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 .1األورومتوسطي 65 :مليون يورو أموال أوروبية مهدرة نتيجة أعمال الهدم اإلسرائيلية
جنيف :قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إن أعمال الهدم والمصادرة اإلسرائيلية في
األراضي الفلسطينية ضد المشاريع الممولة من االتحاد األوروبي تصاعدت بشكل كبير خالل الفترة
الماضية بعد التحرك األوروبي في العام الماضي لوسم منتجات المستوطنات اإلسرائيلية.

وأوضح األورومتوسطي (منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف) في تقرير مفصل حمل عنوان

"مساعدات مهدرة" تدمير إسرائيل المتكرر لمشاريع ممولة أوروبياً في األراضي الفلسطينية ،أنه وفي
األشهر الثالثة األولى من عام  ،2016ارتفع عدد عمليات الهدم شهرياً إلى معدل  165عملية هدم

مقارنة بمعدل شهري  50عملية هدم ما بين .2015-2012

وقدر األورومتوسطي إجمالي قيمة أموال المساعدات األوروبية المهدرة منذ العام  2001بحوالي 65
ّ

مليون يورو 23 ,مليون يورو منها كانت فقط خسائر أوروبية خالل الهجوم اإلسرائيلي على غزة
صيف العام .2014

قالت بام بيلي السكرتير العام للمرصد األورومتوسطي" :الفلسطينيون بحاجة ماسة للمساعدة في
عملية إعادة البناء واإلعمار ،ولكن بمجرد أن يبدؤوا في الوقوف على أقدامهم ،تسارع إسرائيل

إلحباط جهودهم وارجاع عقارب الساعة لوقت الخراب ،مما ُينتج تأثي اًر سلبياً كبي اًر على مدى استعداد
الجهات المانحة لمواصلة إعادة إعمار غزة" .واستدركت بيلي "يجب أن تتوقف هذه الحلقة المفرغة".
ضعفت شفافية المعلومات المتعلقة باألضرار التي تلحق
ولفت األورومتوسطي أنه ومنذ العام ُ ،2012
بالمشاريع الممولة أوروبياً ،حتى أصبح من الصعب الوصول إليها سواء من قبل وسائل اإلعالم أو

مؤسسات حقوق اإلنسان والرأي العام.

وبين األورومتوسطي أن مثل هذه المعلومات "قد تمثل إحراجاً لالتحاد األوروبي لعدم حماية المنشآت

التي يقوم بتمويلها" ،األمر الذي جعل غالبية المعلومات حول هذه الخسائر شبه سرية ،ولذلك ،اعتمد
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فريق بحث المرصد في المقام األول على مقابالت ميدانية وتقارير وسائل اإلعالم ومصادر
دبلوماسية أوروبية "يحتفظ األورومتوسطي بأسمائها".

وأوضح األورومتوسطي في تقريره ،أنه ومنذ العام  ،1967قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتدمير

أكثر من  50ألف منشأة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بهدف إفساح الطريق لبناء
المستوطنات اإلسرائيلية والتي تتعارض في األصل مع القانون الدولي.

واتهم األورومتوسطي في تقريره أطراف أوروبية بالصمت والتواطؤ تجاه االنتهاكات اإلسرائيلية ،وفيما

يبدو أن أياً من هذه الممارسات ستتوقف ،فخالل األشهر الثالثة األولى من عام  ،2016قامت

إسرائيل بتدمير المزيد من المنازل والبنى التحتية التي بنيت بمساعدة أوروبية في الضفة الغربية،

حيث تم هدم أكثر من  120منشأة أوروبية التمويل ،وهو ما يفوق عدد خسائر العام  2015كامالً.

وأشار األورومتوسطي إلى أن الهجمات اإلسرائيلية الثالث ضد قطاع غزة ،منذ العام  ،2008تسببت

في تدهور البنية التحتية بشكل كبير ،ودمرت عدد كبير من المنشآت الممولة أوروبياً.

ودعا األورومتوسطي في تقريره مفوضية االتحاد األوروبي للقيام بالتحقيقات والتحريات المطلوبة،

واظهار البيانات المتعلقة بأعمال الهدم للجهات المختصة والصحافة والرأي العام ،ومطالبة السلطات

اإلسرائيلية بالتعويضات الالزمة ،وفرض العقوبات عليها إذا استمرت بهذه الممارسات ،مطالباً بعدم
توقف الدعم واالستثمار األوروبي.

المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ،جنيف2016/6/6 ،

 .2الرئاسة الفلسطينية تدين الحادث اإلرهابي بمخيم البقعة في األردن
رام هللا – وفا :أدانت الرئاسة الفلسطينية ،الحادث اإلرهابي الذي وقع صباح يوم االثنين ،في مخيم
"البقعة" لالجئين الفلسطينيين ،وأودى بحياة خمسة من كوادر المخابرات العامة األردنية .وأعربت

الرئاسة عن "استنكارها لهذا الحادث اإلرهابي ،الذي استباح حرمة شهر رمضان المبارك ،وحرمة

األمن األردني ،كدليل على السلوك اإلجرامي لهذه الجماعات اإلرهابية ،وخروجها على تعاليم الدين

اإلسالمي الحنيف".

وقالت "نؤكد تضامننا الكبير مع الملك عبد هللا الثاني ،والشعب األردني ،ومؤسساته ،وأجهزته كافة،
في مواجهة كل أعمال اإلرهاب ،متمنين لألردن الشقيق استمرار مسيرة األمن واالستقرار واالزدهار،

ووقوف شعبنا وقيادته مع األردن ،في مواجهة كافة التحديات".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/6 ،
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 .3الحكومة الفلسطينية تدين الهجوم اإلرهابي في مخيم البقعة باألردن
رام هللا – وفا :أدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود ،يوم االثنين ،الهجوم اإلرهابي
الذي وقع في مخيم البقعة في األردن ،ووصفه بالعمل الوحشي.

وقال المتحدث الرسمي :إ ن إراقة الدماء ال يقدم عليها إال من تدفعه وتتحكم به عقلية إرهابية
واجرامية ،أما األقدام على مثل هذه الجريمة عند حلول شهر رمضان الفضيل وتحديدا في أول يوم
منه ،فإنه يثبت أن من ارتكب هذا الفعل الوحشي ال يؤمن بعقيدة وال يلتزم بحدود أو مواثيق.

ونقل المحمود تعازي رئيس الوزراء رامي الحمد هللا وأعضاء حكومة الوفاق الوطني وأبناء شعبنا ،إلى
ذوي الضحايا واألشقاء في المملكة األردنية الهاشمية ،ملكا وحكومة وشعبا.

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

" .4الخارجية الفلسطينية" :الستيطان لن يستطيع احتالل وعي الفلسطينيين وتزوير هوية القدس
رام هللا – وفا :قالت و ازرة الخارجية ،إنه بعد مرور أكثر من  48عاماً على احتالل وضم القدس ،فإن
البناء االستيطاني لن ينجح ولم ينجح في تهويد القدس المحتلة.

وتابعت في بيان صحفي ،يوم االثنين ،تأتي الوقائع واألحداث في كل مرحلة لتقول إن البناء لم يكن

ولن يكون قاد اًر على تثبيت سيطرة االحتالل على القدس أو تمرير ادعاءات تنكر حق الشعب

الفلسطيني في المدينة المقدسة المحتلة ،ومهما كان حجمه وامكانياته في خلق وقائع جديدة على
األرض ،فإن كل القراءات والدراسات تثبت أن هذا البناء االستيطاني لن ينجح ولم ينجح في تهويد

القدس المحتلة

وأضاف ،ال زالت إسرائيل كقوة احتالل تجهد نفسها في تنفيذ خطط واجراءات عنصرية تهدف إلى

تعزيز سيطرتها على القدس الشرقية وادماجها في إسرائيل ،غير أن الوقائع واألحداث تثبت إلسرائيل
فشل هذه المحاولة ،وتؤكد في ذات الوقت أن النجاح غير مرتبط بالبناء االستيطاني وحجمه في

القدس ،بقدر ما هو مرتبط بموقف المواطن المقدسي وانتمائه ووالئه ،وكيف ُيعرف نفسه ،فباألمس
ورغم تلك التظاهرة المصطنعة التي تحاول دولة االحتالل من خاللها سنوياً ،إقناع نفسها بالسيطرة
على القدس ،فلقد أكدت أحداث الهبة األخيرة أنها بعيدة كل البعد عن تحقيق ذلك ،كما أن مسيرة

المستوطنين باألعالم يوم أمس في البلدة القديمة بدت لكل مراقب أنها تعكس تظاهرة مصطنعة

واصطناعية ،غريبة عن المكان ،وال تنتمي أيضاً للتاريخ الذي يعج به .وأكدت الو ازرة أن البناء

االستيطاني لم ولن يستطيع احتالل وعي الفلسطينيين وتزوير هوية المدينة المقدسة ،وأن معركة
تهويد القدس هي معركة خاسرة بكافة المعايير ،وهو ما اكتشفته إسرائيل كقوة االحتالل تحديدا في
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الهبة الشعبية األخيرة عندما انفجرت أحياء القدس وضواحيها وانتفض مواطنوها ،صغارهم قبل
كبارهم في وجه االحتالل ،لكي تكتشف إسرائيل كم هي بحاجة إلى احتالل القدس من جديد.

