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 أبو شهال: حماس وضعت شروطًا جديدة إلتمام المصالحة خالل لقاء الدوحة األخير
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 48تقر خطة لتدمير عشرات اآلالف من بيوت فلسطينيي  "إسرائيل" .1
أقرت الحكومة اإلسرائيلية أمس األحد، خطة جديدة، تهدف إلى تسريع تنفيذ  :جرايسي برهوم-الناصرة

، بزعم ما يسمى "البناء غير المرخص"، الذي 48جرائم تدمير عشرات اآلالف من بيوت فلسطينيي 
بسبب سياسة تضييق الخناق اإلسرائيلية، ومنع توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية،  أضرارايبني 

من خطورة هذه  48وحرمانها من مساحات للبناء. وحذرت لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي الـ 
 .48على فلسطينيي  48فلسطينيي  الخطة، مؤكدة أنها إعالن حرب من حكومة

المجالس البلدية والقروية  إلى، إقليميةوتنص الخطة على نقل صالحيات لجان تخطيط وبناء 
 أقامتهاعمل وحدة الشرطة الخاصة، التي  إلى إضافةأوامر الهدم والتدمير،  إصدارالعربية، لغرض 

 1.3ميزانية  إلى إضافةر سنويا، ماليين دوال 6الحكومة لهذا الغرض. كما تنص الخطة على رصد 
ترصد في العام التطبيق األول، لغرض تنفيذ جرائم التدمير. كما تشمل الخطة  إضافيةمليون دوالر 

كافة االحتماالت أمام جهاز القضاء إلنقاذ البيوت  إغالقسن عدة قوانين ذات صلة، الغرض منها 
 من التدمير.

لصامدة في وطنها، ليست هاوية لمخالفة القوانين واألنظمة، وقالت المتابعة، إن جماهيرنا العربية ا
ذات الصلة بتنظيم المجتمع والبلدات. وما يجري على أرض الواقع، هو أن البناء غير المرخص 
بغالبيته الساحقة جدا، يتم من باب الال مفر، على ضوء قلة مناطق النفوذ الناجمة عن سياسة 

ر المرء لصرف مئات آالف الشيكالت لبناء بيته، مع معرفته أن تضييق الخناق، إذ ال يعقل أن يباد
 سقف يأوي تحت عائلته. إليجاد، األضراريغامر بخطر التدمير، إال من باب 

وتحذر "المتابعة" من النوايا الخطيرة لهذه الحكومة الدموية، التي ليس فقط أنها تريد تدمير عشرات 
ء مهمة التدمير على سلطاتنا المحلية العربية، التي تعاني لقاإآالف البيوت العربية، بل تريد أيضا 

 من األزمات المالية الخانقة وقلة الموارد.
، فوراء اإلجراميوتؤكد لجنة "المتابعة" أنها بكل مركّباتها لن تقف مكتوفة األيدي أمام هذا المخطط 
ة واسعة النطاق، كل بيت وكل غرفة معرضة لجريمة التدمير ستجدنا هنا، وستكون معركة شعبي

 .   اإلجراميللتصدي لهذا المخطط 
وكان وزير المالية اإلسرائيلي موشيه كحلون، قد كشف أمام الهيئة العامة للكنيست في األسبوع 
الماضي، عن أن الخطة االقتصادية التي أقرتها الحكومة من حيث المبدأ في نهاية العام الماضي، 

ما تزال مجّمدة، ألن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يربط  ،48لدعم "األقليات" بقصد فلسطينيي 
لهدم البيوت العربية غير المرخصة، ما يعني تدمير عشرات آالف البيوت.  إجراءاتالخطة، بإقرار 
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في حين أكد خبراء أن الخطة من أساسها هّشة، وأبعد ما تكون عن أن تفي بغرض وقف الغبن، 
 .حتى في حال تم تطبيقها بحذافيرها

، ما أسمتها "خطة 2015وكانت الحكومة اإلسرائيلية قد أقرت في اليوم األخير من العام الماضي 
 3.8حوالي  48، وتزعم الخطة أنها ترصد لمجتمع فلسطينيي 48لدعم األقليات"، بقصد فلسطينيي 

 مليار دوالر.  18 إلىمليار دوالر تصرف على مدى خمس سنوات، مع أن االحتياجات تصل 

أن هذه األرقام ليست حقيقية، ألن الوزير كحلون ذاته اعترف في خطابه المذكور، بأن المبلغ إال 
مليار دوالر، هو  3.1مليون دوالر، في حين أن  657الذي "سيحظى" به العرب ال يتجاوز  اإلضافي

 مجموع الميزانيات القائمة أصال في صلب الميزانية السنوية لمدى خمس سنوات.
تصاد قد أكدوا على هشاشة الخطة، وأبرزهم الدكتور سامي ميعاري، قد أجرى بحثا، وكان خبراء اق

مليار دوالر، وأن الميزانية  1.3كشف فيه زيف المعطيات الرسمية، ليتبين أن الخطة ال تتعدى 
 مليون دوالر موزعة على خمس سنوات. 400 إلىالجديدة فيها، بالكاد تصل 

 20/6/2016، الغد، عم ان
 

 األوضاع في األراضي الفلسطينية السعوديحث مع الملك بعباس  .2
شددت جلسة المباحثات التي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك : الذيابي فهد-جدة ،الرياض

سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس في قصر السالم بجدة، على التأكيد 
 ية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كماعلى مواقف السعودية الثابتة تجاه القض

 استعرض اللقاء مستجدات األوضاع في األراضي الفلسطينية.
، أن الملك سلمان «الشرق األوسط»من جانبه، أكد باسم اآلغا، السفير الفلسطيني لدى السعودية لـ

سطينية، منذ عهد مؤسس البالد بن عبد العزيز، جدد تأكيده التزام بالده الثابت بدعم القضية الفل
أن السياسة السعودية دائما  الملك عبد العزيز، وحتى اليوم، وهو توجه لن تحيد عنه، مشددا على

مقرونة باألفعال من خالل دعمها ومؤازرتها للشعب الفلسطيني، وتعاطيها مع الشرعية الفلسطينية 
الشريفين في صورة التحرك السياسي  وحمايتها. وأشار إلى أن الرئيس عباس، وضع خادم الحرمين

الداخلية، ووجه له الشكر واالمتنان على مواقف المملكة الثابتة والدائمة  الفلسطيني، وأبلغه باألوضاع
على كافة الصعد السياسية واالقتصادية والمالية، مضيفا أن المشاريع اإلنمائية للسعودية في الضفة 

 سكنية. ، سواء كانت مستشفيات أو مدارس أو وحداتالغربية وقطاع غزة، خير شاهد على ذلك
 20/6/2016، الشرق األوسط، لندن
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 : االستهداف اإلسرائيلي للمياه حلقة في مسلسل الحرب المفتوحةالفلسطينية" الخارجية" .3

رام هللا: أدانت وزارة الشؤون الخارجية الفتوى التي أصدرها الحاخام المتطرف شلومو ملميد، التي 
مستوطنين تسميم المياه التي تغذي القرى والبلدات الفلسطينية، مشيرة إلى أن االستهداف تجيز لل

 اإلسرائيلي للمياه الفلسطينية حلقة في مسلسل الحرب المفتوحة.
وقالت "الخارجية" في بيان لها، أمس، إن حكومة نتنياهو المتطرفة تواصل حربها المفتوحة على 

وطنه، وتتعدد أشكال وأوجه هذه الحرب لتطال جميع مناحي  وجود اإلنسان الفلسطيني في أرض
 الحياة الفلسطينية.

وأضافت: "اعتادت إسرائيل كقوة احتالل سرقة المياه الفلسطينية، ومن ثم بيعها للفلسطينيين، 
وصعدت من حصارها المائي عندما قررت قطع المياه عن شمال الضفة المحتلة في أوج موجة الحر 

لمبارك، وتواصل في ذات الوقت منع الفلسطينيين من حفر اآلبار، وتفرض عليهم في شهر رمضان ا
بالقوة حالة من العطش الشديد، وها نحن اليوم أمام جريمة حقيقية ليست األولى من نوعها، تستهدف 
حياة الفلسطينيين بالجملة، عبر تسميم مصادر المياه على اختالف أنواعها، وتهدد بالموت ليس فقط 

وحملت حكومة  ان، إنما مصادر رزقه من ثروة حيوانية أو محاصيل زراعية أو اقتصادية".اإلنس
 نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تبعات ومخاطر هذه الحرب والفتاوى.

 20/6/2016األيام، رام هللا، 
 

 "اإلعالم الفلسطينية": قيام حكومة نتنياهو "بتسمين" المستعمرات محاولة لشرعنة االستيطان .4
قيام حكومة نتنياهو "بتسمين" المستعمرات بموازنات  الفلسطينية رأت وزارة اإلعالم: وفا –ام هللا ر 

معانا في تحدي العالم الذي يقف في غالبيته ضد المستعمرات  ضخمة محاولة لشرعنة االستعمار، وا 
 واالستيالء على األراضي، باعتبارها مخالفة للقرارات األممية.

تتعامل أنها فوق القانون، وتأبى أن تكون  اإلسرائيليبيان لها، إن سلطة االحتالل وقالت الوزارة، في 
جزءًا من المجتمع الدولي الذي نّصبها قبل أيام برئاسة لجنة قانونية في األمم المتحدة، وتغلق كل 

 للوصول إلى سالم متوازن، يكفل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعودة الالجئين إلى ضئيلةنافذة 
 ديارهم.

وحثت وزراء خارجية الدول التي دعمت إسرائيل في األمم المتحدة لرئاسة لجنتها القانونية، على تنفيذ 
، لمشاهدة "قانون" االستعمار الذي ترسمه 1967جولة لسفرائها وقناصلها في األراضي المحتلة عام 
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القضاء على إمكانية قيام إسرائيل، بشكل مخالف لكل قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن، وبهدف 
 دولة فلسطين كاملة السيادة.

 19/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 واصل أبو يوسف: فتوى حاخام بتسميم مياه الشرب دعوة صريحة لقتلنا .5
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة : األناضول ،ليث الجنيدي، قيس أبو سمرة ،عمان، رام هللا

رير الفلسطينية واصل أبو يوسف، يوم األحد، إن فتوى حاخام إسرائيلي بتسميم مياه الشرب التح
 الفلسطينية، "دعوة صريحة للقتل".

وأضاف أبو يوسف لألناضول "هذه الدعوة ليست األولى ضد الشعب الفلسطيني، وهي دعوة 
ع حد إلنهاء االحتالل وتابع "اليوم مطلوب وض تحريضية لتصفية وقتل المواطنين الفلسطينيين".

قامة الدولة  اإلسرائيلي، وسرعة إنجاح الجهود الدولية الرامية لتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل، وا 
 ".1967الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 

وقال "هذه التصريحات )فتوى تسميم المياه( تبرهن أنه ال يوجد لدى الجانب اإلسرائيلي شريك حقيقي 
 ي ظل حكومة يمينية متطرفة، تمارس القتل واالستيطان".للسالم، ف

وسبق أن حّذر المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، التابع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، عبر موقعه الرسمي السبت، من "األخطار والتداعيات التي تترتب على مثل هذه 

 الفتاوى".
 19/6/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 الشعب الفلسطيني تبعات تنفيذ الفتاوى الدينية اليهودية الموجهة ضد  الزعنون يحذر من  .6

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، العالم أجمع بضرورة العمل على وقف 
ي أو التصريحات التحريضية العنصرية، التي تستبيح دماء األبرياء وتشجع على القتل لسبب دين

ودعا الزعنون في تصريحات خاصة لألناضول، اليوم األحد إلى ضرورة  قومّي، وفقًا لتعبيره.
"التصدي لهذا النهج العدواني المدعوم بشكل علني حكوميا من رئيس حكومة المستوطنين بنيامين 

لي جديد نتنياهو، للمستوطنات وقادتها وحاخاماتها" الفتًا أن األسبوع الماضي "شهد تقديم دعم ما
 مليون دوالر". 20للمستوطنات في الضفة الغربية بحوالي 

وحّذر الزعنون من "تبعات تنفيذ الفتاوى الدينية اليهودية العنصرية الموجهة، خاصة ضد الشعب 
 الفلسطيني، والتي هي في المحصلة تخدم المشروع االستيطاني االستعماري اإلسرائيلي".
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رت عن الخام شلومو ملميد، تعبر عّما تحمله العقلية الدينية واعتبر "أن تلك الفتاوى التي صد
 العنصرية من تطرف".

 19/6/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 تقوم بكل ما بوسعها لتخريب أي جهد لتحقيق سالم عادل ودائم "إسرائيلعريقات: " .7
تقوم بكل ما « »سرائيلإ»صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية أن  رأى رام هللا:

صفعة أخرى في وجه »، واصفا القرار بأنه «بوسعها لتخريب أي جهد لتحقيق سالم عادل ودائم
الوقت حان للمجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته تجاه هذه الحكومة »ورأى أن «. المجتمع الدولي

ريقات ان السالم وأضاف ع«. المتطرفة التي تدعم علنًا الفصل العنصري وتقف ضد حل الدولتين
لزام   «.بتنفيذ التزاماتها« إسرائيل»في المنطقة مرتبط بتجفيف مستنقع االحتالل ووقف االستيطان وا 

 20/6/2016الخليج، الشارقة، 
 

 رسالة لكل الالهثين خلف سراب المفاوضات  لمستعمراتباسم الزعارير: دعم حكومة االحتالل ل .8
حركة حماس"، باسم الزعارير، أن موافقة حكومة  عّد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن

االحتالل اليوم على تدعيم المستعمرات، هو "رسالة لكل الالهثين خلف سراب المفاوضات والمبادرات 
سواء العربية أو الفرنسية"، حسب قوله. وأشار الزعارير في بيان له، إلى أن "االحتالل لم يتوقف 

"، مبيًنا أن ذلك "ليس غريًبا على احتالل توسعي عنصري يوًما عن دعم المستوطنات وتوسيعها
متغطرس ال يقيم وزنا لمعاهدات أو مفاوضات". وأضاف البرلماني عن "حماس"، أن "َمن أفشلوا 
جهود المصالحة الفلسطينية، يوفرون لالحتالل مزيدا من الوقت لتنفيذ كافة مخططاته ضد شعبنا 

 وأرضه ومقدساته". 

 19/6/2016، لإلعالم المركز الفلسطيني
 

 من المنح لطلبة القدس %10التربية": تخصيص وزارة " .9
من المنح الدراسية السنوية  %10قرر وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، تخصيص  :رام هللا

 للطلبة من سكان مدينة القدس.
ذي توليه الوزارة لدعم القرار وفق بيان صادر عن التربية اليوم األحد، تأكيدًا على الحرص ال جاء

 التعليم في المدينة المقدسة وتعزيز صمود األهالي فيها.
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وشدد صيدم على اهتمام الوزارة بدعم الطلبة المقدسيين خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر 
 بها القدس.

 ،19/6/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 

 "يساري عباسي" أحمد مجدالني..تقرير:  .11
في أول أيام النسخة السادسة عشرة من مؤتمر هرتسيليا السنوي، الذي يبحث سبل : يمحمد العل

تحصين "مناعة إسرائيل القومية" وأمنها والذي اختتم أمس األول، شارك عضو اللجنة التنفيذية 
 لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني.

طينية من جبهة النضال الشعبي والمذكور هو األمين العام للفرع المحسوب على السلطة الفلس
 الفلسطيني التي كانت في حقبة السبعينيات تحسب على اليسار.

مشاركة مسؤول مقرب من رئيس السلطة محمود عباس ليست األولى في هذا المؤتمر، الذي يشارك 
 فيه تقليديا قادة إسرائيل السياسيون واألمنيون. فقد سبقها حضور رئيس الحكومة الفلسطينية سالم

 فياض للنسخة العاشرة، وعضو اللجنة التنفيذية صائب عريقات في النسخة الثانية عشرة.
مطالبة السلطة بحل الدولتين.  -بإنجليزية وصفت بالركيكة-في كلمته أمام المؤتمر، كرر مجدالني 

تها كما قوبلت مشاركته باستنكار حركة الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكن دالال
 بقيت ماثلة للعيان نظرا لموقعه ضمن فريق عباس.

أن وقع في ورطة أنقذه  -الذي ورث زعامة تنظيمه عن سلفه الراحل سمير غوشة-وقد سبق للرجل 
. فقد استخدم شتيمة مقذعة لوصف موظفي 2011منها عباس نفسه عندما كان وزيرا للعمل عام 

 ية من دون أن يعلم أنه على الهواء.السلطة في ختام مقابلة هاتفية مع إذاعة محل
ودفعت الواقعة نقابة الموظفين للدعوة إلى إضراب احتجاجي، مما أجبر مجدالني على وضع 

 استقالته بتصرف عباس. فرفضها األخير وأوعز له بالبقاء.
أوفده عباس على رأس وفد من منظمة  2014ومع تفاقم قضية حصار سكان مخيم اليرموك عام 

دخال مساعدات غذائية إليهم.التحرير ال  فلسطينية للمساعدة في حل أزمة المحاصرين وا 
 تأييد بشار

وفي دمشق أدلى مجدالني بتصريح أّيد فيه هجوما للجيش السوري الستعادة السيطرة على المخيم، 
 واتهم الجهاديين الذين يسيطرون عليه باستغالل محنة الفلسطينيين لتحقيق أهدافهم.
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لم يكونوا على ما يبدو راغبين في اتخاذ مثل هذا  -وربما عباس نفسه-السلطة لكن أوساطا في 
الموقف، نظرا النحيازه المكشوف لنظام األسد، فصدر في رام هللا تصريح لمسؤول في السلطة لم 

 يفصح عنه هويته، ينقض فيه تصريحات مجدالني.
ة يرضي فيها عباس. لكن مجدالني لم يفوت فرصة وجوده في دمشق القتناص فرصة إضافي

فاستخدم عاصمة األمويين منصة للذهاب إلى طهران لبناء جسور معها، على أنقاض العالقة 
 المتصدعة بين إيران وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( جراء خالفهما حول ثورة سوريا.

تم ورحبت طهران في حقبتها الجديدة بزعامة اإلصالحي حسن روحاني بالعالقة مع السلطة. و 
التوافق على أن تؤسس طهران تمثيال دبلوماسيا لها مع رام هللا، على أن يكون عبر سفير غير مقيم 

 يدير عمله في رام هللا انطالقا من العاصمة األردنية.
 

 خدمة مفيدة
خدمة مفيدة قد يكون مجدالني قد أسداها لعباس، لكن ذلك وحده ال يفسر سبب اعتماد رئيس السلطة 

 نتمي إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( التي تمثل الحزب الحاكم برام هللا.على رجل ال ي
تفسير ارتياح عباس لمجدالني منذ لقائهما في تونس مطلع التسعينيات، يمكن أن يعود جزئيا إلى 
روابط أسرية محتملة تجمعهما، كون االثنين في األصل من فلسطينيي سوريا وينحدران من صفد، 

والتي أبلغ عباس اإلسرائيليين أنه ال يريد العودة  1948ة الفلسطينية الواقعة ضمن أراضي المدين
 إليها.

يبقى أن مجدالني مع دخوله نادي رجال المهمات الخطرة أقرب ألن يكون تكرارا لنموذج ياسر عبد 
تحرير ربه في عالقته مع الراحل ياسر عرفات. فقد كان عبد ربه مندوب الجبهة الديمقراطية ل

 فلسطين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ألكثر من أربعة عقود.
وخالل هذه الخدمة الطويلة في ظل عرفات تّشرب منهج أبو عمار، لدرجة دفعته للتنكر لزعيمه 
األول نايف حواتمة. وانشق عنه رسميا مطلع التسعينيات ليؤسس تنظيمه الخاص باسم" فدا" ثم ما 

 .2015ركائه باالنشقاق عن حواتمة، ليلتحق بعباس قبل أن يفترقا عام لبث أن تخلى عن ش
لم ال يكون لعباس أيضا رجله الخاص ذو الماضي اليساري، ما دام مجدالني جاهزا لكل األدوار بما 

 في ذلك تمثيله في مؤتمر هرتسيليا.
 19/6/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 التوسعية واالستيطانية االحتالل فشال مخططاتإلوطني واحد  مشروعتبني حماس تدعو إلى  .11
مليـون شـيكل )مـا يدعـادل الــ  70المصادقة على تحويل مبلـغ  نتنياهوأثار قرار حكومة  :الضفة الغربية

ألـــف دوالر أمريكـــي( لصـــالح مســـتوطنات الضـــفة الغربيـــة، ردود أفعـــال غاضـــبة فـــي  134مليـــون و 18
ارة على توّجه االحتالل صوب المزيد من التطّرف، بمـا صفوف الفصائل الفلسطينية التي رأت فيه إش

 يثبت فشل الرهان على خيار المفاوضات.
ودعت حركة حماس إلى الوحدة وتبني مشروع وطني واحد، يمّكن الشعب الفلسطيني من الوقوف في 

فشال مخططاته التوسعية واالستيطانية على حساب األرض الفلسطينية.    وجه االحتالل، وا 
 19/6/2016الفلسطيني لإلعالم،  المركز

 
 طالب القوى الوطنية بإلزام فتح بالعودة لحوارات المصالحةيحماس ناشط سياسي في  .12

طالبـــت حركـــة حمـــاس، القـــوى الوطنيـــة بالعمـــل علـــى إلـــزام الـــرئيس محمـــود عبـــاس وحركـــة فـــتح : غـــزة
 بإكمال ملف المصالحة وعدم التهرب من االستحقاقات الوطنية. 

خاصــة بـــ"المركز الفلســطيني ل عــالم"، قــال حــازم قاســم، الناشــط السياســي فــي حركــة وفــي تصــريحات 
حماس، إنه "بعد إصرار قيادة حركة فـتح المتكـرر، علـى التهـرب مـن االلتـزام بإنجـاز ملـف المصـالحة 
الوطنيــة، فــإن حركــة حمــاس تطالــب القــوى الوطنيــة بالعمــل الجمعــي علــى إلــزام عبــاس بإكمــال ملــف 

م السماح له بالتهرب من اسـتحقاقاتها". وأوضـح أن حمـاس تـرى فـي رفـض حركـة فـتح المصالحة وعد
العتبار وثيقة الوفاق الوطني، أساسا لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية المأمولة، هو رفض واضح ألي 
صيغة سياسية مجمع عليها فلسطينيا، فوثيقة الوفاق هي الوثيقة السياسية الوحيدة التي توافقـت عليهـا 

 فصائل الفلسطينية.ال
وأكد على رفض حركة حمـاس إصـرار حركـة فـتح علـى اعتمـاد البرنـامج السياسـي للمنظمـة، بحكـم أن 
هذا البرنامج الذي يستند إلى اتفاق أوسلو هو جزء من عوامل االنقسام الوطني، عـدا عـن أن فصـائل 

 ب الفلسطيني.كبيرة غير ممثلة في المنظمة، وبالتالي ال يمثل اإلرادة السياسية للشع
وشدد قاسم على أن "سـرعة تحـرك القـوى الفلسـطينية بالضـغط علـى حركـة فـتح إلعادتهـا إلـى حـوارات 
المصـــالحة، يمثـــل واجبـــا وطنيـــا، ألن إنهـــاء االنقســـام الـــذي تســـعى لـــه حمـــاس، هـــو الضـــامن لتعزيـــز 

لشـــــعب انتفاضـــــة القـــــدس، وعـــــدم الســـــماح للســـــلطة باســـــتمرار التالعـــــب بالثوابـــــت الوطنيـــــة وحقـــــوق ا
 الفلسطيني".

 19/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 أبو شهال: حماس وضعت شروطًا جديدة إلتمام المصالحة خالل لقاء الدوحة األخير .13
قــال مســؤول بــارز مــن حركــة فــتح: إن حركــة حمــاس وضــعت شــروطًا جديــدة وتمســكت  حســن جبــر:

ة األخيــرة، مــا أدى إلــى فشــلها فــي بشــروطها القديمــة كشــرط لتحقيــق المصــالحة خــالل لقــاءات الدوحــ
 التوصل إلى اتفاق ينهي االنقسام.  

