس ع  أ  بالدا فتملك مبادري تتطل  مشارك  دولن ، إلحناء المااوضات 
، مقاري  الالسطنين  اإلسرا نلن ، وأ  الدو  ال ربن  ال بد أ  تكو  لها مكاي  كامل  في هذا المبادري

 باآللن  الحالن  التي تقتصر على فاللجي  الرباعن ف، والتي ال نوجد لل ر  مكا  فنها.
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المملك ، قا ال    دول  منث  األرد  فم ين  في المقام األو   وشدد في هذا الصدد على أهمن  دور
بأ  تدلي بدلوها في بغنجاد ح  للقضن  الالسطنين ف، مبنيا أ  المبادري الاريسن  فتسمح للدو  ال ربن  

 هذا الشأ ف.
وفي ردا على سؤا  حو  ما  ذا كايت المبادري ت تبر أ  فالقدس هي عاصم  إلسرا ن ف، قا  
 فابنوس: فيح  ي تبر أ  القدس نج  أ  تكو  عاصم  للدولتن ، وفريسا ال تارض رأنها ب  تقترخف.

سالم واألم ف، وأ  بالدا ترى أيه فبدو  وتابر قا ال    م  أولونات السناس  الاريسن  اليارجن  فال
  نجاد عدال  للالسطنينن  وضما  أم   سرا ن  فال نوجد سالمف. 

وقا  فابنوس    فالمااوضات هذا المري نج  أ  تبدأ وتستكم  وتيتهي، أليها سابقا كايت دا ما تبدأ 
ذا السب ،  ذا هدفيا وال تيتهي، ونج  أ  ي رف سب  الاش  في المااوضات السابق ، وا  يتيطى ه

 بسنط وهو اليرو  م  الطرني المسدودف.
أمور أيرى، ميها مكافح  التطرف وأهمن  الحلو  السناسن  في سورن   جودي فيوقا   يه تباح  مر 

 والنم  وال راي.
22/6/2102، الغد، عم ان  

 
 صاروخ إسرائيلي يفج ر طائرة استطالع في جبل لبنان 

جار بن  جرود صغبن  وجب  الباروك في ميطق  تسمى عن  الشوع، قب  أهر أمس، سمر دوي ايا
تبن  أيه ياجم ع  طا ري استطالع سقطت نثم استهدفها صاروخ أطلي م  طا ري حربن   سرا نلن  

 ياذت غارات وهمن  فوي حاصبنا وراشنا الوادي.
. ورّجحت  ال أ  الكتابات التي وجدت على ب ض بقانا حطامها تشنر  لى أيها روسن  الصير

مصادر أ  تكو  الطا ري سورن  تم رصدها فوي جب  الشن  في الميطق  الميزوع  السالخ فوي قرى 
 جب  الشن  والقينطري التي تشهد يزاعا  بن  المجموعات المسلح  واليأام.

 نثر سقوطها، توجه عياصر م  الجنش اللبيايي قاموا بالمسح المندايي وجمر بقانا الحطام للكشف 
 علنها.

وكايت وسا   االعالم ال برن  قد أولت اهتماما  ياصا  ليبر سقوط الطا ري،  ال أيها عادت وتراج ت 
 الحقا ، وغا  اليبر  عالمنا ، وأزن  تماما  م  التغطن  اليبرن ، بال أي ت لنقات. 

للمراسلن  بتكرار المقول  الم تمدي في حاالت مشابه ،  ذ أكد  اإلسرا نليواكتاى الياطي باسم الجنش 
ال ن لي على أيباء واردي م  اليار ف، وأشار موقر فوالالف ال بري  اإلسرا نليال سكرنن  أ  فالجنش 



 
 
 
 

 

           32ص                                     3602 العدد:    22/6/2102 ثنينال  التاريخ:

ناحص  اإلسرا نليأ  فالجنش   لىأيه ال نوجد أي تأكند للتقارنر الواردي م  لبيا ، الفتا    لى
 الموضوعف.

22/6/2102، األخبار، بيروت  
 
 لعربية ترحب بالمبادئ الواردة في المبادرة الفرنسيةا الجامعة: السفير محمد صبيح 

رحبت جام   الدو  ال ربن  باألفكار الواردي في المبادري الاريسن  لتهن   : مراد فتحي -القاهري 
األجواء لدفر عملن  السالم في الشري األوسط، وطرخ مشروع قرار جدند أمام مجلس األم  الدولي 

 ألنه للتيانذ لدفر عملن  السالم  لى األمام. الستصدار قرار م  المجلس، وله
وقا  األمن  ال ام المساعد لشؤو  فلسطن  واألراضي ال ربن  المحتل  بالجام   ال ربن  السانر محمد 
صبنح، في تصرنحات له النوم األحد، ب د نوم م  اجتماع اللجي  الوزارن  ال ربن  بالقاهري مر الوزنر 

مبادئ،  3الك  نرح  بالتحرك الاريسي والمبادري الاريسن  التي تتضم   الاريسي لورا  فابنوس، ف  
أل  أوروبا مضاري تماما م  عدم تحقني السالمف، أليه  ذا بقي التطّرف وال يصرن  في  سرا ن  تزداد 

 األيطار، ولهذا فا  الجاي  ال ربي ندعم الجاي  الاريسي وفقر المر نات ال ربن ف.
فالذها   لى المااوضاتف إليهاء  وهيمبادئ،  3دري الاريسن  ترتكز على وأفاد صبنح بأ  المبا

االحتال  وفي مدي زمين  ومرج ن  دولن ف، باإلضاف   لى تشكن  لجي  فمواكب ف، أو فمتاب  ف علنا 
 لمتاب   المااوضات لتصحنح مسارها.

لى قنام دول ف، والمبدأ وأكد أ  الجام   ال ربن  أكدت تأنندها الذها   لى مااوضات جدن  تاضي  
 النثال  هو رفض االستنطا  الذي نأك  األرض.

