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 32 :اريكاتيرك
*** 

 
 بعد فشل لقاءات الدوحة تراشق اتهامات متبادل بين فتح وحماس بإفشال المصالحة .1

مصررررادر ، أن احمررررد رم رررران، مررررن رام   عررررن مراسرررر  ا 19/6/20165المســــتقبل، بيــــروت، نشررررر  
حرر  لي ررية  إلرر محادثررا  الدوحررة بررين حرك رري فرر ل وحمررات فشرر   فرري ال وصرر   أنف سررنينية أكررد  

 مصالحة بين الجانبين. إل فين وال ي  شك  العيبة الرئيسة في الوصو  الموظ
امررن حكومررة  أج رر ةوفررد فرر ل يصررر ع رر  عرردم اسرر يعاب المرروظفين العررام ين فرري  إنوقالرر  المصررادر 
حالررةحمررات حاليررا،  ا فرراا المصررالحة،  إ مررامالحكومررة المنرروك  شرركي  ا عحيررا بعررد  إلرر مو رروع م  وا 

حالررة فرري الحكومررة اليادمررة، كمررا جررا  فرري  واإلداريررةال جنررة اليانونيررة  إلرر دنيين م ررا المرروظفين المرر وا 
 ا فاقيا  المصالحة سابيًا.
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 واجده  أثنا الرئيت محمود عبات لم ي  ا رئيت المك ب السياسي خالد مشع   "أنو ابع  المصادر 
 األحد.الرئيت عبات سيغادر العاصمة الينرية صباح اليوم  أن، ع مًا "في الدوحة
الم حرردب باسررم حركررة حمررات سررامي أبررو  ، أن18/6/20146المركــز الفلســطيني لإلعــالم، غــزة، وأورد 

رر  حركرة فرر ل المسريولية عررن فشرر  ليرا ا  المصررالحة المنعيردة بررين الجرانبين فرري العاصررمة   هررك، حمل
الينريررة الدوحررة. وقررا  أبررو  هرررك فرري  صررريحا  صررحفية أدلرر  ب ررا، السررب : "إن حركررة فرر ل أفشرر   

  ا  الدوحة من خال   راجع ا عملا  م اع فاا ع يه سابيا في العديد من الم فا ".ليا
وأ ررراا أن "فرررر ل واصرررر    نكلرهررررا لم ررررا مرررروظفي ترررر ة، وأصرررررل  ع رررر  عرررردم اعع ررررراا بشرررررعي  م، 

 و راجع ا عن اع فاا ع    فعي  المج ت ال شريعي".
اإلجمرراا الررونني الم مثرر  فرري وثييررة وبحسررب أبررو  هررركر فيررد رف رر  الحركررة أي ررًا اليبررو  ببرنررام  

الوفررراا الرررونني، فررري حرررين  صررررل ع ررر  فررررر برنرررام  منظمرررة ال حريرررر الف سرررنينية، الررر ك ع يحظررر  
 بموافية حركة "حمات"، لكونه يع را باعح ال .

رر  مسرريوليا  ا  جرراه الشررعب الف سررنيني، و مسررك ا كرر لك ب حييررا  وجرردلد  "حمررات"  هكيرردها ع رر   حمل
 م من مواقا حركة ف ل. المصالحة بالرت

وكان وفردان مرن حرك ري "فر ل" و"حمرات" ال ييرا خرال  األيرام الما رية فري العاصرمة الينريرة الدوحرة، 
 ررمن المسرراعي إلن ررا  اعنيسررام و حييررا المصررالحة بررين النرررفين، إع أن عوامرر  الخررالا الم ع يررة 

 بم ا الموظفين وبرنام  الحكومة ما   ا  عائيا.
حرك ررا حمررات ، أن النيررب تنررايم، عررن األنا ررو  ومراسرر ه 19/6/2016، 48ب موقــع عــر وجررا  فرري 
رررب ، اع ل امرررا  برررر"إفشا " ليرررا ا  المصرررالحة الف سرررنينيلة، ال ررري عيرررد  برررين اوفررر ل  بادل ررر ، مسرررا  السل

 النلرفين، في العاصمة الينريلة، الدوحة، األسبوا الما ي.
في  صريل صحافيل "إنل ليا ا  الدلوحة أظ رر   وصرلح الم حدلب باسم حركة "ف ل" أسامه اليواسمي،

ياسرريلة المبنيلررة  ررراكة السل ، أنل حركررة حمررات، تيررر جرراه ة بعررد ل وحرردة الوننيلررة والشل بشررك  وا ررل وج رريل
 ع   أسات الونن وليت الجماعة".

ة وأ اا اليواسمي أنل "مف وم حمات ل وحدة الوننيلة، يكمن فين في ح ل مشرك   ا مرن النلاحيرة الماليلر
 فين، األمر ال ك اع بر ه ف ل اس خفاًفا بحجم م ال المصالحة والوحدة الوننيلة".

رراكة والدليميرانيلرة، و شركي  حكومرة وحردة  وشدلد، أنل حرك ه لدي ا قرار بإن ا  اعنيسام ع ر  قاعردة الشل
فلة الغربيلة وقناا ت لة، وح ل كافلة الي رايا العاليرة،  وننيلة بصالحيلا  كام ة  كون م امل ا  وحيد ال ل

، واإلعررداد عن خابررا  رئاسرريلة و شررريعيلة خررال  ف رررة  ومن ررا م ررال المرروظلفين بمف ومرره الواسررّ والحيييرريل
  منيلة قصيرة ي مل اع لفاا ع ي ا، وفيًا ل عبيره.
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و ابّ اليواسميل "إنل مرا نرح ره حمرات فري الدلوحرة، ي ردا فيرن إلر   عنير  الحروار والج رود المب ولرة 
   اعنيسام"، دون أن يدلي بم يد من ال لفاصي  حو  نرح حمات.إلن ا

ال روا  جبرير  الرجروب، ، عن مراس  ا عبد الرريوا أرنرايون، أن 19/6/2016األيام، رام هللا، وأ اف  
: وا رل أنره من روب مرن "األيرام"لرر قرا  ع و ال جنة المرك ية لحركة ف ل وع و وفد الحركة ل حوار،

ينرروروا مرروقف م با جرراه بنررا  شررراكة اسرر را يجية حييييررة لبنررا  مسرر يب  الشررعب إخواننررا فرري حمررات أن 
الف سنيني، و بدأ الشراكة بحكومة حكومة وننية، حمات ج   من را، ول حكومرة برنرام  سياسري يفعر  
اإلق يم والعالم، وفي نفت الوق  فيه مف وم ل ديميرانية وحيوا اإلنسران وحيروا المررأة وسريادة اليرانون 

 كون هناك سالح واحد وقانون واحد.وان ي
مررا  الرروا ي حرردثون بمننررا الكو ررا، فررال يوجررد مف رروم اسرر را يجي « حمررات»وأ رراا: ولكررن إخواننررا فرري 

لررردر حركرررة حمرررات با جررراه الشرررراكة، ولررر لك فرررإن الكررررة فررري م عرررب حمرررات وع ررري م أن يجرررروا مراجعرررة 
عن المروظفين فري قنراا تر ة و فعير  حمات ما  ا  ي حدب »ولف  إل  أن وفد  لمواقف م وأن ييرروا.

المج ت ال شريعي وقا : بينما نحن ن حدب عن شراكة في ا حكومة وحدة وننية وان خابا  بعد ثالثة 
 أش ر وقد ق نا ل م إننا جاه ون إلجرا  ان خابا  بعد ثالثة أش ر ولكن م ع يوافيون ع   ه ا األمر.

  ر ك  ع ر  مف روم لحر  الصرراا ومف روم لنبيعرة لن  كون هناك مصالحة ع"وشدد الرجوب ع   انه 
نحررن نريررد شررراكة »وقررا  « النظررام السياسرري والديميرانيررة ومف رروم لشررراكة مررن خررال  عم يررة ديميرانيررة

الحروار هرو النريرا إلن را  "وعما إ ا كان  لك يعني وقرا ال يرا ا  قرا  الرجروب  ."اس را يجية حيييية
من رروب ا ن كسررر الرردائرة المفرتررة "وأ رراا  "ي دائرررة مفرتررةاعنيسررام ولكررن لرريت أن يكررون الحرروار فرر

 ."وا خا  قرارا 
 

 نال سالم دون القدس وال سالم مع االستيطاالحمد هللا عقب زيارته للمسجد األقصى:  .2
أكررد رئرريت الررو را  الف سررنيني رامرري الحمررد   أنرره ع سررالم دون اليرردت عاصررمة ل دولررة : )وكرراع  

 وع سالم مّ اعس ينان، وع سالم مّ الجدران.الف سنينية المس ي ة، 
  د  رّ الحمررجرا   لرك فرري  صرريحا  عيرب أدائرره الصرالة فري رحرراب المسرجد األقصر  المبررارك، وانل 

ع   ال رميما  والمشاريّ ال ي أنج   في مسجد قبة الصرخرة بالمسرجد األقصر ، ال ري جرا   ب بررا 
 اني، ب ك فة ب غ  خمسة ماليين دينار أردني.  الث شخصي من العاه  األردني الم ك عبد

 19/6/2016الخليج، الشارقة، 
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 األممية ترشيح فلسطين لعضوية لجنة "وثائق التفويض"فلسطينية:  دبلوماسيةمصادر  .3
أكرررد  مصررادر دب وماسرررية إنرره  ررم  رشررريل ف سررنين لع ررروية لجنررة "وثرررائا : إي رراب العيسرر  -رام   

األنررراا با فاقيررة األمررم الم حرردة ليررانون "البحررار"، الم مررّ عيررده خررال  ال فرروير" فرري اج مرراا الرردو  
 ح يران/يونيو الجارك، بمير األمم الم حدة في نيويورك. 24إل   20الف رة من 

ريرررار منصرررور، فررري بيررران صرررحفي، أن المجموعرررة  ف سرررنين لررردر األمرررم الم حررردة، وأو رررل السرررفير
ي ف سررنين ونيبررا  لع رروية هرر ه ال جنررة، باع بارهمررا األسرريوية والمحررين ال ررادك، اع مررد   رشرريل دول رر

 دوع أع ا  في ه ه المجموعة.
وأشار إلر  أن هر ه هري المررة األولر  ال ري  شرغ  في را دولرة ف سرنين منصربا قياديرا فري األمرم الم حردة 
بال جنرة ال ري  يروم بفحررت واع مراد وثرائا  فرروير ممث ري الردو  األنرراا فرري اع فاقيرة، وهر ا منسررجم 

وج ا  دولة ف سنين في  رسيم حدودها البحرية في البحر األبير الم وسن، بمرا ي ريل ل را وفيرا مّ  
 لبنود اع فاقية  حديد المننية اعق صادية الخالصة.

 18/6/2016قدس برس، 
 

   عباس: مشاركة مجدالني في مؤتمر هرتسيليا جاءت بتكليف من الفلسطينية الرئاسة .4
ف سرنينية أن مشراركة ع رو ال جنرة ال نفي يرة لمنظمرة ال حريرر الف سرنينية أو ح  الرئاسرة ال: رام  

 أحمد مجدعني في مي مر هر سي يا جا   ب ك يا من الرئيت محمود عبات.
وأ اف  الرئاسة أن هر ه المشراركة جرا   ل  هكيرد ع ر  الموقرا الف سرنيني الوا رل والثابر  السراعي 

  الشعب الف سنيني لحيوقه الكام ة تير المنيوصة اليائمة المننية، ونيبل وصو  إل  سالم واس يرار 
واليرردت الشرررقية عاصررمة لدولررة  1967ع رر  أسررات حرر  الرردول ين ع رر  حرردود الرابررّ مررن ح يررران لعررام 

، 242ف سرررنين المسررر ي ة، وحررر  ق رررية الالجئرررين والي رررية الف سرررنينية وفرررا قررررارا  الشررررعية الدوليرررة )
 ة، وه ا ما نص  ع يه الك مة ال ي ألياها مجدعني في المي مر.  ومبادرة السالم العربي194، 338

 18/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 مصممة على جعل حياة الفلسطينيين ال تطاق "إسرائيل"رياض منصور:  .5
دع  الس نة الف سرنينية، المج مرّ الردولي ومج رت األمرن، إلر  و رّ حرد : إي اب العيس  -رام   

ال  وممارسا ه في ف سرنين المح  رة، وال ري جع ر  ظرروا العريب ل شرعب الف سرنيني لسياسا  اعح 
وقررا  ممثرر  السرر نة الف سررنينية لرردر األمررم الم حرردة، ريررار منصررور، فرري رسررالة وج  ررا  "ع  نرراا".

