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 58 :كاريكاتير
*** 

 
 شروط للمشاركة في الحكومة الجديدة ثالثةحماس تضع "الحياة": حركة  .1

"حمددا " لددد "الحيددا "د  ن لددد  الحركدد     دد   ددر    قددام مسددن ل ن رددي حركدد : محمددد يدد ن  -رام هللا 
للم ددارك  رددي حك مدد   حددد    نيدد د هددي: لحييددر رحددي  الحك مدد  الحددالي رامددي الحمدددهللاد   دددم لبن ددي 
برنددامس سياسددي يعلددرا بلسددراحيمد  ان لعمددم الحك مدد   لددا ل بيدد، الاددا، المصددالح د بمددا رددي  لدد  

 بق .هني  السا  سما يماال لراا بم ظ اي حك م  
 قام مسن م اإل  م ري الحركد  الددكل ر صد ل البرد يدمد  ن برندامس الحك مد  السياسدي كدان سدبب 
ن حركلد  لدن لقبدم الددخ م ردي حك مد  لعلدن برنامسدًا سياسديًا  الخ ا الرحي  بين "حما "  "رلح"د  ا 

 ال يل ار، مع م اقاها.
 در   اللسند  الربا يد  الملم لد  ردي  اضاا: "لم يلحير  ديء يسعدم حمدا  لقبدم برنامسدًا يقد م  لدا 

  لددااال لددراا بلسددراحيم  نبدد  العنددا".  قددام  ن الحركدد  لقبددم الم ددارك  رددي الحك مدد  رددي حددام العدد د  
دم  ليهدا األسدر   دام  دم 2006  يق  ال را، الد  ني اللدي ل ص  الادا،   لداد  اللدي  دك لت اساسدًا للل ص 

 ي حين  برحاس  هني .د  ل كيم حك م  ال حد  ال  ني  ر2007مك   ام 
 قام مسن م آخر ري "حما "د  ن المخرج للخ ا  لا برنامس الحك م  السياسي يلم  م ري ل كيم 

 حك م  من د ن برنامس سياسيد ا  حك م  للبنا   يق  ال را، ال  ني.
م مدددع رددي رام هللاد لسندد  ل لصددا ءال   ددا -  ددك لت القيدداد  الالسدد يني  رددي اسلمدداا لهددا ليددم اال نددين 

الاصدداحم المخللادد  لل ددكيم حك مدد   حددد    نيدد .  قالددت مصددادر رددي اللسندد د  نهددا  ددر ت رددي  سددراء 
 ".اإلس ميالصاالت مع سميع الاصاحمد بما ريها حركلا "حما "  "السهاد 

 24/6/2015الحياة، لندن، 
 
 غزة بإسالمية" يوسف يتهم حماس بإجراء اتصاالت سرية مع "إسرائيل" بهدف إقامة "إمارة  واصل أبو .2

ــي،   كددرت ــو ظب د نقددً   ددن مراسددليها رددي دبددي  رام هللاد محمدد د خليددم   بددد 24/6/2015االتحــاد، أب
الدرحيم حسديند ان  ضد  اللسند  اللناي يد  لمنظمد  اللحريدر الالسد يني   اصدم ابد  ي سدا الهدم حركد  

 دداا ةددت  للبددع ركريددًا حمددا  بددلسراء الصدداالت سددري  مددع " سددراحيم" بهدددا  قامدد  " مددار   سدد مي  رددي ق
  قاحددديًا  سياسدديًا اللنظدديم العددالمي لمخدد ان المسددلمين"د  قددامد رددي لصددريحات لددد"االلحاد"د " ن خ دد  
حما  لاصم ق اا ةت  لم م خ رًا كبيرًا  لا الم ر ا الد  ني ك نهدا بم ابد  نسدا للم در ا  ق دع 



 
 

 
 

 

 6 ص                                               3617 العدد:         24/6/2015 األربعاء التاريخ: 
  

"د معلبددددرًا ان حمددددا  لسددددعا مندددد  لل ريدددد، امددددام قيددددام الد لدددد  الالسدددد يني  المسددددلقل    اصددددملها القددددد 
 لأسيسها ل رل  الها كبديم لمنظم  اللحرير.

  دد اب  ي سا  لا ان ال د ل  رلس يني  د ن الضا  الالس يني   ق اا ةت   القد   اصم  لهاد 
م البًا حما  بمحادر  المراهن   لا ما لقدم  حك م  االحل م ريما يلعل، بالحديث  ن هدند    يلد  

بددم ررددع الحصددارد منكدددًا  لددا ضددر ر  اللمسدد  بالم ددر ا الدد  ني الالسدد يني الدد   لم لدد  األمددد مقا
 منظم  اللحريرد  الملم م بح، الع د   لقرير المصير  قيام د ل  رلس ين بعاصملها القد .

 قام  ن حسدابات  مصدالح حركد  حمدا  الحتبيد  الضديق د  مدا لدراهن  ليد  مدن حصد م لحيدرات ردي 
حداث  الصرا ات الداحر  ريهاد  ما لسياسات  مصالح حما  من املدادات  قليميد  المن ق  بسبب األ

 د ليدد  لهددا   قدد  بنهسهددا  حسددابالها العقاحديدد   السياسددي د قددد   ددم  سلدد  المصددالح د   قددا حدداحً  
 امام لحقي، ا  من االلااقات اللي ابرمت إلنساتها  لا ارض ال اقع.  

ــام، رام هللا،   ا ددارت ان  اصددم ابدد    لددا د نقددً   ددن مراسددلها  بددد الددرن ا ارنددان  د24/6/2015األي
ي سددا قددام  ن اللسندد  اللددي  ددكللها اللسندد  مدددن بددين ا ضدداحها سددلبادر ل لصددام مددع كاردد  الاصددداحم 
للل ددا رد لل صدد م  لددا حك مدد   حددد    نيدد  رلسدد يني  خدد م رلددر  اسددب ا.  قددام لددد"األيام": الحك مدد  

ار  مهامهدداد  قددد قددررت اللسندد  اللناي يدد  لمنظمدد  اللحريددر  سددراء م ددا رات الحاليدد  مددا تالددت قاحمدد  لمدد
لل كيم حك م   حد    ني  با لبارهدا الخيدار األ م للنهد ض بال ضدع الالسد يني.  اضداا: ل دكلت 
لسندد  لم ددم الاصدداحم ل سلمدداا ب ددكم ردد ر  مددن اسددم  سددراء االلصدداالت حدد م ل ددكيم حك مدد   حددد  

ت سميع الاصاحم الالس يني  بما ريها حما   السهداد اإلسد مي" م ديرًا   ني  بحيث ل مم االلصاال
  لا ان " خ م اسب ا من المالرض ان يلم ررع لقرير  لا اللسن  اللناي ي  ح م نلاحس االلصاالت".

 
 شحادة: مشاورات تشكيل الحكومة بدأت وهناك مخارج النضمام حماس.. وبقاء الحمدهللا لم يحسم .3

ه ر: ك ا سميم  حاد   ض  اللسن  اللناي ي  لمنظم  اللحرير الالس يني  لدد"القد  ا را ال -ةت  
العربي" ان  لم يسر بعد االلاا، ب كم نهاحي  لا بقاء د. رامي الحمد هللاد  لدا را  حك مد  ال حدد  
ال  نيددد د اللدددي لسدددعا المنظمددد  لل دددكيلها بم دددارك  الاصددداحمد  اكدددد ان االلصددداالت بددددات  سلسدددلمر 

 ًاد  ان االلاا،  لا لبني ه ه الحك م  برنامس منظم  اللحريدرد ال يمندع انضدمام حركد  حمدا  اسب  
لها.  اكد  حاد د  ض  لسن  االلصام بحمدا  لل دكيم حك مد  ال حدد  السديدد د بددء الم دا رات مدع 
 حرك  حما د مدن خد م رحدي  اللسند   ضد  اللسند  المركتيد  لحركد  ردلحد  دتام األحمددد م ديرًا  لدا

 ان اسلما ا سيعقد خ م سا ات ل سلماا  لا آخر الل  رات ب أن ه ه االلصاالت.
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 لرردددع هددد ه اللسنددد   دددر  لبندددا الحك مددد  المقبلددد  برندددامس منظمددد  اللحريدددر الالسددد يني د الددد   يعلدددرا 
بلسدراحيمد  ايضددا القبد م ب ددر   اللسند  الربا يدد د لكدن  لدد  لدم يمنددع  دحاد  مددن اللأكيدد  لددا ان هدد ا 

ال يمندددع م دددارك  حمدددا  بهدددا رةدددم ا لراضدددها  لدددا برندددامس المنظمددد د  ررضدددها  دددر   اللسنددد   األمدددر
الربا يددد  للسددد مد اللدددي لدددد   لنبددد  العندددا  اال لدددراا بدددد" سراحيم"د  االلااقيدددات الم قعددد  بدددين المنظمددد  
 " سددراحيم".  هدد ه المسدددأل  يقدد م  ددحاد  يمكدددن حلهددا مددن خددد م البحددث  ددن "مخدددارج"د رهدد  يدددر  ان 

ا  يمكنهدا  ددم الم دارك  ب خصديات قياديد د  الم دارك  ردي الحك مد  مدن خد م "لسدمي  آخدرين "حم
مددن خددارج   ددار الحركدد "د ا  ان لكدد ن العمليدد   لددا ةددرار م قددا لنظدديم السبهدد  ال ددعبي د الم ددار  

  المللتم بمنظم  اللحريرد ةير ان  ال يعلرا بد" سراحيم".
 24/6/2015القدس العربي، لندن، 

 
 ة: حكومة التوافق ليست من اختصاص منظمة التحريرخريش .4

  لكرم: اكد الناحب ال اني لرحي  المسل  الل ريعي الالس ينيد حسن خري  د  لا اند  لدي  مدن حد، 
اللسندد  اللناي يدد  لمنظمدد  اللحريددر الالسدد يني  البددت رددي مصددير حك مدد  الل اردد، الدد  نيد حيددث لددم يكددن 

  بنداء  لدا "الادا، ال دا ل" الم قدع بدين حركلدي ردلح  حمدا . للمنظم  ا  د ر ردي ل دكيلها الد   سدر 
د " ن منظمدد  اللحريددر 23/6 قددام خري دد د رددي لصددريحات خاصدد  لددد"قد  بددر " ادلددا بهددا يدد م ال   دداء 

ليسددددت مسددددن ل   ددددن ل ددددكيم الحك مددددات الالسدددد يني د  لددددم يكددددن لهددددا ا  د ر رددددي السدددداب،د  هدددد ه مددددن 
الل اردد، رهدد ه مددن صدد حيات الددرحي   حركدد  حمددا د صدد حيات الددرحي  رقدد د امددا بخصدد   حك مدد  

  باللالي اسلماا المنظم  ال    قد مساء ام  اال نين للبت ري مصير حك م  الل ار، لي  ل  مبرر".
 ري سيا، آخدرد د دا الناحدب خري د  السدل   الالسد يني   لدا   د ن م قاهدا الصدريح  رردض المبدادر  

 الارنسي  السلحناا الماا ضات.
 23/6/2015س، قدس بر 

 

 أحمد بحر يتحفظ على تقرير لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بشأن حرب غزة .5
ا را اله ر: ابد  د. احمد بحرد الناحب األ م لرحي  المسل  الل ريعيد لحاظ   لدا اللقريدر  -ةت  

لحدرب اللدي الصادر  ن لسن  اللحقي، المنب ق   ن مسل  حق ، اإلنسان اللابع  لألمم الملحد د ح م ا
  نلها " سراحيم"  لا ق اا ةت  الصيا الماضيد  الهم  بالمسا ا  بين "الس د  الضحي ".

 قامد ري لصريح صحاريد "بالرةم من الهام االحل م بسراحم حدرب ا نداء العدد ان  لدا ةدت د  ال ان 
ت اللي حصلت لسن  اللحقي، لم لراا منعها من ال ص م  لا مسرل السريم د  اكلات ببعض اللحقيقا
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 ليها من  رادات ال ه د".  ا ار  لا ان اللقريدر ا لمدد ك يدرًا  لدا  سداحم اإل د م "د ن اإل دار   لدا 
الضح   اإلسراحيلي   لا اللسند د مدع  ددم احلدرام اللسند  لمعدايير اللحقيد، الد ليد "د الرلدا  لدا املنداا 

 ن د  لم يلعا ن معها  لا اإل  ،.االحل م  ن لقديم ا  معل مات ح م الحرب  لا ةت   لا اللس
 اضداا "بدالرةم ممدا سداء ردي اللقريدر مدن  داند  ل حدل م  سراحمد د  ال انندا ندلحاظ  لدا مدا سداء رددي 
اللقرير من الهام للمقا م  الالسد يني   رصداحلها".  اكدد "ان مدا  سد  لهد ه الاصداحم مدن لهدم  دار  دن 

ا ددد القدان ن الددد لي  معدايير اللحقيدد، الد ليد  اللددي الصدح د  ريهددا مبالحد   لددألي ردي   ددار مخدالا لق  
  الددب بحددر مسلدد  حقدد ، اإلنسددان اللددابع لألمددم الملحددد   كددان يسددب ان للبعهددا اللسندد  رددي ا مالهددا".

 لا "الضح   لا االحدل م مدن اسدم السدمال للسند  بالددخ م  لدا ق داا ةدت  مدن اسدم  لبداا معدايير 
لما يلبين لها بعدد اال د ا  لدا مسدرل السريمد ".  اكدد ان مدا  مهني  ري اللحقي،  لعديم لقريرها  رقاً 

ساء ري اللقرير من لهم ل حل م بارلكاب "سراحم حرب" ه  ضحيم سدًاد منكدا ان هنا  "سراحم  باد  
سما يددد د  سدددراحم ضدددد اإلنسددداني " لدددم يدددلم اإل دددار   ليهدددا بسدددبب ةيددداب المعل مدددات الكاريددد   دددن لسنددد  

  الالس يني  باإلسراا ري لقديم ملا العد ان  لا ةت   لدا المحكمد  السناحيد  اللحقي،.   الب السل 
 الد لي  لد "سلب قاد  االحل م للمحاكم   لا السراحم اللي ارلكب ها ضد سكان ةت ".

 24/6/2015القدس العربي، لندن، 
 
 خاص بـ"القدس": فياض يخضع للتحقيق وال أدلة حول شبهة تبييض أموال .6

لللحقيددد، بعدددد  23/6ضدددع رحدددي  الددد تراء الالسددد يني السددداب، د. سددد م ريددداض يددد م ال   ددداء رام هللا: خ
اسلد اح   لا خلاي  ن ا  المنسسد  اللدي يراسدها ردي األراضدي الالسد يني .  ارداد مصددر م لدع بدأن 
اللحقيدد، مددع ريدداض يسددر  حدد م  ددبه  االسددلخدام السياسددي ألمدد ام منسسدد  "رلسدد ين الحددد" اللددي لددم 

الددا د الر.  اضدداا المصدددر بددأن اللحقيدد، مددع ريدداض لددم  750سميددع ام الهددا  البالحدد   الددلحاظ  لددا
ي بت  س د ا  ادل  ح م  به  لبييض ام ام خاص  بمحمد دح ن.  ا ضح المصدر ان "الم ض ا 

 اآلن ري النياب  نليس   بهات  معل مات ح م  دار  المام ألهداا سياسي ".
 23/6/2015القدس، القدس، 

  
 هللا: الحكومة الحالية مستمرة إلى حين تشكيل أخرى جديدة الحمد .7

رام هللا: اكدددد د. رامدددي الحمدددد هللاد رحدددي  مسلددد  الددد تراء الالسددد ينيد ان الحك مددد  مسدددلمر  ردددي اداء 
 مهامها  لا حين ل كيم حك م  سديد .

 24/6/2015األيام، رام هللا، 
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 طةللسلحكومة الفلسطينية تصادق على الموازنة العامة ال .8

رام هللا: اقر مسل  ال تراء خ م سلسل  األسب  ي  اللي  قدهاد ام د الم اتن  العام  لد ل  رلس ين 
 1.150 مليددار د الر للناقددات الساريدد د  3.868مليددار د الرد منهددا  5.018د بقيمدد  2015للسددن  الماليدد  

ار ق داا ةدت د  احالهدا  لدا مليد ن د الر إل داد    مد 800مليار د الر للناقات الل  يري   اللدي ل دمم 
 الرحي  للمصادق   ليها.
مليدد ن د الر  ددهريًاد مددا سيضدد ر الحك مدد   لددا  32مليدد ن د الر بمعدددم  385 لبلددا الاسدد   اللم يليدد  

الخدددا   سدددراءات لق ددداي  للح يددد  الاسددد   مدددن خددد م خادددض الناقدددات ال دددهري  بمبدددالا للناسدددب  الاسددد   
 سمالي الناقات  صاري اإلقراض محد د د حيدث مدن المل قدع ان اللم يلي .  سلك ن نسب  التياد  ري 

 %3.8.  مدددن المل قدددع ان لبلدددا التيددداد  ردددي الر الدددب  األسددد ر نسدددب  2014مقارنددد  بالعدددام  %3.6لبلدددا 
د  سللم المحارظ   لا صاري اإلحدا ات ال ظياي  صدارد بمعندا ان  ددد 2014مقارن  بم اتن  العام 

 دد ما يلم   حاره من ال ظاحا ري الحك م  س اء ببل غ سن السلين ا  ال ظاحا السديد  للسا   مع 
لر  الخدم  أل  اسباب اخر  اللتاما من الحك م  بخ لها اإلص حي  اللي لعهدت بها للبن  الد لي 

  الد م المانح . 
 %6 مليددار  دديكمد ا  بتيدداد  بنسددب  11 مدن سهدد  اإليددراداتد يبلددا  سمددالي اإليددرادات المل قدع حدد الي 

 %8.6مليددار  دديكم بتيدداد   10.6د  يبلددا صدداري اإليددرادات المل قددع لحقيقدد  نحدد  2014مقارندد  بددأداء 
 .2014مقارن  بأداء العام 

 24/6/2015األيام، رام هللا، 
 

 محمد اشتية: تزايد أعداد المستوطنين في الضفة الغربية ينهي حل الدولتين .9
دددان  مركتيددد  لحركددد  ردددلح محمددددد ا دددلي   ن  لدددا "سددددل ات ناديددد  سدددعد الدددددين: قدددام  ضددد  اللسندددد  ال - م 

االحل م اإلسراحيلي ان لخلار؛  ما "حم الد للين" اآلن ا  ان يل  ا  لنتلد،  لدا حالد  د لد   احدد  لكد ن 
 نصري  باألمر ال اقع  القان ند  هندا للحيدر ديناميكيد  الصدراا  ديناميكيد  الحدم".  اضداا  ن "االسدلي ان 

  السددلمي "د منكدددًا بأندد  "يسددب لاكيدد  المسددل  نات رددي نهايدد  الم ددااد م لمددا يل سددب ال يسددلقيم مددع العمليدد
  قا االسلي ان كليًا ري كم انحاء الضا  الحربي د بما ريها القد د خ م ا  مسار سياسي".

 ا دددار ا دددلي د ردددي كلددداب اصددددره حددددي ًا باللحددد  اإلنسليتيددد   دددن "االسدددلي ان اإلسدددراحيلي  ل كدددم حدددم 
 لددا ارلاددع  دددد المسددل  نين ردي الضددا  الحربيدد  المحللدد د بمددا ريهدا القددد د مددع بدايدد  العددام الدد للين"د 

   احي د ما يسعم "حم الدد للين"  220مسل  ن    185الا مسل  ند ضمن  651الحالي  لا تهاء 
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من  سمالي م ا ني الضا  الحربي د بينمدا بلدا  دددهم  % 21ةير قابم لللحقي،.  ي كم هنالء "نح  
مليددد ن رلسددد ينيد  ال انددد  ردددي العدددام  6.1مليددد ن مسدددل  ند مقابدددم  6.1رلسددد ين اللاريخيددد  نحددد   ردددي

 من مسمم سكانها من الالس ينيين"د % 53سيك ن  2020
 24/6/2015الغد، عّمان، 

 
 مصطفى البرغوثي: بالغ ضّد االحتالل في "الجنائية" غدا  حول االستيطان والعدوان .11

نيد امددد د ان السدددل   الالسددد يني  سلسدددلم ا م بددد غ لهدددا للمحكمددد  ال كددداالت: ا لدددن مسدددن م رلسددد ي
السناحيدد  الد ليددد  ةدددًا (الخمدددي ن.  قددام الناحدددب مصددد اا البرةدد  ي  ضددد  اللسندد  الالسددد يني  للقدددديم 
د ددا   للسناحيدد  الد ليدد  لم ا دد  الالسدد يني  الرسددمي   ن الددب غ سي ددمم    دد  ملاددات هددي االسددلي ان 

ةت  صيا العام الماضي  لا سانب قضي  المعلقلدين ردي معدلق ت االحدل مد  هس م " سراحيم"  لا 
  كدر ان الددب غ سيسددلم   تيددر الخارسيدد  الالسدد يني ريدداض المددالكي  لددا المددد ي العددام رددي المحكمدد  
السناحيد  الد ليد  ردال  بدن سد دا.  ا ضدح البرةد  ي ان الدب غ سيلضدمن   يقد  كاملد  للمحكمد  الد ليد  

اح، قدملها منسسات المسلمع المددني  منسسدات حق قيد  د ليد  للعلد، بالملادات ال   د   ضار   لا   
  لا امم رلح لحقي، سناحي ريها.

