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 قطع العالقات مع حماس "إسرائيل"ردوغان رفض طلب "الشرق األوسط:" أ .1
شهدت تركيا في اليومين الماضيين عدة لقاءات مهمة على طريق تطبيع : ح زبونكفا - رام هللا

 العالقات مع إسرائيل، األول مع زعيم حركة حماس خالد مشعل الذي تعد عالقة أنقرة بحركته واحدة
من بين البنود التي يشملها االتفاق المرتقب، والثاني مع رئيس الموساد اإلسرائيلي الذي وصل إلى 

 من أجل إجراء ترتيبات أمنية كثيرة، من بينها عالقة أنقرة بحماس.تركيا 
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وقالت مصادر إسرائيلية إن رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين التقى رئيس جهاز االستخبارات 
إلنجاز اتفاق  التركي هاكان فيدان، وبحث معه أنشطة حماس في تركيا، ضمن لقاء تمهيدي

 المصالحة بين البلدين.
كوهين وفيدان في أنقرة، في حين كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلتقي في  وجاء اجتماع

 إسطنبول رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.
وقالت مصادر في الرئاسة التركية إن اللقاء تناول جهود حل الخالفات بين الفلسطينيين، إضافة إلى 

 المساعدات اإلنسانية التي تقدمها تركيا لهم.
إن العالقة مع حماس كانت في صلب « الشرق األوسط»مصادر فلسطينية مطلعة قالت لـ لكن

 المباحثات، حيث توجد تعقيدات حول نشاط الحركة في تركيا.
وبحسب المصادر، فإن الرئيس التركي رفض قطع العالقة مع حماس، لكنه قبل بتحديد نشاط 

يقطع العالقة مع  إيصال رسالة مفادها أنه لم الحركة في تركيا، وقد اجتمع مع مشعل لهدفين: األول
 حماس عشية االتفاق مع إسرائيل، والثاني من أجل التفاهم مع حماس حول شكل العالقة المستقبلية.

وجاءت اللقاءات التي تسربت عنها معلومات مقتضبة فقط، في الوقت الذي تتحدث فيه الصحافة 
سرائيل، التي  ليوم األحد لتطبيع العالقات بينالتركية واإلسرائيلية عن لقاء محتمل يعقد ا تركيا وا 

خفضت بعد الهجوم اإلسرائيلي على سفينة مساعدات تركية كانت متجهة لكسر الحصار على قطاع 
 .2010غزة عام 

بأن « احتماال كبيرا»وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال، الخميس، إن هناك 
تطبيع العالقات، مشددا على  سرائيلي قبل نهاية يونيو )حزيران( الحالي، لبحثإ يعقد اجتماع تركي 

 أن عالقة أنقرة بحركة حماس ال عالقة لها بهذا الملف.
ووضعت أنقرة ثالثة شروط لتطبيع العالقات مع إسرائيل، وهي تقديم اعتذار علني عن الهجوم، ودفع 

وقد تم تلبية الطلبين األولين  ي عن قطاع غزة،تعويضات مالية للضحايا، ورفع الحصار اإلسرائيل
 جزئيا، لكن الثالث يبقى العقبة الرئيسية.

التركية يبدو أن البلدين توصال إلى حل لهذه المسألة، يتمثل بإيصال « حرييت»وبحسب صحيفة 
القطاع. وبحسب تقارير في  المساعدات إلى غزة عن طريق مرفا أشدود اإلسرائيلي وليس مباشرة إلى

إسرائيل وأنقرة، فقد تّلقت إسرائيل وعًدا بّأن تركيا سُتغلق مكتب حماس في إسطنبول، لكن عدم رفع 
 في إبقائه مفتوحا من دون نشاطات معادية. الحصار عن غزة قد يجعل إسرائيل تتساهل
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غزة، طالما ّأن األتراك معنّيون بالحفاظ على عالقتهم بحماس في قطاع »وقالت تقارير إسرائيلية إنه 
سرائيل ال تعارض هذه العالقة السياسية، فقد اتفق أن تعد تركيا بعدم انطالق تفجيرات من قبل  وا 

 «.حماس ضّد إسرائيل أو ضّد إسرائيليين أو التخطيط لها من تركيا
 26/6/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 ألف فلسطيني من القدس المحتلة 200منظمة التحرير: مخطط إسرائيلي بطرد  .2

نادية سعد الدين: قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن "الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة  -نعما
قررت تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بخاصة القدس المحتلة، غداة تخصيص 

 لقيام الدولة الفلسطينية المنشودة". إمكانيةالميزانيات المالية الضخمة، لمنع أي 
ضافت، من خالل المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، التابع لها، إن وأ

ألف فلسطيني من مدينة القدس  200"جمعيات استيطانية متطرفة تتحرك بالمطالبة بمخطط طرّد 
، وضم المستوطنات إلى الكيان اإلسرائيلي، بعد %80المحتلة، لصالح زيادة نسبة المستوطنين بنحو 

 قرى الفلسطينية عن مدينة القدس".فصل ال
ودعت تلك "الجمعيات المتطرفة إلى إقامة جدار فصل يرتبط بجدار الفصل العنصري القائم حاليا، 
بحيث يفصل بين مستوطنات "النبي يعقوب" و"بيسجات زئيف" و"التلة الفرنسية" في القدس المحتلة، 

 ياء الفلسطينية العربية".وصوال إلى "جبل أبو غنيم" شمالي بيت لحم، وبين األح
وبحسب المخطط اإلسرائيلي؛ فإن األحياء والقرى الفلسطينية العربية المستهدفة بالعّزل تمتد من "بيت 
حنينا" شمالي القدس عبر شعفاط والعيساوية وجبل المكبر، حيث ستصنف ضمن المناطق "ج" أو 

 كثيرة بالضفة الغربية"ب" لتكون تحت السيادة اإلسرائيلية الكاملة على غرار قرى 
 المحتلة". 

ألف فلسطيني  200وأشار تقرير صدر عن "المكتب الوطني" أمس، إن المخطط يقضي "بطرّد نحو 
من تخوم مدينة القدس المحتلة، وسحب الهويات الزرقاء من المقدسيين، وزيادة نسبة المستوطنين 

 ة المحتلة".بالمئة، وفصل القرى الفلسطينية عن المدين 80بالمدينة إلى 
وأضاف أن "قرارات الحكومة اإلسرائيلية األخيرة تعكّس جوهر سياستها الرامّية إلى توسيع وترسيخ 
االستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وا غداق المستوطنين بالميزانيات الضخمة، لمضاعفة أعدادهم، 

 ونهّب ما تبقى من األراضي الفلسطينية المحتلة".
حتالل بمساواة المستوطنات، في بعض المجاالت، مع وضع البلدات داخل الكيان ونوه إلى "قرار اال

اإلسرائيلي، ودعم المستوطنات اإلسرائيلّية المقامة على األراضي الفلسطينّية في الّضّفة الغربّية 
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يادة المحتّلة، وتحويل المبالغ المالية اإلضافية لها، تحت ذرائع أمنية، بهدف تحسين بنيتها التحتية وز 
 عددها".

وحذر التقرير من "خطورة قيام وزارة السياحة اإلسرائيلية، للمّرة األولى، بدعم إنشاء فنادق ضمن 
المستوطنات الجاثمة بالضفة الغربية المحتلة، نتيجة الجهود التي بذلها اليمين اإلسرائيلّي المتطّرف، 

ادق، بما يسهم في شرعنة االستيطان، من تكاليف إقامة الفن % 20وذلك عبر منح هبة إدارّية بقيمة 
 بكاّفة أشكاله". 

عائلة  15"عمونا"، التي تضّم حوالي  االستيطانيةوأشار إلى "مخطط إسرائيلي لشرعنة البؤر 
استيطانية، استنادا إلى طرح عضوي "الكنيست" عن حزب الليكود، لمشروع قانون يستهدف إرجاء 

تها وسلب الفلسطينّيين حقوقهم في رفع دعاوى ضّد إخالئها لسبع سنوات إضافّية، بهدف شرعن
 المستوطنين المستولين 

 عليها".
 10ووفقًا للمقترح اإلسرائيلي؛ يصبح باإلمكان إرجاء إخالء كّل بؤرة استيطانّية قائمة منذ أكثر من 

سنوات، لسبع سنوات إضافّية، في حال عدم تواجد صاحب ملكّية فلسطينّي يطالب بأرضه"، بحسب 
 اعم االحتالل.مز 

وعلى هذه الخلفية قام وزير الّزراعة اإلسرائيلّي، أوري أريئيل، اليمينّي المتطّرف وعضو الكنيست 
العنصري بتسلئيل سموتريتش بزيارة البؤرة االستيطانّية عمونا، مؤكدًا بأن "المستوطنات ستبقى ولن 

 يتم إزالتها في أي 
 اتفاق قد يتم التوصل إليه"، بحسب تعبيره.

وكشف التقرير عن "قيام سلطات االحتالل بطرح مشروعين استيطانيين جديدين في مستوطنتّي 
دونمًا من أراضي العيزيرية وأبو ديس،  90"معاليه أدوميم" و"راموت" بالقدس المحتلة، عقب مصادرة 

 جنوب شرق القدس المحتلة".
جل إقامة محطة لتدوير ولفت إلى أن "االحتالل سيصادر األراضي المحتلة في القدس من أ

قامة  وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "راموت"، ضمن مشروع استيطاني على  750المخلفات، وا 
 دونمًا، إلقامة منشآت ترفيهية ورياضية أيضًا للمستوطنين المستلبين لألراضي المحتلة". 43مساحة 

وحدة استيطانية جديدة، في  500ويجاور هذا المشروع االستيطاني نظيره على "طرف مقابل إلقامة 
 القدس المحتلة، عبر مشاريع دعم استيطاني من قبل الحكومة وأذرعها االستيطانية

 المختلفة". 
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ونوه إلى "الحفريات السّرية التي تنفّذها سلطات االحتالل أسفل المسجد األقصى المبارك وبمحيطه 
 بهدف إنشاء مدينة استيطانية أسفل القدس المحتلة". 

ضح بأن "الحفريات تمتد أسفل وسط بلدة سلوان جنوبًا وتخترق الجدار الغربي للمسجد األقصى وأو 
وأسفل البلدة القديمة في القدس المحتلة، وتمر أسفل المدرسة العمرية في الجهة الشمالية من 

لمدينة األقصى، وتصل إلى منطقة باب العامود، وتحديدًا إلى مغارة الكتان شمال البلدة القديمة من ا
 المحتلة".

وأشار التقرير إلى "ساسة التمييز التي تمارسها سلطات االحتالل في مجال استخدامات المياه بين 
المواطنين الفلسطينيين وبين المستوطنين، حيث يجري تقييد كميات المياه الستعمال الفلسطينيين في 

 األراضي المحتلة على نحو واسع ومتعمد".
ت أنه "منذ بداية شهر حزيران )يونيو( الحالي تقوم "سلطة المياه" ويظهر من خالل المعطيا

اإلسرائيلية بسّد تدفق المياه في نقاط معينة على طول خط المواسير الواصلة للقرى الفلسطينية، وذلك 
للحفاظ على تعبئة خّزانات تجميع المياه في المستوطنات اإلسرائيلية، على حساب القرى الفلسطينية، 

 صّور وجه االحتالل القبيح".في إحدى 
تعزيز االستيطان، والمحاوالت اإلسرائيلية للضم الفعلي  إلىودان التقرير "اإلجراءات الهادفة 

 للمستوطنات والتعامل معها على أساس أنها جزء من الكيان اإلسرائيلي".
الل على وطالب "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في اتخاذ خطوات جدية، تجبر سلطات االحت

بالقانون الدولي واالبتعاد عن الخطوات أحادية الجانب، وعلى رأسها االستيطان الذي يدمر  االلتزام
 خيار حل الدولتين".

 26/6/2016، الغد، عم ان
 

سنتابع ملف استشهاده مع كافة المؤسسات الدولية : الحمد هللا يقدم العزاء بالشهيد بدران .3
 الحقوقية 

لوزراء رامي الحمد هللا، اليوم السبت، واجب العزاء لذوي الشهيد الطفل محمود أدى رئيس ا :رام هللا
عاما(، في بيت عور التحتا، سائال هللا العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه  15بدران )

 فسيح جناته.
قية، والذي وقال رئيس الوزراء: "سنتابع ملف استشهاد الطفل بدران مع كافة المؤسسات الدولية الحقو 

باستشهاده تثبت إسرائيل مجددا أنها مستمرة بخرق كافة القوانين والمعاهدات الدولية، ال سيما التي 
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تتضمن حقوق األطفال، ما يستدعي وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته بتوفير الحماية ألبناء 
 شعبنا".

