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*** 
 

لن نسمح ألحد بأن يزيل السلمية.. عقدنا العزم على الخالص من االحتالل بالطرق  :عباس .1
 نريد إزالة أحد وجودنا وال

محمود عباس: "إننا عقدنا العزم على الصمود، والبقاء  رئيس السلطة الفلسطينية"وفا": قال -بروكسل 
على أرضنا، والعمل على الخالص من االحتالل اإلسرائيلي، بالطرق السياسية والدبلوماسية 

 والسلمية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا، ونجحنا على المستوى الدولي".
 ف: لن نسمح ألحد بأن يزيل وجودنا من على أرضنا، وال نريد إزالة أحد.وأضا

قامة دولة  وأضاف الرئيس مخاطبًا البرلمان األوروبي في بروكسل، أمس: إننا مع حل الدولتين، وا 
، وتكون عاصمتها القدس الشرقية، وال نمانع من التبادلية 1967فلسطين وفق حدود الرابع من حزيران 

، كما نصت على 194محدودة بالقيمة والمثل، وأن تتم معالجة قضية الالجئين وفق القرار الطفيفة وال
 ذلك المبادرة العربية للسالم، بقولها "حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين".

واستطرد: إن الفصول السوداء التي عاشها شعبنا، ما زالت مستمرة، فشعبنا في داخل فلسطين يعيش 
بإجراءاته التعسفية وعنصريته البغيضة، أما شعبنا الذي يعيش الجئًا في الشتات،  طغيان االحتالل،

فما زال يعيش البؤس والحرمان، لكننا عقدنا العزم على الصمود، والبقاء على أرضنا، والعمل على 
 الخالص من االحتالل اإلسرائيلي، بالطرق السياسية والدبلوماسية والسلمية.

، وثماٍن وستون سنة على النكبة، التي 1917ة على وعد بلفور الصادر عام وقال: لقد مرت مائة سن
جرائم قتل ومجازر مروعة، تسببت في تشريد مئات  1948ارتكبت خاللها القوات اإلسرائيلية عام 
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قرية وبلدة عن  488اآلالف من أبناء شعبنا اآلمنين وأحالتهم إلى الجئين، وقامت بإزالة أكثر من 
، قامت إسرائيل باحتالل مدينة 1967عاش فيها شعبنا منذ آالف السنين. وفي عام  الوجود، والتي

القدس الشرقية وباقي أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ونزح جراء ذلك مئات األلوف من شعبنا، 
 وما زال شعبنا يرزح تحت االحتالل.

ر لشعبنا، وهنا أجدد التأكيد وأضاف: لقد أحالت إسرائيل قوة االحتالل وطننا فلسطين إلى سجن كبي
أمامكم، أننا ال نريد إزالة وجود أحد عن الخارطة الجغرافية السياسية كما يزعم البعض، ولكننا لن 
ن استمرار التنكر لحقوق شعبنا في  نسمح ألحد بأن يزيل وجودنا من على أرضنا، وحقنا فيها. وا 

ويمنح المنادين بهما ذريعة لذلك، فال تجعلوا وطنه ال يخدم سوى المتطرفين، ويولد اإلرهاب والعنف، 
نما اجعلوا منهما نموذجًا للعدل والسالم  من قضية فلسطين والقدس الشريف ذريعة لهؤالء وأولئك، وا 

 والحرية واإلنصاف.
وأوضح الرئيس: إننا نتطلع إلى االتحاد األوروبي ودوله األعضاء وبرلمانه العريق، من أجل استمرار 

لعب دور سياسي ودبلوماسي فاعل، وصواًل لحل سلمي عادل ودائم في منطقتنا، وفق بذل الجهود و 
وقرارات الشرعية الدولية، فكل من إسرائيل وفلسطين تربطهما مع  1967حل الدولتين على أساس 

االتحاد األوروبي اتفاقيات شراكة وجوار وعضوية مشتركة في االتحاد من أجل المتوسط، األمر الذي 
 تحاد األوروبي لكي يلعب هذا الدور، وعلى نحو يحقق األمن واالستقرار للجميع.يؤهل اال

وقال: إن إسرائيل تشهد هذه األيام جنوحًا مستمرًا للعنف، وتطرفًا متصاعدًا انعكس في ممارسات 
رهابهم، كما حدث في حرق عائلة دوابشة، والشاب أبو خضير، وكذلك الممارسات  المستوطنين وا 

يش اإلسرائيلي وعمليات القتل التي ترتكب خارج القانون، وقد وصل هذا التطرف إلى الوحشية للج
حد جعل عددًا من الساسة والمسؤولين اإلسرائيليين يوجهون االنتقادات لحكومتهم، مثل هرتسوغ، 
يهود باراك رئيس الوزراء األسبق، ونائب رئيس  زعيم المعارضة، ويعالون، وزير الجيش المستقيل، وا 

ركان، وعدد من اإلعالميين، وكلهم قالوا إن إسرائيل تمارس وتوسع من سلوكها الفاشي األ
 والعنصري، على حد تعبيرهم.

وأشار إلى تبني المجلس الوزاري األوروبي في اجتماعه األخير، البيان الختامي الجتماعات باريس، 
لم ندعم هذا الجهد الفرنسي، وقد وقال الرئيس: "إننا واألشقاء العرب والغالبية العظمى من دول العا

أكد لي الرئيس فرانسوا هوالند قبل أيام أن فرنسا عاقدة العزم على االستمرار وصواًل إلى عقد المؤتمر 
نجاح المؤتمر، وذلك من  الدولي للسالم قبل نهاية العام، وشدد على وجوب بدء التحضير لعقد وا 

منا الكامل لهذه الجهود، وأكرر أمامكم أننا خالل فرق عمل متخصصة لهذا الغرض، وأكدت له دع
 كفلسطينيين وكعرب نقف معكم في خندق واحد لهزيمة اإلرهاب والتطرف".
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قامة دولة فلسطين المستقلة على حدود  وأكد أن "هذا لن يتحقق إال بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي وا 
 ة إسرائيل".، وبعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسالم إلى جانب دول1967

نهاء  وعلى صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني، قال الرئيس: إننا نعمل على توحيد أرضنا وشعبنا، وا 
الحصار عن قطاع غزة، وما زلنا نعمل على إنهاء االنقسام، من خالل تشكيل حكومة وحدة وطنية 

الذهاب النتخابات رئاسية تلتزم بسياسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتعهداتها الدولية واإلقليمية، و 
وبرلمانية بأسرع وقت ممكن. وبهذه المناسبة، فإننا نتقدم بالشكر الجزيل لالتحاد األوروبي ودوله 

 األعضاء على ما تقدمه من أجل إعادة إعمار ما دمره االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة.
  24/6/2016األيام، رام هللا، 

 
 وا لتسميم المياه لقتل الفلسطينييندع "إسرائيل"عباس: بعض حاخامات  .2

حاخامات إسرائيليين يدعون  إنمحمود عباس يوم الخميس  رئيس السلطة الفلسطينيةقال  :بروكسل
 إلى تسميم المياه الفلسطينية.

ولم تظهر تصريحات عباس التي أدلى بها في خطاب أمام البرلمان األوروبي في النسخة الرسمية 
تبه، مما يشير إلى أنه ربما تحدث عن األمر ارتجاال لدى إدانته المكتوبة التي أصدرها مك

 للممارسات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين مع توقف محادثات السالم.
بوضوح مطالبتهم حكومتهم  وأعلنواوقال عباس "قبل أسبوع فقط قام عدد من الحاخامات في إسرائيل 

 .يضًا واضحا للقتل الجماعي للشعب الفلسطيني؟"بتسميم المياه لقتل الفلسطينيين ... أليس هذا تحر 
 23/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 في بروكسلالرئيس اإلسرائيلي للقاء مع  رفض اقتراحاً  مصادر فلسطينية: عباس .3

تحرك ديبلوماسي أوروبي لمحاولة  عن في وقت سابق، علن مارتن شولتز رئيس البرلمان األوروبيأ 
يني واإلسرائيلي رؤفين ريفلين خالل وجودهما في العاصمة البلجيكية بروكسل. جمع الرئيسين الفلسط

وأعقب إعالن شولتز موافقة الرئيس اإلسرائيلي على هذا اللقاء. غير أن الرئيس عباس، ووفق 
مصادر فلسطينية، رفض الفكرة وسيواصل لقاءاته في عاصمة االتحاد األوروبي حسب البرنامج 

ته التي تختتم بالخطاب الذي ألقاه في البرلمان األوروبي بدعوة رسمية من شولتز الُمعد مسبقًا لزيار 
 نفسه.
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ورغم موافقة الرئيس اإلسرائيلي على اقتراح اللقاء بالرئيس عباس إال أن خطابه في البرلمان األوروبي 
لقضية الفلسطينية حمل رفضًا قاطعًا للمبادرة الفرنسية وفكرة عقد المؤتمر الدولي للسالم فيما يتعلق با

نهاء االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية، زاعما أن الوقت غير مناسب لعقد مؤتمر دولي.  وا 
  24/6/2016القدس العربي، لندن، 

 
 والرئيس اإلسرائيلي عباسأبو ردينة: لم يكن هناك أي موعد للقاء بين  .4

دينة، "إنه لم يكن هناك أي موعد أو قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ر ا: وف - بروكسل
 ترتيب لقاء بين الرئيس محمود عباس، والرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين، في بروكسل.

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات ريفلين، في مقابلة صحفية، أنه ينوي مقابلة سيادته أثناء تواجده في 
 بلجيكا.

ة أمام البرلمان األوروبي للحديث عن الموقف "أن هدف الرئيس هو إلقاء كلم وأوضح أبو ردينة:
الفلسطيني والعربي من التحركات السياسية في المرحلة المقبلة، خاصة المؤتمر الدولي للسالم الذي 

 ."قدمته فرنسا، وتبناه االتحاد األوروبي
 23/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بلجيكا واالتحاد األوروبي يفتتح مقر بعثة فلسطين لدى عباس .5

محمود عباس، بعد ظهر أمس، مقر بعثة فلسطين  رئيس السلطة الفلسطينية"وفا": افتتح -بروكسل 
 لدى االتحاد األوروبي وبلجيكا ولكسمبورغ، وذلك في العاصمة البلجيكية بروكسل.

لبرلمان الفالرنكي وحضر حفل االفتتاح رئيس حكومة إقليم فالدنر البلجيكية غريت برجوا، ورئيس ا
جان بومانس، وممثلون عن وزارة الخارجية البلجيكية وبلدية أيتيربيك، وسفراء الدول العربية 
المعتمدون لدى بلجيكا، ورؤساء الجمعيات التضامنية مع فلسطين، وجمع غفير من الجالية 

 الفلسطينية.
نجاز، مشيدًا بالعالقات الوطيدة بين وعبر الرئيس في كلمته بهذه المناسبة عن اعتزازه وفخره بهذا اإل

 فلسطين وبلجيكا.
كما أثنى الرئيس على العالقات مع االتحاد األوروبي، مؤكدًا استمرار العمل الستكمال بناء 
قامة الدولة المستقلة وعاصمتها  المؤسسات، وصواًل لتجسيد االستقالل على األراضي الفلسطينية، وا 

 القدس الشرقية.
 مس، محادثات مع رئيس االتحاد األوروبي دونالد توسك.وأجرى الرئيس، أ
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وأشار خالل مؤتمر صحافي إلى إجراء محادثات بناءة مع توسك، تناوال خاللها العالقات الثنائية 
 بين االتحاد األوروبي وفلسطين وأهمية تطويرها.

ذي ما زال يساهم في وأشاد الرئيس بالدعم المقدم من مفوضية االتحاد األوروبي ودوله األعضاء: "وال
تمكيننا من بناء مؤسساتنا الوطنية والبنية التحتية الالزمة لدولة عصرية تقوم على أساس الديمقراطية 

 وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان".
كما ثمن مواقف االتحاد األوروبي "الداعمة للسالم في منطقتنا، والتي نأمل أن تضطلع بدور أكبر 

لة، خاصة أن المجلس الوزاري في جلسته األخيرة تبنى البيان الصادر عن اجتماع في الفترة المقب
 باريس في الثالث من هذا الشهر".

كما التقى الرئيس مع رئيس البرلمان األوروبي مارتن شولتز في مقر البرلمان في العاصمة 
 البلجيكية.

  24/6/2016األيام، رام هللا، 
 

 ل استشهاد الطفل محمود بدرانمنصور بعث رسائل أممية حورياض  .6
بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور، ثالث : وفا –نيويورك 

كل من األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن )فرنسا( ورئيس الجمعية  إلىرسائل متطابقة 
 في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني. العامة لألمم المتحدة حول تزايد عدد القتلى والجرحى

وخص برسائله ما يتعرض له األطفال، نتيجة النتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون 
اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما فيها 

 القدس الشرقية.
حكام واضحة بشأن توفير الحماية للمدنيين تحت االحتالل األجنبي وقال إنه "على الرغم من وجود أ

وفقا للقانون الدولي، ما زال الشعب الفلسطيني بدون حماية يتحمل انتهاكات لحقوق اإلنسان وجرائم 
 حرب ال حصر لها على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي".

القائمة باالحتالل هو ما حدث يوم وأضاف السفير منصور أن "المثال الواضح على وحشية السلطة 
يونيو وأصاب الشعب الفلسطيني مرة أخرى بالحزن واألسى الكبير لفقدان طفل آخر على يد  21

 17عاما( وهادي ) 16عاما(، جنبا إلى جنب مع إخوانه أمير ) 15االحتالل. محمود رأفت بدران )
عاما( كانوا في سيارتهم في  16ان )عاما(، ومجد بدر  16عاما(، وكذلك أصدقائهم داوود أبو حسن )

 قرية بيت عور". إلىطريق العودة من مسبح مجاور 
 23/6/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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 الحمد هللا يترأس اجتماا قادة المؤسسة األمنية ويلتقي أعضاء المنظمة الكشفية العربية .7
لحمد هللا، في رام هللا، أمس، اجتماع "األيام": ترأس رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي ا -رام هللا 

 قادة المؤسسة األمنية، حيث اطلع على آخر التطورات األمنية في المحافظات.
واستعرض قادة المؤسسة األمنية الجهود المبذولة لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، وأطلعوا الحمد 

رمضان، ال سيما مكافحة تهريب  هللا على تقارير الحالة األمنية في المحافظات، خاصة خالل شهر
 بضائع المستوطنات، والبضائع الفاسدة، ومكافحة حاالت االنفالت األمني ومظاهره.

وجّدد الحمد هللا إشادته بجهود ضباط وجنود المؤسسة األمنية في سهرهم ومثابرتهم على حماية 
 المواطنين، وتطبيق القانون، وتحقيق االستقرار في المحافظات.

خرى، التقى الحمد هللا، في رام هللا، أمس، األمين العام للمنظمة الكشفية العربية عاطف من جهة أ
عبد المجيد والوفد المرافق له، لمناسبة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة لجمعية الكشافة 

 والمرشدات الفلسطينية، في المنظمة العالمية للحركة الكشفية.
 24/6/2016األيام، رام هللا، 

 

 لجنة االنتخابات تصدر الجدول الزمني لالنتخابات المحلية .8
اجتمعت لجنة االنتخابات المركزية، في المقر العام بمدينة البيرة وعبر نظام الربط التلفزيوني : رام هللا

مع أعضائها في مدينة غزة، اليوم الخميس، في ضوء قرار مجلس الوزراء إجراء االنتخابات المحلية 
 من شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل.في الثامن 

وأقرت اللجنة في اجتماعها، الجدول الزمني القانوني لمراحل العملية االنتخابية، حيث ستبدأ العملية 
، بينما 2016تموز  27- 23بمرحلة التسجيل والنشر واالعتراض لمدة خمسة أيام خالل الفترة من 

. وستبدأ الدعاية االنتخابية 2016آب  27-18ترة من سيتم فتح باب الترشح لمدة عشرة أيام خالل الف
تشرين أول، حيث يكون االقتراع في الثامن من  6أيلول ولغاية مساء الخميس  24من صباح يوم 

 الشهر نفسه، وا عالن النتائج األولية مساء اليوم التالي ليوم االقتراع.
ّطلعت على قائمة الهيئات المحلية وناقشت اللجنة في اجتماعها عددا من اإلجراءات والخطط، ك وا

من وزارة الحكم المحلي، والمقرر أن تجري فيها االنتخابات بالضفة الغربية وقطاع غزة، وناقشت 
 العديد من القضايا المتعلقة بعملها في المرحلة المقبلة.

