
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 أبو مرزوق: ما قدمته إيران للمقاومة على صعيد اإلمداد أو التدريب أو المال ال يوازيه سقف آخر
 "إسرائيل" تؤكد إقامة عالقات سرية مع عدد من الدول العربية المعتدلة

 ل" إسرائيـ"يعترض على زيادة تمويل الدعم األمريكي ل "البيت األبيض"
 األقصى المسجد القدس: بلدية االحتالل تصادق على إقامة مبنى استيطاني في سلوان جنوب

 لثانية والثالثةقّر قانون "مكافحة اإلرهاب" بالقراءتين اتالكنيست 

تحت األرض  "إسرائيل" تقرر بناء جدار
ة لمواجهة األنفاق التي على حدود غز 

 تبنيها حماس
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 53 :كاريكاتير
*** 

 
 ة لمواجهة األنفاق التي يبنيها حماس رض على حدود غز األ تقرر بناء جدار تحت  "إسرائيل" .1

قّررت منظومة األمن اإلسرائيلّية بناء جدار تحت أرضّي يمتّد إلى ما فوق سطح : الطيب غنايم
لألنفاق الهجومّية التي تشّيدها حركة  "حّل نهائيّ "د اإلسرائيلّية مع قطاع غّزة، كـاألرض، على الحدو 

 أعوام. 10حماس، في حربها ضّد الحصار اإلسرائيلّي المتواصل منذ 
خّط "وأتاحت الّرقابة اإلسرائيلّية الّسماح بنشر تفاصيل بشأن القرار األمنّي اإلسرائيلّي القاضي ببناء 

وفق اصطالحاتها، وذلك لتقويض األنفاق الهجومّية الموّجهة إلى داخل الحدود  إسرائيلّي، "دفاع
 اإلسرائيلّية، كجزء من االستعدادات الحمساوّية العسكرّية للمواجهة المقبلة مع إسرائيل.

جداًرا إسمنتيًّا ستحفره إسرائيل على عمق عشرات األمتار، وسيرتفع أيًضا إلى  "خّط الّدفاع"وسيضّمن 
ق سطح األرض، ألجل منع إمكانّية مواصلة حفر األنفاق الهجومّية. وقّدرت منظومة األمن ما فو 
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اإلسرائيلّية، في الّسابق، تكلفة هذا المشروع بعشرات المليارات من الّدوالرات، إاّل أّن الخّطة الجديدة 
 .شيكليار مل 2.2التي أقّرتها وزارة األمن اإلسرائيلّية، ستشّيد هذا الجدار بتكلفة ستصل 

 60ويعتبر هذا الجدار، وفق معاييره ومواصفاته، األّول من نوعه في إسرائيل. وستمتّد على كول 
كيلومتًرا تلّف قطاع غّزة، لتشّكل عمليًّا منظومة أمنّية إسرائيلّية ثالثة تنصبها إسرائيل على الحدود مع 

دت األولى في تسعينات القرن ، إذ شيّ "هوبرس ب"و  "هوبرس أ"القطاع المحاصر، بعد منظومتي 
الماضي، بعد اّتفاق أوسلو، أّما المنظومة الّثانية، فتّم نصبها بعيد االنفصال أحادّي الجانب الذي 

الّتغّلب على األنفاق  "هوبرس ب"و  "هوبرس أ"نّفذته إسرائيل مع قطاع غّزة. ولم تستطع المنظومتان 
 الفلسطينّية القادمة من القطاع.

 16/6/2016، 48عرب 
 

 يدعو لوقف التغلغل اإلسرائيلي دولياالفلسطيني" التشريعي " .2
س المجلس التشريعي أحمد بحر اليوم األربعاء بشدة بتعيين مندوب دولة ندد النائب األول لرئي: غزة

 االحتالل اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة رئيسا للجنة القانونية التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة.
واعتبر بحر في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تشكل "جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني الذي 

 وتجرع الويالت والمصائب على يد االحتالل اإلسرائيلي على مدار العقود الماضية".ذاق النكبات 
وقال إنها "جريمة كبرى بحق كافة الشعوب التي تعرضت لالحتالل والعدوان اإلسرائيلي، كما تشكل 

وق كارثة محققة بحق القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني وكافة المواثيق الدولية التي تراعي حق
 الشعوب ومبادئ الحرية والديمقراطية والقيم األخالقية واإلنسانية".

وحمل بحر مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى باألمم المتحدة وبان كي مون األمين العام للمنظمة 
 الدولية شخصيا مسؤولية اختراق دولة االحتالل لألمم المتحدة ومنحها هذا النفوذ الخطير.

الشقيقة والصديقة وكل القوى الحية في المجتمع الدولي وأحرار العالم الضغط وناشد بحر البرلمانات 
على األمم المتحدة لوقف هذه السياسة الغاشمة لألمم المتحدة، والعمل على تجميد عضوية دولة 
االحتالل في كافة مؤسسات األمم المتحدة، احتراما لقواعد القانون الدولي وكل المواثيق الدولية 

 وق اإلنسان.ومبادئ حق
 15/6/2016، فلسطين أون الين
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 ر من استمرار اإلجراءات االستيطانية في القدس المحتلةتحذّ  الحمد هللا حكومة .3
حّذر المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، من استمرار اإلجراءات االحتاللية : رام هللا

 المبارك.االستيطانية في القدس المحتلة، خاصة فيما يتصل بالمسجد األقصى 
وقال المحمود إن اإلعالن عن إقامة بناء استيطاني جنوب المسجد األقصى، يأتي في إطار الحرب 

تثبيت االحتالل وتغيير  إلىاالستيطانية الشرسة التي يشنها االحتالل على مدينة القدس، التي تهدف 
ة مستوحاة من األوهام األصيلة لمدينة القدس، عبر اختالق مالمح هجين اإلسالميةالمالمح العربية 

 االستعمارية البغيضة.
واستهجن الصمت الدولي إزاء العدوان اإلسرائيلي المتواصل والمتصاعد منذ عقود على مدينة القدس 

 المحتلة عاصمة دولة فلسطين، حسب اعتراف معظم دول العالم.
 15/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 مع االتحاد األوروبي اتفاقية لدعم قطاعات حيويةالحمد هللا يوقع  .4
وقع رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، يوم األربعاء، في رام هللا، مع مسؤول ملف التعاون بين : رام هللا

االتحاد األوروبي ودول الجوار مايكل كولير، اتفاقية إطار لدعم عدد من القطاعات الحيوية أهمها 
 االجتماعية.الصحة والتعليم والتنمية 

هذا وقد اجتمع الحمد هللا مع كولير قبيل توقيع االتفاقية، حيث شدد على أهمية االتفاقية وتماشيها  
مع الخطة الوطنية للتنمية لألعوام المقبلة، بشكل يساهم في تطوير مؤسسات الدولة الفلسطينية 

القطاع العام ومؤسسات االتحاد  وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنها تؤكد أوجه التعاون بين
 األوروبي والشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المجاالت.

ووفق بيان للحكومة، تأتي االتفاقية لتأطير الدعم المقدم من االتحاد األوروبي لقطاع التعليم، ال سيما 
مين، وعلى صعيد قطاع من خالل إصالح وتطوير المناهج الدراسية باإلضافة لتطوير قدرات المعل

الصحة، فتأتي الجهود المبذولة من الوزارة للوقاية والسيطرة على األمراض غير المعدية، ودعم 
وحدات رعاية الصحة األولية، وأما على صعيد التنمية االجتماعية فتأتي لتأطير الجهود المبذولة 

 لتوفير الحماية االجتماعية للفئات المهمشة ومكافحة الفقر.

 15/6/2016، ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكال
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 منع فعالية لتجمع الشخصيات المستقلة في الذكرى التاسعة لالنقسامتغزة  في أجهزة األمن .5
في قطاع غزة، أمس مسيرة لشخصيات مستقلة في ميدان الجندي  يةجهزة األمناألغزة: منعت 

 جا على استمرار االنقسام السياسي.المجهول القريب من مقر المجلس التشريعي، احتجا
وذكرت تقارير أن أفرادا من األمن طالبوا الصحافيين بمغادرة المكان، كون أن الفعالية لم تحصل 

 على الترخيص.
وكانت الفعالية ستتم بالتزامن مع فعالية أخرى تنظم في مدينة رام هللا في الضفة الغربية، في الذكرى 

ياسي بين فتح وحماس الذي صادف أول من أمس، وسيطرة األخيرة التاسعة لحدوث االنقسام الس
ودعا تجمع الشخصيات المستقلة إلى إنهاء االنقسام السياسي، ضمن الفعاليات  على قطاع غزة.

 التي نظمها لهذا الغرض.
وقال الدكتور ياسر الوادية، عضو اإلطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس تجمع 

المستقلة، إن األمن في غزة منع الجماهير من التواجد في ميدان الجندي المجهول وسط الشخصيات 
غزة. وأكد أن المراسالت القانونية التي قام بها التجمع سلمت في مكتب الشرطة، ولدى مدير قوى 
األمن في غزة، غير أن الشرطة حضرت صباحا ومنعت المشاركين من الوصول وصادرت بعض 

 أجهزة الهاتف.
 16/6/2016القدس العربي، لندن، 

 
 آخرين 46أمن السلطة يعتقل مواطنين ويواصل اعتقال الضفة الغربية:  .6

اعتقلت األجهزة األمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية مواطَنين اثنين بينهما أسير محرر، ليبلغ 
، بعضهم اعتقل جراء معتقالً  48عدد المعتقلين السياسيين لدى أجهزة السلطة في الضفة الغربية 

 قيامهم بالتخطيط أو المشاركة في تنفيذ عمليات مقاومة ضد االحتالل.
 15/6/2016 موقع حركة حماس،

 

 يورو إلقامة محطة تحلية في قطاع غزة عشرة ماليينوزير األشغال العامة يوقع اتفاقية بقيمة  .7
ثال عن رئيس الوزراء رامي الحمد هلل وقع وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة مم: رام هللا

مع مفوض االتحاد األوروبي يوهانيس هان وممثلي "اليونيسيف" وسلطة المياه، اتفاقية تنفيذ المرحلة 
ماليين  10األولى من مراحل بناء أكبر محطة تحلية في القطاع على شاطئ بحر غزة، وذلك بقيمة 

 يورو.
 15/6/2016، وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )



 
 
 
 

 

 8 ص             3966 العدد:        16/6/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

 48مع المجتمع اإلسرائيلي تدين قرار ليبرمان منع المدني من دخول أراضي "التواصل الفلسطينية" .8
أدانت اللجنة الفلسطينية للتواصل مع المجتمع اإلسرائيلي مساء اليوم األربعاء، قرار وزير : رام هللا

كزية لحركة فتح محمد المدني من فيغدور ليبرمان منع رئيسها، عضو اللجنة المر أجيش االحتالل 
 .1948دخول أراضي 

وردت اللجنة بذلك على قرار وزير الجيش اإلسرائيلي اليوم األربعاء، بإلغاء تصريح الدخول إلى 
للمدني، مدعيا أن المدني "قام خالل العام األخير بنشاط تآمري ضد وحدة صف  1948أراضي 

ائح المجتمع من خالل محاوالته إقامة أحزاب عربية بين شر  إسفينالمجتمع اإلسرائيلي وحاول دق 
 شرقية في إسرائيل" على حد زعمه. أصولوأحزاب مشتركة للعرب ولليهود من 

 إلىرسالة سالم فلسطيني حقيقي  إيصالاإلسرائيلي على  مع المجتمعوذكرت اللجنة أنها تعمل 
، مذكرة بأن هذا "هو 1967حزيران مختلف شرائحه تقوم على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من 

حزيران  4الدولي الذي تجسد في اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود  اإلجماعموقف 
 ."2012تشرين ثاني  29الصادر بتاريخ  1967

 15/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مؤتمر "هرتسيليا" يستضيف أحمد مجدالني .9
" السنوي أمين عام جبهة النضال الشعبي عضو 16ستضاف مؤتمر "هرتسليا : احتلةالقدس الم

وخالل كلمته باللغة  (.6-15اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني، يوم األربعاء )
  اإلنجليزية؛ أكد مجدالني ضرورة المضي قدمًا في المسيرة السلمية حتى تحقيق حل الدولتين لشعبين.

 15/6/2016، الفلسطيني لإلعالمالمركز 

 

 مليون دوالر حجم التمويل الالزم لتغطية كلفة اإليواء المؤقت في قطاع غزة 150"اإلسكان":  .11
أكد وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة ناجي سرحان أن قيمة التمويل  حامد جاد:

مليون  150يتطلب  "كرفانات"مؤقتة المطلوب توفيره لإليواء المؤقت كبدل إيجار أو وحدات سكنية 
 مليون دوالر. 60دوالر، الفتًا إلى أن ما هو متوفر فعليًا يبلغ 

مليون دوالر وما  340ولفت سرحان إلى أن برنامج إصالح األضرار الجزئية يحتاج إلى تمويل بقيمة 
ار تسير ببطء مليون دوالر، مشيرًا في هذا السياق إلى أن عملية اإلعم 156يتوفر منها فقط هو 

شديد نتيجة لجملة من األسباب أبرزها عدم استيفاء بعض الدول والجهات المانحة دفع األموال التي 
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دارة  تعهدوا بها إضافة إلى األسباب المتعلقة بآلية إدخال اإلسمنت التي وصفها بآلية تقنين وا 
 للحصار.

ة غزة، أمس، إلى حجم األضرار التي ه سرحان خالل لقاء نظمته وزارة اإلعالم في مقرها بمدينونو  
ألف وحدة سكنية مدمرة كليًا،  11خلفتها الحرب األخيرة على غزة موضحًا أن الضرر يتمثل في 

 ألف وحدة تباين مستوى الضرر الذي لحق بها ما بين جزئي وبليغ وطفيف. 175باإلضافة إلى 
 "الكرفانات"يش في البيوت المتنقلة ألف أسرة ممن دمرت منازلها تع 17وبين أنه ما زال هناك نحو 

تم البدء بإعادة اإلعمار ولدينا تعهدات "وقال سرحان:  أو على أنقاض بيوتهم أو لدى أقاربهم.
وحدة سكنية والباقي  2600بتمويل بناء ما يقرب من ستة آالف وحدة سكنية، وما تم البدء فيه هو 

باإليفاء باألموال التي تعهدوا بها وأن يتم خالل  ، معربًا عن أمله في التزام المانحين"تحت اإلجراء
  العامين المقبلين إنهاء عملية إعادة اإلعمار للبيوت المدمرة خالل الحرب األخيرة على غزة.

وأشار إلى أن لدى وزارته كافة المخططات والترتيبات اللوجستية إلعادة إعمار منازل المواطنين، 
وفق ما عليه الحال هذه الكمية لن يحل أزمة اإلعمار والسكن معتبرًا أن مواصلة إدخال األسمنت 

ألف طن للمباني  240ألف طن إلعادة اإلعمار، باإلضافة إلى  220سيما وأن قطاع غزة يحتاج إلى 
التي يتم بناؤها حديثًا حيث أن ما يتم إدخاله إلى القطاع يوميًا يقدر بنحو ثالثة آالف طن فقط 

 سات الدولية والمشاريع الخاصة.لمباني المواطنين والمؤس
عدنان أبو حسنة إلى أن أونروا استطاعت أن  "أونروا"من جهته، أشار المتحدث باسم وكالة الغوث  

ألف بيت لم تقدم لهم أي مساعدات منوهًا إلى طبيعة  54ألف بيت، فيما تبقى  70تقدم الدعم لـ
ن أن وبي   وفي مقدمتها نقص التمويل. المشاكل والمعيقات التي تواجه أونروا في قضية اإلعمار

من أموال التعهدات، باإلضافة إلى المشكلة األساسية وهي إدخال  %30أونروا لم تحصل إال على 
 مواد البناء الذي أعاق عملية اإلعمار من جهة والتمويل من جهة أخرى.

 16/6/2016، األيام، رام هللا

 

 صعيد اإلمداد أو التدريب أو المال ال يوازيه سقف آخرللمقاومة على  إيرانأبو مرزوق: ما قدمته  .11
قــال نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، موســى أبــو مــرزوق، إن مــا قدمتــه إيــران مــن دعــم 
للمقاومة الفلسطينية سواء على صعيد اإلمداد أو التدريب أو المال ال يوازيه سقف آخر، وال تستطيعه 

على فضائية األقصى، إن  األربعاء ل نشرة السادسة مساء يوموأضاف أبو مرزوق خال معظم الدول.
 موقف إيران محل شكر وتقدير واحترام، وهو موقفنا مع كل من يدعم قضيتنا ومقاومتنا.
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وأكــد أن موقــف إيــران الــداعم والمســاند للمقاومــة والقضــية الفلســطينية واضــح ومعلــوم، خصوصــًا أنــه 
ن تنصب كل الجهود المخلصة في األمة لتخفـيض مسـتوى وشدد على ضرورة أ. معلن وفوق الطاولة

التوتر بين مكونات األمة وفلسطين ومركز ذلك القدس، وليس من مصلحة األمة حرف البوصلة عن 
ونّبـه إلـى أن سياسـة حمـاس قائمـة وسـتبقى علـى عـدم التـدخل  عدوها األوحـد وهـو الكيـان الصـهيوني.

 .في الشؤون الداخلية للدول
أشـــار أبـــو مـــرزوق إلـــى وصـــول وفـــد حركـــة فـــتح برئاســـة عـــزام األحمـــد وأربعـــة مـــن  وفـــي ســـياق آخـــر،

 أعضـــاء اللجنـــة المركزيـــة للحركـــة الســـتكمال اللقـــاءات الســـابقة، مردفـــًا: مـــن المـــأمول أن تكـــون اليـــوم
 جلسة ختامية للقاءات األخيرة التي جرى فيها االتفاق على كل البنود. )األربعاء(

فيمـــا يتعلـــق بقضـــية المـــوظفين األمنيـــين والبرنـــامج السياســـي لمنظمـــة  وقـــال: بقيـــت بعـــض المراجعـــات
 التحرير، وننتظر إجابة من فتح فيما يتعلق بهاتين القضيتين.

وأوضــح أن موقــف حمــاس تجــاه قضــية المــوظفين ثابــت وواضــح، وأن موقــف الحركــة تجــاه البرنــامج 
يـــب عـــن جميـــع األســـئلة المتعلقـــة السياســي لمنظمـــة التحريـــر مـــرتبط بوثيقـــة الوفـــاق الــوطني كونهـــا تج

بالقضــايا الدوليــة والمباحثــات الجاريــة والقضــايا ذات االهتمــام، مشــيرًا إلــى أنهــا "وثيقــة إجمــاع وطنــي 
ــًا، وربمــا تكــون قضــايا جديــدة مثــارة خــالل االجتمــاع،  تقريبــًا". وتــابع: نرجــو أن يكــون اجتماعــا ختامي

عــن االتفــاق يــوم الســبت المقبــل بحضــور مشــعل متوقعــًا فــي حــال تمــت المباحثــات أن يــتم اإلعــالن 
 وعباس واألمير القطري.

وفيما يتعلق بزيارة وفد الحركة إلى مصر، بّين أن هناك لقاء مرتقبًا ربما يكـون نهايـة األسـبوع القـادم، 
وأردف أن اللقاء سيكون استكمااًل للقاءات السابقة، وسيشمل طرح  منوهًا إلى أن الموعد لم ُيحدد بعد.

القضايا المتعقلة بمعبر رفح والتسهيالت المتعلقة بقطاع غزة والحوار حول المصالحة إضافة إلـى كل 
 نتائج لقاءات الدوحة.