 25/6/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 مـة مـلتـزمـة بـرعـايـة األيتـام وتـبـنـي احتيـاجـاتهـم وقضـايـاهمالحمـد الـله: الـحكـو  .4
محمد بالص: وصف رئيس الوزراء، الدكتور رامي الحمد هللا، هيئة األعمال الخيرية  -نابلس 

اإلماراتية، بأنها شريك أساسي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، واسم المع في فعل الخير، 
 تيم في فلسطين.وأكبر جهة كافلة للي

وكان الحمد هللا، يتحدث خالل حفل التكريم المركزي أليتام فلسطين، والذي نظمته الهيئة بالتعاون 
مع لجنة زكاة نابلس المركزية، أول من أمس، ضمن فعاليات "يوم زايد للعمل اإلنساني"، في الحرم 

 القديم لجامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس.
تأكيده التزام الحكومة الكامل والمطلق بحماية ورعاية األيتام وتبني احتياجاتهم  وجدد رئيس الوزراء،

وقضاياهم، وضمان تنشئتهم وسط مجتمع مسؤول ونشط يقدم لهم الخدمة المتكاملة والرعاية الشاملة، 
 ابتداء من توفير مقومات حياتهم وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية واإلغاثية الالزمة لهم.

  26/6/2016ام، رام هللا، األي
 

 مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية: شد الرحال لألقصى واجب وطني وديني .5
دعا مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية والمسجد األقصى عزام الخطيب، لشد الرحال : القدس

 نة.للمسجد األقصى المبارك، معتبرا زيارة مدينة القدس واجب وطني ودعم لصمود أهالي المدي
وقال الخطيب في حديث إلذاعة موطني، اليوم السبت، "إن زيارة المسجد األقصى المبارك ومدينة 
القدس واجب وطني، باعتبارها مدينة عربية فلسطينية إسالمية، مشددا على ضرورة التواجد الدائم في 

 حتالل اإلسرائيلي.مدينة القدس، لدعم صمود أهاليها، وللتأكيد على أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة اال
وأضاف الخطيب: أن مئات اآلالف من المصليين توافدوا باألمس للمسجد األقصى المبارك ألداء 
صالة الجمعة الثالثة في شهر رمضان، وكان ملحوظا غياب عنصر الشباب، نتيجة منع قوات 

 االحتالل المصلين دون سن الخامسة واألربعين من دخول المسجد.
جه المزيد من المصلين للمسجد األقصى في األيام المقبلة، معتبرا ذلك تأكيدا أن وأعرب عن أمله بتو 

 األقصى جزء من عقيدة كل مسلم وفلسطيني في كافة أنحاء العالم.
 25/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 فلسطين تشارك باجتماع الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار .6

للدول األطراف في  26شاركت فلسطين، السبت، في االجتماع ال -لقدس" دوت كوم"ا -رام هللا
 اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، الذي عقد في نيويورك.

وألقت المستشارة القانونية بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك، ريم 
الحصول على وضع دولة مراقبة في األمم المتحدة، فقد مكن منصور، كلمة ذكرت فيها أنه بعد 

انضمام فلسطين إلى المعاهدات واالتفاقيات المتعددة من تعزيز دورها، بوصفها عضوا في المجتمع 
الدولي، في تنفيذ القانون الدولي وضمان تحقيق الجوانب المفيدة عالميا للصكوك مثل اتفاقية قانون 

 البحار.
صحفي، أن االنضمام إلى اتفاقية قانون البحار، وذلك في ممارسة لقدرتنا وكتعبير وأضافت في بيان 

عن إرادتنا لتعزيز سيادة القانون الدولي، يسهم في تدعيم الطابع العالمي لالتفاقية، وتركز جهودنا في 
وفقا  هذا الصدد ليس فقط على القضايا التي تؤثر مباشرة على فلسطين والقيود واالنتهاكات لحقوقها

 لالتفاقية ولكن أيضا تلك التي تؤثر على بقية دول المنطقة والعالم.
 والحقوق األخرى، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

 25/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 لألردن: جرائم اإلرهابيين لن تؤثر على الدور المحوري بعم ان السفير الفلسطيني .7
الشعب  إنقال سفير دولة فلسطين في عمان عطاهللا خيري : كمال زكارنة-الدستور-عمان

الهاشمية الشقيقة في جميع المجاالت والظروف  األردنيةجانب المملكة  إلىالفلسطيني وقيادته يقفون 
 والتكفيريين وجرائمهم الجبانة ومحاوالتهم الدنيئة لتنفيذ واإلرهابيين لإلرهابوبخاصة وهي تتصدى 

التي عرفتها  األعرافوالدينية وكل  واإلنسانية األخالقيةاعتداءاتهم المتهورة متجاوزين في ذلك القواعد 
 البشرية.

 اإلسالميةدور جاللة الملك عبدهللا الثاني في الوصاية على المقدسات  إلىونوه السفير الفلسطيني 
التصدي للممارسات والسياسات والدفاع عنها و  وحاميتهاوالمسيحية في مدينة القدس ورعايتها 

 .األرضتهويدها وتغيير الحقائق على  إلىالهادفة  اإلسرائيلية
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يعتبر اعتداء مباشرا  األردني باألمنمساس  أيمن امن فلسطين وان  األردنامن  أنواكد خيري 
 الشقيق األردنيالفلسطيني مؤكدا تضامن وتكاتف وتالحم الشعب الفلسطيني مع الشعب  األمنعلى 
 والتوأم.

 26/6/2016الدستور، عم ان، 
 

 حماس: وفد الحركة بتركيا أكد مطلب رفع الحصار .8
أكدت حركة حماس، للقيادة التركية على مطالب الشعب الفلسطيني في مفاوضات تطبيع : غزة

 العالقات بين أنقرة ودولة االحتالل، وخاصة رفع الحصار عن غزة.
"رئيس المكتب السياسي خالد مشعل وعدًدا من األعضاء،  وقالت الحركة في بيان لها، السبت إن:

أجروا خالل اليومين الماضيين زيارة إلى تركيا، وقد أكد وفد الحركة للمسئولين األتراك على مطالب 
 شعبنا وخاصة رفع الحصار، وتمنى أن تنجح تركيا بهذا الشأن".

ئها الدكتور بن علي يلدريم، وذلك والتقى الوفد برئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وبرئيس وزرا
في سياق التواصل والتشاور الدائمين حول تطورات القضية الفلسطينية وما يخدم المصلحة 

 المشتركة، وللتهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة، بحسب بيان "حماس".
 25/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 ماضي عملية للمقاومة خالل األسبوع ال 115: عبري تقرير .9
كشف تقرير عبري عن تصاعد عمليات المقاومة باألراضي الفلسطينية المحتلة خالل : الخليل

األسبوع الماضي. ورصد التقرير الذي نشره موقع "الصوت اليهودي" العبري، تنفيذ المقاومة 
لقاء قنابل وزجاجات حارقة ورشق115الفلسطينية لـ   عملية للمقاومة بينها عمليات إطالق نار وا 

الحجارة صوب مركبات عسكرية واستيطانية أدت إلصابة سبعة صهاينة بجراح. وبحسب التقرير، 
فقد شهد األسبوع الماضي إصابة جندي صهيوني جراء تعرضه لعملية إطالق نار قرب حاجز 
األنفاق الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس المحتلتين. وتشير المعطيات إلى ارتفاع عدد عمليات 

مة التي رصدها الموقع العبري خالل األسبوع الماضي، بالمقارنة مع عدد العمليات التي المقاو 
عملية ضد أهداف إسرائيلية. وتشهد األراضي  85رصدها في األسبوع الذي سبقه والذي سجل فيه 

الفلسطينية، منذ األول من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات 
، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد االحتالل
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شخص،  221األقصى، تحت حراسة قوات جيش وشرطة االحتالل، وبلغت حصيلة الشهداء قرابة 
 باإلضافة إلى آالف المصابين والجرحى. 

 25/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اومة بمزيد من العمليات النوعيةحماس: جرائم االحتالل ُتلزم المق .11

أكدت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، أن جرائم االحتالل الصهيوني ُتلزم الشعب وكل : الدوحة
قواه الحية بالتصدي لالحتالل والرد عليه بمزيد من العمليات النوعية. وجددت "حماس" في تصريح 

لسطيني بالوفاء لدماء الحرائر، ومواصلة صحفي للناطق باسمها، حسام بدران، "العهد لشعبنا الف
طريق المقاومة، والثأر لدماء الشهداء جميًعا". وقال بدران: "الحركة على عهدها مع شعبنا بالوفاء 
لدماء الشهداء، وآخرهم الشهيدة مجد الخضور من بلدة بني نعيم قضاء الخليل". وأشار إلى أن جرائم 

إعدام الطفل محمود بدران من بلدة بيت عور غربي رام هللا االحتالل لم تتوقف، "كما جرى بجريمة 
قبل أيام". وأكد القيادي في حماس أن تواصل العمليات البطولية في شهر رمضان يعبر عن وفاء 
أبناء الشعب الفلسطيني لدماء شهدائه، وأنها تمثل بطولة وتضحية غير مسبوقة من الشباب 

تدنيس األرض والمقدسات. وأضاف: "تضحيات الحرائر )في الفلسطيني، واالنتقام لدماء الشهداء و 
إشارة إلى عملية الدهس التي نفذتها الشهيدة مجد خضور أمس الجمعة قرب كريات أربع(، تعبر عن 
مدى تمسك شعبنا بخيار المقاومة كخيار وحيد للرد على االحتالل الغاشم". وشدد على أن حركة 

سطيني المقاوم، وأنها لن تتوانى لحظة عن دعم انتفاضة حماس ستبقى وفية لخيارات الشعب الفل
 القدس، وأن أبناءها سيواصلون المقاومة طالما بقي االحتالل جاثًما على أرضنا الطاهرة. 
 25/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
موعد أقصاه منتصف العام بيتصدرها أبو مرزوق وهنية وتجرى  حماس انتخابات"الحياة":  .11

 المقبل
أن الحركة « الحياة»لـ« حماس»كشفت مصادر رفيعة المستوى في حركة : محمد يونس -رام هللا 

بدأت التحضير النتخاباتها العامة، مرجحة أن ُتجرى في موعد أقصاه منتصف العام المقبل، وأن 
 تشمل ثالث دوائر هي الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.

 عضوًا للمكتب السياسي. 19ى المركزي، وعضوًا لمجلس الشور  45وستنتخب الحركة 
وتقسم الحركة ممثليها في المكتب السياسي إلى ستة ممثلين من الضفة، وستة من قطاع غزة، وستة 

عضوًا  12من الشتات، يضاف إليهم رئيس المكتب السياسي. وتضيف الحركة إلى مجلس الشورى 
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خرى في المنطقة، ليصبح عدد أعضاء األ« اإلخوان المسلمين»مراقبًا من الكفاءات ومن فروع 
 عضوًا. 57المجلس 

وأكدت المصادر أن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل خارج المنافسة ألنه شغل منصبه 
لواليتين وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للحركة. ويتمتع مشعل بمكانة داخلية وخارجية رفيعة، 

لنقاش الداخلي في الحركة ُحسم لصالح احترام النظام لكن المسؤولين في الحركة يقولون إن ا
 الداخلي.