لألمين العام لألمم الم حردة ورئريت مج رت األمرن )فرنسرا  ورئريت الجمعيرة العامرة لألمرم الم حردة، إن 
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مصررممة ع رر  الييررام بكرر  مررا فرري وسررع ا لجعرر  الظررروا المعيشررية الصررعبة بالفعرر  ل شررعب "إسرررائي  
 الف سنيني ع  ناا".

وأشرار فري هر ا الصردد إلر  قيرام اعحر ال  بينررّ إمردادا  الميراه عمردا عرن منرانا واسرعة فري ال ررفة 
ميراه الشررب الغربية المح  ة، و رك عشرا  ا عا من الف سنينيين تير قادرين ع   الحصو  ع ر  

ألا  صرريل حصر  ع ي را  80كما  نرا منصور في رسائ ه إل  إلغا  اعح ال  ألكثر من  النظيفة.
 .الف سنينيون ل سفر في جميّ أنحا  دولة ف سنين المح  ة

وأشار مراقب ف سنين في األمم الم حدة، إل  أن إسرائي   واص  أنشن  ا اعس ينانية تير اليانونية، 
 كرراب ان  اكررا  خنيرررة لحيرروا اإلنسرران بحررا الشررعب الف سررنيني، ع رر  أسررات يررومي، بررال  امن مررّ ار 

 كما  واص  قوا  اعح ال  اس خدام اليوة المفرنة دون  ميي   د شعبنا األع  .
وأردا منصرور: "يجرب أن ين  ري هر ا اعحر ال  اإلسررائي ي تيرر الشررعي فري جميرّ مظرراهره، )... ، 

نرره فرري كرر  يرروم ع ي حرررك المج  مررّ الرردولي لمواج ررة هرر ه األ مررة، "هررو يرروم ألخررر   هررا فيرره األرواح وا 
 البريئة ويوم ألخر ي بدد فيه األم  في إيجاد ح  س مي ل  ا الصراا"، وفا  عبيره.

 18/6/2016قدس برس، 
 

 جو كوكسعشراوي تدين اغتيال النائب البريطانية  .6
ريمرة ات يرا  البرلمانيرة ال يدميرة البرينانيرة رام  :  واص  ، أمت، ردود الفعر  الف سرنينية المنرددة بج

المناصرة لحيوا الشعب الف سنيني النائب ال ي  وفي  عيب  عر  ا إلنالا نرار وعم يرة نعرن فري 
فيرررد أدانررر  ع رررو ال جنرررة ال نفي يرررة لمنظمرررة ال حريرررر الف سرررنينية حنررران  ب ررردة بريسررر ا  شرررما  إنج  ررررا.

خررالت لرردعم عشررراوك، فرري بيرران صررحافي، جريمررة ق رر  صررديية  ف سررنين الوفيررة ال رري عم رر  ب فرران وا 
الي ررررية الف سررررنينية العادلررررة وحيرررروا الشررررعب الف سررررنيني المشررررروعة خررررال  ع رررروي  ا فرررري مجموعررررة 

ليد فيد  أسرة حيوا اإلنسران "وأ اف :  أصدقا  ف سنين في البرلمان البريناني عن ح ب العما .
نسرررانة مميررر ة حرل  ك  رررا إنسررراني  ا لن رررال ا  رررد الي رررر والظ رررم فررري العرررالم منا ررر ة شرسرررة وشرررجاعة، وا 

 ."والعبودية، ودفاع ا بيوة عن حيوا اإلنسان في جميّ المحاف  الدولية
الم نري الحافر  بالعمر  اإلنسراني و فاني ررا مرن أجر  قريم الحريررة  "كرروكت"وأشرار  عشرراوك إلر   راري  

ودفاع ررا عررن ق رري  م ودعررم  والعدالررة والمسرراواة بمررا فرري  لررك وقوف ررا إلرر  جانررب الالجئررين السرروريين
اس يبال م، إ افة إلر  مسراند  ا الحيروا المشرروعة ل شرعب الف سرنيني ومنالب  را برفرّ الحصرار عرن 

 قناا ت ة ودعم ا لحركة ميانعة إسرائي .
 19/6/2016األيام، رام هللا، 
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 سنوات لعشرنقاط مقابل هدنة  تسعتقدم لحماس عرضًا من  "إسرائيلمصادر فلسطينية: " .7
 9قردم  عر رًا مرن  اإلسررائي يةكشف  مصرادر ف سرنينية عرن أن الحكومرة : رم ان أحمد -م   را

بنيرامين  اإلسررائي يمس شرارك رئريت الرو را   أحردحركة حمات من خال   براد  رسرائ  برين  إل نيان 
ن نيرراهو فرري المجررا  اعق صررادك، ورمرر   إلرر  اسررمه بررالحرفين )م.   ، وبررين أحررد قيررادا  حمررات فرري 

 ي حفظ في الوق  الراهن ع   نشر اسمه.  إنهناا ت ة، قال  ق
قيرادة حركرة حمرات فري قنرر،  إلر  إرسرال االرسرالة  رم  أنال يريرر،  أوردال ك  لإلعالممد أوقا  موقّ 
سنوا  ميابر  ام يرا ا   10من الش ر الجارك،    من اق راحًا باع فاا ع   هدنة لمدة  أيامقب  عدة 

 س عدادا  ل نوير اعق صاد في قناا ت ة بشك  كبير.اق صادية كبيرة، وا
)م.    أن اع صرررراع  لررررن  مررررر عبررررر رام  ، ألن ررررا  عنرررر  اك عمرررر   اإلسرررررائي يوأكررررد المس شررررار 

 حمات في قنر أو أك مكان ألخر. لمص حة ت ة، وهو ع   اس عداد ل يا  أك من قيادا 
 :اإلسرائي يوي  من العرر 

 سنوا  و   م الفصائ  ب ا. 10ر     م حمات ب دنة لمدة 
 .إسرائي  مث    ديدا ألمن  أس حةر     م حمات بعدم العم  في األنفاا، وعدم حيا ة 

 وت ة. أسدودر  سمل إسرائي  ببنا  مينا   جارك صغير ل شحن البحرك بين 
 ني.ل س ي  ني  الب ائّ بعد الفحت األم أسدودمينا  بر  سمل إسرائي  بوجود ممث ين عن حمات 

 ومينا  حيفا. بهسدودر  سمل إسرائي  ببنا  خن سكة حديد يربن ت ة 
 .إسرائي ر السماح لعما  قناا ت ة العودة ل عم  في 

 ر ف ل المعابر ودخو  الب ائّ والسماح باعس يراد وال صدير.
 أنه هناك نيان أخرر، ي حفظ ع   نشرها حاليًا. وني  عن قيادك في حمرات  هكيرد إل ولف  ال يرير 

، م ريفًا إن قيرادة حركرة حمرات سر درت هر ه "المص حة العامرة"ه ه أفكار أولية ويمكن  عدي  ا وفيا لر
 ، بعد اعن  ا  من ليا ا  المصالحة مّ ف ل في العاصمة الينرية.إيجابيةاألفكار بروح 

 19/6/2016المستقبل، بيروت، 

 
 ابل تقديم امتيازات اقتصاديةسنوات مع االحتالل مق لعشرحماس تنفي وجود مقترح هدنة  .8

 سنوا  مّ اعح ال  "اإلسرائي ي". 10مات، وجود أك مي رح ل دنة مد  ا حنف  حركة : ت ة
وفرري  صررريل صررحفي، يرروم السررب ، ردا ع رر  مررا نشررره موقررّ إلك رونرري ف سررنيني، عررن وجررود مي رررح 

دية، أكرد  الحركرة ع ر  سنوا  مياب  ام يرا ا  اق صرا 10 يدم  به "إسرائي "  نرح من خالله هدنة 
وقالر  الحركرة فري  صرريح ا " نفري حركرة "حمرات" مرا أورده موقرّ أمرد  نفي ا لمرا ورد فري هر ا الخبرر.



 
 
 
 

 

 9 ص             3969 العدد:        19/6/2016 األحد التاريخ: 

                                    

سرررنوا  ميابررر  ام يرررا ا  اق صرررادية، و يكرررد أن مرررا ورد فررري الخبرررر مرررن  10حرررو  وجرررود مي ررررح هدنرررة 
  فصيال  ع أسات له من الصحة".

مة اعحر ال  قردم  عرً را جديرًدا مرن خرال  وسرنا  بغررر وكان موقّ أمد نشر خبرا مفاده أن حكو 
  وقيّ هدنة نوي ة األمد مّ حركة حمات.

، 2016وأشار الموقّ إل  أن ه ا المي رح أرس  إل  قيادة الحركة في قنر قبي  ش ر يونيو )ح يرران  
 سنوا  مياب  ام يا ا  اق صادية كبيرة ليناا ت ة. 10   من مي رح هدنة لمدة 

 18/6/2016، الفلسطيني لإلعالمالمركز 
 

 ببناء جدار غزة لـ"إسرائيل"لن يسمح  "القسام"موقع عبري:  .9
العبرك، بهن ك ائب ع  الدين اليسام نشر  بيانًا عبر شبكا  ال واص  اعج ماعي،  0404 كر موقّ 

ة بنررا  جرردار مررن البررانون المسرر ل  حرر  األرر حررو  قنرراا ترر   إلسرررائي قالرر  فيرره: بهن ررا لررن  سررمل 
 لمنّ حفر األنفاا.

بنررا  الجرردار، فاليسررام سرريرد بكرر  النرررا، ومررن بين ررا   رر ع إسرررائي إن  جرررأ  "وجررا  فرري بيرران اليسررام 
 ."م اجمة أعما  بنا  الجدار

 19/6/2016الدستور، عمان، 
 

 حماس تعزي باغتيال النائب البريطانية جو كوكس .11
ك الحرارة ألهر  النائرب البرينانيرة جرو كروكت  يدم  حركة المياومة اإلسالمية "حمات"، بال عرا  : ت ة

 وأصدقائ ا ومحبي ا.
وقالرر  حمررات فرري بيرران حصرر  "المركرر  الف سررنيني لإلعررالم" ع رر  نسررخة عنرره السررب ، إنرره بات يررا  
 النائب البريناني جو كوكت قب  أيام، َفَيد الشعب الف سنيني أحد أصدقائه والمدافعين عن حيوقه.

عامرًا  مرن حر ب العمرا  البرينراني،  وفير  م رهثرة برإنالا  41و كروكت )وكان  النائب البرينانية جر
 الرصات ع ي ا يوم الخميت شما  إنج  را.

 18/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عملية للمقاومة خالل األسبوع الماضي 85تقرير:  .11
 مياومرررة فررري عم يرررة ل 85أظ رررر  معنيرررا  "إسررررائي ية"، أن األسررربوا الما ررري شررر د : اليررردت المح  رررة

 األرا ي الف سنينية اس  دف  قوا  اعح ال  ومس وننيه.
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عم ية ل مياومة  85ورصد  يرير نشره موقّ "الصو  الي ودك" العبرك، أن المياومة الف سنينية نف   
ليررا  ال جاجررا  الحارقررة )المولو رروا  ورشررا الحجررارة صرروب  بين ررا محرراوع  ل نفيرر  عم يررا  نعررن وا 

  ينانية أد  إلصابة س ة "إسرائي يين" بجراح.مركبا  عسكرية واس
وبحسب ال يرير، فيد ش د األسبوا الما ي محاول ين ل نفي  عم يا  بين ا محاولرة نعرن قررب رام   

 ومحاولة دهت قرب قرية كفر عابود ق ا  رام  .
 30مرررن ، ان فا رررة اليررردت ال ررري ق ررر  في رررا أكثرررر 2015وانن يررر  فررري األو  مرررن  شررررين أو / أك ررروبر

 .ص يونيًا، وأصيب العشرا  بجراح مخ  فة، حيب سج   العديد من عم يا  النعن والدهت
 18/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس تستكمل دفع المساهمات المالية لنازحي نهر البارد :لبنان .12

مسراهما  ا  اس كم   حركة المياومة اإلسالمية "حمات" ع   مردار األسربوا الما ري،  و يرّ: بيرو 
 المالية ع   النا حين من مخيم ن ر البارد.

