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 .1مشعل :مخططات إقليمية تحاول صياغة المشهد الفلسطيني وفق مقاسات إقليمية
قااال رساايس المالااا السياسااح لحراااة حماااسإ خالااد مطااتل إن هياااس مخففااات إق يميااة لساال دف ااز

ورام هللاإ لمحاولا ااة ةا اايا ة المط ا ا د الم سا اافييح وةا ااس مفاسا ااات إق يميا ااة ولا اايس وةا ااس مةا ااال طا ااتبيا

الم س اافييح .وط اادد مط ااتلإ خ ااعل لف ااان م ااف ااععمي ااين عف ااد ة ااح التاة اامة الففري ااة الدوح ااة مس ااان
األربت ااانإ ع اام أن حم اااس ل اان لس اام ألا ا ااان أن يتب ااس بالط ااين ال ااداخ ح الم س اافييحإ مط ااي ار إل اام
الفواساام المطاالراة بااين الحراااة وةاال إ تلااان هياااس ةااح ات الوقاات خعةااات ولباييااات بيييااا وبيااي مإ

ويتالج ا بالحوار والمجادلة بالحسيمت.
كسر الحصار
وأاد أيه ال ةحة لما سرا حول لراجف لرايا عن طرف رةف الحةار عن از إ ميايما :لراياا لةار
ع اام ةااس الحةااار عاان قفاااؤ اازإ ومساالولوها أااادوا لااسإ والمت ومااات اللااح يمل ا ااا يحاان ةااح قياااد
حماس أي ا لو أرادت االلماس بدون ه ا الطرف اللمفت مي أط ر.
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وأردف مطااتل :يسااتم بااال مااا أولييااا ماان قااو ماان أجاال اساار الحةااار عاان ااز إ ميب ااا إلاام سااتح
الحراة إلم لجييا قفاؤ ز الحراإ تةمطروعيا مطروؤ مفاومة ولحرير وليس مطروؤ حرواإ وةح
ات الوقت يحن يسلتد ألسوأ االحلماالتت.

ولماات إلاام وجااود مبااادرات سياسااية دوليااة هااح أقاارا لماالن الم ارام مي ااا إلاام أن لاااون مبااادرات جاااد إ

ةيع عن اخلعل ميموي ا ةح األساس.
ال نتدخل بشؤون الدول

وجدد رسيس المالاا السياساح اللياياد ع ام سياساة حمااس الفابلاة ةاح عادم اللادخل ةاح طالون الادولإ

تولم يلدخل ةح مةر وال سوريا وال أا طين آخرت .وقال مطتل :أيا واخاوايح ةاح قيااد حمااس يادمم
لما يراه من دمان ةاح عالمياا الترباح وااساعمحإ ميايما أن حمااس دةتات فمياا باه اا يليجاة اللزام اا
بفيم اا وأخعقيال اا واسالفعلية قرارهااإ ورةيا ا أن ليخا مواقاف ياد إراد الطاتوا وحفوق اا .وأويا

أن قباول حراااة حمااس ل اادعم ماان أا دولاة أو فاارف ال يتياح اللفااابس مت اام ةاح ماواقم م وأجياادال مإ
تولم يفبل وال يفبل دعما مطروفا من أحدإ وسي ل يفف مف أمليا وقيايا طتوب ات.

ويااوه إلاام لتااافف الحراااة مااف قيااايا األمااةإ توال لتااارة بيي ااا وبااين قيااية ة ساافينإ ةا ااا قيااايايا
ايمةإ ول ل قيية ة سفين مراز الفيايات.

ولااابف :قااال لااح الافياارون ماان التاارا إن هياااس ماان ياادعمام ليلاااجر بالفيااية الم ساافيييةإ وق اات ل اام:
مرحبا بال من يدعم قييليا الم سفييية ال أن يحاةرها.

العالقة مع مصر
وةااح م ااف التعقااة مااف مةاارإ أاااد مطااتل ياايا الحراااة عاان اللاادخل ةااح الطااين المةاارا الااداخ حإ
واللزام ا بيبف الحدود بين از وساييانإ وعادم الساماد ألحاد أن يلخا

از ميف فاا السال داف األمان

الفااومح المةاارا .ولااابف مطااتل :ععقاليااا مااف مةاار هااح ماان خااعل المخااابرات المة اريةإ وحماااس
بريسة من ال االل امات بيي ا للدخل ةح الطين الاداخ حإ وماا ورد ةاح الوفيفاة الملت فاة باال وان محماود

حجازا ولوةيله بلمتيل التعقة مف حماس ليمح ما قيل عن حراة حماس من ال امات.

اما لمت إلم مواة ة الحراة ج ودها ةح ملابتة قيية الطبان الم سفيييين األربتة ال ين ُخفموا ةاح

مةرإ مف الس فات المةرية.
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أولويات القضية
اما لفرس مطاتل خاعل ا ملاه إلام أولوياات حرااة حمااس ةاح المرح اة الراهياةإ ةاح ال باروز أهمياة
التامل الم سفييحإ ويرور لرليا أولويالهإ والستح الجاد إلم إيجازهاإ وستح الحراة ب ا ا االلجااهإ
اا ار خمس أولويات لطغل حراة حماس ع م الةتيد الم سفييحإ وهح:

أوال :إي ااان االيفسااام ولحفيااس المةااالحة والوحااد الوفييااةإ ماان خااعل حاومااة وحااد وفييااة وايلخابااات

لملسس ااات السا ا فة ومي م ااة اللحري اارإ إي اااةة إل اام لحفي ااس الطا ارااة ة ااح الفا ارار السياس ااح واليي ااالح
والمفاومة.

فاييااا :المحاة ااة ع اام زخ اام االيلمايااة والمفاوم ااة ولحفي ااس اللواة ااس الااوفيح ع اام إدارل ااا ولالياال ااا
مان

وأدوال اإ بما يت م مان يلاسج اا ةاح حماياة األقةام مان اللفسايمإ والفادس مان الل ويادإ والالخ

االحاالعل واالسااليفانإ ولفويااة الموقااف الم ساافييح السياسااح والمياادايح الساااعح إلاام إيجاااز مةااالحيا
وم ماليا الوفيية الملتدد .

فالفا :اسر الحةار عن قفااؤ از إ وايجااد ح اول عم ياة وحفيفياة ألزمالاهإ ولجياا أا حارا جدياد
ع م زإ مف االسلمرار ةح لت يم قدرات المفاومة وجاهزيل ا واالسلتداد ألسون االحلماالت.

رابتاا :التماال وةااس بارامت وآليااات محاادد اطاراس جمياف قفاعااات طااتبيا ةااح الااداخل والخااار -خاةااة
الطاالات -ةااح المطااروؤ الااوفيحإ ومواج ااة االحاالعل ومفاوملااهإ واعاااد االعلبااار لمرجتيلااه الوفييااة
ممف ة ةح مي مة اللحرير الم سافيييةإ عبار سارعة إعااد بياس اا ع ام أساس ديموقرافياة لسام لجمياف

قوى طتبيا بالمطاراة ةي اإ ولتميس رود الطرااة والمسلولية الوفيية.

خامسااا :اللحاارس الم ساافييح بماع يااة ودقااة ع اام الساااحة التربيااة وااسااعمية والدوليااةإ وةااس اساالراليجية
وفيية مطلراة بما يحفاس إعااد االعلباار ل فياية وماايل ااإ وزيااد الادعم واللييياد ل ااإ واطاف حفيفاة
المواقف والممارسات الة يويية ووج ا الفبي أمام التالمإ مف الليايد ع م سياسليا الم سافييية بتادم

اللدخل ةح طلون الدول األخرىإ ولجيا الوقوؤ ةح الةراعات وااليفسامات الجارية ةح ااق يم.

موقع حركة حماس ،غزة2016/6/23 ،

 .2عباس :إذا أرادت "إسرائيل" السالم فعليها إنهاء سيطرتها على شعبنا ووطننا
برواسيل :جدد رسيس الس فة الم سفييية محمود عباسإ مسان اليوم األربتانإ الليايد ع م دعم
الفياد الم سفييية ل ج ود المريسية احعل السعم.

وقال الرسيس ةح مللمر ةحمح مطلرس عفا مباحفاله مف مسلولة التعقات الخارجية ةح االلحاد

األوروبح ةيديرياا مو يرييح ةح برواسيل :ب ه المياسبةإ إييح أود أن أعبر عن لفميييا ل ج ود
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المريسيةإ وا لس لج ود جميف الدول األوروبيةإ ولبيح المج س الوزارا األوروبح ل ه المبادرإ
والطار موةول ل جية الرباعية الدوليةإ والدول التربيةإ بل ولال من طارس ةح اجلماؤ باريس ةح

الفالس من ه ا الط ر .ولابف :إييا يستم بال إخع

اقامة السعم التادل ال ا ييمن األمن

ل جميف ويميح إلم إي ان االحلعل ااسراسي ح ألرييا ولحفيس السعم وع م يحو يمان طتبيا من

التيش بحرية وارامة ةح دولة مسلف ة خاةة بياإ إلم جايا دولة إسراسيلإ للتيطا ةح أمن واسلفرار

وحسن جوار بتيدا عن اللفرف واارهاا.

وأياف :وا ا أرادت إسراسيل السعم مف جيراي ا التراإ ةت ي ا إي ان سيفرل ا ع م طتبيا ووفييا

أوالإ و لس بااليسحاا من أرييا واالعلراف بحفوس طتبياإ وةح ه ا مة حة ابير ل اإ ةتيد إ
سياون من الممان لفبيس مبادر السعم التربية اما جانت ةح مللمر بيروت ل تام .2002

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/22 ،

" .3القدس العربي" :وزيرة االقتصاد تهدد باالستقالة والحمد هللا يرد عليها "استقيلي"
رام هللا :ع مت تالفدس التربحت أن عبير عود وزير االقلةاد ةح حاومة الوةاس الم سفييية هددت
باالسلفالة خعل الج سة األسبوعية لمج س الوزران اللح ايتفدت أول من أمس الفعفان ةح رام هللا.

لان ال ا ةتد الموقف هو رد رسيس الوزران رامح الحمد هللا ع ي ا عيدما أجاا بالتامية تاسلفي ح

أيت بلحم ييح جمي ةت.

وبحسا المت ومات الملوةر ةفد حدفت تالفوطةت (المطاد ) ع م خ مية ارلماؤ أستار ال حوم بمياسبة
ط ر رميان ولوم رسيس الوزران رامح الحمدهللا ل وزير ع م عدم الفيام بمراقبة األسواس وايمعت
األستار ولمطح اهر األ ية الماسد  .لان األمر ال ا دةف وزير االقلةاد ل ل وي باسلفالل ا هو

لمرير أحد الوزران ورقة لرسيس الحاومة الحمد هللا ب ا الخةو

الاعمية بين الفرةين.

ةحدفت المواج ة والمطاد

وبحسا ما ع مت تالفدس التربحت ةإن الحمد هللا ليس هو من اخلار الوزير عود ل ا الميةاإ

وايما وة ت إلم الحاومة من خعل لرطي أحد األطخا
الفرةين ليست جيد وال ودية.

التاريخ :الخميس 2016/6/23
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" .4الخارجية الفلسطينية" تحمل حكومة االحتالل مسؤولية تداعيات حفرياتها تحت القدس
حم ت وزار الخارجية الم سفيييةإ حاومة بييامين يليياهو المسلولية الاام ة حول لداعيات حمريات
سرية أسمل مديية الفدس المحل ةإ اطمت عي ا أمس وساسل إععم إسراسي ية قاس ة إن ما يجرا هو
بمفابة بيان مديية لحت األرة.

وقالت الخارجية الم سفييية ةح بيان :تةوس األرةإ لتمل الس فات ااسراسي ية عبر بيان مدن

اسليفاييةإ وطس طباة فرس يخمةإ والسيفر بالفو ع م التديد من الميازل الم سفييية وفرد
سااي ا مي اإ وهدم ميازل الم سفيييينإ ولحت األرةإ لفوم بلزوير ما هو ةح بافي ا من حفاسس

لاريخية للاد ع م عروبة الفدست.

وأياةت أن تإسراسيل لواةل حمر طباة واستة من األيماس والممرات والساحاتإ واقامة الايس لحت
األرةإ واللععا ةح اآلفار اللاريخية الموجود ةح بافي اتإ مسليار تااليل ااات والجراسم اللح
يمارس ا االحلعل بحس الفدستإ ومحم ة تحاومة يليياهو المسلولية الاام ة عن لداعيات ومخافر

ه ه الحمرياتإ وما يلرلا ع ي ا من ل ديد لحيا الموافيين الم سفيييين وميازل مت.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/22 ،

 .5مستشار لعباس" :إسرائيل" تقوم بحملة عالقات عامة لخلق انطباع عن عالقة وهمية مع الدول
العربية

رام هللا :ق ل مسلطار الرسيس محمود عباس ل طلون االسلراليجية الدالور حسام زم ف من طين
لةريحات أدلم ب ا عدد من المسلولين ااسراسي يين أخي ار عن وجود ععقة سرية داةسة اسراسيل مف
عدد من الدول التربية .وقال لاتالحيا ت أيه لو اان لدى إسراسيل مفل ه ه التعقة السرية ألخمل اإ

مرجحا أن ياون ال دف من وران ه ه اللةريحات هو تحم ة ععقات عامة ل دف إلم لغيير
اللةور عن سياسة التالم التربح ومواقمه من الفيية الم سفيييةت.

وأوي  :تلستم إسراسيل من وران حم ة التعقات التامة ه ه إلم خ س ايفباؤ لدى الجم ور التربح

بين التعقة بين إسراسيل والتالم التربح مماية جدا من دون إي ان االحلعل ااسراسي حإ وهو أمر
وهمحت .وقال إن ةح التالم التربح طخةيات لساعد إسراسيل ع م خ س ه ا االيفباؤإ لاي ا ق ة.

وأاد أن تالتعقة التربية عموماإ والخ يجية خةوةاإ مف الفيية الم سفييية للتدى ملغيرات
السياسة ألي ا لفوم ع م روابف أبتد بافير من االعلبارات السياسية اروابف الدم واللاريخ والجغراةيا

والمةيرت.

التاريخ :الخميس 2016/6/23
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 .6دعوات فلسطينية إلجراء اال نتخابات للخروج من إخفاق لقاءات المصالحة
عمان -يادية ستد الدين :أاد عيو ال جية الليمي ية لمي مة اللحريرإ واةل أبو يوسفإ أهمية تعفد

حوار وفيح طامل وموسف ل مةاسل الم سفييية ةح مةرإ بوةم ا الراعية لم ف المةالحةإ لزاميا
مف اللمسس بالماس الفاهر ةح التام 2011ت.

وقال أبو يوسفإ لاتالغدت من ة سفين المحل ةإ إن تال فانات الفياسية لم لسلففإ حلم اآلنإ لخفح

عفبات إيجاز المةالحةإ بييما المرةة سايحة لحوار وفيح طامل بمطاراة المةاسل الم سفييية
لليمي الماس  2011واللوجه اجران ايلخابات عامةت.

وأوي بين تال هاا إلم االيلخابات التامة يتد مف با رسيسيا ل حلول دون ميسسة االيفسامتإ مطددا

ع م تأهمية إي ان االيفسامإ أوالإ واسلتاد الوحد الوفييةت.

ولابف قاسع إن تهياس مخافر ابير محدقة بالمطروؤ الوفيحإ ةح ل الحاومة اليمييية ااسراسي ية
الملفرةةإ مما يلف ا لرليا البيت الداخ ح الم سفييحإ واللمسس بمواة ة ال أطاال الحوار من

أجل إي ان االيفسامت.

واعلبر أبو يوسف أيه تمن المبار ااععن عن ةطل لفانات المةالحةتإ مرجحا أن تلط د ةلر ما

بتد عيد المفر لحراا مةريا يطيفا ع م م ف المةالحةت.

الغد ،عمان2016/6/23 ،

 .7السلطة تطالب أعضاء السلك الدبلوماسي األجنبي باتخاذ مواقف واضحة تجاه الجرائم اإلسرائيلية
رام هللا :أف تت مساعد وزير الخارجية ل تعقات ملتدد األفراف السمير روان أبو يوسفإ اليوم
األربتانإ أعيان الس س الدب وماسح األجيبح المتلمدين لدى دولة ة سفينإ ع م االيل ااات والجراسم

ااسراسي ية الممي جة بحس طتبيا.

واسل ت أبو يوسف ال فان ال ا عفد ةح رام هللاإ بالحديس عن ااعدامات الميدايية والفلل التمدإ

خار يفاس الفايون ال ا لمارسه إسراسيل الفو الفاسمة باالحلعلإ يد أبيان الطتا الم سفييح

مسل دةة األفمالإ مطير إلم روف قلل الفمل محمود رأةت بدران بدم بارد.

وأادت أن ياا المسانلة لمجرمح الحرا ااسراسي يين يطجت م ع م ارلااا المزيد من الجراسمإ

ياربين بترة الحاسف الفايون الدولح.

وطددت السمير أبو يوسف ع م لحمل دول التالم لمسلوليال ا ويرور إداية األعمال اارهابية

ااسراسي يةإ ميلفد ةمت المجلمف الدولح ع م جريمة إعدام الفمل بدران.
التاريخ :الخميس 2016/6/23
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وةح السياس الهإ قدم وايل وزار اللربية واللت يم بةرا ةال طرحا اامع عن ايل اس إسراسيلإ
لحس أبيان طتبيا باللت يم وخاةة ةح التاةمة المحل ة الفدس.

وأطار إلم خفور السياسات ااسراسي ية الممي جة يد الحس ةح اللت يمإ ويد ي ام اللت يم
الم سفييح ةح الفدس المحل ةإ من يمي ا قيام ب دية االحلعل ةح الفدس الطرقية بلح ير المدارس

الم سفييية ةح المديية من لدريس المياهت الم سفييية.

وفالا وايل وزار اللربية ممف ح الس س الدب وماسح باللدخل التاجل لوقف ه ه الممارسات

ااسراسي ية ير الطرعية ال ادةة إلم فمس ال وية الففاةية والوفيية ألبيان طتبيا ةح الفدس.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/22 ،

" .8القدس العربي" :الحكومة أعلنت موعد إجراء االنتخابات البلدية دون التنسيق مع حماس
ز -أطرف ال ور :ع مت تالفدس التربحت من مةادر خاةة أن الحاومة الم سفييية لم ليسس مف
حراة حماسإ قبل الخا ها الفرار الفايح بإجران االيلخابات الب دية ةح  414هيسة مح يةإ وأن

الحراة لم لةدر بتد قرارها بطين ه ه االيلخابات اللح لحلا للرليبات ابير ع م ةتد عد .

وحاولت تالفدس التربحت اللواةل مف أافر من مسلول ةح حراة حماس ل حةول ع م موقف
الحراة من المطاراة أو عدم ا ةح ل س االيلخابات اللح سلجرا ةح يوم واحد حسا قرار الحاومة

ةح اليمة الغربية وقفاؤ ز .

وقال أحد مسلولح الحراة أن هياس دراسة ل مويوؤإ لان أمر إجران االيلخابات ليس بالس ولة اللح

لحدس عي ا مج س الوزران ةح ق ارره ال ا الخ ةح ج سة أول أمس.

وع م األ ا أن لفوم حماس بدراسة الم فإ قبل أن لخر برد ي اسح من إجران االيلخابات الب ديةإ
خاةة وأن الحراة لم لةدر أا بيان رسمح يتفا ع م قرار الحاومةإ وأن الملر المايية اللح

ط دت الخا مج س الوزران ق اررات أ يبت حماسإ اايت الحراة ل جي ل رد المورا عبر لةري
ةحاةح.

وةح ه ا السياس أطار أحد مسلولح حماسإ إلم أن عم ية إجران االيلخابات لحلا إلم الافير من

اللرليباتإ وأي ا ليست ةفف مرلبفة بإععن لجية االيلخابات اسلتدادها لإلطراف أو لي يم التم يةإ

مطي ار إلم أن األمر يحلا لعلماس ع م ةرس ليمين االيلخاباتإ وا لس المو مين ال ين سيطرةون
ع م لي يم ا وملابتل ا وةرز اليلاستإ خاةة وأيه أطار إلم أن فواقم المو مين ةح لجية االيلخابات

ال لامح ل ا الغرة.