ودعت جميع الدول التي اجتمعت في العاصمة الفرنسية باريس ،والتي تنوي التحضير لمؤتمر دولي

للسالم ،إلى زيارة القدس المحتلة ،لالطالع على تلك المخططات ،وعلى سياسة التمييز العنصري
(االبرتهايد) السائدة في المدينة ،لعل وعسى أن يساهم ذلك في تحقيق رؤية أكثر وضوحا لديها،
تمكنها وتساعدها في معالجة قضية القدس بحكمة أكبر ورؤية أوضح.

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

 .5قرار رئاسي بعودة اللواء أكرم رجوب محافظا لنابلس

قر ًار بعودة اللواء أكرم رجوب محافظاً لمحافظة
نابلس-معا :أصدر الرئيس محمود عباس ،أمس ،ا

نابلس فو اًر.

واكد اللواء أكرم رجوب النبأ ،وقال إنه تلقى اتصاالً من مستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء

الحاج إسماعيل جبر واتصاالً من رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد هللا يبلغانه بقرار الرئيس.

وعلق الرجوب على الق رار بالقول إنه جندي وسينفذ كافة األوامر الصادرة من الرئيس ومن القيادة

الفلسطينية ،مؤكداً أنه سيباشر عمله محافظاً لنابلس.

وكان الرئيس قد أصدر قبل أكثر من شهر ق ار اًر بوقف عمل اللواء رجوب محافظاً لنابلس.

األيام ،رام هللا2016/6/7 ،

 .6أبو مرزوق :لم يعد هناك عقبات أمام المصالحة والمطلوب قرار جريء من عباس
الدوحةةة :أكةةد نائةةب رئةةيس المكتةةب السياسةةي لحركةةة حمةةاس موسةةى أبةةو مةةرزوق ،أن هنةةاك فرصةةة فةةي
شةةهر رمضةةان ،خةةالل االجتمةةاع المرتقةةب مةةع حركةةة فةةتح لطةةي صةةفحة االنقسةةام وانهةةاء كافةةة المشةةاكل

العالقةةة وترسةةيخ المصةةالحة .ودعةةا أبةةو مةةرزوق فةةي تصةريحات خاصةةة ل ة "قةةدس بةةرس" الةرئيس محمةةود
عبةةاس إلةةى قة اررات جريئةةة تنهةةي مرحلةةة الخةةالف وتحيةةل االتفاقةةات التةةي تةةم التوصةةل إليهةةا إلةةى سياسةةة

علةةى األرض .وقةةال" :اليةةوم لةةم يبةةق شةةيء نتحةةدث بشةةأنه فةةي اجتماعةةات المصةةالحة ،والكةةل يعةةرف أن

ارت وتحمةةل المسةةؤوليات فةةي
لةةيس هنةةاك مةةن عقبةةات أمةةام المصةةالحة واقرارهةةا إال جةرأة فةةي اتخةةاذ القةر ا
تنفيذ ما تم االتفاق عليه ،وهذه ربانها هو الرئيس محمود عباس".
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وأوضح أبو مرزوق ،أن كل القضايا المتعلقة بالمصالحة تم التوصل فيها إلى توافةق ،وقةال" :بالنسةبة
لتشةةكيل الحكومةةة لةةيس هنةةاك مةةن خةةالف حةةول تشةةكيلها إال أم ةران :األول برنةةامج الحكومةةة ،وموقفنةةا
وموقف الفصائل واحد ،أن وثيقة الوفاق تصلح ألن تكون برنامجا للحكومة".

وأضةةاف" :الحركةةة تعلةةم أن مةةن طلةةب أن يكةةون برنةةامج منظمةةة التحريةةر برنامجةةا للحكومةةة هةةو طةةرف
خارجي ،وتوصلنا إلى صيغة وهي احتةرام الت ازمةات منظمةة التحريةر ،مةن دون أن يكةون بةين ذلةك أي

اعتراف بالكيان الصةهيوني بةأي شةكل مةن األشةكال" .وأشةار إلةى أن المسةألة الثانيةة المتصةلة بتشةكيل
الحكومة وتسمية أعضائها محلولة ،وال يوجد أي خالف بشأنها.

كما لفت أبو مةرزوق أن بقيةة القضةايا المتصةلة باإلطةار القيةادي وبةالمجلس التشةريعي وبمةوظفي غةزة

المباشرين أو المعتكفين ،تم التوصل إلى توافقات بشأنها .وأضاف" :لةيس هنةاك مةن مع ّةوق لحةل هةذه
القضةةايا ،فكلهةةا مرهونةةة بعزيمةةة ال ةرئيس محمةةود عبةةاس مةةن أجةةل اإلقةةدام علةةى هةةذا الحةةدث التةةاريخي

واحداث التوافق الوطني ،ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن كل القضايا مفتاحهةا الوحةدة الوطنيةة لمواجهةة
التهويد واالستيطان والحصار وجرائم االحتالل".

على صعيد آخر "دعا أبو مرزوق العرب جميعا إلى حل خالفةاتهم بالوسةائل السياسةية والقةاء السةالح
جانبا ،وتوجيه البوصلة إلى العدو المشترك لهم جميعا وهو االحتالل اإلسرائيلي".

ومن جهة أخرى أكد أبو مرزوق أن العرب واإليرانيين أمة واحدة ،وقال" :نحن والجمهوريةة اإلسةالمية

اإليرانيةةة أمةةة واحةةدة بةةأعراق مختلفةةة ،وال يمكةةن ألحةةدنا أن يغيةةر الحقةةائق الجغرافيةةة ،ولةةذلك يجةةب أن
نتعاون وننبذ الخالفةات" .وأضةاف" :نحةن نعتقةد أن انصةراف الةدول اإلسةالمية كالجمهوريةة اإلسةالمية

اإليرانيةةة إلةةى هةةذا الص ةراع خسةةارة ،وأن الجهةةود يجةةب أن تنصةةب باتجةةاه فلسةةطين دعمةةا وتأييةةدا .هةةذا
الدعم كان من إيران في السابق ،ويجب أن يستمر في الحاضر والمستقبل".

وحول العالقة مع مصر ،قةال أبةو مةرزوق" :نحةن نعتقةد أن أمةن مصةر هةو أمةن لغةزة ،وأن المتضةرر

األساسي من اضطراب األوضاع في سيناء هو قطاع غزة".

وأضةاف " :نسةةعى لترسةيخ االسةةتقرار األمنةةي بةرفح كةةي يةةتم فةتح المعبةةر بشةةكل طبيعةي ،وموقفنةةا ثابةةت
بعةةدم التةةدخل فةةي الشةةأن الةةداخلي ألي قطةةر عربةةي ،فاسةةتقرار األنظمةةة العربيةةة يعةةود بالمنفعةةة علةةى

الشعب الفلسطيني ،ونحن منفتحون على األشقاء بمصر بكل الملفات حتى نصل إلى توافق بشأنها".

قدس برس2016/6/6 ،
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 .7حماس والجهاد تدعوان إلى إجراء حوار فلسطيني شامل لترتيب البيت الفلسطيني وانهاء النقسام
بي ةةروت :دع ةةت حركت ةةا حم ةةاس والجه ةةاد اإلس ةةالمي إل ةةى إجة ةراء حة ةوار فلس ةةطيني ش ةةامل لترتي ةةب البي ةةت
الفلسطيني وانهاء االنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية ،ووضع استراتيجية وطنية واحدة لمواجهة االحتالل

الصهيوني.

وشةةددت حمةةاس والجهةةاد اإلسةةالمي ،فةةي بيةةان صةةحفي يةةوم االثنةةين ،علةةى ضةةرورة تفعيةةل التواصةةل
والتنس ةةيق ب ةةين فص ةةائل المقاوم ةةة الفلس ةةطينية كاف ةةة ،ف ةةي فلس ةةطين المحتل ةةة وخارجه ةةا ،لحماي ةةة القض ةةية

الفلسطينية مما وصفه البيان بة "مشاريع التصفية وآخرها المبادرة الفرنسية المرفوضة".

وكانت العاصمة الفرنسية باريس ،قد استضافت األسبوع الماضي ( 3حزيران/يونيو الجاري) اجتماعةا

دوليةةا شةةاركت فيةةه نحةةو  30دولةةة ومنظمةةة دوليةةة ،حةةول "المبةةادرة الفرنسةةية" إلحيةةاء عمليةةة الس ةةالم،
وامكانية عقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/6 ،

 .8علي بركة :حماس تلقت دعوة مصرية لزيارة القاهرة قريب ا

محمد عطا هللا :كشف ممثل حركة حمةاس فةي لبنةان ،علةي بركةة ،عةن تلقةي حركتةه دعةوة جديةدة مةن
السلطات المصرية لزيارة القاهرة؛ لبحث الملف الفلسطيني ودعم جهود المصالحة.

