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***
" .1هآرتس" تكشف التفاصيل الكاملة للمبادرة الفرنسية وكيفية تناولها للملفات النهائية ..بلورة
مبادئ وجدول زمني لـ"الحل الدائم"

حلمي موسى :من المقرر أن يعقد غداً في باريس المؤتمر التمهيدي لوزراء خارجية  29دولة
للتحضير للمؤتمر الدولي الذي نادت بعقده المبادرة الفرنسية لحل الصراع العربي -اإلسرائيلي.

وقد نشرت صحيفة "هآرتس" ،للمرة األولى ،فحوى وثيقة وزعتها و ازرة الخارجية الفرنسية على الدول

المشاركة تحدد للمؤتمر هدفاً ،وهو بلورة مبادئ حل قضايا الحل الدائم.

ومن بين أبرز مبادئ المبادرة الفرنسية الداعية إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين

تحديد جدول زمني ألي مفاوضات كهذه.

وأشارت "هآرتس" ،التي حصلت على نسخة من الوثيقة التمهيدية ،إلى أنها ورقة عمل غير رسمية

وزعت على وزراء خارجية  28دولة ،إلى جانب فرنسا ،ستحضر اللقاء ،وليس بينها إسرائيل أو

السلطة الفلسطينية.

وبحسب "هآرتس" فإن ورقة العمل ،التي وزعتها فرنسا ،سوف تناقش اليوم في الجلسة التمهيدية التي
تسبق لقاء وزراء الخارجية ،ويشارك فيها ديبلوماسيون كبار من كل الدول المشاركة ،حيث سيتقرر
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جدول أعمال لقاء وزراء الخارجية .وفي كل حال فإن ورقة العمل هذه تشكل أرضية للمناقشات ،وال
تمثل حالياً سوى الموقف الفرنسي .ومعروف أن أمريكا ودوال عدة تتحفظ إزاء بعض النقاط الواردة

في الورقة الفرنسية.

وتستعرض ورقة العمل الفرنسية خلفية مبادرة السالم الفرنسية ،وتقرر أن النزاع اإلسرائيلي -

الفلسطيني ظل موضوعاً مركزياً في الشرق األوسط .وتقول الوثيقة إن "النزاع يخلق انعدام استقرار
وانعدام أمن ،وهو يشعل خطاباً وعنفاً متطرفاً .إن التقدم نحو حله ظل ملحاً كما كان أبدا".

وتضيف الوثيقة أن حل الدولتين هو الخيار العملي الوحيد إلنهاء النزاع ،وأن أي جهة لم تعرض حالً

أفضل يكون مقبوالً على إسرائيل والفلسطينيين ،ويستجيب لمطامحهما ويربط بين العدل والمتطلبات

األمنية .ومع ذلك يشير الفرنسيون في الوثيقة إلى أن هذا الحل يواجه خطر أن يغدو مستحيالً جراء
استمرار البناء في المستوطنات ،بما فيها مناطق حساسة ،وجراء تحول الحوار إلى عدائي بشكل

متزايد.

وقالت الوثيقة الفرنسية" :ينبغي الحفاظ على حل الدولتين ،وفعل ذلك بشكل عاجل ..إن القبول

بالقدر ليس خيارا ..هناك حاجة لتدخل دولي مستجد".

وتحدد الوثيقة الفرنسية أهداف لقاء وزراء الخارجية ومؤتمر السالم الدولي ،وتقول إن بالوسع التوصل

التفاقية سالم فقط عن طريق المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،لكن بالدرجة نفسها
هناك تشديد على أن الهوة بين الجانبين كبيرة ،وال تجري أية مفاوضات منذ فشل مبادرة السالم

األمريكية في نيسان العام  .2014وفضالً عن ذلك ال توجد إشارات على أن ثمة فرصة ألن يستأنف
الطرفان بنفسيهما المفاوضات ،لذلك هناك ضرورة لخطوة خارجية تدفعهما للعودة إلى طاولة

المفاوضات.

وتقول الحكومة الفرنسية إن بوسع األسرة الدولية المساعدة في تحريك العملية السلمية ،وتدعو

مختلف الجهات الدولية ،خصوصاً دول المنطقة المعنية باستئناف محادثات السالم" ،إللقاء كل ثقلها
في هذه المسألة" .وتقترح الوثيقة سلسلة نشاطات تقوم بها األسرة الدولية ،وفي مقدمتها تحديد مبادئ
حل القضايا الجوهرية في النزاع (الحدود ،األمن ،الالجئين ،القدس ،المستوطنات والمياه) والتي

حولها ستدور مفاوضات مستقبلية.

وجاء في الوثيقة أن بوسع األسرة الدولية "االستناد إلى العمل الذي نفذته الواليات المتحدة في

توضيح القضايا الجوهرية ،والمساعدة في بلورة حلول ،وعرض المساعدة وتقديم الضمانات للتنفيذ".
وكذلك "توفير إطار يرافق المفاوضات حتى إتمامها"" ،وخلق محفزات لتظهر للطرفين ومواطنيهم أنهم

سيربحون بشكل عملي من السالم" ،و "محاولة خلق أجواء يمكن إجراء محادثات سالم فيها".
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وتشدد الوثيقة الفرنسية على اهتمامها بالتفاهمات التي سيتوصل إليها وزراء الخارجية في ختام اللقاء،
والتي ستعرض في بيان ختامي يقال فيه إن حل الدولتين ال يزال ممكناً ،وأن األسرة الدولية تؤيده

وستعرض سبيالً للتقدم نحو تحقيقه.

وأحد المواضيع المركزية التي يهتم الفرنسيون للتوصل إلى توافق بشأنها ،أثناء لقاء وزراء الخارجية،

هو مبدأ الجدول الزمني ألي مفاوضات ستبدأ مستقبالً .وجاء في الوثيقة إن "الوقت ليس عامالً

محايداً في ضوء التآكل الدائم في حل الدولتين ،فالمقاربة القائلة بإدارة مفاوضات ال نهائية تتناقض

مع الواقع على األرض وخطر التصعيد الذي ال يتوقف .وسيتفق الوزراء على مبدأ وجود الحاجة إلى
تحديد جدول زمني واضح للمفاوضات عندما تستأنف ،وستكون حاجة إلجراء تقدير مرحلي لفحص

جدية العملية" .وأوضحت "هآرتس" أن أمريكا ودوال أخرى معنية بأن يكون البيان الختامي للقاء

عمومياً فقط.

ويوضح الفرنسيون ،في الوثيقة ،أنه في ظل وجود عدة سيرورات دولية تجري بالتوازي ،مثل تقرير

الرباعية والمبادرة المصرية ،ثمة حاجة إلجراء أكبر قدر ممكن من المشاورات للتوصل إلى إجماع

أوسع بين الجهات الدولية المشاركة في المبادرة .وتقترح باريس على وزراء الخارجية محاولة التوصل
إلى اتفاق في النقاط التالية:

أ -تقدير موقف مشترك يقضي بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد للنزاع ،وهو معرض للخطر وينبغي
العمل للحفاظ عليه.

ب -اإلعراب عن استعداد كل الدول المشاركة لتقديم الدعم والمساعدة ألي فعل يحافظ على حل
الدولتين ويحققه.

ج -التوصل إلى رؤية مشتركة بشأن طريقة إعادة تحريك العملية السلمية ،وأهداف مؤتمر السالم

الدولي.

د -االتفاق على النشاطات التي ينبغي للدول المشاركة تنفيذها قبيل انعقاد مؤتمر السالم.
ه -االتفاق على موعد المؤتمر.

ويقترح الفرنسيون في الوثيقة تشكيل طواقم ،يهتم كل واحد بإحدى الزوايا :طاقم لبلورة توصيات
لخطوات ينبغي على اإلسرائيليين والفلسطينيين ودول المنطقة اتخاذها على المدى القصير ،حتى قبل

انعقاد المؤتمر الدولي ،للحفاظ على حل الدولتين ومنع أي تصعيد جديد ،وطاقم يبلور الحوافز

االقتصادية للطرفين ،وطاقم ثالث يعنى باألمن والتعاون اإلقليمي.
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 .2بحر :استمرار االحتالل خنق غزة لن يعود عليه إال بالدمار
أن
غزة  -يوسف أبو وطفة :أ ّكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ،أحمد بحرّ ،
الحصار البري والبحري والجوي المفروض على قطاع غزة أدى إلى نتائج مدمرة على المستوى
االقتصادي واإلنساني ،حيث ارتفعت معدالت الفقر في صفوف السكان لتصل إلى نحو  40في

المائة ،يعيشون تحت خط الفقر المدقع ،فيما بلغ معدل البطالة  45في المائة عام  ،2015وهي أعلى

نسبة للبطالة .وقال بحر ،في كلمة له على هامش الجلسة االستثنائية ،إن الحصار اإلسرائيلي
المفروض على غزة منذ عشر سنوات يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي واإلنساني والتفاقيات

جنيف الرابعة ولمبادئ حقوق اإلنسان.

أن االحتالل اإلسرائيلي تفنّن في إيذاء الشعب الفلسطيني بتأييد من األمم المتحدة ،عبر
ولفت إلى ّ
منع دخول مواد البناء واإلعمار والكثير من السلع والبضائع ،باإلضافة إلى تالحق الحروب
اإلسرائيلية ،ومحاولة إجبار الشعب الفلسطيني على التنازل عن حقوقه وثوابته الوطنية.

وبين أن إغالق معبر رفح أدى إلى تفاقم معاناة المرضى والطالب والحاالت اإلنسانية ،حيث بقي
ّ
المعبر مغلقاً طيلة عام  2015ولم يجر فتحه إال بشكل استثنائي لمدة  24يوماً ،في الوقت الذي
يحتاج أكثر من  30ألف فلسطيني في غزة إلى السفر بشكل عاجل.

وطالب البرلماني الفلسطيني ،السلطة وحركة فتح ،بالحفاظ على المبادئ والمفاهيم الوطنية في

التعاطي مع أبناء شعبهم في القطاع ،والتوقف عن ما سماه مشاركة االحتالل وحلفائه في فرض

الحصار على غزة ،والكف عن بيعهم الوهم والخداع واحياء المبادرات الميتة والدعوة إلى مؤتمرات ال
تخدم إال االحتالل.

ودعا بحر ،العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ،والعمل على فك الحصار المستمر منذ فوز

حركة حماس باالنتخابات التشريعية عام  ،2006واقامة ميناء بحري في القطاع ،مطالباً السلطات

المصرية بفتح المعبر بشكل دائم أمام حركة البضائع واألشخاص.

العربي الجديد ،لندن2016/6/1 ،

 .3رياض المالكي :تحريك عملية السالم بحاجة لضمانات
رام هللا-الحياة الجديدة ،الوكاالت :قال وزير الخارجية رياض المالكي بأن السلطة الوطنية الفلسطينية
في ثبات على موقفها تجاه عملية السالم .وأوضح أن تحريك عملية السالم يحتاج إلى ضمانات
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دولية ،أهمها الحصول على مدة زمنية للتفاوض وسقف زمني النسحاب االحتالل اإلسرائيلي من
أراضي عام .1967

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/1 ،

" .4إسرائيل" تقرر اإلفراج عن النائب جرار وحملة اعتقاالت في القدس والضفة
ذكرت عائلة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية وعضو المجلس التشريعي النائب خالدة جرار،
أن سلطات االحتالل قررت أمس اإلفراج عنها غدا ظه اًر عند حاجز جبارة طولكرم ،فيما شنت حملة
اعتقاالت واسعة في القدس والضفة الغربية.

وقالت عائلة جرار "إنه سيتم استقبالها يومي السبت واألحد في ساحة المجلس التشريعي في رام هللا".

ويذكر أن جرار تعاني من مرض السرطان ،وكانت سلطة االحتالل اعتقلتها قبل نحو عامين قضتها

في االعتقال اإلداري دون تقديم الئحة اتهام ضدها.

المستقبل ،بيروت2016/6/2 ،

 .5واصل أبو يوسف :تصريحات نتنياهو وليبرمان تضليل وخداع للمجتمع الدولي
عمان  -نادية سعد الدين :قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،واصل أبو
ّ
يوسف ،إن تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،حول استعداده لمناقشة المبادرة

للنأي بحكومته اليمينية المتطرقة عن العزلة الدولية".
العربية للسالم ،مجرد "مناورة سياسية
ّ
وأضاف أبو يوسف ،لـ"الغد" من فلسطين المحتلة ،إن هذه التصريحات ،التي تساوقت مع نظيرتها
الصادرة عن وزير الحرب اإلسرائيلي الجديد ،أفيجدور ليبرمان ،حول "حل الدولتين" ،ما هي إال

تعد األكثر فاشية ويمينية".
تضليل وخداع للمجتمع الدولي لتبديد مخاوفه حيال حكومة ّ
لفظية لن يكون لها أي انعكاسات على أرض الواقع"،
وأوضح بأن تلك "المواقف مجرد تصريحات ّ

مرجحاً "المزيد من االستيطان وتصعيد العدوان اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في المرحلة

المقبلة ،بينما سيكون الدم الفلسطيني وقود استمرار التحالف اليميني المتطرف في الداخل

اإلسرائيلي" ،بحسبه .وأكد أهمية "اتخاذ إجراءات عملية لموقف يبلور آلية لها عالقة بتوفير الحماية
الدولية للشعب الفلسطيني ،في ظل توقع المزيد من جرائم االحتالل بحق الفلسطينيين ،باإلضافة إلى

بلورة موقف موحد لطرح مشروع إنهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام

 ،1967أمام مجلس األمن الدولي".
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 .6في أول أيام فتحه استثنائيا :السلطات المصرية تغلق معبر رفح بعد مغادرة  4حافالت
غزة :أغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري باتجاه المسافرين المغادرين بعد سفر حافلتين فقط
واثنتين تنسيقات مصرية في أول أيام فتحه استثنائياً لمدة أربعة أيام.

ويأتي إغالق المعبر بعد أن فتحت السلطات المصرية بوابته صباح يوم األربعاء ،حيث غادرت 4

حافالت فقط وأربع سيارات إسعاف تقل عدداً من الجرحى والمرضى ،في حين وصلت حافلة من

الجانب المصري تُقل  4مواطنين.

وزارة الداخلية الفلسطينية2016/6/1 ،

 .7لبنان :السفير دبور يبحث مع الحزب السوي القومي االجتماعي األوضاع الفلسطينية
بيروت :بحث سفير السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور ،مع رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان ،يوم الثالثاء ،سياسات التصعيد التي تنتهجها حكومة االحتالل من
خالل القمع واالعتقال والتهجير والحصار ضد الشعب الفلسطيني ،وسياسة االحتالل االحاللي

لفلسطين.

وشدد المجتمعون على أهمية التصدي للمخططات اإلسرائيلية والتمسك بحق العودة والتحرير ،ورفض

أية مشاريع التي تمس الحقوق الوطنية الفلسطينية.

كما تم بحث أوضاع الفلسطينيين ومعاناتهم في لبنان ،وضرورة حصولهم على الحقوق اإلنسانية
واالجتماعية ،باعتبارها حقوقا مشروعة تعزز تمسك الفلسطينيين بحق العودة إلى أرضهم .وجرى

التأكيد على أهمية تحص ين المخيمات الفلسطينية بما يعزز أمنها واستقرارها ،وتعزيز التنسيق الكامل
مع أجهزة الدولة اللبنانية العسكرية واألمنية ،لمواجهة أي محاوالت تستهدف أمن المخيمات والجوار.

وكالة معا اإلخبارية2016/5/31 ،

 .8أوقاف غزة تشيد بجهود قطر الداعمة للصمود الفلسطيني
غزة  -مصعب اإلفرنجي ،ومحمد جمال :أشادت و ازرة األوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة
بالجهود التي تبذلها قطر لدعم صمود وثوابت الشعب الفلسطيني ،من خالل تنفيذ العديد من البرامج

والمشاريع القطرية في فلسطين المحتلة عامة وقطاع غزة بشكل خاص.

وأثنى مدير عام الوعظ واإلرشاد بالو ازرة يوسف فرحات على دور السفير محمد العمادي رئيس اللجنة
القطرية إلعادة إعمار غزة في تقديم الدعم للو ازرة ببناء ثالثة مساجد في غزة ،واالستجابة والموافقة
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على تمويل مشروع ترميم الجامع العمري الكبير بغزة بتكلفة  200ألف دوالر ،بعد استجابة وتلبية
لنداء و ازرة األوقاف ناشدت فيه أهل الخير للمساهمة في ترميم أقدم معلم إسالمي في القطاع.

الشرق ،الدوحة2016/6/2 ،

 .9موقع شؤون إماراتية :مصاهرة دحالن والرفاعي تزيد من تغلغل األول في المجتمع اإلماراتي
يوماً تلو اآلخر ،يزداد رجل األمن الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحالن تغلغالً في

المجتمع اإلماراتي ،وتزداد سطوته وحظوته لدى شيوخ اإلمارات ،فمستشار محمد بن زايد دخل مرحلة

جديدة بمصاهرة أحد المقربين من ح ّكام اإلمارات.
وقالت وكالة األنباء الرسمية "وام" في خبر اهتمت كل وسائل اإلعالم اإلماراتية بنقله ،أن محمد بن
زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة قد حضر عصر السبت حفل

االستقبال الذي أقامه طالل السيد يوسف الرفاعي في قصر اإلمارات بأبوظبي بمناسبة زفاف نجله

عبد هللا إلى كريمة محمد يوسف دحالن .كما حضر الحفل الذي تخلله تقديم األهازيج التراثية
والفنون الشعبية عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة والمدعوين وأقارب وأهل العروسين.

وبات من المعروف أن دحالن هو اليد اليمنى لمحمد بن زايد ومستشاره األمني ،باإلضافة إلى كونه

العراب األول للثورات المضادة في بالد الربيع العربي ،كما تشير العديد من التقارير إلى أن اإلمارات

بتعاون مصري وأردني باتت تدعم دحالن وتحضره من أجل احتالل مقعد رئاسة السلطة الفلسطينية

بدالً من محمود عباس.

موقع شؤون إماراتية2016/5/29 ،

 .11خليل الحية :الشعب الفلسطيني سيحاكم محاصريه
غ ـزة  -يوســف أبــو وطفــة :أ ّكــد عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس ،والنائــب عنهــا فــي المجلــس
التشريعي ،خليل الحية ،لــ"العربي الجديـد" ،ضـرورة رفـع الحصـار اإلسـرائيلي المفـروض علـى القطـاع،
والعمل على فتح كافة المعابر أمام حركة األفراد والبضائع من والى غزة.