 23/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لخالفة عباس ية تزداد بالضفة تحضيراً الفوضى األمنخبير إسرائيلي:  .9
قال يوني بن مناحيم الخبير اإلسرائيلي في الشؤون العربية في مقال له بموقع "نيوز ون" اإلخباري 
إن مخيمات الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية تشهد فوضى أمنية متزايدة في اآلونة األخيرة، 

لتحرير الوطني )فتح(، تعلن معارضتها للسلطة حيث تتشكل مجموعات عسكرية تابعة لحركة ا
الفلسطينية وسياسة رئيسها محمود عباس، وكل ذلك في إطار ما وصفها الكاتب "بحرب الوراثة" في 

 السلطة الفلسطينية.
أنه قبل عدة  -وهو الضابط السابق في جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية-وأضاف بن مناحيم 

المسلحين الملثمين التابعين لفتح باعتراض سيارة وزير الشؤون االجتماعية  أيام قامت مجموعة من
الفلسطينية في مخيم قلنديا جنوب رام هللا، وهددوه وسائقه بالنزول من السيارة، ردا على اعتقال 
األجهزة األمنية الفلسطينية عددا من شبان المخيم، لكن هذا الحادث يعطي مؤشرا واضحا على 

ئدة في مخيمات الالجئين بالضفة الغربية، وزيادة في المس بصالحيات السلطة األجواء السا
 الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك مخاوف في السلطة الفلسطينية من أن يشكل هذا الحادث محفزا لتكراره في 
مناطق أخرى بالضفة الغربية للتمرد على السلطة ومواجهتها بالقوة، وهو ما قد يؤدي في النهاية 

قدانها السيطرة الكاملة على مخيمات الالجئين، بالتزامن مع زيادة الضائقة االقتصادية للفلسطينيين، لف
وارتفاع معدالت البطالة، وزيادة األسعار، فضال عن اإلحباط من الوضع السياسي، وعدم قدرة 

مشيرا  الفلسطينيين على التوصل للمصالحة بين حركتي فتح وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(،
إلى وقوع حوادث مشابهة لما حصل في قلنديا، مثل مخيمات بالطة في نابلس، وسيلة الحارثية في 

 جنين، واألمعري والجلزون في رام هللا.
وأكد أن هذه األحداث تتزامن مع استطالعات الرأي العام الفلسطيني األخيرة التي أشارت إلى أن 

، حيث زادت أجواء العداء له عقب سلسلة من التصريحات ثلثي الفلسطينيين يطالبون باستقالة عباس
التي أبدى فيها استعداده للتنازل عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين، مع العلم أن مخيمات 
الالجئين بالضفة الغربية كان لها دور كبير في االنتفاضتين األولى والثانية في الصراع ضد إسرائيل، 

 لى تحولها لمعاقل مركزية في التحريض ضد السلطة الفلسطينية.لكن السنوات األخيرة أشارت إ
وختم بالقول إن ظاهرة الفوضى األمنية في الضفة الغربية تتزامن مع اندالع حرب "الوراثة" على 
خالفة عباس، التي تتركز بين عدد من قياديي فتح، ويتسببون في توتير األجواء األمنية في الضفة، 

ستقرار السلطة الفلسطينية، والوصول لمرحلة المواجهة المسلحة بين من وكل ذلك من شأنه ضرب ا
 يرون أنفسهم مرشحين لخالفة الرئيس.
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وفي حين أن إسرائيل ال تبدي تدخال حتى اللحظة فيما يحصل بين مسؤولي فتح والسلطة الفلسطينية 
زلق إلى الشوارع من مواجهات داخلية، لكن يجب األخذ بعين االعتبار أن هذه المواجهات قد تن

الرئيسية في الضفة الغربية، حيث يستخدمها الجيش اإلسرائيلي والمستوطنون، مما قد يعرض حياتهم 
 للخطر، وفي هذه الحالة قد يتطلب الوضع تدخال ميدانيا من إسرائيل.

 23/6/2016الجزيرة. نت، 
 

 " برفحطينخنساء فلسخالل تشييع " التمسك بالمقاومة علىحماس و"الجهاد" تؤكدان  .11
تحولت جنازة تشييع "خنساء فلسطين" الحاجة فاطمة الشيخ خليلل، مسلاء يلوم الخمليس فلي رفلح  :رفح

جنلوب قطللاع غلزة، إلللى مناسللبة وطنيلة أكللدت فيهللا حركتلا حمللاس والجهللاد اإلسلالمي تمسللكهما بخيللار 
ملللة أم المقاوملللة كسلللبيل وحيلللد لتحريلللر فلسلللطين. وشلللاركت جملللاهير كبيلللرة فلللي تشلللييع جثملللان المرحو 

رضلللوان الشللليخ خليلللل، وسلللط حضلللور حاشلللد ملللن قيلللادات الفصلللائل الفلسلللطينية، اللللذين أشلللادوا بلللدور 
المرحومة في تربية جيل مقاومة وصبرها وثباتها على استشهاد خمسة من أبنائها، وثالثة من أحفادها 

 وصهرها وشقيقها، في جوالت مع االحتالل الصهيوني.
ملاس إسلماعيل هنيلة، فلي كلمتله التأبينيلة قبيلل التشلييع: "نلودع وقال نائب رئيس المكتلب السياسلي لح

امرأة عظيمة شكلت نموذًجا للتضحية والثبات بتقديم فلذة كبدها من الرجال في سبيل تحرير فلسطين، 
 تها.وتقدم بخالص التعازي من األمين العام للجهاد اإلسالمي رمضان شلح، بوفا. والقدس، واألقصى

جهللاد اإلسللالمي، "إن الحاجللة أم رضللوان الشلليخ للنللدي عضللو المكتللب السياسللي بللدوره، قللال محمللد اله
خليل، ليست كأي امرأة أخرى؛ فقد قدمت أبناءها الخمسة شهداء وهي صابرة وشاكرة هلل". وأكد خالل 

مسجد الهدى بمدينة رفح، أن "أم رضوان كانت تعطينا المعنويات واألمل والصورة بتشييع الكلمته في 
 وكانت دائمًا راضيًة، وهي اآلن تذهب إلى هللا عز وجل إن شاء هللا راضية مرضية".المشرقة، 

بدوره، قال القيادي في الجهاد اإلسلالمي أحملد الملدلل "نلودع املرأة عظيملة، قلدمت خمسلة شلهداء ملن 
 .أبنائها، وفي كل مرة تردد "الحمد هلل". وأضاف كان منزلها محطًة للمجاهدين، وتوصيهم بالمقاومة

 23/6/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 على العرب السنة ال يخدم القضية الفلسطينية وهجومهافتح: مديح حماس إليران  .11

طالب المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، حركة "حماس" بعدم رهن نفسلها وقراراتهلا  :رام هللا
وفشللها وأضلرارها الكبيلرة عللى القضلية  ، وأال تقحلم نفسلها فلي تحالفلات ثبلت عقمهلاإقليميلةألي أجندة 
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الفلسطينية، وأن عليها استخالص العبر من تجاربها الماضية وتحالفاتها المتناقضة كليا التي أضلرت 
 بشعبنا وقضيتنا، وخاصة تدخلها في مصر وسوريا.

وقال القواسمي في تصريح صحفي يوم الخميس، إن مديح حماس إليران كما جاء على لسان موسى 
مرزوق، وهجوم إسماعيل هنية على العرب السنة، يبعث برسائل سلبية ومضلرة وال تخلدم قضليتنا  أبو

نتيجة لوضعها المالي  إيرانوال شعبنا الفلسطيني، وال يجوز أن تكون رؤية حماس إلعادة العالقة مع 
ملذّكرا  السيء، على حساب العرب السنة، وعللى حسلاب القضلية الفلسلطينية والمصلالح العليلا لشلعبنا،

حملاس بلأن الشلعب الفلسلطيني شلعب عربلي أصليل ويفتخلر بأصلوله وجلذوره وعروبتله، حتلى للو كلان 
 هناك تقصير من بعض األشقاء تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته.

وشللدد القواسللمي علللى موقللف حركللة فللتح الللذي يللدعو حمللاس إلللى الوحللدة الوطنيللة الحقيقيللة وتصللليب 
ألجنلللدات إقليميلللة تسلللتخدم القضلللية الفلسلللطينية ألجنلللداتها الخاصلللة الجبهلللة الداخليلللة، وعلللدم االرتهلللان 

 وتحسين موقفها التفاوضي مع إسرائيل أو الغرب.
 23/6/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 لظروف لفرض حل مؤقتا "إسرائيل"وطنية ويحذر من استغالل  استراتيجيةتبني  إلىالهندي يدعو  .12

 "اسلتراتيجيةالهندي، عضو المكتب السياسي لحركلة الجهلاد اإلسلالمي، إللى تبنلي  محمد د.غزة: دعا 
، تسللتجيب للتحللديات والمخللاطر والمتغيلرات التللي تعصللف بالقضللية الفلسللطينية واإلقللليم "وطنيلة توافقيللة

 االسلتراتيجيةوعبر خالل حلقة نقاش نظمها المركز الفلسطيني ألبحاث السياسلات والدراسلات  والعالم.
، عللن "الفيللديو كللونفرنس"، فللي مقريلله فللي مدينللة البيللرة وغللزة، عبللر "مللا العمللل"تحللت عنللوان  "اراتمسلل"

عللدم العللودة إللى المفاوضللات المباشللرة، وعللدم "الوطنيللة التلي دعللا إليهللا، وتتضلمن  لالسللتراتيجيةرؤيتله 
 "القللوى اخللتالل ميللزان"، مشلليرا إلللى "التوقيللع علللى أي اتفللاق نهللائي مهمللا كانللت الضللغوط والتللداعيات

 لصالح إسرائيل التي تحكمها حكومة متطرفة.
تعيش وفصلائلها حاللة ملن التفكلك، "وقال إن منظمة التحرير الفلسطينية التي يجري التفاوض باسمها 

كمللللا تعصللللف بحركللللة فللللتح مشللللاكل داخليللللة، وتتعللللرض لضللللغوط عربيللللة متعللللددة تحللللت مبللللرر تحقيللللق 
مقدمللًة "وأضللاف أن ذلللك كللله  ."محمللود عبللاس مصللالحة داخليللة أو ترتيبللات لمرحلللة مللا بعللد الللرئيس

 ، مشيرا كذلك إلى أن المصالحة بين فتح وحماس متعثرة."لجهد عربي لتحقيق السالم مع إسرائيل
وتحدث الهندي عن ثالثة محاور تشهدها المنطقة، معظمها لم يستقر بعلد، وهلي ملا تبقلى ملن محلور 

 .الممانعة، ومحور االعتدال الذي انقسم إلى محورين
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وأوضللللح أن المحللللور األول أعطللللى أولويللللة لمواجهللللة الهيمنللللة اإليرانيللللة فللللي المنطقللللة، واآلخللللر أعطللللى 
 "تنظليم الدوللة"، والمحلور الثاللث "تنظليم الدوللة"األولوية لمواجهة التنظيمات الراديكالية، وفلي مقلدمتها 

ل االنتفاضلة لتصلبح وما يشابهه من قوى راديكالية. ودعلا فلي إطلار رؤيتله المسلتقبلية إللى دعلم وتفعيل
وفللللي هللللذا السلللياق، دعللللا الهنللللدي حركللللة فللللتح إللللى تبنللللي االنتفاضللللة لتسللللتعيد دورهللللا . شلللعبية بامتيللللاز

 وحيويتها، وأول خطوة في هذا الطريق وقف التنسيق األمني. 
وشللخص الهنللدي الواقللع الللذي تعيشلله القضللية الفلسللطينية فللي الللدوائر الللثالث التللي تعمللل فيهللا، وهللي، 

فلسطينيا هناك غياب "وقال  اإلسالمية، والدائرة الدولية. –سطينية الداخلية، والدائرة العربية الدائرة الفل
 "وطنية جامعة تستجيب للمخاطر والتغيرات السريعة منذ اتفاق أوسلو. الستراتيجية

 24/6/2016القدس العربي، لندن، 
 

 خطة لترتيب البيت الداخليو  ..المصالحة أجواءعّقدت  الدوحة اجتماعات": الفلسطينية "القدس .13
بلللين حركتلللي فلللتح وحملللاس  األخيلللرةكشلللفت مصلللادر سياسلللية فلسلللطينية أن محادثلللات الدوحلللة : رام هللا
 وقت مضى". أيكثيرا من  أصعب إنجازهاالمصالحة بشكل كبير لتجعل  أجواءعّقدت 

ة بديللللة جلسلللة مراجعلللة شلللاملة لوضلللع خطللل إجلللراءمشللليرة إللللى أن ذللللك يحلللتم عللللى القيلللادة الفلسلللطينية 
 تضمن تجديد الشرعية للقيادة الفلسطينية، وترتيب البيت الداخلي لمواجهة التحديات السياسية.

جديلللللة للللللدى حملللللاس ملللللن اجلللللل تحقيلللللق  أيغيلللللاب  أظهلللللرت" واكلللللد المصلللللدر أن اجتماعلللللات الدوحلللللة
 المصالحة، حيث وضعت شروطا معقدة ال يمكن تطبيقها".

تحقيق المصالحة تدفع القيادة للبحث عن مسارات جديدة الحالية ل األجواءويقول المصدر إن صعوبة 
مللن اجلللل تنظللليم البيلللت اللللداخلي. وملللن هلللذه المسلللارات التلللي كشلللفها المصلللدر "عقلللد المجللللس اللللوطني 

 النتخاب قيادة فلسطينية جديدة لمنظمة التحرير".
انه  أكدي ورجح المصدر أن تعقد القيادة الفلسطينية بعد شهر رمضان جلسة لبحث هذا الموضوع الذ

 ".إقليميلن يتم إلى "بغطاء 
 23/6/2016القدس، القدس، 

 
 يعتبر موقفًا مشرفًا ويشاد به حتى اللحظة غزة نرفع الحصار عبالتركي  الموقفيحيى موسى:  .14

ال تبللدو حركللة حمللاس قلقللة مللن تطللور العالقللة بللين إسللرائيل وتركيللا واإلعالنللات : ضللياء خليللل - غللزة
رب التوصلللل لتطبيلللع كاملللل للعالقلللة بعللد سلللنوات ملللن القطيعلللة. وهلللي إذ المتكللررة ملللن الطلللرفين علللن قلل
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تللرفض مللن حيللث المبللدأ أي عالقللة بللين االحللتالل والللدول العربيللة واإلسللالمية، إال أن "حمللاس" تُبللدي 
 احترامًا لرغبات الحكومات والدول.

ّن الموقلف وفي السياق، يقول النائب عن "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني، يحيلى موسلى، إ
التركي المتمسك بشرط رفع الحصلار اإلسلرائيلي المفلروض عللى القطلاع، يعتبلر موقفلًا مشلرفًا، ويشلاد 

 به حتى اللحظة، في ظل تمسك أنقرة بضرورة إنهاء حصار غزة.
ويؤكللد موسللى لللل"العربي الجديللد" أّن النظللرة التركيللة تجللاه حركللة "حمللاس" مبنيللة علللى حجللم الظلللم الللذي 

ركلة والقطللاع، عبلر اسلتمرار الحصللار للعلام العاشلر عللى التللوالي، بعلدما وصللت إلللى تعرضلت لله الح
 سدة الحكم من خالل انتخابات تشريعية نزيهة.

ويوضح موسى أّن الموقف التركي المعلن حتى اللحظة واضح من خالل استمرار التمسك بشرط رفلع 
التلللي تجعلهلللا تتعاملللل ملللع بعلللض الحصللار علللن غلللزة، إال أّن لللللدول الكثيلللر ملللن المصللالح والحسلللابات 

 القضايا بشكل آخر، مغاير في بعض األحيان لهذه المواقف.
ويشللدد النائللب عللن "حمللاس" علللى أهميللة تعامللل العللالم العربللي واإلسللالمي بشللكل أفضللل مللع القضللية 
الفلسلللطينية واالرتقلللاء بطبيعلللة التعاملللل ملللع قضلللية الشلللعب الفلسلللطيني والعملللل عللللى دعمللله ملللن أجلللل 

 جه الممارسات اإلسرائيلية المتواصلة منذ احتالل فلسطين.الصمود في و 
 23/6/2016العربي الجديد، لندن، 

 
 على جنوب لبنان بشهادة "البريفيه" حاز المرتبة األولى فلسطينيًّاهنية يهاتف طالًبا  .15

أجلرى نائللب رئليس المكتلب السياسللي لحركلة "حمللاس" إسلماعيل هنيلة، يللوم الخمليس، اتصللااًل : بيلروت
ا بذوي الطالب الفلسطيني المتفوق إسماعيل باسل عجاوي في مدينة صور بلبنان، اللذي حصلل هاتفي  

 . بشهادة البريفيه على المرتبة األولى في جنوب لبنان والثالثة في لبنان
الطاللب عجلاوي وواللده بهلذا النجلاح والتفلوق، مؤكلًدا أن -بحسب بيان عن حركة "حماس"-وهنأ هنية 

كل أبنائها، وأن العلم سالح أساسي فلي معركتنلا ملع العلدو الصلهيوني ملن أجلل  "فلسطين بحاجة إلى
التحرير والعلودة". وأكلد اعتلزاز حركلة "حملاس" بطلالب شلعبنا الفلسلطيني المتفلوقين فلي لبنلان، موجهلا 
التهنئللة لكللل الطللالب النللاجحين فللي لبنللان. بللدورها، شللكرت عائلللة الطالللب عجللاوي، هنيللة علللى لفتتلله 

 طلبوا نقل تحياتهم لكل أهلنا في قطاع غزة. كلماتالكريمة، و 
 23/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 يواصلون إضرابهم لليوم الرابع" الشعبية"من  رىأسكايد يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع و  .16
ألسير رام هللا: كشف محامي نادي األسير الفلسطيني أن عالمات التعب واإلرهاق بدأت تظهر على ا

المضرب عن الطعام لليوم التاسع بالل كايد وهو ال يستطيع النوم ويعاني من آالم في الكللى ويعتملد 
على الماء فقط في إضرابه في ظلل مقاطعتله لمستشلفيات االحلتالل. وأشلار إللى أن كايلد محتجلز فلي 

تفتيشًا دقيقًا، الفتًا إلى زنزانة انفرادية في سجن ريمون يقتحمها السجانون يوميًا منذ إضرابه ويفتشونها 
 أن إدارة السجن سحبت جميع أدواته الشخصية منه.

