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 معاريف: "إسرائيل" قد تستجيب لشروط حماس لبدأ مفاوضات تبادل األسرى  .1

أن حكومن   أشنارت إسنراييلي ، منن زن أ أن ترنارير 13/6/2016صحيفة القـدس العربـي، لنـدن، نشرت 
تل أبيب قد تردم على خطوأ تستجيب فيها لشروط حرك  حماس، من أجل البدء في مفاوضنات حنو  

رى في قطاع ز أ، وذلك بعد أن زير تصنيف هؤالء الجنود الذين فردوا في الحرب ملف جنودها األس
 ."قتلى وقعوا في األسر "األخيرأ، واعتبارهم 

اإلسنننراييلي  قنننرار و ارأ الجننيو منننؤخرا والراضننني بت يينننر  "معننناريف"وفنني هنننذا السنننياص أرجعنننت صننحيف  
، إلنى "قتلى وقعوا في األسنر"إلى  "فنقتلى مجهولي مكان الد"تصنيف جنديين إسراييليين في ز أ من 

سراييل. جثامينهمإمكاني  قرب انطالص مفاوضات حو  إعادأ   بين حرك  حماس وا 
نتنينناهو، كمننا أشننار  بنيننامينالتررينر اإلسننراييلي حمننل انترننادات مننن  عمنناء المعارضن  لننرييس الحكومنن  
يو ضنن وط عننايالت الجنننود إلننى أن الرننرار األخيننر بت ييننر التصنننيف يشننير إلننى صننعوب  مواجهنن  الجنن

 المفرودين أو األسرى في ز أ.
حكوم  بت يينر تصننيف الن قرار ، قالت إمعاريف ، أن12/6/2016الحياة الجديدة، رام هللا، وجاء في 

وأشننننارت  جننننديين إسنننراييليين ب ننن أ جننناء نتيجننن  مطالننننب وجهتهنننا عايلتنننا الجننننديين إلنننى و ارأ الجنننيو.
سننراييل قنند تجريننان مفاوضننات إلعننادأ جثننامين الصننحيف  إلننى أن ذلننك ينند  علننى أن  حركنن  حمنناس وا 

 الجنديين.



 
 
 
 

 

 5 ص             3963 :العدد        13/6/2016 اإلثنين :التاريخ 

                                    

وأضنافت الصنحيف  أننع بعندما أعلنن الجنيو أن الجننديين هندار زولندن وأورن شناؤو  قنتال فني الحننرب 
، فنن ن ضنن وط عننايلتي الجنننديين دفعننت باتجنناف ت ييننر تصنننيفهما ليصننبحا 2014علننى زنن أ صننيف عننام 

 ا عن زضبهما ألنهما علمتا بهذا الت يير عن طريق وسايل اإلعالم.أسيرا حرب، لكن العايلتين عبرت
وهنناجم عضننو الكنيسننت أريييننل مرزليننت عننن حنن ب المعسننكر الصننهيوني ريننيس الحكومنن  اإلسننراييلي  
بنيامين نتنياهو بسبب قرار ت يير التصنيف، وقا  إن األخير "يضحي بريم الشعب اإلسراييلي كني ال 

اف مرزلينت أننع سنيدعو إلنى اجتمناع طنارة للجنن  الخارجين  واألمنن يتضرر موقعع الشخصني"، وأضن
فني الكنيسنت للتحريننق فني إجنراءات نتنينناهو بشنلن قضنني  الجننود المخطنوفين، ووصننف قنرار الحكومنن  

وقننا  "ال يعرننل بعنند أن أخفننى نتنينناهو عننن الجمهننور اإلسننراييلي  بلنننع مننن مؤشننرات فشننل حننرب زنن أ.
 هان  جديدأ للجمهور ذاتع، ويخفي عنع مصير أبنايع المراتلين".إلنفاص أن يصل بع األمر األتهديد 

وتسنناء  الخبيننر األمننني اإلسننراييلي يوسنني ميلمننان عمننا إذا كانننت تننل أبيننب ستخضنن  لمطالننب حمنناس 
ويرى ميلمان أن الررار اإلسراييلي األخير يشنير إلنى  مرابل تسليم الجنديين بعد قرار ت يير التصنيف.

ض وط عايالت الجنود المفرودين أو األسرى ب  أ، مشيرا إلى أن هذا الت يير  صعوب  مواجه  الجيو
 يتعارض م  توجهات الجيو في السنوات األخيرأ لترليص تدخالت العايالت.

ويرو  إنع "بسبب ض وط عايالت الجنود المفرودين واألسرى اضنطرت الحكومنات اإلسنراييلي  إلجنراء 
ظن ، أبر هنا صنفر  الجننندا جلعناد شناليض، إذ اضنطرت إسننراييل صنفرات تبناد  انتهنت بندف  أثمننان باه

 أسير فلسطيني مرابل جندا واحد". 1000للخضوع لمطالب حماس ب طالص سراح أكثر من 
ويرو  المتحدث ذاتع إن "صفر  شاليض مشابه  لصفر  أبرمتها تل أبيب في ثمانينينات الرنرن الماضني 

جنننود إسننراييليين فنني األسننر لنندى الجبهنن  الشننعبي   ثنن ثالإبننان حننرب لبنننان األولننى، وذلننك عرننب وقننوع 
وتسننناء  ميلمنننان، النننذا ترثطنننع صنننالت وثيرننن  بالمؤسسننن  األمنيننن   لتحرينننر فلسنننطين الرينننادأ العامننن ".

اإلسراييلي ، فيما إذا كان الوقت قد حان ليتخذ الجيو قرارا جديدا ي ير مواقفع الصارم  تجناف حمناس، 
 آلن دف  أا ثمن لحماس مرابل معرف  مصير جنودها المفرودين.وذلك بعدما رفضت إسراييل حتى ا

 
 "النظام السياسي الفلسطيني.. إشكاليات اإلصالح وآليات التفعيلكتاب "صدر يمركز الزيتونة  .2

أصدر مرك  ال يتون  للدراسات واالستشارات في بيروت كتابًا جديدًا بعنوان "النظام السياسي 
آليات التفعيل"، من إعداد الدكتور رايد نعيرات واألستاذ سليمان الفلسطيني إشكاليات اإلصالح و 

 بشارات.
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تعّد قضي  إصالح النظام السياسي محض اهتمام المفكرين والباحثين والروى السياسي  على حّد سواء، 
ومن المالحظ أن موضوع اإلصالح يتعاظم يومًا بعد يوم، وهناك عالق  طردي  بين ا دياد أهميتع 

 و المستربل.والسير نح
وتهدف الدراس  إلى الوقوف على اإلشكاليات التي أعاقت وتعيق إصالح النظام السياسي الفلسطيني، 
بمكونيع الرييسيين؛ منظم  التحرير الفلسطيني ، والسلط  الفلسطيني ، وترك  على أهمي  االتفاص على 

 ام البرنامج السياسي الفلسطيني، ومكوناتع وآليات تحويلع إلى سياس  ع
وخرجت الدراس  بجمل  من االستنتاجات، والتي كان من أبر ها أنها دعت، على صعيد النظام 
السياسي الفلسطيني بشكل عام، إلى تبني النظام البرلماني بداًل من النظام المختلض )شبع الرياسي(. 

سي الفلسطيني أما على الصعيد الثراف  السياسي ، فرك ت الدراس  على أهمي  إيجاد البرنامج السيا
 المجم  عليع على قاعدأ التحرير والتخلص من االحتال .

وخلصت الدراس  إلى أهمي  تفعيل وتمثيل مختلف تجمعات وقوى الشعب الفلسطيني في المشارك  في 
صن  السياس  العام ، في الداخل الفلسطيني والشتات. وقدمت الدراس  مجموع  من اآلليات، 

عام  في مختلف التجمعات الفلسطيني ، وا عادأ بناء مؤسسات منظم  كالمؤتمرات الفلسطيني  ال
التحرير، بحيث تكون ممثل  وقادرأ وحاي أ على الشرعي ، إضاف  إلى إعادأ التفكير في دور السلط  

 الفلسطيني  كج ء من النظام السياسي.
 12/6/2016السبيل، عمَّان، 

 

 بهاألقصى خط أحمر لن نسمح بالمساس  المسجد: عباس .3
محمود عباس، ضرورأ وقف االنتهاكات التي يتعرض لها  ي فلسطينالسلط  الأكد رييس : رام هللا

المسجد األقصى المبارك، مشددا على أنع خض أحمر ال يمكن السكوت أمام ما يتعرض لع من 
 اعتداءات وانتهاكات يومي  من قبل االحتال  ومستوطنيع.

د، بمرر الرياس  في مدين  رام هللا، حراس المسجد األقصى ذلك خال  استربالع، مساء يوم األح جاء
المبارك المبعدين من قبل قوات االحتال ، بحضور أمين سر حرك  "فتح" في مدين  الردس عدنان 

 زيث.
وأشار الرييس إلى أهمي  الدور الكبير الذا يروم بع حراس المسجد األقصى للدفاع عن مردساتنا، 

الثبات فوص أرضنا أمام االحتال  مهما اتخذ من إجراءات تعسفي  مشددا على أهمي  الصمود و 
 وانتهاكات.
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الرييس أن شعبنا الفلسطيني في رثاط ودفاع عن الردس والمردسات، وأن "المسجد األقصى  وأوضح
 المبارك هو خض أحمر لن نسمح بالمساس بع".

 12/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

"لن نقبل بتغيير أو تعديل المبادرة ".. الجنايات الدوليةـ "لـ"فلسطين": قطعنا شوًطا بـعريقات  .4
 العربية"

أكد أمين سر اللجن  التنفيذي  لمنظم  التحرير صايب عريرات، أن : يحيى اليعروثي -ز أ / رام هللا 
للبدء بالتحريق في توجيع طلب إحال  رسمًيا من قبل السلط  الفلسطيني  لمحكم  الجنايات الدولي  

 انتهاكات وجرايم االحتال  قد يردم بلا لحظ .
لكن عريرات استدرك في تصريح خاص بصحيف  "فلسطين"، بالرو : "لسنا بحاج  إلى ترديم اإلحال  

 اآلن، ألن ما قامت بع فلسطين قط  شوًطا كبيًرا في المحكم ".
من  12/3ن اختارت التوقي  على مبدأ الوالي  وأضاف: "إن المسلل  في زاي  التعريد الرانوني، وفلسطي

ميثاص روما، ما أدى إلى فتح تحريق أولي"، مشيًرا إلى استعان  اللجن  الوطني  العليا لمتابع  ملف 
 فلسطين في الجنايات الدولي ، بمجموع  من الخبراء الرانونيين.

ل ما طلب منع، متمًما: وأوضح أن المحكم  بدأت بفحص أولي، بعد أن قدم الفريق الفلسطيني ك
 "نلمل أن تروم المحكم  بعرض الملفات أمام المجلس الرضايي في الهاا لفتح تحريق قضايي".

وبحسب عريرات؛ ف ن فتح التحريق الرضايي يستند إلى ملفات وثيانات جمعتها المحكم  وقدمت لها 
ف  إلى الجنايات ملفات: إرهاب من قبل فلسطين والخبراء الذين يعملون معها، منوًها إلى أن الفريق ر 

 المستوطنين، وملف العدوان األخير على قطاع ز أ، واالستيطان في الضف  ال رثي ، واألسرى.
 

 المبادرة الفرنسية
وفيما يتعلق بالمبادرأ الفرنسي ؛ قا  عريرات: )إسراييل( تحارب فرنسا بمجرد عرد مؤتمر لبحث عملي  

، ألنها تحاو  تكريس سياسي  1967لتين على أساس حدود عام التسوي  للوصو  إلى مبدأ حل الدو 
 األمر الواق .

وأضاف: ")إسراييل( تعترد أنها تستطي  استبدا  مبدأ حو  الدولتين بمبدأ الدول  بنظامين، ب براء 
 الوض  على ما هو عليع تحت مظل  األبارتهايد، والتفرق  العنصري  الب يض  السايدأ اآلن".
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رأ الفلسطيني  لمؤتمر باريس، تتمثل في أنع استجاب  لطلب فرنسا بلال تكون الرضي  وأوضح أن النظ
الفلسطيني  مهمش  وأال تبرى في ذيل قايم  األولويات الدولي  ألن )إسراييل( تسعى إلبراء الرضي  في 

 قاع سلم األولويات.
ا هو عليع، ووجوب عرد وثين أن المجتمعين في مؤتمر باريس أكدوا استحال  استمرار الوض  على م

، 242م، وتطبيق قرارات مجلس األمن ذات العالق  )1967مؤتمر دولي يرود إلنهاء احتال  عام 
 ( وباقي الررارات الدولي .368
 

 المبادرة العربية
أما بخصوص مبادرأ التسوي  العرثي ، فرد أكد عريرات أن مكتب رييس حكوم  االحتال  بنيامين 

أعلن فيع عدم قبو  المبادرأ، وقا : ")إسراييل( تريد ت يير المبادرأ العرثي  التي  نتنياهو أصدر بياًنا
وأراضي الجوالن وشرص  1967تنص على: عند إكما  )إسراييل( انسحابها من األراضي المحتل  عام 

 الردس سيسارع العرب إلقام  عالقات معها"، مبينًا أنها تريد إقام  عالقات قبل االنسحاب.
يرات فرد أكدت منظم  التحرير والدو  العرثي  كاف  في اجتماع المجلس الو ارا العرثي في ووفق عر 

 مايو/ أيار الماضي، رفض أا تعديل على مبادرأ التسوي  العرثي  أو ت ييرها. 28
ودان مسؤو  اللجن  الوطني  العليا لمتابع  ملف فلسطين في الجنايات الدولي ، ما تروم بع )إسراييل( 

ألرض من خال  سلسل  من العروبات الجماعي  المتمثل  بالحصار واإلعدامات الميداني  على ا
 واحتجا  جثامين الشهداء.

 12/6/2016، فلسطين أون الين

 
 المالكي: اعتراف اليونان بفلسطين يجب أال يبقى حبرا على ورق  .5

بدول  فلسطين على زرار  دعا و ير الخارجي  رياض المالكي، الحكوم  اليوناني  لالعتراف :رام هللا
 زيرها من دو  المجتم  الدولي، لما لع من أهمي  في تجسيد المفهوم الرانوني للدول  الفلسطيني .

وثين المالكي خال  استربالع بمرر و ارأ الخارجي  الفلسطيني  في رام هللا اليوم األحد، وفدا من ح ب 
حبرا على ورص، خاص  أن توجهات الريادأ  سيري ا اليوناني الحاكم، أن االعتراف يجب أال يبرى

بناء المؤسسات السيادي  رزم االحتال  ووض  قواعد الدول  المستربلي ،  إلىالفلسطيني  تهدف 
الال م  لحماي   اإلجراءاتالمعاهدات والمنظمات الدولي ، مطالبا بضرورأ اتخاذ  إلىواالنضمام 

 شعبنا تحت االحتال  على طريق إنهايع بالكامل.
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من جانبع، أكد الوفد اليوناني موقف أثينا والح ب الحاكم تجاف الرضي  الفلسطيني ، مشددين على 
دعمهم لحروص الشعب الفلسطيني بهدف نيل الحري  واالسترال  وفق قرارات الشرعي  الدولي ، إضاف  

 إلى التعبير عن قناعتهم بضرورأ استيناف مفاوضات السالم التي توقفت لفترأ طويل .
أكد الوفد أن اعتراف البرلمان اليوناني بدول  فلسطين خطوأ أولى وليست وحيدأ لتنمي  العالقات م  و 

 الشعب الفلسطيني.
 12/6/2016القدس، القدس، 

 
 لرفع قيودها على وصول المصلين إلى األقصى "إسرائيل"وزارة الخارجية تطالب بالضغط على  .6

لدولي بالض ض على إسراييل لرف  الريود التي تفرضها على طالبت و ارأ الخارجي  المجتم  ا: رام هللا
وصو  المصلين إلى المسجد األقصى المبارك، ووقف اقتحاماتها االستف ا ي  للحرم الردسي الشريف، 
ل امها باحترام الحق الفلسطيني في الوصو  إلى دور العبادأ وحري  التنرل، كحق إنساني كفلتع  وا 

 الروانين الدولي .
الو ارأ في بيان صحفي، اليوم األحد، "أمام هذا الخرص اإلسراييلي الفاضح للرانون الدولي،  وتساءلت

إسراييل اللجن   لترأسكيف تربل الدو  األوروثي  بترشيح إسراييل نياب  عن المجموع  األوروثي  
 الرانوني  في األمم المتحدأ"؟

ام األقصى من باب الم ارث  منذ ساعات كما أدانت إقدام مجموعات من اليهود المتطرفين على اقتح
الصباح، وبحراس  مشددأ من عناصر الوحدات الخاص  التابع  لشرط  االحتال ، حيث قامت 

 بجوالت استف ا ي  في باحاتع، وأدت طروسا ورقصات تلمودي  فيها.
 وأشارت الخارجي  إلى أن قوات االحتال  عمدت ومنذ مطل  شهر رمضان إلى تصعيد إجراءاتها
الرمعي ، وتضييق الخناص على المصلين المسلمين، ومنعتهم من الوصو  بحري  إلى األقصى، من 
خال  تحكمها ببواباتع، ونصبها لعشرات الحواج  في أ ق  البلدأ الرديم ، وعلى مداخل المدين  

 المردس ، زير آبه  بحرم  الشهر الفضيل وقدسيتع.
 12/6/2016، فا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و 

 
 "شؤون القدس" في منظمة التحرير تحذر من مخاطر الدعوات العنصرية القتحام األقصى .7

: حذرت دايرأ شؤون الردس في منظم  التحرير، من مخاطر مواصل  عصابات "األيام"الردس ن 
ى المستوطنين اقتحام ساحات المسجد األقصى المبارك، السيما في شهر رمضان الفضيل، مشيرأ إل
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أن هذف العصابات جّددت اقتحاماتها للمسجد األقصى، من باب الم ارث ، بحراس  مشددأ من شرط  
 االحتال ، في محاول  منهم إلقام  طروس وشعاير تلمودي  في باحاتع.

وأكدت الدايرأ، في بيان صحافي، أمس، خطورأ هذف االقتحامات المتواصل ، خاص  بعد قيام 
تطرفين بلداء شعاير ورقصات تلمودي  على باب الرطانين، وبالررب من مجموع  من المستوطنين الم

العبرا، والذا يستمر حتى اليوم، في حين أقامت  "الشفوعوت"باب األسباط، احتفاًء بما يسمى عيد 
مجموع  أخرى صلوات تلمودي  داخل مربرأ باب الرحم  المالصر  لجدار المسجد األقصى الشرقي، 

لم يرتصر على االقتحامات، بل قامت مجموعات أخرى بالتجمهر وتنظيم مشيرأ إلى أن األمر 
 جوالت استف ا ي  بمحيض المسجد األقصى وثواباتع الخارجي .

وقالت الدايرأ إنها تنظر بعين الخطورأ البال   لما آلت إليع األوضاع في المدين  المردس  من كاف  
يدي  المسعورأ بحق المسجد األقصى، وممارس  الجوانب، خاص  تصعيد الهجمات االستيطاني  والتهو 

سياس  التضييق العنصري  على المصلين والمرابطين من النساء والرجا ، السيما في رمضان، 
 والصالأ فيع. األقصىإضاف  إلى منعهم من الوصو  للمسجد 

ودعت كل من يستطي  الوصو  للمسجد األقصى إلى شد الرحا  إليع في رمضان، للصالأ فيع 
 المرابط  في باحاتع والتصدا القتحامات المستوطنين.و 

 13/6/2016، األيام، رام هللا
 

 التشريعي يدين مداهمة االحتالل منزل النائب القاضي .8
أدانت رياس  المجلس التشريعي مداهم  سلطات االحتال  من   النايب سمير الراضي وتسليمع : ز أ

 مذكرأ استدعاء.
الهمجي  التي تروم بها قوات االحتال  ضد المواطنين في مدن الضف  كما استهجن حمل  االعتراالت 

 ال رثي .
وأكد الدكتور أحمد بحر النايب األو  لرييس المجلس التشريعي الفلسطيني أن االحتال  يمارس 
سياس  فاشل  ويستنسخ ذات اآلليات العريم  التي لن يجني من ورايها إال م يدا من اإلصرار والتجذر 

للشعب الفلسطيني، من خال  اختطاف عدد من نواب المجلس الذين ما الوا خلف قضبان والصمود 
 االحتال .