ومن المتوقع أن يتنافس عدد من قادة الحركة على رئاسة المكتب السياسي، لكن أبرز المرشحين هما 
سماعيل هنية. وقال مقربون من مشعل إنه سيواصل العمل السياسي من مقره  موسى أبو مرزوق وا 

«: الحياة«رئاسة المكتب السياسي. وأوضح أحد أبرز المقربين منه لـ في الدوحة حتى بعد خروجه من
يحظى أبو الوليد )مشعل( بمكانة سياسية مهمة في المنطقة، ولديه عالقات إقليمية واسعة، لذلك »

وأضاف إن مشعل سيكون مرشح الحركة لمنظمة «. فإن الحركة ستواصل تكليفه القيام بملفات مهمة
ل إلى اتفاق إلنهاء االنقسام ودخول الحركة إلى المنظمة. ورجح المسؤولون التحرير في حال التوص

 أن يعود مشعل إلى التنافس على قيادة الحركة في االنتخابات التالية بعد أربع سنوات.
أيضًا هيئات قيادية محلية في الدوائر الثالث، وهي مجالس شورى ومكاتب « حماس»وستنتخب 

 لمركزية.سياسية، إلى جانب هيئاتها ا
إلى تغييرات جوهرية في سياسة الحركة « حماس»ومن المستبعد أن يؤدي خروج مشعل من قيادة 

« حماس»ألن المرشحين لخالفته يتفقون على الخط السياسي العام للحركة. وتواجه القيادة الجديدة لـ 
 لي.تحديات كبيرة، أبرزها إنهاء االنقسام، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والدعم الما

تراجع بصورة كبيرة في األعوام األخيرة بعدما قلصت إيران « حماس»يذكر أن الدعم الخارجي لـ 
، فيما تراجع الدعم الشعبي «كتائب عز الدين القسام«دعمها للحركة وحصرته في الدعم العسكري لـ

 الخليجي الذي توجه إلى مناطق أخرى أكثر سخونة مثل سورية والعراق.
 26/6/2016الحياة، لندن، 

 
 علنية وسرية إلعادة جنودنا من غزة نتنياهو: نبذل جهودا   .12

ـــوم الســـبت، أن  :ترجمـــة خاصـــة -القـــدس  ـــاهو، مســـاء ي ـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتني ـــيس ال قـــال رئ
إسرائيل مستمرة في جهودها العلنية والسرية إلعادة الجنود اإلسرائيليين الموجودين في قبضة "حماس" 

 في قطاع غزة.
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قلــت وســائل إعــالم عبريــة عــن نتنيــاهو قولــه "ان جهــودا تبــذل إلعــادة جثتــي الجنــديين هــدار غولــدن ون
واورون شـاؤول باإلضــافة لـــ إفراهــام منغســتو وهاشــم الســيد وهمــا إســرائيليين أحــدهما مــن أصــول عربيــة 

 ".2014تسلال إلى غزة في عام 
 المهمة".وأضاف نتنياهو "إن إسرائيل لن توقف جهودها حتى تحقق هذه 

 25/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 الفضائية "مساواة"قرر إغالق قناة جلعاد أردان ي .13

الفلســـطينية التـــي تبـــث مـــن  "مســـاواة"قنـــاة  اإلســـرائيليأغلقـــت ســـلطات االحـــتالل : المســـتقبل –رام هللا 
 .1948المحتلة عام  األراضي

وزيــر األمــن الــداخلي اإلســرائيلي جلعــاد »ي، إن وقالــت المتحدثــة باســم الشــرطة اإلســرائيلية لوبــا الســمر 
وقــع علــى أمــر يحظــر إجــراء أي فعاليــة فــي قنــاة مســاواة الفضــائية الفلســطينية الممولــة مــن قبــل  أردان

 «.إسرائيلالسلطة الفلسطينية وتعمل من داخل حيز دولة 
يادة دولـة إسـرائيل أكـد عـدم سـماحه بـالمس بسـ أردانالـوزير »وبررت المتحدثة هـذا اإلجـراء بقولهـا إن 

واجتهـــاده فـــي عـــدم إفســـاح المجـــال أمـــام الســـلطة الفلســـطينية ولـــو بمـــوط  قـــدم فـــي أي مـــن أراضـــي 
 «.الدولة

وضـــعت علـــى  أنقـــرر التوقيـــع علـــى األمـــر القاضـــي بـــإغالق القنـــاة بعـــد  أردانالـــوزير » أنوتابعـــت 
لفلسـطينية فـي داخـل أراضـي طاولته معلومات مفادها بأن هذه القنـاه تعمـل مـن قبـل وبرعايـة السـلطة ا

 ».ومن دون أي تصريح خطي إسرائيلدولة 
وجاء هذا القرار اإلسرائيلي بحق هذه القناة، بعد أن سبقه قبل نحو عام قيام الوزير نفسه بإغالق قناة 

 «.مساواة»قناة  إلىالفضائية، والتي غيرت اسمها  "48فلسطين "
 26/6/2016المستقبل، بيروت، 

 
 "يساريين"مناصبهم جعلتهم  :يهاجم قادة أمنيين الحكومي من "الليكود" رئيس االئتالف .14

هـــاجم رئـــيس االئـــتالف الحكـــومي مـــن حـــزب الليكـــود، دافيـــد بيتـــان، قـــادة أجهـــزة أمنيـــة : رامـــي حيـــدر
إســـرائيلية ووزراء دفـــاع ســـابقين، قـــائاًل إن مناصـــبهم جعلـــتهم ريســـاريينر، مـــا يعتبـــر فـــي عـــرف اليمـــين 

لى عدم وجود االنتماء الكافي لدولة إسرائيل ومصالحها القومية واألمنية والسياسية، اإلسرائيلي إشارة إ
 وادعى أن اتفاق تطبيع العالقات مع تركيا تم توقيعه.  
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واتهم بيتان قادة أجهزة األمن رباليساريةر، وأن مناصبهم تنقلهم من أقصى اليمـين إلـى أقصـى اليسـار، 
مائير داغـان، الـذي قـال عنـه إنـه عنـد انضـمامه لليكـود كـان يمينًيـا مشيًرا إلى رئيس الموساد السابق، 

متطرًفا، لكن بعد توليه المنصب انتقل إلى رالناحية األخرى، وقـال عـن بـاقي قـادة أجهـزة األمـن ركلهـم 
 يساريون باستثناء آفي ديخترر. 

مـن السـابق، وقـال وهاجم بيتان زميله السابق في الليكود، موشيه يعلون، الـذي شـغل منصـب وزيـر األ
إن رمشكلته األساسية أنه قائد أركان الجيش، نحن ال نريد وزير أمن للجيش فقط، بـل نريـد وزيـر أمـن 
يخدم المنظومة السياسية أيًضا، هناك مشكلة مع قادة األركان الذين يتولون وزارة األمن، يعتقدون أنه 

 المنصب باق لألبدر.
 25/6/2016، 48عرب 

 
 بعد اتفاق تركيا "هنيةـ"لن يستطيع أن يمس ب نتنياهوحكومي: رئيس االئتالف ال .15

قال رئـيس االئـتالف الحكـومي فـي إسـرائيل دافيـد بيتـان، يـوم السـبت، أن  :"القدس" دوت كوم -رام هللا
 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يستطيع أن يأمر بقتل قائد حركة حماس في غزة إسماعيل هنية.

الثانيــة عــن بيتـان قولــه، أن االتفــاق مــع تركيــا سـيمنح هنيــة حصــانة ضــد اغتيالــه  ونقلـت القنــاة العبريــة
 وأن نتنياهو لن يمس به أو يأمر بالمساس به.

وبــين أن االتفــاق مــع تركيــا ال يشــمل رفــع الحصــار البحــري عــن قطــاع غــزة، وأن المفاوضــين األتــراك 
 كبير. تراجعوا عن هذا الطلب. مبينا أن نتنياهو يدعم االتفاق بشكل

 25/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 أخرىآالف إسرائيلي تنازلوا عن جنسيتهم لـلـحـصـول عـلـى جـنـسـيـات  ثمانية .16

 12قــال تقريــر إســرائيلي رســمي إن أكثــر مــن ثمانيــة آالف إســرائيلي تنــازلوا عــن جنســيتهم خــالل آخــر 
 عاًما.

التعـاون مـع السـفارات اإلسـرائيلية ونشـرته صـحيفة وأوضح التقرير الذي أعدته سلطة السكان والهجرة ب
إسرائيليين تنازلوا عن جواز سفرهم ألجل الحصول  8,308أن  24/6/2016يديعوت أحرونوت الجمعة 

 على جنسية دول أجنبية بديلة هاجروا إليها.
 اتهم.لكن السلطات اإلسرائيلية رفضت طلبات آالف آخرين من اإلسرائيليين تقدموا للتنازل عن جنسي

شخًصـا،  749وكان العام الماضي شهد تنازل أكبر عدد من اإلسرائيليين عن جوازات سفرهم، بمعـدل 
 الذي شهد هجوًما إسرائيلًيا على غزة. 2014خالل عام  635و 2013في العام  470بينما سجلوا 
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وجــب عليــه وســجل التقريــر أســباًبا عديــدة لتنــازل هــؤالء عــن جنســياتهم؛ فقــد أشــار بعضــهم إلــى أنــه يت
« إسـرائيل»التنازل عن جواز سفره الكتساب جنسية أجنبية، أما آخرون فرأوا أن حياتهم ستكون خارج 

وال عــودة إلــى هنــاك مجــدًدا، فيمــا يعتقــد بعضــهم أن اســتبدال جنســيتهم يــأتي ألســباب  قانونيــة. وتشــير 
ى جواز  ألماني ثم أمريكي ثم أرقام التقرير إلى أن غالبية من تنازلوا عن جنسيتهم كانوا قد حصلوا عل

 نمساوي ثم بريطاني فهولندي.
 26/6/2016، الدستور، عم ان

 
 من استغالل األزمة األوروبية نتنياهوحذر ي حزب "ميرتس" .17

حــّذرت زعيمــة حــزب ميــرتس "زهافــا غــاالؤون"، يــوم الســبت، مــن اســتغالل  :ترجمــة خاصــة -رام هللا 
هو لألزمة األوروبية الحالية بعد االستفتاء في بريطانيا بـالخروج رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيا

 من االتحاد األوروبي.
وقالت غاالؤون في ثقافي كفار سابا "سيكون خطًأ فادًحا مـن جانـب نتنيـاهو محاولـة اسـتغالل األزمـة 

زيــز فــي أوروبــا، بتجنــب التعامــل مــع التحــدي المتمثــل فــي تحقيــق تســوية سياســية مــع الفلســطينيين وتع
 المبادرة الفرنسية التي هي مصلحة إسرائيلية وليست أوروبية".

 وأضافت "سياسة نتنياهو ذات وجهين، يتحدث عن اتفاق لكنه يواصل البناء في المستوطنات".
 26/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 رئيسا الموساد والمخابرات التركية يجتمعان إلعالن تطبيع العالقات .18

يوســي كــوهين  اإلســرائيلي، امــس، أن رئــيس الموســاد اإلســرائيلية اإلذاعــةذكــرت : مســتقبلال –رام هللا 
 في تركيا.» حماس»التقى رئيس المخابرات التركي حكان فيدان وبحث معه نشاطات 

تطبيـع العالقـات بـين  إعـادةاتفـاق  إلعـالنالتمهيـد  أطـارإلـى أن هـذا اللقـاء يـأتي فـي  اإلذاعةوأشارت 
 الجاري. سبوعاألالبلدين خالل 

 26/6/2016المستقبل، بيروت، 
 
 يحاول إزاحته واسعا  نتنياهو يواجه تحالفا   .19

علــى رغــم فشــل الجهــود اإلســرائيلية إلحبــاط مبــادرة الســالم الفرنســية : أمــال شــحادة -القــدس المحتلــة 
ن رئــيس دولــة أوروبيــة عليهــا وعــدم معارضــة اإلدارة األميركيــة لهــا، إال أ 28ومصــادقة وزراء خارجيــة 

إقناع عدد من الدول بموقفـه  إلىالحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يواصل جهوده ويكثفها ساعيًا 
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الـــرافض للمبـــادرة، بادعـــاء أن الســـالم مـــع الفلســـطينيين ال يحقـــق إال بمفاوضـــات ثنائيـــة ومـــن دون أي 
 إلـىيمير بوتين. وزيارتـه تدخل خارجي. حاول ذلك بداية في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، فالد

روما ولقاؤه المرتقب مع وزير الخارجية األميركي، جون كيري، في مطلـع األسـبوع، سـيكونان محاولـة 
ن كــان يعلــم انــه لــن يضــمن تحقيــق النجــاح فــي هــذه الجهــود، لكنــه  أخــرى لــه فــي هــذا اإلطــار. وهــو وا 

حــول موضــوع الجمــود السياســي،  علــى األقــل قــد يحقــق جانبــًا مــن مطالبــه فــي تقريــر الربــاعي الــدولي
 المتوقع نشره الخميس المقبل. إذ سيطلب تخفيف لهجته ضد إسرائيل.