22/6/2102، الشرق، الدوحة  
 
 "إطار زمني معقول"للتفاوض و "معايير واضحة"تطالب فابيوس بـ العربيةاللجنة الوزارية  

التحرك  شددت اللجي  الوزارن  ال ربن  المكّلا  م  قم  شرم الشن  في إلذار  مارس( الماضي: القاهري
إليهاء االحتال  اإلسرا نلي لءراضي الالسطنين ، يال  اجتماعها مر وزنر اليارجن  الاريسي لورا  

األحد بر اس  وزنر اليارجن  المصري سامح شكري ومشارك  وزراء يارجن   -فابنوس لن  السبت 
نقب  بها الجاي  ال ربي األرد  والمغر  وفلسطن  واألمن  ال ام للجام   ال ربن ، على الم اننر التي 

، وسب  است ياف عملن  0661إليهاء االحتال ، وعلى رأسها  قام  دول  فلسطنين  على حدود عام 
 السالم با فم اننر واضح ف وف طار زميي م قو ف.
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وأفادت مصادر دنبلوماسن  عربن  في القاهري بأ  فابنوس طرخ أمام أعضاء اللجي  األفكار التي 
نيها في مشروع قرار دولي تس ى  لى عرضه على مجلس األم  م  أج  است ياف ت تزم بالدا تضم

االجتماع ايتهى باتااي على مواصل  المشاورات إليضا  تلك األفكار  أ عملن  السالم. وأضافت 
 قب  طرحها في صنغتها اليها ن ، ومواصل  بذ  الجهد والتشاور والتيسني في شك  دوري.

22/6/2102الحياة، لندن،   
 
 "إسرائيلـ"الحكومة الفلسطينية المقبلة لن تتضمن إال أطرافًا تعترف ب أنفابيوس: عباس أكد  

الر نس الالسطنيي محمود عباس  أ عل  وزنر اليارجن  الاريسي لورا  فابنوس : أ ف   أ-القدس
وتيبذ  بغسرا ن طرافا  ت ترف أ  الالحكوم  الالسطنين  الجدندي ل  تتضم   أ ( األحدابلغه أمس  

 ال يف وتوافي على مبادئ الرباعن ، وبالتالي فهي ل  تضم حرك  فحماسف.
وقا  الوزنر الاريسي يال  مؤتمر صحافي في القدس ب دما كا  التقى في وقت سابي الر نس 

ايه نحاو  تشكن  حكوم   أبلغييفالر نس عباس  أ الالسطنيي في رام هللا بالضا  الغربن  المحتل ، 
 تطرخف. أ وبالتالي فا  المسأل   ال القات مر هذا الحكوم ( نمك  وحدي وطين ، 

ونيبذو   بغسرا ن رجاال  ويساء  ن ترفو    الهذا الحكوم  ل  تضم  أ لي  أوضحعباس ف أ  وأضاف
 الوالنات المتحدي وروسنا واالتحاد  األوسطال يف ونوافقو  على مبادئ الرباعن ف الدولن  للشري 

 فحماسف ل  تشارك فنها. أ المتحدي(، ما ن يي  واألمم األوروبي
عالقات مر  أينال ميا بالكام ف، مذكرا  بأ  فريسا ال تقنم  األمرفهذا  أ واكد الوزنر الاريسي 

سرا ن والوالنات المتحدي  األوروبيفحماسف التي ن تبرها االتحاد   . رهابن ميأم   وا 
بينامن  يتيناهو عما نحكى ع  اتصاالت غنر   نلياإلسراايه سأ  ر نس الوزراء   لىفابنوس  وأشار

وفحماسف، بم ز  ع  السلط  الالسطنين ، بهدف التوص  لهدي  دا م    سرا ن مباشري تجري بن  
 بن  الطرفن  في قطاع غزي.

ف في القطاع اإليساييوقا  فأشار جوابه  لى ا  هياك محادنثات بشأ  غزي وبشأ  تحسن  الوضر 
 .الالسطنيي المحاصر

22/6/2102، الحياة، لندن  
 
 لندن ترفض منح الحصانة لوزير إسرائيلي سابق: هآرتس 

ذكرت وسا    عالم عبرن ، أ  الحكوم  البرنطاين  رفضت طلبا  سرا نلنا بميح الحصاي  لوزنر األم  
 اإلسرا نلي السابي شاؤو  موفاز الذي وص   لى ليد  للمشارك  في مؤتمر سن قد هياك. 
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  فهآرتسف ال برن  الصادري النوم األحد، ايه رغم عدم م رف  السااري اإلسرا نلن  في وكتبت صحنا
ليد  بوجود أي أمر نقضي باعتقا  موفاز،  ال أ  حقنق  رفض البرنطاينن  ميحه الحصاي  ج لت 
الزناري حساس  ويطنري. وقا  مسؤو   سرا نلي رفنر    موفاز اطلر القسم الدولي في وزاري القضاء 

و  زنارته  لى ليد  وطل  م رف  حجم اليطر الكام  بالزناري، وما  ذا كا  نمك  طل  حصاي  ح
 برنطاين .

وأجرت الوزاري والسااري في ليد  اتصاالت مر السلطات البرنطاين ، لك  ليد ، وبحس  الصحنا ، 
جاو  مر رفضت الطل  أل  موفاز ن تبر مواطيا عادنا اآل ، وال نحم  أي ميص  رسمي، وال نت

 الم اننر التي نمك  اعتمادها العتبارا نقوم بمهم  دبلوماسن  تميحه الحصاي .
20/6/2102، فلسطين أون الين  

 
 .. صورة لمستقبل فلسطين المزدهر"روابي"نائب رئيس وزراء موريشيوس:  

وس زافننه قام يا   ر نس الوزراء ووزنر السناح  واالتصاالت اليارجن  في جمهورن  مورنشن :رام هللا
لوك دوفا  بزناري ياص  لمدني  روابي، هدفت  لى الت رف على فروابيف باعتبارها أو  مدني  
فلسطنين  نتم بياؤها في ال صر الحدن ،  ضاف    لى التباح  في إلفاي الت او  المستقبلي بن  دولته 

 والمدني . 
لهيدسي وطواقم ال م  المت ددي في م  جايبه، أشاد دوفا  باإليجازات الممنزي التي بذلها الارني ا

المدني ، كما أبدى اهتماما  ملحوأا  بالجاي  النثقافي والس ي إلنجاد م الم سناحن  جدندي في فلسطن ، 
م ربا  ع  رغبته بمشارك  القا من  على المدني  يبرته في جذ  السناح  ال المن  لبالدا، وبالتالي 

باليهوض باالقتصاد الالسطنيي قا ال : فروابي تستحي  مساعدتهم على تحقني رؤنتهم في المساهم 
األفض ، فهي تاتح ال نو  على صوري الزدهار مستقب  فلسطن  القادم، باعتبارها تؤسس بشك  
حضاري لبياء الحناي المياسب  لءجنا  القادم ، ويح  على است داد تام لتقدنم يبراتيا لدعم المدني  

