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 .1وزراء خارجية االتحاد األوروبي يتبنون المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسالم
القدد ،رروكسدل -عردد الدرفوف أرندافو ،والوكدات  :ترند ورراء اارجيد اتتحداد األوروردي المرددادر
الفرنسي لعقد مفتمر دولي للسالم قرل نهاي العام الجاري .ووعد ورراء الاارجي األوروريين في اتدام

اجتمدداعهم ال ،درفين الفلسدد،يني والس درائيليين رح دوافر كريددر جدددا اقتصددادي وسياسددي وأمني د فددي حددل
التوصل إل اتفاق نهائي.

وقددال ورراء اارجي د اتتحدداد األورورددي فددي ريددان أصدددرو فددي اتددام اجتمدداعهم فددي لوكسددمرر أمدد،
ووصددل

نسددا منددأل لد د األيام  :تماشدديا مددق ق د ار ار المجلدد ،السددارق رشددلن عملي د السددالم فددي الشددرق

األوسدد ،ورالتنسدديق الوثيددق مددق اللجن د الرراعي د

التددي ينتنددر أن تنشددر تقريرهددا وتوصددياتها مددا رال
المعني د األاددر فددي

اتتحدداد األورورددي يعمددل مددق نن ارئددأل الس درائيليين والفلسدد،ينيين وكددل الجهددا

المن،قد واارجهددا مددن أجددل التوصددل إل د حددل الدددولتين .ينرلددي عل د كددال ،رفددي الند ار إنهددار مددن
ا ددالل السياس ددا

والجد دراءا

التد درام حقيق ددي رالتوص ددل إلد د ح ددل س ددلمي م ددن أج ددل إع دداد رن دداء الثقد د

المترادلد وتهيئد الندروف لجدراء مفاومدا

مراشدر وجداد تهددف إلد إنهداء اتحدتالل الد ي رددأ عددام

 1967وحل كل الومق الدائم القمايا .

وأمافوا وفي هد ا السدياق يرحدل المجلد ،رالريدان المشدتر رشدلن مردادر السدالم فدي الشدرق األوسد،

التددي اعتمددد

فددي اتجتمددا الددوراري فددي ردداري ،فددي  3حريدران  .2016ويكددرر المجلدد ،دعمددأل ليجدداد

حل عادل ومستدام وشامل للن ار السرائيلي الفلس،يني والسالم واتستقرار في المن،ق .

وأمافوا اتتحداد األوروردي مصدمم جنردا إلد جندل مدق الشدركاء الددوليين والقليميدين اآلادرين علد
تحقيددق مسدداهم ملموس د وكريددر لمجموع د عالمي د مددن الح دوافر ل  ،دراف لصددنق السددالم رهدددف عقددد

م ددفتمر دول ددي م ددن المرم ددق عق ددد قر ددل نهايد د الع ددام .وتحقيق ددا لهد د اللايد د

األوروريد د والادمد د األوروريد د للعم ددل الا ددارجي ( )EEASلتق ددديم مقترح ددا
اتقتصادي

ي دددعو المجل دد ،المفوم ددي

رم ددا ف ددي لد د الحد دوافر

دون تلاير .

وراد ورراء اارجي اتتحاد األوروردي كمدا يفكدد المجلد ،علد اتقتدراو األوروردي الد ي تدم ترنيدأل فدي

استنتاجا

المجل ،من شهر كانون أول عام  2013رتقديم وت،وير مجموع غير مسروق من الدعم

السياسي واتقتصادي واألمني مق كال ال،رفين في إ،ار اتفاق الومق النهائي .

األيام ،رام هللا2016/6/21 ،
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" .2الخارجية الفلسطينية" :اإلجراءات االستيطانية تؤكد االنتقال لعملية الضم الفعلي للمستعمرات
رام هللا :قال

ورار الاارجي إن إجراءا

الفعلي للمستعم ار
وت،رق
ّ

إسرائيل اتستي،اني األاير تفكد انتقالها إل عملي المم

والتعامل معها عل أسا ،أنها جرء ت يتج أر من دول إسرائيل .

الورار في ريان صحفي اليوم اتثنين إل

القرار ال ي اتا تأل حكوم رئي ،الورراء

السرائيلي رنيامين نتنياهو يوم أم ،رشلن تاصيص حوالي عشرين مليون دوتر أميركي من أجل

تعرير اتستي،ان في المف

اللرري

المستعم ار ) حيث ستاصص تل

المحتل

تح

ريع

(الرد عل

األموال لقام العديد من المشاريق اتستي،اني اتستثماري

الما ،،لها مسرقا وهو ما يعك ،مرحل متقدم من عملي دمج المستعم ار

وت،ريق القانون السرائيلي عليها رالتدريج.
وأدان

رالمنا،ق السرائيلي

ه ا القرار السرائيلي التصعيدي مفكد أن معف الرد العرري أو السالمي أو الدولي

هو ال ي يحفر ويشجق إسرائيل عل اتستمرار في تل الجراءا

إجراءا

التدهور األمني في

تهويد ومم ل رض الفلس،يني المحتل .

ليس

التهويدي فحسل وانما

القدس ،القدس2016/6/20 ،

 .3جرار لـ"فلسطين" :يجب الكف عن خداع الشعب بالمشاركة في المؤتمرات اإلسرائيلية
غر  -يحي

اليعقوري :قال

عمو المكتل السياسي للجره الشعري لتحرير فلس،ين األسير

المحرر االد جرار إن األسر في سجون اتحتالل راتوا اليوم ت يعرفون مت تنتهي مدد اعتقالهم

وموعد إ،الق سراحهم معترر ل

وراصوص مننم التحرير الفلس،يني

سارق ا،ير .

جرار :نحن جرء من مننم التحرير وهي تحتاج إل

قال

وقف لمراجع سياستها ومنهجها السارق مفيد الدعو الفوري لعقد ال،ار القيادي المفق

التحرير لنهاء اتنقسام وتعرير صمود شعرنا.
وت،رق

إل المصالح

مرين أن هنا مما،ل في ه ا الشلن والم،لول استجار لنداء األسر

لنهاء اتنقسام والتفر لمواجه اتحتالل ال ي يستفرد رهم ويقوم راتعتقات

ويهجر أصحارها مناشد للعمل وفق إراد سياسي موحد لنهاء اتنقسام.
وعقر

عل

مشارك فلس،ينيين رمفتمر هرتسيليا قائل

شار فيها مدان متمم في الوق

فيها الماليين نر أن رعض القيادا
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إن المشارك مرفوم وا،ير وكل من

فيأل حمل المقا،ع عل مستو العالم ويشار

الفلس،يني يشاركون ره ا النو من اللقاءا
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ورين

جرار أن ل يمق ان،را أن الفلس،ينيين أول رلن يقا،عوا اتحتالل من الدول األار

مفكد عل التركير عل عرل اتحتالل.

فلسطين أون الين2016/6/20 ،

 .4أبو ردينة :الرئاسة ترحب بقرار االتحاد األوربي تبني مبادرة السالم الفرنسية
القد ،رروكسل  -عرد الرفوف أرنافو ،وكات  :قال المتحدث الرسمي راسم الرئاس نريل أرو
ردين

رقرار ورراء اارجي دول اتتحاد األوروري ال ي ترن ورالجما مرادر السالم الفرنسي .
لإل اع الفلس،يني الرسمي

وأماف أرو ردين في تصريحا

وقف دائما إل جانل الشعل الفلس،يني وصوت
األمم المتحد
واتا ه

مساء اتثنين أن اتتحاد األورري

أغلل الدول األورري إل جانل دول فلس،ين في

ونحن نحي ه ا الموقف األوروري القوي كما الموقف الفرنسي الشجا ال ي رادر

الا،و التي حرك

ه

من إمكاني تحقيق السالم وفرص ت يمكن

األمور وجعل

إمعافها .

وتا رق المتحدث راسم الرئاس  :نحن نرحل ره ا الموقف األوروري ون،الل الدار األميركي ردعم
ه

الجهود التي تفدي إل

لإلراد الدولي والجما

الوحيد إل

سالم حقيقي وممارس الملو ،عل

الحكوم السرائيلي للرموخ

الدولي والشرعي الدولي ومرادر السالم العرري

مشي ار إل

أن ال،ريق

اتستقرار في المن،ق والسالم في المن،ق قيام الدول الفلس،يني وعاصمتها القد،

الشرقي .

األيام ،رام هللا2016/6/21 ،

 .5أبـو شـهـال يـطـالـب "الـعـمـل الـدولـيـة" بـدعـم صندوق التشغيل الفلسطيني بـ  200مليون دوالر
غر  -األيام ، :الل ورير العمل ملمون أرو شهال رئي ،مننم العمل الدولي

غاي رايدر

رمرور تجنيد  200مليون دوتر من الدول األعماء في المننم ؛ لصالح دعم صندوق التشليل
الفلس،يني وتمكينأل من تنفي ررامج ومشاريق تنموي في فلس،ين لمواجه الر،ال المتفشي في

صفوف العمال والاريجين .وأومح أرو شهال ال ي يرأ ،مجل ،إدار الصندوق الفلس،يني للتشليل
والحماي اتجتماعي للعمال االل لقاء عقد عل
ال ي عقد في مدين جنيف السويسري

هامش مشاركتأل في المفتمر السنوي للمننم

أن رايدر أرد

استجارتأل ووعد رنقل ال،لل إل

األعماء والعمل عل تجنيد وتوفير األموال ودعم صندوق التشليل.
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" .6المصدر" اإلسرائيلي يزعم :قيادات بغزة أبلغت مشعل رفضها لوالية ثالثة والسنوار المرشح لخالفته
المستشددرق إيهددود يعدداري المحلددل الكريددر للشددفون العرري د فددي القنددا
الناصددر – رهيددر أندددراو :،كددر ت

سيم،ر إل ملادر منصرأل كرعيم حما ،قريردا كمدا يرددو ادالل
أن االد مشعل
الثاني السرائيلي ّ
ّ
المسدتويين األمندي
المق ّدرل جددا مدن دوائدر صدنق القدرار مدن ت
أشهر معدود  .ووفقا للتقريدر رعدم يعداري ت
ّ
أن مسدفولين فدي غدر قداموا ردعرال مشدعل أنهدم غيدر مسدتعدين ردلن يسدتمر فدي شدلل
والسياس
دي رعدم ّ
ّ
المستشددرق الس درائيلي
وتيد ثالثد رعددد وتيتددين انتتاددل فيهمددا للمفسسددا الدااليد فددي حمددا .،وتددارق ت
ّ
قددائال ّإنددأل وفقددا للتقدددي ار أصددرح يحي د السددنوار مسددفول حمددا ،فددي الق،ددا ومددن محد ّدرري صددفق
شالي ،رعد ه ا الارر الرجل األقو في الق،ا .

وقال موقق (المصدر) السدرائيلي ّإندأل وفقدا لعدد تقدارير مند إ،دالق سدراحأل نجدح السدنوار فدي تعريدر
ّ
مكانتددأل فددي حمددا ،راعترددار الرجددل األقددو فددي الحرك د وفددي الواقددق أصددرح رعيمددا غيددر رسددمي ولكددن

رعيما ت تيشق لأل غرار في حما ،رلر .
مقرريددأل فددي مناصددل كرددر فددي الحرك د .
وقددد نجددح السددنوار مددن رددين أمددور أاددر فددي تعيددين رعددض ّ
وسدداق الموقددق الس درائيلي قددائال ّإنددأل فددي اتنتاارددا الداالي د للحرك د والتددي سددتتجر فددي نهاي د عددام
ّ
 2016من المتوقق أن تينتال السنوار ليشلل منصل كرير ورئيسي .ولف أيما إلد ّأندأل حتد وقد
سيحل مكان إسماعيل هني في قيداد حمدا ،فدي الق،دا ولكدن اآلن
قريل كان هنا من يعتقد ّأنأل
ّ
أن حما ،غير مستعد ألن توافق عل أن يتول االد مشعل القياد مر أادر
عندما تعلم ّ
سينتال ليكون الرجل رقم  1في الحرك .
السنوار هو ال ي ت

أن
يرددو ّ

رأي اليوم ،لندن2016/6/20 ،

 .7لجان المقاومة تتوعد باستهداف جيش االحتالل حال تشييد الجدار اإلسمنتي شرق غزة
غددر :تعهددد أحددد الفصددائل الفلسدد،يني المسددلح فددي ق،ددا غددر راسددتهداف أي  ،دواقم إس درائيلي
رعنشدداء الجدددار السددمنتي عل د حدددود الق،ددا

تقددوم

و ل د مددمن ما،دد ،ورار الجدديش الس درائيلي لتدددمير

أنفدداق المقاوم د عل د الحدود.وأكددد أرددو ع،ايددا المتحدددث الرسددمي راسددم ألوي د الناصددر صددالو الدددين
الجناو المسدلح للجدان المقاومد

فدي تصدريحا

صدحافي أن أي ،دواقم إسدرائيلي سدتعمل علد إنشداء

جدددار عل د حدددود ق،ددا غددر أنهددا سددتكون فددي مرم د وني دران المقاوم د  .وأمدداف متوعدددا إن كددل مددن

س دديعمل علد د إنش دداء هد د ا المش ددرو س دديكون مس ددتهدفا .وكش ددف أر ددو ع،اي ددا أن فص دديلأل المسد دلح ألويد د
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الناصر صالو الدين سيعلن االل األيام القليلد المقرلد عدن صداروخ ،ويدل المدد سدي،ال مددا أي
من،ق إسرائيلي  .وأماف عل العدو أن ينتنر كل ما هو جديد من المقاوم الفلس،يني .
وجاء

تح ي ار ه ا الفصيل المسلح في أعقال كشف إسرائيل عدن ما،د ،جديدد للحدد ممدا أحدثتدأل

أنفدداق المقاوم د التددي شدديدتها كتائددل القسددام الجندداو العسددكري لحرك د حمددا ،مددن اددوف شددديد فددي

الجانل السرائيلي.

القدس العربي ،لندن2016/6/21 ،

 .8المقاومة الفلسطينية تتصدى لتقدم زوارق إسرائيلية تجاه شواطئ غزة
غددر  -عرددد اللنددي الشددامي :تصددد

المقاومد الفلسدد،يني

من الروارق الحرري السرائيلي التي حاول

فددي سدداع مركددر فجددر اليددوم اتثنددين لعدددد

التقدم إل شوا،ئ شمال ق،ا غر موقع إصدارا

صفوف جنول اتحتالل .
وقال

مصادر فلسد،يني ل د قدد ،ردر ،إن عدددا مدن الدروارق الحرريد السدرائيلي حاولد

التقدددم راتجددا ش دوا،ئ من،ق د السددوداني شددمال ق،ددا غددر فتعرم د
المقاوم الفلس،يني .
وأماف

أن الروارق كان

متر عن شوا،ئ الق،ا
تعرد  400ا

فدي

فجدر اليدوم

ل،ددالق نددار مددن قرددل رجددال

ولم تكن في مهم م،دارد الصديادين

أثناء استهدافها من قرل رجال المقاوم رسالو رشاش متوس ،ما أجررها عل التراجق.

وكان

مواقق الكتروني إسرائيلي نشر الارر ثم قام

رسحرأل رعد وق

قصير.

قدس برس2016/6/20 ،

" .9إسرائيل" تزعم إحباط تهريب مالبس غوص في طريقها لغزة
غددر -أحمددد صددقر :رعم د

مالر ،عسكري رحري كان

سددل،ا

اتحددتالل الس درائيلي اتثنددين أنهددا تمكن د

في ،ريقها إل ق،ا غر .