عداء شديد لها في إسرائيل، ال بل إن  إلىقلق الحكومة اإلسرائيلية من مبادرة السالم الفرنسية، تحول 
لـــم تتخـــذ خطـــوات  مســـؤولين إســـرائيليين يتحـــدثون علنـــًا عـــن هـــذا القلـــق، بخاصـــة أن اإلدارة األميركيـــة

داعمــة إلســرائيل أو تســاهم فــي وقــف هــذه المبــادرة. فتقريــر الربــاعي الــدولي، سيســتعرض، باألســاس، 
الجمود السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين وانعكاساته على تهديد الحل الذي يجرى الحديث عنه، أي 

ديدة اللهجـة فـي موضـوع بنـاء اإلسـرائيليون يتوقعـون أن يشـمل التقريـر انتقـادات شـ«. دولتين لشعبين»
المستوطنات والسياسة اإلسرائيلية في مناطق الضفة. نتنيـاهو يتوقـع أن تـنجح مسـاعيه مـع كيـري فـي 
تأجيــل هــذا القــرار وبالتــالي تكثيــف الجهــود اإلســرائيلية للتخفيــف مــن حدتــه تجــاه إســرائيل. والــى جانــب 

المبادرة الفرنسية واقتراح االتحـاد األوروبـي فـي  جهود الديبلوماسيين اإلسرائيليين إلسقاط بند يربط بين
، وفــي كــل مــا «شــريك مفضــل ومميــز»درجــة  إلــى، ترقيــة العالقــات مــع إســرائيل 2013كــانون األول 

إظهــار حاجــات  إلــىعلــى إســرائيل، سيســعى نتنيــاهو  أوروبــايتعلــق بصــفقة المحفــزات التــي عرضــتها 
 يق السالم، بخاصة الرئيس محمود عباس.إسرائيل األمنية وعدم رغبة الفلسطينيين في تحق

مراقبــون يصــفون جهــود نتنيــاهو بأنهــا تتســم بقــدر فــائق مــن الوقاحــة، إذ إنهــا تــأتي فــي ذروة الجهــود 
االستيطانية التي ينفذها اليمين اإلسرائيلي، بدعم كبير من نتنياهو ووزرائه. وهـو، كمـا فـي كـل جهـود 

يحــاول كســب كــال العــالمين، ويخفــف االنتقــادات الدوليــة مثيلــة ســابقة إلحبــاط أي تقــدم نحــو الســالم، 
ويرضــي اليمــين واألحــزاب التــي تشــكل ائتالفــه، بخاصــة بعــد دخــول حليفــه األقــوى، افيغــدور ليبرمــان 
الحكومة. فأية تسوية سياسية تعني التخلي عن مستوطنات الضفة الغربيـة ووقـف البنـاء االسـتيطاني، 

تعزيــزه وتوســيع المســتوطنات. ولعــل القــرار  إلــىيســعى حاليــًا  وهــو أمــر لــيس فقــط يرفضــه اليمــين، بــل
الــذي اتخذتــه الحكومــة اإلســرائيلية بزيــادة ميزانيــة المســتوطنات بــأكثر مــن عشــرين مليــون دوالر، هــو 
تأكيـد عـدم رغبـة نتنيـاهو فـي السـالم ووضـعه المزيــد مـن العراقيـل وفـرض أمـر واقـع يجعـل تحقيـق أيــة 

 تسوية في غاية الصعوبة.
جانــب ليبرمــان، فــي حفــل تســلم  إلــىار الحكومــة جــاء بعــد أســبوعين فقــط مــن تصــريحات نتنيــاهو قــر 

األخير منصبه الجديد، حول رغبتهما في تحقيق السالم وقبول المبادرة العربية، باعتبـار أنهـا تتضـمن 
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ع في حينه كان واضحًا أن حديث نتنياهو وليبرمـان مجـرد ضـريبة شـفوية للمجتمـ«. عناصر ايجابية»
الدولي، حيث لم تكن المرة األولى التي يطلقان فيها مثل هذه التصريحات، ومع تخصيص الميزانيات 
للمستوطنات ورفض مبادرة السالم الفرنسية، جاء الدليل القاطع على حقيقة هـذه النوايـا، يضـاف اليهـا 

ود التهويــد المشـاريع االسـتيطانية التـي تنفـذ فــي القـدس، وفـي سـلوان علـى وجــه الخصـوص، حيـث جهـ
عامــًا. وتــم اســتثمار مئــات ماليــين  25االســتيطانية هنــاك مســتمرة مــن دون انقطــاع منــذ مــا يزيــد علــى 

 عائلة فلسطينية من هناك. 51الشواقل في هذه المشاريع، وأبرزها مشروع يشمل طرد 
 المعركة الداخلية

لي، الــذي يشــهد معــركتين فــي فــي الــداخل اإلســرائي أنمــامعركــة نتنيــاهو ال تقتصــر علــى الحلبــة الدوليــة 
مســارين متناقضــين. مــن جهــة اليمــين يعمــل، وفــي شــكل مكثــف، علــى تعزيــز وتوثيــق مبادئــه المبنيــة 
علــى عــدم التنــازل عمــا يعتبــره، أرض إســرائيل، عبــر المشــاريع االســتيطانية فــي المســتوطنات والبــؤر 

دس العاصـمة األبديـة والموحـدة االستيطانية المقامة في الضـفة وعلـى أراضـي الفلسـطينيين، وجعـل القـ
 إلسرائيل، عبر المشاريع االستيطانية التي ال تتوقف.

تشـكيل حـزب يشـمل كافـة  إلـىوفي معركة أخـرى علـى الخـط النقـيض، تسـعى أحـزاب الوسـط واليسـار 
. ويبرز في هذه الجهود اسحق هرتسوغ، اإلقليميةاألحزاب الرافضة لسياسة اليمين والداعمة للمبادرات 

المعســكر الصــهيوني وشــريكته فــي الحــزب، تســيبي ليفنــي. وفــي إســرائيل تــم التــروي  لتفاهمــات  رئــيس
سياسية سبق وتوصل اليها هرتسوغ وابو مـازن، فـي مفاوضـات سـرية بينهمـا. وبموجبهـا تشـكل مبـادرة 

 ، بعد توقيع االتفاق.األوسطالسالم العربية قاعدة للواقع االقليمي الجديد في الشرق 
ه في مسألة الحدود وافق هرتسوغ على تحويـل السـيطرة علـى كـل المنـاطق التـي تـم احتاللهـا ويتبين ان

في المئة في إطار تبادل األراضي. وفي مسألة القدس، وافق هرتسـوغ علـى  4، ومن بينها 1967عام 
ا انسحاب إسرائيل من أحياء القدس الشرقية وان تكون القدس الشرقية عاصمة للدولـة الفلسـطينية، فيمـ

تعمل  أنتتولى بلدية واحدة معالجة الشؤون البلدية في العاصمتين. ووفق الخطة، كان من المفروض 
 في الحرم القدسي قوة متعددة الجنسية، فيما يخضع حائط المبكى للسيادة اإلسرائيلية.

لــى كمــا تــم االتفــاق علــى حــل مســألة الالجئــين علــى أســاس مبــادرة الســالم العربيــة المشــتركة القائمــة ع
لألمم المتحدة، ووفقًا له يتم دفع تعويضات مالية لغالبية الالجئين وعودة قسم رمـزي مـنهم  194القرار 

 على أساس قرار مشترك. كما اتفق االثنان على العديد من الترتيبات األمنية.
فشـال حكومتـه، يحظـى بـدعم كبيـر  اسحق هرتسوغ، الذي يقـود اليـوم الجهـود إلحبـاط جهـود نتنيـاهو وا 

ن شريكته ليفني، التي أوضحت موقفها فـي مـؤتمر هرتسـليا، هـذا الشـهر، عنـدما تحـدثت عـن جهـود م
لتشـــكيل كتلـــة ديموقراطيـــة مركزيـــة عبـــر توســـيع المعســـكر الصـــهيوني، مـــن المتوقـــع أن تعرضـــها فـــي 
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غضون أشهر قليلة. وفي تصريح أعقـب هـذا المـؤتمر، وخـالل مشـاركتها فـي برنـام  الحـديث الثقـافي 
ون لتسيون، تحدثت عن أخطار الحكومة اإلسرائيلية وخضوع سياستها ونشـاطاتها فـي الضـفة في ريش

بقولهــا ان الحكومــة تفعــل مــا يريــده قــادة هــذا المجلــس، الــذي يفــرض « يشــاع»لمجلــس المســتوطنات 
أجندتـه علـى الحكومـة. ويبـدو أن توجــه ليفنـي يحظـى بـدعم واســع، خصوصـًا حـديثها عـن ضــرورة أن 

ل بــين تقســيم األراضــي التــي يريــدها الفلســطينيون جــزءًا مــن دولــتهم المســتقبلية أو ضــمها تختــار إســرائي
دولة بين النهر والبحـر. أو إسـرائيل  أواستفتاء شعبي بين حل إقامة الدولتين  إلىإليها. وتدعو ليفني 
 يهودية وغير ديموقراطية؟ أويهودية وديموقراطية 
ضــغوط تهــدد مكانتــه، أيضــًا داخــل إســرائيل. لــيس ألنــه نتنيــاهو بــات يشــعر ب أنهنــاك إجمــاع علــى 

حملـة  إلـىيواجه حركة سالم واسعة تطالبه بتغيير سياسته، بل ألنه يخشى من تحركات تراكمية تقود 
شــعبية ضــده. وهنــاك أســاس لمخاوفــه. ففــي األســابيع األخيــرة، اشــتدت الحملــة ضــد سياســته مــن عــدة 

االنتقــادات الواســعة والشــديدة التــي أطلقهــا وزيــر الــدفاع أطــراف. أصــدقاؤه ينصــحونه بــأن ال يســتخف ب
بــاراك، واللـــذان اتهمــاه باعتمـــاد  أيهـــودالســابق موشــيه يعلـــون ووزيــر الـــدفاع ورئــيس الحكومـــة األســبق 

سياســة تخويـــف كاذبـــة للمـــواطنين. ويعلـــون وبـــاراك همـــا رئيســـان ســـابقان ألركـــان الجـــيش اإلســـرائيلي. 
وبينــي غــانتس، اللــذان أقامــا  أشــكنازيســابقان لألركــان، همــا غــابي وهنــاك حــراك بــدأه رئيســان آخــران 

 حركة شعبية لتغيير التعامل مع بلدات الريف.
ضربة من النخبة العسكرية األمنية واألكاديميـة التـي التأمـت فـي  وفي األسبوع الماضي، تلقى نتنياهو

مــؤتمر هرتســليا الســادس عشــر، والتــي أطلقــت نــداء لتغييــر السياســة اإلســرائيلية مــع الواليــات المتحــدة 
االنتظــار والتفــرج مــن بعيــد علــى مــا يجــرى فــي العــالم العربــي، »ووقــف التــدهور فيهــا ولتغييــر سياســة 

 .إقليميةرة السالم العربية وانتهاز الفرصة السانحة لعملية سالم وطالبوه بقبول مباد
وكــان معارضــوه فــي اليمــين المعتــدل قــد باشــروا فــي إقامــة حــزب جديــد يســعى إلســقاطه حتــى ال تقــود 

دولـة واحـدة مـع الضـفة الغربيـة، فتضـيع الفكـرة الصـهيونية عـن دولـة  إلـىتحويـل إسـرائيل  إلىسياسته 
 ودية.يه أكثريةصهيونية ذات 

وفوق كل هذا، يواجه نتنياهو تطورات جديدة في قضـايا الفسـاد التـي أعيـد فتحهـا مـن جديـد، والتـي لـم 
يستطع تجاهلها حتـى المستشـار القضـائي للحكومـة، افيحـاي منـدلبليط، وهـو مقـرب جـدًا مـن نتنيـاهو. 

 الشبهات ضده باتت صارخة. أنويقال 
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األسـاس هـو الحفـاظ علـى كرسـيه فـي رئاسـة الحكومـة.  كل هذه األوضـاع يتحـرك نتنيـاهو، وهمـه إزاء
فاطمئنانه بأنه ال توجد ضده معارضة حقيقية، ليس بوليصة تأمين. الفشل قد يؤدي الى سقوطه حتى 

 في صفوف معسكره اليميني.
 26/6/2016الحياة، لندن، 

 
 اإلسرائيلي تبحث تصدير مخدر الماريجوانا الطبي حكومةالالقناة الثانية:  .21

كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عن أن حكومة االحـتالل  فلسطين أون الين: - س المحتلةالقد
 األحد، تصدير مخدر الماريجوانا الطبي بشكل رسمي.يوم اإلسرائيلي ستبحث خالل اجتماعها 

ر دوالر وقالت القناة الثانية العبرية، إن التقديرات األولية تشير إلى أن تصدير الماريجوانا، سُيدر مليـا
 اإلسـرائيليةسنويا علـى خزينـة الدولـة العبريـة، مشـيرة إلـى أنـه مبلـغ كبيـر بإجمـالي الصـادرات الزراعيـة 

 مليار دوالر سنويا. 5والتي تقدر بنحو 
وبحسب القناة "الثانية"، فإن وزارة المالية تؤيد الطلب وتعمـل مـن وراء الكـواليس لتعزيـز قـرار الحكومـة 

جوانــــا مــــن إســــرائيل، علــــى الــــرغم مــــن معارضــــة وزارة الصــــحة ووزارة األمــــن بالســــماح بتصــــدير الماري
 الداخلي.