 15/6/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 لجنة سداسية إلدارة ملف المصالحة واتخاذ القرار لوقف التفرد تشكلتح "القدس العربي": ف .12

لجنــة المركزيــة لحركــة فــتح غيــرت مــن سياســتها المتبعــة فــي ملــف رام هللا: علمــت القــدس العربــي أن ال
المصـالحة الفلسـطينية بينهـا وبـين حركـة حمـاس، التـي كـان يـدير كـل تفاصـيلها عضـو اللجنـة ورئــيس 

 كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي عزام األحمد وحده.
لفــتح اقتراحــا مــن القيــادي فــي  وبحســب المعلومــات المتــوفرة فــإن األحمــد عــرض علــى اللجنــة المركزيــة

حركة حماس موسى أبو مرزوق يـدعو إلـى تشـكيل لجنـة حكمـاء مـن الفصـائل الفلسـطينية بخصـوص 
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ملــف المصــالحة. وُفهــم مــن اقتــراح األحمــد المنقــول مــن أبــو مــرزوق أن األول يريــد دورا مهمــًا، فقوبــل 
 طلبه بالرفض.

يــر الــذي عقــد فــي رام هللا فــي مقــر الرئاســة وعقــب رفــض طلــب األحمــد وخــالل اجتمــاع المركزيــة األخ
اتخذ قرار بتشكيل لجنة من مجموعة أعضاء في مركزية فتح لإلشراف على محادثات المصالحة بدال 

 من اقتصارها على األحمد وحده.
ومـــن الناحيـــة الثانيـــة … ويســتدل مـــن القـــرار أن جديـــة أكبــر تعطـــى لملـــف المصـــالحة هـــذا مــن ناحيـــة

 بين أعضاء اللجنة المركزية للحركة على تبوؤ أدوار قيادية. يعكس القرار التنافس
لكن البعض اعتبر أن األمر لـيس تحجيمـا لـدور األحمـد بقـدر مـا هـو محاولـة لمشـاركة أكثـر مـن رأي 

ويقولـــون إن المصـــلحة الوطنيــــة  وعقـــل فـــي إطـــار المصــــالحة، حتـــى تكـــون األمـــور أوضــــح وأشـــمل.
 حل المشاكل العالقة وطي هذا الملف.تستدعي الجدية مع سعة الصدر كي يمكن 

 16/6/2016القدس العربي، لندن، 
 

 في غزة أوقف االنقالب على الشرعية الحسمل: البردوي .13
أكد القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويـل، أن الفلسـطينيين جميعـا سـيذكرون بفخـر : غزة

 وقف االنقالب على الشرعية".من حزيران )يونيو( في غزة باعتباره محطة ل 14وامتنان يوم 
، "أن حمــاس اضــطرت إلــى األربعــاءوأوضــح البردويــل فــي تصــريحات خاصــة لـــ "قــدس بــرس"، اليــوم 

الحسم العسكري في غـزة اضـطرارا دفاعـا عـن الـدم الفلسـطيني ولوقـف الفلتـان األمنـي وحمايـة التجربـة 
برفضــها االعتــراف  الشــرعيةعلــى  وأشــار البردويــل إلــى أن "حركــة فــتح هــي التــي انقلبــت الديمقراطيــة".

، ورفضــها تســليم الســلطة وال ســيما الماليــة واإلعــالم والداخليــة، وعملــت علـــى 2006بنتــائج انتخابــات 
مـن أبنـاء الشـعب  األبريـاءإحداث ما ُيعرف بالفوضى الخالقة، من خالل تشجيع الفلتان األمني وقتل 

ح إضافة إلى ذلك إلى محاولـة إلـزام حمـاس وأضاف: "وقد أصرت فت الفلسطيني ومنهم أبناء حماس".
بنتـائج اتفاقـات أوسـلو وصـوال إلـى االعتـراف بــاالحتالل، فلـم يكـن والحـال هـذه أمـام حمـاس إال الــدفاع 

ولفـت البردويـل االنتبـاه إلـى أنـه "لـوال الحسـم  عن النفس، وحماية الدم الفلسـطيني مـن الفلتـان األمنـي".
 فة مسرحا لالعتقاالت وللتنسيق األمني مع االحتالل".العسكري في غزة، لكان القطاع كالض

 إعــالنوانتقــد البردويــل بشــدة، البيــان الصــادر عــن حركــة "فــتح" فــي لبنــان، والــذي دعــا "حمــاس" إلــى "
 الفلســـطيني "عـــنالتراجـــع عـــن انقالبهـــا علـــى المشـــروع الـــوطني والســـلطة الوطنيـــة واالعتـــذار للشـــعب 

 ".وشعباً  أرضاً سطينية والوطن جريمتها التاريخية بحق القضية الفل
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وقال البردويل: "بيان حركة فـتح وقلبـه للحقـائق بشـأن الحسـم فـي غـزة، يـأتي بينمـا وفـد حركـة فـتح فـي 
 الدوحة يبحث مع حماس سبل المصالحة، وهذا يعكس حالة التمزق والتناقض داخل فتح".

 14ه المرحلـة، لكـن يـوم وأضاف: "نحن ننأى بأنفسنا عن الخوض في سجال إعالمي مع فـتح فـي هـذ
مــن حزيــران )يونيــو( ســيظل يومــا حاســما، أوقــف االنقــالب والفلتــان األمنــي ووضــع حــدا للتعــدي علــى 

 حقوق الناس وممتلكاتهم"، على حد تعبيره.
 15/6/2016، قدس برس

 
 القواسمي: على حماس االعتذار للشعب الفلسطيني .14

الرسـمي للشـعب الفلسـطيني فـي الـذكرى التاسـعة  طالبت حركة "فـتح" حركـة حمـاس باالعتـذار :رام هللا
 لسيطرة حماس على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، إننا في "فتح" نستذكر هذا اليوم األسود على الشعب 
الفلسطيني بألم كبير لما آلت إليه األمور من استباحة حماس للـدم الفلسـطيني، وانقالبهـا بقـوة السـالح 

الشرعية وما عقب ذلك من انقسام مقيت بـين شـطري الـوطن أسـاء للشـعب الفلسـطيني ولقضـيتنا  على
الوطنيــة، وحقــق إلســرائيل مأربهــا، ونســتذكر أيضــا شــهداءنا األبطــال الــذين ســقطوا علــى أيــدي الغــدر 

ي وخاصة والخيانة وخفافيش الليل، ومعتقلينا اللذين ما زالوا في أقبية حماس للسنة التاسعة على التوال
وأوضح أن ما قامـت بـه "حمـاس" فـي مثـل هـذا اليـوم منـذ تسـعة سـنوات  قيادة كتائب شهداء األقصى.

ن كنا في حركـة فـتح نعتبـره وصـمة  هو جريمة بحق الشعب الفلسطيني كله وبحق النظام السياسي، وا 
 .عار في جبين القضية الفلسطينية

 15/6/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 ال يمتلك أي فكرة أو تصور أو رغبة إلنهاء االنقسام الفلسطيني عباس": الشعبية"قيادي بـ .15
اتهـم قيـادي فـي الجبهـة الشـعبية، الـرئيس محمـود عبـاس بأنـه ال يمتلـك أي فكـرة أو : رائد الفـي - غزة

ــداخلي، وذلــك نتيجــة خضــوعه ألجنــدة ال  تريــد تحقيــق تصــور أو رغبــة إلنهــاء االنقســام الفلســطيني ال
 المصالحة الوطنية، كما دعاه للرحيل.

عبــاس دكتــاتوري، ويصــر علــى "العلــيم دعنــا، إن  وقــال عضــو اللجنــة المركزيــة للجبهــة الشــعبية عبــد
تجاوز أدوار اللجنة التنفيذية والمجلسين المركزي والوطني، ويتمسك بزمام كل ملفات المصـالحة التـي 

مفـاتيح تطبيـق المصـالحة بيـد الـرئيس، إذ إنـه المفـوض ". وأضاف: "بهبقي تنفيذ ملفاتها عالقًا في مكت
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جــراء االنتخابــات ، ولكنــه غيــر معنــي بإنهــاء "بالــدعوة لعقــد اإلطــار القيــادي وا عــادة تفعيــل التشــريعي وا 
 االنقسام رغم انتهاء دورته في الرئاسة.

 16/6/2016الخليج، الشارقة، 
 

 ة اللبنانييلتقي وزير الداخليممثل حماس في لبنان  .16
التقى وفد من حركة حماس برئاسة ممثلها في لبنان علي بركة، وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، 

 مهنئين إياه بنجاح االنتخابات البلدية.
وأدان بركة االنفجار الذي وقع بجانب مقر بنـك بلـوم فـي منطقـة فـردان فـي العاصـمة اللبنانيـة بيـروت 

أكد حرص حركة حماس على استقرار لبنان، مشيرًا إلى أن حركة حماس و  مساء يوم األحد الماضي.
تعمـــل مـــع الفصـــائل الفلســـطينية كافـــة للمحافظـــة علـــى أمـــن المخيمـــات واســـتقرارها وتعزيـــز العالقـــات 

 األخوية اللبنانية الفلسطينية.
الدوليــة المكلفــة وتطــرق بركــة خــالل لقائــه بــالوزير اللبنــاني إلــى أزمــة األونــروا، مشــيرًا إلــى أنهــا الجهــة 

وطالــب بركــة الحكومــة  برعايـة الالجئــين الفلســطينيين وا غـاثتهم لحــين العــودة إلـى ديــارهم فــي فلسـطين.
 اللبنانية بدعم مطالب الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة الالجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان.

واالعتــداءات  الفلســطينية، مــن جانــب أخــر، أطلــع بركــة الــوزير اللبنــاني علــى آخــر مســتجدات القضــية
 واالنتهاكات اإلسرائيلية بحق المقدسات اإلسالمية، والجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

 15/6/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 

 االحتالل يسحب تصريح الدخول من عضو مركزية فتح محمد المدني .17
مان، يـوم األربعـاء، للجهـات المختصـة فـي جـيش أوعز وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبر : الناصرة

لمحمـد المـدني عضـو اللجنـة  1948االحتالل، إلغـاء تصـريح الـدخول إلـى األراضـي المحتلـة منـذ عـام 
 المركزية لحركة "فتح" ورئيس اللجنة الفلسطينية للتواصل مع "المجتمع اإلسرائيلي".

ي "قام خالل العام األخيـر بنشـاط تـآمري ضـد بأن المدن -بحسب اإلذاعة العبرية-وبرر ليبرمان قراره 
وحــدة صــف المجتمــع اإلســرائيلي، وحــاول دق إســفين بــين شــرائح المجتمــع مــن خــالل محاوالتــه إقامــة 

 أحزاب عربية وأحزاب مشتركة للعرب ولليهود من أصول شرقية في إسرائيل".
 قب المحتل.كما اتهم ليبرمان المدني بأن له نشاطا تحريضيا في صفوف البدو في الن

من جهتها، عّدت اللجنة الفلسطينية للتواصل مع "المجتمـع اإلسـرائيلي" مـا ورد فـي بيـان ليبرمـان بأنـه 
 "مغالطات لتسويغ القرار الصادر بحق المدني بفرض قيود على تحركاته".
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 وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تعمل على "إيصال رسالة سالم فلسطيني حقيقـي إلـى مختلـف شـرائح
، وهـذا هـو موقـف 1967المجتمع اإلسرائيلي تقوم على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابـع مـن يونيـو 

 ".2012اإلجماع الدولي الذي تجسد في اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطين في نوفمبر 
 16/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 على صوابية عمله النضالي دليل 48المدني من الوصول ألراضي  "إسرائيل"فتح: منع  .18

أكـــد المتحـــدث باســـم حركـــة فـــتح أســـامة القواســـمي اليـــوم الخمـــيس، أن منـــع حكومـــة االحـــتالل  :رام هللا
، هــو دليــل 1948اإلســرائيلي عضــو مركزيــة فــتح المناضــل محمــد المــدني مــن الوصــول ألراضــي عــام 

 لداخل.قاطع على صوابية عمله الوطني الفاعل والمؤثر على الرأي العام في ا
ــه  وقــال القواســمي فــي تصــريح صــحفي، إنــه لــوال أن شــعرت حكومــة بنيــامين نتنيــاهو بأهميــة مــا يفعل
الرجــل مــن تواصــل هــام مــع مختلــف الشــرائح واألحــزاب، ونجاحــه فــي مخاطبــة العقــول والتــأثير عليهــا 

ح المختلفـة خدمة للقضية الفلسطينية وعدالتها، لما أقدمت على منعه من الدخول والتواصل مع الشـرائ
 واألحزاب السياسية هناك.

 15/6/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 على مرأى العالم : جرائم االحتالل واقع معاش يوميا  قيادي بفتح .19
قال عضو المجلس االستشاري في حركة "فتح"، اللـواء الحـاج خالـد مسـمار، : سعد الدين نادية-عمان

ت االحـــتالل مـــن التمـــادي فـــي عـــدوانها وارتكـــاب جرائمهـــا المتواصـــلة ضـــّد إنـــه "ال شـــيء يمنـــع ســـلطا
الشعب الفلسطيني، عبـر التصـعيد فـي قطـاع غـزة، كمـا بقيـة األراضـي المحتلـة، باعتبـاره واقعـا معاشـا 

وأضاف مسمار، لـ"الغد"، إن "السلطات اإلسرائيلية تمضي قدما في نمط عدوانها الثابـت بحـق  يوميا".
إزاء ما تعتقده فعال بعيدا عن ضغط المساءلة والمحاسبة، أمـام االنحيـاز األميركـي لهـا، الفلسطينيين، 

 وضعف الدعم العربي اإلسالمي للقضية الفلسطينية".
ولفــت إلــى أن "قــوات االحــتالل فرضــت، فعليــا، مخطــط التقســيم الزمــاني والمكــاني للمســجد األقصـــى 

توطنين المتطــرفين، وشــّن االعتــداءات المتكــررة ضــّد المبــارك، تزامنــا مــع اقتحامــه يوميــا مــن قبــل المســ
 المصلين وحراس المسجد، وذلك أمام العالم والمسلمين جميعا".

وأكـــد ضـــرورة "إنهـــاء االنقســـام، الـــذي يـــدخل عامـــه العاشـــر، عبـــر إنجـــاز المصـــالحة وتحقيـــق الوحـــدة 
 .الوطنية في مواجهة عدوان االحتالل"
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، ولـيس توقيـع اتفاقـات جديـدة"، مبينـا أن "التصـريحات 2011العـام  ودعا إلى "تنفيذ اتفـاق القـاهرة، فـي
 الصادرة عن بعض قيادات "حماس" تنسف كل ما تم االتفاق عليه مسبقا".

 16/6/2016الغد، عمان، 
 

 اثنين بينهما أسير محرر تعتقل فلسطينيين األجهزة األمنية التابعة للسلطةحماس:  .21
التابعة للسلطة في الضفة الغربية مواطَنين اثنين بينهما أسير محرر، اعتقلت األجهزة األمنية : رام هللا

معتقال، بعضهم اعتقل  48ليبلغ بذلك عدد المعتقلين السياسيين لدى أجهزة السلطة في الضفة الغربية 
 على خلفية سياسية، والبعض اآلخر جراء قيامهم أو تخطيطهم لعمليات مقاومة ضد االحتالل.

ي بيان وصل "المركز الفلسـطيني لإلعـالم"، نسـخة عنـه، إنـه فـي الخليـل، وبعـد وقالت حركة حماس ف
سـاعات مــن رفــع الحصــار عــن مدينــة يطــا، اقتحمــت قــوة مــن األمــن الوقــائي واألمــن الــوطني المدينــة، 

عامـا( لحظـة مداهمـة المنـزل  21واعتدت بالضرب على والدة األسير المحرر محمـد جبرائيـل العمـور )
 لسيد جبرائيل العمور، وتم تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته ومصادرة جهاز حاسوب.واعتقال زوجها ا

وأضــافت حمــاس أن جهــاز الوقــائي فــي جنــين اعتقــل األســير المحــرر إبــراهيم عبيــدي مــن بلــدة بــرقين 
 سنوات في سجون االحتالل، وهو معتقل سياسي سابق لدى السلطة. 7علمًا بأنه أمضى 

 16/6/2016، مالمركز الفلسطيني لإلعال
 

 من المساعدات العسكرية بسبب أالعيب نتنياهو كبيرا  نفقد جزءا   هرتزوج: .21
رئيس الوزراء بنيامين  جاتهم زعيم المعارضة في إسرائيل إسحق هرتزو  : أ ف ب -القدس المحتلة 

كرية معارضته زيادة المساعدات العس أوبامانتنياهو بتهديد أمن البالد بعد أن أعلن الرئيس باراك 
الكونغرس أول من أمس انه  إلىوأعلن البيت األبيض في رسالة وجهها  مليون دوالر. 455بقيمة 

 .للصواريخمليون دوالر كمساعدات عسكرية مضادة  455يعارض زيادة قدرها 
في المفاوضات. وكتب على صفحته على  "ممارسة أالعيب"نتنياهو بـ  جوردًا على ذلك، اتهم هرتزو 

. "نفقد جزءًا كبيرًا من المساعدات العسكرية بسبب أالعيب نتنياهو األنانية": "فايسبوك"موقع 
من دون نظام دفاع جوي في الحرب المقبلة، فإنه بإمكاننا تشكيل  إسرائيلفي حال ترك "وأضاف: 

 ."إسرائيللجنة تحقيق في كيفية اتخاذ نتانياهو القرارات المتعلقة بأمن 
خفض في المساعدات األميركية  أيلم يحدث "، في بيان انه وأكد مكتب نتانياهو من جانبه

إلسرائيل. هناك جدال بين الكونغرس والبيت األبيض في شأن حجم الزيادة السنوية لبرنامج الدفاع 



 
 
 
 

 

 16 ص             3966 العدد:        16/6/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

من غير المالئم جعل الحوار مع " أنالمساعدات األميركية ستزيد. وتابع  أن، مضيفًا "الصاروخي
 ."لهجمات السياسيةلشن ا أداةالواليات المتحدة 

 16/6/2016الحياة، لندن، 
 

 "مكافحة اإلرهاب" بالقراءتين الثانية والثالثة قانون قّر تالكنيست  .22
أقّر الكنيست اإلسرائيلي، يوم األربعاء، "قانون اإلرهاب" الذي طرحته وزيرة العدل اإلسرائيلية أيليت 

ى الضالعين بنشاطات إرهابية ضد شاكيد )حزب البيت اليهودي(، ويهدف إلى تشدد العقوبات عل
 دولة إسرائيل. وُوصف القانون بأنه يمنح القضاء اإلسرائيلي مزيدا من األدوات لمواجهة اإلرهاب.

عاما على  30ووفق القانون الجديد، سيكون بإمكان المحكمة اإلسرائيلية إصدار أحكام بالسجن لمدة 
يف اإلداري. ويساوي القانون الجديد بين منفذ جرائم متصلة اإلرهاب، كما وتم تشريع إجراء التوق

 العملية ومقدم المساعدة له، إذ يمكن إنزال عقوبة صارمة بحق االثنين دون التمييز بدورهما.
ويوسع كذلك العقوبات التي يمكن إنزالها بحق كل من يتضامن مع تنظيم إرهابي، أكان عبر نشر 

ن الذي خرج إلى حيز التنفيذ للتو على عقوبة ترحيبات، أو رفع أعالم خاصة به. وينص القانو 
 السجن المؤبد كحد أدنى لمن يرأس تنظيم إرهابي، بصورة مباشرة أو مداورة.

ويحّدد القانون عقوبات صارمة لنشاطات عديدة متعلقة باإلرهاب مثل: بيع السالح، واالنضمام إلى 
 تنظيم إرهابي، وتدريب أشخاص في إطار نشاط إرهابي.