وأض ــاف الحي ــة ،ال ــذي ش ــارك ف ــي جلس ــة اس ــتثنائية عق ــدها المجل ــس التشـ ـريعي ف ــي مين ــاء غـ ـزة ،ي ــوم

األربع ــاء ،إحي ــا ًء ل ــذكرى االعت ــداء اإلسـ ـرائيلي عل ــى س ــفينة مرمـ ـرةّ ،أن ــه س ــيأتي الوق ــت والزم ــان ال ــذي
سيحاكم فيـه الشـعب الفلسـطيني كـل مـن سـاهم فـي فـرض الحصـار ،سـواء كـان فلسـطينياً أو عربيـاً أو
دولياً ،داعياً األطراف المشاركة في فرض الحصار على غزة إلى ضرورة إنهائه.

العربي الجديد ،لندن2016/6/1 ،
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المدمرة بمخيم نهر البارد
 .11لبنان :حماس تعلن عن تخصيص مساعدات دورية ألصحاب المنازل
ّ
بيــروت  -زينــة األخــرس :أعلنــت حركــة حمــاس ،عــن قرارهــا المســاهمة فــي تــوفير مســاعدات ماليــة
ـدمرة فــي مخــيم "نهــر البــارد" ،شــمالي
تُ ّ
خصــص لســداد قيمــة إيجــارات منــازل الالجئــين الفلســطينيين المـ ّ
لبنــان .وأوضــح أحمــد عبــد الهــادي ،نائــب ممثــل الحركــة فــي لبنــان ،أن المســاهمة ستشــمل دفــع بــدل
إيجارات لـ  1880عائلة فلسطينية لم يشملها مشروع إعادة اإلعمار ،بعد تدمير منازلها في مخيم "نهر

البــارد" عــام  .2007وقــال عبــد الهــادي خــالل زيــارة وفــد مــن القيــادة السياســية بـ ـ "حمــاس" فــي لبنــان
للمخــيم ،يــوم الثالثــاء ،إن "مســاهمة الحركــة تــأتي ضــمن التزامهــا بــالوقوف إلــى جانــب أهلنــا فــي مخــيم
نهر البارد ،وتأكيداً على الدفاع عن مطالب الالجئين وتأمين حقوقهم األساسية" ،كما قال.

كما دعا عبد الهادي الحكومة اللبنانية والدول المانحة ووكالـة األمـم المتحـدة لغـوث وتشـغيل الالجئـين

الفلســطينيين "أونــروا" ،إلــى اإليفــاء بتعهــداتها فــي إعــادة إعمــار المخــيم ،مناشــداً األخي ـرة عــودة العمــل
بنظام الطوارئ الذي يوفر ألهالي المخيم اإلغاثة الضرورية.

وشهد مخيم "نهر البارد" عام  ،2007صراعاً بين الجيش اللبناني ومسلحين من حركة "فتح" من جهة،
ومسلحين تابعين لجماعة "فتح اإلسالم" من جهة أخرى ،أسفر عن تدمير المخيم بشكل كامل.

قدس برس2016/6/1 ،

" .12الجهاد" :سماح األردن للشركات اإلسرائيلية باالستثمار بأراضيها ال يعبر عن موقف الشعب
األردني

خالد أبو عامر :تصاعدت في األيام األخيرة ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة والمنددة بقانون صندوق
االســتثمار ،الــذي أق ـره البرلمــان األردنــي فــي  22أيــارم مــايو ،والقاضــي بالســماح للشــركات اإلس ـرائيلية
بحرية االستثمار في المشـروعات الحكوميـة فـي األردن .وجـاءت هـذه الخطـوة فـي الوقـت الـذي تعـاني

فيه "إسرائيل" مما يمكن وصفه بـ"العزلة الدولية" ،جراء استخدامها "العنف المفرط" بحق الفلسطينيين.

وأكــد المتحــدث باســم حركــة الجهــاد اإلســالمي ،داود شــهاب ،أن ســماح الحكومــة األردنيــة للش ــركات
اإلسـرائيلية باالســتثمار فــي أ ارضــيها ال يعبــر عــن موقــف الشــعب األردنــي "الــذي عودنــا علــى مواقفــه

النبيلة تجاه القضية الفلسطينية" .وقال شهاب لـ"عربي "21إنه من "المعيب والعار أن يكون رأس المال
العربــي شـريكا للمحتــل اإلسـرائيلي ،ونحــن ننظــر بخطــورة إلــى هــذا الموقــف ،ألن االحــتالل اإلسـرائيلي

يهدف إلى احتالل األراضي العربية بحجة إنشائه مشاريع استثمارية".

التاريخ :الخميس 2016/6/2

العدد3952 :

موقع "عربي2016/6/1 ،"21
ص

11

 .13حماس :إرادة األسير مفارجة انتصرت على السجان
رام هللا :قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد ،إن إنهاء األسير أديب مفارجة إضـرابه عـن

يوما جاء بعد انتصاره على سجانه ،واذعان مخابرات االحتالل لمطلبه بـاإلفراج عنـه
الطعام بعد ً 60
في موعد محدد .وأكد شديد في تصريح صحفي له يوم األربعاء ،على أن اإلرادة والعزيمة التي تحلى
بها األسير مفارجة ،ومساندة شعبنا ووقوفه لجانبه في إضرابه المشروع هو من أجبر االحتالل علـى

االنكسار والرضوخ إلرادة الحق المشروع.

وتابع "إضراب عدد من األسرى اإلداريين األبطال في اآلونـة األخيـرة وتحقـيقهم النصـر علـى سـجانهم

عبـر أمعـائهم الخاويـة ،لهــو خيـر دليـل علــى أن أسـرانا سينتشـقون عبـق الحريــة قر ًيبـا ،وأن شـعبنا بــات
قر ًيبا من تحقيق نصره على عدوه بصموده وارادته وتضحياته العظيمة".
يذكر أن األسير مفارجة أضرب عن الطعام في سجون االحـتالل ق اربـة شـهرين ،فيمـا علقـه يـوم أمـس

بعــد أن تــم التوصــل بينــه وبــين النيابــة العامــة اإلسـرائيلية إلــى توقيــف تجديــد اعتقالــه مـرة أخــرى ،حيــث
سيتم اإلفراج عنه في  21من شهر ديسمبرم كانون األول القادم.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/1 ،

 .14السجن  25عاما للشاب عالء زيود منفذ عملية الدهس قرب الخضيرة
الناصرة :فرضت محكمة إس ارئيلية في مدينة حيفا أمس ،السجن  25عاما على الشاب عالء زيود من

جنديــة
مدينـة ام الفحــم (منــاطق  ،)48بعــد إدانتـه بتنفيــذ عمليــة فــي مدينـة الخضــيرة ،وأدت إلــى إصــابة ّ
إسرائيلية بجراح صعبة في حين أصيب ثالثة آخرون بجراح متوسطة.

كما أدانت المحكمة زيود بأربع محاوالت قتل باإلضافة إلـى حيـازة سـكين ،كمـا تـم فـرض غ ارمـة ماليـة
عليه ،تصرف للمصابين األربعة على شكل تعويضـات بقيمـة إجماليـة تصـل إلـى  90ألـف دوالر ،فـي
حين طلب وزير الداخلية آرييه درعي من المحكمـة ،سـحب الجنسـية مـن الشـاب ،األمـر الـذي رفضـته

منظمات حقوقية ،بينها منظمة العفو الدولية أمنيستي.
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 .15الضفة :االحتالل يعتقل  12فلسطينيا بتهمة القيام بأعمال مقاومة بينهم سبعة نشطاء من
حماس

الخلي ــل  -زين ــة األخ ــرس :اعتق ــل ج ــيش االح ــتالل اإلسـ ـرائيلي ،ي ــوم األربع ــاء ،اثن ــي وأربع ــين مواطنـ ـاً
فلسطينياً من مدن وبلدات الضفة والقدس المحتلتين ،بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
ممــن وصــفهم بــأنهم
وأقـ ّـر الجــيش اإلس ـرائيلي فــي تقريــر لــه ،باعتقــال اثنــي عشــر شــاباً فلســطينياً فقــط ّ
"مطلوبون" ،بينهم سبعة متهمين بممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.
وأشار التقرير إلى أن االعتقاالت طالت ثالثة شبان من مدينة طوباس وشاب من بلدة طمون (قضاء
طوباس) ،فيما أعلـن االحـتالل عـن اعتقـال سـبعة مـن نشـطاء حركـة المقاومـة اإلسـالمية "حمـاس" فـي

مدينة الخليل ،وشاب من بلدة سعير قضاء الخليل.

قدس برس2016/6/1 ،

 .16نتنياهو :لن نعيد الواقع في القدس إلى ما كان قبل 1967

ذكــرت األيــام ،رام هللا ،2016/6/2 ،أن رئــيس الــوزراء اإلس ـرائيلي بنيــامين نتنيــاهو ،قــال إنــه لــن يعيــد
الوضع في مدينة القدس إلى ما كان عليه قبل حرب حزيران .1967

وقال في جلسة في الكنيست اإلسرائيلي ،أمس ،لمناسبة  49عامـاً علـى احـتالل القـدس الشـرقية :نحـن

نتذكر القدس حتى اندالع حرب األيام الستة ،عندما لم تخضـع المدينـة للسـيطرة اإلسـرائيلية .لـن نعيـد

الواقع إلى الوراء .لسنا بحاجة لنقدم مبررات لوجودنا في القـدس .مصـيرنا صـار مرتبطـاً بالقـدس وهـي
جزء من كياننا القومي والصهيوني.

وأضاف :كان َمن زعم أننا قلنا إننا نريد المسجد األقصى .هذا األمـر ال أسـاس لـه مـن الصـحة .كـان
َمن ادعى أننا ال نملك أي عالقة بجبل الهيكل .هذا االدعـاء غيـر معقـول .لقـد كـان فـي جبـل الهيكـل
معبدان يهوديان منذ نحو  1000عام ونحن ال نملك أي عالقة؟!

عمان ،2016/6/2 ،أن نتنياهو قال ،أمس" ،إن القدس ستبقى عاصمة موحدة
وأضافت الغدّ ،
لإلس رائيليين وستبقى كذلك لألبد ،وهو ما أوضحته حرب األيام الستة ألعدائنا بأننا باقون هنا".
ونقلت وسائل إعالم عبرية عن نتنياهو قوله خالل جلسة في الكنيست إلحياء ما يسمى "يوم القدس"،

"إن جذور اإلسرائيليين في القدس أعمق من جذور أي شعب آخر" .مشي ار إلى "أن حكومته ستبقى
تحافظ على التعايش مع اآلخرين في المدينة المقدسة والحفاظ عليه" .وهاجم نتنياهو قرار منظمة

اليونسكو الدولية منذ فترة باعتبار أنه ال توجد عالقة لليهود بالقدس واألقصى .معتب ار ذلك "أم ار
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سخيفًا هدفه تشويه التاريخ" ،مدعيا أن تلك التصريحات لليونسكو ساهمت في ازدياد الهجمات
باألشهر األخيرة.
 .17نتنياهو :الطريق إلى السالم ال تمر بالمؤتمرات الدولية

ذكرت رأي اليوم ،لندن ،2016/6/1 ،عن د ب أ ،أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قال
األربعاء إن المبادرة الفرنسية الستضافة مؤتمر حول الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ستؤدي فقط إلى

تشدد المواقف الفلسطينية .وأضاف نتنياهو في بلدة صفد بشمال األراضي المحتلة "الطريق إلى
السالم ال يمر من خالل المؤتمرات الدولية التي تحاول فرض اتفاق ،وتطرف المطالب الفلسطينية،

وبالتالي دفع السالم بعيدا" .وأضاف نتنياهو ان "الطريق الوحيد للسالم يمر خالل المفاوضات
المباشرة دون شروط مسبقة بين الجانبين" وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وأوضح "وعن طريق ذلك ،توصلنا إلى السالم مع مصر وكذلك مع األردن ،وهذا ما ينبغي أن يكـون

مع الفلسطينيين".

وأض ــافت عـــرب  ،2016/6/1 ،48ع ــن محم ــود مجادل ــة ،أن نتني ــاهو ه ــاجم ،مس ــاء األربع ــاء ،مب ــادرة
السالم الفرنسية والدول التي يشارك وزراء خارجيتهـا فـي المـؤتمر الـذي دعـت لـه بـاريس ،يـوم الجمعـة

المقبل ،لمعالجة الجمود السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال نتنياهو "إن الطريق إلى السالم ال يمر من خالل المـؤتمرات الدوليـة التـي تحـاول فـرض تسـوية،

وتزيد من تطرف وجمود المطالب الفلسطينية ،وبالتالي نبتعد أكثر من تحقيق السالم".

وتــابع نتنيــاهو "إذا أراد المشــاركون فــي المــؤتمر حقــا تعزيــز الســالم ،فيجــب أن ينضــموا إلــي ويــدعون

الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مفاوضات مباشرة ،هذه الطريق الوحيدة للسالم".
 .18كحلون :خطة لمؤتمر إقليمي لدفع عملية السالم
ـيم المعارضــة
احمــد دراوشــة :دعــا وزيــر
ّ
الماليــة اإلسـرائيلية ورئــيس حــزب "كوالنــو" ،موشــي كحلــون ،زعـ َ
ائيلية ورئيس "المعسكر الصهيوني" يتسحاك هرتزوج ،إلى االنضمام للحكومة كون إسرائيل تتجه
اإلسر ّ
لدخول مسار سياسي إقليمي.

وعــن المســار السياســي الــذي راج الحــديث عنــه بمبــادرة مــن ال ـرئيس المصــري عبــد الفتــاح السيســي،

مجرد تلميحـات فـي الصـحف"
ورئيس الوزراء البريطاني األسبق توني بلير ،قال كحلون إنه "أكثر من ّ
داعيـا هرتـزوج لالنضـمام للحكومـة وأال يف ّـوت نافـذة
حيث هنالك "احتمال النعطافه نوعية في اإلقلـيم"ً ،

تغييرا".
مسار
ًا
المفاوضات التاريخية الذي فتحت ،في المعارضة ال يصنعون
ً
سياسيا وال ينتجون ً
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وأضاف كحلون ،في لقاء عقد بمدينة نتانيا ،أن المبادرة التي يجري الحديث عنها هي "تشكيل مؤتمر

إقليمي ،ينضم إليه جميع المعنيـين فـي اإلقلـيم ،وهـي خطّـة هامـة ،مرغـوب بهـا ،ومسـتحقًة" ،مردفًـا أن
لتقدم سياسي ،وفيها فرصـة إلخـراج عالقـة
مؤتمر كهذا
ًا
"ستغير كل قواعد اللعبة ،وستفتح أفاقًا إضافة ّ
ّ
إسرائيل بجيرانها من الثالجة التي نتواجد بها".

عرب 2016/6/2 ،48

 .19ليبرمان ناقش مع قادة الجيش العودة لسياسة االغتياالت في غزة
غزة :طرقت تقارير إخبارية إسرائيلية لفحوى النقاشات التي جـرت بـين وزيـر الـدفاع اإلسـرائيلي الجديـد
إفيغــدور ليبرمــان ،وقيــادات الجــيش التــي نظمــت لــه حفــل اســتقبال مــع بدايــة تــولي مهامــه الجديــدة،
وكشف النقاب عن قيام الوزير المتطرف الجديد بطرح ملف عودة استخدام الجـيش لعمليـات االغتيـال

فــي قطــاع غ ـزة .وذكــرت تقــارير نقــال عــن إذاعــة إس ـرائيل أن اللقــاء الــذي جمــع ليبرمــان زعــيم حــزب
"إسرائيل بيتنا" المتطرف ،مع قادة الجيش في أول مهام عمله الرسمية ،ناقش في جلسته األولى عددا

مــن القضــايا األمنيــة التــي تخــص غـزة ولبنــان ،ومــن بينهــا عــودة االغتيــاالت المركـزة فــي التعامــل مــع
قطاع غزة ،إضافة إلى العديد من القضايا تم مناقشتها وال يمكن كشفها.

ونقــل عــن ليبرمــان القــول إن إس ـرائيل ستســتخدم "القــوة الحاســمة" فــي أي مواجهــة ألنهــا ال تتحمــل أي

"حــرب اســتنزاف" ،وذلــك فــي إشــارته للحــرب األخي ـرة علــى غـزة صــيف عــام  ،2014التــي اســتمرت 51

يوما .وكان ليبرمـان قبـل وصـوله إلـى مقعـد و ازرة الجـيش ،ينـادي باغتيـال إسـماعيل هنيـة نائـب رئـيس

المكتــب السياســي لحركــة حمــاس ،وكــذلك كــان يــدعو الحــتالل قطــاع غـزة وانهــاء حكــم الحركــة ،وضــم
مناطق الضفة الغربية.

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن ليبرمان خالل استقباله من قيادات الجيش القول إن "وحـدة الشـعب أهـم

مــن وحــدة األرض لــدى تصــادم قــيم هــاتين الوحــدتين" .وأكــد أن إس ـرائيل تســتطيع خــوض حــروب ال
مناص منها وعليها االنتصار فيها.

وأضاف أنه يؤمن بـ"البراغماتية السياسية" ،وأنه في الوقت نفسه يـدعم وجـود "القـوة العسـكرية الجبـارة"،

وقال "في أي مواجهة قادمة يجب على إسرائيل االنتصار فيها بصورة حاسمة".

القدس العربي ،لندن2016/6/2 ،
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 .21زئيف إلكين :الحكومة اإلسرائيلية ترفض المبادرة العربية السعودية
الوكــاالت :أوضــح وزيــر شــؤون القــدس اإلسـرائيلي زئيــف إلكــين ،المقــرب مــن رئــيس الحكومــة بنيــامين
نتنياهو ،أمـس ،أن إسـرائيل تـرفض مبـادرة السـالم العربيـة ،وذلـك فـي تعقيـب علـى تصـريحات نتنيـاهو

ووزيــر الــدفاع اإلس ـرائيلي الجديــد أفيج ـدور ليبرمــان ،أمــس ،حــول حــل الــدولتين .وقــال إلكــين لإلذاعــة
العام ــة اإلسـ ـرائيلية إن ــه ال يعتق ــد أن نتني ــاهو وليبرم ــان بتصـ ـريحاتهما أم ــس قص ــدا أن تك ــون حكوم ــة

إسرائيل قد تبنت مبـادرة السـالم العربيـة "وبالتأكيـد لـيس مركباتهـا المتعلقـة باالنسـحاب إلـى حـدود العـام

 ."1967وأكد أن "حكومة إسرائيل تعارض تقسيم القدس ،كما تعارض االنسحاب إلى حدود ."67

األيام ،رام هللا2016/6/1 ،

 .21الطيبي :قرار رئيس الكنيست خطوة مستهجنة جدا وغير ديموقراطية
الناصرة :رئيس الكنيست يولي ادلشتين ،قرر أمس منع النائب احمد الطيبي من القائمة المشتركة من
إلقــاء كلمــة فــي الجلســة التــي نظمهــا الكنيســت أمــس بمناســبة مــا يســمى ب ــ"يوم القــدس" عشــية ذكــرى
النكسة واحتالل الضفة وغزة .وعليه قررت القائمة المشتركة كلها مقاطعة الجلسة .وقال الطيبي الـذي

يتـرأس ملــف القــدس المحتلــة فـي القائمــة المشــتركة إن منعــه مـن التحـدث يســتهدف منــع النـواب العــرب
من المس برسمية الحدث.