وقةةال بركةةة فةةي تص ةريح خةةات لة ة "الرسةةالة نةةت" مسةةاء األحةةد" :إن مصةةر وجهةةت دع ةوات للفصةةائل
الفلسطينية من أجل بحث الوضةع الفلسةطيني بشةكل عةام وملةف المصةالحة بشةكل خةات" ،مؤكةدا أن

وفد الحركة سيتوجه قريبا لزيارة القاهرة.

ونةةوه بركةةة إلةةى وجةةود لقةةاء سةةيجمع حركتةةي "فةةتح وحمةةاس" فةةي العاصةةمة القطريةةة الدوحةةة خةةالل األيةةام

العشةرة األولةةى مةن رمضةةان؛ السةةتكمال حةوارات المصةةالحة الفلسةةطينية .وأضةةاف " نأمةةل أن يةةتم إ ازلةةة
العقبات واالتفاق على تنفيذ ما تم االتفاق عليه مسبقا في القاهرة ،من أجل الوصول لمصالحة شةاملة

مع حركة فتح" .وأشار إلى أن لقةاء الدوحةة سةيكون اسةتكماال للحةوارات السةابقة لبحةث تطبيةق اتفاقةات

المصالحة التي وقعت في مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فةي وقةت سةابق ،أن بةالده مسةتعدة للعةب دور الوسةيط بةين فةتح

وحماس من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية ،وتمهيد الطريق نحو تحقيق سالم دائم مع "إسرائيل".

الرسالة ،فلسطين2016/6/5 ،
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" .9القدس الفلسطينية" :لقاء قريب في الدوحة بين فتح وحماس
ةاء سةيعقد خةالل األيةام القليلةة المقبلةة فةي
الدوحة :أكدت مصادر فلسطينية مطلعة ،يوم االثنين ،أن لق ً
العاصمة القطرية الدوحة بين حركتي حماس وفتح.
وأوض ةةحت المص ةةادر ل ة ة "الق ةةدس" دوت ك ةةوم ،أن ع ةةدة أطة ةراف (منه ةةا قطري ةةة) ض ةةغطت باتج ةةاه ع ةةودة

الحوارات مجددا بين فتح وحماس وذلك إثر توقفها بعد الجولة الثانية في شهر مارس /آذار الماضي،
مع وجةود خالفةات بةين الجةانبين علةى بعةض القضةايا التةي تتعلةق بملةف المةوظفين وبرنةامج الحكومةة

ومنظمة التحرير.

وأشارت المصةادر ،إلةى أن اللقةاء سةيعقد نهايةة األسةبوع الجةاري ،بحضةور ذات الممثلةين عةن حركتةي

فتح وحماس من اجل بحث ما تبقى من ملفات عالقة.

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/6 ،

 .11حماس تدين حادثة البقعة باألردن وتعزي ذوي الضحايا
عمةةان :أدانةةت حركةةة حمةةاس بشةةدة "جريمةةة القتةةل البشةةعة" التةةي اسةةتهدفت مكتةةب المخةةابرات العامةةة
األردنيةة فةةي مخةةيم البقعةة شةةمالي العاصةةمة األردنيةةة عمةان .وفةةي بيةةان صةحفي ،تقةةدمت الحركةةة علةةى
لسان عضو مكتبها السياسي عزت الرشق بالتعازي والمواساة ألهالي الضةحايا ولةألردن قيةادة وشةعبا،

راجيا لألردن الشقيق ولكل دولنا العربية واإلسالمية األمن واألمان واالستقرار.

وكةةان خمسةةة مةةن عناصةةر دائ ةرة المخةةابرات العامةةة األردنيةةة قتل ةوا صةةباح اليةةوم فةةي مقةةر يتبةةع الةةدائرة
بمنطقة البقعة ،عرف من بينهم ثالثة ضباط صف وخفير أمني ومأمور مقسم الةدائرة ،فيمةا لةم تعةرف

بعد هوية منفذ الهجوم أو مصيره.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/6 ،

 .11فتح تدين الحادث اإلرهابي بمخيم البقعة في األردن
رام هللا-وفةةا :أدانةةت حركةةة فةةتح ،الحةةادث اإلرهةةابي الةةذي وقةةع يةةوم االثنةةين ،فةةي مخةةيم البقعةةة لالجئةةين
الفلسطينيين ،والذي راح ضحيته خمسة شهداء من جهاز المخابرات العامة األردنية.

وأعربةةت حركةةة فةةتح علةةى لسةةان نائةةب أمةةين سةةر اللجنةةة المركزيةةة للحركةةة اللةواء جبريةةل الرجةةوب ،عةةن

اس ةةتنكارها للعمة ةل اإلره ةةابي ال ةةدنيء والجب ةةان ،ال ةةذي ج ةةاء ف ةةي الوق ةةت ال ةةذي يش ةةهد االحتف ةةاء ب ةةاألجواء
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اإليمانيةةة والروحانيةةة فةةي أول أيةةام شةةهر رمضةةان المبةةارك ،معتبة ار أن تلةةك الجريمةةة المشةةينة إنمةةا تعبةةر
عن قذارة مرتكبيها من الجماعات اإلرهابية والتكفيرية ،التي يتب أر منها اإلسالم والمسلمون.

وتقةةدم الرجةةوب بالتعةةازي للعاهةةل األردنةةي الملةةك عبةةد هللا الثةةاني بةةن الحسةةين ،ولةةألردن بكةةل أطيافةةه،
ولذوي الشهداء الخمسة ،سائال المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/6 ،

 .12دلياني :مسيرة األعالم العنصرية أثبتت أن القدس محتلة وليست عاصمة دولة الحتالل
القدس :قال عضو المجلس الثةوري لحركةة فةتح ديمتةري دليةاني إن مسةيرة "األعةالم االسةتف اززية" ،التةي
نظمتها مجموعات استيطانية بالتعاون مع أذرع حكومة االحتالل المختلفة مسةاء أمةس إثباتةا علةى أن

القدس محتلة ،وليست عاصمة دولة االحتالل.

تدعي أن مدينةً مةا عاصةمتها وتحتةاج
وأوضح بتصريح صحفي االثنين" ،أنه ال يوجد دولة في العالم ّ
لتحويلهةةا إلةةى ثكنةةة عسةةكرية لتةةتمكن مةةن االحتفةةال بهةةا ،كمةةا أنةةه ال يوجةةد دولةةة تحتةةاج إلةةى عةةدد مةةن
عناصر الجيش لالحتفال بمكان يفوق عدد عناصر الجيش الذي احتل هذا المكان عسكريا أصال".

ووصةةف تص ةريحات رئةةيس الةةوزراء اإلس ةرائيلي بنيةةامين نتنيةةاهو حةةول الموضةةوع لطمأنةةة مؤيديةةه علةةى
مستقبل االحتالل "بالمهزوزة" ،واعتبرها "خارجة عةن الواقةع ،وأقةرب إلةى كةالم طفةل وقةح يحةاول انتةزاع

دمية غيره بالقوة ،وعلى غير وجه حق" ،مشددا على أن "االحتالل ومستوطنوه إلى زوال".

وأكةةد أن "عنةوان مسةةيرة األعةةالم هةةذا العةةام كانةةت التطهيةةر العرقةةي ،حيةةث طالةةب المشةةاركون الحكومةةة
اإلسة ةرائيلية عب ةةر ملص ةةقات تحريض ةةية بترحي ةةل الفلس ةةطينيين م ةةن م ةةدينتهم ،والمتط ةةرف ب ةةارو مارزي ةةل

وأعضاء منظمته المتطرفة كانوا يوزعون هذه الملصقات ،والصاقها على صدور أطفال المستوطنين".
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2016/6/6 ،

 .13وفد "الشعبية" يعود إلى غزة بعد لقاءات أجراها في مصر
غزة :عاد وفد قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،يوم األحد ( )6-5إلى قطاع غزة بعةد زيةارة إلةى
العاصمة المصرية القاهرة استمرت يومين.

وأوضةةح ربةةاح مهنةةا عضةةو المكتةةب السياسةةي للجبهةةة ،فةةي تص ةريح صةةحفي نش ةره علةةى صةةفحته علةةى

أن "الزيةةارة كانةةت بهةةدف عقةةد لقةةاء بةةين قيةةادة الجبهةةة الشةةعبية فةةي الةةداخل
"فيسةةبوك" صةةباح االثنةةين ّ
والخارج وكذلك عقد لقاء مع اإلخوة المصريين".
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وعبةةر مهنةةا عةةن امتعاضةةه الشةةديد لمةةا يتعةةرض لةةه الم ةواطن الفلسةةطيني مةةن إذالل علةةى معبةةر رفةةح
وخالل سفره ،وقال" :حجم اإلذالل والتوتر واإلرهاق الذي يواجهه المواطن الفلسطيني بقطةاع غةزة فةي

هكذا سفر ،طبعاً أقصد المواطن الذي يكون محظوظا في الموافقة على دخوله مصر".