وأكد الدكتور فيصل أبو شهال عضو قيادة حركة فتح في قطاع غزة أن وفد "حماس" تمسـك بشـروطه 
القديمة ووضع شرطًا جديدًا يتمثل بضرورة أن يعلن الرئيس محمود عباس إلغاء المحكمـة الدسـتورية، 

 تطبيقه. األمر الذي يستحيل
لغــاء  ـــ"األيام" إلــى أن "حمــاس" تمســكت بقضــية المــوظفين التــابعين لهــا وا  ونــوه أبــو شــهال فــي حــديث" ل
ــــامج السياســــي والتزامــــات منظمــــة التحريــــر  المحكمــــة الدســــتورية، معلنــــة عــــدم رغبتهــــا بــــااللتزام بالبرن

 الفلسطينية.
الفلســطيني ولهــا أهميــة كبيــرة  وشــدد علــى أن المحكمــة الدســتورية جــزء أساســي مــن القــانون األساســي

 وتعتبر من صالحيات الرئيس وفق القانون والدستور.
وأوضـــح أن األجـــواء التـــي أشـــاعتها "حمـــاس" قبـــل اللقـــاءات ســـاهمت فـــي إفشـــالها، مثـــل دعوتهـــا إلـــى 
محاكمــــة قــــادة حركــــة فــــتح، إلــــى جانــــب تخوينهــــا الــــدائم للقيــــادة الفلســــطينية، مؤكــــدًا أن فــــتح فوجئــــت 

 لتي أطلقها قادة من "حماس" حول فشل اللقاءات في الدوحة.بالتصريحات ا
وتــابع: "أرادت "حمـــاس" تحقيــق كـــل شــيء وفـــق رؤيتهــا دون أن تتقـــدم باتجــاه المصـــالحة قيــد أنملـــة". 
وأعرب عن جاهزية حركة فتح للشراكة في مشروع وطنـي فلسـطيني ينهـي االنقسـام ويقـود إلـى تشـكيل 

 حصار المفروض على غزة وتنهي معاناة الشعب الفلسطيني.حكومة وحدة وطنية تساهم في فك ال
وحــول قضــية المــوظفين، قــال أبــو شــهال: إن حركــة فــتح تنظــر بسواســية إلــى جميــع المــوظفين ومــن 

ووزارتــي الماليــة والعمــل، موضــحًا أن تحقيــق المســاواة والعــدل يــتم مــن  2005ضــمنهم قضــية مــوظفي 
 وجب تشكيلها لحل قضايا الموظفين كافة.خالل اللجنة القانونية واإلدارية التي يت

 20/6/2016األيام، رام هللا، 
 

 تستأنف مرة أخرى أن: لقاءات الدوحة لم تفشل بل علقت على أساس مقبول أمين .14
بشـأن تعطيـل وعرقلـة تفعيـل المصـالحة  االتهامـاتتبادلـت حركتـا "حمـاس وفـتح"  أشرف مطر: -غزة 

ل اللقاءات التي عقـدت خـالل الشـهور األخيـرة بـين الجـانبين الوطنية التي تم التوصل إلى بنودها خال
 في الدوحة.
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 أنأعلــن أمـــين مقبــول أمـــين ســـر المجلــس الثـــوري لحركــة "فـــتح" فــي تصـــريحات صـــحفية مــن جهتـــه، 
الجــاري. وأكــد أن  األســبوعلقــاءات المصــالحة مــع حركــة "حمــاس" ستســتأنف مجــددًا فــي الدوحــة نهايــة 

 تستأنف مرة أخرى. أنن لم تفشل، بل علقت على أساس لقاءات الدوحة بين الحركتي
 20/6/2016الشرق، الدوحة، 

 
 مطلوب من حماس أن يطوروا موقفهم باتجاه بناء شراكة استراتيجية حقيقية: الرجوب .15

قـال اللــواء جبريـل الرجـوب، نائـب أمـين ســر اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح وعضــو  مطـر: أشـرف-غـزة 
 إلنهــاء" مــن الواضــح أنــه ال يوجــد قــرار نهــائي لــدى األخــوة فــي حمــاس  الوفــد المفــاوض فــي الدوحــة

نجازاالنقسام   المصالحة حتى اآلن". وا 
وأكد الرجوب في حديث لـ "الشرق" بدايـة البـد مـن توجيـه الشـكر إلـى قطـر أميـرًا وحكومـًة وشـعبًا علـى 

حة عبر توفير كل المصال إنجازاستضافة جوالت الحوار مع األخوة في حماس، وعلى حرصهم على 
فـي حمـاس أن يطـوروا مـوقفهم باتجـاه بنـاء  األخـوةالظروف لـذلك، لكـن مـن الواضـح أنـه مطلـوب مـن 

شــراكة اســتراتيجية حقيقيــة لبنــاء مســتقبل الشــعب الفلســطيني، وتبــدأ الشــراكة بحكومــة حكومــة وطنيــة، 
ن يكون هناك سالح واحد "حركة حماس" جزء منها، وللحكومة برنامج سياسي يفعل اإلقليم والعالم، وا

 وقانون واحد.
وِأشــار إلـــى أن إخواننـــا فـــي "حمـــاس" مـــا زالـــوا يتحــدثون عـــن ملـــف المـــوظفين فـــي قطـــاع غـــزة وتفعيـــل 
المجلس التشريعي فقط" بينما نحن نتحدث عن شراكة فيها حكومـة وحـدة وطنيـة وانتخابـات بعـد ثالثـة 

 ثالثة أشهر ولكنهم ال يوافقون على هذا األمر. أشهر وقد قلنا لهم إننا جاهزون إلجراء انتخابات بعد
 20/6/2016الشرق، الدوحة، 

 
 من المبكر الحديث عن فشل أو نجاح لجوالت الحوار بين وفدي فتح وحماس: محيسنجمال  .16

جمــال المحيسـن، يــوم الســبت، أنــه مــن  ،أكــد عضــو اللجنـة المركزيــة لحركــة فــتح: نائلـة خليــل-رام هللا 
ناف جـــوالت الحـــوار بـــين وفـــدي حركتـــي فـــتح وحمـــاس، يـــوم اإلثنـــين القـــادم، فـــي المتوقـــع أن يـــتم اســـتئ

 العاصمة القطرية الدوحة.
وقــال المحيســن لـــ"العربي الجديــد"، إنــه "مــن المبكــر الحــديث عــن فشــل أو نجــاح لجــوالت الحــوار بــين 

 وفدي حركتي فتح وحماس، والتي عقدت في الدوحة نهاية األسبوع الماضي".
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حمـاس وفـتح، قـد تبادلتـا مسـاء اليـوم السـبت، االتهامـات، وذلـك بعـد فشـل جولـة الحـوار وكانت حركتا 
 الثنائي التي جمعت وفدين قياديين من الحركتين الذي تستضيفه الدوحة. 

 19/6/2016العربي الجديد، لندن، 
 
 : عرضنا على حماس الذهاب إلى انتخابات عامة ولكنها رفضتالمسؤول اإلعالمي في فتح .17

أكـد مسـؤولون فلسـطينيون أن قطـر تبـذل جهـودا السـتئناف مباحثـات المصـالحة : كفاح زبـون- رام هللا
 الفلســـطينية بـــين وفـــدي فـــتح وحمـــاس فـــي العاصـــمة الدوحـــة األســـبوع المقبـــل بعـــدما تفجـــرت مباحثـــات

 الطرفين األسبوع الحالي بسبب خالفات حول مفهوم المصالحة نفسه.
نتوقــع اســتئناف الحــوار ": "الشــرق األوســط"تح منيــر الجــاغوب لـــوقــال المســؤول اإلعالمــي فــي حركــة فــ

ونحـــن نـــدعو حمـــاس إلـــى كلمـــة  فـــتح مصـــرة علـــى إنهـــاء االنقســـام"مضـــيفا:  "يـــوم االثنـــين أو الثالثـــاء
ســواء.. نــذهب إلــى انتخابــات عامــة تنهــي االنقســام ومــن يفــز يحكــم ويــدير بالطريقــة التــي يراهــا فـــي 

حماس بعدما وصلت الحـوارات إلـى طريـق مسـدودة لكنهـا  ذلك علىمتابعا: فتح طرحت  "الضفة وغزة
 ."رفضته ونحن سنواصل الجهود في هذا اإلطار

وانفجــرت المباحثــات األخيــرة بــين فــتح وحمــاس بعــدما وصــل الطرفــان إلــى طريــق مســدود بســبب ملفــي 
ومـــة إضـــافة إلــى برنــامج الحك مــوظفي حركــة حمـــاس الســابقين وملــف المجلـــس التشــريعي الفلســطيني

 المقبلة التي يفترض أن تكون حكومة وحدة وطنية.
أن الخالفات السابقة ظلت علـى حالهـا إذ لـم يـنجح الطرفـان  "الشرق األوسط"وأكدت مصادر مطلعة لـ

على إقامتها كما فشـال فـي االتفـاق  في تجاوز الخالف حول البرنامج السياسي لحكومة الوحدة المتفق
 التابعة لحماس وانعقاد المجلس التشريعي. على ملف موظفي الحكومة السابقة

 20/6/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
 ": اجتماع جديد في الدوحة بين فتح وحماس منتصف األسبوعالفلسطينية "القدس .18

كشف مصدر مطلع من وفد المصالحة الفلسطينية، يوم األحـد، أن اجتماًعـا سـيعقد منتصـف  ة:الدوح
 ماس الستكمال مباحثات الملفات العالقة وخاصـًة ملـف المـوظفين.األسبوع الجاري بين وفدي فتح وح

وأوضح المصدر في حديث لـ "القـدس" دوت كـوم، أن الخارجيـة القطريـة لعبـت دوًرا مهمـا فـي ضـرورة 
نهاء الخالفات بشأن جميع القضايا العالقة.  استمرار عقد اللقاءات حتى التوصل التفاق وا 

الثنين أو الثالثاء المقبلين، فيما يتوقع تمديد اللقاءات إلـى أيـام أخـرى وبّين المصدر أن اللقاء سيعقد ا
 وربما األسبوع المقبل في إطار البحث عن حلول جذرية لكافة القضايا العالقة.
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وكانت مصادر أخرى ذكرت السبت، أن ملف موظفي حركة حماس بغزة تسبب بخالفـات شـديدة بـين 
لدوحـة"، مـا أدى لعرقلتهـا مجـدًدا وسـط محـاوالت مـن جهـات وفدي المصـالحة فـي العاصـمة القطريـة "ا

 مختلفة إلنقاذ المحادثات.
 19/6/2016القدس، القدس، 

 
 حماس: مشاركة مجدالني في مؤتمر هرتسليا سقوط وطني وشرعنة لجرائم االحتالل .19

ني، غزة: أدانت حركة حماس مشاركة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدال
اإلسـرائيلي، الـذي ينـاقش قضـايا أمنيـة، كمـا انتقـدت تفـاخر الرئاسـة الفلسـطينية « مـؤتمر هرتسـليا»في 

 بهذه المشاركة.
وقالـت حمــاس فــي بيــان لهــا إن المشــاركة فــي المـؤتمر تعتبــر ســقوطًا وطنيــًا وشــرعنة لجــرائم االحــتالل 

 واستخفافًا بعذابات شعبنا الفلسطيني.
ا مـن تفـاخر الرئاسـة الفلسـطينية بهـذه المشـاركة، واعتبـرت ذلـك مؤشـرًا علـى كما عبـرت عـن اسـتهجانه

 أن السلطة الفلسطينية باتت تعمل ضد اإلجماع الوطني والمصالح الفلسطينية.
 20/6/2016القدس العربي، لندن، 

 
 تتطلب المحاسبة الجادة مؤتمر هرتسليا"الشعبية": مشاركة المجدالني في  .21

مشــــاركة عضــــو اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة التحريــــر لتحريــــر فلســــطين، شــــعبية غــــزة: أدانــــت الجبهــــة ال
. "المحاسـبة الجـادة"وقالت إنهـا تتطلـب ، اإلسرائيلي« مؤتمر هرتسليا»الفلسطينية أحمد مجدالني، في 

وأكـــدت علــــى ضــــرورة عــــدم االكتفــــاء بمخاطبــــة القيــــادة المتنفــــذة فــــي منظمــــة التحريــــر، التــــي أوعــــزت 
بالمشاركة في المؤتمر، بل الوقوف أمام النهج والرهانات التي تسوق هذه اللقاءات للمجدالني وآخرين 

 وغيرها من مشاريع التطبيع التي أوصلت القضية الوطنية إلى ما وصلت إليه.
يشــار إلــى أنــه فــي أعقــاب الهجــوم علــى مجــدالني بســبب المشــاركة فــي المــؤتمر، أوضــحت الرئاســة 

 اءت بتكليف من الرئيس محمود عباس.الفلسطينية أن مشاركة مجدالني ج
 20/6/2016القدس العربي، لندن، 

 
 مستوطنات الضفةلصالح  مليون دوالر 18تحويل "الشعبية" تدين مصادقة االحتالل على  .21

 رأت "الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين" أن مصــادقة حكومــة نتنيــاهو علــى خطــة :الضــفة الغربيــة
ألـف دوالر أمريكـي( لصـالح مسـتوطنات  134مليـون و 18يدعـادل الــ مليون شيكل )ما  70تحويل مبلغ 
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ليبرمـــان المتطرفـــة  -تتضـــّمن "رســـالة واضـــحة لكـــل المـــراهنين علـــى حكومـــة نتنيـــاهو، الضـــفة الغربيـــة
 وتوجهاتها الحقيقية".

مـة وقال نائب األمين العام لـ"الجبهة الديمقراطية"، قيس عبد الكريم: "منذ اللحظـة األولـى لتشـكيل حكو 
نتنيــاهو وضــّمه للمتطــرف أفيغــدور ليبرمــان وكافــة أقطــاب التطــرف فــي "دولــة" االحــتالل، وهــي تعمــل 

 على توسيع االستيطان ودعمه وتقديم كل التسهيالت للمستوطنين بذرائع مختلفة"، كما قال.
وأضــاف: "نتنيــاهو وبعــد ضــمه لكافــة مراكــز القــوى المتطرفــة التــي تشــجع االســتيطان، بــدأ بخطــوات 

مليــة علــى األرض للمضــي قــدما فــي مخططــه االســتيطاني المبنــي علــى ضــّم المزيــد مــن األراضــي ع
 ومحاوالت تشريع عمليات البناء االستيطاني التي تتم في أنحاء القدس والضفة الغربية المحتلتين". 

 19/6/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 االحتالل يستهدف ثكنة مراقبة للمقاومة جنوب غزة .22

ة: شنت قوات االحتالل هجوما على إحدى المنـاطق الحدوديـة الواقعـة إلـى الشـرق مـن قطـاع غـزة، غز 
 .تخدمها نشطاء المقاومة الفلسطينية في رصد المنطقةساستهدف ثكنة عسكرية يس

وقالــت مصــادر محليــة إن قــوات االحــتالل اإلســرائيلي المتمركــزة علــى الشــريط الحــدودي شــرق مدينــة 
، يقيمـه "بـرج مراقبـة"قطاع، استهدفت صبيحة يوم أمس باألسلحة الرشاشة الثقيلة خان يونس جنوب ال

 ."سرايا القدس"في تلك المنطقة نشطاء الجناح المسلح لحركة الجهاد اإلسالمي 
وجـــرى اســـتهداف بـــرج المراقبـــة بشـــكل مباشـــر، وأصـــيب بعـــدة عيـــارات ناريـــة، خـــالل وجـــود عـــدد مـــن 

يســفر عــن وقــوع إصــابات، حيــث انســحب النشــطاء مــن المكــان  النشــطاء بداخلــه، غيــر أن األمــر لــم
 بسالم.

 20/6/2016، لندن، القدس العربي
 
 باإلفراج عن الصحافي أبو زيد المعتقل لدى األجهزة األمنية في نابلسقيادي بحماس يطالب  .23

طالــب القيــادي فــي حركــة حمــاس فــي محافظــة طوبــاس فــازع صــوافطة بــاإلفراج الفــوري عــن  رام هللا:
صحافي طارق أبـو زيـد المعتقـل لـدى األجهـزة األمنيـة الفلسـطينية فـي نـابلس ووقـف معاناتـه ومعانـاة ال

ذويـــه فـــي شـــهر رمضـــان فـــي ظـــل األنبـــاء التـــي تتحـــدث عـــن تـــدهور وضـــعه الصـــحي جـــراء اســـتمرار 
 35إن اســتمرار األجهــزة األمنيــة باعتقــال الصــحافي طــارق أبــو زيــد لليــوم "اعتقالــه. وقــال فــي تصــريح 

التوالي تحت حجج وذرائع غير قانونية ال أساس لهـا مـن الصـحة هـو تعـد علـى القـانون والنظـام  على
 "الذي يكفل حرية العمل اإلعالمي وحرية الكلمة.
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واعتبــر صــوافطة أن اســتمرار اعتقــال أبــو زيــد يعــد انتهاكــا يضــاف إلــى سلســلة مــن االنتهاكــات التــي 
تداًء صارخا على الحريات العامـة التـي كفلهـا القـانون، يتعرض لها اإلعالميون في الضفة الغربية واع

إضـــــافة لكونـــــه محاولـــــة إلســـــكات األصـــــوات الحـــــرة التـــــي تعـــــارض وجهـــــة النظـــــر الرســـــمية للســـــلطة 
 الفلسطينية.

 20/6/2016، لندن، القدس العربي
 
 األقصىالمسجد االحتالل يبعد قياديًا من فتح عن  .24

، مسـؤول ملـف المقدسـات فـي حركـة األحـد مسـاء أمـس أبعـدت سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي، :القدس
 إقليم القدس، عوض الساليمة، عن المسجد األقصى المبارك مدة شهرين. -فتح 

، وبعـد جلسـة تحقيـق اسـتمرت األحـدوقال الساليمة: إن مخابرات االحتالل اسـتدعته للتحقيـق، صـباح 
مين فــي األقصــى، والتحــريض علــى ســاعات اتهــم االحــتالل فيهــا الســاليمة بتنظــيم عقــود زواج للمســل

االحتالل بتنظـيم مظـاهرات فـي باحاتـه، واإلشـراف علـى موائـد الـرحمن فيـهر سـلمته قـرارًا باإلبعـاد دون 
 السماح له بالدفاع عن نفسه.

وأشار الساليمة إلى صـعوبة وخطـورة مثـل هـذه القـرارات العسـكرية الجـائرة، خاصـة فـي شـهر رمضـان 
 حمة والمغفرة.الفضيل، شهر العبادة والر 

 20/6/2016األيام، رام هللا، 
 
 للمبادرة الفرنسية "األوروبي"تعترف بفشل جهودها لمنع تأييد  "الخارجية اإلسرائيلية" .25

اعتـرف مسـؤول كبيـر فـي وزارة الخارجيـة فـي تـل أبيـب أمـس بفشـل الجهـود : نظيـر مجلـي - تـل أبيـب
علــى  رة الفرنســية. وقــال إن الجهــود منصــبة حاليــااإلســرائيلية فــي منــع التأييــد األوروبــي الجــارف للمبــاد

األعضـاء فـي  28محاولة تخفيف حدة القرار المتوقع صدوره اليوم في اجتماع وزراء خارجيـة الـدول الــ
البند الرئيسي فيها وهو عقد مؤتمر دولـي  االتحاد األوروبي وفيه يؤكدون دعم المبادرة الفرنسية وتبني

 لسطينيين حتى نهاية السنة.للسالم بمشاركة إسرائيل والف
وقـــال المســـؤول إن إســـرائيل حاولـــت منـــذ تحريـــك المبـــادرة الفرنســـية قبـــل شـــهور وبشـــكل خـــاص خـــالل 

التـأثير علـى مجريـات األمـور  اجتماع وزراء الخارجية الذي عقـد فـي بـاريس فـي مطلـع الشـهر الحـالي
يين يسـيرون بـبطء وتـردد. ولكننـا لكنها فشلت. وأضاف: "في البداية عملنـا بهـدوء مقتنعـين بـأن الفرنسـ

انعقاد اجتماع وزراء الخارجية يواصلون دفع مبادرتهم بكل  نالحظ أنهم خالل األسابيع التي مرت منذ
قــوة بغيــة تجنيــد الــدعم الــدولي لهــا ودفــع خطــوات مكملــة كتشــكيل طــواقم العمــل الدوليــة التــي ســتهتم 
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اقتصادية وقد بدأت المبادرة تكتسـب زخمـا دوليـا بناء الثقة وترتيبات أمنية ومحفزات  بصياغة خطوات
 واضحا.

 20/6/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
 مليون دوالر لتعزيز االستيطان في الضفة 18 مبلغالحكومة اإلسرائيلية تقر  .26

مليــون دوالر مـن أجــل  18أقـرت الحكومــة اإلسـرائيلية أمــس، تخصـيص مبلــغ قـدره : أ ف ب -القـدس 
ضــفة الغربيــة المحتلــة، مؤكــدة عزمهــا علــى الــرد علــى "التــدهور األمنــي" فــي تعزيــز االســتيطان فــي ال

والتنميــــة الزراعيــــة والصــــناعة واألمــــن  االجتماعيــــةالمســــتوطنات. وقالــــت الحكومــــة إن وزراء الشــــؤون 
والسياحة أقـدموا علـى تخصـيص أمـوال لمواجهـة موجـة العنـف التـي بـدأت فـي تشـرين األول )أكتـوبر( 

 ات يشنها فلسطينيون بواسطة سكاكين.مع ازدياد هجم 2015
ألـــف  400وتـــم تخصـــيص مبـــالغ إضـــافية للمســـتوطنات فـــي الضـــفة الغربيـــة المحتلـــة، التـــي يقـــيم فيهـــا 

. وقال قرار صادر عن الحكومة اإلسرائيلية "يتطلب التدهور 2018و 2017مستوطن إسرائيلي، لعامي 
غربيـــة المحتلـــة( الـــذي أثـــر فـــي العديـــد مـــن األمنـــي فـــي يهـــودا والســـامرة )االســـم االســـتيطاني للضـــفة ال

مجــاالت الحيــاة، بمــا فــي ذلــك األمــور النفســية والماليــة، اســتجابة فوريــة مــن الســلطات". واعتبــر حــاييم 
كاتس، وزير الشؤون االجتماعية، أن "من واجبنا تعزيز المجتمعات )االستيطانية( التي تعد في الخط 

ببطولــة التحــديات األمنيــة واالجتماعيــة المعقــدة فــي هــذا  األمــامي فــي المعركــة ضــد اإلرهــاب، وتواجــه
 الوضع".

 20/6/2016الحياة، لندن، 
 
 نحو الهاوية "إسرائيل"تقود  الحكومةباراك يواصل مهاجمة نتنياهو:  .27

وديع عواودة: واصل رئـيس حكومـة إسـرائيل األسـبق إيهـود بـاراك مهاجمـة رئـيس حكومتهـا  –الناصرة 
 ويؤكد إمكانية استبداله. مين نتنياهواالحالي بني

يـوم الخمـيس  أعمالـهوكان باراك قد "فتح النار" على نتنياهو خالل مؤتمر هرتزليا األمني الذي اختـتم 
 الماضي وقال إنه يواظب على إخافة اإلسرائيليين ويقود إسرائيل نحو الهاوية.