من سهل د قام مند ب رلس ين لد  مسل  حقد ، اإلنسدان  بدراهيم خري د د  ند  سديلم  درض اللقريدر 
م اال ندين المقبدمد امدام ال   ينكد ارلكداب حك مد  االحدل م سدراحم حدرب بحد، ال دعب الالسد ينيد يد  

 مسل  حق ، اإلنسان من قبم اللسن  المكلا .
 24/6/2015الخليج، الشارقة، 

 
 "هآرتس": المحكمة العسكرية اإلسرائيلية تبدأ بمحاكمة النائبة خالدة جرار .11

ردداد  ابدد  سددعد :  كددرت صددحيا  "هدد رل " ان المحكمدد  العسددكري  بدددات بمحاكمدد   ضدد   -رام هللا 
ي مدددًا   سهدددت  ليهدددا الححددد  الهدددام  80يعي الالسددد يني خالدددد  سدددرار اللدددي ا لقلدددت قبدددم المسلددد  الل دددر 

بندا.  ا لنت سرار انها لناي اللهم الم سه   ليها اللدي للضدمن العضد ي  ردي لنظديم ةيدر  12للضمن 
قددان ني  اداء مهددام باسددم  "السبهدد  ال ددعبي "  الم ددارك  رددي اسلمدداا لمددت خ لدد  الددد     لددا اخل دداا 

  تيار  معرض للكلاب نظمل  السبه  ال عبي   ةيرها من لهم للعل، بن ا ها السياسي. سن د
 ابلا محامي سرار المحكم  ان م كلل  لنادي كدم الدلهم   الدب النيابد  العسدكري  بلقدديم لصدريح ينكدد 
 س د كم األدل  ري ملا المحكم  قبدم ان يقددم رده الماصدم  لدا الححد  االلهدام.  اضداا المحدامي 

مد د حسددان مددن سمعيدد  الضددمير  ن اسهددت  حاسدد ب  قرصدا مدددمسا صدد درت مددن منددتم سددرار ليلدد  مح
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ا لقالها  لكنها ال لظهر كستء من األدل . ل ل   لا الدراا ان يعرا قبم لقديم ال ع نات األ لي  ما 
 كانت ه ه األسهت  سلسلخدم كستء من األدل  ا  ان  يمكن   ادلها لصاحبلها.   ا

النياب  العسكري   ند  باإلضدار   لدا المد اد العلنيد  هندا  مد اد سدري  سديلم اسلصددار امدر  قالت مم ل  
بحمايلها قريبا.   لب القاضي من النيابد  الدرد خد م اسدب ا  لدا  لدب المحدامي ردي مدا امدر الددراا 

 بلقديم  ع نال  خ م اسب  ين.
 24/6/2015القدس العربي، لندن، 

 
 ئم بحق األسرى وفق معايير "الجنائية الدولية"قراقع: "إسرائيل" ارتكبت جرا .12

رام هللا: الهم رحي  هيح   ن ن األسر   المحدررين  يسدا قراقدعد امد د حك مد  االحدل م  ضدبا ها 
 ا باءها  اسهتلها األمني د بارلكاب سراحم حربد  سراحم ضد اإلنسداني  بحد، األسدر   المعلقلدين ردي 

م  السناحي  الد لي .  قام " ن السراحم اإلسراحيلي  اللي اقلررلهدا السس ند  ر، معايير نظام ر ما للمحك
حك مدددات  سدددراحيم بحددد، األسدددر  لهدددا  دددابع االسدددلمراري د  لعبدددر  دددن مدددنهس سياسدددي  نظدددام قمعدددي 

  ب ليسي يسي ر  لا المنسس  الحاكم  ري  سراحيم".
رددي رام هللا  نددابل د ان   ا ضدح قراقددعد خد م تيددارات ميدانيد  لعدددد مددن األسدر   األسدديرات المحدررين

األسر  ضحايا االحل مد  م رست بحقهم كم اساليب القمع  الحرماند  درع ا  منا كبيرا من كراملهم 
  حيالهم بسبب المعامل  ال  نساني   المخالا  ألحكام  معايير االلااقيات الد لي .

 24/6/2015األيام، رام هللا، 
  
 سنوات 7ابر بالسجن محكمة عسكرية في غزة تحكم على متخ .13

ةدددت : اصددددرت المحكمددد  العسدددكري  العليدددا ردددي ةدددت د حكمدددًا بالسدددسن لمدددد  سدددبع سدددن ات  لدددا مددد  ن 
رلس يني بلهم  اللخابر مع سه  معادي .  قالت  تار  الداخلي  الالس يني  ري ةت  ري بيدان لهدا للقدت 

اء العسددكر  قضددت بالسددسن "قدد  بددر " نسددخ  مندد   ن المحكمد  العسددكري  العليددا اللابعدد  لهيحد  القضدد
دددان يبلددا مددن العمددر ( 7لمددد    امددًان؛   لدد  إلدانلدد   45سددن ات مددع األ ددحام ال دداق  المنقلدد د  لددا م 

بلهم  اللخابر.  اضارت ان  لمت  داند  المدلهم بداللهم المسدند  ردي الححد  االلهدام باللخدابر مدع سهدات 
 م.1979لعام  من قان ن العق بات ال  ر  131معادي  خ رًا لن  الماد  

 23/6/2015قدس برس، 
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 تسليم المتهمين بقتل أحد النازحين من مخيم اليرموك إلى مخيم البداوي لألجهزة األمنية اللبنانية .14
 4 لددا األسهددت  األمنيدد  اللبنانيدد   - ددمام لبنددان-سددلمت اللسندد  األمنيدد  الالسدد يني  رددي مخدديم البدددا   

لندداتحين مددن مخدديم اليرمدد   رددي سدد ري   لددا مخدديم البدددا   ملهمددين بقلددم احددد ال سحددين الالسدد ينيين ا
 ددمام لبنددان.  ك ددات مصددادر رلسدد يني   ددن اسددماء األ ددخا  األربعدد  الدد   لددم  لسددليمهم لألسهددت  

د  هم:  يسا رايت مصد ااد محمد د حسدين منصد رد احمدد 23/6األمني  اللبناني  ظهر ي م ال   اء 
 محم د.سليم  ل شد  محمد الحاج 

 23/6/2015العمل من أجل فلسطينيي سورية، مجموعة 
 
 سقط في عسقالن على إطالق صاروخ من القطاع في شمال غزة ردا   إسرائيلية غارة .15

ال داحرات الحربيد  اإلسدراحيلي د  دنت رسدر األربعداءد د ان 24/6/2015، فلسـطين أون اليـن كر م قع 
  ن  ق ا  صابات ري األر ال.ةار  س ي   لا بلد  بيت حان ن  مام ق اا ةت د د ن ان يبلا 

" قصدددات 16 قدددام  ددده د  يدددان لدددد"رلس ين ا ن اليدددن"د  ن "  ددداحرات حربيددد   سدددراحيلي  مدددن نددد ا "اا 
 بصار ٍخ  احد ارًضا ترا ي  خالي  ري بلد  بيت حان ن  مام ق اا ةت .

ا ا من سهلهداد قالدت مصدادر  بيد : " ن الحدار  اإلسدراحيلي  لدم لسدار  دن  قد ا ا   صدابات ردي صد
 الم ا نين الالس ينيين".

 رددي  قددٍت سددابٍ، مسدداء امدد  ال   دداءد ت ددم سدديش االحددل م اإلسددراحيلي "ان ق يادد  صددار خي   احددد  
 م.1948ا  لقت من ةت د سق ت ري من ق  خ ء ري ساحم  سق ن داخم األراضي المحلل   ام 

مسم  دد  رلسدد يني  صددار ًخاد  قددام مصدددر رددي سدديش االحددل م لم ا دد  العامدد  اإلسددراحيلي : "ا لقددت 
من ق اا ةت د مساء ال   اء بالساه مسل  ن  ح ا ا كل ند د ن ان يند   ل  ل قد ا  صدابات ا  

 اضرار"د مضيًاا ان "صاررات اإلن ار د  ت قبم    ، الصار خ".
ي   ن مقاللي رصاحم رلس ين قام السيش اإلسراحيليان  ،23/6/2015، وكالة رويترز لألنباء اضارت 

ري ةت  ا لق ا صار خا ص ب  سراحيم ي م ال   اء سق  ري ارض مك  ر  قرب من ق  سكني  قريب  
 بضرب  س ي  اسلهدرت م قع اإل  ،.  سراحيممن الق اا  ردت 

سدددق  الصدددار خ قدددرب  ان قدددام السددديش  ال دددر   اإلسدددراحيليان  نددد  لدددم لقدددع  صدددابات ا  اضدددرار بعدددد 
رددي  ددمام ق دداا ةددت   ندد  لددم يصددب احددد رددي الضددرب  االنلقاميدد   مسددل  ن  يدداد مردخددا .  قددام سددكان

قا رددد  الصددد اري  اللدددي ا لقدددت  ان قدددام السددديش ردددي بيدددان  اللدددي  دددنلها  سدددراحيم قدددرب بيدددت حدددان ن.
 الصار خ اصيبت ري الضرب  الس ي .
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 وحيد الضفة وغزةمشاركة حماس في الحكومة ومباركتها من جانب الجهاد أمر مهم لتاشتية:  .16
 دلي د ان حك مد  ال حددد  ال  نيد  حاسدد  اضد  اللسندد  المركتيد  لحركد  "رددلح" الددكل ر محمددد ا ضدح  

  نيدد   سياسددي د مضددياًا: "نعدداني مددن م دداكم سياسددي د  باللددالي يسددب ل ددكيم حك مدد  سياسددي  قددادر  
 لا اللعامم مع ه ه الم اكم.  لابع ان "م ارك  حما  ري الحك م   مباركلهدا مدن ساندب السهدادد 

مهم للمكدين الحك مد  مدن   داد  ل حيدد الضدا   ةدت   المنسسدات الحك ميد ".  تاد ان "الحك مدات امر 
الالس يني  الملعاقب  كانت داحمًا للبنا البرنامس السياسي للرحي  محم د  بدا د  نحدن ال ن لدب مدن 

لعلدددرا حمدددا   ال مدددن ردددلح لبن دددي هددد ا البرندددامس ا  اال لدددراا بلسدددراحيمد  حركددد  ردددلح لحايددد  اآلن لدددم 
 بلسراحيم".

  24/6/2015الحياة، لندن، 
 
 إطالقه بعد انتهاء فترة اعتقاله اإلداري "نادي األسير": عدنان رفض عرضا  إسرائيليا  يتضّمن  .17

قددام رحددي  ندداد  األسددير الالسدد يني قددد ر  رددار   ن النيابدد  العامدد  اإلسددراحيلي  : رلحددي صددب ال -ةددت  
لدددر  ا لقالددد  اإلدار  الحاليددد د  ال انددد  اصدددر  لدددا    قددد   رضدددت  لدددا  ددددنان    قددد  بعدددد انلهددداء ر

    دل   لا بيل  قبم ر   ضراب .
ان  ضددع  دددنان ال يددتام حرسددًا   لددا ا ددار مدددير ال حددد  القان نيدد  رددي الندداد  المحددامي سدد اد بدد ل  

   صددعبًا ك ندد  محلسدددتًا رددي الظددر ا اال لقاليددد  ناسددها مكددبً  ردددي سددريره رددي المسل دددااد  يلقيددأ مددداد
خضددراء اللدد ند  ال يلنددا م الملددح  المددد مات  يددررض  سددراء رحدد    بيدد ".  نقددم  ددن  دددنان ق لدد : 

 " ن  اء هللا سينلهي اإلضراب  ما قريبد  ما حرًا ا   هيدًاد  اسأم هللا الخير داحمًا".
 ا لن ب ل   قب تيارل   دنان ري المسل اا ام  اند  ال ي سدد الادا، حلدا اآلن ردي  دأن قضديل . 

قددام رددي بيددان  ن "الم اقددا رددي  ددأن حددم مقبدد م ال لددتام ملبايندد د كمددا ان لهسدد  مددن اللصددعيد كانددت   
ن ءال   ددا اضددح   سديددد  رددي خ دداب السهددات اإلسددراحيلي  اللددي ادارت هدد ا الحدد ار مندد  صددبال اليدد م (

 ا ناء  ملي  اللاا ض اللي لسر  من  ايام".
احيلي  يقامر بحيا   دناند  يلعمد  ضع  راقيدم   بر ب ل   ن خ يل  من ان "بعض السهات اإلسر 

"  مدات اسدلاهام   لدالحم كان من المالرض ان يك ن قريبًاد لكند  لألسدا بدات اآلن بعيددًا".  ا دار 
ليلدد   انصددرحت ردي الماضدي بأنهدا ةيدر معنيدد  ب ردا   ددناند خص صدًا   سدراحيلي  لدا نيدات سهدات 

قضدداها يلقيدأ رددي  ددكم مل اصدم مددع ظهدد ر    مددرتد  امد  (اال نددينن كانددت مدن اصددعب الليددالي اللدي
 نقا  دم".

  24/6/2015، الحياة، لندن
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 قراقع: نتوقع صفقة لإلفراج عن خضر عدنان مع عيد الفطر .18

رحددي  هيحدد   ددن ن األسددر   المحددررين  د انرام هللاد مددن 24/6/2015الشــرق األوســط، لنــدن،  كددرت 
ر  مع النياب  العسكري  اإلسراحيلي د يرسح ان ينب ،  يسا قراقعد قام ام د  ن "ماا ضات حالي  لس

 50 نها االلاا،  لا لحديد سقا تمني لمرراج  ن األسير خضر  دنان ال   دخم امد د ي مد  الدد
 ري اإلضراب  ن ال عام".

 ا ضدددح قراقدددعد ان الماا ضدددات للسددد  نحددد  حلدددين: " مدددا م ارقددد  النيابددد  العسدددكري   لدددا  ددددم لسديدددد 
ر  لعدناند ال   ينلهي بعد  هريند ا  الحم ال انيد  ه ا مدا ي صدر  ليد   ددناند بدأن اال لقام اإلدا

يددلم   دد ، سددراح  ردد ًراد  ان يادد   ضددراب   ددن ال عددام رددي بيلدد د  ل ددير اللقددديرات  لددا اندد  سدديسر  
 الل صم  لا اإلرراج  ن  دنان خ م  يد الا ر".

صادر  دن هيحد   اً لقرير من رام هللاد ان  اناحمد رمضد  ن 24/6/2015المستقبل، بيروت،  اضارت 
خضر  دناند المضرب  ن ال عام للي م الخمسيند  األسير ان اراد دام  المحررين  األسر  ن ن 

سددق     اناللعسدداي د منكدددًا  اإلدار دخددم رددي حالدد  الخ ددر ال ددديدد  هدد  يخدد ض معركدد  اال لقددام 
 ري السس ن  خارسها. األ ضاا هيدًا سياسر 

د بدا ي ير القل، لدد  السدل ات اإلضراباتمن خ م  اإلدار لحري  سياس  اال لقام   نلقرير  قام ال
د الرلدًا اإلنسدانيبمدا يخدالا القدان ن الدد لي  األسر د  يسل  الض ء  لا انلهاكات لحق ، اإلسراحيلي 

ا ات الكنيسدتد سدلك ن ماصدلي  خد م السد  ا ضداءالماا ضات الساري  مع   بر المحامين  ان لا 
 المقبل .

العدددام لدددد"السبه  ال دددعبي  للحريدددر  األمددديناحمدددد سدددعداتد  األسدددير اند  كدددر اللقريدددر اخدددر مدددن سهددد  
د لألسدر  األهدممال ل  ن ال عام مدن اسدم  قدا سياسد  مندع تيدارات   ضرابرلس ين" هدد بخ ض 

 .اإلنسان اللي لسلخدم ك سيل   قاب ساحر  بحقهم  مخالا  ألبس  مبادئ حق ، 
 
 جنة الدولية للصليب األحمر" تطالب "إسرائيل" بالسماح لألسير عدنان بتلقي الزيارات "الل .19

 بددرت اللسندد  الد ليدد  للصددليب األحمددر  ددن قلقهددا لل ضددع الصددحي الملددده ر : رلحددي صددب ال -ةددت  
 لددا اللدد اليد  50" خضددر  دددنان الدد    اصددم امدد د لليدد م الددداإلسدد ميللقيدداد  رددي حركدد  "السهدداد 

د ررددددض  دددددنان ا  صدددداق  مددددع مصددددلح  السددددس ن األ ندددداءالدددد ل  ددددن ال عددددام. رددددي هدددد ه  ضددددراب  الم
 ر رًا.    ق لا   ضراب  ما لم للضمن  اإلسراحيلي 
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 قام رحي  بع   الصليب األحمر ري  سراحيم  رلس ين سا  د  ماي  ري بيان ام : "قلق ن من ان 
 اضدداا: "يسددب ان يرا ددي ا   حيالدد  رددي خ ددر داهددم...   احللدد  لعدديش رددي حددام قلدد،  لددا صددحل ".

ضددر ر  حمايدد  السدد م  المعن يدد   السسدددي  للمحلسددت. كمددا يملدد  المحلسددتد رددي ظددم   يسددادهحددم يددلم 
القرارات اللي ا لمدلها السمعي  ال بي  العالمي د الح، ري االخليار بحري   ن كان م ارقًا  لدا لح يلد  

 ره  الحااظ  لا كرامل ".ا   لا للقي  الع ج ال بيد  من الضر ر  احلرام خيا
بالسددمال لعدددناند رددي  ددكم  اسددمد بللقدي تيددارات مددن اسددرل  ك ندد  لددم يللدد، ا  تيددار    سددراحيم  الدب 

د يحدد، للمحلسددت للقددي التيددار  مددن 1949مندد  اك ددر مددن  ددهرين.  بم سددب الااقيدد  سنيددا الرابعدد  لعددام 
 ل  من د ن لأخير ضر ريًا".اسرل .  ري ظم ه ه الظر اد ي عد السمال بالتيار  ألرراد العاح

  24/6/2015، الحياة، لندن
 
 غزة: لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية تقر مجموعة من الفعاليات إلسناد األسرى .21

ري ق اا ةدت   مم دم   اإلس مي للق   ال  ني   األسر قام ن أت ال حيد  منس، لسن   حسن سبر:
سدنادن رعاليدات د دم مسم    م اقرتاللسن    نحرك  رلح ريها:  ردي سدس ن االحدل م مدع  األسدر   ا 

ال ي  خضر  دنان  ن ال عام   ضرابسانب اسلمرار   لاالصعب   القاسي  ريها  األ ضاا اسلمرار
  لا الل الي. 51للي م 
البرنددامس اللضددامني الدد   يسددلمر لمددا  اقددرتاللسندد   اند امدد ال حيددد  رددي لصددريحات صددحاري    اكددد

سددناد األسددر  رددي سددس ن  مددن اسددب ايتيددد  ددن  ضددر ر    لددااإلسددراحيلي م دديرا  االحددل ماسددم د ددم  ا 
سددنادل اصددم رعاليددات د ددم  مددن الكددم الالسدد يني   دددم اقلصددارها  لددا سهددات  مسم  ددات  األسددر   ا 

 محدد .
   24/6/2015، األيام، رام هللا

 

 متحدةاالستيطان لألمم ال تسلم أكبر مذكرة احتجاج ضدّ "شؤون الالجئين في حماس"  .21
سلمت داحر   ن ن ال سحدين ردي حركد  حمدا   مركدت "العاصد ر لللدراث" ردي رام هللاد مد كر  احلسداج 

 ضد االسلي ان  السدار العنصر د لمكلب مند ب األمم الملحد  ري كم من ةت   الضا  باللتامن.
رًا ملدددد 12 سمعددددت المدددد كر  رددددي ةددددت  مددددا يقددددارب الع ددددر  آالا  خمسددددماح  ل قيددددع  لددددا سلديدددد  ب دددد م 

  ددددار  رددددي لسددددليمها  دددددد مددددن ا ضدددداء الهيحدددد  اللنسدددديقي د  مم لددددين  ددددن  خصصددددت لهدددد ا الحددددرضد
 الاصاحمد  المسل  الل ريعي الالس يني. 

    24/6/2015، الدستور، عّمان
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 ساعة 24نقطة مواجهة مع االحتالل في الضفة خالل  12: لحماس تقرير .22
اإلسددراحيلي  مظدداهر ل اسددد ق الدد  رددي الضددا  قالددت حركدد  حمددا د  ن مقا مدد  الالسدد ينيين ل حددل م 

 الحربي   القد  المحللليند لصا دت خ م اآل ن  األخير .
د 23/6/2015 ا دارت حركد  حمدا  ردي لقريدر  حصداحي ن در  بدر م قعهدا اإللكلر نديد يد م ال   داء 

د م ضدحًا هس مدًا مدن قبدم  دبان رلسد ينيين  لدا م اقدع لابعد  ل حدل م 12 لا ان ي م اال نين  دهد 
ان الهسمدددات  دددملت  لقددداء تساسدددات حارقددد  "م ل لددد ا"  حسدددار   لدددا قددد ات  سدددكري  لابعددد  لسددديش 

 االحل م اإلسراحيليد  ما اسار  ل   ن اندالا م اسهات ري  د  نقا  لما  مع االحل م.
د  بي ن اللقريرد ان مديند  القدد   دهدت  لقداء تساسدات حارقد   لدا بدنر  اسدلي اني  ردي حدي الصد ان 

لقاء الحسار   لا حار ت للمسل  نين ري حدي ال د ر  من قد    د ري   سكري  ري حي العيس ي د  ا 
 ص ر باهر  رقي المدين .

 اضاا اللقريرد ان ال بان الالسد ينيين هداسم ا بدنر  اسدلي اني  لابعد  ل حدل م بدالقرب مدن المسدسد 
 لددا اندددالا م اسهددات رددي قددر  ال دد ر  اإلبراهيمددي رددي مديندد  الخليددمد سندد ب الضددا  المحللدد د م دديراً 

 العيس ي   الرام  مخيم  عاا   بلد  اب  دي  بالقد د  مخيم  ايد   ساح  المهد ري بيت لحمد  لا 
 سانب حاست قلندياد سن ب مدين  رام هللا.

 23/6/2015، فلسطين أون الين
 
 فتححركة أبو شمالة يتقدم بطعن على قرار فصله من  .23

اسددد ابدد   ددمال   ضدد  المسلدد  الل ددريعي  ددن كللدد  رددلح ب لددب  عددن للمحكمدد  لقدددم الناحددب م: ةددت 
 ري  قت ساب،. اإل  مالحركي  ري رام هللا  لا قرار الاصم ال   صدر بحق   ن ر  بر  ساحم 

 اسددرت المحكمدد  الحركيدد  اللابعدد  لاددلح سلسدد  اسددلماا للناحددب ابدد   ددمال  رددي رام هللا امدد  ال   دداءد 
  مدددن اللااصددديم اللدددي لاندددد هددد ا القدددرار الددد   ال يخضدددع أل  مدددن ا دددراا  نظدددم " ادلدددا خ لهدددا بسملددد

 الحرك د  ر، بيان  صم "صاا" من مكلب .
لدددت سلسددد  االسدددلماا ل قدددت الحددد،؛   لددد  لعددددم حضددد ر ا  مدددن   ا دددار البيدددان  لدددا ان المحكمددد  اس 

دلددا بهددا الناحددب اسددلمع الحضدد ر لسملدد  مددن اللااصدديم المهمدد  اللددي ا انا ضدداء اللسندد  المركتيدد  بعددد 
 اب   مال .