مددن إحرددا ،تهريددل

واتهددم اتحددتالل حرك د حمددا ،رمحاول د إداددال ه د المالردد ،للق،ددا ؛ رلددرض اسددتادامها مددن ق دوا

الكوماندور الرحري التارع لكتائل الشهيد عر الدين القسام رحسل موقق  i24السرائيلي.
وأفاد

سل،ا

اتحتالل رلنهدا أوقفد

شحن أكرر من معدا

شددحن مددن المعدددا

ريامدي متنوعد

شدحن مدن المالرد ،الرحريد علد معردر كدرم أردو سدالم مدمن
مومدح أن المالرد ،الرحريد العسدكري تدم إافافهدا مدمن

الريامددي التددي تددم اسددتيرادها مددن الاددارج إل د المددف اللرري د

تحويلها إل ق،ا غر .
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وتاش د

إس درائيل أن تادددم ه د

الر د ار الرحري د المعددد لللددوص قددوا

ل د كتائل القسددام التددي ي،لددق عليهددا اسددم المددفاد الرشدري
اقتحام قاعد ركيم العسكري عرر الرحر؛ حيث كشف
من تفجير درار إسرائيلي

قرل أن تتمكن قوا

الكوماندددور الرحري د التارع د

حيددث نجحد

تسجيال

اددالل الحددرل األايددر فددي

مسرر تمكن عنصرين من القسام

اتحتالل من إ،الق النار عليهما وقتلهما.

موقع "عربي2016/6/21 ،"21

 .11نتنياهو يستنجد بكيري لمواجهة الضغوط األوروبية حول المبادرة الفرنسية وتقرير "الرباعية
الدولية"

كر السفير ،بيروت 2016/6/21 ،عن حلمي موس

أن مصدر إسرائيلي رفيق المستو أعلن أن

رئددي ،الحكوم د الس درائيلي رنيددامين نتنيدداهو وعل د الفي د مرددادر السددالم الفرنسددي

سددوف يلتقددي فددي

إحددد العواصددم األوروري د وريددر الاارجي د األميركددي جددون كيددري .وقددال مسددفول إس درائيلي كريددر إن

نتنياهو تحادث هاتفيدا مدق كيدري يدوم الجمعد المامدي وأنهمدا قدر ار اللقداء قريردا للتراحدث وجهدا لوجدأل.

ولكددن مسددفوت أميركيددا قددال إنددأل لددم يتحدددد رعددد موعددد للقدداء وأن التنسدديق جد ن
دار ولددي ،وامددحا رعددد أن
الجداول الرمني لنتنياهو وكيري ستسمح راللقاء في األسرو المقرل.
وتجددري محدداوت

تنسدديق اللقدداء فيمددا تتواصددل فددي الالفيد مددلو ،األسددر الدوليد علد نتنيدداهو لقرددول

مفتمر دولي تستئناف المفاوما
واعترف د

مق الفلس،ينيين.

صددحيف إس درائيل اليددوم الموالي د لنتنيدداهو رددلن اللقدداء مددق كيددري يددلتي رعددد فشددل المسدداعي

السد درائيلي لمن ددق الم ددفتمر ال دددولي الد د ي تر ددادر إلي ددأل فرنس ددا ف ددي الص دديف .وقالد د
الرسمي لنتنياهو هو معارم المراد ار الدولي
فيها دول عرري معتدل

الص ددحيف إن الا دد،

ورالتواري فعنأل يددعو إلد عقدد مردادر إقليميد تشدار

عل أن تكدون المقصدود هدي أغلدل الندن األردن مصدر والسدعودي  .ودعدا

نتنيدداهو إل د تلييددر المرددادر العرري د التددي عرم د

فددي العددام  2002والمتعلق د رت،ريددق عالقددا

الدددول

العرري مق إسدرائيل إلد جاندل اتفداق سدالم مدق الفلسد،ينيين ومشدرو ،فدي أن توافدق إسدرائيل علد

اتنسحال إل حدود  67تقسيم القد ،إعاد همر الجوتن إل سوريا والموافق عل حق العود .
وأمداف

الشـرق األوسـط ،لنـدن 2016/6/21 ،عددن ننيدر مجلدي أن مصدادر مقررد نتنيداهو كددر

أنأل ينوي إجراء لقاء سريق في وق

قريل مق كيري لمجاره الرام المتعدانم للمردادر الفرنسدي وتقريدر

الرراعي د الدولي د فددي مومددو الجمددود السياسددي ال د ي سدديتم نشددر يددوم الامددي ،المقرددل .وأكددد

هد

المصددادر أن نتنيدداهو دعددا كيددري إلد اسددتردال مرددادر الدرئي ،المصددري عرددد الفتدداو السيسددي رالمرددادر

الفرنسي لعقد مفتمر دولي يدفق رالتسوي القليمي .
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واعترف مصدر مقرل من نتنياهو رلن السرل الرئيسي للقاء رين نتنياهو وكيري هو اتنشلال الددولي
المت اريددد فددي الفتددر األايددر رعملي د السددالم الس درائيلي  الفلسدد،يني اصوصددا مرددادر السددالم الفرنسددي

التي تثير قلقا كريد ار فدي ديدوان رئدي ،الحكومد  .وقدال مسدفولون كردار فدي القدد ،إن المردادر الفرنسدي
تشددهد رامددا ويردددو أن الدار األميركي د حتد وان لددم تكددن متحمس د لهددا فعنهددا ت تكلددف نفسددها وقفهددا.
وهد ا الموقددف األميركددي يقلددق نتنيدداهو اصوصددا أن كيددري كددان قددد حمددر لقدداء ورراء الاارجيد ال د ي

عقد في راري ،في الثالث من الشهر الحالي وهو ما وفر الدعم للمرادر الفرنسي .

ومن الت،و ار األار التي تثير قلقا كري ار في ديدوان نتنيداهو التقريدر الد ي ستنشدر الرراعيد الدوليد

رعددد غددد الامددي ،وسيسددتعرض الجمددود السياسددي رددين إسدرائيل والفلسدد،ينيين والا،ددر الد ي يتهدددد حددل

ال دددولتين .ويتوق ددق أن يوج ددأل التقري ددر انتق ددادا

المس ددتو،نا

ش ددديد اللهجد د إلد د إسد درائيل ف ددي موم ددو الرن دداء ف ددي

والسياسد د المترعد د ف ددي المن ددا،ق (ج) ف ددي الم ددف اللرريد د الت ددي تام ددق لس ددي،ر قد دوا

اتح ددتالل الس د درائيلي أمنيد ددا وم دددنيا .ويلمد ددل نتنيد دداهو أن يقن ددق كيد ددري رتد ددلاير النش ددر وا ا جد ددر

لد د

فسيحاول نتنياهو استادام اللقاء من أجل تافيف نص التقرير وتوصياتأل.
 .11نتنياهو" :إسرائيل" ليست مستعدة للمصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية
القد ،المحتل  -أ ف ل :قدال رئدي ،الدورراء السدرائيلي رنيدامين نتنيداهو اتثندين إن إسدرائيل تددعم
معاهد حنر التجارل النووي

لكنها غير مستعد حت اآلن للمصادق عليها.

ونقددل ريددان صددادر عددن مكتددل نتنيدداهو قولددأل اددالل لقائددأل تسددينا رررددو األمددين العددام لمعاهددد الحنددر

الشامل للتجارل النووي ومقرها فيينا أن إسرائيل تدعم المعاهد وأهدافها وله ا قام

رتوقيعها .

وأك ددد الري ددان أن رئ ددي ،ال ددورراء أم دداف أن قم ددي المص ددادق علد د المعاه ددد تعتم ددد علد د الن ددروف
القليميد والتوقي د

المناسددل  .وتعددد إس درائيل القددو النووي د الوحيددد فددي الشددرق األوسدد ،لكنهددا ت درفض

تلكيد أو نفي امتالكها أسلح نووي  .وترفض إسرائيل رشد امتال دول أار في المن،قد اصوصدا

عدوتها اللدود إيران سالحا نوويا.

ومن جانرأل أكدد ررردو أندأل متفائدل قدائال إن نتنيداهو أاررندي أن إشدكالي المصدادق تتعلدق رالتوقيد

ولددي ،رحدددوثها  .وأمدداف أن السددل،ا

الس درائيلي تعمددل لتحديددد الوق د

المعاهد .
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 .12كاتس يبرر تصريحات ترامب العنصرية بشأن الفرز النمطي للمسلمين
واتس ددتارا ار السد درائيلي يسد درائيل ك ددات ،ي ددوم

احم ددد دراوشد د  -أ.ف.ل :ر د ّدرر وري ددر المواص ددال
أمني رعد أن أعلن المرشح الجمهوري لالنتااردا
الثنين الفرر النم،ي للمسلمين ألسرال ّ
األميركي

دونالد ترامل أنأل مستعد لترني ه ا الجراء المثير للجدل و كر إسرائيل كمثال.

وأك ددد ك ددات ،أن علد د وك ددات

الرئاسدي

اتس ددتارا ار أن تق ددوم ر ددالتميير وأن ت ددر مص دددر الما ددا،ر وتح دددد

مكانها  .وقال كات ،في مفتمر صحافي إن هنا

فدي رعدض األحيدان نوعدا معيندا مدن الرهدال

مثل الرهال السالمي .ويمكن فق ،الرحث عنأل في أوسا ،المسلمين .

ورفددض كددات ،الت،ددرق رشددكل مراشددر إل د تص دريحا

لكنأل أكد أن الوتيا
وقال الوتيا

ت ارمددل أو التعليددق عل د اتنتاارددا

المتحد تمار ،فعال الفرر النم،ي.

األميركي د
ّ

المتحد تقوم ر ل ويعلمون كيفيد التصدرف .وفدي نهايد اليدوم هندا حدرل هندا ...مدق

أيديولوجي قاتل لها أهداف وامح لللاي

هي ال،اح رالحمار اللرري .

ورحسددل كددات ،فددعن جهددار األمددن الددداالي الس درائيلي (الشددين ري د ) يعمددل عل د أسددا ،التقدددي ار

والتقييمددا

المتعلقد رمجتمعددا

محدددد  .وأمدداف كددل مددن يعتقددد أن رعمكاند تجاهددل الحاجد لتحديددد

ومنق (التهديدا ) لصالح جميق السكان رمن فيهم السكان العرل هو ررسا ،ما،ئ .

وأكد كات ،أن العالم يسع اآلن للتعلم من إسرائيل في مومو أمن الم،ا ار .
وتددارق إنددأل مومددو حسددا ،لللايد

فالتهديدددا

هائلد فددي ال،ددائ ار والم،ددا ار  .ونحددن متعدداونون فددي

ه القمي ويلتي النا ،هنا لتعلم ما ال ي يقوم رأل السرائيليون .

من جانرأل نف متحدث راسم سل ،الم،ا ار السرائيلي استادام الفرر النم،ي وقال لوكال فدران،
رر ،إن إسرائيل تنف التدارير األمني

اتها لجميق األمتع والركال .

عرب 2016/6/20 ،48

 .13كحلون يدعو لتبني اتفاق المساعدات األمريكية لـ"إسرائيل"
رام هللا – الحيا الجديدد  :قدال وريدر الماليد فدي حكومد اتحدتالل موشديأل كحلدون أن اتقتدراو المقتدرن
رشدلن المسداعد األمريكيد لسدرائيل اتفدداق جيدد .وأشددار إلد اندأل يمكددن أن تحصدل إسدرائيل علد مريددد

من المساعدا

داعيا حكومتأل رلن تترن اتتفاق قرل انقماء وتي الرئي ،را ار أوراما.

وح ر كحلون من لجوء إسرائيل إل ا،وا
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 .14زئيف ألكين :انتصار الليكود في االنتخابات األخيرة أنقذ "إسرائيل" من خطة انتحارية لـ"هرتزوج"
حلم ددي موسد د  :أعل ددن وري ددر ش ددفون الق ددد ،رئي ددف ألك ددين م ددن الليك ددود أن ه ددو تفص ددل رينن ددا ور ددين
المعسكر الصهيوني ولي ،لهم مكان في حكوم يرأسها الليكود  .وأماف أن الكشف عدن اتتفداق

السري رين اسحق هرتروج وأرو مارن يثر

دول إسرائيل من ا ،انتحاري من التنارت

مر أار أن انتصار الليكود في اتنتااردا

األايدر أنقد

الا،ير لللاي التي تتمدمن تقسديم القدد .،مدر أادر

تعرفنا إل أي مد حرل العمل هو اليوم مسار مت،رف هو واسع تفصل ريينا ورينهم .

السفير ،بيروت2016/6/21 ،

 .15القائمة العربية بالكنيست ترفض قرار الحكومة هدم منازل عربية مقابل مساعدات مالية
القد-،األنامول :رفم

القائم العرري فدي الكنيسد

اشدترا ،الحكومد السدرائيلي تحويدل ميرانيدا

وحل أرم السكن مقاردل هددم واسدق للريدو العرريد
للسل،ا المحلي العرري (داال الا ،األامر) ّ
المراص .
التي تصفها إسرائيل رد غير
ّ
وقال

القائم العرري المشترك

في تصريح مكتول حصدل

وكالد األنامدول علد نسدا مندأل يدوم

ائيلي الد ي يشدتر ،تحويدل ميرانيدا للسدل،ا المحليد العرريد وح ّدل
الثنين :إن قرار الحكوم السدر ّ
المراص عرار عن سياس مقايمد  .وأمداف القائمد أن هد ا
أرم السكن رهدم واسق للريو غير
ّ
الق درار الس درائيلي يعددد وسدديل إمددافي لتددرويض الم دوا،نين العددرل تسدديما وأنددأل يفتقددر ألي شددرعي

قانوني ودستوري
وقال

ويشكل عقارا جماعيا يناقض المرادئ الديمقرا،ي والقمائي .

القائم العرري المشترك

الممثل رد  13مقعدا في الكنيس

السرائيلي المكون مدن  120مقعددا

إن الحكوم د الس درائيلي تحدداول مددن اددالل قرارهددا إنكددار مسددفوليتها عددن أرم د السددكن فددي الرلدددا
العرري

والتي هي نتيج سياسا

التميير والتا،ي ،العنصري رحق المجتمق العرري .

القدس العربي ،لندن2016/6/21 ،

 .16الرئيس اإلسرائيلي يحذر من عواقب استمرار نشاط حركة المقاطعة "بي دي اس"
الق ددد ،المحتلد د -ع ددالء الريم دداوي :حد د ر الد درئي ،السد درائيلي رفوف ددين رفل ددين الثن ددين م ددن العواق ددل
المترتر د عل د اسددتمرار نشددا،ا

السرائيلي العام (رسمي ) .وقال

حرك د  BDSالتددي تدددعو إل د مقا،ع د إس درائيل رحسددل ال اع د

ال اع إن رفلين ح ر االل لقائدأل رئدي ،الدورراء الرلجيكدي شدارل

ميشيل في رروكسل من العواقل المترتر عل نشا،ا
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وتلتي ريار رفلين في نل التاوف مدن اتسدا حركد المقا،عد فدي أوروردا األمدر الد ي تحددث عندأل
الرئي ،السرائيلي في أكثر من مناسر .

رأي اليوم ،لندن2016/7/20 ،

 .17مكتب هرتزوج :الهدف من االتصاالت مع محمود عباس هو منع موجة اإلرهاب الحالية
حلمدي موسد  :كشددف

القندا العاشددر السدرائيلي النقددال عدن وثيقد سدري ترلدور رددين رعديم المعسددكر

الصهيوني اسدحق هرتدروج والدرئي ،الفلسد،يني محمدود عردا ،حدول سدرل حدل القمدايا الجوهريد فدي

الحل النهائي.

ورعددد نشددر فحددو الوثيق د أصدددر مكتددل هرتددروج ريانددا قددال فيددأل فددي اتتصددات

الفلسدد،يني اددالل العددام  2014رد ل
التي توقع

جهددودا رهدددف التوصددل إلد تفاهمددا

مددق رئددي ،السددل،

تمنددق سددلفا موجد الرهددال

وصولها رالمر ،مثل الجهد ال ي أدير حاليدا مدن أجدل أن ت يقدود التالدي عدن المردادر

لمفتمر إقليمي من جانل حكوم اليمدين المت،درف إلد أن تسدق ،عليندا الحدرل المقرلد  .ورعدد جدوت

الحرول والجنا ار تقريرا كل عام في العقد األاير لس

عل استعداد لإلصدلاء للشدعا ار التدي تدر

أنأل لي ،رالوسق مواجه أي ا،ر سو رالقو العسكري  .وأماف هرتروج أن معنم ترتيرا
تم التوصل إليها رعد جوت

من سدف الددماء قاسدي ردين الشدعول التدي حاررد

يقترو علينا الحرل ورعد ل يركض لررام اتفاقيا

مئا

اآلراء واألمها

السالم

رعمدها .اليمدين دومدا

سالم ونحن ررسدا ،نقتدرو قلدل الترتيدل ومندق

من ريار قرور أرنائهم .يجدر راليمين أن يدر ،ل .