المنافسـة علـى رئاسـة الحكومــة، وفـي لقـاء تلفزيـوني قـال إنـه ال ينـوي العــودة إلـى الحيـاة السياسـية، وال 
مؤكدا عدم وجود مشكلة في استبداله ألنه ال يتمتع بالجاذبيـة السـاحرة وال بـأي شـيء ال يمكـن التغلـب 

 أن "نتنياهو يفهم بأن العد التراجعي النتهاء سلطته قد بدأ وانه سيتزايد فقط". وأضافعليه". 
 هذا الوضع. وتابع "هناك الكثير من العمل وانوي العمل كي يتغير
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 أنوي تقديم الدعم من أجل تغيير الوضع واستبدال رئيس الحكومة".
نتنياهو ألمح باراك إلمكانية دعمه مرشح  إسقاطوفي رده على سؤال حول كيف ينوي المساعدة على 

آخر. وقال إنه ال يؤمن بـأن الخيـارات المطروحـة هـي إمـا المنافسـة علـى رئاسـة الحكومـة أو الجلـوس 
بصمت. وأوضح براك انـه خالفـا لنتنيـاهو فانـه لـم يحـرض عليـه فـي تصـريحاته فـي مـؤتمر في البيت 

ــم اقتــرح الوقــوف علــى  ــه اليمــين ليتســحاق رابــين قبيــل اغتيالــه: ل هرتزليــا: وقــال فــي إشــارة إلــى مــا فعل
الشــرفة فـــي القــدس بينمـــا ترتفـــع فــي األســـفل صــور نتنيـــاهو بمالبـــس "االس اس" )النازيــة( ولـــم اقتـــرح 

 فعلها نتنياهو بنفسه". أمور: "هذه وأضافبيته".  أمامق دمية لعقيلة رئيس الحكومة تعلي
 مؤكدا أن نتنياهو ال يتمتع بأي جاذبية ساحرة ووصفه بالشاب الذكي الذي يجيد العمل.

ويضيف "يجب االعتراف بكل ما فعله لمصلحة الدولة ولكن القول له، إنـك حـدت عـن المسـار لسـبب 
ك. نتنيــاهو تغيــر فــي الســنة األخيــرة. هــذا تحــول خطيــر جــدا نتيجــة لســيطرة اليمــين مــا ويجــب اســتبدال

المتطرف على الليكود". واستطرد عندما كنـت فـي الحكومـة كـان فيهـا أيضـا دان مريـدور وبينـي بـيغن 
 وانا ويعلون".

ليـة تقـود ويرى باراك الذي أشغل وزارة األمن طيلـة سـنوات بحكومـة نتنيـاهو السـابقة، أن الحكومـة الحا
 الحكومة دون أي توازن وبشكل مخادع يهدد مستقبل إسرائيل بل تقودها نحو الهاوية".

 20/6/2016القدس العربي، لندن، 
 
 فاشل يبحث عن طريقه للعودة إلى السياسة حكومةسياسي ورئيس "الليكود": باراك  .28

سـعى مـرارا وتكـرارا للعـودة  علـى تصـريحات إيهـود بـاراك، أن "ايهـود بـاراك الـذيردًا حزب الليكـود قال 
إلــى موقــف المنقــذ لليســار هــو سياســي ورئــيس حكومــة فاشــل يبحــث عــن طريقــه للعــودة إلــى السياســة. 
ويعتبـــر الليكـــود أن هـــذا هـــو ســـبب محاولـــة بـــاراك البقـــاء فـــي الـــوعي العـــام بكـــل ثمـــن، بمـــا فـــي ذلـــك 

في حينه كثيرا على  أثنى حين جلس حول طاولة الحكومة، حيث أقوالهتصريحاته التي تناقض تماما 
نما إيديولوجيةرئيس الحكومة. هذه ليست   عكسها". وا 

 20/6/2016القدس العربي، لندن، 
 
 حاخام يهودي يفتي بتسميم مياه شرب الفلسطينيين .29

منظمـة "يكسـرون الصـمت" الحقوقيـة اإلسـرائيلية، عـن فتـوى أصـدرها  : كشـفترمضان أحمد -رام هللا 
يس مــا يســمى "مجلــس حاخامــات المســتوطنات" فــي الضــفة الغربيــة، تجيــز الحاخــام شــلومو ملميــد رئــ
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تســميم ميــاه الشــرب، الفتــة إلــى أن المســتوطنين اليهــود يعكفــون علــى تســميم ميــاه الشــرب فــي القــرى 
 والبلدات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية.

فـــع الســـكان المحليـــين ونقلـــت المنظمـــة عـــن الحاخـــام قولـــه "إن الهـــدف مـــن تســـميم الميـــاه يتمثـــل فـــي د
 الفلسطينيين إلى ترك قراهم وبلداتهم ليتسنى للمستوطنين السيطرة على أراضيها".

 20/6/2016المستقبل، بيروت، 
 
 للفلسطينيين تأييدهبسبب  األوروبيتدعو بريطانيا لمغادرة االتحاد  إسرائيليةمنظمة استيطانية  .31

حملـــــة تـــــدعو البريطـــــانيين  اإلســـــرائيليةطانية منظمـــــة "ريغـــــافيم" االســـــتي أطلقـــــت :)أ ف ب( -القـــــدس 
علـــى مـــا وصـــفته بموقفـــه المؤيـــد للفلســـطينيين،  لمعاقبتـــه األوروبـــيللتصـــويت لصـــالح مغـــادرة االتحـــاد 

 .األحدمسؤوليها  أحد أعلنبحسب ما 
 إيـذاءمنظمتـه ترغـب فـي  أنوقال مئير دويتش، مدير قسم السياسة والعالقات الحكومية فـي المنظمـة 

 والفلسطينيين". إسرائيلبسبب "تدخله في النزاع الداخلي بين  األوروبياالتحاد 
ــــتش  ورأى ــــياالتحــــاد  أندوي ــــة  األوروب ــــة "معادي ــــد إلســــرائيليتصــــرف بطريق ــــيهم  أن" مؤكــــدا "نعتق عل

 ".األوروبييتضرر االتحاد  أننريد  فإننا. وطالما ال يحدث ذلك أكثرالتصرف بطريقة متوازنة 
ــذين يحملــون الجنســيتين البريطانيــة وبحســب دويــتش فــان الحم ، واإلســرائيليةلــة تســتهدف المــواطنين ال

 " في المملكة المتحدة.بإسرائيل"كل من يهتم  إلى باإلضافة
 مغادرته. أو األوروبيوتجري بريطانيا استفتاء يوم الخميس المقبل، لتقرير البقاء في االتحاد 

 19/6/2016، رأي اليوم، لندن
 
من الضفة وأحياء من  "إسرائيل"فاهمات بين عباس وهرتزوج تقضي بانسحاب تالقناة العاشرة:  .31

 القدس
 2014كشــفت القنــاة العاشــرة مــن التلفزيــون اإلســرائيلي عــن تفاهمــات جــرت عــام  األناضــول: -القــدس 

بــين الجانــب الفلســطيني وزعــيم المعارضــة اإلســرائيلية رئــيس "حــزب العمــل" اســحاق هرتــزوج، تقضــي 
 ل من الضفة الغربية وأحياء من القدس.بانسحاب إسرائي

( التوصل إلـى تفاهمـات بـين 2014وقالت القناة مساء األحد "تّم قبيل االنتخابات األخيرة في إسرائيل )
ـــذي كشـــفت  ـــيس "حـــزب العمـــل" اســـحاق هرتـــزوج، ال ـــاس، ورئ رئـــيس الّســـلطة الفلســـطينّية، محمـــود عّب

، تقضــي بانســحاب إســرائيل مــن الضــّفة الغربّيــة اســتطالعات الــرأي عــن إمكانيــة فــوزه فــي االنتخابــات
 ".%4وأحياء من القدس الشرقية، مع تبادل أراض" بنسبة 
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وأضــــافت القنــــاة أن "المفاوضــــات دارت بــــين إفــــرايم ســــنيه، أحــــد الشخصــــيات المقربــــة مــــن هرتــــزوج، 
العربّية تشكل وشخصية فلسطينية" لم تذكرها القناة، موضحة أن "الجانين اتفقا على أن مبادرة الّسالم 

 القاعدة لالتفاقيات في المنطقة مع الّدول العربّية".
وفيمــا يتعلــق بالقــدس ذكــرت القنــاة، أن "هرتــزوج وافــق علــى االنســحاب مــن أحيــاء فــي القــدس الشــرقّية 

 )دون تحديدها(، لتكون هذه األحياء عاصمة للّدولة الفلسطينّية".
لّيــة مســؤوليته، علــى أن تكــون الّســيادة علــى )حــائط وفيمــا يتعلــق بالمســجد األقصــى "ســتتولى قــوات دو 

 البراق( للجانب اإلسرائيلي"، بحسب التفاهمات التي كشفت عنها القناة.
الصـادر عـن األمـم المّتحـدة والمبـادرة  194وعن قضية الالجئين قالت "تم االتفاق على أن يكون قـرار 

لالجئــين وعــودة محــدودة لــبعض مــنهم، العربيــة قاعــدة لحــل القضــية، والتــي بموجبهمــا ســيتم تعــويض ا
 بموافقة الّطرفين".

كما نّصت التفاهمات بين الرئيس الفلسطيني وهرتزوج على "وجود إسـرائيلي فـي منطقـة غـور األردن، 
سرائيل"، بحسب القناة.  وتتم مكافحة اإلرهاب عبر تعاون مشترك بين األردن وفلسطين وا 
 20/6/2016القدس العربي، لندن، 

 
 بوك" في "إسرائيل" نتنياهو مديرة لـ"فيس مستشارة .32

فيمــا ينــذر بصــفحة جديــدة مــن التعــاون والتنســيق بينــه وبــين الحكومــة اإلســرائيلية فــي : صــالح النعــامي
الحــرب علـــى صـــفحات وحســـابات الفلســـطينيين، أقـــدم "فيســـبوك" علـــى تعيـــين شخصـــية إســـرائيلية ذات 

نســيق بــين الشــركة والحكومــة اإلســرائيلية. فقــد توجهــات يمينيــة متطرفــة كمســؤولة عــن االتصــاالت والت
ــــاهو،  ــــوزراء اإلســــرائيلي بنيــــامين نتني اختــــار "فيســــبوك" جوردنــــا كــــوتلر، المستشــــارة الســــابقة لــــرئيس ال
كمســؤولة لالتصــال والتنســيق مــع الحكومــة اإلســرائيلية. وعلــى الــرغم مــن تنــافس عــدد كبيــر علــى هــذا 

 توجهات اليمينية المتطرفة. المنصب، فقد اختارت الشركة كوتلر، ذات ال
 19/6/2016، العربي الجديد، لندن

 
 قاتل أسرة دوابشة سيكون طليقًا خالل أيام واالحتالل يغلق الملف .33

كشـــف المحـــامي اإلســـرائيلي كيـــدار مــــارغون علـــى حســـابه فـــي موقـــع التواصـــل االجتمــــاعي  :القـــدس
ف التحقيـق فـي "قضـية دومـا"، فـي إشـارة "فيسبوك" عن أن النيابة العامة "اإلسرائيلية" قررت إغالق ملـ

 إلى عملية إحراق أسرة دوابشة، واإلفراج عن موكله المتهم الوحيد بتنفيذ الجريمة لعدم كفاية األدلة.
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"إنـــه ســـيتم اإلفـــراج، خـــالل األيـــام المقبلـــة، عـــن موكلـــه وهـــو مســـتوطن مـــن "كوخـــاف  وقـــال المحـــامي:
 هشاخر"، يدعى نتائيل بوركوبيس".

بوركـــوبيس قبـــل نحـــو عـــام ونصـــف العـــام، بنـــاء علـــى معلومـــات قـــدمها جهـــاز المخـــابرات وتـــم اعتقـــال 
 اإلسرائيلية "الشاباك"، أكدت ضلوعه بالجريمة التي أدت لمقتل أسرة دوابشة.

 20/6/2016األيام، رام هللا، 
 
 قدامى حزب العمل يدعمون يعلون"معاريف":  .34

ســرائيلي الســابق موشــيه يعلــون، يســعى إلــى ذكــرت تقــارير صــحفية أن وزيــر األمــن اإل: بــالل ضــاهر
تأسيس حزب جديد يخوض من خالل االنتخابات العامة، بعد أن كرر اإلعالن مؤخرا عـن أنـه يعتـزم 

 المنافسة على "قيادة الدولة".
وقالــت صــحيفة "معــاريف" اليــوم االثنــين، إن يعلــون التقــى أمــس مــع رجــل األعمــال إيليــك روجنســكي، 

ويعتبـــر أحـــد قـــدامى "معســـكر رابـــين"، أي رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية  وهـــو عضـــو فـــي حـــزب العمـــل
 األسبق إسحق رابين.

وأضافت الصحيفة أن يعلون يسعى جاهدا من أجل تجنيد مؤيدين له، وأن هذا الحزب سيمزج ما بين 
 سياسة رابين ورئيس الحكومة األسبق مناحيم بيغن.
ب العمل يدل على توجهاته السياسـية المسـتقبلية واعتبرت الصحيفة أن لقاء يعلون مع أعضاء في حز 

وطبيعة الحزب الذي يعتزم تأسيسه، وأنه سـيركز علـى القـيم والتواضـع و"الصـهيونية الحقيقيـة" واألمـن 
 و"السعي لسالم مشروط بالشريك".

وتابعت الصحيفة أن يعلون يتمتـع بتأييـد كبيـر فـي صـفوف مؤيـدي "حـزب العمـل التـاريخي"، وخاصـة 
الــذين صــحوا مــن وهــم الســالم الريــع مـع العــرب، ولكــنهم يتوقــون إلــى إســرائيل القديمــة، والعــودة "أولئـك 

 إلى القيم األساسية".  
 20/6/2016، 48عرب 

 
 عن المدانين توسيع صالحيات رئيس "إسرائيل" بمنح العفو .35

ــة  حكــومي  صــادقت اللجنــة الوزاريــة اإلســرائيلية لشــؤون التشــريع علــى مشــروع: صــفا –القــدس المحتل
 يوسع الصالحيات المخولة لرئيس الكيان اإلسرائيلي في منح العفو عن المدانين. 

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن المشروع يقضي بأن يكون رئيس الكيان مخوال من اآلن تخفيـف 
 العقوبة عن المدانين بقضايا انضباطية والذين عوقبوا بسحب رخص العمل كالمحامين واألطباء. 
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 وحسب اإلذاعة إن صالحيات رئيس الكيان اقتصرت حتى اليوم على التعامل مع قضايا جنائية فقط.
 19/6/2016، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 ؟االتحاد األوروبي مع "إسرائيل" المبادرة الفرنسية شرط لتطوير عالقات .36

ن المتوقــــع أن يتبنــــى االتحــــاد خالفــــًا للتوقعـــات والمســــاعي والمصــــالح اإلســــرائيلية، مـــ: حلمـــي موســــى
األوروبـــي فـــي اجتمـــاع وزراء خارجيتـــه اليـــوم، وبشـــكل رســـمي، المبـــادرة الفرنســـية للســـالم فـــي الشـــرق 
ذا تحقــق ذلــك، فــإن هــذه ســتكون واحــدًة مــن أشــد الضــربات السياســية التــي تتلقاهــا حكومــة  األوســط. وا 

 مهدها.  بنيامين نتنياهو التي استخفت بالمبادرة وعملت على وأدها في
دولــة أعضــاء فــي  28وأشــار المراســل السياســي لصــحيفة "هــكرتس" بــاراك رابيــد إلــى أن وزراء خارجيــة 

االتحــاد األوروبــي، فــي اجتمــاعهم المقــرر اليــوم )اإلثنــين(، قــد يتخــذون قــرارًا مؤيــدًا للمبــادرة الفرنســية، 
سـرائيل والفلسـطينيين قبـل نهايـة ويتبنى البند المركزي فيها، أال وهو عقد مؤتمر سالم دولي بمشاركة إ

 العام الحالي. 
ونقل المراسـل عـن مسـؤولين فـي وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية إقـرارهم بـأن إسـرائيل أخفقـت فـي مسـاعيها 
لمنع صدور قرار كهذا يمنح حقنَة تشجيع" جوهرية للمبادرة الفرنسية. ويقول هـؤالء إن إسـرائيل شـرعت 

 ار وصياغته.في بذل مساع" لتلطيف حدة القر 
ـــده اليـــوم فـــي بروكســـل، ضـــغط  ـــس وزراء خارجيـــة االتحـــاد األوروبـــي المقـــرر عق وقبيـــل اجتمـــاع مجل
الفرنسيون على وزيرة خارجية االتحاد، فيدريكا موغيريني، وعلى باقي وزراء خارجية الدول األعضاء، 

كبيــر أن الفرنســيين  التخــاذ القــرار الــذي يــربط االتحــاد بمبــادرتهم الســلمية. وأوضــح مســؤول إســرائيلي
يتوقعــون أن ينــالوا مــن اجتمــاع وزراء الخارجيــة األوروبيــين كــل مــرادهم، وهــو اإلعــالن عــن أن وزراء 
خارجية كل دول االتحاد يرحبون بالمبادرة الفرنسـية، ويـدعون إلـى عقـد مـؤتمر سـالم دولـي قبـل نهايـة 

 هذا العام.
ســــرائيلية فــــي العواصــــم األوروبيــــة ومؤسســــات وبحســــب "هــــكرتس"، فــــإن وزارة الخارجيــــة والســــفارات اإل

ـــرار. والحـــظ مســـؤول فـــي الخارجيـــة  ـــر مـــن أجـــل منـــع صـــدور الق االتحـــاد عملـــت فـــي األســـبوع األخي
اإلســـرائيلية أن الســـفراء ســـلموا رســـائل اعتـــراض مطلـــق علـــى المبـــادرة الفرنســـية وأي خطـــوة مـــن أجـــل 

رجيــة فــي تــل أبيــب يتبــين أن األوروبيــين تحقيقهــا. وقــال إنــه مــن التقــارير التــي وصــلت إلــى وزارة الخا
 رفضوا بأدب كل التبريرات التي عرضها السفراء اإلسرائيليون.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في القدس المحتلة إن "الجميع يتفقون معنا من حيث المبدأ أنهم يفضلون 
ًا مــع معارضــتنا مفاوضــات مباشــرة بــين إســرائيل والفلســطينيين، ولكــن بشــكل عملــي ال يتعــاملون فعليــ
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للمبــادرة الفرنســية. وفــي دول كثيــرة، فــإنهم ببســاطة ال يفهمــون موقفنــا". وأضــاف المســؤول الكبيــر أنــه 
"عــدا ذلــك، هنــاك انجــراف متزايــد لــدول تريــد تعزيــز المبــادرة الفرنســية، أساســًا لعــدم وجــود أي مبــادرة 

 أخرى على الطاولة تحاول كسر الجمود في العملية السلمية".
تقارير وصلت في األيام األخيرة إلى وزارة الخارجية اإلسـرائيلية مـن السـفارات فـي أرجـاء أوروبـا، ومن 

يطاليـا، تؤيـد المبـادرة الفرنســية  يتبـين أن الـدول األكثـر ودًا إلسـرائيل فــي القـارة، مثـل تشـيكيا، قبــرص وا 
كبح خطـوات مشـابهة فـي  ومعنية ببحثها. أما ألمانيا التي كثيرًا ما ساعدت إسرائيل في الماضي على

االتحــاد األوروبــي، فإنهــا ال تعــارض أيضــًا القــرار المتوقــع اتخــاذه اليــوم، رغــم تحفظاتهــا علــى المبــادرة 
 الفرنسية.

وفـي ضـوء الفشـل فـي منـع القـرار، فـإن وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية تحـاول اآلن تلطيـف صـيغة القـرار. 
اســـيون اإلســـرائيليون هـــي محاولـــة إبعـــاد بنـــد يـــربط بـــين والقضـــية المركزيـــة التـــي يركـــز عليهـــا الديبلوم

، بتطـوير العالقـة مـع إسـرائيل 2013المبادرة الفرنسية وبين اقتراح االتحـاد األوروبـي فـي كـانون األول 
إلى مكانة "شريك مفضل خاص"، مقابل اتفـاق سـالم مـع الفلسـطينيين. وحتـى اليـوم، رفضـت إسـرائيل 

 د بشأن هذا االقتراح.إجراء اتصاالت رسمية مع االتحا
وثمــة اعتقــاد فــي إســرائيل بــأن خلــق الصــلة بــين األمــرين يشــكل وضــع شــرط أوروبــي إضــافي لتحســين 
العالقات مع إسـرائيل. وفـي العـامين الماضـيين، حاولـت إسـرائيل مـرات عـدة تحقيـق أمـور مختلفـة فـي 

ير مكانة إسرائيل بعد إبرام االتحاد األوروبي، لكن الرد عليها كان أن هذا سيتحقق فقط في إطار تطو 
 السالم مع الفلسطينيين.

ـــد والمزيـــد مـــن الشـــروط لتطـــوير  ـــا المزي ـــر إن "األوروبيـــين يضـــعون أمامن وقـــال مســـؤول إســـرائيلي كبي
العالقــات. واآلن هــل ســتغدو المبــادرة الفرنســية شــرطًا  لــن نــنجح فــي منــع ذكــر المبــادرة الفرنســية فــي 

ولكننا نريد أن نقطع قدر اإلمكان بينها وبين السياسـة العامـة لالتحـاد القرار الذي سيتخذ يوم اإلثنين، 
 األوروبي، خصوصًا في كل ما يتصل برزمة الحوافز التي تقترحها أوروبا على إسرائيل".
 20/6/2016السفير، بيروت، 

 
 ال يولي القضية الفلسطينية اهتماما يذكر": "داعش" مركز يروشليم" .37

ق مركــــز أبحــــاث إســــرائيلي نافــــذ، إلــــى عالقــــة تنظــــيم الدولــــة بالقضــــية تطــــر : صــــالح النعــــامي - غــــزة
ـــ"الدولة  الفلســطينية، خــالل مســيرته األخيــرة بعــد االنفصــال عــن تنظــيم القاعــدة، وتأسيســه مــا يعــرف ب

وخلــص المركــز إلــى أن التنظــيم ال يــولي القضــية الفلســطينية اهتمامــا  اإلســالمية فــي العــراق والشــام".
 يذكر.
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ير موقف نشرها على موقعه اليوم، استنتج "مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة"، أنه وفي ورقة تقد
حتى القضايا المتعلقة بالمسجد األقصى و"المـزاعم" الفلسـطينية حـول انتهـاك إسـرائيلي للحـرم القدسـي، 

 لم تدحدث أي تغيير في موقف التنظيم، الذي يتجاهل القضية الفلسطينية، وفق ما أوردته.
ـــى أن وأ ـــة اإلســـرائيلية، إل ـــد، وكيـــل وزارة الخارجي ـــذي يـــرأس مجلـــس إدارتـــه دوري غول شـــار المركـــز، ال

"أدبيــات وخطــاب التنظــيم الجهـــادي تخلــو، إال فــي حـــاالت نــادرة، مــن اإلشـــارة إلــى إســرائيل والقضـــية 
 الفلسطينية"ر منوها إلى أن "إنقاذ األقصى ال يوجد ضمن سلم أولوياته".

لتنويــه إلــى أن "بعــض المتعــاطفين مــع داعــش ينفــذون أحيانــا عمليــات ضــد أهــداف واســتدرك المركــز با
 إسرائيلية، لكن التنظيم ال يسارع إلى اإلعالن عن مسؤوليته عنها".

وبحســب المركــز، فــإن هنــاك مــا يــدلل علــى أن التخطــيط لعمليــة "تــل أبيــب" األخيــرة قــد تــم مــن قبــل 
 ألردن.متعاطفين مع تنظيم الدولة يقطنون في جنوب ا

ووفقا لما أوردته الورقة، فإن حقيقة أن أحد منفذي الهجوم من طالب جامعـة "مؤتـة" التـي تقـع جنـوب 
األردن، وهــي المنطقــة التــي يحظــى فيهــا التنظــيم بــدعم كبيــر، يــدلل علــى أن أشخاصــا متــأثرين بفكــر 

 التنظيم وراء العملية.
اعتبارهــا كتلــة واحــدة، علــى غــرار التقليــد ويبــدو أن المركــز قــد نظــر إلــى منطقــة الجنــوب فــي األردن ب

الغربــي، ولــم ينتبــه إلــى أن الجامعــة المشــار إليهــا تقــع فــي مدينــة الكــرك التــي ال يحظــى فيهــا التنظــيم 
بحضور يذكر، خالفا لشقيقتها مدينة معان التي يتوزع والء "جهادييها" الكثر بين تنظيم الدولة وتنظيم 

 القاعدة.
مســارعة "الدولــة" إلــى إعــالن مســؤوليتها عــن عمليــة "تــل أبيــب" يــأتي فــي وذهــب المركــز إلــى أن عــدم 

 إطار سياساتها العامة التي تقوم على "تجاهل القضية الفلسطينية".
ومن أجل التدليل على استنتاجه، أشار المركز إلى أن التنظيم سارع إلى إعالن مسؤوليته عن عمليـة 

يات المتحدة، في حين كـان يتجنـب تبنـي المسـؤولية عـن إطالق النار الجماعي في "أورالندو" في الوال
 أي عمل ضد إسرائيل.