التاريخ :الخميس 2016/6/23
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 .9دائرة شؤون الالجئين تبحث مع "األونروا" أوضاع الالجئين في المخيمات
رام هللا :ويف مدير عام داسر طلون العجسين ةح مي مة اللحرير الم سفيييةإ أحمد حيونإ يوم
األربتانإ مدير عم يات واالة الغوس تاألويروات ةح اليمة الغربيةإ ساوت أيدرسونإ ةح ةور

ال روف الةتبة اللح لتيط ا المخيمات والعجسينإ والحاجة لمزيد من الج د والمال لل بية

احلياجال ا من الخدمات.

وطدد ع م يرور أن ال لمس ااجرانات اللفطمية من جايا تاألويروات بالخدمات المفدمة من قبل

الواالة لعجسينإ ويرور حل األزمة المالية اللح لتايح مي ا واالة الغوس الدولية.

ولفرس المسلوالنإ حسا بيان لداسر طلون العجسينإ إلم اللماهمات اللح لم اللوةل إلي ا بين داسر

طلون العجسين وال جان الطتبية وواالة الغوس واللح بموجب ا لم البدن بلوزيف البفاقات االالرويية
ع م العجسين المسلميدين من بريامت طباة األمان االجلماعحإ وأادا يرور اسلمرار الليسيس

واللطاور لحل ااةة ااطااالت اللح لتايح مي ا المخيمات.

وأطار حيون ةح السياس يمسه إلم إيه يلف ف إلم أن لفوم األويروا بلفوير خدمال ا لعجسين اما
ويوعا والحما

ع م يوعية أةيل ل خدمات المفدمةإ وخةوةا ةح

يواج ا الم سفيييون وةح

ل ال روف الةتبة اللح

ل ااجرانات والسياسة ااسراسي ية اليوميةإ األمر ال ا يتاس حاجة

أابر لل بية احلياجات العجسين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/22 ،

 .11وزير الحكم المحلي :بدأنا باستقطاع ديون الهيئات المحلية لصالح الخزينة العامة
رام هللا -الحيا االقلةادية -والن الطمالح :أاد وزير الحام المح ح د .حسين األعر أن الحاومة
بدأت ملخ ار باسلففاؤ ديون ال يسات المح ية لةال الخزيية التامة.

وقال األعر لات الحيا االقلةاديةت إن الحاومة بدأت ملخ ار بحةر ديون ال يسات المح ية لةال
الحاومة وبدأت بلي يم آليات لسديد الديون اللح لم يمة عن حجم ا لاي ا لةل إلم عطرات

معيين الدوالرات.

التاريخ :الخميس 2016/6/23
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 .11وزير الحكم المحلي :االنتخابات البلدية ستجري وفق نظام القوائم وحسب التمثيل النسبي
رام هللا -الحيا االقلةادية -والن الطمالح :بين أاد وزير الحام المح ح د .حسين األعر أن إجران
االيلخابات هو اسلحفاس ل تم ية الديمفرافيةإ والوزار لتمل مي سلة أط ر ميت السلامال ه ا

االسلحفاس ال ام لطتبياإ حددت أعداد ال يسات وعدد أعيان ال هيسةإ واألخو ةح لجية االيلخابات

المرازية س موا قواسم الياخبين ةح ال هيسة مح ية وهح  141ب دية و 251مج س ب دا وقرواإ إ

سيجرا ايلخاا أافر من  4آالف طخ

ةح الفامن من لطرين أول المفبلإ وسياون ه ه ال يسات

المح ية عبار عن اويغرس يفود الطتا الم سفييح.

وبين األعر إ أيه ال يوجد محددات ةح قايون االيلخابات يد أحدإ وأن الطباا من سية  18سية

ييلخبون يلرطحون ةح سية  25عاماإ والمجلمف الم سفييح مجلمف طاا وه ا يمان لدخول الطباا
ل مجالس المح يةإ ويحن ال يلدخل باسلفيان الاولا اليساسية اللح يي

ع ي ا الفايون.

وأاد األعر أن االيلخابات المح ية المفب ة سلجرا وةس ي ام الفواسم ووةس اللمفيل اليسبح قاسع إن
لال ي ام ايلخابح محاسن ومساوئإ لايه ال يوجد أماميا وقت لمياقطة ي م ايلخابية أخرإ ل لس

سل جرا االيلخابات وةس ما أقرله لجية االيلخابات المرازية ووةس ما جرت ع يه االيلخابات المح ية
السابفة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/22 ،

 .12بالرغم من نفي مصر ..دبلوماسي فلسطيني :سنبدأ ترسيم الحدود البحرية قريبا
ز  -يادر الةمدا :اطف رياة ميةورإ ميدوا ة سفين الداسم ةح األمم الملحد إ عن فبيتة

المطاورات اللح جرت بين الجايبين الم سفييح والمةرا حول قيية لرسيم الحدود البحرية بين
الب دين.

وأاد ميةور ةح لةري خا

لمراسل تالخ يت أويعينت ةح ز إ أن توزير الخارجية الم سفييحإ

الدالور رياة المالاحإ فرد ع م ي يره المةراإ سام

ووزير الخارجية المةرا رحا بالمار ةح حيي ات.

طاراإ ةار لرسيم الحدود البحريةإ

وأياف ميةور :تطارا أب غ المالاح أن مةر لرحا ب لسإ وجاهز ل بدن بل س المباحفاتإ وأن

ع م الجايا الم سفييح إرسال فواقمه الميية الخاةة ل بدن ب ا بطال رسمحتإ ملادا أن تهياس

لرحيبا مةريا بالمار إ وال لوجد أا متاريةإ ولان األمر لم ييم ع م أرة الواقفإ وال لزال هياس
مباحفات ولحييرات لجرا ل بدن ب ات.

التاريخ :الخميس 2016/6/23

العدد3973 :

ص

12

وأياف ميدوا ة سفين الداسم ةح األمم الملحد  :تالخفوات األولية بدأيا ةي اإ ويحن يج ز ارسال
الفواقم الميية لمةر ل بدن بمطاورات لرسيم الحدود بطال رسمحإ وما لبفم مجرد مساسل ةييةإ

يلميم أن يلم إيجازها خعل ةلر قريبة جدات.

لةريحات ميةور جانت ردا ع م يمح الملحدس باسم وزار الخارجية المةريةإ أحمد أبو زيدإ ما

لم لداوله ةح وساسل ااععم ملخ ار عن مماويات لجري ا الفاهر مف الس فة الم سفييية للرسيم

الحدود البحرية.

موقع الخليج أونالين2016/6/20 ،

 .13تيسير خالد :االحتالل يستسهل القتل نتيجة فتاوي الحاخامات
رام هللا :دان عيو ال جية الليمي ية لمي مة اللحرير ليسير خالدإ الجريمة اللح ارلابل ا قوات
االحلعل باسل داف مجموعة من األفمال اايوا ةح فريف م من المسب ةح بيت سي ار إلم بيول م ةح

بيت عور اللحلا واسلط د ع م إفرها الفمل محمود رأةت بدران ( 15عاما)إ ليلجاوز ب لس عدد

ط دان ايلماية الفدس  220ط يدا بيي م  55ط يدا من األفمال دون سن الفامية عطر .

وأاد خالد وال ا يطغل ميةا عيو المالا السياسح ل جب ة الديمفرافية للحرير ة سفينإ أن
اسلس ال قوات االحلعل اليغف ع م الزياد هو يليجة ميففية وفبيتية ل ففاةة الساسد ةح األوساف

السياسية والتسارية الحاامة ةح (إسراسيل) ولسياسة اللحرية اللح لمارس ا األحزاا اليمييية

الملفرةة مف ما هح يليجة فبيتية وميففية لملاوى حاخامات ةح (إسراسيل).

وقال ةح لةري ةحمح :تإن اعلراف قوات االحلعل بيان ع م لحفيفات أولية بفل ا الفمل بدران
بفريس الخفيإ يياعف من مسلوليل ا عن ه ه الجريمة ويلاد ةح يون مس سل الجراسم اللح

لرلاب اإ الحاجة الم حة للوةير الحماية الدولية ل طتا الم سفييح لحت االحلعلت.

وطدد ع م يرور دعو المجلمف الدولح إلم لحمل مسلولياله خاةة ةح يون ايلخاا سمير

(إسراسيل) ةح األمم الملحد دايح دايونإ رسيسا ل جية السادسة (الفايويية) ةح الجمتية التامة لألمم
الملحد ودعو ه ه ال جية لحديدا إلم اللحرس باعلبارها متيية بايفباس الماقية جييف الرابتة لتام

 1949ع م األرايح الم سفييية المحل ة بتدوان حزيران  1967ومتيية بحماية المدييين لحت
االحلعل ةح روف الحراإ وةل لحفيس بجريمة قلل الفمل بدران و يره من أفمال ة سفين ع م

أيدا قوات االحلعل.
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 .14حمدان :نأمل أن تستمر تركيا بممارسة الضغط على "إسرائيل" من أجل دفعها إل نهاء حصار غزة
بيااروت :أطااادت حراااة حماااس بالاادور اللراااح ةااح دعاام الفيااية الم ساافيييةإ والتماال ماان أجاال رةااف
الحةااار الممااروة ع اام قفاااؤ اازإ وأااادت أيااه تدور يلااماال مااف باااقح أدوار أةاادقان ة ساافين وال

يلتااارة مت ااات .وأعاارا مساالول التعقااات التربيااة ةااح حراااة تحماااست أسااامة حماادان ةااح لةاريحات
خاةااة لا ا تقاادس باارستإ عاان أم ااه ةااح أن لساالمر الفياااد اللرايااة ةااح ممارسااة اليااغف ع اام حاومااة
االحلعل من أجل دةت ا إلم إي ان الحةار الممروة ع م قفاؤ ز مي يحو عطر أعوام.

وأياف :تمن الوايا أن الجاياا اللرااح با ل ج اودا ابيار مان أجال رةاف الحةاار عان قفااؤ ازإ

لان اللتيت الة يويح اان ابيرات

ورةة اللت يس ع م ما ليطره وساسل ااععم ااسراسي ية عن لخ ح لرايا عن طرف رةف الحةار عن
ااز مفاباال المةااالحة مااف تإس اراسيلت .وقااال :تليساات لاادييا متفيااات دقيفااة ماان الجايااا اللراااح حااول

مجريااات المماويااات بااين االحاالعل ولرايااا بطااين لفبيااف التعقااات بيي ماااإ لاييااا ييماال أن يلة ا ا

الموقف اللراح بإي ان الحةارإ وأن يلم اللوةل إلم لماهمات لي ح ه ا الحةار ال الم ع م زت.

ع اام ةااتيد آخاار أاااد حماادانإ أن الفيااية الم ساافييية لحلااا إلاام دعاام ع اام مساالوى األمااة بيام اااإ

وقال :تيحان ةاح حمااس يساتم لحطاد األماة باام اا ع ام المسالويين الرسامح والطاتبح للييياد الفياية
الم سفيييةإ ةح إفار من اللاامل وليس ةح افار من اللياةس واللجا ات.

وأياااف :تل ا ا يحاان ييماال أن ياالم الي اار إلاام الاادور اللراااح ةااح دعاام الفيااية الم ساافييية ةااح إفااار

اللاامل بييه وبين باقح األفراف الداعمة ل فياية الم سافييية .وةاح ها ا اافاار ييمال أن ليماو جمياف
األدوار ولزداد ليفي ار لةال الفيية الم سفيييةإ ع م حد لتبيره.

قدس برس2016/6/22 ،

 .15حماس :اجتماع الدوحة األخير فشل بسبب مواقف فتح وتراجعها عما تم االتفاق عليه سابقا
ااز  -خالااد أبااو عااامر :أةاايا الم ساافيييون بخيبااة أم ال جديااد إ بتاادما لرقب اوا بطااغف يلاااست الج ااود

اللح يب ل ا الجايا الففراإ مي ما يزيد عن ط رينإ اي ان االيفسام بين حرالح ةال وحمااسإ لاان

جان ااععن يوم  18من حزيران /يوييو الجاراإ عن ةطل مباحفات المةالحة.

ماان ج لااهإ اعلباار اليااافس باساام حماااسإ سااامح أبااو زهااراإ أن تاجلماااؤ الدوحااة األخياار ةطاال بساابا
مواقف ةل ولراجت ا عما لم االلماس ع يه سابفا ةح التديد من الم ماتتإ بحسا لتبيره.

وأياف لاتعربح21ت أن تةل أةرت ع م عدم االعلراف بطرعية مو مح قفاؤ زإ ورةيت لمتيال
المج ااس اللط اريتحإ وهااح ب ا لس للحماال المساالولية عاان ةطاال اجلماااؤ الدوحااة ي ا ار لتاادم وجااود إراد
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سياسااية لاادي ا ماان أجاال لحفيااس المةااالحةإ واة ارارها ع اام محاولااة إقةااان حماااس سياسااياإ وةاارة
سياسية األمر الواقف ع ي ات.

موقع "عربي 2016/6/23 ،"21

" .16عربي  :"21قيادات بفتح كشفت عن ضغوطات مصرية لمنع توقيع اتفاق المصالحة برعاية قطر
ز -خالد أبو عامر :خيبة أمل جديد إ أةابت الطارؤ الم سفييح بتدما لرقا بطغف يلاست الج اود

اللح يب ل ا الجايا الففراإ مي ما يزيد عن ط رينإ اي ان االيفسام بين حرالح ةال وحمااسإ لاان

جان ااععن يوم  18من حزيران /يوييو الجاراإ عن ةطل مباحفات المةالحة.

واطمت أوساف قيادية مفرباة مان ةال إ رةيات اطاف هويل ااإ لااتعربح21تإ عان تياغوفات مارسال ا
مةر ع ي اإ لميف لوقيف الماس المةالحة برعاية قفارإ ومحاولاة يفال ها ا الم اف إلام الفااهر احياان

الدور المةرا من جديد ةح الساحة الم سفيييةتإ وةس المةدر.

لااان الملحاادس باساام ةاال إ أسااامة الفواساامحإ اعلباار -ماان ج لااه -أن تلفااانات الدوحااة أ اارت بطااال
واي وج ح أن حماس ير جاهز بتد ل وحد الوفيية والطرااة السياسية المبيية ع م أساس الوفن

وليس الجماعةتإ اما قال.

وقااال ل ااتعربح21ت إن تال اام الوحيااد لحراااة حماااس ماان لفااانات المةااالحة ياماان ةااح إي ااان مطااا ل ا
المالية اللح لتايح مي اإ وه ا ير مفبول من قبل ةل ت.

موقع "عربي 2016/6/23 ،"21

 .17فتح تحث حماس على القبول بإجراء انتخابات المجالس المحلية في قطاع غزة
حسن جبر :دعت حراة ةل إ أمسإ حراة حماس إلام ااعاعن الماورا عان الفباول باإجران ايلخاباات
مح ية واالللزام بفرار حاومة اللواةس الوفيح ال ا أةدرله خعل اجلماع ا األخير ةح رام هللا.

وفالا الدالور ةيةل أبو ط ع عيو ال يسة الفيادية الت يا لحراة ةل ةح قفاؤ ازإ حمااس بتادم

لتفياال إجاران االيلخابااات ةااح قفاااؤ ااز إ ملااادا أن اساالمرار الويااف ع اام مااا هااو ع يااه ياار مفبااول
ٍ
حديس لاتاأليامت إلم أن ترةاة االيلخاباات يحمال مادلوال سا بيا
وسيتزز االيفسام .وأطار أبو ط ع ةح
وي ر يتف اللماير الديمفرافح ألا ج ٍاة لارةة إجاران االيلخابااتتإ ميوهاا إلام يارور أن ل لازم
حراة حماس بإجران االيلخابات ولفبيس التم ية الديمفرافية ليفول الموافن الم سفييح ا مله.

وأااد أن إجاران االيلخاباات م مااة مان م ااام حاوماة اللواةااس الاوفيح ويجااا أن لطامل ااةااة محاة ااات

ال ااوفن ع ا اام حا ااد سا اوان ةا ااح اليا اامة الغربي ااة وقفا اااؤ ا ااز إ متلبا ا ار أن االيلخابا ااات لتفا ااح ل م ا اوافن
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الم سفييح أن يفول ا مله عبر ةياديس االقلراؤ .ودعا إلم عدم لجاوز حاس الماوافن الم سافييح ةاح
المطاراة بطال ديمفرافح ليخلار الج ة اللح سلمف ه ةح ال يسات المح ية.

يط ااار إل اام أن حرا ااة حم اااس ل اام لة اادر حل اام ال ح ااة أا موق ااف ع اان رةيا ا ا أو مواةفل ااا اجا اران
االيلخابااات المح يااة ةااح قفاااؤ ااز والمفاارر ةااح الفااامن ماان لط ارين األول الفااادم وهااو الموعااد ال ا ا

حددلااه الحاومااة اجراس ااا بطااال مل ازامن ةااح الياامة و ااز  .وع ماات تاأليااامت ماان مةااادر ملتاادد أن

حم اااس الل ااح ل اام لت اان موقم ااا م ااا ازل اات ل اادرس الفا ارار المياس ااا وة ااس رليل ااا لألم ااور .وأط ااارت ها ا ه
المةا ااادر إلا اام أن حمااااس عفااادت خا ااعل األياااام المايا ااية ع ااد اجلماعا ااات م ااف أعيا ااان ما اان لجيا ااة
االيلخابات المرازية دون اللوةل إلم قرار واي .

األيام ،رام هللا2016/6/23 ،

 .18مسؤول بحماس لـ"القدس العربي" :ندرس إجراء االنتخابات البلدية ولكن القضايا اإلدارية قد تُ ِفشلها

ز – أطرف ال ور :ع مت تالفدس التربحت من مةادر خاةة أن الحاومة الم سفييية لم ليسس مف

حراااة حم اااسإ قب اال الخا ه ااا الفا ارار الفاي ااح بااإجران االيلخاب ااات الب دي ااة ة ااح  414هيس ااة مح ي ااةإ وأن
الحراة لم لةدر بتد قرارها بطين ه ه االيلخابات اللح لحلا للرليبات ابير ع م ةتد عد .

وحاولت الفدس التربح اللواةل مف أافر من مسلول ةح حراة حماس ل حةول ع م موقف الحرااة

ماان المطاااراة أو عاادم ا ةااح ل ااس االيلخابااات اللااح ساالجرا ةااح يااوم واحااد حسااا ق ارار الحاومااة ةااح

اليمة الغربية وقفاؤ ز .

وقال أحد مسلولح الحراة أن هياس دراسة ل مويوؤإ لان أمر إجران االيلخابات لايس بالسا ولة اللاح

لحدس عي ا مج س الوزران ةح ق ارره ال ا الخ ةح ج سة أول أمس.

وةح ه ا السياس أطار أحد مسلولح حمااسإ إلام أن عم ياة إجاران االيلخاباات لحلاا إلام الافيار مان

اللرليباتإ وأي ا ليسات ةفاف مرلبفاة باإععن لجياة االيلخاباات اسالتدادها لإلطاراف أو لي ايم التم ياةإ
مطاي ار إلاام أن األماار يحلااا لعلماااس ع اام ةاارس لاايمين االيلخاباااتإ واا لس المااو مين الا ين سيطارةون
ع م لي يم ا وملابتل ا وةرز اليلاستإ خاةة وأيه أطار إلم أن فواقم المو مين ةح لجية االيلخابات

ال لامح ل ا الغرة.
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 .19حماس تنفي ما نشرته "رأي اليوم" عن اإلدالء بتصريحات حول مفاوضات تركيا "واسرائيل"
ااز  :يماات حراااة حماااس مااا يساابله ةااحيمة ترأا اليااومت إلاام مةااادر ماان الحراااة حااول المماويااات
اللراية بطين رةف الحةار عن ز .

وأااد اليااافس باسام تحماااست سااامح أباو زهاارا أن قيااادات الحرااة أو مسااسولي ا لاام يادلوا ل ةااحيمة باايا

لةريحات ب ا الطين.