السفير ،بيروت2016/6/21 ،

 .18الجيش اإلسرائيلي ينفي نصب حزب هللا أب ارجا على الحدود
احمد دراوش  :نف الجيش السرائيلي يوم اتثنين أن يكون حرل هللا اللرناني قد نصل أرراج مراقر
عل د رع ددد أمت ددار م ددن الح دددود واص ددفا اتدع دداءا

الدقيق  .وقال

الت ددي أش ددار إلد د

لد د ر د د غي ددر الص ددحيح وع دددم

مصادر عسكري لموقدق وات إن األردراج تدم نصدرها مدن قردل الجديش اللرنداني ت مدن

قرددل حددرل هللا وان الجدديش الس درائيلي ي ارقددل عمالتيددا واسددتاراراتيا المومددو

مفار .
ا
الموقف العسكري إت نصل ررجين إمافيين في المن،ق
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" .19هآرتس" :فتاة إسرائيلية اعتقلت ست مرات لرفضها الخدمة العسكرية بجيش اإلسرائيلي
االددد عمددر :قالد

صددحيف هد رت ،إن الشددار اليهودي د تددائير كددامنير اعتقلد

مد ار لرفمددها

سد

الادمد العسددكري رجدديش اتحددتالل السدرائيلي وقددد قددرر قائددد قاعددد ميتدداف العسددكري عي دران شدديني

أم ،األحد الحكم عليها رالسجن لمد  45يوما.

ورهد ا الحكددم الجديددد تكددون فتددر اعتقالهددا رالسددجن العسددكري رللد
رددرام كري ددر ف ددي ش ددركا

 170يومددا وحنيد

التواص ددل اتجتم دداعي ووسددائل الع ددالم السددرائيلي

عمو الررلمان الرري،اني كارولين لوكا ،رع،الق سراحها.

وتفاعلد د

قمددي كددامنير
معه ددا جه ددا

اارجي

و،الر

وتوقع

الشار تائير كامنير  19عاما أن يتم سجنها لرفمها الادم في الجيش مومح أندأل فدي

حددال تددم الحكددم عليهددا رالسددجن الفعلددي فسددتكون هد د أول مددر من د عشددر سددنوا
إسرائيلي في السجن العسكري لرفمها الادم الجراري .
وكترد د

السياسي

ك ددامنير ف ددي رس ددال ااصد د نشد درتها قر ددل أي ددام :مند د س ددنوا

تتسددجن فيهددا فت ددا

ت يوج ددد أي تق دددم ف ددي العمليد د

ال،درق العسدكري العنيفد

وت توجد أي محاولد لجلدل السدالم ولكدن ،المدا تواصدل

فدنحن

نالددق فددي ال ،درفين أجيددات مددن الكراهي د سددتفاقم الومددق علينددا وقددف ه د ا ل د ا أرفددض الادم د كددي ت

أك ددون ج ددرءا م ددن اتح ددتالل ل ارم ددي الفلس دد،يني

والجد درائم الت ددي تحص ددل للش ددعل الفلس دد،يني تحد د

اتحتالل .

موقع رصد ،القاهرة2016/7/20 ،

 .21شهيد و 7إصابات برصاص االحتالل برام هللا وطولكرم
رام هللا :استشهد شال وأصيل  4موا،نين أحدهم ،فل؛ جراء استهدافهم ررصاص اتحتالل
الصهيوني فجر اليوم الثالثاء قرل رلد ري

واعتقل رارق االل اقتحام قوا

اتحتالل مايم نور شم ،ر،ولكم رينما دمر تل

عائل شهيد في رلد حج شرق قلقيلي
وأعلن

ورار الصح

أنها ترلل

لقيا غرري مدين رام هللا فيما أصيل ثالث موا،نين

وس ،المف اللرري المحتل

القوا

منرل

وشمالها.

من اترترا ،العسكري الفلس،يني راستشهاد موا،ن إل جانل

إصار أررع آارين ثالث منهم أحدهم ،فل نقلوا للعالج رمجمق فلس،ين ال،ري ررام هللا ووصف
جراحهم ما رين المتوس ،والا،ير والمصال الرارق نقل إل أحد المشافي السرائيلي
،ريع إصارتأل رعد و ل

اتحتالل أ،لق
وأفاد

رعد استهدافهم ررصاص اتحتالل .و كر

ولم تعرف

مصادر محلي أن قوا

النار تجا مركرتين في شار 443؛ ما أد إل استشهاد الشال ووقو الصارا .

مصادر إعالمي ررام هللا أن الشهيد هو محمود رأف
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وأعلن

اتحتالل أن إ،الق النار جاء عقل رشق سيا ار

قوا

للمستو،نين في الشار الم كور

غرري رام هللا راعم إ،الق النار راتجا شال فلس،يني رالمكان ر ريع إلقائأل الحجار والرجاجا

الحارق

نجم عنها إصار اثنين من المستو،نين رجروو ،فيف  .وراستشهاد الشال ردران يرتفق عدد

الشهداء من اندت انتفام القد ،م،لق تشرين أول (أكتورر) المامي إل  220شهيدا.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/21 ،

" .21اإلحصاء" %66 :من الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام  1948تم
تهجيرهم

كان

الملسا النساني التي حل

رالشعل الفلس،يني عام  1948ملسا مدمر فقد ،رد ونرو من

األرامي التي سي،ر عليها إسرائيل حوالي  957ألف عرري فلس،يني أي ما نسرتأل  %66.0من
إجمالي الفلس،ينيين ال ين كانوا يقيمون في فلس،ين التارياي عشي حرل عام  1948و ل حسل
تقدي ار األمم المتحد عام .1950
عد تقدي ار

وقد صدر

مصادر ماتلف

إت أن ل مم المتحد تقديرين :األول يشير إل أن عدد الالجئين الفلس،ينيين رلغ

نحو  726ألف تجئ و ل
تقدي ار

رسمي حول أعداد الالجئين الفلس،ينيين عشي حرل عام  1948من
رناء عل

تقدي ار

عام  .1949والثاني  957ألف تجئ رناء عل

عام .1950

 5.6مليون الجئ مسجل في وكالة الغوث
تشير سجال

أن عدد الالجئين الفلس،ينيين المسجلين لديها رتاريخ

وكال اللوث (األونروا) إل

األول من يناير عام  2015نحو  5.6مليون تجئ وه

األرقام تمثل الحد األدن

لعدد الالجئين

الفلس،ينيين وقد شكل الالجئون الفلس،ينيون المقيمون في المف اللرري والمسجلون لد

وكال

اللوث رداي العام  2015ما نسرتأل  %16.9من إجمالي الالجئين المسجلين لد وكال اللوث مقارل

 %24.1في ق،ا
المسجلين لد

غر  .أما عل

مستو الدول العرري

فقد رلل

نسر الالجئين الفلس،ينيين

وكال اللوث في األردن  %39.6من إجمالي الالجئين الفلس،ينيين في حين رلل

النسر في لرنان  %8.8وفي سوري .%10.6
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حوالي  %42من مجمل السكان في دولة فلسطين الجئون
تشير ريانا

عام  2015إل أن نسر السكان الالجئين في دول فلس،ين رلل

 %41.6من مجمل

السكان الفلس،ينيين المقيمين في دول فلس،ين وأن  %26.3من السكان في المف اللرري هم

تجئون في حين رلل

نسر الالجئين في ق،ا غر .%67.7

معدالت البطالة مرتفعة بين الالجئين
إل وجود فرقا وامحا في معدت

تشير الريانا

الر،ال رين الالجئين وغير الالجئين إ وصل

معدل الر،ال رين الالجئين إل  %32.3مقارل  %21.4رين غير الالجئين.
ارتفاع نسبة التحصيل العلمي بين الالجئين
رلل
رلل

نسر األمي لالجئين الفلس،ينيين االل عام  2015ل فراد  15سن فلكثر  %2.9في حين
للير الالجئين  %3.6كما ارتفع

درج الركالوريو ،فلعل

الالجئين .%12.1

إ رلل

نسر الالجئين الفلس،ينيين  15سن فلكثر الحاصلين عل

للير

 %14.3من مجمل الالجئين  15سن فلكثر في حين رلل

أوضاع الالجئين الفلسطينيين في الشتات

الفلسطينيون في األردن
وفي دراس أعد

من مفسس ( )FAFOحول األوما

المعيشي في المايما

األردن لعام  2011أنهر الدراس أن  %39.9من سكان المايما
في حين رلل

فردا ورلل

الفلس،يني في

دون سن  15سن من العمر

نسر األفراد  65سن فلكثر  %4.3كما رلغ متوس ،حجم األسر في المايما

5.1

نسر األمي رين األفراد  15سن فلكثر .%8.6

الفلسطينيون في لبنان
أنهر

الريانا

المتوفر حول الفلس،ينيين المقيمين في لرنان عام  2011أن نسر األفراد دون

الاامس عشر من العمر %31.1في حين رلل
ورلل

نسر ال ين ترلغ أعمارهم  65سن فلكثر %6.1

نسر الجن 98.2 ،ك ار لكل مائ أنث االل العام .2011
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 .22الضفة :إصابات وحاالت اختناق خالل مواجهات وحملة اعتقاالت واسعة طالت  15مواطنا
كتل مندورو األيام  :أصيل أم ،موا،نان رجروو والعش ار
اتحتالل في عد محافنا

شنتها قوا

،ال

راتاتناق االل حمل اعتقات

 15موا،نا.

ففي محافن الاليل أفاد نادي األسير رلن  7موا،نين جر اعتقالهم من الاليل وفي محافن ري
قوا

لحم اعتقل

فيما ا ندلع

اتحتالل موا،نين شارا وفت

مواجها

تجاههم واعتقل

من رلد ري

وس ،الرلد رين الشران وقوا

فجار.

اتحتالل التي أ،لق

قنارل اللار والصو

الشال محمود إياد ثوارتأل ( 18عاما) دون أن يرلغ عن إصارا

وفي محافن نارل ،اعتقل

قوا

رين الموا،نين.

اتحتالل أتما وارنتها من قري قصر جنول نارل ،وهما من

عائل اليل حسن المحتجر مق نجلأل من يومين.

في السياق نصر
وشرع

اتحتالل حواجر عسكري عل مداال قري العيسوي وس ،القد ،المحتل

قوا

رالتنكيل رالموا،نين من االل تفتيشهم ومركراتهم والتدقيق في ر،اقاتهم وتحرير عدد

كرير منها.

كما أصيل ست موا،نين رااتناقا
رين قوا

جراء استنشاقهم اللار السام االل المواجها

التي اندلع

اتحتالل والشران في قري الشيخ سعد قرل حي جرل المكرر جنول شرق القد ،المحتل .

األيام ،رام هللا2016/6/21 ،

 .23هيئة شؤون األسرى 6000 :معتقل فلسطيني ثلثهم أطفال منذ تشرين األول /أكتوبر الماضي
ارم هللا  -الاليج  :كشف رئي ،هيئ شفون األسر والمحررين عيس قراقق أن  6000حال اعتقال
سجل

من اندت الهر الجماهيري األاير في تشرين األول /أكتورر المامي ثلثهم من األ،فال

القاصرين دون سن  18في وق
عام تصعيد اتنتهاكا

اعترر الهيئ المستقل لحقوق النسان الفلس،يني أن  2015مثل

والجرائم رحق األ،فال الفلس،ينيين و ل االل مفتمرها حول مفش ار

ومق

حقوق النسان في فلس،ين ال ي عقد في مدين رام هللا .وأومح قراقق أن  100من األ،فال تعرموا
ألحد أشكال التع يل والتنكيل من لحن اعتقالهم واالل استجوارهم عل

أيدي جنود اتحتالل

ومحققيأل مشي ار إل أن ، 450فال ما رالوا يقرعون في سجون اتحتالل من رينهم  15أسير قاصر

في سجني الدامون وهشارون.
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" .24قدس برس" 68 :مستوطنا وجنديا إسرائيليا يقتحمون األقصى
القد ،المحتل  -من فا،م أرو سريتان تحرير وتء عيد :اقتحم عش ار المستو،نين اليهود صراو
اليوم الثنين راحا
و كر

مراسل

المسجد األقص من جه رال الملارر تح

قد ،رر ،أن شر ،اتحتالل أمن

سياحيا اقتحموا المسجد األقص
شارا .

وأومح

أن اتقتحاما

رالماف إل

الحماي الكامل لد  62مستو،نا ومرشدا

ست عناصر من جهار الماار ار

اليهودي االل الفتر الصراحي

المتواجدين في راحاتأل ممن حلقا

حماي عسكري إسرائيلي .

العلم والقرآن.

تم
ّ

وس ،تكري ار

السرائيلي الد

المصلين الفلس،ينيين

وتم ّكن حرا ،المسجد األقص من التصدي لمستو،نين اثنين حاوت تلدي شعائر تلمودي في راحا

المسجد حيث أجرروا شر ،اتحتالل عل ،ردهم من رال السلسل .
ووفقا لرصد قد ،رر،

فعن عدد السرائيليين ال ين اقتحموا المسجد األقص

من األول من

رممان وحت اليوم قد رلغ أكثر من  623إسرائيليا (ما رين جندي ومستو،ن و،الل).

قدس برس2016/6/20 ،

 .25الخليل ِّ
تشيع الشهيد جرادات وسط مطالب بتحقيق دولي
رام هللا-منتصر حمدان :شيق آتف الفلس،ينيين نهر أم ،اتثنين جثمان الشهيد عريف شريف
عرد اللفار جرادا

 22عاما ال ي استشهد متلث ار رجروحأل التي أصيل رها في رداي الشهر

المامي رعد إ،الق النار عليأل من قرل جنود اتحتالل رغم أنأل من وي اتحتياجا

الااص .

وجر مراسيم التشييق في رلد سعير شمال شرق الاليل رعد ان،الق موكل التشييق من المستشف

األهلي وصوت لمنرل عائلتأل للقاء ننر الودا األاير عل

الجثمان والصال عليأل في مسجد

سعير الكرير قرل أن يوار الثر في مقرر الشهداء وس ،التنديد الشعري ره الجريم والم،الر

رمحاكم قتل الشهيد جرادا .

ودعا محافن الاليل كامل حميد المفسسا

اتحتياجا

الااص

الحقوقي والنساني

ااص تل التي تعن رحقوق وي

إل فتح تحقيق في نروف استشهاد جرادا .

التاريخ :الثالثاء 2016/6/21
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 .26جيش االحتالل يهدم منزل فلسطيني قتل سائحا أمريكيا طعنا في آذار /مارس الماضي
القد ،المحتل  -أ ف ل :أقدم

اتحتالل السرائيلي الثالثاء عل هدم منرل فلس،يني في

قوا

المف اللرري المحتل كان قتل سائحا أمريكيا وجرو عددا من السرائيليين في عملي ،عن رتل أريل

في آ ار /مار ،المامي رحسل ما قال
وقال

متحدث راسم الجيش السرائيلي لوكال فران ،رر.،

المتحدث أنأل أثناء الليل ووفقا لتوجيها

رشار مصالح في قري حج  .وأماف
عمليا

حكومي

القوا

أقدم

األمني عل

هدم منرل

المتحدث أن مصالح نف في الثامن من آ ار /مار،

،عن في من،ق الواجه الرحري في يافا ما أسفر عن مقتل األمريكي تيكسان تايلور الين

فور ،واصار عشر إسرائيليين عل
رايدن.