قانون الجديد من صالحيات وزير الدفاع ورئيس الحكومة فيما يخص اإلعالن عن منظمة ويوسع ال
 معينة إرهابية، وذلك بمجرد توصية من جهاز األمن الداخلي، ومراجعة المستشار القانوني للحكومة.

 15/6/2016، المصدر، إسرائيل
 

 "تدين مصادقة الكنيست على قانون "مكافحة اإلرهاب المشتركةالقائمة  .23
أكدت القائمة المشتركة داخل الكنيست اإلسرائيلي يوم األربعاء، أن سن قانون "مكافحة  :رام هللا

اإلرهاب"، تجٍل ليهودية الدولة وقضاء على الحريات وتصعيد خطير يهدف إلى ترهيب وتقويض 
عية مع العمل السياسي للفلسطينيين، وتجريم كل شخص بذريعة عالقته السياسية والثقافية واالجتما

 أبناء شعبه في الضفة الغربية وغزة، ومناهضته لالحتالل ومساندته لضحاياه.
، على القانون بالقراءتين األربعاءوعقبت القائمة بذلك على مصادقة الكنيست اإلسرائيلي، مساء 

 نائبا. 16صوتا ومعارضة  57الثانية والثالثة، بأغلبية 
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يكتنف هذا القانون االستعماري، الذي يوّفر أدوات  وجاء في بيان القائمة المشتركة إن الغموض
جديدة للسلطات اإلسرائيلّية، إلى جانب تكريس قوانين الطوارئ الوحشّية القمعية السارية منذ عهد 
االنتداب البريطانّي، حيث يمنح وزير األمن الصالحية إلعالن مجموعة "تؤيد نشاطا إرهابيا" 

 ذ أي عملية من هذا النوع.كـ"مجموعة إرهابية" حتى لو لم تنف
وأوضحت القائمة المشتركة في بيانها أن القانون ينضح بالعنصرية وبصالحيات ديكتاتورية شمولية، 

نسانية وديمقراطية.  كاالعتقال اإلداري وحظر مغادرة البالد، ويخلو من أي قيم أخالفية وا 
وغير ديمقراطية، التي تسنها الكنيست  وقالت: "إن القانون استمرار لسيل القوانين التمييزية العنصرية

بمبادرة االئتالف الحكومي المتطرف، وتهدف ترسيخ مبدأ "يهودية الدولة" وبذلك فإنه يقضي نهائيا 
على أكذوبة "يهودية وديموقراطية"، السيما وأنه يقضي على الحريات الديموقراطية الفردية وأبسط 

 اوى مكافحة اإلرهاب.حقوق اإلنسان، ويحاصر الوجود الفلسطيني بدع
 16/6/2016القدس، القدس، 

 
 يرفضون الحظر اإلسرائيلي لدخولهم "األقصى" "القائمة المشتركة"نواب  .24

أعلن أعضاء الكنيست العرب في القائمة المشتركة التي تمثل فلسطينيي : جرايسي برهوم- الناصرة
ك، بقرار جارف من الكنيست المسجد األقصى المبار  إلى، أمس، رفضهم الستمرار حظر دخولهم 48

يمنع كل النواب من دخول الحرم القدسي، وأكد النواب، على حقهم الطبيعي والديني والوطني 
والصالة فيه؛ رافضين وضعهم في خانة واحدة مع نواب اليمين المتطرف  األقصىوالقومي، لزيارة 

 مسمى.أجل غير  إلىوالمستوطنين. إذ قرر الكنيست تمديد حظر دخول النواب 
 16/6/2016، الغد، عّمان

 
 "إسرائيل"في  الداخل أقلية قومية تعيش في وطنها وليست سبطا فلسطينيوودة: ع .25

النائب أيمن  48وديع عواودة: أكد رئيس القائمة المشتركة في الكنيست داخل أراضي  –الناصرة 
رائيل كما قال رئيسها عودة أن فلسطينيي الداخل أقلية قومية تعيش في وطنها، وليست سبطا في إس

رؤوفين ريفلين الذي اقترح من طرفه خطة لوقف انقساماتها الداخلية ألسباط. جاءت أقوال عودة 
خالل مشاركته في مؤتمر هرتزليا السنوي للمناعة القومية الذي خصص هذا العام لمناقشة خطاب 

ه حذر من االنقسامات بين الذي ألقاه ريفلين في مؤتمر هرتزليا السابق، وفي "األسباط األربعة"
 شرقيين وغربيين وبين علمانيين ومتدينين وبين عرب ويهود، وبين أغنياء وفقراء.
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وقال النائب عودة في المؤتمر األمني الطابع، إنه يوافق على أقوال ريفلين بضرورة التقريب بين 
لمواطنة المشتركة لـ مجموعات مختلفة من المجتمع وضرورة العمل للصالح العام وعلى أهمية بناء ا

 "كل األسباط."
ولكنه أكد في الوقت نفسه أن خطاب الرئيس ريفلين يقفز عن قضيتين رئيسيتين تتعلقان 

نماسبًطا "بالفلسطينيين، مشيرا إلى حقيقة أن فلسطينيي الداخل ليسوا  أقلية قومية تستحق حقوًقا  وا 
ين يتجاهل أيضا كليا القضية المركزية ونبه عودة إلى أن خطاب ريفل "المدنية.جانب  إلىقومية 

 وهي أن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل التحرر.
   16/6/2016القدس العربي، لندن، 

 
 ألعداء السالم حقيقيا   المدني أصبح يشكل قلقا  ينتقد قرار ليبرمان: محمد عودة  .26

عاء، قرار وزير الجيش أدان النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بالكنيست األرب :رام هللا
اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان بمنع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني من الدخول إلى 

فقد خطب عودة مباشرة في الكنيست عقب معرفته بهذا المنع، بقوله: إن المدني  .1948أراضي 
سرائيلي يرى أن المدني يشكل أصبح يشكل قلًقا حقيقيا ألعداء السالم، ومن الواضح أن االحتالل اإل

 خطًرا حقيقًيا، ولهذا يريد أن يقطع بناءه الجسور مع قوى يهودية معادية لالحتالل.
ووجه النائب عودة تحية حارة للمدني، مؤكًدا أن دوره في تحريك قوى داخل إسرائيل لتقف ضد 

عودة سيأتي ذاك اليوم  وتابع االحتالل أصبح يشكل هاجًسا أساسًيا للمؤسسة الحاكمة في إسرائيل.
 الذي نحتفي به مع المدني وكافة المناضلين بانتهاء هذا االحتالل البشع.

 16/6/2016القدس، القدس، 
 

 الليكود والبيت اليهودي يعارضون مبادرة السالم العربية حزبيكنيست من الأعضاء  .27
والبيت اليهودي، يوم  عضوا في الكنيست من حزبي الليكود 22أبدى  :"القدس" دوت كوم -تل أبيب 

 األربعاء، معارضتهم لمبادرة السالم العربية.
وبحسب اإلذاعة العبرية العامة، فإن األعضاء أبدوا في بيان مشترك لهم تأييدهم لتحقيق السالم 
قامة عالقات اقتصادية مع الدول العربية، غير أنهم يعارضون المبادرة لما تتضمنه بنود بإقامة  وا 

دخال الجئين فلسطينيين دولة فلسطينية  بعاد مئات اآلالف من اليهود عن بيوتهم وا  وتقسيم القدس وا 
 إلى إسرائيل.

 15/6/2016القدس، القدس، 
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بالنسبة  مسؤول إسرائيلي: المواجهة القادمة مع حماس ستكون األخيرة وعباس مشكلة مركزية .28
 "إسرائيلـ"ل

اإلسرائيلية بأن حكم حماس في قطاع غزة  عدفاهدد مسؤول رفيع المستوى في وزارة ال: بالل ضاهر
سينهار في العدوان المقبل الذي ستشنه إسرائيل على القطاع، وتوقع هدوءا في الجبهة مع حزب هللا 
خالل السنوات القريبة، ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن(، بأنه مشكلة مركزية 

 كي، رجب طيب إردوغان.بالنسبة إلسرائيل، وشن هجوما ضد الرئيس التر 
جاء ذلك خالل لقاء هذا المسؤول، وبسبب طبيعة التصريحات وكونها اتخذت جانبا سياسيا فإنه 

اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وذلك خالل لقاء مع مراسلين  دفاعيرجح أن هذا المسؤول هو وزير ال
 عسكريين، يوم األربعاء.  

ال مصلحة لدينا بالسيطرة "ع غزة، زعم المسؤول أن وفي الوقت الذي تواصل إسرائيل حصار قطا
على غزة، وطالما أنه ال يوجد بديل للحكم فإنه ليس ثمة ما نبحث عنه هناك. لكن من الجهة 
األخرى، ال يمكننا أن نخوض حرب استنزاف متواصلة. ولذلك فإن المواجهة المقبلة يجب أن تكون 

اع. ونحن ال نبحث عن مغامرات، لكن مواجهة مع المواجهة األخيرة من حيث حكم حماس في القط
 .  "حماس ال يمكن منعها. فهذا تهديد يتواصل ويتصاعد وعلينا أن نكون مستعدين وجاهزين

أبو مازن "، مضيفا أن "نحن أقوياء في الحلبة العسكرية وضعفاء في الحلبة السياسية"وتابع المسؤول 
ليس معنيا بتقدم العملية "، معتبرا أن عباس ""سيإرهاب سيا"يستغل هذا، وأنا أسمي هذا األمر

 ."السياسية ويريد تجميد الوضع، وحتى لو جرت مفاوضات معه فإنها ال تقود ألي مكان
أبو مازن لم يزر نابلس وجنين منذ ثماني سنوات. وفي موازاة ذلك زار باريس "وتابع المسؤول أن 

السلطة فقد شرعيته القانونية بأن يحكم رئيس "، معتبرا أن "ولندن وبروكسل عشرات المرات
 .  "الفلسطينيين

وأشار المسؤول اإلسرائيلي إلى أن التنسيق األمني بين إسرائيل وروسيا في سورية، وكذلك العالقات 
السند األمني الحقيقي إلسرائيل هي الواليات "الروسية، جيدة، لكنه أشار إلى أن  –اإلسرائيلية 

ال يمكن تجاهله. وينبغي أخذ كل شيء في سياقه والواليات المتحدة هي  المتحدة. وروسيا هي عامل
 .  "حليفنا األساسي

وتحفظ المسؤول اإلسرائيلي من تطبيع العالقات بين إسرائيل وتركيا، معتبرا أن تطبيعا كهذا وتمكين 
مصر من شأنه أن يثير غضب "تركيا من تنفيذ مشاريع في قطاع غزة )بناء محطة توليد كهرباء( 

. وأضاف أن "لست متحمسا لالتفاق الذي يعملون عليه اآلن"وأنه  "ودول أخرى مثل قبرص واليونان
 ."يصعب علّي فهم شخص يرى بالنظام النازي نموذجا"عليه. وقال إنه  "ليس مقبوال"سلوك إردوغان 
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ين وينبغي مجان"وتطرق إلى االعتداءات التي ترتكبها المنظمات اليهودية اإلرهابية وقال إنهم 
 .  "تحييدهم

ال حاجة لمغامرات ويعلون كان محقا "وقال المسؤول إنه يؤيد البناء داخل الكتل االستيطانية وأنه 
وتطرق المسؤول اإلسرائيلي إلى التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية، قائال إن  ."بهذا الخصوص

ال يصنعون جميال لنا وربما "ئيل وأنه الفلسطينيين بحاجة إلى هذا التنسيق أكثر مما تحتاجه إسرا
 ."العكس صحيح

 15/6/2016، 48عرب 
 

 خاصة االنتفاضة الحالية "إسرائيل"الساحة الفلسطينية تفرض تحديات كبيرة على  هاليفي: .29
، اإلسرائيليرئيس شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش  : قالالقدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

أن الساحة الفلسطينية تفرض  ي، في كلمته أمام مؤتمر "هرتسليا" السنوي الجنرال هرتسي هاليف
تحديات كبيرة على إسرائيل، خاصة أن االنتفاضة الحالية، تعكس عمليًا عدم تجاوب من الشارع 
الفلسطيني في الضفة الغربية، إذ يطلق عليها الفلسطينيون هناك ومعهم السلطة تعبير الهّبة، بينما 

حماس" انتفاضة، وتطالب بتفجيرها كانتفاضة شعبية في الضفة الغربية والقدس. تسميها حركة "
ووصف هاليفي االنتفاضة الحالية بأنها "انتفاضة ما بعد الحداثة، مناهضة لأليديولوجيات والفصائل 

 والتنظيمات".
تسعى  ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها محمود عباس، "تعارض الكفاح المسلح، لكنها

 .بموازاة ذلك إلى تدويل الصراع، ونقله إلى الساحة الدولية"
 15/6/2016، العربي الجديد، لندن

 
 سنحوله إلى دولة الجئينالمقبلة هاليفي يهدد لبنان: في الحرب  .31

أعاد اقتراب الذكرى العاشرة لعدوان تموز، أو ما يعرف بحرب لبنان الثانية، إلى أذهان : حلمي موسى
ين ذكرى تلك الحرب، فعمدت الكثير من الجهات إلى محاولة دراسة ما جرى حينها وأثر اإلسرائيلي

 التغييرات على الواقع الراهن.
وفي مؤتمر هرتسليا حذر رئيس شعبة االستخبارات العسكرية الجنرال هرتسي هاليفي من أن الحرب 

في المواجهة المقبلة ستكون تجارب الجبهة الداخلية "، وأن "حزب هللا لن تكون بسيطة"المقبلة مع 
. كما أن الجيش اإلسرائيلي يراجع استعدادات قواته النظامية واالحتياطية ومنظوماته "بالغة الشدة

 النارية تحسبا لحرب لبنان الثالثة.
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وعمد هاليفي إلى تحليل سيرورات الوضع في الشرق األوسط في السنوات األخيرة، فأشار إلى أن 
صفه بأنه عدم استقرار مستقر. ينبغي علينا التعود على أنه غير مستقر. الشرق األوسط يمكن و "

سرائيل هي الجهة األقوى في المنطقة. فالجيوش الكبرى تزداد ضعفًا، وتزداد تغيرًا. ومن حولنا  وا 
تتطور مخاطر جديدة، خطر النار، خطر التسلل بطرق مختلفة. وربما من تجارب المحرقة نحمل 

 ."لضعففي نفوسنا شعورا با
الحرب "وعلى خلفية الذكرى العاشرة لحرب لبنان الثانية، وفق التقويم العبري، أوضح هاليفي أن 

المقبلة في الشمال ستكون في األساس مختلفة، حتى عن حرب لبنان الثانية وعن الجرف الصامد، 
بهة الداخلية ولكن مختلفة أيضا عن حرب يوم الغفران وما بعدها. في حرب يوم الغفران سقط في الج

 ."قتيل واحد من صاروخ سوري. والوضع في المعركة المقبلة سيكون مخالفا تماما
يبدو أن الطرفين ال يعارضان مرور عقد آخر من الهدوء. نحن "وقال رئيس شعبة االستخبارات أنه 

ن بسيطة. ال نريد الحرب، لكننا نستعد لها، ونحن نحسن من قدراتنا. وأعتقد أن الحرب المقبلة لن تكو 
قتيل، وهذا يؤثر جدًا على التنظيم، فهو يعيش  1500ففي الحرب في سوريا خسر حزب هللا حوالي 

 ."التحدي في سوريا، وقد مر بتجارب صعبة وكذلك حقق نجاحات
إذا وقعت حرب أخرى فإن إسرائيل سترمم ما يتضرر وتعيد البناء من جديد. "وأضاف هاليفي أنه 

متقدم. أما لبنان فإنه سيتحول إلى دولة الجئين يتعذر عليها ترميم نفسها،  فنحن مجتمع قوي، مجتمع
 ."وحزب هللا سيخسر قاعدة تأييده السياسي

نني أقول بحذر شديد إ"، قال هاليفي "حزب هللا"وحول جودة المعلومات االستخبارية إلسرائيل عن 
لخطواتنا تأثيرا ". وأضاف أن "إنه لم يحدث أبدًا أن علم جيش عن عدوه بقدر ما نعلم عن حزب هللا

كبيرا جدًا على الشرق األوسط، وأنا أسمح لنفسي بالقول إن هذا بات أكثر من أي وقت مضى. 
فالحروب تغيرت، وينبغي القول إن تجارب الحروب، سواء في الجبهة أو في الداخل، تتغير. 

 ."ور النووي قائمفالمشروع النووي قيد في السنوات القريبة، لكن من جهة أخرى التص
 16/6/2016، السفير، بيروت

 
 الجيش اإلسرائيلي يقرر توبيخ ضابط قصف مبنى في غزة إكراما  لذكرى جندي .31

أن ضابطًا في الجيش، قصف بصورة غير مصرح  "اإلسرائيلي"قرر القضاء العسكري : )أ.ف.ب(
 بل سيتم توبيخه فقط.، لن يمثل أمام المحكمة، 2014له بها مبنى في قطاع غزة خالل حرب عام 

أوصى أن يتم توبيخ "وقال جيش الحرب في بيان أصدره أمس األربعاء، إن المدعي العام للجيش 
. ويتهم الضابط بأنه أمر جنوده بإطالق النار على مبنى "اللفتانت كولونيل نيريا يشورون رسمياً 
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يق الشرطة العسكرية خلص تحق"فلسطيني، إحياء لذكرى جندي قتل خالل الحرب. وأضاف البيان 
لى أنه لم يوقع أي أضرار أو إصابات  ."إلى أن إطالق النار لم يكن مبررًا باالحتياجات العمالنية، وا 

 16/6/2016الخليج، الشارقة، 
 

 بلغت أكثر من نصف مليون دوالر نفقات نتنياهو في زيارته نيويورك"هآرتس":  .32
ئيلّية بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية التي بعدما حاول رئيس الحكومة اإلسرا: 48عرب  -لندن 

يتوالها، عرقلة إصدار تقرير مالي طلبه محاٍم إسرائيلي عن رحلته إلى نيويورك نهاية أيلول )سبتمبر( 
من العام الماضي للمشاركة في الجمعية العاّمة لألمم المتحدة، قدمت الحكومة اإلسرائيلّية كشفًا 

 نتنياهو الشخصّية. "رفاهّية"وازنة الدولة ُصرفت على بأرقام ضخمة أول من أمس من م
 1600وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس، أن تسريحة شعر نتنياهو خالل الزيارة كّلفت 

دوالر تقاضتها خبيرة تجميل في مقابل وضع المكياج له. وأضاف أن  1750دوالر، باإلضافة إلى 
ألف  625ل )أكثر من نصف مليون دوالر(، منها كمليون شي 2.1الكلفة اإلجمالّية للرحلة بلغت 

ل تكاليف السفر لوحده. كمليون ونصف المليون ش 1.5ل قضاها في نيويورك، باإلضافة إلى كشي
ووردت في التقارير مبالغ ضخمة أخرى صرفت في نيويورك، حّتى في الفندق ذاته، إذ تقاضى 

ألف دوالر مقابل تخزين األثاث في  16ناح نتنياهو، ودوالر لقاء تغيير األثاث في ج 3,500الفندق 
، "يديعوت أحرونوت"ألف دوالر تقريبًا لتعديل أثاث الغرفة(، أما صحيفة  20مخازن الفندق )أي 

دوالرًا لقاء الحصول عليها في الواليات المتحدة؛ في حين كّلفت وجبات نتانياهو  60فكّلفت الموازنة 
دوالر لـ  6,900دوالرات، باإلضافة إلى  210، وكّلف غسيل مالبسهما دوالراً  1,860وعقيلته سارة 

 ."تنظيف خاص للجناح"
 16/6/2016الحياة، لندن، 

 
 : الحكومة اإلسرائيلية تناقش خطة لهدم آالف المباني العربية"48"عرب  .33

" أنه من المقرر أن تبحث الحكومة اإلسرائيلية في جلستها 48علم موقع "عرب : بالل ضاهر
 ألسبوعية يوم األحد المقبل خطة لتنفيذ أوامر الهدم في البلدات العربية على وجه التحديد.ا

 إلنجاع تطبيقوقدم الوزيران من حزب الليكود زيئيف الكين وياريف ليفين خطة شاملة للحكومة "
رات قوانين التنظيم والبناء" بحسب وصفهما، والتي تستهدف باألساس البلدات العربية التي تضم عش

آالف البيوت غير المرخصة. والجدير بالذكر أن دراسات أكاديمية أجريت حول موضوع البناء غير 
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المرخص في البلدات العربية، أكدت أن هذا الوضع ناجم عن سياسة الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة 
 ضد المجتمع العربي.