وتــابع "يوجــد هنــا ق ـرار خــاط  .أنــا افهــم أنهــم يريــدون يومــا احتفاليــا ومنــع نائــب عربــي يعــارض ضــم

القــدس ويعتبرهــا منطقــة محتلــة ،مــن إلقــاء كلمتــه .هــذا القـرار يهــدف إلــى منعــي مــن إســماع أريــي بــأن
التعامل مع القدس الشرقية هو إهمال إجرامي وان مقولة القدس الموحدة إلى األبد هي مقولة واهية".

وأوضح الطيبي أنه في اآلونة األخيرة يمنع هو ورفاقه من دخول المسجد األقصـى ،واآلن يتضـح انـه

ال يحق لهم أيضا إسماع موقفهم في هذا اليوم ،معتب ار ذلك "خطوة مستهجنة جدا وغير ديموقراطية".

القدس العربي ،لندن2016/6/2 ،

يعد خرقا للقانون
 .22النائب أسامة سعدي :تعيين ليبرمان وزي ار للدفاع َ
الناص ـرة :النائــب المحــامي أســامة ســعدي (العربيــة للتغييــر-القائمــة المشــتركة) فاجــأ رئــيس الكنيســت
بطلب منحه الحق في طرح مسـألة قانونيـة تعيـين أفيجـدور ليبرمـان وزيـ ار للـدفاع .وأشـار السـعدي إلـى

أن القانون يشير بشكل واضح إلى انه يشترط في تعيين أي وزير أن يكون مواطنا ومقيما في الدولة،
وكون ليبرمان يسكن في مستوطنة ،وهي خـارج حـدود الدولـة ،فـإن الشـروط ال تتـوفر فيـه ،وعليـه فـإن
تعيينه يعتبر خرقا للقانون .وقبيل التوجه بالتماس للمحكمة العليا إللغاء تعيين ليبرمان توجـه السـعدي
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بكتـاب رسـمي وعاجـل للمستشـار القضـائي لحكومـة "إسـرائيل" للطعـن فـي قانونيـة تعيـين ليبرمـان وزيـ ار
للدفاع.

القدس العربي ،لندن2016/6/2 ،

 .23الحكومة اإلسرائيلية تعقد جلسة خاصة لرصد موازنات لتنفيذ مخططات تهويدية جديدة في
القدس

القدس المحتلة – الرأي :قررت الحكومة اإلسرائيلية عقـد جلسـة خاصـة مسـاء األحـد المقبـل ،بمشـاركة
رئيسها بنيامين نتنياهو ورئيس البلدية نير بركات العضو في حزب الليكود.

ومن المقـرر أن يـتم خـالل هـذه الجلسـة اإلعـالن عـن حجـم الموازنـات التـي سترصـد لتنفيـذ مخططـات
تهويدية واستيطانية جديدة في القدس العربية المحتلة.

وحسـب المـراقبين فانـه مـن المتوقـع بعـد جلسـة األحــد اإلعـالن بـرامج تهويديـة غيـر مسـبوقة كجـزء مــن
االحتفاالت بمرور خمسين عاما على ذكرى احتالل القدس الشرقية وما يطلق عليـه "احتفـاالت يوبيـل

القدس".

عمان2016/6/2 ،
الرأيّ ،

" .24الكنيست" :توصية بتمديد سريان قانون منع لم شمل عائالت فلسطينية لمدة عام إضافي
القــدس :أوصــت جلســة مشــتركة للجنــة الخارجيــة واألمــن ولجنــة الداخليــة والبيئــة اإلس ـرائيليتين ،أمــس،
الكنيست بالتمديد ،لعام آخر ،سريان قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي يقضي بمنع لـم شـمل

عائالت فلسطينية.

األيام ،رام هللا2016/6/2 ،

" .25الكنيست" :صيغة جديدة لـ"قانون اإلقصاء"
الناصرة :كشف في إسرائيل أمـس أن طـاقم المستشـار القـانوني لحكومتهـا أعـد صـيغة جديـدة ل ـ "قـانون
اإلقصاء" سيتم اعتمادها تمهيدا للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.

ويدعو االقتراح إلى توسيع الحد األدنى من عدد النواب الذين يمكنهم المطالبة بفـتح إجـراء كهـذا ،مـن

 61نائبــا إلــى  ،75علــى أن يكــون خمســة مــنهم علــى األقــل مــن صــفوف المعارضــة ،مــن أجــل منــع
تص ــفية الحس ــابات السياس ــية ب ــين مجموع ــة نـ ـواب وأخ ــرى .ول ــم يق ــرر رئ ــيس لجن ــة الكنيس ــت نيس ــان

سلوميانسكي حتى اآلن ،ما إذا سيتبنى هذا االقتراح.
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ويوصــي الــنص الجديــد الــذي تــم إرســاله إلــى كافــة أعضــاء اللجنــة بــالتركيز علــى اإلبعــاد المطلــق بــدل
اإلقصــاء .وجــاء في ــه أن هــذا اإلج ـراء ال يس ــتهدف األعمــال غيــر الخطيـ ـرة واألعمــال الخفيفــة ،وانم ــا
للتحديــد بــأن شخصــا "كفــر بمبــادئ الكنيســت" وال يســتحق الجلــوس فيــه .كمــا ان اســتخدام هــذا البنــد

بحسب القائمين عليه يجب أن يكون ناد ار جدا ولكي يتم الشروع بـه يجـب ان يتأكـد أعضـاء الكنيسـت

من توفر كل االختبارات التي حددتها المحكمة العليا ،وان المقصود لـيس طموحـات نظريـة فقـط وانمـا
مدعومة بنشاط متكرر .كما يقترح الطاقم إلغاء سبب رفـض وجـود إسـرائيل كدولـة يهوديـة وديمقراطيـة

م ــن مب ــررات طل ــب اإلقص ــاء ،ألن المقص ــود مقول ــة غامض ــة س ــيكون م ــن الص ــعب عل ــى الكنيس ــت
تفسيرها.

ويقت ــرح ال ــنص الجدي ــد االكتف ــاء بالس ــببين اآلخـ ـرين الـ ـواردين ف ــي االقتـ ـراح األص ــلي :التحـ ـريض عل ــى

العنص ـرية ودعــم الكفــاح المســلح ضــد إس ـرائيل ومــع ذلــك هــذا يعنــي أن عمليــة توجيــه التهمــة الكافيــة

لتبرير اإلبعاد مهمة سهلة جدا.

القدس العربي ،لندن2016/6/2 ،

" .26الكنيست" :مبادرة من سياسيين وأكاديميين تركز على أهمية تعلم اللغة العربية
الناص ـرة – وديــع ع ـواودة :يؤكــد سياســيون وأكــاديميون يهــود علــى أهميــة تقويــة وتعزيــز مكانــة اللغــة
العربية ،خاصةً وأنها لغـة رسـمية فـي إسـرائيل .وقـال رئـيس لجنـة التربيـة والتعلـيم فـي الكنيسـت النائـب
يعقوب مرغي من حركة شاس لليهـود الشـرقيين إن "اللغـة العربيـة هـي أداة مهمـة للتعـرف علـى اآلخـر

وهي جسر يوصل بين مواطني الدولة".

ج ــاء ذل ــك ض ــمن "ي ــوم اللغ ــة العربي ــة" ف ــي الكنيس ــت بمب ــادرة النائ ــب ع ــن القائم ــة "المش ــتركة" يوس ــف

جبارين.

وطالب ميرغي و ازرة المعارف بتخصيص نقاط للطالب الذين يتقدمون المتحانات التوجيهي بالعربيـة.

وأكد أنه يعمل على اقتراح قانون يعزز من مكانة اللغة العربية.

أمــا النائــب البروفيســور يوســي يونــا ،مــن المعســكر الصــهيوني ،فقــد ألقــى خطابــه أمــام الهيئــة العامــة

للكنيســت كــامال باللغــة العربيــة ،حيــث أشــار إلــى أن جــذوره عراقيــة ،الفتــا إلــى أن الموســيقى العربيــة

كانت جزًءا من ثقافة عائلته.
وفــي الســياق ذاتــه ،أكــدت النائبــة كســانيا ســفيطلوفا (المعســكر الصــهيوني) أن العربيــة ليســت فقــط لغــة

المواطنين العرب في البالد ،وانما هي لغة عائالت يهودية كثيرة أيضا .وأضافت "العربية تعتبر اللغة
الخامسة في العالم من حيث االستعمال وهي لغة أكثر من  350مليـون إنسـان ،باإلضـافة لكونهـا لغـة
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رس ــمية ف ــي إسـ ـرائيل ،كم ــا أنه ــا لغ ــة غني ــة المع ــاني والمضـ ـامين ،ل ــذلك يج ــب تعزي ــز مكانته ــا ول ــيس
تهميشها".

القدس العربي ،لندن2016/6/2 ،

 .27الشرطة اإلسرائيلية تمنع الوزير أريئيل من اقتحام المسجد األقصى
القــدس :منعــت الشــرطة اإلس ـرائيلية ،اليــوم األربعــاء ،وزيــر البنــاء واإلســكان اليمينــي المتطــرف أوري
أريئيــل مــن اقتحــام المســجد األقصــى بعــد أن وصــل إلــى المنطقــة لالطــالع علــى أعمــال البنــاء التــي

تنفذها دائرة األوقاف اإلسالمية في منطقة باب الغوانمة.

وبحســب اإلذاعــة العبريــة العامــة ،فــإن أريئيــل أعــرب عــن ارتياحــه لقيــام بلديــة القــدس بتطبيــق األمــر

اإلداري الذي يقضي بوقف تلك األعمال.

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/1 ،

 .28وزارة الداخلية اإلسرائيلية تصادق على  2,100طلب لم شمل قدمت قبل سنة 2003

رام هللا :قالـــت مندوبـــة و ازرة الداخليـــة اإلس ـ ـرائيلية فـ ــي الكنيس ــيت إن وزيـ ــر الداخلي ــة اإلس ـ ـرائيلي قـ ــرر

الموافقة على ما يقارب  2100طلب لم شمل واعطاء حق اإلقامة الدائمة ،تحت شروط معينة منها أن
يكون الطلب مقدم قبل عام  ،2003وعلى مقدم الطلب أن يكون حاصل على تصاريح سارية المفعول

خالل كل هذه السنوات.

مبينــة أن و ازرة الداخليــة اإلس ـرائيلية وســتقوم بإصــدار تعليماتهــا لتنفيــذ هــذا الق ـرار خــالل أســبوعين مــن
اليوم وبعده يبدأ تطبيق وتوزيع لم الشمل على المستحقين.

وجاء ذلك ،في جلسة مشتركة للجنة الداخلية ولجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي ،صـباح
يوم (األربعاء) ،حول قانون المواطنة والحق في الحيـاة العائليـة ،بمشـاركة نـواب القائمـة المشـتركة ،د.

احمد الطيبي ،طلب أبو عرار ،أسامة سعدي ،وعبد هللا أبو معروف.

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/1 ،

 .29مشروع إلقامة بناء استيطاني جديد في سلوان وتصاعد الدعوات لضم "معالي أدوميم" لـ"إسرائيل"
الق ــدس -وكـ ــاالت :يتوقـــع أن تقـ ــرر اللجنـ ــة المحليـ ــة اإلس ـ ـرائيلية للبنـ ــاء والتخط ــيط الي ــوم إقامـــة بنـ ــاء
استيطاني جديد في مركز بلدة سلوان في القدس المحتلة.
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وقالــت مواقــع صــحافية إس ـرائيلية إن الحــديث يــدور عــن بنايــة مكونــة مــن  3طوابــق بــالقرب مــن بنايــة
"جونثان" التي سبق واستولى عليها المستوطنون قبل سنوات ،ومن المنتظر أن تقرر اللجنة مـع بلديـة

االحتالل غدا البدء في عمليـات البنـاء ،فـي حـال لـم يتـدخل رئـيس وزراء إسـرائيل بنيـامين نتنيـاهو فـي
اللحظات األخيرة ويعيق القرار.

ومــن جانــب آخــر أظهــر اســتطالع لل ـرأي حــول ضــم مســتوطنة "معــالي أدومــيم" إلــى الســيطرة الكاملــة
اإلسرائيلية ،أن  %78من اليهود يؤيدون ضمها وفـرض القـانون اإلسـرائيلي عليهـا كمـا هـي الحـال مـع

الجوالن السوري المحتل.

ورحــب "تجمــع أرض إس ـرائيل" فــي الكنيســت اإلس ـرائيلي بنتــائج االســتطالع وهــو يعتبــر وجــود حكومــة

يمــين إس ـرائيلي واســعة فرصــة لتمريــر ضــم مســتوطنة "معــالي أدومــيم" فــي الكنيســت اإلس ـرائيلي خــالل
دورتهــا الصــيفية الحاليــة ،وأكــد عــدد مــن أعضــاء الكنيســت فــي هــذا التجمــع أنهــم ســوف يســارعون فــي

عرض مشروع ضم المستوطنة أمام الكنيست.

األيام ،رام هللا2016/6/1 ،

" .31هآرتس" :سلطات اإلسرائيلية تُفرج عن المتهم الرئيسي في جريمة دوما
رام هللا -ترجمــة خاص ــة :أطلقــت س ــلطات االحــتالل ي ــوم األربعــاء ،ســراح المــتهم الرئيس ــي فــي تنفي ــذ
جريمــة حــرق عائلــة الدوابشــة فــي بلــدة دومــا بنــابلس ،وذلــك بعــد اعتقالــه إدارًيــا لمــدة  10أشــهر ،حســب
موقع "هآرتس" باللغة اإلنجليزية .وقال الموقع ان مئير ايتنغر ،حفيد الحاخام المتطرف مائير كاهانـا،

اعتقل بعد اتهامـه بحـرق عائلـة الدوابشـة فـي قريـة دومـا قـرب مدينـة نـابلس فـي تمـوز الماضـي لمـدة 6

أشــهر ،وقــد تــم تمديــد اعتقالــه لمــدة أربعــة أشــهر أخــرى بعــد ذلــك ،وأُقــر األف ـراج عنــه اليــوم بعــد رفــض
تمديــد اعتقالــه .وذكــر الموق ـع أن ايتنغــر سيخضــع لعــدد مــن القيــود بعــد األف ـراج عنــه ،إذ ســيمنع مــن

شخصا.
دخول أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية ،كما سيمنع عليه االتصال بـ 93
ً

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/1 ،

" .31يديعوت أحرونوت" :تسريب فيديو يفضح وضع سكين بجانب الشهيد الشريف
القدس المحتلة – الرأي :نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم األربعـاء تسـجيالً مصـو اًر لمـا
بعد إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل جنوب الضفة الغربيـة فـي مـارس الماضـي برصـاص

جنــدي مــن جــيش االحــتالل وذلــك بعــد إصــابته بعــدة طلقــات .وأظهــر التســجيل الجديــد قيــام أحــد جنــود

االحــتالل بتقريـب الســكين مــن الشــهيد بعــد أن لفــظ أنفاســه وذلــك فــي محاولــة لبيــان وجــود خطــورة مــن
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الشهيد ما برر تصفيته باإلعدام عن قرب ،وبين التسجيل وجود جثمان الشهيد على الشارع فيما بدت
السكين بعيدة عنه حيث مرت سيارة إسـعاف مـن المكـان وبعـدها قـام أحـدهم بـدفع السـكين برجلـه نحـو

جثة الشهيد.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2016/6/1 ،

 .32الشرطة اإلسرائيلية تعتقل مراسل قناة العالم اإليرانية
القدس المحتلة  -أ ف ب :أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أمس إنها اعتقلت مراسل قناة "العالم" اإلخباريـة
اإليرانية باللغة العربية بسام الصفدي في هضبة الجوالن السوري المحتل.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري في بيان أنه "يشتبه بقيامه بنشر (معلومات) داعمة لمنظمـة

إرهابيــة والتح ـريض علــى العنــف واإلرهــاب" .ووفــق الشــرطة ،فــإن محكمــة الناص ـرة (شــمال إس ـرائيل)

مددت اعتقاله حتى يوم األحد.

وقالت قناة "العالم" اإلخباريـة فـي بيـان إن "قـوات االحـتالل اعتقلـت م ارسـل العـالم فـي الجـوالن السـوري

المحتـل بســام الصــفدي ،عقــب دهــم منزلـه الكــائن فــي قريــة مســعدة فـي الجـوالن" مشــيرة إلــى أن القـوات

اإلسرائيلية صادرات "معدات التصوير وأجهزة حاسوب وأجهزة اتصال" تعود للصفدي .ونقـل الصـفدي
إلى سجن تسلمون في الجليل األعلى ،وفق القناة.

الحياة ،لندن2016/6/2 ،

" .33هآرتس" :إسرائيلية تعترف بـ"الكذب" حول اتهامها فلسطينيا باغتصابها
ـر ق ــام
الناصـ ـرة – الغ ــد :اعترف ــت امـ ـرأة إسـ ـرائيلية ادع ــت األس ــبوع الماض ــي أن ش ــابا فلس ــطينيا قاص ـ ًا
باغتصــابها ،وان شــابا آخــر قــام بتصــوير الحادثــة فــي مدينــة تــل أبيــب ،أن القصــة "ملفقــة" ،واعترفــت
بذلك خالل التحقيق معها ،وذلك حسبما نشر موقع صحيفة "هآرتس" باللغة اإلنجليزية أمس.

وقــال الموقــع إن الشــرطة اإلسـرائيلية طالبــت أمــس ،بــاإلفراج عــن المـواطنين الفلســطينيين ،علــى الــرغم

يحا.
من اتهام الشاب القاصر بالتواجد داخل إسرائيل دون حيازته تصر ً

ووفقاً للصحيفة ،فإن المرأة التي تعاني من مشاكل عقلية قالت خالل استجوابها "إن عائلتها هـي التـي
لفقت هذه القصة بهدف اإلسـاءة للشـابين الفلسـطينيين" .واتضـح مـن خـالل التحقيـق أن المـرأة والشـاب

الفلسطيني القاصر كانا على عالقة غرامية ،مشـيرةً إلـى أن العائلـة قامـت بتلفيـق القصـة بهـدف إنهـاء
هذه العالقة.
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وقــد تــم اعتقــال الشــابين وهمــا ســكان مدينــة نــابلس ،األربعــاء الماضــي .وادعــت الم ـرأة اإلس ـرائيلية أن
عملية االغتصاب الملفقة وقعت خالل احتفاالت يوم "االستقالل" ،وان الشابين تبوال عليها وشتماها.