وأوضح النادي أن االحتالل كان قد أصدر أمر اعتقال إداري بال تهمة لمدة ستة شهور بحلق األسلير 
عاملًا  14حزيران/ يونيو الحالي وهو يوم اإلفراج عنه بعد قضائه فترة محكوميته البالغلة  13كايد في 

خراجه من العزل يشكل خطرًا على أمن الدولةونص   .ف بذريعة أن اإلفراج عنه وا 
أسلليرًا ملن الجبهلة الشللعبية فلي سلجن مجلدو يواصلللون إضلرابهم المفتلوح عللن  27 إنوفلي السلياق قلال 

الطعللام لليللوم الرابللع علللى التللوالي إسللنادًا لللرفيقهم كايللد الللذي يخللوض إضللرابًا عللن الطعللام وذلللك رفضللًا 
أن إدارة  "القلدس العربلي"ت االحتالل بتحويله إلى االعتقال. وأضاف فلي بيلان وصلل إللى لقرار سلطا

أسيرًا من أسرى الشعبية من سجن مجدو إلى السجون األخرى بهدف  60سجون االحتالل قررت نقل 
 تفريقهم وتقويض خطوتهم الداعمة لألسير كايد.

 24/6/2016، لندن، القدس العربي
 

 تب حماس في بيروتقوى إسالمية تزور مك .17
اسللتقبل ممثللل حركلللة حمللاس فلللي لبنللان "علللي بركلللة" فللي مكتبللله ببيللروت، وفللدًا ملللن القللوى اإلسلللالمية 

 الفلسطينية ضم قيادات من الحركة اإلسالمية المجاهدة وعصبة األنصار اإلسالمية.
بنللان، وبحلث الجانبللان آخللر مسللتجدات القضللية الفلسللطينية واألوضلاع فللي المخيمللات الفلسللطينية فللي ل

 مؤكدين على التمسك بخيار المقاومة واالنتفاضة حتى التحرير والعودة واستعادة الحقوق والمقدسات.
واعتبر الجانبان أن المبلادرات الدوليلة المطروحلة لحلل القضلية الفلسلطينية تهلدف إللى تصلفية القضلية 

قطاع غلزة منلذ عشلر وتقديم تنازالت جديدة للعدو الصهيوني، مطالبين برفع الحصار المفروض على 
كما بحث الطرفان األوضاع في المخيملات الفلسلطينية فلي لبنلان، وأكلدوا حرصلهم عللى أملن  سنوات.

المخيمللات وجوارهللا، وعلللى تعزيللز العالقللات األخويللة اللبنانيللة الفلسللطينية ومنللع حللدوث أي فتنللة بللين 
دفنا والمخيمللات محطللات المخيمللات وجوارهللا، مشللددين علللى أن القللدس سللتبقى قبلللة جهادنللا والعللودة هلل

  نضالية على طريق العودة إلى فلسطين.
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كملللللا نلللللاقش المجتمعلللللون تلللللداعيات إجلللللراءات إدارة األونلللللروا وتراجلللللع خلللللدماتها تجلللللاه أهلنلللللا الالجئلللللين 
الفلسللطينيين فللي لبنللان، معتبللرين أن هللذه اإلجللراءات الظالمللة تللأتي فللي سللياق تنصللل المجتمللع الللدولي 

غلللاثتهم لحلللين علللودتهم إللللى ديلللارهم األصللللية فلللي ملللن مسلللؤولياته فلللي رعايلللة الال جئلللين الفلسلللطينيين وا 
 فلسطين.

 23/6/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 

 نتنياهو: أبو مازن يكشف عن وجهه الحقيقي .18
وكللاالت: أصللدر مكتللب رئلليس الللوزراء اإلسللرائيلي بنيللامين نتنيللاهو بيانللًا مقتضللبًا غاضللبًا، -تللل أبيللب 

ملازن كشلف علن وجهله الحقيقلي، وذللك ردًا عللى خطلاب اللرئيس أملام أمس: قال فيله إن اللرئيس أبلو 
 مجلس االتحاد األوروبي.

وبشلكل رسللمي، قلال مكتللب نتنيلاهو: إن مللن رفللض االلتقلاء مللع رئليس الدولللة ريفللين ورئلليس الحكومللة 
ن اإلسرائيلية نتنيلاهو، ورفلض المفاوضلات المباشلرة، وملن ينشلر فريلة اللدم )أكاذيلب اللدم( أملام البرلملا

 األوروبي، هو نفسه الذي يدعي أن يده ممدودة للسالم".
وختم البيان الغاضب بالقول "إن إسرائيل تنتظر اليوم اللذي يتوقلف فيله أبلو ملازن علن نشلر األكاذيلب 
للللى حللللين ذللللك، ستواصلللل إسلللرائيل الللللدفاع علللن نفسلللها أملللام التحللللريض  والتحلللريض ضلللد إسلللرائيل، وا 

 الفلسطيني، وهو الذي يولد اإلرهاب".
 24/6/2016األيام، رام هللا، 

 
 القناة الثانية: الكابنيت يجتمع إلقرار اتفاق مع تركيا ال يشمل رفع حصار غزة .19

ذكللرت القنللاة العبريللة الثانيللة، مسللاء يللوم الخملليس، أن رئلليس الللوزراء بنيللامين  :ترجمللة خاصللة-رام هللا 
األربعلاء المقبلل للموافقلة عللى اتفلاق نتنياهو سيعقد اجتماًعا للمجلس الوزاري المصغر "الكابنيلت" يلوم 

 تطبيع العالقات مع تركيا.
وبحسب القناة، فإن اجتماًعا أخيًرا سُيعقُد يوم األحد المقبل بين ممثلين عن الجلانبين لوضلع اللمسلات 
األخيلللرة عللللى االتفلللاق. مشللليرًة إللللى أن نتنيلللاهو دعلللا وزراء الكابنيلللت لالجتملللاع بهلللدف الموافقلللة عللللى 

 عالن عنه.االتفاق واإل
وبحسللب القنللاة، فللإن االتفللاق ال يشللمل رفللع الحصللار عللن قطللاع غللزة، ولكنلله يتلليح لتركيللا إدخللال أي 
بضللائع غيللر محظللورة أمنًيللا إلللى غللزة عبللر مينللاء أسللدود بعللد الرقابللة عليهللا، كمللا يسللمح لهللا بتحسللين 

نشاء محطات تحلية مياه و   مرافق صحية.وضع الكهرباء بإقامة محطة جديدة أو تحسين الحالية، وا 
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وأشللارت القنللاة إلللى أن المسللؤولين اإلسللرائيليين وضللعوا مصللر فللي صللورة االتفللاق وتللم التنسلليق معهللم 
 بشأن ذلك.

 23/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 نائب رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي يتحدى نتنياهو .21
الن، أنللله يتحلللدى رئللليس بلللدا نائلللب رئللليس أركلللان الجللليش اإلسلللرائيلي الجنلللرال يلللائير غلللو : بلللالل ضلللاهر

الحكوملللة بنيلللامين نتنيلللاهو، للللدى دعوتللله ضلللباط الجللليش إللللى التحللللي بالشلللجاعة إزاء موقلللف مختللللف 
 وموقف األغلبية.

ونقلت وسائل إعلالم إسلرائيلية علن غلوالن قولله خلالل مراسلم تخلريج دورة ضلباط مسلاء يلوم الخمليس، 
نملا إنه 'كونوا شجعان إزاء نيران العدو، إزاء موقف مختللف،  إزاء موقلف األغلبيلة. وهلذا لليس خيلارا وا 

 هو أسمى واجب'.
إلللى مللا ذكللره قبللل شللهرين عللن أن نتنيللاهو  الخملليس لكللن غللوالن أشللار بصللورة مبطنللة فللي خطابلله يللوم

يسكت الضباط والمستوى المهني عندما يدلون برأي أو موقف مختلف عن موقفه، أو مخالف لموقف 
 منجرف نحو اليمين.   األغلبية في الجمهور اإلسرائيلي ال

 23/6/2016، 48عرب 
 

 الوقت المناسببوزراء الستخدامها ضدهم  سبعالشرطة اإلسرائيلية تختزن ملفات جنائية ضد  .21
تشلللهد السلللاحة السياسلللية فلللي إسلللرائيل غليانلللا وقلقلللا شلللديدين فلللي أعقلللاب : الشلللرق األوسلللط - تلللل أبيلللب

ي أدراجها ملفات جنائية وجزائيلة ضلد كثيلر تسريب معلومات إلى الصحافة تفيد بأن الشرطة تختزن ف
 النواب في الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( وبينهم سبعة وزراء أحدهم وزير األمن الداخلي نفسه. من

وينتاب السياسيين اإلسلرائيليين قللق وغضلب جلراء ذللك خصوصلا بعلد اعتلراف ضلابط أملام الصلحافة 
العلام للشلرطة رونلي الشليخ كلان  وأن المفلتش "لمناسلبتختزن إلخراجها فلي الوقلت ا"بأن هذه الملفات 

 قد صرح بنفسه أن جهازه قادر على إسقاط حكومات في إسرائيل.
وفي حين واصل النواب مهاجمة الشرطة على خلفية هذه الوثائق عقلد رئليس الكنيسلت يلولي أدلشلتين 

 اجتماعا مطوال مع قائد الشرطة روني الشيخ وطلب توضيحات.
من الواضح أن الهجوم على قسم التحقيق ورئيسه يصل من جهة "ير في الشرطة إنه وقال مسؤول كب

إنهم يريدون قسم تحقيق ضعيفا " . كما قال الضابط الرفيع المطلع على الوثيقة:"السياسيين المتخوفين
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وال بأس أن يواجله اضلطرابا لكلن هلذا للن يسلاعدهم. سيتواصلل العملل وملن سيضلطر إللى دفلع اللثمن 
 ."ن من الهربفلن يتمك

 24/6/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 يطرح مشروا قانون لمنع هدم البؤر االستيطانية في الضفة "الليكود" .22
األربعللاء،  يللومقللّدم عضللوا الكنيسللت عللن حللزب الليكللود، ميكللي زوهللر ودافيللد بيطللان، : الطيللب غنللايم

ا'، لسلبع سلنوات إضلافّية، فلي للكنيست، مشروع قانون يهدف إلرجلاء إخلالء البلؤرة االسلتيطانّية 'عمونل
خطوة واضحة لشرعنتها وسلب الفلسلطينّيين حقلوقهم فلي رفلع دعلاوى ضلّد ملن اسلتولوا عللى أراضليهم 

 الخاّصة.
سلنوات،  10ووفق مقترح زوهر وبيطان، فيمكن إرجاء إخالء كّل بؤرة اسلتيطانّية قائملة منلذ أكثلر ملن 

ّيلة فلسللطينّي يطاللب بأرضله. وهللو ملا اُعتبللر لسلبع سلنوات إضللافّية، فلي حللال علدم تواجلد صللاحب ملك
اقتللراح قللانون ُفّصللل علللى مقللاس معطيللات البللؤرة االسللتيطانّية 'عمونللا'، ليبعللدها عللن اإلخللالء المتوقّللع 

 قريًبا.
وأشارت صحيفة 'هآرتس'، في عددها الّصادر صباح يوم الخميس، إلى أّن إخلالء البلؤرة االسلتيطانّية 

ًرا أمام االئتالف الحكومّي الموّسع، برئاسة بنيامين نتنياهو، إذ صّرح عضلو 'عمونا'، يعتبر تحّدًيا كبي
كنيست من حزب الليكود للصحيفة أّنه 'إذا اضطّر نتنياهو إخالء المستوطنين بالقّوة فإّن ذلك سيكون 

 مساًسا قاسًيا به وبالليكود قبيل االنتخابات القادمة'.
اهو غيلر معنلّي بالمسلاس بجمهلور المصلّوتين الّطبيعلّي وأضاف المصلدر ملن الحلزب الحلاكم أّن 'نتنيل

التّابع له'، وواصل 'من شأن إخالء كهذا أن يضطّر بينيت لالستقالة من االئتالف الحكومّي، وسحب 
 عدد ال بأس به من المقاعد من الليكود. وهذا أيًضا يريد نتنياهو أيًضا أن يمنعه'.

 23/6/2016، 48عرب 
 

 االلتماس للمحكمة العليامن اء الكنيست مشروا قانون يمنع أعض .23
أثللار مشللروع قللانون قدملله رئلليس لجنللة الكنيسللت مللن الليكللود، يللوآف كلليش، نقاًشللا واسللًعا : رامللي حيللدر

وانتقللادات حللادة، إذ يللنص االقتللراح علللى منللع أعضللاء الكنيسللت مللن االلتمللاس للمحكمللة العليللا علللى 
فعلللوا مللع مخطللط الغللاز الللذي كللان ينللوي رئلليس  القللرارات التللي تصللادق عليهللا الكنيسللت بأغلبيللة، كمللا

 الحكومة، بنيامين نتنياهو، تمريره.
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وقلللع 'واينلللت' أن مشلللروع القلللانون سللليقدم ملللن قبلللل اللجنلللة، وهلللو ملللا سيسلللرع النظلللر بللله وربملللا موذكلللر 
اعتمللاده، وأكللد الموقللع أن جلسللة خاصللة مللن أجللل مشللروع القللانون عقللدت صللباح يللوم الخملليس، وفللي 

قة عليها في اللجنة، وبعد مصادقة اللجنة سيتم التصويت عليله بلالقراءة األوللى فلي نهايتها تم المصاد
 جلسة الهيئة العامة للكنيست.

وقال كيش إن هدف القانون هو 'وقف توجهات أعضاء الكنيست للمحكمة العليلا، وتعزيلز مبلدا فصلل 
جبار األعضاء على إيجاد الحلول وسلك السبل إليها في الكنيس  ت وليس خارجها'. السلطات، وا 

 23/6/2016، 48عرب 
 

 "حزب هللا": لم يحدث مطلًقا أن عرف جيش ما عن عدوه ما نعرفه نحن عن هليفي .24
فلي األسلبوع الماضلي  "ملؤتمر هرتسلليا"الجنرال هرتسلي هليفلي فلي  : تحدثالشرق األوسط- تل أبيب

المعركلللة المقبللللة فلللي "ة فقلللال: والرؤيلللة االسلللتراتيجية والحلللروب المقبلللل علللن التحلللديات األمنيلللة إلسلللرائيل
 الشمال ستكون مختلفة أيضا عن حرب لبنان الثانية وعن )الجرف الصامد( ومختلفة أيضا عن حرب
)يللوم الغفللران( ومللا قبلهللا. فللي حللرب )يللوم الغفللران( قتللل لللدينا مللواطن واحللد فللي الجبهللة الداخليللة جللراء 

)حزب هللا( ". وأضاف أن "الداخلية ناإصابته بصاروخ سوري. اليوم واضح أن الحرب تصل إلى جبهت
سللنوات علللى حللرب لبنللان الثانيللة يمكننللي  10يعتبللر اليللوم القللوة )األكبللر( التللي تواجلله إسللرائيل. وبعللد 

سنوات أخرى من الهدوء. نحن ال نريد الحرب لكننا مستعدون لهلا  10القول إن الجانبين ال يعارضان 
 ."أكثر من أي وقت سابق ونحسن قدراتنا دائما

أعتقلد بأنله للم يحلدث "قلال:  "حلزب هللا"وبخصلوص المعلوملات االسلتخباراتية المتلوفرة حلول ملا يسلمى 
 ."مطلقا أن عرف جيش ما عن عدوه ما نعرفه نحن عن )حزب هللا(

الحللرب المقبلللة لللن تكللون بسلليطة وال سللهلة. )حللزب هللا( يواجلله التحللدي فللي سللوريا ويتللدرب "وقللال إن 
وسلائل قتاليلة للم يعرفهلا  ويحقلق انتصلارات. هنلا وهنلاك يسليطر عللى عللى الحلرب إللى جانلب جيلوش

مللن قبللل. وفللي المقابللل يواجلله التنظلليم عقوبللات اقتصللادية مللن قبللل العللالم العربللي والللدول السللنية. فللي 
نمللا للمواجهللة مللع إسللرائيل سللوريا يصللنعون األسلللحة اآلن لللل)حزب هللا( وللليس . "للمواجهللة فللي سللوريا وا 

إذا وقعلت حلرب أخلرى "واضلحة:  "حلزب هللا"ية الحرب اإلسرائيلية ضد ما يسلمى وحسب رأيه فإن نها
الداخليللة سللتواجه تجربللة أكثللر قسللاوة. لكللن دولللة إسللرائيل سللتعيد بنللاء مللا تللدمر. أمللا لبنللان  فللإن الجبهللة

الدعم السياسي  فسيتحول إلى دولة الجئين تواجه صعوبة في إعادة إعمارها و)حزب هللا( سيفقد قاعدة
 ."بنانفي ل

 24/6/2016الشرق األوسط، لندن، 
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 بدران فتىالحقق مع ثالثة جنود شاركوا باغتيال الشرطة العسكرية ت .25
انلله يجللري التحقيللق حاليللًا مللع ثالثللة جنللود مللن الجلليش  اإلسللرائيليةقللال نللاطق باسللم الشللرطة العسللكرية 

 . 443رقم بدران على طريق محمد شاركوا في جريمة إطالق النار على الفتى الفلسطيني 
الفتى بلدران قتلل خطلأ، وللم يكلن لله عالقلة فلي حلادث إلقلاء الحجلارة  أن أوضحوكان جيش االحتالل 

 والزجاجات الحارقة باتجاه سيارات إسرائيلية.
 24/6/2016المستقبل، بيروت، 

 
 على سيارة الفتى بدران كان متعّمًدا وغير مبرراإلسرائيلي  من الجيشبتسيلم": إطالق النار " .26

قال مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسلان فلي األراضلي المحتللة، "بتسليلم"، مسلاء  :وفا - ة غز 
يلوم الخملليس: إن إطللالق النللار علللى سلليارة كللان يسللتقلها الفتللى محمللد بللدران كللان متعّمللًدا وغيللر مبللرر 

 وهو نتيجة مباشرة لسياسة جيش االحتالل اإلسرائيلي.
، فجللًرا أطلللق الجنللود النللار حتللى 16-6-21يللوم الثالثللاء، الموافللق  وأضللاف المركللز فللي تقريللر للله، أنلله

عاملللا(، ملللن بيلللت علللور التحتلللا، مملللا أسلللفر علللن إصلللابة أربعلللة ملللن  15الملللوت عللللى محملللود بلللدران، )
 أصدقائه.