مددن سانبدد د اكددد ابدد   ددمال  لمسددك  بالنظددام الددداخلي للحركدد    ضدد يل  ريهدداد  قددام  نهددا "معمددد  بالدددم 
 سن ات   يل  من الع ابات  النضام مع ابناحهاد  المكل ب  بل احح االلهدام ردي سدس ن االحدل م اللدي 

 م ري صا رها".ةيبل  سن ات خلا قضبانها بلهم   ض يل  لالح  النضا
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 بحسددب البيدداند رددلن ابدد   ددمال  للقددا خبددر رصددل   بددر  كالدد  " رددا" الرسددمي  اللابعدد  للرحاسدد د "  نددد 
اب  ماهر ةنيم امين سر اللسن  المركتي  للحرك  قام ل   ننا ري اللسن  المركتي  ال  لم  األخمراسعل  

 لنا بم م ه ا القرار  لم نبلا ب ".
للحركد  سدايان ابد  تايدد د  الد    دمل  قدرار الاصدمد لقددم ب عدن مما دم  كان  ض  المسل  ال د ر  

 للمحكم  الحركي   حضر سلس  اسلماا مناصل  ري رام هللا.
 24/6/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 في غزة "داعش"حماس تحاور "متشددين" يناصرون : سالم سالمة .24

الناحدب  دن حركد  حمدا  ردي المسلد  الل دريعي  ك دا سدالم سد م د: األناضد مد      اهللا-ةت 
الالسدد ينيد  ددن  سددراء "حدد ارات ركريدد " مددع ن دد اء "مل ددددين"د يناصددر ن لنظدديم دا ددش رددي ق دداا 

 ةت .
 قام س م   هد  رحدي  راب د   لمداء رلسد ين ردي لصدريح ل كالد  األناضد م لألنبداء:" حركد  حمدا  

السددلايين الدد ين يلبندد ن اركددارا مل رردد د  ينيددد ن  مددن خدد م العلمدداء  الددد ا د قامددت مددنخرا بمحددا ر  
 لنظيم دا ش".

 اضدداا سدد م :" مددن يددلم ا لقددالهم مددن قبددم األسهددت  األمنيدد  (ال لددتام لسددي ر  ليهددا حركدد  حمددا ند 
 لا خلاي  ارلكابهم أل مام لخم باألمند  ل ر هم باعم الاكر المل ددد يلم محا رلهم ركرياد  دينياد 

  العد م  ن مي لهمد  اللأكيد  ليهم ان الدين اإلس مي ال ينخ  بالمحالب ".ل نيهم  ن الل راد 
 ررددض سدد م  لصددنيا الحدد ار  لددا اندد  بددين سمددا ليند ا  ملخاصددميند مضددياا:" ال  سدد د  اقعددي 
لللنظيمددات المل دددد د رددي ةددت د هنددا   ددباب ينيددد ن بعددض األركددار المل رردد د  ا دددادهم قليلدد  سددداد 

 لهم بعيدا  ن الم اسه  األمني  هي الحم األم م". نحن نر  ان محا ر 
 21/6/2015، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 

 "الشعبية": إبعاد زوجة الشهيد أبو جمل جريمة احتاللية .25
د قدرار 23/6/2015ال   داء  ري بيان لها ي مد "السبه  ال عبي  للحرير رلس ين" :  د تالقد  المحلل 

يلي  بلبعدداد ت سدد  ال ددهيد ةسددان ابدد  سمددم  ددن مديندد  القددد  المحللدد   سددحب المحكمدد  العليددا اإلسددراح
اإلقامددد   دددن ابناحهددداد بأنددد  "سريمددد  لنكدددد  نصدددري   را دددي  االحدددل مد  ان هددد ا القدددرار هددد  سدددتء مدددن 

 له يد القد ".  لاالسياسات الصهي ني  القديم  السديد  اللي لهدا 
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د ان "هدد ه اإلسددراءات العسددكري  لددن لحيددر 23/6/2015 ا ضددحت "ال ددعبي " رددي بيددان لهددا يدد م ال   دداء 
الحقيقدد  ال ابلدد  بل ددبث اهلنددا رددي مديندد  القددد  بأرضددهمد  لصددميمهم  لددا مسابهدد  سميددع السياسددات 

بعادهم  ن المدين   لاريحها من سكانها األصليين".   اإلسراءات االنلقامي  الهادر  للهسيرهم  ا 

 23/6/2015قدس برس، 
 
 ذر من تجاوز أسس تشكيل حكومة الوحدة"الديمقراطية" تح .26

ح رت "السبه  الديمقرا ي  للحرير رلس ين" من خ  ر  لسدا ت األسد  الضدر ري  : رام هللا (رلس ينن
لل كيم الحك م  الالس يني  القادم د بحيث يك ن بمقد رها م اسهد  االسدلحقاقات اللدي ل اسد  القضدي  

 ال  ني .
د ان مدن بدين هد ه ن23/6/2015( " نسدخ   ند د اليد م ال   داء  رات السبه  ري بيان للقدت "قدد  بدر 

األسدد  ان لضددم الحك مدد  مم لددين  ددن كاردد  القدد   السياسددي  الالسدد يني  مددن داخددم منظمدد  اللحريددر 
 خارسهدداد  ان لقدد م  لددا مبدددا الل اردد، الدد  ني  لددا برنددامس سياسددي م حددد رسددمت  ناصددره قددرارات 

 لقيت لأييد الق   الالس يني  كار د حسب لقديرها.الد ر  األخير  ري المسل  المركت    
 23/6/2015قدس برس، 

 
 عين الحلوة–"السفير": تساؤالت حول عدم انتشار "القوة األمنية المشتركة" في حي طيطبا  .27

 األمني اللي لمنع انل ار "الق    األسبابا يرت ام  لسانالت  د  ري  ين الحل    ن : محمد صالح
رددي مخدديم  ددين الحلدد  د الدد    ددهد ا ددلباكات بددين مسم  ددات ي بددا د البركسددات   حدديالم ددلرك " رددي 

لددد لير سديددددد باإلضدددار   لدددا ةيددداب  ا  مندددع  األهددداليحلدددا اليددد م بحيددد   مأنددد  سدددلاي   حركددد  ردددلحد 
بحي  اللع يض  لدا الملضدرريند ريمدا ال تالدت آ دار  لألضرارالمبادر  من قبم الاصاحم إلسراء مسح 

 بددا م سدد د  رددي ال ددارا الدد   بقددي مقادد  بالسدديارات المحلرقدد   الملضددرر  سددراء اال ددلبا  رددي حددي  ي
الالس يني  قدد ل   د ا  ررعد ا مدا اسدل ا  ا  األهلي   رات ال بان من السمعيات  اناال لبا .  لمًا 

 المناتم اللي احلرقت. ا اث الركام  بقايا  األنقاضنقل  من 
 24/6/2015السفير، بيروت، 

 

 طلق موقعها اإللكتروني باللغة اإلنجليزيةحماس تحركة  .28
ي لددد، المكلدددب اإل  مدددي لحركددد  حمدددا د الم قدددع اإللكلر ندددي للحركددد  باللحددد  اإلنسليتيددد د يددد م : ةدددت 

 يسمددع الم قددع بددين حدا دد  اللصددميم  المر ندد د بمددا يلدديح للمسددلخدم اال دد ا  ن.25/6/2015الخمددي  (
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ردداد   لددا كددم سديددد رددي م اقددا الحركدد   اخبارهدداد  لددا س انددب ناردد   لمسابدد   ددن اسددحل  السمهدد ر  ا 
كما ي رر م ادَّ حصري  لن ر أل م مر د باإلضار   لا ت ايا ملن    لضم ار دياًا  الباح ين  الدارسين.

 للحرك   مقاالت الرا   م اد صحاي  ل رل قضي  الح، الالس يني للسمه ر الحربي.

 24/6/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مسؤولية االعتداء على أحد قيادييهبالضفة حرير" يحّمل السلطة التحزب " .29

حم م "حتب اللحرير" ري بيان صحاي للقت "قد  بدر " نسدخ   ند  اليد م ال   داء : سنين (رلس ينن
ند قيددددادات السددددل   الالسدددد يني  المسددددن لي   ددددن اال لددددداءات اللددددي قددددام  نهددددا اسددددلهدرت 23/6/2015(

لحربيدد  المحللدد د  الد ين كددان آخددرهم القيدداد  رددي الحددتب  لددي سدد اد مسم  د  مددن انصدداره رددي الضددا  ا
 بد العتيتد حيث سر  اال لداء  لي  من قبم  ناصر سهات "األمن ال قاحي" ري مدين  سنين  دمام 

 الضا د ا ناء  ملي  ا لقال .
 23/6/2015قدس برس، 

 
 ة روما" لمحاكمة مجرمي الحرب "القائمة العربية" تطالب الحكومة اإلسرائيلي بالتوقيع على "معاهد .31

الناصر : ا لنت "القاحم  العربي  الم لرك " ري البرلمان اإلسراحيلي "الكنيست"د  ن مباركلها لكم 
لحقي، سد   مسلقم ري سراحم الحرب اللي ارلكبها السيش اإلسراحيلي ري ق اا ةت د   ل  لعقيبًا 

 م العد ان األخير  لا ةت  صيا العام  لا ن ر األمم الملحد  لقرير لسن  لقصي الحقاح، ح
 الماضي.

  الب الن اب العرب ري "الكنيست" الحك م  اإلسراحيلي  بالل قيع  لا "معاهد  ر ما" لمحاكم  
مسرمي الحربد السيما  انها من بين الد م القليل  اللي ررضت الل قيعد ري حين ان السانب 

"حما " مسلعد ب كم كامم له ه المحاكماتد   لا الالس يني بما ري  حرك  المقا م  اإلس مي  
 ه ا األسا  قامت السل   الالس يني  بالل قيع  لا "معاهد  ر ما".

 اكدت القاحم د ان اللقرير األممي ي ير  لا انلها   سراحيم للقان ن الد لي خ م العمليات العسكري  
اب سراحم حربد مضياً  "اللقرير  يلمح  لا مسن لي  حك م  لم ابيب  ن ال ضع ال   اد  الرلك

 ينكد ان الع رين سن  األخير  لم ل هد حربًا مدمر  كما العد ان  لا ةت "د حسب لقديرها.
 انلقدت "القاحم  العربي  الم لرك "  مم لسن  اللحقي،  ن ر نلاحس  بمعتم  ن الحصار المار ض 

سا   محقق  األمم الملحد  بين   لا ةت   الخا ها م قا الحياد ب أن انلهاكات ال ررين؛ حيث
االنلهاكات اللي ارلكبلها  سراحيم  سما ات رلس يني  ري حرب ةت د ري حين ان س هر اللقرير 
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ناس  ال يسا   بين سراحم ال رريند  ي رد حقاح، لحصي آالا القللا  السرحاد  لدمير احياء 
صاب   دد قليم من اإلسراحيليين.  كامل د مقابم قلم  ا 

 لا ان حسم االسلهلار اإلسراحيلي الكبير باللقرير األمميد ه  بم اب  "دليم  لا  دم قدر   ا ارت 
الحك م   لا  سراء ا  لحقي، سد   نتي   لنصلها من المسن لي   لا السراحمد خاص   ان سهات 
 اللحقي،  المحاسب  اإلسراحيلي مع  بد  منحات للمنسس  السياسي   العسكري   ال يمكن  محاسب 
 المسن لين  ن السراحم  ال منع لكرارها ري المسلقم؛  الم ل ب ه  لحقي، سناحي مسلقم"د كما قالت.

 قام الن اب العرب " ن اإلر ت من العقاب يس د  لا كم المسل يات اإلسراحيلي  من االنلهاكات 
ر"د م يرين  لا اللي ارلكبلها الق ات اإلسراحيلي  ري كم من الضا  الحربي   ق اا ةت   حلا الحصا

ان مد  الدمار  المعانا  اإلنساني  ري ق اا ةت  ةير مسب قين  سين ران  لا األسيام القادم د 
تياد  كبير  ري الق   اللدميري  اللي اسلخدمت ري ق اا  2014حيث  هدت األ مام العداحي   ام 
  دباب   مدرعي د  قد آالا ق يا 5آالا ضرب  س ي   ح الي  6ةت ؛ رقد ا لقت  سراحيم اك ر من 

 ي مًا. 51مدنيًا رلس ينيًا  ل هم ا اام ري العملي  اللي اسلمرت  1,462ق ِلم 
 23/6/2015قدس برس، 

 
 نائب المستشار القضائي يطرح مشروع معّدل لقانون التغذية القسري لألسرى .31

لحك م  المحامي راد  اب  سعد : قالت مصادر  سراحيلي   ن ناحب المسل ار القضاحي ل -رام هللا 
ران نتر  ا لن ان د ل  االحل م سلعمم  لا  رل م ر ا معدم  اقم حد  لقان ن لح ي  األسر  
المضربين  ن ال عام قسرا. يألي ه ا كبديم لم ر ا القان ن ال   صاد،  لي  ال تراء األسب ا 

قبم ري الحك م  الماضي.  يلضمن الم ر ا المعدم لااهمات لم الل صم  ليها مع كلل  ي سد مسل
السابق .  حسب الم ر ا المقلرل رلن  يمكن لح ي  األسير قسرًا رق    ا حدد ال بيب ان  بد ن  ل  

 سيك ن هنا  خ ر سد   لا حيا  األسير ا  قد يسبب ل   ل  خ يرا ال يمكن   س .
ري صيحل    خ م مناق   المقلرل السديد ري الكنيست  س  األ باء انلقادات  لا القان ن حلا

السديد .  قال ا  ن اللحيير لي  س هريا  ال ل سد داحما  ريق  لل خي  النق   اللي يس د ريها 
الخ ر الا ر .  خ م نقاش اسرل  لسن  مراقب  الد ل  قام المسل ار القان ني ل تار  األمن الداخلي 

  ن  يمكن لأل باء لخدير األسر  كي للم لح يلهم.
ن  ام ريخ  الرحي  الساب، لداحر  األخ ، ال بي  من ه ا اإلسراء  قام  ن   ح ر البر ريس ر ابي

 سيلم محاسب  ا   بيب يقدم  لا  ل  خ را لرةب  األسير.
 24/6/2015القدس العربي، لندن، 
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 الكنيست: طرح "قانون الجمعيات" انتقاما  من تقرير لجنة تقصي الحقائق .32
لا سد م ا مام الكنيستد ي م ال   اءد م ر ا "قان ن ب م ضاهر:  رل حتب "البيت اليه د "  

السمعيات"د   ل  ةدا  صد ر لقرير لسن  لقصي الحقاح، الد لي   ال   الهم  سراحيم بارلكاب سراحم 
 حرب خ م العد ان  لا ةت  ري الصيا الماضي.

رل "قان ن  ا لبر "البيت اليه د "  مقدم م ر ا القان ند  ض  الكنيست يين ن ميحامد ان  
السمعيات" يألي انلقاما من لسن  لقصي الحقاح، باد اء ان لقريرها اسلند  لا معل مات قدملها 

 منظمات حق ، اإلنسان اإلسراحيلي .
 يهدا م ر ا القان ن  لا لضيي، الخنا، ب كم كبير  لا منظمات حق ، اإلنساند  خاص  ري 

 لا لم يم حك مات اسنبي  بمبلا يتيد  ن  مسام اللم يمد    ين   لا ان السمعي  اللي لحصم
من ا  مبلا يصلها من  %37الا د الر سيلم لعرياها "سمعي  خارج"  سل لتم بدرع ضريب  لعادم  50

حك م  اسنبي .  يلتم م ر ا القان ن السمعيات بأن لضع السمعي   لا م قعها اإللكلر ني  ا را، 
 منها. مراس لها اسم الد ل  اللي لحصم  لا لبر ات

 ين  م ر ا القان ن  لا ان  يلعين  لا "ال تارات  السيش اإلسراحيلي االملناا  ن اللعا ن مع 
سمعيات الخارج".  قام رحي  حتب "البيت اليه د "   تير اللربي   اللعليم اإلسراحيلي نالالي بينيتد 

الملحد  هي منظمات م م ام د  ن  "ري حاالت ك ير  كانت المصادر اللي اسلند  ليها لقرير األمم 
 "بلسيلم"  "نكسر الصمت"". 

 23/6/2015، 48عرب 

 

 "3الكنيست يناقش فصل النائب باسل غطاس لمشاركته في "أسطول الحرية  .33
بلرا: اكد الناحب العربي ري الكنيسيت اإلسراحيلي باسم ة ا  ان الكنيست يناقش لعلي،  –رام هللا 

 " لكسر الحصار  لا ق اا ةت .3 م الحري   ض يل  بعدما ا لن انضمام   لا "اس 
 كان ة ا  قد لسبب ري ةضب  ارم ري األ سا  اإلسراحيلي  بعدما ا لن  تم  الم ارك  ري 

"  ال   يل قع ان يبحر بعد  ب اخر من الي نان ري  ريق   لا الق اا.  ي ار  3"اس  م الحري  
م العالم ري اس  م الحري   ال   يم م محا ل   دد من البرلمانيين  الانانين  الن  اء من مخللا د  

لكسر الحصار المار ض  لا ق اا ةت  من  ا  ام.  ا لنت  سراحيم  تمها اللصد  للمحا ل  
يقاا سميع المراكب الملسه   لا ةت  ري  رض البحر المل س .   ا 

 24/6/2015الدستور، عّمان، 
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 مليون شيكل 2.3المحكمة المركزية في القدس تغرم حركة حماس بمبلغ  .34
ب م ضاهر: قبلت المحكم  المركتي  ري القد  د    قدملها  احل   سراحيلي  ق لم ا نان من ابناحهاد 
ري  ملي  انلحاري  ري المدين د  قعت خ م االنلااض  ال اني د  لبنت حرك  حما  مسن ليلهاد 

 ض للعاحل . يك  كلع ي 2,327,370 قرر القاضي م  ي  در ر  لحريم حما  بمبلا 
  كر م قع "يديع ت احر ن ت" اإللكلر ني الي م ال   اء ان  حد  ال ر، من اسم الحص م  لا 

 مبلا الحرام  هي حست  لا ام ام لحما  م س د  بح ت   سراحيم  لسليم المبلا  لا العاحل .
ما للح م  اضاا الم قع ان " سراحيم لح م ام اال لحكم حما د ال   يسي ر  لا ق اا ةت د م ل

 ام اال  لا السل   الالس يني ".
 23/6/2015، 48عرب 

 
 القناة الثانية: موفاز يختصر زيارته إلى لندن خوفا  من اعتقاله .35

سما: قام الللاتي ن اإلسراحيلي القنا  ال اني  بان  تير الحرب األسب،  ان م م رات   -القد  المحلل  
سيحادر الليل  لندن حيث ال تالت المخا ا من ا لقال  الملهم بارلكاب سراحم حرب ضد الالس ينيين 

 حيث مكث م رات ي مين ري لندن  لم يلم ا لقال .
 حسب القنا  ال اني د رقد  صم  تير الحرب م رات لم ار هي ر  ري لندن السبت د ن ان لعلقل  

قامت بنقل  إلحد  السل ات اللندني   قد كانت لنلظره سيار  لابع  للساار  اإلسراحيلي  ري الم ار 
الاناد، داخم لندن د ن ان يضايق  احد  قد  صم م رات للندن للم ارك  ري منلمر بري اني 
 سراحيلي  قد مارست الساار  اإلسراحيلي  ري لندن  السالي  اليه دي  البري اني  ضح  ا  لا السل ات 

  سه د سبار  لمنع ا لقام  تير البري اني  لعدم  رقل  تيار  م رات.  قد ب لت الخارسي  اإلسراحيلي
 الدراا األسب،  ان م م رات ري لندن.

 23/6/2015وكالة سما اإلخبارية، 

 
 2014هآرتس: ارتفاع حاد في مصروفات الجيش اإلسرائيلي خالل عام  .36

 كر لقرير اصدرل   تار  األمن اإلسراحيلي  الي م ان الميتاني  المخصص  للمصر رات ال ن ن األمني  
بالمح د  هي اكبر  6.9ملي ن د الرد بنسب  ارلااا  3.5ارلاا ا حادا    بلحت  2014ي  ام سسلت ر

 ري اإلناا،  لا األمن. 2006تياد  من   ام 
 ي مم اللقرير  رقا لصحيا  ه رل  العبري د  راء األسلح  اللي اسلخدمت خ م الحرب اإلسراحيلي  

 ي ما  ما ل ها من  سراءات امني . 50 د اللي اسلمرت2014األخير   لا ق اا ةت   ام 
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 قام ناحب المدير العام ري قسم الم لريات  رحي  مديري  اإلنلاج اللابعلين لل تار   م حيم ت كرد  ن 
سبب االرلااا الحاد العام ه   راء اسلح  السلخدامها من قبم  حدات من السيش اإلسراحيلي 

   الن ا،.الصيا الماضي ري  ملي  "السرا الصامد"  اسع
 ا ار اللقرير  لا ان الحرب اإلسراحيلي   لا ق اا ةت  الصيا الماضي كل ات  تار  األمن 

ملي ني د الرد   ملت المصر رات  خير    لاد لم  رانها من  ركات األمند  2اإلسراحيلي  نح  
عدات اسلخبارالي د  ق ع ةيار  بديل  لألسلح  اإلسراحيلي د  معدات لل احرات الحربي  اإلسراحيلي د  م

  اسهت  حاس بد  اة ي   معدات حي ي  لعناصر السيش اإلسراحيلي.
 24/6/2015السبيل، عّمان، 

 
 مراقب الدولة اإلسرائيلي: ال معطيات كافية للجزم بمدى الحاجة "للمخزن البيومتري" .37

م ال   اءد ها م حمدان: ك ا لقرير خا  ا ده مراقب الد ل  اإلسراحيلي ي سيا  ابيراد ن ر ي  
 ن ن اق  ري ما ا ل،  لي  "المختن البي ملر " رةم رلر  االخلبار اللي اسلمرت مد  سنلين. 
 ا ار المراقب  لا مخا ا من  دم ل رر مع يات كاري  للستم ري مد  الحاس  للمختن البي ملر د 

  حسم المعل مات اللي يسب حاظهاد  ن  ي  البداحم اللي  رضت.
  االخلبار كان من المالرض ان لنلهي األحد القريبد بيد ان  ساحم اإل  م ي ار  لا ان رلر 

اإلسراحيلي  ا ارت  لا ان  تير الداخلي د سيلاان  ال مد قرر لمديد الالر  حلا آ ار/ مار  من العام 
.  صادقت ما لسما بد"اللسن  ال تاري  لل ن ن البي ملري "د  اللي لضم ري  ض يلها رحي  2016
م  بنيامين نلنياه د   تير  القضاء   تير األمن الداخليد  لا القرارد  ال ان لمديد رلر  الحك  

 االخلبار يل لب مصادق  لسن  خاص  ري الكنيستد  مصادق  الكنيست ناسها.
  س  مراقب الد ل د ري لقريره الي مد انلقادات لك ن سهات المقارن  البي ملر  ري المختن منقلاد كما 

الاا من الم ا نين ب اس   اسهت  مسح لم اسلبدالها بسبب  ك   ح م  430ميع بصمات لدان  لم لس
ن  ي  اداحها.  ا ار المراقب ايضا  لا ان لخ ي  رلر  االخلبار كان مع  باد  ان هنا  نقصا ري 

 المع يات ب أن ظاهر  انلحام ال خصي   اللي اقيم المختن البي ملر  لمنعها.
م يلم رح  بداحم للمختن البي ملر   المعل مات اللي يسب حاظهاد كما يسبد كما ا ار  لا ان  ل