وشدد المركز على أن هناك مـا يـدلل علـى أن المنضـوين فـي إطـار تنظـيم الدولـة، يمارسـون ضـغوطا 
عليـه مـن أجــل إيـالء القضــية الفلسـطينية اهتمامـا أكبــر، منوهـا إلــى أن قيـادة التنظـيم تصــر علـى عــدم 

 لقضية.االنشغال بهذه ا
 19/6/2016، 21موقع عربي 
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 مرشحة للتصعيد االنتفاضةخبيران إسرائيليان:  .38
حذر خبيران إسرائيليان من أن االنتفاضة الفلسطينية الحالية مرشحة للتصعيد، ففي حين رأى أحدهما 
ام أن الظروف المحيطة بالفلسطينيين تدفعهم ل حباط واللجوء للعمليات الفردية، طالب اآلخر باسـتخد

 أساليب رادعة.
واعتبر الخبير اإلسـرائيلي فـي الشـؤون العربيـة فـي موقـع المعهـد األورشـليمي للشـؤون العامـة يـوني بـن 
مناحيم أن الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على مقربة من حالة تصعيد، في ضـوء تطـورين قـد يكـون 

 لهما تأثير على الوضع األمني وشحذ االنتفاضة الفلسطينية.
أن التطــور األول يتعلــق بمــا وصــفه باإلنجــاز اإلســرائيلي غيــر المســبوق فــي األمــم المتحــدة  وأضــاف

المتمثل في ترؤس إسرائيل اللجنـة القانونيـة فـي المنظمـة الدوليـة، وهـي إحـدى أهـم سـت لجـان مركزيـة 
هم فيهــا، وهــذا اإلنجــاز اإلســرائيلي ســيدفع الفلســطينيين إلــى مزيــد مــن اإلحبــاط بســبب فشــل دبلوماســيت

 بمنع إسرائيل من الحصول على هذا الموقع المرموق.
إلى أن  -وهو الضابط اإلسرائيلي السابق في جهاز االستخبارات العسكرية )أمان(-وأشار بن مناحيم 

التطــور الثــاني يــرتبط بــإعالن رئــيس الحكومــة اإلســـرائيلية بنيــامين نتنيــاهو بشــأن موقفــه الســلبي مـــن 
 ا يجعل الفلسطينيين أمام خيار واحد يتمثل في دفع المبادرة الفرنسية قدما.المبادرة العربية للسالم، مم

وأوضــح أن دخــول شــهر رمضــان مــن شــأنه ضــر مزيــد مــن التحــريض علــى االنتفاضــة، بــالتزامن مــع 
الجمود السياسي، والصراع في الحلبة الدوليـة ضـد إسـرائيل، لفـرض المبـادرة الفرنسـية عليهـا، كـل ذلـك 

 جة العمليات.يشجع فرص عودة مو 
وأكـــد الكاتـــب اإلســـرائيلي أن عمليـــة تـــل أبيـــب األخيـــرة شـــكلت فـــي نظـــر الفلســـطينيين نجاحـــا وضـــربة 
ـــد مـــن التصـــعيد، ألن المنظمـــات الفلســـطينية تشـــجع مـــا وصـــفها  ـــل األجـــواء لمزي لالحـــتالل، ممـــا يهي

سرائيل تجد صعوبة في مواجهة هذه ال  عمليات.بـ"الذئاب المنفردة أو المقاومة الفردية"، وا 
وقال بن منـاحيم إن هنـاك صـعوبات اسـتخبارية للعثـور علـى منفـذي العمليـات الفرديـة أو مـن يعملـون 
فــي مجموعــات ثنائيــة وخاليــا صــغيرة، فهــؤالء ال يتبعــون تنظيمــا ويختــارون أهــدافهم بصــورة شخصــية 

 وسرية، مما يمكنهم من اختيارها بعناية ودقة وتكون مفاجئة إلسرائيل.
 

 حلول رادعة
مـن جهتـه قـال الكاتـب اإلســرائيلي بموقـع نيـوز ون أبراهـام فيختــر إن انـدالع االنتفاضـة الثالثـة تتطلــب 
مـــن إســـرائيل وضـــع حلـــول رادعـــة، ومـــن ذلـــك إطـــالق النـــار مباشـــرة علـــى المهـــاجمين، وشـــن حمـــالت 

 اعتقاالت واسعة، وهدم المنازل، وصوال إلى إبعاد العائالت الفلسطينية.
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قــانوني إســرائيلي عمــل ســابقا مستشــارا قضــائيا فــي اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية  وهــو-وتســاءل فيختــر 
عما يدفع فتيانـا فلسـطينيين بيـنهم مـن أتـى مـن عـائالت كبيـرة، بمـن فـي  -بالضفة الغربية وقطاع غزة

ذلك الطالب، للخروج وهم يحملون السكاكين لقتل اليهود والموت، متوقعا أن يكون ذلك بسبب اليـأس 
 األمل واإلحباط. وخيبة

وأشار إلى عمليات غسيل الدماغ التي تقوم بها وسائل اإلعالم الفلسطينية والمدارس ورياض األطفال 
 وصوال إلى الجامعات.

واعتبــر أن موجــة الهجمــات الفلســطينية التــي بــدأت منــذ أكتوبرمتشــرين األول الماضــي تبــدو عمليــات 
لســطينية والمســاجد وشــبكات التواصــل االجتمــاعي، فرديــة نتيجــة للتحــريض المســتمر فــي المنــاطق الف

 وفي كل الوسائل الحديثة التي يتم تبادل المعلومات من خاللها بما فيها الهواتف الذكية.
 19/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بإصابته برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي الشهر الماضي متأثراً استشهاد شاب من سعير  .39

عامًا(  22، مساء أمس، استشهاد الشاب عريف شريف عبد الغفار جرادات )"وفا": أعلن -الخليل 
 من بلدة سعير، متأثرًا بإصابته برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي.

والشهيد جرادات، وهو من ذوي االحتياجات الخاصة، استشهد في المستشفى األهلي بمدينة الخليل 
التي اندلعت ببلدة سعير في الرابع من شهر أيار متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي، في المواجهات 

 الماضي.
وقال رئيس النيابة العامة في الخليل عالء التميمي: إنه تم فتح ملف في قضية استشهاد الشاب 
جراداتر لتوثيق الجريمة ومالحقة االحتالل اإلسرائيلي على جرائمه وا عداماته المستمرة بحق أبناء 

 شعبنا.
 20/6/2016، األيام، رام هللا

 
 الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل الحرب في سورية 3,263: "العمل مجموعة"في يوم الالجئ العالمي،  .41

" الجئًا 3263في يوم الالجل العالمي، أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها وثقت "
عتقاًل في سجون " م1,077فلسطينيًا قضوا خالل الحرب الدائرة في سورية، كما وثقت المجموعة "

" الجئين قضوا إثر 1,081المجموعة أن " إحصائيات" مفقودًا. فيما أشارت 285النظام السوري، و"
" منهم قضوا تحت 447" الجئًا بسبب االشتباكات، و"719تعرض منازلهم للقصف، في حين قضى "

ا برصاص قناص، " الجئًا آخرين قضو 293التعذيب أثناء اعتقالهم في سجون النظام السوري، وأن "



 
 
 
 

 

 29 ص             3970 العدد:        20/6/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 –" الجئًا بسبب الحصار المشدد الذي يفرضه النظام ومجموعات الجبهة الشعبية 187فيما قضى "
القيادة العامة على مخيم اليرموك، فيما قضى من تبقى منهم ألسباب متعددة منها اإلعدام الميداني، 

 والتفجيرات، والخطف، وأسباب أخرى.
 20/6/2016، يةمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سور 

 
 2016فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب في السجون السورية منذ بداية  17": مجموعة العمل" .41

" الجئًا فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب منذ 17أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن "
عذيب خالل من أربعة ضحايا توفوا تحت الت الجاري، يونيو –شهر حزيران  وحتى 2016بداية عام 

فبراير  –، في حين قضى أربعة ضحايا آخرين خالل شهر شباط 2016يناير م –شهر كانون الثاني 
 إبريل-، بينما توفي الجل خالل شهر نيسان 2016مارس م –شهر آذار  والجئان خالل، 2016م
ضحايا توفوا تحت التعذيب في سجون  ، أربعة2016م مايو-، والجئان خالل شهر أيار 2016م
 لنظام السوري خالل شهر حزيران الحالي.ا

( الجئًا فلسطينيًا في 1068إلى ذلك تواصل األجهزة األمنية السورية تكتمها على مصير أكثر من )
سجونها، وذلك بالرغم من المطالبات المستمرة باإلفراج عنهم والكشف عن مصيرهم، ومن بين 

آباء وأبناء وعائالت بأكملها، وتم قضاء المئات المعتقلين األطفال والنساء وكبار في السن وأشقاء و 
 منهم تحت التعذيب.

وعلى الرغم من صعوبة عملية توثيق المعتقلين الفلسطينيين السوريين في السجون السورية وتشابكها، 
نظرًا لتكتم األجهزة األمنية وخوف عائالت المعتقلين من الحديث عن اعتقال أبناءهم، إال أن فريق 

ثيق في مجموعة العمل، يوثق بشكل يومي االعتقاالت التي تطال الشباب الفلسطيني في الرصد والتو 
المخيمات وخارجها من خالل شبكة المراسلين، ويكشف عن أسماء معتقلين سابقين من خالل 

 ( معتقاًل.1077شهادات مفرج عنهم أو من خالل مراسالت عائالتهم، ووثقت مجموعة العمل )
 19/6/2016، فلسطينيي سورية مجموعة العمل من أجل

 
 أسيرًا في "مجدو" يخوضون إضرابًا عن الطعام 60: نادي األسير .42

أكدت محامية نادي األسير إثر زيارتها اليوم األحد، لسجني "مجدو  ":الحياة الجديدة"-رام هللا
عن  أسيرًا من أسرى الجبهة الشعبية في سجن "مجدو" يخوضون إضرابًا مفتوحاً  60و"جلبوع"، أن 

 الطعام إسنادًا لألسير بالل كايد ورفضًا لقرار سلطات االحتالل بتحويله إلى االعتقال اإلداري.
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وأضاف في بيان صحفي، أن إضرابًا مماثاًل سيبدأ في سجن "جلبوع" يوم غد االثنين حيث سيشرع 
 به خمسة أسرى، وسيلتحق بهم أسرى آخرون خالل األيام المقبلة.

ي بيانه، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات احتجاجية أعلن عنها أسرى وبّين نادي األسير ف
الشعبية في سجون االحتالل، ردًا على إصدار سلطات االحتالل أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور 

 عامًا ونصف واإلبقاء على اعتقاله. 14بحق األسير بالل كايد بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة 
 م.2001عامًا( من بلدة عصيرة الشمالية بنابلس وهو معتقل منذ عام  35يد )يذكر أن األسير كا

 19/6/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 "صفقة شاليت" ما زالت تعتقل نصف أسرى "إسرائيل: "مركز أسرى فلسطين للدراسات .43

ال تزال تعتقل قال "مركز أسرى فلسطين للدراسات" إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ": الحياة" –غزة 
أكثر من نصف عدد األسرى المحررين في الضفة الغربية ضمن صفقة "وفاء األحرار" المعروفة 

أسيرًا محررًا،  57باسم "صفقة شاليت". وأضاف المركز أن سلطات االحتالل تحتفظ في سجونها بـ
بين  2011( تشرين األول )أكتوبر 18ممن أطلق سراحهم ضمن صفقة "وفاء األحرار" التي تمت في 

سرائيل من جهة أخرى، برعاية مصرية.  حركة "حماس" ولجان المقاومة الشعبية من جهة وا 
في المئة من  52وأوضح المركز أن من بين هؤالء األسرى أسيرة محررة واحدة، وهم يشّكلون نحو 

مركز أسرى. وأشار ال 110محرري الصفقة الذين أدطلق سراحهم في الضفة الغربية والقدس وعددهم 
من محرري صفقة "وفاء األحرار" في حملة  74اعتقال  إعادةفي تقرير لمناسبة مرور عامين على 

اعتقاالت واسعة النطاق أعقبت عملية خطف ثالثة مستوطنين يهود وقتلهم في مدينة الخليل جنوب 
محررين ، إلى أن سلطات االحتالل أطلقت عددًا من ال2014حزيران )يونيو(  12الضفة الغربية في 

 خلف الجدران. -محررًا  57 -بعد أشهر عدة، فيما ال تزال الغالبية 
عامًا في  30أسيرًا فلسطينيًا، بعضهم أمضى نحو  1050وكانت إسرائيل أطلقت ضمن الصفقة نحو 

السجن، مقابل إطالق الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت، الذي أسرته مجموعة فدائية من "حماس" 
لشعبية في عملية نوعية في موقع عسكري إسرائيلي قرب معبر "كرم أبو سالم" في ولجان المقاومة ا

 .2006حزيران  25
وقال الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر إنه فضاًل عن مرور عامين كاملين على خرق 
ًا سلطات االحتالل الصفقة، وعدم التزامها توفير األمن والسالمة للمحررين، فإن هناك تجاهاًل واضح

من كل األطراف التي رعت الصفقة في شكل مباشر أو غير مباشر، بخاصة الحكومة المصرية، 
التي لم تقم بواجبها من أجل إنهاء هذه المأساة المستمرة. وأضاف األشقر أن سلطات االحتالل لم 
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 في المئة ممن أدعيد 92تكتِف بإعادة اعتقال المحررين، بل أعادت فرض األحكام السابقة على 
اعتقالهم، وهي أحكام بالسجن المؤبد مرات عدة أو عشرات السنين. وأوضح األشقر أن من بين 

أسيرًا محررًا أدعيدت أحكامهم السابقة، فيما فرضت على ثالثة آخرين أحكامًا أخرى مخففة  50هؤالء 
وأشار إلى  شهرًا. 30تختلف عن األحكام السابقة، أحدهم عميد األسرى نائل البرغوثي، بالسجن لمدة 

أسيرًا، كان  17أن مدينة الخليل تحتل المرتبة األولى في عدد المحررين الذين أعيد اعتقالهم، وعددهم 
آخرهم األسير المحرر بركة راجح طه الذي اعتقل قبل شهرين، تليها مدينة جنين ويبلغ عدد أسراها 

عة، ومدينتا نابلس وطولكرم ستة لكل عشرة، ثم محافظة رام هللا والبيرة ثمانية أسرى، فمدينة القدس سب
 منهما، ومدن بيت لحم وقلقيلية وسلفيت، أسير واحد لكل منها.

وشدد على أن األسرى المحررين وغيرهم ممن أمضوا سنوات طويلة أو فرضت عليهم أحكام بالسجن 
لومات إلى سنوات طويلة يعلقون اآلمال على المقاومة الفلسطينية في تحريرهم مرة أخرى. وتشير المع

أن لدى "حماس" أربعة جنود إسرائيليين، اثنان منهم اعتقلتهما أحياء، فيما ال يدعرف مصير اآلخرين 
 .2014وما إذا كانا أحياء أم قتلوا أثناء العدوان اإلسرائيلي على القطاع في صيف 

مفقودين،  2014وكانت إسرائيل أعلنت قبل أيام قليلة عن اعتبار الجنديين المأسورين أثناء عدوان 
بداًل من قتيلين. وطالب المركز المقاومة الفلسطينية بأن تصر على مواقفها ومطالبها بضرورة إطالق 
من أعيد اعتقالهم قبل الدخول في أي مفاوضات مقبلة في شأن صفقة جديدة. كما طالب األشقر 

 ق محرري الصفقة.الحكومة المصرية الراعي الرئيس لصفقة شاليت بالتدخل لدى االحتالل إلطال
 20/6/2016، الحياة، لندن

 
لترأس اللجنة القانونية في األمم  "إسرائيل"نادي األسير: العالم يخذل أسرانا مجددًا بانتخابه  .44

 المتحدة
"القدس العربي": قال رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس في الذكرى الثانية على  –رام هللا 

لعاد شاليط بين حركة حماس وحكومة إسرائيل االحتاللية "إن جة من محرري صفق 70اعتقال نحو 
العالم خذل أسرانا مجددًا وهم ينتظرون أن يدنصفهم ويرد لهم حقهم في الحرية والحياة وذلك بانتخاب 

على  عامينإسرائيل لترأس اللجنة القانونية لألمم المتحدة." وأضاف "أن ذلك يأتي تزامنًا مع مرور 
ل التفاقية سياسية أفضت إلى اإلفراج عن أسرى ضمن صفقة تبادل تمت برعاية انتهاك إسرائي
ورغم ذلك وقف العالم صامتًا أمام انتهاك جديد ليكون سابقة، وذلك بإعادة اعتقال  2011مصرية عام 

عادة األحكام السابقة ألكثر من  محررًا غالبيتهم ممن صدرت بحقهم أحكام  45محرري الصفقة وا 
 بد األمر الذي شجع إسرائيل على المضي في اعتقال المزيد منهم."بالسجن المؤ 
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واعتبر "أن األوضاع الراهنة وتحديدًا على الساحة السياسية لم تكن في صالحهم ولم يكن هناك 
الماضيين، فاألمل الوحيد الذي تبقى في ظل توقف  العامينجهود كافية وحقيقية ل فراج عنهم خالل 

إنجاز صفقة تبادل يكون شرطها األساسي كما أكدت عليه حركة حماس عدة العملية السياسية هو 
 مرات أال وهو اإلفراج عنهم.

مشيرًا إلى أن الصراع مع االحتالل يتفاقم ويدصبح أكثر عدمقًا األمر الذي يحتاج إلى جدية أكثر 
رغوثي الذي أدفرج إلنقاذهم بعدما سرقت إسرائيل أعمارهم في األسر وال بد أن نذكر األسير نائل الب

عامًا في األسر لتدعيد إسرائيل اعتقاله وتصدر بحقه  34ضمن الصفقة بعدما قضى 2011عنه عام 
كمًا مدة  إلى عدم الكف عن الضغط  إياهمشهرًا." وتوجه فارس مجددًا إلى المصريين داعيا  30حد

إلساءة إلى مصر وبذلك على إسرائيل بإطالق سراحهم ألن انتهاكها للصفقة حمل الكثير من معاني ا
 عليها أن تسعى لرد اعتبارها كراع" للصفقة.

 20/6/2016، القدس العربي، لندن
 
 أخصائيين اجتماعيين لألسرى في السجون بزيارة"العليا" اإلسرائيلية تسمح  .45

ذكرت صحيفة هكرتس العبرية، في عددها الصادر  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
اليوم األحد، أن محكمة العدل العليا اإلسرائيلية أقرت منذ أيام السماح بزيارة أخصائيين اجتماعيين 

 لألسرى الفلسطينيين، بهدف إعادة تأهيلهم لدمجهم في الحياة بشكل اعتيادي.
رى إلمكانية اإلفراج المشروط عنهم في حال ووفقا للصحيفة، فإن الهدف من هذه الخطوة تهيئة األس

تم استكمالهم لثلثي المدة أو صدر عفو عنهم. معتبرًة أن منع زيارة المختصين لهم يمثل انتهاًكا 
 لحقِّهم في محاكمة عادلة.

، ألسرى 2011وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة ناقشت ثالثة التماسات في هذه القضية منذ عام 
أخصائيين لهم خالل محاكمتهم أو إلى السجن لالطالع على ظروفهم. مشيرًة  لم يسمح لهم بجلب

إلى أن "مصلحة السجون" كانت ترفض مثل هذه الخطوة باعتبار أنه ال يوجد إمكانية لنجاح مثل 
 هذه الخطة إلعادة تأهيل األسرى الفلسطينيين الذين نّفذوا هجمات ألسباب أيديولوجية، وفق تبريرها.

 19/6/2016، دسالقدس، الق
 
 طقوس تلمودية في المسجد األقصى ألداءالقدس المحتلة: محاوالت  .46

استأنفت عصابات المستوطنين اليهودية، أمس، اقتحاماتها للمسجد األقصى  وكاالت:-المحتلةالقدس 
 المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي 
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 الخاصة.
د العاملين في األقصى، أن عددا من المستوطنين حاول أداء طقوس تلمودية في األقصى وأفاد أح

 "إال أن هتافات التكبير االحتجاجية التي صدحت بها حناجر مصلين حالت دون ذلك".
ولجأ عدد من المستوطنين إلى اقتحام األقصى حفاة، ومالمسة الجدران في األقصى )نوع من 

ين استمع المستوطنون خالل جوالتهم إلى شروحات حول أسطورة الهيكل الطقوس التلمودية(، في ح
 المزعوم مكان المسجد األقصى.

وتشهد أسواق القدس القديمة التاريخية حركة تسوق كبيرة وحركة تجارية نشطة، بفعل التوافد الكبير 
 والمتواصل على األقصى على مدار الساعة.

 20/6/2016الغد، عمان، 
 
 الداخل لألقصى فلسطينييوشعبية لنقل مبادرات فردية  .47

ال يخلو نهار المسجد األقصى من فلسطينيي الداخل، فهم ورغم : القدس-محمد أبو الفيالت
المسافات الطويلة التي تفصلهم عن القدس يداومون على زيارته والصالة فيه، وخاصة في شهر 

 رمضان الذي تكثر فيه زيارتهم لألقصى وعلى مدار الساعة.
نل حظر الحركة اإلسالمية في الداخل التي كانت تسّير "مسيرة البيارق" بحافالت نحو األقصى ولم ي

على مدار العام عامة، وخالل رمضان خاصة، من عزيمة هؤالء، فقد أخذوا على عاتقهم استمرار 
 المسيرة وشد الرحال إلى األقصى من خالل مبادرات شعبية وفردية.

ت شد الرحال إلى المسجد األقصى بشكل ملحوظ، منطلقًة من وتزداد خالل شهر رمضان حافال
كافة بلدات وقرى الداخل الفلسطيني خالل أوقات معينة لتصل إلى األقصى في أوقات الصالة، وفق 

 خالد كريم وهو من قرية المشهد ويواظب على المجيء إلى المسجد األقصى بشكل شبه يومي.
الت تنطلق في الساعة السادسة صباحا وتعود أدراجها ويضيف متحدثا للجزيرة نت أن بعض الحاف

بعد أن يصلي القادمون فيها صالتي الظهر والعصر، مشيرا إلى أن حافالت أخرى تنطلق بعد 
صالة الظهر، فيفطر ركابها في المسجد األقصى ويصلون العشاء والتراويح ثم يعودون إلى قراهم، 

 ال لتصل إلى المسجد األقصى قبيل صالة الفجر.وحافالت تنطلق بعد الساعة الثانية عشرة لي
ويصل عدد الحافالت التي تنطلق من الداخل الفلسطيني إلى المسجد األقصى في األيام العادية إلى 
ثالثين حافلة كأحد أدنى، في حين تزداد لتصل إلى مئات الحافالت في أيام الجمع والعشر األواخر 

الفردية في الداخل الفلسطيني كفالة إفطار صائم حيث وشملت المبادرات الشعبية و  من رمضان.
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يوفرون وجبات للصائمين المتجهين من القرى الفلسطينية إلى المسجد األقصى، وفق المنسق 
 اإلعالمي في اللجنة العليا لنصرة القدس والمسجد األقصى مهدي مصالحة.
مع والعشر األواخر من ويضيف أن هناك مبادرات لالعتكاف في المسجد األقصى في ليالي الج

رمضان، وكذلك توفير وجبات السحور للمعتكفين، مبينا أن حظر الحركة اإلسالمية ومؤسساتها لم 
يثن أهالي الداخل الفلسطيني عن القيام بواجبهم تجاه المسجد األقصى ورواده، حتى في ظل 

 هالي الداخل.اقتحاماته المتكررة من قبل المستوطنين واإلبعادات التي لحقت بعدد من أ 
 19/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "سي احاً "في لبنان: أربع سنوات وما زلنا  ةفلسطينيو سوري .48

داخل مخيم "برج البراجنة" تختلط اللكنة السورية مع اللكنة الفلسطينية. السورية، : زينة برجاوي
 .2011العام  يتحدثها الفلسطينيون الالجئون من سورية إلى لبنان منذ بداية األزمة في

عامًا يناضل للحصول على  68هنا المعاناة مضاعفة يتشاركها الضيف ومضيف الجل ما زال منذ 
سورية. تشبه قصتها قصص  -أبسط حقوقه. في كل منزل من مخيم البرج تقطن عائلة فلسطينية 

ني، حبًا غيرها. تجاهر تلك العائالت بتشبثها بأرض فلسطين وهويتها. ولكّن لسورية، البلد الثا
 وانتماًء، فهناك كانوا يدعاملون كمواطنين، ويتمتعون بحقوقهم كافة.