واسللتهدف إطللالق النللار سلليارة اسللتقّلها سللبعة أشللخاص فللي طريللق عللودتهم مللن سللهرة فللي مسللبح. فللي 
جنلللود أصلللابوا "إرهلللابيين كلللانوا يلقلللون الحجلللارة والزجاجلللات الحارقلللة عللللى البدايلللة، وأعللللن الجللليش أن ال
"، ولكن في وقت الحق تغيرت روايته وقلال "إن الفتلى قتلل علن طلرق 443سيارات إسرائيلية في شارع 

"الخطللأ" وأّن شللرطة التحقيقللات العسللكرية فتحللت تحقيقًللا لفحللص مالبسللات فللي الحللادث. ومللن التحقيللق 
حللداد، محقللق "بتسلليلم" الميللدانّي، يتبللّين الجنللود أطلقللوا النللار الكثيللف علللى  إيللاده الميللدانّي الللذي أجللرا 

 السيارة المسافرة، دون أن يكون هناك مبرر لذلك.
 23/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 التماس لمنظمة متطرفة يكشف تقديم تسهيالت حكومية لمخطط استيطاني كبير جنوب األقصى .27

وكلللاالت: التمسلللت جمعيلللة "إلعلللاد" اليهوديلللة المتطرفلللة، الناشلللطة فلللي مخططلللات االسلللتيطان -لقلللدس ا
والتهويد في القلدس المحتللة ومنطقلة سللوان جنلوب األقصلى، ضلد طللب ملن جمعيلة "مدينلة الشلعوب" 
لكشللف عالقللة المنظمللة بللوزيرة القضللاء اإلسللرائيلي المتطرفللة إيليللت شللكيد ومسللؤولين فللي مكتبهللا، مللن 

م، مللديرة عللام الللوزارة، فلللي تسللهيل مخطللط اسللتيطاني كبيللر للمنظملللة اليمينيللة المتطرفللة فللي بللللدة بيللنه
 سلوان.
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وأوضللحت صللحيفة "هللآرتس"، أمللس، أن منظمللة "إلعللاد" تسللعى منللذ سللنوات لبنللاء مشللروع اسللتيطاني 
 كبيللر السللتقبال السللياح، فللي مللدخل مللا يسللمى "الحديقللة الوطنيللة" )حللي وادي حلللوة األقللرب إلللى جللدار
األقصلللى الجنلللوبي( التلللي تخضلللع إلدارة المنظملللة، والمقاملللة عللللى أراضلللي أهلللالي سللللوان غصلللبًا، وقلللد 
رفضللت لجنللة التخطلليط والبنللاء قبللل عللام، المصللادقة علللى المسللاحة التللي خططتهللا "إلعللاد" للمشللروع، 

ؤ آالف متلر مربلع، إال أن منظملة "إلعلاد" وبلالتواط 10ألف متر، ووافقت عللى تقليصلها إللى  16وهي 
مللللع المللللديرة العامللللة فللللي وزارة القضللللاء، آمللللي فلمللللور، تمكنللللت مللللن اسللللترداد المسللللاحة التللللي وضللللعتها 
للمشروع، بعد أن تداولت اللجنة القطرية للتخطليط والبنلاء فلي المخطلط ملرة أخلرى، وكلان ذللك بسلبب 

مكلان الممثللة موافقة المديرة العامة للوزارة التي حضرت كمندوبة في اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، 
 الدائمة للوزارة التي كانت قد أيدت تقليص مساحة المشروع.

وتوجهللت جمعيللة "مدينللة الشللعوب" جللراء المصللادقة علللى المخطللط، بطلللب إلللى وزارة القضللاء، لكشللف 
عالقللة الللوزيرة شللكيد والمللديرة العامللة فللي مكتبهللا بمنظمللة "إلعللاد"، وهللو مللا أدى إلللى التمللاس المنظمللة 

 كشف أي معلومات حول هذا الملف.االستيطانية ضد 
وطلبللت جمعيللة "مدينللة الشللعوب" مللن المحكمللة منحهللا حريللة الوصللول للمعلومللات والكشللف عللن عللدة 
مواضيع، منهلا، ملن اللذي توجله للوزيرة القضلاء أو لمكتبهلا حلول المخطلط؟ وهلل تلم عقلد لقلاءات بلين 

مت مثل هذه اللقاءات، طلبت الوزيرة أو أعضاء مكتبها مع جهات ذات عالقة بالمخطط؟ وفي حال ت
 الجمعية كشف فحواها.

وقبلللل نحلللو شلللهر ونصلللف، رفضلللت المحكملللة طللللب "إلعلللاد" بعلللدم الكشلللف علللن المعلوملللات، لكلللن يلللوم 
اإلثنلللين، أبلغلللت المحكملللة محلللامي الجمعيلللة أن طرفلللًا ثالثلللًا قلللدم التماسلللًا يطللللب فيللله علللدم كشلللف هلللذه 

 تماس والجهة الثالثة التي قدمته.المعلومات، وتم فرض أمر عدم نشر على تفاصيل االل
ويعتبر االحتالل حي وادي حلوة بسلوان، من بقايلا "مدينلة داوود" أّملا أحيلاء العباسلية والبسلتان ووادي 
الربابللة فيعتبرهللا حللدائق خلفيللة لللل"مدينة داوود"، أمللا فللي القسللم الشللرقي الجنللوبي مللن سلللوان، وبالتحديللد 

إسلتراتيجي، فقلد بنلى المسلتوطنون فيله مسلتوطنة تلتحكم بشلارع منطقة رأس العامود التي تتمتع بموقع 
أريحا القديم، وكذلك الشوارع والطرق المؤدية إلى داخل أحياء بلدة سللوان، ولتعزيلز قبضلتها  –القدس 

 أصدرت سلطات االحتالل أوامر هدم لعشرات المنازل في مختلف أنحاء البلدة.
رئيس لبلللدة سلللوان والمالصللق لسللور القللدس والمسللجد وبللرز حللي وادي حلللوة، وهللو المللدخل الشللمالي اللل

األقصلللى فلللي واجهلللة اسلللتهداف االحلللتالل، نظلللرًا ألهميتللله التاريخيلللة وادعلللاء الجمعيلللات االسلللتيطانية 
 وعلماء اآلثار بإيجاد حجارة للهيكل المزعوم في هذا الحي.

 24/6/2016األيام، رام هللا، 
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 ن وغزة؟على لبنا جديداً  عدواناً  "إسرائيل"هل تبّيت  .28
أنهى الجيش اإلسرائيلي مناورات عسكرية ضخمة استغرقت خمسة أيلام، فلي تأهلب عللى : إلياس كّرام

ما يبدو لمواجهة جديدة، وبدا الظرف اإلقليمي حاضرا، حيث غابت الجيوش العربية وحلت محلهلا ملا 
 تسميه إسرائيل بل"المنظمات اإلرهابية"، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

التلي شلارك فيهلا سلالح الجلو والبحريلة فضلال علن وحلدات النخبلة فلي سلالحي -لمناورات وتأتي هذه ا
مع اقتراب حلول الذكرى العاشرة للعدوان اإلسلرائيلي عللى لبنلان  -المدرعات والمشاة ووحدات الهندسة

 .2006صيف عام 
ة وقللللد جللللرت المنللللاورات علللللى جبهللللات قتللللال متعللللددة مللللن الجللللوالن السللللوري المحتللللل حتللللى قطللللاع غللللز 

 المحاصر، وبمشاركة سالح الطيران وقطع بحرية.
وللللم تقتصلللر المنلللاورات عللللى الميلللدان فحسلللب، بلللل شلللملت مسلللتوى القيلللادة العليلللا فلللي هيئلللة األركلللان، 
وتضلللمنت أيضلللا تلللدريبا واسلللعا لفلللرق اللللدفاع الملللدني التلللي حاكلللت سللليناريوهات تتعلللرض فيهلللا الملللدن 

خللراج مفقللودين مللن اإلسللرائيلية إلللى هجمللات صللاروخية، وشللملت عمليللات إ نقللاذ جرحللى مفترضللين وا 
 تحت األنقاض.

 
 عدو خفي

ففللي الجللوالن السللوري المحتللل، شللارك مللا يزيللد علللى خمسللمئة جنللدي مللن وحللدات النخبللة فللي سللالح 
المشللاة والمللدرعات، فللي منللاورة وصللفت بأنهللا األكبللر فللي المنطقللة، وقللد اختبللرت مسللتوى التنسلليق بللين 

 ق الجبلية الوعرة.الوحدات والتكيف مع طبيعة المناط
وال يمكللن فصللل هللذه المنللاورات عللن الظللرف اإلقليمللي المتقلللب الللذي تغيللب فيلله الجيللوش العربيللة عللن 
جبهللات القتللال مللع إسللرائيل وتحللل محلهللا مللا تسللميه إسللرائيل بللل"المنظمات اإلرهابيللة" التللي "تختفللي فللي 

 عسكريين إسرائيليين.مناطق مأهولة، وتشكل واقعا جديدا في التعامل معها"، بحسب مسؤولين 
للجزيللرة نللت "لللم نعللد  -هللو قائللد وحللدة مللدرعات فللي الجلليش اإلسللرائيلي-وقللال العقيللد العللاد أوبشللطين 

نواجله حروبلا مللع جيلوش نعللرف قلدراتها ومللواطن الضلعف للديها، نحللن نتعاملل مللع تنظيملات إرهابيللة، 
 ونالئم تدريباتنا مع قدراتها لنكون جاهزين للحرب".

للجزيللرة نللت إن "هللذه  -وهللو قائللد كتيبللة فللي الجلليش اإلسللرائيلي-الزم ديللديا روطللم مللن جانبلله قللال الملل
المنللللاورات تمنحنللللا كقيللللادة ميدانيللللة األدوات الالزمللللة لقللللراءة الميللللدان وكيفيللللة تفعيللللل سللللالح المللللدرعات 

 والمدفعية وقوات المشاة بنجاعة، بما يتناسب مع طبيعة الميدان والقتال".
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 استخالص العبر
شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسلرائيلي هرتسلي هلفلي، قلد أشلار إللى احتملال وكان رئيس 

وقوع مواجهة جديدة مع حزب هللا الذي وصفه بأشلد أعلداء إسلرائيل، وقلال "للو كلان حلزب هللا يعللم ملا 
 لدينا من معلومات عنه لما جازف في مواجهة جديدة"، مضيفا أن "إسرائيل ستكون قادرة على بناء ما

 ستدمره الحرب، لكن لبنان سيتحول إلى دولة الجئين".
وحلللذر هلفلللي ملللن مغبلللة أن يتلللدحرج أي حلللدث أمنلللي مهملللا كلللان حجمللله عللللى حلللدود قطلللاع غلللزة إللللى 
مواجهلة جديللدة ملع فصللائل المقاوملة هنللاك، وقللال إن عللى إسللرائيل منعهلا مللن تعزيلز قللدراتها القتاليللة، 

 .2014فادحة في الحرب األخيرة على غزة صيف عام خاصة األنفاق الهجومية التي كبدتها خسائر 
وتهللدف هللذه المنللاورات إلللى تحديللد مللواطن الضللعف لللدى الجلليش اإلسللرائيلي واسللتخالص العبللر مللن 

 إخفاقاته الميدانية في الحرب األخيرة على غزة، وهزيمته المدوية في لبنان قبل عقد من الزمان.
اتبعتها فلي الماضلي ونقلل المعركلة إللى أرض العلدو وتدرك إسرائيل أن عصر الحروب الخاطفة التي 

قد ولى وانتهى، فمن حولها ترسانة صاروخية ضخمة قادرة على تحويل مراكز مدنها إللى جبهلة قتلال 
 بحد ذاتها.

 23/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 : تفاقم األوضاا المعيشية لألسيرات في رمضاناألسرىهيئة شؤون  .29
ن األسرى والمحررين، إن األوضاع الحياتية لألسيرات في سجن "الشارون" رام هللا: قالت هيئة شؤو 

فتاة قاصر،  15أسيرة بينهن  42تزداد صعوبة في شهر رمضان المبارك، بعد أن وصل عددهن إلى 
 ما سبب لهن اكتظاظ كبير في القسم.

تالل تماطل في وقالت محامية الهيئة حنان الخطيب، حسب بيان للهيئة، أمس، إن إدارة سجون االح
تقديم العالج لألسيرات المريضات، إضافة إلى تحديد مواعيد بعيدة لنقلهن للمستشفيات، كما اشتكت 

 األسيرات من عملية نقلهن عبر عربة "البوسطة" والتي تسببت بمضاعفة أوجاعهن.
 24/6/2016األيام، رام هللا، 

 
 ائيلي بقتله في الضفة الغربيةالفتى الذي أقّر الجيش اإلسر  يشيعونآالف الفلسطينيين  .31

أ.ف.ب: شّيع آالف الفلسطينيين الخميس الفتى محمود بدران الذي قتله الجيش  -بيت عور التحتا
اإلسرائيلي الجمعة، وأقّر الحقًا أنه أطلق النار خطأ عليه وعلى أقاربه، بحسب مراسلي "فرانس 

 برس".
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في بيت عور التحتا قرب رام هللا بالضفة الغربية  وأثناء استعداد موكب التشييع لمغادرة دار العائلة
وكالة فرانس برس": "هذا ليس خطأ، يجب "عامًا أمال بدران لل  15المحتلة، قالت والدة الفتى البالغ 

 ."أن يحاسبوا. يجب التوجه إلى القضاء
هذا ظلم ويجب أن يسمع العالم أجمع قصة ابني ألنه تعّرض لظلم هائل، كالشعب "وأضافت 

 ."الفلسطيني بكامله
 24/6/2016القدس العربي، لندن، 

 
 إسرائيلًيا اقتحموا المسجد األقصى منذ بداية شهر رمضان 722"قدس برس":  .31

انترناشيونال  فاطمة أبو سبيتان، خلدون مظلوم: أحصت وكالة "قدس برس" -القدس المحتلة 
 18إسرائيلًيا للمسجد األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، خالل أول  722لألبناء، اقتحام نحو 

 يوًما من شهر رمضان الجاري.
مستوطًنا يهودًيا اقتحموا األقصى؛ يوم الخميس، وتجولوا في  21وقالت مراسلة "قدس برس" إن 

 اب المغاربة".باحاته، عقب دخولهم بحماية أمنية من "ب
وذكرت مراسلتنا أن اقتحامات المستوطنين لألقصى ارتفعت وتيرتها خالل شهر رمضان، رغم إلغاء 
فترة االقتحامات المسائية، مبينة أن شرطة االحتالل عّوضت هذه الفترة بإدخال أعداد أكبر من 

 المستوطنين خالل الفترة الصباحية.
م، لن ُيسمح للمستوطنين اليهود دخول المسجد األقصى، ولفتت النظر إلى أنه ومنذ األحد القاد

بسبب دخول رمضان المبارك في األيام العشر األواخر منه، والتي تشهد تواجًدا كبيًرا للمصلين 
 المسلمين.

 23/6/2016قدس برس،   
 

 تقرير: دول الجوار السوري تستمر بعرقلة دخول فلسطينيي سورية إلى أراضيها .32
عة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أن الدول المحيطة بسورية مستمرة بمنع بيروت: أكدت "مجمو 

دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى أراضيها، وذلك بالرغم من سوء األوضاع األمنية في 
 سورية، وبالرغم أيضًا مما قد يعرض حياة الالجئين الفارين من الحرب والحصار لخطر الموت.