ففررري صررريدا، و عررر  حركرررة حمرررات مسررراهما  ا الماليرررة ع ررر  النرررا حين فررري مخيمرررا  المدينرررة، وجررررر 
ال و يررّ فرري مك ررب الشرر يد محمررود أبررو هنررود فرري مخرريم عررين الح رروة، وشرركر المسرر فيدون الحركررة ع رر  

 .صدق ا في وعدها، شاكرين ل ا ه ه المبادرة
وفي مدينة صور، و لا وفد مرن قيرادة حركرة حمرات بالمدينرة المسراهما  ع ر  النرا حين اليراننين فري 
مخيما  صور، وقد شكر األهالي الحركة ع   ه ه الخنوة، خصوصًا أن ا جا   في ش ر رم ان 

نررا حين وفرري العاصررمة ال بنانيررة بيرررو  ان  رر  الحركررة مررن  و يررّ مسرراعدا  ا الماليررة الميررررة ل  الكررريم.
 من مخيم ن ر البارد، والياننين في مخيمي شا يال وبرج البراجنة.
عائ ة،   ي  ك  واحدة مب غ  1880ي كر أن أعداد النا حين المس فيدين من المساعدا  يب غ أكثر من 

، وجدير بالر كر أن حركرة حمرات اخ  مر  قبر  أسربوا دفرّ بردع  اإليجرار ل نرا حين مرن مخريم 150$
 مخيما  شما  لبنان. ن ر البارد في

 18/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 "هآرتس": نتنياهو اعتزم دعوة والدي الجندي قاتل الشريف لبيته تشجيعا لسياسة القتل الميداني .13
بنيرامين ن نيراهو، كران  اإلسررائي يرئريت الرو را   أن كرر  صرحيفة "هرسر ت" العبريرة"  :اليدت المح  ة

مه و هييده ل جندك اليا ر ، إليئرور أ اريرا، الر ك أعردم الشراب عبرد الف راح الشرريا يع  م ال عبير عن دع
 في الخ ي  بعد إصاب ه بجروح خنيرة، من خال  دعوة والديه إل  المن   الرسمي لرئيت الحكومة.
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وأشررررار  الصررررحيفة إلرررر  أن فكرررررة اس  ررررافة والرررردك الجنرررردك اليا رررر   بررررادر  إلرررر  ن نيرررراهو فرررري إنررررار 
  كسرررب  هييرررد اليمرررين فررري إسررررائي ، مرررّ رئررريت ك  رررة "البيررر  الي رررودك" وو يرررر ال ربيرررة المنافسرررة، ع ررر

وال ع يم، نف الي بيني ، ورئيت ح ب "اسرائي  بي نا"، ع و الكنيس  حينر اك أفيغردور ليبرمران، وقبر  
 أن ين م األخير إل  الحكومة و عيينه و يرا ل جيب.
 حدب عدة مرا  مّ والد الجندك اليا   وأن ليبرمران وقال  الصحيفة: عندما سمّ ن نياهو أن بيني  

ح ر إل  المحكمة العسكرية ووقا إل  جانب عائ ة أ اريا، أراد دعوة والدك الجندك اليا   إل  ليا  
 .معه و وج ه في مير إقام ه الرسمي "ك ف ة من والدك جندك لوالدك جندك ألخر"

 18/6/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 طورت شبكة هجومية إلكترونية يمكنها مهاجمة طائرات بدون طيار "إسرائيل"ت: يـديـعـو  .14
عن  نوير جيب اعح ال  اإلسرائي ي لشبكا  أمنية  كشف  صحيفة يديعو  أحرونو  العبرية ميخرا

 إلك رونية عالية ال ينية.
إن الصرناعا  الجويرة ووفرا الرصرحريرفرة الرعربرريرة، ال ي ني   عرن مصرادر فري جريب اعحر ال ، قول را 

اإلسرررائي ية نررور  شرربكة هجوميررة إلك رونيررة يمكن ررا م اجمررة نررائرا  خفيفررة أو نررائرا  برردون نيررار 
 يمكن أن  س خدم ا حمات أو ح ب   في عم يا   د إسرائي .

و عرررم جررريب اعحررر ال  أن الشررربكة يمكرررن اسررر خدام ا فررري عم يرررا  قصرررا فررري أحيرررا  مدنيرررة مك ظرررة 
  ك قدرة  صويب عالية.بالسكان كون ا  م 

 وأ اا الجيب أن الشبكة  م  ك ميدرة الدخو  من شبابيك مباني لم اجمة أهداا محددة.
 19/6/2016الدستور، عمان، 

 
 الدولة الواحدة   أو "حل الدولتين"تنظيم استفتاء حول  إلىليفني تدعو  .15

م حرو  نسربة ال هييرد لحر  عرا اسر ف ا دع  النائب  سيفي ليفنري مرن المعسركر الصر يوني، إلر  إجررا  
 الدول ين أو مبدأ الدولة الواحدة. 

ع رر  قيررادة الدولررة حين ررا  حديررد  أن، أمررتورأ  ليفنرري خررال  نرردوة ثيافيررة عيررد  فرري ريشررون ل سرريون 
 وج   ا بشهن الح  السياسي.

 مر اي ود باراك في مي  األسباوقال : إن  صريحا  و ير الدفاا سابيًا موشيه يع ون ورئيت الو را  
 ، هي عبارة عن صرخة  ح ر من ان إسرائي   فيد قيم ا الديموقرانية.األخيرهر س يا 

 19/6/2016المستقبل، بيروت، 
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 ل "عرب إسرائيل" إلى أعداء وهميينشمولي: نتنياهو يحو   .16
ا  رررم اي سررريك شرررمولي ع رررو الكنيسررر  عرررن "المعسررركر الصررر يوني"، اليررروم السرررب ، رئررريت  : ررر  أبيرررب

 ن نياهو باعنشغا  بال حرير و حوي  موانني "إسرائي  العرب" إل  "أعدا  وهميين".الو را  بنيامين 
 وني   اإل اعة العبرية العامة عن شمولي قوله بهن األو اا األمنية خال  العام األخير  دهور .

وقا  شمولي "إن ألعا الف سنينيين من جب  الخ ي  والمنانا المحينة باليدت يدخ ون إلر  إسررائي  
وميا بسبب ام ناا ن نياهو عن إكما  بنا  السياج األمني الفاصر  خشرية ان يرار اعئر الا الحكرومي ي

 ب ريعة  يسيم أرر إسرائي ".
 18/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 باراك ينفي نيته الترشح لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية .17

 ود باراك، أنه لن يسع  ل وصو  لرئاسرة أو ل رئيت الحكومة اإلسرائي يلة األسبا، إي: احمد دراوشة
الحكومة، بعد يروم مرن خنراب أمرام مري مر هر سري يا أعنر  إيحراً  بهنره سيسرع   لرك، حيرب دعرا فري 

 خنابه إل  إسيان رئيت الحكومة الحالي، بنيامين ن نياهو، من منصبه.
اك دعو ره إلسريان الحكومرة، وأثنا  مياب ة أجرير  مرّ الينراة الثانيرة فري ال  ف يرون اإلسررائي ي، جردلد برار 

 قائاًل إن ن نياهو 'يعي أن العد ال نا لي لن اية حكمه بدأ، وسي داد بمرور الوق '.
ل  من أك نظرام سياسري، هنراك الكثيرر ممرا نسر نيّ فع ره، وأنرا أنروك  وأ اا باراك: 'ع أنوك ال رشل

ا  الحكومررة' مو ررًحا 'ع العمرر  مررن أجرر   غييررر الو ررّ الحررالي، أنررا أنرروك دعررم  غييررر الو ررّ واسرر بد
 أع يد أن أمامي خيارين فحسب: إما السعي لرئاسة الحكومة أو الج وت في البي  والصم '.

 18/6/2016، 48عرب 
 

 ية معادية إليرانأمريكرئيس الموساد السابق ينضم لمنظمة  .18
 ررّ العررام الرر ك أن رر  م ررام منصرربه من " ررامير بررردو"ان ررم رئرريت الموسرراد اإلسرررائي ي السررابا  :اليرردت

 Against Nuclear" موحدون  رد إيرران النوويرة»ية  حم  اسم أمريكمنظمة  إدارةالجارك لمج ت 

Iran United " الخنررر "مررا يسررم  بررر إلرر ي، مريكررلفرر  ان برراه الجم ررور والرررأك العررام األ إلرر وال ادفررة
ا ررري رئررريت الخمررريت الم أصررردرهو لرررك وفيرررا لمرررا جرررا  فررري البيررران المي  رررب الررر ك  "اليرررادم مرررن إيرررران

 الموساد مع نا فيه ان مامه لصفوا ه ه المنظمة و ناق  ه، امت، المواقّ اإلعالمية المخ  فة.
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يين الجم ورك مريكو  م في صفوف ا أع ا  من الح بيين األ "ليس  ح بية"و وصا المنظمة بان ا 
مريخرا  أحردهم أقدم ما""أوباي مريكوالديميراني ويع بر ثالثة من كبار المس شارين السابيين ل رئيت األ
 من الال م ا جاه إيران. أكثرع    رك صفوا المنظمة، ال ي قا  إن ا  بن  سيرة صيور م نرفة 

 19/6/2016األيام، رام هللا، 
 

 باصطدام مركبة بمقهىإسرائيليين أبيب: ثالثة قتلى  تل .19
ررب ، مصرررع م وأصرريب ألخرررون ب: النيررب تنررايم جررراح م فاو ررة، إثررر ليرري ثالثررة إسرررائي يلين، مسررا  السل

أبيب، في شارا ي ودا بمرك  المدينة، بعرد أن فيرد -اصندام سيلارة بواج ة أحد المناعم في مدينة   
 سائي ا وعيه، وهرع  النلواقم النلبيلة إل  مكان الحادب، وباشر  ب يديم العالج ل مصابين.

ررينرة ع رر  مركب رره واصررندم بواج ررائا فيررد السل  ررة أحررد المنرراعم، مررا  سرربلب وقررا  شرر ود عيرران إنل السل
إصابة عدد من النل ع  الر ين كرانوا يج سرون براليرب مرن  إل بوقوا أ رار جسيمة بالمنعم باإل افة 

وفررور وقرروا الحررادب، اسرر نفر  اليررور األمنيلررة عع يرراد أنل الحررديب يرردور عررن عم يلررة،  واج ررة المنعررم.
-مررن عائ رة مخرامرة فري مركر  سرارونا فري  رر خصوًصرا ع ر  خ فيلرة العم يلرة ال ري نفلر هما ف سرنينيلان 

ًرا، أسفر  عن عدلة ق   .  أبيب، ميخل
 18/6/2016، 48عرب 

 
 على قطاع غزة الحصارتشدد  "إسرائيل" .21

شدد  س نا  اعح ال  اإلسرائي ي حصارها ع   قناا ت ة في أعياب  عيين : ف حي صبلاح - ت ة
 ور ليبرمان و يرًا ل دفاا في الحكومة اإلسرائي ية. عيم ح ب "إسرائي  بي نا" اليميني الم نرا أفيغد

و يي  س نا  اعح ال  الخناا ع   المر   والحاع  اإلنسانية، ف اًل عن ال جار ورجا  
 األعما  والن بة الدارسين في الخارج.

ت إن وقا  مدير الدائرة اإلعالمية في هيئة الشيون المدنية في قناا ت ة محمد الميادمة لر"الحياة" أم
س نا  اعح ال  شرع  من  من ّ العام الحالي برفر منل  صاريل  خو  أقارب المر   من 
سرائي   الدرجة األول  الراتبين بمرافية أبنائ م في رح ة عالج م في مس شفيا  في ال فة الغربية وا 

 سنة. 55ممن  ي  أعمارهم عن 
ل ألنفا  أو كبار السن من وأ اا الميادمة أن س نا  اعح ال  لم  سمل بإصدار  صاري

سنة، ما حا  دون   يي م العالج الال م،  55المر    ي  أعمار والدي م أو أجدادهم أو مرافيي م عن 
 بخاصة مر   السرنان.
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وأشار إل  أن س نا  اعح ال   رفر منل  صاريل ل ف سنينيين من ال فة واليناا ل  يارة إع في 
ال ني  بحرية بين شيي الونن في مخالفة وا حة ل يانون أ يا نناا، وع  سمل ل مواننين ب

 اإلنساني الدولي وا فاقا  أوس و ال ي  نت ع   أن ال فة وت ة وحدة جغرافية واحدة.
ولف  إل  أن هناك ف سنينيا  من ال فة م  وجا  من ت يين لم  سمل ل ن إسرائي  بمغادرة 

 عامًا. 15اليناا ل يارة  وي ن من  أكثر من 
ر س نا  اعح ال  حصارًا محكمًا ع   قناا ت ة ع  سمل بموجبه إع ألعداد ق ي ة من و فر 

، من مغادرة اليناا يوميًا عبر حاج  بي  حانون "اير "، فيما  منّ م يوني 700سكانه، ع ي جاو  
 ف سنيني من حرية الحركة المكفولة في اليوانين والمواثيا الدولية.

