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يهدف  ةسوريبالتنسيق و تشهد حالة ازدهار غير مسبوقة البلدين  العالقات بين وبوتين: نتنياهو .1
 على اإلرهاب لقضاءا إلى

الرئيس الروسي فالديمير ، أن كمال خلف، عن موسكو من، 7/6/2016، رأي اليوم، لندن ذكر موقع
أكد خالل لقائه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن روسيا تولي أهمية كبيرة للعالقات  ،بوتين

 مع إسرائيل وتتوقع تعزيزها في المستقبل.
تحقيق  إلىالتنسيق العسكري بيننا في سوريا يهدف  إن“شترك قال نتنياهو وفي مؤتمر صحافي م
حسن النية تجاه  إلى إشارةنثمن عاليا تسليم الدبابة ونعتبره “ وأضاف، اإلرهابنجاح في الحرب على 
 ”.أقارب طاقمها المفقود

على المسار  أوسطيةأكدنا موقفنا المبدئي من سوريا والتسوية الشرق “وبدوره رد بوتين بقوله 
، وتابع ”شددنا على ضرورة التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية“ وأضاف، ”الفلسطيني

 ”.اإلرهابشريك لنا في الحرب على  إسرائيل“
وكان بوتين استقبل اليوم الثالثاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في قصر الكرملين 

مستهل اللقاء وصف بوتين إسرائيل بأنها دولة محورية بالنسبة وفي  بالعاصمة الروسية موسكو.
وأشار بوتين إلى الجسور التي تربط بين البلدين والمتمثلة في العديد من الروس  للشرق األوسط.

 ومواطني االتحاد السوفيتي السابق الذين هاجروا إلى إسرائيل.
فاي ماؤتمر  انتنيااهو أعلناو باوتين ، أن نظيار مجلايعان  ،8/6/2016الشرق الوسـط، لنـدن، وأضاافت 

العالقااات بااين البلاادين تشااهد حالااة ازدهااار  صااحافي فااي ختااام لقائهمااا فااي موسااكو أمااس أن  منظومااة
 غير مسبوقة والزيارة الحالية التي تعتبر الرابعة خالل السنة هي دليل آخر على ذلك .

السااااتئناف العالقااااات  25اوفااااي تلخاااايه أولااااي لهااااذه الزيااااارة التااااي تجااااري إلحياااااء الااااذكر  الساااانوية الاااا
سااارائيل جااااء أن  روسااايا اساااتجابت لطلاااب إسااارائيل وساااتزيد مااان مسااااهمتها  الدبلوماساااية باااين روسااايا واا

ضاامن الرباعيااة الدوليااة لاادفع المفاوضااات الساالمية بااين إساارائيل والعاارب  وأن  الطاارفين راضاايان عاان 
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لاى اتفااق تااريخي ياتم بموجباه حال المساتو  بينهماا فاي ساوريا  وأنهماا  وقعتاا ع التنسيق األمني الرفيع
الساوفياتي حتااى عااام  المساألة المؤلمااة فاي موضااوا دفاع التعويضااات لنسارائيليين الااذين تركاوا االتحاااد

 بواسطة حفظ حقوقهم التقاعدية . .1992
فااي قاعااة فاااخرة  وكااان نتنياااهو قااد افتااتا فااي العاصاامة الروسااية معرضااا ضااخما للمنتجااات اإلساارائيلية

اإلسااارائيلية وحتاااى المعلوماااات التكنولوجياااة  ملين والسااااحة الحماااراء بااادءا مااان الزراعاااةعناااد مااادخل الكااار 
المتطورة وعجائب العلوم وحتى اإلنتاج العسكري. واعتبر نتنياهو هذا الحدث إشارة روسية قوياة علاى 

ينظاار بشااكل إيجااابي لتعزيااز صااورة إساارائيل كشااريك مهاام وجاادي وحتااى كشااريك ثمااين.  أن  الكاارملين
الروسااية يضاامن نقاال  يمجااد إساارائيل والت طيااة اإلعالميااة الداعمااة لهااا فااي وسااائل اإلعااالم فااالمعر 

 الرسالة إلى كل بيت في روسيا .
وكشف مكتب نتنياهو عن أن الطرفين وقعا علاى اتفاقياات مهماة للتعااون الزراعاي فاي مجاال الحلياب 

ه التمااور التااي يااتم إنتاجهااا فااي الوقاات نفساا وماازارا األلبااان التااي تماانا إساارائيل مكاسااب اقتصااادية وفااي
 بيارات غور األردن )منطقة فلسطينية محتلة(. وقال: قاصدو المعر  يختطفون التمور اإلسرائيلية. 
وكشف نتنياهو عن أنه اتفق مع الرئيس بوتين على منع إخراج صواريخ  إساكندر  المجاددة والخطيارة 

لهااذا القاارار أبعاااد أمنيااة وأبعاااد اقتصااادية  :ماان روساايا إلااى أي دولااة طلبتهااا فااي الشاارق األوسااط. وقااال
حيااث إننااا ساانوفر مليااارات عاادة ماان ميزانيااة أماان إساارائيل التااي كاناات مضااطرة إلااى تااوفير منظومااات 

 لمواجهة هذه الصواريخ.
نتنيااااهو أعلااان، دعماااه لتطاااوير ، إلاااى أن حلماااي موساااى، عااان 8/6/2016الســـفير، بيـــروت، وأشاااارت 

سرائيل،  وتوجه لبوتين بالقول  إن هذه الزياارة خاصاة، حياث نحتفال فاي إطارهاا العالقات بين روسيا واا
الستئناف العالقات الديبلوماسية بين دولتينا، وسنبحث معكم كيفية تعزياز وتطاوير هاذه  25بالذكر  الا

 الالحقة . 25الصالت على مد  السنوات الا
ة. التواصاال المسااتمر، الااذي وأضاااف  لقااد بحثنااا اسااتمرار التواصاال بااين عسااكريي الاادولتين فااي المنطقاا

 تقرر أواًل لتجنب أي حادث، وتأمين نجاح محاربة العدو المشترك المتمثل باإلرهاب الدولي .
وأشار نتنياهو إلى أنه تام التوقياع علاى  العدياد مان االتفاقياات المهماة فاي مجااالت الطاقاة، والزراعاة، 

التسوية الجمركية ، مشددًا على أنه ال يوجد والمعاشات التقاعدية، والحفاظ على الحقوق االجتماعية و 
 قيود تشريعية تحول دون مشاركة الشركات الروسية في تطوير حقول ال از اإلسرائيلية.
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 الرد العملي اإلسرائيلي على مؤتمر باريسهي البناء االستيطاني في القدس  خططعريقات:  .2

نظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لم : الحياة  –رام هللا 
وحدة  82إعالن لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية االحتالل في القدس المصادقة على بناء 

استيطانية في مستوطنة  رمات شلومو  غير القانونية شمال القدس، بأنه الرد اإلسرائيلي العملي على 
 إنهاء االحتالل.دعوة مؤتمر باريس ودول العالم المجتمعة إلى 

وقال:  تواصل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، مقاطعتها اإلرادة الدولية بإصرارها المتعمد على 
التوسع االستيطاني االستعماري في فلسطين المحتلة، وهي إهانة لجهود المجتمع الدولي الساعية إلى 

 تحقيق السالم واألمن لشعوب المنطقة .
قة على المزيد من البناء االستيطاني في عاصمة فلسطين يشكل تذكيرًا للمجتمع وشدد على أن  المواف

الدولي من أجل محاسبة االحتالل على الجرائم التي يرتكبها بحق األر  واإلنسان الفلسطيني ، 
مضيفًا:  ليس مقبواًل أن يدعم قادة العالم حل الدولتين شفهيًا في وقت يزودون به قوة االحتالل 

 والحماية من العقاب، خصوصًا االتحاد األوروبي . بالحصانة
 8/6/2016، الحياة، لندن

 
 إدانة فلسطينية لزيارة ريفلين لمجلس مستوطنات شرق رام هللا .3

 أمسصائب عريقات،  الفلسطينيةأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  :بترا –رام هللا 
ين بزيارة لمجلس مستوطنات شرق مدينة رام هللا االثنين، وقال روبين ريفل إسرائيلالثالثاء، قيام رئيس 

صرارها على نموذج االبرتهايد، ورف  المواثيق الدولية .  إنها  تعبر عن نهج إسرائيل واا
وأضاف عريقات، في بيان أن الرئيس اإلسرائيلي  يدرك أن االستيطان غير شرعي ويرقى لجريمة 

وحكومتها يسيران إلى ضرب المواثيق الدولية ، داعيا العالم  يلإسرائحرب، وزيارته هذه تدل على أن 
ووقف التعامل معها كدولة  إسرائيلإلى  نبذ اإلرهاب وصناعة األمن والسالم في المنطقة ومحاكمة 

كما اعتبر الزيارة تأتي ضمن محاوالت إسرائيل لضرب مبادرة السالم الفرنسية، والتي  فوق القانون .
 الجمعة الماضية.بدأت بمؤتمر يوم 

 لهذه المستوطنات. إسرائيليوتعد زيارة ريفلين األولى من نوعها لرئيس 
 8/6/2016، الرأي، عم ان
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 مجلس الوزراء يندد بسياسات االحتالل في القدس ويدعو إلى شد الرحال إلى األقصى .4
، في مدينة رام هللا، دعا مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها اليوم الثالثاء: رام هللا

برئاسة رامي الحمد هللا إلى شد الرحال إلى مدينة القدس، وكل من يستطيع الوصول من أبناء شعبنا 
 إلى المسجد األقصى المبارك، للصالة والمرابطة فيه.

كما دعا العالمين العربي واإلسالمي إلى تحمل مسؤولياتهم، ودعم صمود المواطنين المقدسيين  
 حماة القدس وسدنة مسجدها العظيم.باعتبارهم 

صرار فرنسا والتزامها بعقد  وأعرب المجلس عن تقديره للجهود الفرنسية في دعم عملية السالم، واا
صرارها  اجتماا باريس، مؤكدا  أن رف  إسرائيل للمبادرة الفرنسية، وعدم االستجابة لمتطلباتها، واا

مجتمع الدولي، واالستمرار في ترسيخ احتاللها لألر  على التنكر لقرارات الشرعية الدولية وإلرادة ال
الفلسطينية، واستكمال مشروعها االستيطاني، سيؤدي إلى القضاء على حل الدولتين، وسيقود إلى 
تكريس دولة واحدة بنظامين . وأدان الحادث اإلرهابي الذي وقع في  البقعة  في األردن، وأود  بحياة 

 مة األردنية، معربا عن استنكاره الشديد لهذا الحادث اإلجرامي.خمسة من كوادر المخابرات العا
 7/6/2016،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عشراوي: الممارسات االستيطانية استكمال لعملية التطهير العرقي في القدس .5

ية حنان عشراوي، أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطين :الجديدة الحياة-هللارام 
وحدة  82مصادقة لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس، على بناء 

 سكنية في مستوطنة  رمات شلومو  شمال القدس.
وقالت عشراوي في بيان صحفي اليوم الثالثاء، إن هذا التصعيد االستيطاني يعد جريمة حرب طبقا 

ن إسرا  ئيل مصرة على تحدي القوانين واألعراف الدولية.لميثاق روما، واا
واعتبرت أن هذه الممارسات االستيطانية االستفزازية، بمثابة استكمال لعملية التطهير العرقي التي 
تتعر  لها مدينة القدس، لتفري ها من سكانها األصليين وااغراقها بالمستوطنين، وتعزيز الوجود 

 أرضه وموارده، وعزلها من أجل إقامة مشروا 'القدس الكبر '.اإلسرائيلي على حساب حقوق شعبنا و 
من جانب آخر، استنكرت عشراوي مخطط رئيس بلدية االحتالل في القدس، الذي جر  كشف 

ألف وحدة سكنية  15النقاب عنه، أمس االثنين، الذي يهدف إلى بناء حي استيطاني يهودي يضم 
 فوق أر  مطار قلنديا القديم.

ن نفي وزير اإلسكان اإلسرائيلي يؤاف غاالنت، وجود هذا المخطط، وقوله  إنه يوجد وأشارت إلى أ
مخطط للبناء في القدس، لكننا ال نريد إثارة إشكاالت في هذا الوقت ، ما هو إال تأكيد على عزم 
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حكومة االستيطان اإلسرائيلية إقامة هذا المخطط وغيرة من المخططات والمشاريع االستيطانية في 
 صارخ للمجتمع الدولي وللقانونين الدولي واإلنساني. تحد

كما نددت عشراوي بقيام رئيس إسرائيل روبين ريفلين، بزيارة مجلس مستوطنات شرق مدينة رام هللا 
أمس، وقالت: إن  هذا السلوك المستهجن من قبل رئيس دولة االحتالل مخالف لالتفاقيات الدولية، 

جزءا ال يتجزأ من أراضي دولة فلسطين، ويعبر عن تصميم  1967م التي تعتبر األراضي المحتلة عا
 القيادة السياسية في إسرائيل على تحدي اإلرادة الدولية .

 7/6/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 إسطنبولالحكومة تدين الهجوم اإلرهابي الذي ضرب  .6
فاق الوطني يوسف المحمود، اليوم أدان المتحدث الرسمي باسم حكومة الو  :الحياة الجديدة - رام هللا

 في تركيا. إسطنبولالثالثاء، الهجوم اإلرهابي الذي ضرب مدينة 
وقال المحمود في بيان صحفي، إن الحكومة الفلسطينية تقف إلى جانب األصدقاء األتراك وتعرب 

 عن تضامنها مع الحكومة والشعب التركيين.
لى الشعب التركي الصديق،  ونقل المحمود تعازي رئيس الوزراء رامي الحمد هللا إلى ذوي الضحايا واا

، داعيا إلى تكاتف وتضامن الجميع من واإلرهابحيث قال إن هذه التفجيرات تعد استمرارا للعنف 
 والتطرف في المنطقة. اإلرهابأجل الوقوف في وجه موجة 

 7/6/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ث اإلرهابي في مخيم البقعةالمجلس الوطني الفلسطيني يدين الحاد .7
عبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون عن إدانته واستنكاره : زكارنة كمال -عمان  

مخيم البقعة، والذي  األردنية فياإلرهابي الجبان الذي استهدف مكتب المخابرات  الشديدين للعمل
 أود  بحياة خمسة من رجال المخابرات.

المملكة  الفلسطيني مععن وقوفه وتضامنه والمجلس الوطني  أمسيا صحفي وأكد الزعنون في تصر 
الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل الذي وقع في أول أيام رمضان  األردنية

التي تحصن الجبهة الداخلية األردنية، وتقتلع  لكل اإلجراءاتالفضيل، معبرا عن مساندته القوية 
رهابهم، وتحفظ األمن واالستقرار على أر  المملكة هؤالء اإلرهابيين ال قتلة بفكرهم وظالمهم واا
 األردنية الهاشمية.

 8/6/2016، الدستور، عم ان
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 ن في اليمنوالمخابرات الفلسطينية تؤمن اإلفراج عن مواطن اختطفه الحوثي .8
جهاز   القدس العربي : دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، أكدت عائلة فلسطينية أن -غزة 

المخابرات العامة الفلسطينية تمكن من اإلفراج عن نجلها الذي كان مختطفا من قبل جماعة 
 الحوثيين في اليمن.

وحسب ما أوردت وكالة  معا  المحلية في خبر مقتضب، فإن جهاز المخابرات العامة تمكن من 
وذكرت عائلة  ليمن.تأمين اإلفراج عن طالب فلسطيني كان مختطفا من قبل جماعة الحوثيين في ا

الطالب التي لم يرد اسمها أن ابنها تم اختطافه قبل نحو األسبوا من قبل جماعة الحوثيين، وأنه بعد 
 جهود حثيثة بذلها جهاز المخابرات العامة تمكن من تأمين اإلفراج عنه.

اثنين من  يشار إلى أن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية نجا العام الماضي بتأمين اإلفراج عن
الرهائن الذين يحملون الجنسية السويدية، كانا قد اختطفا في وقت سابق من قبل إحد  المجموعات 

 المسلحة في سوريا.
 8/6/2016، القدس العربي، لندن

 
 رام هللا.. اعتماد مكتب تمثيل تجاري إلحدى قبائل الهنود الحمر .9

ارجية الفلسطينية أنه من المقرر أن يتم افتتاح أفادت وزارة الخ: خلدون مظلوم، يوسف فقيه - رام هللا
مقر ومكتب تمثيل تجاري لقبيلة الشيروكي )إحد  قبائل الهنود الحمر( في مدينة رام هللا )شمال 

وذكرت الوزارة الفلسطينية في بيان لها اليوم الثالثاء، أنها وافقت على اعتماد مكتب  القدس المحتلة(.
في األراضي الفلسطينية، مبينة أنها سّلمت رئيس مكتب التمثيل  تمثيل تجاري لقبيلة الشيروكي

وعّبرت عن أملها بأن يسهم المكتب في  تقوية العالقات الثنائية  التجاري الشيروكي، كتاب االعتماد.
 بين الجانبين  بمختلف مجاالت التعاون.

وكي تسعى لنسج من جانبه، أوضا رئيس مكتب التمثيل التجاري، سالم أمين، أن قبيلة الشير 
قامة مشاريع واستثمارات اقتصادية، سيعمل المكتب على تنظيمها.  عالقات مع الشعب الفلسطيني واا
وأوضا أمين في حديث خاه لا  قدس برس  عن أن فلسطين، ستكون أول دولة عربية ُتقيم عالقات 

مليون نسمة،  45ددهم وبّين أن الشيروكي، ينتمون لا  الهنود الحمر ، ويبلغ ع مه قبيلة الشيروكي.
مشيًرا إلى أنهم رفضوا االندماج في الواليات المتحدة األمريكية، وحافظوا على هويتهم، ويعيشون 
بشكل منعزل في والية جورجيا األمريكية، ويعتنقون ديانات قديمة وال زالوا يحافظوا على ل تهم 

 األصلية.
 7/6/2016قدس برس، 



 
 
 
 

 

 10 ص             3958 العدد:        8/6/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

 دعوة رسمية من جهاز المخابرات المصري عد تلقيها ب مصر"الشرق األوسط": حماس تزور  .11
أكاادت مصااادر فااي حركااة حماااس أن وفاادا منهااا ساايزور مصاار خااالل أيااام بعااد : زبااون  كفاااح- رام هللا

الجاانبين ومان بينهاا  تلقيها دعوة رسمية من جهاز المخابرات المصري للتباحث فاي القضاايا التاي تهام
 ينية وشؤون قطاا غزة.العالقة المشتركة وكذلك المصالحة الفلسط

إن نائااب رئاايس المكتااب السياسااي فااي حماااس موسااى أبااو ماارزوق   الشاارق األوسااط وقالاات المصااادر لااا
وتماات دعوتااه ووفااد حماااس لزيااارة مصاار.  تلقااى اتصاااال هاتفيااا قباال أيااام قليلااة بينمااا كااان فااي بيااروت

صاائل الفلساطينية. لقاد وأضافت المصادر أن الدعوة جاءت في إطار لقاء المخابرات المصرية مع الف
والجبهتاااين الشاااعبية والديمقراطياااة واان دور حمااااس. وتابعااات: اللقااااء ماااع حمااااس  التقاااوا فاااتا والجهااااد

 سيكون أوسع وأشمل ألن جدول األعمال مزدحم.
وبحسااب المصااادر فااإن العالقااة األمنيااة ووضااع قطاااا غاازة والمصااالحة الفلسااطينية وكااذلك الهدنااة مااع 

حمااااس يتوقاااع ضااا وطا مصااارية تتعلاااق  لاااى جااادول األعماااال. وقالااات إن وفااادإسااارائيل ساااتكون كلهاااا ع
بالمصااالحة ودور الساالطة فااي قطاااا غاازة بينمااا يحماال وفااد حماااس طلبااا رئيساايا يتعلااق بتفعياال مصاار 

 .2014المقاومة بعد حرب غزة األخيرة في  مباحثات التهدئة وتلبية طلبات
 8/6/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 منظمة التحرير والمجلس التشريعي وموظفو غزة نقاط الخالف بين فتح وحماس"الحياة": برنامج  .11

تلقااى الاارئيس محمااود عباااس دعااوة ماان أمياار قطاار الشاايخ تماايم باان حمااد لزيااارة : يااونس محمااد-رام هللا 
 الدوحة الشهر الجاري للبحث في موضوا المصالحة الوطنية والوضع السياسي.

اللجنااة المركزياااة وضااعت ثالثاااة تحفظااات علاااى التفاهماااات، ، أن  الحيااااة وكشااف مساااؤول فااي فاااتا لااا 
األول إصاارارها علااى إعااالن حماااس قبااول البرنااامج السياسااي لمنظمااة التحرياار، والثاااني رفضااها إبقاااء 
المااوظفين الااذين عينااتهم حماااس فااي مااواقعهم وتقااديم ساالف ماليااة شااهرية لهاام إلااى حااين التوصاال لحاال 

لتشاااريعي للعمااال فاااور تشاااكيل حكوماااة الوحااادة الوطنياااة، لقضااايتهم، والثالاااث رفضاااها عاااودة المجلاااس ا
 واالستعاضة عن ذلك بعقد اجتماعات للكتل البرلمانية في المرحلة األولى.