مؤكدًا أن االحتال  يجتّر  بالجريم ،ووصف بحر في بيان صحفي، مداهم  من   النايب الراضي 
ذات السياس  الرامي  إلى االستمرار في تعطيل المجلس التشريعي وضرب المصالح  عبر تفريغ 

   ال رثي  من نوابها المنتخبين.الضف
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وأن حمالتع المتعاقب  على نواب الشرعي  الفلسطيني  لن  والخسران،وقا : "إنع لن يحصد سوى الفشل 
 تؤدا إال إلى م يد من اإلصرار والصمود والتحدا حتى نيل الحروص والثوابت الوطني  الفلسطيني ".

 12/6/2016، فلسطين أون الين

 
 ت السلطة برمضان تجاوٌز لحرمة الشهرالزعارير: اعتقاال .9

قا  النايب في المجلس التشريعي عن حرك  حماس باسم ال عارير، إن مداهم  السلط  لمنا   : ز أ
المواطنين واعترالهم في ليالي رمضان المبارك ، وترويعهم وحرمانهم من الصيام واإلفطار والعبادأ 

 نا وتجاو  لحرم  الشهر الفضيل.بين أهلهم وذويهم، هو عدم احترام لمشاعر شعب
وأكد ال عارير في تصريح صحفي لع، أن مواصل  االعتراالت من قبل السلط  للمواطنين على خلفي  

 انتمايهم السياسي سلوك مكمل العتداءات االحتال  ومنسجم م  سياستع بحق أبناء شعبنا.
م  االحتال  وتمسكها بخيار  وتاب  "إن إعالن السلط  المستمر بالمحافظ  على التنسيق األمني

التسوي  وحيدا، يضعها في موق  معاكس إلرادأ وحروص وخيارات شعبها، وبالتالي ف ن الشعب 
 الفلسطيني لم يعد يثق بها وال يفوضها كما كان يفوض منظم  التحرير الفلسطيني  قبل أوسلو".

ما يخدم مصلح  شعبها، ونبذ كل وطالب النايب ال عارير السلط  بوقف االعتراالت فورا واالنش ا  ب
عدوان عليع وانتهاك لحرماتع وأمن أفرادف، داعًيا إياها إلجراء مراجع  لنهجها بما يضمن تحولها 

 للدفاع عن حروص الفلسطينيين واالنسجام م  إرادتهم وأهدافهم.
 12/6/2016، فلسطين أون الين

 
 الشهر الماضي الضفة والقطاعفي حالة وفاة في ظروف غير طبيعية  20"الهيئة المستقلة":  .11

حال   20، أنها رصدت "ديوان المظالم": ذكرت الهيي  المسترل  لحروص اإلنسان "األيام" –رام هللا 
حال  في قطاع ز أ  11وفاأ في ظروف زير طبيعي  في فلسطين خال  الشهر الماضي، من ضمنها 

وى بخصوص التعذيب وسوء المعامل  شك 37حاالت في الضف ، مشيرأ بالمرابل إلى ورود  9مرابل 
أخرى تتصل بانتهاك الحق في إجراءات قانوني   60في مراك  االحتجا  والتوقيف، إضاف  إلى 

 عادل .
االنتهاكات الواقع  على حروص اإلنسان والحريات في "وأوضحت الهيي  في ترريرها الدورا حو  

حاالت وفاأ وقعت  4على النحو اآلتي: وي طي الشهر الماضي، أن حاالت الوفاأ تو عت  "فلسطين
حاالت وفاأ، وقعت نتيج   7في ظروف زامض ، تو عت مناصف  بين الضف  والرطاع، إضاف  إلى 

حاالت  9في الضف ، عالوأ على  4منها وقعت في الرطاع مرابل  3حوادث الشجارات والرتل الخطل، 
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حاالت  3منها وقعت في الرطاع مرابل  6وفاأ، سجلت نتيج  عدم اتخاذ احتياطات السالم  العام ، 
 حاالت وفاأ، وقعت نتيج  تنفيذ حكم اإلعدام في الرطاع. 3في الضف ، إضاف  إلى 

منها سجلت في الضف ،  16ولفتت فيما يتعلق بالشكاوى المرتبط  بالتعذيب وسوء المعامل ، أن 
 شكوى في الرطاع. 21مرابل 

شكوى ضد جها  الشرط ،  14على النحو اآلتي:  ونوهت إلى أن الشكاوى في الضف ، تو عت
وشكوى واحدأ ضد جها  األمن الوقايي، وشكوى واحدأ ضد جها  المخابرات العام ، أما في 

شكاوى ضد  5، و"الشرط "شكوى ضد جها   16الرطاع، فرد تو عت الشكاوى على النحو اآلتي: 
 ."األمن الداخلي"جها  

تعذيب المشتكين وفرًا للشكاوى المردم ، مثل وسيل  الشبح  وأضافت: استخدمت وسايل متعددأ في
 والضرب بوساط  األيدا واألرجل، واستخدام العصي، إلى جانب الشتم والتحرير.

 33شكوى سجلت على صعيد الضف ، مرابل  27وبالنسب  إلى االحتجا  التعسفي، أوضحت أن 
شكوى بخصوص ما  17ماضي شهد شكوى على صعيد الرطاع، مشيرأ بالمرابل إلى أن الشهر ال

 من الموقوفين. 10، علما أنع تم إطالص سراح "التوقيف على ذم  المحافظ"يعرف بن 
اعتداءات على تجمعات سلمي ، والحريات الصحافي  حري  الرأا  9وأشارت إلى أنها سجلت 

 حاالت اعتداء على مؤسسات عام  في الضف . 7والتعبير، عالوأ على 
 13/6/2016، األيام، رام هللا

 
 الهباش: إجراءات االحتالل في القدس واألقصى ستشعل المنطقة .11

استنكر قاضي قضاأ فلسطين مستشار الرييس للشؤون الديني  والعالقات اإلسالمي  محمود : رام هللا
الهباو، االنتهاكات اإلسراييلي  المتصاعدأ والخطيرأ الرامي  لتهويد الردس ومردساتها وت يير الواق  

 ج رافي والديني فيها.ال
وأكد الهباو أن االحتال  وخال  شهر رمضان المبارك وكعادتع في كل عام يعمد لسلسل  من 
اإلجراءات على األرض بهدف التضييق على شعبنا من خال  من  وعرقل  وصو  المواطنين إلى 

 ، واالعتداء على المرابطين فيع.األقصىالردس والمسجد 
ردس ليست مجرد مكان أو اسم بل الردس دين وحضارأ وتاريخ وماٍض وأكد قاضي الرضاأ أن ال

وحاضر وستكون المستربل وعاصم  الدول  الفلسطيني ، وأن اإلجراءات اإلسراييلي  سوف تشعل 
 المنطر  بلسرها.

 12/6/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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 تقرير رسمي: تحسن حالة حقوق اإلنسان في قطاع غزة .12
 2015تسلم المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم األحد، التررير السنوا لعام : شاميال عبدال ني-ز أ

والصادر عن "ديوان المظالم" الهيي  الفلسطيني  المسترل  لحروص المواطن )هيي  حكومي ( والذا 
 يستعرض حال  حروص اإلنسان في األراضي الفلسطيني .

ر المجلس ب  أ التررير ألحمد بحر النايب األو  وسلم مجلس المفوضين في الهيي  خال   يارتهم لمر
 لرييس المجلس، والذا أشاد بجهود الهيي  في تع ي  الحريات العام  وحماي  حروص المواطن.

وأشار بحر إلى أنع سيتم دراس  التررير من قبل لجن  الرقاب  في المجلس التشريعي، وكذلك اللجن   
 عمل بالتوصيات بما جاء في.الرانوني  واللجان المختص  لمتابع  وال

أو تجاو  للرانون الفلسطيني، وأنع  اإلنسانوأكد على أن المجلس التشريعي ضد أا انتهاك لحروص 
المجلس سيلخذ في االعتبار جمي  المالحظات على األجه أ األمني  ونعمل على تصحيح سير 

 روانين الفلسطيني .وال اإلنسانالعمل في بعض مواق  الخلل التي تتعارض م  حاالت حروص 
وشدد بحر على ضرورأ استراللي  الهيي  في ممارس  أعمالها ورصدها لحاالت حروص اإلنسان في كل 

 من ز أ والضف  ال رثي .
وعبر عن أملع في تطوير العالق  بين المجلس التشريعي ومنظمات حروص اإلنسان وتع ي ها من أجل 

 بين جمي  المواطنين. المحافظ  على حري  المواطن وتحريق العدال 
بدورف أكد مدير عام الهيي  المسترل  جميل سرحان على انحسار وتراج  حاالت انتهاك حروص 

 اإلنسان بشكل كبير في ز أ خاص  التي كانت ترصد ضد األجه أ األمني .
لوحظ فيع تراج  كبير في حاالت التعسف في حروص اإلنسان عن  2015وأوضح أن ترريرهم لعام 

 م السابر ، وكذلك تحسن حال  حروص اإلنسان في قطاع ز أ.األعوا
ويعتبر تررير الهيي  التررير الحروص األهم كونع صادر عن مؤسس  دول ، وتروم الهيي  عرب إتمامع 

 تسليمع لرييس الدول ، وللمجلس التشريعي ورييس مجلس الو راء العتمادف بشكل رسمي.
 12/6/2016قدس برس، 

 
 الثالثة أسست لمرحلة جديدة في الصراع المستوطنينوقتل حماس: عملية أسر  .13

قا  الريادا في حرك  حماس عبد الرحمن شديد إن عملي  أسر المسنتوطنين الثالثن  قبنل سننتين : ز أ
على يند البطلنين الشنهيدين عنامر أبنو عيشن  ومنروان الرواسنمي والتني شناركهما بنالتخطيض لهنا األسنير 

 ديدأ في تاريخ صراع شعبنا م  المحتل.حسام الرواسمي، أسست لمرحل  ج
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وأكد شديد في تصريح صحفي يوم األحد، وفق الموق  الرسمي لحرك  حماس، أن تلك العملي  فتحنت 
األبواب على مصراعيها للمراوم  بالضف  عبر العمليات النوعي ، وأن انتفاض  الردس والعمليات التني 

بنو عيشن  منن عملين  حطمنت أسنطورأ الجنيو النذا ال تشهدها تذكر بما قام بع الشنهيدان الرواسنمي وأ
ودعا شديد المراومين في الضف  ألخذ العبر والدروس منن  يرهر، وكسرت منظوم  األمن الصهيوني .

يرناع أكبنر قندر منن  عمليات المراوم  كاف  التي يسطرها األبطا ، وتوظيفها بما يضمن إيالم العندو وا 
 ساتنا.الخساير فيع حتى ين اح عن أرضنا ومرد

وشدد على أن حرك  حماس ستبرى تعمل بكل منا أوتينت منن إمكاننات وطاقنات لتحرينر األسنرى كافن  
منننننن مختلنننننف سنننننجون االحنننننتال ، منّبًهنننننا إلنننننى أن قضننننني  األسنننننرى سنننننتبرى ضنننننمن أولوينننننات الحركننننن  

 واهتماماتها.
 12/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 من الوصول ألهدافهم لن تمنع المقاومين االحتاللحماد: تحصينات  .14

فتحننني حمننناد، أن تحصنننينات  ،أكننند عضنننو المكتنننب السياسننني لحركننن  حمننناس: اليعرنننوثي يحينننى-زننن أ 
وأضنننناف حمنننناد فنننني تصننننريحات لصننننحيف   االحننننتال  لننننن تمننننن  المرنننناومين مننننن الوصننننو  ألهنننندافهم.

"فلسننننطين": "تحصننننينات االحننننتال  وصننننرف أمننننوا  لحماينننن  نفسننننع مننننن خننننال  أسننننيج  وقبنننن  حديدينننن  
لكتر  ونينن  أو تنسننيرع منن  أجهنن أ أمننن السننلط  فنني الضننف  ال رثينن ، لننن يمننن  المرنناومين مننن الوصننو  وا 

 ألهدافهم وتحريق اختراقات"، مضيًفا: "سيكون هناك الم يد من االنتصارات خال  شهر رمضان". 
وتننناب : "العروبنننات الجماعيننن  التننني فرضنننها االحنننتال  بالضنننف  ليسنننت األولنننى منننن نوعهنننا، فعلنننى مننندار 

ت االحننتال  وهننو يرننوم بسياسنن  العرنناب الجمنناعي بعنند كننل نجنناح فنني عمننل المراومنن "، مؤكننًدا أن سنننوا
 االحتال  لن يستطي  وأد انتفاض  الردس.

وأكمل فيما يتعلق بالحصار المفروض على ز أ، قناياًل: "االحنتال  سنيبرى ممسنًكا بالحصنار وتشنديدف 
الفتننا إلننى حاجنن  االحننتال  لتشننديد الحصننار إلننى أن تننلتي أمننور ضننخم  وكبيننرأ تثنيننع عننن الحصننار"، 
 وتعميرع ألنع أحد أسلحتع للرضاء على المراوم  كما يظن.

ولفت إلى أن تضخيم االحتال  ألعما  المراوم  يلتي بهدف تسويرها على مسنتوى العنالم خاصن  فني 
متمًمنا: "يحناو  ظل أن العالم العرثي ابتعد بسبب مشاكلع الداخلي  عن االهتمام بالرضي  الفلسنطيني ، 

 االحتال  أن يستفرد بالرضي  الفلسطيني  للرضاء عليها ولكنع لن يستطي  وكل ذلك سيبوء بالفشل".
 12/6/2016فلسطين أون الين، 
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لوفد حماس المغادرة عبر  بالسماحالدوحة مرتبطة بقرار مصر بالمصالحة  لقاءاتقدس برس:  .15
 رفح

منن حركن  حمناس، وجنود معلومنات دقيرن  وواضنح  حنو  نفت مصادر فلسطيني  مررث  : الدوح  ،ز أ
حرير  ومواعيد االجتماعات المرترب  لوفد قيادا منها في الراهرأ، أو االجتماعنات المتوقعن  السنتكما  

وأكدت هذف المصادر، التني تحندثت لنن "قندس بنرس"،  مشاورات المصالح  م  حرك  "فتح" في الدوح .
لننى اسننتعداد إلرسننا  وفنند أمننني إلننى الرنناهرأ ل جابنن  علننى كننل وطلبننت االحتفنناس باسننمها، أن حمنناس ع

األسيل  المتصل  بالملف األمنني، والتني يضنعها الجاننب المصنرا، لكنهنا أشنارت إلنى أننع وحتنى اآلن 
 لم توجع الراهرأ الدعوأ رسميا.

وحسنننب ذات المصنننادر، فننن ن لرننناءات المصنننالح  المرتربننن  فننني الدوحننن ، مرتبطننن  أيضنننا برنننرار مصنننرا 
ح لوفد من المكتنب السياسني لحركن  حمناس بالم نادرأ عبنر معبنر رفنح، وهنو قنرار إذا حصنل فن ن يسم

 المصالح . إلتمامأهم دالالتع أن الراهرأ ال ترى مانعا في جهود الدوح  
موسننى أبننو مننر وص فنني تصننريحات د. مننن جهتننع دعننا نايننب ريننيس المكتننب السياسنني لحركنن  "حمنناس" 

منود عبناس إلنى اتخناذ قنرارات جريين  تنهني مرحلن  الخنالف وتحينل خاص  لن "قندس بنرس"، النرييس مح
 االتفاقات التي تم التوصل إليها إلى سياس  على األرض.

وقا : "اليوم لم يبق شنيء نتحندث بشنلنع فني اجتماعنات المصنالح ، والكنل يعنرف أن لنيس هنناك منن 
قرارها إال جرأأ في اتخاذ الررار  مسؤوليات في تنفيذ ما تم االتفناص ت وتحمل الاعربات أمام المصالح  وا 

 عليع، وهذف رثانها هو الرييس محمود عباس"، على حد تعبيرف.
 12/6/2016قدس برس، 

 
 صاحبة ملف المصالحة والدوحة مكان للحوار مصرجمال محيسن:  .16

أكند عضننو اللجننن  المرك ينن  لحركن  فننتح جمننا  محيسننن، أن اللرناء الرننادم بننين وفنند ر: صننر أحمنند- زن أ
  وفنند حركنن  حمنناس، سننيكون يننوم األرثعنناء الرننادم؛ فنني العاصننم  الرطرينن  الدوحنن  ولننيس فنني حركتننع منن
"، أن وفد حرك  فتح الذا يترأسع الريادا عن ام 21وأوضح محيسن في تصريح خاص لن"عرثي الراهرأ.

األحمنند، والموجننود حاليننا فنني الرنناهرأ؛ يرننوم "بشننكل مسننتمر باستشننارأ اإلخننوأ المصننريين، باعتبننار أن 
 ر هي صاحب  ملف المصالح ".مص

ولفننت الريننادا محيسننن، إلننى أن "الدوحنن  مننا هنني إال مكننان للحننوار، وملننف المصننالح  يعننود لمصننر"، 
منوهننا إلننى أن وفنند حركتننع "سنني ادر الرنناهرأ بعنند االنتهنناء مننن جنندو  أعمالننع بالرنناهرأ، للرنناء وفنند حركنن  

 حماس في الدوح  يوم األرثعاء الرادم".
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تفنناص مصننالح  نهننايي، قننا  عضننو اللجننن  المرك ينن : "أنننا لسننت متفننايال؛ ألن وحننو  قننرب التوصننل ال
الخطابنننات التننني تصننندر عنننن حركننن  حمننناس فننني زننن أ ال تشنننير إلنننى أن حمننناس ذاهبننن  للدوحننن  إلنهننناء 

وأضنناف أن "الشننروط التنني توضنن  مننن قبننل حركنن  حمنناس  االنرسننام؛ بننل للم ينند مننن جلسننات الحننوار".
 زير قابل  للتطبيق".

وقنن  أن ي ننادر وفنند حركنن  حمنناس، خننال  السنناعات الرادمنن  زنن أ متوجهننا إلننى الرنناهرأ للرنناء ومننن المت
 الجانب المصرا، وذلك قبيل لراء وفد حرك  فتح في الدوح .

 12/6/2016"، 21عربيموقع "
 

 سيطال جميع المتورطين باغتيال النايف العقاب"الشعبية":  .17
  لتحريننر فلسننطين، أن عرنناب المحاسننب  الثورينن  أكنندت الجبهنن  الشننعبي: الننرحمن الطهننراوا  عبنند-زنن أ 

والرضننايي  سننيطا  جمينن  المتننورطين بشننكل مباشننر أو زيننر مباشننر فنني قضنني  مرتننل الريننادا المبعنند 
 عمر النايف، داخل مرر السفارأ الفلسطيني  في بل اريا قبل أكثر من ثالث  أشهر.

اني الثوابتن  لصنحيف  "فلسنطين": إن وقا  عضو اللجنن  المرك ين  للجبهن  الشنعبي  لتحرينر فلسنطين، هن
"اللجان التي شكلت لكشف مالبسات مرتل النايف لم تنج  منا هنو مطلنوب منهنا، بنل حاولنت تضنليل 
النتننايج وتجاهننل بعننض الحرننايق والوقنناي "، مشننيرا إلننى وجننود محنناوالت متعننددأ إلزننالص ملننف ازتيننا  

 النايف وتضليل عمل لجان التحريق بشكل عام.
تنننن  أن "السننننلطات البل ارينننن  تننننرفض تسننننليم نتننننايج ترريننننر تشننننريح الجثنننن  سننننواء للسننننلط  وأوضننننح الثواب

الفلسطيني  أو قيادأ الجبه  وكذلك لعايل  النايف ذاتها، محاول  فني الوقنت ذاتنع االدعناء بلننع ال يوجند 
 آثار تعذيب على جسد النايف، رزم وجود صور تظهر آثار الهجوم على عمر داخل السفارأ".