 25/6/2016، فلسطين أون الين
 
 : ال أريد إرسال أبنائي إلى الجيشإسرائيليصحفي  .21

قـال معلـق الشـؤون الخارجيـة فـي القنـاة العبريـة الثانيـة عـراد نيـر، مسـاء يـوم  :ترجمة خاصة -رام هللا 
 د أن يرسل أبنائه إلى الجيش اإلسرائيلي كما أنهم ال يرغبون بذلك.السبت، أنه ال يري

ودعــا فــي حــديث للقنــاة إلــى إجــراء اســتفتاء فــي إســرائيل حــول مــن يرغــب بإرســال أبنائــه للجــيش، قــائال 
 "لنرى ما هي نتائ  التصويت، أبنائي وأطفالي ال يريدون الذهاب، وأنا أيضا ال أريد أن أرسلهم".

صريحات المحلـل رونـي دانييـل منـذ نحـو شـهرين والتـي قـال فيهـا بأنـه لـم يعـد هنـاك ت إلىوتطرق نير 
مســتقبال ألبنائــه فــي إســرائيل وأنــه يفضــل أن يعيشــوا خارجهــا، قــائال "صــديقي رونــي البــاب مفتــوح، وال 

 أحد هنا يمنعك بالقوة".
ال يمكــــن وأثــــارت تصــــريحات نيــــر غضــــب المســــتوطنين الــــذين وصــــفوا تصــــريحاته بـــــ "الوقحــــة التــــي 

 استيعابها".
 26/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 رمضانشهر فلسطيني منذ بدء  330 اعتقال: مركز األسرى للدراسات .22
رصد مركز حقوقي اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي لما ال يقل  فلسطين أون الين: - الضفة الغربية

 مواطن فلسطيني، منذ بداية شهر رمضان. 330عن 
كز "أسرى فلسطين" للدراسات في مؤتمر صحفي، إن االحتالل صّعد من حمالته االعتقالية وقال مر 

 خاصة في مدن وقرى الضفة الغربية، إلى جانب مداهمة المنازل وتفتيشها.
وبحسب المعطيات؛ فقد طالت حملة االعتقاالت عشرات الشبان الفلسطينيين واألطفال واألسرى 

 نساء وكبار السن وغيرهم.المحررين، إلى جانب عدد من ال
طفاًل، أصغرهم مروان  60وأوضح المركز، أن من بين المعتقلين خالل شهر رمضان، ما يزيد عن 

 أعوام، من أبناء مدينة الخليل )جنوب القدس المحتلة(. 10الشرباتي البالغ من العمر 
 سرى في سجون االحتالل.أمهات أل 3فلسطينية، بينهم  21بينما بلغ عدد النساء والفتيات المعتقالت 

 25/6/2016، فلسطين أون الين
 
 إسرائيلي ممنهج على األسرى تضييق: مركز األسرى للدراسات .23

اتهم مركز حقوقي فلسطيني إسرائيل بالتضييق الممهن  على األسرى : فتحي صّباح -غزة 
 الفلسطينيين.

ية تقوم في شكل ممنه  أمس على أن مصلحة السجون اإلسرائيل« مركز األسرى للدراسات»وشدد 
ومدروس بالتضييق على األسرى الفلسطينيين في السجون في كل تفاصيل حياتهم، متجاوزة بذلك 

 كل االتفاقات واألعراف الدولية التي تحفظ حقوقهم.
وقال مدير المركز رأفت حمدونة إن مصلحة السجون تسعى، بالتعاون مع أجهزة األمن وبتوجيه من 

أنها تستمر  إلىالمربعات األولى، مشيرًا  إلىة، إلى إعادة األوضاع في السجون الحكومة اإلسرائيلي
في اعتقال األسرى إداريًا بعد انتهاء مدد محكومياتهم، وتنفذ حمالت تنقل واسعة في أوساطهم بهدف 
رباك األهالي في الزيارات، وال تأبه النتشار الفئران والحشرات في عدد من  زعزعة استقرارهم وا 

 جون.الس
وأضاف أن إسرائيل تعزل األسرى في ظروف صعبة ال تطاق، وتسلبهم أدنى حقوقهم اإلنسانية 
والمعيشية، وتعتدي عليهم، فضاًل عن انعدام التهوية في الغرف، وعدم جمع شمل األخوة واألقارب 

رامات المالية، معًا، وسوء الطعام كمًا ونوعًا، وعمليات التفتيش واالقتحام لياًل، وفرض العقوبات والغ
والمس بمشاعرهم الدينية، وعدم توفير أماكن للعبادة، وعدم التعاطي مع مطالبهم في رمضان 

 واألعياد والمناسبات الدينية.
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دخال الكتب، منافية  وأوضح ان المصلحة تمنع التعليم الجامعي والتقدم المتحانات الثانوية العامة وا 
ابعة التي شددت على تشجيع األنشطة الذهنية والتعليمية من اتفاقية جنيف الر  94في ذلك المادة 

والترفيهية والرياضية للمعتقلين، كما تتبع سياسة اإلهمال الطبي، خصوصًا للمرضى بأمراض مزمنة 
ومن يحتاجون لعمليات في السجون كمرضى السرطان والقلب والسكر والضغط والكلى والغضروف 

 وغيرها.
 26/6/2016الحياة، لندن، 

 
 شعبان بدعوى محاولة تنفيذ عملية  ياسمينسنوات لألسيرة  مسخ .24

حكمت محكمة سالم العسكرية اإلسرائيلية بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات على األسيرة ياسمين 
عاًما( من قرية الجلمة شمال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة،  33تيسير عبد الرحمن شعبان )

وصدر الحكم على شعبان بتهمة محاولة تنفيذ عملية ضد قوات  دون مراعاة لحالتها الصحية.
االحتالل بالرغم من أنها اعتقلت من منزلها حيث وجه لها تهمة االنتماء لمجموعة خططت لتنفيذ 

 هجوم.
، وهي متزوجة وأم ألربعة 31/1/2014وكانت شعبان اعتقلت من منزلها في الجلمة قرب جنين بتاريخ 

 «.الشارون»ي سجن أطفال، وتقبع حاليا ف
 26/6/2016، الدستور، عم ان

 
 أسيرا  يواجهون الموت في مشفى سجن الرملة 22: هيئة شؤون األسرى والمحررين .25

أسيرًا مريضًا يقبعون في  22حذرت مصادر حقوقية فلسطينية رسمية، من أن حياة : الخلي  – رام هللا
ية في تدهور مستمر، ووصلت ، أصبحت في خطر شديد، وأن أوضاعهم الصح«الرملة»مشفى 

وقالت محامية هيئة شؤون األسرى والمحررين )تابعة لمنظمة التحرير  مراحل صعبة للغاية.
الفلسطينية(، حنان الخطيب، إن القابعين في مشفى الرملة هم شبه أحياء، وأن حياتهم أصبحت 

ل جدي على المستوى محددة، وأنها عبارة عن مجرد انتظار للموت ليس أكثر، مطالبة العمل بشك
 السياسي لإلفراج عن الحاالت الخطرة من األسرى المرضى.

، «المستشفى»ويرفض الفلسطينيون تسمية القسم المخصص لألسرى المرضى من سجن الرملة بـ
ويصرون على تسميته بمقبرة األحياء لكونه غرفة اعتقال ولسوء الخدمات فيه، مؤكدين افتقاده للحد 

 الرعاية الصحية. األدنى من متطلبات
 26/6/2016الخليج، الشارقة، 
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صابات في األقصى بعد اقتحام مستوطنين المسجد .26  القدس: اعتقاالت وا 

مواطنين من داخل المسجد  3اعتقلت قوات االحتالل، األحد،  :الحياة الجديدة - القدس المحتلة
 األقصى المبارك واقتادتهم للتحقيق.

ن المصلين بإصابات، بعد أن اعتدت قوات االحتالل بالضرب وفي الوقت نفسه، أصيب عدد آخر م
 على المصلين المتواجدين في باحات المسجد.  

جاء ذلك بعد أن اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد، فيما أطلقت قوات االحتالل قنابل  
 الصوت في المسجد، وأغلقت المصلى القبلي بقوة السالح عقب االقتحام.

 50ي المسجد أن جنود االحتالل أبعدوا حراس المسجد األقصى عن المقتحمين وأفادت مصادر ف
 مترًا.

 26/6/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 أمني جديد جنوب الخليل جداراالحتالل يشرع ببناء  .27

 قالت القناة الثانية اإلسرائيلية إن وزارة جيش االحتالل شرعت منذ أيام بأعمال البناء :الحياة الجديدة
في جدار أمني جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وهي المنطقة التي تفصل جنوب 

 .1948الضفة الغربية من منطقة بئر السبع بالداخل المحتل عام 
وأشارت القناة إلى أن التكلفة النهائية للجدار غير معروفة حتى اللحظة، في حين ذكرت مصادر 

 ل.كصل إلى ماليين الشوابجيش االحتالل أن تكلفة الجدار ست
وبين القناة أن هدف جيش االحتالل من بناء هذا الجدار هو منع عمليات التسلل عبر ثغرات توجد 
في السياج الفاصل بين منطقة الخليل ومنطقة بئر السبع، والتي كانت بحسب جيش االحتالل 

 .48المحتل عام  المنطقة المفضل للمتسللين الفلسطينيين للدخول لمدن الداخل الفلسطيني
 25/6/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 وتفشي األمراض  التغذيةغزة بيئة عنوانها سوء  .28

من  %12.2حوالي  2015، في قطاع غزة: إنه ُسجل في عام «لألونروا»قال برنام  الصحة التابع 
 عاما أو أكثر يعانون من مرض السكري. 40الالجئين الفلسطينيين البالغ عمرهم 

أن المصابين بالسكري من الالجئين الفلسطينيين القاطنين في القطاع بلغ « األونروا«وضح تقرير لـوأ
 من اإلناث. 23,118من الذكور و 16,889م، 2015عام 
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وقال: يعتبر قطاع غزة بيئة تستطيع فيها تفشي األمراض المعدية وسوء التغذية أن تتعايش مع 
 رتفاع ضغط الدم والسكري.األمراض غير المعدية مثل البدانة وا

وأكد التقرير، أن التوسع الحضري االضطراري واالزدحام واالضطرابات النفسية واالجتماعية المرتبطة 
بذلك من الممكن أن يفاقم هذه األمراض. وحول الدور الذي قامت به الوكالة تجاه المرضى، ذكر 

محلي ومراكز برام  تخص المرأة في  التقرير أنه تم تنظيم جلسات توعية في ثماني منظمات مجتمع
 مختلف أنحاء القطاع.