تصدار أوامر الهدم بالمحاكم تسريع تطبيق أوامر الهدم و"إنجاع" عملية اس إلىوتهدف الخطة 
 لتصبح أسرع، وتشمل رصد ميزانيات بما فيها ميزانيات لتمويل الشرطة وقوات الهدم.

يذكر أن مقدمي الخطة يعارضان تنفيذ أوامر الهدم بالمستوطنات بل ويدعيان إلى شرعنتها قانونيا. 
المرخص في المدن والبلدات  كذلك فإن السلطات اإلسرائيلية ال تطبق القانون أبدا ضد البناء غير

 اليهودية داخل الخط األخضر.
 15/6/2016، 48عرب 

 
 مساكن لليهود في قلب حي سلوان ثالثةقرار بناء تدين منظمات إسرائيلية يسارية  .34

دانت منظمات إسرائيلية يسارية قرار اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة للبلدية : الحياة –الناصرة 
لفلسطيني في اإلسرائيلية للقدس أمس إقامة مبنى جديد من ثالث وحدات سكنية في قلب حي سلوان ا

االستيطانية التي  "عطيرت كوهنيم"القدس المحتلة معدة لسكن اليهود، وذلك استجابًة لطلب جمعية 
 تنشط علنًا لتهويد القدس العربية المحتلة.

 16/6/2016الحياة، لندن،  
 

 صحف إسرائيلية: الحرب القادمة على غزة إلسقاط حماس .35
بتداول تحذيرات أصدرها جنرال إسرائيلي رفيع المستوى  انشغلت الصحافة اإلسرائيلية بصورة مفاجئة

إمكانية اندالع حرب وشيكة ضد حركة المقاومة  بشأن-هويتهرفض كشف -أمس األربعاء 
 اإلسالمية )حماس( في غزة قد تكون الستئصال وجودها كليا بالقطاع.

ة الجديدة لوزارة وقال الخبير العسكري اإلسرائيلي في صحيفة هآرتس عاموس هارئيل إن الرسال
 الدفاع اإلسرائيلية تفيد بأن الحرب في غزة قادمة ال محالة.

ونقل عن الضابط اإلسرائيلي رفيع المستوى خالل حديثه لعدد من المراسلين العسكريين أن الجيش 
اإلسرائيلي بصدد تجهيز خططه القتالية العملياتية لهذا األمر، وهو ما يشير إلى أن تولي أفيغدور 

 مان منصب وزير الدفاع الجديد تبعته تغييرات في البرامج والتوجهات.ليبر 
وتحدثت المراسلة العسكرية لصحيفة "إسرائيل اليوم" ليالخ شوفال عن حاجة إسرائيل إلى المسارعة 
إلعداد برامجها العسكرية القتراب المواجهة الحتمية مع حماس، وقالت إن إسرائيل ال تبحث عن 

 ، لكن الجيش مطالب بأن يكون على أتم الجاهزية لمواجهة من هذا النوع.استفزازات مع حماس
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 حروب الالخيار 
وأضافت "في حال وقعت الحرب القادمة مع حماس فإنها يجب أن تكون الحرب األخيرة تجاه 

 سلطتها في غزة، في ضوء أن إسرائيل مسموح لها بأن تخوض ما سمتها "حروب الالخيار".
ي اإلسرائيلي األكثر شهرة بصحيفة يديعوت أحرونوت رون بن يشاي أن في ورأى الخبير العسكر 

إشارة إلى أن التهديد بإسقاط سلطة  -الذي لم يكشف عن هويته-تصريحات الجنرال اإلسرائيلي 
 حماس في غزة أمر بات مدرجا بالنقاشات اإلسرائيلية الداخلية.

قائما في غزة في حال سقطت حماس، لكنها  وقال إن إسرائيل ال ترى في هذه اللحظة بديال سلطويا
في الوقت ذاته ال تستطيع االستمرار في حرب استنزاف غير متوقفة مع الحركة، وأضاف يجب أن 
تكون المواجهة القادمة مع حماس هي األخيرة بالنسبة لحكمها لقطاع غزة، ويجب أن تكون إسرائيل 

 مستعدة لها بصورة دائمة.
 ال بديل لحماس

اق نفسه، قال المراسل العسكري لصحيفة معاريف نوعام أمير إن المواجهة القادمة مع وفي السي
حماس سوف تستهدف قادتها رغم أنه ليس لدى إسرائيل عنوان يمكنها أن تسلم مفاتيح غزة إليه بعد 

 ضرب الحركة، وأضاف آن األوان لوقف حروب االستنزاف مع حماس.
ؤوبين بارك في الصحيفة ذاتها أن حماس تجد نفسها في من جهته، كتب المستشرق اإلسرائيلي ر 

سرائيل،  مفترق طرق في ضوء ازدياد الضغط عليها الذي يصل حد الخنق من قبل مصر وا 
 باإلضافة إلى إغالق صنبور المال اإليراني.

وقال إن ذلك يدفع الحركة إلى محاولة إظهار نفسها على أنها ليست جزءا من مشروع اإلخوان 
في المنطقة، بل هي حركة تحرر وطني فلسطينية دينية وتسعى في الوقت ذاته للمحافظة  المسلمين

 على قدراتها العسكرية وجاهزيتها غير المتوقعة في مواجهة قادمة مع إسرائيل.
ال اإلخباري أمير بوخبوط أن إسرائيل ليست لديها مصلحة في اورأى الخبير العسكري في موقع و 

ن حماس باتت تشكل تهديدا متناميا، واصفا أي محاوالت للتوصل إلى السيطرة على غزة رغم أ
 تفاهمات مع الحركة بأنها كالم فارغ، ألنها تهدف إلى تدمير إسرائيل.

وفي سياق متصل، نقل مراسل موقع "ويلال" شبتاي بنديت عن رئيس جهاز االستخبارات العسكرية 
غير معنية بمواجهة جديدة تجاه إسرائيل، لكنها ال اإلسرائيلية الجنرال هرتسي هاليفي قوله إن حماس 

تتوقف عن بناء المزيد من قدراتها العسكرية ضدها، وهي تجد نفسها في وضع مالي واقتصادي 
 صعب، مشيرا إلى أن تل أبيب تهدف باستمرار إلبقاء حركة حماس تحت الردع.

  16/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 توطيد العالقات مع مصر واألردن والسعودّية التي أسس لها يعلون تل أبيب: ليبرمان سيسعى إلى  .36
قالت مصادر فلسطينّية رفيعة الُمستوى في رام هللا لُمحلل شؤون الشرق  زهير أندراوس: –الناصرة 

األوسط في موقع )تايمز أوف أزرائيل(، افي يسسخاروف، قالت إّن األخبار عن تعيين أفيغدور 
يعلون في منصب وزير األمن قوبلت في رام هللا بارتياٍع وذهوٍل، على ” غيبو “ليبرمان مكان موشيه 

حّد تعبيرها. وأضاف الُمحلل اإلسرائيلّي قائاًل إّن يعلون، الذي كان شريًكا للبلدان العربية والسلطة 
الفلسطينية في عمليات وخطوات لم يّتم الكشف عنها، تخّلى عن منصبه وترك مكتبه لصالح رجل 

 ليه في العالم العربي كمتنمر، بحسب وصفه.ُينظر إ
ولكن، أضاف الُمحلل اإلسرائيلّي، في حين أّن يعلون سُيفتقد كثيًرا، أوضح الُمحلل الُمخّتص بالشؤون 
العربّية، قد تكون البراغماتية هي التي ستنقذ الموقف. ولفت أيًضا إلى أّنه ُينظر إلى يعلون في الدول 

حقيقّي لحفاظه على السالم في المنطقة. عالوة على ذلك، أوضح الُمحلل  استراتيجيالعربّية كشريك 
أّن وزير األمن السابق يعلون يحظى بشعبيٍة بشكٍل خاّصٍ عند الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
الذي التقى به مرة واحدة على األقل وتحدث معه هاتفًيا عًدة مرات. وأردف يسسخاروف قائاًل إّن 

 يًضا بزيارة العاصمة األردنّية عّمان سًرا، بعيًدا عن األضواء والكاميرات.يعلون قام أ
وشّدّد الُمحلل، نقاًل عن مصادر إسرائيلّية رفيعة جًدا، على أّنه بهدوء، قامت الدولة العبرّية ببناء 

الجانب  ودفاعية مع هذه البلدان العربّية، وبالتالي أوضح أّنه يتحّتم على استراتيجيةمنظومة عالقات 
اإلسرائيلّي أن ُيكيل المديح ليعلون على ذلك. وبرأي يسسخاروف، فإّنه مع الفلسطينيين كان األمر 

 مختلف قلياًل، موضًحا أّن قيادة السلطة الفلسطينية لم تكن من المعجبين بيعلون.
ف الُمحلل، حتى وتابع قائاًل: كان ُينظر إليه كعدٍو للسلطة الفلسطينية، وهذا ليس سرًّا. مع ذلك، أضا

رام هللا أدركت أّنه بإمكانها االعتماد على االستقرار في سياسات يعلون. ووفًقا للمصادر اإلسرائيلّية 
عينها، قال الُمحلل اإلسرائيلّي، فإّن وزير األمن الذي قام رئيس الوزراء اإلسرائيلّي بنيامين نتنياهو 

ي السياسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، بإقالته لصالح ليبرمان، كان واحًدا من أهم مهندس
 وخاّصًة الجهود التي بذلها في وقف العنف.

ولفت إلى أّن يعلون والنظام الدفاعي ككل عملوا في األشهر الثمانية األخيرة كرجال إطفاء في 
، أشار األراضي الفلسطينية، وسارعوا إلى إخماد الحرائق، ونجحوا بذلك بشكل كبير. عالوة على ذلك

منسق أنشطة الحكومة اإلسرائيلّية في األراضي الفلسطينّية الُمحتّلة، “الُمحلل، إلى أّن َمْن ُيطلق عليه 
الجنرال يوآف مردخاي، حظي بالتقدير جراء ذلك: يعلون وأولئك الذين يقفون وراءه حرصوا على أْن 

ب الذئب الوحيد والسكان تقوم إسرائيل بكّل ما هو ممكن للتمييز بين منفذي الهجمات بأسلو 
الفلسطينيين بشكل عام. وهكذا، حتى في األيام التي وقعت فيها ثالث أو أربع هجمات، لم تسَع 
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إسرائيل إلى المس بالسلطة الفلسطينية، وقوى األمن امتنعت عن المس بالمدنيين األبرياء، وتّم 
 السماح للعمال باالستمرار في دخول إسرائيل.

حتى في أسوأ األيام من حلقة العنف األخيرة، استمر التعاون األمني مع السلطة وساق قائاًل إّنه 
الفلسطينية. ولفت إلى أّن القوات الفلسطينية أوقفت نشطاء فلسطينيين وقامت بتمرير معلومات 
إستخباراتية حول تخطيط مجموعات لتنفيذ هجمات، على حّد تعبير المصادر التي تحدثت للُمحلل 

 يسسخاروف. 
ن جهة أخرى، شّدّد الُمحلل اإلسرائيلّي في سياق تحليله، على أّنه ال توجد هناك حاجة للذعر م

والبدء بفتح المالجئ، وهي الكلمات التي قالها البعض في منطقة تل أبيب بعد اإلعالن عن تعيين 
كثر تطرًفا ليبرمان وزيًرا لألمن. ُيعرف عن ليبرمان، قال يسسخاروف، بالفعل تصريحاته ومواقفه األ

 وصقورية، ولكّنه أيًضا سياسّي براغماتي وانتهازّي.
ساعة إذا  48وأشار إلى أّنه على الرغم من تعهده باغتيال القيادي في حماس إسماعيل هنية خالل  

تي الجنديين اإلسرائيليين من غزة، على سبيل المثال، فهو لن يفعل ذلك في الواقع. لم تتم إعادة جث
بداًل من ذلك، قالت المصادر في تل أبيب، سُيحاول ليبرمان بداية إضفاء بعد االستقرار على 
المؤسسة الدفاعية في محاولة إلثبات أّنه مسؤول ومتزن، بعيًدا عن صورة أزعر الحي التي يظهر 

، الذي تبثه القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلّي. ”إيرتس نهديرت“ي البرنامج الساخر عليها ف
في وزارة األمن ال تشبه ما  14-بكلمات أخرى، قال يسسخاروف، األمور التي تراها من الطابق الـ 

ئاًل إّنه تراه في مؤتمر حزبي أْو في تجمعات يوم السبت الثقافية التي يعشقها السياسيون. وساق قا
 حتى الدول العربية والفلسطينيون لن ُيسارعوا إلى مقاطعة وزير األمن الجديد.

وبرأيه، قد ترى السلطة الفلسطينية في ليبرمان عدًوا ألسباب عّدة، من بينها أّنه مستوطن )ُيقيم في 
أّشد خصوم  بالضّفة الغربّية الُمحتّلة( وُيعتبر صاحب عالقات مع محمد دحالن،” نوكديم“مستوطنة 

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. لكن مع ذلك، غريزة البقاء عند السلطة الفلسطينية وقائدها 
ستجبرهم على النظر في سياسة الوزير الجديد قبل اتخاذ قرارات دراماتيكية. ومصر أيًضا، أّكد 

صف الّسد العالي، وكذلك الُمحلل، التي أعلنت عنه شخصّية غير مرغوب فيها بالقاهرة بعد تهديده بق
األردن وحتى السعودية، يدركون بأّن هناك عدًدا ليس بقليٍل من المصالح المشتركة بينهم وبين 

 إسرائيل، وحتى ليبرمان سيسعى للحفاظ عليها، على حّد تعبير الُمحلل اإلسرائيلّي.
 15/6/2016، رأي اليوم، لندن
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 خ على المستوطنات ومسابحهاالضفة يقابله بذ على"تقتير مائي" إسرائيلي  .37
تظهر األرقام التي حصل عليها رئيس المجلس القروي في برقة قرب نابلس : يونس محمد-برقة 

شمال الضفة الغربية، من شركة المياه اإلسرائيلية "مكروت"، أن مستوطنة "شافي شمرون" التي ال 
اعة، فيما تحصل خمس قرى كوبًا من المياه كل س 40نسمة، تحصل على  600يتجاوز عدد سكانها 

 كوبًا فقط. 60ألف نسمة على  19فلسطينية عدد سكانها 
وتشهد مناطق جنين ونابلس وسلفيت شمال الضفة نقصًا حادًا في مياه الشرب، خصوصًا في فصل 

 الصيف نتيجة محدودية كميات المياه التي تضخها شركة المياه العامة اإلسرائيلية لهذه المناطق.
ن أهالي قريته والقرى المجاورة يعانون إلمجلس المحلي في برقة بسام دغلس لـ "الحياة" وقال رئيس ا

وسائل بدائية للحصول عليها. وأضاف:  إلى ويلجؤون من نقص شديد في المياه العام الحالي، 
"يشتري الناس الماء عبر صهاريج تنقله جرارات زراعية من عين ماء قرب القرية". وتابع أن سكان 

األخرى ينقلون المياه عبر صهاريج كبيرة تنقلها من مناطق بعيدة، وهو ما يجعلهم يتحملون  القرى 
 أعباء مالية كبيرة.

خمس مناطق يتم تزويدها المياه على التوالي، بحيث تحصل كل  إلىوقسم المجلس البلدي القرية 
 منطقة على المياه مرة واحدة كل خمسة أيام.

تجري اتصاالت مع الجانب  إنهالسلطة الفلسطينية التي قالت ا إلىوقدم سكان القرى شكاوى 
بأن كميات المياه التي تحصل عليها الشركة محدودة. لكّن المواطنين يتساءلون:  اإلسرائيلي الذي رد  

 "هل يعاني المستوطنون من نقص في المياه مثلهم أم أن األولوية في المياه هي للمستوطنين؟".
على  إضافيألف مستوطن، ما يشكل عامل ضغط  650سطينية المحتلة ويعيش في األراضي الفل

الموارد المحدودة، خصوصًا المياه واألرض. وتبين اإلحصاءات الرسمية في سلطة المياه الفلسطينية 
 المستوطنات والتجمعات السكانية في إسرائيل. إلىمن مياه الضفة وتنقلها  %85أن إسرائيل تستغل 

 16/6/2016الحياة، لندن، 
 

 مرض بالسرطانمن على طالق زوجته مقابل عالجها  ا  محرر  ا  أسير االحتالل يجبر  .38
لم يشفع للشاب أحمد حسن نطط من سكان مدينة غزة، فترة األسر التي : عبد الكريم فلسطين- غزة

بين سياسة التحقيق والتعذيب واإلذالل على أيدي سجانيه،  ما اإلسرائيليقضاها في سجون االحتالل 
عن زوجته  إبعادهفكونه مواطنا من غزة حرمه أبسط حقوقه البسيطة بعد أن تسبب االحتالل في 

 التي أحبها وأحبته وبنيا سويا حياة زوجية مستقرة عقب خروجه من السجن.
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بيته في غزة قادما من الضفة الغربية،  إلىويقول نطط:" إنه تزوج من سميرة الشوامرة واصطحبها 
زيارة أهلها وبالفعل ذهبت لرؤيتهم، ولكن معبر بيت حانون كان سدا منيعا من وبعد عامين أرادت 

 رجوعها مع دخول انتفاضة هبة األقصى ".
كل محاوالت األسير المحرر أحمد باءت بالفشل من أجل العودة بزوجته إلى قطاع غزة، ولكن 

غير قادر على  حوصر بمقاطعة الرئيس وكانت زوجته ال تبتعد عنه سوى عشرات األمتار وهو
 أن تم اعتقاله من قبل قوات االحتالل بتهمة تنفيذه هجمات ضدها. إلىرؤيتها، 

ويضيف:" عندما قامت زوجتي بزيارتي بالسجن تم تهديدي من قبل ضابط التحقيق بالمخابرات 
 ، وقال لي" سوف تكون لك هذه هي آخر مرة لرؤيتها وهذا ما حصل حتى هذا اليوم".اإلسرائيلية

 إلىمنع االحتالل زوجته من حضورها  ما انقضت محكومية األسير نطط وخروج من األسر،وعند
والحصار  اإلغالقاتليها بحكم إغزة مرة أخرى المتالكها هوية الخليل، فيما هو ال يتمكن من السفر 

 .2005على قطاع غزة منذ عام  اإلسرائيلي
 المشافي إلىلة األكبر عند توجهها ويؤكد نطط أن زوجته سميرة أصيبت بالسرطان، لكن المشك

والعالج، حيث كان االحتالل يقوم بإيقافها على الحواجز وفي بعض األحيان يقوموا بإرجاعها وأخرى 
 يتم التنغيص عليها وذلك ألن زوجها كان أسيرا وهو من غزة.