 3500 صريل من أص   1200عح ال  سحب  في األش ر األخيرة نحو وقا  الميادمة إن س نا  ا
  صريل كان  أصدر  ا في أوقا  سابية ل جار من قناا ت ة، من دون أك مبررا .

 واع بر الميادمة أن اإلجرا ا  األخيرة حول  حياة المر   والحاع  اإلنسانية وال جار إل  جحيم.
 19/6/2016الحياة، لندن، 

 
 أحياء وينصب حواجز مفاجئة بالخليل ويطا وسعير تحميقاالحتالل  .21

ب ، عدلة أحيا  سكنيلة في مدينة الخ ي  : النيب تنايم ، اليوم السل دهم  قولا  اعح ال  اإلسرائي يل
فلة الغربيلة المح  لة.  وفي ك ل من ب د يل سعير وينلا، جنوبيل ال ل

عدلة أحيا  في مدينة الخ ي  وب د يل سعير وأفاد مواننون أنل قولا  اعح ال  أقدم  ع   اق حام 
وينلا، ليف لب الجنود منا    عود لعائال  مخامرة، الجندك والرلجبي، مخ لفين أ راًرا في المم  كا ، 

 بعد أن عبثوا في المح ويا .
وأشار  مصادر إل  أنل اعح ال  اإلسرائي يل قام بنصب حواج  عسكريلة مفاجئة ع   مدخ  ب د يل 

يلارا ، و فحلت هويلا  راكبي ا بشك  سعير و  ح حو ، لييوم الجنود بحمال   ف يب مكثلفة ع   السل
ًرا من   يييا  أخرر  ن اا ع   الموجودة أصاًل  دقيا، أثار سخن المواننين، ال ين يعانون ميخل

من ب دة بسبب اعح ال  اإلسرائي يل ومس وننا ه، و لك في أعياب عم يلة    أبيب ال ي خرج منفل اها 
فلة الغربيلة. اينل   ال لابعة لمحافظة الخ ي ، جنوبيل ال ل

 18/6/2016، 48عرب 
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  يفتي بجواز تسميم مياه الفلسطينيينالمستوطنات  حاخاماتمجلس  .22
ح ر  منظمة ال حرير الف سنينية من خنورة ف اور دينية صادرة عن ما : نادية سعد الدين -انعمل 

نا "  جي  ل مس وننين  سميم مياه الشرب في اليرر والمدن يسم  "مج ت حاخاما  المس ون
الف سنينية المح  ة، ب دا "  جير المواننين الف سنينيين من قراهم وب دا  م أو ق   م"، بحسب ما 

 ي هبون إليه.
وقا  المك ب الونني ل دفاا عن األرر ومياومة اعس ينان، ال ابّ ل منظمة، إن "الحاخام ش ومو 

ما يسم  "مج ت حاخاما  المس وننا " أصدر ف ور  جي  ل مس وننين  سميم مياه  م ميد رئيت
 الشرب المغ ية ل يرر والب دا  الف سنينية في أنحا  ال فة الغربية المح  ة".

وأ اا، في  يرير أمت، إن "ال دا من  سميم المياه، وفا ما كشف  عنه ميسسة منظمة "يكسرون 
ي دفّ السكان المح يين الف سنينيين إل   رك قراهم وب دا  م لي سن  الصم " اإلسرائي ية، ي مث  ف

 ل مس وننين السينرة ع   أرا ي ا، أو  سملم م".
وأو ل بهن "  ك الف ور شبي ة بف اور سابية أجا   سرقة المواننين العرب، وسرقة و خريب 

مة فع ية ل  ه الف اور ك رج أ  ، حيب سج   مئا  الحوادب ال ي الف سنينيينمحصو  ال ي ون من 
 العنصرية".

األسبوعي، ال ك ينعيد اليوم، ل يديم دعم مالي  اج ماع اوح ر من " وجه الحكومة اإلسرائي ية في 
 جديد ل مس وننا  في ال فة الغربية  ح   ريعة أن األو اا األمنية   ن ب  يديم مث  ه ا الدعم".

"البي  الي ودك"  ح  م اعم مواج ة "موجة اإلرهاب"  ويه ي ه ا الدعم المالي بمبادرة  يدم ب ا ح ب
الف سنينية بدعم من رئيت الو را  اإلسرائي ي، بنيامين ن نياهو، ومدير مك به و عيم الح ب اليميني 

 الم نرا، نف الي بين ، وعدد من الو را .
س وننا ، وبنا  ما و   من ح مة إسناد المس وننا ، وفا ال يرير، "دعمًا ماليًا مباشرًا لمجالت الم

يسم  "مراك  صمود" في المس وننا ، و يديم الدعم في مجاع  ال راعة والسياحة واألعما  
 ال جارية الصغيرة ال ي  حظ  بحصة كبيرة منه".

 هوأشار ال يرير إل  "خنورة دعوا  أع ا  في البرلمان اإلسرائي ي "الكنيس " ل م مس وننة معالي
   ح  السيادة 1982أرا ي العي رية وبي  لحم الف سنينية العام أدوميم )ال ي أقيم  ع   

 اإلسرائي ية، بغر النظر عما يحدب ع   الصعيد السياسي".
 19/6/2016الغد، عم ان، 
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 جديدة في القدس استيطانية وحدة 258بناء مخطط ل .23
  لبحب مخنن ا كشف  "ال جنة ال وائية ل  خنين والبنا " في اليدت المح  ة، عن  ح يرا: اليدت 

وحدة اس ينانية ع   أراٍر  عود ليري يل العيسوية والنور وج   من أرا ي لف ا،  258الخات ببنا  
ع   أن  بحب المخنن في الثالب والعشرين من ح يران الجارك، وي م المخنن بنا  حديية 

ما س صبل مننيًة ومدرسة وكنيت، وسوا  شك  ه ه البيرة حاجً ا ل مدد اليرر والب دا  العربية، ك
 ل   ويد داخ  المنانا العربية.

 19/6/2016الرأي، عم ان، 
 

 بحق  أسرى  إدارياً  أمراً  17االحتالل يصدر  .24
أمر اع يا  إدارك بحال أسرر، بين م شيييان من  17أصدر  س نا  اعح ال  اإلسرائي ي  :رام  

 مدينة بي  لحم.
ي بيان صحفي اليوم السب ، أن اعح ال  أصدر وأو ل محامي نادك األسير محمود الح بي، ف

أمرك اع يا  إدارك بحال الشيييين محمد ومحمود أحمد ب بو  لمدلة س ة ش ور، ع مًا أن ما مع يالن 
عامًا ،  14من  ال اسّ من ح يران الجارك، مشيرا إل  أن ما شيييان لألسيرة النف ة نوران ب بو  )

جن ألربعة ش ور، وثالب سنوا  وقا  نفي ، وهم نيسان الما ي، وا 13المع ي ة من   لمحكومة بالسل
 أبنا  الش يد أحمد ب بو .

أمرا صدر  بحال أسرر أم وا سنوا  وأش را قيد اعع يا   11ولف  الح بي إل  أن من بين األوامر 
 اإلدارك في سجون اعح ال .

 18/6/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 لشراء حقوق االستئجار ألراضي الكنائس بالقدس ةإسرائيليصفقات "هآرتس":  .25
كشف  صحيفة "هسر ت" العبرية النياب عن شرا  شركة ص يونية حيوا اعس ئجار : اليدت المح  ة

 ألرا ي الكنائت لف رة  منية نوي ة في مننية "تان رحابيا" باليدت المح  ة.
رعي نائب رئيت ميسسة "كيرن وقال  الصحيفة إن الشركة ال ي أحد مالك ا المحامي ش ومو د

كيم " وأخوه ألرييه درعي رئيت حركة "شات" وو ير الداخ ية الص يوني، اش ر  حيوا اعس ئجار 
بي ا يينن في ا مئا   70من الكنيسة الكاثوليكية بمننية "تان رحابيا"، حيب    من المننية حوالي 

 المواننين.
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، وس ن ي  حين ا 2019ار الحالية  ن  ي عام و كر  "هسر ت" في  يرير منو  أن حيوا اعس ئج
المننية وجميّ البيو  اليائمة ع ي ا إل  الشركة الم كورة، مو حًة أنه إ ا اس مر سكان البيو  

 سيجبرون ع   إخال  منا ل م بدون أك مياب . 2035بالسكن في ا ح   العام 
ا اعس ئجار ألرا ي وأ اف  أن ه ه الصفية  ه ي  من موجة صفيا  مماث ة، لشرا  حيو 

 الكنائت في اليدت المح  ة.
أسبوعين عن ق ية مشاب ة، وهي إجبار سكان مننية  نحووكان  الصحيفة قد كشف  النياب قب  

"رأت رحابيا" ع   بيّ بيو  م بنصا قيم  ا بسبب ني  حيوا اعس ئجار لمس ثمرين أفراد، لين  ي 
 ئ ة.عا 32حيب  ينن هناك  2034حا اعس ئجار عام 

وا  ل خال  األسبوعين األخيرين بهن مننية مجاورة ل دير ين ا ع ي ا اسم "تان رحابيا" في  اوية 
 -شركة موشيه عيدن-شارعي  كيت وشموئي  هنغيد بيع  حيوا اس ئجارها إل  نفت المس ثمرين 

 بمشاركة مس ثمرين ألخرين من م ش ومو درعي.
ت رحابيا" ليسوا الوحيدين ال ين يواج ون ه ه المشك ةر وقال  الصحيفة إن سكان "تان رحابيا" و"رأ

إ  س واجه مئا  من العائال  خال  عشرا  السنوا  اليادمة ه ه المشك ة، ف م ييننون في منا   
 بوسن اليدت  وشك عيود اس ئجارها من الكنائت ع   اعن  ا .

ال ي  م ك أرا ي واسعة المساحة و كر  أن من ه ه الكنائت، اليونانية األرثو كسية، والكاثوليكية 
 في أحيا  رحابيا، النالبية، نيو ، رسكو، وأحيا  أخرر في وسن المدينة.

، أك س ن  ي ه ه العيود 1951و 1950عاما في العامين  99وأو ح  أن معظم العيود وقع  لمدة 
 عامًا. 34و 33خال  

و عني ه ه الصفية بالنسبة لسكان المنا   إجبارهم ع   بيع ا بنصا الثمن، أو دفّ مب غ مماث  
عامًا سيجبرون  19إلعادة اس ئجارها من المس ثمرين، وفي حا  عدم إعادة اس ئجارها أو بيع ا خال  

 ع   إخالئ ا بدون أك مياب .
 18/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
ل القدس المحتلة والبلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية  سلطات االحتالل .26  تحو 

ألا مصٍ  في صالة الجمعة الثانية من ش ر رم ان  200شارك نحو : وكاع  –حسن مواسي 
، وسن  واجد مكثا لعناصر شرنة اعح ال  ال ي حول  مدينة اليدت المسجد األقص المبارك في 

شر قوا  كبيرة من أفرادها وعناصرها خال  صالة إل  ثكنة عسكرية بعد فرر إجرا ا  مشددة ون
 الجمعة الثانية من ش ر رم ان.
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 ثالثةوكان  س نا  اعح ال  قد حول  الب دة اليديمة ومحين ا إل  ثكنة عسكرية، بعد نشر نحو 
ألعا من عناصرها هناك فجر امت، في وق  اع در جنود اعح ال  ع   شاب ميدسي في شارا 

ليديمة بال رب العنيا، وشوهد  مجندا  وهن يخ عن نسا  ف سنينيا  ل ف يب الواد في الب دة ا
 م ين.