تقرير لها يوم الخميس، أن السلطات األردنية تمنع دخول الفلسطيني السوري  وذكرت المجموعة في
 إلى أراضيها تحت أي سبب، وذلك بعد أن أصدرت الحكومة األردنية قرارًا رسميًا بذلك الخصوص.
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كما تضع السلطات اللبنانية شروطًا يصفها الالجئون بالتعجيزية للسماح لهم بالدخول إلى أراضيها، 
اشطون إن من يسمح لهم هم فقط من يملكون أوراقا تثبت أن لديهم مقابالت للم الشمل حيث أكد ن

 في السفارات األوروبية، أو من لديهم حجز للسفر عبر مطار بيروت.
أما تركيا، وفق ذات المصدر، فقد أوقفت سفارتها في بيروت إصدار تأشيرات دخول الالجئين 

لك منذ أكثر من عامين، فيما تستمر بعض السفارات التركية الفلسطينيين من سورية إلى أراضيها، وذ
 في دول الخليج بإصدار تأشيرات دخول لفلسطينيي سورية ممن يملكون إقامات في دول الخليج.

ويرى ناشطون حقوقيون أن تلك اإلجراءات من شأنها أن تعرض حياة الالجئين الفلسطينيين في 
نين واألعراف الدولية المتعلقة بحماية الالجئين خالل سورية للخطر، وأن ذلك يتنافى مع القوا

 الحروب واألزمات.
الجًئا  263وكانت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، قد أعلنت عن مقتل ثالثة آالف و

فلسطينًيا منذ انفجار الصراع في سورية نتيجة عمليات القصف والحصار التي تتعرض لها المخيمات 
 ينية من مواقع قوات النظام السوري ومليشياته المسلحة.والتجمعات الفلسط

 23/6/2016قدس برس،   
 

 من تبرئة طفل من تهمة ألصقها به االحتالل يتمكننادي األسير  .33
 15تمكن محامي النادي إيليا ثيودوري من استصدار قرار بتبرئة الصبي عبد هللا محمد فايز قاسم )

 12حتالل به واعتقله على إثرها أثناء عودته من مدرسته في عاما( من رام هللا من تهمة ألصقها اال
أيار/ مايو الماضي. وأوضح أن نيابة االحتالل استندت إلى شهادة جنود االحتالل في توجيه الئحة 
االتهام بضرب الحجارة بحق الطفل قاسم التي أنكرها بدوره. وأشار إلى أن محكمة االحتالل 

ساعة لفحص إمكانية استئناف  72التبرئة مع وقف تنفيذ لمدة العسكرية في عوفر أصدرت قرار 
 النيابة.

 24/6/2016القدس العربي، لندن، 
 

 على عاملين في بيت لحم ويعتقل عشرة مواطنين من الضفة يعتدياالحتالل  .34
أحرق مستوطنون، أمس، عشرات الدونمات الزراعية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية 

مصادر أمنية فلسطينية إن عددًا من المستوطنين من مستوطنة "راحاليم" الواقعة المحتلة. وقالت 
بالقرب من قرية الساوية، أضرموا النار بعشرات الدونمات الزراعية التابعة ألراضي القرية؛ واشتعلت 
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 النيران بصورة كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانتشرت بعشرات الدونمات الزراعية، ما أدى إلى
 حرق عشرات أشجار الزيتون واألشجار األخرى.

واعتقلت قوات االحتالل عشرة فلسطينيين من مدن وقرى رام هللا والبيرة والقدس وقلقيلية والخليل في 
الضفة الغربية المحتلة. من ناحية أخرى، أصيب عامالن من بلدة العبيدية قرب بيت لحم جنوبي 

الحتالل عليهما بالضرب. وقال مصدر أمني فلسطيني الضفة بكسور ورضوض جراء اعتداء جنود ا
إن قوات االحتالل طاردت العاملين، وأمسكت بهما أثناء محاولتهما الدخول إلى مدينة القدس 

 لاللتحاق بمكان عملهما بحجة عدم حيازتهما لتصريح. 
 24/6/2016الخليج، الشارقة، 

 
 يتلف عشرة دونمات في البقعةيستولي على شبكات لري المزروعات و  االحتاللالخليل:  .35

الخليل: استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس، على شبكات مياه زراعية في منطقة 
 البقعة شرق محافظة الخليل.

وقال مراسلنا، إن قوات االحتالل يرافقها ضابط "اإلدارة المدنية"، وشركة المياه "ميكروت" داهموا 
ى شبكات مياه لري المزروعات، وأتلفوا نحو عشرة دونمات مزروعة منطقة البقعة، واستولوا عل

 بالخضروات، تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة جابر، والرجبي.
 23/6/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 أسيرًا وتصعيد ضد االعتقال اإلداري 489المحكومين بالمؤبد إلى  األسرىارتفاا عدد  .36

أسيرًا، بعد  489د الفي: ارتفع عدد األسرى المحكومين بالمؤبد في معتقالت االحتالل إلى رائ-غزة 
أن أصدرت محكمة عسكرية "إسرائيلية" أحكامًا جديدة بالسجن بالمؤبد على أربعة أسرى من الضفة 

الل الغربية المحتلة، في حين تشهد المعتقالت "حراكًا"، قد يتحول لتصعيد بسبب تحويل قوات االحت
 أسرى انتهت محكومياتهم العالية إلى االعتقال اإلداري.

وقال الناطق اإلعالمي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض األشقر، إن محكمة "سالم" 
عامًا على أربعة أسرى جدد من  20العسكرية أصدرت أحكامًا بالسجن بالمؤبد مرتين، إضافة إلى 

طات االحتالل بتنفيذ العملية التي ُعرفت باسم "عملية إيتمار" والتي نابلس بالضفة الغربية تتهمهم سل
 أسيرًا. 489قتل فيها مستوطن وزوجته، ما رفع أعداد األسرى المحكومين بالمؤبد إلى 
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وفي سياق متصل، أكد رئيس مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة، أن أجهزة األمن "اإلسرائيلية" 
دارة مصلحة المعتقالت الت ابعة لها بدأت بخطوات تصعيدية غير مسبوقة بعقاب األسرى وا 

 الفلسطينيين من خالل تحويلهم إلى االعتقال اإلداري بعد انتهاء محكومياتهم العالية.
 24/6/2016الخليج، الشارقة، 

 
 يستأنفون اقتحام المسجد األقصى اليهودالمستوطنون  .37

مسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة القدس: استأنف مستوطنون، يوم الخميس، اقتحامهم لل
بمجموعات صغيرة، وبلباس الزي التلمودي )اإلزار األبيض(، ونفذوا جوالت استفزازية في المسجد، 

 تصدى لها المصلون بهتافات التكبير االحتجاجية.
وتولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل حماية وحراسة المستوطنين، خالل اقتحاماتهم 
وجوالتهم المشبوهة في المسجد. في السياق، شارك آالف المواطنين بصالتي التراويح والفجر برحاب 

 المسجد المبارك.
 24/6/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 رابطة بيت المقدس تكرم الطالب الفلسطيني الثالث على لبنان إسماعيل عجاوي .38

الفلسطيني إسماعيل باسل عجاوي، لنيله المرتبة كرمت "رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين" الطالب 
 الثالثة على مستوى لبنان في الشهادة الرسمية المتوسطة "البريفيه".

وسلمت الرابطة شهادة تقدير للطالب عجاوي خالل زيارة وفد ضم نائب رئيسها، األستاذ خالد بديوي، 
باسل عجاوي في صور. وقدم  ومسؤول الرابطة في صور، األستاذ سامر موسى، إلى منزل األستاذ

 الوفد التهاني والتبريك متمنيا له مزيدا من التفوق والنجاح.
وأكد بديوي على "مزايا النجاح في دفع الطالب الفلسطيني لمزيد من الدرس والتفوق ألن العلم هو  

 وسيلتنا الوحيدة لمواجهة األوضاع والظروف الصعبة في المخيمات"، وقال: "تفوق إسماعيل هو
رسالة تأكيد أن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكا بالعلم، لكن ال يجب أن نتوقف عند هذا القدر من 

 النجاح والتفوق، بل علينا أن نسعى لنيل المزيد من المراتب العليا".
 24/6/2016موقع بوابة صيدا، 
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 جديدة تتعلق بـ"العمل المشين" ضد مصر إسرائيليةوثائق  .39

عاما، ُكشف اليوم، الخميس، عن وثائق جديدة، عبارة عن مراسالت،  62ر بعد مرو : بالل ضاهر
، والتي تعرف في إسرائيل باسم 'العمل 1954تتعلق بالعملية اإلسرائيلية الفاشلة ضد مصر، في العام 

المشين'. في تلك السنة، وبهدف منع بريطانيا من االنسحاب من مصر، ومن قناة السويس 
لى تنفيذ عمليات تفجير، يتم من خاللها زرع قنابل في دور للسينما في خصوصا، خططت إسرائيل إ

 تموز/يوليو، أي في الذكرى الثانية لثورة الضباط األحرار. 23القاهرة واإلسكندرية في 
وتمكنت مصر من اكتشاف هذه المؤامرة اإلسرائيلية وألقت القبض على عدد من عمالء إسرائيل، 

ستخبارات العسكرية اإلسرائيلية )أمان( والبعض اآلخر من اليهود الذين كان بعضهم من شعبة اال
 المصريين الذين جندتهم االستخبارات المصرية.

عدام بعضهم بمصر، صدى  وكان لكشف هذه المؤامرة اإلسرائيلية، واعتقال العمالء ومحاكمتهم وا 
م لعشر سنوات على واسع، لكن تأثيرها في إسرائيل كان كبيرة وبقيت تعصف بحزب 'مباي' الحاك

األقل. وتبادل وزير األمن اإلسرائيل في حينه 'بنحاس الفون'، ورئيس 'أمان'، بنيامين جيبلي، 
االتهامات بتحميل الواحد منهما اآلخر المسؤولية عن إصدار األمر بتنفيذ عمليات التفجير اإلرهابية 

ل قضية 'العمل المشين'. لكن في دور السينما المصرية. وُشكلت في إسرائيل عدة لجان تحقيق حو 
 جميع هذه اللجان لم ُتِجب على سؤال مركزي وهو من أصدر األمر، الفون أم جيبلي.

 23/6/2016، 48عرب 
 

 لمواجهة التحديات "إسرائيل"بين األردن و استراتيجيتعاون : "هايوم"إسرائيل  .41
سر في مقاله بصحيفة قال أستاذ دراسات الشرق األوسط بجامعة تل أبيب البروفيسور آيال زي

"إسرائيل اليوم" إن األردن يبدي قدرة على الصمود في وجه الهزات التي تعصف بمنطقة الشرق 
 األوسط، وتأثرت بها دول كبيرة مثل العراق وسوريا، الجارتين لألردن.

وأضاف أنه بالرغم من أن تلك الدولتين خضعتا ألنظمة دكتاتورية من قبل صدام حسين وحافظ 
وبعده ابنه بشار، فإن األردن الذي ظهر ضعيفا أمامهما، ولم يعامل مواطنيه بالقسوة التي  األسد،

 عاناها العراقيون والسوريون، استطاع الوقوف على قدميه رغم كل ما يعصف بالمنطقة.
وذكر المستشرق اإلسرائيلي األبرز في القضايا العربية أن أسبابا كثيرة جعلت األردن ينعم باالستقرار 

الذي يحظى به، بوصفه  االستراتيجياألمني الذي يسوده طوال السنوات الماضية، لعل أهمها الموقع 
سرائيل، وهو واقع دفع كل هذه الدول المجاورة  دولة عازلة تفصل بين سوريا والعراق والسعودية وا 
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للسياسات السائدة لألردن للحفاظ على استقراره وبقائه، كما أن حالة االنتقاد والرفض الشعبي األردني 
 في المملكة لم تصل إلى حد الغضب والكراهية التي حملها أشقاؤهم في مصر وسوريا تجاه حكامهم.

واستدرك الكاتب قائال إن السنوات األخيرة باتت تشهد أزمة اقتصادية يعيشها األردن، بجانب تنامي 
ضمون إلى الفلسطينيين الذين الظاهرة اإلسالمية، بالتزامن مع تدفق متالحق آلالف الالجئين، ين

، وباتوا يشكلون نصف سكانها، ليشهد العقدين األخيرين وصول أكثر 1948وصلوا المملكة بعد حرب 
من مليون ونصف المليون الجئ عراقي، ومثلهم من الالجئين السوريين، وهو ما يضع عبئا جديدا 

ر األردنيين إلى أين قد تذهب األمور على المرافق االقتصادية في األردن، وفي الوقت ذاته فإنه يذك
 في حال اندلعت توترات أمنية داخلية.

وأوضح زيسر أن إسرائيل واألردن تعيشان سلسلة طويلة من عالقات الصداقة وحسن الجوار منذ عام 
، وأقاما مستويات متقدمة من التفاهم الفعال والتواصل المكثف، بما في ذلك على الصعيد 1919

نجحا في التغلب على كثير من األزمات التي عرفاها معا، ال سيما بين حربي عام ، و االستراتيجي
 .1967وعام  1948

وختم بالقول إن التهديدات لم تتوقف باتجاه األردن، وصلت مؤخرا إلى التهديد الذي يمثله تنظيم 
ر السياسي والرخاء الدولة، وبات األمر منوطا بقدرة الملك عبد هللا الثاني على تحقيق وعوده باالستقرا

 االقتصادي لجميع األردنيين، ال سيما العشائر البدوية، التي تعد العصب الحقيقي للمملكة.
 23/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لبنان يعرض في اجتماا الناقورة الخروق اإلسرائيلية ويطالب بوقفها .41

في لبنان الجنرال  "يونيفيل"ئد قوات عقد اجتماع ثالثي في رأس الناقورة برئاسة قا": الحياة" –بيروت 
لوتشيانو بورتوالنو، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة لدى هذه القوات 

والحوادث  1701، وناقشوا المواضيع المتعلقة بتطبيق القرار إسرائيليالعميد الركن محمد جانبيه ووفد 
 الحاصلة جنوب الليطاني.

الجانب اللبناني شكر الجنرال بورتوالنو على "مديرية التوجيه، في بيان أن  -يش وأعلنت قيادة الج
الجهود التي بذلها خالل سنتين للحفاظ على الهدوء في منطقة جنوب الليطاني، كون هذا االجتماع 
 الثالثي سيكون األخير برئاسته، ثم عرض الخروق اإلسرائيلية البرية والجوية والبحرية. وطالب بوقفها
فورًا، وعرض موضوع جهاز التجسس اإلسرائيلي الذي تم ضبطه مموهًا في شكل صخرة في منطقة 

حزيران )يونيو( الجاري، واعتبر أن هذا الخرق يضاف إلى الخروق الكبيرة عبر  7الباروك بتاريخ 
أبراج التنصت اإلسرائيلية الموجودة على طول الخط األزرق، كما عرض موضوع الشكوى المقدمة 
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ن الجانب اإلسرائيلي إلى األمم المتحدة حول ادعاءات بخروق لبنانية، وبين من خالل دراسة م
مضخمة وتدل على عدم صدقية الجانب اإلسرائيلي وتساهم في رفع  االدعاءاتمفصلة أن هذه 

 ."التوتر
 24/6/2016، الحياة، لندن

 
االحتالل رئيسا للجنة القانونية النتخاب مندوب دولة  " استنكاراً اإلسكوا" أمامبيروت: اعتصام  .42

 األمم المتحدةب
نظمت أحزاب "اللقاء اليساري العربي" المتواجدة في لبنان اليوم الخميس، أمام مقر اإلسكوا  :بيروت

 في بيروت، اعتصاما استنكاريا "النتخاب مندوب دولة االحتالل" رئيسا للجنة السادسة لألمم المتحدة.
اللبنانية خالل االعتصام كل القوى التقدمية والديموقراطية  واألحزابينية ودعا ممثلو الفصائل الفلسط

في المنطقة العربية إلى التحرك السريع وتكثيف االحتجاجات على قرار التعيين هذا، والعمل على 
 فرض التراجع على الدول العربية واألوروبية التي وافقت عليه.

"التحرك السريع في مواجهة تنصيب مندوب االحتالل واختتمت الكلمات بمذكرة احتجاجية دعت إلى 
 رئيسا للجنة القانونية في األمم المتحدة". اإلسرائيلي

 المتحدة في لبنان. األممممثل  إلىوسلم وفد من أحزاب اللقاء في ختام االعتصام المذكرة 
 23/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لإلفراج عن جثث وجنود إسرائيليين "حماس"مع أنباء عن وساطة تركية  .43

، بأن تركيا، ومن الخميس-األربعاءأفادت القناة العبرية الثانية مساء : سما وكالة-القدس المحتلة 
، تحاول التوصل إلى صيغة اتفاق من أجل عقد صفقة "حماس"خالل عالقاتها القوية مع حركة 

 .إلطالق جثث وأسلللرى إسرائيليين لدى الحركة
وأوضحت القناة أن تركيا تعمل من أجل جمع معلومات عن الجنديين هدارغولدن وأرون شاؤول، 

بهدف محاولة التوصل إلى  "حماس"باإلضافة لألثيوبي إفراهام منغستو، من خالل تواصلها مع 
ي صياغة اتفاق من شأنه أن يعيد اإلسرائيليين إلى تل أبيب كخطوة لبناء الثقة من أجل اتفاق إنسان

في غزة. وأشارت القناة إلى أن تركيا تتصرف بعيدًا من االتفاق الذي يجري التفاهم في شأنه مع 
 إسرائيل لتطبيع العالقات، مشيرة إلى أن تركيا معنية بتحسين الحالة اإلنسانية في غزة.