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/6 ،

 .14لبنان :فتح تدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية
بي ةةروت :دع ةةت حرك ةةة "ف ةةتح" ف ةةي لبن ةةان إل ةةى تعزي ةةز الوح ةةدة الوطني ةةة والحف ةةاظ عل ةةى منظم ةةة التحري ةةر
الفلسطينية ،لتكون فلسطين وجهتنا والقدس عاصمتنا.

وقالت الحركة في بيان صدر عنها ،مساء يوم االثنين ،لمناسبة حلول شهر رمضةان المبةارك" ،نةدعو

عمةةوم ش ةةعبنا وأبنةةاء حرك ةةة فةةتح لاللتف ةةاف بكةةل وف ةةاء ومصةةداقية ح ةةول ال ةرئيس محم ةةود عبةةاس ال ةةذي
ِّ
المتقدم ألبشع هجمة إسرائيلية".
يتعرض ومن موقعه القيادي
ّ
ّ
رب العالمين في هذه
وشددت الحركة على ضرورة تمسكنا جميعا بالواجبات المقدسة التي أوكلها إلينا ُّ

الظروف الصعبة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2016/6/6 ،

 .15فتح إقليم القدس توقع اتفاقية توأمة مع الحزب الشتراكي الفرنسي
القدس :وقعت حركة فتح إقليم القدس اتفاقية توأمة مع الحزب االشتراكي في مقاطعة باريس الكبرى.
ومثل إقليم القدس مستشار الرئيس للشؤون االستراتيجية نائب مفوض العالقات الخارجية لحركة "فتح"

حسةةام زملةةط ،وعةةن الجانةةب الفرنسةةي أمةةين سةةر الحةةزب االشةةتراكي فةةي مقاطعةةة بةةاريس الكبةةرى كزافييةةه
ايكوفيلي ،وذلك بحضور السفير الفلسطيني لدى فرنسا سلمان الهرفي.

وقال أمين سر حركةة فةتح فةي القةدس عةدنان غيةث ،إن التوقيةع علةى مسةودة اتفاقيةة التوأمةة المنشةودة

يةةأتي كمقدمةةة إلتمةةام التوقيةةع علةةى االتفةاق النهةةائي للتوأمةةة المةةذكورة فةةي مدينةةة القةةدس عاصةةمة دولتنةةا
الفلسطينية ،بحيث أن التوقيع النهائي سيكون في شهر أيلول المقبل من العام الحالي.

وأكةةد أن االتفةةاق مبنةةي علةةى تكةةوين وتأهيةةل مةةدربين فةةي المجةةاالت المختلفةةة منهةةا الب ةرامج السياسةةية

وآليات العمل الحزبي والديمقراطية الداخلية لألحزاب ،إضافة إلى عقد دورات مشتركة للكةوادر وشةبيبة
الحركة ،تشمل (الصحة ،التعليم ،الرياضة ،البيئة).

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2016/6/6 ،
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 .16لبنان :أهالي مخيم نهر البارد يشكرون حماس على تسديد إيجارات المنازل
بيروت :أعرب أهةالي مخةيم نهةر البةارد عةن شةكرهم لحركةة حمةاس فةي لبنةان علةى مسةاهمتها فةي دفةع
إيجارات المنازل لألهالي ،خاصة أنها جاءت قبيل شهر رمضان وخففت كثي ار من معاناتهم.

وتختتم الحركة يوم االثنين فةي مخيمةي نهةر البةارد والبةداوي دفةع مسةاهمتها إليجةارات المنةازل المةدمرة

ألهالي المخيم ،والتي بدأت في توزيعها يوم السبت الماضي.

ووصل عدد األهالي المستفيدين من هذه المساهمة إلى  1880عائلة ،حصةلت كةل عائلةة مةنهم علةى

مبلغ .$150

في المقابل ،تواصلت مواقف الشكر والترحيب بخطوة حماس ،حيث قدمت الحركة الشبابية وتجمعةات

مخيم نهر البارد الشكر لحماس على مساهمتها ،وذلك في بيان وزع في المخيم.

وقدم تجمع المخيم الجديد الشكر الجزيل للحركة على مساهمتها للعائالت المستفيدة من بدل اإليجار،

إيفاء للوعد الذي قدمةه نائةب رئةيس المكتةب السياسةي موسةى أبةو
قائالً" :إن هذه المساهمة ما هي إال ً
مرزوق في آخر زيارة له للمخيم".
وشةكر الحةراك الشةةعبي فةةي مخةةيم نهةر البةةارد حمةةاس علةةى جهودهةةا فةي تخفيةةف معانةةاة أهةةالي المخةةيم،
مطةةالبين بةةاقي الفصةةائل فةةي االقتةةداء بهةةا ،مؤكةةدين أن المسةةاعدة التةةي قةةدمتها الحركةةة ال تعفةةي وكالةةة

"األونروا" من مسؤولياتها.

وأعلةةن موقةةع صةةدى البةةارد اإلخبةةاري عةةن شةةكره وتقةةديره لحركةةة حمةةاس علةةى مةةا قدمتةةه مةةن مسةةاهمة

للتخفيف عن كاهل أبناء مخيم نهر البارد ،آمةالً مةن بةاقي الفصةائل أن تحةذو حةذو حركةة حمةاس فةي

التخفيف من معاناة األهالي.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/6 ،

 .17مكتب رئيس الحكومة :نتنياهو تلقى أموالا من "ميمران"

الناصرة – الحياة :بحذر شديد تعاطت الساحة الحزبية في إسرائيل مع ادعاء ثري يهودي فرنسي بأنه
حة ّةول قبةةل عشةةر سةةنوات مبلةةغ مليةةون يةةورو لةرئيس الحكومةةة اإلسةرائيلية بنيةةامين نتنيةةاهو لتمويةةل حملةةة
انتخابية ،فيما رأى خصوم نتنياهو السياسيون أن تورط نتنياهو في قضية فساد هو وحده القادر علةى

زحزحته عن كرسيه الذي يبدو مضموناً لسنوات كثيرة أخرى فةي غيةاب منةافس جةدي لةه .فةي المقابةل
كرس اإلعالم اإلسرائيلي حي اًز من تقاريره أمس لهذه القضية.
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وكان المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت أوعز أول من أمس إلى مرؤوسيه بإجراء "فحةت
أولي" إلفادة الثري الفرنسي أرنةو ميمةران أمةام محكمةة فرنسةية بأنةه ح ّةول المبلةغ المةذكور لنتنيةاهو وأن
األخير لم يعده إليه.
واعترف مكتب رئيس الحكومة بأن نتنياهو تلقى مبلغ  40ألف دوالر عام  2001من ميمران عندما لةم

يكةةن قةةانون حظةةر التبرعةةات بمبةةالغ ماليةةة كبي ةرة سةةاري المفعةةول وفةةي وقةةت لةةم يشةةغل فيةةه نتنيةةاهو أي

منصب عام وكان مواطناً عاديةاً (غةاب عةن السةاحة السياسةية بةين منتصةف العةام  1999حتةى أواخةر

العام  .)2002وأضاف أن المبلغ استُخدم لتغطية تكلفة نشةاطات إعالميةة مختلفةة قةام بهةا نتنيةاهو فةي
أنحةاء العةالم مةةن أجةل إسةرائيل ،ووفقةاً للقةانون .ووصةف المكتةةب ادعةاء ميمةران أنةةه حةول مبلةغ مليةةون
يورو لنتنياهو لحملته االنتخابية على رئاسة الحكومة عام  2006هو "كذب ال أساس له مةن الصةحة.

ميمران لم يمول أية حملة انتخابية لنتنياهو".

ورأى مراقبون أن نفي نتنيةاهو ال يعنةي إغةالق الملةف وأنةه فةي حةال تةوافرت لةدى المستشةار القضةائي

أدلة أولية لشبهات باحتمال ضلوع نتنيةاهو فةي قضةية فسةاد مةالي ،فةإن المستشةار قةد يصةدر تعليماتةه

للشرطة بالشروع في تحقيق جنائي في الملف.

الحياة ،لندن2016/6/7 ،

 .18ليبرمان حول تعهده باغتيال هنية :راجعوني بنهاية وليتي

ذكةةرت األيــام ،رام هللا ،2016/6/7 ،عةةن وكةةاالت ،أن أفيغةةدور ليبرمةةان وزيةةر الةةدفاع اإلسةرائيلي تهةةرب
من سؤال حةول تعهةده السةابق باغتيةال نائةب رئةيس المكتةب السياسةي لحركةة "حمةاس" إسةماعيل هنيةة

خالل  48ساعة.