وق ااال ة ااح لةا اريحات ة ااحمية ل ااه تإن حرا ااة حم اااس للا ااد اعلزازه ااا ب ااالموقف اللرا ااح المس ااايد لغ ااز

ول فيااية الم ساافيييةت .ودعااا أبااو زهاارا ةااحيمة ترأا اليااومت إلاام اللوقااف عاان اللطا ير بحراااة حماااس
واألفراف المياةر ل طتا الم سفييح.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2016/6/22 ،

" .21المبادرة الفلسطينية" تعلن عن استراتيجية وطنية لمواجهة االحتالل وتحقيق الحرية واالستقالل
رام هللا :أاااد األمااين التااام لحراااة المبااادر الوفييااة الم ساافيييةإ الاادالور مةاافمم البر ااوفحإ أيااه ال
يمان مواج ة االحلعل ااسراسي ح إال بحراة مي مة ة سفييية ولمل س الرلية واالسلراليجيةت.

جان لس خاعل ماللمر ةاحمح عفاد ةاح مرااز وفان لإلعاعم بارام هللاإ الياومإ قادم خعل اا البر اوفحإ
وأعيان من قياد حراة المبادر ةح ارى ايفعقل ا الا14إ اسلراليجية وفيية بدي ة ل دف إلام لغييار

ميزان الفوى لةال الطتا الم سفييح من أجل لحفيس الحرية واالسلفعل.

وأوي البر وفح أن ته ه االسلراليجية هح خعةة للجارا عديد خايا ا الطاتا الم سافييح ع ام

مر عطرات السيوات ولم التمل مفوال ع ي ا خعل اآلوية األخير ت.

وقااال البر ااوفح إن تها ه االساالراليجية ل ااا أهميااة ةااح اال محاااوالت ابياار يمارسا ا االحاالعل ماان أجاال
لةاامية الطااتا الم ساافييحإ أهم ااا جراسمااه بحااس طاابابيا وأفماليااا وآخاارهم الفماال محمااود باادرانإ ال ا ا

قل له (إسراسيل) بتطرات الرةاةات وخرجت للفول إيه قلل عن فريس الخفي!ت.

واقلاارد البر ااوفح ةااح ه ا ه االساالراليجية أعمااد خمسااة ماان أجاال الي ااوة بالطااتا الم ساافييح أول ااا
المفاومة الطتبية والمفاومة ع م األرةإ وهح أافار األطااال لايفي ار ةت ياا ةاح وجاه االحالعل وها ا ماا

أفبلله ايلماية عام .1987

وفااايح األعمااد –وةفااا ل بر ااوفح-حراااة الليااامن الاادولح وةاارة التفوبااات ع اام (إساراسيل) ومفافتااة

بياست اإ اللح للاد ايه بدون املداد دولح ال يمان أن ييج  .وما يفبات لاس هاو ال جاوم ااساراسي ح

الطرس ع م حراة المفافتةإ واللح ابدت إسراسيل خساسر بحوالح  31م يون دوالر التام المايحت.
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وفالف ااا دعاام الةاامود الااوفيح ولتزيااز الوجااود الم ساافييح ع اام األرة ماان خااعل سياسااات وب ارامت
اقلةادية وليموية لفوم ع م التدالة االجلماعية وعدالة لوزيف الموارد.

وبحسااا البر ااوفح ةااإن اربااف األعمااد ياارور وجااود قياااد موحااد ل طااتا الم ساافييح والفبااول بمباادأ

التماال الجب ااواإ ولفااوير مي مااة اللحرياار للةااب إفااا ار لفياااد جماعيااة موحااد إ ةااع يساالفيف أحااد
المةاسل االيمراد بالفرار السياسح ما يتيح يرور اللوجه اليلخابات لخر بفياد يطارس ب ا الجميف.

وأطار إلم التمود الخامس ال ا يلاد ع م يرور لاامل ماويات الطتا الم سفييح ولوحياد فاقالاه

ةااح ااةااة أماااان لواجاادهإ حااول أهااداف :الحريااة والتااود والتدالااة والمساااوا واساافاف مي ومااة اللمييااز
والمةل التيةرا ولحفيس االسلفعل.

فلسطين أون الين2016/6/22 ،

" .21إسرائيل" تحكم بمؤبدين و 30عاما إضافية بحق أربعة معتقلين متهمين بعملية إيتمار
الفدس -وااالت :أةدرت محامة إسراسي يةإ أمسإ حاماا بالساجن ملبادين و 30عاماا إيااةيةإ بحاس

أربتة متلف ين ة سفيييينإ لل م م بليمي عم ية ايلمار اللح وقتت قرا ب اد بيات ةورياس طارس يااب س
وأسمرت عن مفلل مسلوفن ةح بداية لطرين األول المايح .وقاال محاامح المتلف اينإ خالاد األعار إ
إن الحااام ةاادر بحااس ااال ماان :أمجااد ع يااواإ وااارم المةااراإ وساامير الاوساااإ ويحياام الحااا حماادإ

وجميت م من مديية ياب س.

و ار األعر أيه لم ليجيل الحام ع م فعفة متلف ين آخرينإ مل مين ب ات الفييةإ إلم ط ر لماوز

المفبل .ودايت المحامة المتلف اينإ وهام مان حرااة حمااسإ ع ام خ مياة عم ياة إفاعس ياار قارا ب اد

بيت ةوريس طرس ياب سإ ةح لطرين األول المايحإ قلل خعل ا مسلوفن وزوجلهإ ولام اعلفاال م بتاد

أيام من ليمي التم ية.

األيام ،رام هللا2016/6/23 ،

 .22حماس :الحكم على أربعة من منفذي عملية إيتمار بالمؤبد مرتين ال يساوي الحبر الذي كتب به
قال اليافس باسم حراة حماس حسام بدرانإ إن الحام التسارا ااسراسي ح ع م  4من ميم ا عم ية

ايلماارإ اللاح وقتات قارا ب اد بيات ةورياس طاارس يااب سإ بالملباد مارلينإ ال يساااوا الحبار الا ا الااا
بااهإ ملااادا أن سااجون االحاالعل لاان لغ ااس ع اام أبفااال طااتبيا ومفاوميااهإ مااا دام ع اام أرياايا مفاومااة

قادر ع م لحرير األسرى بةمفات اللبادل المطرةة .وأطاد بدران ةاح لةاري ةاحمحإ ياوم األربتاانإ

ببفولااة أة اراد خ يااة الفسااام اللااح يم ا ت عم يااة إيلمااار البفوليااةإ مطااي ار إلاام أي اام ايلفم اوا لاادمان عاس ااة
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دوابط ااة الل ااح حرق ااا الحف ااد الةا ا يويح بيي اري ااهإ وأي اام ايلميا اوا ل بي ااة لي اادان ح ارس اار المس ااجد األقة اام
المبارس.

وأاااد باادران ع اام أن عم يااة إيلمااار الل ااح ااياات ط ارار ايفعق ااة االيلمايااةإ لاام لا اان التم يااة األول اام

ل مفاومة ولن لاون األخيرإ ةح فريس اللحرير ال ا يرسمه الط دان واألسرى بليحيال م الت يمة.

ُي ار أن المحامة التسارية الة يويية أةدرت اليوم حاما بالسجن الملبد مارلين و 30عاماا بحاس 4

من أةراد خ ية الفسام اللح يم ت عم ية إيلماار وهام األسارى أمجاد ع ياواإ ويحيام الحاا حمادإ واارم

المةااراإ وساامير الاوساااإ ةيمااا أج اات ل ط ا ر المفباال محاامااة  3أساارى آخ ارين ماان ات الخ يااة وهاام
األسرى ار ا ع يواإ وزيد عامرإ وبسام الساي .

موقع حركة حماس ،غزة2016/6/23 ،

 .23علي بركة يؤكد حرص الفلسطينيين على أمن لبنان
بيااروت :أقاماات حراااة حماااسإ يااوم الفعفااان ( )6-21إةفارهااا الساايوا ةااح التاةاامة ال بياييااة بيااروتإ
بحيور السمير الم سفييح أطرف دبور ومحمد ماجدا ممفل السمير ااي ارياح وممف اين عان المةااسل

الم سفييية الوفيية وااسعمية واألحزاا ال بيايية.

لحدس عفا ايل ان ااةفار ممفل حراة حماس ةح لبيان ع ح براةإ ال ا قال إن األمة لحلا اليوم
وحد الةف التربح وااسعمح أمام ما يحدس من يزاعات وةرقة ةح الميففة.

ودعا براة إلم لوحياد الموقاف الم سافييح المراازاإ مان خاعل عفاد اافاار الفياادا لمي ماة اللحريار

مطير إلم أن الموقف الم سفييح ةح لبيان موحد أمام ما لتةف بالب د من أزمات.
ا
الم سفييحإ

وقال :تما يجرا اليوم من مجازر وحروا ةح أمليا والميففة ما هاو إال الغاان الفياية األم أال وهاح

الفيية الم سفيييةت.

وأياف إن تالمخيمات الم سفييية ةح لبيان ليست ةيدوس بريد ألحدإ ولان لااون طاواة ةاح خاةار

لبيانإ وان المةاسل الم سفييية لتمل مطلراة لدرن المطاريف المليويةت .وفمين لبيان والطتا ال بياايح

وقال تال أفماؤ ل م سفيييين ةح لبيانتإ ملاادا أن الم سافيييين يرةياون اللاوفين وأن مطاروع م هاو
لحفيس التود لم سفين والحما ع م أمن وأمان المخيمات.
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 .24حريق في مستعمرة "جيلو" بعد إلقاء زجاجات حارقة
الفدس :ارت مةادر إسراسي ية أن حريفاا ايادلف ةاح مسالتمر المفاماة ةاح الفادس المحل اةإ مساان ياوم
األربتانإ جران إلفان عد زجاجات حارقة يحو ميازل المسلوفيين ةح المسلتمر .

وحسا مةاادر عبرياةإ ةاإن فاواقم اافماان اسالفاعت بتاد يحاو  15دقيفاة مان إخمااد الحرياس مطاير

إلم أن قوات من جيش االحلعل بدأت بالبحس عن م فح الزجاجات الحارقة.

القدس ،القدس2016/6/22 ،

 .25وزير المواصالت واالستخبارات اإلسرائيلي يحذر من "بدائل بناء ميناء غزة"
الفدس المحل ة -لرجمة ةاما :حا ر وزيار المواةاعت واالسالخبارات ااساراسي ح تيساراسيل ااالست ياوم

األربتااان ماان مغبااة رةااة خفلااه الراميااة إلاام إيطااان جزياار ةااياعية قبالااة قفاااؤ ااز للطااال مييااان
مسلفب يا له.

وقال االس ةح لفان أجراه مته موقف الفيا التبرية السابتة إن باديل خفلاه اللاح لفياح بإيطاان جزيار

ةياعية ع م بتد فعفة أميال مان طاوافغ از وربف اا بالففااؤ ساياون قا ار ار أوروبياا بإيطاان الميياان
ع م سواحل الففاؤ مباطر إ مطي ار إلم وجود مطروؤ ا ا ع م جدول أعمال االلحاد األوربح.

و ا اار ا ااالس أن خفل ااه لح ا اام بد ارس ااة جدي ااة داخا اال الاابيي اات ام ااا لح ا اام أيي ااا بمواةف ااة اليما ااين
ااسراسي ح وع م رأسه وزير اللت يم يملالح بيييت ال ا يرى ةح المطروؤ ايمةاال ي اسيا عن الففاؤ.

ةح حين اعلبر االس أن الخيار األسوأ يلمفل ةح إقامة مفار ةح از إ واةاما لاس بالاارفاة تباالي ر
إلم عدم قدر (إسراسيل) ع ام مراقباة ماا يادخل ويخار تإ ةاح حاين مان م ازياا خفلاه أن الميياان ساياون

بالمياه الدولية ولحت سيفر دولية لراقا ما يدخل ويخر .

وحااول مساااعيه اقياااؤ الحاومااة ااس اراسي ية بالخفااة الم ا اورإ قااال اااالس توة ا يا إلاام المرح ااة اللااح

لساابس الحساام ةااح المج ااس الااوزارا المةااغر ل حاومااة ااس اراسي ية الاابيياات مااف ليييااد واسااف جاادا ماان

الوزران.

وأياااف توة ا يا إلاام مرح ااة اطاامت ةي ااا الخفااة أمااام التااالم ال ا ا ياارى ةي ااا خفااة إيجابيااةإ والتااالم
يالطف أيه ال مة حة اسراسيل ةح حبس ساان ز ولان ةفف الحما ع م أمي ات.

وحا ا ر ال ااوزير ااسا اراسي ح م اان أن إهم ااال الخف ااة ورةيا ا ا ةس ااياون هيال ااس ب ااديل أسا اوأ وه ااو الب ااديل
األوروبااح الا ا يفيااح بإقامااة مييااان ومفااار بالففاااؤ ر مااا عاان تإساراسيلتإ مطااي ار إلاام وجااود مطاروؤ
قرار بين وزران المواةعت بااللحاد األوربح اقامة مييان ومفار ةح ز وان ع م تإسراسيلت اسلباس

األمور.
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ويبه إلام وجاود مةا حة إساراسي ية واياحة ةاح لتمياس المةال باين اليامة و از قااسع تيجاا أن يم ام
بان لدى اليمين ةح (إسراسيل) مة حة وايحة بتدم حدوس مةاالحة ة سافييية ولواةال باين اليامة

و زت.

ولابف أن تايمةال ز عن اليمة لم يلم اسلغعله حلم اآلنإ و(الرسيس محمود عباس) أبو مازن ال

يلج أر ع م الخرو يد المار ألي ا لخمف من الحةار ع م الففاؤ ولان مفربوه يفولون إي ا وةمة

لميف قيام دولة ة سفييية واحد مسلفبعت.

وواةاال حديفااه ق ااسع ت هيالااس مة ا حة اساالراليجية هيااا يجااا أن يحفف ااا وباادال ماان خيااار ةاال المماار
اآلمن ال ا يفسم البعد إلم قسمين ةح المسلفبل ة ياس ةرةة ل مبادر لخفة لمةل اليامة عان از

ولجد ز مليمسا أمام التالم ويخ ح فرةيا من المسسوليةإ والحديس هيا عن ماسا ةففت.

وحول لمويل لااليف ها ا مطروؤ ار االس أن تإسراسيلت لن يدةف أ ور واحد بل سييلح الدعم من

الدول المايحة والدول التربية.

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2016/6/22 ،

 .26نتنياهو يستعين ببوتين لمنع صدور تقرير دولي يدين "إسرائيل"
ز  -ةال اليتامح :اطمت محاةل رسمية إساراسي ية أن رسايس الاوزران ااساراسي ح بيياامين يلييااهوإ

الةاال بااالرسيس الروسااح ةعديمياار بااولينإ وف ااا ميااه اللحاارس ماان أجاال ميااف إةاادار ال جيااة الرباعيااة
لفري ا ا ار يحما اال إس ا اراسيل المسا االولية عا اان الجما ااود ال ا ا ا ايل ا اات إليا ااه المماويا ااات بطا ااين حا اال الفيا ااية

الم سفييية.

و ااار باااراس رةياادإ المت ااس السياسااح ةااح ةااحيمة ته ا رلستإ أن يليياااهو حااس بااولين ع اام اساالغعل
عياوية روساايا ةااح ال جيااة الرباعيااةإ والف ااا ماان وزياار خارجيلااه ساايرجح الةااروفإ متاريااة إةاادار
اللفرياار ال ا ا يملاارة أن يلياامن ايلفااادات ياار مساابوقة لأليطاافة االسااليفايية ةااح الياامة الغربيااة

والفدس.

وطاادد رةيااد ةااح لفرياار يطارله الةااحيمةإ األربتااانإ ع اام أن يليياااهو ياراهن ع اام دور بااولين ةااح تإيفااا

إس اراسيل ماان ي اربة قويااةت ةااح الساااحة الدوليااةإ مطااي ار إلاام أن ةاادور لفرياار تالرباعيااةت سيميااح إلاام
يفاش ةح مج س األمن سييل ح بلبيح المبادر المريسيةإ اللح لتاري ا إسراسيل بطد .

وةااح سااياس ملةاالإ ااارت اا اعااة التبريااة ة اباد األربتااانإ أن روساايا أعفاات إس اراسيل الافياار ماان
الملطرات ع م وقوة ا إلم جايب ا ورةي ا المبادر المريسية.
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ويف ت اا اعة عن مةدر ةاح دياوان يلييااهو قولاه إن يلييااهو تيفاس بتماس اللازام باولين باالوقوف إلام
جايا إسراسيل أافر من ففله ةح اللزام إدار الرسيس أوبامات.

يا ار أن ةااحيمة تميااور ريطااونت اليمييياة ااساراسي ية اطاامت الجمتاة المايااحإ أن باولين لاام يساالبتد
أمام يليياهو خعل لفاس ما األخير ةح موساو أن لسالخدم روسايا حاس الايفة الميلاو ياد أا مطاروؤ

قرار ةح مج س األمن يي

ع م ةرة متايير للسوية الةراؤ ال لفب ا إسراسيل.

ويف اات الةااحيمة عاان مساالول إساراسي ح حياار ال فااان بااين بااولين ويليياااهوإ قولااه إن ال ارسيس الروسااح
تيخر عان فاوره مان أجال اسلرياان إساراسيل ولفاديم األدلاة ليلييااهو ع ام أياه متياح بلتمياس الطارااة

متهت.

موقع "عربي 2016/6/22 ،"21

 .27الرئيس اإلسرائيلي :استبعد التوصل التفاق سالم دائم مع الفلسطينيين في الوقت الراهن
برواسال  -الوااااالت :قاال الارسيس ااساراسي ح رلوةااين ريم اينإ األربتااانإ إياه يساالبتد اللوةال اللماااس

سااعم داساام مااف الم ساافيييين ةااح الوقاات الاراهنإ داعيااا االلحاااد األوروبااح ل مساااعد ةااح بيااان الففااة بااين

الفرةين .وأياف ريم ين ةح ا مله اللح ألفاها األربتان أماام أعياان البرلماان األوروباح ةاح برواسال

أن تالفياد ااساراسي ية الميلخباة لادعم حال الادوللين (ة سافييية واساراسي ية) لطاتبين افياينتإ إال أياه ةاح
الوقاات يمسااه اساالبتد اللوةاال اللماااس سااعم داساام مااف الم ساافيييين ةااح الوقاات الاراهن .وأويا الارسيس

ااسراسي ح أن ال روف السياسية وااق يمية اللح من طيي ا أن لمان الفرةين مان اللوةال إلام المااس
سعم داسم ت ير معسمةتإ بسبا تايتدام لام ل ففة بين الفيادات والطتاتإ ع م حد قوله.

وفال ااا ريم ااين اليا اواا األوروبي ااين بالمس اااعد ة ااح ل ااوةير ال ااروف المعسم ااة للحري ااس مس ااير الس ااعم

الملتفاار ةااح الطاارس األوساافإ وقااال :تساااعدويا بالجاااه لحفيااس خفااو إلاام األمااام ةااح فريااس بيااان الففااة
واالساالفمار ةااح المطاااريف ااس اراسي ية-الم ساافييية المطاالراةإ ولفااوير االقلةاااد الم ساافييحإ ولففيااف

الياس.

وطااار ريم ااينإ أعيااان البرلمااان ع اام دعولااه طخةاايا إلاام جايااا الارسيس الم ساافييح محمااود عباااس

ل لحدس أمام المج س خعل الج سة التامة األربتان والخميس.

وةاارد الرسيسااح ااس اراسي ح بييااه يتلاازم لفااان ي ي اره الم ساافييح محمااود عباااس خااعل لواجاادهما ةااح

برواسلإ ةيما يحاول رسيس البرلمان األوروبح مارلن طوللز اللوسف للي يم ال فان.