عمان2016/6/2 ،
الغدّ ،

 .34معاريف :هدوء واضح بالجبهات المحيطة بـ"إسرائيل"
قال الخبيـر األمنـي اإلسـرائيلي فـي صـحيفة معـاريف يوسـي ميلمـان إن الجبهـات التـي تحـيط بإسـرائيل

من حدودها المجاورة تشهد هدوءا واضحا أكثر من أي وقت مضى.

ففي لبنان تمر هـذه األيـام الـذكرى السـنوية العاشـرة لحـرب لبنـان الثانيـة عـام  ،2006ومـا ازلـت الحـرب

مع إسرائيل تترك آثارها على حزب هللا اللبناني.

وال يبــدو أن حــزب هللا معنــي بجولــة جديــدة مــن المواجهــة العســكرية رغــم أنــه عمــل علــى تقويــة قد ارتــه

التســليحية منــذ انته ــاء الحــرب بص ــورة غيــر مســبوقة ،خاص ــة مــن الق ــذائف الصــاروخية ذات األبع ــاد

المختلفة ،وبات لديه أكثر من مئة ألف صاروخ ،المئات منها تصل إلى أبعد من  250كيلومترا.

وأشار ميلمان إلى أن الحزب -الذي ضاعف عدد قواته منذ انتهاء الحرب إلى ثالثة أضعاف ،وبـات

لديــه أكثــر مــن أربعــين ألــف مقاتــل ،أكثــر مــن نصــفهم فــي صــفوف االحتيــاط -اســتنزف قواتــه داخــل
الحرب في سوريا التي فقد فيها أكثر من  1500مقاتل من صفوفه ،واصابة أكثر من خمسة آالف.

وال يبــدو اليــوم احتمــال نشــوب حــرب بــين حــزب هللا واسـرائيل كبيـرا ،علــى األقــل طالمــا أن الحــرب فــي
سوريا مستمرة ،فالحزب سيبقى متورطا فيها تحت رعاية حليفه اإليراني وما تبقى من نظام األسد.

جدار أمني

وأوضــح ميلمــان -وهــو وثيــق الصــلة بالمؤسســة األمنيــة اإلسـرائيلية -أن الوضــع األمنــي علــى الحــدود
بـين إسـرائيل واألردن يـنعم بهــدوء واضـح ،حيــث تبنـي إسـرائيل الجـزء األول مــن الجـدار األمنــي بطــول

ثالثين كيلومترا ،وعالقاتها مـع عمـان تمـر بظـروف طيبـة جـدا كمـا هـي العـادة ،مـع أن هنـاك أوسـاطا

في إسرائيل تبدي قلقا معينا بشأن مصير المملكة بسبب التطورات اإلقليمية.

وأضاف يبـدو أن الملـك األردنـي عبـد هللا الثـاني نجـح فـي الصـمود أمـام األزمـة الخانقـة التـي تمـر بهـا

بــالده ،س ـواء الضــائقة االقتصــادية ،أو تنــامي أعــداد الالجئــين القــادمين مــن ســوريا الــذين زادوا علــى

نصف مليون الج  .كما أن قواته األمنية تواصل الحفاظ على الحدود في وجه أي مخططات يسعى
لتحقيقها تنظيم الدولة اإلسالمية ،وهناك تعـاون أمنـي وثيـق بـين األجهـزة األمنيـة اإلسـرائيلية واألردنيـة

لتأمين االستقرار على حدودهما المشتركة.
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 .35اإلعالن عن "وثيقة عهد القدس وميثاقها" لمواجهة تسريب العقارات في البلدة القديمة

نشـر المركــز الفلســطيني لإلعــالم ،2016/6/1 ،مــن القــدس المحتلـة ،أن تجمــع عــائالت البلــدة القديمــة

في القدس أعلنوا مسـاء يـوم الثالثـاء 31م5م ،2016بمقـر الجاليـة اإلفريقيـة فـي القـدس عـن "وثيقـة عهـد
القدس وميثاقها" لحماية العقارات المقدسية من التسريب والحفاظ على ما تبقى منها.

جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــالل االجتمـ ــاع الشـ ــعبي الحاشـ ــد الـ ــذي ضـ ــم وجهـ ــاء وأهـ ــالي البلـ ــدة القديمـ ــة ،وممثلـ ــي
المؤسسات ،ولفيف من الشخصيات الوطنية الذين قاموا بالتوقيع على الوثيقة.

واعتبرت الوثيقة أن البقاء في القدس واجب مقدس ،ومن يفرط في أي جزء منها فقد فرط في عقيدته،

وتعهد القائمون عليها بالتصدي لمحاوالت االحتالل الممنهجة لتفريغ البلدة القديمة من أهلها والضـغط

علــى األهــالي لتسـريب بيــوتهم .وأكــدت الوثيقــة أن" :مــن تســول لــه نفســه بيــع عرضــه ووطنــه وضــميره
لالح ــتالل سـ ـواء بطريق ــة مباشـ ـرة أو غي ــر مباشـ ـرة ،يعتب ــر "خارجـ ـاً ع ــن الص ــف ال ــوطني" و"خائنـ ـاً هلل
ولرســوله" ،وال مكــان لــه فــي صــفوف الشــعب الفلســطيني ،وتعلــن العــائالت المقدســية براءتهــا منــه ،وال

حق له على مقدسي ،وال يدفن في مقابرنا ،وال يصلى عليه في مساجدنا وال عزاء فيه".

وكان االجتماع الشعبي افتتحـه رئـيس الهيئـة اإلسـالمية العليـا الشـيخ عكرمـة صـبري بالتأكيـد علـى أن
الوثيقة تكفي للحديث عن نفسها ،وأنه ال بد من الحصانة والصيانة للعقارات ليس داخل البلدة القديمة

وحسب ،وانما تلك الواقعة في محيطها وبخاصة في سلوان.

أما مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني ،فأكد على أن دائرة األوقاف على العهد فـي الحفـاظ
على العقارات اإلسالمية داخل البلدة القديمة ،مطالبا المقدسيين برفـع درجـة التكـاتف لحمايـة العقـارات

من التسريب ،مؤكدا أن ذلك من واجب األمة اإلسالمية بأسرها.

مـن جانبـه ،قـال مصــطفى أبـو زهـرة ،إن كـل عقــار مـن عقـارات البلـدة القديمــة يمثـل حصـنا وقلعـة مــن
قالع األقصى ،وأضاف إن من مسؤولية السلطة الفلسطينية ردع من تسول له نفسه تسريب العقـارات
المقدسية ،كما ناشد الصناديق المانحة اإلسراع بشراء العقارات المعروضة للبيع حتى ال تسرب.

وأضـافت الجزيـرة نــت ،الدوحــة ،2016/6/1 ،نقـالً عــن م ارسـلتها فــي القــدس ،أسـيل الجنــدي ،أن عــدد المنــازل

المهددة باإلخالء لصالح المستوطنين في شرقي القدس يبلغ  140منزالً ،عشرة منها في البلدة القديمة.

وحث مدير المسجد األقصى المبارك عمر الكسواني جميع العائالت التي تتمتع بملكية العقارات على

التوجــه لــدائرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس لتســجيل منــازلهم كوقــف ذري أو إســالمي لحمايــة العقــار
وضمان عدم تسريبه للجمعيات االستيطانية.
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من جهته ،تطرق مدير األمالك الوقفيـة فـي القـدس والمسـجد األقصـى نـاجح بكيـرات إلـى المخططـات
التي يتبعها االحتالل بهدف ترحيل الممتلكات الحضارية اإلسالمية .وحسب بكيرات ،يوجد في القدس

القديمة  1,450عقا اًر وقفياً إسالمياً تشكل ما نسبته  %46من عقارات القدس ،فيما يبلغ عدد العقـارات
المسيحية  1,717عقا اًر بما نسبته  ،%54وتسعى المؤسسة اإلسـرائيلية لالسـتيالء علـى عقـارات جديـدة
تضيفها لتلك التي سيطرت عليها وشوهت معالمها ،بهدف إثبات الوجود والتغلغـل فـي محـيط المسـجد

األقصى المبارك.

 .36المتطرف جليك يهدد بهدم األقصى وصبري :نحن له بالمرصاد
غ ـزة  -أحمــد صــقر :رفــض رئــيس الهيئــة اإلســالمية العليــا فــي القــدس الشــيخ عكرمــة صــبري" ،جملــة
وتفصيالً" ،تصريحات عضو الكنيست اإلسرائيلي عن حزب "الليكود" الحاخام المتطرف يهودا جليـك،

الذي هدد فيها "بهدم كامل" للمسجد األقصى المبارك.

وهـدد جليـك ،فـي حـوار لــه مـع صـحيفة "هـآرتس" العبريـة يــوم األربعـاء 1م ،6دائـرة األوقـاف اإلســالمية
بالقــدس ،أنهــا "ستخســر كــل شــيء ،وأنــه ســيهدم قبــة الصــخرة وكامــل المســجد األقصــى حــال أصــرت

على موقفها بالتمسك بكامل المسجد األقصى ،ورفضت تقسميه".

وأكد صبري ،في تصريح خاص لـ"عربي ،"21أن تصريحات جليك "تنم عن غطرسة احتاللية ستنقلب

على قائلها" ،مشدداً على أنـه "ال تنـازل عـن حقنـا فـي المسـجد األقصـى المبـارك ،وال حـق لليهـود فيـه

ال مــن قريــب وال مــن بعيــد" .وأضــاف" :هــذا ق ـرار ربــاني نتمســك بــه ،ولــن نتنــازل عــن ذرة ت ـراب مــن

األقصــى" ،محم ـالً "المــدعو جليــك والحكومــة اإلس ـرائيلية مســؤولية أي مــس بحرمــة المســجد األقصــى

المبارك".

وحذر صبري مـن "النوايـا المبيتـة ض ّـد المسـجد األقصـى" .ولفـت إلـى أن االحـتالل اإلسـرائيلي "يحـاول
اســتغالل الظــروف المناســبة لفعــل مــا يخططــون لــه" ،مؤكــداً أن كافــة الهيئــات اإلســالمية وأهـل القــدس
عموماً "بالمرصاد لهؤالء المتطرفين" .وقال الشـيخ صـبري" :نحـن نـرفض أي إجـراء يقـوم بـه ،كمـا أننـا
نرفض أن يزور أو أن يقتحم األقصى ألنه مطرود سلفا".

وأوضــح جليــك أنــه "فــي حــال وقعــت حــرب لهــذا الســبب فــإن الخاســر ســتكون هــي دائ ـرة األوقــاف"،
بحسب تقديره.

وقال" :إن سياسة فرض األمر الواقع على األوقاف ،وزيادة عـدد اليهـود المقتحمـين للمسـجد األقصـى،

سيؤدي حتماً إلى فرض أمر واقع جديد يتمثل فـي فـرض تقسـيم األقصـى بـين المسـلمين واليهـود ،عـن
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طريق تخصيص أوقات صالة خاصة ومنفردة لكل منهمـا" ،وفـق تخطيطـه حيـث يـدعو جليـك بشـكل
مكثف القتحام المسجد األقصى ،واقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.

موقع "عربي 2016/6/1 ،"21

 .37االحتالل يمنع إقامة "مرافق خدمية" في "األقصى"
القدس المحتلة :أدان رئيس الهيئة اإلسالمية العليـا ،خطيـب المسـجد األقصـى الشـيخ عكرمـة صـبري،
قـرار الســلطات اإلسـرائيلية منــع إدارة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس إقامــة م ارفــق خدميــة (مـراحيض)،

وأمــاكن وضــوء ،خــارج أسـوار المســجد األقصــى .واعتبــر صــبري ،فــي تصـريح مكتــوب األربعــاء 1م،6

ـدخل ف ــي إدارة المس ــجد األقص ــى ،وه ــو إع ــالن ح ــرب عل ــى عب ــادة المس ــلمين،
القـ ـرار بأن ــه "ج ــائر وت ـ ّ
وبخاصة في شهر رمضان المبارك".

وكانت بلدية االحتالل فـي القـدس "أوعـزت إلـى إدارة األوقـاف اإلسـالمية التابعـة لـو ازرة األوقـاف األردنيـة
والتي تدير شؤون المسجد ،بوقف األعمال الجارية حالياً إلنشاء مبنـى يشـمل مـراحيض فـي منطقـة بـاب

الغوانمة ،في الجانب الغربي من المسجد ،باعتبارها مخالفـة للقـانون وبـدون تـرخيص وبـدون اتبـاع قواعـد
األمان" ،وفق ما أعلنت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة .وقالت البلدية "وصدر أمر بهذا الخصوص في ختـام
جلسة عقدت برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ،عقب شكوى قدمتها لجنة آثار إسرائيلية".

وامتنعت إدارة األوقاف اإلسالمية عن التعقيب علـى القـرار ،بـالرغم مـن االتصـاالت المتكـررة مـن قبـل

األناضول بمديرية األوقاف والناطق الرسمي باسمها.

وقال الشيخ صبري "نحمل السلطات المحتلة المسؤولية عن أي إجراء يؤدي إلى عرقلة أداء العبـادات
للمسلمين في شهر رمضان المبارك ،وفي غيره من األشهر".

فلسطين أون الين2016/6/1 ،

 .38التفكجي :فصل األحياء العربية بالقدس المحتلة على طاولة الحكومة اإلسرائيلية
عمان  -نادية سعد الدين :قال مسؤول فلسطيني إن "مشروعاً لفصل األحياء الفلسطينية العربية ،فـي
ّ
القدس المحتلة ،مطروح حالياً للتنفيذ على طاولـة الحكومـة اإلسـرائيلية اليمينيـة ،ممـا يه ّـدد وجـود زهـاء

 100ألف فلسطيني بالمدينة المحتلة".

التفكجــي ،لــ"الغد" مــن
وأوضــح مــدير دائـرة الخـرائط والمســاحة فــي بيــت الشــرق بالقــدس المحتلــة ،خليــل
ّ
فلســطين المحتلــة ،إن انضــمام زعــيم حــزب "إس ـرائيل بيتنــا" اليمينــي المتطــرف ،أفيج ـدور ليبرمــان ،إلــى

التفكجـي ،إن
"سيسـرع مـن االسـتيطان والتهويـد فـي األ ارضـي المحتلـة" .وأضـاف،
ّ
الحكومة اإلسـرائيلية ّ
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"مجــيء ليبرمــان للحكومــة يعنــي تنفيــذ مشــروع فصــل األحيــاء العربيــة الفلســطينية فــي القــدس المحتلــة،
باعتباره أول من طرح قضية االنفصال تحسباً من محاذير األغلبية السكانية الفلسطينية علـى حسـاب

المستوطنين" .ولفت إلى أن "هذا المشروع سيجد طريقه للتنفيـذ ،فـي ظـل التوافـق اإلسـرائيلي الـداخلي،
عل ــى المس ــتويين السياس ــي واألمن ــي ،م ــن خ ــالل الفص ــل ال ــديمغرافي ،ألج ــل ال ــتخلص م ــن الس ــكان
الفلسطينيين وتحقيق األغلبية السكانية اليهودية المطلقة في القدس المحتلة".

ـردت ،مــن خــالل جــدار الفصــل العنصــري ،زهــاء  150ألــف فلســطيني،
وبـ ّـين أن ســلطات االحــتالل "طـ ّ
مــن مــدينتهم المحتلــة ،مــن إجمــالي  350ألــف فلســطيني ،بينمــا تريــد الــتخلص مــن  100ألــف فلســطيني

ـب المزيـد مـن الحـواجز العسـكرية،
آخرين عبر سياسة الفصل" .وأشـار إلـى "المخطـط اإلسـرائيلي بنص ّ
وتقييد حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين مـن خـالل ربـط عمليـة الـدخول والخـروج مـن القـدس المحتلـة
بــإذن إسـرائيلي" .واعتبــر أن "المرحلــة المقبلــة ستشــهد تنفيــذ المزيــد مــن المشــاريع االســتيطانية وتصــعيد
وتيرة العدوان اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ،وخروج المشـاريع االسـتيطانية التهويديـة مـن األدراج

إلى الطاولة ،في ظل حكومة تعد األكثر فاشية وعنصرية إسرائيلية".

عمان2016/6/2 ،
الغدّ ،

 .39مخطط إسرائيلي لنقل أحياء مقدسية لمناطق السلطة
القــدس  -الجزيـرة نــت :تــداولت وســائل إعــالم إسـرائيلية مــؤخ اًر خطــة أعــدها رئــيس بلديــة االحــتالل فــي
القــدس نيــر بركــات تمهيــداً لدخولــه الحلبــة السياســية ،تقضــي فــي بعــض بنودهــا بنقــل أحيــاء مقدســية
لســيطرة الس ــلطة الفلس ــطينية ،مش ــيرة إلــى تب ــاين إسـ ـرائيلي إزاء ه ــذه الخطــة .وتق ــول القن ــاة اإلســرائيلية
العاشـرة إن خطـة بركـات تقضـي بنقـل بعـض األحيــاء خـارج حـدود الجـدار الفاصـل المحـيط فـي مدينــة
القدس ،بهدف تحديد الخطوط النهائية للمدينة لتصبح السلطة الفلسطينية مسيطرة على هذه األحياء.

وتتفق الخطة مع دعوات حركة إنقـاذ القـدس اليهوديـة لنقـل  23قريـة فلسـطينية مـن السـيادة اإلسـرائيلية

للسلطة الفلسطينية ،وعدم إبقاء  220ألف فلسطيني داخل حدود بلدية القدس كما يراها االحتالل.