 24/6/2016، الحياة، لندن  
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 لمجلس األمن "إسرائيل"السفير صبيح يحذر من إمكانية وصول  .44
حذر السفير محمد صبيح األمين العام المساعد  :صالح جمعة -"القدس" دوت كوم  -قاهرة ال

السابق للجامعة العربية، من خطورة فوز إسرائيل برئاسة لجنة قانونية أممية معنية بمكافحة اإلرهاب، 
السجل مؤكدا أنه ال يمكن القبول بهذه الخطوة إنسانيا وأخالقيا، كون إسرائيل "أكثر الدول ذات 

 السيء والقبيح والعدواني داخل األمم المتحدة".
وقال صبيح في حديث لل"القدس" دوت كوم، اليوم الخميس، إن هناك خطورة أشد من رئاسة إسرائيل 

 للجنة القانونية، تتمثل في إمكانية وصولها إلى مجلس األمن الدولي من خالل هذه اللجنة.
ة واإلسالمية أن تدرس هذه الخطوة جيدا، لترى إن كانت ورأى صبيح أنه يتوجب على الدول العربي

لها "اليد  إسرائيلأمام قوى دولية وأوروبية تعمل على إنجار السالم في الشرق األوسط، أم أن 
 كل مشاريع السالم المطروحة على الطاولة. فيالطولى" 

لها جيدا، ويدرسوا وأضاف، "نحن أمام صفحة جديدة في التاريخ الدولي وعلى العرب أن ينتبهوا 
 إمكانية مقاطعة أعمال اللجنة ومحاصرتها دوليا".

 23/6/2016، القدس، القدس
 

 تنفرد بالوثائق: دحالن سمسار أسلحة إسرائيلية لصالح القذافي "وطن" .45
على وثائق خطيرة تثبت تعامالت مشبوهة بين محّمد دحالن القيادي ” وطن“حصلت صحيفة 

ورات المضادة ونظام العقيد الليبي الراحل معّمر القذافي، واّلتي حصل الفتحاوي المفصول وقائد الث
بموجبها على مئات الماليين من الدوالرات من أموال الشعب الليبي على شكل ما قيل إّنها مساعدات 

 للشعب الفلسطيني.
 والصادرة عن المكتب الخاص 2010وتظهر إحدى الوثائق المحّررة في الرابع من شهر آب/أغسطس 

األخ محمد يوسف دحالن ممّثل “مليون يورو إلى  25لسيف اإلسالم معمر القذافي أمرا بإذن صرف 
 ”.عن منظمة التحرير الفلسطينية من أجل دعم اللجان الشعبية في قطاع غّزة فلسطين

وبينت الوثيقة الممضاة من قبل سيف اإلسالم معّمر القذافي والمرسلة إلى مدير مصرف طرابلس أّن 
ستي “المبلغ يصرف تحت بند مساعدات للشعب الفلسطيني ويحول المبلغ باسم المذكور إلى  هذا“

 ”.في جنيف سويسرا” بنك
من مصدر ليبي جّدا مّطلع ولم يتسّن لها التأّكد من ” وطن“وأشارت الوثيقة التي وصلت صحيفة 

 ”.مذكورصّحتها، إلى ضرورة إشعار مكتب سيف اإلسالم القذافي عند إرسال المبلغ ال
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قيام محمد دحالن المستشار األمني لولي ” 34661“رقمه ” شيك“وأظهرت وثيقة أخرى متمّثلة في 
مليون يورو من مصرف الجمهورية بالعاصمة الليبية  250عهد أبو ظبي محّمد بن زايد باستالم 

” طنو “طرابلس لشراء معدات للجماهيرية الليبية بحسب ما ورد في الشيك اّلذي تحّصلت عليه 
 إسرائيلية لصالح نظام القذافي. أسلحةثمن صفقة  أنهاحصرّيا ليتبين فيما بعد 

الليبية، كشف ” الثورة“وبعد أقّل من شهرين من انطالق أحداث  2011من شهر أبريل  2وفي 
القيادي السابق في حركة فتح “الجزائرية أّن ” الشروق“المعارض الليبي عمر الخضراوي لصحيفة 

المدعو محمد رشيد وهو كردي من أصل عراقي واسمه الحقيقي خالد سالم، وكان محمد دحالن و 
مستشارا للرئيس الراحل ياسر عرفات، هو من يقف وراء صفقة توريد األسلحة المحرمة دوليا إلى 

 العقيد القذافي والتي قصف بها سكان مدينة مصراتة في الغرب الليبي.
 24/6/2016، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن

 
 على أراضيها "إسرائيلية"إرتيريا تنفي وجود أي قواعد  .46

على أراضيها لرصد تحركات  "إسرائيلية"التقارير اإلعالمية عن وجود قواعد  اإلريتريةنفت الحكومة 
قوات التحالف العربي في اليمن ومراقبة التحركات اإليرانية في المنطقة، واصفة هذه التقارير بأنها 

 وتفتقر إلى الصدقية وتخدم أجندة ومصالح دول وكيانات معادية.  كاذبة وملفقة
بناء أكبر مرصد للمراقبة على  "إسرائيل"الفضائية تحدثت في تقرير عن إكمال  "الميادين"وكانت قناة 
 أسمرا.  اإلريترية، في جنوب العاصمة "إمباسويرا"قمة جبل 

نسخة منه، إنها خاطبت القناة لمطالبتها  "ليجالخ"في بيان، تلقت  اإلريتريةوقالت وزارة اإلعالم 
بتحديد مصدر لهذه االدعاءات، مشيرة إلى أن القناة عجزت عن تقديم رد مقنع حول هذه التلفيقات. 

، والذي يبدو أنه المصدر األساسي "مرصد الشرق األوسط اإلخباري"وأضافت الوزارة أن ما يسمى ب
في وقت سابق، فيما قام بنسبتها إلى المركز الفلسطيني لهذه التلفيقات، أورد االدعاءات ذاتها 

 لإلعالم. 
في أراضي إرتيريا  "إسرائيلية"وأوضحت وزارة اإلعالم اإلرتيرية أن األنباء الكاذبة عن إقامة قواعد 

ظلت تتردد في وسائل إعالم معينة منذ سنوات عديدة وذلك بهدف تحقيق أهداف وأجندة معينة، 
 ريا الخارجية وخدمة أجندة ومصالح تلك الدول والهيئات المعادية.وتخريب عالقات إرتي

 24/6/2016، الخليج، الشارقة
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 األمم المتحدة ستستمر في دعم الالجئين الفلسطينيين في لبنان .47
أبدت المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، قلقها حيال األوضاع المعيشية : بيروت

 فلسطينيين في لبنان.األليمة لالجئين ال
في أعقاب زيارة ميدانية قامت بها لمخيم الرشيدية  اليوم،وأّكدت المنسقة الخاصة كاغ في بيان ُنشر 

، "أن األمم المتحدة ستستمر في األربعاءلالجئين الفلسطينيين الواقع في جنوب لبنان مساء أمس 
 دعم الالجئين الفلسطينيين في لبنان من خالل أونروا".

ت كاغ أنها التقت خالل الزيارة، بممثلين عن الفصائل الفلسطينية الذين أطلعوها على أوضاع وذكر 
 المخيم واألوضاع االجتماعية واالقتصادية الصعبة التي يواجهها سّكانه.

ويعيش في لبنان أكثر من نصف مليون الجئ فلسطيني يحملون وثائق سفر خاصة لالجئين 
 االقتصادفي  واالنخراطهؤالء من عدة قوانيين تحرمهم من العمل  ويعاني الفلسطينيين في لبنان.

 اللبناني، باإلضافة لتحسين ظروفهم المعيشية في المخيمات.
عشر مخيما معترف بها لدى  اثنيويتوزع أكثر من نصف الالجئين الفلسطينيين في لبنان على 

وبي ميناء "تيرا" الساحلي إلى الجنوب كلم جن 5". ويعتبر "مخيم الرشيدية الواقع على مسافة األونروا"
 ، أقرب نقطة إلى فلسطين.اللبنانيةمن مدينة "صور" 

ومن أهم المخيمات الفلسطينية في لبنان، "مخيم البص"، "مخيم برج الشمالي"، "مخيم المية ومية"، 
 و"مخيم عين الحلوة".

ت سكنية جديدة نشأت بسبب ويقيم باقي الالجئين في المدن والقرى اللبنانية، إضافة إلى تجمعا
تطورات األوضاع في لبنان. ومن أهم هذه التجمعات غير المعترف بها من "أونروا": المعشوق، جّل 
البحر، شبريحا، القاسمية، البرغلية، الواسطة، العيتانية، أبو األْسَود، عدلون، الغازية، وادي الزينة، 

 الناعمة، سعد نايل، ثعلبايا وغيرها.
 23/6/2016، الينفلسطين أون 

 
 "الحركة العالمية": قتل الطفل محمود بدران إعدام وليس خطأ .48

: قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال ل فرع فلسطين، إن عملية قتل الطفل "األيام"رام هللا ل 
صابة أربعة أطفال آخرين، قرب قرية بيت لقيا، غرب رام هللا، من  15محمود رأفت بدران ) عاما( وا 

 ."عملية إعدام وليست قتال خطأ"بل قوات االحتالل هي ق
وأشارت الحركة العالمية، في بيان صحافي، أمس، إلى أن هذه هي المرة الثانية خالل تسعة أشهر 

، حيث قتلت في الخامس "الخطأ"التي تعترف فيها سلطات االحتالل بقتل طفل فلسطيني عن طريق 
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حمن عبيد هللا من مخيم عايدة لالجئين شمال بيت لحم، من تشرين األول الماضي الطفل عبد الر 
إنه تم "، حيث قال مسؤول كبير في جيش االحتالل "الخطأ"وأعلنت بعدها أن قتله كان عن طريق 

 ."إطالق رصاصة روجر لكن لم تصوب بشكل جيد
ون عندما يطلق جنود مدرب"وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية عايد أبو قطيش: 

 ."الرصاص الحي صوب سيارة مدنية ويقتلون ويصيبون من فيها، فهذه عملية إعدام وليست خطأ
وأكد أن جنود االحتالل يفلتون غالبا من العقاب نتيجة ممارستهم العنف ضد األطفال، وهذا يشجعهم 

 على االستمرار في عنفهم الذي ليس له حدود.
الذين قتلتهم قوات االحتالل في الضفة، بما فيها القدس،  ولفتت الحركة العالمية إلى أن عدد األطفال
طفال، كما أفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون  24الشرقية، وفي غزة هذا العام، ارتفع إلى 

طفال أصيبوا بجروح في األرض الفلسطينية المحتلة خالل الفترة  598اإلنسانية )أوتشا( بأن أكثر من 
 نفسها.

 24/6/2016، األيام، رام هللا
 

 في بروكسل عباس وريفلينيفشل في جمع  األوروبيرئيس البرلمان  .49
مارتن شولتز  األوروبيرئيس البرلمان  أنأفادت مصادر متطابقة في بروكسل الخميس : بروكسل

رؤوفين ريفلين ونظيره الفلسطيني محمود عباس خالل وجودهما في  اإلسرائيليفشل في جمع الرئيس 
 العاصمة البلجيكية. الوقت نفسه في

وقال مصدر في محيط شولتز لوكالة فرانس برس عصر الخميس "لم يحصل اللقاء بسبب عدم 
في مؤتمر صحافي مع ريفلين انه  األربعاء أعلن األوروبيوكان رئيس البرلمان  تطابق المواعيد".

 ".األوروبييأمل "بجمعهما داخل البرلمان 
 كل جهدي لجعلهما يلتقيان". سأبذلقد انهما سيغادران ركضا لذلك "ال اعت األربعاءومما قاله شولتز 

 وال الخميس. األربعاءعباس وريفلين لم يلتقيا ال  أن إال
 إسرائيليةالرئيس عباس مستعد لاللتقاء باي شخصية  إنوقال مصدر فلسطيني لوكالة فرانس برس "

 اإلعدادالذي لم يحصل، وال يمكن  مراألللقاء،  اإلعدادانه من الضروري  إالتعمل من اجل السالم، 
 ".اإلعالمله عبر وسائل 

 23/6/2016، القدس، القدس
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 لـ"استغالل التغيرات في المنطقة العربية لتحقيق السالم" "إسرائيل"موغيريني تدعو  .51
دعت الممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي، فيديريكا : بروكسل/ حاتم الصكلي

يريني، إسرائيل إلى "استغالل" المرحلة الجديدة التي يمر بها الشرق األوسط، والتي "تضع أمامه موغ
 فرص سالم جديدة لم تكن موجودة من قبل"، على حد تعبيرها.

، في بيان صحفي، صدر عقب لقائها الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في وقالت موغريني
األولى التي يكون لدينا تعاون وثيق مع بعض الدول العربية )لم  بروكسل اليوم الخميس، "إنها المرة

تسمها( الرئيسية في مجال األمن في المنطقة، معتبرًة أن "ذلك )التعاون( يصب في مصلحة إسرائيل 
نما أمن  وشعبها، وعلينا جميعا استغالله قبل فوات األوان، ليس لضمان أمن إسرائيل وحسب، وا 

 منطقة البحر األبيض المتوسط التي نتشارك فيها".المنطقة، وكذلك جزء من 
، بأن االتحاد األوروبي يعمل مع شركائه الدوليين، الواليات المتحدة األمريكية، وذكرت موغيريني

واألمم المتحدة، وروسيا، ضمن "اللجنة الرباعية" التي ستصدر قريبا تقريرها، والذي من المأمول أن 
تمهد الطريق للتغلب على بعض العقبات التي تواجه المجتمع الدولي تحدد فيه القواسم المشتركة، و 

 بشأن األمن والسالم، على حد قولها.
وأضافت موغيريني، "كما يعمل االتحاد األوروبي مع الالعبين اإلقليميين، واألصدقاء العرب، مثل 

أن المسألة ليست فقط مصر واألردن، لتفعيل مبادرة السالم العربية، لصالح األمن، ألننا نعرف جيدا 
بين إسرائيل وفلسطين، فهي متعلقة كذلك ببقية العالم العربي، وهذه هي الفرصة التي على إسرائيل 

 انتهازها".
كما أوضحت المسؤولة األوروبية، أن االتحاد يعمل كذلك مع الطرفين المعنيين مباشرة )الفلسطينيين 

الفلسطيني( محمود عباس، و)اإلسرائيلي( رؤوفين واإلسرائيليين(، وذلك من خالل دعوة الرئيسين )
ريفلين، في نفس الوقت هنا في بروكسل، إيمانا منا بأننا يمكن أن نكون أصدقاء إلسرائيل ولفلسطين 

 في الوقت نفسه، وهذا يتيح لنا أن نكون بناة الجسور.
 23/6/2016لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 "إسرائيللـ"دء زيارته قبل بكي مون ب آمال بان واشنطن ُتخيّ   .51

قال ديبلوماسيون في مجلس األمن إن الواليات المتحدة خيبت آمال األمين العام ": الحياة" –نيويورك 
لألمم المتحدة بان كي مون بالحصول على تكليف من الرباعية قبيل زيارة مقررة له إلى إسرائيل 

 ذي كان متوقعًا صدوره أمس الخميس.وفلسطين اإلثنين، من خالل إرجاء إصدار تقرير الرباعية ال
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ال يزال قيد المراجعة من جانب الواليات المتحدة ولم "وأوضحت المصادر نفسها أن تقرير الرباعية 
كان متوقعًا الخميس لكننا أبلغنا أنه "، وأن صدروه عن الرباعية "يسلم بعد إلى بقية أطراف الرباعية

 ار أميركي.بقر  "لن يصدر، وهو مرجأ إلى أجل غير مسمى
كان يأمل أن يحمل التقرير معه في "وأوضحت مصادر مجلس األمن أن األمين العام بان كي مون 

اجتماعه مع رئيس الوزراء  إلىزيارته إلى إسرائيل وفلسطين المنتظر أن تبدأ اإلثنين، لكنه سيصل 
 ."ور تقرير الرباعيةاإلسرائيلي األسبوع المقبل خالي الوفاض ولكن يكون له ما يقوله بسبب عدم صد

تقرير الرباعية كان يؤمل أن يكون فرصة لصدور لغة دولية متفق عليها بين أطراف "وأضافت أن 
الرباعية تحدد العراقيل القائمة حاليًا أمام استئناف مفاوضات ذات معنى بين الفلسطينيين 

 إلىذ للعودة واإلسرائيليين، كما تحدد تصور أطراف الرباعية للخطوات التي يجب أن تتخ
 ."المفاوضات

 24/6/2016، الحياة، لندن
 

 األوروبيبريطانيا تصوت في استفتاء تاريخي لصالح الخروج من االتحاد  .52
لمعسكر البقاء  %48في مقابل  %52صوتت بريطانيا لصالح الخروج من االتحاد األوروبي بنسبة 

 عاما. 43على مدى  في استفتاء تاريخي خرجت فيه المملكة المتحدة من اتحاد استمر
وقال نايجل فراج، زعيم حزب استقالل المملكة المتحدة المناهض لالتحاد األوروبي، إن فوز معسكر 

 الخروج "انتصارا للمواطن العادي أمام النخب ورؤوس األموال".
وتتواصل في بريطانيا عمليات فرز األصوات في االستفتاء التاريخي حول عضوية االتحاد 

 األوروبي.
تقدم معسكر الخروج  382البالغ عددها  األصواتالنتائج في معظم مراكز فرز  إعالنأتي ذلك بعد وي

 .% 51.7للتقدم بنسبة 
وهي نسبة المشاركة األعلى في  % 71.8مليون شخص بنسبة تبلغ  30وشارك في االستفتاء نحو 

 .1992بريطانيا منذ عام 
نافسا محتدما بين مؤيدي ومعارضي بقاء بريطانيا وأظهرت النتائج التي أعلنت بعدد من المناطق ت

 في االتحاد.
 مليون صوت ليفوز باالستفتاء. 16.8ويحتاج المعسكر الفائز إلى 

ولن تعلن النتيجة النهائية لالستفتاء قبل عدة ساعات. وأظهرت تقارير أولية إقبال كبير على 
 التصويت.
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وهو من أبرز المؤيدين لخروج بريطانيا، إن  وقال زعيم حزب االستقالل البريطاني نيغل فاراج،
 استطالعا أجرته مؤسسات مالية يشير إلى أن تقدم معسكر "البقاء".