"في سورية فقط ال يحق لنا االنتخاب، ولم نشعر يومًا بأننا الجئون". هكذا يعّبر أبو ربيع عن حنينه 
ه ، قّرر أن ينقل عائلت2012إلى سورية والى منطقة "السيدة زينب"، حيث كان يقيم ويعمل. في العام 

إلى لبنان. خالل الحديث معه، تظهر المشكلة الرئيسية التي يعاني منها جميع الفلسطينيين الالجئين 
من سورية، وهي مشكلة اإلقامة وتجديدها. يؤكد أبو ربيع أن "األمن العام اللبناني يرفض تجديد 

ذا قّرر مغادرة لبنان إلى سورية، فال يمكنه العودة". وعن سبب رفض ت جديد اإلقامة، يؤكد إقامته، وا 
أن "ابنه الكبير وحده يملك هوية، في حين انه وباقي أفراد العائلة يعيشون في لبنان من دون إقامات 

 رسمية".
 

 عائلة في "برج البراجنة" والضواحي 350
تؤكد مسؤولة لجنة المهجرين الفلسطينيين من سورية في مخيم "برج البراجنة" وسام يوسف "وجود 

سطينية سورية تعيش في المخيم والضواحي". وبرأي يوسف، "سافرت مجموعة كبيرة من عائلة فل 350
العائالت عبر القوارب أو من خالل طرق أخرى، كما أن هناك مجموعة قليلة قّررت العودة إلى 
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سورية لعدم تحّملها مأساة العيش في لبنان". وتؤكد أن "الجمعيات لم تعد تقّدم الخدمات الالزمة، وبدا 
 مر واضحًا من خالل تقليص المساعدات خالل شهر رمضان".األ

من جهته، يؤكد مسؤول "الجبهة الديموقراطية" في بيروت ومتابع ملف المهجرين أحمد مصطفى أن 
"النزوح الفعلي للفلسطينيين بدأ غداة سقوط مخيم اليرموك )في ريف دمشق( في الثامن عشر من 

حسب إحصاءات "األونروا" فإن هناك "مئة ألف وألف ". ويوضح أنه ب2012كانون األول عام 
ألف شخص".  40م 35فلسطيني سوري قد وصلوا حينها إلى لبنان، ليتقّلص عددهم اليوم إلى نحو 

ويلفت مصطفى إلى أن "تلك العائالت توّزعت على المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأن األكثرية 
 تعيش في منطقة البقاع".

ي لبنان، يؤكد مصطفى أنهم "فقدوا منازلهم وعملهم في سورية، ليحضروا إلى بلد وعن واقع هؤالء ف
عنصري ال يحترم حقوقهم". وبرغم المعاناة مع موضوع اإلقامات، يوضح مصطفى أنه "بالرغم من 
مخالفات بعض العائالت من خالل طريقة الدخول إلى لبنان، لم يقم األمن العام اللبناني حتى 

أي عائلة، بل اكتفى بتوجيه اإلنذارات ألفرادها". وبرأيه، تكمن المشكلة األساسية في الساعة بترحيل 
أن "الدولة اللبنانية ال تعامل هؤالء كنازحين قسرًا، كما أن برنامج الهيئة العليا ل غاثة ال يشملهم". 

ى الساعة " التي "لم تضعهم حتاألونرواأما المشكلة الثانية برأي مصطفى، فهي من جهة وكالة "
دوالرا  27تحت خطة الطوارئ، وتعطيهم مئة دوالر أميركي كبدل إيواء لغاية تشرين األول المقبل، و

أميركيا بدل تغذية للفرد الواحد، لغاية العام الجاري". ويطالب مصطفى "بالحماية القانونية لهم 
 ومنعهم من السفر على متن مراكب الموت".

 
 في "شاتيال" 520و

ع مخيم "شاتيال" عن وضع "برج البراجنة" و "مار الياس" وباقي المخيمات، في ما ال يختلف وض
السوريين. ويلفت أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم "شاتيال" زياد حّمو -يتعّلق بمأساة الفلسطينيين 

تي عائلة". ويؤكد أن "المشكلة الكبيرة تكمن مع الجمعيات ال 520إلى أن "عدد هؤالء وصل اليوم إلى 
لم تتخّلف بدايًة عن توزيع جميع المستلزمات اليومية، لتتراجع اليوم عن تقديم المساعدات بنسبة 
-كبيرة". ويشير حّمو إلى "أن اللجنة الشعبية كانت أول من دعم االعتصام المفتوح للفلسطينيين 

ة لتحصيل بعض السوريين أمام مقر األونروا، والذي استمّر ثالثة أشهر، وأنتج ضغوطا على الوكال
 المطالب".

 20/6/2016، السفير، بيروت
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 تاجر من قطاع غزة 1,200االحتالل سحب تصاريح  .49
في هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة محمد  اإلعالميةقال مدير الدائرة : عاشور صفاء-غزة 

 تاجر من غزة في األشهر األخيرة. 1,200المقادمة، إن سلطات االحتالل سحبت تصاريح 
التعسفية بحق التجار،  إجراءاتهر المقادمة في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن االحتالل يواصل وذك

 من خالل سحب التصاريح بحجج واهية.
 تاجر يمتلكون تصاريح للخروج من القطاع عبر معبر بيت حانون. 3,500يذكر أن 

ن االحتالل وبين المقادمة، أن أهالي قطاع غزة يتقدمون بطلبات للحصول على تصاريح م
 طلب. 3,000-2,500اإلسرائيلي بمعدل 

تصريح شهريًا،  200وأكد أن التصاريح التي يوافق االحتالل على إعطائها ألهالي القطاع ال تتجاوز 
الفتًا النظر إلى أن هناك العديد من طلبات التصاريح الخاصة بحاالت الطوارئ، الحاالت اإلنسانية 

 وطلبات التنقل بين الضفة وغزة.
وفيما يخص تصاريح الصالة في المسجد األقصى، قال المقادمة إن:" االحتالل اإلسرائيلي رفض 

مصلي،  1,500طلب الشؤون المدنية بزيادة عدد المصلين في األقصى خالل شهر رمضان لـ
 ".60عاما بداًل من  50باإلضافة إلى تقليل السن المسموح لهم بالصالة إلى 

 19/6/2016، فلسطين أون الين
 
 مواطنًا بينهم سيدتان 14تعتقل  االحتاللقوات الضفة والقدس:  .51

مواطنًا بينهم  14"األيام"، "وفا": اعتقلت قوات االحتالل الليلة قبل الماضية، وفجر أمس،  -رام هللا 
ولفت نادي  سيدتان، من محافظات رام هللا والبيرة، والقدس، والخليل، ونابلس، وبيت لحم، وطولكرم.

مواطنًا، على  21في بيانه، إلى أن سلطات االحتالل اعتقلت خالل اليومين الماضيين  األسير،
 األقل، بينهم سيدتان.

 20/6/2016، األيام، رام هللا
 
 "سوسيا"في  عائلتيناالحتالل يهدم مساكن  .51

"األيام": هدمت قوة من جيش االحتالل، كان يرافقها ضباط من "اإلدارة المدنية"  –الخليل 
أسر في منطقة "وادي اجحيش" جنوب قرية سوسيا )جنوب شرقي  3ئيلية، أمس، مساكن تؤوي اإلسرا

 الخليل(، بحجة اإلقامة بالمنطقة دون الحصول على ترخيص مسبق.
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وقال رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد النواجعة، أمس: إن األسرتين تلقتا في وقت سابق إخطارات 
 ًا بالهدم تلقتها عائالت تقيم في سوسيا.إخطار  40تقضي بهدم مساكنها، وذلك ضمن 

وحذر جهاد النواجعة في تصريح لـ"األيام" من أن هدم مساكن العائلتين في "واد إجحيش"، قد يكون 
 مقدمة لموجة هدم جديدة في القرية والتجمعات السكانية جنوب وشرق بلدة يطا.

ات التي يتعرض لها المواطنون وقال: إن عمليات الهدم بالمنطقة، إلى جانب جملة من االنتهاك
وممتلكاتهم، "تستهدف باألساس إجبار المواطنين على الرحيل من أراضيهمر لتسهيل االستيالء عليها 

 من قبل نزالء المستوطنات المقامة بالمنطقة".
 20/6/2016، األيام، رام هللا

 
 "داعش": حاالت فردية متأثرة بـ"وميةالمية "و "عين الحلوة" .52

في صيدا على وقع ما يرد من بيانات  "و"المية ومية "يعيش مخيما "عين الحلوة: ت نعيمصيدا ـ رأف
، "قتالهم في صفوف "داعش" أو "النصرة أثناءالعراق  أونعي لشبان من المخيمين قضوا في سورية 

 المخيمين.وسط تصاعد وتيرة القلق من تداعيات غير مباشرة لهذه التطورات على 
حيث تبين الحقًا  "و"المية ومية "لت مغادرة عدد من الشبان مخيمي "عين الحلوةفمنذ مطلع العام سج

ومعظمهم بأعمار  ""النصرة أو "العراق وانهم التحقوا بصفوف "داعش أووجهتهم كانت سورية  أن
 .منهم على األقل 8حتى تاريخه مقتل  أعلنسنة،  21و 17صغيرة تراوح بين 

وكان ، لمقتل خمسة فلسطينيين من المخيمين اإلعالنمنه، تم  18ومنذ مطلع حزيران الحالي وحتى 
 أثناء "الفلسطيني محمد مصرية الملقب بأبو إسالم المقدسي من "المية ومية أمسمن  أولآخرهم 

 قتاله في صفوف "جبهة النصرة" في القلمون الغربي.
األحداث على المخيمين،  قلقها ومخاوفها من تداعيات غير مباشرة لهذه أبدتوساطًا فلسطينية ألكن 

هذا القلق الفلسطيني يوازيه قلق لبناني من تنامي هذه الحاالت داخل المخيم  أنوعلمت "المستقبل" 
ذاك منطلقًا لهم للترويج  أوالعراق ليتخذوا من هذا المخيم  أوسورية  إلىومن عودة بعض من خرجوا 

ن واستقرار المخيم ولبنان، رغم التطمينات تمس ام أعمالللقيام بأية  أوذاك  أولفكر هذا التنظيم 
 اإلسالميةالتي يتلقاها المسؤولون السياسيون واألمنيون اللبنانيون من القوى الفلسطينية وال سيما 

منها، لذلك يحرص الجانب اللبناني على البقاء على تواصل مع هذه القوى بشكل دوري لمتابعة كل 
ب المتابعة الدائمة للوضع األمني في المخيمين من خالل جان إلىتطور على هذا الصعيد،  أوجديد 

 اللجنة األمنية الفلسطينية العليا وذراعها األمني القوة المشتركة .
 20/6/2016، المستقبل، بيروت
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 يزدهر إثر تفاقم أزمة الكهرباء الشمسيةغزة: استخدام الطاقة  .53

 إنطاقة الشمسية في سلطة الطاقة أ ف ب: قال المهندس رائد أبو الحاج مسؤول دائرة ال-غزة 
الكهرباء والنقص  إلىالطاقة المجددة في غزة يأتي من منطلق الحاجة  أو"استخدام الطاقة الشمسية 

: "تم تنفيذ عدة مشاريع للمدارس والمستشفيات وأضاف العجز الكبير" في هذا المجال. أوالحاد 
اهم في حل جزء من المشكلة العامة تنفيذ عدد من المشاريع لتس اآلنومؤسسات عامة ويجري 

 للكهرباء".
سلطة الطاقة هي دعم وتشجيع الطاقة المتجددة  أولويةانه "بسبب العجز في الكهرباء فان  إلىولفت 

 القطاعات الحكومية". أوعلى مستوى المؤسسات الخاصة  أوسواء على المستوى المنزلي 
وحدة سكنية بالطاقة الشمسية نستهلها تقريبا  الفآ 10الحاج "هناك خطة جديدة لتزويد  أبووتابع 

 كيلو واط". 2 أومنزل بقدرة كيلو  500 أو 400بـ
الشمسية  باألنظمةدورا كبيرا جدا في منع تزويد تجارنا ومؤسساتنا  اإلسرائيلي"للحصار  أن وأوضح

بحيث  دواتاألهناك تقنين على هذه  اآلنكان هناك منع للخاليا الشمسية لكن  األخيرةوفي الفترة 
 وحدات الطاقة الشمسية". أسعارانخفضت 

ميغاوات من احتياجات القطاع العام  3تغطي ما يقارب  اآلنالطاقة البديلة  إنالحاج: " أبووقال 
 سنوات". 3ميغاوات خالل  15 إلىوهناك مشاريع قيد التنفيذ ممكن تصل 

المتوفر  أنميغاوات في حين  450لغ ووفقا لسلطة الطاقة، فان احتياجات قطاع غزة من الكهرباء تب
 %22من مصر، و %6، إسرائيلمن الطاقة مصدره  %27ميغاوات،  250من جميع المصادر يبلغ 

 من محطة التوليد الوحيدة في القطاع.
بسبب انقطاع الكهرباء  أطفالفلسطينيا غالبيتهم  24من  أكثروحسب مصادر طبية مسؤولة، توفي 

 موع أو انفجار مولد الكهرباء.نتيجة حروق سببها الش إما
 20/6/2016، األيام، رام هللا

 
 غزة.. ابتكار فلسطيني يجنب الصيادين خطر االستهداف الصهيوني .54

تمكن الطالب أنس أبو عنزة من مدرسة عبسان الجديدة األساسية للبنين بمديرية شرق  ":معا"-غزة
التحكم عن بعد يمكن االستفادة منها  خانيونس، من ابتكار مشروع سفينة غير مأهولة تعمل بواسطة
 في مجال الصيد والمراقبة البحرية في عرض بحر قطاع غزة.
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ويأتي هذا االبتكار بعد قيام وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بتنفيذ خطوات وبرامج متقدمة، من أجل 
قامة مسابقة نوعية في هذا ا لمجال وهي مسابقة تشجيع الطلبة المبدعين والمبتكرين ورعايتهم وا 

 االبتكار العلمي.
وتعتمد فكرة هذا االبتكار على توظيف مكونات لعبة سيارة واالستفادة منها لصناعة سفينة تعمل 
بواسطة التحكم عن بعد قد تساهم في التخفيف من معاناة الصيادين التي يتعرضون لمخاطر إطالق 

فهي بذلك تسهل عليهم مهام الصيد  النار بشكل شبه يومي من الزوارق البحرية الصهيونية،
واإلبحار، وتتيح لهم إمكانية ترك سفنهم في منطقة الصيد المحددة والتحكم بها عن بعد بعيًدا عن 

 الخطر الذي عادة ما يتعرضون له في رحالت الصيد اليومية، ثم يعودون إليها عند زوال الخطر.
ع قائاًل: االبتكار يتكون من محركين وتحدث الطالب أنس أبو عنزة مستعرًضا مكونات المشرو 

لى الخلف، واآلخر لتوجيهها إلى اليمين واليسار، باإلضافة إلى  إحداهما لتوجيه السفينة إلى اإلمام وا 
وحدة إرسال واستقبال وقضيب حديد للتوازن، وهيكل السفينة البالستيكي، وأعواد من الخشب لتسوية 

قابلة للتطوير إذا ما تم عرضها على الجهات المختصة سطح السفينة، مؤكًدا أن فكرة االبتكار 
 لالنتفاع بها في مجال الصيد والدوريات البحرية.

 29/5/2016، وكالة معًا اإلخبارية
 
 غير الحكومية بفلسطين؟ للمنظماتهل تراجع الدعم الغربي  .55

نظمات " تراجعا في الدعم الغربي للم21كشفت مصادر متطابقة لـ"عربي: صدقي موسى -نابلس 
 األهلية أو غير الحكومية في فلسطين، لكن لم يتضح بعد حجم هذا التراجع.

وفي هذا السياق، يؤكد منجد أبو جيش، من جمعية اإلغاثة الزراعية، أن "هناك تراجعا كبيرا في 
الدعم الذي تقدمه المؤسسات الداعمة، وأصبحت هذه المؤسسات تقدم خدماتها أيضا للشعب السوري 

 الذي أصبح يعاني من ويالت الظلم والتششت".والعراقي 
" أن قلة المشاريع التي تقدمها الجمعية انخفضت بسبب تراجع التمويل، 21وأضاف في حديثه لـ"عربي

منوها إلى أن جمعية اإلغاثة الزراعية تعتمد في مشاريعها بشكل كامل على المؤسسات التي تمول 
 المنظمات غير الحكومية.

اعتقاده بأنه من المحتمل أن تغلق كثير من الجمعيات أبوابها، في حال لم تجد وعبر أبو جيش عن 
 البدائل للتمويل.
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"، إن معظم الجمعيات 21إال أن مصدرا مطلعا، فضل عدم الكشف عن اسمه، قال لـ"عربي
والمؤسسات الفلسطينية المدعومة أوروبيا لم تشهد تراجعا بالدعم بل العكس تحسن وضعها كثيرا، إال 

 الدعم األمريكي. المالحظ تراجعأن 
وبرر ذلك بموقف اإلدارة األمريكية من ذهاب السلطة الوطنية الفلسطينية إلى األمم المتحدة خالفا 
لرغبة الواليات المتحدة األمريكية، وهو ما اعتبره شكال من أشكال العقاب، مشيرا إلى أن معظم الدعم 

 ن أوروبا، وخاصة من السويد.للجمعيات والمؤسسات غير الحكومية يأتي م
" على هذه المؤسسات وأهدافها، يتضح أن جزءا كبيرا منها يهتم بقضايا 21ومن خالل اطالع "عربي

المرأة، إلى جانب مؤسسات أخرى تهتم باإلعالم والشباب وحقوق اإلنسان، فيما تتركز معظم هذه 
 اإلدارية للسلطة الفلسطينية.المؤسسات والجمعيات في مدينة رام هللا التي تعتبر العاصمة 

وبحسب المصدر ذاته، فإن غالبية الدعم األوروبي يركز على مشاريع غير مستدامة، كالندوات 
وورش العمل واللقاءات، وال يتم دعم المشاريع اإلنتاجية، بمعنى أن الجمعيات المدعومة من أوروبا 

إذا توقف الدعم، وبالتالي تظل تحت  ال تملك مصادر دخل ذاتية، وال تستطيع دفع رواتب شهر واحد
رحمة الداعمين، كما أن هذا الدعم يمكن أن يشكل ضغطا على الفلسطينيين خاصة أن هنالك آالف 

 الموظفين رواتبهم من هذه المؤسسات الممولة أوروبيا.
ة ويختلف األمر قليال في شمال الضفة الغربية، فالكثير من الجمعيات هناك لها مصادر تمويل ذاتي

 مكنتها من البناء والتطوير، وبدعم معظمه من دول خليجية.
ضافة إلى الدعم األمريكي واألوروبي والعربي، هنالك مؤسسات قائمة على الدعم المحلي وتعتمد  وا 

 على التبرعات والزكاة وبعض المؤسسات، لكن عددها قليل مقارنة بالدعم الخارجي.
ل في مقال له بداية العام الحالي، إنه وفقا للتقديرات وكان الخبير االقتصادي بكر اشتيةر قد قا

في المئة  65منظمة،  3600األخيرة، فقد بلغ عدد المنظمات غير الحكومية في المناطق الفلسطينية 
 ألف فرصة عمل مدفوعة األجر. 40منها تخلق أكثر من 

على  2015من العام  أما من حيث التمويل، فقد حصلت تلك المنظمات خالل األشهر التسعة األولى
شهد  2015مليون دوالر، وفقا لتقديرات حكومية رسمية، أي أن العام  800تمويل أجنبي مقداره 

تدفقات نقدية على األراضي الفلسطينية )خارج حسابات الموازنة العامة( تعادل حوالي ربع موازنة 
 1.6الفلسطينية تشير إلى نحو السلطة الفلسطينية، علما بأن تقديرات هيئة شؤون المنظمات األهلية 

 مليار دوالر هو مجموع ما يصل تلك المنظمات سنويا.
 19/2016، "21موقع "عربي 
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 شباٌب دروز الجيش اإلسرائيلي   "يتفادى"يوث ق: هكذا  "أرفض" .56
بدأ العمل جدّيًا في حراك "أرفض، شعبك بيحميك" ضّد التجنيد اإلجبارّي المفروض : ميسان حمدان

. ويشّكل الحراك بطواقمه 2014ب الفلسطينّيين الدروز في الجيش اإلسرائيلّي، في العام على الّشبا
العاملة على أصعدة عدَّة، عنوانًا لكّل متوّجه" لرفض الخدمة أو طالب" لالستشارة، فيوّفر المرافقة 

، كما تفكيك القانونّية والّدعم المعنوي من جهة، ويجتهد لكسر الصورة النمطّية المعّممة عن الدروز
 البنى المعرفّية اإلسرائيلية القائمة على السردّية الصهيونّية من جهة أخرى.

هناك أساليب عدة مدعتَمدة في رفض الّتجنيد والحصول على اإلعفاء، وجميعها تتّم بموافقة المؤسسة 
 العسكرّية اإلسرائيلّية، إذ إّن القانون يعاقب أّي أسلوب في الرفض غيرها.

ألّول يملي أن يلجأ الشاب إلى الدين، فيدصبح متدّيًنا، ألن الّتجنيد اإلجبارّي فدرض فقط األسلوب ا
 على الشباب الدروز من غير المتدّينين.

)ملفات أو مواصفات  profilesاألسلوب الثّاني يقوم على اإلعفاء ألسباب" صحّية، فهناك ما يسّمى 
ين وفًقا لقدراتهم الجسدّية والّنفسّية. فمن الممكن أن فردية( داخل المؤسسة العسكرّية، يصّنف المجّند

يحصل الشاب على إعفاء" تاّم بسبب مشكلة صحّية جسدّية، ومن الممكن أن يدفَرز في وحدة" تدعنى 
 بالتقنّيات أو التكنولوجيا داخل الجيش.

و األدنى، والذي وه profile 21أّما األسلوب الثّالث فهو اإلعفاء ألسباب" نفسّية، المصحوب بتعريف 
يعني عدم مالئمة الشاب لمنظومة الجيش بسبب مشاكله الّنفسّية. وهذا هو األسلوب المدعتمد من قبل 

هنا إلى أن من يدخل الّسجن بسبب رفضه العلنّي للخدمة، يحصل  اإلشارةالرافضين عادًة. تجددر 
 دمة.يعفيه من الخ profile 21في نهاية المطاف أيضًا، وبالّضرورة، على 

يًضا ما يدسّمى باإلعفاء ألسباب ضميرّية، لكنه غير شائع في تعامل المؤسسة مع رافضين أوهناك 
 دروز، إذ عادًة يظهر في التعامل مع رافضين يهود.