مــن جهتهــا ،توضــح القنــاة اإلســرائيلية الثانيــة أن بركــات يســتند فــي خطتــه إلــى اســتطالع ســابق لل ـرأي

العـ ــام اإلس ـ ـرائيلي أجرت ـ ــه قنـ ــاة الكنيس ـ ــت فـ ــي تش ـ ـرين األولم أكت ـ ــوبر  ،2015وأظهـ ــر أن  %50م ـ ــن
اإلسـرائيليين يوافقــون علــى نقــل األحيــاء العربيــة فــي شـرقي القــدس إلــى الســلطة الفلســطينية ،ويــدعمون

بهــذا التوجــه بعــض القــوى السياســية اإلس ـرائيلية ،فــي حــين رفــض  %41مــنهم أي تنــازل عــن األحيــاء

العربية المقدسية للسلطة الفلسطينية.
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 .41معطيات إسرائيلية :تكاثر اليهود في القدس يتغلب على التكاثر عند الفلسطينيين
تل أبيب :يستدل من معطيات ينشرها معهد "القدس الغربية لد ارسات إسـرائيل" ،أمـس ،أن عـدد اليهـود

فــي القــدس يت ازيــد مقابــل انخفــاض عــدد العــرب بنســبة طفيفــة .وعلــى الــرغم مــن أن نســبة الزيــادة لــدى
العــرب فــي عــام  2014بلغــت  ،%2.7مقابــل  %2.2لــدى اليهــود ،فإنــه ط ـ أر خــالل العقــدين األخي ـرين
انخفــاض فــي نســبة الزيــادة لــدى العــرب ،والتــي بلغــت قبــل عقــدين  ،%3.1بينمــا ارتفعــت الزيــادة لــدى

اليهود من  %1.7قبل عقدين إلى  %2.2في .2014

وينســب المعهــد الزيــادة بــين اليهــود فــي المدينــة إلــى ارتفــاع نســبة المتــدينين اليهــود .وألول مـرة تتجــاوز

نسبة الزيادة الطبيعية لـدى اليهـود النسـبة لـدى العـرب ،والتـي تقـاس بعـدد الـوالدات وعـدد الوفيـات لكـل
ألــف نســمة .وقــد ارتفعــت نســبة الزيــادة الطبيعيــة لــدى اليهــود مــن  23.1فــي عــام  2012إلــى  23.7فــي

 ،2014مقابل انخفاض النسبة لدى العرب ،في الفترة ذاتها ،من  23.7إلى .23.4

وتعرف القدس كمدينة تعيش فيها نسبة كبيرة من العائالت كثيرة األوالد ،وفي سـنة  2014كانـت نسـبة

ال ـوالدة الشــاملة فــي القــدس  3.9للم ـرأة الواحــدة ،وهــي نســبة أعلــى بكثيــر ممــا فــي تــل أبيــب  2.2وحيفــا
 ،2.3بــل أعلــى مــن النســبة فــي "إس ـرائيل" كلهــا  .3.1وهــذه المعطيــات تقلــب المعادلــة المتعــارف عليهــا
التــي تقــول إن الجمهــور العربــي فــي القــدس يتكــاثر بنســبة تهــدد اليهــود .فخــالل ســنوات كانــت فرضــية
العمل لدى موجهي السياسة تعتمد على وجود نسبة  %60من اليهود و %40من العـرب فـي المدينـة،

لكن معطيات  2014تبين أن نسبة اليهود وصـلت إلـى  533,900( ،%63مـواطن) ،مقابـل  %37لـدى
العــرب ( 315,900م ـواطن) .يشــار إلــى أن التقــديرات كانــت تتنبــأ بتحقيــق التســاوي بــين نســبة اليه ـود
والعــرب فــي المدينــة خــالل ســنوات ،لكنــه يتضــح اليــوم أن الواقــع يتغيــر وأن نســبة الـوالدة فــي المجتمــع

العربي تنخفض مقابل ارتفاعها لدى اليهود.

وق ــد تلقف ــت ق ــوى اليم ــين ه ــذه المعطي ــات لترح ــب به ــا وتس ــتخدمها دل ــيالً عل ــى بط ــالن نظري ــة اليس ــار

اإلسرائيلي الذي يقول إن استمرار الصراع سيجعل إسرائيل دولة ذات أقلية يهودية.

الشرق األوسط ،لندن2016/6/2 ،

 .41تنفيذ قرار إخالء عائلة مقدسية من منزلها قرب األقصى
رام هللا :دخــل ق ـرار إخــالء عائلــة مقدســية مــن عقارهــا لصــالح جمعيــة اســتيطانية حيــز التنفيــذ .ويقــع
العقار في حارة السعدية في القدس القديمة على مقربة من المسجد األقصى.
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وكانــت المحكمــة اإلسـرائيلية العليــا قــد ردت االســتئناف الــذي تقــدمت بــه عائلــة مــازن قـ ّـرش علــى ق ـرار
المحكمة المركزية القاضي بإخالئها من منزلها لصالح جمعية عطيرت كوهانيم االستيطانية المتطرفـة
وعليه فإن قرار اإلخالء يعتبر ساري المفعول منذ أمس األربعاء.

وقــال المحــامي مهنــد جبــارة إنــه قــدم اســتئنافا لمحكمــة االحــتالل العليــا علــى ق ـرار المحكمــة المركزيــة

القاضي أضافة إلـى طلـب بتجميـد تنفيـذ القـرار لحـين بحـث االسـتئناف ،إال أن قاضـي المحكمـة العليـا

رفــض االســتئناف وعليــه يكــون قـرار المحكمــة المركزيــة ســارياً الــذي كــان يمهــل العائلــة المقدســية حتــى
األسبوع األول من يونيوم حزيران المقبل لتنفيذ اإلخالء.

القدس العربي ،لندن2016/6/2 ،

" .42قدس برس" ترصد انتهاكات االحتالل في القدس خالل أيار
القدس المحتلة  -مـن فاطمـة أبـو سـبيتان ،تحريـر زينـة األخـرس :رصـدت طـواقم "قـدس بـرس" العاملـة

فــي مدينــة القــدس المحتلــة ،االنتهاكــات اإلسـرائيلية فــي مدينــة القــدس المحتلــة وض ـواحيها خــالل شــهر
أيارم مايو الماضي ،والتي أسفرت عن استشهاد مواطنين فلسـطينيين ،وارتفـع بـذلك عـدد الشـهداء مـن

مدينــة القــدس وض ـواحيها منــذ انــدالع انتفاضــة القــدس مطلــع تش ـرين أولم أكتــوبر الماضــي إلــى 51

شهيداً ،من بينهم ست إناث ،و 11طفالً (ما دون سن الـ  18عاماً).

ورصدت "قدس برس" ثالث عمليات طعن خالل شهر أيارم مايو الماضي في القـدس ،كمـا اسـتهدف
الشبان الفلسطينيون عشرة أهداف إسرائيلية (ال تشمل المواجهات) في القدس وضواحيها بالحجارة.
ّ
ورصدت "قدس بـرس" رشـق القطـار التهويـدي الخفيـف بالحجـارة فـي أثنـاء مـروره بحـي شـعفاط شـمالي

القــدس ،بــالرغم مــن التعزيـزات العســكرية التــي تتواجــد فــي محــيط ســكة القطــار بشــكل دائــم .وتـ ّـم رشــق
ثمانيــة بــؤر عســكرية واســتيطانية فــي القــدس وض ـواحيها بالزجاجــات الحارقــة .وأحصــت "قــدس بــرس"
(متكررة) مع االحـتالل
اندالع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود االحتالل في  15نقطة تماس
ّ
ف ــي المدين ــة وضـ ـواحيها ،م ــا أدى إل ــى إص ــابة أكث ــر م ــن  120فلس ــطينياً برص ــاص االح ــتالل الح ــي
والمطاطي واالختناق نتيجة استنشاق الغاز السام.

وأصيب  23إسرائيلياً (ما بين جندي ومستوطن) بعمليات الطعن ورشـق الحجـارة والزجاجـات الحارقـة،

حيث ُوصفت جراحهم ما بين الطفيفة والمتوسطة والبالغة.
واعتقلــت ق ـوات االحــتالل اإلس ـرائيلي ،خــالل شــهر أيــار الماضــي 111 ،فلســطينياً مــن مدينــة القــدس
المحتلة وضواحيها ،من بينهم ثماني سيدات.
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ورص ــدت وكال ــة "ق ــدس ب ــرس" اقتح ــام نح ــو  963إسـ ـرائيلياً (مس ــتوطنون وعناص ــر عس ــكرية) للمسـ ـجد

األقصى خالل أيار.

كم ــا سـ ـلّمت قـ ـوات االح ــتالل عشـ ـرات الع ــائالت الفلس ــطينية ف ــي س ــلوان والعيس ــاوية أوام ــر إداري ــة أو
إنذارات بهدم منازلها بحجـة "البنـاء بـدون تـرخيص" .وأضـافت أن آليـات االحـتالل هـدمت خـالل شـهر

أيار الماضي ،نحو  19منشـأة تجاريـة وسـكنية مـن بينهـا مصـلى فـي القـدس ،وذلـك فـي كـل مـن بلـدة

وحيــي الصـوانة وشــعفاط وقريــة العيســاوية ،وتجمــع "جبــل البابــا" البــدوي شــرق المدينــة .وأشــارت
ســلوان
ّص
إلـى أن مواطنـاً مـن سـلوان أُجبـر علـى هـدم منزلـه "ذاتيـاً" ،كمـا قـام آخـر بهـدم منشـأته التجاريـة (عبــارة

غرمهما بلدية االحتالل بتكاليف الهدم في حال هدمت اآلليات اإلسـرائيلية
عن ثالثة مخازن) ،كي ال تُ ّ
تلك المنشآت.

قدس برس2016/6/1 ،

 .43نابلس :وزير إسرائيلي يقتحم "قبر يوسف" برفقة عشرات المستوطنين
نـ ــابلس  -مـ ــن يوسـ ــف فقيـ ــه ،تحريـ ــر زينـ ــة األخـ ــرس :اقـ ــتحم وزيـ ــر إس ـ ـرائيلي متطـ ــرف يرافقـ ــه مئـ ــات
المسـتوطنين اليهـود ،فجـر يـوم األربعــاء" ،قبـر يوسـف" فـي مدينـة نــابلس ،وذلـك تحـت حمايـة عســكرية

مشددة من قبل قوات الجيش اإلسرائيلي .وذكر موقـع " "0404العبـري ،أن مئـات المسـتوطنين يتقـدمهم
ّ
وزير الداخليـة اإلسـرائيلي أرييـه أدرعـي وعـدد مـن قـادة حـزب "شـاس" المتطـرف اقتحمـوا "قبـر يوسـف"،
و ّأدوا طقوسا تلمودية في المكان.

قدس برس2016/6/1 ،

 .44محكمة االحتالل العليا تقرر هدم منزل أسير
رام هللا :قـررت محكمــة االحــتالل اإلسـرائيلي العليــا ،اليــوم األربعـاء ،هــدم منــزل األســير مـراد بــدر ،بعــد
أن رفضت االلتماس الذي تقـدمت بـه العائلـة لوقـف القـرار .وذكـرت عائلـة األسـير بـدر أن نجلهـا عنـد

اعتقاله لم يبلغ ( 15عاماً) ،وعليه يجب وقف قرار الهـدم ألنـه لـم يكـن قـد بلـغ السـن القـانوني بعـد إال
أن المحكمة ادعت أن العائلة تتحمل المسؤولية ألنها رفضت استنكار ما قام به ابنها األسير.

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/1 ،
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 .45قوات االحتالل تعتقل  30فلسطينيا
بتـ ار :اعتقلــت ق ـوات االحــتالل اإلس ـرائيلي ،يــوم األربعــاء 1م ،6ثالثــين فلســطينياً فــي أنحــاء متفرقــة مــن

الضفة الغربية .وقال نـادي األسـير الفلسـطيني فـي بيـان لـه ،إن قـوات االحـتالل اقتحمـت مـدن الخليـل
وطوباس وبيت لحم وأحياء عدة بشرقي القدس المحتلة ،وسط إطالق كثيف للنيران ،واعتقلتهم.

عمان2016/6/1 ،
موقع صحيفة الغدّ ،

 .46تقرير 36 :انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خالل أيار /مايو
رام هللا :رصــدت لجنــة دعــم الصــحفيين  36انتهاك ـاً إس ـرائيلياً وقــع بحــق الصــحفيين خــالل أيــارم مــايو
 ،2016باإلضــافة إلــى  20انتهاكـاً داخلي ـاً بالضــفة وغ ـزة .وأكــدت اللجنــة ،فــي تقريرهــا الشــهري ،ارتفــاع
وتيرة االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية فـي األ ارضـي الفلسـطينية المحتلـة

خالل مايو المنصرم.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن سلطات االحتالل ارتكبت  36حالة من االنتهاكات بحق الصـحفيين ،كـان

أهمها إصابة  8صحفيين بإصابات متنوعة ،ووثق حالة اعتقال اثنين ،وتمديد اعتقال ثمانية.

فلسطين أون الين2016/6/1 ،

 .47اعتراض فلسطيني على قرار الصليب األحمر تقليص عدد زيارات عائالت األسرى
القــدس ( -أ.ف.ب :).أكــدت اللجنــة الدوليــة للصــليب األحمــر األربعــاء أنهــا ســتقلص زيــارات عــائالت
األســرى الفلســطينيين مــن الرجــال المحتج ـزين فــي الســجون اإلس ـرائيلية مــن زيــارتين إلــى زيــارة واحــدة

شهرياً من بداية تموزم يوليو المقبل .وتظاهر الثالثـاء نحـو  200فلسـطيني مقدسـي خـارج مقـر اللجنـة

لحضها على العدول عنه ،ورفعـوا الفتـات
الدولية في شرقي القدس المحتلة احتجاجاً على قرار اللجنة
ّ
كتب عليها "تقليل عدد الزيارات هو منع للزيارات" .كما تظاهر أهـالي المعتقلـين واعتصـموا أمـام مقـار
الصــليب األحمــر فــي مــدينتي طــولكرم ورام هللا شــمال الضــفة الغربيــة ،كمــا حصــل اعتصــام فــي مقــر
الصليب األحمـر األحـد فـي مدينـة طوبـاس .ونفـذ أهـالي األسـرى اإلثنـين وقفـة احتجاجيـة فـي محافظـة

الخليل جنوب الضفة الغربية .ودعا نادي األسير الفلسـطيني إلـى تنظـيم هـذه االحتجاجـات مشـي اًر إلـى
أن خطوات احتجاجية آتية ستنفذ في كل المحافظات.
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 .48استشهاد  2,079طفال فلسطينيا منذ انتفاضة األقصى
رام هللا :في اليوم العالمي للطفل الذي يصادف مطلع حزيرانم يونيـو الحـالي يتعـرض أطفـال فلسـطين
إلــى انتهاكــات االحــتالل والمســتوطنين فــي جميــع محافظــات الــوطن .ونشــرت دائ ـرة إعــالم الطفــل فــي
و ازرة اإلعالم أبـرز تلـك االنتهاكـات بحـق الطفولـة الفلسـطينية منـذ بدايـة انتفاضـة األقصـى فـي الثـامن

والعشرين من أيلولم سبتمبر عام  .2000ومنذ بداية انتفاضة األقصى وحتى نهاية أيـارم مـايو 2016

استشهد  2,079طفالً ،وجرح أكثر من  ،13,000واعتقلت قوات االحـتالل أكثـر مـن  .12,000ومـا زال

فــي ســجون االحــتالل  420طف ـالً .وتعــرض  %95مــن المعتقلــين للتعــذيب واالعتــداء خــالل اعتقــالهم.
ويعتقل االحتالل سنوياً نحو  700طفل.

القدس العربي ،لندن2016/6/2 ،

بري ألراضيه
" .49غارات وهمية" إسرائيلية على قطاع غزة وتو ّغل ّ
خــان يــونس  -مــن عبــد الغنــي الشــامي ،تحريــر زينــة األخــرس :توغلــت ق ـوات االحــتالل اإلس ـرائيلية،
صباح يوم األربعاء ،داخل أراضي قطاع غزة من جهة حدوده الجنوبية ،وشرعت بأعمال تجريف فـي

المكان ،بالتزامن مع شن غارات وهمية في أجواء القطاع .وقـال ارصـد ميـداني لــ"قدس بـرس" إن أربـع
جرافات كبيرة خرجت من موقع "كيسوفيم" العسكري شمال شرق خان يـونس ،وتق ّـدمت باتجـاه الجنـوب
وقامت بأعمال تجريف لألراضي الفلسطينية في المكان .وأضاف أن التوغـل تـزامن مـع انتشـار ثـالث
دبابات عسكرية إسرائيلية على تالل رملية في المنطقة الشمالية الشرقية لمحافظة خان يونس.

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات وهمية على قطاع غزة.
وفي السياق ذاتهّ ،
قدس برس2016/6/1 ،

 .51المخرج الفلسطيني أبو أسعد :فيلم "يا طير الطاير" تحية إلى غزة وأهلها
(أ.ف.ب :).أكــد المخــرج الفلســطيني هــاني أبــو أســعد أن فيلمــه "يــا طيــر الطــاير" حــول مســيرة محمــد
عســاف الفــائز بمســابقة "أراب ايــدول" للغنــاء ،هــو "تحيــة لقطــاع غـزة" حيــث كــان أول عمــل ســينمائي

طويل يصور جزئياً أو كليـاً فيـه منـذ عقـدين .ويتنـاول الفـيلم حيـاة محمـد عسـاف مـن قطـاع غـزة الـذي
تمكن بالرغم من العوائق الكثيرة التي اعترت طريقه من الفوز العام  2013بمسـابقة "اراب ايـدول" التـي
يتبارى فيها مشتركون من كل الدول العربية.

ويوضــح أبــو أســعد الــذي رشــح م ـرتين للفــوز بجــائزة أوســكار خــالل مقابلــة معــه فــي الواليــات المتحــدة
حيــث بــدأ عــرض الفــيلم فــي قاعــات الســينما الجمعــة "الفــيلم هــو تحيـة لغـزة" .ويضــيف "أريــد أن يفتخــر
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الفلسطينيون فعال بأنفسهم .أعرف أن الفيلم لن يغير وضعهم ،إال أنه قد يساعدهم على تغيير أنفسهم
وأن يثقوا بأنفسهم".

عمان2016/6/2 ،
الغدّ ،

 .51وزير الخارجية المصري :ال تبادل ألراضٍ مصرية في المبادرة الفرنسية
وكاالت :نفى سامح شكري وزير الخارجية المصري ،يوم األربعاء ،ما تردد عن وجود أفكار لتبادل

أراض مصرية في إطار المبادرة الفرنسية لعملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .وقال شكري،

خالل مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره المجرى ،بيتر سيزيارتو ،في ختام جلسة
مباحثاتهما بالقاهرة" :ليس هناك في الطرح الفرنسي ما يتعلق بتبادل األراضي وليس هناك أي مبادرة

أو أفكار من أي شكل طرح فيها ما يتعلق بالمساس باألراضي المصرية أو أي حديث عن هذا بأي

شكل من األشكال قد يتضمن أية معادلة للتسوية بحيث تكون أراضي مصر ضمن أي معادلة

للتسوية للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي" .وأضاف أن الحديث في المجتمع الدولي مرتبط بعناصر
مستوحاة من ق اررات الشرعية الدولية ومجلس األمن والتي حددت المكونات المختلفة للحل النهائي بما
فيها حدود الدولة الفلسطينية الجديدة وهي أمور تخضع للمفاوضات المباشرة بين الطرفين ومرتبطة

بما هو معروف من حدود الضفة الغربية والكيانات االستيطانية التي أقيمت على األراضي
الفلسطينية واإلسرائيلية وكيفية حل هذه اإلشكالية بشكل يحقق العدالة إلقامة الدولة الفلسطينية".

وأشار "شكري" إلى أن مبادرة السالم العربية تم اعتمادها على مستوى القمة العربية وأعيد تأكيدها في

عده قمم عربية وال تزال مطروحة والتزال عناصرها تصلح ألن تكون محل تنفيذ وتكون أرضية
لعالقات تبنى على أساس السالم بعد أن تقام الدولة الفلسطينية.