وقال مسؤولون في حماس إن الحركة هي التي طلبت من قطر التدخل لاد  الارئيس عبااس مان أجال 
 المصالحة وحل مشكلة قطاا غزة الذي يخضع إلى حصار قاس. 

أن يازور عبااس العاصامة القطرياة األسابوا المقبال. ولام يساتبعد المساؤولون  فاتا ولون فايورجاا مساؤ 
اتفاق مصالحة جديد  إلىأن يعقد لقاء مع مشعل بناء على طلب أمير قطر، لكنهم استبعدوا التوصل 

 إال في حال موافقة حماس على تحفظات فتا.
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ن الاارئيس عباااس التساااهل فااي موضااوا نعتقااد أن مشااعل ساايطلب ماا :  الحياااة وقااال مسااؤول رفيااع لااا 
الموظفين بعد إعالن سويسرا موافقتها على توفير دعم مالي دولي لحكومة الوحدة الوطنية الفلساطينية 

 . الجديدة بما يكفل إعادة اإلعمار ودفع رواتب الموظفين
ى وياار  العديااد ماان المااراقبين وجااود فرصااة للتوصاال إلااى اتفاااق مصااالحة فااي حااال موافقااة حماااس علاا

شاااروب عبااااس، أو فاااي حاااال إعاااادة إحيااااء العملياااة السياساااية، ساااواء باااالجهود الفرنساااية أو المصااارية. 
 ويرجا المراقبون أن يعمل عباس على توحيد الجبهة الداخلية في حال عودته إلى المفاوضات.

 8/6/2016الحياة، لندن، 
 
 هنية يشيد بجهود تركيا في نصرة الشعب الفلسطيني .12

، فااي 2016-6-7رئاايس المكتااب السياسااي لحركااة حماااس، إسااماعيل هنيااة، الثالثاااء التقااى نائااب  غازة:
مكتبه وفًدا من وقفية الديانات والشؤون التركية برئاسة مصطفى صادقم، مادير عاام الوقفياة وعادد مان 

وأفاااد مكتااب هنيااة فااي بيااان صااحفي مقتضااب، أن نائااب رئاايس المكتااب السياسااي  المساائولين األتااراك.
لوفاااد التركاااي دور أنقااارة فاااي إعاااادة إعماااار المسااااجد التاااي دمرهاااا االحاااتالل خاااالل لحمااااس نااااق  ماااع ا

 الحرب األخيرة على قطاا غزة.
وساير  إنجاازاتوأشاد هنية بجهود تركيا في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني، وأطلع الوفد التركي على 

 عمل بالده في إعادة إعمار المساجد التي دمرها االحتالل.
مسجًدا دمرت كلًيا خالل الحرب األخيرة على قطاا غزة قبل عاامين، إضاافة  73ناء وتعهدت تركيا بب

مسااااجًدا تضااااررت  197( وتاااارميم 2012 - 2008مسااااجًدا دماااارت خااااالل العاااادوانين السااااابقين ) 34إلااااى 
 جزئًيا، وتقديم نماذج معمارية عثمانية إلعادة بناء المساجد وفقها.

 7/6/2016، فلسطين أون الين
 
 جولة حوار جديدة مع فتح في الدوحة خالل رمضانبركة: علي  .13

أكد ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، أن جولاة حاوار جديادة ماع حركاة  فاتا  ساتعقد : بيروت
بالدوحاااة خاااالل شاااهر رمضاااان الجااااري، متاااأماًل أن تحقاااق نتاااائج إيجابياااة  كاااون المصاااالحة الوطنياااة، 

 مصلحة فلسطينية وضرورة وطنية.
صريحات يوم الثالثاء، تلقى  المركز الفلسطيني لنعالم  نسخًة منها، إن جولة حوار وقال بركة في ت

جدياادة باااين حركتااي حمااااس وفااتا ساااتعقد بالدوحااة خاااالل شااهر رمضاااان، آماااًل أن تتحقاااق المصاااالحة 
 الفلسطينية وتكون هدية هذا الشهر المبارك لشعبنا الفلسطيني.
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باس وقيادة حركة فاتا بالعمال علاى ترتياب البيات وطالب ممثل حركة حماس رئيس السلطة محمود ع
الاااااداخلي الفلساااااطيني، وااعاااااادة بنااااااء منظماااااة التحريااااار الفلساااااطينية علاااااى أساااااس وطنياااااة وديمقراطياااااة، 

 والمصالحة الفلسطينية هي المدخل الطبيعي لذلك.
وشاادد بركااة علااى أن حركااة  حماااس  جااادة بالمصااالحة الفلسااطينية  ألنهااا تعتباار أن المصااالحة تخاادم 

شااروا المقاومااة واسااتمرار االنتفاضااة، مشاادًدا علااى أن أفضاال وساايلة لمواجهااة االحااتالل هااي الوحاادة م
 الوطنية الفلسطينية.

وبخصوه المبادرة السويسرية، أشار بركة إلى أن المباادرة تعاالج مساألة مهماة فاي ملاف المصاالحة، 
ن االتحااد األوروباي تبناي كال وهي تأمين رواتب الموظفين المدنيين فاي حكوماة غازة الساابقة، آمااًل ما

 الموظفين في قطاا غزة.
وجاااادد ممثاااال حركااااة حماااااس رفاااا  المبااااادرة الفرنسااااية   ألن هااااذه المبااااادرة جاااااءت لتصاااافية القضااااية 

وأضاف إن  الفلسطينية، وتقديم مزيد من التنازالت للعدو الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية .
 ين الفلسطينيين على أساس التعوي  وليس العودة. هذه المبادرة تتحدث عن حل لقضية الالجئ

وعن إجراءات وكالة األونروا، أكد ممثل حركة حماس في لبنان، أن هذه اإلجاراءات  سياساية بامتيااز 
تنسااجم مااع السياسااة األميركيااة، وتهاادف إلااى إنهاااء قضااية الالجئااين عباار تراجااع وكالااة األونااروا بشااكل 

ه الالجئااين، وقااذف الملااف بوجااه الاادول العربيااة المضاايفة ومنهااا تاادريجي عاان القيااام بمسااؤولياتها تجااا
وأشار إلى أن اإلدارة األميركية هي التي تتحكم بقرارات وكالة األونروا، كاشفا عان لقااء قرياب  لبنان .

سيجمع لجاان الفصاائل الفلساطينية بالمادير العاام لوكالاة األوناروا برعاياة الدولاة اللبنانياة ممثلاة بااللواء 
 براهيم، لتقييم آخر ما توصل إليه الحوار بين الجانبين.عباس إ

 7/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 اع الفتنة بين الشعبين الفلسطيني واألردنير  تدعو لتفويت الفرصة على ز   "الشعبية" .14

 غازة: تواصاالت التنديادات الفلسااطينية باالهجوم الااذي اساتهدف أول أمااس مكتباا للمخااابرات األردنياة فااي
مخيم البقعة، وأود  بحيااة خمساة أشاخاه يعملاون فاي الجهااز، وساط دعاوات لتفويات الفرصاة علاى 

 كل األطراف التي تحاول است الل الحدث لزرا الفتنة بين الشعبين الفلسطيني واألردني.
تأكياادا  ، ورأت فااي ذلااك  اإلرهاااب أداناات الجبهااة الشااعبية لتحرياار فلسااطين الهجااوم الااذي وصاافته بااا و 

على أن اإلرهاب ال حدود له ماا لام تاتم مواجهتاه باساتراتيجية شااملة تاؤدي الجتثاثاه مان خاالل  جديدا
غيار المباشار  أوالمتطرفة وااغاالق مناابره، ووقاف كال أشاكال الادعم المباشار  الفكريةالتصدي لمنابعه 

فااي  وأكاادت علااى أن الشااعب الفلسااطيني الااذي اكتااو  بنااار اإلرهاااب الصااهيوني، وبنااار اإلرهاااب . لااه
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أكثاار ماان بلااد، عربااي، حااريه أشااد الحااره علااى سااالمة وأماان المجتمعااات العربيااة التااي يعااي  فااي 
تفويات الفرصاة علاى كال األطاراف التاي  أوساطها، وعلى أمن البلدان العربياة، وشاددت علاى ضارورة 

ني تعمل على است الل العمل اإلرهاابي الاذي وقاع فاي مخايم البقعاة لازرا الفتناة باين الشاعبين الفلساطي
لاااى الشاااعب األردناااي وحكومتاااه  . واألردناااي وتوجهااات الجبهاااة إلاااى عوائااال ضاااحايا العمااال اإلرهاااابي، واا

 بخاله تعازيها، متمنية لألردن االستقرار وكل الخير واالزدهار.
 8/6/2016، لندن، القدس العربي

 
 تدعو لتعزيز األمن واالستقرار في المخيمات ومع الجوار الفلسطينية لبنان: الفصائل .15

أكدت الفصائل الفلسطينية في لبنان أهمية تعزيز األمان واالساتقرار فاي المخيماات وماع  وفا:- يروتب
 الجوار بالتعاون مع األشقاء اللبنانيين.

وناقشاات الفصااائل خااالل اجتماااا لهااا فااي مقاار ساافارة دولااة فلسااطين يااوم الثالثاااء، األوضاااا السياسااية 
فلسااطينية فااي الااوطن والشااتات، واألوضاااا العامااة فااي العامااة وآخاار التطااورات المتعلقااة باألوضاااا ال

 المخيمات الفلسطينية في لبنان، األمنية والمعيشية واالقتصادية .
كمااا أكااد المجتمعااون أهميااة تعزيااز الوحاادة الوطنيااة الفلسااطينية فااي مواجهااة كافااة المخاااطر والتحااديات 

استمرار األونروا في تقديم خدماتها  التي تحيط بشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة. وشددوا على أهمية
لالجئاااااين الفلساااااطينيين وعااااادم اللجاااااوء إلاااااى سياساااااة تقلااااايه الخااااادمات، خصوصاااااا بالنسااااابة لالجئاااااين 
الفلسطينيين في لبنان بسبب خصوصية أوضااعهم المعيشاية ومعانااتهم، إضاافة إلاى األخاوة الناازحين 

وتام التأكياد علاى التصاور العاام المرفاوا  الفلسطينيين من سوريا إلى لبناان وناازحي مخايم نهار الباارد .
وقرر المجتمعون القياام بجولاة علاى  من قبل قيادة الفصائل لمدير عام األونروا في االجتماا السابق.

المرجعيااات الرساامية والسياسااية والحزبيااة اللبنانيااة لشاارح الخطااوات المقبلااة فااي إطااار مااا تاام إنجااازه ومااا 
 دة الفلسطينية لتحقيقها.شملته المذكرة من مطالب تسعى القيا

 7/6/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ف ألول مرةكش  ت   القسام تنشر مشاهد لمقاتليها في رمضان .16

بثت كتائاب القساام الاذراا العساكري لحركاة حمااس فياديو ينشار ألول مارة ألذان الم ارب ويظهار : غزة
 فيه عدد من مقاتليها خالل شهر رمضان المبارك.

يااديو أحااد مقاااتلي القسااام يااؤذن ماان علااى تلااة جبليااة مطلااة علااى األراضااي المحتلااة عااام ويظهاار فااي الف
 ، كما أظهر عدد من عناصر القسام خالل عمليات التدريب والمناورات.1948
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ويظهر عناصر من وحدة األنفاق وهم يحفرون األنفاق، ويتناولون طعام اإلفطار بداخلها، كما أظهر 
 لى حدود غزة ويهم يتناولون اإلفطار على الحدود.الفيديو عدد من المرابطين ع

وكما نشرت الكتائب في المقطع الذي بثته عدد من عناصر وحدة المدفعية في الكتائب وهم يتنااولون 
 اإلفطار في الميدان، وقالت الكتائب إن وجميع المشاهد التي عرضتها تكشف ألول مرة.
 7/6/2016، فلسطين أون الين

 
 ن بدء التسجيل لمخيمات طالئع التحرير بغزةالقسام تعلكتائب  .17

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بدء التسجيل لمخيماات : غزة
 ، في جميع أرجاء قطاا غزة.2016طالئع التحرير لعام 

 بإعاداد العادة، وقالت الكتائب، في تصريا، على موقعها اإللكتروناي، ياوم الثالثااء:  اساتجابة لناداء هللا
وحرصًا منا على تربية جيال التحريار والعاودة، ونحان نتفياأ ظاالل انتفاضاة القادس الممتادة، نعلان عان 

 انطالق مخيمات طالئع التحرير  نواة مشروا التحرير القادم بإذن هللا .
ع ، فااي أقاارب مسااجد أو موقااع تاادريب تاااب10/6/2016وأضااافت  يباادأ التسااجيل للمخيمااات يااوم الجمعااة 

 لكتائب القسام، حيث من المقرر أن تنطلق المخيمات بعد شهر رمضان المبارك .
وأوضااحت أن المخيمااات ستشاامل التاادريبات والمهااارات العسااكرية، والرمايااة بالااذخيرة، ومهااارات الاادفاا 

 المدني، باإلضافة إلى المواعظ ونماذج البطولة.
 7/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ريط القسام رسالة تحذير صريحة لالحتاللمحلل سياسي: ش .18

رأ  المحلل السياسي الفلسطيني، شرحبيل ال ريب، أن شريط الفيديو الذي نشره : مظلوم خلدون - غزة
الجنااااح العساااكري لحركاااة  حمااااس  )كتائاااب القساااام(، رساااالة واضاااحة وصاااريحة لالحاااتالل  أن رجاااال 

اتاب سياساي مان قطااا غازة، فاي حاديث خااه وقاال ال رياب، وهاو ك المقاومة على أهبة االساتعداد .
 لا قدس برس ، إن القسام بعث رسالة هامة لالحتالل بأن شهر رمضان  هو شهر مقاومة وتضحية .
وكاناات كتائااب القسااام، قااد نشاارت اليااوم الثالثاااء، شااريط فيااديو )مدتااه أربااع دقااائق تقريًبااا( أظهاار صااور 

ون وجبتااي السااحور واإلفطااار داخاال األنفاااق، لعناصاارها وهاام يحرسااون علااى ث ااور قطاااا غاازة، ويتناااول
 ويواصلو الحفر في األنفاق وكذلك تخزين الصواريخ.

وأوضا المحلال السياساي أن كتائاب القساام فاي كافاة المناسابات، ال سايما فاي شاهر رمضاان، عاودت 
ها مؤكًدا:  هذه ليست مشاهد تمثيلياة، إنماا حقيقاة يعيشا ُتصدر هكذا أشرطة وصور. الفلسطينيين، أن
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وأضااف:  هاذا الشاريط، والاذي ال يخفااى  أبنااء الكتائاب والمقاوماة الفلساطينية علاى حادود قطاااا غازة .
علااى االحااتالل الااذي يجااوب بطائراتااه أجااواء قطاااا غاازة ويقااوم بمسااحها  هااو رسااالة قويااة للمحتاال بااأن 

عبااري سااّلط وبااّين ال ريااب أن اإلعااالم ال عليااه أن يفكاار ألااف ماارة قباال ارتكاااب أي حماقااة تجاااه غاازة .
الضاااوء علاااى شاااريط كتائاااب القساااام،  إلدراكاااه أهمياااة هاااذا الشاااريط والصاااور التاااي تضااامنها وجاهزياااة 

دراكه ألهمية شهر رمضان بالنسبة للمسلمين   .المقاومة في قطاا غزة، واا
 7/6/2016قدس برس، 

 
 لبنان: معنيون بالهدوء وال تختبرونا "يراقب"ليبرمان  .19

في اادور ليبرمااان، أمااس، إن الحكومااة اإلساارائيلية  معنيااةى بالحفاااظ علااى قااال وزياار الاادفاا اإلساارائيلي أ
الهادوء  علااى الحادود مااع لبناان، وذلااك خاالل جولااة علاى قيااادة المنطقاة الشاامالية، هاي األولااى لاه منااذ 

 في هذا الشأن . إسرائيلتوّليه وزارة الدفاا، وحّذر خاللها من  عدم اختبار 
 ان الجي  اإلسرائيلي غادي آيزنكوت.ورافق ليبرمان في جولته رئيس أرك

وبحسااب مااا نقلاات اإلذاعااااة اإلساااارائيلية، قااال وزياار الاادفاا اإلساارائيلي الجديااد إنااه  ليااااس لاادينا خططااًا 
باسااتثناء الحاااافاظ علااى الهاادوء. وآماال أن يفهاام الجميااع هااذا األماار جااااايدًا، وماان ضمنااااهم جيراننااا، وفااي 

 اااول اختبارنا .جميع األحوال ال أنصا أحد بأن يح
وفي نهاية جولته، أوضا ليبرمان أنه  سامعت الياوم تقاارير حاول هاذه المنطقاة، وهاي منطقاة حّساساة 
دائمًا، وبإمكاني القول إن حدودنا الشمالية موجودة بأيد، جيدة وأمينة. واالنطباا الذي تركتاه لادّي هاذه 

ساارائيلي هنااا هااي الحفاااظ علااى األماان التقااارير والخطااط والجهوزيااة كاناات جياادة. إن مهمااة الجااي  اإل
 والهدوء عند الحدود الشمالية، وهذا ما نفعله .

 8/6/2016السفير، بيروت، 
 
 "إسرائيل"من أجل مصالح يستغل عالقة الثقة مع بوتين نتنياهو  :إليكين .21

يار يعتزم رئايس الحكوماة اإلسارائيلية، بنياامين نتنيااهو، مطالباة الارئيس الروساي، فالديم: بالل ضاهر
بااوتين، خااالل لقائهمااا فااي الكاارملين بموسااكو، يااوم الثالثاااء، بماانا الطيااران الحربااي اإلساارائيلي حريااة 

 العمل في سورية ولبنان، بحسب وزير شؤون القدس اإلسرائيلي، زئيف إليكين.
لكين يرافق نتنياهو في زيارته إلى روسيا كمترجم، وسيكون الشخه الوحيد الذي سيحضر اجتماعا  واا
 نياهو وبوتين.بين نت
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، عاان إلكااين قولااه إنااه  توجااد الثالثاااء للقناااة الثانيااة للتلفزيااون اإلساارائيلي، يااوم اإللكتروناايونقاال الموقااع 
عالقاااات حميماااة لل اياااة باااين الااازعيمين )باااوتين ونتنيااااهو(، وهنااااك مواضااايع هاماااة، بضااامنها مواضااايع 

 وس في إسرائيل.أمنية واتفاقيات مثل اتفاقيات التقاعد  للمهاجرين الر  –سياسية 
وأضاف إلكين أنه  يوجد هنا ماورد هاام، وهاو عالقاات الثقاة الحاصالة )باين نتنيااهو وباوتين(. ورئايس 

 الحكومة يست ل هذا المورد قدر المستطاا من أجل مصالا دولة إسرائيل .
 مريكايواعتبر إلكين أن العالقة باين نتنيااهو وباوتين ال تتعاار  ماع العالقاة باين نتنيااهو والارئيس األ

وحول التنسيق األمني بين الجيشين اإلسرائيلي والروسي، قال إلكين إن روسيا هي التي  باراك أوباما.
تحرك قوات في سورية اليوم وليس األمريكيين. ولذلك، فإنه إذا أردنا الحفاظ على حرية عمل سالحنا 

مااام بمااواطني إساارائيل، فااإن الجااوي فااي لبنااان وسااورية، وأن نهااتم بالمصااالا األمنيااة والسياسااية واالهت
 الروس هم العنوان أيضا .

 7/6/2016، 48عرب
 

 تحذف آالف المضامين التحريضية فيسبوكنا شاكيد: جعل   .21
قالاات وزياارة العاادل اإلساارائيلية، أييلاات شاااكيد، أمااس )اإلثنااين( فااي اجتماااا لمحاربااة : يااردين ليخترمااان

اري،  تعماال إسارائيل مااع جوجال، فاايس بااوك، التحاري  والخاازي فاي الشاابكة بمباادرة وزياار العاادل الهن ا
من الطلبات تتم  %70 نحو-وتويتر على إزالة المحتويات التحريضية. وقد نجحنا في تحقيق مطالبنا 

 معالجتها، كما ونجحنا في إزالة محتويات تحريضية تدعو إلى الموت، العنف، والقتل في الشبكات.
أوروباااا، أساااتراليا، والوالياااات المتحااادة حاااول هاااذا  وقالااات شااااكيد إنهاااا تساااعى إلاااى العمااال المشاااترك ماااع

 الموضوا.
طااالق النااار علااى خلفيااة عنصاارية كاناات قااد  وأوضااحت الااوزيرة العالقااة بااين سلساالة أحااداث الطعاان واا
حدثت في إسرائيل قبل بضعة أشهر وبين التحري  العنيف في الشبكات الذي وصل من جهاات فاي 

انخفا  التحاري  فاي الشابكة انخفضات أيضاا ظااهرة تنفياذ  السلطة الفلسطينية، وفق أقوالها.  عندما
العمليات، واليوم أصبا التحاري  أقال صاعوبة ولاذلك نشاهد تنفياذ عملياات أقال. نشاهد عالقاة مباشارة 

 بين التحري  في الشبكة وبين عمليات العنف في الشارا .
هااااام ضااااّد مااااواطنين وكشاااافت الااااوزيرة أيًضااااا عاااان أن دولااااة إساااارائيل ُتقاااادم ماااارة فااااي األساااابوا الئحااااة اتّ 

محرضااين،  سااواء كااانوا يحرضااون ضااّد العاارب أو اليهااود علااى حااد سااواء . قالاات  هااذه خطااوة هامااة  
 موضحة  نعمل من أجلها رغم صعوبة إيجاد نقطة التوازن بين هذه الخطوة وبين حرية التعبير .