في عمله ضد التجنيد، وضع الحراك نصب عينيه قضّية األرشفة والتوثيق في الرفض، وهي غرض 
حراك إلى محاربته نتج من انتهاج سياسة تغييب الدروز عن هذه المقالة. فالمخّطط الذي يسعى ال

، وتجهيلهم بها، واستبدالها بالسردّية اإلسرائيلّية في عملّية مدحكمة 1948السردّية الفلسطينّية منذ العام 
عبر مؤسسات الدولة. فيذّكر الحراك في كّل محاضرة" أو ندوة" أو مداخلة، أّنه ليس الحراك األّول 

ضّد الّتجنيد، مشّدًدا على أّن حركة رفض التجنيد قائمة منذ فرضه، وما "أرفض" إال الذي يعمل 
بمساهم" في استمرارّية الحراك العام ضّد الّتجنيد وفي نشر الّتوعيه بالّطريقة التي يرى ناشطوه أّنها 

 األنسب.
 20/6/2016، السفير، بيروت



 
 
 
 

 

 42 ص             3970 العدد:        20/6/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 
 رسيم الحدود البحريةالقاهرة تنفي التفاوض مع السلطة الفلسطينية على ت .57

زيـد، مسـاء األحـد، إن  قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصـرية أحمـد أبـو: ربيع السكري -القاهرة 
ما أثير في وسائل إعالم محلية وغربية، عن مفاوضات تجريها القاهرة مع السلطة الفلسـطينية لترسـيم 

 الحدود البحرية بين البلدين "عار عن الصحة". 
زيـد، فـي تصـريح خـاص لــ"األناضول"، أنـه "ال يوجـد موقـف مصـري جديـد متعلـق بالترسـيم وأوضح أبو 

الحدودي البحري مع فلسطين". وأضاف أن "ما أثير في وسائل اإلعالم في هذا الشأن يدسأل عنه من 
 أطلق تصريحات الترسيم الحدودي بين البلدين".

 19/6/2016 ،، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 الية بين األردن والضفة: ما وراءها وما فرص نجاحها؟الكونفدر  .58

عاد سناريو إقامة كونفدرالية بين األردن والضفة الغربية للسطح  :محمد العرسان - 21عربي -عّمان 
، بعد اسـتقبال العاهـل األردنـي الملـك عبـد هللا الثـانير رئـيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس مجدداً 

صــمة عّمــان، عقــب أشــهر مــن القطيعــة السياســية بــين الطــرفين، ألســباب فــي العا إفطــارعلــى مائــدة 
 تتعلق بالتنسيق بين الطرفين في الملف الفلسطيني وتركيب الكاميرات في القدس.

وأدثيــر طــرح الكونفدراليــة عقــب تصــريحات لــرئيس الــوزراء األردنــي األســبق عبــد الســالم المجــالي، قبــل 
مـام شخصـيات مـن حركـة فـتح إن "موضـوع الكونفدراليـة عرضـه أسابيع في مدينة نابلس، عندما قال أ

رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي نتنيــاهو علــى الملــك عبــد هللا الثــاني مــن خــالل وســيط، لكــن األردن رفــض 
"(، وليقـول 21العرض". ليعود المجالي ليوضح تصريحاته )بناء على طلـب رسـمي كمـا علمـت "عربـي

إعـــالن الدولـــة الفلســـطينية واســتقاللها"، كمـــا صـــرح لموقـــع أكيـــد إنــه قصـــد فيهـــا "إقامـــة كونفدراليــة بعـــد 
 اإلخباري األردني.

على الساحة السياسية األردنية، وأطلق ناشطون أردنيون مناهضون  وتركت تصريحات المجالي جدالً 
للطــرح هاشــتاج علــى شــبكات التواصــل تحــت اســم "ةال،للكونفدراليــة"، محــذرين مــن أن تكــون "خطــوة 

 ".للوطن البديل
من جهته، يقول المنسق العام لمبادرة "زمزم"، رحيل غرايبة، إن الكونفدرالية أو الفدرالية هو "َطْرح مـن 

مستوى الشريك،  إلىتقوم على أن السلطة لم تستطع الوصول  إسرائيلية، وفكرة الصهيونيقبل الكيان 
ويضــيف:  شــريك موثــوق بــه".لــذلك يــرى اإلســرائيليون أن الدولــة الفلســطينية المســتقلة لــن تعطــى إال ل

"الحــل بالنســبة لألحــزاب اإلســرائيلية فــي ظــل عجــز الســلطة الفلســطينية خــالل هــذا الوقــت الطويــل مــن 
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"، أن "فكـــــرة 21ويؤكـــــد غرايبـــــة، فـــــي حـــــديث لــــــ"عربي أوســـــلو حتـــــى اآلن هـــــو األردن"، وفـــــق تقـــــديره.
له التــــام بإرادتــــه السياســــية الكونفدراليــــة يجــــب أال تدطــــرح إال بعــــد أن ينــــال الشــــعب الفلســــطيني اســــتقال

المســتقلة، ويقــيم دولتــه علــى أرضــه بإرادتــه الحــرة، وبعــدها يــتم بحــث أي طــرح مــن صــيغ الوحــدة بكــل 
 درجاتها"، معتبرا أنه "بغير هذه الطريقة يكون الطرح متقارب مع طرح نتنياهو وليبرمان ومن معه".

اعنة"، سيناريو الكونفدرالية غيـر مطـروح ويعتبر الكاتب المتخصص في الشؤون الفلسطينية، حمادة فر 
ويؤكــد، فــي  علــى الطاولــة، وال يعــدو كونــه "مجــرد كــالم إعالمــي ونــوع مــن التضــليل"، بحســب تعبيــره.

"، أن "األردن الرسـمي يـرفض هـذا االقتـراحر ألنـه يعنـي تسـريب الفلسـطيني مـن بلـده 21حديث لــ"عربي
ــــى مــــدن أردنيــــة، كــــالكرك وعّمــــان أو إربــــد والطفي لــــة وغيرهــــا، وبالتــــالي اســــتنزاف الطاقــــة البشــــرية إل

مـــن السياســـة اإلســـرائيلية التـــي تجعـــل مـــن  ، هربـــاً أو اختياريـــاً  الفلســـطينية.. وهجرتهـــا وترحيلهـــا قســـرياً 
 األرض الفلسطينية طاردة ألهلها بسبب الضيق "، متسائال: "أين غزة من هذا الطرح".

عّمـان، عبـد هللا الصـوالحة، الـذي يـرى أن" المشـروع  ويتفق معه رئيس مركز الدراسات اإلسـرائيلية فـي
لــيس لــه فرصــة حقيقيــة علــى األرض، وجــاء كجــزء مــن تحريــك الميــاه الراكــدة كلمــا كــان هنالــك انســداد 
ـــادرات لتحريـــك المفاوضـــات أو تخويـــف  ـــبعض بالبحـــث عـــن المب لألفـــق السياســـي"، مضـــيفا: "يقـــوم ال

": 21ويقول الصوالحة لـ"عربي حلوال قد ال يرغبون بها". الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي من أن هنالك
لحل الدولتين، كون هذا الحل هو خيار أردني وفلسـطيني وحتـى  "ال يمكن أن تكون الكونفدرالية بديالً 

إسرائيلي. فمن الصعب استبدال هذا الخيار بالكنفدرالية، لوجود أسـباب تحـول دون تطبيـق ذلـك، منهـا 
ــــديموغرافيا. فــــال يمكــــ ن لألردنيــــين أن يقبلــــوا بهــــذا الحــــل، وال يمكــــن للفلســــطينيين أن يتنــــازلوا عــــن ال

 مشروعهم الوطني"، وفق تقديره.
 اقتـراحمن جهته، يرى الصحفي الفلسطيني خليل العسلير أن "للشعب الفلسـطيني مسـتعد للقبـول بـأي 

"ر إن "الموقــف 21، فيقــول العســلي لـــ"عربيأمــا رســمياً  ويحســن أمــور حيــاتهم". االحــتالليخلصــهم مــن 
الرســمي الفلســطيني صــامت حــول هــذا الطــرح، مــع وجــود غمــوض فــي اســتراتيجية القيــادة الفلســطينية 
سرائيلر بسـبب فتـرة القطيعـة بـين أبـي مـازن والقيـادة األردنيـة النعـدام  بخصوص عالقتها مع األردن وا 

 الثقة"، بحسب تعبيره.
 19/6/2016 ،"21موقع "عربي 

 
 محاوالت لفرض أمر واقعو ية في النفط اللبناني بري: مطامع إسرائيل .59

بـري لــ "السـفير": إذا كـان بعـض الظـّن إثـم، فـإن  رئـيس مجلـس النـواب اللبنـاني نبيـه قـال :عماد مرمـل
بعضــه اآلخــر مــن حســن الفطــن، وهــذا مــا ثبــت لــي بعــدما تأكــدت مــن ظّنــي فــي شــأن وجــود مطــامع 
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ار المحاذيـة لفلسـطين المحتلـة، مـا يفّسـر محـاوالت العـدو إسرائيلية في النفط اللبناني الذي تختزنه اآلبـ
فــرض أمــر واقــع علــى الحــدود البحريــة مــع لبنــان، وضــغوطه علــى بعــض الشــركات العالميــة كــي ال 

تتمســك بــاحتالل مــزارع شــبعا بســبب  "إســرائيل" أنكمــا  تســتثمر فــي البلوكــات اللبنانيــة الجنوبيــة، تمامــاً 
ذه المــزارع هــي األهــم فــي المنطقــة مــن حيــث كميــة المتســاقطات مــن كــون هــ مطامعهــا فيهــا، انطالقــاً 
وأضاف: لقد تبّين عبر دراسة مرفقة بخرائط وجـود مكـامن نفطيـة مشـتركة مـع  المائية وشروط التزلج.

اللــذين يقعــان فــي بحــر الجنــوب، مــا يســتدعي منــا التحــرك  9و 8فــي البلــوكين رقــم  ، وتحديــداً "إســرائيل"
العمالنية لحماية ثروتنا النفطية  اإلجراءاتفي استكمال  واإلسراعاالنتظار، العاجل للخروج من دوامة 

  والغازية، وتفعيل آلية استخراجها المعّلقة.
وفــي ســياق متصــل، قــال النائــب وليــد جنـــبالط لـــ "الســفير" إن التــأخير الحاصــل فــي اســتثمار ثروتنـــا 

إذا ثبــت وجـود مكــامن نفطيــة مشــتركة انــه  إلـىوأشــار  مسـتوى الجريمــة الموصــوفة. إلــىالنفطيـة يرقــى 
 مع إسرائيل، "فما أدراك ما إسرائيل واي نوع من المخاطر سيتهدد نفطنا وغازنا".

 20/6/2016 ،السفير، بيروت
 
 ثابتة تجاه القضية وحقوق الشعب الفلسطينيالمواقف المملكة  الملك السعودي يؤكد لعباس .61

العزيــز فــي قصــر الســالم بجــدة أمــس  مان بــن عبــداســتقبل خــادم الحــرمين الشــريفين الملــك ســل :جــدة
وعقــد خــادم الحــرمين والــرئيس الفلســطيني جلســة محادثــات جــرى  الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس.

خاللهـــا التأكيـــد علـــى مواقـــف المملكـــة الثابتـــة تجـــاه القضـــية الفلســـطينية والحقـــوق المشـــروعة للشـــعب 
 ضاع في األراضي الفلسطينية.استعراض مستجدات األو  الفلسطيني الشقيق. كما تمّ 

 وعقب الجلسة تسلم الملك سلمان هدية تذكارية من الرئيس الفلسطيني.
 20/6/2016 ،الحياة، لندن

 
 حملة منظمات المجتمع المدني في المغرب لمقاطعة التمور اإلسرائيلية تحقق نجاحاً  .61

ية التــي تقودهــا منظمــات محمــود معــروف: تتفاعــل حملــة مغربيــة لمقاطعــة التمــور اإلســرائيل –الربــاط 
 قالوا إنهم نجحوا في حملتهم. "إسرائيلـ"المجتمع المدني المغربي وناشطون في ميدان المقاطعة ل

 BDSوثمنت هيئات فلسطينية الدعوة وقالت "نثنـي علـى جهـود حركـة مقاطعـة إسـرائيل فـي المغـرب 

Maroc  الحركة".وندعم حملة مقاطعة تمور المجهول اإلسرائيلية التي أطلقتها 
وتشـــمل هـــذه الهيئـــات كـــاًل مـــن اتحـــاد المـــزارعين الفلســـطينيين، واتحـــاد نقابـــات المهندســـين الـــزراعيين، 
ومجلــــــس النخيــــــل الفلســــــطيني، وائــــــتالف الــــــدفاع عــــــن األرض، والحملــــــة الشــــــعبية لمقاومــــــة الجــــــدار 
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ن المبـارك، واالستيطان، وقالت في بيـان لهـا، إنـه بينمـا يـزداد الطلـب علـى التمـور خـالل شـهر رمضـا
تواردت األخبار عن بيع التمور اإلسرائيلية في بعض األسواق العربية، وبالـذات فـي المغـرب الشـقيق، 
و"نحن على ثقة بأن الشعب المغربي هو من أكثـر الشـعوب وقوفـًا إلـى جانـب الشـعب الفلسـطيني فـي 

 نضالنا من أجل التحرر والعودة وتقرير المصير".
ر والمــواطنين مقاطعــة كــل البضــائع اإلســرائيلية، والتمــور بشــكل خــاص، وناشــدت هــذه الهيئــات التجــا

"ألن مبيعات هذه التمور تعود إلى خزينـة دولـة االحـتالل اإلسـرائيلي وتغـذي اقتصـادها، وأغلبهـا منـتج 
ـــة األغـــوار". ـــة، وخاصـــة منطق  فـــي المســـتعمرات اإلســـرائيلية المقامـــة علـــى األرض الفلســـطينية المحتل

مــن التمــور المباعــة فــي الســوق اإلســرائيلية هــي مــن  %60لفلســطينية بــأن أكثــر مــن وأفــادت الهيئــات ا
المســـــتعمرات المقامـــــة علـــــى األرض الفلســـــطينية المحتلـــــة، وأن إســـــرائيل تســـــيطر علـــــى تجـــــارة تمـــــور 

 "المجهول" عالميًا، والتي يأتي أكثر من نصفها من المستعمرات اإلسرائيلية.
 20/6/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 موائد عفيف الخيرية على باحات األقصى الشريفطر: ق .62

ألــف وجبــة إفطــار صـائم للفلســطينيين فــي رحــاب باحــات  150قــدمت مؤسســة عفيــف الخيريـة  :الدوحـة
هللا ناصر مدير العمليات بالمؤسسة إن العمـل الخيـري تـم  وقال محمد عبد المسجد األقصى الشريف.

مؤسسـة عفيـف الخيريـة إقامـة موائـد إفطـار فـي المدينـة بوقفة أهل الخير في قطر العطـاء فاسـتطاعت 
ألــف صــائم مقدســي  153المقدســة وخاصــة فــي باحــات المســجد الشــريف حيــث فطــر عليهــا أكثــر مــن 

 مرابط".
 20/6/2016 ،الشرق، الدوحة

 
 "الفالح" تواصل مشروع إفطار الصائمين في فلسطين بدعم من الكويت .63

ن وبالتعـاون مـع اإلدارة العامـة للمـرور بالشـرطة الفلسـطينية تواصل جمعيـة الفـالح الخيريـة فـي فلسـطي
مشروع إلفطار الصائمين على مفترقات الطرق للحـد مـن السـرعة علـى الطرقـات وقـت اإلفطـار تحـت 

وتقـــوم فـــرق الفـــالح  شـــعار "رمضـــان أحلـــى بـــال حـــوادث" بـــدعم مـــن فـــاعلي خيـــر مـــن دولـــة الكويـــت.
لى المفترقات الرئيسية في قطـاع غـزة وتـوزع التصـبيرة وهـي التطوعية باالنتشار قبيل موعد اإلفطار ع

 على المواطنين الصائمين في السيارات المتأخرة. "ولبن اب ،التمر والماء والكيك"عبارة عن 
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ن مشــروع إفطــار تصــبيرة ممتــد إوقــال الشــير الــدكتور رمضــان طنبــورة رئــيس جمعيــة الفــالح الخيريــة 
ألـــف وجبـــة موزعـــة علـــى  30لـــيكن اإلجمـــالي  وجبـــة يوميـــاً  1000طيلـــة شـــهر رمضـــان المبـــارك بواقـــع 

 محافظات قطاع غزة".
 20/6/2016 ،السياسة، الكويت

 
 في القدس وفلسطين قديماً  منزالً  70و تاريخياً  مسجداً  45جمعية تركية ترمم  .64

حيــاء الميــراث العثمــاني فــي  :يــونس أجــه - القــدس قــال خــالص موتلــو، المســؤول فــي جمعيــة حمايــة وا 
فـي  قـديماً  منزالً  70وأكثر من  تاريخياً  مسجداً  45وجوارها )ميراثنا( التركية، إن الجمعية رممت  القدس

آالف منـزل  4وأضاف "موتلو" لألناضـول، يـوم األحـد، أن هنـاك  مدينة القدس واألراضي الفلسطينية.
رفضـوا بيعهـا رغـم  إلى أن أصحاب تلك المنازل قديم يحتاج للصيانة في البلدة القديمة بالقدس، مشيراً 

 : "تريد إسرائيل تطهير القدس من المسلمين". عرض أثمان باهظة عليهم لقاء ذلك، مضيفاً 
 19/6/2016 ،، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 االتحاد األوروبي في طريقه لتأييد المبادرة الفرنسية للسالم .65

قــرارًا، اليــوم، بــدعم المبــادرة  28الـــ  "وكــاالت": يتوقــع أن يتخــذ وزراء دول االتحــاد األوروبــي -القــدس 
والفلسطينيين حتى  "إسرائيل"الفرنسية وتبني البند المركزي فيها، وهو عقد مؤتمر سالم دولي بمشاركة 

ونقلــــت صــــحيفة "هــــكرتس"، أمــــس، عــــن مــــوظفين رفيعــــي المســــتوى فــــي وزارة الخارجيــــة . نهايــــة العــــام
تهـــا منـــع وزراء خارجيـــة دول االتحـــاد األوروبـــي مـــن اإلســرائيلية قـــولهم: إن إســـرائيل فشـــلت فـــي محاوال

 اتخاذ القرار بدعم المبادرة الفرنسية، "األمر الذي سيمنح المبادرة الفرنسية حقنة تشجيع".
 20/6/2016 ،األيام، رام هللا

 
 من قانون الجمعيات" إسرائيل"نصف البرلمان األوروبي يحذر رئيس  .66

س اإلسرائيلي رؤوبين ريفلين إلى مؤسسات االتحـاد األوروبـي فـي الناصرة: عشية الزيارة المرتقبة للرئي
زاء إعربـوا فيهـا عـن قلقهـم الكبيـر أ ربع كتل في البرلمان األوروبـي برسـالة أليه رؤساء إبروكسل، بعث 

كـد أويستهدف باألسـاس الجمعيـات اليسـارية. و  أجنبياً  مشروع قانون وسم الجمعيات التي تتلقى تمويالً 
، ويمكنـه أن اإلنسـاني رسالتهم أن مشروع القـانون يشـجع الهجـوم علـى نشـطاء حقـوق رؤساء الكتل ف

 واالتحاد األوروبي. "إسرائيل"يمس بالتعاون بين 
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باللغــة العبريــة  فــي زيــارة رســمية إلــى االتحـاد األوروبــي. وبعــد غــد ســيلقي خطابــاً  وسـيغادر ريفلــين غــداً 
فـإن سـيلتقي  "إسـرائيل"ن شولتس. بحسـب ديـوان رئـيس البرلمان األوروبي ويلتقي مع رئيسه مارتي أمام

مـع رئـيس المجلـس  أيضـاً مع ملك بلجيكا فيليب، ورئيس الحكومـة البلجيكيـة شـارل ميشـيل. وسـيجتمع 
ـــة االتحـــاد  ـــونكر، ووزيـــرة خارجي األوروبـــي دونالـــد توســـك، ورئـــيس المفوضـــية األوروبيـــة جـــان كلـــود ي

 لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ.فدريكا موغريني، واألمين العام  األوروبي
ووقع الرسالة التي وصلت إلى ريفلين في الثامن من حزيرانم يونيو رؤساء الكتل األربع الذين يمثلون 
نصف البرلمان تقريبا، وهم: جيـاني فيتـالي، رئـيس كتلـة الحـزب االشـتراكي الـديمقراطي الـذي يتمثـل بــ 

، ورئـــــيس كتلـــــة الحـــــزب الليبرالـــــي بلجيكيـــــة ســـــابقاً ، وغـــــاي فيرهوفشـــــتاد، رئـــــيس الحكومـــــة النائبـــــاً  190
 –، وفيليـب المبــرت ورابيكـا هيـرمس، رئيسـا كتلـة حـزب الخضــر عضـواً  70الـديمقراطي التـي تتمثـل بــ 

 األوروبــي، وغبــرئيال تســيمر، رئيســة كتلــة اليســار نائبــاً  50الحــر، الــذي يتمثــل بـــ  األوروبــيالتحــالف 
يـدير عالقـات صـداقة  األوروبـيلـريفلين أن البرلمـان  األربعـةوضـح . وأنائباً  52الموحد، التي تتمثل بـ 

مع الكنيست اإلسرائيلي على أساس القيم المشتركة. وحسب أقوالهم فإن الكتل التي يمثلونها تعمل مع 
 اإلعـراب، ولـذلك "يعنينـا "إسـرائيل"تنظيمات غير حكومية كثيرة، تعتبـر جـزء مـن المجتمـع المـدني فـي 

 ."ضد تنظيمات المجتمع المدني في إسرائيل األخيرةلضغط المتزايد والهجمات ا إزاءعن قلقنا 
وقد ابلغ ممثلو هذه التنظيمات مـؤخرا بحـدوث ظـواهر غيـر مسـبوقة، كتقلـيص عملهـا، ومحـاوالت نـزع 

 شرعيتها والمالحقة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك التهديد بالمس الجسدي".
 20/6/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 ماليين دوالر إلعمار غزة 4"األونروا" تصرف  .67

أعلنــت وكالــة "األونــروا" فــي غــزة أنهــا ســتقوم بصــرف أكثــر مــن أربعــة ماليــين دوالر مــن : ســما –غــزة 
 عائلة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة إلعادة إعمار منازلها. 330 التمويل المتاح لـ

، عـدنان أبـو حسـنة، بشـدة األنبـاء التـي تحـدثت عـن من جهة أخرى، نفى المستشار اإلعالمي للوكالة
استعدادات تجريها األونروا هذه األيام في ظل معلومات عن حرب جديدة فـي قطـاع غـزة موضـحًا أن 
مــا يــرّوج ال يعــدو كونــه فبركــات إعالميــة ال أســاس لهــا. وقــال أبــو حســنة أن هــذه األخبــار يــتم تناولهــا 

، موضحًا أن االحتالل لـم يخبـر األونـروا مسـبقًا 2014الحرب في بمعدل كل شهرين تقريبًا منذ انتهاء 
برنامج الطوارئ في الوكالـة الدوليـة يعمـل منـذ  إنبنيته شن عمليات، ولن يخبرها في المستقبل. وقال 

 أكثر من عشر سنوات لمواجهة التحديات التي تواجهها غزة، وليس هناك جديد في هذا اإلطار. 
 20/6/2016 ،الحياة، لندن
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 إعمار غزة.. بين ضعف التمويل ونقص مواد البناء .68

حزيـــرانم يونيـــو، عـــن  15ونـــروا" فـــي مـــؤتمر صـــحفي يـــوم األأعلنـــت وكالـــة " :خالـــد أبـــو عـــامر -غـــزة 
علــى  2014ممــا دمرتــه الحــرب اإلســرائيلية األخيــرة فــي صــيف عــام  % 25االنتهــاء مــن إعــادة تمويــل 

إعمــار القطــاع عشــية اقتــراب الــذكرى الســنوية الثانيــة قطــاع غــزة، فــي حــين يتجــدد الحــديث عــن إعــادة 
ونــروا"، عــدنان أبــو حســنة، إن "مــا وصــل وكالــة الغــوث مــن األوقــال المتحــدث باســم " للحــرب األخيــرة.