وحول مشاركة وزير الخارجية في المؤتمر الدولي للسالم بباريس وما إذا كان هناك طرح مصري

هاما ،ونأمل أن يؤتي بثماره في دفع جهود السالم،
ًا
للمؤتمر ،قال شكري" :مؤتمر باريس يعتبر
تطور ً
وأن يستأنف الطرفان المفاوضات للتوصل لحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع

من يونيو  ،1976وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان الخبير المصري ،مؤسس "موسوعة المعرفة" ،نايل الشافعي ،أكد على حسابه في موقع

التواصل االجتماعي "فيس بوك" ،أن الحكومة المصرية بصدد التفريط والتنازل عن نحو  770كم²
من أراضي رفح والشيخ زويد لتوسعة قطاع غزة ،مقابل تنازل االحتالل اإلسرائيلي لمصر عن 70

كم ²في "برية باران" بصحراء النقب في إطار دعم السيسي للمبادرة الفرنسية.

المصريون ،القاهرة216/6/1 ،

التاريخ :الخميس 2016/6/2

العدد3952 :

ص

32

" .52قدس برس" :مصر سمحت بدخول اإلسمنت والخشب إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
رفح :سمحت السلطات المصرية ،يوم األربعاء ،بإدخال كميات من اإلسمنت والخشب إلى قطاع

غزة ،عبر معبر رفح البري .وقال مصدر في معبر رفح البري لـ"قدس برس"" ،منذ بدء فتح المعبر

صباح اليوم ،بدأت الشاحنات المحملة بمادة اإلسمنت والخشب بالدخول إلى القطاع" ،مشي اًر إلى أنها
شحنات مخصصة لصالح القطاع الخاص .وأضاف أن الكميات المقرر إدخالها من تلك المادتين
غير معروفة حيث من المقرر أن تتواصل عملية توريد اإلسمنت والخشب حتى إغالق المعبر مساء

األحد القادم.

وكانت السلطات اإلسرائيلية قد احتجت لدى نظيرتها المصرية ،لقيام األخيرة بإدخال اإلسمنت إلى

قطاع غزة خالل فتح المعبر ،قبل نحو شهر.

قدس برس216/6/1 ،

 .53وزير العمل اللبناني :ال توجد دالئل تشير إلى احتمال عودة الالجئين الفلسطينيين إلى األراضي
المحتلة

"الوكالة الوطنية لإلعالم" :التقى وزير العمل سجعان قزي الموجود في جنيف للمشاركة في مؤتمر
العمل الدولي ،المفوض السامي لشؤون الالجئين فيليبو غراندي وبحث معه في دور المفوضية

السامية لالجئين في لبنان تجاه النازحين السوريين .وقال قزي بعد اللقاء" :يستبعد غراندي حصول

توطين سوري أو فلسطيني في لبنان ،وان السوريين والفلسطينيين ال يودون سوى العودة إلى بالدهم.
فشرحت له بأن التمنيات شيء والواقع شيء آخر ،إذ ال توجد دالئل تشير إلى احتمال عودة

الالجئين الفلسطينيين إلى األراضي المحتلة ،وال معطيات عن نهاية قريبة للحرب في سوريا أو
لنجاح المؤتمرات الدولية المتعلقة باألزمة السورية ،وان ما يخيفنا كلبنانيين ليس فقط التوطين بمفهوم

التجنيس ،إنما أيضا التوطين كأمر واقع نتيجة وجود جدران مسدودة أمام السوريين والفلسطينيين".

النهار ،بيروت2016/6/2 ،

 .54القناة العبرية العاشرة :صفقة مصالحة تركية إسرائيلية دون رفع الحصار عن غزة
القدس المحتلة :كشفت القناة العبرية العاشرة الليلة النقاب عن توصل الجانبين التركي والصهيوني
لصيغة صفقة مصالحة بين الطرفين ،وذلك في ختام خمس سنوات من القطيعة.
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وتشمل الصفقة تنازل "إسرائيل" عن مطلبها بطرد حركة حماس من تركيا ،وستسمح أنقرة لحماس
بالحفاظ على مكتب تمثيلي هناك ،مقابل عدم توجيه نشاطات معادية داخل األراضي الفلسطينية.

ولم ترد أي تأكيدات أو نفي من مصادر تركية رسمية ،وفقط تواردت األنباء عبر وسائل اإلعالم
العبرية.

في حين شملت الصفقة -التي من المتوقع أن ترى النور قريباً -تنازل تركيا عن مطلب رفع الحصار
عن قطاع غزة ،مقابل منحها صفة خاصة في كل ما يتعلق بالقطاع ،وذلك على غرار مصر ،حيث

ستسعى قدماً في مشاريع تنموية وانسانية بالقطاع.

وبحسب مصادر صهيونية فمن المتوقع التوقيع النهائي على صيغة االتفاق ،خالل اللقاء القادم

ل طاقمي التفاوض ،األمر الذي من شأنه إعادة العالقات إلى سابق عهدها وتبادل السفراء ،وذلك في
نهاية خمس سنوات من القطيعة السياسية ،والتي أعقبت حادثة االعتداء على سفينة مرمرة التركية

عام .2010

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/1 ،

ٍ
عسكري ٍة
سري ٍة
تحولوا باتجاه "إسرائيل"
 .55معاريف :أعداء إيران العرب
ّ
وتوصلوا معها إلى اتفاقات ّ
ّ
ّ
واستخبارية
الناصرة –زهير أندراوس :في الوقت الذي يخلص فيه المتحدثون في مؤتمر صحيفة "جيروزاليم

السنوي ،المنعقد هذا العام في نيويورك ،إلى توقع مستقبل مظلم إلسرائيل ،تأتي
ائيلية
بوست" اإلسر ّ
ّ
وبعيدا
اليد الخليجية وما ُيطلق عليها في تل أبيب دول االعتدال الخليجي ،لتمتد من تحت الطاولة
ً
ّ
يدا من المدد المادي واالقتصادي إلسرائيل ،عبر صفقات بلغت حتى
عن شعوبها ،فتعطي أمالً ومز ً
تباعا في اإلعالم الغربي والعبري ،أعاد
اآلن مئات الماليين من الدوالرات .هذه الصفقات ،التي تنشر ً
محلل الشؤون العسكرية واألمنية في صحيفة "معاريف" ،يوسي ميلمان ،تأكيدها ،عبر مقالة تحليلية

عن الوضع االستراتيجي إلسرائيل في السنوات الماضية ،محاوالً نقض ما ورد من رؤية تشاؤمية

وردت على لسان عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست اإلسرائيليين الذين تحدثوا في
ومستقبل مظلمَ ،
مؤتمر "جيروزاليم بوست".

المقربين إلى دوائر صنع القرار في
في إطار العرض المضاد ،كشف ميلمان ،الذي ُيعتبر من أقرب ُ
وتحديدا االستخبارات على مختلف أذرعها ،كشف النقاب مباشرةً هذه المرة ،عن اآلتي:
تل أبيب،
ً

السنة تحولوا باتجاه إسرائيل ،وتوصلوا معها إلى اتفاقات سرية ،عسكرية
أعداء إيران من العرب ّ
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واستخبارية ،تقدر بمئات الماليين من الدوالرات ،لمصلحة المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات
ائيلية ،والتي لم ُيفصح عنها.
العربية المتحدة ،على ّ
حد قول المصادر اإلسر ّ
المحلل اإلسرائيلي ميلمان إلى
إضافة إلى االتفاقات العسكرية واالستخبارية مع "العرب ُ
السّنة" ،أشار ُ
ّ
تماما عن الخريطة ولم يعد
ّ
أن الخطر الذي كان ُي ّ
ميز الماضي من جيوش عربية تجاه إسرائيل ،زال ً
أيضا ليبيا،
موجوداً ،وذلك يعود إلى اتفاقات السالم مع مصر واألردن ،والى حالة العراق وسورّية و ً

بعضا من أجل البقاء.
التي تفككت إلى كيانات إقليمية مشغولة بمحاربة بعضها ً
وحل مكان هذه الجيوش،
وأ ّكد على ّ
إما تبخرت صأو ضعفت ،بحسب توصيفهّ ،
أن جيوش هذه الدول ّ
ٍ
كخطر على إسرائيل ،أعداء دون دولة ،يتميزون في أنهم مردوعون ومشغولون بأنفسهم وببقائهم ،صأو
مشغولون بمعارك بقاء في ساحات أخرى ،كما هو حال حزب هللا في سورّية ،بحسب قوله.
أن العالقات اإلسرائيلية األردنية ،لم تكن أفضل مما هي عليه
باإلضافة إلى ذلك ،لفت ميلمان إلى ّ
فإن العالقات مع الجانب المصري ،في الجانب
اآلن ،وتتميز بتعاون أمني واستخباري كبير .كذلكّ ،
ضد اإلرهاب في سيناء ،والجانبان ،اإلسرائيلي
العسكري واالستخباري ،تتميز بالتعاون في الحرب ّ
نقاش ٍ
ٍ
ٍ
ومباشر ،حول كيفية التعامل مع "حركة المقاومة اإلسالمية" -حماس في
دائم
والمصري في

قطاع غزة.

المحلل ميلمان قائالً ّإنه بعد عشر سنوات على حرب لبنان الثانية ،في صيف
في الشمال ،ساق ُ
العام  ،2006حزب هللا مردوع .لكن في موازاة ذلكُ ،نواجه واقع الترسانة الصاروخية للحزب ،وجزء
منها بعيد المدى وأكثر دقة وقادر على ضرب معظم المواقع االستراتيجية والعسكرية في إسرائيل.

مع ذلك ،اكتسب الحزب خبرة في التكتيكات القتالية جراء مشاركته في الحرب الدائرة في سورّية،

لكنه يعاني خسائر بشرية.

ار أنهم ال يرغبون في االنجرار إلى جولة
ار وتكرًا
"حماس" ،من جهتها ،مردوعة .قادتها يعلنون مرًا
قتال جديدة في مواجهة إسرائيل .واذا جرى إيجاد حل للمشكالت االقتصادية في غزة ،كما ورد على
لسان وزير النقل واالستخبارات ،يسرائيل كاتس ،من خالل إقامة ميناء بحري عائم مرتبط بجسر مع

سالما ،قد يمتد سنوات.
قطاع غزة ،فمن المحتمل أن تشهد الحدود مع غزة
ً
ٍ
ٍّ
خاص على الحدود في
وبشكل
أما فيما يتعلّق بتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" في سورّية،
ّ
المحلل اإلسرائيلي على الواقع السائد منذ انتشار التنظيمين والفصائل المسلحة على
الجوالنّ ،
شد ّد ُ
ّ
طول الحدود ،مضيفًا ّأنه على الرغم من انتشار إرهابيي تنظيمي القاعدة والدولة اإلسالمية ،على
الجانب السوري من الحدود ،فإنهما تعلما كيفية التعايش مع جيرانهم اإلسرائيليين ،وذلك ألن لديهم

حد تعبيره.
أعداء ،بالنسبة إليهم ،أهم من إسرائيل واليهود ،على ّ
ً
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فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع ،قال لصحيفة
وكان مسؤول إسر
المستوىّ ،
ائيلي رفيع ُ
ّ
إن العالقات التجارية بين إسرائيل ودول الخليج تنفذ في األغلب عبر تركيا وقبرص،
(معاريف) ّ
ٍ
ٍ
مباشر مع دول الخليج ال يعلنون عن موطنهم بصراحة.
بشكل
اإلسرائيليون الذين يعملون
رأي اليوم ،لندن2016/6/1 ،

 .56الغانم :االنتهاكات بحق الفلسطينيين لن تتوقف إال بضغط دولي على الكيان الصهيوني
أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أول من أمس ضرورة خلق ضغط دولي سياسي على الكيان

الصهيوني للحد من االنتهاكات التي يقوم بها تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الغانم إلى الصحافيين عقب ترأسه اجتماع رؤساء البرلمانات األعضاء
في اللجنة الخاصة المعنية بقضية فلسطين والمنبثقة عن االتحاد البرلماني العربي لدعم صمود

الشعب الفلسطيني.

وقال الغانم" :نحن كبرلمانيين سنجتهد في اتباع كل السبل والوسائل الدبلوماسية والبرلمانية السلمية

إلعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه والمساهمة في الحد من االنتهاكات اإلسرائيلية" .وشدد على أن

اإلسرائيليين "لن يخففوا مما يقومون به من انتهاكات اآلن ما لم يكن هناك ضغط دولي سياسي
عليهم وهذا ما نسعى إلى تحقيقه من الجانب البرلماني" ،مؤكد أهمية اجتماع اللجنة والتنسيق العربي
تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

السياسة ،الكويت2016/6/2 ،

 .57الواليات المتحدة ترحب بحديث نتنياهو عن المبادرة العربية
الجزيرة  +رويترز :رحبت و ازرة الخارجية األمريكية بتصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو حول مبادرة السالم العربية .وقال المتحدث باسم الخارجية األمريكية جون كيربي إن المبادرة
العربية ال تزال تحظى بدور أساسي في دعم السالم في المنطقة ،مضيفا "نواصل دعوة الطرفين إلى

أن يظهروا بسياساتهم وأفعالهم التزامهم بحل الدولتين ،ونحن مستعدون لدعمهم بأي وسيلة".

وكان نتنياهو قد قال إن المبادرة العربية التي طرحت في قمة بيروت عام " 2002بها عناصر

إيجابية ،لكنها تحتاج إلى مراجعات".
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 .58مالدينوف يتهم "البيت اليهودي" بقتل األمل بالسالم
وكاالت :اتهم موفد األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف
األربعاء حزب البيت اليهودي ،أحد شركاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في ائتالفه

الحكومي ،بـ"قتل األمل" في التوصل إلى تسوية سلمية.

جاءت تصريحات مالدينوف بعد إعالن وزيرة من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف ،الذي
يشغل عدة حقائب و ازرية في الحكومة اإلسرائيلية ،أن الحزب لن يقوم أبدا بتأييد حل الدولتين.

وقال مالدينوف في بيان إن "إصرار بعض الوزراء في إسرائيل على عرقلة التقدم وقتل األمل عبر

الترويج للمستوطنات غير الشرعية ورفض دولة فلسطينية أمر مثير للقلق".

وكان نتنياهو توصل إلى اتفاق مع زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني القومي أفيغدور ليبرمان

لالنضمام إلى ائتالفه الحكومي ،وكلّفه بحقيبة الدفاع.

وأثار انضمام ليبرمان وتكليفه بحقيبة الدفاع مخاوف بسبب مواقفه المتطرفة ،ولكنه أكد في أول

خطاب له التزامه بحل الدولتين مع نتنياهو.

وردا على ذلك ،أكد حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف المعادي لقيام دولة فلسطينية أنه

سيعارض أي محاولة للتوصل إلى حل الدولتين.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/2 ،

 .59رزمة مساعدات فنية سنغافورية لتطوير االقتصاد الوطني
رام هللا " -وفا" :اتفقت وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة ،مع وفد حكومي سنغافوري ،على تقديم
سنغافورة رزمة من المساعدات الفنية الرامية لتطوير االقتصاد الفلسطيني ،خاصة في مجال

الصناعة وتطوير بيئة األعمال .وأكد الجانبان خالل اللقاء المشترك الذي عقد في مقر الو ازرة بمدينة
رام هللا ،أمس ،أهمية تعزيز عالقات التعاون المشترك في مختلف المجاالت االقتصادية والتجارية،
وبذل الجهود التي من شأنها إقامة مشاريع استثمارية مشتركة ،وتشجيع رجال األعمال في كال

البلدين على االستثمار ،ودعم المناطق الصناعية في فلسطين .وعبر الجانب السنغافوري عن

استعداده للتعاون في هذا المجال وتقديم الدعم الالزم.
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 .61الصليب األحمر يقلص زيارات عائالت األسرى نتيجة تقليص في الموازنة
القدس المحتلة  -أ ف ب :أكدت اللجنة الدولية للصليب األحمر األربعاء أنها ستقلص زيارات
عائالت األسرى الفلسطينيين من الرجال المحتجزين في السجون اإلسرائيلية من زيارتين إلى زيارة

واحدة شهرياً من بداية تموز (يوليو) المقبل.

وقالت لجنة الصليب األحمر التي سهلت الزيارات العائلية لألسرى الفلسطينيين منذ بداية االحتالل

اإلسرائيلي في الخامس من حزيران (يونيو)  1967في بيان أن "اإلجراء اتخذ نتيجة تقليص في

الموازنة والحاجة إلى توفير فعال في تكلفة الحافالت لنقل العائالت من والى السجون في إسرائيل".
وأضافت اللجنة" :أن السجينات والقاصرين وأسرى غزة لن يتأثروا بتقليص الزيارة".