األقل رجروو ترامنا مق وصول نائل الرئي ،األمريكي جو
القدس العربي ،لندن2016/6/21 ،

 .27محكمة االحتالل تحكم على قاصر بالقدس
القد ،المحتل  -ديات جويحان :أصدر محكم اتحتالل اليوم األحد ق ار ار مد القاصر محمد
حاتم أرو الهوي  14عاما من سكان ال،ور في القد ،المحتل

 50ساع .
وقال

العمل لصالح ادم الجمهور لمد

والد القاصر الشاعر راني حاتم لد الحيا الجديد رلن قوا

اتحتالل اعتقل

نجلها رداي

العام الدراسي رعد اتنتهاء من دوامأل الدراسي والعود للمنرل رحج رشق جنود اتحتالل في
الحجار .

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/20 ،

 .28غزة  ..إصابة طفلة فلسطينية برصاص الجيش المصري
رفح  -عرداللني الشامي تحرير إيهال العيس  :أصير

في ساع مركر من فجر اليوم اتثنين

،فل فلس،يني ررصاص الجيش المصري جنول ق،ا غر .

وقال سكان محليون في مدين رفح الفلس،يني جنول ق،ا غر لد قد ،رر ،إن الجيش المصري
فتح في ساع مركر من فجر اليوم اتثنين النار تجا منارل الموا،نين في حي تل السل،ان غرل

المدين

مما أسفر عن إصار ،فل رجراو.

التاريخ :الثالثاء 2016/6/21
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و كر مصادر ،ري فلس،يني لد قد ،رر ،أن ال،فل مل القامي ( 13عاما) نقل
أرو يوسف النجار في رفح مصار ر،لق ناري أ،لق

حالتها رالمتوس. ،

إل مشف

من الجانل المصري من الحدود واصف
قدس برس2016/6/20 ،

" .29الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان" :تزايد انتهاكات حقوق اإلنسان في الضفة وغزة
رام هللا  -الحيا  :أعلن

شهد

الهيئ المستقل لحقوق النسان (ديوان المنالم) أن األرامي الفلس،يني

ارتفاعا ملحونا في انتهاكا

حقوق النسان مشير إل أن استمرار اتنقسام الفلس،يني رين

حركتي فتح و حما ،الف آثا ار سلري عل حال الحقوق.
وقال التقرير السنوي ال ي نشرتأل الهيئ
استمرار حات

أم ،إن اتنقسام ال ي مم عليأل عشر سنوا

اتحتجار التعسفي في المف اللرري وق،ا غر وعدم تنفي أحكام المحاكم أو

المما،ل في تنفي ها ...رااص في المف اللرري
في التقرير أن أررر اتنتهاكا

تمثل

الحري واألمان الشاصي والمما،ل
وأماف

أد إل

وتقييد الحق في التجمق السلمي  .و أر

في :الحق في الحيا والحق في المحاكم العادل

والحق في

أو عدم تنفي ق ار ار المحاكم.

أن رعض األجهر األمني تستمر راحتجار موا،نين عل رغم صدور ق ار ار

رالفراج عنهم األمر ال ي يتعارض مق نصوص القانون األساسي الفلس،يني والتشريعا

كما يتعارض مق المواثيق الدولي التي انمم

معنم شكاو التع يل كان
أو المما،ل في تنفي ق ار ار

التع يل وسوء المعامل

األجهر األمني في المف اللرري وق،ا غر  .وقال

مد جهار الشر،

المحاكم وسجل

من المحاكم
الو،ني

إليها دول فلس،ين رااص العهد الدولي الااص

رالحقوق السياسي والمدني  .وتمثل اتنتها الثاني في حات
مراكر التوقيف واتحتجار لد

الهيئ

رااص في ق،ا غر  .ولفت

 95شكو تح

التي تقق في
الهيئ إن

أيما إل التلاير

ه ا الرند فيما تم تسجيل  87شكو

في العام ال ي سرقأل.

أن العام المامي شهد 116

وسجل الهيئ استمرار توقيف المعتقلين عل ّم المحافن مشير إل
انتهاكا تح ه ا الرند في حين كان العدد االل العام ال ي سرقأل  93انتهاكا .أما في العام 2013
فقد كان العدد  35انتهاكا فق .،واعترر أن ه

استادام ه ا الجراء اتستثنائي  .ومن اتنتهاكا

الرياد تدلّل عل
اتعتداء عل

إمعان السل ،التنفي ي في

الحريا

العالمي واستدعاء

الفي عملهم
المدونين والصحافيين واتعتداء عليهم ومنعهم من السفر ومحاكم عدد منهم عل
ّ
ّ
الصحافي ومنعهم من القيام رعملهم .كما سجل الهيئ استمرار صدور أحكام العدام عن محاكم
التاريخ :الثالثاء 2016/6/21
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مدني وعسكري في ق،ا غر والمف اللرري  .وسجل

صدور  12حكما رالعدام من رينها امس

أحكام صادر عن محاكم عسكري في ق،ا غر وسرع أحكام صادر عن محاكم مدني

منها في ق،ا

سجل
غر وحكمان من محاكم المف اللرري  .كما ّ

العدام ه ا العام مقارن رالعام الفائ
أحكام رالعدام في العام .2014
ورصد

الهيئ ارتفا

امس

عدد أحكام

حيث صدر  12حكما رالعدام في العام  2015مقارن رد 6

الهيئ  161حال وفا في نروف غير ،ريعي

منها  26أنث

و، 49فال .و ل رالمقارن

سجلتها في العام  2014منها  40أنث و، 56فال.
مق  176حال وفا في نروف غير ،ريعي ّ
وسجل الهيئ ه ا العام وفا  9موا،نين نتيج لساء استعمال السالو رين الموا،نين  6منها في
ّ
اتها

الالفي
ق،ا غر و 3في المف اللرري رينهم  6أ،فال .رالمقارن مق  10حات عل
ّ
كان جميعها في ق،ا غر العام  .2014وارتفق عدد الشكاو التي تلقّتها الهيئ في شلن الحق في
محاكم عادل

العام .2014

ومن اتنتهاكا

رما فيها حجر الحري االل العام  2015الد  1700شكو
التي سجلتها الهيئ اتعتداء عل التجمعا

مقارن رد  1635شكو في

السلمي والمتناهرين من قرل رجال

أمن يرتدون الري المدني ومنها ق،ق رواتل األسر المحررين من قرل ورار المالي

الهيئ  28حال ق،ق رواتل ألسر محررين غالريتهم من المنتمين لحرك حما. ،
ومن اتنتهاكا

سجل
إ
ّ

عود السل ،للعمل في شر ،السالم األمني للحصول عل ونيف عمومي أو

ترايص للعمل في الق،ا الااص .وكان

للعمل رأل أاي ار.

ه ا الشر ،في العام  2012لكنها عاد

السل ،ألل

الحياة ،لندن2016/6/21 ،

 .31بعد عامين من الحرب ..آالف الغزيين ال يزالون بال مأوى
أحمد مص،ف  :ينقمي رعد أيام قليل العام الثاني عل
 2014فيما تستمر معانا اللريين إل
السرائيلي عل إعاد العمار.
وشرد

اليوم رسرل الحصار المفروض عل

الحرل األاير  500آلف شاص غري وحول

غير صالح للسكن رحسل إحصائيا

التاريخ :الثالثاء 2016/6/21
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وتحدث

عرري 21إل رئي ،اللجن الشعري لمواجه الحصار الدكتور جمال الامري ال ي أومح

ردور أن الق،ا ما رال يعيش آثار الحرول السرائيلي الثالث األاير عليأل في نل اردياد عدد
والرني التحتي .

سكان الق،ا والمل ،المترايد عل الادما

وأومح الامري أن قمي إعمار الق،ا تص،دم رمعيقين أساسيين؛ األول توافر أموال العمار

والثاني مواد الرناء المستادم لعاد العمار.

ومن اليوم األول رعد انتهاء الحرل األاير عل الق،ا

رشكل كامل أحيانا أو جرئي أحيانا أار

تمنق إسرائيل إداال مواد الرناء إل غر

ما يعيق العمار حت وان توافر األموال ل ل .

ويعيش  80رالمائ من سكان الق،ا المحاصر تح

ا ،الفقر ويعيش الفرد رمعدل دال يقارل

الدوترين فق ،رحسل رئي ،اللجن الشعري لمواجه الحصار.

وتصرف وكال األونروا ه ا األسرو  4ماليين دوتر أمريكي دفع لعاد العمار ستصل إل
عائل في الق،ا عرر الرنو المحلي
وفي وق

رحسل ريان للوكال .

الوكال مليون ونصف المليون دوتر أمريكي ألعمال

سارق من حريران /يونيو ورع

إصالو المساكن المتمرر جرئيا وردل إيجا ار سكن للعائال

المستلجر لد 748عائل تجئ .

من جهتأل قال النا،ق الرسمي راسم الوكال سامي مشعشق لد عرري21

مشكلتي التمويل واداال مواد الرناء إل الق،ا المحاصر من  10سنوا

األاير عامين.

وكشف مشعشق أن  127عائل فق ،است،اع
ري

330

إن الوكال تعاني من

وانأل مم عل حررأل

إعاد إعمار منارلها في عامين من أصل  17ألف

متمرر رسرل الشرو ،السرائيلي المفروم عل إعاد العمار.

وكشف مشعشق لد عرري 21أن لد

الوكال تمويال يكفي لرناء ألفي منرل غير أن صعور إداال

مواد الرناء تقف في وجأل رناء ه المنارل.

وأماف أن الوكال تواجأل مشكل مالي رسرل عدم وفاء رعض الدول رالتراماتها المالي رحج أن
لديها التراما

في أماكن أار من العالم تفتا إل أن ما يجري في سوري عل سريل المثال أثر

عل عمل الوكال رشكل عام إل جانل  5ماليين تجئ في دول األردن وسوري ولرنان.

موقع "عربي 2016/6/20 ،"21
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" .31الحياة" :الغزيون يخشون حربا إسرائيلية مدمرة
صراو :يتردد في الشار الفلس،يني في ق،ا غر من فتر سفال كرير محير تصعل
غر -فتحي ّ
الجار عليأل في شكل قا،ق وحاسم :هل ستشن إسرائيل حررا رارع مدمر عل غر االل ه ا

الصيف أو قرل نهاي العام الجاري؟

نشول حرل جديد إت أن هنا من يعتقد جارما أن

وعل رغم نفي أو استرعاد رعض الجها

الحرل الرارع آتي ت محال في نل عدد من المتلي ار
وستكون أكثر تدمي ار من سارقاتها.
وراد

تسريرا

في فلس،ين واسرائيل والشرق األوس،

مسفول عسكري إسرائيلي كرير لوسائل إعالم إسرائيلي

اليميني المت،رف أفيلدور ليررمان وري ار للدفا

رعد أيام قليل عل

تعيين

رلن الحرل المقرل ستكون األاير من مااوف

مليوني فلس،يني في الق،ا  .ولم يكن قلق الفلس،ينيين واوفهم أقل من انشلال الصحاف

السرائيلي

رصور مفاجئ

رتح ي ار الجنرال السرائيلي راحتمال شن حرل وشيك تستئصال حرك

حما ،من ق،ا غر كليا.

وقال الارير العسكري في صحيف ه رت ،العرري عامو ،هرئيل إن الرسال الجديد لورار الدفا

تفيد رلن الحرل في غر آتي ت محال

مميفا أن الجيش رصدد تجهير ا ،،قتالي عملياتي له ا

األمر ما يشير إل أن تولي ليررمان منصرأل ترعأل تليي ار في الررامج والتوجها .
و أر الارير العسكري في صحيف

يديعو

ال ي لم يكشف عن هويتأل إشار إل
النقاشا
وياش

أحرونو

رون رن يشاي أن في تصريحا

أن التهديد رعسقا ،سل،

مدرجا في

السرائيلي الداالي .

معنم اللريين من أن عدم وجود أي أفق لحل سياسي شامل للقمي الفلس،يني

إيجاد حلول ج ري ألرما

ق،ا

غر المتمثل في الحصار المشدد عل

والر،ال والكهرراء والميا والسكان والرن

التحتي قد يدفق المن،ق إل

ثمنها سكان الق،ا أنفسهم قرل أي جه أار .
وما راد من مااوف اللريين نفي حما ،السر

وما رفق منسول القلق لد

وعدم

حرك األفراد والفقر

أتون حرل ،احن سيدفق

المامي ما نشر موقق أمد الاراري الفلس،يني

حول وجود اقتراو تتفاق هدن رين الحرك واسرائيل مدتها  10سنوا
أا

حما ،أمر را

الجنرال

مقارل امتيا ار اقتصادي .

اللريين أكثر ما تناولأل رعض وسائل العالم عن أن وكال

احتيا،اتها واستعداداتها للحرل المقرل .

أونروا

لكن المستشار العالمي لد أونروا عدنان أرو حسن نف ل رشد  .ووصف ما تنشر رلنأل ت يعدو
عن كونأل فرركا إعالمي ت أسا ،لها  .وقال إن اتحتالل لم يارر أونروا م،لقا في السارق رنيتأل
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شن عمليا

ولن ياررها في المستقرل  .وأماف أرو حسن أن ررنامج ال،وارئ في أونروا يعمل من
لمواجه التحديا

أكثر من عشر سنوا

التي تواجهها غر وت جديد في ه ا ال،ار.

لكن متلي ار جديد حاسما ،فا عل الس،ح االل األيام المامي
جدا ار ارسانيا حول الق،ا ر،ول  60كيلو مت ار عل

إسرائيل أنها سترني

عندما أعلن

عمق نحو  60مت ار لر،ال فاعلي األنفاق

التي شيدتها حما ،أسفل الشري ،الفاصل رين أرامي الق،ا وأرامي .48

وعل رغم أن حما ،لم تعلق عل ه ا األمر رسميا إت أن موقق  0404العرري قال إن ال ار

العسكري للحرك كتائل القسام نشر ريانا عرر شركا
تسمح لسرائيل ررناء جدار من الرا،ون المسلح تح

التواصل اتجتماعي أكد

األرض حول ق،ا غر لمنق حفر األنفاق .

ويعتقد معنم الفلس،ينيين أن حما ،لن تفر ،رسهول رعش ار
أسفل الشري ،وداال الق،ا
اآلليا

فيأل أنها لن

رل مئا

األنفاق التي شيدتها

رل ستحاول منق تشييد الجدار مهما كلف الثمن من االل استهداف

والعاملين عل تشييد ما قد يفدي إل دحرج األوما الميداني وتصعيدها ما يعني شن

حرل رارع عل الق،ا .

الحياة ،لندن2016/6/21 ،

" .32إسرائيل" تمدد قرار زيادة مساحة الصيد في بحر غزة لـ  6أيام
غر – األنامول :قال نرار عياش نقيل الصيادين الفلس،ينيين إن السل،ا
للمر الثاني

السرائيلي قرر

تمديد مساح الصيد في رحر ق،ا غر لمساف  9أميال لمد  6أيام إمافي .

وقال عياش إن دائر اترترا ،المدني الفلس،يني أرللتهم صراو اليوم رقرار تمديد مساح الصيد مر

أار لمساف  9أميال حت الساد ،والعشرين من يونيو/حريران الجاري.
ومدد

أن كان

السل،ا

قد قلص

السرائيلي في الاام ،من يونيو/حريران الجاري مساف الصيد لمد  20يوما رعد
المساح ليوم واحد إل  6أميال.

و،الل عياش السل،ا

السرائيلي رتمديد مساح الصيد إل ما هو أرعد من  9أميال مفكدا أن من

حق الصيادين الرحار لمساف  20ميال رحسل اتفاقي أوسلو للسالم.

ومن جانرأل قال يواف مردااي منسق أنش ،الجيش السرائيلي عرر صفحتأل رموقق التواصل

اتجتماعي في ،رو

إنأل تقرر تمديد فتر موسم الصيد لد 6أيام إمافي رمناسر شهر رممان

ولوفر الصيد في ه ا الموسم.

و،الل مردااي الصيادين الفلس،ينيين رعدم ارق رقع الصيد المتاح

فيأل فائد لسكان ق،ا غر وفق قولأل.
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ورحسل نقار الصيادين في الق،ا

فعن نحو  4آتف صياد يعيلون أكثر من  50ألف فرد يعملون

رشكل شرأل يومي عل صيد األسما .