التاريخ :الخميس 2016/6/23

العدد3973 :

ص

22

ويحمل ال فان بين ريم ين-الا ا يتاد ميةابه طارةيا بطاال ابيار -وعبااس رمزياة قوياةإ حياس ساياونإ
إ ا لمإ أول اجلماؤ ة سفييح-إسراسي ح رةيف المسلوى مي اي ياار محادفاات الساعم ةاح ييساان /أبريال

.2014

رأي اليوم ،لندن2016/6/22 ،

 .28دانون :كل المحاوالت لجعل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي صراعا دوليا لن تثمر أي نتائج إيجابية
ااز – الفاادس التربااح :ال اام الساامير ااس اراسي ح ةااح األماام الملحااد دايااح دايااونإ الم ساافيييين بيي ااا

يجيدون تج ات دوليةتإ ب دف االيطغال ةح الةراؤإ بادال مان خاوة مماوياات مباطارإ راةياا ةاح
الوقاات الااه ةااار لاادويل الة اراؤ الم ساافييح ااس اراسي ح .وزعاام دايااون ةااح لة اريحات يف ل ااا اا اعااة

ااساراسي ية أن تااال المحاااوالت لجتاال الةاراؤ الم ساافييح ااساراسي ح ةاراعا دوليااا لاان لفماار أا يلاااست
إيجابيةت.

القدس العربي ،لندن2016/6/23 ،

 .29ليبرمان يتسلم طائرة "اف :"35ستعزز الردع اإلسرائيلي
بااعل ياااهر :لس ا م وزياار األماان ااس اراسي حإ أةيج ادور ليبرمااانإ فاااسر تاف – 35اللييييااغ 2ت األولاام
ياامن مجموعااة فاااسرات حربيااة ماان ه ا ا الف ارازإ سللس ا م ا إس اراسيلإ و لااس خااعل م ارساام ةااح بااورت
وورس ةح طمال والية لاساسإ يوم األربتان .وه ه الفاسر من ةيف طراة تلوا يد مارلنت األمريايةإ

اللح اطمت عن ه ا الفراز .ولف س إسراسيل ع م ه ه الفاسر اسم تأديرت (هاسل).

وقال ليبرمان خعل المراسم إن تدولة إسراسيل لتلز بين لاون الدولة األولم ةح ميففلياا اللاح لحةال
ع اام ه ا ه الفاااسر ولمت اااتإ وأن تفاااسر اف 35هااح األافاار لفااو ار ةااح التااالم وهااح االخليااار األةياال
لرلسااان الملسسااة األمييااة ماان أجاال الحمااا ع اام لمااوس دولااة إس اراسيل الجااوا .وواي ا ومتااروف ليااا

ولجيراييا أن فاسر اف35إ التال اسلتإ سيحدس ردعا ويتزز قدراليا التسارية لملر فوي ة مفب ةت.

واطاالرت إس اراسيل حلاام اآلن  33فاااسر تاف35تإ ولجاارا ةااح ه ا ه األيااام الةاااالت لط اران  17فاااسر

أخرى ليةب عددها  50فاسرإ حسبما أةادت وساسل إععم إسراسي ية.
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 .31كاتس :مخاوف األردن من المطار تتعلق باحتمال خسارة السياح لـ"إسرائيل"
الفاادس  -ساايف الاادين حماادان :ألفاات خفااف إسا اراسي ية لبيااان مفااار جديااد قاارا حاادودها م ااف األردن
ب عل ا ع م التعقات اللح عاد ما للسم بيي ا ععقات عم ية باين الب ادين ميا أن وقتاا المااس ساعم

ةح  .1994واطلات عمان التام المايح إلام المي ماة الدولياة ل فياران الماديح اللابتاة لألمام الملحاد
مت ة لس بمخاوف للت س بين قرا المفار قد يلدا للتفيل ممرال ا الجوية.

وق ل وزير اليفل ااسراسي ح إسراسيل االس من أهمية اليزاؤ ماف األردن وهاح الب اد الترباح اآلخار الا ا

له ععقات اام ة مف إسراسيل إلم جايا مةر.

وقااال لرويلاارز ةااح مفاب ااة تال لوجااد مواج ااة .ااياات هياااس مياقطااات وجاارى االلماااس ع اام أييااا ساايتفد

اجلماعااا ع اام مساالوى م يااح .ساايجرا اةللاااد مفااار ( ارمااون) وسااياون هياااس ليساايس لحراااة الماارور
الجوية.ت

وقال االس إن مفل ه ه الميطي اايت خيا ار لم يفارد ل ليميا  .وطا د مفاار الم اس حساين الا ا اةلال

عام  1972لوستات بتد متاهد السعم عام  1994لل بية ما وةمه موقف المفاار االالروياح بالف اا

المل ازيااد ع اام الماارور الجااوا .وقااال اااالس إن إساراسيل حاار بيااان ع اام لااس الةللاااد مفااار ارمااون ماان
جايب ا ع م الحدود.

لم ا اااالس إلاام أن مخاااوف األردن للت ااس باحلمااال خسااار السااياد اس اراسيل .وسااياون هياااس ماادر

فولااه  3.6اي ااوملر ةااح المفااار ااس اراسي ح ليساالوعا الفاااسرات األاباار بييمااا يب ااغ فااول الماادر ةااح
مفار الم س حسين  3.1اي وملر مما يحد من فاقله.

وقال االس تاألمر هو أن (رامون) مفار دولح ابير يمفل حطدا من السياد ويي ر له ع م أيه ربماا
يياةس م ةح السياحة وأطيان من ه ا الفبيل.ت

ولااابف قولااه تساايفلرد ع ااي م أن بإماااان الفاااسرات اللااح ال لساالفيف ال بااوف هياااس (ةااح مفااار الم ااس

حسين) أن ل بف هيا .ليست لدا مطاا ة ةاح أن يلوجاه اليااس إلام التفباة مان هيااس (مفاار ارماون).

يماي م أن يتبروا من متبر الترةا (وادا عربة)ت ةح إطار إلم متبر برا حدودا طمالح إيعت ع م
بتد  15اي ومل ار من رامون.

وكالة رويترز لألنباء2016/6/22 ،

 .31داني ياتوم :استحالة حسم الصراع مع الفلسطينيين بالقوة والعقوبات فقط ودون تسوية سياسية
الياةر – وديف عواود  :يلاد رسيس ج از المخابرات الخارجية تالموسادت األسبس دايح يالوم اسلحالة
حسم الةراؤ مف الم سفيييين بالفو والتفوبات ةفف ودون لسوية سياسية.
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ومن بيله ةح ب د اوخاف ياسير يي ر يالوم ع م ما لط ده البعد بف س ويتبر عن مخاوةه وأةااره ةح
ال اااا جدي ااد عيا اوان تملاه ااة الف ااو ت .وي اادعو ي ااالوم (71إ عام ااا) ة ااح الاب ااه إسا اراسيل ل س ااتح م اان أج اال
اسلسياف المماويات مف الم سفيييين ب دف اللوةل إلم لساوية مت ام لطامل يفال الالال االساليفايية

الاباارى الخمااس ل سااياد ااس اراسي ية ولبااادل األ اريااح بمساااحة  %05-10لحااول مساااحة مساااوية ل ااا

ل دولة الم سفييية .ويوجه ايلفادات قاسية لحرا ةيف  2014ع م قفااؤ از واسالمرار الحارا لماد

فوي اة لجاااوزت سابتة أسااابيف ممااا أوقاف إةااابات افياار ةاح الجاايش ااساراسي ح .وحمال ع اام الحاومااة
بطااد ألي ااا لاام لتااالت مويااوؤ األيماااس اللااح ةاجاايت ب ااا حراااة المفاومااة ااسااعمية تحماااست داعيااا

السلخع

الدروس.

ويفااول يااالوم إيااه اللفاام افي ا ار بااالرسيس الم ساافييح محمااود عباااس وأيااه بخااعف سااابفه ال ارسيس ياساار
عرةات تال يريد إرهابات أليه يدرس أن ها ا ييار بالم سافيييين أافار مماا ييار بإساراسيل .ويال م ياالوم

الوةااد الم ساافييح برساسااة عرةااات بإةطااال قمااة اامااا ديميااد الفاييااة عااام  2000أليااه رةااة الليااازل أو
اللحرس مي يملر واحد عن مواقمه.

وا ااان ي ااالومإ الا ا ا لا ارأس الموس اااد وعم اال ة ااح األج ااز األميي ااة  33عام اااإ ق ااد اي اافر إل اام أن يف اادم
اسلفالله بتد ةطل محاولة ا ليال رسيس المالاا السياساح لحرااة حمااس ةاح عماان عاام  .1997وعان
لااس يفااول تلاام للاارس التم يااة الماطا ة جروحاااإ مت ااع لااس بااالفول إن ماان يتماال يخفااي .وياطااف يااالوم

بالابه الجديد إن رسيس الحاومة وقل ا يليياهو هو من ف اا مان الموسااد لةامية مطاتلإ لاياه ساارؤ
إلم الليةل مي ا ولم يفدم دعما ليالوم بتد ةطل التم ية مما لسبا له بااسلفالله وبا تخيبة أملت.

وردا ع م سلال عما إ ا اان يلمن بين يليياهو يحفس السعم قال يالوم تألميم لاس بتادما يم ام أخيا ار
ام هو خفير الويف الراهن ال ا من طييه أن يج ز ع م إسراسيل ادولة ي ودية ديمفرافيةت .ويطاير

إلم أن يليياهو مليفر بلربيله ةح بيت يمييح ملطدد وأن هدةه األسمم هو البفان ةح الس فة.

القدس العربي ،لندن2016/6/23 ،

 .32الكنيست يرفض سحب مسؤولية الشاباك والموساد من نتنياهو
رام هللا -لرجمة خاةة -رةة الاييست ااساراسي ح بي بياة ابيار إ ياوم األربتاانإ مطاروؤ قاايون لفادم
به عيو لجياة األمان والخارجياة عاوةر طاي

مان حازا هيااس مسالفبلإ بيفال المسالولية عان ج اازا

األمن تالطاباس -الموسادت من رسيس الوزران إلم وزير األمن الداخ ح.

وبحسا موقف تيديتوت أحرويوتتإ ةاإن اللةاويت ااان ياد مطاروؤ الفاايون بيسابة  50ةاولا مفابال

مواةفة  .27حيس اان أول المةولين يد الفرار رسيس الوزران بييامين يليياهو.
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وقال طي

ةح ا مة له أماام الاييسات باين موازياة الج اازين لماوس موازياة جمياف الاو ازرات ااسا ارسي يةإ

وأي ا ال لخيف ألا رقابة من قبل أا ج ة ليمي ية .متلب ار رةة مطروؤ الفايون بييه تسياسحت.

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/22 ،

 .33مشروع قانون إسرائيلي إل زالة مواد "التحريض" من شبكات التواصل االجتماعي
رام هللا -لرجمة خاةة :أع ن ال من وزير التدل إي يت طاايدإ ووزير األمن التام ج تاد أردانإ ياوم
األربتانإ عن عزم ما لفديم مطاروؤ قاايون يسام اساراسيل إجباار طاباات اللواةال االجلمااعح ع ام

إزالة المواد اللح ليطر بطال تيحرة ع م التيف واارهاات.

وبحسا يديتوت أحرويوت التبرياةإ ةاإن مطاروؤ الفاايون يتمال أيياا ع ام مياف الوةاول ل ا ه الماواد

تاللحريياايةت وح اار مواقااف ات محلااوى ممافاال ماان تاللح اريةت امااا يجاارا التماال ب ا لس ةااح أساالراليا
وةريسااا .وأطااار موقااف الةااحيمةإ إلاام أن لت يمااات ةاادرت لمااا يتاارف بوحاادات تالسااايبرت ةااح الطاارفة
ااسراسي ية للحديد ه ه المواد ومسلواها ب دف إزالل ا من خعل لفديم طااوى لطراات ةيسابوس ولاويلر
وجوجل ازالله والتمل ع م إزالة أا مواد لدعو إلم تالتيف واارهاات.

وقالت طااايد تالجماعاات والمي ماات اارهابياة لسالخدم طاباة اايلريات بطاال يار سا يمإ ول حاد مان

ايلط ااار مف اال ها ا ه الما اواد يتم اال ع اام لطا اريتات إي اااةية ة ااح إف ااار اللح ااديات الل ااح يواج ااا عب اار
اايلريتت .ةيما قاال أردان تيبا ل قةاارى ج اديا للتزياز ها ه اللطاريتات بسارعةإ واللاح مان طايي ا أن
لسم بإزالة أا محلوى لحرييحت.

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/22 ،

 .34القناة الثانية :وحدات التحقيق الخاصة تثبت تورط وزير األمن الداخلي بجرائم جنائية
الفدس – الراا :اطمت الفياا التبرياة الفايياةإ أن اللحفيفاات السارية اللاح لجارا لادى وحادات اللحفياس
الخاةة يد أعيان الوزران وأعيان الاييستإ أفبلات لاورف وزيار األمان الاداخ ح تج تااد أردانت ةاح
جراسم جياسية خعل لوليه مياةا و ازرلح البيسة وااللةاالت ةح الحاومات السابفة.

وبحسا الفيا إ ةإن مت وماات اسالخبارية لجماف مالخ ار مان قبال وحادات اللحفياس الخاةاة ل لحفاس مان

وفاسس يد وزران وأعيان اييست ملورفين بجاراسم جياسياةإ مطاير إلام أن الحاديس يادور عان لحفياس
سرا آخر يجرا ةح األسبوعين األخيرين يد بييامين يليياهو.
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 .35عائلة "منغيستو" لـ"نتنياهو" :ال توقع اتفاقا مع تركيا قبل معلومات عنه
الفاادس المحل ااة :فالباات عاس ااة الجياادا الة ا يويح األسااير لاادى المفاومااة الم ساافييية ةااح قفاااؤ ااز
تابراهام ميغيسلوتإ رسيس الوزران الة يويحإ بييامين يليياهوإ بتدم اللوقيف ع م الماس المةاالحة ماف

لرايا دون ل فح إطار أو مت ومات عن ابي اإ مل مة يليياهو بيسيايه .ولدعح التاس ة وهح من أةول
عبر الحدود إلم قفاؤ ز ووقف ةح أسر حراة تحماست.
ي ودية أفيوبيةإ أن ابي ا مخلل عف يًّاإ وأيه َ
وقالت التاس ة ةح بيان ل اإ موج ة اعم ا ليليياهوإ تلاديس الفادر ع ام الف اا مان لراياا باين لياغف
ع م حماسإ وويف ي اية ل ه الفيية الباسساة ()...إ أم أياس يسايت إخوايياا المحلجازين ةاح از ت.

وقااال يليي اااهو ًّ
ار وع ي ااا لتااود جيوده ااا وأسا اراها
ردا ع اام ل ااسإ إن تإسا اراسيلت لتماال بف اارس عديااد إ س ا ًّا
المحلجزين ةح ز إلم بيول مإ لان حماس حلم اآلن لرةة إعفان مت وماات عان مةايرهمإ ولفادم

مت ومات مي ة ةح الفيية.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/22 ،

 .36ملف "أطفال يهود اليمن" المخطوفين في "إسرائيل" يطغى على جدول أعمال الكنيست
الياةر – أستد ل حمح :فغت قيية تأفمال اليمن المخفوةينت مجددا ع ام جادول أعماال الاييسات
وال ارأا التااامإ مااف اساالسياف طخةاايات ياة ا ماان تي ااود الاايمنت مفالبااة الحاومااة برةااف الس ارية ع اان
برولواوالت لجية اللحفيس الرسمية عام  2001ةح ادعانات الي اود الم ااجرين مان الايمن إلام إساراسيل

ةح السيوات األولم اقامل ااإ باين يحاو  1700مان أفماال م اخلماوا أو ُخفماوا مان أم اال مإ ولام بايت م

لتاسعت مح ية وأجيبية ل لبيح.

وياطا اادت لجيا ااة الدسا االور البرلماييا ااة أما ااسإ الحاوما ااة السا ااماد لمسا االول األرطا اايف الحاا ااومح باطا ااف

البرلواوالت وعدم ايل ار  55عاما آخر .ووةف عدد من أعيان ال جية ه ا الم ف ب ا توةامة عاار
ةح جبين المجلمف ااسراسي حتإ وقال أحدهم إن الحاومات الملتاقبة لتافت مف ه ا الم ف اييه تسر

يووات.

الحياة ،لندن2016/6/23 ،

" .37يديعوت أحرونوت" :إخفاقات اختطاف شاليط تالحق "إسرائيل"
رأى ابيار المح اين التسااريين ااساراسي يين ةاح ةاحيمة ياديتوت أحروياوت رون بان يطااا أن ماارور
عطاار ساايوات ع اام اخلفاااف الجياادا ااس اراسي ح ج تاااد طاااليف مياساابة جيااد الساالخع
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والتبرإ ولمترةة يفاف إخمااس الجايش ااساراسي ح ةاح التم ياةإ اللاح أفارت ع ام المطا د األمياح والارود
المتيوية ةح إسراسيل.

وقااال إن طاااليف اخلفااف ةجاار يااوم  25يوييااو/حزيران  2006ماان خااعل يمااس حمرلااه حراااة المفاومااة
ااسعمية (حمااس) مان قفااؤ از بالجااه األ ارياح ااساراسي يةإ وأن ها ه التم ياة لساببت ةاح ايادالؤ

حرا لبيان الفايية  2006عفا ااهاية اللح وج ل ا الحراة إلم إسراسيل.

وأوي رون بن يطاا أن اخلفاف طاليف اطف عن فغارات أميياة ابيار ع ام حادود از إ بال هيااس

فغارات لاليايااة أدت ليجاااد عم يااة االخلفااافإ واخماقااات اسالراليجية خفياار لت فاات بالفريفااة اللااح لاام

ةي اا إفااعس ساراد طاااليف بتااد خماس ساايوات مان اخلفاةااهإ ملااادا أن اال مااا يلت اس بحادفااة اخلفاةااه
بتااد ماارور عطاار ساايوات ع اام حاادوف اإ ومماويااات إفااعس س اراحه ياامن ةاامفة لبااادلإ لاايس ةي ااا

ملطرات إيجابيةإ بل س بية ةح مت م ا.

وطرد المح ل الوفيس الة ة بفياد الجيش ااسراسي ح أهم إخماقات إسراسيل من حادفة اخلفاف طاليف
بفولااه إن تاليمااس ال ا ا لاام اخلفاااف طاااليف ماان خعلااه اااان يجااا أن يطااال إطااار لح ا ير ل ملسسااة
األميية ااسراسي يةإ ألي ا المر األولم اللح ل ر ةي ا خفور الل ديد اللحت-أريحت.

ارتباك

وأيااف أيااه بتاد ماارور فماايح ساايوات ع ام الحادفااة ةاح حاارا از األخياار 2014إ لام لطااتر إساراسيل
وحاومل ا ووزرالها ومج س ا الوزارا المةغر ل طلون األميية والسياسية بخفور ه ا الل ديدإ السيما

ع اام ساااان ااعف ااز والجيااود الا ين يفومااون بحمااايل مإ مويااحا أيااه لاام للااوةر اساراسيل مت ومااات
اسلخبارية ااةية عن ه ه األيماسإ ولم لان لدي ا فرس وايحة لايمية هدم ا والفيان ع ي ا.

وزاد أن ما سبس جت ا لتيش حالة إرباس فوال أسابيف خعل عم ية الجرف الةامدإ ومفلل عدد من

الجيود والمدييينإ حلم لمان الجيش ااسراسي ح أخي ار من لدمير جزسح لا 32يمفا لم حمرها ةاح أعفااا

اسلخع

حماس دروس عم ية اخلفاف طاليف.

وأوي ا رون باان يطاااا أن هياااس فغاار أخاارى ماان اخلفاااف طاااليفإ لمف اات ةااح ااخماقااات األمييااة
واالسلخباريةإ ةج از األمن ااسراسي ح (الطاباس) وج از االسلخبارات التساارية (أماان) وحلام ج ااز

الموساد لم ييجحوا جميتا ةح التفاور ع ام جيادا إساراسي ح واحاد لام إخمااله ع ام بتاد عاد اي اوملرات
متدود من األرايح ااسراسي ية.

الثغرة
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وعد مسير المماويات اللح أدت أخي ار افعس سراد طاليف الفغر األافر خفور ةح الفيايةإ حياس
خيااتت إس اراسيل ةااح الي ايااة لمفالااا حراااة حماااس بلحريرهااا  1027أسااي ار ة ساافيييا ملورفااون ةااح
عم يات مس حةإ وجزن ابير مي م قل وا ي ودا.