الحياة ،لندن2016/6/2 ،

وعباس في الضفّة
ضد حماس في ّ
 .61ليبرمان ّ
غزة ّ

عدنان أبو عامر

الفلسطينيون في حاجة إلى تعيين أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا وزي اًر للدفاع في
لم يكن
ّ
الحكومية التي يقودها بنيامين نتنياهو منذ ّ 15أيارممايو
بأن التوليفة
ّ 25أيارممايو ،حتّى يقتنعوا ّ
ّ
يمينية
وتطرفاً
 ،2015هي األكثر ّ
ّ
وفي ظلّها توقّفت المفاوضات،

القومية،
ألنها جمعت مختلف األحزاب
في تاريخ إسرائيلّ ،
الدينية و ّ
ّ
واتّسع االستيطان ،واندلعت انتفاضة القدس في أوائل تشرين

األولمأكتوبر .2015
ّ
الفلسطينيون بعيدين عن تعيين ليبرمان ،فصدرت مواقفهم متالحقة يوم تعيينه في 25
لم يكن
ّ
التطرف في إسرائيل ،ووصفت
أن تعيينه ّ
ّأيارممايو ،واعتبرت حماس ّ
مؤشر على ازدياد العنصرّية و ّ
اإلعالمية الفارغة ،وأ ّكدت حركة الجهاد
الفلسطينيين ،بالجعجعة
بأنه بعبع يخيف
فتح تصوير مجيئه ّ
ّ
ّ
ائيليين.
أن تعيينه دليل على ارتفاع
اإلسالمي ّ
الفاشية بين القادة اإلسر ّ
ّ
ّ
"ضم ليبرمان إلى
إن
وقال وزير اإلعالم السابق في حكومة حماس يوسف رزقة ،لـ"المونيتور" ّ
ّ
يعد نجاحاً لنتنياهو ،لحفظ حكومته من االنهيار ،مع عدم وجود فروق جوهرّية
ائيلية ّ
الحكومة اإلسر ّ
لكن
بينهما ،فاالثنان لديهما مواقف يمينية متشابهة من الفلسطينيين ،ويرفضان تقديم تنازالت لهمّ ،
حل الدولتين ،ونهاية المفاوضات مع
ليبرمان ينادي بطرد العرب من أرض فلسطين ،ويعلن وفاة ّ
ضدنا ،وقد ال يعلن الحرب
الفلسطينيين ،ومع ّأنه مزعج ومثير للجدلّ ،
ويهدد به ّ
لكننا ال نخشاهّ ،
ّ
الفلسطينيين ،وتفعيل عمل الجيش اإلسرائيلي
ضد
مباشرة على ّ
غزةّ ،
لكنه قد يلجأ إلى االغتياالت ّ
ّ
ّ
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حقيقية ،تمهيداً للتعامل
رد فعل المقاومة ،وتدحرج األمور إلى حرب
ضد األنفاق ،بما يستجلب ّ
ّ
ّ
غزة كما يرى".
ي مع مستقبل سيطرة حماس على ّ
الجذر ّ
تهدد
ما قد يثير قلق
الفلسطينيين من ليبرمان ،اتّهامه نتنياهو بالفشل في مواجهة حماس التي ّ
ّ
غزة ،زاعماً في  16نيسانمأبريل ّأنها تخطّط إلى احتالل المستوطنات
ائيليين في غالف ّ
اإلسر ّ
الجنوبية في الحرب المقبلة ،تزامناً مع اكتشاف إسرائيل نفقاً لحماس في  18نيسانمأبريل
ائيلية
ّ
اإلسر ّ

مما قد يفتح الباب أمام إمكان تنفيذ ليبرمان تهديداته في  9آذارممارس الغتيال
داخل أراضيهاّ ،
أي مواجهة عسكرّية.
القيادات الفلس ّ
طينية في ّ

أن الرئيس الفلسطيني
ائيلية العاشرة في ّ 23أيارممايوّ ،
بالتزامن مع تعيين ليبرمان ،ذكرت القناة اإلسر ّ
ّ
محمد دحالن مع ليبرمان ،الذي سيسعى إلى توفير
القيادي
عباس خائف من عالقة
محمود ّ
الفتحاوي ّ
ّ
ّ
بأن
الدم لدى األخير ،علماً ّ
الظروف أمام عودة دحالن ،الخصم اللدود ّ
لعباسّ ،
مما يرفع ضغط ّ
ليبرمان ودحالن التقيا في باريس في كانون ثانيميناير  ،2015ولديهما مصلحة مشتركة بإزاحة
عباس عن المشهد السياسي ،فليبرمان يرى عباس محرضا على العنف ضد اإلسرائيليين ،ودحالن

يعتبر بقاء عباس عقبة في طريقه للصعود إلى سلم الرئاسة الفلسطينية.

ي لفتح عبد هللا
السياسية في المجلس التشريعي
وقال رئيس اللجنة
ّ
الفلسطيني وعضو المجلس الثور ّ
ّ
ّ
الفلسطينية عبر تهديدات سابقة
الداخلية
إن "ليبرمان قد يحاول العبث بالساحة
عبد هللا لـ"المونيتور" ّ
ّ
ّ
عدة ،وامكان الذهاب إلى اغتياالت في صفوف القيادات
ضد الرئيس أبو مازن في مناسبات ّ
ّ

لكن
غزة ليثبت لخصومه
الفلسطينية ،وافتعاله حرباً مجنونة في ّ
قويّ ،
ّ
ّ
السياسيين في إسرائيل ّأنه ّ
أن تماسك الجبهة
نتنياهو سيبقى المسيطر على القرار
ي في إسرائيل ،في حين ّ
السياسي والعسكر ّ
ّ
الفلسطينيين مواجهة هذا
مما يفرض على
الداخلية
الفلسطينية سيفشل مخطّطات ليبرمان ّ
ّ
ّ
ّ
ضدهاّ ،

ي بصورة أكثر تماسكاً".
التعيين العنصر ّ
ضدهم ،وآخرها في  20نيسانمأبريل حين
تحتفظ ذاكرة
الفلسطينيين بالتصريحات النارّية لليبرمان ّ
ّ
ضد ما تقوم به حماس من حفر أنفاق على حدود
أن إسرائيل ال يجب أن تقف مكتوفة األيدي ّ
أعلن ّ
غزة منذ صيف  ،2014وطالبهم
وتوعد قادة حماس باالغتيال إذا لم يعيدوا الجنود المفقودين في ّ
ّ
غزةّ ،
بوضع ترتيبات جنازاتهم.
غازي حمد ،وكيل و ازرة الخارجية الفلسطينية بغزة ،وأحد قيادات حماس السياسية البارزة ،قال

"للمونيتور" أن "حماس عرفت سابقا قيادات إسرائيلية أكثر دموية وشراسة من ليبرمان ،مثل أريئيل
شارون الذي ترأس الحكومة اإلسرائيلية بين عامي  ،2005-2001وامتلك صالحيات أكبر بكثير من
ليبرمان ،وكان يغتال قيادات تاريخية كبيرة من حماس بصورة يومية ،مثل الشيخ أحمد ياسين وعبد
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العزيز الرنتيسي وابراهيم المقادمة وصالح شحادة ،لكنه في النهاية لم ينجح في القضاء على حماس،
واليوم ليبرمان يأتي في وقت قد ال تريد فيه إسرائيل حروبا عسكرية مع حماس ،بسب الخسائر التي

منيت بها في الحروب الثالثة األخيرة في أعوام ".2014 ،2012 ،2008

وأضاف حمد "للمونيتور" ،وهو الذي يجري مباحثات يومية مع مسئولين وسفراء أجانب يزورون غزة
لتفقد أوضاعها السياسية واألمنية واالقتصادية ،أن "موقف حماس في تعاملها مع ليبرمان نابع من
التوافق الوطني الفلسطيني بتثبيت التهدئة المتفق عليها مع إسرائيل منذ انتهاء حرب غزة األخيرة

 ،2014وما زالت قائمة حتى اليوم ،لكن حماس لن تسمح باستمرار القصف اإلسرائيلي العدائي
والمبالغ به ردا على أي صاروخ ينطلق من غزة ،وفي حال قرر ليبرمان توسيع رقعة العدوان على

غزة ،فإن أي سلوك من حماس تجاه عدوانية ليبرمان سيكون محكوما بكل موقف ميداني على حدة،

بالتنسيق مع باقي القوى الفلسطينية".

أن ليبرمان في المعارضة سيختلف حين يصبح وزي اًر للدفاع ،محاطاً بهيئة
لكن
الفلسطينيين يعلمون ّ
ّ
ّ
ضد
أركان الجيش ورؤساء األجهزة
األمنية ،الذين قد يطالبونه بالهدوء ،وعدم االندفاع في تهديداته ّ
ّ

غزة األخيرة  2014بمراكمة قدراتها ،بما يجعل
حماس ،التي انشغلت في العامين الماضيين بعد حرب ّ
عما قد يشهده الجانبان في جولة مقبلة ،إذا
من المواجهة العسكرّية األخيرة معها نموذجاً
ّ
مصغ اًر ّ

أتت.

إن "مجيء ليبرمان إلى و ازرة الدفاع
وقال اللواء
الفلسطيني المتقاعد واصف عريقات لـ"المونيتور" ّ
ّ
ضد
ي مقبل مع
سيما في ّ
غزة ،عبر تنفيذ جملة اغتياالت ّ
الفلسطينيين ،ال ّ
ّ
سيتزامن مع تصعيد عسكر ّ
آليات الجيش
قادة المقاومة ،ومحاولة الكشف عن أنفاق جديدة على حدود ّ
غزة ،يتخلّلها ّ
تقدم ّ
ي،
مما قد يستدرج
اإلسر
ائيلي كيلومترات ّ
ّ
عدة داخل حدود القطاعّ ،
الفلسطينيين إلى تصعيد عسكر ّ
ّ
أن مجيء ليبرمان قد
ويتطلّب من المقاومة عدم االستجابة إلى الحراكات
ائيلية ،كما ّ
الميدانية اإلسر ّ
ّ
يستغل ليبرمان انشغال
يسرع في طي صفحة أبو مازن ،باستغالل الحراك اإلقليمي في المنطقة ،وقد
ّ
ّ
ّ
ّ
تم
الواليات المتّحدة
ضد ّ
أي تصعيد سيقوم به ليبرمان ّ
ّ
غزة سيزداد إذا ّ
األميركية بانتخابات الرئاسة ،و ّ

األوروبية للعودة إلى المفاوضات مع
األميركية و
حشر إسرائيل في الزاوية عبر الضغوط
ّ
ّ
الفلسطينيين".
ّ
الفلسطينية ،ونقاشات
مادة دسمة للصحافة ومراكز البحث
ش ّكل تعيين ليبرمان وزي اًر للدفاع اإلسر
ائيلي ّ
ّ
ّ
لسطينيين ،سواء في الضفّة الغر ّبية
ضد الف
شبكات التواصل
االجتماعي ،لقراءة سياساته المتوقّعة ّ
ّ
ّ
ضد حماس.
ضد السلطة
الفلسطينية ،أم في ّ
غزة ّ
ّ
ّ

التاريخ :الخميس 2016/6/2

العدد3952 :

ص

40

إن "خيارات ليبرمان نحو
وقال الباحث
عواد لـ"المونيتور" ّ
الفلسطيني في الشؤون اإلسر ّ
ائيلية عماد أبو ّ
ّ
فلسطينية
شخصيات
شن حرب خاطفة ،عقب اغتيال
الفلسطينيين ستترّكز في سيناريوهينّ ،أولهما ّ
ّ
ّ
ّ

غزة ،وطي ملفّها لفترة ليست
تهي األجواء لتهدئة طويلة مع ّ
وازنة ،وبالتالي تنزلق األمور إلى حربّ ،
ّ
غزة ،لتوجيه ضربة قاصمة
بجر إسرائيل إلى مواجهة واسعة مع ّ
قليلة ،وثانيهما قيام ليبرمان ّ
المتطورة في شكل ملحوظ ،من دون المجازفة باالقتحامات البرّية،
للمقاومة ،والقضاء على قدراتها
ّ
الجوية ،وحتّى لو كانت هذه غير قادرة على حسم
لخطورتها على جنودها ،واالكتفاء بالضربات
ّ
غزة".
لكنها ستدفع
معينة في مستقبل ّ
الحرب لصالح إسرائيلّ ،
الفلسطينيين إلى تسوية ّ
ّ

لكن لديهم
أخي اًر ...على الرغم من قلق
ائيليةّ ،
الفلسطينيين من انضمام ليبرمان إلى الحكومة اإلسر ّ
ّ
تصرفاته ،وعدم االنصياع إلى
بصيص أمل يتمثّل في قدرة جنراالت الجيش اإلسر
ائيلي على ضبط ّ
ّ
الفلسطينيين ،نظ اًر إلى خبرتهم الطويلة في التعامل معهم من
ضد
كل ما يطلبه من
انية ّ
ّ
سلوكيات عدو ّ
ّ
ّ
الناحية العسكرّية ،مقابل خبرته شبه المعدومة في القضايا العسكرّية ،حيث لم يمض أكثر من عام
توجسهم منه يبقى مشروعاً!
واحد في صفوف الجيش اإلسر
ائيليّ ،
لكن ّ
ّ

المونيتور2016/5/31 ،

 .62تسوية في فلسطين أم تصفية ..أم وعد لن ينفذ؟
جميل مطر
عاد الصخب اإلعالمي والسياسي يثير التكهنات حول نوايا أطراف القضية الفلسطينية في الشهور

القادمة .عاد الصخب فجأة بعد سنوات من الصمت والهدوء ،وكثير منهما كان متعمداً ،وربما
ضرورياً ،للتركيز على إثارة أو تهدئة بؤر أخرى في المنطقة .عاد فجأة ليس كما قيل ألن فرنسا

دعت إلى مؤتمر مبهم ومائع ُيعقد في باريس ،ولكن ألن الرئيس المصري خرج عن صمت وتعتيم
التزمهما منذ تولى مسؤولية الحكم ليدلي بتصريح خارج السياق ومن خارج العاصمة.

ال تخرج «المبادرة» الفرنسية عن كونها دعوة لمؤتمر دولي ُيعقد في فرنسا يحرك عملية التسوية
الراكدة ،من دون أي إشارة لمضمون تسوية جديدة أو أفكار طازجة أو تغير جذري في موازين القوة.
بمعنى آخر ،ال جديد في «المبادرة الفرنسية» سوى الرغبة ربما في الحصول على اعتراف دولي

وداخلي بأن الديبلوماسية الفرنسية ما زالت تنبض ،حتى لو كشف نبضها الضعيف عن نفوذ مترٍد
وفقر في األداء وصعوبة في احتالل أو استرداد موقع في القمة الدولية.

«المبادرة» المصرية كذلك ،كلمات أطلقها الرئيس السيسي في خطاب له بأسيوط يجدد بها أمام
اآلخرين استعداد مصر للتدخل لتسهيل الجهود الهادفة الستئناف المفاوضات بين اإلسرائيليين
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والفلسطينيين .يرى محللون أن مجموع كلمات الرئيس المصري ال يشكل «مبادرة مفيدة» أو إضافة
حيوية في سجالت القضية ،ولكن في ظني أنها كانت أكثر من كلمات ،ويجب أن ننظر إليها بعين
الجد واالعتبار ،ألسباب ليس أقلها شأنا أنها صدرت عن رئيس رفض أن يأتي على ذكر إسرائيل
بكلمة رضا أو غضب على امتداد مدته في الحكم ،برغم بشاعة ما ارتكبته إسرائيل وترتكبه من

جرائم وحشية .أستطيع أن افهم منطق المدافعين عن هذا الصمت الطويل .فالرجل ونظامه يريدان

العودة بمصر إلى وضع كانت تبدو فيه مستقرة في الداخل ومرتاحة في الخارج ،وان متآكلة الثروة
والنفوذ والدور .أتصور أن وراء اهتمام المحللين بكلمات الرئيس المصري ما هو أكثر من أنه نطق

باسم إسرائيل في خطاب جماهيري في مدينة بعيدة عن القاهرة ،بؤرة النشاط اإلعالمي.

جاء في خطاب الرئيس كالم عن البناء فوق «المبادرة العربية» التي أقرتها قمة بيروت في العام

 ،2002هذه المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وأثارت ضجة في رأي عربي عام ظن
أنها الخطوة األولى في إعالن المملكة ودول الخليج عن استعدادها المشاركة اإليجابية في تسوية
القضية الفلسطينية ،والتلميح الى إمكان االعتراف بإسرائيل .الحقيقة أن المملكة سبق أن طرحت في

أحد مؤتمرات القمة العربية مبادرة كان قد أطلقها الملك فهد من ست نقاط ،وكان هدفها في ذلك

الح ين طمأنة الواليات المتحدة إلى أن الموقف العربي من مقاطعة «كامب ديفيد» ومبادرة السالم
المصرية لن يستمر طويال .حدث هذا في مطلع عقد الثمانينيات ،أي قبل قمة بيروت ،قمة المبادرة

السعودية ،بعشرين عاما .وقتها انقسمت القمة العربية .إذ طرحت مبادرة السالم السعودية ولم يكن قد
مضى على وقف عضوية مصر في الجامعة العربية أكثر من ثالثة أعوام.

إن إشارة الرئيس المصري في خطابه بصعيد مصر إلى المبادرة السعودية التي أقرتها قمة بيروت

قبل أربعة عشر عاماً ،ال بد أن تجعل المحللين يربطون بين مبادرته وبين تحركات سعودية تسرب
بعضها ،ويتوصلون إلى اجتهاد مفاده أن مصر أرادت بكلمات أدلى بها رئيسها في أسيوط أن تفرض
المبادرة السعودية ،وال شيء غيرها ،أساسا تقوم عليه المبادرات المتوقعة كافة في المرحلة القادمة،

بما فيها «المبادرة» الفرنسية.

لماذا اآلن ،لماذا تحرك فجأة رئيس «اإلليزيه» في باريس ،ولماذا تحرك عالنية وفجأة رئيس

«االتحادية» في القاهرة؟ لماذا نشطت فجأة الديبلوماسية السعودية في اتجاه إسرائيل؟ لماذا تحركت
فجأة عناصر فلسطينية أقامت طويال في المنفى في انتظار لحظة بعينها؟ هل حانت اللحظة؟ هل

توجد أي عالقة بين الصخب العالي في إسرائيل حول «االنزالق» نحو اليمين المتطرف وبين
التطورات اإلقليمية والدولية في شأن القضية الفلسطينية؟ ألم تجر العادة على أن يكون اليمين مهيمنا

في السلطة عند اتخاذ ق اررات مصيرية في إسرائيل وفي المنطقة؟ ماذا عن إيران؟ كم هي بعيدة
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وقريبة في آن واحد من تطورات تتعلق بمستقبل إسرائيل وتحالفاتها في الشرق األوسط؟ هل من نفوذ
وضغوط من جانب إردوغان في اتجاه بعينه ،خاصة وقد عاد متدفقا نشاطا وقوة ومتدخال في المواقع

كافة؟

اإلجابة على هذا النوع من األمثلة تبقى غالباً في حيز التخمين واالجتهاد بسبب الضباب الكثيف
الذي يخيم منذ مدة على قصور الرئاسة ومراكز صنع القرار في عواصم المنطقة كما في عواصم
غربية ،وبسبب التخبط وضعف التنسيق ،وهما من بين عديد النقائص التي اعترفت بها على سبيل

المثال قيادات االتحاد األوروبي في اجتماعاتها األخيرة ،وكذلك قيادات القمة الصناعية السبع في

اجتماعها هذا األسبوع في اليابان .لسنا بحاجة إلى التأكيد على أن كلتا النقيصتين صارتا عالمة
مميزة في صنع القرار الجماعي الغربي كما في القرار العربي ،ال يبقى أمام المعلقين السياسيين سوى
االعتماد على قدراتهم التحليلية والمعلومات البسيطة المتوفرة لفهم جانب مما يدور ،وطرح احتماالت

أو سيناريوهات بعضها صار يضيف تعقيدات إلى وضع هو في أساسه شديد التعقيد.

أستطيع وبإيجاز استخالص اجتهادات من بين أهم ما طرحته بعض التعليقات السياسية العربية
واألجنبية .أفعل هذا من دون تدخل متعمد من جانبي في الرأي والتحليل .فاألمر بالنسبة لي ما زال

يبدو شديد الغموض ،فضال عن أن أغلب تصرفات األطراف تكتسي حساسيات مقلقة ومزعجة .كدنا
من فرط المبالغة في التعتيم على تحركات ونوايا األطراف المباشرين نعتقد بأننا نقترب من تطور

شبيه بمسلسل بدأ بزيارة الرئيس السادات للقدس وانتهى باتفاقية «كامب ديفيد».