رأي اليوم ،لندن2016/6/20 ،

 .33نابلس :تحذير من منتجات مستعمرات قد تكون محقونة بالسموم
االد منصور من

نارل- ،عماد سعاد  :ح ّ ر منسق الحمل الشعري لمقا،ع الرمائق السرائيلي

ا،ور األغ ي الفاسد التي يتم تهريرها ل سواق المحلي عل حيا الموا،نين الفلس،ينيين تفتا إل
اتحتمال القائم لحقن ه

المستو،نين.

كرار حاااما

األغ ي ورشكل مقصود رالسموم استجار لفتاو

وقال منصور في ريان صحافي أن حررا اقتصادي حقيقي تدور ه األيام في أسواقنا الفلس،يني
ت تقل ا،ورتها عن كل تل

الحرول العسكري والثقافي والريئي والديملرافي األار التي تشنها

دول اتحتالل عل شعرنا إ يتم يوميا إداال آتف األ،نان من الرمائق وااص األغ ي الفاسد

إل أسواقنا المحلي
وأماف أن ه

األغ ي تشكل تهديدا حقيقيا عل حيا أرناء شعرنا وتعترر رمثار سموم حقيقي

وقد تكون محقون فعال رالسموم القاتل من قرل المستو،نين تنفي ا لما دعا لأل رعض حاااماتهم

رتسميم آرار ميا الفلس،ينيين للتسرل رمو جماعي لهم.

وأشار منصور إل أن تل الفتاو التي سرق وأن تم تنفي رعمها روحشي في أوقا
األ،فال واألشجار والمساجد .ولف

أن إغراق أسواقنا ركم هائل من منتجا

سارق كحرق

المستعم ار

الماتلف

من شلنأل أن يعرر اتستي،ان ويرعث الروو فيأل ردت من تجفيفأل كما أنأل يمعف اقتصادنا الو،ني

واصوصا الق،ا الرراعي.

القدس ،القدس2016/6/20 ،

 .34لبنان :األونروا تستثني طالب فلسطينيي سورية من التسجيل في معهد سبلين
األونروا في لرنان ريانا أعلن فيأل عن ردء

عمم ررنامج الترري والتعليم في وكال
علي هويديّ :
التسجيل ل،الل و،الرا معهد سرلين رفرعيأل للعام الدراسي  2017/2016ال ي يشمل  27تاصص

ثالث منها دراستها االل سن والراقي لسنتين مق تحديد عدد المقاعد الدراسي لكل تاصص (614

مقعد) تشمل الدو ار
والدو ار التقني

الميكانيكي

ودو ار مهني
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رتاريخ  2016/6/15حدد شرو،ا يجل أن تتوفر في ال،الل المسجلين رلن يكون تجئا فلس،ينيا
األونروا أو من فاقدي األوراق الثروتي .

سواء كان مسجال أو غير مسجل في سجال

من الشرو ،التي يجل أن تتوفر أيما كما جاء في الريان رلن يكون قد حصل ال،الل عل أي من
الشهادا

الشهادا

الرسمي للدول اللرناني لمرحلتي التاسق متوس ،أو الثالث ثانوي وا ا تع ر وجود

الرسمي فعل ال،الل إحمار إفاد نجاو مدرسي مصدق من مدير التعليم في المنا،ق

إن كان ال،الل قد در ،في مدار ،األونروا أو مصدق من ورار الترري والتعليم اللرناني إن كان
قد در ،في مدار ،ااص

عل أن يررر ال،الل صور عن وثيق الترشيح لالمتحانا

الرسمي

والسفال الموموعي كيف لل،الل من فاقدي األوراق الثروتي أن يحمل أي من الوثائق التي تم
كرها؟! وهو غير المسجل في سجال

من الادما

التعليمي وغير التعليمي

األونروا أو سجال

الدول اللرناني وت يحصل عل أي

سواء من األونروا أو الدوائر الرسمي اللرناني

وهي الفئ

األكثر تهميشا رين الالجئين الفلس،ينيين في لرنان ورالتالي من المستحيل عليأل أن يحمل ر،اق
ترشيح لالمتحانا

الرسمي

لل

من المفترض أن يكون هنا توميح من األونروا حول آليا

التسجيل قرل نهاي شهر تمور/يوليو ..2016

من الشرو ،التي كرها الريان أيما أن يكون عمر ال،الل المتقدم إل إحد الدو ار
إنهاء مرحل التعليم األساسي أي الصف التاسق دون  19سن
،لراتهم وان يكون عمر ال،الل المتقدم إل إحد الدو ار

التي تت،لل

ومواليد ما قرل  1997/10/1ت تقرل

التي تت،لل إنهاء مرحل التعليم الثانوي

دون  22سن ومواليد ما قرل  1994/10/1ت تقرل ،لراتهم  ..يعني ال،الل مواليد 1997/9/31

ومواليد 1994/9/31غير مقرولين؟! أولي ،كان من األفمل أن يكون المعيار مواليد السن كامل
ردل الداول في متاها

األشهر واأليام ا لم تترد األونروا ك ل

األعمار ورر،ها ريوم وشهر وسن محدد ..

أي تفسير عن سرل ااتيار

أما ررما ما هو األا،ر في الريان رلنأل قد استثني ال،الل الالجئين المهجرين من فلس،ينيي سوري
إل لرنان وال ين مم عل وجود الكثيرين منهم أكثر من أررع سنوا ؛ ا لم يل ِ التعميم المكون
من امس صفحا

عل

كرهم ت من قريل أو من رعيد عل

الرغم من أن معايير الدراس

المتوس ،والثانوي تن،رق عل الكثيرين من ال،الل المهجرين والمقيمين في المايما

والتجمعا

ك ل لم ترادر وكال األونروا لتوميح سرل عدم إدراج ،الل فلس،ينيي سوري في قائم ال،الل
المستهدفين للعام الدراسي الجديد..

ت ش رلن ه المعايير الجديد ستحرم المئا

من ال،الل من التسجيل سواء من فلس،ينيي سوري

أو فلس،ينيي لرنان أو من فاقدي األوراق الثروتي في وق
التاريخ :الثالثاء 2016/6/21

العدد3971 :

هم رلم ،الحاج فيأل للتاصصا
ص

26

والرحث عن فرص عمل مناسر  ..عملي
للرحث عن ايا ار

ماتلف

اتستثناء ستدفق رهفتء ال،الل/الشرال المحرومين

واحد منها التفكير رالهجر إل

الاارج وما فيها من الماا،ر عل

الحيا  ..وفي نل حال الف ار سيتحول ال،الل إل ماد دسم لالستلالل من ه ا ال،رف أو ا

رحيث يشكل عرئا اجتماعيا وأمنيا عل المايما  ..ل ل وكال األونروا م،الر رالتوميح ورععاد
الننر في معايير التسجيل غير المنصف !..

بيروت2016/6/20 ،

 .35األردن يتسلم وثائق المرحلة األولى لعطاء تنفيذ مشروع "ناقل البحرين"
عمان :أعلن األردن يوم الثنين عن تسلمأل وثائق المرحل األول لع،اء مشرو ناقدل الرحدرين مدن
ّ
قر ددل ش ددركا عالميد د تق دددم ر،لر ددا لتنفيد د المش ددرو  .وأوم ددح وري ددر المي ددا وال ددري األردن ددي ح ددارم
الناصددر فددي ريددان صددحفي أن الددورار اسددتلم

وثددائق ع،دداء التلهيددل المسددرق مددن جانددل الشددركا

العالميد د لمش ددرو ناق ددل الرحد درين ف ددي مرحلت ددأل األولد د حي ددث رل ددغ ع ددددها  17ائ ددتالف م ددن الش ددركا

العالمي د مشددي ار إل د أن ه د الا،ددو تتعددد األهددم عل د ،ريددق تنفي د المشددرو الحيددوي والهددام وجلددل
التمويددل الددالرم ألعمددال التنفي د  .وأشددار الناصددر إل د أن الددورار سددتقوم رتشددكيل لجددان فني د تاتيددار

ائددتالف الشددركا

المفهل د

ومددن المتوقددق إعددالن الشددرك الفددائر لتنفي د أعمددال مشددرو ناقددل الرح درين

المرحل األول قرل نهاي العالم الحالي.

قدس برس2016/6/20 ،

" .36غزة  "42يوزع مساعدات في القطاع
غر – وكالد رتد ار :ورعد
من الجمعيا

،دواقم المستشدف الميدداني األردندي غدر  42أمد ،مسداعدا

الايري واألسر العفيف في الق،دا  .وقدال قائدد المستشدف العقيدد الدركن عدارف الج اريدد

إن  ،دواقم المستشددف تعمددل عل د تلري د احتياجددا

المساعدا

غ ائيد لعددد

المفسسددا

والجمعيددا

ل سر العفيف في نل النروف الصعر التي يمر رها الق،ا .
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 .37الجامعة العربية تدين دعوة "الحاخامات" بتسميم مياه الشرب في الضفة
القاهر  :أدان

جامع الدول العرري رشد دعو رئي ،مجل ،حاااما

المستعم ار الحاادام شدلومو

ملميددد التددي تجيددر للمسددتو،نين تسددميم ميددا الشددرل المل ي د للقددر والرلدددا

المف اللرري المحتل .

الفلسدد،يني ف دي أنحدداء

وحمددل الريددان الصددادر عددن ق،ددا فلسدد،ين واأل ارمددي العرريد المحتلد رالجامعد العرريد يددوم اتثنددين
إسدرائيل (القددو القائمد ردداتحتالل) المسددفولي الكاملد عددن ترعددا

السرائيلي لفرض األمر الواقق في نل صم

المجتمق الدولي وتجاهلأل لالنتهاكا

تم ددار ،يومي ددا رح ددق الفلس دد،ينيين م ددن ا ددالل الع ددداما
األرامي واتعتقات

وغيرها من الماالفا

هد الفتدداو التددي تعكدد ،السياس د

السدرائيلي التدي

اليوميد د وه دددم المن ددارل وتجري ددف ومص ددادر

القانوني الجسيم التي تمارسها رصور يومي .

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/20 ،

 .38أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي يزور السلطة الفلسطينية مطلع األسبوع المقبل
رام هللا  -وفا  :أعلن مستشار الرئي ،محمود عرا ،للشفون الدرلوماسي مجددي الاالددي أمد ،عدن
ريار مقرر ل مين العام لمننم التعاون السالمي إياد مددني إلد فلسد،ين رعدد أيدام .وقدال الاالددي:

إن ريار مدني مقرر لها م،لق األسرو المقرل ويجر إتمام إجراءا
وسيجري المدني االل ريارتأل المقرر إل فلس،ين مراحثا

األول لمننم التعاون السالمي في فلس،ين.

التنسيق الالرم لها.

مدق الدرئي ،عردا ،كمدا سديفتتح المكتدل
األيام ،رام هللا2016/6/21 ،

" .39إسرائيل" وتركيا :المصالحة بحلول نهاية الشهر الحالي
القد- ،الوكات  :توقدق مسدفولون فدي إسدرائيل وتركيدا أن تتوصدل الددولتان إلد اتفداق ينهدي األرمد
الدرلوماسي رحلول نهاي شدهر حريدران /يونيدو الحدالي .و كدر صدحيف يدديعو أحروندو

أمد ،أن تقددما حاصددال فدي المفاومدا

رددين إسدرائيل وتركيدا وأن ،دداقمي مفاومدا

العرريد

مدن الجددانرين

سيلتقيان في إحد العواصم األوروري األسرو المقردل وأن ثمد احتمدات أن يدتم ادالل لد اسدتكمال
إجراءا

المصالح الكامل رين الدولتين.
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" .41إسرائيل" تقر بضربها قاعدة صواريخ سيطر عليها ثوار درعا
غر -صالح النعامي :لم ينترأل أحد إل قيام الجيش السرائيلي رمهاجم قاعد للصدواريخ ردالقرل مدن
مدين درعا رعد سي،ر الثوار عليها ويردو أن الثوار أنفسهم لم ينترهوا لمصدر الهجوم أيما.

فددي ه د ا السددياق وتعليقددا عل د الحادث د
المعارم د السددوري

قال د

مصددادر إس درائيلي إن إس درائيل عارم د عل د منددق قددو

التددي تعمددل فددي محددي ،الحدددود مددن امددتال أي سددالو كاسددر للت دوارن  .ونوه د

إ اع د راديددو تددل أريددل صددراو اليددوم إل د أن الهجددوم األول مددن نوعددأل ال د ي اسددتهدف مددفا ار قاعددد
للصواريخ تمكن

قو المعارم السوري مدن السدي،ر عليهدا ردالقرل مدن مديند درعدا ؛ يدلتي مدمن

اسددتراتيجي إس درائيلي وامددح تقددوم عل د منددق أي د تشددكيال

امتال قد ار هجومي جدي .
ونقل

مسددلح راسددتثناء الجدديش السددوري مددن

ال اع حسرما تارق مراسل عرري 21عن مصادر عسكري قولهدا :رلدض النندر عدن الهجدوم

عمر
األاير فعن إسرائيل لن تسمح ألي ،رف رتهديد عمقها المدني مشير إل أن عش ار المسدت ا
اليهودي تقق في مد صواريخ وأسلح قو المعارمد المسدلح السدوري فدي جندول سدوري  .وشددد

المصددادر عل د أنددأل رلددض الننددر عددن الهوي د السياسددي والالفي د األيديولوجي د للجماعددا

السددوري

العامل في جنول سوري قرل الجوتن فعن إسرائيل لن تسمح رحصول أي ،رف في ه المن،ق
عل سالو قادر عل تهديد العمق المدني السرائيلي .

موقع "عربي 2016/6/21 ،"21

 .41تونس تخصص لفلسطين أعلى حصة من منحها الدراسية الخارجية
رام هللا :أعلددن وريددر الترريد والتعلدديم العددالي الفلسدد،يني صددرري صدديدم اددالل اسددتقرالأل فددي مكترددأل ردرام
هللا يددوم اتثنددين سددفير تددون ،لددد دول د فلسدد،ين الحريددل رددن فددرو أن تددون ،قددرر مددنح فلسدد،ين

تم مماعف عدد ه المدنح الد ارسدي
أعل حص من المنح الدراسي التي تقدمها للدول الشقيق حيث ّ
إل  200منح منها  100لدرج الركدالوريو ،و 100للد ارسدا العليدا مشدي ار إلد أندأل سديتم تاصديص

 20منح من ه

الحص ل،لر مدين القد ،عمال رالقرار الصادر يوم األحد  6/20ممافا إليها 10

منح للمقدسيين سرق للورار العالن عنها مما يجعل مجموع المنح  210ماصص لفلس،ين.

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/20 ،
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 .42مؤسسة الشيخ عيد الخيرية تحتفل مع أيتام غزة بيوم اليتيم في العالم اإلسالمي
الدوح  :احتفل

مفسس الشيخ عيد الايري مق األيتام في غر ريوم اليتديم فدي العدالم السدالمي الد ي

يصددادف منتصددف رممددان مددن كددل عددام وصددرح

مفسسد الشدديخ عيددد الايريد أنهددا قدددم

كفددات

األسر واأليتام؛ رسرل العدوان والحرل عل الفلس،ينيين وحصار ق،دا غدر وقصدفأل لهدا الد ي الدف
ِ
رثقلهددا عل د األيتددام وأسددرهم ول د ا حنددي ه د ا الق،ددا الهددام رنحددو 145
حاجددا إنسدداني كريددر ألق د

مليون ريدال تورع

الق ددد ار الد ارسدددي

عل كفدات

األسدر واأليتدام ومشداريق التلهيدل المهندي ل يتدام ومشداريق تعريدر

والرد درامج الترروي د د الااصد د

رالمد دداف إلد د رند دداء دور األيت ددام ودو ار التوعي د د

والحقائل المدرسي .