 7/6/2016، المصدر، إسرائيل
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 يع صالحياتها لحاالت الطوارئ بتوس دفاعتطالب وزارة ال "اإلسرائيلية الداخلية" .22
بتوسااااايع صاااااالحّياتها أثنااااااء حااااااالت  دفااتطالاااااب وزارة الّداخلّياااااة اإلسااااارائيلّية وزارة الااااا: الطياااااب غناااااايم

الّطوارئ، لتكون مساؤولة عان الّتنسايق ماع الّسالطات المحلّياة وليكاون بمقادورها أن تقاّدم مسااعدة إنقااذ 
 في حاالت الّطوارئ والحروب. أكثر فاعلّية للمواطنين الذين سيتّم إخالؤهم

اإلسااااارائيلّية والجاااااي  اإلسااااارائيلّي علاااااى مقتااااارح وزارة الّداخلّياااااة القاضاااااي بنقااااال  دفااوتعتااااار  وزارة الااااا
صاالحّيات واساعة لاه، للادفاا عان الجبهاة الّداخلّيااة، إذ يباّرر الجاي  اعتراضاه علاى زياادة صااالحّيات 

الّتعامال  ماع الّضا ط الاذي سايلقى عليهاا وقات الحارب، وزارة الّداخلّية بقوله إّن الوزارة ستجد صاعوبة ب
ومااان المفّضااال أن تبقاااى غالبّيااااة الّصاااالحّيات المتعّلقاااة بااادعم نشاااااب الّسااالطات المحلّياااة أثنااااء هجااااوم 

 صاروخّي، بيد قّوات الجبهة الّداخلّية .
 7/6/2016، 48عرب

 
   األمريكية – يقدم نفسه بديال  لحكومة نتنياهو في مؤتمر اللجنة اليهودية زوجهرت .23

قاااادم زعاااايم المعارضااااة اإلساااارائيلية، ورئاااايس حاااازب  المعسااااكر الصااااهيوني  يتسااااحاق : بتاااارا –واشاااانطن 
(، الاااذي انطلقااات فعاليتاااه بواشااانطن، اناااه AJCاألمريكياااة ) -، فاااي ماااؤتمر اللجناااة اليهودياااة  زوجهرتااا

 البديل العملي لحكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو.
الفرصاااة، خصوصاااا بعاااد انضااامام أفي ااادور ليبرماااان  زوجهاااسرتس العبرياااة، اسااات ل هرتاااووفقاااا لصاااحيفة 

 وحزبه  إسرائيل بيتنا  قبل أسبوا، إلى حكومة نتنياهو.
واساات ل فرصااة توجيااه تهاام فساااد ماليااة لنتنياااهو، تتمثاال بتلقيااه رشااوة تقاادر بحااوالي مليااون يااورو، ماان 

، أي قبياال تشااكيله حكومتاااه 2009ميمااران عاااام  صااديقه المقاارب، الملياااردير اليهاااودي الفرنسااي أرناااود
بفيال يملكانها،  إصالحات ألجراءالثانية قبل سبع سنوات، وقيامه وزوجته سارة باستخدام أموال عامة 

عنادما كاان وزيارا للمالياة،  2005 إلاى 2003ورحالت خارجية قام بها مع زوجتاه وأوالده فاي الفتارة مان 
كاااا بدل مرتجاااع  مااان زجاجاااات المااااء  األقااالف دوالر علاااى إضاااافة إلاااى حصاااول زوجتاااه ساااارة علاااى ألااا

 .2013 إلى 2009السوبرماركت في الفترة من  إلى إعادتهاوالمشروبات بعد 
 8/6/2016، الرأي، عم ان
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 يهدد نتنياهو بسبب الرئيس الجديد للقناة العاشرة "شاسحزب " .24
ثاااء، رئاايس الااوزراء بنيااامين نتنياااهو هاادد حاازب شاااس اإلساارائيلي، يااوم الثال :ترجمااة خاصااة -رام هللا 

بعاادم الموافقااة علااى كاال مااا يطرحااه ماان قااوانين وقضااايا أمااام الكنيساات، وذلااك علااى خلفيااة تصااريحات 
 مسربة للرئيس الجديد لمجلس إدارة القناة العبرية العاشرة، اعتبرت أنها موجهة ضد اليهود الشرقيين.

اة رامااي ساايدان، قااال فيهااا أمااام المجلااس،  أنااا ونشاارت هااسرتس تصااريحات ُنساابت للاارئيس الجديااد للقناا
مثلكم في النخبة، أكره حركة شاس والله ارييه درعي .. علينا كنخبة أن نخترق دوائر القناة والتوجه 

 إلى جمهور شاس ونتحدث إلى مسعودة من سديروت .
بياان لاه وأثارت تلك التصريحات غضب زعيم حزب شاس ووزير الداخلية ارييه درعي، الذي دعا في 

 بإقالة سيدان فورا من منصبه بسبب تصريحاته التي وصفها بالعنصرية.
وهاادد البيااان:  طالمااا لاام يااتم إقالااة ساايدان، فااإن أعضاااء حركتنااا فااي الكنيساات سيصااوتون علااى النحااو 
الذي يرونه مناسبا . وهو ما اعتبرته الصحف اإلسرائيلية بأنه  فر  عقوبات  على أحازاب االئاتالف 

  ي الكنيست.الحكومي ف
 7/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 ألول مرة: الرئيس اإلسرائيلي يزور مستوطنات مقامة شرق رام هللا .25

زار الاارئيس اإلساارائيلي روبااين ريفلااين مجلااس مسااتوطنات شاارق رام هللا،  : القاادس  دوت كااوم-رام هللا 
 ت من رئيس إسرائيلي.أمس اإلثنين، في خطوة هي األولى من نوعها تجاه هذه المستوطنا

وقالت القناة السابعة، إن ريفلين توجه إلى مستوطنات بنياامين المقاماة شارق رام هللا، بنااء علاى دعاوة 
مااان رئااايس ماااا يسااامى باااا مجلس مساااتوطنات الضااافة  افاااي رواه، مضااايفة أناااه قاااام بجولاااة فيهاااا ودعاااا 

 م.اإلسرائيليين لزيارة  بنيامين  تحديدا، وكافة المستوطنات بشكل عا
وقال ريفلين:  استذكر في هذه األيام تحرير القدس والضفة ال ربية، وعودة الشعب اليهاودي ألرضاه ، 
قاصدا بذلك حرب حزيران مع جيو  عربية، واحتالل مدينة القدس بالكامل، في مثال هاذه األياام مان 

وة العالقاة التاي وأشاارت القنااة إلاى أن ريفلاين اساتقبل بحفااوة بال اة وساط تأكيادات علاى قا .1967عام 
 تجمعه بالمستوطنين.

 7/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 ا لـ"الشاباك"القناة العاشرة: نتنياهو وعد روني الشيخ بتعيينه قائد   .26
ذكاارت القنااة العبريااة العاشارة، الليلااة الماضاية، أن رئاايس الاوزراء اإلساارائيلي  :ترجماة خاصاة -رام هللا 

وعااد مفااو  الشاارطة رونااي الشاايخ بتعيينااه رئيسااا لجهاااز الشاااباك مسااتقبال، بنيااامين نتنياااهو كااان قااد 
 وذلك خالل محادثة سرية جرت بينهما.

ونقلت القناة عن مصادر مقربة من الشيخ قولها، إن نتنياهو خالل محاوالته إلقناا الشايخ الاذي كاان 
ة، وعاده بتاولي مساؤولية يعمل مسؤوال كبيرا في جهاز الشاباك، بتولي مساؤولية المفاو  العاام للشارط

 جهاز األمن العام  الشاباك  مستقبال.
 7/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 يوشك على االكتمال لمالحقة الجمعيات اليسارية "إسرائيل"مشروع قانون في  .27

رغاام االحتجاجااات المحليااة والدوليااة يمضااي البرلمااان اإلسرائيلي)الكنيساات(  القاادس العربااي: -الناصاارة 
 كمال تشريع قانون لتقييد عمل الجمعيات اليسارية.باست

وشهدت لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية التي يرأساها النائاب سلوميانساكي )البيات اليهاودي( 
متاااوترة خاااالل جلساااة أماااس بحثااات موضاااوا قاااانون الجمعياااات الهاااادف لتقيياااد عمااال الجمعياااات  أجاااواء

ا بين أعضاء الكنيست في اللجنة مما أد  إلى إخراج النائبين كما شهدت الجلسة نقاًشا حادً  اليسارية.
 عن القائمة المشتركة النائبين د. يوسف جبارين وأسامة السعدي.

ماان  أبعادهماااوقاد أثااار نقاا  جبااارين وسااعدي حاول هااذا المسااتند رئايس لجنااة الدساتور ممااا دفعااه إلاى 
 ينية المستهدفة.الجلسة بعد ان رف  السماح لهما بطرح موضوا الجمعيات الع

وقااال النائااب جبااارين فااي الجلسااة إن القااانون يهاادف لقمااع المؤسسااات والمنظمااات الفاعلااة فااي الاابالد 
بمجال حقوق االنسان وتقييد نشاطها المحلي والدولي ضد االحتالل وممارساات إسارائيل ضاد الشاعب 

 الفلسطيني.
 8/6/2016القدس العربي، لندن، 

 
 مزيد من الفساد حول زيارات عائلة نتنياهو بالخارجكشف "هآرتس": وثائق جديدة ت .28

كشافت صاحيفة  هاسرتس  العبرياة، ياوم األربعااء، عان وثاائق جديادة تتضامن  :ترجمة خاصة - رام هللا
إلاى  1999تفاصيل حول عمليات السفر لعائلة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ما بين أعوام 

2001. 
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إطاار قضاية ماا عارف باسام  لساعة القارن  الخاصاة بسارقة آرناو ميماران  وبحسب الصاحيفة، فإناه فاي 
أماااواال لالتحااااد األوروباااي، وتلقاااي نتنيااااهو جااازًءا منهاااا لااادعم حملتاااه االنتخابياااة بداياااة األلفياااة الجديااادة، 
 أظهرت وثائق تتضمن تفاصيل عن هوية الجهات التي كانت توفر غطاًءا ماليا لسفر عائلة نتنياهو.

ةاااا فاااإن مئيااار حبياااب وهاااو يهاااودي فرنساااي وعضاااو فاااي البرلماااان، والاااذي يمتلاااك شاااركة ووفقاااا للصحيف
رحلاة  2000مجموعة  فاندوم  في باريس، وفر إلى عائلة نتنياهو خالل عطلاة  عياد العار   فاي عاام 
 سفر خاصة على حساب الشركة، وهو ما يشكل اختراقا لقانون عمل الشركات الفرنسية.

تربطااه عالقااة جياادة مااع ميمااران الااذي كااان قااد أهااد   سااامي سااويد   وأشااارت الصااحيفة إلااى أن حبيااب
خااتم مان الاذهب علاى شااكل جمجماة. قبال أن ياتم قتلاه فااي ضاواحي بااريس باعتبااره الشااهد الرئيسااي 

 في قضية عالقته المشتركة بين حبيب ونتنياهو.
 8/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 للقدس زياراتهمإلغاء على  سرائيليينمن اإل %57جبر عمليات المقاومة ت: معهد سميثل استطالع .29

عاان  ساارائيليكشااف اسااتطالا للاارأي العااام عاان امتناااا أكثاار ماان نصااف المجتمااع اإل: القاادس المحتلااة
 زيارة مدينة القدس المحتلة، خالل العام الماضي  خوفًا من عمليات المقاومة.

امتنعوا عان  %57ره موقع واال العبري  فإن ونش سرائيليووفقًا لالستطالا الذي أجراه معهد سميث اإل
 التنزه وزيارة مدينة القدس العام الماضي، خشيًة من وقوا عمليات بالمدينة ساعة دخولها.

ممن استطلعت آراؤهم، سيشعرون باألمان أكثر فيما لو جر  انفصاال القار   %73وأظهر المسا أن 
 الفلسطينية عن القدس المحتلة.

شخه  فإن معظم المستطلعة آراؤهم أعرباوا عان تخاوفهم  500ي أجري على وبحسب االستطالا الذ
 من زيارة القدس المحتلة بسبب األوضاا األمنية السائدة فيها، والتي زادت حّدتها في العام األخير.

واّتضا من االستطالا أن النساء أكثر تخوفًا من الوصول إلى القدس المحتلة مان الرجاال، إذ أعارب 
 من الرجال عن هذا التخوف. %49تخوفهن من الزيارة، فيما أعرب  منهن عن 94%

ماان مؤياادي حاازب  إساارائيل بيتنااا  المتطاارف الااذي يتزعمااه وزياار الحاارب أفي اادور ليبرمااان  %85وقااال 
إنهم أل وا على األقل مرة واحدة سفرهم إلى القدس المحتلة، والتي تعّد األكثر مقارنة مع مؤيدي حزب 

 .%41سبتهم  ميرتس  حيث بل ت ن
وتعااازز معطياااات االساااتطالا ماااد  تاااأثير عملياااات المقاوماااة التاااي ينفاااذها الفلساااطينيون فاااي مواجهاااة 
االحااتالل، حيااث شااهدت مدينااة القاادس المحتلااة منااذ انطالقااة انتفاضااة القاادس فااي األول ماان أكتااوبر 
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طالق النار، أوقعت العشارات مان اإلصاابات والق 2015 تلاى فاي سلسلة من عمليات الدهس والطعن واا
 صفوف جنود االحتالل وقطعان مستوطنيه.

 7/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 بمزيد من التضييق على الوجود العربي "قدسها"تحتفل بيوم  "إسرائيل" .31

أهم رسالة أرادت إسرائيل إبرازها خالل احتفاالتها، هاذه السانة، فاي ماا : أمال شحادة -القدس المحتلة 
س ، وهااو تاااريخ احتاللهااا، أن هااذه المدينااة المقدسااة سااتبقى موحاادة والعاصاامة تطلااق عليااه  يااوم القااد

األبدية للدولة العبرية. قد تكون الصدفة هي التي جعلتها تتزامن مع مبادرات تحريك العملية السالمية، 
 على كل هذا الحراك. اإلسرائيليالفرنسية والمصرية والعربية، ولكنها تبدو وكأنها الرد 

دس العاصااااامة األبدياااااة والموحااااادة للدولاااااة العبرياااااة، يعناااااي ضااااارورة زياااااادة عااااادد ساااااكانها تبقاااااى القااااا أن
بصامت مسات لة األحاداث  إسارائيلوالمستوطنين فيها وح  اليهود على الهجارة اليهاا، وهاذا ماا تفعلاه 

التاااي تشاااهدها المنطقاااة واالنشااا ال فيهاااا وفاااي القضاااايا الدولياااة المختلفاااة. إسااارائيل تخطاااط وتنفاااذ حتاااى 
يق أهدافها في المدينة. والناحية الديموغرافية بند مهم في ذلك. وهذا ما كان األكثر تفاخرًا تضمن تحق
 في االحتفاالت المسماة  يوم القدس . لنسرائيليين

فااااي هذا اليوم، باالعتماد على دائرة اإلحصاء المركزية، تقاول إن  إسرائيلالمعطيااات التي روجت لها 
، عشااارة أضاااعاف وبالتاااالي فاااإن القااادس هاااي أكبااار المااادن 1948ذ حااارب عااادد ساااكان القااادس ازداد منااا

نسامة تقريباًا، ماا  ألاف 870 إلاى 2016اإلسرائيلية وأكثرها سكانًا، حيث وصال عادد ساكانها فاي مطلاع 
 هو مقدسي. إسرائيلييعني أن كل عاشر 

، وعدد العرب في المئة( 63نسمة ) ألف 548إن عدد اليهود في المدينة يبلغ  اإلحصاءاتوتقول هذه 
في المئة(. وتعتبر القدس المدينة الثانية من حيث نسبة الجيل الشاب، بعاد بناي  37نسمة ) ألف 322

نسااامة(  ألاااف 430فاااي المئاااة مااان الساااكان ) 50باااراك، حياااث يشاااكل األوالد والشااابان فاااي المديناااة نسااابة 
ت يظهار معطاى يقاول إن بفضل نسبة الوالدة العالية لد  المتدينين والعرب. لكان مقابال هاذه المعطياا

 12,164 إلااىيصاال متوسااط الاادخل فيهااا  إذالقاادس تعتباار إحااد  ثماااني ماادن كبياارة تعاااني ماان الفقاار، 
شيكل، ما يعني اناه مقابال العادد القليال مان  11,582شيكل لألسرة، بينما يقدر مصروف األسرة بنحو 

يل ال تسد الرماااق. وماااااااع هاذا، األغنياء، الذين يتقاضون مداخيل عالية، غالبية الناس يتقاضون مداخ
ساانة ومااا فااوق يشااعرون  20فااي المئااة ماان فئااة  89 أنيسااتدل ماان اسااتطالعات الاارأي بااين المقدساايين 

 أوضااااعهمفاااي المئاااة مااان ساااكان القااادس بالرضاااا عااان  88بالرضاااا عااان حيااااتهم فاااي القااادس ويشاااعر 
 في المئة. 59 إلى، في شكل عام، إسرائيلاالقتصادية، بينما تصل نسبة الرضا في 
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تجاااه القاادس لكاان الحكومااة برئاسااة  اإلساارائيليةحااد مااا مهندسااي السياسااة  إلااىهااذه المعطيااات تطماائن 
بينيااات، ال تكتفاااي بكااال ماااا وصااالت الياااه القااادس مااان  -ليبرماااان -الثاااالوث اليميناااي المتطااارف نتانيااااهو

طاوير. ومان تكاون لهاا حصاة األساد مان موازناات الت أنعمران وتطاوير واساتيطان فااح ، بال أرادت 
أجل أن يستكمل نتننياهو حملة التضامن مع القدس كعاصمة موحدة إلسارائيل عقادت جلساة احتفالياة 
خاصة في يوم القدس في المدينة، ليعلن مان هنااك أن حكومتاه صاادقت علاى موازناة تطاوير للمديناة 

 مليون شيكل. 850 إلىتصل كلفتها 
ت للنمو: االقتصاد، والسياحة، والصناعة المتقدمة، وتم تحديد استثمار هذه الموازنة في خمسة محركا

 إلاىواالكاديميا، وتطوير القطاا التجاري وجودة حياة السكان. هذه الموازناات المكرساة للقادس تهادف 
للمتادينيين  أساساياالحفاظ على الصورة الحالياة للمديناة مان حياث وضاعها الساكاني، بال جعلهاا مركازًا 

، 1999الطااااالب المتاااادينين، ومنااااذ العااااام  أن إلااااىة فااااي القاااادس تشااااير والمتطاااارفين. فالوضااااعية الحالياااا
طالب متزمت في  ألف 100من  أكثريشكلون أكثر من نصف طالب المدارس اليهودية. ويوجد اليوم 

 طالب علماني ومتدين قومي. ألف 63القدس، مقابل 
 اإلحباط سيف دو حدين

فلسااطينيين فااي القاادس، لكاان مااا ميااز الوضااع أن ال إلااىهااذه الساانة لاام تت ياار المعطيااات كثياارًا بالنساابة 
المدينااة تعااي  اليااوم مرحلااة مااا بعااد انتفاضااة السااكاكين، وفااي كاال ماارة تااتم فيهااا مناقشااة دوافااع توجااه 

يجري الحديث عن حاال إحبااب لاد  الفلساطينيين  إسرائيليحمل سكين لطعن  إلىالشباب الفلسطيني 
بحااق السااكان وتهجياارهم فااي  إساارائيلتااي تمارسااها بساابب سياسااة االحااتالل والقتاال وتضااييق الخناااق ال

الهجارة وتارك منطقاة ساكناهم للساكن فاي  إلاىلام يادفع الشابان الفلساطينيين  اإلحباابشكل قسري. لكن 
 أماكن أخر  هربًا من قساوة الحياة، بل ان هناك من رد بالتحدي، وبالسكاكين.

س بسابب الانقه فاي غارف التادريس، أكثر من ثالثين في المئة مان فتياة القادس يتساربون مان المادار 
وقسم منهم يعمل في مجاال الخادمات، والقسام ااخار عاطال مان العمال )فاي العاامين األخيارين ساجل 

في المئة في مستو  تش يل المواطنين العرب مان ساكان القادس الشارقية(.  20انخفا  بنسبة تقارب 
 هذه الوضعية ت ذي لديهم الشعور، بأنه ليس لديهم ما يخسرونه.