وقال  شرنة اعح ال  في بيان أن ا نشر  المئا  من أفرادها في جميّ أنحا  اليدت الشرقية بما 
في ا الب دة اليديمة ومحين المسجد األقص ، ومنع  من  ساعا  فجر أمت، ا عا من الشبان 

دون سن الخامسة واألربعين من الوصو  إل  مدينة اليدت المح  ة، عبر حواج ها  الف سنينيين
 العسكرية المن شرة حو  المدينة وفي محين ا.

 19/6/2016المستقبل، بيروت، 
 

 الزراعة الفلسطينية تحت وطأة االحتاللتقرير:  .27
الغ ائي وال راعي في  ع ا اعح ال  اإلسرائي ي والحصار ال ك يفر ه أست النظام : هاجر العايدك
من دخ  م  %35من سكان األرا ي المح  ة تير ألمنين ت ائيًا، ينفيون نحو  %33ف سنين. فبا  

ع   الغ ا ، ما يشك  أكبر حصة من إنفاق م النيدك.  ع مد األرا ي المح  ة حاليًا في شك  كبير 
شك  حاد. فبعدما كان  ال راعة ع   اس يراد المواد الغ ائية األساسية. وقد  ي ت إن اج الغ ا  في 

. 2012عام  %5.6، هبن  النسبة إل  1987من النا   المح ي اإلجمالي عام  %19 ساهم بنحو 
ويرجّ  لك أساسًا إل  مصادرة إسرائي  لألرا ي، وأعما  العنا ال ي يمارس ا المس وننون  د 

 سواا.الم ارعين الف سنينيين، و يييد إمكانا  الوصو  إل  الموارد واأل
يعيا اعح ال  قدرة صغار الم ارعين الف سنينيين ع   الوصو  إل  األسواا ال ي يش رون من ا 
المدخال  ال راعية ويبيعون في ا من جا  م. في ال فة الغربية، ثب   س نا  اعح ال  س س ة من 

 هخير الوصو  نيان ال ف يب واألماكن المحظورة ال ي  عيا ال حرك وني  المن جا ، ما ييدك إل  
وي يد ك فة الني  وال خ ين وخسائر الغ ا . وُيفرر ع   الف سنينيين ال ين يني ون المن جا  ال راعية 

  من ال فة الغربية الحصو  ع    صاريل من الجيب اإلسرائي ي.
في شهن العالقا  اعق صادية سينرة إسرائي  ع   جميّ الحدود  1994رس  برو وكو  باريت ل عام 

رجية ل  فة الغربية. ومن  دخوله حي  ال نفي ،  راجّ اليناا ال راعي الف سنيني وا داد اعع ماد الخا
ع   المن جا  الغ ائية اإلسرائي ية واألجنبية. واس غ   إسرائي  عالقة اليوة تير الم كافئة ه ه 

مية ال ي  س وردها ل عظيم كمية المن جا  ال ي  صدرها إل  األرا ي الف سنينية المح  ة و ي ي  الك
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من ا. ومن   وقيّ ا فاا أوس و وبرو وكو  باريت، نما العج  ال جارك الف سنيني مّ الجانب 
 .2010دوعر عام  م يار 2.84إل   1995م يون دوعر عام  922اإلسرائي ي في شك  حاد، من 

نسبيًا وي من  اليناا ال راعي اإلسرائي ي مدعوم في شك  كبير، ما يحافظ ع   األسعار م دنية
عج  الغ ا  ال ك ين جه الف سنينيون عن منافسة الواردا  اإلسرائي ية. وكثير من المن جا  الغ ائية 
اإلسرائي ية ال ي  باا في أسواا ال فة الغربية   را في شك  تير قانوني في م ارا صناعية كبيرة 

  دعم كبير من حكوم  م. ع   أراٍر مسروقة في وادك األردن، يس غ  ا مس وننون يحص ون ع 
في المياب ،  خ   الف سنينيون عن كثير من م ارع م الصغيرة ال ي ع  حص  ع   دعم مماث ، 

 لعدم قدر  م ع   المنافسة.
 19/6/2016الحياة، لندن، 

 
 عن األسرى تنفيذ حماس لصفقة تبادل جديدة لإلفراجالوحيد  األملنادي األسير:  .28

أكد رئيت "نادك األسير الف سنيني"، قدورة فارت، أن األم  :  اب العيس إي، يوسا فييه -رام    
فراج عن األسرر الف سنينيين في سجون اعح ال ، إنجا  حركة حمات لصفية الوحيد الم بيي لإل

 .اإلسرائي ي باد  أسرر جديدة مّ اعح ال  
سي، و نكر الحكومة وأو ل فارت في  صريحا  لر "قدت برت" أنه في ظ  انغالا األفا السيا

، فإن أوس واإلسرائي ية لال فاقيا  السابية مّ الس نة الف سنينية باإلفراج عن األسرر ما قب  ا فاقية 
 "حمات" لصفية  باد  جديدة إلعادة  حررهم. إ مامبارقة األم  الوحيدة  بي  في 

ا ج ا  دولية يع بر اع يا  محررين  من صفية رع   بإعادةوشدد ع   أن ما قام  به "إسرائي " 
  ي  ه ه الجريمة أك صدر في المج مّ  أنالدولية دون  األعراا"قرصنة وا حة و نكر لك  

 الدولي رتم من شك  ه من إسا ه خاصة لمصر".
وفي السياا  ا ه، أكد فارت أن الجانب المصرك ع  ا  ي ابّ ا صاع ه مّ الجانب اإلسرائي يين 

 أسيرا 70ن" لكن دون ال وص  لن ائ  حيييية  ف ي لإلفراج عن لبحب صفية األسرر "صفية شالي
 من محررك الصفية أعاد اعح ال  اع يال م.

 18/6/2016، قدس برس
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 في مخيمات الضفة الغربية اإللكترونيةالبطاقة  بتوزيع"أونروا" تبدأ  .29
 و يّ البناقة "أونروا"، بدأ  ب قال  مصادر ف سنينية إن: إي اب العيس ، محمد من  -ناب ت 

"الشيون" في مخيما  ال فة الغربية المح  ة، بعد ال وص  لورقة  فاهما  ن ائية مّ  اإللك رونية
 "دائرة شيون الالجئين" ال ابعة لر "منظمة ال حرير الف سنينية"، حو  نيان الخالا بين الجانبْين.

مخيما  مدينة ناب ت ، وأو ل رئيت لجان الخدما  الشعبية في مخيم "عين بي  الما " )أحد 
نمر، أن اع فاا نت ع    شكي  لجنة ثالثية )دائرة شيون الالجئين، ال جان الشعبية  إبراهيم

و   من "خيارا   اإللك رونيةل مخيما ، ووكالة الغوب ،  يوم بو ّ المحددا  لعم ية  يييم البناقة 
 أو انخفار سعر العم ة". األسعار لحماية مجم  اليوة الشرائية ل بناقة ال ي ل ا عالقة بار فاا

وأ اا نمر خال  حديب مّ "قدت برت"، أن ورقة ال فاهم   من  "خيارا  ل يادة قيمة البناقة 
بما ي من الحصو  ع   مواد ت ائية كافية وبنوعية جيدة، وخيارا  أخرر ل  خفيا من مخانر 

  في سعر صرا العم ة، %20ال  خم المالي، وال خفيا من أثر ال ب با  الكبيرة )أع   من 
 لشرا  مواد ت ائية أساسية و رورية. اإللك رونيةباإل افة إل   مان اس خدام البناقة 

وأشار إل  أنه  م اع فاا ع   أن     م وكالة الغوب بالبحب عن نرا مح م ة ل عم  بفعالية أكبر 
دقّ من الالجئين في في البرام  والمشاريّ ل مان أن يحص  ك  الواقعين  ح  خن الفير الم

أو أك مساعدا  موا ية، كما  اإللك رونيةال فة الغربية ع   المساعدة الغ ائية الم مث ة بالبناقة 
  بحب الوكالة عن نرا مح م ة ل مكين األسر الواقعة  ح  خن الفير من الخروج من دائرة الفير.

 18/6/2016، قدس برس
 

 جر آثار إسرائيليسرقهما تافرعونيَّين مصر تسترد تابوتين  .31
 ابو ين يرجعان إل  العصر الفرعوني، كانا قد وصال إل   نجح  مصر في اس رداد تنائيْ  الياهرة:

 ."إسرائي ي"عن نريا ال  ريب من قب   اجر ألثار  "إسرائي "
وقا  شعبان عبد الجواد، المشرا العام ع   إدارة ا ثار المس ردة بو ارة ا ثار المصرية أمت، إن 

 ار المس ردة عبارة عن تنا ين ل ابو ين من العصر الفرعوني.ا ث
، وقا  عبد "إسرائي "و عد   ك هي المرة الثانية ال ي   مكن في ا مصر من اس عادة قنّ أثرية من 

عن نريا  2012الجواد إن الغنا ين المس ردين  م  بن ما في إحدر صاع  الم ادا  في عام 
إبالغ اإلن ربو  المصرك ع خا  كافة اإلجرا ا  الال مة نحو إثبا   و م "إسرائي "س نة ا ثار في 

 م كية مصر ل ما واس عاد  ما.
 19/6/2016، الشارقة، الخليج
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 يزور مؤسسة الدراسات الفلسطينية االشتراكيالحزب التقدمي  .31
م  م أمين السر العام ظافر ناصر ومفور اإلعال اعش راكي ار وفد من قيادة الح ب ال يدمي 

مّ المدير العام  اج ماارامي الريت، مير ميسسة الدراسا  الف سنينية في بيرو  حيب عيد 
 ل ميسسة س م  اليسير والمدير العام السابا محمود سويد بح ور من  نصولي.

وكان ال يا  مناسبة ني  في ا الوفد  يدير رئيت ال يا  الديميراني النائب وليد جنبالن لعم  الميسسة 
ه ا العم  في ه ا الوق   اس مرارألنشن  ا الفكرية والثيافية و شجيعه ع    رورة البحثي و 
 الصعب.
جانب الميسسة في أصعب  إل ن مسيولو الميسسة الدعم الدائم ل نائب جنبالن ووقوفه كما ثم  

الظروا و يديره لك  العم  والنشان البحثي والفكرك ال ك  يوم به الميسسة. وا فا النرفان ع   
 س مرار ال شاور و ع ي  ال نسيا ع   مخ  ا المس ويا .إ

 19/6/2016المستقبل، بيروت، 
 

  أمير قطر يلتقي عباس عشية اإلعالن عن فشل لقاءات المصالحة الفلسطينية في الدوحة .32
ال ي  أمير قنر الشي   ميم بن حمد أل  ثاني، مسا  يوم السب ، الرئيت محمود عبات، : الدوحة

الن عن فش  ليا ا  المصالحة الف سنينية ال ي عيد  بالدوحة بين حرك ي "ف ل" و لك عشية اإلع
 و"حمات" و باد  الحرك ين اع  اما  بشهن الم سبب في إفشال ا.

وقال  وكالة األنبا  الينرية الرسمية )قنا  إن الشي   ميم بن حمد أل  ثاني أمير البالد اس يب  
 ليوم )السب  .الرئيت محمود عبات بيصر البحر مسا  ا

وجرر خال  المياب ة بحب العالقا  الثنائية بين الب دين، إ افة إل   باد  وج ا  النظر حو  عدد 
من الي ايا والمس جدا  اإلق يمية والدولية، ع سيما ال نورا  في الساحة الف سنينية، حسب 

 المصدر نفسه دون  كر م يد من ال فاصي .
ف سنينية الرسمية )وفا  بهن عبات ال ي  ع   مائدة إفنار مسا  يوم وأفاد  وكالة وكالة األنبا  ال

السب  أمير قنر، و لك بح ور أمين سر ال جنة ال نفي ية لمنظمة ال حرير صائب عرييا  وو ير 
 الخارجية الينرك الشي  محمد بن عبد الرحمن أل  ثاني.