  رقما يلتم القان ن ب ل .
 23/6/2015، 48عرب 
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 يديعوت أحرونوت: الجنود اإلسرائيليون ألزموا على كتابة رسائل وداع قبل دخولهم لغزة .38
يلي ان السن د التم ا قبم حسن  بد الحليم: ك ا لقرير لما ضي   كا  السن د ري السيش اإلسراح

الدخ م  لا ق اا ةت  خ م الحرب اللي  نلها  سراحيم الصيا الماضي بكلاب  رساحم  داا 
لعاح لهم.  قالت صحيا  "يديع ت احر ن ت"  ن لقرير الما ضي  ال   ن ر ي م ام   س  انلقادات 

 لا ق اا ةت  الصيا   ديد  ل لب الضبا  من السن د كلاب  رساحم  داا ل  يهم قبم الدخ م
الماضي.  قام اللقرير  ن ه ا ال لب يم  بمعن يات السن د قبم دخ لهم  لا "المسه م".  اضاا 
اللقرير قاح : "قبم لحظات من دخ لهم  لا المسه مد  حينما يرلاع مسل   األدرينالين ري دمهمد 

 مد  األلم  العاحل  اللي سلنهار".يل لب من السن د ان يسلس ا  يلخيل ا م لهم  بكاء  احللهم  رراقه
 ك   ضد ضبا  ري السيش اإلسراحيليد  6,711 ي ير اللقرير  لا ان  خ م العام الماضي قدمت 

منها مبرر .  ا ضح ان معظم ال كا   ملعلق  بلعامم الضبا  مع السن د ال ين  %61 لبين ان 
  كا  المللحقين السدد.لحت  مرلهمد  يك ا ايضا ان السن   هدت ارلاا ا كبيرا ري 

 24/6/2015، 48عرب 

 
 خبراء: تقرير األمم المتحدة يتيح لمحكمة الهاي فتح تحقيق حول إمكانية إدانة "إسرائيل" بجرائم حرب .39

ال ر، األ س : ري ال قت ال   اسلخا ري  رحي  ال تراء اإلسراحيلي بنيامين نلنياه د  -لم ابيب 
ألخير   لا ةت د  قام  ن "قراءل  مضيع  لل قت"د  رعم م ل  بلقرير األمم الملحد  ح م الحرب ا

 ترانه ري حك م  اليميند ح ر  دد من الخبراء اإلسراحيليين من ة رسلهمد  قال ا  ن "حر ب 
ن "اللقرير يليح لمحكم  الها  ان لالح لحقيقا ح م   سراحيم بعد ه ا اللقريرد سلك ن مخللا "د  ا 

 حم حرب". مكاني   دان   سراحيم بسرا
 قام د.  يام ةر  د  ن "القاد  اإلسراحيليين يخ ح ن ري لعاملهم مع اللقرير  لا ان  معاٍد. رما 
يظهر من قراء  ا لي  ل د ه  ان  لم ب م سهد من اسم  دم االنحيات  لا سانب ا  من ال رريند 

باللاصيمد سل     ان  ياح  بسدي د متا م ارلكاب سراحم حرب من قبم ال ررين. راللقرير يناقش
لد  اإلسراحيليين سراء  -  لا م ا ر ت ت   األمن  –حما د  يسل  الض ء  لا لهديد األمن 

    ، الص اري    س د األناا،د  يناقش الم  المل اصم بحيا  سكان السن ب. 
 اما المحرر العسكر  ري صحيا  "ه رل "د  ام   هرحيمد رقد ن ر لعليق  لحت  ن ان: "السيش 

 سلصعب رح  ناس  حين يعلبر ناس  ب كم م ل، (األك ر اخ قيا ري العالمن". سي
 ح ر الكالب: "  ا لم اآلند كالمعلاد هناد الررض من سانب  سراحيم للبرير ال ات من خ م الهام 
األمم الملحد  بالعداء للسامي د رلن  ل  سيك ن خ أ رادًحا. خ م السن ات األخير د خاص  بعد 
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د ب لت  سراحيم سه دا ملعمد  للعمي،  لحسين سياس  2010س  م اللركي  لا ةت  ري قضي  األ
اللحقي، من قبم ال ر   العسكري   النياب  العسكري  بهدا صد االد اءات الد لي  بأنها للسلر  لا 

 المخالاات  سراحم الحرب. 
 24/6/2015الشرق األوسط، لندن، 

 

 سرائيل" تقرير: مقارنة بين أفعال "داعش" و"إ .41
محمد حامد: الحاخامات يخا ن الحقاح،  ن اليه د..  لعاليم الل را  الحقيقي  لعلبر حر، المساسد 

  الكناح  مهم  الد ل   ال لنمن بحري  اال لقاد.
هم لخللا الرني  الديني  المل رر  اللي يلبناها لنظيم "دا ش" للعاليم اإلس م  ن لل  اللي للبناها 

لها للعاليم اليه دي ؟ سنام  رح  العديد من الباح ين  ند مقارن  ما لق م ب  دا ش الصهي ني  بليارا
 ري المنا ،د اللي لقع لحت سي رلهاد  ما لق م ب   سراحيم لساه ال عب الالس يني.

ري ا قاب حر، كنيس  ال ابح  األ ري   مام رلس ين المحلل   لا يد سما ات يه دي  مل رر  
ال مند ن ر الحاخام الصهي ني البارتد  يلا  يلا لس ر مقااًل ن ره م قع لعرا بسما ات لدريع 

سر سيم المنلما لليار الصهي ني  الديني د انلقد ري  الحاخامات ال ين ا لبر ا ان حر، الكناح  
 المساسد مخالا للعاليم الل را   ر ل اليه دي د  الهم  يلا لس ر الحاخامات بأنهم يخا ن اللعاليم 

   لليه دي   ن اليه د خ ي  اللعرض النلقادات من الخارج.الحقيق
 كلب  يلا لس ر ري مقال   ن ك يرا من الحاخامات ا لبر ا حر، الكنيس  مخالا للل را   للعاليم 
اليه دي د لكن هنا  آيات  اضح  ري الل را  لن   لا  ل  منها را رد ا سميع اهم األرض من 

  ل د  ابيد ا اصنامهم المسب ك د  اهدم ا كم مرلاعالهم.امامكمد  دمر ا لما يلهم المنح
كما اسلدم  يلا لس ر بما كلب  م سا بن ميم ن احد ا  م ال ريع  اليه دي  ري كلاب  ل ني  ال ريع  
بأن من ال اسبات المار ض   لا اليه د  ان يدمر كم  باد  للنس مد حيث  رد ري الل را  دمر ا 

 سميع األماكن.
خام لس ر  لا  ل  بق ل  ه ه آيات لسبب اإلحراجد رل ا قلنا  ن  ل  مكل ب ري الل را د   ل، الحا

 رلن ينظر  لينا بعين الرضاد رما ا ناعمد ننكر  ل   نناي .
 اضاا لس رد لي  لد  م كل    ا ا لرض حاخام آخر  لا حر، الكنيس  بحسس اخر  من قبيم 

 عب كل   لي  األرراد ب كم ررد د ا  ان  ال ي سد ان رريض  حر، الكناح  يسب ان يق م بها ال
مبرر لعمم  ل  ألن الد ل  سلعيد بناء الكنيس د ا  ان ال اقع ال يسمح لألسا بلناي  ه ه الاريض د 

  لكن لما ا نك ب  نق م  ن  ل  مناا للعاليم الل را .
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م  ن من ينمن حقا ال  ل ر، الحاخام لس ر ري مقال   لا قضي  حري  اال لقاد لد  اليه دد  قا
يمكن ان يسمح بحري  اال لقادد رمن ير قدر  هللا ري كم مكان بنا  القدر ال   ير  ري  ر ه  

 البندقي د اللي يمسكها العربيد ال يمكن ان يقبم بل  اء حري  اإليمان بعقاحد اخر .
يل ار، مع حري  اال لقادد  را خلام مقال  ا لبر الحاخام  يلي لس ر ان اإليمان باهلل ري اليه دي  ال 

 ل ل  رلن اليه دي  ال لسمح بقب م  س د كناحسا ا  مساسدد ركلب يق م: " ن المنمن باهلل ري 
اليه دي  يعلم ان  ال ل سد   ق  بين  باد  هللا  لهنا  بين الكناح د  ل ل  رلن يقبم بمسال  حري  

 اال لقاد  اإليماند  ال الل را  لقبم ب ل ".
 23/6/2015مصر، الشروق، 

 
 تقرير: األمن اإلسرائيلي يحذر من التورط في سورية عبر البوابة الدرزية .41

د. صالح النعامي: بخ ا ما كان ي مع قاد  الدر ت ري الكيان الصهي ني ال ين رب  ا مصيرهم 
به ا الكيان  خرس ا  ن   رهم ري لقديم اللضحيات من اسم لمكين  ري محارب  ال عب الالس يني 

األم  العربي د رقد ررضت حك م  بنيامين نلنياه  الل ر  المبا ر  العلني ري س ريا من اسم حماي    
 الدر ت ري س رياد سيما ري من ق  "الس يداء" ري السن ب  ض احيها. 

الدر ت ري الكيان الصهي ني ا لقد ا ان لحالا الدم بينهم  بين الصهاين  سيقنع د احر صنع القرار 
ان للخ  قرارًا يلناقض مع ما لعلبره مصلح  " سراحيلي   ليا"د  ه   دم اللدخم المبا ر ري لم ابيب 

العلني ري الم اسهات الحاد   ري س ريا.  لقد لبين ان بعض اللصريحات اللي ا لقها  دد من 
 الدر ت ال ين يلب ا ن م اقع قيادي  ري الكيان الصهي ني ب أن ضر ر  اللدخم ري الصراا السار  ري
س ريا  اللدخم المبا ر ضد ق   المعارض  ب كم  لني  نما يعبر  ن الرا  ال خصي لهنالء 
الدر ت. رقد لبين ان د    اي ب قراد ناحب  تير اللعا ن اإلقليميد ال   ينلمي لحتب الليك دد  لا 
ال ر ا ري  مليات قصا  اسع  الن ا، ضد ق   العارض  المسلح  انما يعبر  ن را  قياد  

  احا  الدرتي  داخم الكيان. ال
رعلا الرةم من ان قاد  الكيان الصهي ني يساهر ن بالق م  نهم معني ن ببقاء نظام األسدد  يل لع ن 
إللحا، هتيم  بق   المعارض  المسلح   ال انهم ري المقابم يخ  ن لبعات اللدخم المبا ر ري 

لمبرر  الحس  الد لي  ري اسلهداا العم، الصراا  لا ا لبار ان م م ه ا اللدخم يمنح المعارض  ا
الصهي ني أل م مر  من داخم س رياد  ه ا يم م سيناري  الر ب ال   لار، من  القياد  الصهي ني . 
لي  ه ا رحسبد بم ان مسل يات  سكري   نخبا  قاري  بالت ل س  انلقادات حاد  لقيادات الدر ت 

حيم ري م اسه  لاضي رق  بالم  باألمن الصهي ني. الصهاين   للهمهم بأنهم يحا ل ن ل ري   سرا
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 ريما يم م لماهيًا مع الخ  الرسميد ح رت محارم  سكري   نخب صهي ني   اتن  من خ  ر  
االسلساب  للضح   اللي لمارسها ال احا  الدرتي  ري الكيان الصهي ني  لا حك م  نلنياه  لللدخم 

 لصالح الدر ت ري س ريا.
األمني   باح  ن  معلق ن صهاين  من ان معظم الدر ت ري س ريا م ال ن لنظام  رقد ح رت المحارم

األسد  ان كم ما يعنيهم ه  ان للدخم  سراحيم ب كم مبا ر ري الحرب الداحر  داخم س ريا من اسم 
 انقا  النظامد مما يسعلها  ررًا ري الصراا.

ق لها  ن الدر ت الم الين لنظام األسد   نقم م قع " ا  نت" اإلخبار   ن محارم  سكري   سراحيلي 
يابرك ن قصصا ح م قيام اللنظيمات السهادي  باللخ ي  للناي   مليات  باد  ضد الدر ت من اسم 
 سبار  سراحيم  لا اللدخمد  لا ا لبار ان  سراحيم مللتم  بالدراا  ن الدر ت.  ا ارت المحارم 

ًا بأال لسار الم اسه  الحالي   ن انلصار المعارض   لا ان   لا الرةم من ان لم ابيب معني  لمام
 الس ري د  ال انها ري المقابم ةير مسلعد  للل ر  المبا ر من اسم انقا  نظام األسد. 

 ا ارت المحارم  لا ان قاد  الدر ت الم الين لنظام األسد يل اصل ن ي ميًا مع قاد  الدر ت ري 
ري السيش الصهي ني لح هم  لا الضح   لا حك م   سراحيمد ال ين خدم معظمهم كضبا  كبار 

 نلنياه  لللدخمد  ينقل ن لهم  قاحع ةير دقيق   ما يسر  هنا . 
 ري لحليم ن رل  صحيا  "يديع ت احرن ت"د قام ر ن بن ي ا  المعل، العسكر  للصحيا   ن 

درتي  ري  سراحيم بالضح  الدر ت الم ال ن لنظام األسد ري من ق  "الس يداء" ي الب ن قاد  ال احا  ال
 لا حك م  لم ابيب من اسم ضرب ق ات المعارض  المسلح  بحس  ان ه ه الق ات  لا     

 الال  بالدر تد  ه ا ما يلناقض مع  اقع األم ر. 
ال رت ان بن ي ا  ينكد ان االلصاالت اللي يسريها قاد  الدر ت ري س ريا بقاد  الدر ت الصهاين  

األسدد ال   يل لع ألن لسلسيب القياد  الصهي ني  لم الب الدر تد ألن  يعي ان للم بمعرر  نظام 
الل ر  الصهي ني سيخدم .  نقم بن ي ا   ن مصادر  سكري  ق لها  ن  بخ ا اللصريحات 
الرسمي د رلن  سراحيم لن لسمح للدر ت ال ين سيار ن من س ريا بدخ م الكيان الصهي ني خ رًا من 

ني   السياسي   االسلما ي .  ا ضحت المصادر ان  سراحيم لن لسمح للدر ت ال ين اللدا يات األم
 يق ن ن ريها بمحادرلها للقلام  لا سانب الدر ت ري س ريا. 

من ناحيل  ح ر المسل ر، الصهي ني البررس ر م  ي   ار ن من ان اللدخم الصهي ني لصالح 
ا يم م ل ري ًا إلسراحيم ري ال حم الس ر .  ري الدر ت ري س ريا سيم م كار  د  لا ا لبار ان ه 

مقابل  اسراها مع  م قع " ر ل   ياع"د قام  ار ن  ن  سراحيم بلمكانها ان لبدا بالم ارك  ري 
الحرب داخم س ريا لكنها ال لعرا كيا لخرج منها.  د ا  ار ن ري المقابم  لا االسلعداد 
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  بالمبادر  باسلهداا  سراحيمد م ددًا  لا ان اللحد  لم اسه   مكاني  ان ل را اللنظيمات السهادي
 ال   ي اس   سراحيم ري هضب  الس الن سد   لا حد كبير.  

 24/6/2015السبيل، عّمان، 

 
 "بيت ايل"في مستوطنة  يمر بهدم مبانأسرائيلية تالعليا اإلمحكمة ال .42

 ق   24ا م  سراحيليد لمنع هدم ردت المحكم  العليا اإلسراحيلي  اللماسا قدم  مق : را –لم ابيب 
اسلي اني  ري مسل  ن  'بيت ايم' للمكين  من لبييض األبني   الحص م  لا لرخي  للبناءد  قررت 

 هدم المباني حلا نهاي  ال هر المقبم.
خاص   األرضالمحكم  العليا  اكد ان   لا كان صاحب األرض  بد الرحمن احمد قاسمد قد اللم  

مبان لصالح المسل  نيند   الب   قام  ليها ' الحلياسات  سكري ' لكن لم   ان  لم االسلي ء
 األرض.  ا  اد بهدمها 

لكنها  ادت  د2012مم ل  النياب  اإلسراحيلي  اللتمت ري المحكم  بهدم البي ت حلا نهاي   ام 
 المباني. ليها  اقيمتاللي  األرضلخ ي   أل داد  مكاني  اد ت ري المحكم  ان هنا  

 بهدم المباني خ م سل   ه ر. امرامن العام الماضي  ايل مري  هر  اصدرتكانت المحكم  قد   
 24/6/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 مترا   150األقصى على طول أكثر من  المسجد االحتالل يواصل حفرياته في محيط .43
حاريات العميق  اسام اساسات المسسد القد : ل اصم سل ات االحل م اإلسراحيلي ل سيع ال

األقصاد  بال ات اسام باب المحارب  بالساه ال مام   لا   م المن ق  اسام حاح  البرا،د  لظهر 
الحاريات الحسار  العم ق  اللي  كلت ستءًا من اساسات األقصا  المسل   الصخر  ري بعض 

 .ملراً  150الم اقعد  لملد الحاريات  لا   م اك ر من 
ع من  "األيام" قام المركت اإل  مي ل ن ن القد   األقصا ري لقرير  صم   ن االحل م ي س 

حاريال  ري  م، األرض   ال   رضا ري من ق  التا ي  السن بي  الحربي  للسدار الحربي لألقصاد 
اضي  لملد ألملار قليل د لكنها ل سعت ري األيام القليل  الم -قبم  هر –بعد ان كانت الحاريات 

 حلا  صلت من ق  اسام األقصا القريب  من باب المحارب   ماال.
 ك ات الحاريات  ن   رات الحسار  العم ق  من اساسات األقصا الصخري د  كان االحل م قد 

 رلح قسما من مسار الحاريات للسمه رد ريما ابقا قسما آخر محلقا.
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 عاحرهم الللم دي   ند الحسار  العم ق   قام المركت:  يق م اليه د  السيال األسانب بأداء 
د مح را من خ ر م اصل  الحاريات  لا " ناياها"بين  "اللمني  الد  ات"المك  ر د  يضع ن ا را، 

 المسسد األقصاد خاص  بعد الل ققات  االنهيارات اللي حد ت ري سدران المسسد  ساحال  قديما.
 24/6/2015األيام، رام هللا، 

 
 األقصى وسط حراسة مشددةالمسجد يقتحمون  نينمستوطعشرات ال .44

اقلحم   رات المسل  نين ي م ال   اءد باحات المسسد األقصا المبار  لحت حراس  م دد  من 
 ال ر   اإلسراحيلي   ال حدات الخاص   قام ا بس الت اسلاتاتي  للمصلين  المراب ين المسلمين.

مسل  نًا اقلحم ا المسسد  36القد د  لا ان "نح    ا ارت مصادر ري داحر  األ قاا اإلس مي  ري
األقصا المبار  من سه  باب المحارب  ال   لسي ر  لي  ال ر   اإلسراحيلي  مرارقين بحراس  

 م دد  من ال حدات الخاص ".
 اضارت ان المسل  نين قام ا بس الت اسلاتاتي  ري ساحات المسسد األقصا المبار  ري ظم ل اسد 

 ن المسلمين ري الي م الخام  من  هر رمضان.كبير للمصلي
 23/6/2015قدس برس، 

 
 االحتالل يجدد منع الشيخ رائد صالح من دخول القدس .45

د دت سل ات االحل م اإلسراحيلي د قرار منع رحي  "الحرك  اإلس مي " ري الداخم : سالقد  المحلل 
 الالس يني ال ي  راحد ص ل من دخ م مدين  القد  المحلل .

 اراد مركت "قدسنا" لم  م ري بيان ل د بأن سل ات االحل م اصدرت امرًا  سكريًا يقضي بمنع 
حتيران (ي ني ن  25ا هرد ا لبارًا من لاري   سل ال ي  ص ل من دخ م المدين  المحلل  لمد  

ل م كان ن ا م (ديسمبرن المقبمد ري   ار سلسل  قرارات م ابه  يسد دها االح 24السار   حلا 
 .2007باسلمرارد بحيث انها حالت د ن السمال لل ي  من دخ م القد  من   ام 

 قام ال ي  ص ل لعقيبا  لا القرار " ن االحل م اإلسراحيلي ظن  ناس  ان   الق   اللي ال لقهرد 
  لكن  لمن  رر   لا حقيقل  ه  احل م محر ر  ةبي  با مد  لد  اهًما  سيت م  اهمًا".

من سانبهاد اكدت "الحرك  اإلس مي " داخم الخ  األخضر ري بيان لهاد ان دخ م القد  ح، 
 اإلسراحيلي  المار ض   لا قيادالها. اللضييقات ر ي لل ي  راحد ص لد مسلنكر  كم 

 23/6/2015قدس برس، 
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 مخيمال من منازل %70براميل متفجرة على مخيم درعا بسورية والقصف المتكرر أدى لتدمير  .46
 ن ال يران الحربي ةارلين س يلين  لا مخيم در ا ل سحين الالس ينيين سن ب س ري د لرار،  ل  

 مع  لقاء ال احرات الس ري  برميلين ملاسرين  لا المخيمد خلاا دمارًا كبيرًا ري مكان سق  هما.
باني من م % ن70ي ار  لا ان مخيم در ا يلعرض لقصا ملكرر ما اد   لا لدمير ح الي (

 مناتم المخيمد ريما يعيش من لبقا من ال سحين داخل  ا ضا ًا  نسانيً  ةاي  ري الخ  ر  للسلا 
 بالسانبين الصحي  المعي ي.

 23/6/2015مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، 
 
 تقرير توثيقي عن قصة مخيم اليرموك في سورية .47

لقريرًا ل  يقيًا لحت  ن ان "مخيم اليرم    اصدرت مسم    العمم من اسم رلس ينيي س ري : لندن
العليد رصد ري  اهم األحداث اللي لعرض لها مخيم اليرم     براهيمالحقيق  الكامل "د للباحث 

 حلا  2011با لباره اكبر المخيمات الالس يني د خ م الالر  التمني  المملد  ما بين آ ار (مار ن 
   مباحث رحيس  لنا لت ري  ل  ر األتم  ري مخيم اليرم   د من خ م   2015نهاي  ايار (ماي ن 

لاري  قصا المخيم  2012ديسمبر  /كان ن األ م 16خ م مرحللين رحيسيليند مرحل  ما قبم 
خراج  2012ديسمبر  /كان ن األ م 17بال يران الحربي "الميا"  مرحل  ما بعد  لاري  لهسير  ا 

 سكان مخيم اليرم  .
صاح  من الق ع الكبير  ن الحصار الكلي  الستحي ال    60ير المك ن من  ك ل  يلحدث اللقر 

ر رض  لا اليرم   من قبم السيش النظامي  الاصاحم الالس يني  الم الي  ل د  آ ارها  نلاحسها 
 السلبي   لا ابناء المخيمد كما ركت  لا المبادرات اللي  رحت لررع الحصار  ن مخيم اليرم  .