وقةةال ليبرمةةان خةةالل مةةؤتمر صةةحافي لةةه ،رداً علةةى التعهةةد المةةذكور إن الحكةةم علةةى هكةةذا وعةةود يةةتم
بنهاية فترة واليته في و ازرة الجيش.

وكةان ليبرمةةان تعهةةد قبةةل أكثةةر مةةن شةةهر خةةالل نةةدوة فةةي بئةةر السةةبع المحتلةةة أنةةه لةةو كةةان وزية اًر للةةدفاع

ألمهةةل هنيةةة  48سةةاعة يسةةلم خاللهةةا "إس ةرائيل" جثةةث الجنةةود واإلس ةرائيليين المحتج ةزين فةةي غ ةزة و"إال

فسيرسله إلى أقرب مقبرة".

ورد ليبرمان على السؤال الذي وجه له حول وعده السابق بخصوت هنية قائالً "أكملت اليةوم أسةبوعاً

بةةالو ازرة واقتةةرح طةةرح هكةةذا أسةةئلة مةةع نهايةةة فت ةرة واليتةةي ولةةيس ا ن ،وسةةنتحدث فةةي حينهةةا عةةن هةةذه

األمور" .وذكر ليبرمان أنه فرض على نفسةه السةكوت عةن التصةريحات واجةراء المقةابالت علةى مةدار
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 100يوم وذلك حتى رأس السنة اليهودية التي توافق نهاية سبتمبر القادم ،مشي اًر إلةى أن "الوقةت وقةت
عمل وليس وقت تصريحات".

أضاف موقع صحيفة القدس ،القدس ،2016/6/6 ،أن ليبرمان رد ،يوم االثنين ،على أسئلة
الصحافيين اإلسرائيليين حول تهديداته قبل توليه الو ازرة بتصفية قيادة حماس خالل  48ساعة في
حال أصبح وزي ار للجيش ،وطالب بعدم محاسبته على تلك التهديدات في الوقت الحالي.

مة ةن جان ةةب أخ ةةر أع ةةرب ليبرم ةةان ع ةةن تأيي ةةده الكام ةةل لجه ةةود رئ ةةيس ال ةةوزراء بني ةةامين نتني ةةاهو لتوس ةةيع
االئتالف الحكومي وضم حزب المعسكر الصهيوني إليه.

ودعا ليبرمان ،زعيم حزب البيت اليهودي وزير التعليم نفتالي بينيت إلةى تهدئةة الخةواطر فةي الخةالف

بين ةةه وب ةةين رئ ةةيس ال ةةوزراء بني ةةامين نتني ةةاهو ،وق ةةال ان هن ةةاك حاج ةةة للتع ةةاون والتنس ةةيق م ةةا ب ةةين كت ةةل
االئتالف.
 .19جالنت ينفي وجود مخطط لبناء حي يهودي في منطقة عطاروت – قلنديا
رام هللا " -القدس" دوت كوم :نفى وزير اإلسكان اإلسرائيلي يؤاف جالنت ،يوم االثنةين ،التقةارير التةي
تحدثت عن وجود مخطط لبناء حي يهودي جديد في منطقة عطاروت – قلنديا.

ونقلةةت اإلذاعةةة العبريةةة العامةةة عةةن جالنةةت قولةةه ّإنةةه ال يوجةةد أي مشةةروع كهةةذا .مضةةيفاً "أنةةه يوجةةد
مخطط للبناء في القدس ،لكننا ال نريد إثارة إشكاالت في هذا الوقت".

ورداً على سؤال حول إمكانية انسحاب "البيت اليهودي" من االئتالف الحكومي ،أشار جالنت إلى أنه

لكنةه أضةاف ّأنةه مةن غيةر المعقةول أن يشةارك حةزب فةي
مع وجود أي حزب صهيوني في االئتالفّ ،
ائتالف حكومي ويتصرف كمعارضة.
موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/6 ،

 .21النائب ميكي ليفي :المقدسيون يش ّكلون خطرا علينا
رام هللا :ق ة ةةال ميك ة ةةي ليف ة ةةي عض ة ةةو الكنيس ة ةةت اإلسة ة ةرائيلي ع ة ةةن ح ة ةةزب "هن ة ةةاك مس ة ةةتقبل" ،إن الوض ة ةةع
ال ةةديموغرافي لألحي ةةاء الفلس ةةطينية المحيط ةةة بمدين ةةة الق ةةدس يع ة ّةرض م ةةا وص ةةفها ب ة ة "عاص ةةمة إسة ةرائيل"
للخطر مستقبالً.

ونقلت إذاعة ريشت بيت العبرية عن ليفي قوله "السكان العرب في القدس أصبحوا ا ن بنسبة ،%42

بجدية لمنع هذا الخطر".
واذا ُكّنا ال نريد رئيس بلدية فلسطيني هنا ،فقد حان الوقت للعمل والتصرف ّ
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متطرفة للعمل على تغيير الواقع الةديمغرافي
وتأتي هذه التصريحات وسط محاوالت من أحزاب يمينية
ّ
في القدس ومحيطها ،بعزل األحياء العربية عنها بشكل كامل.
موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/6 ،

 .21انتقادات متبادلة بين حزب الليكود والبيت اليهودي ..وليبرمان يطالب بينيت بالهدوء
حلمةةي موسةةى :مةةا كةةادت مشةةكلة تعيةةين أفيغةةدور ليبرمةةان وتهديةةد زعةةيم "البيةةت اليهةةودي" نفتةةالي بينةةت

باالنسحاب من الحكومة إذا لم يتم تصحيح أداء الكابينت تجد حالً لهةا بعةد طةول تةوتر ،حتةى عةادت

األجواء إلى القتامة في العالقة بين "الليكود" و "البيةت اليهةودي" .وقةد حمةل بينةت علةى سياسةة رئةيس

الحكوم ةةة بني ةةامين نتني ةةاهو ،م ةةن دون أن يس ةةميه ،ق ةةائالً إن ةةه "م ةةن المس ةةتحيل أن تك ةةون مؤي ةةداً ألرض
إسرائيل باللغة العبرية وتنشئ فلسطين باللغة اإلنكليزية".

وقاد هذا التصريح إلى ردود فعل غاضبة من "الليكةود" ،حيةث حمةل قيةادي كبيةر علةى بينةت قةائالً إن

بوضع غير معقول غدا فيه رئيس البيت اليهودي الخطر األكبةر علةى حكومةة اليمةين
"الحديث يتعلق
ٍ

الموسعة برئاسة الليكود" .وأضاف أن "حملة النفاق التي يقودها بينت ال تعرف حدوداً :فمن جلس مع
تسةةيبي ليفنةةي فةةي حكومةةة أدارت مفاوضةةات مباش ةرة مةةع الفلسةةطينيين ،فجةةأة اكتشةةف الضةةوء ،وبشة ٍ
ةكل

صةةر علةةى
عجيةةب فعةالً ،بةةالتوازي مةةع تعيةةين ليبرمةةان وزية اًر للةةدفاع" .وخلةةت إلةةى أنةةه إذا كةةان بينةةت ُي ّ
إخةراج "البيةةت اليهةةودي" مةةن الحكومةةة العتبةةارات شخصةةية ،فةةإن كةةل المسةةؤولية عةةن ذلةةك سةةتقع علةةى
عاتقه ،والمهم أال يحاول التسويق للجمهور أنه يفعل ذلك العتبةارات أيديولوجيةة ،ألن أحةداً ال يشةتري

هذه البضاعة".

ورد "البيةت اليهةةودي" علةةى الليكةةود بةةإعالن "أننةةا نحتةةرم رئةةيس الحكومةةة وزعامتةةه ،ولكننةةا لةةن نسةةمح لةةه
بتبني المبادرة العربية التي تشمل العودة إلى خطوط  ،67وتقسيم القدس وادخال الجئين".

وتدخل ليبرمان في الصراع بين "الليكود" و "البيت اليهودي" طالباً من بينت أن يهةدأ قلةيالً ،وأن يةدرك

أن "المهمةةة الثانيةةة هةةي واجةةب كةةل االئةةتالف بترسةةيخ الحكومةةة .وأنةةا أسةةتغل هةةذه الفرصةةة ألناشةةد كةةل
رفاقي ،وأولهم صديقي الوزير نفتالي بينت ،بأن يهدأوا .نحن ا ن أقل حاجة للتصريحات وأشد حاجة

للعمل المشترك ،المنسق والهةاد ..وبالمناسةبة ،فةإن مةن ال يسةتطيع ضةبط نفسةه ،أنصةحه بةأن يتوجةه

للدكتور ذاته الذي أجرى عملية تقصير الفتيل .هذا مفيد جداً".