وما سبس رةاف مااياة الحرااة ةاح الطاارؤ الم سافييح وعمال ع ام لحوي اا إلام فارف ةتاال ا لايفيرإ
وجتاال التديااد ماان األساارى المحااررين ييخرفااون ع اام المااور ةااح أعمااال م المتاديااة اس اراسيلإ وأقاااموا

قيادات ميدايية خاةة بغز واليمةإ وحاولوا مي عام  2011اخلفاف وقلل سبتة إسراسي يين.

وطدد بن يطاا ةح خلام مفاله ع م أن اليرر األابار مان قياية طااليف لمفال ةاح االيلةاار الابيار
لحماس وخيوؤ إسراسيل ل اإ مما طال داةتا ل جيااد التساارا لحمااس الخلفااف المزياد مان الجياود
ااسراسي يينإ بحيس قررت قياد لس الجياد حمر عطراتإ وربما مسااتإ األيمااس السالخدام عادد مي اا

ل وةول لألرايح ااسراسي يةإ ولام لطاايل وحاد عساارية جدياد داخال حمااس باسام تاليخباةتإ هادة ا

األساسح اللس ل إلم األرايح ااسراسي ية الخلفاف جيود إسراسي يين.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/22 ،

 .38تقرير "الرباعية" يرعب "إسرائيل" :لعبة أمريكية لتوريطنا!
ح مااح موساام :عماادت إس اراسيل ةااح األيااام الماياايةإ وبتااد ةطاال مساااعي ا لل فيااف ق ارار لفااان وزران
خارجية االلحاد األوروبح بطين المللمر الدولح والمبادر المريسيةإ إلم لرايز الج اود لليجيال إةادار

اللفرياار يةااف الساايوا ل رباعيااة الدوليااة وميااف إد ار المبااادر المريسااية ةيااه .ويطااارس رساايس الحاومااة

ااس ارسي ية بييامين يليياهو طخةيا ةح الج ود اللح لب ل ا ديب وماسية خارجيله وال وسااسل لواةا ا
مف األسر الدوليةإ وخةوةا مف األمريايين .واايت اللفارير الساابفة أطاارت إلام أن لفريار الرباعياة
سيليامن ها ه المار ايلفااادات حاااد ل سياساة االسااليفايية ااساراسي يةإ لااان يباادو أن المخااوف ةااح لاال

أبيا للجاوز مسيلة المسلوفيات.

ويبا ل يليياااهو مااا بااات ُيتاارف ب ا تج ااود ال ح ااة األخياار ت عباار الةاااالت مااف عواةاام دوليااة ماان أجاال
ليجي اال إة اادار لفري اار الرباعي ااة الدولي ااةإ واأله اام لجي ااا لفرق ااه ل جم ااود ة ااح التم ي ااة السا ا مية .ويف اات

ةااحيمة ته ا رلست عاان مساالولين إس اراسي يين وديب وماساايين اربيين قااول م إن مسااود اللفرياار ُس ا مت

لااوزران خارجيااة الاادول األعيااان ةااح الرباعيااة الدوليااة لعفااعؤ ع ي ااا قباال يطاارها رسااميا ةااح األيااام
الفريبااة المفب ااة .ومتااروف أن الرباعيااة الدوليااة ها ه لياام إلاام جايااا روساايا والواليااات الملحااد إ األماام

الملحد وااللحاد األوروبح.
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ولسااتم إس اراسيل لميااف يطاار اللفرياار العلفادهااا أيااه سااوف ي فااح ع ي ااا ب ا يا الجمااود السياسااح وميااف
لجسيد حل الدوللين .ور ام االعلفااد باين اللفريار سييطار خاعل ياومينإ ةاإن هيااس قياعاة ةاح إساراسيل

أيه لان ييطار إال بتاد لفاان يلييااهو الملوقاف ماف وزيار الخارجياة األمريااح جاون ايارا ةاح روماا مف اف
األساابوؤ المفباال .ويفااوم اعلفاااد إس اراسيل ع اام ةااار أن اياارا ساايحاول لجيااا عفااد ال فااان ةااح أج اوان

ملتار إ خةوةا أيه يفما للحرياس التم ياة السا مية اماا أياه سابس وليجال موعاد يطار اللفريار مارات
عااد ةااح األسااابيف المايااية .ومااف لااسإ لاان يحلااوا اللفرياار ع اام مماج ا ت باليساابة اس اراسيلإ وهااو

سياون ةح ال األحوال يد سياسل ا.

وقااد وة ا ت إلاام إس اراسيل لفااارير لميااد بييااه ماان خ ااف الا اواليس لُب ا ل محاااوالت لتاارة اللفرياار ع اام
مااداوالت عاج ااة ةااح مج ااس األماانإ مااا قاااد إلاام لتااا م مخاوة ااا ماان أن اللفرياار يم ااد األريااية للبيااح

المباادر المريساية .وأطاد ماا لخطااه إساراسيل هاو أن األماريايين ي تباون لتباة مزدوجاةإ وأي ام مان خ اف
الاواليس ير بون ةح رلية إسراسيل للورف بالمبادر المريسية ولفرير الرباعية قبيل االيلخابات الرساساية

وحيس ياويون ملحررين من اليغوف.

وبحس ااا ديب وماس ااح رب ااحإ ة ااإن لفري اار الرباعي ااة يلا ااون م اان قس اامين :األول يح ااوا وة ااما ولح اايع
ل ويف الفاسم ةح اليمة الغربية وقفاؤ ز إ وحالاة الجماود السياساح واللةاتيد الميادايح .ويلوقاف أن

يوج ااه اللفري اار ايلف ااادات ل م س اافيييين ة ااح مج اااالت اللحا ارية والتي اافإ واا ا لس ة ااح مس اايلة االيفس ااام

الداخ ح بين تةل ت و تحماست وعجز الس فة الم سفييية ةاح اال ماا يلت اس بإعااد إعماار قفااؤ از.
ولااان أساااس االيلفااادات ساايوجه اساراسيلإ وساايراز ع اام البيااان االسااليفايح والسياسااة ااساراسي ية ةااح

الميفف ااة ت ت ة ااح الي اامة الغربي ااة .ويلوق ااف أن لوج ااه ايلف ااادات اسا اراسيل ل اادم ا بي ااوت الم س اافيييين
ومحاوالت الليييس ع ي م ةح الميففة ت ت .ويلوقف أن يخ

ل خفر الفدر المسلفب ية ع م لجسيد حل الدوللين.

اللفرير إلم أن سياسة إسراسيل لترة

أمااا الفساام الفااايح ةسااوف يلياامن لوةاايات لخف اوات بيااان ففااة بااين الف ارةين ييبغااح الخا هااا للحسااين

األجوانإ ول حما ع م إماايية لجسيد حل الدوللين مسلفبع والتود الحفاا إلام المماوياات المباطار .
وع اام األ ااإ ساالراز اللوةاايات ع اام مواياايف االسااليفان واللتاماال ااس اراسي ح ةااح الميففااة ت ت
واللحرية الم سفييح.

ةح ال حالإ ر ام لوزياف مساود اللفريار ع ام وزران خارجياة الج اات المطااراة ةاح الرباعياة الدولياةإ

ةإي ااا ل اام لة اال ال لإلسا اراسي يين وال ل م س اافيييين الا ا ين ل اام إبع اام ط اامويا بمحلويال ااا .وق ااد أرسا ا ت
إس اراسيل ل رباعيااة الدوليااة مساالولين ووفاااسس لطاارد مواقم ااا ةااح محاولااة ل لاايفير ع اام اللفرياارإ ولااان ال

يبدو أن ه ا ير افي ار ةح مواقف أفراف الرباعية.
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ول لس طن يلييااهو مالخ ار حم اة الةااالت هالمياة ولرلياا ل فاانات طخةاية ماف زعماان دول الرباعياة
ةاح محاولاة أخيار ل لايفير .وأماس لحاادس يلييااهو هالمياا ماف الارسيس الروساح ةعديميار باولين ولاداول
متااه المويااوؤ .ومتااروف أن يليياااهو سااي لفح يااوم األحااد ةااح رومااا باياارا أييااا ةااح ه ا ا اافااارإ
وسيجلمف مف وزير خارجية االلحاد األوروبح ةيدرياا مو يرييح .ويوم الفعفان المفبلإ سي لفح يليياهو

باألمين التام لألمم الملحد بان اح مون وسيبحس أييا مته يفاف اللفرير.

السفير ،بيروت2016/6/23 ،

 .39الصحف اإلسرائيلية :حروب "السايبر" تشغل "إسرائيل"
قالت مراس ة ةاحيمة تياديتوت أحروياوتت رعاوت ريمرماان إن جامتاة لال أبياا ي مات أماس الفعفاان

مللم ار عن حروا تالسايبرتإ بحيور عدد من الخبران والمسلولين األمييين ااسراسي يين.

و اار الارسيس السااابس لج اااز األماان ااساراسي ح التاام (الطاااباس) أن الج اااز يبا ل ج ااودا ابياار للجييااد
ق ارةااية حواسااياإ ولااوةير الحمايااة ل اامإ داعيااا اقامااة مي ومااة ماان حااروا السااايبر لساااعد المفااال ين

ااسراسي يين ع م األرة.

وأوي أن المواج ة ةح ه ا المجال ليست يد الحواسياإ وايما يد من يفوم بلطغي ا.

واطف اليفااا أن إساراسيل لخاوة ميا عفاد مان الازمن حروباا مان ها ا الفاراز للاوةير أابار قادر مان

المت ومات األميياة واالسالخباريةإ ةحاروا الساايبر لام لتاد وساي ة دةاعياة إساراسي يةإ وايماا جازن أةايل
ةح مي ومل ا ال جومية يد أعداس اإ مما يلف اا مان إساراسيل أن لااون أافار ةتالياة وسارعة ةاح ها ا

الففاؤ الحيوا.

وأطااار اااوهين إلاام أن ل دياادات حااروا السااايبر ليساات اااهر خاةااة بالحواسااياإ وايمااا ماان يفااف
خ م اإ ويفوم بلطاغي اإ والفريفاة الوحياد لمواج اة ها ا الل دياد يامان ةاح ليسايس بيياة لحلياة وقادرات

لفيية لمان إسراسيل من الفلال ع م أرة ه ه المتراة.

مواج ات سرية

من ج ل اإ يف ت ةحيمة تإسراسيل اليومت عن رسايس ج ااز االسالخبارات التساارية ااساراسي ح (أماان)

الجيرال هرلسح ه يمح أن اللتامل مف حروا السايبر يلف ا خوة مواج ات سرية.

وأطااار إلاام أن اللمااوس التسااارا اس اراسيل ال بااد أن يساابفه لمااوس اساالخباراإ وهيااا لباارز أهميااة حاارا
المت ومات والسايبرإ واالسلخدام اآلخ بالليامح ةح طباات اللواةل االجلماعحإ حيس بالت حاروا

السايبر جزنا أساسيا ةح الةراعات الداسر اليوم حول التالم.
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وبحسااا ه يمااح ةااإن حااروا السااايبر اللااح لخوي ا ا إس اراسيل ةااح أ ب ااا س اريةإ وهيااا ماماان أهميل اااإ
ويجا ااا ع ا اام الجا اايش ااس ا اراسي ح والملسسا ااة األمييا ااة ااس ا اراسي ية اللتا اااون ما ااف بتي ا ا ما ةا ااح ه ا ا ه

المواج ات.

واطااف اليفاااا عاان أن الساايوات الخمااس الفادمااة سااوف لط ا د لغيي ارات حيويااة ةااح حااروا السااايبر

ااسراسي يةإ من خعل إيجاد طباات لتاون ةتالة بين األةراد التام ين ةح ه ا المجال.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/22 ،

 .41الجيش اإلسرائيلي يحقق باصطفاف جنوده لرسم شعار "غوغل"
قا ااال الجااايش ااس ا اراسي ح إياااه سا اايحفس ةا ااح ال ا ااروف اللا ااح ل اام خعل ا ااا لوجيا ااه أواما اار لمسا ااات الجيا ااود
ااسراسي يين باالةافماف للااوين طاتار ت و الت للااريم أحاد ماديرا عماعس البحاس االالروياح الا ا

زار قاعد جوية إسراسي ية.

واةاافف الجيااود ااس اراسي يون ع اام طااال ا مااة و اال بااين فاااسرلين ح اربيلين جااافملين ع اام أرة

الفاعااد الجويااة حلس اريم قاارا بساار الساابف جيااوا إس اراسيل باايمر ماان قيااادل م لرحيبااا بالماادير الليمي ا ا
السااابس لغو اال إريااس طااميت ال ا ا يلااولم حاليااا ميةااا رساايس مج ااس اادار الليمي ا ا لطاارال ا األم

ألمابيت.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/22 ،

" .41هآرتس" :تدهور خطير في أوضاع المقدسيين الذين يعيشون تحت خط الفقر
رام هللا-تالفدست دوت اوم-لرجمة خاةة :ارت ةحيمة ه رلس التبريةإ ةح عددها الةادر اليوم

األربتانإ أن هياس قمز ةح عدد الساان الم سفيييين بالفدس الطرقيةإ ممن يتيطون لحت خف المفر.

وبحسا الةحيمةإ ةإن اليسبة ارلمتت إلم  %8عن آخر إحةاسية ةح عام  2014واللح وة ت

حيي ا إلم %82إ مفابل  %67ةح التام  .2013مطير إلم أيه مي عام  2006ب غت يسبة عدد
الساان لحت خف المفر إلم .%66

ولفول الةحيمة أن يحو  300ألف ة سفييح يتيطون ةح الفدس الطرقية يتلبرون من أةفر الساان
ةح تإسراسيلتإ ولان ةح التفد المايح لدهورت األوياؤ االقلةادية ةح حيال م بسبا عدد من

التوامل مي ا األزمة االقلةادية بالفدس الطرقية جران إ عس الجدار الماةل بين الفدس واليمةإ

ولوقف اسليراد البياسف من اليمة من قبل الطراات ما زاد من لا مة المتيطة.
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وبحسا الةحيمةإ ةإن موجة ال جمات مي عام  2014اايت سببا أييا ةح لدهور األوياؤ
االقلةادية بتد أن ةفد التديد من التمال رزق م ةح قفاؤ السياحة بسبا االيخماة الحاد ةح عدد

ال سياد لمديية الفدسإ بااياةة إلم اللطديد األميح ااسراسي ح ال ا أففل من ااهل الساان باللطديد
ع م يفل البياسف من اليمة ما أدى الرلماؤ حاد ةح أستار المواد الغ اسية.

ولطير الةحيمة إلم أن البيايات الملوةر عن ل س اليسا ل ر أن المفر ةح الفدس الطرقية أعمس

وأةتا بافير مما هو ع يه ةح اليمة الغربية .مطير إلم أن  %7ةفف من األسر المفير بالفدس
لل فم دعما اجلماعيا من الحاومة مفابل  %10من الي ود.

ويطرت الةحيمة التديد من الط ادات لم سفيييين يففيون ةح المديية يتايون من روف اقلةادية

ةتبةإ قال أحدهم ةي ا تمي بداية ط ر رميان لم أال ال حوم سوى مر واحد إ األستار مرلمتة

جداإ ولان أستار البطر أةبحت أرخ

ت.

القدس ،القدس2016/6/22 ،

 .42االحتالل يسلم جثمان الشهيد بدران
رام هللا :س مت س فات االحلعل ااسراسي حإ مسان يوم األربتانإ جفمان الفمل الط يد محمود بدران
( 15عاما) من قرية بيت عور اللحلا ربح رام هللاإ ال ا اسلط د برةا
الفعفان.

االحلعل ةجر أمس

ويفل جفمان الط يد إلم مجمف ة سفين الفبحإ بحيور والده و ويه وعطرات الموافيين من
ُ
أةدقاسه وأبيان قريله بتد أن جرت عم ية لس يم الجفمان قرا متلفل تعوةرت االحلعلح المفام ع م

أرايح بيلوييا را رام هللا.

وسيطف جفمان الط يد بدران دا الخميس بتد ةع ال ر إلم مفواه األخير ةح مفبر بيت عور

اللحلاإ ع ما بييه اسلط د برةا

قوات االحلعل ااسراسي ح بالفرا من قرية بيت لفيا را رام

هللاإ اما أةيا ةح الواقتة يمس ا أربتة موافيين.

وأقر جيش االحلعل الحف ا بمسلوليله عن قلل الفمل بدران وأيه اان تمن المار ال ين ال ة ة ل مت

برطس الحجار .
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 .43وفاة "خنساء فلسطين" والدة الشهداء الخمسة في القاهرة بعد صراع مع المرض
الفاهر  -خالد عمر :لوةيت الحاجة ةافمة الجزار الم فبة با تخيسان ة سفينتإ إفر اسلط اد خمسة
من أبياس ا ع م يد االحلعل ااسراسي حإ مسان أمس الفعفانإ ةح الفاهر بتد ةراؤ مف المرة.

ويتلت حراة تالج اد ااسعمحت ةح ة سفينإ خيسان ة سفين وقالت :تإن الوةا جانت بتد حيا
حاة ة بالليحية والتفان والج اد مييمة أن السيد الجزار قدمت  5من أبياس ا وعدد من أحمادها

ط دان ل فيية الم سفييية واايت مفاال ةح الةبر والةمودت.

و ارت مواقف ة سفيييةإ أن الط دان الخمسة هم طرف وأطرف ومحمود ومحمد وأحمدإ الفاد ةح

سرايا الفدس الجياد التسارا لحراة الج اد ااسعمح ةح ة سفينإ وأطارت إلم أن الراح ة قدمت

أييا فعفة من أحمادها وافيين من أزوا بيال ا ط دان ةح عم يات ميمة ة.

موقع رصد ،القاهرة2016/6/22 ،

 .44االحتالل يعتقل  30مواطنا من الضفة بينهم قاصرون وفتاة
رام هللا  -تالحيا الجديد ت :طيت قوات االحلعل ااسراسي ح ال ي ة المايية وةباد اليوم األربتانإ

حم ة اعلفاالت واستة ةح محاة ات اليمة لرازت ةح رام هللا والبير وفولارم والفدس.

وبين يادا األسير الم سفييح ةح بيان لهإ أن فمايية موافيين جرى اعلفال م من محاة ة رام هللا

والبير بيي م أفمال .ا لس جرى اعلفال سبتة موافيين من الفدس بيي م قاةرون وةلا إ ومن

محاة ة فولارم اعلفل االحلعل سلة موافيينإ ه ا واُعلفل فعفة موافيين من محاة ة الخ يلإ وةح

ب د بيت ةجار ةح محاة ة بيت لحمإ اُعلفل موافيان افيان .و ار يادا األسير أن موافيين اُعلفع

من محاة ة ياب س.

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/22 ،

 .45دراسة :المرأة تتحمل  %87من عبء العمل بالزراعة وتوفر  %70من الغذاء
رام هللا :اطمت دراسة أعدت لةال مت د أبحاس السياسات االقلةادية الم سفييح تماستإ أن %87
من ساعات التمل ةح الزراعة لفوم ب ا الم أر إ ةيما يتادل إيلاج ا يحو  %70من الغ ان ال ا

يسل اه المجلمفإ موةية بلحسين واقف الم أر اطرف للحسين واقف الففاؤ الزراعح عموماإ ولحفيس

الحد األديم من األمن الغ اسح.
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وأجريت الدراسة ع م مدى عام ااملإ ع م مجلمف يلاون من  7,666سيد
خالةة (م س خا

ات حيازات زراعية

بالاامل ل م أر )إ وأطرف ع م إعدادها الباحس ةلحح السروجحإ وعرة

يلاسج اإ اليوم األربتانإ خعل يدو ي م ا تماست ةح مفره برام هللا.

وةح وقت لبرز الدراسة الدور الابير ل م أر ةح قفاؤ الزراعة من حيس حجم التمل واايلا إ إال أي ا

ال للملف إال بالف يل من المواسد واالمليازات والحفوسإ إ أطارت الدراسة إلم يتف ابير ةح حياز

الم أر ل مواردإ خةوةا األرةإ إ لُحرم  %72من اليسان من حفوق ا ةح ميراس الزو ل تامعت
ةح الفرو اليباليةإ و %100من التامعت ةح الفرو الحيواييةإ ةيما لتلمد  %88من اليسان التامعت
ةح قفاؤ الزراعة ع م اللمويل ال الحإ و %10لسلميد من اللمويل من ملسسات ااقراة الةغيرإ

وةفف  %2يحة ن ع م قروة من البيوس.