وابت  أن "الجبه  لديها الردرأ الكافي  على تحديد األشنخاص المتنورطين والمشناركين فني عملين  وأكد الث
نهننا سننتتخذ ضنندهم الرننرارات العرابينن  فنني الوقننت المناسننب، ب ننض النظننر عننن جنسننياتهم"،  االزتيننا ، وا 

 وذلك تعليًرا على مرط  فيديو قصير يؤكد أن الثلر من قتل النايف أمر حتمي.
  أن الجبه  شكلت طاقما قانونيا لمتابع  تنداعيات عملين  االزتينا  ومراضناأ كنل شنخص وذكر الثوابت

مننتهم بالرضنني  عبننر المحنناكم البل ارينن ، إضنناف  إلننى محاولنن  الضنن ض علننى الجهننات األمنينن  البل ارينن  
 لتسليم نتايج التشريح، مشدًدا على أن الرضي  ستبرى حي  رزم دفن جث  النايف يوم أو  من أمس.

 12/6/2016طين أون الين، فلس
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 منفذا عملية تل أبيب وصال عبر فجوة في السياج األمني جنوب الخليل :القناة العبرية الثانية .18
ذكننرت الرننناأ العبرينن  الثانينن  أن منفننذا عملينن  إطننالص النننار وسننض تننل أبيننب، : مظلننوم خلنندون -الناصننرأ 

 .يارأ أجرأ من مدين  بير السب األرثعاء الماضي، وصال لمرك  "سارونا التجارا" بواسط  س
وقالت الرناأ العبري  إن معلومنات كشنفت عنهنا السنلطات األمنين  اإلسنراييلي ، أفنادت بنلن الفلسنطينيان 
محمنند وخالنند مخننامرأ )أبننناء عننم مننن بلنندأ يطننا جنننوثي مديننن  الخليننل(، وصننال مديننن  بيننر السننب  عبننر 

 توطن  إسراييلي  جنوب الخليل(."فجوأ" في السياج األمني قرب مستوطن  "ميتار" )مس
وأشارت الرناأ العبري  الثاني  أن منفذا الهجنوم حصنال علنى قطعتني سنالح منن ننوع "كنار  زوسنتاف"، 

 ح يران(. 9من خال  وسيض )كسفت قوات االحتال  عن اعترالع فجر الخميس الماضي 
جنننوثي شننرص بيننر السننب (، وأضننافت أن الفلسننطينيان مخننامرأ وصننال بلنندأ "شننريب السننالم" )بلنندأ بدوينن  

 بمساعدأ رجل فلسطيني "يعمل بشكل زير قانوني" )...( قبل أن يسترال سيارأ أجرأ لتل أبيب.
وذكرت أن الشرط  اإلسراييلي  قامت باحتجا  سايق سيارأ األجرأ، التي أقلت المنفذين من بينر السنب  

 طينيان.إلى تل أبيب، للتحريق وأنع أنكر علمع بما كان ُيخطض لع الفلس
 12/6/2016قدس برس، 

 
 : قيادي في القسام يسلم نفسه لمخابرات االحتالل"الحياة الجديدة" .19

ن قيننادا تنناب  لكتايننب عنن  النندين الرسننام الجننناح لبنن األحنندمسنناء يننوم  إعالمينن قالننت مصننادر  :رام هللا
 العسكرا لحرك  حماس، سّلم نفسع لمخابرات االحتال  عند السياج الفاصل في ز أ.

ضحت المصادر أن الريادا بسام محمود برك  سّلم نفسع األحد الماضي لمخابرات االحتال ، وأن وأو 
الصننليب األحمننر النندولي أبلننغ أهلننع رسننميًا يننوم أمننس بننلن ابنننهم متواجنند لنندى دولنن  االحننتال  دون أن 

 يوضح لهم حيثيات وصولع.
 12/6/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 تهاجم صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية عدلالوزيرة  .21

اإلسراييلّي  أييلت شكيد، صحيف  "هآرتس" ب  ال  مرال  نشرتها  عد طالبت و يرأ ال: الطيب زنايم
للكاتب أورا مس اف، انترد فيها المحكم  العليا في إسراييل، لتعيينها الراضي نوعام سولبيرغ، الذا 

أراض فلسطينّي . ونشر مس اف مرالتع في  يسكن في مستوطن  "ألون شفوت" اإلسراييلّي  المرام  على
 "هآرتس"، الجمع ، تحت عنوان "مذنب دولّي في المحكم  العليا".
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وجاءت مطالب  شكيد عبر تدوين  نشرتها على صفحتها الخاّص  على موق  فيسبوك، الجمع ، 
ضّد واصف  ما كتبع مس اف عن قاضي المحكم  العليا، على أّنع "تحريض أهوج من قبل هآرتس، 

 قضاأ المحكم  العليا".
وقالت شكيد إّن "صحيف  هآرتس بانت كجريدأ يسارّي  ليست لألناس الذين يشعرون أّنهم مفّكرين. ال 

 تداف  عن قصر العد  وال بّطيخ".
وتعريًبا على أقوا  شكيد، رّد ناشر صحيف  "هآرتس"، عاموس شوكين برولع "من الواضح أّنّني سعيد 

ّياك  في الجبه  ذاتها دفاًعا على المحكم  العليا". حينما أجدني وا 
وثنبرأ حاّدأ، توّجع شوكين لشكيد قاياًل "أنا وهآرتس لسنا بحاج  إلى ترييمك ولعالماتك في اختبار 

 الّدعم والّدفاع المخلص عن المحكم  العليا وعن الهيي  الرضايّي ". 
 12/6/2016، 48عرب 

 
  يقل يهودية عن اآلخرينليفني: من يؤمن بالسالم والمساواة ال .21

العبرا أن عضو الكنيست تسيفي ليفني )المعسكر  اإلخبارا ال اقا  موق  و  :الرأا –الردس 
يرولون يهودي  وديمرراطي ، بدأت أشعر بلن  أصبحوامؤخرًا وعندما "الصهيوني( قالت مساء السبت 

ويسير الرطاران في مسار  الديمرراطي  قطار ينطلق من تل أبيب واليهودي  قطار ينطلق من الردس
يلتي بثمن التخلي عن السالم، األمر  أنال يمكن  "إسراييلارض "اصطدام محتوم، لكن تلكيد قيم  

السالم أحد  أنمن يؤيد المساواأ يعتبر يساريًا وزايبًا، رزم  أنالذا يصلي من أجلع كل يهودا، 
 ."الريم اليهودي 

تكون  أن باإلمكانيعتردون بلن ليس  أشخاصد من زير المعرو  بنظرا وجو "وأضافت ليفني 
 ."يهوديًا مؤمنًا بالمساواأ والديمرراطي 

 13/6/2016، الرأي، عّمان
 

 تواصل نجاحها "إسرائيل"نائب بالكنيست: حركة مقاطعة  .22
قا  عضو الكنيست اإلسراييلي عن ح ب "المعسكر الصهيوني" نحمان شاا في مرا  بموق  لوبس 

حرثها ضد حرك  المراطع  العالمي ، الفتا إلى أنها رك ت جهودها على الجانب  إن إسراييل تفشل في
 العسكرا بينما يصّعد الفلسطينيون حمالتهم على جبهات عدأ.

حمل  عالقات عام  ودعايي   2000وأوضح شاا أن إسراييل تنظم منذ اندالع االنتفاض  الثاني  عام 
 اض ، ولكن دون جدوى.للتعامل م  التحديات وامتصاص تبعات االنتف
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وأضاف شاا الذا كان ناطرا باسم جيو االحتال  أن إسراييل تخوض حرثا جديدأ، ج ء منها في 
المعرك  م  الفلسطينيين الذين أسرطوا بهجماتهم ما ي يد عن ألف قتيل وجريح إسراييلي، وج ء منها 

 ث.في مواجه  الرأا العام العالمي لتكذيب الرواي  الفلسطيني  لألحدا
وفي أعراب انتهاء االنتفاض  الثاني ، قا  شاا إن الفلسطينيين أدركوا أن طريق العنف بات م لرا 
بفعل الجهود اإلسراييلي  ضدها، مما جعلهم يسارعون إلى انتهاج حمل  إعالمي  على عدأ جبهات 

 لدول  الفلسطيني .وعبر عدأ وسايل، وذلك لن ع الشرعي  عن إسراييل وع لها لتربل في النهاي  ب قام  ا
واعتبر شاا أن الفلسطينيين يستلهمون تجرث  نظام الفصل العنصرا في جنوب أفريريا التي تعرضت 
لمراطع  عالمي ، حيث ينظم الفلسطينيون حمالت دبلوماسي  واقتصادي  وأكاديمي  وقضايي  ضد 

 إسراييل.
قبل سنوات، ف ن إسراييل لم تررأها  ورأى الكاتب أنع رزم وضوح بوادر الحمالت الفلسطيني  للمراطع 

جيدا، بل رك ت على الروأ العسكري ، بينما تحرق حرك  المراطع  العالمي  "بي.دا.أس" نجاحات 
 عالمي  وينضم إليها أعداء جدد إلسراييل.

وختم بالرو  إن إسراييل لم ترم بجهد جماعي ضد المراطع ، بل تعمل كل و ارأ إسراييلي  بمفردها، 
 تحرق تلك الجهود نتايج إيجابي .لذا لم 

 13/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بسبب تصريحاته حول "عملية تل أبيب"رئيس بلدية تل أبيب حملة شرسة على  .23
ودي  عواودأ: ما  الت تصريحات رييس بلدي  تل أبيب رون خولدايي حو  العملي   -الناصرأ 

شرس  من الحكوم  وأوساط اليمين اتهمتع األخيرأ تثير جدال في إسراييل، بل يتعرض لحمل  
 بتبريرها.

 "اإلرهابيين"وألمح خولدايي وهو طيار عسكرا سابق في تصريحات إلذاع  الجيو لتفهمع لدواف  
 الذين نفذوا العملي ، وسرعان ما أثارت تلميحاتع عاصف .

يتمت   أن  دون رثما نكون الدول  الوحيدأ التي يخض  فيها شعب لالحتال"في حديث ل ذاع  قا  
 ."بحروص المواطن ، والرادأ يرولون إن هذا لصالح االتفاص

وما لبث أن تعرض رييس بلدي  تل أبيب لحمل  إسراييلي  قادها الو ير اوفير اوكونيس الذا عرب 
ال نحتاج إلى وعظ أخالقي من خولدايي ورزبتع بالسالم أو بالعملي  السياسي . فليوجع سهامع "بالرو  
المطلوب  أنجانب الذا يرسل الحيوانات لرتل اإلسراييليين األبرياء. ما قالع والذا يشتم منع إلى ال

 ."كلقوالع، من اجل البدء بعملي  سياسي ، هو هراء يجب شجبع بشدأ "عملي  ضخم "
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 أوبن دهان فرا  إن خولدايي يتهم االحتال   إيليوتبعع بالحمل  على خولدايي نايب و ير األمن، 
 ."اإلرهاب"لم تتوصل التفاص سالم م  العرب مما يتسبب بن  ألنهال إسرايي
 ."نرو  لرجا  اليسارن انهم مهووسون  أنم  هذا االدعاء المهووس آن لنا نحن رجا  اليمين "ويتاب  

تجف دماء العملي  يسارع خولدايي إلى تحريق مكسب سياسي  أنقبل "وقالت النايب  نافا بوكير: 
 ."  واالحتال والرثض بين العملي

 13/6/2016القدس العربي، لندنن 
 
 : الرهان على توقف الهجمات الفلسطينية خاسر"هآرتس" .24

واصلت الصحاف  اإلسراييلي  ت طيتها عملي  "تل أبيب" األخيرأ ونتايجها، في : السبيل – الناصرأ
ن مخاوفها من أن ضوء الررارات التي اتخذتها الحكوم  اإلسراييلي  ضد عايالت منفذيها، وأعرثت ع

 تكون هذف العملي  مردم  لهجمات جديدأ.
و عمت الخبيرأ اإلسراييلي  في الشؤون العرثي  عميرأ هاس في صحيف  هآرتس إن الفلسطينيين ليسوا 
فرحين بعمليات "تل أبيب"، لكنهم يفهمون الدواف  التي جعلت المنفذين يرومان بها، وهم يشعرون بلن 

يشعرون بالتشويو في حياتهم بسبب العملي ، تماما كما يشعر بها سكان سكان "تل أبيب" باتوا 
 الضف  ال رثي  وقطاع ز أ في ظل حال  اليلس واإلحباط التي يعيشونها.

بينما أشار الخبير العسكرا اإلسراييلي عاموس هارييل في الصحيف  نفسها إلى أن عملي  تل أبيب 
المنفذين الوحيدين" "المنفردين"، في ضوء تبلور حال  رثما أوقفت الحديث اإلسراييلي عن ظاهرأ "

جديدأ من وجود مجموعات من الشباب الذين ال ينتمون ألا تنظيم فلسطيني على الساح ، وبحثهم 
 عن الوسايل األكثر إضرارا ب سراييل.

وأضاف هارييل أن وقوع عملي  تل أبيب يعني عدم حصو  أا تطور إيجابي لصالح "إسراييل" في 
  الهجمات الفلسطيني  األخيرأ خال  الشهور العشرأ الماضي ، في ضوء أن السجون اإلسراييلي  موج

تشهد  يادأ في أعداد األسرى الفلسطينيين الذين يعملون دون قيادأ منظم  ترف خلفهم، وتسعى حرك  
 المراوم  اإلسالمي  )حماس( لتجنيدهم للعمل في صفوفها في المستربل.

انخفاض أعداد العمليات الفلسطيني  منذ بداي  مارس/آذار الماضي وحتى يوم تنفيذ كما أشار إلى أن 
عملي  تل أبيب جعل بعض اإلسراييليين يعتردون خطل بلن موج  الهجمات باتت خلف ظهورهم، ألن 
هذف الشهور الثالث  لم تشهد سروط أا قتيل إسراييلي، حتى وقعت عملي  تل أبيب التي أسفرت عن 

   إسراييليين.مرتل أرثع
 12/6/2016، السبيل، عّمانموقع صحيفة 
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 شماتة إسرائيلية بهجوم تل أبيب... مدينة اليسار والمثليين .25
لم يتوق  اإلسراييليون أن يجدوا بين ظهرانيهم من يفرح لعملي  إطالص النار : تلحمي أسعد-الناصرأ 

ب مدين  تل أبيب وأوقعت أرثع  في تل أبيب األسبوع الماضي التي نفذها شابان فلسطينيان في قل
، كما كتب كثيرون "مدين  اليساريين والباذخين والمثليين"قتلى، فرض ألن العملي  وقعت في تل أبيب، 

على شبكات التواصل االجتماعي، ولم يتردد بعضهم في إبداء فرحتع على خلفي  الهوي  السياسي  
 للرتلى، اثنان منهم محسوبان على اليسار.

يل إعالم عبري  إلى أن صفحات كثيرأ على شبكات التواصل تابع  لناشطين في اليمين ولفتت وسا
المتطرف والمستوطنين، حملت سْياًل من التعليرات الشامت  بسكان تل أبيب. وجاء في إحداها: 

حان الوقت ليشعر اليساريون "، ليضيف آخر: "المهم أن العملي  وقعت في تل أبيب... إنها متع "
قبل أسبوع من العملي  التي تحمل  "خطيي  تظاهرأ المثليين"فيما رثض ثالث بين العملي  و  ،"بالرعب

أردتم فخرًا وتلرْيتم مذلً ... عملي  تفجير في َسُدوم )مدين  "، وكتب: "مسيرأ الفخر"عادأ عنوان 
كل من يسير اللوطيين وفق التوراف(... إن شاء هللا تضرب عملي  تفجير أكبر المثليين واليساريين و 

 ."وراءهم في التظاهرات
 13/6/2016الحياة، لندن، 

 
 نتنياهو يحيط نفسه بحاخامات يدعون لتدمير األقصىعكيفا الدار:  .26

اتهم معلق إسراييلي بار ، رييس الو راء اإلسراييلي بنيامين نتنياهو، بتبني : النعامي صالح- ز أ
 الدعوات لطرد الفلسطينيين وتدمير المسجد األقصى.

معلق الشؤون السياسي  في موق  "يسراييل بالس"، إن نتنياهو حرص على إحاط   الداروقا  عكيفا 
نفسع خال  إلرايع خطابا بمناسب  "يوم الردس"، أو  أمس، بعدد من الحاخامات الذين يدعون لطرد 

دوف الفلسطينيين من أرضهم إلى الدو  العرثي ، وتدمير المسجد األقصى، وعلى رأسهم الحاخام 
 لؤور، صاحب الفتاوى التي تحث على قتل الفلسطينيين بدون تميي .

إلى أن نتنياهو كان يجلس إلى جانب لؤور عندما دعا هذا  الداروفي مرا  نشرف اليوم الموق ، نوف 
 الحاخام مجددا إلى طرد الفلسطينيين، في حين كان الجمهور يرد بموج  تصفيق كبيرأ.

هى بررارف السماح بتنظيم مسيرأ األعالم في قلب األحياء الفلسطيني  من أن نتنياهو تبا الداروذكر 
الردس، وهي المسيرات التي أطلق المشاركون فيها شعارات عنصري ، مثل: "محمد مات، الموت 

 للعرب، سندمر دياركم".
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على أن نتنياهو يتعامل على أساس أن الفلسطينيين زير موجودين، سيما في الردس  الداروشدد 
 وهذا ما يجد ترجمتع في الررارات واإلجراءات التي تردم عليها مؤسسات الدول  المختلف "."

إلى أن مؤسسات الرضاء اإلسراييلي  ترفض مراعاأ مشاعر الفلسطينيين عند تنظيم مثل  الداروأشار 
تنظيم  هذف االستعراضات "االستف ا ي "، مشيرا إلى أن المحكم  العليا رفضت التماسا يدعو إلى عدم

 "مسيرأ األعالم" في قلب الحي الفلسطيني داخل البلدأ الرديم .
أن إسراييل تحاو  مواصل  "تهويد" الردس المحتل  من خال  اتباع سياسات تميي ي   الداروأوضح 

ضد الفلسطينيين في الردس عبر حرمانهم من الخدمات الرييس ، المتمثل  في التعليم واإلسكان 
 يرها.والرعاي  الصحي  وز

من  %71معطيات تضمنتها نتايج دراس  أجرها "معهد الردس"، وأظهرت أن  الدارواقتبس 
من زرف التدريس في  %43الفلسطينيين في الردس المحتل  يعيشون تحت خض الفرر؛ في حين أن 

 المدارس ال تصلح للتعليم.
ناء لصالح اليهود حال  شروع في ب 3,487تم تسجيل  2015وبحسب المعطيات، ف نع خال  العام 

من المنا   التي يبنيها الفلسطينيون في الردس  %39لصالح الفلسطينيين؛ منوها إلى أن  322مرابل 
 تبنى بدون تراخيص ألن بلدي  االحتال  ترفض منحهم هذف التراخيص.

 من البيوت الفلسطيني  في الردس المحتل  مرتبط  بشبك  المياف. %64وتشير المعطيات إلى أن 
 12/6/2016، "21ع "عربي موق

 
وقمع خبراء عسكريون إسرائيليون يطورون دبابة جديدة بدون سائق مصممة لالغتياالت  .27

 التظاهرات
العرثي: طوَّر خبراء عسكريون إسراييليون دباب  جديدأ فريدأ من نوعها، تعمل بدون  الردس-لندن 

ات الترليدي ، وفي الوقت ذاتع م ودأ سايق ويتم التحكم بها عن بعد ومتناهي  الص ر مرارن  بالدباب
بسالح آلي يجعلها قادرأ على تنفيذ مهمات قتالي ، وخاص  االزتياالت الشخصي . ويمكن بواسط  
الدباب  الجديدأ تنفيذ عملي  ازتيا  دون تعريض أا من المنفذين لخطر المواجه  المسلح  م  

 الشخص المستهدف.
البريطاني  فان الدباب  اإلسراييلي  الجديدأ التي  "دايلي ميل"وحسب المعلومات التي نشرتها جريدأ 

تستطي  صعود الدرج والتلقلم والتكيف م  مختلف  "دوزو Dogo "أطلق عليها مبتكروها اسم 
التضاريس واألحوا  الجوي ، كما أن أداءها أفضل بكثير من أداء اإلنسان، ولديها دق  عالي  في 

ر المواصفات إلى أن الدباب  يمكنها تصوير ورؤي  كل ما يدور التصويب في اتجاف الهدف. وتشي
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 إنهادرج ، أا أنها تستطي  أن تنرل إلى مرك  التحكم بها الرؤي  كامل ، كما  360حولها وث اوي  
ملم ص ير الحجم،  9وهو مسدس آلي من عيار  "Glock 26"م ودأ بسالح مسدس من طرا  

 ي .ومصنوع في الواليات المتحدأ األمريك
إن الدباب  الجديدأ خفيف  الو ن وص يرأ الحجم وسريع  الحرك  مصمم   "دايلي ميل"وترو  

الصطياد األشخاص سواء كانوا واقفين، أو ممددين على األرض، أو كانوا متوارين عن األنظار كلن 
 يكونوا مستلرين تحت السرير.
تحتوا على بطاري  قابل  إلعادأ الشحن  هاإنكيلو زرامًا فرض، على  12ويبلغ الو ن اإلجمالي للدباب  

ساعات، وذلك بحسب المهم  الموكل  لها، والعوايق  5و 2ولديها الردرأ على تش يلها مدأ تتراوح بين 
 التي تواجهها في طريرها.