واالستفتاء هو الثالث في تاريخ المملكة المتحدة ويأتي بعد معركة على األصوات استمرت على مدى 
 اد األوروبي.أربعة أشهر بين معسكري "التصويت بالبقاء" و "التصويت بمغادرة" االتح

وثمة  ومن المحتمل أن تكون نتيجة االستفتاء نقطة تحول في عالقة بريطانيا بأوروبا وباقي العالم.
 تقلبات في األسواق المالية العالمية تحسبا لنتيجة االستفتاء.

، وهو ما اعتبر مؤشر على توقع المستثمرين بقاء بريطانيا في اإلسترلينيوارتفعت قيمة الجنيه 
 د، لكنه تراجع مرة أخرى.االتحا

ومضت عملية التصويت بسالسة، على الرغم من أنه جرى نقل العديد من مراكز االقتراع في جنوب 
 شرقي إنجلترا بسبب الطقس السيء تسببت فيه أمطار غزيرة.

 وفتحت مراكز االقتراع أبوابها في السابعة صباحا بتوقيت بريطانيا الصيفي وأغلقت أبوابها في العاشرة
 مساء.

وجاء االستفتاء بعد حملة حشد واسعة بين المؤيدين والمعارضين لبقاء استمرار بريطانيا داخل 
 أشهر. 4االتحاد األوروبي استمرت على مدى 

 24/6/2016هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 

 
 لست معجبا بحركة حماس..! .53

 سامي كمال الدين
ل ودوره في قيادة حركة حماس، فهو ينتمي إلى الخط بداية ال أخفي إعجابي بشخصية خالد مشع

 السياسي والجهادي الذي ينتمي إليه الشيخ أحمد ياسين، وعبد العزيز الرنتيسي. 
يمتلك خالد مشعل شخصية ذات حضور طاغ، ويستطيع ترويض الساسة في اللقاءات السياسية 

لى جانب ثقافته الدينية، فهو يحفظ أبياتا من الش عر السياسي التي يجيد استخدامها في العاصفة، وا 
موضعها الصحيح. وهو أيضا ساخر إلى حد كبير، لكن إلى جانب قوة شخصيته وحضوره، إال أنه 
دبلوماسي بامتياز في الهروب من األسئلة التي قد تسبب للحركة حرجا سياسيا، وعلى مدار يومين 

ئيس، لكنه والسيد موسى أبو مرزوق التقيته فيهما كان موضوع عالقة حماس بإيران الموضوع الر 
 استخدما الدبلوماسية المفرطة في اإلجابة عليه.

أما حركة حماس فلست معجبا بها، لكني مؤمن بأنها حصن الدفاع األخير ضد العدو الصهيوني، 
 فاإليمان يبقى، واإلعجاب يذهب حسبما تحركه رياح القلب.



 
 
 
 

 

 38 ص             3974 العدد:        24/6/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

مختلفا، إذ دعيت له وعدد من زمالئي الصحفيين  في لقاء األمس لم يجب، أما اليوم فكان اللقاء
واإلعالميين من قبل أبي الوليد خالد مشعل وحركة حماس، وكانت األسئلة على مستوى حبنا 
لحماس، فعالقتها مع إيران ونظام السيسي تثير لدي التساؤالت، بل وتحبط أملي فيها، لكني أعود 

ة يحاصرونها من ثالثة اتجاهات، واالتجاه الرابع أدراجي قائال: وماذا على حماس أن تفعل والطغا
تغلقه إسرائيل بالضبة والمفتاح، ال أبرر وال أقبل بتعاون حماس مع السيسي، لكني في النهاية لم أنل 
شرف االنضمام لكتائب القسام حتى يقبل رأيي أو ال يقبل، وهنا أهم النقاط التي جاءت في هذا اللقاء 

خوتي:على لسان السيد خالد مشع  ل، إجابة عن أسئلتي وزمالئي وا 
 
نحن نسير في المنعرجات. نعم سياستنا في حماس عدم التدخل في شؤون الدول. لم نتدخل في  -1

 مصر وال في سوريا وال في أي شأن عربي.
نحن مشغولون في قضيتنا، ولكننا نتعاطف مع قضايا األمة، لكننا ال نتدخل بقتال أو سياسة، ال  -2

 نفسا إال وسعها. يكلف هللا
حماس تقود معركة كبيرة في وجه االحتالل الصهيوني، ونهدف لتوحيد أمتنا في مواجهته، من  -3

 يدعمنا أهال به.
هب أن أمريكا قررت منحي سالحا لمحاربة إسرائيل ال مانع عندنا في الحصول على السالح،  -4

 لكنه ال يعني تأييد سياسة أمريكا.
من األوقات مع إيران، لكننا ضد التدخل فيما يحدث في سوريا والعراق، وال  نعم تعاملنا في وقت -5

 يعني تعاملنا تبني سياستها واإليمان به.
بيننا وفتح قواسم إجبارية، وهم شركاء في وطن واحد، لكننا نختلف عنهم كثيرا، بيننا تشاركات  -6

 واختالفات، حوار ومجادلة بالحسنى.
 وهي تحاول أن تقوم بدورها الوطني العربي المقاوم.نعم حماس أخطأت، ولكن  -7
سرائيل، لكن ال صحة لما سرب، تركيا تصر على فك  -8 هناك محاورات ثنائية بين تركيا وا 

 الحصار عن غزة.
مبادرة الرئيس السيسي خاصة بمصر، لكن إسرائيل ستظل العدو األبدي إلسرائيل، سواء نسقت  -9

 معها تركيا أو مصر.
 األربعة من حماس الذين خطفوا في مصر، ما زلنا نتابع موضوعهم مع مصر. بخصوص -10
سألت السيد خالد مشعل عن عالقته بالسيسي ومصر وقلت له طوال الوقت وفود حماس رايحة  -11

جاية على مصر، والوثيقة المسربة تقول إنكم تنسقون مع السيسي، السيسي الذي يدعم وينسق مع 
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حسب فهمي فأجاب: عالقتنا كانت مع مديري المخابرات المصرية طوال  إسرائيل التي هي عدوكم
الوقت وكذلك وزراء الخارجية، من عمرو موسى وأسامة الباز بصفته مستشارا لمبارك، وفي عهد 

 الرئيس مرسي تعاملنا على أعلى مستوى مع الدولة المصرية.
مود حجازي بالتنسيق مع حماس فهي أما الوثيقة التي نشرتها الجزيرة الموقعة من اللواء مح -12

صحيحة وليست مزيفة ويتم فعال التنسيق بيننا، والتقيت لساعة ونصف في وزارة الدفاع مع اللواء 
حجازي حين كان مديرا للمخابرات، واللواء العصار، ورتبنا بيننا في طريقة التعامل، ونتعامل مع 

 مصر دائما.
ن لألسف أصبحت التجارة الرابحة استرضاء إسرائيل على نحافظ على قيمنا، ونصر عليها، واآل -13

 حساب القضية الفلسطينية.
كنا في سوريا ملوكا غير متوجين، لكن حين اقتضى األمر خروجنا خرجنا، فشرعيتنا واضحة  -14

 وهي حقوق الشعوب في الحرية.
رجات صعب خالد مشعل: تصفون حماس بالبراغماتية، لكننا لسنا كذلك، السير في المتع -15

 ويحتاج إلى قرار صائب.
خالد مشعل: هناك ضرورات في السياسة، نلتقي بعض الحكام ونحن نعرف كيف يروننا، لكننا  -16

 نتعامل معهم بل: ليس الغبي بسيد في قومه.. لكن سيد قومه المتغابي.
مصر وتقرر  خالد مشعل: ال عالقة لنا باغتيال النائب العام هشام بركات، وقد سافر وفد إلى -17

 عقب اللقاءات:
 عدم التدخل في الشأن الداخلي لمصر.

 أال نسمح ألحد بأن يدخل مصر من غزة بسلوك عدواني.
 23/6/2016، "21موقع "عربي 

 
 الوقت حين ينغلق على نتنياهو .54

  مرزوق الحلبي
هل وصلت حكومة اليمين في إسرائيل آخر أشواطها؟ سؤال مطروح في ضوء ما نشهده من ضغط 

 "قرار"ارجي وداخلي على هذه الحكومة ورئيسها، بنيامين نتانياهو، على نحو يبدو فيه وجود خ
بوضع فصل الخاتمة لهذه الحكومة وللواقف في رئاستها. ويبدو أن الضغط يأتي من ثالثة محاور 

من واضحة المعالم، وهي المحافل األوروبية واألميركية العالمية والجاليات اليهودية في الخارج و 
 المعارضين في الداخل اإلسرائيلي.
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عندما تقلب الصحافة اإلسرائيلية ظهر المجّن للحكومة أو لرئيسها في عّز واليته يعني أن شيئًا ما قد 
حصل في األروقة وفي المحافل التي تصنع السياسة في إسرائيل. كما أن طبيعة النقد اإلعالمي هو 

د سياسات عامة أو عينية وال في نشر آراء نقدية لنتانياهو داللة أخرى. وهو ال ينحصر اآلن في انتقا
وحكومته بل يطاول كل شيء في هذه الحكومة وفي رموزها. بل يتصّرف بعض الصحفيين الذين 
كانوا خائفين أو صامتين إلى أسابيع خلت كأنهم تولوا القيادة بأنفسهم فتأتي لغتهم متهكمة أو ساخرة 

ح لرئيس الحكومة وأسرته وما يصدر عنه. وأرى أن أوساط الذين أو ناقدة بحّدة، من دون كواب
يفعلون ذلك في اإلعالم اإلسرائيلي في اتساع من يوم إلى يوم، خالف ما كان عليه األمر من 
شهور. أقّدر أن نقطة التحّول الواضحة كانت إطالق جندي إسرائيلي النار على فلسطيني جريح في 

جري اآلن في المحكمة العسكرية( والهجوم الذي تعّرض له وزير الخليل بقصد القتل )محاكمته ت
وبإيعاز من  - الليكود -األمن موشي يعلو نفي ساعتها إلدانته فعلة الجندي وذلك داخل حزبه 

نتانياهو ورهطه. وهو هجوم تكرر من نتانياهو ورهطه ضد نائب قائد أركان الجيش الذي استغّل 
 النتقاد مظاهر العنصرية والتحريض في المجتمع اليهودي.مراسم إحياء المحرقة اليهودية 

أما التطور الذي غّير وجهة األمور في تعامل اإلعالم مع حكومة نتانياهو فهو تفضيله ضم 
وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، ذي األصول الروسية، إلى حكومته على  "صديقه/ خصمه"

الف بعد مفاوضات سرية لم تُثمر. ومن المعروف أن حساب حزب العمال الذي بقي خارج االئت
معظم الصحافيين ومالكي وسائل اإلعالم المرموقين في إسرائيل مقربون من حزب العمال ويتحدرون 

 من ُنخبه.
أخرى في إسرائيل وخارجها ضالعة في الحملة ضد نتانياهو  "أجهزة"إضافة إلى اإلعالم، هناك 
الجهاز القضائي وذاك األمني. فكالهما مجند في النيل من  "هزةاألج"وحكومته. ولعّل أبرز هذه 

نتانياهو وشخصه وسياساته وحكومته. يرّكز الجهاز القضائي اآلن مع اإلعالم على مخالفات 
وتجاوزات قانونية ومالية لرئيس الحكومة من فترات مختلفة، ال سيما الوالية الحالية. وُينشر في كل 

ي واحد أو أكثر يتصل بُتهم مباشرة قديمة وجديدة بحق نتانياهو أو زوجته. يوم تقريبًا تقرير إعالم
وعندما نقول الجهاز القضائي فإننا نقصد تحديدًا النيابة العامة والشرطة المحققة والمستشار القضائي 

 للحكومة ومراقب الدولة. فلدى جميعها ملفات تتعلق بنتانياهو قيد البحث.
ألمنية، ال سيما السابقة وأبرزها وزيرا األمن اللذان عمال إلى جانب هذا فيما حذرت القيادات ا

، إيهود براك )وكان رئيس حكومة عن حزب العمال( وموشي يعلون الذي أقيل قبل شهرين نتنياهو
المتحدثين في مؤتمر هرتسليا األخير )قبل أيام(، بل  "األمنيين"من منصبه، ُيضاف إليهما أكثرية 

من الجنراالت السابقين ورؤساء األجهزة األمنية، ال سيما جهاز األمن العام األكثرية الساحقة 
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ومجلس األمن القومي واالستخبارات العسكرية سابقًا، من استمرار سياسات نتانياهو  "الموساد"و
وأسلوبه الذي ُيضعف إسرائيل ومجتمعها من الداخل وعلى كل المستويات في العالقة مع العالم 

 ي.والمحيط العرب
لكن هناك حراكًا ال يقّل أهمية في أوساط الجاليات اليهودية في أوروبا وأميركا الشمالية باالتجاه 
نفسه، ينعكس في حراك داخل إسرائيل وبأيدي أطر وفاعليات سياسية حزبية وغير حزبية تنشط في 

ج في اإلطار سبيل تأليف اصطفافات جديدة وتأّطرات ُيمكن أن تُفضي إلى تبديل نتانياهو. ويندر 
نفسه، مؤتمر باريس للسالم المنعقد قبل نيف وثالثة أسابيع وعودة الحديث عن حل سياسي برعاية 
مكانه، جاء على لسان السفيرين  دولية. وقد أعقبه حديث باالتجاه نفسه عن السالم وضرورته وا 

ى أن المبادرة المصري واألردني في إطار مؤتمر هرتسليا األخير. فقد شدد السفيران وبذكاء عل
العربية المعّدلة هي أكرم ما ُيمكن أن يقدمه العرب وبدعم من الدول اإلسالمية. وقد كانت مداخلتا 
السفيرين الفتتين وأثارتا اهتمامًا في إسرائيل، ال سيما أوساط صنع القرار لجهة إرباك نتانياهو 

 وسياساته.
ده الرئيس اإلسرائيلي نفسه رؤوبين ريبلين، ومن الالفت أيضًا الخطاب السياسي المباشر الذي يعتم

المتحدر من حزب نتانياهو والذي انُتخب رئيسًا للدولة خالفًا لرغبة نتانياهو وبالرغم عنه. فريبلين 
ُينشئ خطابًا ليبراليًا غير متشدد نقديًا لسياسة نتانياهو وخطه. وهو يشّكل تحديًا واضحًا في 

كما كان األمر  "اليسارية"نتانياهو إسقاط شرعيته أو اتهامه بل  الطروحات للحكومة، فيما ال يستطيع
 مع سابقه.