اما أطارت الدراسة إلم يتف اارطاد الزراعح المفدم ل مزارعين عموماإ والمزارعات ع م وجه

الخةو

إ ةيما لطير إلم أن  %19ةفف من التامعت ةح ه ا الففاؤ ميلسبات إلم جمتيات

لتاويية زراعيةإ ما يتيح أن أ ب ن محروم من الخدمات اللح لفدم ا ه ه الجمتياتإ ويبفين عرية

السلغعل اللجار.

وللحسين واقف الم أر ةح قفاؤ الزراعة ولمايي ا من االسلماد من اللفييات الحديفة المسلخدمة ةح

ه ا الففاؤإ وزياد التاسد بما يوازا ه ا الدورإ أوةت الدراسة بلطجيف الم أر ع م المفالبة بحفوق ا

ةح الميراسإ ولطجيت ا ع م عدم حةر لتام ا مف لاجر واحد بغية الحةول ع م أةيل األستارإ

والبحس عن وساسل لسويس ير لف يديةإ واالييمام ل جمتيات اللتاويية لعسلماد مما لفدمه من

خدمات.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/22 ،

 .46اإلفراج عن الصحفي طارق أبوزيد بكفالة مالية
اليمة المحل ة :قررت محامة االسلسياف بمديية ياب س اليوم الفعفانإ ااة ار بامالة لجارية عن
الةحمح فارس أبو زيدإ الموقوف لدى ج از المخابرات التامة مي خمسة أسابيف.

وأةادت مةادر مح ية بين المحامة قب ت الف ا ال ا لفدم به لإلة ار عن أبوزيد بامالةإ حيس

قررت ااة ار عيه بامالة لاجر من محاة ة ياب س بفيمة  5,000دييار.
ي ار أن محامة ة

ياب س مددت يوم الخميس المايح لوقيف أبو زيد لمد  15يوما ل مر الفالفة

ع م اللوالحإ اما رةيت ل مر الفامية ف با بااة ار عيه بامالة.
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يطار إلم أن ج از المخابرات اعلفل الةحمح أبو زيد ال ا يتمل مراسع لفيا األقةم المياسيةإ
بتد مداهمة ميزله بياب س ةح السادس عطر من ط ر مايو المايحإ ووجه له ل مة تيطر أخبار

اا بة لمس هيبة الدولةت.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2016/6/21 ،

 .47فلسطينية تفوز بعضوية مجلس ميالنو في ايطاليا
إيفاليا – الرأا :حة ت األااديمية المس مة تسمية عبد الفادرت ع م عيوية مج س ميعيو الب داإ
عفا ااععن عن ةوزرها بطال رسمح مسان اليوم االفيين.

ولتد تعبد الفادرت – ة سفييية األةل – من أواسل الترا والمس مين ال ين ية ون ل ا الميةا
بإيفاليا .ولمايت عبد الفادر من لحفيس ايلةار ةريد ةح االيلخابات الب دية اللح ط دل ا البعدإ أول

أمسإ للاون أول سيد مس مة لدخل برلمان المديية.

وحة ت عبد الفادر اللح لرطحت يمن قاسمة الحزا الديمفرافح تيسار الوسفت ال ا يلزعمه رسيس

الوزران ماليو رييزاإ ع م  1,016من أةوات الياخبين ةح ايلخابات المج س الب دا ل مديية اللح
لتد التاةمة االقلةادية ل بعدإ بحسا متفيات وزار الداخ ية.

الجدير بال ارإ أن سمية عبد الفادرإ ولدت قبل  38عاما ةح مديية بيروجا وسف إيفاليا وهح من

أةول ة سفييية أردييةإ وقد درست ع م االجلماؤإ ولدير مطروعا لمااةحة التيف يد الم أر يحمل
اسم تعاسطةت.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2016/6/20 ،

 .48غضب فلسطيني من "إفطارات رمضانية" مع مسؤولين إسرائيليين
حيما ا ياهد درباس :ط دت ب دات ة سفيييح الداخلإ خعل األسبوعين الماييينإ لفانات لسلييف

وزران ومسلولين إسراسي يينإ لحت مسمم تإةفارات رمياييةتإ مما أفار يبا وردود ةتل لج ت ةح

يطاف واسف ع م طباات اللواةل االجلماعح.

ويدد الغايبون ع م الطباات االجلماعيةإ باسلغعل ط ر رميان باسلفبال حاومة االحلعل ةح
الب دات التربيةإ حيس اايت ب دية سخيين قد أف فت ه ا اليطاف عبر اسلياةة الرسيس ااسراسي ح

روبين ريم ينإ المتروف بمواقمه التيةرية المتادية ل ترا والم سفيييينإ ما اعلبره افيرون يونا
أخير لياطفح األحزاا الة يويية بالوسف التربح للي يم مواسد ملطاب ة .وقد أفارت ه ه المواسد

حمي ة الافيرينإ خاةة السلفبال ريم ين ةح سخيين.
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وعفا الياسا باسل فاس ع م ةمحله ةح تةيسبوستإ ع م مطاراة وزير الفيانإ األربتانإ ماسد
إةفار ةح وادا عار  :تأسوأ لسويغ سمتله لإلةفار الرميايح بمطاراة أيي يت طاايدإ هو أي ا
سلت ن ةيه عن إقامة محامة ة

ةح إحدى ب دات وادا عار  .إي ا الحفار بتيي ا وةفدان ال ات

وال وية والارامة أن يفبل مفايية حفوس أساسية مديية بارامليا وعز يمسيا وعيموايياتإ مييما :تليةن
ارامليا ويحمح طبابيا ةح وجه ه ه األسرلة الميم لة بالل اهر يد ااةفار مف طاايد .لحية

ل محامين الترا ولحراس وادا عار الطبابح ع م لةدي م ل ا التارت.
ولابف

فاس :تمن يطرعن المطاراة ةح ال يطاف مفابل أن يفول ما يطانإ هل اان سيفبل

المطاراة مف أيي يت طاايد ةح ه ا ااةفار وأن يفول ل ا ما يطان هياس هياس خفوف حمر إ ا

لتديل ا ة و السفوف وعيدها ما لفوله يسفف متس ةح ال اوية .وفاييا ..أوليس ااةفار مف طاايد
ي ها حسيات الةوم ويحول الميي ة إلم ر ي ة ت.

وعمم محامون ومحاميات بيايا يد دعو وزير الفيان طاايد مسان األربتان إلم ماسد المفور ةح
قرية عار من قبل يفابة المحامين (لوان حيما ومحامين عرا).

العربي الجديد ،لندن2016/6/23 ،

" .49المركزي لإلحصاء" :االستثمارات الفلسطينية في الخارج تفوق االستثمارات األجنبية
رام هللا ا تاأليامت :ار الج از المرازا لإلحةان وس فة اليفدإ أن أرةد اسلفمارات االقلةاد
الم سفييح المو مة خار ة سفينإ قد ةاقت أرةد االسلفمارات الخارجية المو مة ةح االقلةاد

الم سفييح (األةول الخارجية – االللزامات األجيبية) بمفدار  906معيين دوالر أميراح حلم ي اية

الربف األول من التام .2016

وأوي ال من تااحةانت وتس فة اليفدتإ ةح بيان مطلرس أةدراهإ أمسإ بطين اليلاست األولية
لويف االسلفمار الدولح والدين الخارجح لم سفين ل ربف األول من التام 2016إ أن اايداعات اليفدية
المح ية ةح البيوس الخارجيةإ إياةة إلم اليفد األجيبح الموجود ةح االقلةاد الم سفييح اسلحو ت

ع م اليةيا األابر وبما يسبله ( )%67.1من إجمالح قيمة األةول الخارجية.

وييلح ه ا البيان يمن ااةدار الدورا لويف االسلفمار الدولح واحةانات الدين الخارجح

لم سفينإ وال ا يمفل اسلم ار ار ل ج ود المطلراة اللح يفوم ب ا تااحةانت وتس فة اليفدت.

وأطارت البيان إلم أن إجمالح أرةد أةول االقلةاد الم سفييح المسلفمر ةح الخار قد ب غت 5.9

م يار دوالرإ لوزعت بين اسلفمار أجيبح مباطر بيسبة %5.6إ واسلفمارات حاة ة %19.0إ

واسلفمارات أخرى (أهم ا التم ة والوداسف) %67.5إ وأةول احليافية  .%7.9أما ع م المسلوى
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الففاعحإ ةفد طا ت االسلفمارات الخارجية لففاؤ البيوس  %76.0من إجمالح األةول الخارجية
لعقلةاد الم سفييح.

ولمت البيان إلم أن إجمالح أرةد الخةوم األجيبية (االللزامات) ع م االقلةاد الم سفييح

(أرةد

ير المفيمين المسلفمر ةح ة سفين) ب غ حوالح  5م يارات دوالر أميراحإ لوزعت بين

اسلفمار أجيبح مباطر بيسبة %52.9إ واسلفمارات حاة ة %14.3إ واسلفمارات أخرى (أهم ا
الفروة والوداسف من الخار )  .%32.8وع م المسلوى الففاعحإ ةفد طا ت االسلفمارات األجيبية

ةح قفاؤ البيوس حوالح  %34.5من إجمالح الخةوم األجيبية ع م االقلةاد الم سفييح.

وأياف البيان :بالمحة ةإ أطارت اليلاست األولية إلم أن إجمالح رةيد الدين الخارجح ع م
االقلةاد الم سفييح قد ب غ حوالح  1.6م يار دوالر أميراح .لوزؤ بين دين ع م الففاؤ الحاومح

بيسبة %65.7إ وقفاؤ البيوس %31.3إ والففاعات األخرى (الطراات المالية و ير المالية
والملسسات األه ية واألسر المتيطية) بيسبة .%3.0

األيام ،رام هللا2016/6/23 ،

 .51صناعة الطحينة تحافظ على عراقتها بالقدس
محمد أبو الميعت  -الفدس :وأيت لسير ةح حار الستديةإ إحدى ابرى حارات الفدس الفديمةإ

ليخ س راسحة السمسم المفحون إلم متةر فحيية الجبرييحإ اللح لفف عيد أول لمرؤ عفبة المولوية
عن عفبة الطيخ ريحانإ ةللس ل إلي ا عبر باب ا الةغير للجدها بفالة ةغير ال للتدى مساحل ا
بيتة أملارإ بييما إ ا اسلرقت الي ر من الباا الداخ ح سلجد متةر ابير ليلت فحييية وزيت

السمسم.

يب غ عمر المتةر المفدسية  140عاماإ لاي ا م س لتاس ة الجبرييح مي ما يفارا مسة عامإ اما

يفول ةاحا المتةر زاريا الجبرييح (خمسون عاما) ل جزير يت.

ويييف أيه ورس م يله عن أبيه وبدأ بالتمل ب ا مي أربتين عاماإ وأةب اآلن من أط ر ةايتح

الفحيية ةح الفدسإ حيس يلردد ع يه الزباسن من مخل ف المدن الم سفييية حلم أولسس ال ين

يسايون ةح اليمة الغربية عيدما يسم االحلعل ل م بدخول المديية.

وللميز الفحيية المةيوعة ةح ب د الفدس الفديمة بيي ا فبيتية %100إ وال لياف إلي ا أا مواد

فبيتية أو ايمياسيةإ إ يفول الجبرييح تفحييليا لاون فحيية خاةةإ ةيحن ال يييف إلي ا الفحين

ال ا لدعح بتة المتاةر أيه يرةف جودل اإ وال يييف إلي ا المواد الايمياسية المبييةت.
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من ج لهإ يفول المفدسح أبو سان براات ل جزير يت إيه يفوم مي عطرات السيين بطران الفحيية
من متةر الجبرييح اوي ا المتةر األولم ةح الب د الفديمةإ ويرى ل ا الميلت فتما خاةاإ

ويفول إيه ملياد من ماوياله الفبيتية.

ولتد متةر الجبرييح ةح حار الستدية ومتةر الةالحح ةح باا الس س ة الوحيدلين ةح ب د

الفدس الفديمةإ ولحاة ان ع م فرازهما الفديم.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/22 ،

 .51مصادر دبلوماسية مصرية :ترتيبات إلطالق الحوار الفلسطيني
أااادت مةااادر دب وماسااية مة ارية أن اللرليبااات جاريااة افااعس الح اوار الم ساافييحإ ياةيااة لجميااده أو
ليجياال المطاااورات ةااح طااييهإ خةوةااا بتااد ةطاال لفااان الدوحااة بااين حرالااح ةاال وحماااسإ األساابوؤ

المايااح .ورجحاات المةااادر وةااول وةااد ماان حراااة حماااس إلاام الفاااهر ةااح يااون األيااام الف ي ااة
الفادمةإ لترة وج ة ي ره حياال ها ا الحاوارإ وافاعؤ الفااهر ع ام رلياة الحرااة لسابل إيجاحاه إلام
جايااا معبسااات لتفاار جولااة الدوحااةإ خةوةااا بتااد أن لبااادل الفرةااان االل امااات وألفاام ااال مي مااا

المسلولية ع م الفرف اآلخر.

عكاظ ،جدة2016/6/23 ،

 .52الجيش المصري يعلن عن تدمير أربع فتحات أنفاق على حدود غزة
الفااهر  -حساين محماود :أع ان الجايش المةاراإ ةاباد ياوم الفعفاان 6/21إ لادميره  4ةلحاات أيمااس
ع م الحدود مف قفاؤ ز خعل يحو أسبوؤ.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2016/6/21 ،

 .53وزير الخارجية التركي :التطبيع رهن بـ"إسرائيل" ولقاءاتنا غير سرية مع حماس وستتواصل
أيفاار  :قااال وزياار الخارجيااة اللراااح مولااود جاااويش أو ااوإ مت فااا ع اام سااير المماويااات مااف تإساراسيلت
للفبيف التعقات بين الب دينإ إن بعده لواةل لفانال ا ب دف ليمي طرفي ا الملبفيين من أجل لفبيف

التعقات مف لل أبياإ وسلسلمر خعل الملر المفب ة.

جان لس ةح مللمر ةحمح مطلرس عفده مف وزير خارجياة جم ورياة طامال قبار

اللراياةإ لحساين

أرفغرل أو وإ عفا لفان فياسح وع م مسلوى الوةودين بين الجايبين ةح التاةمة أيفر .
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وأوي ا جاااويش أو ااو :تإن طااروفيا وايااحة جااداإ ساايفوم بلفبيااف التعقااات عياادما ياالم ليمي ا ه ا ه
الط ااروفإ وس ا ُايتيد س اامرانياإ ويلخا ا الخفا اوات العزم ااة .ييبغ ااح رة ااف الحة ااار ع اان اازإ إن إخولي ااا
الم ساافيييين يتيطااون هياااس ةااح ااروف ةااتبة ل غايااةإ وييبغااح أن ياالم إيةااال المساااعدات اايسااايية
والليموية إلم ز وة سفين دون عواسسإ يحن يياقش ال لس باللمةيلإ وأن اللوةل إلم الماس بين

الفرةين ةح االجلماؤ المفبل مرلبف بالخفو اللح سللخ ها إسراسيلت.
وأياااف جاااويش أو ااو تال أعلفااد أن هياااس مطااا ة بخةااو

حماااسإ ةاايحن مي ا البدايااة الةاااالليا

بحماس ع ييةإ ولوةياليا لزعمان حماس ليست خمية أييا .يحن يستم ل مساهمة ةح مساير الساعم
ةح الطرس األوسف من ج ةإ ويت م أييا لم يلمان من المساهمة بالطال الااةح ةاح ها ا الطاين بسابا

ايففاؤ ععقليا مف إسراسيلت.

وأردف جاويش أو و :تإن إسراسيل اليوم أييا لتلرف أيه ال يمان إقامة سعم داسم من دون حماسإ
وال من هو م لم ب ا المويوؤ يلفبل ه ه المارإ ول لس سللواةل الةااالليا ماف حمااسإ مان أجال

لحفي ااس الوح ااد ة ااح ة س اافين ب ااين حم اااس وحرا ااة ة اال إ ول مس اااهمة ة ااح مس ااير الس ااعم ة ااح الط اارس
األوسف ...ول لس ةع يوجد طرف اسمه حماسإ من أجل لفبيف التعقات مف إسراسيلإ ولن ياونت.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2016/6/22 ،

 .54القناة العبرية الثانية :تركيا تتوسط لعقد صفقة بين "إسرائيل" وحماس إلعادة الجنود األسر
رام هللا  -تالفاادست دوت اااومإ لرجمااة خاةااة :ااارت الفيااا التبريااة الفاييااةإ مسااان األربتااانإ أن لرايااا
ومن خعل ععقال ا الفوية مف حماس لحاول اللوةل لةيغة الماس من أجل عفد ةمفة بين الحرااة

وتإساراسيلت .وأويااحت الفيااا إ أن لرايااا لتماال ماان أجاال جمااف مت ومااات حااول الجيااديين هاادار ولاادن
وأرون طااالول بااياااةة لألفيااوبح إة ارهااام ميغساالوإ ماان خااعل لواة ا ا مااف حماااس ب اادف محاولااة
اللوةل لةيا ة الماس من طييه أن يتيد ااسراسي يين إلم لل أبيا اخفو لبيان الففة من أجل الماس

إيسايح ةح ز  .وأطارت الفيا إلم أن لرايا للةرف بتيدا عن االلماس ال ا يجرا اللماهم بطييه مف

تإسراسيلت للفبيف التعقات بين الب دين .مطير إلم أن لرايا متيية بلحسين الحالة اايسايية ةح ز .

ولفول الفيا أن ياسا الوزير ةح الحاوماة ااساراسي ية أياوا قا ار يتمال ماف عاد ج اات دولياة مان أجال

حل أزمة إعاد الجفس واألسرى ااسراسي يين لدى حماسإ إال أيه لم يحةل أا لفدم ب ا الطين.

القدس ،القدس2016/6/23 ،
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" .55الهالل األحمر التركي" يوزع  17ألف طرد غذائي على مئات األسر في قطاع غزة
ااز  -يااور أبااو عيطااة :أطاارف رساايس مي مااة ال ااعل األحماار اللراااحإ اي ارام ايييااسإ يااوم األربتااان
6/22إ ع اام لوزيااف مساااعدات إيساااييةإ ع اام األساار المفياارإ والملياارر ج اران الحاارا األخياار ع اام

قفاااؤ ااز  .وقااال ايييااسإ ال ا ا وةاال قفاااؤ ااز ةااباد يااوم األربتااانإ لواالااة األيايااول:ت يواةاال
مطاروؤ لوزياف الفاارود الغ اسياة خااعل طا ر رميااانإ إ سايلم لوزياف يحااو  17ألاف فاارد ا اسح اليااوم

ع م مسات األسر ةح قفاؤ زت.

امااا أع اان أن المي مااة ساالوزؤ مس ااعدات يفديااة ع اام  500عاس ااة ةفاادت ميازل ااا ةااح حااح الطااجاعية
(طرس ز ) خعل الحرا األخيرإ لمساعدل ا ع م دةف إيجار الميازل اللح لفيم ةي ا حاليا.
و ار أن ال عل األحمر سيملل

دا الخميسإ مبيم لم لطاييده ع ام يمفلاهإ ةاح مت اد األمال لأليلاامإ

ب اادف مسا اااعدله ع اام اساااليتاا أعا اداد أابا اار م اان األيلاااام المام ااولين .وأطا ااار اييي ااس إلا اام أن قيماااة
مساعدات مي مة ال عل األحمر اللراح لم سفينإ ل ا التام لب غ يحو  12م يون دوالر أمرياح.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2016/6/22 ،

 .56عباس يمنح تركيا "ميدالية فلسطين الذهبية" لتمثيله فلسطين في األلعاب اآلسيوية للتايكوندو
أيفر -ياةر حجا  :قدم السمير الم سفييح بييفر ةاسد مةفمم بالييابة عان الارسيس محماود عبااسإ
تميدالي ااة ة س اافين ال هبي ااةت وطا ا اد ط ااار ولف ااديرإ لعع ااا اللاياوي اادو اللرا ااح بح اارا ف ااايرا اول ااو
لمطاااراة األخياار باساام ة ساافين ةااح اللةااميات اآلساايوية لأللتاااا األولمبيااةإ وحةااوله ع اام ميااداليل ا

األولم (برويزية) ةح لاريخ ال تبة.