وبحسب البيانات التي أفصحت عنها و ارأ الحرب اإلسراييلي  ف ن الدباب  أيضًا ليست محمل  بسالح 
نما تتضمن أسلح  زير قاتل  أو زير فتاك  إلى نارا آلي فر ض، وهو سالح للرتل واالزتياالت، وا 

جانب السالح النارا، حيث تحتوا على رشاو للفلفل أو البهار، وهو الذا ُيستخدم في أعما  الرم  
ومكافح  الش ب، ويتسبب في حال  من العمى المؤقت للعين عندما يصيبها، ويستطي  أن يصل إلى 

ن ُبعد يتراوح بين خمس  إلى عشرأ أمتار، وهو ما يعني انع يمكن استخدامها في أعما  هدفع م
 االزتياالت وقم  التظاهرات واالحتجاجات، وزير ذلك من المهام األمني  والعسكري .

وترو  و ارأ الحرب اإلسراييلي  إن الدباب  الجديدأ المبتكرأ يتم التحكم فيها بواسط  نظام متطور ُيطلق 
وهو نظام تحكم متكامل يتيح رؤي  ما تراف الدباب  من أهداف حولها، ومن ثم  "RCU"يع اسم عل

 األوامراستهدافها بمجرد لمسها على الشاش ، حيث يستطي  من يتحكم بالدباب  عن بعد أن يصدر 
 بالرتل والتصفي  عن ُبعد أيضًا.
هداف حولها خال  ثانيتين فرض، أا بمردورها أن تضرب خمس  أ  "دوزو"ويرو  المطورون إن الدباب  

أنها ذات قدرات عالي  ويمكن أن تحدث ت يرًا في أا مواجه  عسكري  بري ، كما أنها مصمم  
الستهداف أجسام أضخم منها حجمًا وأطو ، وهو ما يعني أن ص ر حجمها أيضًا ال يشكل عايرًا 

 أمام عملها العسكرا.
 11/6/2016القدس العربي، لندن، 

 
 منازل في يطا هدمبيخطر ل اإلسرائيلي االحتال  .28

أخطرت قوات االحتال  اإلسراييلي بهدم منا   في بلدأ يطا جنوب الخليل. وبحسب راتب الجبور 
منسق اللجان الوطني  والشعبي  لمراوم  الجدار واالستيطان جنوب الخليل ف ن قوات االحتال  شددت 
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شفهيا عايلتي الشابين محمد أحمد موسى  منافذها وأخطرت كاف من حصارها على يطا وأزلرت 
 مخامرأ وخالد محمد موسى مخامرأ بضرورأ إخالء منا لهم.

يذكر أن سلطات االحتال  تتهم الشابين مخامرأ بتنفيذ عملي  إطالص نار داخل مجم  تجارا في تل 
صاب  عدد آخر بجراح مختلف  . وتم اعترا  أبيب قبل ثالث  أيام وأسفرت عن مرتل أرثع  إسراييليين وا 

 الشابين مخامرأ بعد العملي .
 13/6/2016، لندن، القدس العربي

 
بعاد بعضهم عن المسجدو يقتحمون ساحات األقصى  مستوطناً  140 :األوقاف .29  اعتقال حراس وا 

إسراييلي  فظ  في  ست  انتهاكاترصدت إدارأ األوقاف اإلسالمي  في الردس  عبد الرؤوف أرناؤوط:
األيام السبع  األولى من شهر رمضان، داعي  إلى وقف االنتهاكات "زير المسجد األقصى في 

 ".1967الشرعي  والتي تعتبر خرقًا صريحًا للوض  التاريخي الرايم قبل احتال  الردس عام 
وعدد الشيخ ع ام الخطيب، مدير عام أوقاف الردس وشؤون المسجد األقصى، هذف االنتهاكات في 

 لشيخ، وحصلت "األيام" على نسخ  منها.العام للشرط  اإلسراييلي  روني رسال  وجهها إلى المفتو ا
مستوطنًا من  140وطبرًا للرسال  ف ن آخر هذف االنتهاكات كانت، يوم أمس، "حيث مكنت الشرط  

اقتحام المسجد األقصى"، إضاف  إلى انتهاك آخر تمثل بن"اعترا  الحراس الذين اعترضوا على هذف 
 ور قرارات جايرأ ب بعاد أرثع  منهم عن المسجد األقصى المبارك".االستف ا ات، وصد

وشدد الشيخ الخطيب في رسالتع على أنع "استنكر انتهاك إسراييل بصفتها سلط  االحتال  في 
 1967الردس المحتل  اللت اماتها الرانوني  بالحفاس على الوض  الرايم لما قبل احتال  الردس عام 

 26اقي  السالم بين المملك  األردني  الهاشمي  ودول  إسراييل والتي وقعت في والت اماتها بموجب اتف
 ".1994تشرين األو  

وثدورها أشارت إدارأ األوقاف اإلسالمي  العام  وشؤون المسجد األقصى المبارك في بيان وصل 
م  المسجد  األيام" إلى أن المسلمين يواجهون ضيرًا وعنتًا ومنعًا للتواصل في هذا الشهر الفضيل

 األقصى".
 13/6/2016األيام، رام هللا، 

 
 األمريكّية في الواليات المّتحدة ضد االحتالل يترافعون فلسطينيون أمريكيون  .31

قّدمت مجموع  من الّناشطين الّسياسّيين واالجتماعّيين الفلسطينّيين مّمن يحملون : الطيب زنايم
مريكّي ، وعلى رأسهم باسم تميمي من قري  الّنبّي صالح، الجنسّي  األمريكّي ، في الواليات المّتحدأ األ
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دعوى قضايّي  ضّد ثّل  من األثرياء األمريكّيين، مّمن يدعمون االحتال  ويرّسخون وجودف وسلب 
 أراضي الفلسطينّيين، كما جاء في اليح  االّتهام.

. "كسر الّصمت"و  "ليمبتس"ويرتك  المترافعون في قضّيتهم على وثايق ومستندات أّعدتها منّظمتي 
وفي جلس  عردتها المحكم  مؤّخًرا، فرد طالب المترافعون الهيي  الرضايّي  بت يير تركيب  اليح  االّتهام 
ضاف  أسباب جديدأ وكذلك ب ضاف  الم يد مّمن يرزبون بمراضاتهم. بالمرابل، فرد قام المّدعى  وا 

أن تضطّر المحكم  إلى رفض المرافع ،  عليهم خال  الجلس ، بطلب ترديم اّدعاءات، من شلنها
 جملً  وتفصياًل.

ضاف  اليح  االّتهام التي يرزبون  وخلصت هيي  الرضاأ إلى الموافر  على طلب المترافعين بتعديل وا 
 أكتوثر المربل. بترديمها، ومن المفروض أن تعرد جلس  أخرى في هذف الرضّي ، مطل  تشرين أّو /

الملياردير اليهودّا شيلدون إدلسون، والّثرّا إريفين موسكوفيتو، ورجلّي  فعت الّدعوى ضّد كّل منورُ 
األعما  حاييم سابان وليف ليفايف، والملياردير دانيييل أبرهامس، والواعظ الّدينّي، جون هي ي، 

 مليار دوالر. 34.5لتراضيهم بمبلغ 
يتباهون أّنهم ازتصبوا نساًء " ووفق ما جاء في اليح  االّتهام، فرد ورد أّن الجنود اإلسراييلّيين

، وكذلك فرد تضّمنت ااّلتهامات نسب المماطل  والّتعطيل من قبل جنود االحتال  "مسلمات
للمصابين الفلسطينّيين بنرلهم في سّيارات اإلسعاف الفلسطينّي  على الحواج  اإلسراييلّي ، بشكل 

 ."المنرولون حتفهمممنهج ومتعّمد، وبلوامر عليا من أجل أن يالقي المصابون "
يستخدمون الفلسطينّيين بهدف تدريبات إطالص نار ينّفذونها، "أّما عن المستوطنين فرد جاء أّنهم 

 ."يسّممون آبار المياف والحيوانات، ويسكبون المشروبات الكحولّي  على الّنساء الفلسطينّيات
 12/6/2016، 48عرب 

 
 د الفلسطينياستيطاني يهدد الوجو  مشروع" . . 2020"القدس  .31

قا  الخبير والمختص في شؤون االستيطان خليل التفكجي، "إن التسارع في بناء  :الردس المحتل 
"، يلتي لتوسي  نطاص حدود بلدي  2020المستوطنات الصهيوني  ضمن مخطض صهيوني "الردس 

قام  الدول  العبري ، ويل ي مطار الردس في منطر  قلنديا شما  ال  مدين ".االحتال  للردس، وا 
وأضاف التفكجي في تصريح صحفي وصل "المرك  الفلسطيني ل عالم" نسخ  عنع يوم األحد، 
"المشروع الصهيوني لتوسي  المستوطنات الرايم  في الج أين الشمالي وال رثي من مدين  الردس، هو 

وصوال إلقام   لتنفيذ مخطض االحتال  الكبير في تهويد المدين  المردس ، وتوسي  نطاص حدود بلديتها،
 الدول  العبري ".
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 58"، والذا سيضم 2020وأوضح، "أن التسارع في بناء المستوطنات يلتي ضمن مخطض "الردس 
ألف وحدأ سكني  استيطاني "، مضيفا "أن قوات االحتال  تنفذ مشاريعها االستيطاني  في بناء وحدات 

 ".سكني  بشكل تدريجي ومتسارع، لتصل إلى أكثر من المعلن عنع
ألف وحدأ استيطاني  في محيض قلنديا، بهدف الرضاء  15وأشار إلى مشروع صهيوني خطير ببناء 

على مطار مدين  الردس المنتظر للدول  الفلسطيني  المسترل ، معتبرا المشروع "مرحل  من مخطض 
س التخلص من السكان العرب في المدين  المردس ، لرسم خارط  جديدأ على أرض الواق  في الرد

 المحتل ".

 12/6/2016لإلعالم، المركز الفلسطيني 
 
 الفوري لوقف التضييق اإلسرائيلي باألقصى التدخلاألوقاف تطالب األردن  .32

أصدرت إدارأ األوقاف العاّم  وشؤون المسجد األقصى، األحد، بياًنا تطّرقت فيع : الطيب زنايم
في باحات المسجد األقصى المبارك، ت امًنا لتضييرات سلطات االحتال  اإلسراييلّي على الفلسطينّيين 

 م  حلو  شهر رمضان الفضيل.
في الوقت الذا يتطّل  فيع النمسلمون للردس وفلسطين في شهر رمضان "وجاء في البيان أّنع 

الفضيل بلن يكون شهر صيام وعبادف وروحانّيات، حيث يّتصل العبد برّثع في رحاب النمسجد 
بر من أبر  النمرّدسات ومكانتع تلتري وترتري م  مّك  النمكّرم  والنمدين  األقصى النمبارك، الذا يعت

 ."النمنّورأ، يواجع النمسلمون ضيًرا وعنًتا ومنًعا للتواصل في هذا الّشهر م  النمسجد األقصى النمبارك
ذات سلطات االحتال  كامل النمسؤولّي  عن عواقب هذف الّسياس  الوخيم  "وانتهى البيان إلى تحميل 

الربض  الحديدّي ، مّما يشّج  على مواقف الّتطّرف والبعد عن االّت ان، ونناشد الحكوم  األردنّي  
بالّتدّخل الفورّا لوقف هذف االستف ا ات والنمضايرات، والعمل على فتح وحدأ الخدمات الجديدأ، 

اإلسراييلّي عن النمسجد األقصى وتتوّجع لكّل النمعنّيين بالحّق والعد  والّسالم أن يبعدوا شّر الّتطّرف 
 ."النمبارك

 12/6/2016، 48عرب 
 
 مطالبة بخطوات عملية لحماية الالجئين الفلسطينيين ونروااأل : "مجموعة العمل" .33

طالب رييس قسم األبحاث في مجموع  العمل من أجل فلسطينيي : أحمد المصرا  -بيروت / ز أ 
جيين "أونروا" ب يجاد خطوات عملي  على األرض العلي، وكال  زوث وتش يل الال إبراهيمسوري ، 
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لحماي  الالجيين الفلسطينيين في سوري ، ومساندتهم بالمواد اإلزاثي  الال م ، وعدم االكتفاء "ب صدار 
 واالستنكار لما يجرا لهم". اإلدان بيانات 

األ م  السوري  وأضاف العلي لن"فلسطين"، أن الالجيين الفلسطينيين وصل عدد ضحاياهم منذ اندالع 
ونروا لتحمل المسؤوليات الال م  لحماي  الالجيين بصفتها األشخص، داعيا  3000إلى أكثر من 

 مؤسس  دولي ، والعمل على إبعاد الالجيين عن آتون الصراع الجارا والذا ال شلن لهم فيع.
لفلسطينيين في فيع قلرها البالغ تجاف تعرض الالجيين ا أبدتونروا أصدرت بيانا أمس األوكانت 

سوري  لالستهداف، وذلك في ظل حال  األحداث المسلح  الدايرأ في البالد، واستنكرت تصاعد "الن اع 
 المسلح" في سوري  والذا أدى في األيام الماضي  إلى مرتل الجيين فلسطينيين.

رتل ونروا حمل في طياتع متابع  ألحداث جرت مؤخرا، أدت إلى ماألولفت العلي إلى أن بيان 
صاب  عدد من الفلسطينيين، فيما أن الجمي  لم يرى منذ فترات طويل  أا بيانات لكثير من  وا 

 األحداث الدموي  التي جرت بحق الالجيين الفلسطينيين على رزم ضعف تلثير هذف البيانات.
ولفت العلي إلى أن أونروا ترتصر عملها على ترديم بعض المساعدات لالجيين خارج المخيمات 

تجمعات التي يسكنوها، حيث يضطر الالجئ الخروج لمناطق قد يتعرض فيها للموت أو االعترا  وال
 أو السرق  للوصو  لمساعدأ أونروا.

 12/6/2016فلسطين أون الين، 
 

 لجنة المتابعة العليا: االعتداء اإلرهابي على يافة الناصرة امتداد ألجواء عنصرية .34
يا لرضايا الجماهير العرثي ، من االعتداء اإلرهابي الجبان على حذرت لجن  المتابع  العل: قاسم بكرا 

قري  ياف  الناصرأ، إذ أقدمت عناصر إرهابي  فجر الجمع ، على حي مراح ال  الن، وحرقت 
 سيارتين، وخّطت شعارات عنصري  على شاحنات في المكان.

ل  في الشارع اإلسراييلي، هذا االعتداء يلتي امتدادا لألجواء العنصري  المستفح"وشددت على أن 
 ."وت ذيها بروأ الحكوم  وشخص رييسها بنيامين نتنياهو

على "وقا  رييس لجن  المتابع ، محمد برك ، في لراء م  رييس المجلس المحلي عمران كنان ، إن 
الشرط  أن تبدا سرع  تحرك للربض على الجناأ، خاص  وأن الجريم  تم توثيرها بكاميرات مراقب  

كان، تماما كالسرع  التي نجدها في حاالت أخرى، فمنسوب التواطؤ م  هؤالء المجرمين في الم
 ."اإلرهابيين، وصل إلى حد اتهام الشرط  واألجه أ عام ، بالمسؤولي  المباشرأ عن هذف الجرايم

إلراء الربض على المجرمين وترديمهم للمحاكم ، هو عنصر هام لمالحر  الظاهرأ، ولكن "وتاب  أن 
تثاثها يتطلب معالج  خطاب العنصري ، ونهج السياسات العنصري  التي تتبعها كل حكومات اج
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إسراييل، وخاص  حكومات بنيامين نتنياهو األخيرأ، لما يرافرها من خطاب تحريضي دموا مستمر 
 ."علينا كعرب

 12/6/2016، 48عرب 
 
 االحتالل يتسبب باحتراق عشرات أشجار الزيتون في قلقيلية .35

تسببت قنابل مضيي  أطلرتها قوات االحتال  اإلسراييلي، الليل ، باحتراص عشرات أشجار : ي قلريل
ال يتون والدونمات ال راعي ، من أراضي المواطنين الواقع  خلف جدار الفصل العنصرا، بمدين  

 قلريلي .
وأفاد مصدر أمني، لن "وفا"، بلن الدفاع المدني الفلسطيني تمكن بعد جهود مضني  من السيطرأ على 
الحريق، الذا اندل  بسبب سروط قنابل مضيي  أطلرتها قوات االحتال  في المنطر ، مضيفا أن 

 دونم  راعي. 100شجرأ  يتون و 50الخساير قدرت بحوالي 
 13/6/2016، ينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسط

 
 الفقر في غزة يضاعف عمالة األطفال .36

في العالم تتراج   األطفا عمال   أرقام، وفيما األحد" يوم األطفا العالم يوم "ال لعمال   أحيافيما : ز أ
مليونا اليوم، بحسب المنظم  العالمي  للهجرأ، يبرى الوض   168 إلى 2,000مليونا في العام  246من 

 ز أ ملسويا.في قطاع 
الفلسطينيين الذين  األطفا الفلسطيني  الرسمي ، تضاعف في خمس سنوات عدد  األرقاموبحسب 

 .9,700سن ، وثلغ  17بين عشر سنوات و أعمارهميعملون وتتراوح 
الحرب  أنوتؤكد االختصاصي  في علم النفس عايدأ كساب من "برنامج ز أ للصح  النفسي " 

 وكذلك سوء الوض  السياسي واالقتصادا". األطفا ال  " ادت من عم اإلسراييلي 
 بلعما عاما يرومون  17و 5ما بين  األطفا وتضيف "أصبحت ظاهرأ العمال  مؤشرا خطيرا الن 

 صعب  جدا ال تتناسب م  أعمارهم وأجسادهم وال قدراتهم العرلي ".
 األطفا  لتلهيلعلى مرك  " في ز أ التي تشرف اإلنسانحمد، مديرأ مؤسس  "ارض  أبووترو  ختام 

الوض  االقتصادا  األطفا المدرس ، "تعكس ظاهرأ عمال   إلىالمسرثين  األطفا وعودأ 
 2012فعليًا ا دادت بعد حرب  األطفا "ظاهرأ عمال   أن إلىواالجتماعي والتعليمي للمجتم "، مشيرأ 

 وتستمر باال دياد".
 12/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 الفلسطينيين: أعيدوا قوارب الصيد المصادرة ألصحابها "إسرائيل"طالبان يو"الميزان" "عدالة"  .37
في الداخل الفلسطيني ومؤسس  المي ان لحروص اإلنسان  48الناصرأ: توجع مرك  عدال  داخل أراضي 

في زّ أ، إلى و ير األمن في حكوم  االحتال  أفي دور ليبرمان، والمدعي العسكرا العام المحامي 
، مطالبا ب عادأ قوارب الصيد تشارون آفيك، والمستشار الرضايي للحكوم  أفيحاا مندلبلي

 ومحتوياتها التي تمت مصادرتها مؤخًرا من صيادين من سكان الرطاع.
من أنظم  الهاا تمن  مصادرأ أزراض ال يحتاجها جيو  52وتضمنت الرسال  إشارأ لتعليمات البند 