وبعد وعندما تضاعفت المشكلة، طلب ذوي سميرة من أحمد تطليق ابنتهم حتى يقوموا بعالجها، 
يتم رفع اسمه من الهوية  يإلحاح منهم وافق على طالقها طلقة بينونة صغرى طلقة واحدة لك

 للعالج.وتسهيل حركتها 
في  وهييطلبه المحرر أحمد أن يتم جمع الشمل مع زوجته مرة أخرى احمد، وأن يكون بجانبها  ما

 أشد محنتها.
 15/6/2016، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 األقصى المسجدتصادق على إقامة مبنى استيطاني في سلوان جنوب  االحتاللالقدس: بلدية  .39

وكاالت: صادقت لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس الغربية على إقامة  أرناؤوط،عبد الرؤوف 
 شقق في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة. 10طبقات يضم  3مبنى من 

ستتم إقامة هذه البناية على " "األيام"وقال فخري أبو دياب، رئيس لجنة الدفاع عن أراضي سلوان لـ
بزعم  1967ض عربية فلسطينية استولت عليها الحكومة اإلسرائيلية بعد االحتالل اإلسرائيلي عام أر 

قامت ببيعها بثمن بخس إلى جمعية عطيرات كوهانيم االستيطانية  2005أنها أرض أميرية وفي العام 
 ."التي تسعى إلى طرد السكان العرب من مدينة القدس
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بلدية االحتالل اإلسرائيلية على أي تراخيص بناء أو زيادة  عاما لم تصادق 15على مدى "وأضاف 
نما على العكس أصدرت أوامر هدم إدارية ضد  منزال  217بناء لفلسطينيين في منطقة بطن الهوى وا 

فلسطينيا في المنطقة، وبالمقابل يتم السماح للمستوطنين بالبناء إلى جانب مبنى ضخم للمستوطنين 
لذي تمت إقامته بدون تصاريح بناء، وهناك امر هدم له ولكن البلدية ال ا "بيت يونانثان"يسمونه 

 ."تحرك ساكنا
بؤرة استيطانية إسرائيلية في بلدة سلوان تتفاوت ما بين منزل  57دياب إلى وجود نحو  أبوولفت 

وشقة ومجمع، مشيرا إلى أن عددا من المسؤولين اإلسرائيليين يستوطنون في سلوان من بينهم نائب 
دونما  5640وأشار إلى انه تبلغ مساحة سلوان  زير الداخلية ومسؤول دائرة الطابو اإلسرائيلية.و 

 ألف فلسطيني. 54ويسكنها 
وأوضحت مصادر عبرية، أن هذه المصادقة تأتي رغم وجود معارضة شديدة لها من قبل جهات 

سبوعين لضغوط سياسية، علما أن هذه الخطة شطبت من على جدول أعمال اللجنة قبل نحو أ
 سياسية.

طوابق ويقع في واحدة من  3اإلسرائيلية إن المبنى سيكون من  "السالم اآلن"وبدورها، قالت حركة 
قام حارس أمالك الغائبين ببيع " وأضافت أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في القدس الشرقية.
ة هذه المستوطنة خالل بإقرار إقام"وتابعت  ."األرض بسعر منخفض جدا وبدون نشر أي مناقصة

شهر رمضان فان نتنياهو وليبرمان يخاطران بدفع المنطقة إلى التوتر والمساومة على أمن إسرائيل 
 ."من أجل مصلحة مستوطنين إسرائيليين

 16/6/2016، األيام، رام هللا
 

 مياه الشرب بقرية فلسطينية بالضفةيسممون مستوطنون  .41
وهو من مؤسسي حركة "كسر -نقل مراسل موقع "أن آر جي" خوفي عاموس عن يهودا شاؤول  

أن المستوطنين اإلسرائيليين قاموا بتسميم آبار مياه الشرب للفلسطينيين في  -الصمت" اإلسرائيلية
 الضفة الغربية.

وير شاؤول بكاميرا خفية ما قام به نشطاء حركة "إلى هنا" اإلسرائيلية وجاء هذا التصريح عقب تص
المتطرفة في بلدة "سوسيا" بالضفة الغربية، مما اضطر الفلسطينيين لترك أماكن سكناهم ومغادرة 

 القرية.
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وأضاف شاؤول أنه تم الكشف عن هذه القضية خالل جلسة لمحكمة فدرالية في الواليات المتحدة 
مؤخرا، خالل دعوى قضائية رفعها مجموعة فلسطينيين من سكان الضفة الغربية يملكون األمريكية 

 جنسية أمريكية، ضد منظمات وشركات أمريكية تقيم عالقات تجارية داعمة للمستوطنات اإلسرائيلية.
 وقد قدمت الدعوى قبل ثالثة أشهر، ويقف على رأسها باسم التميمي من قرية النبي صالح.

"أن آر جي" أن من بين المدعى عليهم المتبرع إيرفين موسكوفيتش، ورجل األعمال وأوضح موقع 
 خاييم سابان وليف ليفيف، والملياردير دانيئيل أبراهامس.

مليار دوالر، وجوهر الدعوى مفاده أن هؤالء  34ويصل حجم المبلغ المطلوب للتعويض إلى 
 وسرقة األراضي. يساعدون في ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان الفلسطيني

 15/6/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 

  / يونيو الجاري " اقتحموا المسجد األقصى منذ بداية حزيرانإسرائيلي ا" 994قدس برس": " .41
شهد النصف األول من شهر حزيران/ يونيو : خلدون مظلوم، أبو سبيتان فاطمة-القدس المحتلة 

اليهود وعناصر مخابرات االحتالل الُمقتحمين للمسجد الجاري، ارتفاًعا ملحوًظا في أعدا المستوطنين 
 األقصى المبارك في القدس المحتلة، بتنسيق مع شرطة االحتالل اإلسرائيلية وحمايتها الكاملة.

إسرائيلًيا للمسجد األقصى؛ منذ األّول  994ورصدت وكالة "قدس برس" إنترناشيونال لألنباء، اقتحام 
 (./ يونيوحزيران 15ربعاء )وحتى يوم األ / يونيومن حزيران

وشهدت ذكرى احتالل الشطر الشرقي من مدينة القدس، النسبة األعلى في اقتحامات المستوطنين، 
 ؛ خالل فترتْي االقتحامات الصباحية والمسائية.307والذين بلغ عددهم آنذاك 

الل استكملت وذكرت مراسلة "قدس برس" أنه رغم حلول شهر رمضان المبارك، إاّل أن شرطة االحت
برنامج االقتحامات الصباحية كالمعتاد، وقامت بإلغاء الفترة المسائية )ما بعد الظهر(، لكّنها عّوضت 

مستوطًنا،  324(، وبلغ عدد اإلسرائيليين الُمقتحمين 6|15 -12ذلك خالل األيام األربعة األخيرة )
 عنصًرا من مخابرات االحتالل. 15وثمانية طالب يهود، و

عنصًرا،  43إلى أن العدد اإلجمالي لعناصر الشرطة والمخابرات بلغ خالل فترة الّرصد ذاتها وأشارت 
 طالًبا يهودًيا. 140إضافة لـ

وأضافت أن قوات االحتالل اعتقلت ثالثة حّراس آخرين من منازلهم في البلدة القديمة وقرية 
ئية تعود لشرطة االحتالل، العيساوية، عقب حادثة دهس أحد حراس األقصى من قبل مركبة كهربا

دخالها من  وذلك ما بين بابْي "القطانين" و"السلسلة"، الفتة إلى تسيير مركبة تابعة لشرطة االحتالل وا 
 .1967"باب المغاربة" ألول مرة منذ عام 
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وأضافت مراسلتنا أن شرطة االحتالل أبعدت عشرة مواطنين عن المسجد األقصى المبارك خالل 
ن بينهم حّراس المسجد لمدد تتراوح ما بين أسبوع وثالثة شهور، من بينهم شاّبتان من الفترة ذاتها، م

 الداخل المحتل، ورئيس الهيئة العليا لنصرة القدس واألقصى، محمد وتد.
 15/6/2016قدس برس،  

 
 القدس وجمعيات تتكاتف للمساعدةفي الفقر يستفحل  .42

، في حين %80إلى  ن يعيشون تحت خط الفقرالمقدسيين الذيجندي: ارتفعت نسبة  أسيل-القدس 
، وتشهد الحياة االقتصادية في القدس تدهورا متدحرجا %35ارتفع معدل البطالة بينهم إلى أكثر من 

 .1967منذ احتاللها عام 
وفي محاولة لسد رمق العائالت المستورة خالل الشهر الفضيل، ُيبادر المقتدرون في القدس لتجهيز 

عدات نقدية يتم توزيعها بداية الشهر على المحتاجين، بناء على عدد أفراد األسرة طرود غذائية ومسا
 ومستوى دخلها.

وهذا العام ُقّدمت الطرود الغذائية الرمضانية لخمسمئة أسرة مقدسية فقيرة من المبادرة الُعمانية األهلية 
هذا المشروع خمسين  لمناصرة القدس، بتبرع مباشر من أهل الخير في سلطنة ُعمان، وبلغت قيمة

ألف دوالر أمريكي، حيث تم اختيار األسر عبر الجمعيات الخيرية المقدسية التي ُتعنى بشؤون 
 األيتام وذوي اإلعاقة واألسر المتعففة.

وحول هذا المشروع يوضح المدير التنفيذي للمبادرة الُعمانية قعقاع بكيرات أنه تم توحيد الجهود 
ه توزيع المساعدات للشريحة المعدمة اقتصاديا في المجتمع المقدسي، وذلك وتنظيمها هذا العام باتجا
جمعية خيرية مقدسية قامت باختيار العائالت األكثر فقرا لالستفادة من  14من خالل التعاون بين 

 صنفا غذائيا وخلت من أي منتج إسرائيلي. 17الطرود الغذائية التي احتوت على 
تصادي هو األبرز في الضغط اإلسرائيلي على الوجود الفلسطيني ويؤكد مختصون أن العامل االق

في القدس، وتم ذلك بشكل تراكمي ومدروس، ويتم الحديث حاليا عن تقليص عدد الفلسطينيين في 
مقابل خمسمئة ألف مستوطن  2030القدس، بحيث ال يتجاوز عددهم ثمانين ألف نسمة بحلول عام 

 في المدينة.
وق االقتصادية واالجتماعية، فإن نسبة الفقر بين سكان البلدة القديمة بالقدس ووفق مركز القدس للحق

 هي األعلى بين أحياء القدس الشرقية، بينما تعّد بيوتها األقل مساحة وأكثرها اكتظاظا بالسكان.
 15/6/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
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 فلسطيني بتر االحتالل ذراعه فابتكر ذراعا  صناعيةطالب  .43
ابتكر الطالب في جامعة بيرزيت الفلسطينية برام هللا، أحمد سجدية، رفقة  :محمد عبيدات -رام هللا 

ثالثة من زمالئه يدًا صناعية يمكنها أن تقوم بعدة حركات، تعّوض األشخاص مبتوري الذراع بعضًا 
 مما فقدوه. 

ل اإلسرائيلي الطالب سجدية كان الحالة التي اختبرت االبتكار، كونه أصيب برصاص جيش االحتال
خالل مواجهات اندلعت عند حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة منتصف تشرين 

 ، وبترت تلك الرصاصات كف يده.2014نوفمبر من عام / الثاني
ومن هنا ولدت الفكرة عند سجدية وزمالئه، فثمة حاجة لذراع إلكترونية تجعل سجدية يتحدى 

ر ذراعه. األمر سهل، كما يقول لـ"العربي الجديد"، فالتجربة والمقاسات االحتالل الذي تسبب في بت
 وكل التفاصيل كانت ُتختبر على يده مباشرة.

"أنا كانت الحالة التي كانت تتم التجربة عليها، األمر كان سهاًل، أخدنا مقاس الذراع، وقمنا برسمها 
ألولى والثانية، وفي الثالثة تكللت التجربة وطباعتها عبر طابعة ثالثية األبعاد، فشلنا في المرتين ا

 بالنجاح" يقول سجدية.
االبتكار عبارة عن مجسم لذراع ثالثية األبعاد، يتلقى اإلشارات من العضالت، ليصار إلى تحريكه 
بشكل يساعد المصاب على امتالك ذراع. ويعمل المبتكرون األربعة عليها لتصبح في المستقبل 

 بشرية. القريب تشبه الذراع ال
 15/6/2016العربي الجديد، لندن، 

 
 وتدريبات لمراسيم "الهيكل" المزعوم.. األقصى تتواصلالمسجد اقتحامات  .44

شارك العشرات من المستوطنين وأعضاء منظمات الهيكل المزعوم في إبراهيم: كامل  -القدس 
نزول التوراة"،  -وعوت احتفال التدريب االفتراضي لمراسيم الهيكل المزعوم الخاصة في "عيد الشف

 والذي نظم على قمة جبل المكبر في موقع مطل على المسجد األقصى المبارك .
طقوس تلمودية، منها تقديم الفواكه وذبح القربان  فقرات-الخاصترتدي اللباس الكهنوتي -وأدت فرق 

بح"، وعزفت الخاص بـ "الهيكل" المتعلق بعيد "الشفوعوت"، بعدما نصبت بعض المجسمات كـ "المذ
 بعض المقطوعات الخاصة باألبواق، وذلك ضمن مراسيم التدريب االفتراضي على هذه الطقوس.

وقال المنظمون إنها تأتي ضمن حمالت ونشاطات تهيئة لتجديد العمل على بناء "الهيكل" المزعوم 
 ميدانًيا وليس نظرًيا.
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مبارك وسط حراسة شرطية ال األقصىالمسجد  أمساقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح و 
مستوطًنا اقتحموا األقصى على ثالث مجموعات، إال أن  43مشددة.  وقال حراس المسجد بأن 

 المصلين المنتشرين في ساحات المسجد تصدوا بهتافات التكبير والتهليل لهذا االقتحام.
 16/6/2016الرأي، عمَّان، 

 
 االحتالل يشدد حصاره على يطا .45

الحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، من إغالقها المطبق على بلدة يطا جنوب شددت قوات ا: الخليل
 الخليل.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في يطا راتب الجبور لـ"وفا"، إن قوات 
االحتالل أغلقت مداخل يطا وكثفت من تواجدها في محيط البلدة، بعد إعادة إغالق كافة مداخل 

 دة والطرق الفرعية الترابية، والطرق الرابطة بين يطا والبلدات المحيطة.البل
وأضاف أن قوات االحتالل شنت حمالت تفتيش ومداهمة لمنازل المواطنين بالتزامن مع فرض 

 الحصار المشدد عليها.
 15/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لي على مراكب صيد قبالة بحر غزةاالحتالل يعتقل عشرة صيادين ويستو  .46

اعتقلت زوارق بحرية االحتالل اإلسرائيلي، يوم األربعاء، عشرة صيادين واستولت على  ":وفا" -غزة
 أربعة مراكب صيد قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

من الصيادين قبالة وأفاد مراسلنا، نقاًل عن أحد الصيادين، بأن بحرية االحتالل هاجمت مراكب عدد 
بحر السودانية بإطالق النار عليهم وقامت باعتقال عشرة صيادين بعد إجبارهم على السباحة لزوارق 

 حربية إسرائيلية واستولت على أربعة مركب صيد.
 15/6/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 نوبيةغارات جوية وهجمات برية على غزة بعد زيارة ليبرمان لقيادة المنطقة الج .47

ت قوات االحتالل اإلسرائيلي سلسلة هجمات ضد قطاع غزة خالل الساعات الماضية، بينها شن   غزة:
قصف جوي ومدفعي لمنطقة حدودية تقع إلى الشرق من وسط قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من 

ة التي زيارة تفقدية هي األولى لوزير الجيش الجديد أفيغدور ليبرمان، إلى قيادة المنطقة الجنوبي
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وبدأت الهجمات في ساعة متأخرة من ليل الثالثاء، حين استهدفت طائرة حربية  تشرف على القطاع.
 أرضا زراعية تقع إلى الشرق من بلدة جحر الديك، الواقعة إلى الشرق من وسط قطاع غزة.

بة وقال شهود عيان ومصادر محلية إن قوات االحتالل شنت غارة على تلك األرض الزراعية القري
من السياج الفاصل بصاروخ واحد، ما أحدث خرابا كبيرا في تلك المنطقة وأضرارا مادية بالغة. 
وذكروا أن المدفعية اإلسرائيلية قصفت تلك المنطقة التي تبعد مئات األمتار عن السياج الحدودي 

 ولم يوقع القصف إصابات، غير أنه بث حالة من الهلع والخوف الشديدين، في ظل الفاصل.
 التحليق المكثف للطيران الحربي فوق أجواء قطاع غزة.

 16/6/2016القدس العربي، لندن، 
 

 عن الطعام أسير فلسطيني يبدأ إضرابا  مفتوحا   .48
بدأ أسير فلسطيني أمس، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ضد تحويله لالعتقال اإلداري. وقالت : د.ب.أ

كايد بدأ إضرابه عن الطعام احتجاجًا على تحويله  هيئة شؤون األسرى والمحررين إن األسير بالل
  لالعتقال اإلداري. 

 16/6/2016الخليج، الشارقة، 
 

 قا  المؤّرخ اإلسرائيلّي بابيه يكشف: التطهير العرقي في النكبة ُخطط له ُمسب .49
، كشف كشف المؤّرخ اإلسرائيلّي التقّدمي وغير الصهيونّي، د. إيالن بابيه زهير أندراوس: –الناصرة 

، وضعت مجموعة من أحد عشر رجاًل، مكونة من قادة 1948آذار )مارس(  10النقاب عن أّنه في 
 صهيونيين قدامى وضابطين عسكريين شابين، اللمسات األخيرة على خطة لتطهير فلسطين عرقًيا.
رد وتابع: في مساء اليوم نفسه، أرسلت األوامر إلى الوحدات على األرض باالستعداد للقيام بط

منهجي للفلسطينيين في مناطق واسعة في البلد، وأرفقت األوامر بوصف مفصل لألساليب الممكن 
استخدامها لطرد الناس بالقوة: إثارة رعب واسع النطاق، محاصرة وقصف قرى ومراكز سكانية، حرق 

لسكان منازل وأمالك وبضائع، طرد، هدم )بيوت، منشآت(، وأخيًرا، زرع ألغام وسط األنقاض لمنع ا
المطرودين من العودة إلى منازلهم، وتّم تزويد كل وحدة بقائمة تتضمن أسماء القرى واألحياء 
المحددة كأهداف لها في الخطة الكبرى المرسومة، وكانت هذه الخطة، التي كان اسمها الرمزي 

لذي كان "الخطة دالت" هي النسخة الرابعة والنهائية من خطط أقل جذرية وتفصياًل عكست المصير ا
 الصهاينة يعدونه لفلسطين، وبالتالي لسكانها األصليين، كما قال بابيه.
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الفلسطينّي، راجي الصوراني، ملخًصا لكتاب "التطهير -وفي هذا السياق، أعّد الكاتب والباحث العربيّ 
 العرقي في فلسطين"، من تأليف د. ايالن بابيه، وهو مؤرخ تقدمي إسرائيلّي، تميّز بوضوح تحليله
وموقفه الرافض للحركة الصهيونية وممارستها العنصرية البشعة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذها لعملية 
التطهير العرقي التي أدت إلى قتل وتشريد وطرد ثمانمائة ألف فلسطيني من وطنهم تحولوا منذ 

 إلى الجئين. 1948منتصف عام 
 15/6/2016، لندن، رأي اليوم

 
 بالقهوةغريب.. فنان فلسطيني يرسم  .51

يرسم الفنان الفلسطيني يزن غريب لوحات في غاية الجمال واإلتقان باستعمال القهوة بدال من األلوان 
 التي يعتمدها معظم الرسامين.