وهدف هذا التحرك تقديم المعلومات والمعرفة المرتبطة باألنماط الصحية مثل أهمية النشاط البدني، 
والحمية واألغذية الصحية وفهم أعراض مرض السكري، وكيفية العيش والعناية باألشخاص المرضى 

 بأمراض غير معدية.
 26/6/2016، عم انالدستور، 

 
 "الجامعة اإلسالمية" ضمن قائمة أفضل الجامعات العربية  .29

حلت الجامعة اإلسالمية بغزة في مرتبة متقدمة ضمن أفضل الجامعات العربية وفقًا لتقرير  :غزة
أصدرته مؤسسة أمريكية ترصد أداء الجامعات وتقييمها في العالم العربي وخارجه. وجاءت الجامعة 

في المرتبة الثانية فلسطينيًا بعد جامعة النجاح الوطنية والسادسة والثمانين عربيًا وفقًا اإلسالمية 
يشمل نتائ  تقييم أفضل جامعات  U. S. News and World Reportلتقرير أصدرته مؤسسة 

( جامعة ومؤسسة 120المنطقة العربية في مجال التعليم. ووفقاًّ للتقييم فإنه يتم تصنيف أول وأفضل )
( جامعة ومؤسسة تعليم عالي في العالم العربي. 2,000تعليم عالي في المنطقة العربية من أكثر من )

( مؤشرًا لقياس أداء الجامعة 11ويختار هذا التقييم أفضل الجامعات في العالم العربي بناء على )
ة المشهورة في وسمعتها األكاديمية في مجال نشر البحوث، وعدد المنشورة منها في المجالت العلمي

 الحقل األكاديمي. 
 25/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شكري يبحث مع كيري المستجدات الفلسطينية  .31

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة أمس المبعوث : محمد الشاذلي -القاهرة 
لفلسطينيين واإلسرائيليين، النرويجي للسالم تور فنيسالند وبحث معه في التطورات األخيرة بين ا

خصوصًا بعد مؤتمر السالم الذي استضافته باريس مطلع حزيران )يونيو( الجاري. وكان شكري 
 أجرى اتصااًل هاتفيًا أول من أمس مع نظيره األميركي جون كيري.
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وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد بأن االتصال الهاتفي تناول 
التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة إقليميًا ودوليًا لتشجيع الجانبين الفلسطيني 
واإلسرائيلي على استئناف عملية السالم، ومسار العالقات الثنائية بين مصر والواليات المتحدة وسبل 

 تعزيزها، إضافة إلى تطورات األوضاع في كل من ليبيا وسورية.
   26/6/2016ن، الحياة، لند

 
 إنشاء أكبر "جدارية" ضد التطبيع مع "إسرائيل" : األردن .31
يوم السبت، العمل في تشكيل أكبر "جدارية" في األردن ضد التطبيع مع "إسرائيل"،  تواصل: عمان 

التي يشرف عليها ويتبناها تجمع وطني باسم "تحّرك لدعم المقاومة" )مجموعة من القوى الشبابية 
(. وفي تصريح لألناضول، قال منّسق الَتجمع محمد العبسي: "إن 2008تأسست عام والطالبية، 

المبادرة انطلقت الخميس، وتستمر ألربعة أيام؛ رفضًا لكافة أشغال التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
تحت شعار: لن تجبرونا على التطبيع". ومضى العبسي "تهدف المبادرة لجمع )تواقيع على يافطات( 

ني األردن في مختلف محافظات المملكة، تبدأ الساعة التاسعة والنصف )بالتوقيت المحلي( من مواط
وتستمر لساعتين، بحيث سيتم في نهاية الفترة المحددة وهي أربعة أيام تجميع الالفتات بجدارية 
، واحدة كأكبر جدارية رافضة للتطبيع في األردن". وأشار العبسي "نشأ تجمع تحّرك لدعم المقاومة

كردّ  على البضائع اإلسرائيلية الموجودة في األسواق األردنية، في وقت يفرض فيه الكيان الصهيوني 
الحصار على غزة". وانطلقت "الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني"، في عموم 

أكتوبر/تشرين  26البالد، منذ اليوم األول لتوقيع "معاهدة وادي عربة" بين األردن و"إسرائيل" في 
 .  1994األول 

 25/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 الفلسطينيين رئيس البرلمان العربي يدعو لوقف اإلرهاب اإلسرائيلي ضد   .32

القاهرة: طالب رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، األمين العام لألمم المتحدة، ومفوضية 
العالم، بالتعامل الفوري والجاد مع دعوات اإلرهاب والتحريض حقوق اإلنسان وكل برلمانات ودول 

مجلس حاخامات المستوطنات، والتي تجيز »، وآخرها فتوى رئيس اإلسرائيلية على القتل والعنصرية
 للمستوطنين تسميم مياه الشرب المغذية للقرى والبلدات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

 لهذه الفتاوى يرقى إلى مرتبة جرائم إبادة جماعية.« رائيلإس»مؤكدًا أن سماح 
   26/6/2016الخليج، الشارقة، 
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 عمليات زراعة كلى في غزة  خمسعيد الخيرية: محسنو قطر يتكفلون ب .33

 4عمليات لزراعة الكلى لمرضى فلسطينيين في قطاع غزة، منهم  5نفذت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية 
لمسالك البولية لعالج المرضى التي تنفذها المؤسسة في عشرات الدول رجال وطفل، ضمن مبادرة ا

 الفقيرة، في إطار عالج المرضى ودعم الرعاية الصحية.
مريضا  530وجاءت المبادرة مع تزايد أعداد مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة، حيث بلغ عددهم 

 في مستشفيات القطاع حسب إحصاءات وزارة الصحة هناك.
  26/6/2016لشارقة، الخليج، ا

 
  إسرائيلي يخسر تمثيل بالده في األولمبياد لرفضه اللعب ضد   المالكم السوري عالء غصون .34

في ريو دي جانيرو  2016 أولمبيادخسر المالكم السوري عالء غصون فرصة المشاركة في  :دمشق
مؤهلة التي في الدورة العالمية ال إسرائيليبسبب رفضه اللعب ضد  أغسطس آب/ 21 إلى 5من 

كلغ( في مواجهة  81القرعة عالء غصون )وزن تحت  وأوقعت الشهر الماضي في باكو. أقيمت
 فرفض اللعب ضده واعتبر خاسرا. األولفي الدور  إسرائيليالعب 

 25/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
    
 : تمويل أجنبي غير قانوني لبناء المستوطنات في الضفةهآرتس .35

ت صحيفة هآرتس، الجمعة، إن عشرات ماليين الشواقل وصلت للمستوطنات بطريق غير قال: رام هللا
 قانونية تحت عنوان إعفاءات ضريبية.

وأضافت الصحيفة في تحقيق أعدته بهذا الشأن أن "مبالغ ضخمة مصدرها محس أرجنتيني مجهول 
ت ذات عالقة بالبناء باسم "دييغو ميرنبيرك" وصلت في السنوات األخيرة عبر شركة في بنما لجها

 في المستوطنات".
وتابعت هآرتس "على مدار عام وثمانية أشهر ال يزال من الصعب تتبع خط سير هذه األموال،  

 وبهذه الطريقة غير القانونية تصل ماليين الشواقل لألذرع المسؤولة عن البناء في المستوطنات".
آمانه"، وهي ذراع لمجلس المستوطنات في " وهذه المبالغ، وفق هآرتس، تصل لمؤسسة منظمة باسم

 الضفة الغربية وتقوم بالبناء في البؤر االستيطانية التي يسمها االحتالل "البناء غير الشرعي".
 وأضافت الصحيفة أن هذه المبالغ تمر عبر عنوان لمؤسسة وهمية في نيويورك.

 25/6/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 



 
 
 
 

 

 26 ص             3976 العدد:        26/6/2016 األحد التاريخ: 

                                    

 

 األوروبي بعد مغادرة االتحاد" إسرائيل": سنواصل دعم بسفير بريطانيا في تل أبي .36
صّرح السفير البريطاني في "تل أبيب" ديفيد كوراي، بأن بالده "ستّظل صديقة  القدس المحتلة:

 لـ)إسرائيل( وستقف إلى جانبها، حتى بعد خروجها )بريطانيا( من االتحاد األوروبي".
عن كوراي، قوله "سنقوم بتنفيذ قرار الشعب البريطاني، على  ونقلت القناة الثانية في التلفزيون العبري

الرغم من أن بعض األمور ستكون مختلفة في المستقبل، بعد تصويت عشرات الماليين من 
 البريطانيين لصالح االنسحاب من االتحاد األوروبي".

تحاد األوروبي الوراء، لقد قررت بريطانيا ترك اال إلىوأضاف "هذا القرار اتخذ وليس هناك عودة 
 وعلى الحكومة تنفيذ ذلك".

وفيما يتعلق بالعالقة بين لندن وتل أبيب، أوضح السفير البريطاني أنها لن تتأثر بنتائ  االستفتاء 
الشعبي التي أخرجت بالده من االتحاد األوروبي، مستدركا "لكن عالقات إسرائيل مع االتحاد في 

 انيا التي لعبت دور الوسيط".المستقبل يجب أن يتم تحديدها دون بريط
وبحسب القناة، فقد استقبل قصر باكنغهام في لندن، اليوم السبت، السفير اإلسرائيلي الجديد لدى 
بريطانيا، مارك ريغيف، والذي قّدم أوراق اعتماده للملكة إليزابيث الثانية؛ "حيث جرى استقباله 

 بحرارة"، وفق تعبيرها.
 25/6/2016، فلسطين أون الين

 
 الفلسطينيون في توه ماتهم .37

 ماجد كيالي 
كثيرة هي األوهام التي دأبت الطبقة السياسية الفلسطينية السائدة، والمسيطرة، على االشتغال على 
أساسها. وأنا أفضل دائمًا استخدام مصطلح الطبقة على مصطلح النخبة الفلسطينية، ألن لألخير 

وموضوعية عن واقع الحال، بغض النظر عن الناحية  معنى إيجابيًا، فيما األول هو األكثر داللة
القيمية، أواًل، ألننا حقا إزاء طبقة متشّكلة، ومتمحورة حول ذاتها، منذ أكثر من أربعة عقود، في 
كيانات السلطة والمنظمة والفصائل، إذ التغيرات التي طرأت عليها طفيفة جدًا، وال تكاد تلحظ. ثانيًا، 

المتأّتي من الخارج، أي من أموال الداعمين للعمل الفدائي « الريع»ى ألن هذه الطبقة تعيش عل
)سابقًا(، أو من الدول المانحة للسلطة وفقًا لتعابير اليوم. ثالثًا، ألن هذا الوضع يمّيزها لجهة عدم 
انضوائها في إطار الدورة االقتصادية أو العملية اإلنتاجية لمجتمعات الفلسطينيين، وهي ال تتأثر 

ن تلونت، بهم ا. رابعًا، وأخيرًا ألن هذه الطبقة في وضعها هذا باتت لديها مفاهيم مشتركة، وثابتة، وا 
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أو اختلفت في التفاصيل. ومعلوم أن الخالفات أو التباينات الفلسطينية لم تعد منذ قيام السلطة، أي 
رر الفلسطينية في منذ أكثر من عقدين، ذات طبيعة فكرية أو سياسية على نحو ما عرفته حركة التح

نما باتت لها عالقة بالصراع على المكانة والنفوذ في إطار السلطة، مع علمنا أن هذه  السبعينات، وا 
الطبقة لديها قاعدة مجتمعية تشكل حوالى ربع مليون من المتفرغين في الكيانات السياسية )المنظمة 

 والسلطة والفصائل(.
ًا ألحوالها، وحراسة مكانتها في السياسة والسلطة والمجتمع، هكذا، فنمط تفكير هذه الطبقة بات مرتهن

والحفاظ على االمتيازات التي تحظى بها، بوصفها كذلك، وتاليًا فهو بقي مرتهنًا للفرضيات أو 
 التوهمات التي تأسست عليها، منذ أربعة عقود.

يها منذ أكثر من أربعين ولعل أولى هذه الفرضيات أو التوهمات تتعلق بعملية التسوية، التي جرى تبنّ 
( بمثابة 1993(، والتي كان اتفاق أوسلو )1974للمجلس الوطني الفلسطيني ) 11عامًا، في الدورة الـ

ابن شرعي وطبيعي لها. وفي الواقع فهذه التــــسوية لم تحدث وال حتى في أقل أحوالها، ونحن هنا ال 
فلسطـــين فقط، القائمة على حل مشكلة  في المئة من أرض 22نتحدث فقط عن حدود التسوية، في 

(، وليس على حل مشكلة النكبة المؤّسسة على قيام إســرائيل وتشريد 1967احتالل الضفة والقطاع )
نما نتحدث عن عدم استجابة إسرائيل حتى للمطلوب منها في 1948ثلثي الشعب الفلسطيني ) (، وا 

رار االحتالل واالستيطان والهيمنة السياسية اتفاق أوسلو، المجحف والجزئي، بإصرارها على استم
 واالقتصادية واألمنية على الفلسطينيين.

نعم، من المدهش أن الطبقة السياسية الفلسطينية ما زالت تتحدث عن تسوية، على رغم أن الظروف 
ًا، فكم تغيرت كثيرًا، وأن إسرائيل تزداد قوة، والفلسطينيين يزدادون ضعفًا وتفّككًا، سياسيًا ومجتمعي

أربعون سنة، أو كم ربع قرن تحتاج هذه الطبقة حتى تغّير قناعتها؟ أو حتى تبتكر معادالت سياسية 
جديدة أكثر واقعية، تربط اإلمكانات بالطموحات، والمرحلي باالستراتيجي، والممكن بالمأمول؟ وربما 

يام الفلسطينيين بشن حرب يجدر التأكيد هنا أن هذا التوصيف ال يعني، بداهة، أن البديل يتمثل بق
على إسرائيل أو بشن موجة من الكفاح المسلح عليها، إذ ال أوضاع الفلسطينيين تسمح لهم بذلك، وال 
نما القصد أن على الفلسطينيين ابتداع األشكال النضالية  إمكاناتهم، وال الظروف العربية والدولية، وا 

وهم بداًل من أن تضّرهم، أو تجعله يستفرد أو التي تتناسب مع إمكاناتهم الخاصة، والتي تضر بعد
 يستسهل البطش بهم.