اص جنيف الراب  ينص على أنع لدى إطالص سراح معترل تم احتجا ف من من ميث 97االحتال ؛ والبند 
قبل قوأ محارث  يجب إعادأ كل أزراضع وأموالع التي أخذت منع لدى اعترالع. على ضوء كل ما ذكر 
أعالف، طالبت الرسال  المستشار الرضايي للحكوم  وو ير األمن والمدعي العسكرا العام ب صدار 

وارب الصيد ومحتوياتها، ووض  أنظم  واضح  تسمح للصيادين بالريام بعملهم أوامر باإلفراج عن ق
وا عال  أنفسهم بدون أا إ عاج وثدون أن يتعرضوا لهجوم جيو االحتال  ونشر أنظم  واضح  
ب عادأ الممتلكات المصادرأ وتعويض أصحاب الروارب عن األضرار في الممتلكات واألضرار العام  

 المصادرأ.التي حصلت في أعراب 
 13/6/2016، لندن، القدس العربي

 
 ويخفف الحصار عن يطا في الخليل االحتالل يرفع اإلغالق عن الضفة الغربية .38

رف  االحتال  اإلسراييلي عند منتصف الليل  الماضي ، اإلزالص الذا فرضع على : بال  ضاهر
 الجمع  الماضي . –الضف  ال رثي  منذ منتصف ليل  الخميس 

يل إعالم إسراييلي  اليوم، االثنين، أنع ب يعا  من المستوى السياسي اإلسراييلي، سيتم وذكرت وسا
خفض الض ض على بلدأ يطا في محافظ  الخليل، التي تخض  لحصار مشدد منذ الخميس 

 الماضي، بادعاء أن منفذا عملي  تل أبيب، خالد ومحمد مخامرأ، جاءا من هذف البلدأ.
 ير األمن اإلسراييلي، أفي دور ليبرمان، يدرس إمكاني  تمديد اإلزالص وترددت أنباء أمس، بلن و 
 ساع  إضافي . 24على الضف  ال رثي  لمدأ 

 13/6/2016، 48عرب 
 
 محكمة االحتالل تصدر أحكاما بالسجن والغرامات المالية بحق أسرى  .39

 بحّق ست  أسرى.أصدرت محكم  االحتال  في "عوفر"، أحكاما بالسجن الفعلي وال رامات المالي  
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وثين نادا األسير في بيان لع، يوم األحد، أن المحكم  أصدرت حكمين بحّق األسيرين حسن 
شيكل( على كل  2000شهرا(، وزرام  مالي  بريم  ) 30حمدان، ومحمد صبحي حمدان بالسجن لن)

 منهما.
شيكل(،  2000) شهرا( وزرام  بريم  18كما أصدرت حكما بحّق األسير أحمد البيارا بالسجن لن)

 شيكل(. 2000شهرا( وزرام  بريم  ) 12وبحّق األسير فادا حماد بالسجن لن)
شيكل(،  4000فيما حكمت على األسير محمد رمضان عليان بالسجن لعشرأ أشهر وزرام  بريم  )

 شيكل(. 3000وحكمت على األسير سامر حامد بالسجن لعشرأ أشهر وزرام  بريم  )
 12/6/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 غزة: نصف األراضي الزراعية مزروع والفائض في إنتاج الخضار إلى التصدير .41

و ارأ ال راع  في قطاع ز أ تحسين السرا، إن المساح  بقا  المدير العام للتسويق والمعابر : ز أ
من األراضي الصالح   %50ألف دونم، أا ما يعاد   185الم روع  في الرطاع تصل إلى نحو 

ألف دونم من  75ألف دونم من الخضار، و 80 راع . وأوضح أن من بين األراضي الم روع  لل
 ألف دونم من المحاصيل الحرلي  مثل الرمح والشعير. 30الفواكع، بما فيها الحمضيات وال يتون، و

  وأكد السرا خال  مؤتمر صحافي عردف في مدين  ز أ أمس، أن هناك اكتفاًء ذاتيًا من الخضار بنسب
ألف  13، وفايضًا في بعض المنتجات، ما يفتح المجا  للتصدير، إذ تم تصدير %98تصل إلى 

سراييل والضف  ال رثي  المحتل .  طن من الخضار المختلف  العام الماضي لدو  عرثي  وأوروثي  وا 
األردن،  إلىطن من الحمضيات  1600طن، شملت  9200وأشار إلى أن العام الحالي شهد تصدير 

قطع  جلود  3200 حواليطن من الخضار المختلف ، الفتًا إلى أنع للمرأ األولى يتم تصدير  7500و
ألف رأس من العجو  واألبرار  40للخليل لصناع  األحذي  )التي تشتهر بها( من مخلفات ذبح 

ها مليون دوالر خال  العام الحالي، من بين 450سنويًا. وأوضح أن قيم  اإلنتاج ال راعي وصلت إلى 
 مليونًا ل نتاج الحيواني. 220مليونًا ل نتاج النباتي، و 240

ولفت الى أن أبر  معّوقات التصدير من الرطاع يتمثل في عرقل  دخو  مستل مات اإلنتاج ال راعي، 
عدم  إلىومن  تسويق البطاطا في الضف ، ومن  إدخا  بعض األسمدأ الضروري  للنبات، إضاف  

 الم للمنتجات ال راعي .مالءم  معبر كرم أبو س

 13/6/2016، لندن، الحياة
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 حالة اعتقال لنساء فلسطينيات منذ انتفاضة القدس 215: مركز أسرى فلسطين .41
أكد مرك  أسرى فلسطين في تررير لع أمس األحد، بلن االحتال  صعد من سياس  اعترا  : وكاالت

األو  من أكتوثر/تشرين األو  العام  النساء والفتيات الفلسطينيات منذ بداي  انتفاض  الردس في
 الماضي، وتحديدًا الراصرات منهن.

حال  اعترا  لنساء وفتيات وطفالت من قبل قوات االحتال ، من بينهن مسنات  215ورصد المرك  
 وأمهات و وجات أسرى.

وأوضح الباحث رياض األشرر، الناطق اإلعالمي للمرك  بلن االحتال  صعد بشكل ملحوس من 
داف النساء والفتيات الفلسطينيات، حيث ال يكاد يمر يوم إال ويروم جنود االحتال  باعترا  نساء استه

 أو فتيات. 
 13/6/2016الخليج، الشارقة، 

 
 "إسرائيل"هيئة حزبية مصرية تعتزم فتح ملف األسرى الذين قتلتهم القاهرة:  .42

مصر "مدار " بفتح ملف األسرى  في مبادرأ تعد األولى من نوعها، يعت م المجلس الدايم ألح اب
وحرب االستن اف عبر  1967و 1956المصريين الذين قامت إسراييل بتعذيبهم وقتلهم إبان حروب 

 ندوأ لمناقش  هذا الملف زًدا اإلثنين.
وأكد الدكتور أحمد عبد الهادا رييس اللجن  اإلعالمي  للمجلس الدايم، أن الندوأ ستناقو تحركات 

على الحكم الصادر لصالح وحيد األقصرا رييس    المرحل  الرادم  بناءً قيادات المجلس خال
المجلس والذا يل م الحكوم  المصري  باللجوء لمجلس األمن للحصو  على تعويضات لألسرى 

  المصريين. 
وقا  عبد الهادا إنع سيتم خال  الندوأ الكشف عن مستندات خاص  برضي  األسرى واإلعالن عن 

إجراءات  التخاذرضايي  الرادم  المرفوع  حاليا أمام المحاكم ضد الحكوم  المصري  موعد الجلس  ال
 عاجل  في مواجه  إسراييل.

" مدار " أسسع عدد من األح اب ويعتبر بمثاب   واختصارفيذكر أن المجلس الدايم ألح اب مصر  
 قادم . خاباتانتعالق  لع بالتنسيق ألا  تحالف دايم في الرضايا الرومي  المشترك  وال

 12/6/2016، قدس برس
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 بالمنطقة العربية "إسرائيل"لى إدماج إ: السيسي يسعى دراسة إسرائيلية .43
قالت دراس  جديدأ صادرأ عن مرك  أبحاث األمن الرومّي اإلسراييلّي إّن  الناصرأ ن  هير أندراوس:

، فلسطيني-إسراييلي مصر اعتمدت بشكل قاط  اشتراط تحسين العالقات م  إسراييل بدف  اتفاص
اتفاص سالم شامل وثين التطبي  بين إسراييل  إنجا والمبادرأ العرثي  للسالم ُرثطت هي األخرى بين 

والدو  العرثي ، الفتً  إلى أّن السالم الدافئ م  إسراييل يعكس المصالح األصيل  لمصر والدو  
  النطاص وأكثر انكشاًفا م  إسراييل العرثي  األخرى في خلق نظام إقليمي جديد يتضمن تعاوًنا واس

 من أجل االستررار األمني ونمو المنطر  اقتصادًيا.
كما أشارت الدراس  إلى أّن الصحف المصرّي  قارنت بين سياس  السيسي وسياس  السادات، سواء 

سراييل أْو من ناحي  قدرتها على أن  من حيث استهدافها إلحال  السالم الشامل بين الدو  العرثي  وا 
تفرض لنفسها التعديالت المناسب  الحتياجات المرحل  والظروف اإلقليمي . وبحسبها، إذا كان السالم 
م  إسراييل في النصف الثاني من السبعينات ج ًء من عملي  مصري  واسع  العتماد توجع مواٍ  

ّل في أعراب ترلص في الوقت الحالي أريد لع أْن يمأل الفراغ الذا ح” الدافئ“لواشنطن ف ّن السالم 
التدخل األمريكي في المنطر ، وذلك من خال  إقام  محور إقليمي جديد، في إطارف مصر ودو  

سراييل يجمعون قواتهم.  الخليج وا 
ورأت الدراس  أّنع على المستوى األمنّي، ف ّن الترارب م  إسراييل سُيسهم في دف  التعاون العرثي 

ن يهددون استررار المنطر  وسلمها، وعلى رأسهم إيران اإلسراييلي في مواجه  أعداء مشتركي
 والمجموعات اإلرهابي  السلفي  الجهادي  واإلسالمي . 

على المستوى االقتصادا، قالت الدراس ، إّن إنهاء الصراع اإلسراييلي الفلسطيني قّدم من قبل 
اوني  شرص أوسطي  في المحللين السياسيين المررثين من النظام على أّنع مدخل إلقام  منظوم  تع

 مجاالت الطاق  والتجار والمواصالت.
إسراييل، حسبما أوضح مساعد و ير الخارجي  المصرا السابق محمد حجا ا، تستطي  أْن تلتحق 
بالنظام االقتصادا الجديد بلْن تخض  إلنهاء االحتال ، وأْن تعترف بررارات األمم المتحدأ والربو  

لتفاوض حو  إقام  منطر  خالي  من أسلح  الدمار الشامل في الشرص بحّل الدولتين واالستعداد ل
أعرب عن أملع بلّن ” األهرام“في  2016األوسض. وفي المرا  الذا نشرف في كانون الثاني )يناير( 

الفوايد االقتصادي ، إلى جانب الطملنين  واألمن واالستررار في المنطر ، يمكن أْن توفر تعاوًنا إقليمًيا 
 المبادرأ المصري  بالنسب  إلسراييل، وتكون حافً ا للخروج من الع ل  اإلقليمي  التي تعيشها.تمثلع 

أّما اللواء سمير فرج، والذا ش ل في السابق منصب رييس إدارأ شؤون التعدين في الجيو 
سراييل وقبرص واليونان حو  حرو  ال ا  في البحر  المصرا، فلشار إلى آفاص التعاون بين مصر وا 
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قّدر أّن البحر المتوسض أصبح الدوالب  2016في فبراير ” األهرام“لمتوسض، وفي مرا  نشرف في ا
األهم الذا سيؤثر في الفترأ الرريب  على األمن الرومي المصرا، وأوصى بتوثيق العالقات 
الدبلوماسي  واالقتصادي  والثرافي  م  دو  حوض المتوسض الرريب  منها وثتوقي  اتفاقيات تؤمن 

 المصلح  المصري  العليا. 
سراييل عرض على أّنع ت يير للنموذج السياسي ” الدافئ“وتابعت أّن إحال  السالم  بين مصر وا 

يجاد حل للرضي  الفلسطيني  واستررار  السايد وليس كخطوأ تكتيكي ، إذ أّن التطبي  م  إسراييل وا 
 مترابط  ومتداخل  بعضها ببعض. مصر والسعودي  وأمنهما الرومي ومحارث  اإلرهاب، كلها أمور 

قا  في المرا  الذا نشرف ” نيوتن“والذا يستخدم االسم المستعار ” المصرا اليوم“كاتب عمود في 
في أعراب خطاب السيسي إّن هناك ثر  بين الطرفين، وهناك تنسيق يخدم مصالح كال الدولتين، 

يجاد الرنوات الكامن  فيها من خال   إنهاء وض  الال حرب والال سلم. حيث الواجب تطويرها وا 
ولفتت الدراس  إلى أّن أصوات السالم التي جاءت مؤخًرا من مصر، والتي صدر بعضها من مكتب 
الرييس السيسي ومن محيطع، شاهدأ على أنع في أوساط هذف الدواير يتس  في أرض النيل هبوب 

في المنطر ، برامج تحمل عناوين ريح جديدأ تحمل في طياتها فرًصا حريري  لت يير موقف إسراييل 
والتي أثارت النفور والتشكك في العالم العرثي  "التعاون اإلقليمي"و” الشرص األوسض الجديد“مثل 

 عندما كانت ترترح في الماضي من قبل إسراييل، تردم اآلن كمدخل لمبادرات عرثي .
إلى أّن هذف البرامج ما ت ا  محل وعلى الرزم من ذلك، شّدّدت الدراس  اإلسراييلّي ، تجدر اإلشارأ 

خالف جماهيرا عنيف في مصر والعالم العرثي، واألنظم  العرثي  ستجد صعوب  بال   في تبنيها ما 
لم ُترافرها خطوات حريري  تد  على تردم حريري في العملي  السلمي  اإلسراييلي  الفلسطيني ، وقف 

دي  حو  إقام  دول  فلسطيني  مسترل  على حدود البناء في المستوطنات والشروع في المفاوضات الج
 وعاصمتها الردس تذكر في مصر على أنها شرط نهايي لتوسي  أسس التطبي .  67الن 

وخُلصت الدراس  إلى الرو  إّن إنجا  حل نهايي للرضي  الفلسطيني  يعتبر مفتاًحا إل امًيا لممر 
الجانب الفلسطيني، وكذلك االنرسام بين ز أ ، وأّن أ م  الريادأ في ”دافئ“مستربلي كامل لسالم 

والضف ، يضعان عرب  إضافي  أمام تحريق هذف الرؤي ، إسراييل من جانبها مطالب  باإلدالء برأيها 
بالفرص  السانح ، وأْن تنضم كالعب  شرعي  إلى النظام اإلقليمي المتجدد، وفي ذات الوقت الربو  

 حسب تعبير الدراس .بدف  األثمان المنطوي  في تحريرها، ب
 12/6/2016، رأي اليوم، لندن
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  2016انخفاض مستوردات األردن الزراعية من "إسرائيل" في  .44
أظهرت معطيات أردني  رسمي ، صادرأ عن و ارأ : تحرير خلدون مظلوم، من أحمد شاهين، عّمان

ور األولى من العام ال راع ، أن األردن لم يستورد أا منتجات  راعي  إسراييلي  خال  األرثع  شه
2016. 

ومن أبر  ما يستوردف األردن من "إسراييل" المنتجات ال راعي ؛ من أهمها الفواكع مثل الكاكا والمانجا 
واالفوكادو، وتترك  مستوردات األردن من مناطق السلط  الفلسطيني  على الج ر وال عتر الناشف 

 والليمون.
ن حجم استيراد المنتجات ال راعي  من مناطق السلط  وأوضحت بيانات و ارأ ال راع  األردني  أ

 486الفلسطيني ؛ خال  األرثع  شهور األولى من العام الجارا، "انخفضت" ووصلت إلى أكثر من 
ألف طن خال  الفترأ ذاتها من العام  384ألف طن من الخضار والفواكع، بالمرارن  م  مليون و

2015. 
الصادرات األردني  إلى إسراييل، خال  األرثع  شهور األولى  وتشير ذات البيانات إلى أن انخفاض

آالف طن خال  الفترأ ذاتها  10أطنان، بالمرارن  م   7307بلغ حجم الصادرات  إذ، 2016من العام 
 في المي . 3، بنسب  انخفاض بل ت 2015من العام 

 12/6/2016، قدس برس
 

 ت لغزةر قافلة مساعدااألردنية تسيّ   "الهيئة الخيرية" .45
سيرت الهيي  الخيري  األردني  الهاشمي  أمس، قافل  مساعدات إنساني  لصالح األهل في  بترا:-عمان

 قطاع ز أ ت امنا م  حلو  شهر رمضان المبارك.
شاحنات  3شاحنات تضم  6وقا  أمين عام الهيي  ايمن المفلح إن قافل  المساعدات مكون  من 

فلسطين النيابي  في مجلس النواب األردني السابق ليتم تسليمها  محمل  بلحوم معلب  تبرعت بها لجن 
محمل  بمستل مات طبي ، مردم   األخرى أن الشاحنات الثالث  وأضاف للمستشفى الميداني األردني.

تبرعا من شرك  تمكين لالستشارات اإلداري  والتسويق، ليتم تسليمها إلى الهيي  الشعبي  العالمي  لدعم 
 ز أ. 

 13/6/2016، ّمانالغد، ع
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 منحة سعودية إلصالح منازل تضررت في حرب غزة .46
شرع برنامج األمم المتحدأ اإلنمايي )يو أن دا بي( أمس في صرف أموا  المرحل  ": الحياأ" –ز أ 

الثاني  من تعويضات األضرار للعايالت الفلسطيني  زير الالجي ، بتمويل من الصندوص السعودا 
 للتنمي .

مج في بيان إن المنح  السعودي  ست طي تعويضات إصالح األضرار في المنا   وقا  البرنا
 المتضررأ في شكل طفيف، أو بالغ، أو بالغ جدًا لدرج  أنها زير صالح  للسكن.

أسرأ من الفي  المتضررأ منا لها بلضرار طفيف ، وبال  ، وزير صالح  للسكن في  2460وأضاف أن 
ات إعادأ تلهيل وصيان  منا لها بمبلغ إجمالي قدرف سبع  ماليين المرحل  الثاني ، ستتلرى مخصص

دوالر، فيما سيستمر صرف أموا  التعويضات لبري  المواطنين من الفيات المختلف  خال  األشهر 
 الست  المربل .

مليون  31.8وكان برنامج األمم المتنننحدأ اإلنمايي وق  مذكرأ تفاهم م  وكال  )أونروا( لتلري مبلغ 
والر من الصندوص السعودا للتننننننننمي  لت ننطي  أعما  صنننون المنا   في الرطاع، إضاف  إلى أعما  د

 تلثيث ثالث  مدارس وتجنننننهي ها.
ألف وحدأ سكني  دمرتها إسراييل كليًا أو ج ييًا إبان  170هذف المنا   المتضررأ ج ءًا من  دّ وُتع

شهيدًا،  2150يومًا واستشهد خاللع أكثر من  50لذا دام ا 2014العدوان على قطاع ز أ صيف عام 
 ألف جريح. 11ونحو 

 13/6/2016، الحياة، لندن
 

 وحدة على المستفيدين من مدينة حمد بغزة 1,060توزيع  .47
تم اليوم سحب الررع  المكاني  للمرحل  األولى من مدين  الشيخ حمد السكني   أشرف مطر: –ز أ 

وحدأ، وذلك بحضور و ير األش ا  واإلسكان الفلسطيني مفيد الحساين ،  1,060والبالغ عدد وحداتها 
ومستشار اللجن  الرطري  يوسف ال ري ، ولفيف كبير من الشخصيات الفلسطيني  وأصحاب الشرق 

 من المواطنين الذين استفادوا من المشروع.
لررع ، وتو ي  وتحديد الشرق وأضاف: "ُكنا نتمنى أن يكون السفير العمادا بيننا ليشهد بنفسع إجراء ا

عايل  عاشت حلما منذ ثالث  أعوام من بدء مشروع مدين  حمد السكني  واآلن تحو  هذا  1,060لن 
 المشروع إلى حرير ".