ير مبح ا خاصا لمرحل  سي ر  دا ش  لا اليرم    اسبابها  د ارعها  نلاحسهاد  ما ريما اررد اللقر 
  الالس يني .  اإلقليمي رارقها من انلهاكاتد  رد د األرعام الد لي  

 23/6/2015، قدس برس
 
 األخير على غزةلمدنيين خالل العدوان اخسائر و تنشر تقريرها حول أضرار أربع مؤسسات حقوقية  .48

 ع من منظمات حق ، اإلنسان الالس يني  لقريرًا ي  ، باألرقام  اإلحصاءات الخساحرن رت ارب
 األضرار اللي لحقت بالسكان المدنيين  ممللكالهم سراء الهسمات العسكري   اسع  الن ا، اللي 

 .2014 نلها ق ات االحل م اإلسراحيلي خ م  د انها  لا ق اا ةت  منلصا العام 
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 مات اللي يعرضها اللقرير خ ص  لحمل  ل  ي، م لرك  ا لقلها اربع منسسات ه ا  ل كم المعل
حق ،  نساند هي منسس  الح، (القان ن من اسم اإلنسانند المركت الالس يني لحق ، اإلنساند 
منسس  الضمير لحق ، اإلنساند  مركت الميتان لحق ، اإلنسان.  لعمم المنسسات األربع من  

سراء اللحقيقات ستءًا اصيً  من  ملهاد سن ات   يل   ل كم ن  ا ات المراقب   سمع المعل مات  ا 
كما سب، لها ان لعا نت مع كم لسان اللحقي، اللي  كلت لللحقي، ري االنلهاكات اإلسراحيلي  لق ا د 

 القان ن الد لي اإلنساني  القان ن الد لي لحق ، اإلنسان.
ت مح ال د  من  م ينلقم السلعراض منهسي  سمع  يبدا اللقرير بعرض لمقدمات العد ان  ابر 

المعل مات   مليات ح سب   لدقي، البياناتد  يارد ستءًا خاصًا بل ضيح المص لحات المسلخدم  
 من قبم المنسسات.

 من  م ينلقم السلعراض حصيل  الخساحر  األضرار اللي لحقت بالسكان المدنيين  ممللكالهمد  ي رد 
ال ين قلل ا خ م العد ان ا  ال ين ل ر ا ملأ رين بسرال اصيب ا بها خ م العد ان  اللقرير ا داد القللا

ن سيد د ريما بلا 293ن  اً د  (556ن من بينهم (2217د  بلا  ددهم (15/5/2015حلا لاري  
 ن. 1442ن  السريحات من السيدات (2647 دد السرحا األ اام ال ين لم رصدهم (

ن منتاًل 31974ردها اللقرير  لا ان ق ات االحل م هدمت  دمرت ( ل ير اإلحصاءات اللي ي  
ن بناي  1717ن دمرت كليًاد  من بين المدمر  كليًا (8377 بناي  سكني  ملعدد  ال بقاتد من بينها (

ن 30853ن من بينهم (61606سكني . كما بلا  دد المهسرين قسريًا سراء هدم مناتلهم ب كم كلا (
 لسدر اإل ار   لا ان  مليات الرصد  الل  ي، لم ل مم المن  ت . ن سيد 16522 امد  (

  المساكن اللي لعرضت ألضرار  ايا   هي لعد بع رات اآلالا.
 22/6/2015، فلسطين المحتلة - اإلنسانالمركز الفلسطيني لحقوق 

 
 ثالثة انتفاضة يعارضون %54.1و يقّيمون أوضاعهم االقتصادية بالسيئة %68.3استطالع:  .49

 ا ده  الدكل ر نبيم   االقلصادي ري احدث اسل  ا للرا  العام الالس يني ح م األ ضاا السياسي  
بأن حك م  بنيامين  ملاا ل من الالس ينيين ال ي ق ن بدرسات  %79.2ان د ك كالي ساء ري 

 اإلسراحيلي. -للصراا الالس يني  نلانياه  مللتم  حم د للين  ادم  داحم

ينيين ال يحمل ن مسن لي   دم لحقي، المصالح  ل را د ن آخرد رالكم ري  اضاا ان الالس 
 نظره مسن م.

من الم اركين ري االسل  ا انهم سينلخب ن الرحي  محم د  با د ري مقابم  %29.3 قام 
لقاحم   %9.8لقاحم   اني  مد  م  من رحي  الحك م  الساب، (حما ن  سما يم هني د   21.1%



 
 

 
 

 

 32 ص                                               3617 العدد:         24/6/2015 األربعاء التاريخ: 
  

 %24القياد  الماص م من حرك  "رلح" محمد دح ند ري حين لم يقرر  ال   مد  م  من 
 "ال ا را". %15.8 الم ارك  ري االنلخاباتد 

اندالا انلااض   ال     ا ر لت الماا ضات بين الالس ينيين  اإلسراحيلييند ري  %45.1  ارض 
 م قا . %17.2ايد ا  ل د ري حين لم يحدد  %28.7مقابم 

ل   بين ةت   الضا   انقسام اسلمراريحم ل ن مسن لي   %50.3 ا ايضًا ان ساء ري االسل   الس 
يعلقد ن بدرسات ملاا ل  بأن اللدخم اإليراني ري  %50.7د ري حين ان لحركلي رلح  حما 

ء.  المن ق  سي 

 .يقي م ن ا ضا هم االقلصادي  بالسيح انهم  %68.3 بين 
 23/6/2015، ، فلسطينالمركز الفلسطيني الستطالع الرأي

 
 من توثيق التحقيقات ضوء أخضر للتعذيب "الشاباك": إعفاء "عدالة" .51

بعد المصادق   لي  بالقراء  األ لاد لنظر لسان الكنيست اإلسراحيلي   ه ه األي ام باقلراٍل : ها م حمدان
 ال ر   حك مي  للمديد بند القان ن المنق ت ال   ي عاي سهات المخابرات اإلسراحيلي   (ال ابا ن 

اإلسراحيلي   من ل  ي، اللحقيقات بالص ت  الص ر د حين للعل ، اللحقيقات بلهٍم لعر رها  سراحيم  لا 
 ان ها "امني  ".

 ل س   مركت " دال " ري رسالٍ   لا المد  ي العام  المسل ار القضاحي للحك م  اإلسراحيلي  د ي البهما 
 لبره  دال  "مًسا بالًحا بحق ، المعلقلين؛ حق هم باإلسراء ريها باال لراض  لا اقلرال اللمديد ال   ا 

 لقضاحي العادم  حق هم بالكرام ".ا

كما اك د  دال   لا ان  لمديد اإل ااء "يعرقم ب كٍم  اضٍح ا    مكاني   للرقاب  القان ني    لا  سراءات 
 اللحقي،   لا صح   األدل    اال لرارات اللي ل قد م للمحكم ".

الل د اك د المحامي نديم  حاد  من مركت " دال " ان  ل  ي، اللحقيقات بالص ِت  الص ر  من  ري رس
 أن  ان يمنع ممارس  اللع يب ضد  المعلقلين الالس ينييند  يمنع اسلخدام األساليب ةير الم ر    

 يلي   من اسم انلتاا اال لرارات.اللي ال تالت لماَر  ري ةرا اللحقي، اإلسراح

من الل  ي،د بحسب المحامي  حاد د "كايم باسلمرار اسلخدام  ساحم ةير م ر     اإل ااءلمديد 
 م م الضرب المبرلد الَ ِبحد  اسلخدام األقارب ك سيل  ضحٍ   لا المعلقم".

 23/6/2015، 48عرب 
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 2000فلسطينيين منذ عام  ألف أمر اعتقال إداري ضدّ  23: األسرى هيئة .51

 ن ن األسر   المحررين" ري بيان صحاي للقت "قد  بر " نسخ   ن د ي م  قالت "هيح : رام هللا
 ن لحري  سياس  اال لقام اإلدار  من خ م اإلضرابات بدا ي ير القل، لد  السل ات د ال   اء

 اإلسراحيلي   يسل  الض ء  لا انلهاكات لحق ، األسر  بما يخالا القان ن الد لي اإلنساني.
ان األسر  دخل ا  د  س الت من الم اسهات ضد اال لقام اإلدار  خ م  ا ارت الهيح   لا 

الخم  سن ات األخير د س اء باإلضرابات الاردي  ا  السما ي   لكن الحك م  اإلسراحيلي  ال تالت 
لسلخدم ه ا الن ا من اال لقام ب ريق  انلقامي   ألسباب سياسي د  مخالا  ب ل  الااقيات سنيا اللي 

 اال لقام  ا لبرت ان اللس ء  لي  ال يك ن  ال ري الحاالت ال ارح  سدًا. قي دت ه ا
بح،  2000الا امر ا لقام  دار  من   ام  23 لالت الهيح د  لا ان سل ات االحل م اصدرت 

 األسر   اسلخدم كعق ب  سما ي  بح، ال عب الالس يني.
 23/6/2015، قدس برس

 
 "قرار باإلعدام البطيء"مركز حقوقي: منع الدواء عن األسرى  .52

ح  ر مركت حق قيد من ا لماد سل ات االحل م اإلسراحيلي لد "سياس  قلم ممنهس " : رام هللا
لسلهدا األسر  الالس ينيين ري معلق لها ب كم "ب يء"د ال سي ما ا لح  المرضاد من خ م 

ال من  ال لسل يع اإلدار   حرمانهم من اصناا األد ي  اللي يسلخدم نها للع جد بت م انها مرلاع 
 قام مركت "اسر  رلس ين للدراسات" ري بيان صحاي للقت "قد  بر " نسخ   ن د ي م  ل ريرها.

ال   اءد " ن هنا  المحات من األسر  ال ين يحلاس ن  لا اد ي  مرلاع  ال مند  ال يمكن بأ  حام 
ق   لا حيالهمد رحال  هنالء األسر  من األح ام ان يل قا ا  ن لنا لها ألن  ل  ي كم خ  ر  حقي

المرضا سيح   للراسعد ري ظم للقيهم الد اءد ركيا سيك ن حالهم ري حام لم  يقاا صرا الد اء 
 "د  ر، لعبيره.ب يءلهم بحس  ان  مرلاع ال مند ه ا سيك ن بم اب    دام لهم  لكن ب كم 

 23/6/2015، قدس برس
 

 ينيا  فلسط 53محاكم االحتالل تمدد اعتقال  .53
اسيرًا رلس ينيًا ب ريع  اسلكمام اللحقي،  اإلسراءات  53مددت محاكم االحل م ا لقام  :رام هللا

 لات "ناد  األسير" الالس ينيد ري بيان للقل  "قد  بر " ي م ال   اء  لا ان سلسات  القضاحي .
 محاكم  سلعقد لألسر  ري الالرات القادم .
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اسيراد ريما سر  لمديد  20حل م ري "بيلح لكاا" مددت ا لقام  ا ار الناد   لا ان محكم  اال
 اسر  ري محكم  "سالم" االحل لي . 9اسيرا من محكم  "السلم "د  11ا لقام 

 اسيرا ري محكملي االحل م بد " سق ن"  "  رر". 12 مددت محكم  االحل م ا لقام 
 23/6/2015، قدس برس

 

 بضائع إلى غزةشاحنة  530 بإدخالاالحتالل يسمح  .54
رلحت سل ات االحل م اإلسراحيليد صبال األربعاءد معبر كرم اب  سالم سن ب  ر، ق اا ةت  

 إلدخام   رات ال احنات المحمل  بالبضاحع  المسا دات  لا الق اا.
 قام رحي  اللسن  الرحاسي  للنسي، دخ م البضاحع للق اا راحد رل ل ري بيان صحايد  ن سل ات 

 احن  محمل  ببضاحع للق ا ين اللسار   الترا ي  ق اا الم اص تد  560دخم  بره االحل م سل
 باإلضار   لا المسا دات.
 احن  محمل   150 احن  محمل  بم اد  ن احي  للم اريع الد لي    70 ا ضح ان من ضمنهم 

 بالحصم   الحصم  الخاص  بالبني  اللحلي  لل ر، للم اريع الق ري .
 24/6/2015ين، أون ال فلسطين

 
 األقصى بتهمة "التكبير"المسجد مقدسيات عن  ستةإبعاد  .55

مقدسيات  ن المسسد األقصا المبار  ري  سل قررت  ر   االحل مد  بعاد : القد  المحلل 
 اراد مركت "قدسنا" لم  م ري بيان ل د بأن  ر   االحل م  القد  المحلل د   ل  بلهم  "اللكبير".

ي مًاد  الل قيع  لا كاال   15نات الستد ب ر  اإلبعاد  ن المسسد األقصا لمد  اررست  ن الم ا 
 د الرن. 1300آالا  يكم ( 5بقيم  

ي كر ان  ر   االحل م ا لقلتد ام  اال نيند ست مقدسيات ا ناء خر سهن من المسسد 
 ناء اقلحامات األقصاد  اقلادلهن  لا مركت لحقي، "الق ل " ري باب الخليمد بحس  "اللكبير" ا

 المسل  نين ري المسسد.
 23/6/2015وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 

 
 الجئة فلسطينية تقضي غرقا  بعد انقالب مركبهم قبالة السواحل التركية .56

من سكان مخيم اليرم   ةرقًا بعد انق ب  -ام رناد -قضت ال سح  الالس يني  "هناء  بد القادر" 
  لامحا للها ال ص م  ا ناءدر م  لا الساحم السن بي الحربي للركيا د   ل  قاربهم قبال  مدين  ب  
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 اد   لا  ال   اءد-س ريا قد ةر، ليم اإل نين مهاسرًا من  62 كان القارب ال   يقم  الي نان.
آخرين  قام  ناصر خار الس احم األلرا  بلنقا  الملبقين من الركاب  4   ام  رقدان امرا قضاء 
 هم نساء  ا اام.  من بين

 23/6/2015مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، 
 

 غزة: مؤسسات رسمية ومجتمعية ُتشكل تحالفا  لدعم أسطول الحرية الثالث إلى قطاع غزة .57
ا لنت العديد من المنسسات داخم ق اا ةت د ام د  ن ل كيم لحالا د م اس  م  رايت اب   ن:

ل حيد الكم الالس يني خلا األس  م  بر سلسل  من الاعاليات الحري  ال الثد  ال   يهدا  لي 
نسال ه ا الحدث العالمي الكبير.  السماهيري   الرسمي  ل حلااء باألس  م القادم لحت   ا 

 قام اللحالا ري بيان  األ م ال    صم "األيام" نسخ   ن : "بك ير من األمم ينلظر اهم ةت  
س  م الحري  ال الث  لي ق اا ةت  ري ةض ن األيام القليل  المحاصرين من  لسع  ا  ام  ص م ا

القادم د حيث يح  هم األمم بأن يك ن له ا األس  م اإلنساني لأ ير سياسي  لا المسلمع الد لي 
 لللحر  العاسم إلنهاء معانا  الق ااد  ررع الحصار  رلح المعابر  لد ين الميناء البحر ".

   اللحالا لد م األس  م القادم نح  ةت د م ضحًا ان لحالا  اضاا:  نها سلك ن باك ر  ان 
د م اس  م الحري  يضم كً  من هيح  الحرا  ال  ني لكسر الحصار  ا  اد  اإل مار  ن ةت د 
 اللسن  الد لي  لكسر الحصارد  الحمل  األ ر بي  لررع الحصار  ن ةت د  اللسن  الد لي  لكسر 

د  اللسن  الحك مي  IHHساماتد  هيح  اإلةا   اإلنساني  اللركي  الحصارد  ق ارم اميام من االبل
 لكسر الحصارد  منسسات المسلمع المدني الالس ينيد  النقابات المهني  ري رلس ين.

 24/6/2015األيام، رام هللا، 
 
  بريل/ أخالل نيسان %137العجز التجاري الفلسطيني يتراجع  .58

عي الالس يني (الار، بين قيم  الصادرات  ال ارداتند بنسب  لراسع العست ري الميتان اللسار  السل
 بحسب بيانات  خ م  بريم/نيسان الماضيد مقارن  مع الالر  المناظر  من العام الماضي. 13.7%

رسمي  صدرت  ن السهات المركت  لمحصاء الالس ينيد ال   اءد رقد بلا العست اللسار  السلعي 
ملي ن  398.7امريكيد خ م  بريم/نيسان الماضيد مقارن  مع  ملي ن د الر 344الالس ينيد 

 بلا  سمالي قيم  ال اردات السلعي  الالس يني  خ م  د الرد خ م الالر  المناظر  من العام الماضي.
 .2014ملي ن د الر امريكي  ام  468.9ملي ن د الر امريكيد مقارن  مع  420نا  ال هرد نح  

 23/6/2015أون الين،  فلسطين
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 كاتب مصري لصحيفة هآرتس: دخلت غزة وتفاجأت من كرم أهلها بالرغم من حصارنا لها .59
القد  المحلل /سما:  بر الكالب خالد دياب المصر  البلسيكي  المقيم بلسراحيمد  ن ضر ر  ان 

 لنهي مصر الحصار ال   لارض   لا ق اا ةت .
رل  اإلسراحيلي د  ن  قد ي صا بالسن ن من  قام الكالب المصر د ري مقال  ال   ن رل  صحيا  ه 

قبم ررقاح  المصرييند بسبب تيارل  لق اا ةت  األخير د حيث ي صا الق اا ري  ساحم اإل  م 
 المصري  بأن   كر لمرهاب  م ا ر الكراهي  لمصر.

خ م  اضاا دياب "لكني اريد ان ا محن الم ا نين بأن السنسي  المصري  اللي احملها سهلت لي الد
لا الق اا  تادت قنا لي السابق  بضر ر  ررع الحصار  ن الق ااد   ل  بعد ان رايت حال   من  ا 

 االحلياج ال ديد  اللدمير  األ ر الناسي السيء ال   سبب  الحصار".
 ررض الكالبد ررًضا قا ًعاد ان يلهم  البعض بأن  منيد لحما  ا  لمخ ان المسلميند قاحً  

اح  انا  لماني محارظ  ناقد صريح لألسلم   األص لي  الديني  بكم ا كالها لكني "د ني ا لنها صر 
 صاحب  قم  ال اقبم نظريات المنامر  اللي لقام ري مصر  ن ةت ".

  كر ديابد  صاها بد"الخرارات" اللي يرددها اإل  م المصر  ضد الق اا بما ري  ل  ان حما  
اإلخ ان المسلمين ري مصر بالل ر  ري اقلحام السس ن لقا  راء اللمرد ري سيناء  د مت حكم 

 85 ان الق اا السبب ري انق اا الليار الكهربي  نق  البلر م ال   لعاني من  مصر  ات الد
 1.8ملي ند بسبب ان نظام محمد مرسي قد ح م لل  اإلمدادات  لا الق اا الاقير ال   يق ن  

ن ال يكن ن الضحاحن للمصرييند  يحض ن النظر  ن ما ملي ن نسم د  بالرةم من  ل  رلن الحتا يي
 لاعل  حك مالهم.

 قام الكالبد  ن  لم يكن ملخ ًرا من دخ م الق ااد لكن  كان قلًقا من االسلقبام ال   سيحظا ب  
من انا   ان ا من الحصار المصر  اإلسراحيليد  بالرةم من انلقاد مصر ال   سمعل  لقريًبا من 

 ال اني حظيت بكرم الضيار   الكرم المعر ا ب  الحتا ييند  اسلمعت  لا حنين كم  خ  قابلل د 
 ال كريات  ندما لم يكن هنا  حد ًدا بين مصر  ةت .

  بر الكالبد  ن األلم ال   ي عر ب  الحتا ي ن لساه ما لق م ب  حك م   بد الالال السيسي من 
 المصري . م ارك  ري الحصار  ل  ي  لسمعلهم ري  ساحم اإل  م

 لابع "كان السنام ال   يلكرر داحًماد لما ا لاعم مصر  ل د  بالرةم من لدمير  سراحيم للحيا  
 المن  ت ري الق ااد رلنهم ي عر ا بأن الحصار المصر  اك ر الًما  يعبر ا  ن  ل "د قاحلين " ننا 

 نعلبر المصريين كلخ   لنا  نل ار  اللاري  مًعا".
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ان مصلح  مصر لقضي بالح المعبرد  لي  من مصلحلها ان يك ن  لا حد دها  ا لبر الكالبد 

ح م  2008مع سيناء المض رب  اصً د ستير  للمعانا   اإلحبا  ال ديدد م يًرا  لا ان  ري  ام 
محات اآلالا من سكان ةت  الحد د   هب ا لللس ،  م  اد ا  لا بي لهم بسلمي د لكن ري المر  

 حسم المعانا  قد ال يع د ن  لا بي لهم مر  اخر ". القادم  مع لضا ا
 23/6/2015وكالة سما اإلخبارية، 

 
 رئيس حزب المصريين األحرار: ذهبت لـ"إسرائيل" من قبل وال مانع من العالقات بيننا .61

محم د محمد  لي: قام الدكل ر اسام  الحتالي حربد رحي  مسل  امناء حتب المصريين األحرارد 
ل  ل بيع مع  سراحيم من بعد معاهد  الس مد الرًلا  لا ان مصر من الناحي   ن مصر ري حا

 الرسمي  لها   قات مع  سراحيمد  ه ا ه  الل بيع السياسي.
 اضاا "حرب" خ م لقاح  ببرنامس "السر ء  البر ء" الم اا  بر رضاحي  "سي بي سي  كسلرا"د 

منكًدا ان الخ أ اللاريخي ال    قعت ري  مصر ه   ال   اءد ان  دار  للصراا العربي اإلسراحيليد
  دم اال لراا بقرار اللقسيمد  ا لرضت  لي .

 ا ضح ان  سراحيم قامت بقرار من األمم الملحد د  ان المل  رار ، ري  ل  ال قت اراد لمل  
 لا  الم ا ر العربي  بررض  س د  سراحيمد رةم انها اصبحت امر  اقع ري ال ر، األ س د م يًرا

 لرحيب بعض رسام السياس  ري  ل  ال قت ب س د  سراحيمد م م  سما يم صدقي.
 لابع: "انا  هبت إلسراحيم من قبمد  ل  حلت م كل  رلس ين ر  ار  ا  سبب لمنع الع قات 

 بينناد  ال ار  ان البعد  نهم ةنيم  كما يلص ر المصري ن".
 24/6/2015الشروق، مصر، 

 
 اق على الحدود مع غزةمصر: ردم ثالثة أنف .61

ملر ا م من ام .  ي رسح  1100القاهر : هدمت ق ات السيش ري مصر      اناا، احدها   ل  
ان يلم لعمي، المن ق  العاتل  بين مصر  ةت  بعد  هر رمضاند ري ض ء الع  ر  لا رلحات 

 اناا، بعد حد د المرحل  ال اني  من لل  المن ق  اللي لملد بعم، كيل ملر.
 24/6/2015لحياة، لندن، ا
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 مصر تعيد فتح معبر رفح جزئيا لمدة ثالثة أيام .62
ررحد القاهر : ا ادت السل ات المصري  صبال الي م ال   اءد رلح معبر ررح الحد د  بين مصر 
 ق اا ةت  ل     ايام ري االلساهين امام الحاالت اإلنساني   ر، ما ا لن مسن م ري هيح  المعابر 

 .بق اا ةت 
 قام ماهر اب  صبح  رحي  هيح  المعابر  الحد د ري الق اا  ن "السل ات المصري  رلحت الي م 
مسددا معبر ررح لمد       ايام"د معلبرا ان   اد  رلح المعبر اسل ناحيا للمر  ال اني  خ م اسب  ين 

لدب الحيا  ري "من ر  لا لحسين الع قات بين رلس ين  ال قيق  مصرد خاص  ان  بالح المعبر 
 ق اا ةت  المحاصر".