 ويقول يزن إن استخدامه للقهوة في رسوماته جاء في سياق ابتعاده عن التقليد وخروجه عن المألوف.
ة بأعينهم من خالل الرسوم التي يقدمها، ويشدد على أن ويضيف أن هدفه هو أن يتذوق الناس القهو 

 لفنه غاية تتمثل في إيصال التراث الفلسطيني القديم إلى العالم.
 15/6/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
قضايا أثارتها المخابرات حول  تالقاهرة تؤجل زيارة وفد حماس في انتظار إجابا": الشرق األوسط" .51

  المصرية 
قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن مصر أجلت زيارة وفد حماس إلى القاهرة إلى : زبون  كفاح-هللارام 

 سابقة.  حين تلقي إجابات أوضح حول قضايا أثارتها المخابرات المصرية مع وفد حماس في زيارات
وبحسب المصادر فإن مسؤولي المخابرات المصرية غير راضين عن مسألة ضبط حماس الحدود 

ليها. وأكدت المصادر  ناصر متشددة من مغادرة غزة أو العودة إليهاالمشتركة وتمكن ع ومن سيناء وا 
أن إجابات حول هذا األمر إضافة إلى إجابات حول أشخاص تالحقهم مصر وعالقة حماس بهم لم 

 تكن مقنعة بالنسبة للمصريين.
نما جرى تأجيلها فقط من دون تحديد مو  عد. ومن غير ونفت المصادر أن تكون الزيارة ألغيت وا 

لقاء مفترض في الدوحة  المصريين قبل المسؤولينالمعروف ما إذا كان وفد حماس سيتمكن من لقاء 
 مع وفد حركة فتح بعد أيام.

وبحسب المصادر فإن العالقة األمنية ووضع قطاع غزة والمصالحة الفلسطينية وكذلك الهدنة مع 
 قب.إسرائيل ستكون على جدول األعمال في اللقاء المرت
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وقالت المصادر إن اللقاء مع حماس سيجري لكن مصر تعمدت تأجيله ولم تستكمل التنسيق الالزم 
 لذلك انتظارا إلجابات حول أسئلة محددة.

مسألة أخرى قد تكون أجلت لقاء وفد حماس هي تزامن اللقاء الذي كان مرتبا له الثالثاء مع الذكرى 
المناسبة هجوما كبيرا على حماس  شنت حركة فتح بهذهالتاسعة لسيطرة حماس على قطاع غزة. وقد 

وطالبتها بإعالن التراجع عن انقالبها على المشروع الوطني والسلطة الوطنية واالعتذار للشعب 
 ."بحق القضية الفلسطينية والوطن أرضا وشعبا جريمتها التاريخية"الفلسطيني عن 

 16/6/2016، الشرق األوسط، لندن
 

 قبول مبادرة السيسيل "إسرائيل"رية تدعو لجنة برلمانية مص .52
عقدت لجنة الشئون العربية، بمجلس النواب اجتماًعا، برئاسة اللواء سعد الجمال،  محمود فايد:

، وتقديمه لرؤى جديدة السيسيالفتاح  ضوء نداء الرئيس عبد فيلمتابعة تطورات القضية الفلسطينية، 
 .الفلسطينيةلحل القضية 

، العربيالعام  والرأي العالميالعام  للرأيوجه رسائل متعددة  السيسية أن وأكد أعضاء اللجن
حالل السالم فيها  اإلسرائيليينوكذا  وللفلسطينيين بأن حل القضية سيكتب تاريخا جديًدا للمنطقة وا 

، وأنه إذا تم حل هذه القضية وأنشأ دولة فلسطين العالميالسالم  فيسيساهم، وبشكل كبير وفعال 
على حد سواء وأوجد فرصا حقيقة  واإلسرائيليين للفلسطينيينأمال كبيرا  خداع ألوجداورة أو دون من

 للسالم واالستقرار.
رادة  على أنهواتفق األعضاء  للرأي حتى يتحقق السالم للجميع يجب أن تكون هناك إرادة للقيادة، وا 

ل بأن إيجاد هذا الحل لن يقل أهمية وفى ظل المبادرة العربية والفرنسية والجهود األمريكية للح العام
سرائيل وفى رسالة  أنه آن األوان لمصالحة حقيقة بين  للفلسطينيينعن معاهدة السالم بين مصر وا 

ن مصر مستعدة لمواصلة القيام بهذا الدور بشرط إخالص النوايا.  كافة األطراف وبسرعة، وا 
أن هناك فرصة حقيقة للسالم للجميع  في ووجه أعضاء اللجنة رسالة للقيادة واألحزاب اإلسرائيلية

صالح كل األطراف ومن أجل األجيال القادمة،  فيورغم كل الظروف بالمنطقة وأن الحل سيكون 
نمامشيرين إلى أن غياب السالم ال يهدد شعوب الشرق األوسط وحدهم  ينذر بخطر مستطير يهدد  وا 

 .بصفة خاصة األوروبيواألمن  العالمياألمن واالستقرار 
من جانبهم قال النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن المبادرة جاءت 
دعما وتأييدا للمبادرة الفرنسية بدعوة األطراف لوضع حلول لعملية السالم من خالل األرض مقابل 

 في المنطقة.السالم وقيام الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين حتى تستقر األوضاع 
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وأكد أن دعوة السيسي أعادت الدماء للشرايين، فتوافدت األطراف الفلسطينية للقاهرة، موضحا أن 
أنه اتصل بأجهزة األمن المعنية  إلى األحد، مشيراالقياديين محمود الزهار وخليل الحيا جاءا للقاهرة 

 مناسبا.ا أن الوقت ليس بإدارة الملف لزيارة أعضاء حماس في اجتماع اللجنة، إال أنهم رأو 
من جانبه قال السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية لشئون فلسطين، إن نداء الرئيس السيسي 

الفرنسية واألمريكية، بل يتكامل معها للتوصل إلى السالم  مع المبادرةإلحالل السالم، ال يتعارض 
بين الفصائل، الفتا إلى أن  المنشود، موضحا أن محاور المبادرة تشمل التسوية والمصالحة

 الملف بكامله. ىالمخابرات العامة تتول
 13/6/2016القاهرة،  الوفد،

 
 هللا الثاني يؤكد لعباس مواصلة األردن دوره في حماية المقدسات بالقدس عبد .53

هللا الثاني، اليوم األربعاء، مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود  أجرى الملك عبد بترا:-عمان
 تناولت جهود إحياء عملية السالم، وتطورات األوضاع في المنطقة. عباس،

هللا الثاني، على دعم األردن لجهود إحياء العملية السلمية، والعمل مع مختلف األطراف  وشدد عبد
 المعنية لتذليل الصعوبات التي تعترض إطالق مفاوضات السالم مجددا، استنادا إلى حل الدولتين.

الذي جرى في قصر الحسينية، التأكيد على مواصلة األردن دوره في حماية  وجدد خالل اللقاء،
وجرى، خالل اللقاء، التأكيد على أهمية التنسيق المستمر  المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس.

كما  بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، وبما يخدم القضية الفلسطينية، وجهود تحقيق السالم.
 عراض مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وسبل التعامل معها.تم است

 15/6/2016الغد، عّمان، 

 
 خيري لدعم القطاع الصحي في غزة إفطار :عّمان .54

وخصص ريعه لصالح  إفطاراً  لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة األردنيةاللجنة  : أقامتعمان
 برامج دعم القطاع الصحي في غزة.

سناٍن وممرضًا أوطبيَب  طبيبا 84 إنعدنان الجلجولي  د. األسبقر الصحة وقال رئيس اللجنة وزي
، عاد األردن إلىقطاع غزة  الصحية منوفني مختبر من قطاع غزة استفادوا من ابتعاث الكوادر 

 دراستهم. أتموا أنمبتعثًا بعد  43منهم 
 16/6/2016، عّمان، الدستور
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 "إسرائيل"قرار ظني في دعوى بري ضد  .55

غيدا قراره الظني بالدعوى المقدمة من الرئيس نبيه  أبورياض  األولقاضي التحقيق العسكري أصدر 
 اإلسبانيةاللبنانية واستهداف الكتيبة  األراضيبجرم قصف مدفعي طاول  اإلسرائيليبري على الجيش 

سكو فرانسي اإلسبانيالعريف  مقتل إلى أدىفي جنوب لبنان، ما  "اليونيفيل"العاملة ضمن قوات 
 ."وهي جريمة إرهابية موصوفة"، 28/1/2015خافيير توليدو بتاريخ 

قتل فعاًل بنيران مدفعية الجيش  اإلسبانيالجندي  أناعترف  اإلسرائيليالجيش  أنوالجدير ذكره 
 ، وان الدبابات شاركت بالقصف.اإلسرائيلي

 ما يلي: إلىغيدا  أبووخلص قرار 
 .1701واًل: إعالن خرق إسرائيل للقرار أ

 أقدمواالذين  اإلسرائيليثانيًا: تسطير مذكرة تحٍر دائم لمعرفة كامل هوية الضباط والجنود من الجيش 
 فيه. اإلسبانالجنود  أحد، وقتل UNP4-28على قصف مركز 

المراجع  أمامبالمطالبة بأية تعويضات وأية حقوق  اإلسبانيةثالثًا: حفظ حق الدولة اللبنانية والمملكة 
 المختصة.

 16/6/2016، السفير، بيروت
 

 "إسرائيل" تؤكد إقامة عالقات سرية مع عدد من الدول العربية المعتدلة .56
المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري جولد إقامة عالقات مع عدد  أكدتل أبيب ـ )د ب ا(: 

 من الدول العربية المعتدلة واصفا إياها بسيول مياه دافئة تحت الجليد.
لت اإلذاعة اإلسرائيلية اليوم األربعاء عن جولد قوله إن هناك فرصا كثيرة سانحة حاليا في هذا ونق

 المضمار إذ أن العديد من هذه الدول تخشى من تعاظم دور إيران.
واعتبر مدير عام الخارجية اإلسرائيلية أن الموضوع الفلسطيني لم يعد يتصدر سلم األولويات، غير 

أننا في حل من السعي إلى إيجاد انطالقة في العملية التفاوضية مع ” يعني انه أضاف أن ذلك ال
 ”.الفلسطينيين

 15/6/2016رأي اليوم، لندن، 
 

 من إيران واالقتصاد امسؤول إسرائيلي يشيد بعاهل السعودية لموقفه .57

رات وجه أكبر مسؤول في المخاب :سيف الدين حمدان، ليليان وجدي -هرتزليا )إسرائيل( )رويترز( 
اإلسرائيلية إشادة علنية نادرة للسعودية يوم األربعاء لما وصفها بجهود تجري برعاية الملك سلمان 
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ويأتي  لقيادة الدول السنية "البراجماتية" لمواجهة إيران وتغيير اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط.
الل منتدى أمني دولي بعد المديح من رئيس المخابرات العسكرية الميجر جنرال هيرتسي هاليفي خ

أعوام من اإلشارات المستترة من إسرائيل لقنوات اتصال سرية مع قوى دول الخليج العربية رغم عدم 
 وجود عالقات ثنائية رسمية.

وقال هاليفي خالل مؤتمر هرتزليا "هذه ليست السعودية التي شاهدناها قبل عام ونصف. هناك ملك 
 "مختلف وهناك شبكة دعم تحيط به.

وقال هاليفي دون الخوض في تفاصيل "هناك ظاهرة مثيرة لالهتمام هنا. بعض هذه الدول السنية 
 العملية تقترب من مصالحنا. هذا أمر مثير لالهتمام. توجد فرصة هنا."

وفي عهد سلمان ال يزال مسؤولون سعوديون يقولون إنهم ال يستطيعون العمل مع إسرائيل ويشيرون 
سالم برعاية السعودية والتي تعرض تطبيع العالقات مقابل إنهاء االحتالل إلى رفضها لخطة ال

يجاد حل ألزمة الالجئين الفلسطينيين.  وا 
وفي خطاب منفصل خالل مؤتمر هرتزليا قال دوري جولد المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية إن 

 لك الدول من الرأي العام المحلي.هناك حوارا قائما مع دول عربية لم يحددها باالسم في ظل قلق ت
 15/6/2016، وكالة رويترز لألنباء

 
 "رد االعتبار"عام على االستقالل ويريدون  60يهود تونس تذكروا تعرضهم النتهاكات بعد  .58

” هيئة الحقيقة والكرامة“طلبت الطائفة اليهودية في تونس أمس الثالثاء بشكل رسمي من أ.ف.ب: 
طالت مواطنين ” انتهاكات“ة بتفعيل قانون العدالة االنتقالية، التحقيق في )دستورية مستقلة( المكلف

 لهم. "رد االعتبار" ، و1956يهودا منذ استقالل تونس عن فرنسا سنة 
خاي، وموسى وزان ممثل كبير دوزان مر ” مكتب الطائفة اليهودية التونسية“وأعلنت الهيئة أن ممثل 

 ”.باالنتهاكات التي تعرض لها اليهود التونسيون “يتعلق ” ملفا“ة أحبار تونس حاييم بيتان؛ قدما للهيئ
بالبحث والتحقيق في “خاي وبيتان في رسالتين إلى الهيئة تضمنتا المحتوى نفسه، دوطالب مر 

التجاوزات واالنتهاكات وغيرها من التصرفات غير القانونية التي تعرض لها مواطنون تونسيون، 
 ”.لديانة اليهودية، وذلك منذ االستقاللذنبهم الوحيد أنهم منتمون ل

تعرض عدد من اليهود “وقاال في الرسالتين اللتين نشرتهما الهيئة على صفحتها الرسمية في فيسبوك 
للحرمان من الجنسية التونسية دون سبب، وهو انتهاك مؤلم، عالوة على االنتزاعات التي طالت 

عادل، واالستيالءات التي تمت على أمالك أمالكهم بمختلف المناطق دون مبرر ودون تعويض 
  الفرنسية. األنباءحسبما ذكرت وكالة ”. أخرى من أطراف مشبوهة
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سنمدكم الحقا بمؤيدات بخصوص المواطنين التونسيين اليهود الذين تعرضوا، لضيم سواء “وأضافا 
 ”.من كانوا داخل تونس أو خارجها، آملين أن يقع رد االعتبار لهم

يهودي يقيم أغلبهم في جزيرة جربة )جنوب( وفي تونس العاصمة  1500س نحو ويعيش في تون
، كان يعيش فيها مئة ألف يهودي غادروا الحقا 1956وقبل استقالل البالد عن فرنسا سنة  )شمال(.

سرائيل.  نحو أوروبا وا 
المجلس “عليه الذي صادق ” قانون العدالة االنتقالية“بموجب ” هيئة الحقيقة والكرامة“وقد تم إنشاء 

 .2013في ديسمبر/كانون األول ” الوطني التأسيسي
 15/6/2016، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن

 
 ل" إسرائيـ"يعترض على زيادة تمويل الدعم األمريكي ل "البيت األبيض" .59

رسالة إلى الكونغرس األمريكّي، دون إعالم  ،أرسل البيت األبيض، أمس األربعاء: الطيب غنايم
سرائيل، يعترض فيها على إضافة مئات ماليين الّدوالرات لتمويل منظومات سالح الّجو اإلسرائيلّي: إ

القّبة الحديدّية، العصا الّسحرّية وحيتس، ضمن إطار اإلضافة في الّتمويل التي تطالب بها إسرائيل 
ّنما تكون في إطار تمويل خارجّي  الواليات المّتحدة األمريكّية، أاّل تدخل رزمة الّتمويل األمريكّية، وا 

 ينضاف إلى مجمل الّتمويل، وهو ما يرفضه البيت األبيض.
واشتملت الّرسالة الممتّدة على سّت صفحات، على تهديد من قبل مستشاري الّرئيس األمريكّي، باراك 

في  أوباما، باستخدام حّق النقض )الفيتو( في حال مصادقة الكونجرس على الّتمويل اإلضافّي. وجاء
لمقتنيات  2017مليون دوالر لميزانّية الّسنة المالّية  455الحكم يعترض إضافة مبلغ "الّرسالة أّن 

إسرائيلّية ألجل الّدفاع عن الهجمات الّصاروخّية وكذلك يعترض على تعاون في برامج مشتركة 
 ."متطّورة

من برامج الّدفاع عن  مليون دوالر 324في الوقت ذاته، اعترض البيت األبيض على تقليص مبلغ 
 الهجمات الّصاروخّية الخاص بالواليات المّتحدة األمريكّية.

وّعقبت لجنة الّشؤون العاّمة األمريكّية اإلسرائيلّية )إيباك( على اعتراض البيت األبيض على زيادة 
لمنظومتّي  نحن مخّيبو اآلمال. هذه الميزانّية معّدة"الّتمويل بتصريح عّممته على اإلعالم، جاء فيه 

 ."حيتس والقّبة الحديدّية، وفي هذه الفترة من الّتهديدات، إسرائيل بحاجه لها
بينما أعلن الجانب اإلسرائيلّي، من جهته، أمس األربعاء، تعقيًبا على اعتراض البيت األبيض زيادة 

لكونغرس والبيت ال يوجد أّي تقليص في المساعدة األمريكّية. هذا جدال داخلّي بين ا"الّتمويل، أّنه 
 ."األبيض. الّدعم األمنّي للدفاع عن الهجمات الّصاروخّية، لن يقّلص، بل سيزداد
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محاولة تحويل الّنقاش مع الواليات المّتحدة "وأضاف بيان مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلّي أّن 
 ."األمريكّية ألداة مناكفة سياسّية غير جديرة، وكّل تعابير الّضغط غير مالئمة

ّبر قادة يهود أمريكّيون عن سخطهم من قرار البيت األبيض، إذ قالوا إّنها المّرة األولى التي وع
يعارض البيت األبيض تموياًل يقّره الكونجرس من أجل تمويل منظومة دفاع للهجمات الّصاروخّية، 

يل طويل نحن على استعداد اللتزام غير مسبوق لتمو "ليخرج البيت األبيض رسالة طمأنة قال فيها 
 ."األمد لمنظومة الّدفاع الجوّية في إطار اّتفاق الّتفاهمات حول الّدعم إلسرائيل

ويشار إلى أّن الجانبين اإلسرائيلّي واألمريكّي يعقدان مفاوضات حثيثة، منذ سبعة أشهر، في غاية 
م تتوّصل حّتى للتوّصل إلى صيغة مّتفقة بشأن الّدعم األمريكّي إلسرائيل لمنظوماتها العسكرّية، ول

 اآلن، إلى صيغة مشتركة مّتفق عليها من الّطرفين.
 16/6/2016، 48عرب 

 
 بلجيكا تدعو إلى رفع الحصار عن غزة .61

على قطاع غزة الفلسطيني والفتح  "إسرائيل"دعت بلجيكا إلى رفع الحصار الذي تفرضه : وكاالت
ن في التنمية البلجيكي ألكسندر دي كرو الكامل لكافة المعابر. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير التعاو 

في فعالية أقيمت بالعاصمة البلجيكية حول غزة إن الحصار يجعل حياة الناس خطرة جدًا مشددًا 
على وجوب إنهاء هذا الحصار. وأكد أن بلجيكا واالتحاد األوروبي يدعوان لتغيير جوهري في 

ليه.الوضع السياسي واالقتصادي واألمني في قطاع غزة وفتح   كافة المعابر المؤدية منه وا 
 16/6/2016، الخليج، الشارقة

 

 انقالب محمود عباس على التشريعي إرهاب .61
 فايز أبو شمالة د.