وأصدر المفسس تقريرها عن مشاريق عيد الايري في فلس،ين ونهر من التقريدر أن المفسسد مدن

 2007حت اآلن أنفق
والغاثا

 319مليون ريدال لدعم الشعل الفلس،يني كما اشدتمل

كفالد األسدر واأليتدام

ورناء المساجد والمدار ،التعليمي والمشاريق الموسمي والرعاي الصحي  .وأنفق المحسنون

 145مليوند ددا لكفال د د األسد ددر واأليتد ددام و 72مليوند ددا للمسد دداعدا

و 36للمشد دداريق الموسد ددمي و 26للتنمي د د

والميا  .ومن م،لق ه ا العام  2016حت رداي حريران /يونيدو أنفقد

ملي ددون ري د دال أكثره ددا علد د كف ددات
المساعدا

األس ددر واأليت ددام حي ددث رللد د

الل ائي ومشاريق الرعاي الصحي .

المفسسد فدي فلسد،ين نحدو 15

نح ددو  10مالي ددين ري د دال فم ددال ع ددن

الشرق ،الدوحة2016/6/21 ،

 .43دنيس روس يوبخ يهود أمريكا :نريد أن نكون حماة لـ"إسرائيل" وليس للدفاع عن الفلسطينيين
واشن،ن -سعيد عريقا  :رصور سافر تال المفاوض األمريكي ال ي تول ملدف مفاومدا
رددين الفلسدد،ينيين والس درائيليين لسددنوا

السدالم

،ويل د دنددي ،رو ،عددن أرسدد ،مددا كددان يسددتر حياديتددأل أو

نراهتأل ك،رف ثالث وأعلن رالفم المآلن أنأل صهيوني رامتيار وهاجم عردر ا،دال القدا أمدام تجمدق

مللددق فددي نيويددور اليهددود األم دريكيين ال د ين يفيدددون إنهدداء اتحددتالل الس درائيلي وحددل الدددولتين قددائال
نحن ت نريد الدفا عن الفلس،ينيين نحن نريد أن نكون حما لسرائيل .

وأفداد

تقدارير أن دنددي ،رو ،اا،دل جمعدا غفيد ار مدن اليهدود األمدريكيين الفعدالين األسدرو المامددي

ف دي معرددد نيويددور المركددري موراددا اليهددود األم دريكيين ال د ين يفيدددون إنهدداء اتحددتالل وقيددام ح ددل
ال دددولتين علد د أس ددا ،ح دددود  4حريد دران  1967متالي ددا رش ددكل كام ددل وس ددافر ع ددن ادع دداءا

الن ارهد د

كمفاوض رسمي أمريكي معلنا نفسأل في تجمق مم  1000من أصدقائأل كصهيوني أصيل .
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وه دداجم رو ،النرعد د الجدي ددد الت ددي تج ددري ف ددي شد دريان اليه ددود األمد دريكيين لل دددفا ع ددن الفلس دد،ينيين
رحسل عرا ار نسر

لحااام الحفل الا،داري الد ي نندم تحد

شدعار إسدرائيل علد مفتدرق ال،درق .

وقددال هنددا الكثيدرين الد ين يدددافعون عددن حددق الفلسدد،ينيين ونحددن ت نريددد الدددفا عددن الفلسدد،ينيين؛

نريد أن نكون حما لسرائيل رحسل تقرير لنشر موندو واي ،وكاتل التقرير فيليل واي.،
وقال رو ،في اللل العرري الكلم نعم هي نعم وكلم ت هي ت وعندما كان يحدين الوقد

تتفاقدا

سالم استادم الفلس،ينيون كلم ت فق ،في إشار لرفض ال،رف الفلس،يني القرول رحل سلمي.

وفدي حديثدأل حدث دنددي ،رو ،التجمدق المد كور علد المدل ،علد الحكومد األمريكيد للموافقد علد

فددتح المجددال أمددام كددل اليهددود للوصددول إل د حددائ ،المرك د دون اسددتثناء وهددو مددا يفهمددأل الددرعض رلنددأل

يش ددمل المس ددجد األقصد د الشد دريف .وق ددال رو ،إن مناقشد د السياس ددا

السد درائيلي (م ددن قر ددل اليه ددود

األمريكيين) مرور وأعرل عدن اسدتيائأل مدن أن الكثيدرين فدي األوسدا ،اليهوديد األمريكيد أاد وا مدن
ل (مناقش السياسا

السرائيلي ) ريع لتوجيأل اتهاما

عد لسرائيل.

القدس ،القدس2016/6/20 ،

" .44األونروا" لـ"القدس العربي" :استعدادات فرق الطوارئ في مدارس غزة ال تعني قرب اندالع حرب
غر  -أشرف الهور :علم
قام

القد ،العرري من مصادر م،لع في وكال األونروا أن الجراء ال ي

رأل المننم الدولي مفا ار من االل تجديد فرق ال،وارئ التي تعمل لديها من عشر سنوا

ق،دا غددر يعترددر أمد ار روتينيددا فدي الوقد

في

الد ي نفد فيددأل المستشدار العالمددي لهددا أن يكددون األمددر

راجعددا لقيددامهم راتسددتعداد لقيددام إس درائيل رشددن حددرل جديددد مددد الق،ددا  .وأكددد

المصددادر أن ه د

اللجان يجري إعاد تشكيلها رشكل دوري و ل من أجل أن تكون جاهر للتعامل مق أي ،ارئ.

القدس العربي ،لندن2016/6/21 ،

 .45الناطق باسم "األونروا" :العجز المالي يجبرنا على إعادة ترتيب قائمة أولوياتنا
القددد ،المحتل د  -محمددد أرددو مامددي :أ ّكددد المتحدددث الرسددمي راسددم وكال د األونددروا سددامي مشعشددق
تفدداقم أومددا فلسدد،ينيي سددوري رفعددل األرم د التددي تشددهدها الددرالد من د مددا يريددد عل د امدد ،سددنوا

مشددي ار إل د أن القصددف والقتددل والدددمار ت يفد ّدرق رددين المدددنيين السددوريين والالجئددين الفلسدد،ينيين فددي
المايما  .وقدال مشعشدق فدي مقارلد ااصد مدق قدد ،ردر ،إن أوندروا أ،لقد ندداء ،دوارئ لددعم
عملياتهددا فددي سددوريا حتد نهايد العددام الجدداري رمرلددغ  328مليددون دوتر لددم تتسدلّم منددأل حتد اللحند

سو  52مليون دوتر.
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وفي سياق آار نف

الوكال األممي األنراء التي تناقلتها وسائل العالم مفا ار حدول نيد السدعودي

إيقدداف دعمهددا لهددا؛ فقددال مشعشددق إن الدددعم السددعودي لميرانيد الوكالد العاديد ولميرانيد ال،دوارئ فددي

سوري وغر ومايم نهر الرارد وميراني المشاريق معروف وساي ومستمر .

أقر النا،ق الرسمي راسم أونروا في حديثأل لد قد ،رر ،رتوجأل األاير نحو تافيض أو إللاء ردل
وّ
الي دواء للنددارحين الفلسدد،ينيين مددن سددوري إل د لرنددان مومددحا رددالقول إن ميراني د ال ،دوارئ لالجئددين

الفلس دد،ينيين م ددن س ددوري تع دداني عجد د ار كريد د ار للع ددام  2016وعج ددو ار متراكمد د م ددن األعد دوام الس ددارق
والوكال د تحدداول تقددديم ادددما

نفسأل أحيانا في ترتيل أولويا

،ارئ د إنسدداني عل د مسددتويا

ماتلف د

إت أن العجددر المددالي يفددرض

المساعد مما يفثر عل ردل اليجار لالجئ سوري في لرنان .

قدس برس2016/6/20 ،

 .46تقرير أممي :النزوح القسري في العالم تخطى عتبة الـ  65مليونا
وحم ددال

نيوي ددور  :وث ددق تقري ددر أمم ددي ارتف ددا ع دددد الن ددارحين والالجئ ددين الد د ين ف ددروا م ددن الن ارع ددا

اتمد،هاد فدي العدالم إلد  65.3مليدون شداص حتد نهايد العدام  2015مقارند ر د  59.5مليدون قرددل
 12شهرا .وكشف
اتتجاها

العالمي

المفومي السامي ل مم المتحدد لشدفون الالجئدين فدي تقريرهدا الد ي حمدل عندوان
عن أن الص ار واتم،هاد تسرل رتصاعد الهجر القسري العالمي رشكل حاد

في  2015لتصل إل أعل مستو عل ال،الق األمر ال ي يمثل معانا إنساني هائل .

قدس برس2016/6/20 ،

 .47حماس وفتح وجهود المصالحة
محمد صالح المسفر

يعيش الو،ن العرري في دوام ن ت نعلم مت ترتلق أحد األق،ار العرري  .لم يعد يسهل عل تكتال
الصحاف العرري

المنشللين رهموم أمتهم تناول المواميق التي تجتاو العالم العرري رالشرو

والتحليل واتجتهاد في ،رو الحلول نن ار لكثر قمايا ه األم  .ريار ولي ولي العهد ورير الدفا
السعودي األمير محمد رن سلمان واشن،ن جدير رالتوقف عندها لكن أحداث الفلوج

جاد عل
في العراق أمر مهم ويحتاج مناقش
ّ
الما ار من التحالف العرري رقياد العرري السعودي

وما يجري

كل الصعد .انسحال أو مشرو انسحال دول

يحتاج وقف تلمل له ا الحدث وتناول آثار

الرعيد وقصير األجل عل دول مجل ،التعاون الاليجي ومستقرل المن،ق  .اليمن وما يجري عل
ث ار وسوري الممرق الم روح من ننام رشار وحلفائأل من الرو ،والفر ،والمليشيا
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فشل التجرر  .حقا يعيش

كف عفري  .تون ،والاوف عل
حدث وت حرج .الجرائر تترّنح عل
ّ
ّ
الو،ن العرري في ن
لجي من المصائل والكوارث تحتاج من أهل القلم إل الجد في إمعان العقل
رحر ّ
والفكر من أجل إيجاد مارج من ه الدوام العاتي .

()2

أتناول في ه

إس رائيل عل

توسع
المقال هما من هموم أمتنا وهي السل ،الفلس،يني التي ّ
وتمد نفو ها إل

األرض الفلس،يني

في عهدها

اارج حدود فلس،ين .وفي عهدها ارداد عدد

وتماعف عدد األسر

المعتقلين الفلس،ينيين في السجون السرائيلي
ساحا ن ي،ارد فيها جنود اتحتالل شرال المف للقرض عليهم تح

وتحول

المف اللرري إل

سمق (ورصر) قوا

عمليا

األمن

هدم األمن السرائيلي

تحر ساكنا دفاعا عنهم .في عهدها ارداد
الفلس،يني التي ت ّ
منارل الموا،نين الفلس،ينيين .إ ا ما فائد ه السل ،وما هو واجرها إ ا لم يكن واجرها األول
حماي الموا،نين وممتلكاتهم؟

تشار فيها

جر في عام  2006انتاارا ٌ تشريعي في المف اللرري وغر وهي أول انتاارا
حرك حما ،وفار رلغلري المقاعد في المجل ،التشريعي (الررلمان) .وقد قال القيادي السارق في
حرك فتح محمد دحالن في تصريح م ا من العار عل فتح القرول والمشارك في حكوم تقودها

حما . ،وقال أحمد قريق وهو أحد كرار قاد فتح واتفاق أوسلو عل الهواء مراشر وهو منفعل

غمرا لنتائج التصوي الينا نشوف شو ريقدروا يعملو أي ما ا تست،يق أن تفعل حما ،في
إدار المف والق،ا  .والحق أن السل،ا األمني في غر رقياد الفتحاوي دحالن ومرارك ن ممني ن
من قياد فتح العليا رفم
عرا .،وارتفع

أمني مساند

القو الوليد .

التعا،ي مق الحكوم التي أد

وتير اتم،رارا

عرف

األمني واتغتيات

راسم القو التنفي ي

اليمين الدستوري أمام الرئي ،محمود

فما كان من ورير الداالي إت أن شكل قو

لكن عناصر األمن التارع لحرك فتح اص،دم

ره

راد اتنفال األمني وراد اتغتيات ووصل إل غر رئي ،الورراء وورير الاارجي الق،ري
السارق الشيخ حمد رن جاسم آل ثاني ليجاد صيل ن لحل الاالفا رين فتح و حما،
والمحافن عل

السعودي

ودع

استقرار األمن في أرامي السل،
ال،رفين إل

مك

وعقد

ولم يكتل للوسا ،الق،ري النجاو .وتدال

مصالح عرف

رصلح مك في فرراير/شرا2007 ،

وشكل حكوم وحد و،ني لم تيكتل لها النجاو ألن هنا سرق إصرار رعدم قرول حرك حما،
من إسرائيل وسل ،حرك فتح.

()3
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جديد جهود المصالح التي تعمل عليها ق،ر رين ال،رفين اجتما
يونيو/حريران الحالي إل

تم

جانل أمور أار

الدوح

في  15د 16

مناقشتها رحمور الوسي ،الق،ري .نوقش

قمي مونفي ق،ا غر ال ين عينتهم الحكوم المنتار (حكوم إسماعيل هني  )2006رعد أن
امتنق مونفو الق،ا

إسماعيل هني  .فشل

مدنيون وأمنيون ال ين كانوا أعماء في حرك فتح عن العمل مق حكوم
المفاوما

حكوم التوافق الو،ني التي شكل
الق،ا

في الدوح في الوصول إل

اتفا ن
ق ره ا الشلن كما رفم

أاي ار اتعتراف رمونفي الو ار ار

ما لم تسلم حما ،ركل ق ار ار

في غر أو التعامل مق

عرا ،أي عود جميق المونفين ال ين كانوا يتسلمون

مرتراتهم وهم في ريوتهم من دون القيام رلي أعمال من أجل الموا،ن في غر رما في ل مدرسون
حما ،أن تتحمل ترعا

المسفولي المالي عن مونفيها ال ين

وقما وأ،راء وغيرهم .وعل

تعليم أرنائأل وت،ريل مرما

ثم يلتي عرا ،ليش،رهم

عينتهم وت دال للسل ،رهم وليسوا عل ميرانيتها .هل يعقل أن يادم هفتء الموا،ن في غر
أمنأل وعل

ويسهرون عل

عشر سنوا

رجر قلم.

()4

السفال ال ي تجل إثارتأل :إ ا كان

نل حكوم

حما،

كوادر فتح ترفض العمل في كل ونائف السل ،في غر في

رموجل تعليما

عراسي

ألي ،من حق سل،

حما ،أن تعين محلهم

مونفين يقومون رالواجل تجا الموا،ن اللراوي؟ يعترف الجميق في ق،ا غر رلن الجرائم رجميق

أنواعها ااتف
هنا

من غر رمجرد إنهاء سل،ا

وأن الادما

عرا ،األمني في غر وأن األمن اليوم أكثر استترارا

الصحي والتعليمي واألمني في أحسن حال في الق،ا

حما ،مقاليد األمور .إ ا لما ا تصر سل،ا

من تسلم

حكوم

عرا ،وره،أل عل إسقا ،أكثر من ثالثين ألف

مونف قاموا رواجراتهم الو،ني اير قيام في نل غيال مونفي سل ،فتح ال ين كانوا يستلمون

مرتراتهم وهم رال عمل ألن عرا ،منعهم من اتستمرار في العمل ،الما حرك حما ،عل هرم
القياد في غر.

عمان
سل ،محمود عرا ،اليوم منقسم رين الرياض
وعمان والدوح  .تيحسن عرا ،في ّ
ّ
المجامال وحر الكلما الصحافي حول السياد عل األماكن المقدس في القد ،المحتل رلنها
ل ردن وما في القلل يعلمأل هللا .وجرريل الرجول في الرياض للهدف نفسأل لمن تكون السياد عل

األماكن المقدس

وصيان قر الصار لمن تكون أسئل ما ررح

كرير مفاومي فتح عرام األحمد رال صالحيا
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األحمد الدوح

قرل أن تح، ،ائر الرئي ،محمود عرا ،في م،ار الدوح

لكي ت يحرج عرا،

أمام مميفأل أمير دول ق،ر الشيخ تميم رن حمد لفشل اجتما حما ،وفتح في الدوح .
آار القول :ترفض مصر أي مصالح ن تجري في الدوح  .إسرائيل ترفض اتصال عرا ،وفرقتأل مق
حما . ،وعرا ،ت تعنيأل المصالح مق غر ألنأل المستفيد من ه ا اتنشقاق.