وحةااال الريايا ااح اللراا ااح فاااايرا اولا ااو ( 36عاما ااا) ع ا اام الميداليا ااة البرويزيا ااة باسا اام ة سا اافين ةا ااح
اللةااميات اآلساايوية لأللتاااا األولمبيااة اللااح أقيماات ةااح الم بااين خااعل ييسااان /أبرياال المايااحإ وهااح

الميدالية األولم اللح لحفف ا ة سفين ةح لتبة اللاياويدو.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2016/6/23 ،

 .57بريطانيا :مستعمرات الضفة الغربية وشرقي القدس غير شرعية
رام هللا :قااال ملحاادس باساام وزار خارجيااة بريفاييااا تيف فيااح ق ارار ب ديااة الفاادس اةاادار لاارخي

لبيااان

جديااد يلاااون ماان أربتااة فوابااس ةااح سا وانإ ةااح الفاادس الطارقيةإ وها ا ماان اللفااورات المف فااة المحيفااة
بالميففةإ حيس للزايد أعداد المسلوفيين ةح حين يلم لرحيل الساان الم سفيييين عن فريس ااخاعن

أو ال اادمت .وأياااف ةااح بيااان ةااحمح يااوم األربتااانإ تأيااا ق ااس حيااال مواةفااة الحاومااة ااساراسي ية ع اام
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لفااديم  12م يااون جييااه إساالرلييح ل مساالوفياتإ وال ا ا يوةا ُال رسااالة مف فااةإ حيااس إن المساالوفيات
ااساراسي ية ةااح اليامة الغربيااةإ وبمااا ةي اا الفاادس الطارقيةإ هاح ياار قايوييااة بموجاا الفااايون الاادولحإ
ولمفل عاسفا أمام السعمإ ولُبتديا عن حل الدوللينت.

القدس ،القدس2016/6/22 ،

" .58الخارجية األوروبية" :الهدف من دعوة الرئيسين اإلسرائيلي والفلسطيني هو محاولة بناء الثقة
برواساال -الوااااالت :قااال رساايس البرلمااان األوروبااح مااارلن طااوللز إن ميففااة الطاارس األوسااف طا دت

حروبااا وأعماااال تإرهابيااةت ةااح الملاار الماياايةإ وأن إي ااان التيااف هااو تالخفااو األولاام يحااو االساالفرارت.
وأطار طوللز ةح ا مله أمام البرلمان إلم أن األخير ةوت التام المايح لةال حل الادوللين ع ام

أساس حدود عام 1967إ مف الفدس عاةمة ل دوللين.

بدورهإ قال رسيس لجية الطلون الخارجية اللابتاة ل برلماان األوروباح ألمار باروسإ عفاا ايل اان الج ساة

البرلماييااة اللااح لاام االساالماؤ خعل ااا لا مااة ال ارسيس ااساراسي ح رلوةااين ريم ااينإ تإن ال اادف ماان دعااو

الرسيسين ااسراسي ح والم سفييح ل لحادس أماام أعياان المج اس هاو محاولاة بياان الففاة بييياا وباين اال

من الفرةين من ياحية وبين الفرةين يمسي ما من ياحية أخرىت.

وأياف بروس ةح لةري لواالة األيايول أن تدعو الرسيساين ريم اين وعبااس ل لحادس أماام أعياان

البرلمان األوروبحإ لتد خفو إيجابية وأساسية ةح دةف عم ية السعم ةح الطرس األوسفت.

ومن ج ة أخرىإ قال طاوللز اياه ييمال ةاح لي ايم لفاان قةاير باين الارسيس الم سافييح محماود عبااس

والرسيس ااسراسي ح ةح وقت مليخر من يوم أمس األربتان ةح برواسل .وقال طوللز ل ةاحاةيين تإ ا
يجحيا ةح جت ما ي لفيان ةح حرم البرلمان األوروبح اعلفد أي ما لن يغاد ار جريا ولاان سايب ل ماا ةاح

وستح لاح ي لفيات.

ولان طوللز قال ايه لايس مليفياا مان وةاول عبااس ةاح الوقات ل فاان ريم اين الا ا يليااول التطاان ةاح

البرلمان األوروبح.

القدس العربي ،لندن2016/6/23 ،

 .59موغريني :نريد أن نعمل معا من أجل إيجاد حل ...نريد وقف االستيطان والتحريض و"العنف"
برواسل – واالة األيايول :قالت الممف ة الت يا لألمن والسياسة الخارجية لعلحاد األوروبح ةياديرياا

مو رييحإ بتد لفاس ا مف الرسيس الم سافييح محماود عبااسإ إن االلحااد األوروباح م لازم الل ازماا ااامع
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بالليس اايس م ااف المجلم ااف ال اادولح واألة اادقانإ بلوة ااية الفا ارةين ااسا اراسي ح والم س اافييح بالتم اال ع اام
لجاوز التراقيل اللح لحول دون اللوةل إلم حل الدوللين ةح أقرا اآلجال.

ووةاامت المس االولة األوروبي ااة الويااف الا اراهن ع اام األرةإ با ااتالخفير ل غايااة لي ااا جميت اااإ أوروبي ااين
واس اراسي يين وة ساافيييين ومجلمتااا دوليااا بيس ارهإ ل ا ا يريااد وقااف االسااليفان ووقااف اللح ارية والتيااف

وهاادم الميااازلت .وأياااةت :تيريااد أن يتماال متااا ماان أجاال إيجاااد حاالإ واييااح أع اام ماادى الل ازام ال ارسيس
عباس ب ا األمرإ واييح ملياد من أييا سيجد سبيع احفاس حل الدوللينت.

القدس العربي ،لندن2016/6/23 ،

 .61واشنطن تايمز :ال مقاطعة ضد "إسرائيل"
واطيفن لايمزإ والجزير  :أطار الاالا ب ياس ة يطار ةاح مفاال بةاحيمة واطايفن لاايمز األمرياياة إلام
الحم ة اللةاتيدية ياد يطافان حرااة المفافتاة التالمياة المتروةاة اخلةاا ار بااتبح دا أستإ وقاال إن
حاام ييويورس أيدرو اومو وقف أم ار للةمية ال األموال الداعمة لل س الحراة.

وأوي أن اوماو أةادر األحاد الماياح أما ار ليميا يا يحمال الارقم  157يوجاه ةياه السا فات الحاومياة

إلاام لةاامية ااال األم اوال الداعم ااة لحراااة مفافتااة إس اراسيل .وق ااال إن م ا ار محاااة ييويااورس ااي اات
وايحة ولفول تإ ا قافتت إسراسيلإ ةإن ييويورس سلفافتستإ وأياف أن هياس ج اات أخارى لساتم

لمفاومة حراة مفافتاة إساراسيل .وأيااف أن هيااس التدياد مان الةاوات األمرياياة وااساراسي ية الباارز

اللح لحس ع م وقف مفافتة إسراسيل مفل المدير السابس لواالاة المخاابرات األمرياياة (ساح آا أياه)

الجيرال ديمد بلرايوس والرسيس ااسراسي ح رلوةين ريم ين.

وأط ااار إل اام اليجاح ااات الل ااح لحفف ااا حرا ااة المفافت ااة التالمي ااة ي ااد إسااراسيلإ وخاة ااة ة ااح األوس اااف

الجامتية وعيد الفعا األمريايين ال ين سيلخ ون مواقف ملفرةة يد إسراسيل عيدما يةبحون قااد
لألجيال الفادمة.

وقااال إن حراااة المفافتااة التالمي اة لتااد ل دياادا إساالراليجيا اس اراسيل واألماان الفااومح ل واليااات الملحااد إ
بييما يطلرس الب دان ةح التديد من المةال ويلتاويان ةح لبادل المت ومات االسلخبارية عن افا.

ودعااا الاالااا إلاام عاادم لف يااد أيةااار حراااة مفافتااة إساراسيل مياةااا حاوميااة ةااح أمرياااا لساام ل اام

بالليفُير ع م أمي ا وسياسل ا الخارجية الملت فة بالطرس األوسف.
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 .61االنتخابات بين المقرر والمطلوب
أ.د .يوسف رزقة
أةدرت حاومة الدالور رامح الحمد هللا قرار و ازريا بإجران االيلخابات الب دية ةح الفامن من لطرين

الفايحإ ةح إدار  414هيسة مح يةإ مي ا  142مج س ب داإ و 272مج س قروا.

وه ا الرقم يليمن مجالس اليمة و ز متا .ير أن حاومة الحمد هللا لم لجر أديم لماهمات مف

حماس ةح ز إ واألمر ةيما أحسا يحلا إلم لماهمات ولواةفات مف حماس ع م وجه الخةو

ومف المةاسل األخرى ع م وجه التموم.

إ

وحين ألحدس عن اللماهمات واللواةفات ةإييح ال ألحدس عن مبدأ االيلخابات المح يةإ وال حلم
اللطريتية والرساسيةإ ةالمبدأ ع يه فمة إجماؤ وفيح طامل أليه ع م األقل يجدد طرعيات المجالس

واليوااإ وربما يمي ةرةة جديد ل مةالحة السياسية والطرااة الحفيفية.

إن حديفح عن اللماهمات واللواةفات العزمة ال يليمن الحديس ةح الموعدإ وهل الفامن من لطرين

الفايح مياسا أم ال إ ألييح أرى أن جل المواعيد مياسبةإ وال مطا ة أبدا ةح األزمان .ولان المطا ة
أن األفراف ةح حاجة إلم إن لبحس عن لماهمات والماقات لليمن طروف اليزاهةإ والدعايةإ

ومحامة االيلخاباتإ وآليات الفتون والي ر ةي اإ وااطراف المديح أو الدولح ع م اليزاهة
والطماةيةإ وعن ايمية إجراس ا ةح اليمة و ز متا.

جل المةاسل الم سفييية الميخرفة ةح مي مة اللحرير رحبت بفرار االيلخابات المح يةإ وبالموعد
الم اورإ وبإجراس ا ةح اليمة و ز إ وأ ا ه ه المةاسل فالبت بيمايات اليزاهة والطماةيةإ بما

يحم حفوس الالل واألةرادإ بطال حر وعادلإ بتيدا عن سفو األج ز األميية ولدخعل ا المطيية

عاد .

لم لةدر عن ةةاسل التمل ااسعمح مواقف محدد حلم اآلنإ لان من المت وم أن حماس مفع

لفالا بايلخابات مح ية ويفابية ولطريتية ورساسيةإ وهم سيطاراون ةي ا بفو إ ا ما لوةرت طروف

اليزاهة ومسل زمات التم ية الديمفرافية.

االيلخابات عيدهم ليست ق ار ار ولاريخا ةحساإ االيلخابات عم ية ملاام ةإ واجرانات ديمفرافية
حفيفيةإ وقبول ريايح باليلاستإ واسلتداد حفيفح ل لتامل مف المخرجاتإ وربما لميل حماس إلم

قاعد الطرااة ال الغ بةإ اما اايت اللجربة السابفة.

االيلخابات المح ية هح جزن من الإ ةح عم ية لجديد الدمانإ ولجديد الطرعياتإ وقد يبدأ الوفن

بالمح يةإ ولان فمة يرور لفرار محدد بلاريخ اليلخابات المج س اللطريتح أيياإ وقرار محدد
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اليلخابات الرسيسإ ةالملسسات الم سفييية الفاسمة ميل ية الةعحيةإ ولااد أن لاون ملا سةإ وال
يحسن لجديد المح ياتإ وابفان األخرى ع م قدم ا وما لتاييه من لا سإ وق ة ةاع ية.

إ ا اان الطتا هو مةدر الس فات ةح الي ام الم سفييحإ ةمن حس الطتا أن يفالا بايلخابات

مح ية ولطريتية ورساسيةإ ومج س وفيح حيفما أمانإ وه ا هو جوهر الماس الفاهر بين المةاسل.

إن ط ر لطرين الفايح أالوبر 2016م ليس بتيداإ ولان هياس ةرةة جيد اجران االيلخابات ااةةإ
خاةة وأن الفيية الوفيية لفف ع م مملرس فريس بتد ةطل مطروؤ المماوياتإ وبتد لمادا

ايسان الفاد الترا المطا ة الم سفيييةإ وال اس م بمطاال أخرى.
االسليفان والل ويدإ ولوجه التدو ْ
فلسطين أون الين2016/6/22 ،
 .62تهويد القدس باالستيطان
جمال عمرو
لتلبر الفُ ْدس أابر مديية ةح ة سفين اللاريخية من حيس المساحة وعدد الساان وأافرها أهمية ديييةإ
ومرازية الموقف الجغراةح ل فدس جت ت مي ا مرا از اقلةاديا ولجاريا هاماإ بااياةة إلم أهميل ا
الابير ع م المسلوى الروحح واللاريخح والففاةح والسياسح.

والجزن الطرقح من الفدس هو جميف األرايح اللح اايت لحت الحام األرديح بتد ايسحاا الفوات

البريفايية من ة سفين عام 1948مإ وحلم االحلعل ااسراسي ح ل مديية عام 1967م .ولفف يمن
أرايي ا مديية الفدس الفديمة اللح لحوا ع م أقدس األماان ل مس مين والمسيحيين.

ومن المت وم أن قوات االحلعل سيفرت ع م الطفر الغربح من مديية الفدس عام 1948مإ وهو ما

يتادل  %80من مساحة الفدسإ واان ييم  39حيا ة سفييياإ لم لدمير مت م مبايي اإ وما لبفم
مي ا لم إطغاله بالمسلوفيين ودواسر االحلعل المخل مة.

واقف جديد

وعيد احلعل الطفر الطرقح من المديية ةح التام 1967عمد الة يويح موطيه ديان وبليييد من قاد

االحلعل إلم اايتاز إلم الم يدسين والمخففين ل تمل ع م إيجاد واقف جديد بالفدس لةال

الي ود .وةح يون أيام ق ي ة بتد االحلعلإ ُهدمت حار المغاربة باام ا ةح الفدس الفديمة.
وقد لم فرد ما يفارا ألف موافن عربح من الميازلإ وأيطست ساحة حاسف البراسإ وةودرت مساحة

 17,700دويم من األرايحإ فبفا ل سياسة ااسراسي ية ال ادةة ل سيفر ع م أابر مساحة مماية من

األرة مف أقل عدد ممان من الساان الترا.
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اايت مساحة الفدس التربية عطية االحلعل ااسراسي ح عام 1967لب غ حوالح  6.5ام2إ بحيس لةل
طماال إلم جبل المطارفإ وجيوبا حح الفوراإ وطرقا حدود أب د بو ديسإ و ربا خف ال دية.

وبتد عام  1967وسف االحلعل الحدود الب دية ةح طرقح الفدس للةل إلم  70ام مربف ايلزعت ا ا
من مساحة اليمة الغربيةإ بحيس يمت ال الميففة الواقتة إلم الطمال حلم حدود ب دية البير بتد

اسلفيان الرام وياحية البريد وبيريباال.

لوزيف الترا والي ود ةح الفدس (الجزير يت) وجيوبا وة ت إلم حدود ب دية بيت لحم .وطرقا اان

اللوسف م حدودا حلم ال لدخل الفرى المحيفة بالفدس من ياحية الطرس داخل حدود الب دية (أبوديسإ

التيزريةإ عيالا)إ عدا  38ام 2طا ت الفدس الغربية حلم 1967م.

وب لس أةبحت مساحة الفدس الغربية والطرقية حوالح 108ام 2لطمل أابر قدر من األرة مف أقل

عدد من الساان الم سفيييين.

البيان االسليفايح

لم بيان  34مسلتمر إسراسي ية بالفدس الطرقية بتد احلعل ا عام  .1967عام  2005ب غ سااي ا 218

ألف يسمة .ولطال ه ه المسلتمرات حزامين حول الفدس :األول الحزام الداخ ح ةح داخل الفدس

الطرقيةإ وعدد مسلتمراله 16إ والفايح الحزام الخارجح خار حدود الفدس الطرقية وعدد مسلتمراله

 .18ولحلل المسلتمرات ما مساحله  38ام.2

بااياةة إلم لس ةفد لم إيطان  24موقتا اسلتماريا عطواسيا خعل الملر من  1996حلم.2015
ويب غ فول الفرس االللماةية اللح أقيمت ةح داخل وحول الفدس لربف ه ا المسلتمرات ببتي ا

حوالح  112ام .ويلسبا ه ا الويف بتزل المديية عن محيف ا الم سفييح وقفف اليمة الغربية إلم
يةمين.

ألجل لافيف عم يات االسليفان ةح الفدسإ يمان أن للحول الميافس الخيران والمملوحة بين لي ة

ويحاها إلم ميافس بيان (مفال ع م لس جبل أبو ييم /مسلتمر حار حوماه وطتماف/مسلتمر
ريخيس طتماف).

ةح بتة األماان لم ااععن عن لحويل ميافس مال ة بالبيان الم سفييحإ مفل حح البسلان ةح
س وانإ إلم ميافس مملوحة .وأدت ه ه السياسة التيةرية ع م مسلوى المديية إلم وجود حوالح

 22000مسان ير مرخ
هدم وبيان

إ من بيي ا لستة آالف م دد بال دم.

السياسة ااسراسي ية ةح ل ويد الفدسإ بدأت عام 1967م مباطر ب دم حار الطرف وحح المغاربة

بالفدس للوسيف وبيان الحح الي ودا الجديد بلاريخ 1968مإ فم مةادر ( 116دويما) بموجا قرار
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أةدرله وزار المالية مرةفا بالخارفة رقم  5ا/أ 322/108/ويطر بالجريد الرسمية رقم 1443إ واان
قاسما ع م ه ه المساحة المةادر  595بياية ليم  1048داايا وقب ارإ وخمسة جوامفإ وأربف مدارسإ
وسوقا عربية لاريخية هح (سوس الباطور ) وطارعا لجاريا هو جزن من طارؤ باا الس س ةإ ويفف ع م
فول ه ا الطارؤ عدد من التمارات اللاريخية اللح يتود لاريخ بياس ا إلم التةر المم واح.

واان يتيش ةح ه ه الميففة يحو سلة آالف عربح ةح فعفة أحيان هح حح المغاربة ال ا دمر ا يا
بتد الحرا مباطر إ وجزن من حح السريان وحح الطرف .ولطال ه ه المساحة حوالح  %20من

مساحة الب د الفديمة ةح الفدس والبالغ مساحل ا  868دويما.
المستوطنات
 -1مسلوفية اليبح يتفوا:

لم ااععن عن مةادر  1835دويما بين عامح  1968و1980م ولم يطر ه ه ااععيات بالجراسد

الرسميةإ بموجا قايون األرايح (االسلمعس ل مة حة التامة لسية 1943م) .وب غ عدد الوحدات
السايية  3800وحد يفيم ةي ا  300.19يسمةإ ع م مساحة  862دويما.

 -2راموت:

يمن أابر مةادر جرت ةح مديية الفدس (عام 1970م) لم االسليعن ع م  4,840دويماإ بدأ
ليسيس ه ه المسلتمر عام 1972إ ومساحل ا  2875دويما.
 -3جي و:

ُبدئ بليسيس ه ه المسلتمر عام 1971مإ بتد أن لمت مةادر  2700دويم عام 1970مإ وحسا
الخارفة ال يا ية رقم ( )1905لب غ مساحل ا  2743دويماإ أقيم ةي ا  7484وحد سايية يساي ا
 3.,200مسلوفنإ وقد لم لوسيف حدودها أافر من مر اان آخرها إياةة ( )300وحد سايية .بتد
أن لمت مةادر المزيد من األرايح ع م اعلبار أي ا أمعس اسبين.
 - 4ل بيوت الطرقية:

لمت مةارد أرة مساحل ا  2240دويماإ بموجا قرار المةادر الةادر عام 1970م .ولطير

الخارفة ال يا ية رقم  1848إلم أن مساحة ه ه المسلتمر لب غ  1071دويما وأقيمت ةي ا  4400وحد

سايية لسلوعا حوالح  15,000يسمةإ ولطال ه ه المسلتمر مف مسلتمر جي و الحزام الجيوبح

الطرقح من أحزمة الفوس حول الفدس.