 18/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 في القدس   إسرائيليينيلتقي مع ضباط  لد سالمخا"الحياة الجديدة":  .33
وص  إل  )عراقي كردك  سالم المدعو محمد رشيد المعروا بخالد  أنكشف  مصادر خاصة، 
يونيو ون   في فندا الم ك داوود "الكين  ديفيد" بجوا  سفر ح يران/ 12اليدت يوم األحد الما ي 

 س ان العراا.كندك، برفية مجموعة من المسيولين األكراد من كرد
اإلسرائي ي ومّ  بان من اعس خبارا  العسكرية  الكنيس  خ   ال يارة ليا ا  مّ رئيت 

 اإلسرائي ية.
سالم والوفد المرافا له  يوفًا في حيفا، لدر " أيوب قرلا " ع و الكنيس  الدر ك عن ون   خالد 

ن العراا وال ي  عددا من ال يكود، والميرب من ن نياهو، وال ك  هب أكثر من مرة إل  كردس ا
 هناك. المسيولين

فيما بعد )يوم األربعا  الما ي   بين السبب الحيييي ل  ه ال يارة والم مة ال ي جا وا من أج  ا 
عندما  هب خالد إسالم إل  مس شف  ن اريا، برفية أحد  بان اعس خبارا  الكبار، لي  يي بشخت 

ي ال بابيدك" وهو أحد كبار قادة جب ة النصرة في سورك ي  ي  العالج هناك واسمه "مصنف  ع 
 سورية وأصبل فيما بعد من قادة حركة أحرار الشام.

سالم في المس شف  مّ ال بابيدك  وجه ومن معه إل  الحدود السورية اإلسرائي ية بعد ليا  خالد 
ًا مّ مجموعة من وبال حديد إل  مننية الينينرة في الج ة ال ي  ح   ا إسرائي  وأجروا ليا ًا ألخر 

المعار ة السورية المييمة في   ك المننية وال ي هي ع   عالقة مف وحة مّ األمن اإلسرائي ي وقد 
 شارك  اعس خبارا  العسكرية اإلسرائي ية ب  ا ال يا .

 18/6/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 ينيين بالسفرألف ليرة سورية مقابل السماح للفلسط 50 يفرض نظام األسد"عكاظ":  .34
كشف  المنظما  وال جان الشعبية الف سنينية أن نظام األسد يفرر ع   الالجئين "" وات"

 الف سنينيين مبالغ مالية نائ ة مياب  السماح ل م بالسفر خارج البالد.
ألا ليرة  50و كر  في بيان أمت أن المب غ المن وب من الالجئ خصوصا الشباب ي يد ع   

 ألفراد و بان في النظام. رشاوكل   يديم سورية باإل افة إ
وأفاد ناشنون أن عناصر الشرنة العسكرية والمجموعا  العسكرية الموالية ل نظام ان شر  بكثافة 
ع   حواج  دمشا وقام  بإن ا  الشباب وأخ  هويا  م وال حييا مع م ساعا  عدة و م اع يا  ك  

 شخت ع يحم  ورقة  هجي .
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نيني خيارا  صعبة بفع  ال جنيد اإلجبارك والمالحية المس مرة لما يسم  خدمة ويواجه الشباب الف س
الع م، إ  إنه ليت أمامه سور ال جرة إل  خارج حدود سورية أو ال روب إل  منانا خارج سينرة 

 النظام.
 19/6/2016عكاظ، جدة، 

 
 ئيليةفي مقاطعة التمور اإلسرامنظمات مجتمع مدني مغربية تعلن عن نجاح حملتها  .35

ن حم   ا في ميانعة ال مور اإلسرائي ية أمنظما  مج مّ مدني مغربية  : أع ن روي ر  –الربان 
ال ي  دخ  األسواا المغربية بنريية سرية نجح  وأن ا عا مة ع   ميانعة ك  المن جا  اإلسرائي ية 

 ."بالكيان الغاصب"ال ي  دعم ما وصف ه 
 "ة وسحب اعس ثمارا  وفرر العيوبا  ع   إسرائي الميانع"وقا  سيون أسيدون رئيت حركة 

لروي ر  إن حم ة ميانعة ال مور اإلسرائي ية بدأ  العام الما ي  "بادت"والمعروفة اخ صارا باسم 
 ."نجاحا م ما جدا لكنه يبي  نسبيا"وسج   ه ا العام 
وا و  خ  اإلجرا ا  يبي  هدفنا أن   خ  الس نا  العمومية موقفا وا حا من المو "و ابّ أسيدون 

 "الال مة من اج  منّ دخو  ال مور من األرا ي الف سنينية المح  ة.
النجاح سيكون  اما عندما  كون الس نا  العمومية عبر  بو وح "وقا  رئيت حركة الميانعة إن 

لم    ا  عبيرا عن "لكنه أشار إل  أن الحركة  ."عن منّ دخو  ه ه ال مور إل  األرا ي المغربية
 ."إرادة الس نا  العمومية منّ دخو  ه ه المواد إل  األرا ي المغربية

بمدن الدار البي ا  والربان وسال والمحمدية  أيار/ مايووأ اا أن الحم ة اس مر  نوا  ش ر 
 ومراكب لكنه لم ي كر أرقاما محددة  يكد نجاح الحم ة.

 ."الص يوني ميانعة جميّ الس ّ ال ي  ه ي من الكيان"ودعا أسيدون إل  
وقا  إن م سي ج ون قريبا بالميانعة إل  من جا  أخرر لكنه رفر الكشا عن ا في الوق  الحالي 

  ."سيه ي في الوق  المناسب"مشيرا إل  أن معرفة ه ه الس ّ 
نه سبا ل  يئا  إوقا  مصنف  الخ في و ير اع صا  والم حدب الرسمي باسم الحكومة المغربية 

دك بميانعة المن جا  اإلسرائي ية ومنّ دخول ا إل  األرا ي المغربية أن  حدث  المغربية ال ي  نا
 مّ رئيت الحكومة في ه ه الي ية.

يصعب مراقبة دخو  مث  ه ه المواد إل  السوا المغربية "وأ اا الخ في في  صريل لروي ر  
 "بسبب وجود وسنا  يدخ ون الس ّ  ح  مسميا  مخ  فة وه ا ينرح  حديا .
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  إن عم ية إدخا  الس ّ اإلسرائي ية إل  المغرب ي م بنرا ب ا نوا من اعل فاا مشيرا إل  عدم وقا
 وجود  عام   جارك رسمي بين الب دين.

 19/6/2016الرأي، عَمان، 
 

 ؟  "قبرص الغزاوية"... هل تكرس سيناريو الفلسطينياالنقسام  .36
  خالد الحروب

بداا ُمدهب حرك ا ف ل خال   سّ سنوا  من اعنيسام الف سنيني  ال ك قاد ه ورسخ ه ببراعه وا 
وحمات في ال فة الغربية وقناا ت ة،  سابي  الحرك ان في  يديم خدم ين إلسرائي : األول  
 يوير أك كيانية ف سنينية موحدة و ع ي  اعنيسام السياسي والجغرافي والديموترافي ومهسس ه، 

 فع  الكثير من أج  الظفر ب ا ين الخدم ين، ك  ما قام   والثانية حماية أمن إسرائي . إسرائي  لم
و يوم به هو رفّ عصا  ا الغ يظة فوا رأت س نة رام   وس نة ت ة و بيي رسالة ال  ديد وا حة، 
ما أن   وك العصاة ع    إما إبدا  حسن الس وك عن نريا حفظ أمن إسرائي  من نرفكم، وا 

ك واإل علي في ال فة الغربية، أو عن نريا ال ربا  ريوسكم )عن ال  ييا المالي واإلدار 
 العسكرية في قناا ت ة .

اعس جابة من النرفين، الف حاوك والحمساوك، ُمدهشة ولسان حال ا ييو  ُمياب  اإلبيا  ع   س ن ين 
هش ين و نعم قاد  ا بالكراسي ونعيم ا ومي ا  ا فإننا ع   اس عداد ل ييام بك  شي . بعر من 

في رام    نفا  إن الس نةا  جا  ه ه األيام ع   لسان نبي  شعب أحد قيادا  ف ل لييو  الخالص
ع   أمن إسرائي  أكثر مما  نفا ع    ع يم الف سنينيين. في ك  المجاع   ا  العالقة بالشعب 

يويمه ، والنجاح الوحيد ال ك ع يخ  ا ع    "الس نة الوننية"الف سنيني هناك فش  م راكم من قب  
اثنان يحدب وي واص  في مجا  ال نسيا األمني مّ إسرائي ، وهو اعسم المخفا لوظيفة خدمة أمن 

 إسرائي .
، وأحي   "العدو"أخرج الشعب وقواه المدنية والن الية من أك اح كاك مباشر أو تير مباشر مّ 

  حرك  ح  ظ  العصا مناقصة ال عام  مّ إسرائي ، بالمفاو ا  فين، إل  الس نة المكب ة وال ي 
الغ يظة إلسرائي . عند جانب حمات ع  خرج بعر الخالصا  في ت ة عن  ا  الدائرة، أك 
الحفاظ ع   أمن إسرائي ، مياب  بيا  حمات في الس نة. لكن خناب حمات أكثر  عييدًا ألنه يدفّ 

، من مكونا  األمن ب غة المياومة إل  األمام ف صبل المحافظة ع   اعنيسام، وع   أمن إسرائي 
اليومي الف سنيني المياوم. خال  السنوا  الما ية، و ح  شعار المياومة، أج    المياومة 
عم يًا وأخرج الشعب من ساح  ا، وأحي   الُمناقصة إل  ك ائب اليسام فين. بحسبة ريا ية مباشرة 
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ي  ع   أكم  وجه، وخال  السنوا  ال سّ من سينرة حمات ع   قناا ت ة  م  رعاية أمن إسرائ
ألعا الصواري  ال ي بالكاد جرح  أحدًا في إسرائي ، لم ي عد  "الصواري "ع   رتم الحروب الثالثة و

في المئة من األعوام ال سعة.  3أسبوعًا. أك ما ع ي يد ع    11ك  مجموا أيام وأسابيّ المياومة 
 97ا ت ة في ال من األنو  أك مياب   لك  نعم  إسرائي  بهمن وأمان ع   نو  الحدود مّ قنا

في المئة. في المياب ، ما ا اس فاد  ف سنين والف سنينيين من ه ه المعادلة الُمخ  ة؟ عم يًا، ع 
شي  سور  ع ي  اعنيسام، و همين رأت ما  سياسي مياومي ظاهر لحمات كي  واص  سينر  ا 

 ع   قناا ت ة.
ة فش  ا في  يديم أك ُمنج  ل شعب الف سنيني، الخالصة المش ركة هي أن س نة ال فة وس نة ت  

سوا  عن نريا المفاو ا  هنا، أو المياومة هناك. بيد أن اعثن ين نجح ا في إنجا  ثالب م ما  
رئيسة وك  من ما أبدا في ا بنريي ه الخاصة: إعفا  اعح ال  من مسيوليا ه اعح اللية، المحافظة 

  أمن إسرائي . ل  ا يحا ل يادة اإلسرائي يين اعس رخا  ع   ع   اعنيسام و كريسه، والمحافظة ع 
المياعد ورفّ أح ي  م في وجوه الجميّ، من دون ح   اعه مام بشكر هيع  الم نافسين في  يديم 

 الخدما  ل م، م مسكين دومًا بما  فر ه وقاحة الظافر و بجحه من س وكيا .
 "نح ف "أنج   ا س ن ا رام   وت ة: أك  كريت اعنيسام والثانية ال ي  "الم مة الج ي ة"لن وقا عند 

 2007بعيد ميالده ال اسّ ه ه األيام. بعد ما ُييارب من ش رين من  لك الصيا البائت والدموك عام 
ك ب  ميالة أ خوا في ا من  هبد  لك اعنيسام، ألنه أوًع وأخيرًا سيحظ  برعاية إسرائي  وخ ا 

إن عمره. وبهم  دا نواقيت الخنر المبكر  من  الميالة  نبيًا بشعًا ييو   المناخا  ال ي  مد في
، ع "قبرت ال ركية"لالنيسام بال كرت سُيف ي إل  خ ا كيان مشوه في ت ة ع   ترار  السماح

يحظ  بالسيادة وع باعع راا الدولي، لكنه مخو  من قب  دولة جارة ل ييام بوظائا خدمية ل سكان. 
هو األكثر خدمة إلسرائي  ألنه يحيا ل ا ك  األهداا ال ي  ريدها دفعة  "رت ال ركيةقب"سيناريو 

واحدة وأكثر: يخ ص ا من عب  اعح ال  والييام بمسيولي  ا اعح اللية، ويخفا من صور  ا 
الشعب الواقّ  "قيادة"كمح   عسكرك كولونيالي بشّ أمام العالم، ويحي  م مة الحفاظ ع   أمن ا إل  