 رقم قياسي في البناء االستيطاني
نياار بركااات، رئاايس بلديااة القاادس، اليمينااي الااذي سااجل فااي تاااريخ إشاا اله هااذا المنصااب كااأول رئاايس 

باااا  ياااوم  إسااارائيليكاااون فاااي احتفااااالت  أنلبلدياااة القااادس يساااير فاااي شاااوارعها ويحمااال ساااالحًا، اختاااار 
المديناة المقدساة والساكن فيهاا. وبركاات  ىإلاالقدس ، منبعًا للتفاؤل واألمل وح  اإلسارائيليين للهجارة 

بينهم خالل األحاداث األمنياة األخيارة، التاي شاهدتها  أسهمهيحظى بدعم الشارا اليميني، وقد ارتفعت 
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جانباه ساالحهم  إلاىانه سار في شوارا القدس مع زمرة من المتدينين والمتطرفين يشاهرون  إذالقدس، 
وضاع  إلاىبل طالب ساكان القادس بحمال األسالحة ودعاا ويهددون. ونير هذا لم يكتف بإشهار سالح 

حااواجز علااى مااداخل أحياااء القاادس الشاارقية، وعاازل الفلسااطينيين وطااردهم:  لقااد أثبتنااا ألعاادائنا بااأنهم 
طالما حاولوا إيذاءنا، فإن روح نشاطنا ونمونا ستتسع. لقد عادت القدس، خالل السنوات األخيرة، إلى 

باالواقع وبجمياع قطاعاات الشاعب اإلسارائيلي، هاذا الشاعب الاذي يحاس التحول إلى حالة أكثر اتصااًل 
يفتتا احتفاالته في ما يسمى  ياوم القادس ،  أنبأن له حصة في القدس ، بهذه الكلمات اختار بركات 

وأضاف:  إن الحركاة الصاهيونية ترفاع، مجاددًا، رأساها فاي القادس، وماا مان أخباار أكثار بعثاًا للسارور 
كثيرًا من أجال وقاف الهجارة مان القادس وتشاجيع الهجارة اليهاا. إنناي فارح باأن هاذا من هذه. لقد عملنا 

العام تّم تسجيل توازن في الهجرة المعاكسة، التي امتازت بها القدس خاالل السانوات السات الماضاية. 
إن هااذا كلااه ال يحاادث ماان دون ساابب. فالعشاارات ماان الحركااات الشاابابية، ماان المباادئيين وذوي العاازم، 

أحياء المدينة ويقوماون بتحقياق الحلام الصاهيوني . وأعتبار أن القادس هاي عاصامة المباادرات يمألون 
شاركة. حياث  500إلاى  250التجارية، وقد تمت مضاعفة عدد المبادرات خالل العامين األخيرين مان 

تااام بنااااء الحاااي التجااااري الجدياااد علاااى مااادخل المديناااة، الاااذي يضااام منطقاااة صاااناعية كبيااارة مخصصاااة 
يااا العاليااة، وهااو مااا سيضاايف عشاارات آالف أماااكن العماال الجدياادة. وفااي مجااال المواصااالت للتكنولوج

تمر المدينة بثورة كبر  مع بناء خط القطار من مركز المدينة، إلى جانب شبكة جديدة من القطاارات 
 الخفيفة، التي باتت اان في مرحلة متقدمة من التنفيذ.

مياة لدولاة إسارائيل بأسارها ، يقاول لنسارائيليين ويادعوهم القدس، وفق بركات  هاي منباع الحصاانة القو 
إطااالق صااوتهم وبوضااوح والقااول:  القاادس، عاصاامة إساارائيل لاان تتقساام ولاان تصاااب بضاارر. إن  إلااى

استطالعات الرأي ال تظهر، عبثًا، كون القدس هي المدينة التي تحوز على رضا أغلب سكانها، مان 
مان ذي قبال، فاإن كال واحاد مناا، ساواء كاان مقدسايًا أم ال،  بين مدن إسرائيل. فاي ياوم القادس، وأكثار

 بإمكانه أن يقول بفخر كبير: أنا مقدسي! عيد سعيد! .
كلمات بركات هذه والمشاريع االستيطانية المتواصلة والموازنات، التي وفرتها وتوفرها إسرائيل لضمان 

لليهود فقط. وفي هاذا تكاريس لسياساة استمرار البناء والتطوير في القدس، تسير في اتجاه واحد. بناء 
. فاألحيااء اليهودياة تكبار وتتطاور وتمتاد حاول اإلسارائيليةالتفرقة العنصارية، األبارتهاياد علاى الطريقاة 

القدس الشرقية، بينما األحياء العربية تواصل معاناتهاا: ضايق يمناع التطاور وحصاار اقتصاادي وبنياة 
واصااال ماااع بقياااة البلااادات الفلساااطينية فاااي الضااافة ال ربياااة تحتياااة منهاااارة وأزماااة ساااكن خانقاااة وفقااادان الت

 وجدار عازل وفوق كل هذا احتالل غاشم، قمعي وُمضطِهد بال رحمة.
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للصاراخ والقاول انااا مقدساي عياد سااعيد، ُيساِمع الفلسااطيني  اإلساارائيليينوعلياه، فإناه أمااام دعاوة بركاات 
نحان العارب أجمعاين:  –م ونصارخ صرخة أخر  مؤلمة:  غيروا تعااملكم ماع القادس حتاى ال ياأتي ياو 

  كانت لنا قدس .
 8/6/2016الحياة، لندن، 

 
 والهجرة"الهبة الشعبية" الفرنسية والمصالحة الوطنية و المبادرةحول استطالع  .31

قال استطالا جديد للرأي العام الفلسطيني: إن نصف الجمهور يعتقد أن مواجهات  الهبة الشعبية  قد 
اضا في نسبة تأييد عمليات الطعن وفي توقعات الجمهور من هذه وصلت نهايتها، وسط هبوب و 

  الهبة .
كما أشار االستطالا إلى أن نصف الجمهور يؤيد المبادرة الفرنسية، على الرغم من أن نسبة أقل 

 من ذلك بكثير تتوقع نجاح هذه المبادرة في تعزيز فره التوصل إلى سالم فلسطيني إسرائيلي.
ني للبحوث السياسية والمسحية، الذي أجر  االستطالا،  تظهر النتائج استمرار وقال المركز الفلسطي

الهبوب في تأييد عمليات الطعن وخاصة في الضفة ال ربية وكانت أعلى نسبة تأييد قد سجلت قبل 
 ستة أشهر ثم تراجعت قبل ثالثة أشهر وها هي تتراجع اان مرة أخر  .

 
 المبادرة الفرنسية

تعارضها، حيث بل ت  %41ن المستطلعين إنها تؤيد المبادرة الفرنسية في مقابل م %50قالت نسبة 
 في قطاا غزة. %56في الضفة ال ربية و %46نسبة التأييد للمبادرة الفرنسية 

إنها لن تنجا،  %59فقط إنها تتوقع النجاح لهذه المبادرة في ذلك، فيما تقول نسبة  %29وقال نسبة 
بين سكان الضفة والقطاا حيث ترتفع نسبة توقعات النجاح في قطاا غزة ويبدو هنا الفرق واضحًا 

 .%22فيما تنخف  في الضفة ال ربية لتصل إلى  %39لتصل إلى 
 

 المواجهات الشعبية
وأظهر االستطالا أن الجمهور منقسم إلى قسمين متساويين في تقديره بأن  الهبة الشعبية  قد انتهت: 

إنها  %49 يعتقدون بذلك. في الضفة ال ربية تقول نسبة من ال %48يوافقون على ذلك و 48%
 نها لم تنته.إ %46انتهت وتقول نسبة من 

يؤيدون  %75إنهم يؤيدون العودة النتفاضة مسلحة، و %54وفي ظل غياب عملية السالم، قال 
 %43يؤيدون اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، و %56االنضمام للمزيد من المنظمات الدولية، و
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العودة النتفاضة مسلحة. في  %56يؤيدون حل السلطة الفلسطينية. قبل ثالثة أشهر أيدت نسبة من 
 قبل ثالثة أشهر(. %52)مقارنة مع  %51الضفة ال ربية تبلغ نسبة تأييد العودة النتفاضة مسلحة 

 
 مستقبل اتفاق أوسلو 

تعار   %36ق أوسلو ونسبة من نهم يؤيدون التخلي عن اتفاإمن الجمهور الفلسطيني  %56وقال 
نها تؤيد التخلي عن اتفاق أوسلو إ %63التخلي عن هذا االتفاق. وقبل ثالثة أشهر قالت نسبة من 

نها تعار  ذلك. تبلغ نسبة تأييد التخلي عن أوسلو في هذا االستطالا إ %30وقالت نسبة من 
 في القطاا. %55في الضفة و 57%
 

 االنتخابات الفلسطينية
نها تريد من الرئيس إتقول  %65لمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إن  نسبة من وقال ا

أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. وهذه النسبة شبه  %31االستقالة فيما تقول نسبة من 
 %64متطابقة مع النتائج التي حصلنا عليها قبل ثالثة أشهر. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 

 في قطاا غزة . %67في الضفة ال ربية و
وأضاف:  لو لم يترشا الرئيس عباس لالنتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل بين مجموعة من 

ثم  %22هنية بنسبة  إسماعيل، يتبعه %30المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 
لكل منهم(، ثم صائب  %5حماد دحالن )( وخالد مشعل ومصطفى البرغوثي وم%6رامي الحمد هللا )

 لكل منهما( . %2عريقات وسالم فيا  )
 

 الرغبة في الهجرة
في هذا االستطالا ونسبة التقييم  %12ولفت إلى أن  نسبة التقييم اإليجابي ألوضاا القطاا تبلغ 

ية في ، وقال  نسبة اإلحساس باألمن والسالمة الشخص%25اإليجابي ألوضاا الضفة ال ربية تبلغ 
. قبل ثالثة أشهر بل ت %44. نسبة اإلحساس باألمن في الضفة ال ربية تبلغ %44قطاا غزة تبلغ 

  .%39وفي الضفة ال ربية  %47نسبة اإلحساس باألمن في قطاا غزة 
. قبل %22وبين سكان الضفة  %45وأضاف  نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاا غزه تبلغ 

وبين سكان الضفة ال ربية  %48رغبة في الهجرة بين سكان قطاا غزة ثالثة أشهر بل ت نسبة ال
( أن السبب الرئيسي للهجرة هو قلة فره العمل في الوطن، %40. تقول النسبة األكبر )21%

أن قلة  %12أن قسوة الحياة تحت االحتالل تدفعها للهجرة، وتقول نسبة من  %23وتقول نسبة من 
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أن الدافع هو غياب الحريات والحياة  %9رة، وتقول نسبة من األمن هي الدافع الرئيسي للهج
 الديمقراطية .

 
مكانية وقوع حرب جديدة   المصالحة وا 

وقال  نسبة من  %60ونسبة التشاؤم تبلغ  %36نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة تبلغ  أنوأشار إلى 
ة الوفاق. تبلغ نسبة راضية عن أداء حكوم إنها غيرتقول  %63تقول إنها راضية ونسبة من  28%

 نسبة االعتقاد بأن حماس هي  وأضاففي الضفة ال ربية .  %62في قطاا غزة و %66عدم الرضا 
 %32في الضفة ال ربية مقابل  %11) %19المسؤولة عن سوء أداء حكومة المصالحة ال تتجاوز 

س، وتقول أن المسؤول عن ذلك هو السلطة والرئيس عبا %35في قطاا غزة(  وتقول نسبة من 
 ن المسؤول عن ذلك األداء هو رئيس حكومة الوفاق .إ %15نسبة من 

وقال المركز  على ضوء الحديث عن إمكانية حصول حرب جديدة ضد قطاا غزة في الفترة القريبة 
أن فره حصول حرب جديدة عالية أو  %55سألنا الجمهور عن توقعاته حول ذلك. قالت نسبة من 

 %57أن الفره لذلك منخفضة أو منخفضة جدًا. أغلبية من  %40نسبة من عالية جدًا فيما قالت 
 من سكان القطاا يعتقدون أن اإلمكانية للحرب عالية أو عالية جدًا .

 
 الشأن العربي والدولي

إن العالم العربي اليوم مش ول بهمومه وصراعاته، وفلسطين ليست قضيته  %78وقالت نسبة 
 ل إن فلسطين ال تزال قضية العرب األولى.تقو  %20األولى، لكن نسبة من 

ن هناك اليوم تحالفا عربيا مع إسرائيل ضد إيران رغم استمرار االحتالل، إ %59وقالت نسبة من 
ن العالم العربي لن يتحالف مع إسرائيل حتى تنهي احتاللها وتسما بقيام إ %30فيما تقول نسبة من 

 دولة فلسطينية.
رية وتبلور أطراف ثالثة متصارعة، سألنا الجمهور عن الطرف على ضوء تصاعد الحرب في سو 

( جي  سورية الحر %40الذي يراه األفضل أو األقل ضررًا لسورية. اختارت النسبة األكبر )
 %5بشار األسد والجي  السوري الذي يتبعه، واختارت نسبة من  %18واختارت نسبة من 

نها ال تؤيد أيًا من هذه األطراف إ %23نسبة من  ، وقالت)داع (المعارضة الدينية المتطرفة مثل 
 الثالثة.

تعتقد أن الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داع ( هي مجموعة متطرفة ال تمثل  %88نسبة من 
أنها ال  %4أنها تمثل اإلسالم الصحيا، وتقول نسبة من  %8اإلسالم الصحيا فيما تعتقد نسبة من 
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ن داع  تمثل اإلسالم إفي الضفة(  %3)مقابل  %16ة من تعرف. في قطاا غزة تقول نسب
 الصحيا.

سألنا الجمهور عن االنتخابات األميركية وعن المرشحين هيالري كلينتون ودونالد ترامب وفيما إذا 
( أنه ال فرق بينهما %70كان أحدهما أفضل من ااخر للمصلحة الفلسطينية. قالت النسبة األعظم )

 ن ترامب هو األفضل.إ %7ن كلينتون هي األفضل وقالت نسبة من إ %12فيما قالت نسبة من 

 8/6/2016األيام، رام هللا، 
 
 الجاري  "عوفر" منذ مطلع العاممعتقل قاصرا  في  250اعتقال ": هيئة شؤون األسرى " .32

  األيام : قالت هيئة شؤون األسر  والمحررين إن قوات االحتالل أدخلت إلى معتقل  عوفر  –رام هللا 
 قاصرا منذ مطلع العام الحالي،  250العسكري 

 37خالل الشهر الماضي فقط تم  أدخلتوأوضحت الهيئة في بيان، اليوم، أمس، أن قوات االحتالل 
 183( المخصصين لألسر  األطفال، ما رفع عددهم اإلجمالي إلى 18و 17قاصرا الى قسمي )

 قاصرا.
 ، والذي كان يضم أشباال أيضا، 20قامت بتفريغ قسم   وفي السياق، قالت الهيئة  إن إدارة المعتقل

ووزعت األسر  القاصرين الذين كانوا فيه على قسمي األشبال، ونقلت جزءًا منهم إلى سجن  مجدو ، 
 حيث يوجد هناك قسم مخصه لألشبال.

م وأشارت إلى أنه  يتم استخدام القسم الذي تم تفري ه من األشبال للتفتي ، حيث يتم إخراج قس
 ، وبعد ذلك تتم عملية التفتيشات للقسم، وبعدها بساعات يتم عودة 20بالكامل، ونقله الى قسم  

األسر  إلى مكانهم، مشيرة إلى  أن إدارة السجون تعامل األطفال بطريقة عشوائية، وال يوجد هناك 
قهم ال موضحة أن  الهجمة على األطفال ال تزال مستمرة، وسياسة االستهداف بح أي خصوصية .

 تزال على ذات الوتيرة .

 8/6/2016األيام، رام هللا، 
 

ون القتحام المستوطنين لباحات المسجد" األقصى" المصلون وحراس .33  يتصد 
المستوطنون المتطرفون، أمس، المسجد األقصى المبارك، تحت  الدين: اقتحمسعد  نادية-عمان 

س المسجد تصدوا لهم ومنعوا تقدمهم في حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي، إال أن المصلين وحرا
 باحاته.
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ويّسرت قوات االحتالل اقتحام المستوطنين لألقصى من جهة باب الم اربة، تحت حراستها المشّددة، 
ولكنهم جوبهوا بتدفق كبير ومتواصل للمصلين على المسجد األقصى وانتشارهم في أرجائه منذ 

 الساعات المبكرة من يوم أمس.
مواطنين أّدوا صالة فجر أمس برحاب المسجد األقصى، فيما قدمت اللجان وكان آالف ال

والمؤسسات الخيرية المتنوعة الوجبات الرمضانية للوافدين إلى المسجد، كما شهدت القدس القديمة 
وأسواقها التاريخية أجواء رمضانية، وحركة تجارية نشطة بفعل احتفاالت المقدسيين بحلول شهر 

 رمضان.
 8/6/2016ان، الغد، عم  

 
 ألف شخص ما زالوا نازحين في قطاع غزة 75: "أوتشا" .34

قدر تقرير دولي، عدد الذين ما زالوا نازحين جراء الحرب التدميرية التي شنتها قوات االحتالل 
 ألف شخه. 75 بنحوعلى قطاا غزة،  2014اإلسرائيلي صيف 

، والذي أصدرته منظمة األمم  139رقم  اإلصدار-وجاء تقرير  الوضع الطارئ في قطاا غزة 
المتحدة إلغاثة وتش يل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى  األونروا ، عقب نشر مكتب تنسيق 

( في األراضي الفلسطينية المحتلة تقرير النتائج OCHAالشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة )
 16ع المعلومات الذي استهدف أكثر من الرئيسية لعملية إنشاء ملفات غير مسبوقة للتعريف وجم

 .2014ألف عائلة فلسطينية نازحة في قطاا غزة نتيجة لتصاعد العنف في العام 
وأورد تقرير  األونروا ، أنه في ذروة الصراا، نزح حوالي نصف مليون شخه داخليا إلى مدارس 

لى مالجئ غير رسمية أو إلى عائالت   استضافت النازحين. األونروا  والمدارس الحكومية، واا
وأضاف:  بينما أغلبية النازحين تركوا تلك المالجئ الطارئة بعد وقف إطالق النار في أغسطس 

 ألف منهم بقي نازحًا في وقت االستبيان والكثير منهم تنقل عدة مرات. 90 نحو، فإن 2014
العائالت من هذه  %80وبحسب االستبيان الذي حمل عنوان  في بؤرة الضوء ، فإن أكثر من 

اشتروا معظم المواد ال ذائية على  %85اقترضت األموال لتدبر أمورها في العام الماضي، وأكثر من 
انخف  معدل استهالك ال ذاء لديهم، وأشارت معظم أسر النازحين داخليًا  %40الدين، وأكثر من 

ربهم، وحوالي ( بأنهم يعيشون في أماكن باإليجار يشمل ذلك استئجارهم ألماكن من أقا62.5%)
 يخشون من أن يتم طردهم.  50%

 8/6/2016الدستور، عم ان، 
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 مركزا  لتحفيظ القرآن في قطاع غزة 284"األوقاف":  .35
دارة العامة للتحفيظ والتابعة لوزارة األوقاف والشؤون الدينية، اجتماعها الثاني إلعقدت ا: غزة

غا، ونخبة من الموظفين في االهادي ا والعشرون بحضور مدير عام اإلدارة العامة للتحفيظ عبد
 اإلدارة من أجل مناقشة عدد من القضايا المهمة بشهر رمضان المبارك.