خذ مثال الرأي القائل في الغرب واسرائيل بأن التحركات األخيرة للديبلوماسية الدفاعية والسياسية
للمملكة العربية السعودية تشير إلى أن ق ار ار ربما اتخذ بالفعل في شأن احتمال عقد اتفاقية صلح أو
معاهدة سالم أو بروتوكول صداقة وأمن متبادل أو أي صيغة أخرى تؤدي في النهاية إلى إقامة

عالقات ديبلوماسية أ و سياسية بين إسرائيل ودول الخليج ابتداء بالمملكة العربية السعودية أو انتهاء
بها .يردد بعض أصحاب هذا الزعم بأن إصرار المملكة ،وربما إسرائيل بالضغط أو المساومة على
إنهاء مسألة الجزيرتين ،تيران وصنافير ،في تكتم وسرعة ،وقبل أن تحين ساعة التفاوض على

مستقبل األمن والسالم في المنطقة .هذا اإلصرار دليل مادي ومنطقي على أن وراء الصخب الحادث
واالتصاالت الجارية والمفاوضات واالتصاالت السرية الجارية بين أطراف عديدة ،أهدافا أخرى أكثر

وأهم من هدف التوصل إلى تفاهمات فلسطينية ـ إسرائيلية محدودة بمباركة إقليمية ودولية.

أتحسس م يال واضحا ومتزايدا لدى قيادات القوى الفاعلة إعالميا وديبلوماسيا في الشرق األوسط
العتبار أن إقامة عالقات ديبلوماسية بين دول الخليج واسرائيل صارت مسألة وقت ال أكثر.
تحسست ميال نحو اعتبار آخر وهو أن القيادة السياسية المصرية ربما توصلت إلى أن السالم البارد
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القائم حاليا بين مصر واسرائيل ال يمكن ،وال يجب ،أن يدوم طويال .هذا السالم البارد صار ،في
نظر أحد المتخصصين األجانب ،مكلفا للطرفين فضال عن أنه مهدد دائما باالختراق ،طالما ظلت

مساحة العالقات العربية بإسرائيل محدودة بمصر واألردن وقطر ،أو هكذا يردد أنصار التوسع في
العالقات مع إسرائيل.

سمعت وقرأت بوضوح أحيانا وبغموض متعمد في أحيان أخرى أن الديبلوماسية األردنية تستعد

بإجراءات دستورية داخلية وتعبئة ديبلوماسية وشعبية الحتمال أن «تستجيب» لطلب أو «ضغط»
إلعادة دمج الضفة الغربية ،تحت أي اسم ،في المملكة األردنية .هناك في األردن كما في خارجه،

من يعتقد بأن المملكة قد احتلت نتيجة تطورات «الربيع العربي» ،وبخاصة غياب كل من العراق
وسوريا ،وظيفة «القلب» ألي نظام إقليمي يقوم في المنطقة .نعرف أن سوريا «قلب النظام العربي»
ومركز طاقته غائبة ،وقد يطول غيابها .ونعرف أن العراق ،االمتداد الطبيعي لطموحات هذا القلب

نحو الشرق ،غائب وغيابه ثقيل وعنيف .نعرف كذلك أن مصر ،وهي االمتداد أو العمق االستراتيجي
والتاريخي لهذا القلب ،تعيد ترتيب أسبقياتها بعدما ارتبكت األولويات وتداخلت مع أولويات قوى أخرى

في اإلقليم وخارجه .أما وأن األمور وصلت إلى هذا النحو ،فلن يبقى لألردن عمق استراتيجي له
االعتبار سوى نحو الجنوب في المملكة السعودية ونحو الغرب في إسرائيل.

لم يفت على كثير من المحللين مغزى الواقع المتغير في إسرائيل ،هناك حيث يضرب التوتر

قطاعات مهمة في النظام السياسي مع الميل الواضح في المزاج العام نحو التطرف اليميني في
السياسات واآلن في البناء الحزبي .هذا التوجه ،برغم المعارضة البارزة من جانب اليسار والعلمانيين،
يؤذن باحتمال أن تستقر النية اإلسرائيلية على عملية «تدخل جراحي» في العالقة مع الفلسطينيين،
بمعنى القبول بوضع يكون للفلسطينيين فيه حق استخدام كلمة فلسطينية في خرائطهم ،بشرط أن ال

يأخذ هذا الكيان الفلسطيني شكل «الدولة كاملة االستقالل» .ال شك أن ق ار ار كهذا سوف يحتاج إلى
مباركة اليمين المتطرف قبل طرحه للنقاش مع الفلسطينيين في المفاوضات المباشرة التي ستنظم

انعقادها مصر مع فرنسا ،استعدادا لعقد مؤتمر باريس أو نتيجة له.

يصل المحلل السياسي إلى نتائج خاطئة إذا بالغ في قيمة ووزن أحد المتغيرات على حساب متغير
آخر .تعلمنا أن التقدير الرشيد لألوزان النسبية لالعبين األساسيين في أي قضية دولية هو السبيل

الضروري للتوصل إلى نتائج واقعية أو أقوى قابلية للتحقق .في ظل توازنات القوة اإلقليمية الراهنة،

وضغط العنصر اإليراني ،وتعقيدات الوضع المصري ،وصعود اليمين اإلسرائيلي ،واهتراء منظومة

األمن القومي «العربي» ،أخشى ما أخشاه ويخشاه أكثر الفلسطينيين أن يتكرر سيناريو التجربة
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األولى في الصلح مع إسرائيل .تحصل األطراف الرئيسة على غاياتها ،وهي إقامة عالقات كاملة أو
جزئية ،وتحصل فلسطين على وعد لن تنفذه األطراف المتصالحة.

السفير ،بيروت2016/6/2 ،

 .63مــبــادرة لفــتـــح "الطـــريــــق المســـــدود" مـــــع الفلسـطـيـنــيين
شبتاي شافيت
طوفان المبادرات الدولية في السياق الفلسطيني – األوروبية ،العربية ،أو بقيادة أميركية محتملة في

نهاية والية أوباما ،يشير إلى ضرورة تقديم مبادرة إسرائيلية مستقلة ،تدحض السلبية كخطة عمل

وتشكل مفتاحا للخروج من الطريق المسدود.

في ذروة موجة «اإلرهاب» األخيرة وضعت مجموعة من األشخاص األغنياء في التجربة األمنية –

«قادة من أجل أمن إسرائيل» – خطة تدمج خطوات أمنية ،مدنية ،اقتصادية وسياسية ،تجعل مسألة
وجود شريك ثانوية ،وتحافظ في الوقت نفسه على الخيارات للمستقبل .خطة« ،األمن أوال» ،تعتمد
على عدة فرضيات أساس :ال يوجد اليوم احتمال لتسوية دائمة من دولتين ال يمكن القضاء على

«اإلرهاب» بالقوة وحدها استمرار الجمود السياسي سيؤدي إلى موجات عنف أخرى إسرائيل قوية
بما يكفي كي تطور مبادرة مستقلة تؤثر على وضعها في الساحة المحلية ،اإلقليمية ،والدولية .واليكم

مبادئها:

في المجال األمني :استمرار نشر الجيش اإلسرائيلي حتى التسوية الدائمة في ظل استكمال الجدار
األمني الذي يرفع مستوى األمن الشخصي لإلسرائيليين في نطاق الخط األخضر و 80في المئة من

اإلسرائيليين الذين يعيشون في «المناطق» ،بما في ذلك في األحياء في القدس .جانب آخر:
تخفيض االحتكاك بين المجموعتين السكانيتين من خالل خلق «أروقة» محروسة للحركة اإلسرائيلية،
فرض قيود في محاور معينة ،وتحديد محاور بديلة .سيخفف تقليص بؤر االحتكاك على حفظ أمن

اإلسرائيليين الذين يعيشون شرقي الجدار .وذلك إلى جانب تعزيز النشاط األمني الجاري على طول

الجدار وتعزيز ورفع مستوى المعابر على طول مسار الجدار.

في المجال المدني – االقتصادي :تشجيع العمل الفلسطيني القانوني والخاضع للرقابة في إسرائيل
تفعل خطة لتطوير وتشجيع االقتصاد الفلسطيني
من خالل توسيع إعطاء تصاريح عمل .إسرائيل ّ
ولخلق أماكن عمل في الجانب الشرقي من الجدار األمني.
في المجال السياسي :تزيل إسرائيل الغموض عن نواياها بشأن مستقبل «المناطق» من خالل إعالن

سياسي إجمالي تشكل بنوده التزاما بحل الدولتين.
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وتتضمن المبادرة فصال خاصا يعنى بالقدس ،وهنا أيضاً صيغة ثالثية :أمنية ،اقتصادية وسياسية.
يتضمن القسم األمني استكمال جدار أمنى في مسار غالف القدس وحماية متشددة للوضع الراهن

في الحرم .ويتضمن القسم المدني – االقتصادي إقامة مديرية عليا ألحياء «القدس الفلسطينية» تدار

في إطار بلدي داخل بلدية القدس ،وخطة عليا لتطوير «القدس الفلسطينية» واقامة صندوق دولي

لتحقيقها .مكانة اإلقامة للفلسطينيين في القدس ال تتغير ،ولكن يجمد تسجيل الطلبات الجديدة .كما
يجمد منح المواطنة للفلسطينيين من المقيمين الدائمين في القدس .وتواصل إسرائيل االحتفاظ

باألحياء والقرى التي في شرقي القدس كأمانة حتى التسوية الدائمة.

المسألة الغزية :طالما تسيطر إسرائيل في كل مسارات الوصول إلى القطاع ،فان الساحة الدولية ال

تعفيها من المسؤولية عن الوضع اإلنساني في غزة .ودون تغيير جوهري ،هناك احتمال عال لجوالت

قتالية أخرى وجعل القطاع غير مناسب لسكن اإلنسان .وبالتالي ،فان الخطوات الواجبة هي :زيادة

التوريد الجاري توسيع سريع وكبير لمصادر الطاقة والمياه تقليص البطالة من خالل زيادة كمية

تصاريح العمل في إسرائيل توسيع مجال الصيد فحص عملي إلمكانية مخرج إلى البحر – تبعا
للسيطرة األمنية اإلسرائيلية وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

نؤمن بان تبني الخطة ،التي تترافق وتطبيقا واعيا ،حساسا ومنسقا ،ينطوي ليس فقط على أمل أكبر

مما ينطوي على الخطر بل أيضاً على ثمار في كل مجال :األمني ،االقتصادي ،االجتماعي،

السياسي والدولي.

«يديعوت»

األيام ،رام هللا2016/6/2 ،

 .64نتنياهو والمبادرة العربية
براك ربيد

في تموز  2009وصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى االستقبال االحتفالي بمناسبة يوم
االستقالل الـ  57لمصر في منزل السفير في هرتسليا .كانت تلك أيام الضغط األمريكي والدولي
المتزايد على إسرائيل من اجل السير في حل الدولتين وتجميد البناء في المستوطنات .نتنياهو ،الذي

ألقى قبل ذلك بأسابيع خطاب بار إيالن وأعرب فيه للمرة األولى عن موافقته على حل الدولتين
لشعبين ،توجه أثناء االحتفال للعالم العربي .كانت أقواله عامة وضعيفة وغير ملزمة ،لكنها تطرقت
بشكل إيجابي وألول مرة من قبله ،إلى مبادرة السالم العربية من  .2002هذه المبادرة تقول إنه إذا

وقعت إسرائيل على اتفاق السالم مع الفلسطينيين استنادا إلى إقامة دولة فلسطينية بناء على خطوط
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 1967مع تبادل لألراضي وأن تكون عاصمتها شرقي القدس ،فان جميع الدول العربية ستقوم بتطبيع
عالقاتها مع إسرائيل.

«إن جهود الدول العربية لدفع مبادرة سالم ،تستحق التقدير العميق» ،قال نتنياهو في حينه« ،روح
هذه المبادرات تعكس التغيير الهام التي تختلف عن روح قمة الخرطوم قبل أربعة عقود .واذا كانت

هذه االقتراحات ليست نهائية فأنا أؤمن أن هذه الروح ستساعد على إنشاء أجواء تسمح بوجود السالم

الشامل».

في السنوات السبعة الماضية تطرق نتنياهو كثي ار إلى مبادرة السالم العربية .على سبيل المثال في

خطاب له في الكنيست في حزيران  2013قال «تم ذكر المبادرة العربية .نحن نستمع لكل مبادرة

ومستعدون لنقاش المبادرات التي هي اقتراحات وليست إمالءات… هذه األقوال قيلت بشكل علني

وهي تُقال أيضاً بشكل غير علني في القنوات الدبلوماسية» .تطرق آخر كان في نقاش مع المراسلين
السياسيين في أيار  2015حيث قال« :توجد في مبادرة السالم العربية أمور إيجابية وأمور سلبية فات
أوانها ،مثل مطالبة إسرائيل بإعادة الجوالن أو موضوع الالجئين.

هذه المبادرة تم طرحها قبل  13سنة ،ومنذئذ تغيرت أمور كثيرة في الشرق األوسط ،لكن الفكرة العامة

في محاولة التوصل إلى تفاهمات مع دول هامة في الوطن العربي ،هي فكرة جيدة».

أول أمس أيضاً ،بعد أداء ليبرمان اليمين القانونية بدقائق ،ألقى نتنياهو خطابا قام فيه بالعودة

اإلبداعية والنشيطة على ما قاله في السابق دون وجود أي شيء جديد تحت الشمس« .مبادرة السالم
العربية تشمل عوامل إيجابية يمكنها المساعدة على ترميم المفاوضات مع الفلسطينيين» .وصرح

أيضاً «نحن على استعداد إلجراء المفاوضات مع دول عربية حول تعديل المبادرة كي تعكس
التغيرات الدراماتيكية التي حدثت في المنطقة منذ  2002مع الحفاظ على الهدف المتفق عليه وهو

دولتين لشعبين».

لماذا قال نتنياهو ذلك مرة أخرى ،ال سيما بعد تولي ليبرمان و ازرة الدفاع؟ هناك أسباب كثيرة لذلك
والقاسم المشترك بينها هو الضغط على إسرائيل في الموضوع الفلسطيني في األشهر القريبة ،األمر

الذي يخشى منه نتنياهو .في يوم الجمعة القادم سيجتمع في باريس  29وزي ار للخارجية ،منهم وزراء

الواليات المتحدة وروسيا ،لمناقشة الجمود بين إسرائيل والفلسطينيين ودفع مبادرة السالم الفرنسية إلى

األمام .وبعد ذلك ببضعة أيام سيتم نشر تقرير الرباعية الذي تشرف على صياغته الواليات المتحدة.
التقرير سيوجه انتقادات شديدة إلسرائيل وسيقول إن سياستها في الضفة الغربية وال سيما توسيع

المستوطنات ،تهدد بالقضاء على حل الدولتين .ويمكن إضافة السيناريو الذي يخشى منه نتنياهو

وهو أنه بعد االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة في تشرين الثاني ،سيبادر الرئيس براك أوباما،
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الذي سيكون محر ار من القيود السياسية ،إلى اتخاذ قرار في الموضوع اإلسرائيلي الفلسطيني في
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،أو أن يمتنع عن استخدام الفيتو ضد قرار مشابه تقترحه دولة

أخرى.

يحاول نتنياهو إفشال كل هذه الخطوات من خالل خطوة بديلة أمام عدد من الدول العربية وعلى

رأسها مصر .قبل أسبوعين كانت هذه الخطوة اإلقليمية هي المحفز النضمام اسحق هرتسوغ
والمعسكر الصهيوني إلى الحكومة .وكان المطلوب من نتنياهو هو إصدار تصريح إيجابي حول
مبادرة السالم العربية وتشكيل حكومة معتدلة أكثر والقيام بخطوات مثل تجميد البناء خارج الكتل
االستيطانية والقيام بخطوات حسن نية حقيقية للفلسطينيين .رئيس الحكومة البريطانية السابق ،طوني
بلير ،والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هما المبادران لهذه الخطوة .إال أن نتنياهو تملص في

اللحظة األخيرة وغير االتجاه وفضل ضم ليبرمان إلى الحكومة .وقد حاول نتنياهو مؤخ ار إقناع
الرئيس المصري بأن استبدال هرتسوغ بليبرمان ال يعني تراجعه عن التزامه .وتصريح أول أمس كان

جزًء من تلك المحاولة.
في كل مرة منذ تموز  2009وحتى حزيران  2016تغيرت النغمة قليال .وأضيف شيء معين وتم محو
كلمة واضافة كلمة أخرى .ولكن شيئا لم يتغير في الجوهر .طوني بلير قال قبل بضعة أيام إنه إذا

قام نتنياهو بالتصريح بأن مبادرة السالم العربية ستكون األساس للمفاوضات مع الفلسطينيين واذا نفذ

إجراءات ميدانية ،فان الدول العربية ستقوم بخطوات تطبيع تجاه إسرائيل من اجل زيادة الثقة في
عملية السالم .اقتربت تصريحات نتنياهو أكثر من السابق إلى المستوى الذي وضعه بلير ،لكنها ال

زالت بعيدة عنه .تعاطي نتنياهو مع مبادرة السالم العربية كان وما زال مثل تعاطيه مع الحياة
نفسها .فهو يحب األخذ والربح ،ويحب أقل الدفع واإلعطاء .الجوانب اإليجابية بالنسبة له هي السالم

واالعتراف بإسرائيل من قبل الدول العربية .والجوانب السلبية هي الحاجة إلى عمل شيء ودفع ثمن

سياسي من اجل حدوث ذلك.

أقوال نتنياهو وليبرمان الجميلة لن تكفي اإلدارة األمريكية والدول األوروبية أو الرئيس المصري .فهي

لن تكبح المبادرة الفرنسية ولن تُلين تقرير الرباعية ولن تؤدي إلى صورة مشتركة لرئيس الحكومة مع
أي زعيم عربي .وسبب ذلك هو أن جون كيري وفدريكا موغريني والسيسي ال يثقون بأقوال نتنياهو
عن السالم .إنهم يريدون رؤية األفعال ،ونتنياهو ال يسارع إلى تنفيذ ذلك.

إضافة إلى الموضوع السياسي ،سيكون من الصعب الهرب من السخرية السياسية التي تحيط بأقوال
نتنياهو وليبرمان .الحكومة الموسعة التي جميعها من اليمين أدت اليمين القانونية منذ وقت قصير.

وعلى الفور أصدر أعضاءها تصريحات بطعم مواقف اليسار .ولحسن حظ نتنياهو ،اليمين
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اإلسرائيلي أيضاً ال يثق به .لو قال كل من تسيبي لفني واسحق هرتسوغ ويئير لبيد أقوال كهذه ،لكان
اليمين اعتبرهم خونة سيحضرون داعش إلى القدس .ولكن عندما يقول نتنياهو ذلك يكون الرد غير

مبالي ويتم هز األكتاف.
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