، حيث أشار إلى أن اإلسمنتإلى األ مات التي يعاني منها الرطاع، خاص  أ م   ،وتطرص الحساين 
طن، ال تكفي لت طي  احتياجات  3,000ر والتي تردر بنحو الكميات التي تدخل يومًيا عبر المعاب
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الرطاع من اإلعمار بعد الدمار الكبير الذا حل بالرطاع، الفتا إلى أن ز أ تحتاج يومًيا إلى ما 
 طن الستكما  عمليات اإلعمار والبناء. 8,000يرارب من 

مليون دوالر ستردم من  35وأعلن الو ير الحساين  عن منح  قطري  جديدأ إلعادأ اإلعمار بريم  
 خال  البنك اإلسالمي للتنمي .

 13/6/2016، الشرق، الدوحة
 

 لرئاسة لجنة أممية لمكافحة اإلرهاب "إسرائيل"الجامعة العربية تبلغ الدول الغربية برفضها ترشيح  .48
مجموع  أبلغ األمين العام لجامع  الدو  العرثي  نبيل العرثي حكومات الدو  ال رثي  أعضاء ": وام"

لرياس  اللجن  األممي  الرانوني  السادس  المعني  بمكافح   "إسراييل"زرب أوروبا التي رشحت 
 اإلرهاب، برفض الدو  العرثي  لترشيح الكيان لش ل هذا المنصب.

جاء ذلك في رسايل عاجل  بعث بها األمين العام أمس إلى حكومات هذف الدو  خال  استربالع 
وقا  العرثي في تصريحات عرب االجتماع  بمرر األمان  العام . المجموع ، سفراء وممثلي دو  هذف

لجن  قانوني  بينما هي ترتكب  "إسراييل"إنع أبلغ ممثلي هذف الدو  أنع ليس من المعرو  أن ترأس 
كل المخالفات المعروف ، وترتكب أعمااًل زير قانوني  بدءًا من بناء جدار الفصل العنصرا، 

هاكات اليومي  لحروص اإلنسان الفلسطيني وعمليات االعترا  اليومي  للشيوخ والشباب باإلضاف  لالنت
 واألطفا  والنساء، بخالف االعترا  اإلدارا.

وسجلها المخ ا في ارتكاب جرايم حرب وانتهاكات بحق الشعب  "اإلسراييلي "وانترد العرثي السياس  
الذا ينص على عدم جوا   338من ومنها الررار الفلسطيني، وعدم الت امها بتنفيذ قرارات مجلس األ

االستيالء على أراضي ال ير بالروأ، ويطالب الكيان باالنسحاب من األراضي الفلسطيني  والعرثي  
 .1967التي تم احتاللها عام 

 13/6/2016، الخليج، الشارقة
 

 معونات إسرائيلية ُتغرق محافظة القنيطرة": القدس العربي" .49
مي محمد: ضجت صفحات التواصل االجتماعي التابع  للثورأ السوري  وكذلك بعض الرنيطرأ ن سال

الصفحات الموالي  للنظام السورا عرب انتشار صور لسال  زذايي  دخلت محافظ  الرنيطرأ 
الخاضع  ب البيتها لسيطرأ المعارض  السوري  المسلح ، لينرسم معها الشارع السورا بين معارض 

  هذف السال  على األهالي، وثين من است ل الحدث لتخوين فصايل الجيو ومتهم ومستنكر لتو ي
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السورا الحر بتهم  التعامل م  الكيان الصهيوني، وثين من وجد فيها بدياًل عن الحدود التي أزلرتها 
 األردن وزيرها من الدو  العرثي  في وجع السوريين.

سراييلي  التي ضجت بها مواق  التواصل مصدر ميداني في محافظ  الرنيطرأ أكد أن المعونات اإل
االجتماعي يوم أمس لم تكن هي المرأ األولى التي تدخل فيها إلى المناطق المحررأ، منوهًا إلى أن 

، وا دادت وتيرتها ُبعيد إزالص األردن لحدودف البري  م  2013هذف المساعدات بدأت تدخل منذ عام 
 سوريا.

ظهار الحا دث  في هذف الفترأ قا  المصدر في أنها جاءت عرب خالفات وحو  الضجيج اإلعالمي وا 
نشبت بين المجلس المحلي السابق والذا تم إعادأ انتخاب هيكلي  جديدأ لع، لتستخدم السال  
ال ذايي  التي استربلها المجلس المحلي السابق كسالح ضد المجلس الجديد بهدف تشويع سمعتع بين 

 ان الصهيوني، على حد وصفع.السوريين على أنع متعامل م  الكي
وأفاد الناشض اإلعالمي ع  الدين أبو البراء بلن السال  ال ذايي  التي تدخل المناطق المحررأ في 

 "الجيو السورا الحر"محافظ  الرنيطرأ جنوثي سوريا تجرا عبر شبكات ومجموعات تتب  لفصايل 
تلك المجموعات ب دخا  السال  ال ذايي  العامل  في عموم المنطر  الجنوثي . وأكد أبو البراء قيام 
إلى الشريض العا   لتتم  "الجيو الحر"عرب قيامهم ب يصا  الجرحى والمصابين من فصايل 

معالجتهم داخل المستشفيات اإلسراييلي ، وأن هذف الجهات ذاتها من تروم ب دخا  السال  المردم  من 
 ، كما أنها ما  الت تتدفق بشكل مستمر.الكيان الصهيوني ليتم تو يعها على األهالي تباعاً 

تروم ب دخا  السال  إلى  "جماعات"ونوف المصدر إلى أن زالبي  التشكيالت العامل  في المنطر  لها 
ن هذف المعونات تدخل منذ سنوات ولم تنرط ، مشيرًا إلى أن زالبي  التشكيالت  المناطق المحررأ، وا 

 الس المحلي ، والكل يستجرها من الكيان الصهيوني.المعارض  لها علم مسبق بذلك وكذلك المج
خال  اتصا  خاص معع:  "الردس العرثي"رييس مجلس محافظ  الرنيطرأ الحرأ فهد الموسى قا  لن 

منذ بداي  الثورأ السوري  لم نجد سبياًل لدخو  الجرحى والمصابين إلى أا دول  عرثي ، كما إن 
ا والجنوب مرطوع، األمر الذا دف  بعض النراط الطبي  الطريق الرابض بين وسض سوريا م  شماله

 ومجموعات فصايلي  ب دخا  الجرحى إلى إسراييل بهدف العالج.
وأردف الجريح في محافظ  الرنيطرأ هو بحكم الميت، بسبب زياب أا طريق لنرلع ألا دول  عرثي  

ل إلى المحافظ  آتيً  من أخرى، وهنالك كميات من األدوي  وحليب األطفا  والمواد ال ذايي  تدخ
 إسراييل.
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وأكد رييس المجلس محافظ  الرنيطرأ وجود تنسيق لبعض الفصايل المسلح  م  إسراييل فيما يخص 
الجرحى والمساعدات، أما مجلس المحافظ  المشكل منذ شهر ترريبًا فال يتلرى الدعم سوى من دول  

 اإلمارات العرثي  المتحدأ.
علمهم بالجه  التي "لردرأ على إيراف مثل هذف األعما  بسبب عدم وأشار إلى عدم امتالكهم ا

على حد وصفع، وأن عمل المجلس يروم على ترديم الخدمات فرض،  "تستردم هذف المعونات واألدوي 
منوهًا إلى إن المجلس المحلي في الرنيطرأ يتعرض للمحارث  ب ي  جعل محافظ  الرنيطرأ حدير  

 حسب قو  الموسى.خلفي  لمحافظ  درعا، على 
أما فصايل الجبه  الجنوثي  العامل  في الجنوب السورا فالت مت الصمت حيا  الضج  اإلعالمي  
التي أحدثتها المعونات اإلسراييلي  التي و عت على األهالي في محافظ  الرنيطرأ، فيما رفضت 

يل ما جرى، بعض التشكيالت التعريب على الحادث ، وبعضهم اعتذر عن عدم الخوض في تفاص
 معلاًل ذلك بوجود بعض الض وط.

 13/6/2016، القدس العربي، لندن
 

 ستواصل دفع مبادرة السالم باريسوزير الخارجية الفرنسي:  .51
قا  و ير الخارجي  الفرنسي، جان مارك أيرولت، في اتصا  هاتفي م  رييس الحكوم  : بال  ضاهر

مواصل  دف  مبادرتها للسالم بين إسراييل والفلسطينيين اإلسراييلي ، بنيامين نتنياهو، إن فرنسا تعت م 
 رزم معارض  إسراييل للمبادرأ.

وأفادت صحيف  "هآرتس" اليوم االثنين، بلن أيرولت اتصل هاتفيا بنتنياهو في ختام اجتماع و راء 
 ح يران الجارا، للتباحث في عرد مؤتمر سالم دولي، وقا  خال  3دول  في باريس، في  23خارجي  

هذف المحادث  إنع "أعرف أنني لم أقنعك، لكن هذا الرطار خرج من المحط ". وجاءت تفاصيل حو  
 هذف المحادث  في برقي  دبلوماسي  بعثتها السفارأ اإلسراييلي  في باريس إلى و ارأ الخارجي  اإلسراييلي .

معارضتع لكاف  بنودها،  وقالت الصحيف  إن نتنياهو وجع انترادات شديدأ للمبادرأ الفرنسي  وعبر عن
 لكن أيرولت لم يتلثر بانترادات نتنياهو، بحسب موظف إسراييلي رفي  المستوى.

وقا  الموظف اإلسراييلي إن موظفين في و ارأ الخارجي  الفرنسي  أبل وا نظرايهم اإلسراييليين بلنهم 
التي جرى تحريكها في  سيعملون في األسابي  الرريب  المربل  على تشكيل فرص عمل تواصل العملي 

 مؤتمر باريس قبل عشرأ أيام.
ووفرا للموظف اإلسراييلي ف ن "الفرنسيين قالوا لنا إنهم يريدون تشكيل فرص العمل حتى نهاي  الشهر 

وتلرت و ارأ الخارجي  اإلسراييلي  ترارير من عواصم أوروثي  بشلن تشكيل فرص العمل،  الحالي".
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ارجي  اإلسراييلي  بلن ألمانيا والتشيك سارعتا إلى التطوع للمشارك  في وفوجئ الموظفون في و ارأ الخ
 تشكيل فرص عمل، علما أن هاتين الدولتين تعتبران أكثر دولتين صديرتين إلسراييل في أوروبا.

وكانت و ارأ الخارجي  اإلسراييلي  قد أوع ت لسفرايها بلن يوضحوا أمام و ارات الخارجي  في الدو  
 ن فيها بلن إسراييل تعارض تشكيل فرص العمل.التي يخدمو 

لمجلس األمن الدولي خال  ح يران الجارا  ترأسهاوقا  الموظف اإلسراييلي أن فرنسا تريد است ال  
الفلسطيني في مجلس  –من أجل إجراء نراو حو  مبادرأ السالم الفرنسي  والموضوع اإلسراييلي 

 األمن. 
مربل وسيحاو  الفرنسيون إصدار بيان عن مجلس األمن يدعم ورجح عرد اجتماع كهذا األسبوع ال

 المبادرأ الفرنسي .
 12/6/2016، 48عرب 

 
 وحق العودة ووقف االستيطان يةاالعتراف رسميا بدولة فلسطينتنوي اليونان ": سيريزا"أمين حزب  .51

، العضو : من المررر أن تحصل فلسطين على اعتراف رسمي من قبل اليونان"الردس العرثي"ز أ ن 
قريبا، في خطوأ سياسي  هام ، في هذف المرحل  التي تسعى  "الناتو"في االتحاد األوروثي وحلف 

 فيها الريادأ الفلسطيني  لتع ي  مكان  دول  فلسطين في المجتم  الدولي.
وخال  لراء جم  رييس وأعضاء هيي  الكتل والروايم البرلماني  في المجلس التشريعي في الضف  

، م  أمين عام ح ب سيري ا اليوناني بانجيتيس ريجاس والوفد المرافق لع، كشف األخير عن ال رثي 
 .67قرب اعتراف بالدف بدول  فلسطيني  كامل  السيادأ على حدود عام 

الحاكم في اليونان أن حكوم  بالدف تنوا االعتراف رسميا بدول  فلسطين  "سيري ا"وأكد أمين ح ب 
 بشكل رسمي.
ان اليوناني دعا حكومتع كالعديد من البرلمانات األوروثي  لالعتراف بدول  فلسطيني ، وكان البرلم

 على زرار ما قامت بع السويد.
 13/6/2016، القدس العربي، لندن

 
 الصائمين في المسجد األقصى إفطارهولندا تنفذ مشروع  -مؤسسة القدس الشريف  .52

تنفيذ عدد من مشروعات إفطار الصايم في  هولندا - شرعت مؤسس  الردس الشريف: خالد ازباري 
م، حيث أقامت الموايد 2016هن/1437باحات المسجد األقصى خال  الحمل  الرمضاني  للعام 

 الرمضاني  المردم  للمصلين ورواد المسجد األقصى المرابطين فيع. 
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يمات قسم فلسطين بلنع وثناء على تعل -ويرو  مصدر مسؤو  في مؤسس  الردس الشريف هولندا
وتوجيهات رييس المؤسس  في هولندا الدكتور عبد المجيد خيرون ُشرع في تنفيذ هذا المشروع الت اما 
من المؤسس  في دعم الردس والمردسات وفي مردمتها المسجد األقصى المبارك الذا هو قلب األم  

 عليع وسلم اإلسالمي  المضيء ومسرى ومعراج الرسو  األعظم والكريم وسيد الخلق محمد )صل هللا
( التي تسعى فيع المؤسس  دايما إلى ترديم كل ما يمكنها من أجل الحفاس على إسالمي  وعروب  
الردس والمردسات إضاف  إلى أن شهر رمضان المبارك لع صورتع الخاص  في الصيام والريام 
د وفضل الصالأ في المسجد األقصى المبارك وتعظيم األجر والثواب لكل من يصلي بالمسج

األقصى ويرابض فيع فتسعى المؤسس  جاهدأ لتلبي  احتياجات المصلين الصايمين من رواد ومرابطين 
في المسجد األقصى المبارك بالرزم من كل العربات والمصاعب من االحتال  التي تعترض ترديم 

حيث تم ترديم الوجبات الساخن   ،وتنفيذ أا مشروع في الردس الشريف وخاص  المسجد األقصى
التي تم تو يعها على الصايمين والتي وضعت على مايدأ جماعي  لهم في باحات المسجد األقصى 
تلتي في إطار برنامج رمضاني عاجل تم تنفيذف في المسجد األقصى المبارك الذا يتجم  فيع ميات 

 اآلالف من المصلين الصايمين يوميا وخاص  يوم الجمع  . 
 12/6/2016، رأي اليوم، لندن

 
 بعد نكساته" داعش"وصراع في قيادة  فوضى .53

أمس، بوجود حال  من الفوضى والصراع الداخلي  "داعو"أفاد التحالف الدولي ضد ": الحياأ" –لندن 
على خلفي  االنتكاسات التي يتعرض لها التنظيم في العراص وسوري ، ما أدى إلى قيام  "داعو"في 

 "مكتب الهجرأ"ج  عدد المراتلين األجانب وفتح قياديين باالنترام، برتل عناصر في التنظيم وترا
 للسيطرأ على الخالفات الداخلي .

الع م "عن العريد كريس زارفر الناطق باسم عملي   "داعو"ونرل بيان من التحالف الدولي ضد 
شهدت ارتفاعًا واضحًا في عدد عناصر داعو الذين "قولع إن الشهور الثالث  الماضي   "الصلب

 ."داعو. ويبدو أننا دخلنا مرحل  الصراع الداخلي ُقتلوا على يد
نشهد حاالت لكبار قادأ داعو يعدمون قادأ داعو األقل مرتب . ونعلم أنهم يواجهون "وأضاف: 

حيث إنهم يخسرون األراضي، ويخسرون موارد تمويلهم، ويخسرون -ض وطًا عسكري  مت ايدأ 
الض وط على داعو، وهناك أنباء موثوق  واسع    يادأ االنرسامات م   يادأ"، إضاف  إلى "المعارك

االنتشار تتحدث عن عمليات اإلعدام الجماعي هذف في العراص وسوري . وهي أنباء ت داد وتيرتها 
 ."ونطاقها وحجمها



 
 
 
 

 

 41 ص             3963 :العدد        13/6/2016 اإلثنين :التاريخ 

                                    

من أفراد عناصرف في  464داعو قتل "، ف ن "المرصد السورا لحروص اإلنسان"وبحسب أرقام نشرها 
ب، من بينها الهروب من الرتا ، واتهامات بالتجسس، والهروب من السنتين الماضيتين ألسبا

في دير ال ور شرص سوري   40إعدام "، كان بينها "الخطوط األمامي  في المعارك، وصراعات داخلي 
آخرين في الموصل لتسببهم بما ُيطلق عليع صراعات داخلي ، إضاف  إلى مرتل قايد من  50وقتل 

عنصرًا في  12تلين في خضم تصاعد االنرسامات في الرق ، وقتل داعو على يد  ماليع المرا
 ."الموصل على يد  ماليهم المراتلين ب عم تعاونهم م  الروات العراقي 

، مشيرًا إلى أن "حال  االرتياب وعدم الثر  مستشري  في أوساط التنظيم"وقا  العريد زارفر إن 
احدأ من األسباب األساسي  التي حملت داعو األنباء المتداول  حو  اتهامات بالتجسس كانت و "

 ."على قتل أعضايع... حتى مجرد أمور بسيط  وزير ضارأ كامتالك هاتف نرا  قد تثير الشكوك
سييًا لدرج  أن داعو أسس مكتبًا للهجرأ إلدارأ "وبحسب ترارير إعالمي  محلي ، بات الوض  

مراتلين هولنديين إلى معارك باستخدام العالقات م  المراتلين األجانب بعد أن أدى خالف م  
 ."األسلح  وأعما  قتل انترامي  وا عدام ثماني  رجا 

استراتيجي  التحالف تحرق تردمًا، وبات داعو أضعف مما كان عليع من قبل، فرد "وقا  زارفر: 
خسر أراضي وانخفضت موارد تمويلع وعوايدف، ومراتلوف يتعرضون للرتل، وقيادتع وسيطرتع أصبحت 
أكثر ضعفًا. واألهم من كل ذلك هو أن أسطورأ أن عناصر داعو وما ُيطلق عليع الخالف  ال 

 ."ُيرَهرون قد تحطمت
تنظيم الدول  "بريت ماك يرك، إن  "داعو"ميركي الخاص بالتحالف ضد ألوقا  المبعوث الرياسي ا

ي  من األراضي في في الم 20في المي  من األراضي التي كان يسيطر عليها في العراص و 50خسر 
 ."سوري  ولم يعد قادًرا على الوصو  إلى المناطق الحدودي  م  تركيا

 30ترلُّص عدد العناصر في صفوف تنظيم داعو من نحو "ونرلت وسايل إعالم عن ماك يرك قولع: 
، "ألًفا ترريًبا م  استمرار انخفاض هذف األعداد 25و 19إلى ما بين  2014ألف عنصر في صيف 

دول  حاليًّا قوانين تحظر السفر من أراضيها لالنضمام إلى صفوف التنظيم، كما  45تبني "إلى  الفتاً 
دول  في إلراء الربض على عناصر تابعين لع. نجحنا في قط  الموارد المالي  التي تلتي  35نجحت 

 ."للتنظيم من الخارج م  ترليص الموارد التي يعتمد عليها من بي  النفض وتهريب اآلثار
وانخفض تدفق المراتلين  "داعو"وبحسب إحصاءات التحالف، ارتفعت معدالت االنشراص في 

خال  الشهور الست  الماضي  خسر داعو سيطرتع "في المي . وأضاف البيان:  90األجانب بنسب  
على كل من هيت والرطب  والرمادا في العراص، وكذلك سد تشرين االستراتيجي ومعرلع السابق في 

 650عاد أكثر من "العرثي  و  -الكردي  "قوات سوري  الديموقراطي "أمام "شدادا في سوري مدين  ال
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ألف من النا حين داخليًا إلى بيوتهم في العراص بفضل جهود تحريق االستررار التي تساعد في تمويلع 
 ."ألف عنصر من داعو 25دول ، كما سجل مرتل  66دو  التحالف الدولي البالغ عددها 

 13/6/2016لندن، ، الحياة

 
 ليبرمان يتعرف على حدود القوة اإلسرائيلية .54

 حلمي موسى
التي كانت في الموض  وبالتدبير واألثر الذا كان لعملي  تل  أبيبقليل  هي العمليات في قلب تل 

مرر و ارأ الدفاع ورياس   "هكرياف"أبيب في مجم  شارونا المرابل لردس أقداس األمن اإلسراييلي، 
. ولكن هذف العملي  مرت في إسراييل من دون صخب كبير وترريبا بعد كثير من الصراخ يوم األركان

وقوعها جاءت األيام الالحر  لتشهد خفوت النبرأ وضياع العملي  بين السطور. وفي إسراييل ال يوجد 
سوى تفسير واحد لما جرى: كل الصارخين والراقصين على الدماء باتوا داخل الحكوم  وهم 

 للوض  الميداني. "المعالج  األمني "ؤولون عن إدارأ المس
والحظ كثير من المعلرين السياسيين والعسكريين في إسراييل أن حدأ التصريحات والتهديدات تتناسب 
عكسيا م  مستوى تحمل المسؤولي . فلو كان رييس الحكوم  الحالي، بنيامين نتنياهو وو ير دفاعع 

اليهودا نفتالي بينت في المعارض  ألحدثت عملي  تل أبيب ما يشبع أفي دور ليبرمان و عيم البيت 
 "حب العرب"اله أ األرضي . ولكن هؤالء في الحكم وفي المعارض  يوجد العرب والمتهمون بن 

كحرك  ميرتس أو من بات ينظر إليهم كمخصيين الهثين لالنضمام إلى االيتالف ك عيم ح ب 
 العمل اسحق هرتسوغ.