 ا ار  لا ان  "سيلم  دخام كميات من اإلسمنت المصر   بر المعبر  لا ةت  لصالح   اد  
األ مار"د م يرا  لا ان  "لم  دخام كميات من اإلسمنت للمر  األ لا من  رلر    يل د خ م ايام رلح 

 المعبر األسب ا الماضي".
 24/6/2015الشرق، الدوحة، 

 
 عام 200عائلة مصرية هربت إلى غزة قبل  71قصة  .63

القاهر : ي كر اللاري  ان  اح ت مصري  األصم هاسرت من مصر  لا ب د ال امد خاص   لا 
   ر المي د . 18مدين  ةت  الالس يني د  بان االحل م الارنسي لمصر ري ا اخر القرن الد

ي مصرد  اح ت "الخلاا  "  "البات"  "السرسا  "  من العاح ت المصري  اللي ال لتام لها اررا ر
  "ال برا  "د  ك ير ةيرهم.

 بحسب ما ن رت صحيا  المصر  ال   اءد رقد كانت الخ ي   الخ ا من ق ات االحل م الارنسي 
 لا ب د ال امد كما يق م الباحث حسن سليم  18ا م اسباب هسر  المصريين ري ا اخر القرن الد

لاب  " اح ت اردني   رلس يني  من اص م مصري "د  كان اليأ   اإلحبا  السبب اب لمظيد ري ك
 ال اني.

  كرت الصحيا  ان "مقا م   نيا  قادها الب م حسن   بارد  ي   قليم المنتل  بمحارظ  الدقهلي د 
ضد ق ات االحل م الارنسيد ركان "  بار" صدا ا ري را  الارنسييند  كان  رسال  حاح  الصد 

ل   يمنع سيش ررنسا من  ب ر الدللاد  اسلمرت مقا ملهما راد   لرسام نابلي ند ما ل لب من ا
ررنسا  رسام حمللين  سكريلين حلا نسحت ري كسر   ك  ق ات المقا م د ليهاسر "  بار"  رسال  

  لا ال ر،د  لحديدا مدين  ةت ".
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لا ال ام ري السن ات اللي لللهاد راي  لابعت الصحيا  ر ايلها قاحل : " اسلمرت هسر  المصريين  
د لر  آالا المصري ن   نهم هربا من نظام السخر  ري حار قنا  الس ي د ال    قع 1860العام 

 ضحيل  اآلالا اآلخرين".
 اسل ردت الصحيا  ري  كر اسباب الهسر  الملن    ري  ل  ال قتد ربينت ان  "ري قري  بلبي  

 حم ال اةم لك ير من اهلهاد رحمل ا بضاحعهمد  لنقل ا ليبيع ها بين بال رقي  كانت اللسار  هي ال
مصر  رلس يند ليسلقر بعضهم ري مدن األرض المقدس د  يعرر ا الحقا بد"الب بس "د  كان 
انل ارهم حكاي  يحكي  يلحاكا  نها السميعد حلا  صم األمر بالق م بأن  ال مدين  رلس يني  لخل  

 من احد "الب بس ".
 ضحت الصحيا  ان المصريين المهاسرين "انخر  ا ري المسلمع الالس يني  اك ر ري المسلمع  ا

الحتا   لحديدا ب د د حلا ان بعض المص لحات المصري  انل رت ري المدين  الالس يني د  لتا ج 
اد المصري ن من الالس ينييند ريما كان  اد  ما يلم لسسيم ال  اح، ري محكم  ةت د  كان من المعل

 ان ل ير ال  اح، لكم مقيم من اصم مصر  بكلم  "المصر ".
 24/6/2015"، 21موقع "عربي 

 
 المتجه إلى غزة  3"إخوان األردن" يطالبون بتوفير حماية دولية ألسطول الحرية  .64

 مان د األناض مد من حمت  العكايل :  الب حتب سبه  العمم اإلس مي ري األردند ام  
نهاح  كلياد  حماي  اس  م الحري  ال الث  ال   اءد د م العالم بكسر الحصار  ن ق اا ةت د  ا 

 المل س  للق اا حالياد من ا لداء  سراحيلي محلمم.
ري بيان ل د ام د " ن  –ال   يم م ال راا السياسي لسما   اإلخ ان المسلمين  – قام الحتب 

األخير د نح  ةت  المحاصر  إلكمام يسلعد ل ن  ، من ا ينا الي ناني د مح ل   3اس  م الحري  
د  ال   لعرضت ري  ساين  مرمر  اللركي  ألب ع 2010م  ار األحرارد ال   بداه اس  لهم  ام 

  د ان ضد مدنييند سي ر ا األس  م لكسر الحصار الظالم  لا ةت ".
د الرحي  الالس يني محم د  با د  الحك م  الالس يني   لا "القيام بمس ن ليالها لساه  د ا الحتب 

ةت د  اهلهاد   دم المساهم  ري لضيي، الحصار  ليهمد  ان لسارا بر اي  مصالحهمد  ري مقدملها 
 صرا ر الب الم ظايند   قا الحم ت اإل  مي د  السعي الساد لالح المعابر".

 م اس  م  كانت اإل ا   اإلسراحيلي  العام د قالتد اإل نيند  ن السيش اإلسراحيلي "لن يسمح" ب ص
 د المن   ان  ق  من الي نان بالساه ق اا ةت د األسب ا السار .3الحري  

 24/6/2015القدس العربي، لندن، 
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 "اللقاء اللبناني الفلسطيني": اشتباكات عين الحلوة تستهدف األمن واالستقرار داخل المخيم وجواره .65

حل   للقي ب قلها داخم المخيم محمد صالح: ما تالت لدا يات اال لباكات األخير  ري  ين ال
 خارس .  باألم د انلقم ملا ال ضعين السياسي  األمني الالس يني من  ين الحل    لا صيدا بعد 
الصرخ  االسلنكاري  اللي كان قد ا لقها امين  ام "اللنظيم ال عبي الناصر " الدكل ر اسام  سعد. 

" اسلما ًا  صا بد "االسل ناحي" ري "مركت حيث  قدد ام د "اللقاء السياسي اللبناني الالس يني
 معر ا سعد ال قاري" برحاس  سعد.

 ا ارت مصادر المسلمعين  لا ان  سعد  ب ر  ن اسلياح  مما سر   يسر  ري المخيم   "ان هنا  
 من اضاا ال ري،  اضاا الب صل   يريد اخ  السميع  لا المسه م".

همد ان  "اال لباكات اللي سرت لسلهدا األمن  االسلقرار  قد اك د المسلمع ند ري البيان الصادر  ن
داخم المخيم  س اره"د دا يًا الق   السياسي  الالس يني   لا لاعيم د رها ال  ني  الق   األمني  
الالس يني  داخم المخيم  لا لعتيت حض رها  لاعيم د ر الق   األمني  الم لرك   د مها اللخا  

   ا  سه  لحا م العبث بأمن المخيم. سراءات راد   بح، ا   خ
 24/6/2015السفير، بيروت، 

 
 جنبالط: "إسرائيل" تتواطأ والنظام السوري لنشر الفتنة بين الدروز والسّنة .66

"القد  العربي" د من  ديع   ا د    مر اله يد   سعد  ليا : بعد  –الناصر  د الرق  د بير ت 
ري داخلها  ناصر من سبه  النصر   ضربهم حلا سا ات  لا ل قيا  بان در ت سيار   سعاا 

الم تد را  رحي  الحتب اللقدمي اال لراكي الناحب  ليد سنب   ان هنا  "م ر ا رلن  م لركا 
س ريا  سراحيلياد لميقاا بين العرب الدر ت  اهم ح ران  السن  ب كم  ام".  ا ار ري لحريدات  لا 

اء ا لقم ما يسما "لنظيم درا ال  ن"  ه   صاب  لابع  حساب   بر "ل يلر"  لا ان  "ري الس يد
 للنظام الس ر       ا خا  من البد   قام ا بلع يبهم  قللهم".

 اضاا "من ه ه العصاب  احدهم ينلمي آلم سرب ا  آخر من آم الهسر   هم من  بيح  النظامد 
رند ا  معلم مي ام سماح  كما تار الس يداء المد    لي ممل   (المسن م األمني الس ر  الكبي

  اسلمع مع م اي  العقم محرضا"د معلبرا "ان  ظيال  اللحريض  لا القلم  اإلسرام".
 لابع "من سه   اني  احد ابرت رم ت اإلدار  اإلسراحيلي د اي ب القرا المقرب سدا من رحي  ال تراء 

خدمات  سراحيم لمسا د  در ت اإلسراحيلي بنيامين نلنياه  ين   يمينا   ماال  ارضا خدمال د ا  
 س ريا".
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 قام "يا ل  من ل ٍ، ةريب  مدر   بين  لي ممل    اي ب القرا"د م البا " ق ء سبم العرب بأن 
 يسلدرك ا حسم المنامر  اللي لرمي  لا اإليقاا بينهم  بين اهم ح ران  العرب البد  ري الس يداء".

ار   سعاا  سكري   سراحيلي د حين هاسم ح د من  قلم سريح س ر  كانت لنقل   لا  سراحيم سي
الدر ت السيار   ر ق ها بالحسار  ري القسم ال   لحلل   سراحيم من هضب  الس الن الس ري د  ر، ما 

 ارادت ال ر  .
 املدحت  ساحم اإل  م الس ري  الرسمي د ام  ال   اءد سكان مسدم  م  لمهاسملهم سيار  

احيلي قال ا  نها كانت لقم ا نين من مسلحي المعارض  اللي لقالم الرحي   سعاا لابع  للسيش اإلسر 
 ب ار األسد.

 24/6/2015القدس العربي، لندن، 
 
 السفير التركي يقدم مساعدات للجرحى وللمتضررين بالشجاعية شرق مدينة غزة .67

   ر، ةت : تار الساير اللركي  مدير منسس  ليكا ري ةت  مص اا سيرناش الي م حي ال سا ي
 مدين  ةت   اللي لعرض لللدمير خ م  د ان االحل م األخير.

ةا لهمد ري محنلهم سراء   اكد الساير اللركي خ م س لل   ق ا لركيا حك م    عبًا مع اهم ةت   ا 
 الحصار المسلمر من  سن اتد  ا دًا السرحا بلقديم اللسهي ت من اسم   سهم ري لركيا.

  تكا  ال سا ي د سيا السمر د الساير اللركي  مدير منسس  ليكا, من سانب د  كر مدير لسن
  ال رد المرار، مع ,  لا ما قدم ه من د م لألسر الملضرر  ري من ق  ال سا ي .

كب ن د ضمن م ر ا رمضان الخير  للملضررين بقيم     700 ا لن السمر   ن بدء ل تيع 
 سب   ر ار  بار   ن  500لصاحم بل تيع  يكمد  ضار   لا ل تيع م ر ا  ر ار ا 105,000
  ب، رت.

 ا ضح ان ه ا الم ر ا يألي بعد سلسل  م اريع ملن    نا لها اللسن  خ م ال هر الماضيد منها 
د الر لألرامم  األيلامد  100م ر ا بدم اإليسارات لألسر الاقير  المهدد  بال ردد  ضار   لا ل تيع 

 الاقراء محات ال ر د الح احي . ل تيع مسا دات نقدي  لعدد من 
 23/6/2015غزة،  –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 
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 الجوالن المحتل: مشايخ الدروز والقيادات الدرزية المدنية يدينون الهجوم على سيارة اإلسعاف .68
ا ا بد ر يلرت: اناسر المسن ل ن اإلسراحيلي ن ةضبًا  لا قيام م ا نين من مسدم  م  ري 

ن الس ر  المحلم بمهاسم  سيار   سعاا لنقم سرحا من المسلحيند ريما لعهد رحي  الحك م  الس ال
 بنيامين نلنياه  بم حق  من قام به ا األمر.

 دان م اي  الدر ت  القيادات الدرتي  المدني  الهس م  لا سيار  اإلسعااد ريما ي عر الدر ت بالقل، 
  ين يلعرض ن لهسمات المسم  ات اللكايري .حيام مصير ابناء  احالهم ري س رياد ال

 قام ملحدث باسم ال ر   اإلسراحيلي د ري بياند  ن "ح دًا هاسم بالحسار  سيار   سعاا  سكري  
قرب مسدم  م  ري الس الن  اصاب من كان ريها. احد السرحا الس ريين ال   كان ريها قلم   ر 

ينقل  السيش اإلسراحيلي اصيب بسر ل بالح د كما  الهس م"د م يرًا  لا ان "سريحا س ريا آخر كان
 اصيب السنديان الل ان كانا يق دان سيار  اإلسعاا بسر ل  ايا ".

 ا لبر  تير الدراا اإلسراحيلي م  ي يعل ند من سهل د ان ما حدث يعد "سريم  قلم".  قام "لن 
 نلمكن من لساهم  ل د  سللعامم سل ات األمن مع  ل  بحتم".

 ي  الدرت  م ر،  ريا ان  لم  قد اسلماا  ارئ للقيادات الدرتي  الديني   المدني  ري  اكد ال
 سراحيم   "دانت ب د  ه ه األ مام".  قامد ل كال  "رران  بر "د "ه ا لي  اسل بنا. ينلمنا ال   

 حدث".   صا الهس م "بالعمم الم ين ال   ارلكب  خارس ن  ن القان ن".
 لدرتي   القيم  اللقاليد لمنع  لحا، األ   بالمصابين". اضاا ان "الديان  ا

"سانا" ان الرسلين الل ين كانا ري سيار  اإلسعاا العسكري   -  كرت  كال  األنباء الس ري  
اإلسراحيلي  هما من " رهابيي سبه  النصر ".  املدحت سكان مسدم  م  لمهاسملهم سيار  

 اإلسعاا.
ن من المقاللين.  قام الملحدث باسم السيش السنرام م لي الم ت  نات  سراحيم ان يك ن الس ريا

 "االد اءات بأننا نقدم المسا د  لسبه  النصر  ةير صحيح ".
 24/6/2015السفير، بيروت، 

 
 ماري ديفيس: يجب على "إسرائيل" أن تعيد النظر في انتهاجها سياسة القوة العسكرية .69

دياي  رحيس  اللسن  المنب ق   ن مسل  حق ، اإلنسان قالت القاضي  األميركي  مار  ِمك حارين 
لللحقي، ري العد ان األخير  لا ق اا ةت د ان اهم رسال  ارادت اللسن   يصالها  لا  سراحيم من 

 خ م لقريرها الصادر منخرا هي ضر ر   دم اسلخدام الق   العسكري  اللي لنلهسها.
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الصادر  الي م األربعاءد  ن العملي  اإلسراحيلي    قالت دياي  ري حديث لصحيا  'ه رل ' العبري 
 الحقت دمارًا ةير مسب ، ري ق اا ةت   اسارت  ن مقلم الا  خمسمح  من األبرياء.

  ا ارت القاضي  األميركي د  لا خ  ر   لقاء القنابم ال قيل   لا األحياء السكني .
 24/6/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 وبية لرفع الحصار عن غزة: أسطول الحرية الثالث مقّدمة لممر مائيرئيس الحملة األور  .71

اكد  رحي  الحمل  األ ر بي  لررع الحصار  ن ةت  ماتن كحيم لد"العربي السديد"د ان  الملضامنين 
 لا ملن األس  م ساهت ن لكم االحلماالتد  لن لرهبهم اللهديدات اإلسراحيلي  با لراض السان 

ا ان  القاحمين  لا األس  م  الملضامنين مع ةت  يعرر ن ان  ال ري، لي  سهً د  ايقارها.  ا ار  ل
لكنهم مصر  ن  لا ال ص م  محادر  مربع اإلدانات  الم الباتد  لا مربع الاعم من اسم ةت  

  ا اام ةت   نساحها ال ين يكل  ن للعام اللاسع  لا الل الي بنار الحصار اإلسراحيلي.
األمم كبير ري ان ينس  اس  م الحري  ال الث  لا مرحل  سديد د يك ن احد   لات كحيم  لا ان  

ا سهها  ن اء ممر ماحي لحت  يرب  الق اا المحاصر مع العالم الخارسيد م يرًا  لا ان  الحمل  
األ ر بي  قامت بأ سع حمل  سياسي  مع اصدقاء ال عب الالس يني ري البرلمانات األ ر بي  للضح  

 م مهم  األس  م اإلنساني .من اسم د 
 م ر ا الممر الماحي لحت د كان قد لقد م ب  المرصد األ ر مل س ي لحق ، اإلنسان قبم اك ر من 
 امين.  لسل م الم ر ا المسن ل ن األلرا  ال ين من المالرض ان  يق م ا بحمل  د لي  للس ي، 

ألرض لم يلم حلا اآلن.  بينما لساهلت الم ر ا البالا األهمي  للق اا المحاصرد لكن   يحًا  لا ا
 سراحيم م لب  ن اء ممر ماحي لحت  خ م ماا ضات اللهدح  قبم  ام ري القاهر د  اد مسن ل ن 
 سراحيلي ن  كلاب  باح  ن قبم ايام  لا الم الب  بلن اء ميناء  احم لحت  لللخل  من العبء ال   

 ي كل  الق اا امنيًا  لا الكيان.
لحمل  األ ر بي  لررع الحصار  ن ةت د رامي  بدهد خ م منلمر صحاري ام   ح  ر  ض  ا

 اركت ري  منظم  اإلةا   اإلنساني  اللركي د  هيح  الحرا  ال  ني لكسر الحصارد من محب  
اال لداء  لا األس  م   لا الملضامنين األ ر بيين الم اركين  لا ملن د منكدًا ري ال قت  ال  

 ، قضاحيًا كم من يعلد   لا األس  م امام المحاكم الد لي ."ان الحمل  سل ح
كما  دد  بدهد ري حديث لد"العربي السديد"د  لا ان   ن اء الممر الماحي ح، من حق ، ق اا ةت  
ال   ه  ستء من د ل  رلس ين المعلرا بها د ليًاد  ان  القان ن الد لي يع ي الد ل  الح، ري ان  

ميناء حلا من د ن النظر  لا الحصار  المعانا  الملرلب   لي  ري الق اا.  لمار  سيادلها بلن اء
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 لات  لا ان   ن اء ممر ماحي لحت  بات حلميًا ري ظم العقبات الك ير  اللي يعي ها السكان بالق اا 
المحاصرد  ري ظم حال  اإلة ،  ب  اللام من ِقبم سل ات االحل مد منكدًا ان  الممر الماحي 

 الحق ، اإلنساني  لملي ني  نسان ري ةت "."ابس  
  دد  لا ان  "المسلمع الد لي م الب بالعمم من اسم  ن اء ممر ماحي لحت د ألن   ل  يعني  نهاء 
الحصار المضر ب  لا المدنييند  ال   ي عد   قابًا سما يًا لررض  الق انين الد لي   الااقات سنيا"د 

إلقرار بأحقي  ةت  ري العيش بحري   ان  يسا د سكانها  لا اللحلب منكدًا ان   لا المسلمع الد لي ا
  لا ظر رهم المعي ي   االقلصادي  الصعب .

 ا ار  بده  لا ان    ا  ار، االلحاد األ ر بي  لا  ن اء  حد  مراقب   لا معبر ررح (كما حصم 
بحريًا   ل  ردًا  لا ما سابقًاند ريصبح من الممكن ان يند   االلحاد األ ر بي م م ه ا الد ر 

ل يع   سراحيم من مخا ا امني  السلح م الميناء ري لهريب اسلح   ةيرهاد م يرًا  لا ان  االلحاد 
األ ر بي  لي  مسن لي  للح يم ه ا الم ر ا  لا  اقع  لا األرضد خص صًا ان  د م سابقًا 

 م ر ا  قام  ميناء ةت  ري  هد الرحي  الراحم ياسر  ررات.
د قرارًا  اضحًا يع ي الح، لحت  2010ان البرلمان األ ر بي قد اصدرد منلصا ي ني /حتيران  ك

بأن يك ن لديها ممر ماحي.  من  أن ارللال ممر ماحيد ان ي ك م حً    يم األسم ألتم  ةت  اللي 
لعاني   كاليات مرك ب  لسه  حري  الحرك   نقم البضاحعد  لخاياًا للضح   ن معبر ررح 

 المصر د ا  لخلصًا من االرلهان  لا المتاج اإلسراحيلي.-الس ينيال
د  لا لحديد احلياسات ل حيم ميناء 1994 كانت لسن  لقصي حقاح، ه لندي  قد  ملت ري العام 

ةت  البحر .  اكدت اللسن  ري حين د ان هنا  حاس  ملح  إل اد  لأهيم الميناء من اسم لصدير 
لا الق اا.  قد مت الحك ملان اله لندي   الارنسي د آن ا د  اسليراد حر للبضاحع  اللن قم الد لي من  ا 

ملي ن د الر من اسم   اد  بناء الميناءد   ق عت السل   الالس يني  بناء  لا  ل د  قدًا  43نح  
ررنسي  من اسم المبا ر  ري الم ر ا ال    ضع ل  حسر األسا د -مع لحالا  ركات ه لندي 

. لكن الم ر ا ل قا باعم العراقيم اإلسراحيلي   قب 2002ن ينست مع نهاي   ام  كان ي الرض ا
 اندالا االنلااض  ال اني  لألقصا.

 22/6/2015العربي الجديد، لندن، 
 
 " يتحدى حصار غزة3"أسطول الحرية  .71

ا ا ب: الخ ت  سراحيم كم اإلسراءات لمنع  ص م اس  م سديد يحا م كسر حصارها المار ض 
" من اإلبحار  لا الق ااد حامً  نا  ين 3اا ةت د لكن  ل  لم يمنع "اس  م الحري   لا ق 
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منيدين للقضي  الالس يني   ناحبًا  ربيًا ري الكنيست لم يأب  للهديدات االحل مد  ناحبًا ا ر بيًا  لا 
ارك  ري األقم.  قام النا   سلياان ةرانر من  لا ملن ساين  "ماريان ة لنبرغ" الس يدي  الم 

األس  م " ننا لسنا  حدنا من يعلبر الحصار ةير  نساني  ةير قان ني".  اضاا "نريد اإلبقاء  لا 
 الضح  الد لي إلنهاء الحصار" المار ض  لا ق اا ةت .