 -5مت وت دةيا:
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أقيمت ع م أراة ةودرت بموجا قرار رقم ها ف  322/111عام 1968م .ولتود م اية ه ه
األرايح إلم عاسعت من مديية الفدسإ ومساحة ه ه المسلتمر لب غ ( )389دويما وأقيمت ع ي ا

 1184وحد سايية بدن ةح إيطاس ا عام 1973م ةح الميافس الحرام السابفة اللح اايت لمةل بين
طفرا الفدس.
 -6الجامتة التبرية:
أقيمت المبايح ل جامتة التبرية ع م أراة قرا التيسوية عام 1924م بااياةة إلم مسلطمم و ت

ا لس حلم عام 1948م .وبفيت الجامتة التبرية يمن الميففة الخايتة اطراف األمم الملحد
الميزوعة السعد.

وبتد عام 1967مإ ومةادر مساحات واستة من أرايح قريلح التيسوية ولملاإ جرى لوسيف حدودها

و لس ع م حساا الميافس الحرام والميافس التربيةإ ولم وة ا بالفدس الغربية عن فريس األحيان
السايية اللح أقيمت ع م مفربة من (الل ة المريسيةإ جبتات همملارإ رامات اطاول) ولب غ مساحة

المخفف ال يا ح ال ا يحمل رقم 3203إ ( )740دويما.
 -7ريخس طتماف (جبتات هاطتماف):

لفف ه ه المسلتمر ع م أرة ةودرت عام 1970مإ بموجا قايون (االسلمعس ل مة حة التامة)

وزرعت الميففة ةح البداية حيس لحولت إلم محمية
وقد ب غت مساحة المسلتمر ( )1198دويماُ .
فبيتية .وةح عام 1990مإ أُع ن عن إقامة ه ه المسلتمر واقلُ تت األطجار وأيطست البيية اللحلية

اقامة ( )2165وحد سايية ل ي ود الملفرةين الايديين.
 -8رامات اطاولإ (جبتات همملار):

لتلبر ه ه المسلتمر من أول المسلتمرات اللح أُسست حول المدييةإ وح فة ربف بين األحيان ةح

الفدس الغربية والفدس الطرقيةإ ةمح 1968/9/1م ةودر  3345دويما بموجا الفرار (.)1425
 -9مسلتمرلا بسجات زسيفإ بسجات عومر:

أُقيمت ع م أرايح قرى (بيت حييياإ طتمافإ حزما وعيالا) .ولمت مةادر  3800دويما اقامة
وبيان ( )12ألف وحد سايية اساان ( )100ألف مسلوفن.

 -10عفروت (ميففة ةياعية):

أقيمت ع م أر ٍ
اة ةودرت عام 1970م ( 1200دويم) وأقيمت ةي ا ةياعات األفاس والةياعات
المتدييةإ ولم يفل افير من المةايف من الفدس الغربية إلم ه ه الميففة.

 -11جبتات همالوس:
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أقيمت ع م أر ٍ
اة لتود م ايل ا لفرية بيت ةماةا ومديية بيت جاالإ ولب غ مساحل ا ( )170دويما.
ُبدئ بليسيس ا عام 1991م بيةا بيف مسات من الاراةايات .ولطير الخارفة ال يا ية إلم مساحل ا
ااجمالية  980دويما وأن أبييل ا الملقلة سوف لسلبدل بيبيية داسمة واقامة  3600وحد سايية.
 -12مسلتمر (هار حوماه):

ةح عام 1990م لم اسلمعس  1850دويما من أرايح الفرى التربية (ةور باهرإ أم فوباإ بيت
ساحور) وهح اآلن عبار عن محمية فبيتيةإ ويطير المخفف ال يا ح ال ا يحمل رقم ( )5053ل ه

المسلتمر إلم إقامة  6500وحد سايية.
 -13الل ة المريسية (رمات طاول):

لُتلبر من أول المسلتمرات اللح أُيطست ةح الفدس السلامال ح فة الفوس حول المديية .ولُتلبر
ه ه المسلتمر اللح أقيمت ع م أرايح قريلح لملا وطتماف من أابر األحيان السايية ةح الحزام

االسليفايح األول.

 -14مطروؤ ماميع (قرية داود):
لفف ربح باا الخ يل ةح ميففة حح الطماعة .ةح عام 1970م أع ن عن اسلمعس ما مساحله

( )130دويما .ولُتلبر ه ه الميففة اللح اايت ميففة حراما من أقرا المغلةبات إلم الب د الفديمة.
تلمطروؤ ل ويد الحوة المفدس أهداف ملتدد ع م مخل ف الةتد الففاةية والسياسية والديمغراةية
والديييةت

 -15مطروؤ ل ويد ما يسمم ا (الحوة المفدس)
ل ا المطروؤ أهداف ملتدد ع م مخل ف الةتد الففاةية والسياسية والديمغراةية والديييةإ وأبرز ه ه

األهداف:

• محو ال وية التربية وااسعمية لمديية الفدس واسلبدال ا ب وية ي ودية من الياحيلين اللاريخية
والدييية.

• لرحيل عدد ابير من المفدسيين إلم ميافس أبتد عن المسجد األقةم والب د الفديمة أو حلم
لرحي م خار مديية الفدس.

• عزل المسجد األقةم عن األحيان التربية الم سفييية ةح مديية الفدسإ مما يحرم المسجد من أحد
ويس ل ع م المحلل االعلدان ع يه ايف وملم أراد.
أهم خفوف دةاعهإ ُ
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وأهم أجزان ه ا المطروؤ الل ويدا هو حح س وان وال ا ا لةا االحلعل ةيه حلم عام  2015م ما
مجموعه  54طفة ساييةإ ويستم االحلعل ازالة حح البسلان وهو جزن من س وان من الوجود
ولحوي ه لحديفة لورالية.

خعةة الفول إن مديية الفدس بما لحم ه من لاريخ مجيد ولحوية من لراس ةريد عبر التةورإ

ةإي ا للترة لتدوان حيارا ساةر يسل دف ل ويدها بالاامل وفمس متالم ا التربية ويحةل ه ا

ع م مرأى التالم ومسمته .وما لم لويف الفدس ع م قمة أولويات األمة التربية وااسعميةإ ةإي ا

مايية إلم مسلفبل طديد الفلامة.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/22 ،

 .63إسرائيل  ..العودة إلى أفريقيا
جمال محمد إبراهيم
ةيما يغ ح الطرس األوسف وللم مل ب دايه التربيةإ وب دايه األةريفية التربيةإ بين يز ٍ
اعات هيا
وةر ٍ
اعات هياسإ ةإن الجوار األةريفح يفف ح ار إزان لس الغ يانإ وأافر خطيله أن لةيبه عدوى
الةراعات واليزاعات واارهاا الدولح .ل ود رايات اللفرف ااسعمح عيد تبواو حرامت ةح ييجيرياإ

وةح عماسم ااسعمويين ةح دولة مالح .يسمفإ ةح األخبارإ عن ر بة رسيس وزران الايان
ٍ
بجولة أةريفيةإ ييمل عبرها ةح اسلتاد المواقف السياسية ةح
الة يويحإ بييامين يليياهوإ ةح الفيام
الفار األةريفيةإ واللح ةفدل ا إسراسيل مي أافر من فعفة عفود.

()2

حدس الممار جمال محمد أحمدإ ال ا اان يوما وزي ار لخارجية السودانإ أيه قد َم مبتوفا من رسيس
السودانإ جتمر يميراإ ةح أواسل سبتيييات الفرن المايحإ إلم الرسيس الجزاسرا ةح حييهإ هوارا

بومدينإ يف ا سيده للاون الخرفوم مف ار ل مةرف التربح ل ليمية ةح أةريفيا ال ا اقلرحه الترا
لتون ب دان ل س الفار  .اان السودان يت م بستح الجزاسر إلم اسلياةة لس المةرف .قال الرسيس

الجزاسرا ل سمير جمال :لفدر الجزاسر دور السودان اايجابح بين الترا واألةارقةإ ولليد الخرفوم

مف ار لهإ فم أيافإ وااييه ي ر :إن الجزاسر سليمن لام مواةفة ال تالترا األةارقةت .ولانإ ع يام
ةح السودان الستح إلم الحةول ع م مواةفة تعرا آسيات .بفح المةرف التربح ل ليمية ةح أةريفيا

حاي ار ةح التاةمة السودايية إلم اآلنإ يفدم عويه ل ب دان األةريفية من دون ٍ
من أو أ ىإ يمول
ام التربح الفادم أافره من تعرا آسياتإ أولسس ال ين حدس عي م بومدين وجمال
أافر مطروعاله ااس ُ
ةح سيوات السبتيييات ل س.
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()3
ليا أن يسيل :ما ال ا حاس بيفر اللتاون التربح األةريفحإ حلم يرةد ر بة الايان ااسراسي ح اللح

عبر عي ا رسيس حاومله يليياهوإ ةح اجلراد مبادرٍ ل دف إلم اسلتاد التعقات ااسراسي ية مف
الدول األةريفيةإ عبر جولة ير مسبوقة ةح عدد من الب دان األةريفية

فمة اعلباران يفف ع ي ماإ يمسران فرةا من أسباا إععن يليياهو عزمه الفيام بجولة ةح الفار

األةريفية .هيالس اعلبار طخةحإ يخ

الم اور وأسرلهإ وهو ح ول ال ارى األربتين لمفلل طفيفه

األابر الاولوييل جويافان يليياهو ةح تعم ية عيليبحت ةح يوليو /لموز من عام  .1976اان ةةيل

من المفاومة الم سفييية المس حة قد اخلفف فاسر تإيرةرايست ةح فريف ا إلم باريس من مفار ال د
ااسراسي حإ وقاموا بلحوي ا إلم مفار عيليبح ةح أو يدا .قامت إسراسيل بإيفا الرهاسن ةح عم ٍ
ية
جريسةإ لجاوزت ةي ا أعراةا دولية افير إ واخلرقت فاسرل ا أجوان عدد من الب دانإ للةلإ بلوافل
اييح مميودإ إلم المفار األو يدا .اليابف ااسراسي ح الوحيد ال ا لفم حلفه ةح ل س التم يةإ

قاسدها الاولوييل جوايافان يليياهوإ طفيس بييامين يليياهو .ويطال إحيان ارى مفل ه ةرةة يتزز

خعل ا رسيس الوزران ااسراسي ح ماايله السياسية ةح الداخل.
()4

االعلبار الفايحإ و يح هو األهمإ أن جولة يليياهو سلم د السلتاد الوجود ااسراسي ح الممفود ةح
الفار األةريفية .وألن إسراسيل لف أر جيدا الاا األحوال ةح الطرس األوسفإ ةإن تعرا آسيات وتعرا
ٍ
ايطغالإ مي عام 2011إ بيمرينإ أول ما معحفة
أةريفياتإ ع م وةف جمال محمد أحمدإ هم ةح
لداعيات تالربيف التربحتإ ما قد يراه بتي م ي ر ةويم خعقةإ أافر ميه ربيتا حميدا .للمل أفراف

عديد ةح المجلمف الدولح أن لجيح فما ار ةح لس تالربيفتإ قبل احلراس بسالييه .إسراسيل فرف فامف
ةح اسلتاد خساسره من ليامن األةارقة مف الفيايا التربية مي ميلةف سبتيييات الفرن المايحإ
ولن للرس السايحة لم ت من بين أةابت ا .األمر الفايح هو ايطغال الميففة بالحرا ع م اارهاا

الدولح ال ا طوهه إسعميون ملفرةون ةح الغرا.

وقد لداةتت الدول التربية للتزيز اللتاون التربح األةريفحإ وعفدت بطر ٍ
ااة مف االلحاد األةريفحإ

مللمرات قمة ياجحة آخرها الفمة التربية واألةريفية الفالفة ةح يوةمبر /لطرين الفايح من عام 2013

ةح الاويت .لانإ اسراسيل مفامفإ والسواي مغرية.

()5
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لو ي ريا إلم خارفة التعقات التربية األةريفيةإ لن يجد أبرز من المةرف التربح ل ليمية ةح
أةريفيا وج وده ةح لمويل مطروعات ليموية ةح ب دان أةريفية عديد إ فم بتة المساهمات المالية

والفروة ع م مسلوى التعقات الفياسية .أقرت الفمم المطلراة خففا فموحة للرسيخ اللتاون
التربح األةريفحإ لايه ما زال دون اللوقفإ وأديم من الميمول .لتل الململ أن للحفس طرااات حفيفية
لرلفح بالتعقات بين الال لينإ إلم آةاس أرحا من مساحة اللتاون المحدود الحالح .ع م الر م من
ٍ
ٍ
لمطروعات ليموية ةح ب دان أةريفية عديد إ ةإن الي ر
قروة
سخان المةرف التربح ةح مي

األةريفية ال لراها إال مااةي مادية لمواقف سياسيةإ لجاه الفيايا التربية ةح عموم اإ والفيية

الم سفييية خةوةا.
()6

لربما يطال بفن ولير الطرااات التربية – األةريفية عامع يمل الفغر المف وبة لل ت مي ا الدولة
التبريةإ لان التامل الرسيس ال ا أعاي ا هو ايطغال الب دان التربيةإ والتربية األةريفيةإ باليزاعات

الياطبة ةح سورية واليمن وليبيا وأييا السودانإ وايفراا األحوال ةح ال ب دان الربيف التربح.
ليس لس ةحساإ بل إن جامتة الدول التربيةإ وقد اايت رأس الرم ةح لتزيز أفر اللتاون مف

المي مة األةريفيةإ ليانل دورها حلم ةح متالجة الفيايا اللح لخة ا .يامح أن يرى اليزاؤ
السورا يتالجه وسيف دولح ةح جييفإ والةراؤ اليميح يتالجه ممفل دولح يحاول أن يجد له مخار

ةح الاويتإ والليازؤ ةح ليبياإ وقد بايت أيياا تداعشت ةيهإ أوال إلم وسيف دولح فالس من األمم

الملحد .

()7

للتاون م موس مف أفر ٍ
ٍ
اف عربية ةح المطرس وةح
أمام التين األةريفيةإ ال لبدو الةور مطجتة

المغراإ لحاةرها االيفرابات والزعازؤ .يم س المارد ااسراسي حإ ةح ي ر األةارقةإ الفدرات

السياسية والمالية والتسارية .إن جولة رسيس الوزران ااسراسي حإ واللح للتمد الةيد ةح المان التارإ
سلحفس اسراسيل أافر ما خسرله ةح ععقال ا األةريفية مي سيوات السبتييات.

وةيما قررت الفمة التربية األةريفية الفالفة ةح الاويت أن لتفد قمل ا الرابتة قبل ي اية عام 2016إ

ةإن ع م أمايلح جامتة الدول التربية والمي مة األةريفية أن لسل ا ار لس اللاريخ الميرواإ ةلتدا

عدل ما لففف الفريس ع م المفامف ااسراسي ية.
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 .64يجب منع الحرب واسقاط حكومة نتنياهو
جدعون سامت
عيدما سيل قةاةو األفر بتي م البتة قبل جيل من السيوات“ :هل سلاون حرا ”إ أجاا

جمرين “يتمإ بالفبفت .وأياف بولح “إ ا أيا مفمسن” .اويوا مفمسيينإ ةااطارات ع م أن حرا
أخرى لفلراإ لزداد.

“ج از األمن” – ا مة السر لمسربح األخبار من بين اليخبة – لُافر ةح اآلوية األخير من بس
األخبار عن حرا  .2016هياس ملطر آخر وهو ما جان ةح ةحيمة الس فة بين “الجيش يح ر”.
وقد لماع ت وساسل ااععم ه ا األسبوؤ حول “سية ٍ
لحد سللغير ةي ا الحدود بطال درامالياح”.
الطخةية الرةيتة ةح الوزار إ اللح يترة ا ابار رجاالت ااععم بيي ا هح يمس ا اةيغدور ليبرمان.

قالت إن األهداف ةح ز سلاون إسفاف حماس والحسم التسارا .األمر ال ا يتيح السيفر ع م
مبادرالي ا.
ا
جزن من ز وابتاد الل ديد من خف الففاؤ .با مات أخرى ه ه لسمم حربا

مطبوهون آخرون ةح اللسريا هم بو ح يت ون و ابح اطايازا .ليبرمان من جايبه الم م يستم

إلم رساسة الحاومة .وه ا يتيح الل مر ع م بييامين يليياهو .يت ون أييا ال ا أقيل قبل ط ر من

وزار الدةاؤ بتد خدمة ميةاعة ورسيس األراان السابس اطايازاإ يريدان التود إلم اليخبة .ل ديدات

الحرا هح المسار األسرؤ إلم هياس .بةيغة لطبه اللح يرإ لحدس رسيس االسلخبارات التساريةإ

الجيرال هرلسح ه يمحإ ةح مللمر هرلس يا عن لوقتات الحرا .وأةوات ا ه اللح لخر داسما من

التفول العمتة ل حاخامات الحريديين زادت ملخ ار عطية عيد يزول اللو ار  .ولسبا ما ةان الملر اللح
ل ح ه ا التيد لحمل ةح فيال ا خف ار من السمان .المسيحية لترف أييا الليبل با مجدوإ حرا يوم

الحساا المسما ع م اسم مجدو.

ةح جوقة مللمر هرلس يا لحدس يت ون وباراس يد رسيس الحاومة ال ا ييخ الدولة إلم ال اوية .ةح

ي اية األسبوؤ أياف باراس أيه “يزل عن الطارؤت .ها ا يدةتيا االفيان إلم اللفرف أو إلم حرا

أخرى .ه ه األقوال أخفارها متروةة :إي ا لستم للحفيس ال ا.

ع م هامش مفال سابس وعدت أييح سيمليف عن الالابة عن يليياهو حلم إطتار آخر .أليه امم.

وسيقول ةفف :ال يمايه أن ياون ملموقا أمام خةومه لملر فوي ة .ةح لةريحاله الخاةة يجا
ع يه مواج ة ما يبدو أيه محاولة ياسسة من قبل جيراالت ملفاعدين.

لل ها إلم الجحيم ر بة الجيراالت السياسية .يجا أن ي دأوا .إي م لن ييجحوا ةح ورافة من
يارهويه .وا ا اسلمروا ةح دةته إلم الزاوية ةسيحة ون ع م حرا جديد .
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الحرا قد ليدلف أييا بسبا اللماخر الزاسدإ “ال ايبر” اما وةموه ةح اليويان الفديمة .ةحي أن
اليمين يحام بلماخر مي سيوات فوي ة جدا .والم اآلن أيف ه يتف اليسار .اليوم مسلفب ه م دد من

داخ هإ وا ما اسلمرت لبرياات الغراسز ةح خيمة ال ياود ا ما زادت ورقة الحرا قو .

أ بية حروا إسراسيل ايدلتت ألسباا جوهرية .وبتي ا اان بحاجة إلم مبرر .ليس من الةتا
إيجاد مبررات ةح ساحة عييمة وأمام قيادات عربية اعلادت ع م طعل الدمان .ومن يترف لس أافر
من الجيرال .

ل اإ بدل إحداس اليجةإ ةان الواجا الم فم ع م من يسلفيف لسإ مخل ف لماما :ب ور جسم
وسف – يسار يفوم بإقالة رسيس الحاومة .المرط األافر معنمة ل لس هو باراسإ قاسد يسارا سابس
يمايه الفيام ب ه الخفو  .ل لس ع يه لحسين أداسه ةح التعقات اايسايية السياسية وأن ييف ع م

س م أولوياله الج د الوحيد ال ا قد يميف السير يحو ال اوية.

هآرتس2016/6/21 ،

رأي اليوم ،لندن2016/6/22 ،

 .65صورة:

االحلعل يتلدا باليرا ع م عامَْين طرس بيت لحم.
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