مليـون دوالر إجمـالي التزامـات الوكالـة  724مليـون دوالر، مـن أصـل  273تعهـدات الـدول المانحـة هـو 
منـزال مـدمرا بشـكل كامـل، وخمسـة آالف  9,450" أنه "يوجد 21يوأضاف لـ"عرب على الدول المتعهدة".

منزال، فـي حـين هنـاك  2,560 منزل مدمر بشكل جزئي، موضحا أن ما وصل من تمويل يكفي فقط لـ
 منزال قد أنجزت بالفعل. 150منزل قيد اإلنشاء حاليا بتمويل من االونروا، منها  1,300

ار تتمثـــل بعـــدم وصـــول التمويـــل الـــالزم، إضـــافة لـــتحكم ولفـــت أبـــو حســـنة إلـــى أن عقبـــة إعـــادة اإلعمـــ
 الجانب اإلسرائيلي بحركة مواد البناء، ووقف توريدها بحجة االستخدام المزدوج.

مــن جهتــه، ذكــر وكيــل وزارة األشــغال العامــة فــي غــزة، نــاجي ســرحان، أن "الجانــب اإلســرائيلي يقــوم 
، وتشــمل هــذه الكميــة مشــاريع المؤسســات بتوريــد كــل يــوم ثالثــة آالف طــن مــن اإلســمنت إلــى القطــاع

الدولية والمشاريع العامة والمتضررين والمشاريع القائمة"، مضيفا: "تعتبر هذه الكمية ضـئيلة جـدا، وال 
" أن "البرنــامج التــي تشــرف عليــه الــوزارة هــذه الفتــرة هــو 21وأضــاف لـــ"عربي تغطــي حاجــات اإلعمــار".

مليون دوالر، لكـن األمـوال المتـوفرة  150بلغ إجمالي تمويله برنامج اإليواء المؤقت بدل السكن، حيث 
 مليون دوالر، والمتبقي منها دوالر لم يصل بعد. 60هي 

أسرة متضررة في وحدات متنقلة من الكرفانات المعدنية والخشبية جهزتها  1,199وأوضح أنه تم إيواء 
كمــا تحــدثت عــن برنــامج اإلصــالحات الــوزارة للمتضــررين إلــى حــين االنتهــاء مــن إعــادة بنــاء منــازلهم. 

مليـون دوالر، لكـن مـا  340ألف أسرة، وبإجمالي تعهدات وصلت  175لألضرار الجزئية، الذي يشمل 
 مليون دوالر فقط. 156توفر للبرنامج حتى 

ويشير مصطفى السطري، أحد موردي اإلسمنت في غزة، إلـى أن "سـبب ارتفـاع أسـعار اإلسـمنت فـي 
ى حجـــم الطلـــب المتزايـــد عليـــه، مقارنـــة بمـــا يقـــوم الجانـــب اإلســـرائيلي بتوريـــده الســـوق الغـــزي يعـــود إلـــ

 آالف طـــن مـــن اإلســـمنت يوميـــا، لتقليـــل فجـــوة الطلـــب عليـــه". 10للقطـــاع، حيـــث أن القطـــاع يحتـــاج 
"ن فـــإن "شـــركة نيشـــر اإلســـرائيلية، المســـئولة عـــن توريـــد اإلســـمنت 21وبحســـب قـــول الســـطري لــــ"عربي

مع بعض تجار اإلسمنت الفلسطينيين، لشراء اإلسمنت مـن السـوق بهـدف رفـع للقطاع، تقوم باالتفاق 
 سعره، وممارسة دور احتكاري دون أية مراعاة لمعاناة المواطنين"، كما قال.
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"، أن "الجانــب 21ورأى الكاتــب والمحلــل السياســي الفلســطيني مصــطفى الصــوافر فــي حــديث لـــ"عربي
ر غـزةر إلـى حشــد الـرأي العـام اإلسـرائيلي حـول قيادتــه اإلسـرائيلي يسـعى مـن خـالل تعطيــل ملـف إعمـا

التي تعاني من اهتزازات في ثقة الشارع اإلسرائيلي بحكومـة نتنيـاهو، بعـد إخفاقهـا فـي حروبهـا الثالثـة 
 األخيرة على القطاع"، وفق تقديره. 

 19/6/2016 ،"21موقع "عربي 
 
 باليمن "إسرائيل" تقيم مرصدًا في إرتريا لمراقبة قوات التحالف .69

أكــدت مصــادر إرتريــة عليمــة أن الكيــان اإلســرائيلي أنجــز بنــاء أكبــر مرصــد لــه فــي  :خــاص -أســمرا 
حوض البحر األحمر، وفي منطقة استراتيجية داخل أرتريا المطلة على منطقة باب المندب. وكشـفت 

ارتريـا تدعـَرف  المصادر لـ"المركز الفلسطيني ل عالم"، أن هذا المرصد أقيم علـى أعلـى قمـة جبليـة فـي
كلـم جنـوب العاصـمة األرتريـة أسـمرا، حيـث  135بقمة "امباسويرا" القريبة من مدينة َصْنَعفي على بعد 

 م فوق سطح البحر.3000يزيد مستوى قمته عن 
قال الدكتور أسامة األشقر، الخبير في شؤون شرق إفريقيا، إن هذا المرصد أكد وجـوده مصـادر فـي و 

ال إن هذا المرصد يهدف إلى مراقبة منطقة باب المندب االستراتيجية وضمان المعارضة األرترية، وق
سـيما حركـة السـفن والتجـارة  عدم تحولها إلى تهديد للمصالح اإلسرائيلية فـي جنـوب البحـر األحمـر وال

"اإلسرائيلية". وقال األشقر إن من مستجدات الوظائف اليومية لهذا المرصد هو مراقبة قـوات التحـالف 
بي التي تنفذ عملياتها في الـيمن ضـد قـوات الـرئيس المخلـوع علـي عبـد هللا صـالح وقـوات الحـوثي العر 

المتحالفة معه، ورصد النشاط اإليراني البحري الذي ازدادت وتيرته على خلفية أحداث اليمن والتطور 
 المجاورة.اإلرترية للتعويض عن خروج إيران من دولة السودان  –الملحوظ في العالقات اإليرانية 

 19/6/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 مخيمًا سوريًا في البقاع 1,350لبنان:  .71

إلــى وصــف بعــض منــاطقهم  اللبنانيــة يصــل األمــر بــبعض رؤســاء البلــديات البقاعيــة :ســامر الحســيني
ر مختلف قرى البقاع، ليقول بعضهم اآلخ إلىبـ"حارات سورية"، مع استمرار تدفق الالجئين السوريين 

إنهم يجاهدون للمواءمة بين مواردهم المالية والحياتية والطبيعية ومتطلبات المواطنين والنزوح السوري 
 وأعبائه الذي "يغلب فيه العامل السلبي على اإليجابي" كما يقولون.

 من عمل البلديات. %70يشير هؤالء إلى أن تأمين مستلزمات "الضيوف" تستنفد 
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ين العامـل اإلنسـاني واالجتمـاعي مـن جهـة، وبـين تكـاثر أعبـاء ومتطلبـات تتأرجح يوميات البقاع مـا بـ
لــف الجــل أ 368النــزوح الســوري مــن جهــة أخــرى. تقــول أرقــام مفوضــية الالجئــين إن هنــاك أكثــر مــن 

مخيمـــا علـــى امتـــداد البقـــاع. علمـــا أن غيـــر  1,350ســـوري مســـجل، يتـــوزع غـــالبيتهم علـــى أكثـــر مـــن 
ف، وهو ما ال تنفيه المفوضية التي لم تكن قد وصلت إلى تلبيـة أكثـر المسجلين يعّدون بعشرات اآلال

 ن بناء على طلب لبنان الرسمي.يمن حاجة التسجيل قبل توقفها عن ذلك قبل عام %60من 
 20/6/2016 ،السفير، بيروت

 
 ما لمحمود عب اس وما عليه .71

 عبد اإلله بلقزيز
ما يدْحَسب له، ويذَكر به، ولكن في رصيده  مازن(، رئيس السلطة الفلسطينية، لمحمود عباس )أبو

السياسي وأدائه ما يحَسب عليه ويؤسى له. وهو بما َله وما عليه في موقع الشخصية الِخالفية، التي 
ال إجماع عليها: ال باإليجاب وال بالسلبر فال هو الزعيم الذي يستطيع أن يجمع ويوّحد فيكون بمثابة 

لذي إليه تعزى حال الفرقة واالنقسام السائدة فتكون في جملة بضاعته الّرمز للجميع، وال هو الرجل ا
وصناعته. في شخصه بقايا من الزعيم التوحيدي، ولكنها بقايا قليلة ال توّفر مادة للنهوض بدور 
تاريخي كبير، وفي أدائه مقدمات لسلوك سياسي يخشى من أن َيجد من يرسَخه بعده فيأتي على 

على ذلك، فهو مخْضرم يتحرك بين زمنين وبسرعتين مختلفتين: زمن وحدة الشعب والقضية. و 
الوطنية الكفاحية الجامعة، وزمن المنازعة السياسية الداخلية على فتات المصالح الضيقة الصغيرة. 
نما في محيط" من الرؤى واألفكار والمصالح،  ولكنه ال يتحرك وحده، إذ يتحرك بين الزمنْين، وا 

ئرة تتنازع فيها اإلرادات والخيارات، ليجد نفسه متأثرًا بهذا أو مراعيًا ذاك أو والرجل يتحرك، في دا
متحسبًا من ذلك. وهكذا يأتي قرارده ترجمة لهذا كّله. قد يكون هو ضحية االنتقال من زمن الثورة إلى 

 زمن السلطة والثروة، وقد يكون شريكًا في صناعة ذلك االنتقال، وتلك مسألة أخرى.
بي مازن أنه لم يتنازل عن حّق شعبه في تقرير مصيره الوطني، وبناء دولته المستقلة على يدْحسب أل

، وتمّسكه بالقدس الشرقية عاصمة لها. وهو خالل مفاوضاته 1967حدود الرابع من يونيومحزيران 
وطنية المديدة مع دولة االحتالل الصهيونية لم يساوم على أي من هذه التي تدعتَبر في حكم الثوابت ال

الفلسطينية، مدحِبطًا بذلك كل أولئك الذين راهنوا على أن يكون الرجل جاهزًا لصفقة" سياسية يأخذ 
كامب »في « مفاوضات الوضع النهائي»منها الفلسطينيون أقل مّما عدِرض على ياسر عرفات في 

 قبل ستة عشر عامًا.« ديفيد الثانية



 
 
 
 

 

 51 ص             3970 العدد:        20/6/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

« إسرائيليون»عباس، المتمسكة بالحقوق الثابتة،  وفي جملة المدحَبطين أوالء من سياسات محمود
استصغروا مبدئيته، وفلسطينيون أوسلويون رأوا في واقعيته السياسية حصان طروادة يمتطونه لقضاء 

مازن الذي احتدِفَي بمجيئه من هؤالء وأولئك إلى عدو صريح  مكربهم. وال عجب في أن يتحّول أبو
الفلسطينيين، يشّنعون عليه جهرًا في كل « أوسلو»شر لسياسيي لقادة الدولة الصهيونية، وخصم" مبا

وقت وحين، ويلعبون في مواجهته اللعبة السياسية عيِنها التي لعبوها في مواجهة الشهيد الراحل ياسر 
 عرفات!
ّنما بعض  إن يقوللقائل  إّن فلسطيَن أبي مازن، التي تمسك بها األخير، ليست كلَّ فلسطين وا 

مازن أو غير أبي مازن تحصيله لن ينصف  حصيل هذا البعض منها إن أمكن أبافلسطين، وأن ت
شعب فلسطين في حقوقه التي اغتصبتها منه الصهيونية ودولتدها، فال معنى بالتالي للقول إّنه يتمسك 
بالثوابت الوطنية. وهذا صحيح من غير شك، ولكن محمود عباس لم يكن وحده المسؤول عن 

القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وتعريف حق تقرير المصير بما  تعريف فلسطين بأنها
. إّن مسؤوليته في تقزيم التعريف تنتمي، 67هو إقامة دولة مستقلة في األراضي المحتلة عام 

)أبو عمار، وأبو جهاد، وأبو إياد، وخالد الحسن، وفاروق « فتح»باألحرى، إلى مسؤولية رفاقه في 
، في تكريس هذا التعريف «(حماس»مسؤولية قادة الفصائل األخرى )وآخرها القدومي...(، و 

االختزالي لفلسطين وحقوق شعبها، منذ إقرار المجلس الوطني الفلسطيني ِللبرنامج المرحلي في العام 
، في دورته المنعقدة في الجزائر )نوفمبرمتشرين «قيام دولة فلسطين»، إلى إعالن المجلس إياه 1974
(. وهو، بهذا الحسبان، يِرث ميراثًا ساهم فيه، ويأتمن عليه في مواجهة َمن يطالبونه سرًا 1988الثاني 

وجهرًا بالتفريط به هو أيضًا! هكذا يفهمون واقعية محمود عباس السياسية: َمعَبرًا نحو القبول بما دون 
سية في مفاوضات الوضع الحّد األدنى الوطني! بل هكذا فهموا واقعية ياسر عرفات وبراغماتيته السيا

االنتقالي، فخالوا أّن مرونته في التفاوض على مناطق أ، وب، وج، عقيدًة جديدة تفتح الطريق أمام 
التي تبحث موضوعات القدس والالجئين والدولة والالجئين. « الوضع النهائي»التنازل في مفاوضات 

 مازن اليوم. ومثلما فاجأهم ياسر عرفات أمس، يفاجئهم أبو
ا التمسك بالحّد األدنى الوطني مّما يحسب ألبي مازن، ومّما يدِخله في التارير الفلسطيني كواحد" هذ

من قادة الحركة الوطنية في ذلك التارير. ولكّن ما يحسب عليه هو أيضًا في حكم الكثير، ويكاد أن 
والحاج أمين الحسيني(. يكون منفردًا به مقارنًة بقادة" للثورة سابقين )ياسر عرفات، وأحمد الشقيري، 

يدْحَسب عليه أنه يعارض نهج المقاومة، معارضة شديدة معلنة، أو ما يسميه تسميًة غيَر موفَّقة 
بعسكرة االنتفاضة، ويراهن على التسوية والمفاوضات على الرغم من أّن أفقها مسدود! ويدْحَسب عليه 

حّل عادل لمشكلة »كراره استخدام عبارة أنه يبدي االستعداد للمساومة على حّق العودة، من خالل ت
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)كما ورد آخر مرة في اجتماع مجلس وزراء دول جامعة الدول العربية في « الالجئين متفاوض عليه
في شأن  194(، بداًل من تشديده على وجوب تطبيق القرار األممي 2016مايومأيار  28القاهرة بتارير 

ديث عن مرونته في تطبيق مبدأ مبادلة األراضي في الالجئين! ويحَسب عليه أنه ال يتوقف عن الح
أي اتفاق )علمًا أنه المبدأ الذي يسّهل تطبيقده تحقيق مبتغى الدولة الصهيونية بأن تصير دولة 
يهودية صافية: وهو الذي يرفضه أبومازن(، مع أّن المبادلة التي قيل بها أول مرة في مفاوضات 

اق أراضي الرابع من حزيرانميونيو! ثم يدْحَسب عليه أنه طابا تنال من حق تقرير المصير في نط
ومنظمة التحرير والسلطة، لمجّرد أنها معاِرضة « فتح»َهّمش الكفاءات الوطنية الفلسطينية، في 

 لنهجه السياسي، فيما مّكن آخرين ال أهلية لكثيرين منهم، لمجرد أنهم موالون له، أو هكذا يظن!
ب له ما يحَسب له، ومحمود عباس الذي يدحَسب عليه ما يحسب عليه، بين محمود عباس الذي يدْحسَ 

يقتضينا الموقف أن نتمسك باألول، وأن نجهر باالعتراض على الثاني، وننّبهه على المغّبة. ال 
ينبغي أن يدؤخذ األول بجريرة الثاني، وال أن تكون شجرةد الثاني حائاًل دون رؤية غابة األّول. إذا كان 

اَخذ الرجل على هذه االزدواجية السياسية الحاّدة في شخصه، فال مسوِّغ الختزالها فيه يمكن أن يؤ 
ألنها عيندها االزدواجية التي يقوم عليها المجتمع السياسي الفلسطيني، بل كل فريق في ذلك المجتمع. 

 الفارق الوحيد أّن محمود عّباس يفِصح عما يكتمه اآلخرون، ويظِهر ما يدْبِطنونه!
 20/6/2016، يج، الشارقةالخل

 
 الوجدان الشعبي العربي ترميمدور القدس في  .72

 حلمي األسمر
قرأت أخيرا مقاال بعنوان "بين االستثمار واالستحمار" لكاتب يمني اسمه محمد حجر اليافعي، يقارن 
فيه بين من يعتمد في حياته على ما هو موجود في باطن األرض، وبين من يستثمر باطن عقله، 

جاء فيه ويلفت النظر على نحو خاص: "ال تحدثني عن ثروة أي بلد وأهله مشحونون بالحقد ومما 
والعنصرية والمناطقية والجهل والحروب، نيجيريا من أكثر الدول غنى بالثروات والمعادن ومن أكبر 

حقاد دول العالم المصدرة للبترول، ولكن انظر إلى حالها ووضعها والسبب أن اإلنسان فيها مشبع باأل
العرقية ومحمل بالصراعات الطائفية، فيما سنغافورة البلد الذي بكى رئيسه ذات يوم ألنه رئيس بلد 
ليس فيه موارد.. يتقدم اليوم على اليابان في مستوى دخل الفرد، في عصرنا الحالي الشعوب 

قت الذي المتخلفة فقط هي التي مازالت تنظر لباطن األرض ما الذي ستخرجه كي تعيش.. في الو 
أصبح اإلنسان هو االستثمار الناجح واألكثر ربًحا، هل فكرت وأنت تشتري تلفون جالكسي أو آيفون 
كم يحتاج هذا التلفون من الثروات الطبيعية، ستجده ال يكلف دوالرات قليلة من الثروات 
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تشتريه الطبيعية..)غرامات بسيطة من المعادن وقطعة زجاج صغيرة وقليل من البالستيك( ولكنك 
 بمئات الدوالرات وتتجاوز قيمته عشرات براميل النفط والغاز!".

 
 الثروة الحقيقية

هذا أهم ما لفت نظري في المقال الجميل، وهو يفتح عيوننا على واقع بالغ اإليالم، ويجعلنا نعيد 
البشري،  النظر في كل ما سلمنا به، ودرسناه في علم الثروة واالقتصاد، فالثروة الحقيقية هي العقل

وكلما زاد اعتماده على ثروات األرض، زادت تنبلته وبالهته. إن حقائق التارير والجغرافيا كلها تقول 
أنتجت أفضل العقول في التارير  -وهي الجزيرة العربية-إن أفقر بالد الدنيا في العصر الغابر 

ارير، وبنت حضارة لم البشري كله، فهزمت في غضون ثالثة عقود فقط، أعتى إمبراطوريتين في الت
يزل العالم يقتات على كثير من خيراتها العلمية، ولم تزل بالدنا بسببها تخضع لعملية تكمر متوحشة، 
تستهدف إبقاءها في حالة من التمزق والتخلف والتحلل، كي ال تسترد أنفاسها وتقف على قدميها من 

 جديد!
ذا هو أن ثروتنا الحقيقية هي هويتنا الثقافية الدرس األكبر الذي يتعين علينا أن نستفيده من كل ه

والحضارية الجامعة الهاضمة لكل مكوناتنا الدينية والعرقية والمذهبية، التي تطلق كوامن اإلبداع، 
وتحولنا من أشتات متحاربة إلى مجتمع متصالح مع ذاته، في إطار دولة قانون وحقوق وواجبات. 

ود سايكس وبيكو، ومهما حاولنا البحث خارج هذا اإلطار وال يصلح شأن هذه األمة ونحن أسرى حد
 عن سبل للخالص، فلن نجد مخرجا مما نحن فيه!

على النخب وصناع الرأي العام في بالد العرب، أن ال ينسوا واجبهم في تعظيم شأن الهوية 
يتحرر أوال  الجامعة، القادرة على إذابة الحدود ومشاعر التفرقة، إلطالق العقل العربي من عقاله كي
 من عقدة ولعنة "النفط" التي كانت وباال علينا، وتحولت إلى نقمة بدال من أن تكون نعمة!

ن أنس فال أنسى ما قالته لي إحدى "صديقات" الفيسبوك من أنها قبل الحرب في اليمن لم تكن  وا 
تثبت أن تلك تدري أنها "زيدية" وثمة في الجعبة عشرات األمثلة، في طول الوطن العربي وعرضه، 

الطائفية اللعينة، لم تكن على الطاولة قبل أن يوقظها من أيقظها من شيوخ وساسة ومتكمرين ورجال 
 استخبارات من صناع الفتن، لتوظيفها في حروبهم اللعينة.

كل ما يتعلق بالخالفات المذهبية والطائفية والدينية يعود تاريخه إلى زمن مضى غابر في أيام 
يقاظه ا اآلن في ذروة اشتعال حروب عبثية بينية مع ترك العدو الصهيوني الرئيس يسرح غابرة، وا 

 ويمرح وصفة للخراب والدمار الشامل.
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 مشهد كارثي
ما يزعجني في المشهد الكارثي، تلك الحرارة التي يتميز بها الخطاب الديني الصادر عن مشاير 

، «التقوى»ه تقربا إلى هللا ودليال على علو ودعاة، يوقدون فيه نيران الفتنة بمنتهى اإلخالص، بوصف
هؤالء من حيث يدرون أو ال يدرون هم أدوات طيعة في أيدي أعداء األمة، يوظفون خطابهم 
المحموم لزيادة نيران الفتنة وسفك المزيد من الدماء، وهم يجلسون في ظالل مكيفات الهواء البارد. 

هذا يسهمون بشكل فاعل في تدمير الذات واالنتحار على هؤالء أن يعلموا أنهم بتحريضهم "الورع" 
الجماعي لألمة، عليهم أن يكفوا "ورعهم" هذا ألن النيران التي يوقدونها ستحرق أخضرهم قبل 
يابسهم، وهم تحديدا عنصر خطير وهام جدا في ديمومة إشعال هذه النار، ألن فتاواهم ومواعظهم 

 شاركتها بكبسة زر.التي مألت فضاء اإلنترنت يسهل تداولها وم
نحن أمة واحدة، والعربية اللسان، وال فضل لـ"مواطن" على آخر إال بما يقدمه لوطنه، فلتخرس تلك 
األلسنة التي تنفر في نيران الفتنة، وال توجد قضية توحد األمة وتطوي الخالف وتطفل نار الفرقة 

تشويه لتاريخها، وتدنيس مثل قضية القدس، وما تتعرض له من تهويد وتغيير في معالمها، و 
 لمقدساتها، على أيدي أعداء األمة من الصهاينة.

فال يوجد عربي وال مسلم مهما كان مذهبه أو عرقه )أو حتى دينه إن لم يكن مسلما( إال وهو يتفاعل 
مع قضية القدس باعتبارها قضية أمة كاملة، وعنصرا أساسا من عناصر الهوية الجامعة، من هنا 

لم شعث هذه األمة وهي تعيش قمة تفتتها وتمزقها أن يوظف قضية القدس تحديدا في على من يريد 
ترميم الوجدان الجمعي العربي والمسلم، كي يعود مرة أخرى للشعور بكونه جزءا من أمة واحدة، 

 مهددة من عدو مشترك، خارج األطر المذهبية والطائفية والعرقية!
 19/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 داخليًا كبيراً  تحدياً هو يواجه نتنيا .73

 حلمي موسى
كثيرون في إسرائيل يشعرون بأن ما جرى في الشهر األخير لن يكون استمرارًا لما كان عليه الحال 
نما مقّدمة لتغيير كبير. وينبع هذا الشعور من واقع أنه تراكمت تجاه رئيس  في السنوات األخيرة وا 

داخل الحكومة واالئتالف واليمين والحلبة السياسية اإلسرائيلية  الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
عمومًا مشاعر ضجر وتأفف. فهو صار رئيس الحكومة األطول في تارير الدولة العبرية وهو مؤهل 
ألن يكسب االنتخابات المقبلة فيغدو رئيس حكومة لحوالي ربع عمر هذه الدولة. وعدا ذلك فإن 
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لسابقة والنخبة الجديدة على حد سواء باعتماده أساليب شعبوية تقود نتنياهو يثير ضده النخبة ا
 إسرائيل بوضوح نحو الفاشية.