 طاع السناحيف.لتحقني مساعنها ويصوصا  في الق
22/6/2102، األيام، رام هللا  

 
 ميدل إيست آي: بلير فاوض مشعل لنهاء حصار غزة بتنسيق دولي 

كشف موقر فمند   نست إليف البرنطايي أ  تويي بلنر قاب  زعنم حرك  حماس يالد مش   : ليد 
 عوام.مرتن  في الدوح ؛ للتااوض م ه حو  يط  إليهاء حصار غزي المستمر ميذ نثماين  أ 
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وبحس  التقرنر الذي كتبه ر نس تحرنر الموقر دناند هنرست، فقد التقى بلنر بمش   قب  أ  نستقن  
األو  م  ميصبه مب ونثا للرباعن   لى الشري األوسط،  ال أ  المباحنثات بن  مش   والمسؤولن  

 التاب ن  لبلنر ال تزا  مستمري. 
ى مش   برفق  مسؤولن  برنطاينن  سابقن  إليرن ، وقا  الموقر في تقرنرا الحصري،    بلنر التق

وياقش م ه كنان   يهاء الحصار الماروض على غزي، مضناا أ  القضانا األساسن  التي تياولها 
الطرفا  باليقاش هي التوص  لوقف إلطالي اليار، قد نكو  طون  المدى، مقاب  منياء بحري، وربما 

، أو وقف  طالي اليار، ومدتها، وغنر ذلك م  تااصن  أنضا  مطار، فنما فال تزا  شروط الهدي 
 االتااقن  لم تحدد ب دف. 

ونضنف الموقر: فم  الجدنر بالتيونه أ  تويي بلنر هو واحد م  عدي مب ونثن  أممنن  وأوروبنن  
زاروا غزي يال  الشهور الست  الماضن . وم  الشيصنات التي زارت القطاع يال  تلك الاتري با  

األمن  ال ام لءمم المتحدي، ومحمد ال مادي، ر نس اللجي  الوطين  القطرن  إلعادي  عمار كي مو ، 
غزي، وبو  غاريننر، السانر السونسري لدى السلط  الالسطنين ، وفرايك والتر ستانيمانر، وزنر 

 اليارجن  األلمايي، الذي وصف غزي بأيها فبرمن  م  البارودف. 
فحوار الدوح  بن  بلنر ومش   ن تبر األكنثر جدن  واألهم على اإلطالي   ال أ  التقرنر نشنر  لى أ 

بن  ك  الحوارات التي جرت حتى اآل  مر هذا الحرك  الالسطنين  المياضل ف. وعلم موقر فمند  
 نست إليف أ  فمحادنثات بلنر تحأى بدعم ك  م  ر نس الوزراء البرنطايي دافند كامنرو ، 

 بي، وتجري ب لم اإلسرا نلنن  ودولتن  م  الدو  ال ربن ف. وواشيط ، واالتحاد األورو 
وبحس  الموقر، فقد رفض ك  م  مكت  بلنر وحرك  حماس تأكند أو ياي االجتماع ردا على أس ل  
وجهت لهما م  قب  محررنه عبر اإلنمن ،  ال أ  فمصادر أوروبن  وفلسطنين  مستقل  أكدت حدو  

ا زالت ب ندي ع  التوص   لى يتنج ف، وذلك أل  ال رض الذي قدمه اللقاءات وقالت بأ  اليقاشات م
تويي بلنر فتشوبه في ما نبدو الضبابن ف، بحس  ما قالت مصادر مند   نست إلي، فاألمر الذي 

 تسب  في ردود ف   متباني  داي  حرك  حماسف. 
التي ما لبنثت ميذ  ونقو  التقرنر: ففم  جه  أولى، ن تبر ال رض دلنال على فش  شروط الرباعن 

نثماين  أعوام تصر على أيه نتوج  على حماس االعتراف بدول   سرا ن  قب  أ  نسمح لها بالديو  
 لى قاع  المااوضات،  ذ لم تطرخ أنثياء اليقاش قضن  االعتراف بغسرا ن  ولم نتم تياو  موضوع يزع 

 سالخ حماس، وياص  الصوارن ف. 
اس وألو  مري الدور األساس في التااوض حو  غزي، ولنس ونضنف: فب     المحادنثات تميح حم

السلط  الالسطنين ، كما أيها ت يي أ  المحاوالت المستمري م  قب  االتحاد األوروبي لتصينف حماس 
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على أيها ميأم   رهابن  باتت بال م يى، مر ال لم أ  االتحاد األوروبي نقوم اآل  بالط   في حكم 
ألوروبي ماادا أيه نتوج  رفر اسم حماس م  قا م  اإلرها  التاب   صادر ع  محاكم االتحاد ا

 لالتحادف. 
ونتابر بأيه فنثاينا: تزعم مصادر مند   نست إلي أ  ال رض ذاته نمنث  اعترافا  بدور حماس الماصلي 
في غزي. فمجرد أ  نذه  بلنر للقاء مش   ن يي أ  حلااء  سرا ن  الغربنن  باتوا ندركو  أيه ال 

طرف إلير نمكيهم الت ام  م ه داي  غزي. لقد شيت على القطاع نثال  حرو ، وفرض علنه  نوجد
حصار شدند، وتبر ذلك رفض محمود عباس السماخ بغنصا  األموا  للموأان  المحسوبن  على 
 حماس داي  غزي، وك  ذلك كا  بهدف الضغط على الغزنن  حتى نرفضوا حماس ونتيلوا عيهاف. 

نثالنثا، نقدم ال رض فرص  لحماس ولغزي لجفالت م  يطاي الياوذ المصري. وم  ونضنف التقرنر: ف
الجدنر بالذكر أ  قرار الر نس المصري عبد الاتاخ السنسي تدمنر يصف مدني  رفح الحدودن  

ياقا  وا غالي الم بر الحدودي ياسه، تسب  لقطاع غزي بمصاع  ال تق  ع  تلك التي  220وا غالي 
 ود على الجاي  اإلسرا نلي    لم تك  أكبرف.نسببها  غالي الحد

 ال أ  م بر رفح، فوضم  تحركات نأ  أيها ذات عالق ، أعند فتحه مؤيرا  للسماخ ب بور األسميت 
الذي تحتاجه عملنات  عادي اإلعمار، وجاء ذلك ب د أ  أصدرت محكم  مصرن  قرارا  نلغي تصينف 

شئ منياء بحري داي  القطاع فغ  ذلك سنسح  م  حماس على أيها ميأم   رهابن . وفنما لو أي
مصر، وبشك  أبدي، ورق  التهدند بغغالي الم بر الحدودي مر غزيف. وتاند مصادر فمند   نست 

 إليف بأ  فالسنسي ل  نكو  لدنه حي االعتراض على هذا الصاق ف. 
يه يناال  ال وم  جه  أيرى، فقد فدفر ال رض، الذي وصاه الب ض بأيه نكاد نكو  م  شدي حس

حقنق  إليرن   لى التوجس والحذر. فأوال ، تحوم حو  تويي بلنر ياسه الشكوك، أيذا  ب ن  االعتبار 
الدور الذي ل به في الشري األوسط، سواء حنيما كا  ر نسا  للوزراء وشارك في غزو ال راي في عام 

نا  في ك  حر  شيتها على ، أم عيدما كا  مب ونثا للرباعن  وكا  نوفر إلسرا ن  غطاء دول2113
 قطاع غزيف. 