وأكد ليبرمان "أن ال نية أبداً لتقديم االنتخابات ،وال نية لإلقدام على خطوة تدمير االئتالف .ثمة إفراط
فةةي الحماسةةة ا ن .وآمةةل أن نهةةدأ ابتةةداء مةةن هةةذا األسةةبوع لنتفةةرم للعمةةل المرتةةب ،المنسةةق والمشةةترك.
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وأعتقةد أنةه فةةي ضةوء التحةةديات واألحةداث فةي منطقتنةةا ،يجةدر جةةداً أن يكةون لةدينا ائةةتالف أوسةع قةةدر

اإلمكان".

والواقع أن في خلفية الصراع بين "الليكود" و"البيت اليهودي" محاولة نتنياهو ضم المعسكر الصهيوني
إلى حكومته .وهناك اعتقاد بأن انضمام اسحق هرتسوم وتسيبي ليفني للحكومةة يعنةي إخةراج بينةت و

"البيت اليهودي" منها .ولذلك هناك توتر ليس فقط في "البيت اليهودي" وانما في "الليكود" نفسه.

السفير ،بيروت2016/6/7 ،

 .22ضباط إسرائيليون سابقون يطرحون مبادرة سياسية أمنية خاصة شعارها :األمن أولا

القدس المحتلةة -وكالةة سةما :طرحةت حركةة "ضةباط لصةالح أمةن إسةرائيل" التةي تضةم ضةباطاً أمنيةين
إسرائيليين سابقين ،مبادرة سياسية أمنية خاصة بها تحت اسم "األمن أوالً" ،ودعت إسرائيل إلى تبنيهةا

وتطبيقها.

وتناول موقع صةحيفة "معةاريف" اإلسةرائيلية أمةس ،هةذه المبةادرة التةي سةلمت إلةى الحكومةة اإلسةرائيلية

والى أعضاء الكنيست والصحافيين ،وجاء فيهةا" :خطةة العمةل تعتبةر وسةيلة للخةروج مةن المةأزق الةذي
وجةدت إسةرائيل نفسةةها فيةةه ،وتحسةن مةةن وضةةعها األمنةةي السياسةةي ،فقةط عمةةل متكامةةل ،أمنةةي ومةةدني

واقتصادي وسياسي ،في الضفة الغربية والقدس وقطةاع غةزة ،يمكةن أن تةؤدي إلةى تحسةن كبيةر ودائةم
في الوضع األمني إلسرائيل ،لذلك يجب أخذها كوحدة واحدة" .

وق ةةال رئ ةةيس الحرك ةةة الض ةةابط احتي ةةاط ف ةةي الج ةةيش اإلسة ةرائيلي أمن ةةون رش ةةف" :كلم ةةا ت ةةدهور الش ةةعور

الشخصةةي بةةاألمن ،ينقسةةم الخطةةاب فةةي إس ةرائيل ويصةةبح أكثةةر عنف ةاً .ولةةدى طةةرح الب ةرامج ،بةةدالً مةةن
الجةةدل فةةي شةةأن وجةةود شةريك أم ال ،دولةةة إسةرائيل قةةادرة علةةى أخةةذ زمةةام المبةةادرة واتخةةاذ تةةدابير أمنيةةة
مستقلة من شأنها تعزيز مكانتها في العالم ،وخلق األمن والسالم ،ووقف االنقسام في الشعب" .

ويأمةةل واضةةعو هةةذه المبةةادرة المسةةتقلة مةةن حركةةة "ضةةباط لصةةالح أمةةن إس ةرائيل" ،والتةةي تشةةكلت بعةةد

الحةةرب األخية ةرة عل ةةى قط ةةاع غة ةزة ،م ةةن ص ةةناع الق ةرار ف ةةي إسة ةرائيل ف ةةي د ارس ةةتها جي ةةداً ،مح ةةذرين م ةةن

استمرار الوضع الحالي الذي سيقود إلى كارثة حقيقية على إسرائيل .ويعتبرون أن هذه المبادرة تهدف
إل ةةى تقوي ةةة أم ةةن س ةةكان إسة ةرائيل وع ةةدم ت ةةدهور الوض ةةع األمن ةةي ،وت ةةوفير الظ ةةروف للح ةةل النه ةةائي م ةةع
الفلسةةطينيين ،وزيةةادة فةةرت التوصةةل إلةةى اتفاقةةات أمنيةةة– سياسةةية مةةع دول المنطقةةة ،مةةا سةةيرفع مةةن

مكانة إسرائيل دولياً.

وتقةةوم هةةذه المبةةادرة علةةى اتخةةاذ خطةوات أحاديةةة الجانةةب مةةن جانةةب إسةرائيل ،بغةةض النظةةر عةةن عةةدم

وجةةود ش ةريك فلسةةطيني للسةةالم ،وذلةةك مةةن خةةالل اسةةتكمال بنةةاء جةةدار الضةةم والتوسةةع ومنةةع تةةدهور
التاريخ :الثالثاء 2016/6/7

العدد3957 :

ص

17

الوضع األمني من خالل سلسلة من اإلجراءات األمنية المختلفة التي تعتمد على بقاء سةيطرة الجةيش
اإلس ةرائيلي علةةى الضةةفة إلةةى حةةين توقيةةع االتفةةاق النهةةائي وقيةةام دولةةة فلسةةطينية ،واتخةةاذ العديةةد مةةن

التدابير االقتصادية التي ترفع مسةتوى حيةاة السةكان فةي المنةاطق "الضةفة والقةدس وقطةاع غةزة" ،وكةل
هةةذه التةةدابير والخطةوات مبنةةي علةةى وجهةةة نظةةر إسةرائيل لمسةةتقبل هةةذه المنةةاطق والمتمثةةل باالنفصةةال

عنها وقيام دولة فلسطينية.

وعلةةى الصةةعيد السياسةةي ،يتوجةةب علةةى إس ةرائيل االعت ةراف بالبلةةدات واألحيةةاء الفلسةةطينية فةةي مدينةةة

القةةدس كجةةزء مةةن الدولةةة الفلسةةطينية ،ولةةدى التوصةةل إلةةى اتفةةاق نهةةائي مةةع الجانةةب الفلسةةطيني ،فةةإن

إسةرائيل سةةتكون ملتزمةةة هةةذا الموقةةف ،وسةةتكون هةةذه البلةةدات جةةزءاً مةةن قيةةام الدولةةة الفلسةةطينية ،كةةذلك
يتوجب على إسرائيل أن تعلن بشكل واضح أنها لن تبني أي مسةتوطنة جديةدة أو توسةع المسةتوطنات

القائمةةة ،وتعلةةن احترامهةةا وحفاظهةةا علةةى "الوضةةع القةةائم" المعمةةول بةةه فةةي المسةةجد األقصةةى واألمةةاكن

المقدسة األخرى ،كما تعلن قبولهةا مبةاد .المبةادرة العربيةة للسةالم كأسةاس للمفاوضةات ،وتصةدر بيانةاً
تقول فيه "إنه ال يوجد لةديها أي أطمةاع فةي المنةاطق التةي تقةع شةرقي الجةدار ،وهةي تحةتفظ بهةا اليةوم
وتتواجد فيها حتى التوصل إلى اتفاق نهائي".

وهذه الحركة تضم اليوم مةا يقةارب مةن  200ضةابط سةابق كبيةر فةي الجةيش اإلسةرائيلي وأجهةزة األمةن

المختلفةةة ،مةةن بيةةنهم ال ةرئيس السةةابق لجهةةاز األمةةن الخةةارجي السةةابق (موسةةاد) شةةبطاي شةةبيط والقائةةد

السةةابق للجةةيش دان حلةةوتس والةرئيس السةةابق لجهةةاز "شةةاباك" عةةامي أيةةالون ،ودانةةي يةةاتوم الةةذي شةةغل
أيضاً رئيس "موساد" ،والضابط احتياط دانةي روتشةلد ،والضةابط أهةود جةروس ،وأمنةون رشةف وغيةرهم
مةن كبةار الضةةباط .وأكةد القةةائمون عليهةا أنهةم كةةانوا ينةوون طةةرح هةذه المبةادرة ضةةمن مةؤتمر صةةحافي

لتجنيد رأي عام إسرائيل في شأنها ،بغض النظر عن موقف حكومة إسرائيل ،لكن بعد تعيين أفيغدور

ليبرم ةةان وزية ة اًر لل ةةدفاع والم ةةؤتمر الص ةةحافي بين ةةه وب ةةين نتاني ةةاهو ،وم ةةا ص ةةرحا ب ةةه ع ةةن ح ةةل ال ةةدولتين
واستعدادهما لعملية السالم ،تراجع القائمون على المبادرة عن المؤتمر الصحافي إلعالن هذه المبادرة

التي سلموها إلى الحكومة والكنيست والصحافيين ،بانتظار ما ستقوم به حكومة نتانياهو بعد توسيعها

مع ليبرمان ،من الناحية الفعلية وليس بالتصريحات فقط.
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" .23التجمع الوطني" يدعو لتفعيل النضال وحشد الضغوط الدولية على "إسرائيل" وفرض العقوبات
عليها

الناص ةرة :فةةي ختةةام مةةؤتمره السةةابع المت ةزامن مةةع مةةرور عقةةدين علةةى تأسيسةةه يطالةةب حةةزب التجمةةع
الوطني الديموقراطي داخل أراضي  48بإلغاء التنسيق األمني وعدم الخوض في أي مفاوضات عبثية
والمضي بطرح القضية الفلسطينية على المؤسسات الدولية ومالحقة مجرمةي الحةرب اإلسةرائيليين فةي

المحاكم الدولية.