الشرق ،الدوحة2016/6/21 ،

 .48ليبرمان ..إطاحة "حماس" وعباس أم تطويعهما؟
هاني المصري

صرو ورير الحرل السرائيلي أفيلدور ليررمان رلن الحرل المقرل مق «حما »،ستكون األاير ألن
ّ
إسرائيل ت يمكنها أن تقرل راستمرار حرل اتستنراف .لكنأل ناقض نفسأل رقولأل إن إسرائيل ت تريد
إعاد احتالل ق،ا غر ألن إ،اح سل« ،حما »،من دون وجود رديل يحل محلها د كما قال د

سيفدي إل غرق إسرائيل مجددا في مستنقق غر .

واعترر ليررمان أن أرو مارن هو الا،ر المركري عل إسرائيل لكونأل يمثل إرهارا سياسيا وت يريد

التوصل إل اتفاق سالم معها وه ا قد يعني أنأل يريد إ،اح سل،تي «حما »،وأرو مارن واحالل
سل ،عميل محلهما .وه ا غير متاو حاليا عل
السل،تين المتنارعتين الواقعتين تح

األقل أو أنأل يستهدف رقولأل المل ،عل

اتحتالل لالستجار أكثر للشرو ،والمالءا

السرائيلي .

رد من التلكيد عل أن السياس السرائيلي ت يقررها
رلض الننر عن أي احتمال هو األرجح ت ّ
ّ
ورير الحرل اصوصا عندما يكون معتوها مثل ليررمان ال ي ت يمثل حررا لأل ثقل وررنامج
وامح رل هو حرل الشاص الواحد ال ي يمكن أن تيرا

ويشتر
ت

ولي ،لديأل رران وت ارر

عسكري تم ّكنأل من القياد ومن الصعل عليأل أن يدر ما يدركأل العسكر في إسرائيل رعد مئ عام
من الص ار وحوالي سرعين عاما عل قيام إسرائيل لناحي أن هنا حدودا للقو السرائيلي .
يقرر سياس إسرائيل هو رئي ،الحكوم لكونأل يمثل الحرل األكرر ورنيامين نتنياهو لي،
إن َمن ّ
مثل أي رئي ،حكوم عادي رل هو الرجل القوي ال ي ت يوجد من ينافسأل حت اآلن عل مقعد
وسيتفوق من حيث مد الحكم عل ديفيد رن غوريون
رعدما جل ،عليأل أكثر من أحد عشر عاما
ّ
مفس ،إسرائيل في حال استمر عل رأ ،حكومتأل حت نهاي وتيتها.
ورئي ،الحكوم في إسرائيل مهما كان قويا لي ،م،لق اليدين ليقرر ما يشاء وحد أو مق حررأل رل
ت رد أن يلا رأي المفسس العسكري في الحسران ورااص أن إسرائيل جيش أس ،دول

دور حاسما في رقائها.
الجيش دائما ا
التاريخ :الثالثاء 2016/6/21

العدد3971 :

ولعل

ص

35

في ه ا السياق تدور في السنوا

األاير حرل رات

معلن رين الجيش ونتنياهو يحاول فيها فرض

سي،رتأل عليأل كما نهر في إقال موشيأل يعلون ال ي أتجرِر عل
لحكام سي،رتأل عل الجيش.

وتعيين ليررمان كلدا

اتستقال

تطويع «حماس» والسلطة
حكمي أرو مارن
إ ا حاولنا ّ
التعرف إل السياس السرائيلي المعتمد إراء الفلس،ينيين عموما واراء َ
و «حما »،اصوصا سنجد أنها تن،لق من أن الومق الفلس،يني الحالي مناسل لسرائيل
للممي في استكمال تحقيق أهدافها التي لم تتحقق رعد.
ت نميف جديدا رالقول إن إسرائيل ساهم

في وقو اتنقسام وانها تعمل عل استمرار وتحويلأل

إل انفصال دائم وتسع لرمي ق،ا غر في حمن مصر في الحد األقص

محاصر عل حاف اتنهيار من دون تركأل ينهار .وهي تفعل ل
ا
األدن سجنا
الجراءا

التي تافف الحصار والشرو في مفاوما

أو رقائأل في الحد

من االل رعض

غير مراشر مق سل« ،حما »،من أجل

ترسيخ معادل «هدوء مقارل هدوء» واتستعداد لت،ويرها ررفق الحصار والسماو رعقام ميناء وررما

م،ار تحقا إ ا أرد
للحصول عل

«حما »،استعدادا لهدن ،ويل األمد تتممن تاليها عن محاوتتها

السالو وت،وير ورناء األنفاق ااص الهجومي منها عل

حدود ق،ا

غر مق

إسرائيل وصوت إل اتعتراف رعسرائيل واتتفاق عل تعاون أمني معها مثل ا القائم رينها ورين
السل ،الفلس،يني من توقيق «اتفاق أوسلو» حت اآلن.

أما إ ا لم توافق «حما »،عل مثل ه ا اتتفاق وواصل
ستقوم مثلما فعل

الفصائل التي تمل

في السنوا

التسلّح وت،وير سالحها فعن إسرائيل

السارق رتوجيأل مرر عسكري تممن رقاء قو «حما »،وغيرها من

أجنح عسكري وترفق لواء المقاوم تح

سقف «عدم القدر عل

إسرائيل» .علما أن قدر «حما »،عل ت،وير قوتها العسكري في ماتلف المجات
كرير رعد تدهور عالقتها رمصر التي أغلق

األنفاق وغمرتها رالميا ومنع

تراجع

تهديد

رشكل

حرك التنقل من الق،ا

ترودها رالمال والسالو والتي ت يوجد لها رديل.
واليأل وفي نل تراجق عالقتها رعيران التي كان
ّ
فحلفاء «حما »،في تركيا وق،ر عل عالق جيد رعسرائيل ودورهما يستهدف ممن ما يستهدف
استادام الورق الفلس،يني ادم لمصالحهما ومواصل العمل عل ترويض «حما »،لتلهيلها كي

تدال في إ،ار الاري ،التي يجري رسمها في المن،ق .

في موء ما سرق لي ،من ممن أهداف إسرائيل عل المد

المننور عل األقل إ،اح حكم

«حما »،ألن مثل ه ا الت،ور قد يفدي إل إنهاء اتنقسام ت سيما أن إسرائيل ت تفكر رععاد
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احتالل الق،ا رسرل الثمن الراهن ال ي ستدفعأل إ ا أقدم

ل  .فسقو ،حكم «حما »،من

عل

دون إعاد اتحتالل المراشر أو وجود رديل مقرول من إسرائيل سيفدي إل حصول فوم
ال ي يساعد عل رياد نفو التننيما

السلفي الجهادي

األمر

وعل رأسها «داعش» التي لديها تننيم

يمد نفو إل غر .
ويهمأل أن ّ
فاعل في سيناء ّ
وا ا انتقلنا إل السياس السرائيلي إراء سل ،أرو مارن سنجد ّأنها تراها مقرول إل حد كرير ألنها
تحافن عل التراماتها المنصوص عليها في «اتفاق أوسلو» السياسي واألمني واتقتصادي ررغم
عدم الترام إسرائيل رالتراماتها وألن تهديدا

وتحديد العالق مق إسرائيل تار ثالث
وصوت إل

لت،ريقها.

أرو مارن رحل السل ،تار وراستقالتأل تار أار

رما في ل التلويح روقف التنسيق األمني والترعي اتقتصادي
لفني من دون استعداد عملي
ّ

تجميد اتعتراف رعسرائيل ت تعدو كونها تهديدا

دور السلطة الفلسطينية
تتممن:
ما يرعج إسرائيل من سل ،أرو مارن هو عدم قرولها رالشرو ،السرائيلي الجديد التي
ّ

اتعتراف رعسرائيل كدول «للشعل اليهودي» والقرول راستمرار السياد السرائيلي عل
أرامي «الدول » الفلس،يني في المرحلتين اتنتقالي والنهائي
شرو ،وعدم اللجوء إل
ورالمقاوم السلمي

حت

التدويل واتنممام إل

واستئناف المفاوما

المفسسا

لو رشكل رمري وتكتيكي للمل ،عل

استئناف المفاوما  .إ إن كل ما سرق يفتح ناف

الدولي

رعض

الثنائي من دون

وت التهديد رالمصالح

إسرائيل من أجل دفعها لقرول

ولو صلير ل،رو مراد ار

لدار الص ار

دور دوليا ت تريد إسرائيل ألنها ترغل راتستفراد رالفلس،ينيين وت،ريق الحل ال ي ت ار
تتممن ا
ّ
مناسرا من دون تسوي تممن الحد األدن من الحقوق الفلس،يني .

ما تريد إسرائيل هو ترويض سل« ،حما »،كما أسلفنا وف السل ،وتركيرها في المف لتتالءم

أكثر مق تحقيق األهداف السرائيلي التي تسع حكوم نتنياهو لتنفي ها وهي :إحياء ا ،إقام
«إسرائيل الكرر » وارال الا ،األامر وتديين الص ار
لسرائيل وتحديد صالحيا

وتمهيد ال،ريق لمم منا،ق (ج)

سل ،الحكم ال اتي الفلس،يني عل المعارل اآلهل رالسكان في منا،ق

(أ) و(ل).

يهم إسرائيل جدا هو رقاء السل ،الفلس،يني ألنها تعفيها من المسفولي عن احتاللها وألن
وما ّ
المننم المشلول تمثل الشعل الفلس،يني رسميًّا وهو النقيض التارياي للمشرو الصهيوني وأدا
تجسيد إسرائيل .وهي تريد ل لكي تحصل عل شرعي فلس،يني لما هو قائم وألي اتفاق مقرل.
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ل ا فعن أي دور أردني يجري الحديث عنأل هدفأل مساعد السل ،الفلس،يني عل الرقاء والسي،ر
عل السكان من دون مسا ،رالسياد السرائيلي عل كامل «أرض إسرائيل» وأن تيرقي السل ،في
رام هللا أسو رسل ،غر عل حاف اتنهيار حت تكون السل،تان تح رحم تل أريل وتتنافسان
في ما رينهما عل الدور ال ي يجري تلهيلأل واتعتراف رأل لتمثيل الفلس،ينيين واتندراج في الاري،

الجديد للمن،ق .

السفير ،بيروت2016/6/21 ،

 .49الفكر السياسي الفلسطيني يراوح مكانه
ماجد كيالي
يردو أن التفكير السياسي عند ال،رق الفلس،يني السائد من أكثر من أررع عقود را

متوقفا عند ايار الدول الفلس،يني المستقل
الفلس،يني (.)1974

مللقا أو

تم التلسي ،لأل في الدور  11للمجل ،الو،ني
ال ي ّ
الحال الفلس،يني

رعد انتهاء

مر في النهر أي رغم متلي ار
المشكل أن ه ا يحصل رغم كل ما ّ
حق ر الكفاو المسلح في الاارج والتحوت في الريئ الدولي رعد انهيار اتتحاد السوفياتي السارق

وانتهاء الحرل الرارد (ننام روتين حليف استراتيجي لسرائيل) ورغم تحول حرك التحرر

الفلس،يني إل سل،

إثر عقد اتفاق اوسلو الجرئي والمجحف والمهين ( )1993والمشكل أن ه ا

مستمر رغم التلي ار في الريئ السياسي العرري
ما يلف

سواء قرل «الرريق العرري» أو رعد .

اتنترا في كل ل أن ال،رق السياسي الفلس،يني تردو منفصم عن الواقق وعن موارين

وهي

معني رما تفعلأل إسرائيل وما تصرو رأل علما أن ه
القو والمع،يا المحي ،وكلنها غير ّ
المعني لم تسهّل اتفاق أوسلو (وت ا« ،اري ،ال،ريق» وت مسار أنارولي )،رل إنها اشتلل
ّ
عل تقويض مسار التسوي والمفاوما عرر تعرير اتستي،ان ورناء الجدار الفاصل وحصار غر
وتكري ،عالقا

الترعي والهيمن اتستعماريتين أمنيا واقتصاديا واداريا وسياسيا في المف اللرري .

ولعل ما يثير التسافل أن ه ا كلأل يحصل أي فقدان حرك التحرر الو،ني الفلس،يني دينامياتها

نار هي من األكثر تعلما وثقاف وا،العا

الفكري والسياسي مق أن الفلس،ينيين يتوفّرون عل
وحرك رين المجتمعا العرري رحكم نروفهم وأحوالهم .وتفسير ل
عقودها الثالث األاير وكلنها منللق عل

وأنها فقد

الجا ري التي كان

اتها إراء مجتمعا

لها رحيث أمح

أن ه

الحرك رات

في

الفلس،ينيين في الداال والاارج

قو النر فيها أقو من الج ل يفاقم من ل

ترسخ ،رق سياسي تعيد إنتاج نفسها وشرعيتها وأفكارها من نصف قرن.
ّ
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أو مشرو النقا ،العشر ال ي قدمأل ناصر القدو رصفتأل عموا في

مناسر ه ا الكالم المقترحا

اللجن المركري لحرك «فتح» وفي المجل ،المركري الفلس،يني كما أنأل أحد أررر المرشحين
لاالف الرئي ،الفلس،يني محمود عرا ،وتم تقديم المشرو في الندو التي عقدها لأل مركر
السياسا

يعد من أهم مراكر دراسا
«مسا ار » في رام هللا ( )6/9ال ي را
ّ
من م،العتي النقا ،الم كور في المشرو لم أجد ،رحا جديدا عل صعيد التفكير السياسي في تل
النقا ،التي كرتني رمشرو عام  1974كما أسلف

لشاص القدو وال ي كن
ويمكن القول رصور إجمالي

معين

وهو ومق جد مفسف مق اتحترام والتقدير

أتوقق منأل شيئا تفتا أو مرتك ار رالننر إل

والمواقق التي شللها.

في األرض المحتل .

أن النقا ،الم،روح جاء

عمومي

تارياأل واررتأل وجديتأل

وت تقول شيئا محددا في مسلل

وأنها إعاد تلكيد للنهج السياسي ال ي سار عليأل القياد الفلس،يني من عقود .فوق ل فعن
أو قفر فوق مسلل مركري

النقا ،الم كور تجاهل

وهي المتعلق رومعي الكيانا

(المننم والسل ،والفصائل) شرعيتها وأحوالها ودورها علما أنها أمح

السياسي

متقادم ومستهلك

ولم

يعد لديها ما تع،يأل ت عل صعيد الفكر السياسي وت عل صعيد الدور النمالي إن إراء مجتمعها
أو عل صعيد مواجه إسرائيل .والفكر انأل ت يمكن له

الرن أو الكيانا

و،ني ت دول واحد وت دول في أرامي  1967وت ررق دول

المقاوم أو اتنتفام
النق ،األول

ت شعري وت فصائلي

ت سلمي وت مسلح .