ونضنف التقرنر أيه فميذ أ  أطاخ االيقال  ال سكري باإليوا  المسلمن ، حلااء حماس في مصر، 
فلم ندير تويي بلنر وس ا  في اإلعال  ع  تأنندا للسنسي في ك  المحاف . وكا  بلنر قد قا  أنثياء 

الحقنق  هي أ  اإليوا  المسلمن  س وا  لى جر البالد  زناري قام بها  لى القاهري مب ونثا  للرباعن :
ب ندا  ع  قنمها األساسن  التي تميح األم  وتحقي التقدم. ولقد تدي  الجنش يزوال  عيد رغب  الش   
بهدف قنادي البالد يحو مرحل  جدندي م  التيمن ، والتي نيبغي أ  تكو  دنمقراطن . وعلنيا أ  يؤند 

 بن  تحقني ذلكف.الحكوم  الجدندي في س
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أما في برنطاينا، فنضنف التقرنر، أ  فبلنر ربط اإليوا  المسلمن  بما أطلي علنه مصطلح 
 21 االيتراي اإلسالمي( للمجتمر الغربي، حن  قا : نزند ت داد المسلمن  في أوروبا اآل  على 

ن  والميأمات ملنو  يسم ، وهو في تيام مستمر. وفي أنثياء ذلك نتزاند يشاط اإليوا  المسلم
األيرى، وهم ن ملو  دويما كنثنر تدقني أو تقنند. ونؤكد الجد  المنثار بشأ  المدارس في بنرميغهام 
 ومزاعم مشابه  في فريسا( وجود مستونات مرتا   م  القلي بشأ  االيتراي اإلسالموي لمجتم اتيا 

 يح ف.
رنا  ن تبر سناا  ذا حدن ، وقد أكد في كما أ   قرار تويي بلنر بأ  فحماسف ال نمك  اإلطاح  بها عسك

هذا الصدد، كما يق  عيه، أ  السالم والسناس  هي أسلو  إلير لتحقني ياس الغان ، حن  قا : فل  
ما أعرفه نقنيا  أ  ذلك نمك  أ  … أيت ل  تدمر حماس ككنا  سناسي… نكو  هياك تدمنر لحماس

وياص  باليسب  لش   غزي، طرني  نحد  فقط  ذا جرى ضم  سناي طرني نتجه يحو األمام،
نميحهم ب ض أم  في المستقب ، أل  حرك  سناسن  كهذا، في يهان  المطاف، لدنها دعم على 

 أ  تسلبها ذلك الدعمف.… األرض، وأيت بحاج  أل  تحوله عيها
سنسي، ونرى التقرنر أ  فعرضا  نقدمه تويي بلنر، الذي ال نزا  محتاأا  بارتباطاته باإلماراتنن  وبال

وكالهما ن م  جاهدا  على تمكن  محمد دحال  وتيصنبه زعنما  لحرك  فتح، نمك  أ  ن تبر شركا  
 م سوال  يص  لحرك  حماسف.

ونتابر: فوبنيما نت لي عرض تويي بلنر بغزي فقط، وفي وقت أقدم فنه محمود عباس على تمزني 
ماس ال تزا  ممسك  بندها بآفاي حكوم  االتااقن  التي أبرمها مر حماس بشأ  حكوم  الوحدي، فغ  ح

وحدي نمك  أ  تصبح ذات جدوى في نوم م  األنام. ال شك أيه نقلي حماس أ  نيأر  لنها على 
أيها تبرم صاق  مياصل  مر  سرا ن  م  شأيها أ  تاصلها وت زلها ع  بقن  فلسطن . ولهذا السب  

قط بأ  وقف  طالي اليار  يما هو مؤقت فهي ل  ت تبر هذا الصاق  يهان  للصراع، وسوف تصرخ ف
 بهدف  يهاء الحصارف.

وبغض اليأر عما سنؤو   لنه مصنر هذا المبادري األينري، فغ  التقرنر ن تبر أ  فالمحادنثات ايتراي 
سناسي مهم باليسب  لحرك  حماس، واعتراف بها م  قب  واحد م  ألد يصومها، بأ  التااوض مر 

  حماس في الوقت ياسه حذري م  االيسناي في الدر  ذاته الذي حماس أمر ال مار ميه. ولك
 سلكته حرك  فتح في مااوضاتها الااشل  مر  سرا ن ف.

وقد صرخ أحد مصادر فمند   نست إليف بما نأتي: فالسؤا  الكبنر هو: ه  ستتمك  حرك  حماس 
فتح؟ م  فتح فص  جدند م  التااوض السناسي نيتلف ع  ذلك الذي تورطت فنه حرك  

لى تي  ع  الحقوي. والقضن  الكبنري التي  فمااوضات السالم الالسطنين  لم تؤد  ال  لى تيازالت وا 
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نجري جد  بشأيها داي  صاوف حماس هي: ه  هم بصدد تكرار ما ف لته فتح، أم أ  المحصل  
 باليسب  للالسطنينن  ستكو  ميتلا  هذا المري؟ف.

22/6/2102، "20موقع "عربي   
 
 شرعية في الساحة الفلسطينيةأزمة ال 

 عبد الستار قاسم
نقاز  لى السطح الالسطنيي بن  الحن  واآلير حدن  حو  الحكوم  الالسطنين  واحتما   عادي 
تشكنلها، وتيطلي بذلك التحلنالت السناسن  والتكهيات حو  يوعن  الحكوم  واألشياص الذن  نمك  

 أ  نكويوا أعضاء فنها.
لنست بالطونل  حتى ن ود الحدن  حو  ت دنالت وزارن  أو  عادي تشكن  الحكوم ، وال تكاد تمّر فتري 

 ونبقى الشارع الالسطنيي نستمر  لى أيبار حولها غالبا ال تهمه وال تشك  بصم  في واق ه الحناتي.
وقد ايشغ  اإلعالم المحلي الالسطنيي وب ض اإلعالم ال ربي مؤيرا بهذا المسأل  بسب  حدن  حو  

  الحكوم  أو احتما  تقدنم استقالتها. والسؤا  المطروخ غالبا: ما الذي سنحص   ذا أعند تشكن   قال
 الحكوم  الالسطنين ، وكنف سنتغنر الواقر الالسطنيي  ذا حص  ذلك؟