تمسةكه بحةق العةودة
التجمع الوطني الديموقراطي الذي تأسس بقيةادة د .عزمةي بشةارة فةي  1996يؤكةد ّ
ويطالب بإعادة المهجرين لقراهم ،ويدعو لتكثيف العمل على هذا الصعيد بالتعاون مةع القةوى الوطنيةة

والمؤسسات األهلية الفاعلة.

فةةي البيةةان السياسةةي الةةذي جةةاء مخففةةا بمةةا يتعلةةق بالسةةلطة الفلسةةطينية ،وثمةرة مةةداوالت المةةؤتمر طيلةةة
جدي لوقف االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسةطينية علةى أسةاس الثوابةت
ثالثة أيام يدعو لحراك ّ
الوطنية والمشروع الوطني الفلسطيني.
كم ةةا ي ةةدعو التجم ةةع لتفعي ةةل النض ةةال ض ةةد االح ةةتالل وحش ةةد الض ةةغوط الدولي ةةة عل ةةى إسة ةرائيل وف ةةرض

العقوبات عليها حتى تنصاع للقانون الدولي والق اررات الدولية ،وفي مقدمة ذلك إنهاء االحتالل واقامةة
الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود  67وتحقيق حق الالجئين بالعودة وفق القرار .194

ويؤكد المؤتمر على الدور المتميز لفلسطينيي الة  48بصياغة المشروع الةوطني الفلسةطيني وبالنضةال

لتصحيح الغةبن التةاريخي الةذي لحةق بالشةعب الفلسةطيني .بخةالف الكثيةر مةن األحةزاب العربيةة داخةل

أن فلسةةطينيي الةةداخل جةةزء ال يتج ة أز مةةن الشةةعب الفلسةةطيني
أ ارضةةي  48يشةةدد التجمةةع الةةوطني علةةى ّ
ليس بحكم الماضي فقط وانما بحكم المستقبل ووحدة المصير.
ويةدعو مةةؤتمر التجمةةع إلةى تكثيةةف العمةةل للةةدفاع عةن القةةدس واألقصةةى والةى مواجهةةة مشةةاريع التهويةةد
والتصدي لمحاوالت المس بالمقدسات المسيحية واإلسالمية في عاصمة فلسطين.

علةةى المسةةتوى الةةداخلي يحة ّذر مةةن االنفةةالت الفاشةةي العنصةةري ،الةةذي يقةةوده رئةةيس الةةوزراء اإلسةرائيلي
بنيامين نتنياهو شخصيا والمتمثل بسلسلة إجراءات قمعية وتعسفية وبسن مجموعة قوانين فاشةية منهةا

قةةانون اإلبع ةةاد ،ال ةةذي يس ةةتهدف نة ةواب التجم ةةع تحدي ةةدا ويعطةةي نواب ةةا إمكاني ةةة ط ةةرد نة ةواب آخةةرين م ةةن
الكنيسةةت بسةةبب م ةواقفهم .ويوضةةح التجمةةع فةةي بيانةةه الختةةامي أن الموجةةة العنص ةرية الحاليةةة هةةي فةةي

غايةةة الخطةةورة وتتطلةةب وحةةدة وطنيةةة ووحةةدة كةةل القةةوى المعاديةةة للعنصةرية وحشةةد الجمةةاهير للتصةةدي

لها.
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وبموازاة ذلك يدعو التجمع إلطالق حملة دولية ضد العنصرية اإلسةرائيلية .ويطالةب المنظمةة العالميةة
للبرلمانات (أي.يو.بي) بطرد الكنيست من صفوفها في حال أقدمت على إبعاد نواب بسبب مواقفهم.

ويةةدعو المةةؤتمر لحملةةة مضةةادة ضةةد هةةدم البيةةوت ومصةةادرة األ ارضةةي وتضةةييق الخنةةاق علةةى البلةةدات
العربية والتصدي للمخططات والمشاريع والقوانين ،التي تستهدف الوجود العربي الفلسطيني في النقب

وتهجير  40ألفا من أهله ومصادرة ما يقارب  800ألف دونم من أراضيهم.

ةاز
ويؤكةد مةةؤتمر التجمةةع علةةى تمسةةكه بالوحةةدة الوطنيةةة فةةي إطةةار القائمةةة المشةةتركة ،التةةي يعتبرهةةا إنجة اً

تاريخياً طالما طالب به الحزب .بالمقابل يدعو التجمع لتطوير عمل القائمة جماهيريا وبرلمانيا ولفةتح
نقةةاش حضةةاري حةةول القضةةايا السياسةةية واالجتماعيةةة المحوريةةة ،التةةي تهةةم حاضةةر ومسةةتقبل الشةةعب

الفلسطيني.

ضةمن اهتمامةةات التجمةةع بتنظةةيم فلسةطينيي الةةداخل كأقليةةة قوميةةة أصةلية يةةدعو لحملةةة لتقويةةة وتطةةوير

لجنةةة المتابعةةة العليةةا وهةةي القيةةادة الوطنيةةة الموحةةدة لفلسةةطينيي الةةداخل عبةةر االنتخةةاب المباشةةر واقامةةة
المؤسسةةات الوطنيةةة التابعةةة لهةةا وبإقامةةة منظمةةات شةةعبية تةةدعمها .ويةةدين التجمةةع قيةةام حظةةر الحركةةة
اإلسالمية بقيادة الشيخ رائد صالح المعتقل ا ن من قبل السلطات اإلسرائيلية.

القدس العربي ،لندن2016/6/7 ،

 .24القدس :بلدية الحتالل تصادق على بناء  82وحدة استيطانية
القدس :ذكرت القناة الثانية العبرية مساء أمس ،أن ما تسةمى لجنةة التخطةيط والبنةاء فةي بلديةة القةدس
صادقت على بناء  82وحدة سكنية استيطانية في حي "رمات شلومو" شمالي القدس المحتلة.

وزعمت القناة الثانية بان بلدية القةدس صةادقت علةى خطةة البنةاء رغةم معارضةة الحكومةة اإلسةرائيلية

لهذا القرار.

وبحسب القناة العبرية ،فالحديث يدور عن خطةة بنةاء اسةتيطانية خطةط لهةا عةام  2010وقةد تةم تجميةد

الخطة بعد أن أغضبت "إسرائيل" نائب الرئيس األميركي جون بايدن خالل زيارتةه ل ة "إسةرائيل" ،حيةث
تم اإلعالن عن خطة البناء االستيطانية واحراج بايدن.

األيام ،رام هللا2016/6/7 ،

" .25بتسيلم" :الجيش اإلسرائيلي أعدم الشاب قصراوي أيضا في نفس حادثة "الشريف"

قالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية ،أن االحتالل اإلسرائيلي أعدم أيضا الشهيد رمزي القصراوي ،في نفس
حادثة إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل ،في شهر مارس /آذار المنصرم.
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وأضافت المنظمة الحقوقية ،يوم االثنين ،إنه واستنادا إلفادات شهود عيان؛ فإن الجنود ،أعدموا أيضا
الشهيد رمةزي القصةراوي ،بعةد أن كةان ملقةى علةى األرض ،مصةابا بجةراح بالغةة ،بعةد أن أطلةق جنةود

النار عليه في نفس الحادث الذي تم فيه إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف وسط مدينة الخليل.

وتفيد الشهادات الجديدة التي جمعتها منظمة "بتسيلم" -التي نجحت في توثيةق وتصةوير عمليةة إعةدام

"الشة ةريف" -أن الشة ةةهيد القص ة ةراوي الة ةةذي كةةةان أثنة ةةاء تسة ةةجيل ف ةةيلم إع ةةدام "الش ة ةريف" ،ق ةةد أعة ةةدم رميةةةا
بالرصات بعد أن أصيب بجراح ،وأن هذه الشهادات قد ظهرت مؤخ ار بعد أن رفعةت قةوات االحةتالل

القيود التي فرضتها في منطقة مستوطنة "تل رميدة" وسط الخليل.

"تمكنت الباحثةة فةي منظمةة بتسةيلم منةار الجةابري ألول مةرة منةذ وقةوع العمليةة مةن الةدخول إلةى الحةي
وتسجيل إفادات الشهود العيان من السكان" ،قالت منظمة بتسيلم.