مركزًا لتحفيظ القرآن  284وتناول اللقاء عدة بنود رئيسة أهمها موضوا حلقات التحفيظ، التي تضم 
 طالبًا على مستو  محافظات القطاا. 3750الكريم ومجموا طالبها 

 7/6/2016، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 االحتالل يسلم جثمان الشهيد جمال دويكات .36

سلمت سلطات االحتالل في وقت متأخر من مساء الثالثاء جثمان الشهيد الشاب جمال : نابلس
عامًا( من بلدة بالطة البلد شرقي نابلس، والذي استشهد متأثرًا بجراحه التي  20محمد دويكات )

 صيب بها فجر الجمعة الماضية، خالل مواجهات قرب قبر يوسف.أ
وكان الشهيد قد أصيب برصاصة مباشرة في الرأس، وجر  تحويله إلى أحد مشافي الداخل، إلى أن 

 أعلن عن استشهاده.
شهيدا  73شهيداا و 218إلى  2015وباستشهاد الشاب دويكات  يرتفع عدد الشهداء منذ تشرين أول 

 .2016عام منذ بداية ال
 8/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بين غزة والضفة االحتالل يسمح بعودة تصدير واستيراد الذهب: نقيب تجار الذهب .37

، إن االحتالل اإلسرائيلي 2016-6-7قال ياسر حّبوب، نقيب تجار الذهب في غزة، الثالثاء  غزة:
 ل ربية، بعد توقف دام نحو شهرين. سما باستئناف تصدير واستيراد الذهب بين غزة والضفة ا

وأضاف حّبوب، أن االحتالل سما  بإعادة تصدير واستيراد الذهب بين القطاا والضفة، منذ مساء 
 ، بعد توقف دام شهرين . 62016-6االثنين 

أن القرار  لن يؤثر على تجارة الذهب بالقطاا ، مشيرًا إلى أن  لا ألناضول وأوضا في تصريا 
 من تجار الذهب .  %90سرائيلية سحبت تصاريا م ادرة القطاا، ألكثر من  السلطات اإل

واعتبر حّبوب قرار سحب التصاريا من تجار الذهب  غير مبرر بأسباب منطقية، وتأتي في إطار 
 حجج واهية . 
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تصريًحا لتجار من غزة بشكل  870وسحب االحتالل اإلسرائيلي، منذ بداية العام الجاري، حوالي 
بينهم تجار ذهب، حسب محمد المقادمة، مدير اإلعالم في وزارة الشؤون المدنية في  عام، من

 السلطة الفلسطينية. 
ووفق وزارة االقتصاد الفلسطينية، يعتمد قطاا غزة في تجارة الذهب بالدرجة األولى على الصناعة 

 200مهنة نحو ، فيما يعمل في هذه ال%20المحلية فيما تصل نسبة المستوَرد )من الضفة( إلى 
 تاجر. 

 7/6/2016فلسطين أون الين، 

 
 خالل رمضان للمسجد لألقصىالمسيحية": اقتحامات متطرفة وخطيرة  اإلسالمية"الهيئة  .38

المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثالثاء، سماح سلطات االحتالل  اإلسالميةاعتبرت الهيئة 
يوم الثاني على التوالي خالل شهر رمضان المبارك، لل األقصىلسوائب المستوطنين اقتحام المسجد 

 ولحرمة الشهر الفضيل . األقصى انتهاك لحرمة المسجد 
في القدس المحتلة، حيث يتم  األديانبحرية  اإلسرائيليونددت الهيئة في بيان صحفي باالستهتار 
يتهم للصالة وال الرغم من وجود آالف المصلين وتأدبالسماح بدخول المستوطنين للمسجد المبارك 

 إلىوالقوانين الدولية الداعية  واألعرافسيما صالة التراويا،  ضاربة بعر  الحائط بكافة المواثيق 
 احترام المقدسات .

 7/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 109وجرح  90طالبا  واعتقال  15تقرير حول انتهاكات االحتالل بحق طلبة "التوجيهي": استشهاد  .39

ن تقرير أصدرته وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الثالثاء، حول انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بي  
 .109، وجرح 90طالبا، واعتقال  15، استشهاد 2016-2015بحق طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 

ري صيدم، هذه االنتهاكات المجحفة وفي هذا السياق، استنكر وزير التربية والتعليم العالي د. صب
بحق الطلبة ومنهم طلبة التوجيهي، الفتًا إلى أن هذه الممارسات تشكل خرقًا بحق المواثيق والقوانين 

ودعا صيدم كافة المؤسسات الحقوقية واإلعالمية والناشطة في  واألعراف، خاصة الحق في التعليم.
والعمل على لجم ممارسات االحتالل البشعة بحق مجال حقوق اإلنسان، إلى فضا هذه االنتهاكات 

ن أن الوزارة ومن خالل الجهات المعنية، تبذل قصار  جهدها لتوثيق االنتهاكات طلبتنا. وبي  
 ومخاطبة المؤسسات الدولية والشريكة من أجل حماية األطفال والطلبة.

 7/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ية إسرائيلية في الخليل لتحقيق أهداف سياسية وتعزيز االستيطانتنقيبات أثر  .41
تؤكد جمعية حقوقية إسرائيلية أن سلطة ااثار في إسرائيل توظف ذاتها  وديع عواودة: - الناصرة 

 وسيلة سياسية لتعزيز االستيطان من خالل تقديم  مزاعم تاريخية .
ة وبالتعاون مع سلطة ااثار برعاية يوما دراسيا يأتي ذلك على خلفية قيام جامعة أرئيل االستيطاني

 حول التنقيبات األثرية في الخليل وقدمت  مكتشفات يهودية  من فترة الهيكل الثاني المزعوم.
وتوضا جمعية  عيمق شافيه  التي تجمع علماء آثار مستقلين أن الفعالية تقدم كأكاديمية الطابع 

 لكنها تنطوي على دوافع سياسية خالصة.
 عيمق شافيه  الجمعية التي تركز على استثمار ااثار لت يير الهوية العربية ا اإلسالمية للقدس 

تجري تنقيبات أثرية في الخليل يخطط أن تنتهي ببناء حديثة أثرية تدار  2014المحتلة تؤكد أنه منذ 
 من قبل المستوطنين.

ها اقترنت األعمال الحفرية األثرية وتتابع فضا فعاليات التنقيب األثرية في الخليل  منذ بدايت
بمواجهات مع الجيران الفلسطينيين في تل رميضة الذين تم تشوي  حياتهم اليومية. ونحن نؤكد 

 رفضنا لهذه التنقيبات ألنها وسيلة لخدمة أطماا المستوطنين في الخليل .
عة مستوطنة أرئيل وتنبه  عيمق شافيه  أن الحفريات في الخليل تتم بمشاركة سلطة ااثار وجام

 وبتمويل وزارة الثقافة اإلسرائيلية وبهدف بناء حديقة أثرية برعاية المستوطنين.
وتشدد الجمعية اإلسرائيلية أن هذه التنقيبات وأعمال بناء الحديقة األثرية خطوة إضافية في المساعي 

زل الفلسطينيين في المحمومة للمستوطنين لتعميق سيطرتهم في  تل رميضة . ويعني ذلك إحاطة منا
 الحي من كل الجهات بالحفريات وببيوت المستوطنين كما تظهر خريطة  عيمق شافيه .

 8/6/2016، لندن، القدس العربي
 
 قوات االحتالل تشن عدة هجمات على صيادي ومزارعي حدود غزة .41

لك غزة: شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي عدة هجمات استهدفت الصيادين في عر  البحر، وكذ
 مزارعي الحدود.

وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل هاجمت بنيرانها الرشاشة مراكب صيادين خالل عملها قبالة 
ولم تقع إصابات جراء الهجوم الذي استخدمت فيه إسرائيل  بحر مدينة خانيونس جنوب القطاا.

خشية من تعرضهم  األسلحة الثقيلة، غير أنه أجبر الصيادين على ترك البحر والعودة للساحل
 لنصابة أو االعتقال كما تفعل قوات االحتالل.
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إلى ذلك فقد استهدفت قوات االحتالل في هجوم آخر بنيران أسلحتها الرشاشة المزارعين العاملين في 
وذكر مزارعون أن تلك القوات المتمركزة في األبراج العسكرية شرق قرية  حقولهم شرق مدينة غزة.
إطالق النار صوبهم بشكل كثيف، وهو ما أجبرهم على ترك العمل والعودة جحر الديك، قامت ب

 لمناطق أكثر أمنا خشية على حياتهم.
 8/6/2016، لندن، القدس العربي

 
 االحتالل يعتقل أسير ا محرر ا من بيت ريما .42

 28اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء يوم الثالثاء، األسير المحرر كريم محمد الريماوي )
 عاًما( من قرية بيت ريما على حاجز عسكري نصبته قرب قرية عابود شمال غرب رام هللا.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات االحتالل داهمت منزل الريماوي عدة مرات خالل األشهر 
 الماضية، وسلمته بالغات لمراجعة المخابرات اإلسرائيلية.

 7/6/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 حتالل تمدد الحبس المنزلي للمقدسية "الحلواني"محكمة اال .43

مددت محكمة االحتالل اإلسرائيلية في القدس المحتلة، اليوم الثالثاء، الحبس المنزلي : القدس
 الجاري. 15للمعلمة في المسجد األقصى هنادي الحلواني، من سكان مدينة القدس حتى 

من الشهر الفائت، بعد  29سية الحلواني في وكانت نفس المحكمة أصدرت قرارا باإلفراج عن المقد
يوما، إضافة  30أيام ومنعتها من السفر  10اعتقالها مدة أسبوا وفرضت عليها الحبس المنزلي مدة 
ل، ودفع كفالة نقدية بقيمة ألف كشي 8000إلى توقيعها على كفالة ذاتية وكفالة طرف ثالث بقيمة 

 ل.كشي
 7/6/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 اعتقاالت واسعة بالضفة ومواجهات في جنوب بيت لحم .44

اقتحمت قوات االحتالل فجر أمس، عدة مناطق متفرقة بالضفة ال ربية، واعتقلت وكاالت: - الخليج  
 فلسطينيًا. 15

وقال نادي األسير الفلسطيني في بيان له إن قوات االحتالل اقتحمت مدن بيت لحم والخليل ورام هللا 
 طالق كثيف للنيران واعتقلتهم. وجنين وسط إ
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كما اعتقلت قوات االحتالل شابًا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وذكرت مصادر محلية أن 
عامًا( بعد مداهمة منزل ذويه  25قوات االحتالل اعتقلت الشاب محمد جعفر أبو العسل طقاطقة )
ل الذين اقتحموا البلدة من مدخلها وتفتيشه. مضيفة أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود االحتال

الشرقي وتمركزوا في منطقه سهلة عيد والمثلث، وسط إطالق قنابل ال از والصوت تجاه الشبان 
ومنازل المواطنين في محيط منطقة المسجد األحمر والمنطقة ال ربية. مبينة أن هذه القوات اقتحمت 

  ياته قبل أن تنسحب. منزل المواطن محمود رسمي طقاطقة وفتشته وعبثت بمحتو 
 8/6/2016الخليج، الشارقة، 

 
 الماضي انتهاك ا ضد الحريات اإلعالمية في فلسطين خالل أيار/ مايو 27تقرير:  .45

رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية  مد  ، ووثق نحو : أبو سبيتان فاطمة-رام هللا 
 ي فلسطين  خالل شهر أيار/ مايو الماضي.اعتداًء وانتهاًكا ضد الحريات اإلعالمية ف 27

نفذتها  17 االنتهاكاتوأوضا المركز الحقوقي )غير حكومي( في بيان له يوم الثالثاء، أن من بين 
 انتهاكات فقط. 10قوات االحتالل اإلسرائيلي، فيما سجلت الجهات الفلسطينية 

لحريات اإلعالمية في فلسطين وذكر المركز أن تراجًعا محدوًدا، طرأ في عدد االنتهاكات ضد ا
 انتهاكًا )إسرائيلية وفلسطينية(. 29مقارنة بشهر نيسان/ أبريل الماضي، حيث سجل 

 7/6/2016، قدس برس
 
 حملة فلسطينية تدعو للمشاركة في أوسع مقاطعة للمنتجات اإلسرائيلية في رمضان .46

حتلة، حملة واسعة لمقاطعة أطلق نشطاء فلسطينيون، في الضفة ال ربية الم: فقيه يوسف-الخليل 
 المنتجات اإلسرائيلية، ردًا على حمالت تسويق تنظمها شركات إسرائيلية خالل شهر رمضان الكريم.
وينظم نشطاء من حمالت المقاطعة المحلية عدة فعاليات في مدن الضفة ضمن حملة أطلقوا عليها 

، 2016ل شهر رمضان ما تخلي إفطارك من صنع االحتالل  خال –)جيد(  ڤاسم  رمضان تو 
تهدف لحث الجمهور على مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية بشكل عام والشركات ال ذائية اإلسرائيلية 
الكبر ، السيما خالل وجبات اإلفطار والسحور وأثناء العيد خصوصا أن البدائل المحلية والعربية 

 والعالمية متوفرة بكثرة في األسواق.
اطعة الدولية إلسرائيل  المعروفة با  بي دي أس  في فلسطين، محمود منسق عام حركة  المق ويوضا
 أن دوافع إطالق هذه الحملة تكمن في محاولة تنمية ثقافة المقاطعة في ظل غرق السوق  نواجعة:
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 ولقدرتهاالفلسطيني بمنتجات االحتالل اإلسرائيلي، إضافة لكون المقاطعة شكل من أشكال المقاومة 
زعاجه في كافة المحافل الدولية . قتصاداعلى التأثير في   االحتالل واا

نواجعة في حديث لوكالة  قدس برس  إلى أن الحملة يقوم عليها عدد من المؤسسات  وأشار
والحمالت الوطنية توحدت في إطار  مقاطعة منتجات االحتالل ، وأطلقت فعالياتها أمام وكالء عدد 

ي بيت لحم، وستتواصل تلك الفعاليات لتشمل طولكرم من الشركات التي توزا منتجات إسرائيلية ف
 والخليل ورام هللا طوال شهر رمضان. نابلسو 

 7/6/2016، قدس برس
 
 اأيام شهري   ةغير ملزم بفتح معبر رفح ثالث اموا وعد  : المسؤولون المصريون قد  "رأي اليوم" .47

باحثات التي أجراها كبار بخالف ما كان متوقعا، لم تركز الم : رأي اليوم  –خاه  –رام هللا 
المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، مع عدد من الفصائل الفلسطينية على ملف المصالحة 
مكانية عقد لقاءات فلسطينية شاملة تشمل عقد اجتماا لنطار القيادي المؤقت، حيث  الداخلية واا

ل لمناقشة إمكانية كشف من مصادر خاصة أن مصر است لت الحوارات التي بدأتها مع الفصائ
 إطالق مبادرة مصرية للسالم، مستندة إلى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.

أن المسؤولين في المخابرات المصرية لم يركزوا كثيرا على ” رأي اليوم“ومن مصادر مطلعة علمت 
ركة الجهاد ملف المصالحة، رغم استضافتهم لثالث فصائل فلسطينية خالل األيام الماضية هي ح

اإلسالمي والتنظيمان اليساريان الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وأن بحث المصالحة جاء في سياق 
اللقاءات دون أن يحصل على القسم األكبر من البحث على غرار المرات السابقة، وأن التركيز كان 

دة بين الفلسطينيين بشكل رئيسي على خطاب السيسي األخير حول إمكانية إطالق مبادرة سالم جدي
 واإلسرائيليين.

ما ذكرته المصادر المطلعة أكدت أن مصر كانت تهدف من خالل تلك اللقاءات استكشاف آراء 
الفصائل قبل أن تعلن مصر عن توجهها ورؤيتها لحل الصراا، خاصة وأنها تريد إجماا فلسطيني 

 على حل الصراا، كما ورد في خطاب السيسي.
أيضا من مصادرها أن المسؤولين المصريين في ظل إلحاح قادة الفصائل على ” مرأي اليو “ما علمته 

ضرورة إنهاء معاناة المسافرين من سكان غزة عبر معبر رفا البري الم لق بأوامر مصرية، وعدوا 
قادة الفصائل بأن يتم تطبيق نظام يقوم على فتا المعبر بشكل غير منتظم لثالثة إلى أربعة أيام كل 

دد حسب الحالة األمنية في منطقة سيناء، بدال من فتحه لهذه األيام مرة كل ثالثة أشهر شهر، تح
 كما كان في الماضي.
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وبما يدل على ذلك قال رباح مهنا وهو عضو وفد الجبهة الشعبية الذي التقى المسؤولين المصريين 
 لى اتفاق القاهرة.أن مصر أبدت استعدادها الحتضان لقاءات المصالحة بين حماس وفتا وبناًء ع

المصريين قالوا لهم أن أي لقاءات في هذا الملف ستكون جدية وحقيقية، ويجب أن يتوفر  إنوقال 
الجانب  إنهذا الشرب لد  األطراف الفلسطينية، ولكن حين تحدث عن موعد هذه اللقاءات قال 

على عقد لقاءات ومن  أي أن يتفقوا“المصري أبلغ بأن تحديدها مرهون بالجانب الفلسطيني، مضيفا 
، وهو ما يدلل على أن مصر لم تحدد ”ثم يتم التنسيق مع الجانب المصري على موعد رسمي

 مواعيد، كما في السابق، الستئناف الحوار أو عقد اجتماا لنطار المؤقت للمنظمة كما كانت العادة.
بر رفا وزيادة الطاقة وعندما تحدث القيادي الجبهة الشعبية عن باقي الملفات التي نوقشت كمع

هذه الملفات لم يعط المسؤولين المصريين  إنالكهربائية لخط غزة الواصل من الجانب المصري، قال 
 ردود أخيرة وأنه لم يتم االتفاق على شيء، وانه سيحث ذلك في جولة قادمة.

م، ومبادرة وفي الملف السياسي، أكد أن الشعبية أوضحت للمصريين رفضها للمبادرة الفرنسية للسال
 السيسي الخاصة بتحقيق تسوية بين الجانبين.

 7/6/2016،رأي اليوم، لندن
 
 التنسيقات.. "بنوك متحركة" بين القاهرة وغزة في جيوب الفاسدين: فلسطين أون الين .48

صالة سفر تحاب بهالة من عالمات االستفهام، كيف ال وهي في معزل عن باقي خاه: -غزة
َن اسمه في كشف مرسل من القاهرة عبر منتفعين من قطاا المسافرين، ال يتواجد في ها إال من ُدوِّ

غزة، بعد دفع آالف الدوالرات في جيوب الفاسدين، إنها مكان مكيف خصه مؤقًتا لاسفر  أصحاب 
 التنسيقات ، بحسب العاملين في المعبر.

فيها تجميع كل مسافر أجر  الهدوء والطمأنينة هما حالة المسافرين في هذه الصالة الواسعة التي يتم 
تنسيًقا مصريا لم ادرة قطاا غزة، دون االنتظار في الطوابير الطويلة للمواطنين من أصحاب 

 الحاالت اإلنسانية.
فيما تختلف الصورة عند مسافري صالة أبو يوسف النجار بخان يونس، حيث يتم هناك إعداد 

زة، وتعلو أصوات الصراخ والبكاء والحسرة بين المسافرين المسجلين في كشوفات وزارة الداخلية في غ
 ااالف من هؤالء المسافرين الذين لم يتمكنوا في السفر عبر معبر رفا البري. 

بين هذا المشهد وذاك، يتسلل أحد أصحاب مكاتب السفريات مست اًل حاجة المواطنين الماسة للسفر 
جيل، مقابل دفع مبلغ مالي تصل في غزة، من خالل عر  السفر عليهم دون االنتظار أو التس

 آالف دوالر أمريكي وهو ما يعرف  بالتنسيق  بين أهالي قطاا غزة. 3قيمته إلى 
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و التنسيق  هو است الل لحاجة المواطنين الراغبين بالسفر من خالل تلقي أموال مقابل تسهيل سفرهم 
صري إلرسال أسمائهم إلى عبر معبر رفا البري عبر التواصل مع متنفذين في المعبر بالجانب الم

 الجانب الفلسطيني يطلبون منهم سفرهم مقابل تسهيل سفر المسافرين ااخرين.
وبحسب الجهات الرسمية فإن عدد المسافرين الذين تمكنوا من السفر من خالل قائمة  التنسيقات  

مسافًرا  6189مالي مسافًرا من إج 1680، بلغ 2016خالل األيام التسعة التي ُفتا فيها المعبر في عام 
من إجمالي  %27تمكنوا من السفر خالل أيام فتا المعبر التسعة لهذا العام، وهو ما نسبته 

مسافرا، سافروا ضمن كشف التنسيقات، بعدما دفع كل  1680وبحساب بسيط، لمجموا  المسافرين.
وا خالل تسعة آالف دوالر، يكون المسؤولون في الجانب المصري من المعبر قد جمع 3واحد منهم 

 أيام عمل في المعبر خمسة ماليين وأربعين ألف دوالر أمريكي.
من هنا كان طرف الخيط الذي بدأ فيه معد التحقيق لمعرفة تفاصيل عملية التنسيق التي يتم فيها 
دفع األموال، والجهة التي تصلها تلك األموال، وكيفية استالمها، والنسبة التي يحصل عليها 

 سطيني، ودور الجهات الرسمية في غزة في هذه العملية. المنسق  الفل
وتبين لمعد التحقيق أن العملية تبدأ من خالل مكاتب سياحة وسفر منتشرة في قطاا غزة، تعمل 
بترخيه من وزارة الداخلية )ويقدمون خدمات للحج والعمرة(، حيث يقوم هؤالء بتسجيل الراغبين 

قدي ومنحهم سندات قب ، وآخرين باتفاق مكتوب يثبت بالسفر وأخذ أموال مالية منهم بشكل ن
 استالم أموال من المسافرين.