 سلنضم الساين  الس يدي  اللي ابحرت ي م السمع  الماضي من ستير  صقلي  اإلي الي   لا اربع 
ري  ريقهم  لا ةت د بحسب بيان صادر  ن مسم    ررنسي  لضم  نا  اً  70سان لحمم نح  

 منظمات ةير حك مي  منيد  للالس ينيين.
 يق م المنظم ن  ن من بين الم اركين ري األس  م الرحي  الل نسي الساب، المنصا المرت قيد 

ي الكنيست  العض  اإلسباني  ري البرلمان األ ر بي آنا ماريا ميراندا بيريت  العض  العربي ر
 اإلسراحيلي باسم ة ا .

" مصممين  لا الل س   لا ةت د م يرين  لا ان الضح   الد لي  3 ال يتام نا    "اس  م الحري  
 لا  سراحيم بعد الحرب اللي  نلها الصيا الماضي  لا ق اا ةت د باإلضار   لا الضس  اللي 

لسعم من ةير المرسح ان للسأ  سراحيم د 2010ا ارها الهس م  لا ساين  "ماري مرمر " ري العام 
 السلخدام العنا ه ه المر .

 اكد سلياان ةرانر ان  ينبحي"  لا المرء ان يك ن  اقعيًا. نعلم بأننا نبحر بالساه حصار لنيده اساسًا 
ق لان بحريلان كبيرلان"د ري   ار   لا الق ات البحري  المصري   اإلسراحيلي د  لكن  ا رب  ن ا لقاده 

.  سيك ن من الحبي 2010ن  سراحيم "خسرت الك ير  بر ا مام العنا اللي لسأت  ليها ري العام بأ
 سدا ان لسلخدم  سراحيم العنا ضدنا".

 24/6/2015السفير، بيروت، 
 

 مصر: الحكومة تلغي مذكرة تفاهم العاصمة اإلدارية الجديدة مع "العبار" .72
 م  الحت م كر  اللااهم المبرم  مع  رك  محمد  بد العا ي: قالت مصادر م لع د  ن الحك

"كابيلام سيلا بارلنرت" اللي يديرها رسم األ مام اإلماراليد محمد العبارد ب أن لناي  م ر ا 
مليار سني د  لا ان لسلمر ري لناي   45العاصم  اإلداري  السديد  ال   للكلا مرحلل  األ لا 

 الم ر ا ب لي  سديد    ري  سديد.
ادرد  لبت  دم ن ر اسماحهاد  ن سه  سيادي  سلل لا   داد دراسات السد    المخ    قالت المص

العام للم ر اد ري ةض ن سن د  لا ان يعاد  رح  مر  اخر  بين  ركات االسل مار العقار  
 المحلي   العالمي د د ن  سناده ل رك   احد .
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ص  ان ال رك  اللي اسسها ليست  اضارتد ان العبار  ست  ن ل رير مصادر للم يم الم ر اد خا
مصر"د  باللالي لن لك ن ضامنًا ل رك   –لها   ق  ب رك  "  مار" األم ري اإلمارات ا  "  مار 

 "كابيلام سيلي"د ا ناء لقدمها ل قلراض من البن   المحلي .
ناي د  لابعت: "العبار  رض  لا الحك م  ل رير مصادر لم يم محلي  ل ريح  كبير  من لكلا  الل

 ه  ما ررضل  الحك م   البن   معاد     ن ال رك  لن للمل  اراضي الم ر اد  اللي سلظم الد ل  
 محلاظ  بها".

 ا ارت  لا ان هنا  اسلياء من سهات رريع  المسل  د بسبب  دم اللتام العبار بما الا،  لي  ري 
 لكلا  اللناي  للمرحل  األ لا.م كر  اللااهمد  ال   د اللي ا لنهاد بل رير ما يقرب من  ل ي 

 24/6/2015المصري اليوم، القاهرة، 
 

 الضفةبتحليالت أمنية وعسكرية صهيونية لعملية رام هللا ومخاوف من وجود بنية تحتية لحماس  .73

ك ات لحقيقات اسراها سهات "ال ابا " : لرسم  مركت دراسات  لحليم المعل مات الصحيا 
ار  لا مسل  نين قرب "رام هللا" قبم ي مين ان  المنا   را سيًدا الصهي ني بعد  ملي     ، الن

نق   ضعا السيش ري المن ق د  هاسم المسل  نين من مسار  صارد مع معررل  المسبق  بعدم 
 حياتلهم للس ل.

 ال لسلبعد  ق ا خلي  منظم  لحرك  حما  خلا العملي د ألن المنا   خ   سيدًا نق   ضعا 
 د   لم بعدم ل اسده ريهاد  ل ل  اخلار هدر  بدق  ري من ق  سبلي  صعب  السيش ري المن ق

اللضاري   سهل  الهر بد ري حين يسد ال ابا  صع ب  ري ك ا  مليات م ابه   لا ض ء 
لناي ها  بر  خ   احدد ألن  لي  من السهم ال ص م ل خ  ينام ب كم  بيعي  يسليقظ بني  

 لناي   ملي .
صع ب  ري لأمين الحماي  لمسل  ني  خ م ايام السمع   السبت من كم   اضارت: يسد السيش

اسب اد حيث ينم المحات منهم الك ير من الينابيع بالضا  الحربي د  الك ير منهم ال ينس، مع السيش 
 مما يح م ه ه األماكن  لا لقم  ساحح  للناي  العمليات.

ب كم ررد د  ال   ق  أل  رصيم رلس يني ريهاد ريما اظهرت اللحقيقات ري العملي  ان  لم لناي ها 
نظرا ألن  س د المسل  نين ري المن ق  اللي  قع ريها الهس م كان  رضياد  لم يكن رع  ي ميا 
بحيث يمكن رصدهمد  باللالي اللخ ي  للناي  الهس م ضدهمد  ان  مليات البحث  ن منا  العملي  

د  اسلس ابهمد   ن  مليات  سكري  ري المنا ، سلسلمرد  سل مم لاليش مناتم الالس ينيين
 الترا ي   الكه ا بح ا  ن المنا .
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 ل ير اللحقيقات ان المسل  نين اقلربا من رلس يني   سها ل  سناال ح م  س د ينابيع مياه للسباح  
 ري من ق  قريب د  ال ان  راسأهمد  بادر بل  ، النار  ليهم من مسار  لقم  ن نصا ملر. 

رحي  ال تراء "بنيامين نلنياه "  ن  اللحقيقات  الع مات ل ير  لا ان  الهس م لم لناي ه بني   قام 
مسبق د  يسر  لحديد ه ي  ال خ  ال   نا  الهس مد ملعهدا باالسلمرار ري العمم من اسم 

ت  ي اء ا لقال د ما يعني ان الهد ء النسبي ري ك ير من األحيان ي ير  لا  مكاني  لضليلناد رمحا ال
 م ا نينا مسلمر  ري كم  قتد  لكن سن اصم بكم ال ساحم الملاح  لنا محارب  المسلحين.

 
 التنسيق األمني

ريما ا لبر الرحي  الصهي ني "رن رين ريالين" العملي  بأنها حلق  اخر  من اللصعيد الخ ير ال   
ااد دا يًا المسلمع الد لي ل هده " سراحيم" ري األ هر األخير د  ه  لن يسمح بم م ه ه األ ض

  العرب ري الخ  األخضر  القياد  الالس يني  إلدان   اضح   حاسم  للعملي . 
كما  ن  دد من السياسيين الصهاين  هس ما  نياا  لا الحك م د  الهامها باللقصير ري حماي  

ري الضا  امن " سراحيم"د  د ا بعضهم للناي  حم ت ضد الاصاحم الالس يني د خص صا حما  
 الحربي .

 ا لبر المحلم العسكر  "امير ب حب  " ان  الهس م ال    قع قرب رام هللا يك ا نقا  الضعا لد  
السيشد   سته  ن م اسه    رات اآلالا من سكان مخللا المنا ، ال ين يل سه ن بد ن لنسي، 

ات  ن  مكاني   ق ا الهس مد لينابيع المياه ري الضا  الحربي د م يرًا لعدم ل رر ا   ن ار ا  من ر 
ألن بعضا من ينابيع المياه ال ل سد  ليها ا  حراس  امني  ا   سكري د  ةالبي  الينابيع الرحيسي  
اللي يل س   ليها آالا المسل  نين كم ي م سمع  ل هد احلكاكات مع رلس ينيين ال للعد  لبادم 

 الكلمات القاسي .
ل قع ان يسلمر سار المحات من الصهاين  لمنا ، (جن بد ن  يقدر السيش ان  رةم الهس مد ره  ي

لنسي،د مما ي ير إلمكاني   احلمالي   ق ا هسمات اخر د خاصً  ري ظم ر م السيش ري  يساد 
  سيل  لمنع االحلكا  مع الالس ينييند ا  منع لحر  السيارات.

ص   سمع  لحل    اضاا: احد ا كام الخ ر األمني ان يق م رلس يني بعد سما   لخ ب  
م اقا مل رر  خاصً  خ م  هر رمضان للناي  هس مد  ال يسلبعد  مكاني  ان لك ن البني  اللحلي  
ن كان العمم الارد  ه  األك ر حض راد ألن منا  الهس م املل   لحما  لقا خلا الهس مد  ا 

ي، االنسحاب من معل مات بأن من يأل ن ل سلحمام ال يحمل ن ا  اسلح   بد ن حراس د  ان  ر 
مكان الهس م اسهم من خ م القر  المسا ر د  ه  يعرا ان  ال يمكن الرد  لي  بل  ، النار 
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 الهر ب بسه ل د كما ان السيش  األمن لم يسدا  ريق  لللعامم مع الظاهر  اللي لعلمد  لا ان 
 م يه د.المسلح ي هب للن م لي د ليسليقظ ري الي م اللاليد  يقرر لناي  هس م  قل

ريما ن رت " سراحيم" لعتيتات كبير  ري محي  رام هللا بالضا  الحربي د  ارسلت المحات من سن دها 
للقر  القريب  للبحث  ن ا  ادل  ملعلق  ب خ  منا  العملي د حيث اقلحم سن د مناتم الالس ينيين 

 حيث نا ت العملي .بعد  قر د  ركت ا اك ر  لا قري  دير بتيع القريب  من مسل  ن  "د ليا" 
 يعلقد األمن الصهي ني ان منا  العملي  ان ل، من القري    اد  ليهاد  نصب السيش حاستا  سكريا 
 ابلا  لا المدخم ال مالي للقري د لللدقي، ري ه يات العابريند  رال يالش مناتم مخللا  لالي ا 

  لسسيم الايدي  الخاص  بالمحام دقيقا  يسلس ب ساكنيهاد كما صادرت الق ات العسكري  سميع اسهت 
اللساري   مح ات المحر قات القريب  من المكاند حيث لراسع ه ه األ ر   ري محا ل  للحص م 

  لا ا   را خي .
 

 نقاط الضعف
 قام المحلم العسكر  " ام   هرحيم"  ن  العمليات الاردي  ري الضا  الحربي  ل كم لحدًيا 

ند اللي لحا م اللأقلم معها من  رلر  د ن راحد د ألن ةياب البني  اللحلي  سلخبارًيا كبيًرا ألسهت  األما
المركتي  لحرك  حما  بالضا  صعبت  لا اسهت  األمن مهم  م حق  العمليات الاردي د  قد لسأت 
منخرًا لملابع  م اقع الل اصم االسلما ي ب كم مك ا ري محا ل  لقراء  الن ايا المسلقبلي  للمنا ين 

ديين المالرضيند  ا بلت العمليات الاردي  السابق  ان بعض المنا ين كلب ا  بارات ل حي بنيلهم الار 
 القيام ب يء.

لكن األمن اكل ا المحت  بعد ر ات األ اند كما ان  مليات العامين الماضيين مبني  ري ةالبيلها 
  الضعا بسر    لا اسلح م الار  بعيدًا  ن اللخ ي  الساب،د حيث ي خ  المنا  ن نقا

 ملنته ن يرلاد ن نبع مياه  هم ةير مسلح ند رلي  ينلظر ن سيار  لل صلهم لبي لهمد  ما  اب .
  تا انعدام العمليات االسل هادي  داخم الحار ت منخرًا لعد  اسباب منها  ص م حما  لقنا   

 بر اللنسي، األمني  بانها ال لخدم سياسلها  لا المسل   العالميد  لضيي، الخنا،  لا ن  احها
ال  ي، بين السل   الالس يني   " سراحيم"د  قل  خبراء الملاسرات لد  الحرك  بالضا د  ةياب الهرم 

 القياد  للسنال العسكر  هنا .
 قد ابدت محارم امني  صهي ني  قلًقا  ميًقا ان  لم م  ملي     ، النار اللي نا لها خلي  لابع  

  من  مليات اك ر خ  ر د   كرت ان قاد  السيش  األسهت  االسلخباري  لحرك  حما  مقدم  لسلسل
يخ  ن ب كم خا  من خ ر خ يا الحرك   ات ال ابع المحليد اللي ال لخضع لنظام هيكلي 
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حبا   مليال د بسانب القل، من العمليات الاردي  اللي ينا ها ارراد يقرر ن  لنظيمي يسهم للبع د  ا 
 ه ه العمليات. ب كم مااسل لناي  م م

 ن هت ان هنا  خ را  ديدا ان يلمكن منا   العملي  األخير  من المبادر  مسدداد  لناي   مليات 
ضد المسل  نين  السن دد قبم ان يلمكن سهات "ال ابا " من  لقاء القبض  ليهمد  نقلت  ن قيادات 

األمني  كان ل  بالا األ ر ري  سكري   ن اللعا ن األمني ال   لبدي  السل   الالس يني   اسهتلها 
اسلقرار األ ضاا األمني  ري الضا د مسلدرك  ان اسهت  السل   لي  ب سعها  حبا   مليات لخ   

 لها خ يا محلي  ا  ارراد.
 ا ضحت ان آلي   مم خ يا حما  لق م  لا اسلح م رر   ابر   لخ ي  سريع  لحديد نقا  

المسل  نات ال ين ينلظر ن  ساحم النقم العام ري الليمد  الضعاد م م لسمعات الملنتهين  سكان
 ان معظم منا   العمليات يك ن ن ةالبا د ن انلماء لنظيميد ما يسعم من  ب  المسلحيم  حبا  

 العمليات قبم لناي ها.
ضاب  صهي ني كبير ري قياد  المن ق  ال س ا قام  ن  حما  قررت  دم لناي   مليات لاسيري  

حيم" ألهداا سياسي د  لي  ألن األمن الصهي ني يحب هاد  ان حما  ل صلت لقنا   داخم " سرا
ماادها ان لناي   مليات لاسيري  ري قلب المدن يمنح لم ابيب الارص  لمهاسم  الحرك د   تلها 

 د ليًا.
ت ريما  ار  الع رات من السن د من مخللا ال حدات العامل  ري الخليمد بلدريبات  سكري   منا را

بالقرب من الحرم اإلبراهيمي ال ريا سن ب الضا  الحربي د  سرت اللدريبات ري احياء البلد  القديم  
  ارا السهل   من ق  مدرس   ار، بن تيادد  محي  الحرم اإلبراهيميد   ملت منا رات  لا 

سعاا ا لي لعمليات محلمل    مليات  خ ء سن دد  اقلحام احياء    مناتم  مليات    ، نار  ا 
  اسلمرت لعد  سا ات. 

 القناة األولى
 23/6/2015مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3349الترجمات العبرية 
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محسن صالحد.   
يظهر ان  م  مي  لد  األ راا الاا ل  ري ملا ق اا ةت د للسير بالساه هدن    يل  المد د ا  

  لا األقم السير بالساه اسلك اا اإلمكانات الحقيقي  للناي ها.
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ةير ان ه ه األ راا لخللا ري ت ايا نظرها  معاييرها  ا لرا الها   ر، ضمان مصالحها. 
رلحما   ق   المقا م  مقاربلهمد  لقياد  السل   ري رام هللا مقاربلهاد  لمسراحيليين  من خلاهم 

 ر تا ي  نظرهاد  لأل ر بيين  سه  نظرهم.األميركي ن رنيلهمد  لمص
 ل ل د رل ا كان  م  ل ار، بالساه الاكر د   ع ر بأن "اللعب " قد بلحت مداهاد  ان  لي   م  ا را، 
سديد  يمكن ل ظياهاد  ان السميع سيخسر ن (ا  قد يخسر نن من   ال  امد الحصار  الحرب 

أل مان اللي سيض ر كم  را لدرعها لل ص م  لا  الدمار.. رما تام هنا        يم ري لحديد ا
 ل ار، يند  للهدن  المن  د .

 قد الخ ت ركر  الهدن  ال  يل  المد  بين الكيان اإلسراحيلي  بين ق   المقا م  ( خص صا حما ن 
ري ق اا ةت   ك  اك ر سدي  ري األسابيع الماضي .  ظهرت معالم الاكر  ب كم اك ر  ض حا 

برت سير د مبع ث األمم الملحد  المنلهي   اليل د  لا لبني  سلراليسي  "ةت  ا ال"د  ندما د ا ر  
 للضمن ركر  هدن  بين " سراحيم"  بين الاصاحم الالس يني  مد  خم  سن اتد  ان لك ن الهدن  
لحت مظل  حك م  الل ار، ال  نيد  يلم خ لها ررع الحصار كليا  ن ق اا ةت د  ا  اد  اإل مارد 

 ميد الن ا  العسكر  للمقا م  ر ، األرض  لحت األرض. لس
ال رت للنظر ان سير  لم ي رل م ر     ال بعد انلهاء  اليل د مما ا  ا من را سلبيا  لا رقدان 
الم ر ا سانبا من سديل   مصداقيل . اما ل ني بلير مبع ث اللسن  الربا ي    ام السن ات ال ماني 

ري األيام األخير  قبيم انلهاء  اليل د ليلحدث  ن ضر ر   ضع حد  الماضي د رقد برت ه  اآلخر
  نهاي  لمعانا  ق اا ةت .  ا لن بعد تيار  الق اا ان  ملحم  لرني  األ ضاا للحير.

اما المن رات العام  لخ ل  رللحدث  ن لناتالت  سراحيلي  ( كأن ال را اإلسراحيلي يقل ع سانبا من 
لق ااد   ن حال   حد  رلس يني  ل سع " ملي  الس م".  لابع بلير حق ق !ن   ن رلح معابر ا

ن ا   راللقا خالد م عم رحي  المكلب السياسي لحرك  حما د معبرا  ن ضر ر  ر  الحصار 
  ن الق ااد   ن ضر ر   دم لسا ت حرك  حما   اللعامم األ ر بي المبا ر العلني معها.

ادرلا سير   بلير لظهران  كأنهما "صح   ضمير" ملأخر د ا  لي  من ال اضح لماما ما   ا كانت مب
ان الظر ا نضست بما يكاي لي رحا ما لديهما بصراح د ا  انهما يلعبان د را حان  قل  ري 
المنظ م  األ ر بي  العالمي  للرليبات نهاحي  ا   ب  نهاحي  لملا ق اا ةت . ةير ان  من المنكد ان 

ا ري األ هر األخير  يحا م لقديم مقارب  مقب ل  (من سميع األ راان لا  هنا  ن ا ا ا ر بيا ملتايد
الحصار  بدء اإل مار.  ين   الس يسري ن  الد م اإلسكندناري  ري ه ا المضمارد كما ان لل ني 

 بلير   قال  الخاص  مع السل ات البري اني   األميركي .
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ا ملان بق   لا  الحصار  لناي  اإل مارد قد  يظهر ان ق ر  لركياد الملاهملان لم قا حما   الد
 قدملا مقلرحات لررع الحصار مقابم هدن    يل  األمد.

 بالنسب  لحما   معها ق   المقا م  ري الق ااد رلنها لر  ان ر  الحصار   ملي  اإل مار هي 
الد لي د ح،  بيعيد  ان الحصار بحد  ال  ه  سريم  ضد اإلنساني د  يخالا األ راا  الق انين 

 ان  ال ينبحي رب   بنتا س ل المقا م .  ري ال قت ناس د لدر  المقا م  حاس  ابناء الق اا 
لاح  المسام لم مارد ري ض ء حال  اإلنها  اللي  صم  ليها الق اا بعد  السلرداد انااسهم  ا 

راح  لعب ي   ماني سن ات من الحصارد  بعد      حر ب مدمر د  ك ل  حاس  ق   المقا م  السل
 لسدد ريها  مكانالها  قدرالها.

ةير ان حما  ري ال قت ناس  للعامم مع  ر ض الهدن  بالك ير من الل ك   الح رد خص صا 
ان الحر ب السابق  ا قبلها    د  اللتامات با  الحصار  باإل مار..  هي    د لم للمد  نكث 

 ال را اإلسراحيلي بال ات لعهدال  لساهها.
  ان ا رارا ةربي  سلملها اقلراحات لهدن    يل  المد   انها لق م بدراسلها..  الم لع اكدت حما

 لا رد د حما   لعليقالها به ا ال أند  اللي ساءت  لا السن   دد من قادلها  نا قيها السياسيين 
ر   اإل  ميين ام ام  سما يم هني   م سا اب  مرت ،   تت الر ،  اسام  حمدان  سامي اب  ته

سما يم رض ان.. ي حظ ان م قا حما  يللخ    ر ت  بره م  ص ل البرد يم   اهر الن ن   ا 
 ري:
  س ب  س د ضمانات للتم " سراحيم" با  الحصارد   قا ا لداءالها. -0
ان لك ن اللهدح  ال  يل  المد  ضمن حال  ل ار،   نيد  خص صا بين رصاحم المقا م  ري  -6

 ق اا ةت .
ن اللهدح   لا حساب لارد " سراحيم" بالضا  الحربي د  اال لند  بأ   كم لاصم الضا  اال لك   -3

  ن الق اا.
اب  ماتن ال   يرا  منظم  اللحرير كما يرا  السل   الالس يني   حرك  رلح  ي س   حك م  الل ار، 

اصم ال  ني؛ لحدث بلح  الهامي  مل كك  لساه حما    ر ض الهدن  ال  يل  المد   الل  
 األ ر بي معها.

د الهم اب  ماتن حما  بأن 6102يناير/كان ن ال اني  06 ري حدي   مع م قع الب اب د مصر ري 
قيادلها سلس ا مع اإلسراحيليين  ان  حدث الاا،  لا ل بي، م ر ا " يس را ايلند" القاضي بلن اء 

د  اللخلي  ن القد   ح، د ل  رلس يني  ري الق اا مضارا  ليها ستء من اراضي سيناء المصري 
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نهاء القضي !! مضياا ان   لا حد معل مال  رلن "حما   قعت بالاعم مع  سراحيم  لا  الع د   ا 
 الم ارق   لا الم ر ا".