الفعل العملي اإلسراييلي على تكرار ما كان يعمل بع في الماضي وما ينظر إليع على وقد اقتصر رد 
أنع من ناحي  إجراءات احترا ي  ومن ناحي  أخرى تدابير عرابي . فلل ى ليبرمان، بوصفع و ير 

ألفا من الفلسطينيين وأعلنت الشرط  أنها سوف تشدد  83الدفاع، أذونات  يارأ وعمل لحوالي 
، فيما حاصر الجيو اإلسراييلي بلدأ يطا مسرض رأس "المريمين زير الشرعيين"ضد  إجراءاتها

المناضلين منفذا عملي  تل أبيب. وثين هذا وذاك ت ايد الحديث عن تسري  إجراءات هدم بيوت 
منفذا العمليات في إطار تنفيذ سياس  متبع  منذ أيام االنتداب البريطاني ولم يثبت أبدا أنها تردع 

 ني عن مراوم  االحتال .أا وط
وفي كل األحوا  كان واضحا أن عملي  تل أبيب فاجلت الريادتين السياسي  والعسكري  على حد 
سواء. فرد أمطروا الجمي  في األسبوعين األخيرين بالحديث عن خفوت الهب  الشعبي  الفلسطيني  

ن مصالحهم المباشرأ. وكشفت وبالتالي تسليم الفلسطينيين بواقعهم وانترالهم إلى مرحل  البحث ع
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العملي  بؤس هذا التفكير الذا ال يستند إلى أساس ويتجاهل األسباب الفعلي  للمراوم  الفلسطيني . 
وقادت العملي  إلى ارتفاع منسوب المخاوف في األوساط األمني  اإلسراييلي  مما يعتبرونع موج  

قتداء بما فعلع المناضالن في تل أبيب. تدف  شبانا فلسطينيين آخرين إلى اال "ترليد ومحاكاأ"
رمضان بذاتع هو شهر ت داد  إن شهروتتعاظم هذف المخاوف لدرج  بات البعض في إسراييل يرو  

فيع العمليات ضد االحتال  وعملي  تل أبيب ستلهب المشاعر أكثر. وعلى خطى و ير الدفاع السابق 
، إيهود باراك، يحبو أفي دور ليبرمان قبل أن موشي يعلون، الذا سار على نهج و ير الدفاع األسبق

يخطو خطواتع األولى في المنصب. وهو هنا ال يختلف عمن سبروف. وكما يرا : الوقاي  عنيدأ. 
وعناد الشباب الفلسطيني في دفاعع عن حرع يتجاو  كل التوقعات وهو يرف  عن السلط  وعن 

هكذا كانت االنتفاضات والهبات وحتى ما الفصايل إذا كانت ترف في طريق كفاحع ضد االحتال . 
 يسمونع األعما  الفردي . وواضح أن ليبرمان سيتعلم ما تعلمع نتنياهو وأسالفع.
وتلكيد أنها  "تسهيالت"ومنذ  من طويل تحاو  إسراييل في سياستها م  الفلسطينيين اعتبار الحروص 

لنحو بشكل أساسي م  حري مجرد منح  تعطى وتؤخذ حسب المعطيات. وهي تتعامل على هذا ا
أليكس فيشمان عن أحد الجنراالت عن ذلك  "يديعوت"الحرك  والعمل. وقد نرل المعلق العسكرا لن 

قابل  للتوقف:  أمورهذف ورق  لعب ثابت  يتم اللعب بها دايما حسب الظروف. التسهيالت هي "قولع: 
. "لتسهيالت من اجل أن نلخذ المرابلنحن نردم ا"وأخذها حسب البارومتر في الميدان:  إعطاؤهايتم 

حريري، ال توجد فكرأ  إرهابليبرمان أمام  –لحكوم  نتنياهو  األو في االمتحان "ويرى فيشمان أنع 
على ضوء اللهج  الكالمي  المعروف   أكبريبر  بشكل  واألمرجديدأ لم تلت بها حكومات سابر . 

ضي. الواق  أقوى من وج  البطن. وفي نهاي  المطاف مشننابه  في المننا أحداثلنتنياهو وليبرمان في 
يتماشى الجمي  م  الواق  الذا هو مجننموع  من الض وط والمصالح والثمن مرابل الفايدأ. 

 ."البرازماتي  هي اسم اللعب ، وهنذا جيد
ف أمير بوحبوط أن عملي  تل أبيب لرنت ليبرمان درسا مفاد "واال"ويعتبر المعلق العسكرا في موق  

البرازماتي  واالت ان اللتين أبداهما "أن عليع السير بين قطرات المطر لتجنب التصعيد. وأشار إلى أن 
قادأ المؤسس  األمني  في نصف السن  األخيرأ ضروريتان على وجع الخصوص ألن األعين مشدودأ 

ان الخطابات المتطرف  المتوترأ وآذان االستخبارات اإلسراييلي  تفحص ب مع اللبناني حاليا نحو الحدود 
جاء في صورأ  واإلثباتلألمين العام لح ب هللا، حسن نصر هللا... التوتر قايم على جانبي الحدود 

لى جانبع  و عت هذا األسبوع لليبرمان يحدص عبر منظار في معاقل ح ب هللا في الجنوب اللبناني وا 
. وفي نظرف الرسال  واضح  وهي "افيرييس األركان زادا آي نكوت وقايد الجبه  الشمالي  أفيف كوخ

 أن الجيو اإلسراييلي مستعد لمواجه  أي  تطورات رزم عدم رزب  الطرفين في التصعيد.
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الدرس الذا تلراف ليبرمان عن "تحت عنوان  "معاريف"وكذلك فعل المعلق السياسي بن كسبيت في 
العملي  األولى لليبرمان. لرد وعد عملي  تل أبيب يوم األرثعاء هي ". وأشار إلى أن "طبيع  اإلرهاب

ساع ، وتبين أن هني  كان على وشك قتلع. فلصوات الرصاص من  48هني  خال   إسماعيلبرتل 
مجم  شارونا سمعت جيدا في هكرياف، حيث مكتب ليبرمان. في األسبوعين األخيرين يتعلم ليبرمان 

في الوقت نفسع يتعلم أيضا حدود هذف الروأ. الكثير عن الروأ الهايل  آلل  األمن اإلسراييلي... ولكنع 
 ."حيث تنتهي الروأ ويبدأ الضعف

 13/6/2016، السفير، بيروت
 

 إلسقاط المبادرة الفرنسية "اإلسرائيلية" الرهانات .55
 د. محمد السعيد إدريس

( بعد ختام اللراء 3/6/2016األمل بالسالم الذا خرج من العاصم  الفرنسي  يوم الجمع  الماضي )
و يرًا للخارجي  كان متواضعًا، ومن هنا جاء الشعور الفلسطيني بالرلق من المسارات  29ذا ضم ال

المحتمل  التي يمكن أن تلخذها المبادرأ الفرنسي ، ولعل هذا ما دف  و ير الخارجي  الفلسطيني  رياض 
لختامي لهذا من دون أن يسميهم، عرب صدور البيان ا "العبين كبار"المالكي التهام من وصفهم ب 

يبدو أننا نحن "، ومن ثم الخروج باستنتاج مهم مفادف "تخفيض مستوى التوقعات"اللراء ب 
)الفلسطينيين( ندف  ثمن حضور الالعبين الكبار، بحيث عملوا على تخفيض منسوب البيان، وما 

 ."تضمنع، بحيث زاب عنع الكثير من النراط األساسي  التي كنا نفترض أن تكون موجودأ
بالتعاون م  أطراف  "إسراييلي "لحرير  أكبر وأسوأ من ذلك، فما حدث وما يحدث من مخططات ا

دولي  لتفريغ المبادرأ الفرنسي  من مضمونها واالنتكاس بها إلى مستوى الحد األدنى الذا يريدف 
للحصو  على الم يد من كسب الوقت للتمكن من فرض السالم الذا يريدونع، أا  "اإلسراييليون "

السالم الذا يحرق للكيان الصهيوني ضمانتين أساسيتين: ضمان  التوس  على حساب األراضي 
العرثي ، وليس فرض الفلسطيني ، وضمان األمن والسيطرأ، أا امتالك الردرات األمني  المتفوق  الرادرأ 

لع  "يون اإلسراييل"على فرض السيطرأ والهيمن  على الجوار العرثي. والرهان الكبير الذا يوظفع 
طرفان أولهما الطرف األمريكي والدولي للن و  بالمبادرأ الفرنسي  إلى الحد األدنى وهو المفاوضات 

الفلسطيني  زير المشروط ، بمعنى زير المحكوم  بررارات سابر  صدرت  - "اإلسراييلي "الثنايي  
وعاصمتها، وما يتعلق بخصوص الرضي  الفلسطيني  وبالذات ما يتعلق بالدول  الفلسطيني  وحدودها 

أن يحصلوا منع على موافر  بدعم  "اإلسراييليون "بحق العودأ، وثانيهما الطرف العرثي الذا يلمل 
من أي  الت امات  "إسراييل"خيار المفاوضات الثنايي  وتخفيف نصوص المبادرأ العرثي  للسالم ب عفاء 
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دون مضمونها، والدخو  كلطراف ال تربل بها بخصوص إطار حل الصراع، أا الربو  بالمبادرأ 
 والفلسطينيين. "اإلسراييليين"داعم  لمفاوضات ثنايي  زير مشروط  أو دون شروط مسبر  بين 

رفضًا مهينًا وعلى لسان رييس حكومتهم بنيامين نتنياهو المبادرأ الفرنسي   "اإلسراييليون "فرد رفض 
هدفها هو إعادأ تلكيد "اء الفرنسي أن التي تستهدف، على نحو ما أوضح مانويل فالس رييس الو ر 

 "تل أبيب". فعرب اللراء المشترك بين نتنياهو وفالس في "الت ام المجتم  الدولي بحل الدولتين
( أعلن نتنياهو رفضع لالقتراح الفرنسي بعرد مؤتمر دولي إلعادأ إطالص جهود السالم 23/5/2016)

الطريق الوحيد للمضي قدمًا في "هي  "لثنايي المفاوضات ا"المتعثرأ م  الفلسطينيين وأكد أن 
، وفي إشارأ استرضاء للفرنسيين اقترح أن تكون باريس مكان عرد هذف "مفاوضات السالم

 ."المبادرأ الفرنسي "المفاوضات الثنايي  م  إمكاني  أن تحمل أيضًا اسم 
الخارجي  في باريس تم األخذ قبيل انطالص لراء و راء  "اإلسراييلي "وعرب الجلس  التشاوري  للحكوم  

بتكتيك االلتفاف على المبادرأ الفرنسي  من خال  الترويج عبر قنوات دبلوماسي ، وقنوات أخرى، أنها 
تفضل الدف  بالمبادرأ اإلقليمي  التي طرحها الرييس المصرا عبد الفتاح السيسي على تبني المبادرأ 

جلس  التشاوري ، التي شارك فيها مندوثون من و ارأ الفرنسي ، وعلى خض موا ، تررر أيضًا في تلك ال
الخارجي  ومجلس األمن الرومي وهيي  اإلعالم الوطني ممارس  ض وط على عدأ دو  مشارك  في 

والسلط  الفلسطيني ، ومن  "إسراييل"ذلك اللراء لتفادا وض  جدو   مني لمفاوضات مستربلي  بين 
في مجلس األمن الدولي بشلن تحريك التسوي ، وكانت أجل عدم الريام بخطوات مثل اتخاذ قرار 

ال للمبادرأ الفرنسي ، ونعم "هي  "اإلسراييلي "رسال  نتنياهو التي حرص على تمريرها عبر الصحاف  
 ."اإلسراييلي"، وتولى دورا جولد مدير عام و ارأ الخارجي  مهم  الترويج للموقف "للمبادرأ المصري 

ورأى أن هذف  "بيكو -اتفاقي  سايكس"يًا شبع خاللع المبادرأ الفرنسي  ب فرد عرد جولد مؤتمرًا صحف
الطريق الوحيد للسالم هو من خال  مفاوضات "المبادرأ ستفشل كما فشلت تلك المعاهدأ، واعتبر أن 

فلسطيني ، ومن دون شروط مسبر ، وثدعم دو  عرثي  ال من خال   -مباشرأ وثنايي  إسراييلي 
 ."مؤتمرات باريس

األهم والذا يجب أن يحظى باألولوي  على المفاوضات م   "اإلسراييلي"هذا هو الرهان 
عرثي  دافي  يكون في مردورها أن  -"إسراييلي "الفلسطينيين، فهم في الكيان يراهنون على عالقات 

سواء  "المشكل  الفلسطيني "تحرق السالم واالستررار اإلقليمي، ويمكن من خاللها إيجاد حلو    
أو أن يتولى العرب حل هذف المشكل  فيما بينهم دون تحميل  "إسراييلي " -بتفاهمات عرثي  

 أي  أعباء. "إسراييل"
 13/6/2016الخليج، الشارقة، 
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 تجارة الضعف .56
 عبد الستار قاسم
يشكل الضعف أداأ هام  في استدرار عطف اآلخرين واستجالب مساعدتهم، ليس لدى األفراد فحسب 

نما لدى الد و  أيضا. هناك من ال يملك إرادأ العمل وكسب لرم  العيو بعرص الجبين، وهناك من وا 
يعاني من إعاقات تحو  بينع وثين اإلنتاج، وهناك من يمتهن الكذب والدجل والنصب على اآلخرين 

 فيصور نفسع ضعيفا على الدوام.
إحساس بهموم اآلخرين،  وقد الحظ علماء النفس أن الناس إجماال يتحلون بتدفق العواطف، ولديهم

ومنهم من لديع االستعداد للتعاطف بهذف الطرير  أو تلك ويساعد العاج ين والضعفاء والمعوقين 
والمتخلفين. رثما يكون رد الفعل التعاطفي من طبيع  اإلنسان التي ال نعرفها بالتحديد.. نحن على 

 اإلنسان. دراي  بطبيع  البشر، لكننا ما  لنا نتوف في البحث عن طبيع 
 

 ثقافة التسول
يالحظ في أزلب دو  العالم أن العديد من المتسولين يحاولون ترمص صورأ العاج  من أجل 
استعطاف الناس، فيمن عليهم بعضهم ببعض الما  أو الطعام. يلجل المتسو  الذا ال يعاني إعاق  

األقدام، أو رثما يتظاهر إلى رثض يدف أو رجلع والتظاهر بلنع ال يروى على العمل أو السير على 
بالعمى أو االختال  العرلي، ترديرا منع أن التظاهر بالضعف والعج  سيجلب لع اإلحسان 

 والصدقات.
وهناك من يبكي ويذرف الدموع إلعطاء انطباع بلنع يعيو ملساأ ال يخلصع منها إال صدقات 

اآلخرين فيتمكن من استدرار  اآلخرين؛ أا أن األساليب والوسايل تتنوع، ومنهم من يبدع في خداع
 عطف كبير.

المتسو  ال كرام  لع، وهو محض حيرأ لدى الناس حتى لو استدر عطفهم، ويتمي  بالنذال  ذلك الذا 
يتسو  وهو قادر على العمل واإلنتاج.. النذ  ال يتمت  بتاتا باحترام الذات، وكرامتع تهون عليع، 

إلهانات والتوثيخ والكالم البذاء، وجاه  لفتح باب وعرضع عليع يهون أيضا. وهو جاه  ليتحمل ا
 بيتع لب اأ األرض.

ذا قارنا بينع وثين اللص، ف ن اللص يتمت  بشجاع  كبيرأ مرارن  بالمتسو  ألن لديع االستعداد  وا 
للتضحي  بحياتع وبحريتع من أجل الحصو  على الما ، وهو ليس بالضرورأ مفرط بكرامتع وأعراضع 

طض ويكد ويتعب ويحاو  أن يلكل بعرص جبينع بطرير  زير شرعي  وزير مشروع ، ووطنع. اللص يخ
 أما المتسو  فكاذب ودجا  ونصاب، وال يحاو  استف ا  عرص جبينع.
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 تسول الدول

هناك دو  عديدأ تتسو  على المستوى العالمي باسم شعوثها الجوعان . عدد ال بلس بع من الدو  
وا  الشعوب، وحكامها ال إرادأ لهم للدف  باتجاف التردم، وينش لون ومنها العرثي  فاسدأ وتبذر أم

 بالشهوات ومالحر  المواطنين والتضييق عليهم.
ونظرا لفسادهم وتراعسهم وت لب الشهواني  في حكمهم تتدنى إنتاجي  المواطنين، وتنخفض دخولهم 

هنا تلجل أنظم  حكم هذف ودخل الدول  فيحصل نرص شديد في المواد ال ذايي  والخدمات الهام . 
الدو  إلى البكاء والعويل على الساح  الدولي  وطلب العون االقتصادا والمالي. قد يتعرض مواطنو 
بعض هذف الدو  للفاق  والجوع مما يسبب ضج  إعالمي  عالمي  ضازط  على الدو  التي تنشض 

هي دو  شبيه  بالشخص  نحو التردم. هذف دو  تستعمل فرر الشعب وجوعع للتسو  واالستعطاء.
 الذا يتسبب بعاه  البنع من أجل تسهيل الطريق نحو التسو .

بعض الدو  الثري  تشج  التسو  بطرير  أو بلخرى من أجل تحريق مصالح قومي  مثل الهيمن  
االقتصادي  أو سلب اإلرادأ السياسي ، وبعض الدو  تشج  الفساد أو ت ض الطرف عنع من أجل أن 

ذات الحاكم الفاسد تمد يدها لالستعطاء فتسرض إرادتها السياسي  مثلما حصل ويحصل تبرى الدول  
 في مصر.

لرد شلت الدو  ال رثي  مصر بمساعداتها المالي ، وأرخت العنان للحكام الفاسدين من أجل الهيمن  
طينيين على الررار المصرا والمحافظ  على أمن الكيان الصهيوني. وأيضا شلت الدو  ال رثي  الفلس

عندما صمتت عن فساد السلط  الفلسطيني  وتركت الشعب الفلسطيني في الضف  ال رثي  وز أ تحت 
وطلأ المساعدات المالي . اكتسب الشعب الفلسطيني ثراف  التسو  ألنع يحصل على الما  بدون 

م  الشعب  عناء وتعب مرابل التخلي عن إرادتع السياسي  وحروقع الوطني  الثابت . وتدحرجت األمور
 في الضف  ال رثي  خاص  إلى حد تعايو العديد من الناس م  االحتال  الصهيوني.