اعح ال  ومن دون أية أكالا حيييية، وييسم الشعب  ا ه إل  نصفين بما يحنم وحد ه   ح 
الع وية والوننية واح ماع  برو  أك كيانية وشرعية موحدة   دد اعح ال  سوا  سياسيًا أو 

لن   م ّ بهك شك  سيادك ولن  ح م بهن  كون دولة  "قبرت الغ اوية"مياوميًا، وفي الوق  نفسه فإن 
خدما ي ي يا   ع يه الف سنينيون بمنظما  م وفصائ  م إل  أبد  "حكم  ا ي" دوي ة، وس بي  مجرد وع

 ا بدين.
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وأعد  الك ابة حو  ه ا السيناريو " قبرت الغ اوية"خال  السنوا  ال سّ الما ية  كرت سيناريو 
بال كرر السيئة نعاود  "فا ً اح "مرا  عدة، م هماًل أن ُ سمّ الدقا  ع   جدران الخ ان، وه ه األيام و

الك ابة حو  المو وا. أس ميل اليارئ في اق بات بعر ما   من ه مياع  السنوا  السابية إ ا  
سيناريو قبرت ال ركية ال ك بدا خنره كبيرًا من  األش ر األول  لالنيسام، ثم ها هو ي حو  إل  

 حييية ميلمة وبشعة ع   أرر الواقّ الف سنيني:
ينفص  عن الجسم الف سنيني يومًا بعد يوم وع   مرأر وم ابعة الييادا  الف سنينية  قناا ت ة"

األنانية في ال فة الغربية وقناا ت ة، وع   مرأر الدو  العربية المجاورة ال ي س دفّ هي األخرر 
ا ثمنًا باهظًا بسبب  كرت اعنفصا  الجغرافي والديموترافي الف سنيني. الو ّ الراهن يسير حثيث
با جاه  نفي  ريية أفيغدور ليبرمان العنصرك الكبير في حكومة ن انياهو وو ير خارجي ه. ليبرمان 
نرح فكرة ال خ ت من ت ة ن ائيًا و دريجًا ورفّ يد إسرائي  عن ا، والسماح ل مج مّ الدولي ب وفير 

 ميوما  الحياة ل يناا وأه ه من دون المرور بإسرائي .
ع   أن السياسة اإلسرائي ية   حالا مّ ال عن  الف سنيني ال فاوك الغ اوك عم يًا  دل  الميشرا  

في  حوي  ريية ليبرمان إل  واقّ سياسي وجغرافي. وبك  األحوا  فإن فكرة ال خ ت من ت ة 
وسكان ا ليس  جديدة ب  نعرا أن ا دتدت  أحالم و خنينا  قادة إسرائي يين عديدين  منوا أن 

. ومث  اعنسحاب أحادك 1992قة في البحر، كما  من  اسحا رابين عام يس ييظوا ويروها تار 
ن لم ينجل وفا ما  2005الجانب من اليناا وال ك نف ه شارون عام  ال جسيد األهم ل  ك األحالم وا 

 م ال خنين له: أك أن  رمي إسرائي  اليناا ف   يفه مصر. فال ك حدب أن إسرائي  رم  لكن 
 مصر رف   أن    يا.

الف سنيني والعربي إ ا  مسهلة اعنيسام كما هو فإن قناا ت ة  اعس را يجيا اس مر اليصور إ 
، وهي حالة مثالية بالنسبة إلسرائي . والخالصة هنا هي "قبرت ال ركية"سين  ي إل  حالة شبي ة بر

الحياة له،  أن اليناا سيهخ  شكاًل كيانيًا ع  عريا له في اليانون الدولي، لكن سي م  وفير شريان
. ففي   ك الحالة هناك كيان أو دوي ة ل ا 1985 مامًا كما في حالة قبرت ال ركية، الُمع نة من  عام 

حكومة وموا نة وو ارا  و دير السكان كما يحدب في أك دولة. لكن ليت هناك سيادة أو اع راا 
مة المح ية. وفي حالة دولي أو  مثي  خارجي. شيون السكان واح ياجا  م م حيية من خال  الحكو 

قناا ت ة   وافر حكومة وو ارا  ا ن ونظام أمني ورعاية لشيون السكان، وليت هناك حاجة لمنل 
 الو ّ اليائم أك  مثي  قانوني أو سيادك ويمكن ال عايب معه إل  أج  تير مسم .

ياح الجيب ، بعد سنوا  من اج 1985دول  م عام  "اس يال "عندما أع ن اليبارصة األ راك عن 
لم ي صور أحد أن يس مر الكيان الجديد ال ك رف   أن  ع را به  1975ال ركي لشما  الج يرة عام 
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أك دولة من دو  العالم تير  ركيا. لكن مننا السياسة الُمدهب وجنون ا أحيانًا ع يخ عان ألك 
ألرر  صبل هي من  يدير أو  وقّ عيالني. فاألحداب و سارا و ير  ا وما  خ يه من وقائّ ع   ا

ييود السياسيين، وليت العكت. في حالة قناا ت ة وحمات لم يخنر ببا  أحد أن اعنيسام ال ك أ م 
أكثر من ثالب سنوا  من عمره )المديد  سي واص  ح   ا ن. الشي  األكثر مرارة هو أن ه ا 

 سنينية هي ال ي   حكم اعنيسام سيس مر لسنوا  أكثر ميب ة نالما اس مر  العي ية الفصائ ية الف
بالسياسة الف سنينية ومصائر الشعب الف سنيني، ع   حساب المص حة الوننية الع يا، ونالما 
اس مر  السياسة العربية م حالفة ع ويًا مّ قصر النظر والالمباعة و راقب  دهور الو ّ من دون 

 ." دخ  أو مبادرا 
 19/6/2016، الحياة، لندن

 
 د إسرائيل""بي الدوليالقانون  .37

 برهوم جرايسي
سجل  األسبوا الما ي ح ي ا جديدا في ال واني الدولي مّ جرائم النظام الص يوني، حينما 

دو  في األمم الم حدة، لصالل  ريت إسرائي  ل جنة اليانون الدولي في المنظمة. ف  ا  109صو   
  ه ا أن السفير داني دنون  واني بمس ور جريمة ع يمكن أن ي خي  ا العي  اعنسانير وي اا إل

ال ك سيرأت ال جنة، كان رأت حربة في الكنيس  اإلسرائي ي في المبادرة وسن أشرت اليوانين 
 العنصرية.

لكن المسخرة الكونية   ج   أمام واقّ أنه في الساعة  ا  ا ال ي صو   في ا ه ه الدو  لصالل 
لعائال  الف سنينية، بمعن   ش ي  عشرا  إسرائي ، كان الكنيس  يمدد قانون منّ لم شم  ألعا ا
، والثاني في ال فة أو اليناا. ليت ه ا 48ألعا الف سنينيين بين أحد الوالدينر في منانا 

فحسب، ب  أنه في يوم األربعا  الما ي، أك بعد يومين من  نصيب الص يوني دنون ع   رأت 
ية،  ح  تنا  ما يسم  "مكافحة ه ه ال جنة، أقر الكنيس  واحدا من أشرت اليوانين العنصر 

اإلرهاب". واإلرهاب في قاموت إسرائي  والص يونية، هو ك  من ييا   من أج  حري ه واس يال  
شعبه. واليانون إياه هو بمثابة قوننة لألنظمة والسياسا  كافة ال ي  عملا اعح ال ، و س ب شعبا 

 كامال حيه.
ا وبحثا، صدر عن مرك  "مدار" الف سنيني في مايو الما ي، كن  عر   مسح/ في أواخر أيار

رام  ، حو  اليوانين العنصرية ال ي عالج ا الكنيس  في العام البرلماني األو ، بعد ان خابا  ربيّ 



 
 
 
 

 

 28 ص             3969 العدد:        19/6/2016 األحد التاريخ: 

                                    

، لي كشا مش د سوداوك قا م. فيد سج   العنصرية اإلسرائي ية  روة جديدة في 2015العام الما ي 
 ك أن ه ا لن يكون قاا الح ير.نرح اليوانين العنصرية، وما من ش

قانونا عنصريا، جرر نرح ا ع   جدو  أعما  الكنيس  خال  عام  66ووفا البحب، فيد  م  سجي  
قوانين أخرر أقر  باليرا ة  6قوانين، بينما  6برلماني من ثمانية أش ر. وأقر الكنيس  من ا ك يا 

ا  ن ظر دورها ل  صوي  ع ي ا في ال يئة قانون 46قوانين أقر  من حيب المبدأ، فيما  8األول ، و
العامة، ل دخ  مسار ال شريّ. ومث  ه ه األعداد وأق  من ا، كان الكنيس  ييرها في دورة برلمانية 

 كام ة من ثالب أو أربّ سنوا ، ما ييكد ار فاا و يرة سن اليوانين العنصرية به عاا.
لما ي، وح   األسبوا المن  ي، ار فع  ك  ه ه ومن  اف  اح الدورة الصيفية الحالية ن اية الش ر ا
قوانين، وب غ عدد اليوانين المدرجة بالمجم  ح    8اإلحصا ا ر إ  با  عدد اليوانين الميررة ن ائيا 

عاما، ار ك   ع    68قانونا. لكن األهم من ه ا أن السياسا  اإلسرائي ية من  ظ ورها قب   70ا ن 
 عالئي اإلقصائي، وبا  النظام اإلسرائي ي ينافت أخنر األنظمة الفكر الص يوني العنصرك اعس

 العنصرية الدموية ال ي عرف ا ال اري  في اليرن الما ي.
وع نه ي هنا بهك جديد حينما نعرر ه ه الحيائا، وك  ه ا معروا ل عالم بهسره، ومعروا أكثر 

كية، ال ي مارس  دورا يحدة األمر لدر عرلاب ان خاب إسرائي  ل  ا المنصب الدولي، الوعيا  الم 
 فاعال في ال غن ع   دو  العالم.

من سيرأت لجنة اليانون الدولي ا ن، هو السفير اإلسرائي ي العنصرك الم نرا داني دنون، ومن  
ك بخناب عنصرك دموك  د النواب العرب، 2009وصوله ألو  مرلة إل  الكنيس  في العام  ،  مسل

قرر بنيامين ن نياهو  عيينه سفيرا إلسرائي  في الوعيا  الم حدة، عق   . وحينما48و د ف سنينيي 
اليرار اع را ا  واسعة في الساحة اإلسرائي ية  ا  ا، ومن م من اع بر ال عيين بمثابة  حٍد ل مج مّ 

 الدولي.
كافة، بنظرة معاكسة، وع    و  ان  اك إسرائي  اليومي ل يوانين الدولية، ولمواثيا حيوا اإلنسان 

وع    و  ال واني الدولي مّ السياسة اإلسرائي ية، فباإلمكان اليو ، إن  ريت إسرائي  وداني دنون 
ل جنة اليانون الدولي في األمم الم حدة، هو "ال عيين األنسب"، لييكد ع   بيت اخ ال  الموا ين 

ني لم  نصفه ال يئا  العالمية، وع   انحيا  ال يئا  الدولية لصالل األقويا ر فالشعب الف سني
 الدولية، إع بيشور   ناير أمام عواصا العدوانية اإلسرائي ية، وتنا  "الكبار" ل ا في الح بة الدولية.

 وع   و ن أحد األمث ة الشعبية عندنا نيو : "هيك قانون دولي َبدلو هيك رئاسة".
 18/6/2016، الغد، عم ان

 



 
 
 
 

 

 29 ص             3969 العدد:        19/6/2016 األحد التاريخ: 

                                    

 ال تريد السالم "إسرائيل" .38
 جوناثان كوك

، بنيامين ن نياهو األسابيّ الما ية م حدثًا "اإلسرائي ي" عكير وا ل ل مياه، ق   رئيت الو را   في
 عن السالم، من يدًا بشدة اليمة الفرنسية ال ي  ع بر المبادرة الدب وماسية الوحيدة ال ي   وح في األفا.