  اد اب  ماتن اللهام حما  بااللهامات ناسها لقريبا ري حدي   مع للاتي ن العرب ال   ن رت سانبا 
د منكدا ان اللقاءات مع " سراحيم" لمت 6102ابريم/نيسان  2من  صحيا  االلحاد اإلمارالي  ري 

 03بم ارك  قاد  كبار من حما !!  م  اد ل كر االلهامات ناسها مع  كال  سب لني  الر سي  ري 
 06د  م كام االلهامات  الها ري خ اب  للمسل  ال  ر  لحرك  رلح ري 6102ابريم/نيسان 
 .6102ي ني /حتيران 

ماتن صدرت لح يرات ا  الهامات مب ن  لحما  بالسعي لاصم ةت   ن الضا    لا من ام ابي 
من قيادات ري اللسن  اللناي ي  لمنظم  اللحرير ا  الاصاحم الالس يني د ام ام  اصم اب  ي سا 

  سميم  حاد   احمد مسدالني  صالح تيدان  ربال مهنا.
مبا ر  مع السانب اإلسراحيليد  ان اما حما  ركررت مرارا ان  لم لحدث ماا ضات ا  الصاالت 

اللح  اللي ياهمها االحل م هي المقا م   الصم دد  لح  البندقي د  انها لررض األركار اللي لعمم 
 لا لمتي، ال  ن ا  اللاري، بين ال عب الالس يني.. حسبما ا ار ل ل  م   القياديان  تت 

سما يم رض ان.  الر ،  ا 
ر  ان ابا ماتن  قياد  السل   ري رام هللا لالقر  لا المصداقي  حين الملابع لل أن الالس يني ي

للحدث  ن مخا رها ال  ني  من لناتالت لحما د رمن ناحي  ا لا:   ا كان  م  من ي خاا  لي  
(ا  من ن ري لقديم اللناتالت ره  اب  ماتن ناس   مع  خ  اللس ي  السلمي   "مدرس  ا سل "د اللي 

رلس يند  ا لررت بد" سراحيم"  نب ت العنا (ا  المقا م  بلعبير اد،ند  ان أت لناتلت  ن معظم 
سل   لق م بد ر  ظياي ري خدم  االحل م ري الضا  الحربي  اك ر مما لق م بخدم  الم ر ا 
ال  ني الالس ينيد  اسلنترت ناسها امنيا ري اللنسي، مع العد  اإلسراحيلي  ري م ارد  ق   

 المقا م .
احي   اني  رل ا كان  م  من ي خاا  لي  (ا  من ن ري سل ك  ال  ني ره  ايضًا اب  ماتن  من ن

 ا  ان  ري قياد  السل    المنظم د بعد ان قام ا بلقتيم منظم  اللحرير  لا داحر  من د احر السل  د 
  د  بعد  بعد ان   ل ا المسل  ال  ني الالس ينيد  بعد ان   ل ا ايضًا المسل  الل ريعي للسل

ان ح ر ا  الح ا كم البن د الملعلق  بالعداء لد" سراحيم"  الم ر ا الصهي ني من المي ا، ال  ني 
ن VIPالالس ينيد  من  ان ارلب  ا بمسار اللس ي  السلمي د  حصل ا  لا ب اقات الاي آ  بي (

 اإلسراحيلي د  ر رش لهم السساد األحمر األميركي.
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ر ابي ماتن  من مع  من "د يل  ةت " المحلمل  ه  ري  سه  اآلخر  من ناحي   ال   رلن لح ي
"رتا  " يسلخدم نها خ ي  ررع الحصار  لا ةت د قبم ان لق م حما   ق   المقا م  بالرض خ 

 لكار  م الب   ا لرا ال  الملعلق  بهيمن  سل ل  ري رام هللا  ليار اللس ي   رلح  لا ق اا ةت .
 السل   للكأت ري اللعامم الساد مع ملاي الحصار  اإل مار ري الق ااد  بمعنا ان قياد  المنظم 

باإلضار   لا لبا حها ري لناي  اسلحقاقات المصالح  الالس يني  بما ري  ل  القيام باللتامالها 
ال بيعي  ري لاعيم األسهت   المنسسات ري الق اا  لسليم الر الب للم ظاين  ةيرهاد بانلظار ان 

نا  الخانق  (بسبب الحصار  الدمار مع لراسع الد م الماد  لحما ن رعلها ري ان لأليهم لاعم المعا
 حما   هي راةم  ا   هي " الح "  لا حد لعبير قياد  رلحا   كبير.

 باللالي رلن خ ي   با  ه  ان للسا ت حما  حال  الللكن لد  سل   رام هللاد  ان لسعا للناي  
لها.  باللاليد رلن نا   حما   ق   المقا م    عبيلها سلبقا  لسلمرد الااقات اللهدح   اسلحقاقا

  ه  ما ال يريده  با  حاليا.
السانب اإلسراحيلي ه  المسلايد األكبر من االنقسام الالس ينيد  من رصم ق اا ةت   ن الضا د 

اللس ي    من  س د سل لين ملنات لين.. ةير ان الخ  اإلسلراليسي اإلسراحيلي يلس، مع مسار
 مسار ا سل  ال   يم ل  اب  ماتن  مع السل   ال ظياي  الم س د  ري رام هللاد  لي  مع ق   
المقا م .  ل ل  رلن لح  النار  الحصار  الدمار كانت هي اللح  اللي لعاملت بها " سراحيم" مع ق   

 المقا م  ري الق اا.
ر بيا  بدرسات ملاا ل   سراحيليا  مصريا ان السديد ري األمر ان هنا  م ا ر  قنا ات ملتايد  ا  

الحصار  صم حده األقصا د ن ان يحق، النلاحس الم ل ب ..  ان حال  ق اا ةت  اخ ت لن ر 
باناسار األ ضااد ا  بانهيار  امم للمنسسات المحر م  من م اتنالها  قدرلها  لا العممد  بحال  

  لا القا د   "دا ش" (لنظيم الد ل  اإلس مي ن. من الا ضاد  انل ار "الل را"  الق   المحس ب 
ه ا باإلضار   لا ان الحصار لالرات   يل  اصبح امرا ال لرةب الد م األ ر بي  باالسلمرار ري 
   اح  ة اء  ر ياد بعد ان انك ا ر ل   ا مان  األخ قي   القان ني   السياسي .. بينما لتداد 

   با لباره  صم   ار ري سبين من يمارس   من يد م .الم البات ال عبي  األ ر بي  باك
نعمد يسب  دم اللعامم ببراء  مع ا  ل  رات مهم  ب أن كسر الحصار من ال را اإلسراحيلي ا  
الحربي.  يسب ان ل سد م اقا محدد   ضمانات لنكد  لا ان اسلحقا، كسر الحصار  اإل مار 

ناس د يسب  دم االسلخااا بالصم د الهاحم ه  اسلحقا، ضمن ل ار،   ني.  لكن ري ال قت 
 الراحع ألهم الق ااد  لألداء العسكر  الملميت لحما   ق   المقا م د  انهم يسب ان ينلت  ا 
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االسلحقاقات اللي التم العد  بها ناس د  ان يلم اللعامم مع الحصار ك ضع  ا  اسل ناحي مخالا 
 ني ..  لي  كحال   ادي  ي ير انلهانها اسلحرابنا.للقان ن الد لي  المعايير األخ قي   اإلنسا

 حما   ق   المقا م  اللي  ارقت  لا حك م  الل ار، لم ل ار،  ليها للق م بلناي  ما  ست  ن  
نما لررع س ي  العمم ال  ني  االحل م اإلسراحيلي من لركيع للمقا م   نتا اسلحلها  لهميش ق اهاد  ا 

-  ماتن ان يق م بل بي، معايير سل   رام هللا ال ظياي   لا ق اا ةت  الالس يني. اما ان يل قع اب
 ره  مخ ل. -ال   لحرر من االحل م  قدم اس  ر  ري اللضحي   المقا م 

حما   ق   المقا م  هي اللي قاللتد  هي اللي حمت الق اا  لحملت مسن ليال د  هي اللي 
راخيا  مماحكات حتبي  للضح   ليها ا  للأخير انلت ت اللعهدات با  الحصار.  هي  ندما لر  ل

الحصارد رمن حقها ان للابع ال ر، لللناي  العملي إلنهاء الحصارد  هي  ندما  ارقت  لا حك م  
ها ال ر ي  النضالي   ال ال ر ي  ال عبي  الدسل ري د  لم لكن هي اللي  ال را، ال  ني لم لكن لنقص 

 ي ال ر ي  أل  حك م د  ليلاضم اب  ماتن بالرس ا  لي  لع م  مم المسل  الل ريعي ال   يع
  ن كان حريصا بالاعم  لا  دم االسلارادد   لا احلرام العمم المنسسالي القان ني  الل ريعي.

 اخيراد ربدم ان يق م اب  ماتن  قيادات ري المنظم   السل   بلسميم اس اء المصالح  ال  ني د 
لا  ركاء المصالح  ال  ني  الرحيسييند  ليهم اللقدم خ    لألمام  ل تيع االرلراءات  الد ايات  

ناا  المصالح د  ررع الحصار  ن الق اا.  ري لعتيت بناء ال ق د  ا 
 23/6/2015، الجزيرة نت، الدوحة
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 هاني حبيب
ها ه  لقرير لسن  اللحقي، الد لي  ح م الحرب اإلسراحيلي  بعد ان لأخر صد ره      ا هر كامل د 

 لا ةت د ي ،  ريق   لا األ راا المعني    ساحم اإل  م المخللا د  ل  ان  كان من المقرر ان 
يصدر ه ا اللقرير ري آ ار الماضيد ل ال ان  سراحيم  بعد حمل  منظم   نلها ضد رحي  اللسن  

لل د  من  م الع د   لا اللحقي، من سديدد األمر ال   مدد الالر   ليام  ابا د نسحت ري اسلقا
 التمني  إلنساته.

ل به  «  دان  السانبين» كان من ال رتد ان   بالرةم من العنا ين البارت  ل ساحم اإل  مد ح م 
د ا ادت  بر لصريحات لقيادلها  النا قين باسمها« حما »سراحم حربد ري اللقريرد  ال  ان حرك  

« ب اب  الهدا اإلخباري »باللقريرد يع د  ل  نظريًاد  لا ان لسن  اللحقي، الد لي د  رقًا لما ساء ري 
 ن مصادر « الب اب » مدت  لا ل تيع لرسمات  مقل اات  مح  رات ملباين   لا الارقاءد    نقلت 
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ق  بحرك  حما د خاص  ريما    مي   سراحيلي  ان النسخ  العبري د نقلت االنلقادات  اإلدانات الملعل
يلعل، بل دامها ل احد    رين م لبهًا باللعا ن مع االحل مد ري حين لم لظهر ه ه اإلدانات 

  المقل اات ري النسخلين العربي   اإلنسليتي .
 ال  ان الم حظ  األبرت ح م   اد  حرك  حما  باللقريرد لع د  لا ان  د اللقرير د اضاا  ر ي  

 لا  ك  ما « لكليكًا درا ياً »حرك  بحار األناا،د  ل  ان اللقرير ا لبر ه ا األمر  لا قيام ال
لحا م  سراحيم  قناا الرا  العام العالمي ب د  ه  ان مهم  ه ه األناا،د  ات  ابع هس مي يهدد 

رات ري ه ا الن  د كما لعلقد د منح القان ن « حما »امن المدنيين اإلسراحيليين للخ رد حرك  
لد لي  رقًا لما ساء ري اللقريرد صا  ال ر ي   لا  قام  األناا،د ا   لا األقم رلن قيامها ب ل د ا

لن ي كم  مً  يلنارا مع القان ن الد ليد األمر ال   سي سعها  لا المضي قدمًا ري حار المتيد 
 حسب لصنيا لقرير اللسن .« اللكلي  الدرا ي»من األناا،د  ات 

 رت د مسددًا د ان ه ا اللقريرد  خ رًا لكار  لقارير اللسان اللحقيقي  السابق د حملت  ال  ان األمر ال
المسن لي  للقيادليند السياسي   األمني  ري  سراحيمد  لي  للسن د منا   األ امرد  يحمم اللقرير 

رحي   المسن لي  لكم  را من ا راا  صدار األ امرد  باللاليد رلن ه ه الصياة  المحكم  ل ام
الحك م    تراء الحرب  األمن ري الد ل  العبري د  ضار   لا القيادات السياسي   األمني د خاص  

 المسل  ال تار  المصحر ال   كان ي س  آل  العد ان اإلسراحيلي  لا ق اا ةت .
 ي ار  لا ه ا الصعيدد  لا ان هنا  سداًلد ري  سراحيمد  قب صد ر اللقريرد ح م  مكاني  ان 

لمل  نلنياه د  ا ضاء حك مل   خاص  ري المسل  ال تار  المصحرد من المسن لي د بعد  دانلهم ي
من خ م اللقريرد   ل  للسنب لقييد حركلهم خارج الد ل  العبري د قاد  الار،  األل ي  ري السيش 

حميلهم د قاد  اإلسراحيليد  بر ا  ن قلقهم من لهرب القيادلين السياسي   األمني  من المسن لي د  ل
الار،  األل ي  د مسن لي  ما قام ب  السيش اإلسراحيلي من م ابح  لدمير للبني  اللحلي  ري ق اا ةت د 
 ان للار د لسان اللحقي، بما ريها لسان السناحي  الد لي  باللحقي، معهمد بعد ان يلخلا كبار 

 اللعليمات لقاد  السيش ا ناء الحرب المسن لين ري الد ل  العبري   ن مسن ليلهم ري  صدار األ امر 
 اإلسراحيلي  ال ال  د قبم  امد  لا ق اا ةت .
د ريما يخ  لحقيقالها ح م الحرب «السناحي  الد لي » لكن.. هم من لأ ير له ا اللقرير  لا  مم 

ال ال    لا ق اا ةت ؟! سنام م ر اد ألن اللقريرد  ب كم ةير مبا رد ل س   لا المحكم  
ي  ري الها   ندما ساء ري اللقريرد ان   بعد ر م كم ال ر، لللحق، ب كم منكد   اضح السناح

ح م مسريات الحربد رلن المحكم  السناحي  الد لي  قد لك ن ال سيل  ال حيد  اللي يمكنها ردا 
 السانبين من الدخ م ري س ل  اخر  من المعار .
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لحرب الك مي  مسددًا لد  األ سا  السياسي  لقرير لسن  اللحقي، الد لي  الم ار  لي د ا اد ا
 اإل  مي  ري  سراحيمد حيث سب،  ان انلقد البعضد ررض  سراحيم اللعا ن مع اللسن   اسلقبالهاد 
كما لم للمكن  سراحيم من ل كيم لسن  لحقي، مسلقل د   كلت لسن  لحقي، حك مي د ما اضاا 

  ك كًا حقيقي   لا نلاحس لحقيقالها.
 م البعضد  ن   لا  سراحيم ان لنلهس سياس  مخللا د بل كيم لسن  لحقي،  لقصي حقاح، ل اد يق

مسلقل د لحظا بال ااري  الم ل ب  الكاري  ل  لراا بهاد حينهاد  حينها رق د يمكن لمحكم  
السنايات الد لي د ةض النظر  ن اللحقي،د ألن قان نها يمنحها اللخلي  ن اللحقيقات ري حام 

إلمكاني  القان ني د لد  األ راا المعني  إلسراء لحقي،  الي مسلقم   اااد بد ن  ل د رلن ل ررت ا
نلاحس لسن  اللحقي، الد لي  الملضمن  ري اللقريرد سيساهم ري الخا  قرار لسن  السناحي  الد لي د بالح 

حيم ري لحقي، د ليد يسعا السانب الالس ينيد بكم سهدد من خ ل د لللع يض  ن نسال  سرا
  ضع  قبات امام ماا ضات ساد   م مر !!

 24/6/2015، األيام، رام هللا
 
سرائيل تخرجان بـ "التعادل" ... .76  "حماس" وا 

 بن كسبيت
د اللي لن ر ريها األمم الملحد  الالس يني-اإلسراحيليمن  بدء الصراا  األ لاقد لك ن ه ه هي المر  

لحصيم حاصم.  لا مد  السنين لم ا لبار األمم الملحد   لقريرًا مل اتنًا يلعل، بلسراحيم. ه ا لي 
مل اتند مكب لد « السرا الصامد»منظم  مبيع   معادي د  ان النلاحس معر ر  مسبقا. اللقرير ح م 

 قد املنع  ن ل سي  االلهام ب كم  اضحد  ابلعد  ن اللسميات  الل صيات ال م لي د  اسلخدم 
(رةم ان « حما «النلقادات ب كم ملساٍ  لقريبا بين  سراحيم  الك ير من كلمات اللحاظد   تا ا

انلصرت ري لقرير « حما »كانت    الم ل  كر باالسمن. لعال ا ال نسلخا به ا. « حما »
ة لدسل ن  لا  سراحيم ب كم حاسمد ران اللقرير الحالي ينلهي باللعادم.  ري ا قاب ة لدسل ن 

 .لي  سيحاً « السرا الصامد»ران لقرير 
 لقرير األمم الملحد  ال «. حما »ري ه ا الل اتن. يسب  لينا اال نخرج باللعادم مع    كالي هنا  

د  الس هري  لكم الحدث. م م من ال   األخ قي د اإلقليمي يأخ  ري الحسبان السياقات اللاريخي د 
« حما »د  ل  ان األخيربدا؟ يلساهم اللقرير حقيق  ان  سراحيم انسحبت من ةت  حلا السنليملر 

كانت معني  السل ا ت ان لقيم ري ةت   اح  من النم   االتدهار. لكن األمر ال حيد ال   لريده ه  
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لدمير د ل   سراحيم.  يلساهم لقرير األمم الملحد  حقيق  ان  سراحيم هي ال را ال   يدارع  ن 
 ناس  من  االنسحاب من ةت .

الم لعم لي  هنا   األ س ا يحدث ري المحي . راي ال ر،  يلساهم لقرير األمم الملحد  ايضًا م
ق    سكري  لح ر الم ا نين قبم القصا. السميع ي بح السميع د ن لمييت ري الديند الل ند السن  
ا  العمرد  ال ي سد ا  ا لبار لمبادئ القان ن الد لي  الرن   ل ق ع  لنًا. كم ه ا لم يهم القاضي  

م يكن من ص حيلها. لقد حصلت  لا حدث  سكر د  دد من القللا مير  دياي ؛ ألن ه ا ل
من ناحي  الحقاح،د  حا لت ان لك ن م ض  ي د  ه ا ي قام ري  األمر المصابين  قامت باح  

محكم  السنايات الد لي  ري الها  (رق  هي ل صيند   لا األمرصالحها.  هي ال ل لب لح يم 
دل سهات القضاء اإلسراحيليد  لق م  ن السيش اإلسراحيلي د  لمل«حما » ال لقبم حسس  مبررات 

 ري لح ير الم ا نين. اخر قد ب م سه دا اكبر من اللي لب لها سي ش 
هاسم بعضناد ا م من ام د اللقريرد  قام  ن  كان سخياًا. يبد  انهم كلب ا الرد قبم قراء  اللقرير 

  ناسها م م لل  اللي كانت  لا القاضي لم لكن  م  لهسمات  لا القاضي اخر بك ير. من سه  
ة لدسل ن. ال ضع الحالي يل لب لاكيرا مخللااد لقد آن األ ان لكي نك ن اك ر حكم    لا ح، 

مر  ان المبارا   أل ماللأقلم معها.  ي بت اللقرير الحالي  األرضماك ر. ه ه هي اد ات اللعب د  من 
نليس .  ان  يسب السل   مع لسن  األمم الملحد  ري المر  ةير مبيع  لماماد  ان  يمكن اللأ ير ري ال

 القادم د  ب م السه د  اللعا ن.
 ما ا اآلن؟ اآلن يسب الكا  ن الحديث ألناسنا  ن ر ايلناد  ان ن اس  بعض االد اءات. ل  كنت 
 ري مكان المسل   السياسي لقمت بكلاب  رد لاصيلي  من قي  منم، ريما يلعل، بكار  اد اءات

كنت سأ لب رح  االد اءات. رق  خ    كه ه سلمنع  ص م  األماكناللقريرد  ري بعض 
ري « اخ قي  اةلبي »محكم  السنايات ري الها د  لسا د  سراحيم  لا  حداث   لاالم ض ا 

يسب ان لقلقنا  هي لحلاج  ام راللص يت ال   سيلم ح م اللقرير ري األمم الملحد . هنا  بضع  
 الا الاح .

حسب ا لقاد د رلن الهس م  لا ما  رد ري اللقرير بأن الالس ينيين لم يهاسم ا المدنيين  ندما 
 سكري  رق د ه  هس م ال حاس  ل . لما ا؟ ألن ه ه هي  اهدارابم هاسم ا  األناا،خرس ا من 

ك  من رسام السيش اإلسراحيلي. الهس م  لا الايلب  « السرا الصامد»الحقيق .  قد سمعلها خ م 
الكيب ل د لكنهم   لاالدخ م « مخربي حما »قرب ناحم   ت كان مخ  ا. كان ري اسل ا   

. كان  اضحا للسيش األناا،هاسم ا الم قع العسكر .  ال يء  ال  بخص   اللسلم  ن  ري، 
لمهاسم  اهداا  سكري . ال ا لقد ان  األناا،لسلخدم « حما »ان « السرا الصامد»  ام  ملي  
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بدات لسل  ب ق انين العالم السديد د  قد « حما »راسعت  ةيرت نظريلها. ارهم ان ل« حما »
لمهاسم  نساء  ا الد  األناا،الءمت ناسها مع الظر اد  رهمت ان مقاللين مسلحين يخرس ن من 
 ري اسرلهم لن يع د بالااحد   لا الصعيد الد ليد  يسب اال لراا ب ل .

 ه ا سيلسبب داحما باالنلقادات الد لي  «. هنيبعم  سراء»  االسل ناء ال حيد حسب ا لقاد  ه
ال ديد د لكن يسب ان نق م للعالم  ن ال ضع ه  كاللالي: نظرا ألن الالس ينيين ا بل ا قدر  ةير 

ري االلسار بالمخ  رين  س  هم ا  ا  ء من س  همد يسب ان يعرر ا ان  ري كم مر    نساني 
ا سل الح  ليهم اب اب سهنم. ل  كان الالس يني ن يحلرم ن مي ا، سنيا يخ ا ن ريها سنديا  سراحيلي

ه ه األم ر. لكنهم ال يحلرم ن د  باللالي نحن ايضًا ال نحلرم .  ري النهاي د   لالما اض ررنا 
 .األ س  ندما ينق ع الحبار  ن اللقارير اللي لصار ري الس اريرد سنبقا هنا ري ال ر، 

«معاريف»  
 24/6/2015، هللا األيام، رام
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