وقد كان السؤا  لدى الكيان الصهيوني والدو  ال رثي  الممول  كالتالي: أيهما أجدى ماليا واقتصاديا 
فراغ إراد تع السياسي ؟ ترك الشعب الفلسطيني وشلنع في تدبير لرم  خب ف، أم السيطرأ عليع ماليا وا 

ترك الشعب الفلسطيني يتدبر أمرف أعلى كلف  ألنع سيسبب المتاعب األمني  للكيان الصهيوني ويرف  
من المتاعب األمني  للدو  ال رثي ، وهذف أمور مكلف  جدا، ويبرى من األجدى ترديم الفتات من الما  

 لكي يبرى هاديا ومستعدا لدعم األمن الصهيوني.
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 االتجار بالضعف
من المالحظ أن الدو  العرثي  تحاو  بردر اإلمكان لعب دور حمام  السالم والتعاون على الساح  
الدولي  وذلك لتثبت للعالم أنها دو  مسالم  وال تجنح نحو توتير األجواء أو تسخينها ب ض النظر 

 عن حجم االعتداءات التي تتعرض لها.
الررار العرثي والثروات العرثي  إرضاء للدو  ال رثي ،  فمثال تتربل هذف الدو  الهيمن  األميركي  على

لكن لديها االستعداد أن تشن حرثا على إيران إرضاء للدو  ال رثي  أيضا. دأب الجيو التركي على 
مدى سنوات على انتهاك سيادأ العراص وذلك بانتهاك الشما  العراقي عسكريا، ولم تكن البلدان 

تهك الروات التركي  األراضي السوري  دون أن تستف  العرب. أما الكيان العرثي  تحرك ساكنا، واآلن تن
 الصهيوني فال يترك فرص  إلهان  العرب وتحدا قراراتهم وجنوحهم نحو االستسالم إال وانته ها.

الكيان الصهيوني ينتهك المردسات اإلسالمي  والمسيحي ، ويصن  وقاي  على األرض في الضف  
حرمان الفلسطينيين من حروقهم، بينما يستمر العرب بحمل زصن ال يتون ال رثي  للتلكيد على 

واالتجار برسومات حمام  السالم. والدو  العرثي  لم تستعمل سالحها حتى ضد أريتيريا التي احتلت 
يوما ج ر حنيو اليمني  على مشارف باب المندب، وتركت األمر للمحاكم الدولي  لكي تداف  عن 

 اليمن.. الخ.
لعرب من يعمل على شراء األسلح  بمليارات الدوالرات سنويا، لكن لمن وضد من؟ تتوفر لدى من ا

بلدان عرثي  قوأ عسكري  هايل ، ويبدو أنها لم تخرج من مرابضها ومخا نها إال للحرب على اليمن؛ 
 األسلح  العرثي  ال تتحرك ضد الكيان الصهيوني أو ضد الهيمن  ال رثي  على الررار السياسي

 العرثي، والجامع  العرثي  ال تستف ها كل االعتداءات على الوطن العرثي.
لم يتمكن العرب من االنتصار في الحروب، وزالبا كانوا ُيه مون، ولهذا لم يتمكنوا من صناع  
السالم. وهم إجماال يستمرون في تصوير اآلخرين بخاص  الكيان الصهيوني باألخطبوط الرادر على 

اء وذلك لتلكيد ضعفهم وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، كما يستمرون في اإلحاط  باألعد
الطلب من الدو  ال رثي  وخاص  الواليات المتحدأ ممارس  الض ض على الكيان الصهيوني عساف 
لى العواصم ال رثي   يربل بطروحات االستسالم العرثي ، ويستمر حكام العرب بالحجيج إلى واشنطن وا 

 حو  تعنت الصهاين  وممارساتهم الترليدي  على األرض الفلسطيني . عموما للشكوى 
األنظم  العرثي  عموما تحاو  التلكيد باستمرار على تمسكها بالشرعي  الدولي  والرانون الدولي الذا 
تنتهكع مختلف الدو ، والتلكيد على احترامها لررارات األمم المتحدأ في حين أن اآلخرين يستعملون 

 تحدأ كمطي  وأداأ لتمرير سياساتهم.األمم الم
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االحتال  الصهيوني ينتهك الرانون الدولي والشرعي  الدولي ، لكن العرب يبحثون عمن ينترم من هذا 
الكيان بالنياب  عنهم. تستمر األنظم  العرثي  بالبكاء والعويل على الساح  الدولي  بسبب زطرس  

لعميق للسالم، وحرصها على السالم العالمي، الصهاين ، وهي دايما تعمل على تلكيد حبها ا
وتحرص على إبرا  ضعفها أمام العالم، والعالم في ذات الوقت يستعمل العرب كشعوب للتندر 
واالسته اء، ويتساء  عن هذا "المارد" العرثي الذا ال يتوقف عويلع من إجراءات دويل  ص يرأ قليل  

 السكان وذات مساح  ج رافي  ضير .
رب استدرار عطف اآلخرين وشفرتهم، لكن اآلخرين باتوا يدركون أن العرب ليسوا صناع يحاو  الع

نما هم مجرد حكام يستعملون سلطانهم لتحريق المناف  الذاتي . وال يختلف الفلسطينيون  دو ، وا 
 أصحاب سلط  الحكم الذاتي عن هذا النهج العرثي العام.

م  الصهاين  بمراوم  المراوم ، وبالتنسيق األمني م  الت م الفلسطينيون الذين توصلوا إلى اتفاص 
الصهاين  دفاعا عن أمن الكيان الصهيوني وليثبتوا للعالم أنهم مسالمون إلى درج  النذال  والخنوع. 
وال يترك رييسهم فرص  إال ازتنمها لتلكيد انصياعع للمصالح الصهيوني  على حساب المصالح 

يتودد للصهاين  في إطالالتع التلفا ي ، ويؤكد أنع ال يريد العودأ إلى الوطني  الفلسطيني ؛ فهو دايما 
 صفد مسرض رأسع، ويؤكد على قدسي  التنسيق األمني، وعلى حرصع على أمن الصهاين .

وبالرزم من كل توددف واستعطافع واستدرار الشفر ، ال يعيرف الصهاين  أا اهتمام ويستمرون في 
طينيين.. الصهاين  على قناع  بلن من ال يستطي  صناع  الحرب ال سياساتهم الترليدي  ضد الفلس

 يستطي  صناع  السالم، وأن الذا يستعرض ضعفع إنما يدعو الطامعين إلى امتطايع بالم يد.
يجاد  بعض الفلسطينيين أن الحرك  الصهيوني  استخدمت االستعطاف واستدرار الشفر  لجلب التلييد 

مت الكيان بدعم العديد من الدو  ال رثي . هذا صحيح، لكن الحرك  العالمي ونجحت في ذلك وأقا
نما طورت أساليب ووسايل متعددأ من أجل إثبات قوتها  الصهيوني  لم تعتمد على االستعطاف فرض وا 

 التي تجبر اآلخرين على االستماع لها. 
ورا إعالميا واسعا، طورت الحرك  الصهيوني  تنظيما قويا على المستوى العالمي، وجعلت لنفسها حض

وت ل لت في  عماء العالم من خال  الما  والنساء، ودفعت بالمنظم  الماسوني  إلى األمام، وطورت 
برامج لتوريض الرادأ والمفكرين وكبار الرأسماليين، فكان لها نفوذ إعالمي ومالي وثرافي واس  على 

ضعفها، ولم تتاجر بع، وعملت على مستوى الدو  ال رثي ؛ أا أن الحرك  الصهيوني  لم تستسلم ل
 الدوام على اكتساب الروأ.

أما السلط  الفلسطيني  فتعمل باستمرار على تدمير عناصر قوأ الشعب لتثبت للعالم أن الفلسطينيين 
ضعفاء جدا ويستحرون المساعدأ، وأكبر دليل على ذلك مالحر  السلط  الفلسطيني  للمراومين 
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على إضعاف المنتجين الفلسطينيين وتدمير االقتصاد الفلسطيني والمنتفضين، وعملها الدؤوب 
رهاص المواطنين بالضرايب والرسوم، والحرب على حري  الرأا والتعبير والمشارك  في اتخاذ الررار.  وا 

جرثت األنظم  العرثي  تجارأ الضعف، وكذلك فعل الفلسطينيون، وكانوا دايما الخاسرين.. المتاجر 
يؤكد لآلخرين بلنع ال يملك طاق  للدفاع عن نفسع. ورثما نستحضر هنا عبارأ بضعفع يفضح نفسع و 

 رييس األرجنتين عندما تحدى بريطانيا بلنع ليس عرثيا وهو مستعد للرتا .
الضعف يولد طم  اآلخرين، وال زراب  أن أمما وتنظيمات تتكالب على العرب وتذيرهم مختلف 

 جارأ رابح  ولن ينجي الضعيف ضعفع.صنوف اإلذال  واالبت ا .. الضعف ليس ت
 12/6/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 فشل إنتاج استراتيجية جديدة .57

 أمير تيفون 
سيطرت على البالد ظهر يوم الخميس الماضي مشاعر انتظار متوترأ. وكان بالوس  اإلحساس بذلك 

، بعضهم جاءوا ، حيث اجتم  ميات من السكانأبيبجيدا في مجم  شارونا، مرابل هكريا في تل 
الحتساء الرهوأ وشراء حاجيات، وآخرون جاءوا من جمي  أرجاء البالد ل عراب عن دعمهم وتماثلهم 

في وقت جرى فيع في الطرف الثاني من الشارع، في هكريا، اجتماع المجلس الو ارا األمني  –
 المص ر.

حيث وقعت العملي  الفظيع  ومواق  البث التي أقامتها عدأ محطات إعالمي  قرب مطعم ميكس برنر 
ليل  يوم األرثعاء، كانت محاط  بالكثير من الفضوليين الذين احتشدوا لالستماع وإلسماع احتجاجهم. 
كانت هناك سجاالت، صراخ واتهامات معتادأ بين اليمين واليسار، ولكن كان السؤا  الذا حام في 

جلس  المجلس الو ارا المص ر  األجواء وال أحد حرا استطاع الرد عليع: هل عندما تنتهي
)الكابينت(، سنسم  شييا جديدا؟ وهل ستخرج أي  بشارأ جوهري  من هذف الحكوم ، بعد عملي  نشلت 

 داخل فترأ تمي ت بتواصل إرهابي منذ شهر تشرين أو  الفايت؟ أيضاشرفا جديدا للعنف 
هاء اجتماع الكابينت ذاك، ساع  من انت 24وحتى موعد كتاب  هذف السطور، ظهر يوم الجمع ، بعد 

يبدو أن الجواب هو ال. فحكوم  أعضاؤها هنا في إسراييل، ومنتردوها األشداء وراء البحار، يحبون 
، تبدو منذ  من طويل كحكوم  "الحكوم  األشد يميني  في تاريخ إسراييل"أن يعرضوها على أنها 

ين. وانضمام أفي دور ليبرمان للحكوم ، عاج أ وفاقدأ للحكم  في كل ما يتعلق بالن اع م  الفلسطيني
 على حساب موشي يعلون، لم ي ير من هذف المعادل .
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وقبل يوم من العملي  الفظيع ، وقت ابتداء شهر رمضان، صادص ليبرمان على توصيات المؤسس  
األمني  بمنح سلسل  من التسهيالت للسكان الفلسطينيين في المناطق، كما كان يجرا في السنوات 

في الجانب الفلسطيني،  "تنفيس الض وط"ابر . فمنذ عدأ سنوات تحولت فترأ رمضان إلى فترأ الس
لدرج  منح أذونات لميات آالف من أبنايهم للوصو  ل يارأ شاطئ البحر في تل أبيب. وكانت 
الفرضي  هي أن هذف السياس  جيدأ لألمن، والنتيج  على األرض ن هدوء أمني من جانب 

 أثبتت نفسها. -ى في أيام رمضان الحساس ، فيما العالم العرثي يشتعل من حولنا الفلسطينيين حت
وليبرمان هو أحد و راء الدفاع األقل خبرأ بين من سبق لهم أن خدموا في المنصب، أطلق عند توليع 

سس  الو ارأ وعدا بلن يكرس معظم وقتع للدراس  الهادي  والمعمر  للواق . كما أنع أفهم كبار قادأ المؤ 
األمني  أنع خالفا لتصريحاتع الحماسي  التي كان يطلرها وهو في المعارض ، ف نع كو ير للدفاع ينوا 
أن يلخذ بالحسبان مواقفهم وترديراتهم المهني . وقرارف بالمصادق  على التسهيالت في فترأ رمضان 

 كانت إشارأ أولي  على ذلك.
ووضعت الحكوم  بلسرها وليبرمان داخلها، أمام  ولكن حينها جاءت العملي  الفظيع  في تل أبيب،

حينما تر  عملي  قاسي ، تحديدا بعد فترأ من عدأ  "الحكوم  األشد يميني "وض  محرج. فماذا تفعل 
من جانب المؤسس  األمني  تثبت نفسع؟ هل  "التصالحي "أسابي  هادي ، تبين خاللها أن التوصيات 
تها، خلال لمرأ واحدأ، ال ينب ي أن يرود إلى ت يير في يرون في هذف العملي ، مهما كانت قسو 

السياس  التي نجحت منذ شهر نيسان الفايت في إعادأ الهدوء؟ أم التعامل م  العملي  على أنها نرط  
 تحو ، ينب ي في أعرابها إبطا  كل السياسات السابر ، والخروج إلى طريق جديدأ؟

ينت، تعذر عليهم الحسم في هذف المسلل . خذوا مثال و راء الحكوم ، بمن فيهم أعضاء في الكاب
توصيات رييس األركان  إنع يؤيدنفتالي بينت، و ير التعليم. في الماضي فاجل الجمي  عندما قا  

وكبار قادأ الجيو ب يادأ كمي  أذونات عمل الفلسطينيين في إسراييل، من منطلق الفهم بلن 
ر صعوب  ألن يتجند في أا من منظمات التخريب في الفلسطيني م  عمل ور ص، ي دو مرشحا أكث

ألف إذن دخو   83المناطق. ولكن أمس، حينما كان رد الفعل األولي على العملي  هو تجميد 
 للفلسطينيين إلى إسراييل، لم يسم  صوتع في الموضوع.

إذاعي   ويلتي مثا  آخر من و ير المواصالت واالستخبارات إسراييل كاتس، الذا قا  في مرابالت
بلنع يؤيد سياس  المؤسس  األمني  في التميي  بين المخرثين وثين عموم السكان الفلسطينيين، لكنع 
في الحال  المحددأ م  بلدأ يطا، التي خرج منها المخرثان اللذان نفذا العملي  في تل أبيب، ينب ي 

 ملي  المربل ؟استخدام خض مختلف، عراب جماعي تجاف سكان البلدأ. وماذا سيحدث في الع
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ولكن ال ينب ي توجيع االتهامات ألعضاء الكابينت، عندما ال يكون حتى لرييس الحكوم  نفسع 
سياس  واضح . لرد  ار نتنياهو مرتين موق  العملي  في شارونا ووعد بالرد وانتهاج سياس  اليد 

استع ف ن الشعور هو الحديدي ، ولكن عندما نختبر الررارات التي خرجت حتى اآلن عن الكابينت بري
. مرأ أخرى تجميد أذونات الدخو  والعمل، وهي ستعاد الحرا بعد إنتاجها يارأ لسل  الصحف المعاد 

فترأ هدوء قصيرأ؟ ومرأ أخرى مداوالت طويل  حو  إبعاد عايالت مخرثين، وهي خطوأ مرفوض  
الب  بتسري  إجراءات هدم قضاييا كما أن تنفيذها سيرود إسراييل إلى ضاير  دولي ؟ ومرأ أخرى مط

بيوت المخرثين ن رزم أن ديوان رياس  الحكوم  سبق وأعلن بشكل احتفالي بعد العمليات السابر ، أنع 
 تررر تسري  اإلجراءات في الموضوع.

لرد تحدث الكثير من الساس  أمس األو . ليس فرض من داخل الحكوم . بل أعضاء كنيست من 
مسرح العملي  في شارونا من أجل أن تلترض لهم صور وأن يرولوا  المعارض  سارعوا بالوصو  إلى

بض  كلمات تشجي  لألم . ولكن الحرير  هي أنع من كل هذف األقوا  التي سمعناها، أهم ما قيل لم 
نما من ترأس المجلس اإلقليمي في منطر   يلت على لسان و ير كبير أو عضو كنيست معروف، وا 

المجلس اإلقليمي بني شمعون، والمجاورأ لجنوب جبل الخليل، من  الجنوب: سي ا  موران، رييس 
 حيث جاء المخرثان اللذان نفذا العملي .

أنها منذ شهور وهي تحذر أمام السلطات في الدول  من الثمن  "واال نيو "موران قالت في مرابل  م  
الجدار الفاصل، الذا تدفعع إسراييل جراء إصرارها زير الواضح على إبراء فجوات واسع  في 

المفترض أن تفصل بين إسراييل وثين المناطق. وكمن ترأس مجلسا ير  كلع داخل إسراييل ويحد 
المناطق، ف ن موران تحدثت عن حرك  المريمين زير الشرعيين في المنطر ، وعن المخاطر األمني  

تي وقعت داخل المصاحب  لذلك. والمعطيات بهذا الشلن قاطع : أزلبي  ساحر  من العمليات ال
إسراييل في الشهور األخيرأ، نفذها مريمون زير شرعيين، فيما أن كمي  العمليات التي نفذها 

 فلسطينيون يحملون أذونات عمل يمكن عدها على أصاب  يد واحدأ.
وقالت موران أمس أنها تلرت اتصاال هاتفيا من مكتب و ير الدفاع ليبرمان، قيل فيع أن إكما  بناء 

فاصل في منطر  المجلس اإلقليمي الذا ترأسع سيتم تنفيذف خال  شهر. كما أن البالغ الجدار ال
الذا نشر في أعراب جلس  الكابينت جاء فيع أن أعما  إكما  بناء المراط  الناقص  في الجدار 

ح يران الجارا. وثداه  أن ما ال يجيب عن  28الفاصل حظيت بالمي اني  الال م  وسيبدأ التنفيذ في 
سؤا  الصعب: لماذا انتظروا حتى اآلن، ولم ي لروا هذف الفجوات في الجدار، المفترض أن يفصل ال

 بين إسراييل وثين المناطق، منذ  من طويل؟
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وقد أثارت عضو الكنيست ستاف شافير )من المعسكر الصهيوني( عاصف  عندما كتبت أن سبب 
ذين يخشون من أن إكما  الجدار ذلك هو معارض  مجلس المستوطنات ورؤساء المستوطنين، ال

سيجعل منع عمليا خض الحدود المستربلي بين إسراييل وثين المناطق، حيث أن كل ما سيكون شرقي 
لن يصير ج ءا من الدول . وحتى إذا وجدت ض وط كهذف، ف ن المسؤولي  في نهاي   الجدار،

بر في المستربل حدود المطاف ملراأ على رييس الحكوم . فهو الذا ينب ي أن يررر أين ستع
 إسراييل، وماذا ينب ي فعلع حتى ذلك الوقت من أجل توفير األمن.

وهذف الرص  تذكير لواق  أنع ال توجد لدى دول  إسراييل استراتيجي . فالمجلس الو ارا المص ر يكرر 
ب ي أم المداوالت حو  مواضي  تكتيكي  ن هل ينب ي أم ال ينب ي طرد هذف العايل  أو سواها، وهل ين

ال هدم بيت خال  أسبوعين أم يومين، ومتى ينب ي إبطا  أذونات العمل ومتى يجب إعادتها ن ولكن 
ال أحد يعرف ما هي بالضبض السياس  طويل  األجل لهذف الحكوم  في الشلن الفلسطيني. لهذا السؤا  

 لم يتوفر جواب قبل العملي  يوم األرثعاء، ويبدو أنع ليس متوفرا بعد.
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