 
 حكومة ال تحكم

 ذا أرديا أ  يجن  ع  سؤا  تأنثنر الحكوم  الالسطنين  على الواقر الالسطنيي فغ  علنيا مواجه  
ال سيبقى يدور في حلق  مارغ  ودو  الحصو  على  جاب  و  اقر الحكوم  الالسطنين  كما هو، وا 

مقي  . الحكومات الالسطنين  المت اقب  ال تحكم، وهي في الغال  لنست صاحب  قرار ومسلوب  اإلرادي 
والنثاين   تماما م  جهتن : الجه  األولى هي  سرا ن  أو االتااقنات المبرم  مر الجاي  الصهنويي،

 هي ر نس السلط  الالسطنين  الذي نتحكم بالحكوم  وفي ما نتياس  مر االتااقنات مر  سرا ن .
ر نس السلط  محكوم قسرا باالتااقنات مر  سرا ن ، وال نبدو أيه نتمتر بغرادي لليرو  م  هذا القسر، 

ها. وم  حن      سرا ن  وتشكن  الحكوم  مرتبط بموافق  ر نسها وأعضا ها على االتااقنات وتطبنق
هي التي تهنم  على تاسنر االتااقنات وتطبنقها، فغ  لها الند ال لنا وهي التي تقرر ماذا على 
الالسطنينن  أ  نا لوا. ولهذا تيشغ  قنادي السلط  الالسطنين  دا ما برضا الكنا  الصهنويي حتى ال 

أي  يه ال سنادي للحكوم  أو ر نس تصدر قرارات نمك  أ  تستاز الصهاني  فنقط وا األموا . 
يما السنادي إلسرا ن .  السلط ، وا 
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ولهذا لم يجد ضم  مسلس  تشكن  حكومات فلسطنين  مت اقب  مبادرات تقوم بها هذا الحكومات 
لليهوض بالش   الالسطنيي على كاف  مستونات الحناي. لم تتوفر أبدا لدى الحكومات المت اقب  

ذ م  أج  توفنر األم  للالسطنينن ، أو استصالخ األراضي على يطاي يطط وبرامج قابل  للتيان
واسر، أو  قام  مشارنر  سكا  ومشارنر تشجنر تحافأ على األرض، أو الحااأ على النثقاف  

 الالسطنين  في مواجه  النثقاف  االستهالكن  أو نثقاف  التطبنر والصهني .
توى الت لنمي في المدارس والجام ات، والحأيا ب  وجديا هياك سناسات محلن  تؤنثر سلبا على المس

استهتارا باحترام المدرسن  والمدرسات، وتضلنال  عالمنا م  شأيه أ  نرفر م  حدي الضناع 
الالسطنيي، وت منقا لاليقسامات السناسن  واالجتماعن ، وتدهورا في ش ور الالسطنيي باألم ، 

لوساطات والمحسوبنات واستغال  المياص  وارتااعا في ميسو  الاساد، ياص  فنما نت لي با
 ال ام .

الم يى أ  الحكومات المت اقب  لم تقدم حلوال لمشاك  الش   الالسطنيي في الضا  الغربن  على 
األق ، وقد ألحقت أضرارا كبنري بميتلف أيسج  المجتمر األمين  وال سكرن  والنثقافن  واالجتماعن  

أ  غنا  الحكوم  ل  نكو  مضرا، ب  نمك  أ  ني كس  نجابا واالقتصادن ،  ل . وم  الوارد جدا 
على الش  . أي    الش   الالسطنيي سنكو  بحا  أفض  لو لم تك  هياك حكوم  واكتاى فقط 
بمدنري مؤسسات نسنرو  األعما  النومن  دو  التزامات تجاا الصهاني . على األق  كا  م  

ا ل  تدفر اآل  كروات  لءشياص الذن  شغلوا مياص  الممك  أ  نوفر الش   الالسطنيي أمواال ط
 وزارن .

كا  على حكوم  الحمد هللا أ  ترأ  الصدع الدايلي الالسطنيي م  حن   يها سمنت حكوم  
التوافي الوطيي، لكيها لم تا  ، ولم نك  بمقدورها أ  تا  . تتحم  الاصا   الالسطنين  جزءا م  

نس السلط  الالسطنين  ياسه نتحم  الجزء األكبر م  المسؤولن  المسؤولن  ع  هذا الاش ، لك  ر 
 أليه نتصرف دا ما با ون  ونيحاز لطرف دو  إلير، ونهتم كنثنرا بردود الا   الصهنوين .

ر نس السلط  ياسه أفش  الحكوم  قب  أ  تبدأ عملها وذلك عيدما قا   يها حكومته، وعلنها أ  تلتزم 
مر الصهاني  وااللتزام باالتااقنات مر  سرا ن . هذا  األمرا  هما سب   بأمرن  وهما التيسني األميي

االقتتا  الدايلي الالسطنيي وااليقسامات، وكويه أصر علنهما فغيه أصر على بقاء الساح  
 الالسطنين  في حال  م  الشل .
البهم وعلى الرغم م  أ  ال دند ميهم أساتذي جام ات ندرسو  ط-والمؤسف أ  أعضاء الحكوم  

وافقوا على األمرن ، ضاربن  ب رض الحا ط ما أوهموا طالبهم به عبر السيوات.  -األيالي الوطين 
وكا  م  الواضح أ  األعضاء ور نسهم قد فضلوا المياص  على التمسك بالقنم  األيالقن  الوطين ، 
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ياصبن  والمادن  وربما هذا ن كس أحد مأاهر ض ف األيالي ال ربن  وتهاونها أمام اإلغراءات الم
 والجيسن .

 
 أزمة الشرعية

م  الذي نبادر  لى تشكن  الحكوم  الالسطنين ؟ المتوقر أيه ر نس السلط  الالسطنين ، والذي نقوم 
ب رضها في حا  تشكنلها على المجلس التشرن ي الالسطنيي. المجلس التشرن ي مغلي، وهو مميوع 

س بند عباس، وهو الذي نمير المجلس م  االي قاد. م  االي قاد، ونقا     مااتنح قاعات المجل
على ك  حا ، المجلس التشرن ي الالسطنيي لم ن د شرعنا أل  مدي ايتدابه البالغ  أربر سيوات قد 
ايتهت، وم  الماروض أ  نصار  لى ايتيابات لتشكن  مجلس جدند. ور نس السلط  الالسطنين  

 .2116به البالغ  أربر سيوات قد ايتهت أنضا  عام محمود عباس غنر شرعي أنضا  أل  مدي ايتدا
والمؤسف، ب  األمر الذي نيدى له الجبن ، أ  السيوات تمر وهو نستمر في الجلوس على كرسي 
ر اس  السلط  دو  يج  أو وج . الش و  الحري ال تقب  ذلك، كما أ  األحرار ال نقبلو  على 

منث  المجلس -الس ميأم  التحرنر الالسطنين  أياسهم البقاء في مواقر لنست لهم. كما أ  مج
لنست شرعن ، أليها جمن ها تيالف لوا حها الدايلن   -الوطيي، والمجلس المركزي واللجي  التيانذن 
 سواء م  ياحن  فترات االي قاد أو التشكن .