الوهم اآلخر يتعلق بإمكان قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا 
مرتبط، أيضًا، بوهم التسوية، أي انقضت عليه عقود عدة، علمًا أن هذا الهدف بات مستحياًل اليوم، 

ستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ال سيما في محيط القدس، ومع بناء الجدار مع استشراء اال
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الفاصل والطرق االلتفافية، وكلها تقطع أوصال الضفة، وتعيق التواصل بين الفلسطينيين. هذا بات 
صعبًا جدًا أيضًا بسبب تزايد وزن اليمين القومي والديني في المعادالت السياسية اإلسرائيلية، وغياب 
أي ضغط مؤثر من الخارج، ال ضغط في المقاومة وال في السياسة، ال عربيًا وال دوليًا، بل إن العالم 

 يبدو مشغواًل عن الفلسطينيين واإلسرائيليين، كأنه تعب منهم ومن خالفاتهم.
ليس هذا فقط، بل إن الفلسطينيين حتى من دون إسرائيل، باتوا في واقع صعب مع حال االنقسام، 

، أكبر حركتين فلسطينيتين. «حماس»ضفة وغزة، والخالف أو الصراع على السلطة بين فتح و بين ال
فإذا كان عقد من االنقسام لم يستطع أن يعيد لحمة الكيان الفلسطيني، فما الذي سيجعل ذلك ممكنًا 

 في المدى المنظور؟ والقصد أن االنقسام بات من أهم معوقات إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وق كل ذلك، فمن الواضح أن إسرائيل ليست بصدد االعتراف بدولة مستقلة للفلسطينيين ذات معنى ف

يجاد نوع من  سيادي وهوياتي حقيقي، بمقدار ما هي معنية بإخراج الفلسطينيين من دائرة المواطنة، وا 
ئيل، بمقدار سلطة محلية لهم، عند مستوى حكم ذاتي، حتى لو تمت تسميتها دولة، فهذا ال يهّم إسرا

ما يهمها إبقاء سيطرتها السياسية واألمنية واالقتصادية عليهم. وبدهي أن هذا الوضع ينجم عنه 
نما هي  تعذر قيام سلطة فلسطينية، ذات سيادة على إقليمها، أي أن السيادة ليست على األرض، وا 

دولة أو كسلطة على المجتمع الفلسطيني، بمعنى أن إسرائيل تتوخى من ذلك فقط حجب واقعها ك
احتالل، والتخّفف من األعباء األخالقية والسياسية واألمنية واالقتصادية للسيطرة على شعب آخر، 
والحفاظ على كونها دولة يهودية، وهذا هو الدور المناط بإنشاء السلطة الفلسطينية، في نوع من 

يادة إسرائيلية، أي أننا تقاسم وظيفي، قائم على االنفصال، في مجتمعين على األرض ذاتها، مع س
 بنكهة إسرائيلية.« آبارثايد»إزاء 

في الغضون، فإن إدراكات هذه الطبقة، في توهماتها تلك، تتأسس على تهميش الفلسطينيين 
الالجئين، والتصرف كأن الشعب الفلسطيني بات في الضفة الغربية، وفقط، على رغم أن استحضار 

 لدان اللجوء، وحتى في غزة، بات من باب اإلنشاء ال أكثر.أو في ب 48الفلسطينيين اآلخرين، في 
وقصارى القول أنه من دون تغيير في الطبقة السياسية، أو من دون تغيير في مفاهيمها، أو من دون 
تغيير في المعادالت السياسية الفلسطينية واإلسرائيلية واإلقليمية، سنبقى في المكان ذاته، مع األوهام 

 ذاتها.
  26/6/2016ندن، الحياة، ل
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 بين تركيا العلمانية وتركيا اإلسالمية "إسرائيل" .38
 د.فايز أبو شمالة
لقاء أردوغان مع خالد مشعل قبل يومين من التوقيع على اتفاق عودة العالقات الدبلوماسية بين تركيا 

وحركة حماس و)إسرائيل( له دالالت سياسية بعيدة األثر، أهمها التأكيد على أن العالقة بين تركيا 
خط أحمر؛ ال يحق لـ)إسرائيل( أن تتجاوزه، وفي ذلك تأكيد أيضًا على أن رفع الحصار عن غزة 
كان السبب المباشر في قطع العالقات الدبلوماسية بين البلدين، وبالتالي فإن عودة العالقات 

م اإلسرائيلية الدبلوماسية بين البلدين مشروطة بفك حصار غزة، رغم كل ما يشاع في وسائل اإلعال
عن تخلي تركيا عن هذا المطلب، واالكتفاء بتخفيف الحصار كما يفهم من تصريح وزير التجارة 
التركي، الذي قال: إن المحادثات مع "الجانب اإلسرائيلي" أسفرت عن السماح بدخول البضائع 

ية سيتم نقلها إلى التركية إلى قطاع غزة من دون عرقلة، كما أكد الوزير أن كل المساعدات اإلنسان
 القطاع عن طريق المؤسسات التركية إلى حين رفع الحصار.

ذا صح حديث الوزير عن "دخول البضائع التركية إلى قطاع غزة دون عرقلة" فهذا يعني دخول  وا 
اإلسمنت التركي إلى غزة، وكذلك األخشاب وأنابيب الحديد وكل تلك القائمة من الممنوعات التي 

اة في غزة، وكل ذلك مقدمة لرفع الحصار الذي يتجاوز مفهومه السياسي األبعاد أعاقت تطور الحي
السياسية، ويتعداها إلى حرية الخروج والدخول إلى قطاع غزة، مع حرية تصدير المنتجات إلى العالم 
الخارجي، كما صرح ضمنًا وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، الذي قال: "إن الهدف األساسي من 

 ة كلها هو رفع الحصار غير اإلنساني عن غزة".القضي
رفع الحصار عن غزة هو الهدف األساسي لعودة العالقات الدبلوماسية مع تركيا، هذا ما نخلص إليه 
من تصريح وزير الخارجية، وهذا ما ستنبئنا به األيام القادمة، وال سيما أن االلتزام التركي بفك 

لرئيس التركي رجب أردوغان كما يظن البعض، وال يمثل الحصار عن قطاع غزة ال يعكس موقف ا
نما يمثل إرادة الشعب التركي الذي يحرص أردوغان نفسه على نيل ثقته،  موقف الحكومة التركية، وا 
قبل أن يحرص على تحقيق المكاسب السياسية في الوطن العربي لموقفه المبدئي الحريص على فك 

ي على مر العصور أنه سند للقضية الفلسطينية حتى في الحصار عن غزة، وقد دلل الشعب الترك
ذلك الزمن الذي سيطر فيه النظام العسكري العلماني على مقدرات الشعب التركي، فقد رفضت تركيا 

قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وفلسطينية، وفي أواخر الستينيات، نشبت أزمة في  1947سنة 
، تجددت األزمة بين 1980ونتائجها السلبية، وفي عام  1967رب العالقات بين الدولتَين، إثر ح

البلدين إثر إعالن )إسرائيل( توحيد القدس، وا عالنها عاصمة لـ)إسرائيل(، ما أسفر عن إغالق 
 القنصلّيتَين وا عادة الممّثلين الدبلوماسيين.
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، إال أن 2005ائيل( سنة ورغم التحسن الذي طرأ على العالقة بين البلدين إثر زيارة أردوغان لـ)إسر 
، والذي أثار حالة من 2006الفتور عاد ثانية جراء العدوان اإلسرائيلي على لبنان صيف سنة 

االستياء داخل القيادة التركية، ليصل األمر إلى تباعد بين الدولتين إثر العدوان اإلسرائيلي على 
 تركة مع )إسرائيل(.، حيث ألغت تركيا التدريبات العسكرية المش2008قطاع غزة سنة 

فإذا كانت تلك هي تركيا في الحقبة الماضية، وهي في مرحلة التشكل، فكيف حالها اليوم، وهي في 
مرحلة الرقي االقتصادي الذي وضعها في مصاف الدول العظمى؟ وهي تتقدم أخالقيًا وحضاريًا إلى 

ار اإلقليم وحرية شعوبه، وأزعم أن المستوى الذي يؤهلها للقيام بدورها التاريخي في الحفاظ على استقر 
هذا الموقف التركي هو الذي شجع خالد مشعل ليعرب عن تقديره لموقف تركيا في خدمة الشعب 
الفلسطيني، والتفاعل مع قضيته العادلة وبذل الجهود إلنهاء الحصار عن قطاع غزة، وبدء إعمار ما 

 خلفته الحرب الصهيونية األخيرة.
ذا كانت األيام الق ألف إسرائيلي اعتادوا السياحة السنوية في تركيا،  400ادمة تحمل البشري لعدد وا 

فإن األيام القادمة تحمل البشائر أيضًا لسكان قطاع غزة الذين ينتظرون الرحمة من هللا، ومن كل 
 مسلم ومن كل عربي ومن كل فلسطيني يؤمن بحق سكان غزة بالحياة كبقية البشر

 25/6/2016، فلسطين أون الين
 
 الجذور العميقة لعنصـرية اليهود الروس  .39

 دمتري شومسكي
تتحدث ليزا لوزفسكي، بحق، عن قلة المفاهيم لدى المحللين االسرائيليين حينما يغطون قطاع الروس 

(. من الصعب تجاهل الخيال المحدود لدى وسائل االعالم االسرائيلية 2/6، «هآرتس)»في اسرائيل 
سياسيين الروس االسرائيليين. في نهاية المطاف تعودوا مرة تلو االخرى في كل ما يتعلق بصورة ال

راسبوتين. ومع  -بوتين/ الكين  -على عدة مواقف مسبقة، عرقية وسطحية، على شاكلة ليبرمان 
ذلك يجب االعتراف بأنه ال يمكن فهم ظاهرة الليبرمانيين وااللكينيين بشكل عميق في السياسة 

ن، دون التطرق الى الخلفية االجتماعية والسياسية والثقافية التي شكلت الوعي والمجتمع االسرائيليي
 السياسي عند كثير من المهاجرين من االتحاد السوفييتي سابقا.

المواقف اليمينية السائدة في الشارع الروسي في اسرائيل ليست نتيجة الواقع االسرائيلي المحيط، 
سار االسرائيلي بسبب االجحاف االجتماعي، االقتصادي وليست ردودا احتجاجية متواصلة ضد الي

والقمع الثقافي، مثل التي تفسر أنماط التصويت لدى الشرقيين. ال يدور الحديث عن ثمار ايديولوجيا 
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دينية مسيحانية، مثل التي تفسر المزاج لدى الجمهور الديني القومي، وايضا ليس نتيجة الصراع 
 هي الحال لدى كثير من االسرائيليين القدامى من مصوتي اليمين.القومي الذي ال يتوقف، مثلما 

، التي يتبناها كثير من «اآلخر»مواقف قومية متطرفة مع ما هو أكثر من العنصرية وكراهية 
االسرائيليين الروس، هي نتيجة واضحة لواقع ما بعد السوفييتية. الميزة البارزة لهذا الواقع هي نقيض 

مساواة. مثلما كانت الحال لدى مواطني االتحاد السوفييتي في نهاية ايامه وبعد القيم االنسانية وال
 انهياره.