، حيث تزداد أعداد المشككين «انتهاء مفعول السحر»ويلّخص معلقون حالة نتنياهو بأنها أقرب إلى 
قدر ما صارت بقدراته والمتخّوفين من زعامته. ولم تعدد المخاوف مقتصرة على ميل أو حدث بعينه ب

تحيط بمستقبل الدولة العبرية بمجمله، وهو ما دعا كاًل من وزيري الدفاع السابقين، موشي يعلون 
يهود باراك إلى إشهار التحدي له. وخالفًا لجزئيات الخالف سابقًا، الذي كان يظهر من هذا وذاك  وا 

ن َمن يتصّدى إلظهار ضد نتنياهو فإن ما يظهر حاليًا خالف على النهج بأكمله. وعدا ذلك فإ
الخالف أناس يعتبرون في نظر اإلسرائيليين من الوزن الثقيل. وال ريب في أن جانبًا من قيمة هؤالء 

 يعود إلى مكانتهم العسكرية واألمنية في المجتمع اإلسرائيلي.
وليس صدفة أن الحديث يدور عن اثنين بشكل بارز خدما في منصب وزير الدفاع تحت إمرة 

نتنياهو وكانا أيضًا رئيسين لألركان في الجيش اإلسرائيلي وهما إيهود باراك وموشي يعلون. بنيامين 
والحظ مراقبون أنه إضافة إلى الخطابين بارزي الشدة على الصعيدين الداخلي والخارجي ضد 

ان نتنياهو من وزيري الدفاع السابقين في مؤتمر هرتسليا ظهر أيضًا التحالف الجديد بين رئيَسي أرك
سابقين آخرين هما الجنراالن غابي أشكنازي وبني غانتس. ورغم أنه حتى اآلن ليس هناك ما يربط 
بين باراك من ناحية ويعلون من ناحية أخرى وبين أشكنازي وغانتس من ناحية ثالثة إال أن القاسم 

 المشترك هو وقوفهم جميعًا ضد نتنياهو.
التي سبقت « حملة الجنراالت»الربط بينها وبين  وقادت هذه الحركة إلى محاولة بعض المعلقين

عن رئاسة الحكومة في االنتخابات. ولكن حتى لو لم يكن ثمة ما  1999إسقاط نتنياهو في العام 
يجمع بين كل هذه الخطوات من جانب هؤالء، فإن احتماالت تبلور تيار وسط سياسي في إسرائيل 

مستبَعدًا. فليس هناك اليوم في إسرائيل أي جهة أو  لمجابهة ما بات يدعَرف باليمين المتطرف ليس
شخص منفرد بوسعه التصدي لمواجهة نتنياهو. ولكن اجتماع كل المعادين لنتنياهو ولليمين 

 المتطرف في تيار واحد يمكن أن يشكل كتلة حرجة تعيد توجيه دفة إسرائيل نحو آفاق أخرى.
تيالء على الليكود ثم على زعامة اليمين ثم على فاليمين المتطرف الذي أفلح في البداية في االس

الحكومة وبعدها على الحلبة السياسية يحاول أن يفرض نفسه على المجتمع اإلسرائيلي عمومًا وعلى 
مؤسساته التوحيدية خصوصًا. ويتجلى هذا في جملة من اإلجراءات للمس بمكانة قيادة الجيش 

األغلبية يمكنه فرض وجهة نظره في مؤسسات الدولة. والقضاء والتعليم وعلى قاعدة أن َمن يملك 
ولكن ازدياد الفوارق االجتماعية وتنامي مظاهر الفاشية ووقوف العالم بأسره، تقريبًا، ضد السياسة 
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اإلسرائيلية أرهب الكثير من العقالنيين في إسرائيل الذين يخشون من تكرار العزلة الدولية التي 
 رية في جنوب أفريقيا.فرضت على دولة التفرقة العنص

وتتزايد الدعوات في الحلبة السياسية اإلسرائيلية لضرورة التخلي عن الذاتية الشخصية والحزبية 
ومنع تدهور المجتمع نحو الفاشية. وواضح أن في « الرسمية»أو « إنقاذ الدولة»واالتحاد من أجل 

واجتماعي واقتصادي يشكل  خطاَبي إيهود باراك وموشي يعلون ما يوفر أرضية لبرنامج سياسي
 نقيضا للبرنامج الذي عمل نتنياهو على مر السنين الماضية على تكريسه.

وقد كان إيهود باراك شديد الوضوح في دعوته الجمهور اإلسرائيلي ل طاحة بحكم نتنياهو. فقد أعلن 
ق كبار بين يقودنا منذ أكثر من عام رئيس حكومة وحكومة، ضعيفة، مترددة وصارخة، حتى وف»أنه 

أعضائها، مضللة ومتطرفة، تفشل مرة تلو المرة، في ضمان األمن، وتقّوض نسيج الديمقراطية في 
إسرائيل، وهي فاشلة في إدارة العالقات مع أميركا وفي ترسير مكانة إسرائيل في العالم، وتضيع مرة 

وفي نظره «. الشريك تلو أخرى فرصًا سياسية، وهي مشلولة في إدارة ناجعة للنزاع حتى في غياب
نما  ليس أمن إسرائيل والحفاظ على ديمقراطيتها ووحدتها على رأس أولويات نتنياهو وحكومته وا 

من البحر إلى النهر، وهي « الدولة الواحدة»الحث الزاحف والماكر، من دون اإلقرار بذلك، ألجندة »
وخلص باراك «. لصهيوني بأسرهأجندة تشكل خطرًا مباشرًا على هوية ومستقبل إسرائيل والمشروع ا

 «.نتنياهو وحكومته ضعفان، ويجب إسقاطهما باحتجاجات شعبية وفي صناديق االقتراع»إلى أن 
من المؤكد أن إسرائيل ليست قريبة من انتخابات مبكرة، ولكن هذا ال يعني أن الحكومة األشد يمينية 

ن أفلح نتنياهو في إسكات معارضة  ستبقى مستقرة. فالخالفات داخلها قائمة وهي في تزايد. وا 
، نفتالي بينت. «البيت اليهودي»أفيغدور ليبرمان بتعيينه وزيرًا للدفاع فإن ذلك زاد في غضب زعيم 

وواضح أن جانبًا من قوة نتنياهو يتمثل في واقع عدم توفر بديل مقبول له. ولكن هذا الوضع قابل 
صوصا من عسكريين ذوي قيمة، في توحيد قواها للتغيير في كل لحظة إذا ما أفلحت جهات وازنة، خ

وخوض االنتخابات ضد نتنياهو. كل واحد من خصوم نتنياهو ينهشه في جهة وفي النهاية ليس 
 مستبعدًا أن ينفّض من حوله َمن كانوا يرون فيه ساحرًا.

 20/6/2016، السفير، بيروت
 
يران "إسرائيل"روسيا بين  .74  وا 

 مصطفى اللباد
لتدخل الروسي في سوريا تتوالى وتثير دهشة البعض، مع وضوح واتساع خطوط ما زالت توابع ا

و « أبو علي بوتين»االفتراق التي تفصل موسكو عن طهران في الملف السوري. ومن بعد أوصاف 
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الترحيبية بروسيا ودورها الجديد في المشرق العربي، أخذت بمرور الوقت أبعاد « عاصفة السوخوي»
محور »الظهور، ما سبب امتعاضًا معلنًا من روسيا وأدوارها في تحليالت أخرى من الصورة في 

لم يكن إهداء روسيا لنتنياهو دبابة إسرائيلية غنمها الجيش السوري من دولة االحتالل «. الممانعة
اإلسرائيلي أثناء اجتياح لبنان سوى رسالة مدّوّية بأّن تدخل روسيا في المشرق العربي لم يكن 

نما لحسابات روسية براغماتية غير مقّيدة لمصلحة طرف  من أطراف الصراع اإلقليمي، وا 
إسرائيلية في البحر األبيض المتوسط،  -باأليديولوجيا. ثم جاء اإلعالن عن مناورات مشتركة روسية 

يران وتحالفاتها اإلقليمية  ليقصم ظهر أوهام رائجة ارتكنت إلى استقطاب ثنائي متخيل، قوامه روسيا وا 
ظام السورير في مواجهة أميركا والسعودية وتركيا وفصائل المعارضة المسلحة. تبدو المسألة والن

 أعقد كثيرًا من ذلك التبسيط األيديولوجي المدخّل.
 

 روسيا في المشرق العربي: توصيف حالة
ل تتجاوز القدرة الشاملة لروسيا بأشواط قدرة أي من القوى اإلقليمية في الشرق األوسط، على األق

بحكم التراتبية في النظام الدولي الراهن. ويترتب على ذلك أن القوى الكبرى أقدر منطقيًا وعمليًا على 
التأثير في خيارات القوة اإلقليمية، وأن التدخل الروسي في سوريا جاء باألساس وفقًا لخطة روسية 

تشهد تراجعًا أميركيًا  في العودة المحسوبة إلى المنطقة ضمن إطار توازنات النظام الدولي، التي
نسبيًا. ومنذ التدخل الروسي في سوريا على األقل، لم تعد الصراعات المحلية في ساحات الصراعات 
بالمنطقة حكرًا على القوى اإلقليمية، حيث ترّسر البعد الدولي للصراعات المحلية بصورة أكثر كثافة، 

 ورية والصراعات فيها وعليها.وهي نتيجة سياسية عميقة فاضت على حدود الجغرافيا الس
بقاء »ومنذ األسبوع األول للوجود العسكري الروسي في سوريا، أظهرت المؤشرات نية روسية على 

طويل وليس عابرًا ألن حجم ونوعية العتاد الروسي في الالذقية وقابليته للتوسع كيفيًا ونوعيًا تتجاوز 
السفير: روسيا تقلب الموازين في سوريا  -اد )مصطفى اللب« بكثير مهمة محاربة اإلرهاب المعلنة

(. على ذلك كان التنسيق مع طهران بريًا ومع تل أبيب جويًا أمرًا مهمًا لنجاح 2015م9م21والمنطقة 
القوات الروسية في مهامها منذ اليوم األول للتدخل. والسبب معلوم: كل من طهران وتل أبيب يتحكم 

اإلقليمي، وبالتالي تطلب إنجاح التدخل الروسي في مرحلته  إلى حد كبير في تشكيل أجندة األمن
األولى تنسيقًا وتعاونًا مع هاتين القوتين. في المرحلة الالحقة حاولت موسكو تنسيق جهود الحل 
الديبلوماسي لألزمة السورية مع علمها بصعوبة التوصل إليها، إلظهار إمساكها بالورقة السورية 

واشنطن على ملفات أخرى مثل أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على ولفتح أبواب المقايضة مع 
روسيا. على العموم، ال يبدو اآلن وجود روسيا في المشرق العربي عابرًا أو مؤقتًا أو حتى مرتبطًا 
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باألزمة السورية حصريًا، ألن التحصن والتمكن من الالذقية وطرطوس على الساحل السوري يؤمن 
ممتازة على شرق البحر األبيض المتوسط، وموقعًا ال يبارى في التأثير على موازين  لروسيا إطاللة

القوى بالمشرق العربي والمنطقة، بقطع النظر عن تحقق أو فشل المقايضة المحتملة في ملفات 
 أوكرانيا والعقوبات االقتصادية.

 
 روسيا كالعب إقليمي في الشرق األوسط

ت االتفاق النووي مع الغرب ولم تجن ثماره الكاملة حتى اآلن، تعي موسكو أن طهران التي أبرم
ليست في وارد مواجهة موسكو في ظل توتر عالقات طهران وواشنطن، وبالتالي ستستطيع موسكو 

تمرير تصوراتها لسوريا والمشرق العربي بشكل أسهل نسبيًا. أما تركيا، المنافس  -على األرجح  -
لعربي، فقد حّيدت نفسها عن الساحة السورية منذ إسقاط الطائرة التاريخي إليران في المشرق ا

الروسية، وتدعّد ـ حتى اآلن ـ الخاسر اإلقليمي األكبر من التدخل الروسي في سوريا. في المقابل، 
قلص التدخل الروسي من هامش مناورة السعودية في الحرب السورية، لكن نظرًا إلى المحدودية 

ية في سوريا وحصرها بتنحية بشار األسد ـ على العكس من تركيا ذات النسبية لطموحات السعود
سعودية حول سوريا في  -األهداف المركبة في سوريا ـ يمكن نظريًا فتح قنوات تفاوض روسية 

مرحلة الحقة. وألن دولة االحتالل اإلسرائيلي تقرأ التوازنات بدقة، فقد ارتأت أن التعاون مع موسكو 
عقواًل من التأثير بمجريات األمور، بشكل يتجاوز بكثير البقاء على الحياد أو سيؤمن لها قدرًا م

 معارضة التدخل الروسي من البداية، كما فعلت تركيا والسعودية.
ويدعم التقارب الروسي ـ اإلسرائيلي أن نسبة خمس سكان إسرائيل تتحدر من أصول سوفياتية سابقة، 

ت بينهما. كما أن احتفاظ موسكو بعالقات جيدة مع كل من ما يشكل رافعة معقولة لتنمية العالقا
طهران وتل أبيب يؤمن لها فرصة إطالق مبادرات تسوية لقضايا المنطقة المختلفة بتكلفة زهيدة 
نسبيًا، األمر الذي يضمن مكانًا لروسيا على طاوالت التفاوض المقبل لقضايا المنطقة. ومن 

ادة تقييم عالقاتها مع القوى اإلقليمية في المنطقة لتعظيم المنطقي والمفهوم أن تحاول موسكو إع
الفوائد من تدخلها العسكري، فاألبواب الخلفية للتفاوض مع تركيا ليست موصدة تمامًا، وهناك 

تركية في تحسين العالقات المقطوعة. تريد تركيا هامش مناورة أوسع بداًل  -مصلحة مشتركة روسية 
و فال تريد حصر خياراتها في المنطقة بطرف إقليمي واحد، ألنها من وضعها الراهن، أما موسك

 منذ دخولها العسكري في سوريا، العبًا إقليميًا كبيرًا في الشرق األوسط. -أصبحت ـ ببساطة 
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 روسيا وحسابات الطاقة
سرائيل، على اختالف سياساتها وتصادم شعارات ها يربط بين القوى األربع إيران وتركيا والسعودية وا 

وتنافر أيديولوجياتها، خيط مشترك فائق األهمية لروسيا أي موارد الطاقة، التي تشكل عصب 
إيران )ثاني «. األوراسي»االقتصاد الروسي وتمثل أداة موسكو الممتازة للتأثير في سياسات جوارها 

الطبيعي  أكبر احتياطي في العالم( منافس كبير لروسيا )أكبر احتياطي في العالم( في سوق الغاز
الدولي، ومن شأن وصول الغاز الطبيعي اإليراني إلى أوروبا أن يدعطب أداة روسيا للتأثير في 
الخيارات األوروبية. أما تركيا فهي ممر محتمل لألنابيب الروسية إلى البحر المتوسط والغرب، 

ودية خصم أساسي وبالتالي تشكل الجغرافيا التركية فرصة نظرية لروسيا بهذا المضمار. أيضًا السع
لروسيا في سوق النفط الدولية، حيث تحكمت في أسعار الخام بشكل أضر بالميزانية والمصالح 
الروسية، وبالتالي فالتوافق نسبيًا مع الرياض يبدو ضرورة تكتيكية روسية على األقل لتحجيم 

بعد اتفاقاتها مع الخسائر. وال تفوت مالحظة أن إسرائيل تستعد إلعالن نفسها قوة غازية كبيرة، 
قبرص واليونان واستيالئها على حقول الغاز في شرق البحر األبيض المتوسط، ما يمثل أهمية 

اإلسرائيلية تأتي في هذا السياق  -استثنائية لموسكو. ولعل اإلعالن عن المناورة البحرية الروسية 
ذها الغازي الجديد في تحديدًا، فالغرض الروسي من المناورات البحرية سيكون اإلعالن عن نفو 

المنطقة ورسم حدوده، وليس بالضرورة االصطفاف مع تل أبيب في مواجهة آخرين. على العموم، 
من شأن مشاركة روسيا في ملكية حقول الغاز المتوسطية عبر شركاتها الكبرى للغاز، سواء على 

(، أن يعزز مكانة روسيا الجانب اإلسرائيلي أو على الجانب السوري )وربما الجانب اللبناني الحقاً 
 الدولية عمومًا وفي سوق الغاز الطبيعي خصوصًا.

 الخالصة
أثبت تطور األحداث على األرض السورية منذ التدخل الروسي خريف العام الماضي أن أهداف 
موسكو وطهران في سوريا تطابقت في المرحلة األولى من التدخل لتعديل ميزان القوى نسبيًا لمصلحة 

لسوري، إال أن تلك األهداف غير متطابقة بالضرورة في المرحلة المقبلة تكتيكيًا واستراتيجيًا. النظام ا
اإليرانية، بل استمرارها وفقًا لتراتبية القوة في  -وال يعني ذلك بأي حال انتهاء التفاهمات الروسية 

تصادمت أهداف موسكو النظام العالمي الراهن مع بقاء التناقضات في المصالح بينهما. في المقابل، 
من ناحية والرياض وأنقره من ناحية أخرى خالل الفترة الماضية، ألن تعديل ميزان القوى في سوريا 
خالل المرحلة األولى للتدخل لم يكن مؤاتيًا ألي منهما. ومع ذلك، ال يمكن استبعاد تحسن في 

 ينة ولمصلحة الطرفين.عالقات روسيا معهما خالل المرحلة المقبلة وفقًا لضوابط وشروط مع
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أما عالقات روسيا ودولة االحتالل اإلسرائيلي فقد كانت منسقة ومعلنة منذ اليوم األول للتدخل 
الروسي، وتلبي مصلحة مشتركة للطرفين أيًا كان الموقف األيديولوجي منها. لن تتخلى تل أبيب عن 

عن التعاون مع األخيرة طالما حقق تحالفها االستراتيجي مع واشنطن لعيون موسكو، لكنها لن تتورع 
ذلك مصلحتها في ضوء وجود روسيا العسكري في المشرق العربي. بالمختصر، ال مباريات صفرية 
نما حسابات براغماتية. وبرغم تعقيد  أو اصطفافات أيديولوجية في سياسات موسكو الشرق أوسطيةر وا 

نما يبدو متعلقًا ببقاء أو الحسابات الروسية وبراغماتيتها المفرطة، ال يبدو نجاحه ا أمرًا مضمونًا، وا 
الوحدة »تبدل التوازنات الراهنة في النظام الدولي. يقدم فالديمير بوتين عرضًا جديدًا لجدلية 

في ساحات الشرق األوسط، ذلك الذي ال تنفع في تحليله وفك طالسمه األيديولوجيا « والصراع
 وشعاراتها الرنانة!

 20/6/2016السفير، بيروت، 
 
 العرب أسقطوا كل  معاذير نتنياهو .. .75

 سمدار بيري
 ، فلسطيني، وأميركي دخلوا قاعة مليئة حتى آخرها، وأمسكوا بالميكروفونات. أردنيمصري، 

 يبدو هذا كبداية نكتة، وليس بالضرورة بداية تعد بابتسامة لدى كل ذوي الشأن. 
ظهور علني  أولرتسيليا. سفير مصر في في مؤتمر ه أيامولكن هذا بالضبط ما حصل قبل ثالثة 

، الصحافي الفلسطيني  إعالميالذي يحافظ على مستوى  األردنله، سفير  لياس زنانيري، د. إمتدن"
روبرت دنين األميركي الذي حقق أطول مسافة ممكنة في شؤون حارتنا، اجتمعوا في محاولة لخلق 

 العتراف، سرق العرض.حوار مع الجانب اإلسرائيلي. الفلسطيني، كما ينبغي ا
مبادرة  أصبحتهذه الرباعية، كل واحد بدوره، جاءت للحديث عن مبادرة السالم السعودية التي 

 السالم العربية، ولم تحظ حتى اليوم برد فعل حقيقي من الجانب اإلسرائيلي.
روا من نحن خبراء في اإلعالن بأن أيدينا ممدودة دوما للسالم، ولكن كل رؤساء الوزراء عندنا ف

وضوحًا عن العصا والجزرة: انسحاب كامل مقابل سالم  األكثرالمبادرة التي تدرج داخلها الكلمات 
 يصطدم بالمستوطنين. أوالقدس  على تقسيمكامل. ابحثوا عن الزعيم الذي يوافق 

 إلىلرئيس الوزراء نتنياهو كانت ومضة قبل لحظة من انعقاد مؤتمر السالم في باريس، فقد سارع، 
مستعدون لنفض الغبار عن المبادرة «. آخر»سالم  أصوات إطالق إلىجانب وزير الدفاع ليبرمان، 

السعودية، والتزلف للسيسي، المهم التخلص من الفرنسيين. وعندها، بعد لحظة من قطع رؤوسهم، 
 على لسان مدير عام وزارة الخارجية، دوري غولد، الذي وعد بتبني األولصوتين:  نتنياهوأصدر 
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دولة عربية إلسرائيل عالقات طبيعية وتعاونا اقتصاديا، فان إسرائيل  57قدمت  إذا –حلوى السالم 
 ستأخذ. 

 أعدوهاالصوت الثاني، لنتنياهو نفسه، فمخيب لآلمال. فقد أصر على التخلي عن المنصة التي  أما
قول أين تمر له في هرتسيليا وعن خطاب يعرض فكره في مجال السالم. وبدال من المجيء وال

 إلى، بعث نتنياهو من القدس شريط توبير لبوغي يعلون. السالم مدعو لالنتظار، «الخطوط الحمر»
 أن يبرد.

مازن  وأبو اإلماراتالسيسي في القاهرة، عبدهللا في عمان، سلمان وولي عهده في الرياض، حكام 
بخطة عمل جديدة: استئصال ما هو في رام هللا ينتظرون لفظا من نتنياهو. وفي القناة السرية وعدوا 

تعديالت  إدخالمؤلم وخوض حوار على ما ليس مقبوال من قبل إسرائيل. من المسموح حتى 
خيرًا بالحديث. ال تريدون أالكراسي ويبدؤوا  إلى، شريطة أن ينزلوا األصليةوتكييفات على المبادرة 

 إلىسعودي. تريد حوارا وجها  بإسنادمفاوضات مباشرة  واشنطن أو موسكو والقاهرة جاهزة للوساطة 
 ويحدد موعدًا. اإلعالموسائل  إلىوجه  فليخرج نتنياهو 

أنفسهم للعمل من  األطرافنرى كيف ينظم  أن أيضااجلس، ضع رجال على رجل وال تتورط. يمكن 
 أبداالبطلة لن تقبل  إسرائيل، ويبلغون بأن إشراكناخلف ظهرنا، يتحالفون ويطرحون صيغا دون 

من الخارج. ويمكن، وهذا هو الخيار الثالث، أخذ مبادرة السالم العربية والنظر بضع  مالءاتإ
 والبدء بالعمل. األمام إلىخطوات 

 غريب جدا أن نكتشف كم هو الجمهور عندنا ال يعرف حقا الخيار الثالث. 
 إلعدادظرائهم اجتمعوا مع ن« إسرائيل تبادر»نالحظ عمق عدم االكتراث. طواقم من  أنغريب حقا 

، واتفقوا على خريطة لألراضيتوقع اقتصادي، لمسوا موضوع حق العودة المشحون، حددوا تبادال 
بأن نحصل على ما نريد  أحدالثمن والمقابل. ومع اليد على القلب، ال يعد  أساسطريق تجري على 

 معاذير انتهت.. ليس سهال. الطريق صعب وطويل، ولكن الاآلخرنعطي كل ما يحلم به الطرف  أو
 19/6/2016، «يديعوت»

 20/6/2016، األيام، رام هللا
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