أن تحمل أي مشرو

كما وت أي شكل من أشكال

من النقا ،العشر التي عرمها القدو تحدد الهدف الو،ني حص ار رد «إنجار

اتستقالل ...وممارس السياد في دول فلس،ين عل حدود  »1967لكنأل هنا يفكد أن ه ا يجر

«عل أسا ،أن الدول قائم  ...ولي ،عل أسا ،أا الدول من إسرائيل ».اللريل أن القدو لم
يلحن أن العالم كلأل (تقريرا) ال ي اعترف ردول فلس،ين ت يست،يق أن يمل ،عل
تترجم ه ا اتعتراف أو كي تنسحل من المف اللرري أو من القد ،الشرقي

ال ي تقف وراء قو دولي

تنصل
ّ

إسرائيل كي

وأن اتفاق أوسلو

منأل إسرائيل من أكثر من عقدين ه ا غير حديثنا عن أن ه ا

هدف الفلس،ينيين من أكثر من أررع عقود فما ا يعني أا ها من إسرائيل وكيف؟ المشكل أيما

أن القدو ير في ايار الدول الواحد كالما «رومانسيا وما ار» من دون أن يعرف أحد لما ا؟ علما
أن ه ا الايار كان ،رو في رداي صعود الحرك الو،ني الفلس،يني (أواار الستينيا ) التي

نكص

عنأل لمصلح ايار الدول في المف والق،ا ( .)1974يليل عن القدو هنا أن ه ا التحديد

وه ا التسر يدفعان إل

تجرئ الشعل الفلس،يني أو إاراج الالجئين من ه ا التوصيف أو

تهميشهم وأيما القرول رالرواي السرائيلي
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كل ل فلي ،من الحكم في شيء حصر الفلس،ينيين في ايار واحد وانما يجل ،رو ايا ار
متعدد أو متواري

وممن ل

أو

عدم ومق هدف الدول المستقل مقارل هدف الدول الواحد

رالعك .،والفكر أن هدف الدول الواحد هو ال ي ي،ارق رين قمي فلس،ين وشعل فلس،ين وأرض

فلس،ين أي أنأل يحفن وحد الشعل واألرض والهوي والرواي التارياي
وعل

الصهيوني

لي ،عل أسا ،العصري

أسا ،أن أي تسوي يفترض أن تتلس ،عل

عنصري

لصد اتدعاءا
وانما
ّ
الحقيق والعدال (ولو النسري ) .كما أن الحرك الو،ني التي تتال عن الحقيق والعدال النسريتين
تكف عن كونها حرك تمثل شعرها وفي حالتنا الفلس،يني
رسرل موارين القو أو العجر والترهل
ّ
تكف عن كونها حرك و،ني مد الكولونيالي اتستي،اني العنصري الصهيوني .

ورديهي أن فهم ايار الدول الواحد ت يعني أنأل ايار قريل أو سهل وت هو م،روو للتفاوض في

المد

تلي ار

المننور إ إنأل سيحتاج إل

عرري ودولي وحت

إسرائيلي

رمثار الحل الوحيد ال ي يجيل عل كل األسئل الفلس،يني والسرائيلي

لكن ه ا الايار يرق

ل ا فلي حل حت لو كان

يصل في ه ا الايار أو أن يرقي عل ه ا
عل شكل دول مستقل في المف والق،ا يفترض أن
ّ
األفق للمستقرل ألن حل الدول في المف والق،ا ت يجيل عن قمي الالجئين وت عن وحد
الشعل الفلس،يني كما ت يجيل عن المسلل السرائيلي  .وها هي إسرائيل تقاتل الفلس،ينيين حت
عل أرض المف رسعيها لقمم أجراء منها ورمواصلتها تكري ،الهيمن عليهم أي أنها تقاتل عل

كل فلس،ين واألحر رنا نحن أيما ان نقاتلها عل

كل فلس،ين رالوسائل المشروع والممكن

والمجدي  .والفكر هنا أن الص ار مد الصهيوني ت يقتصر عل الجلرافيا واألرض وانما هو ص ار

عل الحقوق والقيم أي ص ار عل الحقيق والعدال والحري والمساوا ودول الموا،نين.
رعد ل

تلتي النق ،الثاني المتعلق رلشكال النمال لكنها جاء

العسكري .أما النق ،الثالث

الو،ني عل مهام إقام الدول
ادمي

غامم

مق استرعادها العمل

ففيها يعيد القدو النقاش راصوص إع،اء األولوي لمهام التحرر
رما في ل «إعاد صياغ السل ،الفلس،يني وتحويلها إل سل،

وترحيل المهام السياسي والسيادي إل

المننم

ومراجع العقيد األمني لتكون مهم

األجهر األمني ادم الموا،ن ».في النق ،الرارع يتحدث القدو عن إعاد اتعترار للكيانا
السياسي الفلس،يني
الموا

وجامع
عل

التي «تمر في مرحل معف شديد يصل في رعض األحيان إل حد درج

فالمجل ،الو،ني غائل من  20عاما» لكنأل ينس أن ل مرهون ررفي سياسي جديد
ورععاد رناء ه الكيانا

أسا ،المحاصص الفصائلي

عل أس ،تمثيلي ومفسسي وديموقرا،ي ونمالي

للقدو أيما أنأل يسترعد «المفاوما
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دوليا واعالن فشل المقارر القديم التي تقوم عل أسا ،المفاوما

المراشر من دون شرو ،أو

مرجعي ».

عل أي حال فعن ه ا النقاش مروري وهو يثري الحيا السياسي الفلس،يني ويسهم في انتشالها

من حال الجمود وه ا يحسل لمركر «مسا ار » ولناصر القدو لكن ه مناسر

إل

إمافا

أيما لإلشار

مهم يقدمها كتال ومثقفون فلس،ينيون من اارج ال،رق السياسي السائد

منهم رال كر نديم روحانا في مادتأل« :فلس،ين الجديد » في مجل الدراسا

شتاء  )2016وغاني

وأاص

الفلس،يني (العدد 105

ملحي ،في مادتها« :المشرو التحرري الفلس،يني النقيض للمشرو

الصهيوني» (موقق «مسا ار » /أيار  -مايو  )2016وهنيد غانم في مادتها« :الشر م وتعريف
المشرو الو،ني» (جريد «األيام»  11و )6 /13وهو ما سنفرد مقال ااص لمناقشتأل.

الحياة ،لندن2016/6/21 ،

 .51التعاطف الساذج مع المتهمين بالتخابر
وائل قنديل

يعلم ننام عرد الفتاو السيسي أن قميتي التاارر مق ق،ر وحرك حما ،محض هر ن
اء وتهريج وأن

الرئي ،محمد مرسي وكل المتهمين ره القمي الممحك

أررياء.

ويعلم الرئي ،مرسي والمتهمون أن ننام عرد الفتاو السيسي يعلم أنهم أررياء ونعلم جميعا أن سل،
اتنقالل تعلم أن القمي ليس أكثر من وسيل ن للمناكف السياسي واترترار اتقتصادي.
ورالمرور تعلم القوارض التلفريوني واللكتروني النش ،في الهتاف راسم و،ني ن فاسد ن صنع في
إسرائيل وممارس كل أشكال التاوين ر،ريق ن كوميدي ن ركيك
اللرر

تعلم أن القمي من األسا ،رائف ومص،نع .

إ ن ما سر ه اتحتفات

والتهديد والتاويف رالتصفي في

ن
أحكام رالعدام والسجن
الصاار في دول السيسيتان لمناسر صدور

المفرد في قمي أع،وها اسم التاارر مق ق،ر ؟.

يحصد اآلن ثمار ما ررعأل في مصر
الحكاي رااتصار تردأ وتنتهي في الكيان الصهيوني ال ي
ت
قرل ثالث أعوام من ننام صنعو رلعينهم وثرتو وان،لق يعررد في التاريخ والجلرافيا فيح ف اسم
إسرائيل من قائم األعداء ويعرث في مناهج التعليم عل النحو ال ي يرميها ويمنحها صوتأل

الجرار لقافل الت،ريق ويسع إل توسيق عملي السالم وتدفئتها
في المحافل الدولي ويقوم ردور
ّ
وتساينها واداال أ،ر ن
مر عل األقل
ويتصل ررئي ،الحكوم الصهيوني
اف عرري جديد فيها
ّ
ّ
أسروعيا لتلقي األورد ار
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ن
التجس ،عل دول ن عرري
العرري  /العرري رومق واحد من دول الماد في تئح اتتهام رالتاارر و ّ
شقيق .
تل

هي النق ،المحوري في المومو  :إللاء تصنيف الكيان الصهيوني عدوا واقحام ق،ر

و حما ،مكانأل األول

عقارا لها عل

إعالم مهني محترم يترن أحالم وت،لعا

العرري والثاني ألنها ت ترال تقاوم وترفض اتنصيا

الصهيوني للمن،ق .
من الناحي القانوني

تردو القمي مهلهل

لغواء الداول إل

شعول الرريق

ماد

المشرو

من أولها إل آارها إ تررئ المحكم الرئي ،مرسي

ومساعديأل من تهم التاارر فين،ق الحكم ررراء كل من محمد محمد مرسي عيس العيا ،وأحمد

محمد محمد عردالعا،ي وأمين عردالحميد الصيرفي واالد حمدي عردالوهال رموان ومحمد

عادل حامد كيالني وأحمد إسماعيل ثار إسماعيل وكريم أمين عردالحميد الصيرفي وأسماء
محمد الا،يل في اتهامهم رالحصول عل مستندا رلرض تسليمها لجها ن أجنري .
وعل الرغم من إقرار المحكم ررراء المتهمين الرئيسيين من الحصول عل مستندا ن رلرض
تسليمها لجها ن أجنري فعنها تعاقل المتهمين ال ين يلتون في المراكر المتلار من تئح اتتهام
يدشن ننام عرد الفتاو
رالعدام األمر ال ي يرّجح أن المستهدف في ه الدراما العري ،كلها أن ّ
رالتجس ،والتاارر رينما في الفي
السيسي عص ار إسرائيليا جديدا يتهم فيأل العرل رعمهم رعما
ّ
اتيجي رائ ،يلني نصا شائها عل إيقاعا
الصور م،رل استر ٌّ
تعد عدوا لمصر ..إسرائيل ت تشكل ا ،ار .
ورموا ار ل

يصدم استسالم رعض األصوا

صهيوني شا

يقول إسرائيل لم

لغراء ومق المتهمين رالتاارر مق ق،ر في سيا ن
ق

واحد مق حكاي الجاسو ،السرائيلي عرام عرام مداال لتلكيد أن متهمي التاارر مق ق،ر لم يالقوا

ترول في قاع المحكم
الحد األدن من المعامل التي حصل عليها جاسو ،إسرائيل ال ي ّ
سراحأل وسلمتأل لسل،ا اتحتالل.

فل،لق

ه ا نو من التعا،ف السا ج المار مق المحكومين رالعدام ت يادم إت ننام السيسي ومن

يقف الفأل ويحقّق غرمأل من القمي ررمتها.
وا ا أا نا في اتعترار أن السياق ينرئ أحيانا أو يحيل أو يفشر أكثر من النص الصريح فال

يصح أن يومق مصريون تعلم المحكم نفسها أنهم أررياء وموا،نون محترمون في مقارن غير
ّ
ن
جاسو ،يحمل الجنسي السرائيلي كما أن ه ا السرد التارياي ت مردود لأل سو
مراشر مق حال
أنأل يحشر ق،ر مق إسرائيل في مقارن ن صامت .
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ت المتهمون جواسي ،وت ق،ر أو أي دول ن عرري أار يهمها التاارر عل جيش الشقيق العرري
األكرر التي تعيش في نل ه ا الننام الرائ ،عل مساعدا ن ومنح وقروض العواصم العرري التي
تتهم إحداها رالتاارر.

في الشوار

الارول ويسرو رالمعجنا
ثم من ّ
يميق وقتأل في التجس ،عل دول جيشها يريق ّ
ويسمح لفيالق من متقاعديأل رعد ومق ملصق ارير استراتيجي معتمد رريق الحكايا

واألرقام كل ليل عل نواصي الفمائيا

وفي سراديل التو شور ؟.

يتجس ،عل دول لديها عرا ،مل التسريرا ؟!
من
ّ

واألسرار

العربي الجديد ،لندن2016/6/20 ،

 .51نتنياهو ليس في خطر
رفيف دروكر
في سن  2007عاد إيهود را ار  .اصمأل الكرير ومساعد السارق الداد ينيف تجند من أجلأل وشق
،ريقأل .ينيف أقنق را ار رلن يردأ في حمل اعت ا ار
المتراهي ر اتأل لكنها كان

ومصالحا  .كان

ه

حمل مهين لرا ار

متفاار رنف ،القدر .وسق ،كرار معارميأل الواحد تلو اآلار :أرراهام

رور ايتان كارل ويتسحاق هيرتسو  .وعند نهاي المنافس نجح را ار وينيف في تجنيد تلييد شيلي

يحيموفيتش وأوفير رين ،أيما.
أنا أيما تسحر

رأل تقريرا ررا ار

العائد .والتقينا في مقه

مكاتل وردون سكرتي ار  .لم يتحدث معي را ار قرل ل

في تل اريل تحدثنا مراشر ردون

ررمق سنين رسرل كتال انتقادي جدا

كترتأل عنأل .جل ،معنا ينيف ال ي اتهمأل را ار في السارق رالمسفولي عن رعض أج ارء الكتال.
وترين أن را ار قد نسي مومو الكتال أو رشكل أدق قام رالتحدث عنأل رهرلي

اعترف ررعض األا،اء التي نسر

ورشكل أدق أكثر

إليأل في الكتال .اآلن هو مصمم عل إصالو الومق.

ت حاج إل محاسر را ار عل سنوا

وجود كورير ل من رجانل نتنياهو .ه القص

اجل الشار إل قو السحر ال ي يست،يق را ار أن يعكسأل وهو اارج السياس .

كرتها من

أيما تعرير مثل السكين رين األسنان لي ،جديدا .في  2005أراد إيهود را ار أن يعلم المعارم

لحكوم أريئيل شارون كيف يفعلون ل  :عائل شارون فاسد حت األسا .،وعل رئي ،الحكوم
أن يالي مكانأل  .وعائل شارون لم تلفر حت اليوم ورلض الننر عن مد توق را ار للعود إل

الحكم فعن هجم رفساء األركان ت تهدد نتنياهو سياسيا.
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يمكن اتستمرار والتسلي في تعري ار
يوجد حسل اتست،العا

مثل رداي النهاي

وأقوال مشاره  .وفي الس،ر األاير ت

شاص يقترل مستو تلييد من مستو تلييد نتنياهو .أغلري الجمهور ت

يحرون رئي ،الحكوم وغير رامين عن أدائأل لكنأل ت ير من يست،يق استردالأل .أغلري كرير في

الساح السياسي تريد تليير نتنياهو رما في ل الكثيرين من وررائأل لكنهم لي ،لديهم الرديل.

من األفمل اتعتراف رحقيق أار وامح هي أنأل لن يولد فجل مرشحا قويا لي ،موجودا حاليا
في الساح  .يحيموفيتش تتوجأل لجمهور صلير جدا موشيأل كحلون يتصرف كمن ت يتج أر عل

المنافس

جدعون ساعر هو معارم تفت فق ،ألشااص الليكود ال ين يكرهون نتنياهو .يعلون

لي ،لديأل حرل غاري اشكناري سيستمر في التلعثم رني غانت ،مصال رالركام وأيما عندما

يتالص منأل فمن المشكو فيأل أن يكون مصنوعا من المواد الم،لور لحداث اتنقالل في الحكم.

يائير لريد سيجد صعور في إنشاء ائتالف .وهيرتسو ت حاج للحديث عنأل أصال.

الفرص الوحيد لومق نتنياهو أمام التحدي هي اتحاد عدد من المرشحين .قال آفي غراي مق
استقالتأل إنأل ينوي تساير نفسأل من اآلن لمهم رناء رديل لنتنياهو .كيف يمكن فعل ل ؟ رواس،

اقنا يعلون ساعر وكحلون رالعالن أنهم سيعملون في حرل واحد وأنهم يتفقون عل الرني التي
ستحدد االل رمع أشهر من سيقف عل رأ ،ل الحرل ويتعهدون رقرول الحسم حت لو كان

يعلون رقم  3رعد ساعر وكحلون مثال.

ه الرني قد تكون است،العا واسعا مثل حرل الوس ،أو نو من اتنتاارا

التمهيدي المفتوح .

من الوامح أن من سيكون رئيسا للحرل سينهر فو ار عل أنأل الرديل لننام نتنياهو .ل سف الشديد

ه ا الرديل ما رال في يمين الاري. ،

أما في يسار الاري – ،حت لو عاد دافيد رن غوريون إل الحيا لي ،هنا أي فرص ألن يوافق

لريد عل رني تهدد إمكاني أن يكون رقم  1في الحرل.

هآرتس

الغد ،عمان2016/6/21 ،
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 .52كاريكاتير:

القدس ،القدس2016/6/21 ،
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