ا بغلغاء وم  المهاز  الياص  بهذا األمر أ  المجلس المركزي الذي ت تبرا السلط  شرعنا، اتيذ قرار 
التيسني األميي مر  سرا ن  ولم نقم ر نس السلط  بالتيانذ، مما ند  على مدى استهتار السلط  
التيانذن  بالشرعن ، ور اس  ميأم  التحرنر بمؤسسات الميأم . كما أ  الميأم  ت م  بدو  مننثاي، 

ى فنه على وليا أ  يتصور كنف لش   مشرد وأرضه مغتصب  أ  نتحرر في الوقت الذي ال نقو 
صناغ  دستور أو مننثاي ياص به نيأم ال القات بن  الياس وبن  الياس والمؤسسات، لن رف ك  
فرد مسؤولناته والتزاماته الوطين . علما أ  المننثاي الوطيي الالسطنيي قد ألغي بطل  م   سرا ن  

 وأمنركا دو  أ  نكو  هياك بدن .
الضا  الغربن  هي شرعن  بيي صهنو  والقيص   والأاهر أ  الشرعن  الوحندي الم مو  بها في

األمنركي والميسي األميي األمنركي بن  السلط  والصهاني . وهذا ما نؤكدا عرض أسماء حكوم  
الحمد هللا على  سرا ن  وأمنركا قب  أ  ت ل  على الش   الالسطنيي، ولم ت ل   ال ب د حصولها 

رعي ووجودا على أرض فلسطن  غنر شرعي وعلى على الموافق . أي أ  الش   الالسطنيي غنر ش
 الالسطنينن  أ  نجم وا أشناءهم ونرحلوا تاركن  البالد لم  ن ن  فنها الاساد واالستبداد.
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ال توجد قرارات شرعن  على الساح  الالسطنين  أليها تصدر ع  أياس غنر شرعنن . وبسب  
الحكوم  الالسطنين   لى المجلس الصلف واإلصرار على سرق  الشرعن  م  الش  ، لم تتقدم 

التشرن ي لطل  النثق  على الرغم م  أيها سمنت حكوم  توافي. وبسب  مواقف الحكوم  م  غزي م  
ياحن  اإلعمار وروات  الموأان ، وموقاها م  االيتيابات، تستحي تسمنتها بحكوم  اليصام ولنس 

 التوافي.
 

 أزمتا الهوية والتوزيع
ت ايي الساح  الالسطنين  م  أزمتن  أيرنن  هما أزم  الهون  وأزم   فضال ع  أزم  الشرعن ،

التوزنر. ن نش الياس في الضا  الغربن  بالتحدند حال  م  التنه والضناع، وهم ال ن رفو  بالتحدند 
 لى أن  هم ذاهبو ، وال ندرو  كنف نمك  أ  تتطور األمور مستقبال فنما نت لي بالقضن  

 الالسطنين .
أحد نستطنر أ  نتكه  بالضبط  لى أن  تذه  القضن  الالسطنين ، لك  الش و  تجد دا ما  طب ا ال

في منثقانها وماكرنها وقادتها السناسنن  واالقتصادنن  واالجتماعنن  رؤن  نقدمويها للياس لتضيء لهم 
إلمالها، الطرني. تجد الش و  م  نوضح لها األمور، وم  نؤكد على أهدافها وطموحاتها وتطل اتها و 

 ونقدم البرامج الميتلا  لتحقني اإليجازات.
وال فلسا ، وال تقدم برامج نمك  أ  نسنر  استراتنجن القنادي الالسطنين  غنر الشرعن  ال تملك رؤن  وال 

الش   وفي متطلباتها. ك  ما نملكه عباس هو أندنولوجن  االستمرار في مااوضات فاشل  تلحي 
يي. فم  هم الش   الالسطنيي اآل ؟ ه  هم ضااون  أم غزاون ؟ كبنر الضرر بالش   الالسطن

فتحاون  أم حمساون ؟ نسارنو  أم نمنينو ؟ أصدقاء الصهاني  أم أعداؤهم؟ جيود إلسرا ن  أم 
لالسطن ؟ عر  أم مسلمو  أم فلسطنينو ؟ لقد ُييي الالسطنيي  لى درج  أيه لم ن د ن رف م  هو 

لى أن  نتوجه  سرا ن  تستهتر به، وفصا له وماذا نرند، وا  وكنف ومتى؟ أمنركا تيير عأامه، وا 
أعمتها المصالح الذاتن ، وال دند م  منثقانه وأكادنمننه تحولوا  لى سماسري أوطا ، وميهم م  نقدم 

 يدماته الم رفن  ألعداء الوط .
 ن  قد تبوأ مراكز وأزم  التوزنر يايق  أنضا . فال غراب  أ  تجد متيلاا في دراسته أو جاسوسا إلسرا

 دارن  حنون ، بنيما نرتمي المتاوي والوطيي في زاون  ب ندي ال نجد لياسه وأنا . الوساطات متوفري 
للااشلن  وفالزعرا ف البلطجن  وللمتيلان ، بنيما المبدعو  ن ايو  م  التهمنش واإلقصاء. في 

يتمي  لنه الشيص ووفي فلسطن  هياك م  نر  وهياك م  ال نر ، وذلك وفي الاصن  الذي ن
 قدراته على اليااي واليداع والكذ  والتحان .
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ال دال  في فلسطن  ماقودي، وهي بالد إللت  لى المغضو  علنهم الأالمن  الذن  ال نتورعو  ع  
 لحاي األذى بالياس والسمسري على الوط  والمواطين . الألم ميتشر كايتشار الاساد، وال نوجد م  

ر. في فلسطن ، هياك م  ني مو  بك  ملذات الحناي، وهياك م  ال نجدو  نوقف عجل  التدهو 
 عالجا ل للهم الصحن .

والمقزز أ  غزي ت ايي م  ك  شرور الحناي وم  حصار األعداء، بنيما ترتر الضا  الغربن  بأموا  
ا  عربن  أمنركا وتقنم حناي استهالكن  مستواها أعلى بكنثنر م  مستوى الحناي االستهالكن  في بلد

سالمن  كنثنري. هياك م  نيهبو  أموا  الاقراء والمساكن  ونتلذذو  على إلالم ش بهم الذي لم نبي   وا 
 نوما في تقدنم التضحنات م  أج  أ  نكو  للجمنر هنب  وكرام .