وتوصل معد التحقيق إلى أن األموال التي يحصل عليها أصحاب المكاتب يقومون بتحويلها إلى 
مدينة العري  شمال مصر لعمال مصريين يعملون في معبر رفا البري، من خالل نظام التحويالت 

  ويسترن يونيون  و اكسبرس ، بعيًدا عن أعين الرقابة.  المالية السريعة
وتكشف لمعد التحقيق أن المسئول عن  التنسيق  ووضع أسماء المسافرين الذين قاموا بدفع األموال 
هم ضباب في جهاز المخابرات الحربية المصرية، حيث يقومون باستالم األموال من العمال 

 مع  المنسق  الفلسطيني وجلب األموال منهم. المصريين الذين تكون مهمتهم التواصل
 7/6/2016، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل"دي اللحوم إلى ميدل إيست آي: منصور بن زايد شريك ابن شارون وأحد أكبر مور    .49

كشف موقع  ميدل إيست آي  عن أن شركة مملوكة جزئيا للشيخ : بالل ياسين - 21عربي -لندن 
شقيق ولي عهد إمارة أبو ظبي، قامت سرا بتزويد السوق اإلسرائيلية  منصور بن زايد آل نهيان،

سرائيل.  بلحوم البقر، رغم عدم وجود عالقات دبلوماسية رسمية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة واا
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وكتب محرر شؤون األخبار في الموقع روري دوناهي تقريرا، قال فيه إن شركة  إمارات 
ر( للمواد ال ذائية، ومقرها أبو ظبي، أصبحت شريكة مهمة لشركة يملكها المستقبل )إميريتس فيوتش

نجل رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أرييل شارون، عبر سلسلة من العقود التجارية المعقدة، حيث 
وينقل التقرير عن متحدث باسم شركة شقيقة  من أسهم الشركة. %40يملك الشيخ منصور نسبة 

من أسهم  %40، وهي شركة  حجازي وغوشة ، قوله إن  الشيخ منصور يملك لا إمارات المستقبل 
 الشركة المعنية .

وفي تصريا لصحيفة ميدل إيست آي قال ناطق باسم شركة حجازي وغوشه، الشركة الشقيقة 
 بالمائة من إمارات المستقبل. 40إلمارات المستقبل، إن الشيخ منصور يملك حوالي 

باتصاالتها المباشرة مع شركات في الداخل المحتل، وتعمل معها على وتعرف شركة حجازي وغوشة 
توريد لحوم األبقار، ويشير التقرير إلى أن الشركات والتجار اإلسرائيليين المتعاملين مع هذه الشركة 

 من السوق اإلسرائيلية للحوم. %60يسيطرون على ما يقارب ال
 7/6/2016، "21موقع "عربي 

 
 قصفت مواقع لجيش النظام جنوب حمص "سرائيلإ"مصادر في سورية:  .51

: أفادت تقارير إخبارية سورية، بأن الطائرات اإلسرائيلية قصفت مواقع تابعة لجي  وكاالت-دمشق 
النظام السوري جنوب مدينة حمه في مركز سورية مساء السبت الماضي، واستهدفت مواقع للا فرقة 

 س النظام السوري.الرابعة  التي يقودها ماهر األسد، شقيق رئي
ونقلت صحيفة  زمان الوصل  السورية عن مصدر عسكري في النظام السوري قوله إن  طائرات 
حربية إسرائيلية نفذت غارات قاسية جدًا قرب قرية شنشار جنوب حمه ، وأن ال ارات استهدفت 

نفجارات كبيرة مستودعات السالح التي يقوم على حراستها مقاتلون من حزب هللا اللبناني، وسمعت ا
 وشوهدت ألسنة اللهب من مواقع بعيدة.

وأردف المصدر  ال ريب في كل االستهدافات اإلسرائيلية من خالل الطيران ألهداف عسكرية أو 
تعتبرها إسرائيل أهدافا تهدد أمنها القومي، أن تكون مكشوفة لكل مراكز الرادار التابعة للنظام، وال 

لطائرات بالرغم من إبالغ ضباب مقرات القيادة قياداتهم عن تلك يحرك النظام ساكنا حيال تلك ا
 الطائرات ومع تحديد هويتها وال تكون إجابات القادة إال االكتفاء بمتابعة المراقبة فقط .

 8/6/2016، األيام، رام هللا
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 ألف دوالر للمشاريع الرمضانية في غزة 145: "قطر الخيرية" .51
عملت مؤسسة قطر الخيرية عبر مكتبها التمثيلي في غزة : المصعب االفرنجي ومحمد جم -غزة 

ألف دوالر لصالا  145على إعداد خطة إغاثية وخيرية في الشهر الفضيل، حيث خصصت ما يقارب
 مشروا إفطار صائم على مستو  محافظات قطاا غزة.

ول وجبات ويتضمن المشروا إعداد وتجهيز وجبات إفطار ساخن، وتنقسم الوجبات إلى قسمين  األ
إفطار ساخن توزا مباشرة على األسر الفقيرة في منازلهم من خالل الجمعيات الفلسطينية المحلية 
األهلية والشريكة، والثاني وجبات إفطار صائم فردية يتم فيها دعوة األيتام وعوائلهم، إضافة إلى 

فيها اإلفطار بشكل بع  الفئات الهشة مثل العمال والمعاقين، وعقد إفطارات جماعية يتناولون 
 جماعي ويتخلل اإلفطار فقرات دعوية وثقافية وترفيهية تعزز من قيمة وجدو  اإلفطار .

 8/6/2016الشرق، الدوحة، 
 
 "إسرائيل"تركيا يفصلها اجتماع أو اثنان عن تطبيع العالقات مع : جاويش أوغلو .52

ائيل وتركيا خالل الفترة القريبة إسطنبول ا  القدس العربي  إسماعيل جمال: من المفتر  أن توقع إسر 
المقبلة اتفاقا نهائيا إلعادة تطبيع العالقات الدبلوماسية المجمدة بينهما منذ الهجوم اإلسرائيلي على 

 متضامنين أتراك. 10سفينة المساعدات التركية إلى غزة  مافي مرمرة  وقتل 
تركيا يفصلها اجتماا أو اثنان عن والثالثاء، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوي  أوغلو، إن 

ن من المهم أن تزيل إسرائيل العوائق أمام المساعدات المقدمة إلى  تطبيع العالقات مع إسرائيل، واا
 فلسطين وغزة، وذلك في تصريحات للتلفزيون التركي.

في وأوضا الوزير التركي:  بقي لقاءان آخران مع الجانب اإلسرائيلي لمناقشة التفاصيل المتعلقة 
هناك بع  التقارب حول شرطي أنقرة في هذا الخصوه )رفع الحصار )…( إطار المفاوضات 

 عن قطاا غزة، وتعوي  ضحايا سفينة مرمرة( .
وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك تقدما في المفاوضات مع الجانب 

فًا  إسرائيل وافقت على تزويد قطاا غزة اإلسرائيلي لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي، مضي
 بالكهرباء ومواد البناء عن طريق تركيا .

وأضاف  قطاا غزة بحاجة إلى الكهرباء، والماء، وبحاجة إلى مواد بناء إلعادة بناء ما جر  تدميره 
سرائيل وافقت على إرسالها عن طريق تركيا إلى قطاا غزة ،  من بيوت، ومستشفيات، ومدارس، واا

ًا إلى أن  األمر متروك للحكومة اإلسرائيلية الجديدة، ومد  تأثير تولي أفي دور ليبرمان منصب الفت
 وزارة الدفاا على االتفاق .
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وقبل أيام ادعت وسائل إعالم أن أردوغان أقال رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان من منصبه 
سفيرًا لتركيا في اليابان، لكن بعد ساعات  بدعو  رف  األخير التطبيع مع إسرائيل، وأنه سيتم تعيينه

نفت الحكومة التركية بشكل رسمي هذه األنباء، واكتفى هاكان فيدان بالقول:  أنا على رأس عملي وال 
 أحب األكل الياباني .

 8/6/2016، القدس العربي، لندن
 
 حمالت مقاطعة إسرائيل قبيحة ويجب وقفها فورا ""رايس:  .53

وصفت مستشارة الرئيس األميركي لشؤون األمن القومي سوزان رايس حركة  :عريقات سعيد-واشنطن
 )مقاطعة، سحب استثمار، عقوبات( بأنها  حمالت قبيحة . BDSمقاطعة إسرائيل 

المنتد  العالمي  في فندق هيلتون -وقالت رايس التي كانت تتحدث أمام  اللجنة اليهودية األميركية 
ت المقاطعة القبيحة التي تتعّر  لها دولة إسرائيل في الفترة إن  حمال 2016حزيران  6االثنين 

األخيرة يجب أن تتوقف، نحن نعي بأّن كل دولة معّرضه لالنتقادات، ولكن ليس بهذا الشكل وبصورة 
 متواصلة كما يفعلون مع إسرائيل .

إسرائيل اامن، مرة تلو األخر  بأّن الرئيس األميركي باراك أوباما  ُملتزم بأمن ومستقبل  وأضافت
ليس ذلك فحسب، بل أّن الواليات المتحدة مستعدة لدعم إسرائيل عسكريًّا، حيث يعتبر هذا الدعم 
)الذي عرضه الرئيس أوباما للسنوات العشر القادمة( يعتبر األكبر إذ أّنه يشكل نصف المساعدات 

 األمريكية الخارجية .
اليات المّتحدة، وبالتالي فإن أي هجوم بحرًا أو برًا وقالت رايس  إن إسرائيل هي مصلحة )رئيسية( للو 

 أو جوًا، لن يكون المهاجم إاّل مهزومًا وخاسرًا أمام إسرائيل .
وكررت رايس  حتى في أيام شد الحزام التي نشهدها، فإننا على استعداد لتوقيع أكبر صفقة 

في الوقت الراهن( على مساعدات عسكرية واحدة في التاريخ ، مشيرة إلى أن إسرائيل  تحصل )
المخصصة للمساعدات العسكرية للدول األجنبية  مؤكدة أن إسرائيل  األميركيةنصف مجمل الميزانية 

  والتعاون على 35-ستكون الدولة الوحيدة التي ستحصل على طائرة الشبا المتطورة  إف
هو في أعلى  ستخباراتياالتكنولوجيات دفاعية مضادة للصواريخ ومضادة لألنفاق وقالت إن  تعاوننا 

 مستوياته على اإلطالق .
  بأن إسرائيل أصبحت  مسألة استقطاب في السياسة األميركية، مؤكدة أن االدعاءاتونفت رايس  

  أمن إسرائيل ليس مصلحة ديمقراطية أو مصلحة جمهورية  إنه مصلحة أميركية .
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شأنه أن ينهي الصراا بين الفلسطينيين  وحول  عملية السالم  قالت رايس بأن  الحل الوحيد الذي من
سرائيل هو حل دولتين لشعبين تعيشان بالسالم العادل الذي تطمحان إليه، وما يهدد في هذا الوقت  واا

 مستقبل إسرائيل هو استمرار االستيطان الذي يهدد حل الدولتين .
 7/6/2016، القدس، القدس

 
عنصري وغير  "إسرائيل"جماعات المؤيدة لمقاطعة خبراء قانونيون: قرار حاكم نيويورك بمعاقبة ال .54

 دستوري 
األمر التنفيذي المؤيد إلسرائيل  إنرائد صالحة: قالت منظمات أمريكية حقوقية بارزة  -نيويورك 

والجماعات الذين يؤيدون مقاطعة إسرائيل نيابة عن  األشخاهوقعه حاكم نيويورك بمعاقبة  الذي
الحقبة  إلىء عنصري وغير دستوري يعيد الواليات المتحدة حقوق اإلنسان الفلسطيني هو إجرا

 المكارثية.
وحذرت المنظمات الحقوقية بما فيها مركز الحقوق الدستورية والجمعية الوطنية للمحامين واتحاد 

األمر التنفيذي من شأنه خلق  قائمة سوداء  تمييزية لمعاقبة جميع  أنالحريات المدنية في نيويورك 
 أن إلىهذه المنظمات  وأشارتحقوق اإلنسان الفلسطيني الذين يؤيدون المقاطعة.  المدافعين عن

 وراء السياسة المناهضة للمقاطعة دوافع سياسية تشكل هجوما  غير دستوري  على حرية التعبير.
 8/6/2016، القدس العربي، لندن

 
 2001ملياردير فرنسي يعترف بتمويل نتنياهو عام  .55

الذي يحاكم بتهمتي ال   -عترف الملياردير اليهودي الفرنسي آرنو ميمران ا : الجزيرة + الفرنسية
ألف يورو إلى حساب خاه برئيس الوزراء  170بأنه حّول ما قيمته  -مليون يورو 283وسرقة نحو 

 .2001اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 
إلى فحه  نتنياهو-ثنيناالفي حديث للقناة العاشرة بالتلفزيون اإلسرائيلي مساء -ودعا ميمران 

 حسابه، حيث جر  التحويل من حساب ميمران إلى الحساب الشخصي لنتنياهو.
وميمران هو أحد المتهمين الرئيسيين في قضية تتعلق باالحتيال في ضريبة الكربون ينظر فيها 

 مليون يورو. 283القضاء الفرنسي، وتقدر قيمة عملية االحتيال با
ه من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من بلد أجنبي دون ضرائب، قبل ويتعلق االحتيال بشراء حص

بيعها مرة أخر  في فرنسا بعد فر  ضريبة القيمة المضافة ثم استثمار األموال في عملية جديدة، 
 لكن دون دفع ضريبة القيمة المضافة إلى الدولة.
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بفتا تحقيق حول األموال التي  وتطالب أوساب في المعارضة اإلسرائيلية المستشار القانوني للحكومة
تلقاها نتنياهو وما إذا استخدمها ألغرا  سياسية، خاصة أن عائلة ميمران معروفة بأنها من أهم 

 المتبرعين الماليين لحركة الليكود في فرنسا، بحسب صحيفة  يديعوت أحرونوت .
 7/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ماذا وراء مبادرة السيسي؟ .56

 مؤمن بسيسو
لنداء أو المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا بهدف إعادة الروح لمسيرة ا

نهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي، ال تنبني على أسس موضوعية،  التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية واا
ر المشهد وتستبطن أغراضا أقرب ما تكون إلى الدعاية الشخصية المجردة، والرغبة في إعاد ة تصدُّ

 السياسي داخليا وخارجيا.
 

 الدوافع واألسباب
ال يخفى على أحد حجم األزمة الداخلية وطبيعة التحديات التي يواجهها السيسي حاليا على مختلف 

 األصعدة والمستويات.
أول األخطار والتحديات التي تق  مضجع السيسي تكمن في النقد الداخلي المطرد الذي يحّمله 

ة الفشل في مواجهة األزمات المصرية الداخلية، والذي بلغ حّد الدوائر المقربة منه التي جاهر مسؤولي
البع  منها بنقد الرجل في وسائل اإلعالم وعلى رؤوس األشهاد، بعد أن كان مجرد نقد الرئيس 
يعتبر أهم المحظورات وأخطر المحرمات في مرحلة ما بعد االنقالب على مرسي وسيطرة السيسي 

 والمؤسسة العسكرية على مقاليد الحكم في البالد.
بل إن بع  التقارير الحساسة التي وضعت على طاولة السيسي تحدثت عن اتجاه قوي داخل 
بع  أجنحة النظام المصري والعديد من القو  السياسية والجماعات الحزبية التي دعمته طوال 

دولية لتنحية الرجل واستبداله بزعيم آخر أكثر المرحلة الماضية، بمباركة بع  القو  اإلقليمية وال
قبوال على المستو  الداخلي والخارجي، وأكثر قدرة على التعاطي مع مكونات المجتمع المصري 

 والتفاعل مع أزماته المختلفة.
لذا، فإن استشعار السيسي للخطر القادم يدفعه لعمل كل ما من شأنه تكريس زعامته الداخلية، 

نحيته واستبداله عبر صناعة أدوار جديدة ذات صد  وبريق على المستو  ومحاصرة جهود ت
 الداخلي والخارجي. 
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في ذات الوقت يشهد الوضع االقتصادي تدهورا متزايدا في ظل ارتفاا معدالت الفقر والبطالة 
وتضاعف المشكالت والهموم المعيشية لل البية الساحقة من المصريين، وهو ما رفع حدة النقد 

سات االقتصادية التي ينتهجها نظام السيسي، وقذف بالرجل في دائرة االستهداف وتحمل للسيا
 المسؤولية.

من هنا فإن الرغبة في الت طية على األزمات الداخلية الخانقة أملت على السيسي إطالق فقاعات 
اناته سياسية وااعالمية كبيرة بهدف تلهية الشعب المصري، ولو جزئيا، عن معضالته العميقة ومع

 الكبر .
بين هذا وذاك يحاول السيسي جاهدا إعادة مصر إلى سابق عهدها ودورها اإلقليمي بعد أن ظل 

 منكفئا على الشأن المصري الداخلي وصراعاته المريرة طيلة السنوات الماضية.
وفي كل األحوال يأمل السيسي أن يحظى بدور ومكانة على الساحة اإلقليمية والدولية انطالقا من 
أهمية وحساسية ملف الصراا الفلسطيني اإلسرائيلي، فضال عن ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، 
بما يمّكنه من استثمار ذلك في إطار المشهد المصري المضطرب، وتثبيت أقدامه وترسيخ ذاته في 

 صلب المعادلة السياسية واالجتماعية المصرية الداخلية. 
 

 العقبة اإلسرائيلية
السيسي الرامي إلى جمع الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني على طاولة المفاوضات في ظل  يبدو جهد

المواقف المتباعدة بينهما، أمرا مستحيال بكل معنى الكلمة، وأشبه ما يكون بالسراب الذي يستحيل 
 وقوعه تحت أي ظرف من الظروف.

مقاربة للتسوية بين الطرفين، ثمة عوائق شكلية وموضوعية تحول دون بلورة أي صي ة توافقية أو 
 وتحبط أي محاولة لتقريب المواقف وتضييق الفجوات بين رؤية وسياسات الجانبين.

شكال، فإن دخول مصر على خط التنافس مع فرنسا التي عقدت مؤتمرا دوليا للسالم مطلع شهر 
را مفضال لد  أبو خيا -قطعا-يونيو/حزيران الجاري، قد يشكل خيارا جيدا إلسرائيل، لكنه ال يشكل 

 مازن والسلطة الفلسطينية.
فالرئيس الفلسطيني عباس ال يحتفظ بعالقات متميزة أو فوق العادة مع السيسي الذي ينسج عالقات 
تحالف وثيقة مع خصمه اللدود محمد دحالن، ويدرك أن السيسي ال يملك، بل وال يرغب، في لعب 

له ال يتعد  السعي لترتيب لقاءات بروتوكولية دور ضاغط على إسرائيل، وأن أقصى ما يمكنه فع
ومراسم احتفالية بين الجانبين، دون أي قدرة فعلية أو خو  حقيقي في تفاصيل األزمة التفاوضية 

 بينهما.
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لذا، فإن قبول أبو مازن بعر  السيسي وتساوقه مع خطته الرامية إلى جمع الطرفين أيا كانت 
يا بامتياز، ووصفة أكيدة لنيقاا به على المستو  الفلسطيني النتائج، يشكل انتحارا سياسيا ووطن

 الداخلي.
في الوقت ذاته يعلق أبو مازن والسلطة آماال بدرجة أو بأخر  على المؤتمر الدولي الذي دعت إليه 
فرنسا مطلع يونيو/حزيران القادم لجهة إحراج الموقف اإلسرائيلي، وتسجيل نقاب إضافية في المرمى 

 على الساحة الدولية. اإلسرائيلي
وال شك أن القضايا التي ُيتوقع أن تثار داخل أروقة واجتماعات المؤتمر، وطبيعة النقاشات الخاصة 
بالصراا الفلسطيني اإلسرائيلي، والرؤ  والمواقف السياسية التي ستنطلق عبر األثير من لدن الدول 

فلسطيني في مواجهة الموقف والحكومات المشاركة، كل ذلك يميل بوضوح لصالا الموقف ال
اإلسرائيلي الذي يرف  تقديم أية بادرة حسن نية إلنجاح المفاوضات، وعلى رأسها تجميد االستيطان 
وفق المطلب الرئيس للسلطة، وهو ما يجعل أبو مازن والسلطة أكثر تفاعال مع الجهد الفرنسي دون 

د إجراءات عملية فاعلة لكبا الت ول أي جهد آخر، رغم قناعة السلطة أن قدرة المؤتمر على تولي
 والتشدد اإلسرائيلي ال تتجاوز الصفر.

موضوعيا، فإن حقيقة المواقف اإلسرائيلية التي يعلنها نتنياهو صباح مساء ال تدا أي فرصة أو 
مجال للتفاؤل بإمكانية إحراز شيء ما، ولو كان يسيرا، وهذا ما تدركه السلطة على وجه اليقين، 

كافة تحركاتها التي تستهدف إحراج الموقف اإلسرائيلي وحشره في الزاوية دوليا فحسب، وتبني عليه 
والعمل على تخفيف الض ط عن موقف السلطة في ظل الخارطة الدولية المعروفة وموازين القو  

 السائدة حاليا.
، وال وسط هذه الحقول المل ومة يتحرك أبو مازن بحذر شديد في إطار التعاطي مع نداء السيسي

مفر أمامه من التنصل من محاوالت السيسي لعقد لقاء ثالثي يجمعه بنتنياهو وأبو مازن، ألن هذا 
 اللقاء الذي يحاول السيسي عقده يشكل فخا خطيرا بكل ما تحمله الكلمة من معان.