في ذكرى االنقسام تصوب السهام إلى صدر حركة حماس من كل أولئك الذين يمسكون بالقلم ألول 
ون القاسم المشترك للجميع هو نزف مرة، أو من قبل أولئك المخضرمين العارفين ببواطن األمور، ليك

 الكذب على الوطن فلسطين بحجة انقالب حركة حماس على الشرعية.
فعن أي شرعية يتحدث هؤالء؟ هل الشرعية يمثلها شخص محمود عباس عاشق التنسيق األمني مع 
 المخابرات اإلسرائيلية أم أن شرعية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت االحتالل هي المقاومة
والبندقية؟ ألم ينتزع الشهيد أبو عمار الشرعية داخل مؤسسات منظمة التحرير من خالل البندقية؟ 
ومن الذي انقلب على من؟ لماذا يلوي البعض عنق الحقائق التاريخية الدامغة؟ ألم يعلم أولئك 
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لى انتخابات المنقلبون على الثورة الفلسطينية أن شعبنا الفلسطيني يعلم أن محمود عباس قد انقلب ع
المجلس التشريعي الفلسطيني قبل أن تبدأ االنتخابات بعدة أشهر؛ وذلك حين طلب من المجلس 

، أن يشرع قانونًا يمنح الرئيس الحق في حل 96التشريعي الفلسطيني السابق الذي تم انتخابه سنة 
كانت ستعقد في  المجلس التشريعي، وذلك تحسبًا لفوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية التي

 ؟.2006سنة 
ولكن المجلس التشريعي السابق الذي قال للقائد أبو عمار "ال" رفض أن يبيع نفسه لمحمود عباس، 

 وقال له: "ال" لن نعطيك هذا الحق، حتى ولو فازت حركة حماس.
لقد انقلب محمود عباس في غضون عام على االنتخابات، وحل المجلس التشريعي بعد ذلك، بل 

ب محمود عباس على حركة فتح، وانقلب على الفصائل، وانقلب على فلسطين كلها، حين راح انقل
 يحاصر انتفاضة القدس، ويفتش حقائب الطالب بحثًا عن هوية االنتماء لفلسطين.

في ذكرى االنقسام يصوب المأجورون سهامهم إلى صدر فلسطين باسم الدفاع عن الحقوق 
يبدو عباس شرعيًا في قراراته، ويبدو المجلس التشريعي منقلبًا، حتى الفلسطينية، ويقلبون الصورة، ل

خفائها تحت بساط  ذهب بعض كتاب الصراف اآللي إلى كنس الزبالة السياسية الفلسطينية كلها، وا 
االنقالب، الذي صار مثل قميص عثمان، يعلق عليه كل فشل وخيبة وانحطاط سياسي، ليصير 

القضية الفلسطينية التي كانت على وشك االنتصار، ويصير االنقسام االنقسام هو السبب في تدمير 
، وذهب البعض إلى أن 67هو السبب في فشل اتفاقية أوسلو، وهو الذي جر العرب إلى هزيمة 

، وأن حركة حماس تخطط لالنقالب منذ المؤتمر 48االنقسام هو السبب في نكبة الفلسطينيين سنة 
في عدم قيام الدولة، وأن حركة حماس تنسق أمنيًا مع )إسرائيل( الصهيوني األول، وأنها السبب 

 وتحمي الحدود، وهي التي تشجع البناء االستيطاني.
أيها المنقلبون على التاريخ والحقائق والواقع، أنا لست من حركة حماس، ولن أكون في يوم من األيام 

ات التي تسيرها حركة حماس، منتميًا لحركة حماس، ولي تحفظات كثيرة على إدارة بعض المؤسس
ولكن ذلك ال يمنع من تذكيركم أن اتفاقية أوسلو المذلة قد تم التوقيع عليها قبل االنقسام، وأن 
التطرف اإلسرائيلي وعدم قدسية مواعيد االنسحاب قد أعلن عنها إسحق رابين قبل أن يظهر 

 ي علقتم على ظهره فشلكم.االنقسام، وأن تهويد الحرم اإلبراهيمي قد تم قبل االنقسام الذ
أيها المنقلبون على فلسطين األرض والشعب والهوية، أتحداكم أن تنطقوا في مقابالتكم اإلذاعية 
والفضائية جملة "العدو اإلسرائيلي" أتحداكم أن تكتبوا جملة "العدو اإلسرائيلي" في مقاالتكم، وهذا هو 

اإلسرائيلي" ال يحق له أن يتحدث باسم  مقياس االنتماء، فمن ال يجرؤ على نطق جملة "العدو
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فلسطين، فالعدو ال يصير احتالاًل وكفى، والعدو ال يصير طرفًا آخر، والعدو ال يصير جارًا، إال 
 لدى أولئك الذين انقلبوا على دم الشهيد "أبو عمار" وخانوا األمانة.

 15/6/2016، فلسطين أون الين
 

 موّقت نتفاضة بعد هدوءتّل أبيب... تجّدد اال  .62
 عدنان أبو عامر
منذ اندالع الموجة الحالّية من انتفاضة القدس في تشرين األّول/أكتوبر الماضي، لم تعرف هجماتها 
ضّد اإلسرائيلّيين وتيرة واحدة، بل كانت ترتفع وتنخفض بين حين وآخر، وبلغ عددها حّتى أوائل 

إسرائيلّيًا مقابل  33، أسفرت عن مقتل هجمة في الضّفة الغربّية وقطاع غّزة والقدس 620آذار/مارس 
حزيران/يونيو ذروة الهجمات الفلسطينّية  8وشّكلت عملّية تّل أبيب األخيرة في  قتياًل فلسطينّيًا. 209

المسّلحة األكثر قسوة على اإلسرائيلّيين، ألّنها جاءت داخل مركز تجارّي في قلب مدينة تّل أبيب، 
الدفاع اإلسرائيلّية، وتمّكن منّفذاها أبناء العّم محّمد وموسى مخامرة على مسافة قصيرة من مقّر وزارة 

من مدينة يطا في محافظة الخليل من اجتياز اإلجراءات األمنّية والحواجز العسكرّية اإلسرائيلّية، 
صابة  4وكانت حصيلة العملّية مقتل   آخرين. 6إسرائيلّيين وا 

حزيران/يونيو سلسلة عقوبات جماعّية ضّد فلسطينّيي  9ي وعلى الفور، قّررت الحكومة اإلسرائيلّية ف
مدينة يطا، مسقط رأس المنّفذين، أهّمها: فرض طوق كامل عليها، وسحب تصاريح العمل من أفراد 

لغاء  ألف تصريح أصدرتها إسرائيل لفلسطينّيي الضّفة الغربّية لدخولهم  83عائلة منّفذي العملّية، وا 
 المسجد األقصى، من مدينة يطا وغيرها من المدن الفلسطينية. خالل شهر رمضان للصالة في

وفي هذا السياق، قال القيادّي في المبادرة الوطنّية الفلسطينّية وأحد الشخصّيات االعتبارّية في مدينة 
يطا عثمان أبو صبحة لـ"المونيتور": "إّن اإلجراءات اإلسرائيلّية ضّد المدينة تمّثلت بإغالقات غير 

قامة الحواجز العسكرية، وحصار لم تعشه حّتى مسبوقة  لجميع مداخل يطا عبر السواتر الترابية وا 
األقصى، وهذه المعاناة الكبيرة لسّكان المدينة تعبير عن نهج إسرائيلّي  انتفاضةفي ذروة أحداث 

حّتى الّلحظة  انتقامّي منهم لمعاقبة المدينة اّلتي خرج منها منّفذا العملّية، وما زال الحصار متواصالً 
منذ تنفيذ العملّية، وترك الكثير من المعاناة والخسائر الفادحة في إقتصاد المدينة، ألّنها تضّم الكثير 
من المعامل والمصانع والمتاجر، ويعرقل اإلغالق دخول البضائع وخروجها، ناهيك عن عرقلة 

 خروج الحاالت اإلنسانّية منها ودخولها حتى كتابة هذه السطور".
فور وقوع عملّية تّل أبيب، اعتبرت حركات "حماس" والجهاد اإلسالمّي والجبهة الشعبّية في بيانات و 

حزيران/يونيو، أّنها رّد طبيعّي على الجرائم اإلسرائيلّية في الضّفة الغربّية وقطاع غّزة،  9منفصلة يوم 
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اإلسرائيلّية، وتمّثل نقلة نوعّية  االعتقاالتالقدس مستمّرة، ولم تتوّقف من جّراء  انتفاضةوأّكدت أّن 
في الفعل االنتفاضّي، ورأت "فتح" في اليوم ذاته أّن العملّية رّد فعل فردّي وتلقائّي طبيعّي لواقع خيار 

 القّوة، اّلذي تتبّناه إسرائيل.
من حزيران/يونيو رفضها للعملّيات اّلتي تطال المدنّيين  9أّما رئاسة السلطة الفلسطينّية فأّكدت في 

أّي جهة كانت، ومهما كانت المبّررات، داعية إلى عدم الّلجوء للعنف أو القيام بأّي أعمال من شأنها 
 زيادة اإلحتقان والتوّتر.

وخرجت ردود فعل إسرائيلّية في اليوم ذاته، تطالب بسّن قانون لتهجير ذوي منّفذي العملّيات من 
قيام إسرائيل بعالج جذرّي ال ينساه الفلسطينّيون، مناطق سكناهم في الضفة الغربية إلى قطاع غزة، و 

 وتطبيق إجراءات أمنّية ترتكز على القصاص القاسي، يبقى محفورًا في أذهان الفلسطينّيين.
ومن جهتها، قالت عضو المجلس التشريعّي عن "حماس" من مدينة الخليل سميرة الحاليقة 

عقوبات على الفلسطينّيين، كما حصل عقب عملّية  لـ"المونيتور": "إّن إسرائيل ال تنتظر ذرائع لفرض
ضّد الفلسطينّيين،  االنتهاكاتهو السبب الرئيس في استمرار هذه  االحتاللتّل أبيب األخيرة، ألّن 

لما يقال إّن العملّية استهدفت مدنّيين إسرائيلّيين، وليس  االلتفاتقبل العملّية وبعدها، وال يجب 
 اإلسرائيلّي". االحتاللها عملّية محّقة، وهي رّد طبيعّي على عسكرّيين أو مستوطنين، ألنّ 

شهدت األّيام الماضية نقاشات فلسطينّية حول عملّية تّل أبيب، بين من رأى أّنها قد تعمل على 
تحويل الموجة اإلنتفاضّية الحالّية إلى عملّيات مسّلحة تؤّسس لمرحلة تالية، وال بّد من تطوير اإلسناد 

واستعادة الدور المركزّي للعمل المقاوم، ومن اعتبر أّن العملّية تعيد مجّددًا الجدل القديم اإلعالمّي 
الجديد حول استهداف المدنّيين اإلسرائيلّيين، خشية تقديم ذرائع إلى إسرائيل بأّن الفلسطينّيين 

 يمارسون عنفًا مدانًا، وليس مقاومة مشروعة.
فض كشف هوّيته لـ"المونيتور": "إّن المقاومة الفلسطينّية حّق وفي هذا المجال، قال وزير فلسطينّي ر 

مشروع ال خالف عليه، لكّن عملّية تّل أبيب جاءت في وقت حرج متزامنة مع بعض العملّيات 
 11في أوائل حزيران/يونيو، وأسفرت عن مقتل  إسطنبولاإلرهابّية اّلتي شهدتها مدن عالمّية، ومنها 

 سرائيل فرصة المساواة بين المقاومة الفلسطينّية واإلرهاب اّلذي يرفضه العالم".تركّيًا، مّما قد يمنح إ
ويمكن اإلشارة إلى أّن عملّية تّل أبيب وقعت بعد يومين فقط من دخول شهر رمضان، وقد سبق 
قدومه صدور تحذيرات إسرائيلّية في أوائل أّيار/مايو من تصعيد فلسطينّي في الهجمات ضّد 

، مّما دفع إلى نشر المزيد من القّوات اإلسرائيلّية في مناطق الضّفة الغربّية، تحّسبًا لمزيد اإلسرائيلّيين
 من العملّيات.
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مع العلم أّن التقديرات اإلسرائيلّية حول عملّية تّل أبيب تشير إلى أّنها هجمة فردّية نّفذها اثنان من 
تنظيم فلسطينّي معّين، رغم أّنهما معروفان  أبناء العّم الفلسطينّيين من مدينة يطا، وال يقف خلفهما

 بتأييدهما لـ"حماس"، حّتى أّن "حماس" ذاتها حين باركت العملّية لم تعلن مسؤولّيتها الرسمّية عنها.
مسارات هاني  - االستراتيجيةوأوضح مدير المركز الفلسطينّي ألبحاث السياسات والدراسات 

أبيب تؤّكد أّن زيادة العملّيات الفردّية الفلسطينية تستدعي بحث المصري لـ"المونيتور" أّن "عملّية تّل 
أسبابها ودوافعها، وليس المسارعة إلى رفضها أو إدانتها أو تأييدها. كما يمكن الجمع بين أشكال 
النضال السلمّية والمسّلحة، وال بّد من التوّقف عند استهداف المدنّيين في إسرائيل، كي تكون المقاومة 

نّية مدروسة وليست عشوائّية، وال تستهدف األطفال واألماكن العاّمة، وتتناسب مع عدالة الفلسطي
القضّية الفلسطينّية وتفّوقها األخالقّي، ألّن هناك مليونًا ونصف مليون فلسطينّي يحملون الجنسّية 

 اإلسرائيلّية، ويهوًدا يرفضون المشروع الصهيونّي".
ّل أبيب تتفاعل بين الفلسطينّيين واإلسرائيلّيين مع استمرار الحصار وأخيرًا، ما زالت تبعات عملّية ت

المفروض على مدينة يطا مسقط رأس منّفذي العملّية، ومواصلة إسرائيل بالّتعاون مع األجهزة األمنّية 
التابعة للسلطة الفلسطينّية، في اعتقاالتها بين صفوف الفلسطينّيين بالضّفة الغربّية، اّلذين تدور 

هم شبهات التخطيط لتنفيذ هجمات مسّلحة ضّد إسرائيل، مّما يعني أّن صفحة عملّية تّل أبيب لم حول
 يتّم طّيها بعد حّتى كتابة هذه السطور.

 15/6/2016المونيتور، 
 

 العمليات الفردية الفلسطينية في غياب العمل المنظم .63
  شفيق ناظم الغبرا

ب في التاسع من هذا الشهر تؤكد أن ردة الفعل على العنف العملية الفلسطينية التي وقعت في تل أبي
اإلسرائيلي والتمدد على األرض الفلسطينية أصبح منوطًا بأفراد يعيشون تحت االحتالل. كان العنف 
الفلسطيني في السابق نتاج عمل المنظمات السياسية والعسكرية الفلسطينية، وكان يخدم أهدافًا 

ألرض، لكنه اآلن بيد أفراد المجتمع الفلسطيني الفاقدين الثقة بالقوى سياسية حول الحقوق وتحرير ا
السياسية المنظمة. ممارسة العمل المسلح والسياسي من قبل أفراد ال عالقة لهم بالعمل المنظم هي 
نتاج وصولهم لحالة من األسى العميق ممزوجة ببارقة تفاؤل ورغبة جامحة في إثبات الوجود 

لحقوقي. إن طبيعة االنتفاضة الفلسطينية المندلعة منذ تشرين األول )أكتوبر( السياسي والوطني وا
 تؤكد بأن مدرسة العمل الفردي تزداد انتشارًا في كل فلسطين. 2015
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عنف هذا الجيل من الفلسطينيين ما هو إال ردة فعل على عنف االحتالل الذي يعبر عن نفسه 
قال والسجن ومصادرة الحقوق وسرقة األرض ونشر بإطالق النار واإلعدامات الميدانية واالعت

طالق عنفهم ضد الفلسطينيين. كل شيء مغلق في وجه الشباب الفلسطيني، فال يوجد  المستوطنين وا 
أمل بوطن مستقر وبال بعمل مستمر وال بحقوق واضحة وال بأرض ومنازل ال تصادر كل يوم وال 

هذا الجيل الفلسطيني، الذي ولد مع اتفاقات أوسلو  بهوية وجواز سفر تقبله كل الدول. كل ما يختبره
، ينبئ باستمرار التهجير والحصار وتشتيت العائالت في غزة والقدس 1994وطرحها المتفائل عام 

. هذا الجيل نشأ في ظل أوضاع تتحدث كل يوم عن دولة 1948وفي الخليل وفي صفوف عرب 
ة بينما في الممارسة يشاهد وأد مشروع الدولة فلسطينية ومفاوضات نهائية لحل القضية الفلسطيني

 الفلسطينية في ظل مفاوضات ال نتيجة منها.
إن تطور الحالة الفلسطينية على يد شبان وشابات ال عالقة لهم بالعمل السياسي المنظم مربك 

و  "فتح"و  "حماس"لسياسات إسرائيل، فهي في هذه اللحظة ال تتواجه مع منظمات معروفة، كـ 
وغيرها، التي تحسب خطواتها قبل اإلقدام على عمل عسكري. إن العمل العسكري  "هة الشعبيةالجب"

الذي كان يحتاج في السابق الى جهود كبيرة وتنظيم وشبكة عالقات وتمويل وتخطيط طويل تقوم به 
م للرد على االحتالل، يقوم به اليوم مواطن عادي لم يسبق له القيا "الجبهة"و  "حماس"أو  "فتح"

بعمل سياسي سابق. هذه ظاهرة ستتطور، بسبب توافر الظروف الموضوعية أمامها. فهذا الشكل من 
المقاومة، بسبب سهولة الحصول على السالح وتصنيعه وسبب طبيعة العولمة وانتقال طرق التعلم 

من قبل والمعرفة عبر األثير يصبح خيارًا ممكنًا عندما يكون أبسط الناس في حالة اضطهاد وانتهاك 
احتالل يتميز بعنفه وغرور سياساته. الناس العاديون الذي ينضمون لعمل مفاجئ من دون أن يكون 

 لديهم سجل سياسي أو نضالي سابق بعيدون عن قدرة األجهزة على رصدهم.
واألهم في المعادلة الفلسطينية الراهنة )أسوة بالمعادالت العربية الراهنة( أنها موقتة، وهذا ما تعكسه 
حالة االنتفاضة/ الهبة الفلسطينية الراهنة وفردية هجماتها. هناك فراغ كبير في الوضع الفلسطيني 
وفي الصراع على أرض فلسطين، وهذا الفراغ الكبير ينتظر من ينجح في ملئه. في الجوهر ال 

ئرة ضيقة تستطيع القوى السياسية والعسكرية الفلسطينية، الرسمية وشبه الرسمية، التحرك إال ضمن دا
وذلك بحكم ظروفها السياسية والقيود المفروضة عليها، لهذا أصبحت المبادرة، بطبيعة الحال، في 
قاع المجتمع الفلسطيني الذي ال يوجد أمامه ما يخسره أمام المحدلة اإلسرائيلية وسعيها لسحق من 

إلى بروز قوى فلسطينية يتجرأ على إيقافها. ويتضح أيضًا أن استمرار هذا الغليان سيؤدي مع الوقت 
جديدة تحمل بعدًا سياسيًا، وأن هذه القوى ستمأل الفراغ تمامًا كما وقع في التاريخ الفلسطيني سابقًا 
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. المرحلة القادمة في الوضع الفلسطيني 1988عام  "حماس"وحركة  1965عام  "فتح"مع حركة 
 تزداد استعدادًا لفرز حالة جديدة.