أزمات نثال  تحاصر اإليسا  الالسطنيي وتشله مادنا وم يونا، وقنادي فلسطن  ما زالت تبح  ع  
ي تؤزم المتأزمن . والميزي أ  القنادات النثقافن  واألكادنمن  التي م  الماروض أ  متاهات جدند

تحم  هموم الياس وترفر لواء مقاوم  الألم واالستبداد والاساد، ميغمس  في أوحا  االستهتار وتشك  
 م نيا كبنرا للأالمن  الااسدن .

20/6/2102، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 من المالحقات الدوليةمخاوف إسرائيل المتزايدة  

 حلمي موسى
أيها غنر مهتم  بك  ما نقا  ع  ارتكابها لجرا م حر  وتواص   إلنثباتتبذ   سرا ن  ك  جهد ممك  

عدم »بامتناز. ولك  « أيالقنا»االدعاء بأ  جنشها، حتى في الحر  األينري على غزي، كا  
 ذا ما أيذيا بالحسبا  لنس فقط  هذا نكشف في واقر األمر ع   فراط في االهتمام،« االهتمام

يما الجهد المبذو  دولنا  أ   سرا ن  ال تيتهك القايو  الدولي. وال نهمها  إلنثباتالتغطن  اإلعالمن ، وا 
في هذا السناي    كا  ال الم نصدقها أو ال ف لى األق  هي تا   ذلك طالما نمكيها مواصل  

 الكذ .
ن  تقرنرا حو  أداء الجنش في الحر  على غزي م تمدي أنضا  ومؤيرا يشرت وزاري اليارجن  اإلسرا نل

على شهادات وض ها أياس كلاتهم هي بتسوني روانتها عبر تيصن  أياسهم في موضر القضاي. 
وهو لم نك  « م  نشهد لل روس  سوى أمها وأيتها»وبدا التقرنر أقر   لى المنث  ال ربي الذي نقو : 

ومر ذلك ير  ر نس الحكوم  اإلسرا نلن  بينامن  يتيناهو لنشند  مقي ا حتى لل اقلن  في  سرا ن .
 م  جيراالت سابقن  أجاي  لهم صالت بغسرا ن .« أمها وأيتها»بالتقرنر اإلسرا نلي وبشهادات 
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ولك  ك  ذلك ال نغنر م  واقر األمر شن ا. والواقر نشهد على أ  اليأام ال المي الجدند صار أكنثر 
القضا ن  وفي صالحنات عالمن . ولنس صدف  أيه تم، أنضا  لهذا الغرض،  قرار اهتماما بالمالحقات 

تشكن  المحكم  الجيا ن  الدولن . كما لنس صدف  أ   سرا ن  لم ت د تكتاي بتجاه  التقرنر الذي 
نصدر ع  المجلس ال المي لحقوي اإليسا  ب  تحاو  تقدنم روان  مضادي له    لم نك  لجقياع 

 للمحاجج .ف لى األق  
، أمنر أور ، أ  «هآرتس»ونكشف التقرنر الميشور في الصاح  بقلم الم لي األميي في صحنا  

السجا  دا ر يلف األبوا  المغلق  في المؤسس  ال سكرن  والقضا ن  اإلسرا نلن  بن  أيصار الاص  
  التي نمك  أ  وأيصار المساواي في المسؤولن  بن  المستونن  ال سكري والسناسي ع  جرا م الحر 

نجري التحقني بشأيها. وند  هذا السجا  على مقدار ما تستش را القنادات اإلسرا نلن  بشك  متزاند 
 م  يطر جراء ت اأم الجهد ال المي م  أج   قرار قواعد للحر  وم اقب  الميتهكن .
  يسنايها. فقد وم  الجا ز أ  أيباء نوم أمس حملت في نثياناها تذكارا لجسرا نلنن  بوقا ر نص 

واكبت الصحاف  باهتمام وصو  شاؤو  موفاز، وهو وزنر الدفاع اإلسرا نلي السابي  لى ليد  في 
أ  مياوف م  اعتقاله. وكايت القياي النثاين  في التلازنو  اإلسرا نلي قد أشارت  لى  يااي وزاري 

حه الحصاي  بسب  أيه لم اليارجن  في الحصو  م  البرنطاينن  على ضمايات بمير اعتقاله عبر مي
ن د مسؤوال وال نص  برنطاينا بحكم ميصبه. وكايت جهات فلسطنين  ودولن  قد الحقت موفاز، بن  
مسؤولن   سرا نلنن  إليرن ، على أدوارهم في ارتكا  جرا م حر . وقد رفضت برنطاينا ميحه 

قته عبر  جراءات فحص الحصاي  ما دفر دبلوماسنن   سرا نلنن   لى ايتأارا في المطار ومراف
 الجوازات.

وم روف أ  عددا م  كبار القادي ال سكرنن  والسناسنن  في  سرا ن  عايوا في ال قد األينر م  
مالحقات قضا ن  في ال دند م  دو  ال الم ويصوصا في برنطاينا ب د أ  صدرت ضدهم أوامر 

لنايي وهي وزنري يارجن  أو اعتقا  بتهم ارتكا  جرا م حر . ومرارا فر مسؤولو  منث  تسنبي 
الجيرا  دورو  ألمو  م  برنطاينا تحسبا م  أوامر اعتقا . وحد  الشيء ياسه تقرنبا لجيراالت، 
بنيهم وزنر الدفاع الحالي موشي ن لو ، في ال دند م  الدو  األجيبن . عموما تمك  موفاز م  

م ادن  إلسرا ن  أ  تستصدر  ديو  برنطاينا أمس ب د ت دن  أجرته برنطاينا نحأر على جهات
أوامر اعتقا  فورن  بحي شيصنات  سرا نلن . لك  القايو  ال نمير صدور أمر اعتقا  ب د  جراءات 

 قضا ن  مطول .
في ك  حا  م  الواضح أ  الحر  لم ت د تيتهي بسكوت المدافر وأيها تتواص  بأشكا  أيرى. 