درة وبين الموقف اإلسرائيلي المدعوم أميركيا الذي ينحاز إلى نداء وجهد السيسي ويجاهر برف  المبا
الفرنسية، وبين موقف أبو مازن والسلطة الذي يؤيد بقوة المبادرة الفرنسية، يبدو أي حديث مستقبلي 
عن استحقاقات جادة لعملية التسوية اجترارا للعبث الممزوج بال باء السياسي، وهو ما يضع جهد 

 في خانة الفشل المحتم.  -قطعا-السيسي 
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 العقبة الفلسطينية الداخلية
و مصير جهد السيسي حيال ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية أفضل حاال من ملف التسوية ال يبد

سرائيل.  والمفاوضات بين السلطة واا
ومما يبدو، فإن نداء السيسي الذي وجهه إلى حركتي فتا وحماس لتحقيق المصالحة ال يعدو كونه 

ارة أو بادرة على إمكانية ت ذيته بسليات نداء إعالميا، استهالكيا، بالدرجة األولى، وال تتوفر أية إش
نهاء الخالف بينهما.  عملية قادرة على جمع الطرفين واا

فالرئيس المصري ال تخفى عليه حقيقة مواقف الحركتين وافتقارهما إلى اإلرادة الوطنية إلنهاء 
ينهما بقدر ما االنقسام العتبارات وأجندات مصلحية بحتة، وأن المشكلة ال تكمن في إبرام االتفاقات ب

 تكمن في غياب اإلرادة وانعدام القرار.
وفي الواقع فإن السيسي لن يجد عنوانا ذا صد  يحظى بأوسع قدر من التفاعل كملف المصالحة 
الفلسطينية الداخلية الذي يشكل حالة أرق مزمنة ل البية الشرائا والقطاعات الشعبية الفلسطينية، 

مة المحبين للشعب الفلسطيني الذين يسوؤهم استمرار االنقسام وملفا حيويا للكثير من أبناء األ
 وتداعياته السلبية في حياة الفلسطينيين وقضيتهم الوطنية.

تسعى القاهرة الست الل حماس في ضبط الحدود مع سيناء مع اإلبقاء على سقف العالقات كما هو 
اسمه وتشيد بجهوده وتمّجد نداءه )الجزيرة( وكل ما يبت يه السيسي أن تدور عجلة اإلعالم لتنطق ب

عن ثقل األعباء  -ولو مؤقتا-الرامي إلى توحيد صف وموقف الفلسطينيين، وأن تنصرف األنظار 
 وخطورة األزمات التي تعصف بالواقع المصري الراهن.

وبعيدا عن النتائج والمخرجات المعروفة سلفا، فإن المكاسب التي سيجنيها السيسي من وراء التبني 
اهري لملف المصالحة الفلسطينية تبدو جيدة عموما، إال أن آثارها تبقى قصيرة المد  وسريعة الظ

 التبخر والذوبان.
فالدور المصري إزاء ملف المصالحة، في غياب تفاعل حركتي فتا وحماس مع نداء السيسي، لن 

اء السيسي في دائرة يكون أكثر من دور بروتوكولي ال تتجاوز حيويته وسائل اإلعالم، ما يعني أن بق
 األضواء، فيما يخه هذا الملف كما يرغب ويشتهي، لن يدوم طويال.

وما يعزز هذه الرؤية أن القاهرة لم تبادر إلى أي خطوة عملية باتجاه جمع حركتي فتا وحماس حتى 
اللحظة، ولم تصدر عنها أية تصريحات أو متابعات سياسية الحقة لنداء السيسي تفيد برغبتها في 

نهاء االنقسام، وتقصر األمر على الجانب إ  عادة حمل وتبني ورعاية ملف المصالحة الفلسطينية واا
 اإلعالمي ال غير.
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والتفسير األدق للموقف المصري الرسمي تجاه ملف االنقسام الفلسطيني الداخلي يذهب باتجاه رغبة 
ا على صعيد حماية الحدود القاهرة على المستو  التكتيكي القريب في محاولة استخدام حماس وظيفي

واستجالب تعاونها األمني بخصوه األوضاا في سيناء، دون إحداث أي ت يير جوهري على 
طبيعة ومسار العالقة معها أو منحها طوق النجاة عبر فتا معبر رفا، ورهن مستقبل العالقة معها 

 ب ثقل وشدة الحصار.بتطورات الزمن الكفيلة بإضعافها وحملها على االستسالم أو االنكسار بسب
باختصار، فإن السيسي، عبر هذه المبادرة ذات النسق الدعائي البحت، يحاول الهروب إلى األمام، 
ويبتدر كل ما يؤخر خروجه من المشهد السياسي المصري في ظل شدة االحتقان وثقل األزمات 

في إطار المعادلة المصرية الداخلية، ويحاول إثبات ذاته كالعب أساس ورقم صعب يصعب تجاوزه 
 المحلية واإلقليمية.

ومع ذلك، سرعان ما تذهب السكرة وتأتي الفكرة، وتعود األزمات لتنتصب من جديد في وجه الجميع 
 دون رتو  أو مساحيق.

 7/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 معين الطاهر
رات وبدائل إليجاد حلول مؤقتة، أو دائمة، للقضية الفلسطينية مسألة ال تنتهي، فما البحث عن خيا

ذا لّف النسيان مشروا قرار أممي، أو شهدنا تراجع مرحلة أو  أن تنتهي مبادرةى حتى تبدأ أخر ، واا
الدولية تشهد نهايتها، أو حربًا أو انتفاضًة أو توترًا، فإّن الزيارات المكوكية للمنطقة تتكثف، واألروقة 

استعدادات، محمومًة لمشاريع أو أنصاف حلول جديدة، ويهدف ذلك بشكل رئيس إلى التحّكم في إدارة 
الصراا، ووضع حدود له، ومنع انفجاره، والحيلولة دون امتداد نتائجه وآثاره إلى منطقة الشرق 

(، إذ ال تكاد 1917لفور )األوسط برمتها، ويبدو هذا جليًا منذ نشوء القضية الفلسطينية إثر وعد ب
تخلو سنة على امتداد هذا التاريخ الطويل من مبادرة أو اقتراح هنا، أو لجنة ومشروا قرار ومؤتمر 
هناك. وتزداد األمور تعقيًدا، في ظل الظروف التي تجتاح اإلقليم، والحروب الداخلية التي تشتعل 

يدة لها، ومحاولة إيجاد محاور جديدة يكون فيه، وما ُيشاا عن إعادة تقسيم المنطقة، ورسم حدود جد
للعدو الصهيوني دور فيها، وهو ما أطلق عليه  السالم الدافئ  الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح 
السيسي أخيرًا، ودعا فيه إلى سالم شامل في المنطقة كلها، وهو ما يستدعي مقاربًة جديدة للمسألة 

 األردنية الفلسطينية أحد أشكالها المتاحة. كونفدراليةالالفلسطينية، قد يكون تجّدد الحديث عن 
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 الخيار األردني
ليس ما ُيعرف بالخيار األردني لحل القضية الفلسطينية جديًدا أو طارًئا، بل هو خيار رافق هذه 
المسألة منذ بداياتها، ذلك أّن الحركة الصهيونية اعتبرت شرق األردن الوطن المتاح للفلسطينيين، 

مفهومًا قريًبا من هذه الرؤية  1936( في أعقاب ثورة 1937جنة بيل البريطانية )يوليو/ تموز وتبّنت ل
الصهيونية، حين أوصت بتقسيم فلسطين إلى ثالثة أقسام: دولة يهودية، منطقة انتداب بريطاني على 

 األماكن المقدسة، ومنطقة عربية ُتضم إلى شرق األردن.
قد فيه المؤتمر الوطني في غزة، لمنا الشرعية الشعبية لحكومة ، وفي اليوم الذي عُ 1948بعد حرب 

(، ُعقد في عّمان مؤتمر 1948/ 11/ 1عموم فلسطين التي ُشكلت برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي )
آخر حضره شخصياتى من الضفة الفلسطينية، لسحب الشرعية من مؤتمر غزة والهيئة العربية العليا 

عّمان بتكليف الملك عبد هللا األول بحفظ حقوق عرب  قام مؤتمرو كممثل للشعب الفلسطيني، 
 .1950إبريل/ نيسان  28فلسطين، لُيستكمل ذلك الحًقا بإعالن وحدة الضفتين في 

( حافظ النظام األردني على والء 1967بعد االحتالل الصهيوني للضفة الفلسطينية )يونيو/ حزيران 
 100ر المزاج الشعبي العام في مواجهة االحتالل الصهيوني  النخب التقليدية والوجهاء، بل كان شعا

إقلب وال واحد شالوم  )إقلب كلمة كانت يستخدمها أفراد قوات البادية المكلفة بقمع التظاهرات وحفظ 
النظام بدياًل لكلمة انصرف( في تعبير واضا على رف  الشعب لالحتالل، والتمسك بأي شكل من 

 غم مّما عانوه سابًقا على صعيد الحريات.السيادة العربية، على الر 
استمر مجلس النواب األردني السابق، والذي كان يتشكل ُمناصفة بين سكان الضفتين الفلسطينية 
واألردنية في عمله، وكذلك حال الحكومات التي ُشكلت وحافظت في تشكيلها على هذا التوازن 

اجع بالتدريج لمصلحة منظمة التحرير الفلسطينية، الج رافي، إاّل أّن نفوذ النظام األردني بدأ بالتر 
 .1970وتأثر بشكل واسع بعد أحداث سبتمبر/ أيلول 

اعترف النظام في األردن بوجود قطرين، وذلك في مشروا المملكة العربية المتحدة الذي طرحه الملك 
أر  ، ويتشكل القطر الفلسطيني من الضفة الفلسطينية المحتلة، وأي 1972-3-6حسين في 

فلسطينية أخر  يتّم تحريرها، في إشارة غير معلنة إلى قطاا غزة، على أن يكون الملك حسين رأس 
الدولة والقائد العام لجيشها. ولعلها المرة األولى التي ُيطرح فيها شكلى يتجاوز مقررات مؤتمر أريحا 

لك يمكن القول إّن مشروا . وبذوالكونفدراليةبدمج الضفتين، ويستبدلها بشكل، يجمع بين الفيدرالية 
األردنية  الكونفدراليةالمملكة العربية المتحدة شكل اللبنة األولى ألي طرح، الحق حول موضوا 

 الفلسطينية.
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 1973حرب تشرين 
نقلت حرب تشرين الوضع العربي إلى مرحلة جديدة، إذ فتحت الباب واسعًا أمام تسوية سياسية 

ة التحرير في سياقاتها، ما وّلد تحالفات جديدة في المنطقة، لقضايا الشرق األوسط، وأدخلت منظم
وصراعًا داخليًا أطاح بالتضامن العربي الذي ساد أجواء الحرب، إذ خرجت مصر عن اإلجماا 

 العربي، بعد توقيعها على صلا منفرد مع إسرائيل في منتجع كامب ديفيد.
لقوات على الجبهة األردنية، أسوة بما حدث في هذه المرحلة، حاول النظام األردني أن يحقق فصاًل ل

على الجبهتين السورية والمصرية. وبذلك، يضمن موطئ قدم في الضفة الفلسطينية المحتلة، ويحوز 
 على مقعده في قطار التسوية، إاّل أّن هذا الجهد باء بالفشل، على الرغم من الوعود األميركية.

ت بعد الحرب، لكّنه أرسل رسالًة، قال فيها  نعترف غاب الملك حسين عن قمة الجزائر التي انعقد
ّننا بعد أن نقوم بواجبنا في تحرير الضفة ال ربية  للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره، واا
والقدس الشريف ... فسُنمكن أهلنا من غربي األردن أن يختاروا ألنفسهم المستقبل الذي يريدون، 

بكل حريتهم واختيارهم، وباستفتاء، يجري لهم تحت إشراف دولي  ونظام الحكم الذي يرتضون، ويقّرروا
يانا، أو االنفصال عّنا، وسيكون لهم ما يريدون،  محايد، إذا كانوا يريدون البقاء معنا، أو االتحاد واا

األقربين . وتابع  إّننا ونحن ال نّدعي ألنفسنا التكلم باسم الفلسطينيين جميًعا، فإّنا  األخوةوسنظل لهم 
 ، في إشارة، واضحة، إلى الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير االدعاء نسّلم ل يرنا بمثل هذا ال

 الفلسطينية.
لم تتجاوب قمة الجزائر، وال قمة الرباب التي أعقبتها مع رسالة الملك حسين، وتّم االعتراف بإجماا 

لفلسطيني. ومع أهمية هذا الدول العربية بأّن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب ا
القرار، إاّل أّن الدوافع وراء اتخاذه كانت متعددة، وتحمل في بع  جوانبها نيات بع  الدول العربية 
بالتخله من أعباء القضية الفلسطينية، وتحميلها لمنظمة التحرير الفلسطينية وحدها، وتوريطها في 

برام الصلا مع العدو الصهيوني. وقد اعتبر وزير الخارجية األميركي  التسوية السياسية المطروحة، واا
في حينه، هنري كيسنجر، أن هذا القرار عّقد األمور في الشرق األوسط، وأّنه قد جعل من األراضي 

 الفلسطينية المحتلة أرضًا متنازعًا عليها، بعد أن تراجعت الوالية األردنية عنها.
ي كيسنجر كان وراء اإليحاء لبع  الدول تشير شخصيات أردنية بأصابع االتهام إلى أّن هنر 

العربية بتبني هذا القرار، لعرقلة فك االرتباب على الجبهة األردنية، وتعقيد أي حل يتعلق باألر  
الفلسطينية، وحصر أي حلول، مرحلية، ضمن سياسة الخطوة خطوة التي اتبعها في الجبهتين المصرية 

لتسوية قاب قوسين أو أدنى وأّن جائزتها على األر  والسورية. كان ثّمة تصور عربي خاطئ أّن ا
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الفلسطينية سينالها من يحوز على االعتراف بتمثيله الشعب الفلسطيني، ط ت معركة التمثيل على 
 أولويات التحرير، ولم يُفز بال نيمة سو  العدو الصهيوني.

خب أردنية حاكمة أّنه قد آن بعد قرار قمة الرباب، أخذت السياسة األردنية منحًى آخر، إذ اعتبرت نُ 
األوان ألن يتخله األردن من عبء القضية الفلسطينية، وأّن على األردن أن يتماثل موقفه مع 
موقف أي دولة عربية أخر ، وينحصر في التأييد الرسمي لمحاوالت منظمة التحرير االنخراب في 

دء بسياسة أردنة الوظائف، واستثناء عملية التسوية في المحافل الدولية، وانعكس هذا داخليًا في الب
ذوي األصول الفلسطينية من الوظائف العامة، وخصوًصا في األجهزة السيادية، وتخفي  نسبتهم في 

 التشكيالت الوزارية.
شهدت العالقات السياسية بين النظام األردني ومنظمة التحرير بع  التحسن في النصف الثاني من 

الريبة والشك المتبادل بقيت سائدة، واستمرت النظرة األمنية والخشية من السبعينيات، إاّل أّن عالقات 
ازدياد قوة المنظمة وتأثيرها تتحّكم في السياسة األردنية، لكّن عين الملك حسين بقيت تنظر باتجاه 
استعادة نصف ُملكه الذي ضاا، وبقي يتحّين الفرصة لذلك، لعل بع  معطيات السياسة السائدة 

 تت ير.
 

 روج من بيروتالخ
لم يتأخر األمر كثيًرا، إذ تساهم الحروب في إحداث نقالت نوعية وسريعة في مجر  الصراا الدائر، 
حيث تفر  موازين قو  جديدة ُتشّكل قاعدة ارتكاز مختلفة إلدارة الصراا. هكذا حدث مع حرب 

ت إلى اتفاق سالم منفرد حين فتحت الحرب الباب واسعًا أمام تسوية، سياسية، أدّ  1973تشرين/ أكتوبر 
سرائيل، وهذا ما تّم بعد اجتياح إسرائيل لبنان سنة   .1982بين مصر واا

وجدت منظمة التحرير نفسها في المنافي، وتوّزعت قواتها وكوادرها على مختلف الدول العربية، 
الملك  وتعّرضت لمحنة االنشقاق، وأدركت قيادتها مد  حاجتها إلى تكثيف تحركها السياسي. التقط

حسين ذلك، ودعم شرعية ياسر عرفات، وتّم عقد اجتماا للمجلس الوطني الفلسطيني في عّمان، 
 الكونفدراليجّدد شرعية المنظمة ومؤسساتها المختلفة، وقّدم الطرف الفلسطيني مسودة وثيقة لالتحاد 
واستيعاب  األردني الفلسطيني من ثالث مراحل، تضمنت األولى خطة للتحرك السياسي المشترك،

جزء من القوات الفلسطينية في األردن، وصواًل إلى االتفاق على المرحلة االنتقالية التي تجري فيها 
مفاوضات السالم، والمرحلة النهائية التي ستتّم بعد االنسحاب اإلسرائيلي، وتشمل تشكيل مجلس 

واألردن، لرعاياه جواز رئاسة أو رئيس، ومسمى ذلك هو االتحاد العربي الذي يضم قطرين، فلسطين 
 سفر موحد، ُيشار فيه إلى القطر، وُتشّكل حكومة وبرلمان مناصفة بين القطرين.
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أصبا لياسر عرفات مكتًبا في عّمان في حي النزهة، كما وجد خليل الوزير )أبو جهاد( فيها، 
في صراعه  ونشطت أعمال اللجنة الفلسطينية األردنية المشتركة، ووقف النظام األردني مع عرفات

مع النظام السوري، وساهم في فتا قنوات اتصال مع الواليات المتحدة، إاّل أّن الشكوك المتبادلة 
 بقيت تسيطر على العالقات بين الطرفين، على الرغم من تحّسنها النسبي.

لم يدم شهر العسل هذا طوياًل، إذ ثّمة متطلبات لم تستطع المنظمة أن توّفرها الستمرار التحرك 
شرطًا ضروريًا النضمامها  338و 242لسياسي المشترك، وأولها الموافقة على قراري مجلس األمن ا

إلى مؤتمر السالم الذي كان يجري اإلعداد له، إذ وضعت المنظمة شرًطا العترافها، قوامه أن 
يصدر بيان أميركي، يشير إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره. 

ما قدمت للملك حسن صي ة لالعتراف تبدو مقبولة، كان الوقت قد فات، والملك قد اتخذ قراره وعند
. وضمن هذا السياق، تّم االجتماا الشهير مع شيمون بيريز في لندن، وُطرد أبو جهاد من 1986منذ 

بديلة  عّمان، وأُغلقت مكاتب حركة فتا، وبدا أّن ثّمة سياسة أردنية جديدة قوامها إيجاد شخصيات
 بالتنسيق مع األردن في أي مفاوضات قادمة. الفلسطينيينمن داخل الضفة الفلسطينية، لتمثيل 

للقيادة  محدود( مفاجأة للجميع، وقّدمت دعمًا غير 1987األولى ) الفلسطينيةشّكلت االنتفاضة 
ما اضطر الفلسطينية في المنفى، وأنهت عمليًا آخر محاولة إليجاد بدائل عن منظمة التحرير، 

( 1988الملك حسين للتراجع خطوة كبيرة إلى الخلف، واتخاذ قرار فك االرتباب القانوني واإلداري )
 .الفلسطينية باألردنالذي ينهي عالقة الضفة 

الوفد ُعقد مؤتمر مدريد للسالم، وحضرته وفود عن الدول العربية، تّمت تسمية  1990في سنة 
، تحت مظلة الوفد األردني الذي ترأسه الدكتور عبد السالم من منظمة التحرير. ولكن الفلسطيني

، إذ كونفدراليالمجالي، لكن لعلها كانت المحاولة األخيرة لبلورة عالقة أردنية فلسطينية على أساس 
كانت المياه تجري في مكان آخر بين وفد من منظمة التحرير برئاسة محمود عباس ووفد إسرائيلي 

فاق أوسلو، وأنهى كل حوارات مدريد وواشنطن ونقل المنطقة بأسرها إلى في النرويج، أسفر عن ات
 وضع جديد.

رّد األردن على اتفاق أوسلو جاء سريًعا، إذ وقع األردن اتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني، 
وكان بذلك الطرف العربي الثالث، بعد مصر ومنظمة التحرير الذي يعترف بإسرائيل، وفي تبرير واه، 
لسبب توقيع هذا الصلا، زعم بعضهم بأّنه يستهدف حماية األردن من الرؤية الصهيونية التاريخية 

 التي تعتبره وطًنا للفلسطينيين، وخوًفا من أي محاولة لتحويل اتفاق أوسلو بهذا االتجاه.
لثورات ُيالحظ أّن هذه العالقات كانت دومًا متداخلة، وسادها المد والجزر، فمن محاوالت احتواء ا

، إلى الوحدة االندماجية، إلى التباعد واالقتتال، فالمصالحة، وصواًل إلى 1948الفلسطينية قبل سنة 
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بين قطرين وحكومتين، تجمعهما  كونفدراليتعديل صي ة العالقة من وحدة اندماجية، إلى اتحاد 
 حكومة مركزية وبرلمان مشترك.