بسبب التناقض الذي ال يمكن تحمله بين رفع راية حب االنسان واالخوة بين الشعوب في الحوار 
قدت الرسمي والثقافي والتربوي وبين غياب المساواة االجتماعية والقمع القومي في الواقع اليومي، ف

مفاهيم التحضر االساسية صالحيتها في نظر االنسان ما بعد السوفييتي. ويضاف الى ذلك أن 
مجرد استخدام هذه المصطلحات يعتبر من ناحيتنا سلوك مصاب بالتلون، ومن المشكوك فيه من 

س يهوديا الناحية القيمية. ففي الوقت الذي  يعتبر اليسار شيئا غريبا وهذيانيا وخائنا ومحبا للعرب ولي
بما يكفي، في اسرائيل الفاشية لنتنياهو وبينيت، فان اسرائيل ما بعد السوفييتية لليبرمان والكين تعتبر 

 اليسار غير اخالقي بالمعنى الالانساني والميتافيزيقي تقريبا.
هي زمرة االسرائيليين الروس القوميين المتطرفين يتحفظون من المواقف القومية المتطرفة لالغلبية. و 

غير مستعدة في العادة باالعتراف  بأن لهذه المواقف جذورا عميقة في الثقافة السياسية لدولة مريضة 
اخالقيا. صحيح أن هذه الثقافة تالشت من العالم، إال أنها خلفت وراءها إرثا الانسانيا غنيا، هذا 

 االرث وجد لنفسه خطوات وتعبيرات ايضا في الشرق االوسط.
الظاهرة ومصدرها، تحب االقلية الروسية التذكير بأنماط التصويت المتقلبة، وهذا  ولكن بدل مواجهة

الوسط في اسرائيل وخصوصا لدى القدامى، على ما يبدو بسبب  -يجد له مؤيدين في اوساط اليسار 
الحب والحنين للثقافة الروسية، التي تأثرت بها الثقافة العبرية واالسرائيلية القديمة، حيث يبدون 

 «.البراغماتية الروسية»الستعداد لتقبل وشراء ا
ادعاءات من هذا النوع ال أساس لها تستند اليه. عندما صوت كثير من المهاجرين الجدد في العام 

لمعسكر اليسار برئاسة اسحق رابين، كان الرأي السائد في وسائل االعالم الروسية في اسرائيل  1992
، هو أن الجنرال صاحب الهالة والعظمة أفضل من مجرد الواسع« الروسي»وفي اوساط الجمهور 

 )اسحق شمير(.« جاسوس»
يبدو أن ايهود باراك كان يدرك هذا الشعور العسكري القومي لدى االسرائيليين الروس، وفي حملة 

 شدد على الرسائل القومية واالمنية في وسائل االعالم الروسية. 1999االنتخابات العام 
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والء لطريق السالم لرابين التي أعلن عنها مرة تلو االخرى في الحملة الموجهة دون التطرق الى ال
لجميع السكان، كنتيجة لذلك فإن روسيين كثر أيدوا باراك؛ والصورة التي اظهرها لهم كانت بعيدة 

 عن شخصية اليساري.
زب كبير حين وما يعرفه كل سياسي اسرائيلي من ح 1999ليس مفاجئا أن ما اكتشفه باراك في العام 

يسعى وراء الناخبين متحدثي الروسية، يتم نفيه من قبل الهوامش الليبرالية لجالية متحدثي الروسية. 
إن سياسة الهويات متعددة الثقافات، التي تلعب دورا مركزيا في النقاش االسرائيلي الحالي، ال تالئم 

تعدد الثقافي في شكله المركزي النقاش االنتقادي داخل المجموعات بأي شكل كان، بل العكس، ال
سواء كان الحديث يدور عن الهويات الخاصة  -اليهودي االسرائيلي يشجع النرجسية في الهوية 

بمجموعات الثقافة واالصل اليهودي المختلف في اوساط االسرائيليين، أو المهتم بالهوية القومية 
 المقدسة ما بعد العلمانية.

العرقية الثقافية أو العرقية  -اولئك الذين يتجرأون على انتقاد الهوية اليوم، و « الهوية»تتم مالطفة 
يتم اعتبارهم خونة تجاه الجالية أو األمة، ويساهمون في تحطيم الموقف الذاتي  -الدينية القومية 

، «حينما ُأسكت عاموس عوز ودافيد غروسمان)»الصهيوني اليهودي، كما قالت تسفيا غرينفيلد 
. في ظل هذه االجواء العامة فان على الهوية الروسية االسرائيلية االستمرار في (20/5، «هآرتس»

االزدهار ومعها أحد المركبات المهمة الرث الماضي الثقافي الذي تمثله العنصرية ما بعد السوفييتية 
 الفيغدور ليبرمان وزئيف الكين.

 «هآرتس»
 26/6/2016الدستور، عم ان، 
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 حاييم لفنسون وأوري بالو 
نقطة االنطالق هي بنما، فقد خرجت منها في السنوات األخيرة عشرات ماليين الشواقل التي سارت 
في مسار مشبوه الى أن دخلت الى صندوق "أمانة"، الذراع االستيطاني لمجلس "يشع" التي تقوم 

بؤر غير القانونية. وفي السياق مرت االموال عن طريق أحد االثرياء بالبناء في المستوطنات وفي ال
السريين في االرجنتين وايضا عن طريق عنوان وهمي في نيويورك وجمعية يسيطر عليها جيدا زئيف 
حيفر )زمبيش(، مدير عام أمانة. كل ذلك حصل في ظل تعرض أمانة لضائقة اقتصادية، واالموال 

لم ساعدتها في االستمرار بدق األوتاد في الطرف الثاني من الخط من الطرف الثاني في العا
 االخضر.
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المعلومات حول سلوك الجمعية التي يسيطر عليها حيفر التي تسمى "صندوق رعاية الفكرة 
. وبعد الفحص أكد 2014الصهيونية" تم نقلها الى مسجل الجمعيات في وزارة العدل في تشرين االول 

ستفهام حول عمل الصندوق ومصدر امواله. ولكن بعد سنة وثمانية اشهر المسجل وجود عالمات ا
من عملية الفحص، فان تقرير المسجل الذي وصل الى "هآرتس" يشير الى أنه ال ينوي فرض 

 عقوبات على الجمعية أو نقل المواد للتحقيق بشكل معمق أكثر لدى سلطات اخرى.
من الجمعية الى شركات حيفر، رغم أن القانون يسمح تقرير "هآرتس" يتابع حركة االموال الدائرية 

بنقل االموال فقط الى المؤسسات غير الربحية. ومن المفروض ان تقدم الجمعيات تقارير حول 
اعمالها، لكن نقل االموال بين الجمعية وبين أمانة لم يتم ذكره في التقرير المالي المقدم لمسجل 

 .2013الجمعيات في 
في منهاتن، يسيطر ميرنبرغ على شركة استثمارية بملكيته. ويمكننا  59ي شارع من مكتبه العالي ف

معرفة كيف جمع رجل االعمال هذا امواله من خالل اعماله وصفقاته في فنزويال تحت قيادة 
الرئيس السابق هوغو شافيز. فقد قام ميرنبرغ،  –الشخص البعيد جدا عن ايديولوجيا المستوطنات

اء ماليين الدوالرات من الوساطة في صفقات لبيع الذهب مع فنزويال. وقد ورد حسب التقارير، باخف
اسم ميرنبرغ في دعاوى تم تقديمها للمحكمة في نيويورك حيث حصل على افضلية في المعاملة 

 بسبب عالقته مع وزير المالية في االرجنتين.
 

 مبالغ خيالية
الذي ينتمي الى الخاليا السرية اليهودية سابقا الطرف الثاني في المعادلة يوجد في اسرائيل. حيفر 

وهو من نشطاء المستوطنات وراء الخط االخضر وله عالقات جيدة مع الجهاز السياسي. صندوق 
رعاية الفكرة الصهيونية هو جزء من شبكة الشركات واالتحادات والجمعيات المرتبطة به التي هي 

كرئيس لحركة أمانة التي تجبي الضرائب من  مسؤولة عن البناء في المستوطنات. ويعمل حيفر
 سكان المستوطنات.

نشاط هذه الحركة يتم عن طريق الشركة االبنة "مباني دار أمانة محدودة الضمان" التي تبني فعليا  
المنازل وراء الخط االخضر. شركة اخرى بملكية أمانة، مسجلة في المناطق وهي تعمل على شراء 

 15من أصل  14تحقيق الشرطة الذي تم في السنوات االخيرة أظهر أن  االراضي من الفلسطينيين.
صفقة عقارات نفذتها الشركة في البؤر التي يفترض اخالؤها، قد تم تزويرها. واضافة الى كل ذلك، 

قبل بدء الفحص من قبل مسجل  2014يقوم حيفر بتشغيل صندوق رعاية الفكرة الصهيونية. وفي 
ل المالية موشيه يوغاف وشخص آخر هو حاييم فوغل، كانوا هم اللجنة الجمعيات كان حيفر ومسؤو 
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االدارية للجمعية. وعلى رأس لجنة الرقابة للجمعية كانت ليئا شرعابي، وهي مديرة الحسابات في 
 أمانة.

في القدس في المركز التجاري  5هذه الجمعيات والشركات عملت من نفس العنوان وهو شارع فارن 
اشكول قرب البنوك وحانوت لبيع اللحوم، ويعمل في المكان اشخاص متدينون فقط: في منطقة رمات 

النساء يضعن الغطاء على رؤسهن والرجال يضعون القبعات ويلبسون الصنادل. وعلى الحائط توجد 
 صور جوية للمستوطنات وفي الغرف توجد ملفات كبيرة عليها اسماء مناطق في الضفة.

ع الجهات وهما الرأس المدبر لتجنيد االموال للمستوطنات، وهما فقط حيفر ويوغاف يرتبطان بجمي
اللذان يعرفان تفاصيل الوضع المالي المانة. ليس فقط الحسابات البنكية بل ايضا غرف التحقيق 
ليست غريبة عليهما. وفي هذه االثناء يتم التحقيق معهما بتهمة الحصول على عمولة من "محو 

 مرة" من قبل وزارة المالية.دين" لشركة تطوير "السا
، وكان منذ البداية جمعية تابعة لمجلس "يشع"، 1978تأسس صندوق رعاية الفكرة الصهيونية في 

وكان فيه في السابق وزير الزراعة اوري اريئيل ورؤساء مجلس "يشع" سابقا. ومع السنين استقال 
 معظم االعضاء وبقي حيفر وحده.
ية الفكرة الصهيونية تثير االنطباع المضلل بأن الحديث يدور عن الميزانيات الضخمة لصندوق رعا

جهة فاعلة. فعليا هي جمعية من دون موظفين، وهي وسيطة بين المتبرعين والمتبرع لهم. من بين 
الجهات التي تحظى بثمار الجمعية يمكن ذكر معهد هار هامور في القدس الذي حصل على مبلغ 

الجديد. تبرعات اخرى بمبالغ أقل تم اعطاؤها للمعاهد العسكرية مليون شيقل لبناء المعهد  5.5
التحضيرية وعطيرت القدس في البلدة القديمة وجمعية تطوير ايتمار وجمعيات اخرى، حيث أن 
زوجة حيفر، رفقة، هي مديرة الحدى الجمعيات وتقوم باجراء جوالت في المعاهد العسكرية 

 التحضيرية في المناطق.
 

 هدايا صغيرة
رغم ازدياد الدعم لصندوق رعاية الفكرة الصهيونية منذ بداية العقد الحالي، إال أن نشاط الجمعية لم 

 17مليون شيقل وأنهت الجمعية عامها بفائض بلغ  20.4خرج من حسابها مبلغ  2013يتسع. ففي 
حساب  مليون شيقل، وفي نهاية تلك السنة بقي في 32خرج مبلغ أكبر هو  2014مليون شيقل. وفي 

 مليون شيقل. 14.7الجمعية مبلغ كبير هو 
في السنوات االخيرة، في اعقاب قائمة من التوجيهات القضائية الجديدة للدولة، حول تمويل البناء في 
البؤر االستيطانية، دخلت أمانة في ضائقة مالية. مشاريع كثيرة علقت بسبب الدعاوى المقدمة في 
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اء من دون مداخيل من البيع والنتيجة: عدم وجود االموال، حيث المحكمة وأبقت أمانة مع نفقات بن
 وجدت صعوبة في تجنيده من اجل االستمرار في الحصول على التمويل البنكي ألعمالها.

في هذه المرحلة هب لمساعدتها صندوق أدار وصندوق رعاية الفكرة الصهيونية. ويظهر تحقيق 
العدل التي تستند الى قانون الجمعيات، تمنع نقل  "هآرتس" أنه على الرغم من أن مبادئ وزارة

االموال الى الجهات التي ليست مؤسسات ربحية، فان االموال نقلت من الجمعية الى شركة مباني 
بعد أن نقل صندوق  2014و 2013بار أمانة وحركة أمانة في حركة دائرية من نقبل االموال. في 

مليون شيقل  40فكرة الصهيونية، قام االخير بدوره في نقل أدار ماليين الشواقل الى صندوق رعاية ال
مليون شيقل الى صندوق رعاية الفكرة الصهيونية من قبل أمانة. فأين  14المانة. وبعد ذلك تم اعادة 

 مليون شيقل؟ هذا ما يفحصه مسجل الجمعيات. 26اختفى مبلغ 
 هآرتس

 25/6/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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