منادن  الستكما  الحر  بطري أيرى لنست أق  وق ا  وصارت الحلب  القايوين  والدنبلوماسن  الدولن 
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وال تأنثنرا. ولهذا السب  فغ  المياوف م  تقرنر المجلس ال المي لحقوي اإليسا  تتزاند في  سرا ن  
يما أصال أليها تسهم في بلوري رأي  لنس العتقاد بأيها سوف تقود  لى ش  الند اإلسرا نلن  ال ينا  وا 

أ  اليوف م  المحكم  الجيا ن  الدولن  ال نتقلص مر تزاند االتهام لحرك  عام م اد إلسرا ن . كما 
فالااري كبنر بن  دول  ت د ياسها ضم  دو  «. جرا م حر »حماس وفصا   المقاوم  بارتكا  

ال الم المتطور وميأمات ال تزا  تياض  م  أج  ين  الحي لش بها بامتالك دولته الياص . عموما 
نر المدني  إلسرا ن  والتي تصيف أف الها على أيها جرا م حر . وهياك تقارنر تكبر مكتب  التقار 

 سرا نلن  مت ددي تصدرها ميأمات حقوي  يسا  داي  الدول  ال برن  تؤكد ميهجن  ارتكا  جرا م 
 2111الحر . ولك  أنضا  تقرنر دولي منث  تقرنر غولدستو  ع  الحر  اإلسرا نلن  على غزي ال ام 

ها سلسل  م  جرا م الحر . وم  المحتم  جدا أ  نضنف التقرنر الجدند للجي  التي حن  اعتبر 
تراسها القاضن  األمنركن  ماري دنانس  لى المكتب  مجلدا جدندا نسهم في مالحق  قادي  سرا ن  في 
ال الم. وبدنهي أ  هذا اإلضافات تنثبت بشك  متزاند لجسرا نلنن  أ  وقت ارتكا  الجرا م وعدم 

 ت رض لل قا  نقار  م  يهانته. وأيه ال نمك  م الج  داء سرطايي بحبو  األسبرن .ال
22/6/2102، السفير، بيروت  

 
 استـعـداء وسـائـل العالم الغربيـة .. سيـاسـة غبـي ـة 

 تشنلو روزيبرغ
 لى يال  الحر  النثقافن  الوهمن  الجارن  في  سرا ن  ُتدحر التطورات في المواضنر المهم  حقا 

لوزاري   عالميفي أعقا  فنلم « فورن  بولنسي»الزاون . مقا  قصنر، ولك  جد مهم، يشر في 
اليارجن  نتياو  هجوما  سرا نلنا على وسا   اإلعالم في الغر ، التي تتهمها  سرا ن  بالتحنز 

 «.حماس»لصالح الالسطنينن  ب  ولصالح 
، أوروباي القو  ايه في الغر ، وال سنما في السالخ الذي تستيدمه  سرا ن  هو الالسامن . نيبغ

المكشوف . فالمزند والمزند م  الميأمات ووسا   اإلعالم ترفض  األعصا نلمس استيدام الالسامن  
هذا هو جوهر الدعان : »الدوافر الغرنب  التي ت زوها  سرا ن  لميتقدنها. وفي يهان  المقا  كت  ايه 

 «.استبدا  السيرن  بالحقا ي
لهجوم اإلسرا نلي على وسا   اإلعالم في الغر  م  شأيه أ  نحقي ال كس. فكلما هاجمت ا   

وعي الياس الذن  لم نصابوا بالالسامن    لى سرا ن  وسا   اإلعالم، فا  م  شأ  رد ف لها أ  نجل  
جد وجنه ، م  ياحنتهم، لكراهن ، مقاط  ، وشتم  سرا ن . م  وضر فكري تحون  وسا    أسبابا

 سرا ن ، السامنن ، لنس سوى غبي. فبدال م  تقرن  وسا   اإلعالم  أعداء  لىإلعالم في الغر  ا
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هذا، الشرخ، وعدم االيشغا  بالدعان  الرينص ، تقرر  سرا ن  الصدام م ها. هذا غباء تام حقا، في 
 االيقطاع ع  الواقر.  لى، او ايغالي حس، نشنر األحوا  أفض 
أكنثر فأكنثر مياهضا إلسرا ن ، هكذا أنضا  ال نكو  بوسر زعماء  أوروبافي  الرأي ال ام أصبحكلما 

على  األوروبيكتاب  هذا السطور، ت م  لجي  فحص في البرلما   أنثياءالغر  الوقوف جايبا. وفي 
في السي  الماضن . « الجرف الصامد»حمل   أنثياءكايت  سرا ن  ارتكبت جرا م حر    ذاتحدند ما 

المتحدي، وهو الهن   المياهض  إلسرا ن  بوضوخ، كان  با   األممفي  اإليسا وي تقرنر مجلس حق
  سرا ن  ارتكبت جرا م حر  في غزي.   نقو  

ال حاج  للشرخ لجسرا نلنن  با  التقرنر مغرض. السؤا  هو ماذا سنكو  تأنثنر التقرنر على الرأي 
تقارنر وسا   اإلعالم. ورجا  اإلعالم  قا أعال ام الغربي؟ موقف م أم الياس في ال الم نتقرر في 

. وعلنه فالحكم  هي في ال م  بالت او  الونثني  نجابيالذن  تحقرهم  سرا ن  ل  ن رضوها في ضوء 
 مر وسا   اإلعالم الغربن .

. وايا مست د ألصدي ر نس اإليسا أصدي التقرنر اإلسرا نلي الذي اعد قب  يشر تقرنر مجلس حقوي 
ال سكرن  تمت بالتوافي التام مر القايو  الدولي، وأ   األعما ننثبت با  »تقرنريا    قا  الوزراء الذي 

 سرا ن  مارست حقها الشرعي في الدفاع ع  الياس. فحماس حددت مواطينيا هدفا لها، وع  قصد 
 «.يلف مواطينها. هذا جرنم  حر  مزدوج ، وأعتقد أيها تشدد على ما في ذلك م  سيف تيتبئ
ر نس الوزراء في ال الم هي وسا    أقوا نب   أ م  ناترض  أ لى ك  كلم . المشكل  هي ع أوقر

تلك التي ت م  باسمه. نيطئ م  ن تقد ايه بسب  اليقد الذي توجهه  أواإلعالم ذاتها التي نهاجمها، 
  سرا ن  تجاا وسا   اإلعالم في ال الم، فا  هذا ستمتير ع  اتهامها.

،  قلنميو الا   السناسي. فبال مبادري سناسن ، بال تقدم يحو عقد مؤتمر ه األفض اإلعالم    
نشارك فنه ممنثلو الدو  ال ربن  الم تدل ، ممنثلو  سرا ن  وممنثلو الالسطنينن ، بال وقف السناس  

التهدندات م  فوي   زاح ل  نكو  ممكيا  –الحماسن  للزعماء اإلسرا نلنن  الذن  نهاجمو  ك  ال الم 
 سرا ن .رأس  

«معاريف»  
22/6/2102، هللا األيام، رام  
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