تقديرنا أن الدائرة بدأت تنغلق حول عنق نتانياهو الذي يتضح لإلسرائيليين خاويًا تمامًا وشخصية 
محض افتراضية ومنقطعة عن الواقع. وليس أمام نتانياهو في هذه الحالة سوى أن يلجأ إلى أسلوبه، 

شاعة أجواء من الخوف في قلوب اإلسرائيليين. فقد أكثر وزراؤه في األيام األخيرة الحديث عن وهو إ
جاهزية إسرائيلية لتدمير لبنان في حال "وعن  "قرب معركة حاسمة في غزة للقضاء على حماس"

 !"جرؤ حزب هللا على المغامرة
وخارجها تعتقد أن الوقت يلعب الوقت ال يلعب لمصلحة نتانياهو، فيما أوساط واسعة في إسرائيل 

 لمصلحة تسوية قريبة بين إسرائيل وما بقي من ُمحيطها العربي ومن ضمنه الفلسطينيون!
 24/6/2016، الحياة، لندن
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 الشباب الفلسطيني وقيود القيادات .55
 د. أسعد عبد الرحمن

، %4.7لم يتجاوز  متوسط مشاركة الشباب في هيئات منظمة التحرير الفلسطينية العليا منذ نشوئها
وزيرًا تعاقبوا على حكومات شكلتها السلطة  250فيما حظي شابان فقط بتولي وزارة من أصل 

حتى تشكيل حكومة التوافق الوطني الحالية. كذلك، يبلغ عدد  1994الفلسطينية منذ نشأتها في 
التشريعي النواب من الشباب في المجلس التشريعي خمسة فقط، اثنان منهم كانا في المجلس 

، قبل أن يعطل االنقسام 2006، وثالثة آخرون في المجلس األخير المنتخب في 1996المنتخب عام 
في جامعة بيرزيت في  "دراسات التنمية"الفلسطيني العملية الديموقراطية بالكامل. هذا ما أكده معهد 

 رسمه لخريطة وجود الشباب الفلسطيني في مواقع صنع القرار.
حول واقع الشباب الفلسطيني في  "اإلحصاء المركزي الفلسطيني"اءات جهاز وقد أظهرت إحص

من إجمالي السكان،  %30.0سنة( في فلسطين بلغت  29-15نسبة الشباب )"أن  2015فلسطين لعام 
سنة(،  29-20في الفئة العمرية ) %62.6سنة( و 19-15في الفئة العمرية ) %37.4يتوزعون بواقع 

. كما بين التوزيع العمري للسكان، "أنثى 100ذكر لكل  104,1ن الشباب وبلغت نسبة الجنس بي
المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي من حيث الهرم السكاني، هَرٌم ذو "، أن "جهاز اإلحصاء"بحسب 

. ومع ذلك، ال نرى شبابًا "قاعدة عريضة ورأس مدبب، ما يعني أنه، ولسنوات قادمة، سيبقى فتياً 
قيادية مهمة في الفصائل أو ضمن العمل السياسي، رغم أنهم وقود أي تحرك فلسطينيين في مواقع 

شعبي جماهيري ضد االحتالل، وبخاصة في ظل الهبة الفلسطينية المستمرة. لقد كان هذا الشباب 
هو من رسخ، منذ سنوات، المقاومة الشعبية السلمية في قرى وبلدات الضفة الغربية بدءًا من بعلين 

بالمعصرة والنبي صالح وغيرها، ضد االستيطان وجدار الفصل العنصري، مما جعلها ونعلين مرورًا 
تحصل على مؤيدين من جميع أنحاء العالم، ما يؤكد قدرتهم على إثبات دورهم في المجتمع وعلى 
وعيهم السياسي، بل امتالكهم المبادرة للضغط من أجل إنهاء حالة االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية. 

)حركة المقاطعة،  BDSكانوا هم من أنشأ وتابع حركة مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي حول العالم كما 
 وسحب االستثمارات، وفرض العقوبات(.

ال خالف على أهمية المشاركة السياسية لدى الشباب. وقد حان األوان، كي ال نقول إن األمر بات 
الحياة السياسية باعتبارهم أداة فاعلة من أدوات  متأخرًا، إلفساح المجال أمام الشباب كي يشاركوا في

تفعيل النضال والديموقراطية في المجتمع إلحداث التغيير ورسم السياسات المستقبلية وصناعة 
القرار، فالشباب هم العنصر األساسي األول في أي عملية إلعادة البناء، لكن الوضع الفلسطيني 

ر بعدًا عن الحياة العامة السياسية، بعد أن فقد بعضه األمل الراهن مغاير تمامًا: فالشباب أضحى أكث
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في التغيير، وتقاعس البعض اآلخر عن تطوير ذاته للدفاع عن مصالحه في وجه تمسك قيادات 
متقدمة في السن بمواقعها ألسباب عدة منها الحفاظ على مصالحها المكتسبة، مع تراجع مؤسسي في 

، التي لم تنجح في التوظيف اإليجابي للشباب، حتى بات الشباب دور الفصائل واألحزاب الفلسطينية
فات السياسية، وأبرز المعانين من غالبية القيادات الفصائلية الراهنة التي تقاوم الأبرز ضحايا الخ

وصول قيادات شبابية غير منهكة بعوامل الفشل، واإلحباط، وتقدم السن، والتخلف عن المعاصرة 
دجج بالعلم والتخطيط واإلدارة وهو المتماشي مع أرقى حاالت التقدم في وبالذات في وجه عدو م
 العالم، بل والفاعل فيها.

صحيح أن الظروف االقتصادية واالجتماعية التي يمر بها الشباب هي من معوقات مشاركتهم في 
الحياة السياسية والمجتمعية، لكن هناك بالمقابل أسباب ذاتية تتصل بمدى وعيهم السياسي 

جتماعي وسيطرة ثقافة السلبية في ظل وضع عربي مؤسف، إلى جانب افتقارهم الوعي بحقوقهم الوا
ما يظهرهم ضعفاء في محال دفاعهم عنها، فالقوى السياسية والفصائل على اختالف أيديولوجياتها، 

ية داخل هذا لم تمنح الشباب المشاركة الفعلية المنشودة في العملية السياسية والوصول إلى مواقع قياد
التنظيم أو ذاك، فبات هؤالء في معركة صعبة، ربما تكون أكبر منهم، في ظل قيادة متقدمة في 
السن تسيطر على مفاتيح العمل السياسي والمجتمعي وحتى الشبابي، فأضحت العالقة ليست عالقة 

صنع أي تغيير تتابع طبيعي لألجيال، بل صراع بينها، مما أوجد فشاًل متواصاًل حتى اللحظة في 
إيجابي مؤثر في الحالة الفلسطينية. وقد تنامى هذا الحال وترسخ منذ تأسيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية، حيث سادت القضايا والمسائل النفعية والذاتية وتفككت قيم جمعية، مما أّثرت سلبًا على 

 الشباب.
ضمن -بعيد اتفاقات أوسلو( يحمل إن الحراك الشبابي الراهن ضد االحتالل )الذي يقوده جيل ولد 

احتجاجًا ضمنيًا أو شبه مباشر على األداء السياسي للسلطة الفلسطينية. وعليه، البد  -أمور عدة
للقيادات الشابة أن تدرك حقيقة كونها مفتاح إصالح السياسة الفلسطينية، وأن تتصرف وفق هذا 

ن يغتنموها، فهم عامل أساسي في خلق أي اإلدراك. وحقًا، هذه الهبة الحالية هي فرصة لهم يجب أ
تغيير سياسي، وهم حملة الحرية الحقيقية، وبهم يتم السعي نحو التحرير )وهو الدور الذي قام به 

 الجيل الذي سبقهم( وبهم يجري استكمال النضال التحرري، وبهم تبنى األوطان.
 24/6/2016، االتحاد، أبو ظبي

 
 
 



 
 
 
 

 

 44 ص             3974 العدد:        24/6/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

 لى غزة؟هل يأمر ليبرمان بهجوم جديد ع .56
 عمر الكرمي
يتولى القومي المتطرف وحارس النادي الليلي، الذي ينشد دولة يهودية خالصة، وليست دولة مساواة 

حاليًا، هي وزارة  "إسرائيل"في الحقوق لليهود وغير اليهود، أفيغدور ليبرمان ثاني أقوى وزارة في 
 الحرب.

ليًا بشكل عادي أو بشكل سيئ جدًا، وما بين يبين سجل ليبرمان بأن توليه هذا المنصب قد ينتهي فع
إطالقه النار من الوراء واالنحناء للرياح ويعرف بالبراغماتية السياسية أيضًا ال يبدو أن هناك الكثير 

 لنتناوله عنه.
هذا، من دون األخذ في االعتبار تعليقاته المسيئة التي ال تحصى في حق الفلسطينيين الذين يحاول 

 الذي يريد طردهم.  1948بة إعدام خاصة بهم، إضافة إلى فلسطينيي العام أن يضع لهم عقو 
أو تذهب إلى  "إسرائيل"إما أن تزور "عندما كان حسني مبارك رئيسًا لمصر، قال له ليبرمان 

، كما هدد بقصف السد العالي، ومؤخرًا وجه أيضًا إهانات لوزيرة الخارجية السويدية، مارغو "الجحيم
 "اإلسرائيلي"على دعوتها إلى إجراء تحقيقات حول عقوبات اإلعدام التي ينفذها الجيش  والستروم، رداً 

بحق الفلسطينيين خارج إطار القانون، حيث ادعى ليبرمان أن الشيء الوحيد الذي لم تقم به بعد هو 
 والقيام بطعن اليهود! "الفلسطينيين اإلرهابيين"عدم انضمامها إلى 

ل السياسي الذي بدأه في حزب الليكود، فإن ليبرمان تحول من قوي إلى عامًا من العم 30وخالل 
أقوى، فقد صعد إلى السلم الحكومي من وزير للبنية التحتية إلى وزير للمواصالت وجاء في تقرير 
أنه قال للفلسطينيين إنه سيوفر لهم حافالت تقلهم إلى البحر الميت وُتغرقهم فيه إلى وزير للشؤون 

 والسياسات الخارجية، كما عمل نائبًا لرئيس الوزراء. االستراتيجية
وهو حزب أغلب أعضائه من  1999في عام  "إسرائيل بيتنا"أسس ليبرمان الذي ولد في مولدوفا حزب 

المهاجرين الروس، وكان قد خرج من حزب الليكود احتجاجًا على ما كان يراه تنازاًل ُقدم للفلسطينيين 
 .1997ت واي ريفر عام من قبل نتنياهو في محادثا

ال أحد يضع االنتهازية السياسية جانبًا العتبارات أخرى، ولذلك فإن نتنياهو تجاهل بسعادة صرخة 
 ."إسرائيل"الوداع التي أطلقها موشي يعلون، بأن المتطرفين والعناصر الخطرة هم من يديرون شؤون 

انتقل نتنياهو ليحل محله، وعقب رئيس الجدير بالذكر أن يعلون كان قد استقال كوزير للحرب عندما 
 ُأصيبت ببذرة الفاشية. "إسرائيل"الوزراء السابق أيهود باراك قائاًل: 

ليبرمان الذي يقيم في مستوطنة نوكديم جنوب بيت لحم يعتبر من األعراض البائنة للتطرف 
 ، الرجل الذي كان صوتًا سياسيًا مرفوضًا في يوم من األيام."اإلسرائيلي"



 
 
 
 

 

 45 ص             3974 العدد:        24/6/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

ن رؤيته لحل الدولتين على ترحيل الفلسطينيين المقيمين داخل الكيان إلى الدولة الفلسطينية تتضم
الجديدة، واستبدال المناطق الفلسطينية الرئيسة داخل الكيان بالكتل االستيطانية في الضفة الغربية. 

 وكان قد طالب بمحاكمة أعضاء الكنيست من الفلسطينيين بتهمة الخيانة. 
مان أيضًا مجموعة متزايدة من المستوطنين المتطرفين الناقمين على الجيش بحجة تساهله يتزعم ليبر 

 مع الفلسطينيين.
، بينما يخضع الفلسطينيون للمحاكم العسكرية، وفي "اإلسرائيلية"يعيش المستوطنون في ظل القوانين 

لسطح قضية مارس/آذار الماضي، دعا ليبرمان إلى إقامة دعوة ضد يعلون عندما طفت على ا
 الجندي الذي صور وهو يطلق النار على فلسطيني أعزل ومقيد الحركة في الخليل.

هذا ويشار إلى أن ليبرمان قد يكون أقل جرأة بكثير من أقواله، فقد تكون فترته كوزير للحرب فترة 
إليه منذ تهدئة مع الفلسطينيين، ربما ألن عينه على الفوز برئاسة الوزراء، وهو المنصب الذي يسعى 

 إلجادته الروسية. 2014عام 
ومرة أخرى، هو ذات الرجل الذي قال العام الماضي إن الهجومين الكبيرين على لبنان وغزة كانا 
حتميين، فضاًل عن تأييده السابق بتطهير عرقي في غزة.. واآلن هو في موقف أقوى ليرتكب تلك 

 الجريمة مجددًا.
 ."التقرير الفلسطيني"تحرير  ومدير "جوردان تايمز"مراسل لصحيفة 

 24/6/2016، الخليج، الشارقة
 

 نتنياهو يقود إسرائيل إلى الهاوية .57
 آري شفيت 

 : مجلس إنقاذ الصهيونية المتحضرة.إلى
 من: المستشار االستراتيجي.
األخيرة، بحسب طلبكم، الوضع السياسي للدولة التي تدعى  اآلونةأيهاد السادة. فحصُت في 

هو معروف لكم فان هذه الدولة الصغيرة يحكم فيها ويسيطر عليها منذ زمن طويل  إسرائيل. وكما
شخص لديه ثقافة عالية، وثقافة عاطفية منخفضة يدعى بنيامين نتنياهو. تحت سلطته انجرت هذه 
الدولة في العقد األخير باتجاه اليمين، وفقدت صلة العين بالواقع وصلة القلب مع الشيء الجيد. 

قوى  أنة المقبولة والمتعارف عليها ال يوجد للدولة اليهودية الديمقراطية أي أمل، حيث حسب الحكم
 كيان قومي وديني ظالمي ومتطرف. إلىديمغرافية كبيرة تغير وجهها وتحولها 
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إسرائيل من نفسها، قمت بعمل  إنقاذال يتنازلون عن فرصة  اإلنقاذمجلس  أعضاءلكن نظرا الن 
 لواقع الداخلي والخارجي للدولة واليكم النتائج:استطالع شامل لشروط ا

يعد بالسالم، ففي  2001في الوقت الذي كان من يقف على رأس االنتخابات في اليمين في العام 
اليسار عن السالم. الفشل المدوي للعمليات السياسية  أحزابلم تتحدث حتى  2015انتخابات 

بعد االنفصال،  "حماس"يفيد، وصدمة صواريخ السابقة، وصدمة االنتفاضة الثانية بعد كامب د
تسببت في ذلك، حيث كان السالم من الناحية السياسية أمرًا بعيد  األوسطوالفوضى في الشرق 

المنال. ال توجد أية فرصة إلحداث تغيير في إسرائيل من خالل استراتيجية تعتمد على حمامة 
لليمين  األساسيالذخر  أصبحوا وأصدقاؤهماوغصن زيتون. محمود عباس، صائب عريقات، 

 اإلسرائيلي.
التي تصل من القدس، فان  األخبارنتيجة ثانية: الوسط حي وقائم. على عكس االنطباع الذي تولده 

معظم اإلسرائيليين يحملون مواقف متطرفة  أنفاشية. وليس صحيحا  إلىإسرائيل لم تتحول 
ياسة تقسيم البالد، ورغبة بإخراج الدولة من وعنصرية. توجد في إسرائيل استعدادية واسعة لتبني س

العزلة السياسية لتكون جزءًا من العالم الحر والمتحضر، ويوجد تحفظ وارتداع تجاه التطرف القومي 
الوسط وتحدث  إلى اإلسرائيليينقيادة صحيحة ومواقف صحيحة قد تعيد معظم  إنوالتطرف الديني. 

 التغيير.
منسحقا، بعد مرور عقدين على دخوله مكتب  أصبحقويا جدا، لكنه نتيجة ثالثة: ال زال نتنياهو 

 رئاسة الوزراء لم يعد ُيلهب القلوب، بل أصبح ُممال وُمتعبا.
عامًا. والذي  25اإلسرائيليون يحبون التجديد، ال يرتاحون للماركة السياسية التي كانت مشعة قبل 

شخص واقعي،  إلىخاطئة للسالم اآلن تحوله خصومه. النظرة ال أخطاءُيبقي نتنياهو في السلطة هو 
ضحية تثير التأييد والتشجيع. عمى اليسار  إلىالنظرة الخاطئة التي تقول فقط ليس بيبي ُتحوله 

 شخص ذي قامة عالية. إلىوبالدة الوسط، االنقسام، كل هذا يحول نتنياهو 
 

 أعضاء المجلس المحترمين،
آفاق  إلىة، يمكن سحب إسرائيل من الهاوية وأخذها إن خالصة هذه النتائج معروفة: توجد فرص

. ولكن من أجل عمل ذلك يجب أن نفهم بأن التغيير لن يحدث في مكاتب الوحدة القطرية األمل
للتحقيق في النصب، وليس في مكتب مراقب الدولة بل في الصناديق. ومن أجل عمل ذلك يجب 

اليسار يجب أن يهتم بالصراع  –الحربة للوسط  االنتخابات القادمة بثالث قوات. رئيس إلىالذهاب 
من أجل العدالة االجتماعية. رئيس الحربة للوسط يجب أن يهتم بالوحدة والتقدم والحياة الجيدة، 
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 "ليكود"الجابوتنسكية لزئيف جابوتنسكي ولل  إلىاليمين يجب أن يهتم بالعودة  –ورئيس الحربة للوسط 
التزام الثالثة بتغيير السلطة  إناك حديث بين القوات الثالثة. مناحم بيغن. ولكن يجب أن يكون هن

نقاذ الديمقراطية ودفع العملية السياسية المعتدلة والحذرة بعمل مشترك وحكيم ومواظب من شأنه  وا 
 إنقاذ دولة إسرائيل.          

 "هآرتس"
 24/6/2016، األيام، رام هللا

 
 :صورة .58

 

 

 وبحرية وجوية بالجوالن ورات بريةجيش االحتالل يجري منا
 23/6/2016وكالة الرأي الفلسطينية،  