أثار ن نياهو تبار دولة لح ور اج ماا اليوم الواحد في باريت،  29مّ وصو  و را  خارجية 
الحجة اليديمة، قائاًل بهن أك   ويل بالدعم الدب وماسي ل ف سنينيين سوا يشجع م ع   المنالب 

 الم نرفة.
كان   هم  فرنسا بهن يكون اعج ماا بمثابة فا حة ل بد  في عم ية السالم في أواخر ه ا العام، 

 حييا سالم راس  ومس دام  ح  إشراا حيب قا  الرئيت الفرنسي فرانسوا هوعند بهنه يهم  في 
 دولي.

، قب  قرن " روة اعس عمارر"، دورك تولد، اليمة الفرنسية ب"اإلسرائي ي"وبوقاحة شديدة، قارن المسيو  
م  ، عندما  ياسم  برينانيا وفرنسا الشرا األوسن فيما بين ما، فيد  جاو  حييية أن  ا  

 د بمونن ل م ليح و مح  الف سنينيين، السكان األص يين.اعس عمار البريناني هو ال ك وعد الي و 
وفي وق  مبكر، ال  م ن نياهو وو ير حربه الجديد، اليميني الم نرا، أفيغدور ليبرمان، ع نًا بو ّ 

،  مكن الم حدب الرسمي، "السي إن إنر"العراقي  أمام مباحثا  عم ية السالم، وفي ليا  دقيي ين ب
  ين لشعبين أكثر من خمت مرا .ديفيد كيي ، من  كر دول

والف سنينيين اعنخران وج ًا  "اإلسرائي يين"وبدًع من المبادرة الفرنسية، أكد ن نياهو، أنه ينبغي ع   
كهقور نرا  "إسرائي "لوجه دون شرون مسبية في المفاو ا ، وال ي فش   مرارًا و كرارًا و اك ألن 

 الجانب. يةاألحادكان    جنب ا من خال  فرر شرون ا 
فيما يبدو، ن نياهو حريت ع   عم ية السالم، نالما أن ا ليس    ك ال ي بدأ  في باريت، فج   

 من عم ية ج ب ليبرمان إل  داخ  الحكومة كان ل وفير الم يد من ال م ت الدب وماسي.
ي الخارج وفي حين أن الجب ة الداخ ية  م  همين ا، فإن صدر المعار ة ع ي ا  ي ردد باس مرار ف

الجريئة قد   م ك  األج ا  الرئيسية في  "اإلسرائي ية"وأصبح  مخاوا أوروبا    ايد، بهن الحكومة 
 ال فة الغربية قريبًا، معيية أك أم  ع   خ ا دولة ف سنينية ح   ولو كان  مب ورة.

ن فرنسا ليس  ، وفي حين أ"إسرائي "إن قمة باريت دلي  ع   اليهت الم فاقم في أوروبا لكبل جماح 
ع   وشك هندسة اخ راا، فإن ن نياهو ع   الرتم من  لك ُيبدر ق يه، ف  ه هي المرة األول  أن 

 سحبًا إل  مباحثا  ع ي رأس ا راعي  ا واشننن، وه ه سابية خنيرة ي ددها. "إسرائي " سحب 
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في اليمة، ومّ  وع   الرتم من ح ور و ير الخارجية األمريكي، جون كيرك، قرر أن يبي  هادئاً 
في حماية  -أو في إراد  ا  - لك عبر ن نياهو عن ق يه بهن ه ه المرة لن يكون بوسّ واشننن 

 ظ رها.
هناك نريية واحدة يمكن لواشننن أن ي فا في ا مّ الريية الفرنسية ل مباحثا ، و لك با باا جدو  

   لو فش   المباحثا ، كما  مني محكم وبإنشا  فرا دب وماسية لح  ق ايا الو ّ الن ائي، وح
 يبدو أنه ح مي، فإن معايير المباحثا  المس يب ية قد ي م  هسيس ا.

في الواقّ، ن نياهو ي ظاهر برتب ه في المبادرة العربية ألنه يدرك بهن الوصو  إل  ا فاقية إق يمية 
ون واسعة مس حي ة في ظ  الظروا العصيبة ال ي يعيش ا الشرا األوسن، ويصر المسيول

 ح اج إل  إدخا   عديال   2002أصاًل ع   أن أج ا  من المبادرة العربية لعام  "اإلسرائي يون"
أن  فرر سياد  ا ع   الجوعن، األرا ي السورية ال ي  "إسرائي "ع ي ا، فع   سبي  المثا ،  ريد 

 ، الموعودة حاليًا بثروا  نفنية مك شفة حديثًا.1967حاصر  ا عام 
 19/6/2016، قةالخليج، الشار 
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 حمادة فراعنة
وتالبي  م من  اعس يناني،ف سنين، ومييدك ال وسّ  اس عماري وهم أكثرية اعسرائي يين من أ باا  

العنصريين وُأحاديي النظرة، وراف ي أك ح  واقعي ل صراا العربي الص يوني في الجوعن السورك 
ولإلسرائي ي الف سنيني في رفر ح  الدول ين ل شعبين، كما ي وهم مث  م قناا من مثاًل، 

ال وسعي اإلسرائي ي  اعس عماركل مشروا  واعس سالمالف سنينيين سوا  كانوا من دعاة الخنوا 
وال روب إل  أك ح  ي كيا مّ بيا  اعح ال ، أو من دعاة ال نرا الديني أو اليومي أو اليسارك، 

أن المه ا ال ك يواجه الشعب العربي الف سنيني وحرك ه  اع يدوان جميعًا أولئك وهيع  إ ا ي وهمو 
ال وسعي  اعس عماركالسياسية، يواجه المشروا الونني الديميراني الف سنيني وحده، دون المشروا 

ف ما الم ناق ة، ااإلسرائي ي، فالمه ا م دوج وشام  لنرفي الصراا، يحو  دون  حييا أهد
ن ا لم صارعة، لنرا ع   حساب أخر، فكالهما فش  في  حييا كام  أهدافه ومشروعه وبرنامجه وا 

 لمص حة بيا  ه ا النرا أو  اك. ،كان  لك بنسب م فاو ة
بعد أكثر من خمسين عامًا من الن ا  والثورة وال  حيا  أخفا خالل ا الف سنينيون من  حييا 

لعنوان فش  م في  انعكاسانحو المساواة واعس يال  والعودة، أهداف م الوننية، و ن عا  م المشروعة 
ال وسعي اإلسرائي ي وه يم ه، ووقا  مدده ع   أرر بالدهم الوننية،  اعس عماركدحر المشروا 
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وأخر إنجا  حييه الشعب الف سنيني، كان في ع د الراح  ياسر عرفا  أنه ني  المو وا 
ونن، وبا  الن ا  الف سنيني وأدوا ه وقاعد ه داخ  الونن الف سنيني، وعنوانه من المنف  إل  ال

وليت خارجه، وفي مواج ة عدوهم، عدو الشعب الف سنيني الواحد، والشعب الف سنيني ليت له 
ال وسعي اإلسرائي ي ال ك يح   أر  م، ال ي ع أرر  اعس عماركسور عدو واحد فين هو المشروا 

تير الياب ة ل  بديد أو اعن يات أو ال الشي، ويع دك ع   ل م سواها، ويصادر حيوق م الثاب ة 
كرام  م حيب ع حياة ل م بال كرامة، ون ال م في مواج  ه ي م ع   أرر بالدهم ف سنين، وبهدوا  
ف سنينية، ومن أج  برنام  ف سنيني، مدعومًا بشك  م وا ّ من قب  العرب والمس مين 

 عالم الم ح ر وشعوبه المس نيرة.والمسيحيين ومييدك حيوقه من ب دان ال
ومحاولة رمي م  ،ليد سع  الف سنينيون من أج  منّ  دفا الم اجرين الي ود األجانب إل  ف سنين

 اعس عماركإل  البحر، ومنّ إقامة دولة ي ودية ع   أر  م، وعم وا ع   ال صدك ل مشروا 
ألن اإلسرائي يين  وفر  ل م عوام  ال وسعي اإلسرائي ي ع   أر  م وه يم ه، وفش وا في مسعاهم، 

أف   ساعد  م ع   ال جرة واعس ينان وحص وا ع   الدعم من ي ود العالم ومن األوروبيين ومن 
 واح الل مكيين، وهم ن اج المج مّ األوروبي الم نور، فحييوا ج  ًا كبيرًا من برنامج م ياألمر 

حاًع بالمعيار السياسي من الف سنينيين، ألرر ف سنين، ومّ  لك، ف م ليسوا أف    واس عمارهم
فيد حاولوا رمي ك  الف سنينيين إل  الصحرا  ونردهم خارج ونن م، ولكن م فش وا في  حييا كام  
برنامج م، وبا وا في مه ا مماث  ي مث  ببيا  نصا الشعب الف سنيني ع   كام  أرر وننه بعد 

، وقد سبا و حدب بعر المفكرين األمنيين نرد و  جير النصا اعخر من الالجئين والنا حين
في مي مر هر سي يا السنوك عن مه ا اإلسرائي يين الديمغرافي، ووصفوا  اإلسرائي يين واعس را يجيين

 ثالب حماقا  في  اريخ ا وهي: ار كب الحركة الص يونية ع   أن ا 
األول  عام  اعح ال ي منانا أوًع: الحماقة األول  أن ا سمح  ببيا  مائة وأربعون الا ف سنيني ف

، في منانا الج ي  والمث ب والنيب ومدن الساح  الف سنيني المخ  نة، وبا وا معروفين أن م 1948
ال  ّ الثالب لمث ب مكونا  الشعب الف سنيني، وهم يشك ون اليوم خمت المج مّ اإلسرائي ي 

عة عشر نائبًا في البرلمان ول م سب 48مدينة وقرية عربية ف سنينية في منانا  64ولدي م 
 اإلسرائي ي.  

ثانيًا : الحماقة الثانية أن ا سمح  ببيا  سكان ال فة واليدت واليناا في أماكن م، رتم محاوع  
نرد بع  م، وفي محاوع  إفيار ما  بي  من م ، وجع  أر  م الف سنينية ناردة ل م وهم أه  ا 

نيني في ال فة واليدت واليناا، يشك ون ال  ّ الثاني وأصحاب ا، وبيي أكثر من أربعة ماليين ف س
 من الب عب الف سنيني.
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ثالثًا : أما الحماقة الثالثة ف ي السماح ألكثر من ثالثمائة الا ف سنيني بالعودة مّ الرئيت الراح  
، وبا  مجموا 1999، إل  ال فة واليناا ح   عام 1994ياسر عرفا  إل  ف سنين من  بداية عام 

ي من الشعب الف سنيني ع   كام  أرر وننه ما ييارب من س ة ماليين عربي ف سنيني، ما بي
، وهم يمث ون نصا عدد 1967، والثانية عام 1948ع   أر  م في منني ي اعح ال  األول  عام 

الشعب الف سنيني والنصا أخر م جر ومش   خارج ف سنين، يشك  وجودهم داخ  ف سنين، ليت 
ال وسعي اإلسرائي ي وبرنامجه في نرد  اعس عماركمباشرًا ألهداا المشروا  فين فشاًل مادياً 

الف سنينيين خارج ونن م، ولكن م يشك ون المه ا الحيييي الم موت لفش  كام  مشروع م 
 ال وسعي اإلسرائي ي في جع  كام  ف سنين وننًا لإلسرائي يين وحدهم. اعس عمارك

ب العربي الف سنيني، وحرك ه السياسية، ومشروعه الونني، ول  ا ليت المه ا ال ك يواجه الشع
مي صرًا ع ي م وحدهم، في عم ية الصراا المس ديمة اليديمة الم جددة، بين الف سنينيين واإلسرائي يين، 
ليت ه ا المه ا مي صرة أثاره وم اعبه و داعيا ه، ع   الف سنينيين وحدهم، ب  هو مه ا مش رك 

ما يواجه الف سنينيين حيب أن ك ي ما فش  ك  من ناحي ه في إن ا  اعخر، وفي يواجه اإلسرائي يين ك
و صفي ه، ومن هنا فالح  والريية يجب أن  شم  نرفي الصراا، ع   قاعدة العم   اج ثاثه

والعنصرية، والن ا  المش رك من األمن الواحد والحياة  واعس عمار اعح ال المش رك،  د 
أج  ال وص  إل  ح  ي من لنرفي الصراا اعس يرار والنمهنينة بعيدًا عن  المش ركة، وال عاون من

لغا  اعخر.  اعس ئصا  والنفي ونكران الوجود، وا 
 19/6/2016، الدستور، عم ان
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