فراغ الراهن سوف يقود الساحة الفلسطينية ويترك األثر تلو األثر عليها. من ينجح في التعامل مع ال
والعنف، بهذا الشكل أو ذاك، هو الطريق الذي فرضته إسرائيل على ضحاياها الفلسطينيين. لكن ال 
يشترط أن يكون العنف الفلسطيني وحده هو الطريق المؤدي لتحرر الفلسطينيين النهائي، ففي النهاية 

ن دون رؤية ووسائل قادرة على تحريك كل الناس وكسب األصدقاء في العالم بل وفي ال تحرر م
الوسط العالمي واليهودي. سلوك إسرائيل اليومي والعنيف يجعل أشكال المقاومة المدنية القائمة اليوم 

 في الوضع الفلسطيني أقل تأثيرًا، لكن هذا الوضع سيفرز مجددًا أشكااًل جديدة للنضال والتحرر.
إذن العنف الراهن في الوضع الفلسطيني، ليس نهاية بحد ذاته، ويجب أن ال ُينظر إليه بمعزل عن 
العنف اإلسرائيلي الذي يمارس كل يوم على أجساد الفلسطينيين. بل من الخطأ المقارنة بين العنف 

االعتداءات  الفلسطيني وظروفه وعمل إرهابي كذاك الذي وقع منذ أيام في ملهى في أورالندو أو تلك
على المدنيين التي وقعت في بلجيكا أو فرنسا. العنف الفلسطيني محدد في إطار التحرر الوطني 
وهو يقع على األرض الفلسطينية المحتلة حيث االحتالل والقهر ومنازل الفلسطينيين المصادرة 

بنات جنوب أفريقيا وحقوقهم المسلوبة، لهذا فالعنف الفلسطيني أقرب إلى العنف الذي مارسه أبناء و 
لعقود ضد عنف نظام الفصل العنصري، وهو بعيد بأميال عن العنف الذي يمارس من الجهادية 

 اإلسالمية أو أفراد يؤمنون بطروحاتها في النظام الدولي.
في تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي دعم وتأييد من الشارع الفلسطيني والعربي لكل من واجه الكيان 

العربية في المرحلة السابقة وقبل أن يتورط في دعم  "حزب هللا"وحقق نصرا جزئيًا. شعبية اإلسرائيلي 
نظام األسد ضد الثورة، ارتبطت بمقاومته الناجحة لالحتالل اإلسرائيلي في جنوب لبنان. كما أن 

نية، حتى جانبًا أهم من قوة إيران اإلقليمية والسياسية ارتبط بإمساكها بخط سياسي يتواجه مع الصهيو 
لو كان هذا الخط شكليًا، إال أنه يتناقض مع الخط السياسي الذي يدعو إلى التطبيع ونسج العالقات 
أو تجاوز الشعب الفلسطيني. والمنطق ذاته ينطبق على الدول العربية بقيادة مصر وسورية عندما 

ي حددت مواقف بدعم خليجي وسعودي، وهو نفسه يحدد مكانة تركيا الت 1973خاضتا سويًا حرب 
مختلفة عن السياسات اإلسرائيلية. إن نجاح الناصرية العربية في زمن عبد الناصر في الخمسينات 
والستينات ثم نجاح الحركات اإلسالمية العربية بعمقها العربي والخليجي ارتبط في جانب هام منه 

حول القضية الفلسطينية بالقضية الفلسطينية ومكانتها في الضمير العربي. لهذا، ففي ظل الفراغ 
على المستوى الفلسطيني والعربي من الطبيعي أن ترفع الناس واألمة كل من يتمسك بالقضية 
 الفلسطينية وينصرها. هذه ديناميكية في المشهد القادم ستترك أثرًا كبيرًا على توجهات العالم العربي.
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عزله في مناطق متفرقة وذلك بالرغم إسرائيل تعمل على إلغاء الوجود الفلسطيني من خالل تفتيته و 
ماليين فلسطيني على األرض التاريخية. لكن بفضل أعمال الشبان  6من وجود أكثر من 

الفلسطينيين األخيرة يؤكد الشعب الفلسطيني مكانته على األرض. عنف المشروع الصهيوني ذو 
 الطابع اإلجالئي واالستيطاني يستجدي ردود فعل مختلفة من ضحاياه.

 16/6/2016، حياة، لندنال
 

 نتنياهو والمساعدة األميركية: صفعة تلو األخرى  .64
 حلمي موسى
أحدث قرار البيت األبيض باالعتراض على زيادة المعونة األميركية إلسرائيل كما وردت في قراٍر 
 للكونغرس، صدمًة قوية في إسرائيل. ورغم أن القرار الرئاسي األميركي ال ينحصر تحديدًا في البند

نما ببنوٍد تبلغ كلفتها  مليار دوالر أقرت في الكونغرس ذي األغلبية  16المتعلق بإسرائيل، وا 
الجمهورية، فإن ذلك ال ُيّشكل عزاًء إلسرائيل. وأثيرت تصورات بأن القرار الرئاسي األميركي ينطوي 

د إلى موجة على أبعاد سياسية واقتصادية وعسكرية هامة األثر على دولة االحتالل. وهذا ما قا
انتقادات حادة من جانب زعيم المعارضة في إسرائيل اسحق هرتسوغ الذي رأى أن حكومة نتنياهو 

 أّضرت بالعالقات االستراتيجية مع الواليات المتحدة.
سرائيل التي كثيرًا ما تدخلت في الشأن الداخلي األميركي مؤخرًا، وجدت نفسها أمس في ورطٍة  وا 

ين اإلدارة الديموقراطية واألغلبية الجمهورية في الكونغرس حول ميزانية الدفاع كبيرة أساُسها الخالف ب
. فقد أعلن البيت األبيض أنه سوف يستخدم حق النقض )الفيتو( ضد بنوٍد 2017األميركية للعام 

مليار دوالر في مسودة قانون الميزانية الذي تبلور في الكونغرس. ومن بين هذه البنود،  16بقيمة 
مليون دوالر أقّرها الكونغرس كزيادٍة للمعونة األميركية بغرض تطوير منظومات الدفاع  455مبلغ 

 ضد الصواريخ.
مليون دوالر لطلب  455اإلدارة تعارض زيادة "وجاء في بالغ قسم الميزانية في البيت األبيض أن 

اع ضد الصواريخ بغرض شراء وتطوير مشترك لمنظومات دف 2017الميزانية )لوزارة الدفاع( للعام 
مليون دوالر  324. وأضاف البالغ أن اإلدارة تعارض أيضًا طلب الكونغرس تقليص "لصالح إسرائيل

، والمخصصة لتطوير منظومات أميركية للدفاع ضد 2017من طلب ميزانية وزارة الدفاع للعام 
 الصواريخ البالستية.

نهاء األزمة  وبعد البالغ األميركي، سارعت المعارضة لمطالبة نتنياهو بالتوقيع على اتفاقية المعونة وا 
مع إدارة أوباما. واتهم عدد من أعضاء الكنيست نتنياهو باإلضرار بمصالح إسرائيل األمنية. وقال 
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المعونة األميركية حيوية للدفاع عن مواطنينا، واآلن بسبب "زعيم المعارضة اسحق هرتسوغ إن 
قسمًا حاسمًا منها. إن الشجار المخبول مع أهم حليف لنا أالعيب ذاتية لرئيس الحكومة، نحن نخسر 

يصل اليوم لالنفجار، وحاليًا كل مواطني سديروت وكريات شمونه ُيحتمل أن يدفعوا ثمن غطرسة 
 ."نتنياهو وقلة مسؤوليته في العالقة مع الواليات المتحدة، وخصوصًا مع البيت األبيض

لحرب المقبلة من دون منظومة دفاع جوي، فبالوسع من إذا بقيت إسرائيل في ا"وقال هرتسوغ إنه 
 ."اآلن تشكيل لجنة التحقيق التي ستفحص كيف يتخذ نتنياهو القرارات بشأن أمن إسرائيل

مؤلٌم رؤية كيف أن أمن إسرائيل يتضرر "من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني إنه  
. وحتى من يظنون أنه جيد أن رئيس الحكومة يهاجم الرئيس جراء عالقات عكرة مع اإلدارة األميركية

 ."األميركي، يرون اليوم أضرار تقييد المعونة إلسرائيل. آمل أن تجد المسألة حالً 
يشدد "يائير لبيد على نتنياهو، معتبرًا أن بالغ البيت األبيض  "هناك مستقبل"كما حمل زعيم 

منية، والتوقيع على اتفاقية المعونة بأسرع وقت الحاجة للعمل، عبر الحفاظ على مصالحنا األ
 ."ممكن

وقد طلب ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية من جميع الوزراء والمتحدثين الرسميين عدم التعليق على 
ليس هناك أي تقليص في المعونة األميركية. الحديُث يدور عن "النبأ. وأعلن ديوان نتنياهو أنه 
والبيت األبيض على حجم اإلضافات السنوية لخطة الدفاع ضد سجال داخلي بين الكونغرس 

الصواريخ. والمعونة األمنية للدفع ضد الصواريخ، ليس أنها ستتقلص، بل أنها سوف تزداد. ومحاولة 
تحويل الحوار مع أميركا إلى أداة للمناكفة السياسية في إسرائيل ليست أمرًا جديرًا، والذعر ليس في 

 ."محله
المساومات مع الكونغرس حول "ون أميركيون أن قرار البيت األبيض هو جزٌء من واعتبر مختص

. واألهم أن بالغ البيت األبيض ال يتعلق بالمعونة األميركية "األرقام النهائية لميزانية الدفاع
، والتي تؤثر جزئيًا على إسرائيل. 2017إلسرائيل، بقدر ما يتعلق بميزانية الدفاع األميركي للعام 

إلى  2018عروف أن المعونة األميركية إلسرائيل التي يجري التفاوض بشأنها تتعلق بالفترة ما بين وم
2028. 

ومع ذلك، ُيعتقد بأن للبالغ صلة غير مباشرة بالمفاوضات الجارية مع إسرائيل بشأن المعونة 
تطلب تعهدًا  أن أحد شروط اإلدارة األميركية لتمرير اتفاقية المعونة "هآرتس"السنوية. وذكرت 

إسرائيليًا بأال تحاول في العشر سنوات المقبلة إجراء اتصاالت موازية ومستقلة مع الكونغرس لنيل 
زيادات استثنائية سنوية، واالكتفاء بما يتقرر في اتفاقية المعونة. وكان اتفاق المعونة السابق يمنح 
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على زيادات لتمويل مشاريع تطوير  إسرائيل ثالثة مليارات دوالر سنويًا، لكن إسرائيل كانت تحصل
  ونشر منظومات مضادة للصواريخ مثل حيتس والقبة الحديدية.

مليار  3.7، فإن إدارة أوباما عرضت على إسرائيل مساعدًة سنوية بقيمة "هآرتس"وبحسب ما نشرت 
ن مجموع دوالر في السنوات األولى، تزداد بعدها إلى أربعة مليارات دوالر الحقًا وأكثر، بحيث يكو 

لكن إسرائيل رفضت التعهد بعدم العمل بشكل مستقل  مليار دوالر في عشر سنوات. 40المساعدة 
مليار دوالر في  34مع الكونغرس، ولذلك عرضت أميركا زيادة متواضعة تجعل مجموع المساعدات 

 50ـ  40ن العقد المقبل. وقد رفض نتنياهو العرض األميركي، وهو ال يزال يطالب بمساعدة ال تقل ع
 مليار دوالر في العقد المقبل.

في كل حال، ال تزال اتفاقية المعونة والتوقيع عليها مع إدارة أوباما تمثل معضلة حقيقية لحكومة 
نتنياهو. فهناك من يطالب باستغالل الفرصة والتوقيع مع أوباما وعدم انتظار الرئيس المقبل. وهناك 

ا انتظرت إلى حين خروج أوباما من الحكم في كانون الثاني من يرى أن إسرائيل لن تخسر شيئًا إذ
االقتصادية نشرت قبل يومين تقريرًا شاماًل عن المسألة، قالت فيه إن  "بلومبرغ"المقبل. وكانت شبكة 

قسمًا من مستشاري نتنياهو يضغطون عليه إلبرام االتفاق مع أوباما، في حين يرى مستشارون 
 الد ترامب قد تكون مجدية.آخرون أن االتصاالت مع دون

في كل حال، جاء رد الفعل األول على بالغ إدارة أوباما من اللوبي الصهيوني في واشنطن، 
، من معارضة اإلدارة لتمويل إضافي إلسرائيل. وقال البالغ إنه "خيبته العميقة"، الذي أعلن "إيباك"
ب اإلدارة هذا العام، كما كان يفعل على أساس ثنائي األحزاب، زاد الكونغرس التمويل أكثر من طل"

  ."جيدًا طوال أكثر من عقد
، تعتبر "القبة الحديدية"و  "مقالع داوود"و "حيتس"مثل  "المشاريع المشتركة"وأشار إلى أن 

حاسمة ألمن إسرائيل في مواجهة منظومة متزايدة من الصواريخ، وهي تسهم مساهمة هامة في "
واريخ. ونحن نثني على قرار الكونغرس الداعم لمشاريع التطوير منظومة الدفاع األميركية ضد الص

وفي  2017هذه بشكل دؤوب، ونحث على التمويل الكامل في المصادقة على ميزانية الدفاع الوطني 
 ."التخصيصات الفعلية

أمير بوحبوط إلى أن عددًا من الصناعات العسكرية  "واال"وأشار المراسل العسكري لموقع 
، وعلى رأسها الصناعات الجوية، سوف يتأثر سلبًا بقرار البيت األبيض. ومعروٌف أن اإلسرائيلية

 "القبة الحديدية"و  "مقالع داوود"تشاركان في مشاريع تطوير  "رفائيل"الصناعات الجوية وشركة 
 مع عدد من الشركات األميركية. وأشار إلى أن الصناعات العسكرية ووزارة الدفاع ينتظران الرد الذي
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سوف يبلوره نتنياهو الذي سيرسل وزير دفاعه الجديد أفيغدور ليبرمان األسبوع المقبل إلى أميركا 
 ستسلم إلسرائيل بشكل رسمي. F-35للمشاركة في تدشين أول طائرة 

 16/6/2016، السفير، بيروت
 

 حماس في مفترق طرق  .65
 رؤوبين باركو

حول سيناريو مستقبلي يرصد  "ة تشبيهلعب"أمس تمت في مركز المجاالت المتعددة في هرتسليا 
التي ستلي القضاء على داعش، ال سيما في سوريا  األيامالتطورات المحتملة في المنطقة في 

 والعراق.
ورجال حكم وسياسة وصحافيين. مّثلوا القوى  أكاديمياورجال  إسرائيليون وقد شارك في هذه اللعبة 

سالمية في  وأيضا، األوروبيواالتحاد  العظمى مثل الواليات المتحدة، روسيا، الصين دول عربية وا 
إلى منظمات شبه دولة مثل السلطة  إضافة، السعودية، إيران وسوريا، األردنالمنطقة مثل مصر، 
 الفلسطينية وحماس.

واالستخبارية بأنه في معظم الحاالت فان الواقع يتغلب  األكاديميةلألسف الشديد، أثبتت التجربة 
النهاية. ورغم التجربة  أفكاربسيناريوهات تختلف عن  اإللهيئما سيفاجئنا المخطط على الخيال ودا

السيئة، فان القادة يفضلون نقاش السيناريوهات الممكنة وبلورة طرق عمل ممكنة تنبع منها. والهدف 
 أعمالالماضي واستخالص الدروس من اجل مواجهة ما هو متوقع عن طريق  أحداثهو دراسة 
 داد لها مسبقا.يمكن االستع

الالعبون الذين شاركوا في اللعبة مثلوا الصراعات واقترحوا الحلول والتوقعات على ضوء السيناريو، 
مستقبليا متفائال. يمكن أن هذا التوقع المتفائل شمل أيضا أمنيات  إطاراوقد ظهر أن معظمهم مثلوا 

الذي نعرف  "الربيع العربي"الع من اند األولى األيامتذكر بحلم السالم والدمقرطة التي ميزت 
 جميعنا كيف تطور.

بما يشبه الوضع الذي نشأ في  األوسطالسيناريو أوجد توقعات لعالقات متبادلة بين الدول في الشرق 
 "التي في حالة الوضع الراهن"الكرات على طاولة البلياردو، حيث تتوزع إلى  إصابة أعقاب

ة لتحسين وضعهم. وبرزت في اللعبة حقيقة أن الذين يتحركون في محاول "االصالحيون "و
 الفلسطينيين قد أُهملوا. اعتبارات الفلسطينيين ومساعيهم حرفت عن المصالح في الساحة.

الحديث يدور عن اندثار النظرة الكاذبة التي تقول إن المشكلة الفلسطينية هي سبب الصراع 
توجد اآلن مصالح الدول العربية التي  إلقليميةا، وحلها سيأتي بالسالم. على لوحة البلياردو اإلقليمي
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تواجه تراجع مدخوالت النفط وتستعد للتهديد اإليراني في حين أن الراعي األمريكي غير مبالي. ويبدو 
إسرائيل في عملية الدفاع، لذلك فهي تعتبر أن حل المشكلة الفلسطينية  إلدخالأن الدول تستعد سرا 

 ة وطنية كشرط لالستمرار.هو أمر مقلق وبحاجة إلى مصالح
المتبلورة تالحظ حماس التغييرات السيئة في مواقف الراعين لها ـ قطر وتركيا ـ  اإلقليميةعلى اللوحة 
صنبور السالح  وا غالقالحصار الذي تشارك فيه مصر إلى جانب إسرائيل  أعقابوتختنق في 

أنها غير شريكة مع  ولألردنن والمساعدة اإليرانية. اآلن تخرج حماس عن طورها لتثبت للمصريي
 ."دينية"المسلمين أو داعش وأنها حركة تحرير قومي فلسطيني  اإلخوان

ضافةهزيمتها في الجرف الصامد،  أعقابفي ظل واقع العزلة والحصار الذي تزايد في  إلى  وا 
 اإلغالق جهودها العسكرية، فان حماس تسعى اآلن إلى اقتحام إلفشالالقدرات التكنولوجية إلسرائيل 

 واألردنوتوفير االستقرار االقتصادي للسكان من اجل استقرار سلطتها. ورغم الشك في مصر 
والسعودية الذين يميلون للسلطة الفلسطينية، فان حماس ستوافق على الوساطة المصرية التي ستؤدي 

فق إلى وضع شرطة فلسطينية في معبر رفح ـ بشرط أن يتم فتحه. وبسبب الوضع الصعب ستوا
 التسلح. إعادةمع إسرائيل كي يتم استغاللها من اجل  "الهدنة"حماس على 

حماس ستستمر في االستعداد للقضاء على إسرائيل وتصوير السلطة الفلسطينية على أنها فاسدة 
من اجل الحصول على رهائن إسرائيليين بدون مواجهة من  "الخط الدقيق"وخائنة. وستسير على 

. وستطالب بالحصول على أموال الدعم التي وعدت بها. حماس إذا توجد سراح أسرى  إطالقاجل 
 في مفترق طرق.

ستحافظ على قدرتها  أخرى ولكن من جهة  "اإلسالمية"فمن جهة تريد االبتعاد عن صورتها 
في مواجهة قد تحرج الزعماء العرب. في سيناريو كهذا  "غير متوقعة"العسكرية وعلى صورتها كـ 

والصهاينة الذين يقتلون  "الصليبيين"العربية على أنها متعاونة مع  نظمةاألستصور حماس 
 الفلسطينيين في غزة.

 "فلسطين المحتلة"حماس ستستمر في اعتبار السلطة الفلسطينية كيانا فاسدا مستعدا للتنازل عن 
 .وسترفض أن تعود السلطة الفلسطينية للسيطرة على غزة. هذا هو السيناريو ـ فلننتظر ونرى 

 15/6/2016إسرائيل اليوم 
 16/6/2016، القدس العربي، لندن

 
 
 



 
 
 
 

 

 53 ص             3966 العدد:        16/6/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

 :كاريكاتير .66

 

 
 16/6/2016، 21موقع عربي

 