الطرفين تجاهال أّن العائق أمام أي صي ة وحدوية، لم تنجا هذه الصي ة لسبب، رئيس، وهو أّن كال 
مهما كان شكلها هو االحتالل الصهيوني لألر ، وبداًل من البحث في آليات مواجهة االحتالل، 
جر  التنافس على من سيفاو  االحتالل ويتفاهم معه، إذ أّن السياسة الصهيونية على اختالف 

زل عن هذه األراضي، أو حتى عن جزء منها ألي معسكراتها، لم تقّرر، في أي لحظة، أن تتنا
طرف، أردنيًا كان أو فلسطينيًا، وهذه النتيجة خله إليها الملك حسين، بعد مفاوضاته المباشرة مع 

شامير الليكودي،  إسحاقمختلف الزعماء الصهاينة، من موشي دايان في أواخر الستينيات، إلى 
أعطاه أحدهم أي تنازل أو تلويا بالعزم على االنسحاب مروًرا ببيريز ورابين من حزب العمل، ولو 

 من أغلب األر  المحتلة، لفعل هذا االتفاق وأنجزه.
 

 إخفاق حل الدولتين
مضت أربعون عاًما ونّيف على محاولة منظمة التحرير االلتحاق بركب التسوية السلمية مع الكيان 

ت المنظمة بين سعيها إلى االعتراف (. خالل تلك الفترة، مزج1973الصهيوني بعد حرب تشرين )
بها طرفًا أصياًل في التسويات السياسية وتمّسكها ببندقيتها، للدفاا عن نفسها أمام محاوالت تصفيتها 

خراجها من دائرة الفعل.  واا
ربع قرن آخر مّر منذ توقيع اتفاق أوسلو، ووالدة السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن اتفاق مرحلي، 

ن يصل إلى نهاياته بعد خمس سنوات، من توقيعه، لتمتد بنا األيام حتى يومنا هذا، كان ينب ي له أ
من دون أي أفق بقرب الوصول إلى حل نهائي، أو بتجميد األوضاا السائدة إلى حين الوصول إلى 

 حل نهائي.
ي ألف مستوطن ف 720في ظل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، ت ّول االستيطان، واستوطن نحو 

من مساحة الضفة الفلسطينية  % 61بتصنيف  جيم ، والتي ُتشّكل ما يزيد عن  المعروفةالمنطقة 
مقابل مائة ألف فلسطيني فقط في هذه المنطقة، وثّمة مشروا قرار على جدول أعمال الكنيست 

راضي بداًل من القانون العسكري السائد في األ المستوطنينلتطبيق القانون اإلسرائيلي على هؤالء 
المحتلة، ما يعني عملًيا ضم هذه المناطق إلى دولة االحتالل، باإلضافة إلى القدس الشرقية التي تّم 

 ضمها فعاًل.
ُدفن حل الدولتين على وقع جنازير الجرافات الصهيونية العاملة في بناء المستوطنات، وبأيدي 

 معاول المستوطنين وسياسات الحكومات الصهيونية المتعاقبة.
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األردنية الفلسطينية، بداية عبر مقاالت  الكونفدراليةثل هذه األجواء، عادت إلى الظهور فكرة في م
في الصحف الصهيونية، تبعها تصريا للدكتور سري نسيبة، ومن ثم ُنشر نتائج استطالا أجرته 

 %42,3جامعة النجاح، وتضمن سؤااًل لم يكن معتاًدا طرحه في االستطالعات الفلسطينية، أعلن فيه 
تأييدهم اتحادًا كونفدراليًا مع األردن، كحل لالحتالل اإلسرائيل للضفة الفلسطينية، فيما عار  الفكرة 

، أعقبت ذلك لقاءات لنائب في البرلمان األردني، هو الدكتور محمد عشا الدوايمة، حيث 39,3%
في محافظة الخليل  التقى بكيان وهمي ُسمي مجلس عشائر الخليل، وألقى كلمة قال فيها إّنه يوجد

مليون  مواطن أردني، وتعهد المجلس المزعوم بتسيير وفود إلى الديوان الملكي في عّمان، للمطالبة 
 األردنية الفلسطينية. الكونفدراليةبتحقيق 

وسط ذلك كله، قام رئيس الوزراء األردني األسبق، ورئيس الوفد األردني لمفاوضات مدريد ووادي 
ال ربية، شملت مختلف مدنها، وتعّددت لقاءاته فيها  طويلة للضفةمجالي، بزيارة عربة، عبد السالم ال

ما بين الرسمي والشعبي، وصّرح، في اجتماعه مع فعاليات شعبية في نابلس، إّنه يؤمن بدولة 
بين األردن والضفة الفلسطينية، تكون السلطة العليا فيها المسؤولة عن األمن واالقتصاد  كونفدرالية

 اسة الخارجية، وأّنها الحل األكثر خيرًا لألردن وفلسطين.والسي
فّسر كّتاب التعديالت الدستورية التي ُأقرت في  ذلك، ولكنلم يصدر أي تعليق رسمي أردني على 

األردن، اخيرًا، بمثابة تمهيد للكونفدرالية، وذكر لبيب القمحاوي نقطتين أساسيتين، هما ازدواجية 
ل الجنسيتين الفلسطينية واألردنية لسكان الضفة، واإلسرائيلية واألردنية الجنسية التي ستسما بحم

لسكان القدس، والصالحيات المطلقة للملك عبد هللا الثاني المتعلقة باألجهزة السيادية، والتي ستتيا 
 السيطرة على الوضع األمني.

 
 الكونفدراليةشروط تحقق 

تقّدم في عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية، حتى في ظل المعطيات الحالية، ال يوجد أي أفق ألي 
، يتم بموجبها تقاسم المسؤوليات األمنية مع الجانب كونفدراليةلو تّم منحها غطاًء أردنًيا عبر عالقة 

األردني، فالتركيز الصهيوني، في هذه المرحلة، يتلخه في كيفية ضم األراضي المحتلة )منطقة ج( 
ليس االنسحاب منها تحت أي صي ة، إاّل أّن نظرة متفحصة ألفكار اليمين إلى الكيان الصهيوني، و 

الصهيوني، وكما عّبر عنها أخيرًا، وزير الدفاا الصهيوني أفي دور ليبرمان، توضا أّن ثّمة إمكانية 
 لتحقيق مثل هذا المشروا. ولكن، على قاعدة مختلفة كلًيا عن تحقيق وحدة ما بين قطرين عربيين.

إعطاء األولوية لتحقيق سالم شامل عربي إسرائيلي، وليس سالمًا فلسطينيًا  مان إلىليبر يدعو 
إسرائيليًا. وسيضمن السالم العربي اإلسرائيلي دوًرا مختلًفا إلسرائيل في المنطقة، وسُيكّرس وجودها 
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طينية فيها، وهو يعني امتزاج المال العربي بالقدرة الصهيونية، حسب تعبيره، أّما المسألة الفلس
 فست دو منتجًا ثانوًيا لهذا السالم الشامل.

ضمن هذا السياق، هل يمكن أن نضع تصورًا لهذا المشروا الصهيوني الشامل؟ وهل لنا أن نستعيد 
فحو  خطاب الرئيس المصري حول السالم الدافئ، وتقرير الصحافي البريطاني ديفيد هيرست بشأن 

رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، إلعادة ترتيب  الجهد العربي بالتفاهم مع إسرائيل، عبر
 البيت الفلسطيني وتهيئته هذه األجواء؟

ّنما هو مشروا  ليس هذا المشروا مشروعًا آنًيا يتعلق بتحريك المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، واا
ة الصهيونية التي تعتبر مرتبط أساًسا بفكرة السالم الدافئ في المنطقة بأسرها، وهو ينسجم مع الرؤي

شرق األردن وطًنا للفلسطينيين، ويلّوح للنظام األردني بحلول اقتصادية وضمانات أمنية في أجواء 
المنطقة المضطربة، في مقابل تقاسم وظيفي على السكان في الضفة الفلسطينية، ودور رمزي في 

سيناء عبر طابا، ويستبدل  األماكن المقدسة، وربط لقطاا غزة مع األردن، عبر شريط يمتد في
الوطن الفلسطيني بالكونفيدرالية المتوهمة، مفترًضا تعاونًا عربيًا صهيونيًا مع بع  الشخصيات 
 الفلسطينية، سواًء كانت موجودة اان، أم سيتم اختراعها مستقباًل من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

رة، لكّن مثل هذا المشروا، بصي ته المطروحة الشعوب العربية بأسرها تّواقة للوحدة بإرادتها الح
صهيوني بامتياز، ومقاومته واجبة، وأولى خطواتها إفشال مشروا السالم الدافئ، ومحاولة تطبيع 
العالقات العربية مع دولة الكيان الصهيوني. هو مشروا يمكن هزيمته، عبر دعم االنتفاضة 

لية، وبناء مشروا وطني فلسطيني جامع. بمثل هذا الفلسطينية وتصعيدها، وتحقيق عزلة إسرائيل الدو 
جباره على الرضوخ للحقوق العربية.  فقط يمكن هزيمة االحتالل ودحره، واا

 7/6/2016، العربي الجديد، لندن
 
 هل أصبح السالم الدافئ مع إسرائيل طموحا  عربيا ؟ .58

  حسن نافعة
مع إسرائيل إلى  "البارد"تحويل السالم  عب ر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أخيرًا عن رغبته في

، مبديًا استعداده للمساعدة في تحقيق هذا الهدف والمشاركة في تقديم الضمانات الالزمة "دافئ"سالم 
لتسوية نهائية للقضية الفلسطينية تحيي األمل لد  الفلسطينيين وتكفل األمن لنسرائيليين في الوقت 

لم يأِت مقترنًا باشتراب إقدام إسرائيل على تعديل سياستها المعلنة  نفسه. وألن التعبير عن هذه الرغبة
، لتسهيل مهمة الراغبين في التحرك على هذا الطريق، فقد رأت "عملية السالم"والمعروفة تجاه 

إسرائيل في حديث الرئيس المصري دلياًل جديدًا على أن السالم معها أصبا مطلبًا عربيًا، وأن حاجة 



 
 
 
 

 

 53 ص             3958 العدد:        8/6/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

لتطبيع العالقات معها أصبحت أكثر إلحاحًا من حاجة إسرائيل لتطبيع عالقاتها مع  الدول العربية
 الدول العربية، ومن هنا ترحيبها الفوري به.

أن الحركة الصهيونية كانت تملك  اإلسرائيلي-يدرك كل باحث مدقق في موضوا الصراا العربي 
في إقامة دولة يهودية على أر   منذ اللحظة األولى النطالقها مشروعًا واضا المعالم، يتمثل

فلسطين التاريخية، وأنها نجحت في حشد وتعبئة طاقاتها ومواردها لتحويل هذا المشروا إلى واقع، 
ولم تتردد في االشتباك مع أي قوة تحاول عرقلة سيرها نحو ذلك الهدف. وألنها كانت تدرك أن 

ة إسالمية هو هدف يستحيل تحقيقه دفعة ابتالا فلسطين وتحويلها إلى دولة يهودية في منطقة عربي
واحدة، فقد قررت تبني سياسة تتسم بأكبر قدر من المرونة التكتيكية ومن الصالبة االستراتيجية في 
الوقت نفسه، كي يكون بمقدورها قضم وهضم ما تستطيع تحقيقه مرحليًا ثم البناء عليه للتحرك 

وفي هذا السياق يمكن فهم موقف الحركة  المستمر نحو تحقيق األهداف وال ايات النهائية.
 "االستقالل"، ومن حرب 1948عام  إسرائيل، ومن إعالن قيام 1947الصهيونية من قرار التقسيم عام 

ومعاهدة السالم مع مصر  1949التالية، ومن اتفاقيات الهدنة عام  "التوسعية"ثم الحروب  1948عام 
 ية...الخ.واتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطين

ويذكر هنا أن إسرائيل لم تعترف مطلقًا بوجود شعب فلسطيني له قضية يتعين حلها أو له حقوق 
ومطالب وطنية مشروعة تتعين تلبيتها، ولم توقع حتى اان على أي وثيقة تعترف فيها بحق هذا 

على أساس  الشعب في تقرير مصيره أو في إقامة دولته المستقلة، وال تزال ترف  أي تسوية تقوم
 "حكم ذاتي"، وأقصى ما قبلت به إما "دولة موحدة ثنائية القومية"أو على أساس  "حل الدولتين"

لفلسطين في الضفة والقطاا، وهو ما نصت عليه اتفاقية الحكم الذاتي الموقعة مع مصر في كامب 
 "نتوناتكا"، أو االنسحاب من بع  األراضي الفلسطينية بما يسما بإقامة 1978ديفيد عام 

فلسطينية مقطعة األوصال. بل إن التعنت اإلسرائيلي وصل إلى حد المطالبة بحق إسرائيل في 
التي يقوم عليها المسجد األقصى في أي تسوية تتعلق بمدينة  "تحت األر "المطالبة بالسيادة 
ًا فكرة على أن تبقى موحدة كعاصمة أبدية لها. كما رفضت إسرائيل تمام إسرائيلالقدس التي تصر 

التفاو  الجماعي مع الدول العربية للتوصل إلى تسوية شاملة للصراا، معتبرة أن لكل دولة عربية 
على حدة مشكالت مع إسرائيل يتعي ن حلها عبر مفاوضات ثنائية منفردة. كان هذا هو موقف 

م ، وفي مؤتمر مدريد عا1974، وفي مؤتمر جنيف عام 1949إسرائيل في مفاوضات رودس عام 
. وحتى مع افترا  أن إسرائيل قد تقبل بالمبادرة العربية الجماعية التي تبنتها قمة بيروت عام 1991
)بعد تعديلها طبعًا(، فمن المؤكد أنها لن تقبل بفكرة التفاو  الجماعي مع العالم العربي  2002
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موضع وستصر على التفاو  مع كل دولة عربية للبحث في سبل وآليات وضع هذه المبادرة 
 التنفيذ.

والواقع أنه يسهل على أي دارس متابع للصراا العربي اإلسرائيلي أن يدرك أن إسرائيل لم تسَع حتى 
اان للتوصل إلى تسوية شاملة لهذا الصراا ألن هدفها كان وما زال ينحصر في إدارته وليس حله، 

بل إنني أزعم أن إسرائيل سعت . "حل الصراا"ومفهوم  "إدارة الصراا"والفارق كبير جدًا بين مفهوم 
عامدة إلجها  جميع الفره التي سنحت للتوصل إلى تسوية شاملة للصراا، وأنها لم تكن جادة 
في أي يوم في البحث عن حل لهذا الصراا لكنها كانت حريصة دائمًا على إدارته بطريقة تمكنها 

جبارهم على قبول تسوية بشروطها هي،  أي على االستسالم. من إلحاق الهزيمة بالعرب واا
عبرت الواليات المتحدة، وألسباب تتعلق برغبتها في إحكام الحصار حول االتحاد  1953ففي عام 

سرائيل للتوصل إلى تسوية،  السوفياتي إبان مرحلة الحرب الباردة، عن رغبتها للتوسط بين مصر واا
تلك المفاوضات غير المباشرة، ولم يمانع الرئيس عبد الناصر. ووفقًا للوثائق المتاحة عما جر  في 

يمكن التأكيد أن عبدالناصر بدا جاهزًا ومستعدًا لتسوية شاملة تقوم على أساس الحدود الواردة في 
مع تعديالت طفيفة لتبادل األراضي على نحو يسما بالتواصل الج رافي بين مصر  "قرار التقسيم"

 وهو ما رفضته إسرائيل تمامًا.والمشرق العربي، لكنه لم يكن مستعدًا لتسوية منفردة، 
أقدم الرئيس أنور السادات على خطوة مذهلة في جرأتها، حين قرر زيارة القدس  1977وفي عام 

لقاء خطاب في الكنيست اإلسرائيلي، لكنه لم يحصل في النهاية إال على  منفرد  "معاهدة سالم"واا
يرًا في الصف العربي ال تزال أخرجت مصر من المعادلة العسكرية للصراا وأحدثت انشقاقًا خط

 المنطقة تعاني تداعياته السلبية حتى اان.
حاولت السعودية في قمة فاس العربية، وربما بسبب تداعيات الحرب بين العراق  1982وفي عام 

يران، إيجاد أرضية مشتركة لتحويل التسوية المنفردة مع مصر إلى تسوية شاملة مع بقية الدول  واا
اًل نهائيًا للقضية الفلسطينية، غير أن إسرائيل لم تفعل شيئًا لتشجيع هذا التوجه العربية تتضمن ح

 واألرجا أنها تعمدت إجهاضه.
دخل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مفاوضات سرية مع إسرائيل انتهت  1993وفي عام 

تمًا إلى استعادة بقية ستقود ح "غزة وأريحا أوالً "بالتوقيع على اتفاقية أوسلو، معتقدًا أن استعادة 
قامة دولة فلسطينية مستقلة عليها في نهاية مرحلة انتقالية  1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام  واا

ال تزيد على خمس سنوات. غير أن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة تكف لت بإفراغ هذه االتفاقية من 
لتها إلى   ."غزة وأريحا أواًل وأخيراً "مضمونها وحو 
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جرت محاولة سعودية ثانية، تكللت بالنجاح هذه المرة، للتوصل  2002وفي قمة بيروت العربية عام 
ب رور وصلف،  "المبادرة العربية"إلى أسس مقبولة عربيًا لتسوية شاملة، لكن إسرائيل تعاملت مع 

ارس سياسة ال ورد ت عليها بمحاصرة عرفات ثم أقدمت على اغتياله، وراحت حكوماتها المتعاقبة تم
هم  لها، خصوصًا بعد رحيل عرفات، سو  تحويل السلطة الفلسطينية إلى أداة للتنسيق األمني، 
إلجها  المقاومة المسلحة، وللحيلولة دون اندالا انتفاضات شعبية جديدة ضد االحتالل، ولحماية 

 مشاريع التوسع االستيطاني في الضفة.
ت في الماضي مع كل تحرك عربي جديد يسعى للبحث عن يتضا من هذا السرد أن إسرائيل تعامل

تسوية شاملة للصراا باعتباره تنازاًل أماله إحساس بالضعف أو بالخوف، ما يدفعها للتعنت أكثر على 
أمل الحصول على تنازالت جديدة تدعم استراتيجيتها الثابتة في إدارة الصراا. وأظن أنها ستتعامل 

ديبلوماسية الحالية وستسعى جاهدة لالستفادة من حالة الضعف بالمنطق نفسه مع التحركات ال
العربية والفلسطينية الراهنة لفر  تسوية نهائية بشروطها. ومن المعروف أن توني بلير، رئيس 

 25في عددها الصادر يوم  "هسرتس"الوزراء البريطاني األسبق، أدلى بتصريحات نشرتها صحيفة 
تحركات ديبلوماسية دولية تستهدف ت يير مبادرة السالم العربية أيار )مايو( الماضي توحي بوجود 
أكثر مما تستهدف ممارسة الض ط على إسرائيل لقبول  2002التي تبن تها قمة بيروت العربية عام 

هذه المبادرة. وتضم ن الكثير من الصحف اإلسرائيلية مقاالت تحليلية وأخبارًا تؤكد أن اتصاالت 
دد من الزعماء العرب في ااونة األخيرة، وأن اتفاقًا تم  بين أطراف هذه جرت بين نتانياهو وع

المشاورات للعمل على تعديل مبادرة السالم العربية بما يضمن إسقاب حق الالجئين الفلسطينيين في 
، مقابل إعالن إسرائيل إلىالعودة وربما القبول بضم الكتل االستيطانية، بخاصة في منطقة القدس، 

هو موافقته من حيث المبدأ على المبادرة العربية بعد تعديلها. واستنادًا إلى هذه األخبار نتانيا
حكومة "والتحليالت ساَد اعتقادى لبع  الوقت مفاُده أن نتانياهو سيقدم على ت يير وزاري يسما بقيام 

ى تشكيل تضم حاييم هرتزوغ، زعيم المعارضة العمالي، غير أنه فاجأ الجميع بإقدامه عل "سالم
د يومًا بضرب السد العالي، منصب وزير  حكومة جديدة يش ل فيها أفي دور ليبرمان، الرجل الذي هد 

 الدفاا.
لن ُأفاجأ كثيرًا إذا خرج من بين ظهرانينا من يحاول تذكيرنا بأن معاهدة السالم مع مصر أبرمها 

ية هي وحدها التي تستطيع صنع مناحيم بي ن، وأن ليبرمان ليس أسوأ من بي ن، وأن الحكومات القو 
السالم. ويبدو أن المنطقة مقدمة بالفعل على ت ييرات ضخمة في المرحلة المقبلة، وهي ت ييرات 
أرجا أنها ستكون أكثر وبااًل على العرب، وبخاصة الفلسطينيين. فهناك من يعتقد، من داخل 
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، غير أنني على يقين من أن هؤالء وان لتصفية القضية الفلسطينيةالمنطقة ومن خارجها، أنه آن األ
 مخطئون تمامًا.

 8/6/2016الحياة، لندن، 
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