وقالت المواطنتةان نةور أبةو عيشةة وأمةاني أبةو عيشةة اللتةان كانتةا متواجةدتين فةي المنطقةة حةين وقعةت

العملية أنهما كانتا شاهدتين على إطةالق أحةد جنةود االحةتالل النةار علةى رأس الشةهيد القصةراوي بعةد
مضرجاً في دمائه.
أن أصيب وسقط على األرض
ّ
مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان ،بتسيلم2016/6/6 ،
 .26نابلس :استشهاد الشاب جمال دويكات متأث ار بجروحه

ذكرت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،2016/6/6 ،من نابلس ،أن و ازرة الصحة ،أعلنت
اليوم اإلثنين ،عن استشهاد الشاب جمال محمد دويكات ( 20عاماً) من بلدة بالطة ،متأث اًر بجروحه،

التي أصيب بها فجر الجمعة الماضي ،خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي ،قرب قبر

يوسف في مدينة نابلس.

وكان دويكات أصيب برصاصة مباشرة في رأسه ،ونقل إلى مستشفى رفيديا في نابلس ،ونظ ار
لخطورة حالته الصحية ،جرى تحويله إلى إحدى المستشفيات داخل أراضي الة ،48وأعلن عن

استشهاده ظهر اليوم هناك.

وأضافت الخليج ،الشارقة ،2016/6/7 ،عن وكاالت ،أنه وبذلك ،ويرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين

منذ بداية أكتوبر/تشرين األول الماضي إلى  218بينهم  73استشهدوا بداية عام .2016
 .27المستوطنون يقتحمون األقصى في أول أيام شهر رمضان
رام هللا :أصر مستوطنون إسرائيليون على مواصلة اقتحام المسجد األقصى مع اليوم األول لرمضان
في استفزاز واضح لمشاعر المسلمين الذين اعتكف عدد كبير منهم داخل المسجد لقضاء اليوم
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األول .وقال شهود عيان إن أكثر من  60مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد من جهة "باب المغاربة"
وهو أحد أبواب األقصى الذي يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

وأكد حراس المسجد أن المستوطنين دخلوا تحت حماية قوات الشرطة اإلسرائيلية وأقاموا جولة توراتية

داخل ساحاته قبل أن يتصدى لهم المصلون ويدفعوهم إلى المغادرة وسط توتر شديد.

وجاء االقتحام أمس على غير العادة إذ تمنع إسرائيل المستوطنين من دخول األقصى في رمضان

تجنبا ألي تصعيد.

وكانت جمعيات يهودية دعت المستوطنين إلى القيام بمثل هذه االقتحامات التي بلغت ذروتها األحد

الماضي حين اقتحم أكثر من  300مستوطن األقصى قبل أن ينفذوا مسيرات استف اززية رافعين
اإلعالم اإلسرائيلية.

الشرق األوسط ،لندن2016/6/7 ،

 .28دعوات لحرق "األقصى" في مسيرة آللف المستوطنين في القدس
الناصرة -برهوم جرايسي :قالت تقارير إسرائيلية أمس ،إنه على الرغم من تعهد أجهزة االحتالل قبل
يومين ،بعدم السماح للمستوطنين اإلرهابيين ،باستفزاز أهالي مدينة القدس الفلسطينيين ،خالل

المسيرة االستف اززية ،التي تجريها قطعان المستوطنين اإلرهابيين في ذكرى احتالل المدينة ،إال أن

عددا من المشاركين أطلقوا هتافات عنصرية خطيرة ،منها دعوات إلى حرق المسجد األقصى،
إضافة إلى دعوات لطرد الشعب الفلسطيني من وطنه.

وكانت قطعان من عشرات آالف المستوطنين اإلرهابيين قد اجتاحت مساء األحد ،البلدة القديمة في

القدس المحتلة ،وسط حراسة مشددة من قوات االحتالل ،التي فرضت على أصحاب المكان
الفلسطينيين ،إغالق محالهم التجارية ،وعدم التجوال في الشوارع التي اخترقتها قطعان المستوطنين،
التي حملت آالف أعالم االحتالل اإلسرائيلي ،وتطلق الهتافات العنصرية ،واالستعالئية.

وكانت المحكمة العليا اإلسرائيلية قد "أجازت" يوم األحد إجراء المسيرة ،رافضة التماسات من جهات

سالمية إسرائيلية ،طالبت بإلغاء ترخيت المسيرة ،نظ ار لحساسية التاريخ الذي يتزامن عشية الشهر

الفضيل رمضان المبارك .وجاء االلتماس على خلفية االعتداءات اإلرهابية التي مارسها المشاركون
ضد الجمهور الفلسطيني في المدينة ،وبضمنها إطالق الشتائم النابية ضد الشعب الفلسطيني

والمسلمين ،والرسول الكريم.

إال أن المحكمة طلبت تقديم بدء المسيرة في أزقة البلدة القديمة ،إلى الخامسة والنصف مساء ،على
أن يخرج آخر مستوطن حتى الساعة السابعة مساء ،من أحياء البلدة ،وانتهت المسيرة االستف اززية،
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في باحة البراق ،التي تطلق عليها حكومة االحتالل اسم "الحائط الغربي للهيكل" المزعوم .ولكن
حسب التقارير التي نشرت أمس ،فإن قوات االحتالل لم تحترم قرار محكمتها ،وأجازت لإلرهابيين،

باالستمرار في التواجد في أزقة البلدة القديمة إلى ما بعد الوقت المحدد.

واتضح أمس مما نشرته صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية ،أن عددا من اإلرهابيين المشاركين في
المسيرة ،أطلقوا هتافات عنصرية شرسة ،ومن أبرزها الدعوات لحرق المسجد األقصى المبارك .فيما

قالت تقارير فلسطينية ،إن أعدادا كبيرة من المستوطنين ،ارتدوا قمصاناً حملت كتابات وشعارات
"حرروا جبل الهيكل" ،و"التهجير للفلسطينيين ا ن".
عنصرية منها ّ

عمان2016/6/7 ،
الغدّ ،

يحول  11منزلا إلى ثكنات عسكرية في حوارة
 .29الحتالل ّ
نابلس-معا :حولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،أمس ،أحد عشر منزال لمواطنين فلسطينيين إلى
ثكنات عسكرية في قرية حوارة جنوب نابلس.

وقال عواد نجم الناطق الرسمي باسم حركة فتح في حوارة ،إن قوات االحتالل وضعت أسالكاً شائكة

حول أحد عشر منزالً فلسطينياً من ليلة أول من أمس وصباح أمس ،وقامت عشرات من جنود

االحتالل بوضع نقاط مراقبة عسكرية حول المنازل وعمليات نصب كاميرات مراقبة في أعقاب

تعرض حافلة للمستوطنين إللقاء كرات حديدية الليلة قبل الماضية بوسط قرية حوارة.

وأضاف نجم أن سلطات االحتالل هددت بفرض مزيد من اإلجراءات العقابية على المواطنين في
حال استمرت عمليات إطالق النار ومنها إغالق المحالت التجارية لساعات خالل النهار والليل.

األيام ،رام هللا2016/6/7 ،

 .31كاتب إسرائيلي :تنامي عداء عرب  48لـ "إسرائيل"
بدأت االنتفاضة الفلسطينية تتسلل إلى الجمهور العربي داخل إسرائيل في ظل حدوث بعض
التطورات الميدانية التي يشارك فيها العرب في إسرائيل ،وتظهر أن مستوى كراهيتهم وحجمها يزداد

تجاه اإلسرائيليين ،بحسب الكاتب اإلسرائيلي مردخاي ليفمان.

واتهم الكاتب اإلسرائيلي في موقع "نيوز ون" اإلخباري أجهزة األمن اإلسرائيلية ،بما فيها الشرطة

وجهاز األمن العام (الشاباك) ،بغض الطرف عن انتشار الروح العدائية من العرب تجاه

اإلسرائيليين.
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وقال ليفمان إن الجهات المعنية في إسرائيل تقدم تقارير دورية للجهات الرسمية بأن حالة العداء
العربية تجاههم آخذة في التزايد ،على األقل ليس في المدن العربية المركزية ،وانما في المناطق
الريفية البعيدة عن األنظار ،حيث يكون عدد سكانها قليال ،وهناك يواجه اليهود حالة من الرفض

والكراهية التي تتطور في بعض األحيان إلى حد استخدام العنف.

وأوضح ليفمان أن بعض هذه األحداث تشهدها مناطق في الجليل شمالي إسرائيل ،حيث أقام اليهود
بعض لجان الحراسة لمساعدة من يتعرضون لمثل هذه األحداث من قبل العرب ،وطرد من يتسلل

من الشبان العرب إلى المزارع اليهودية وبعض التجمعات السكانية اليهودية ،ورغم أن مثل هذه

األحداث لم تدخل إلى عمق المدن اإلسرائيلية أو العربية المركزية ،فإن الحكومة اإلسرائيلية مطالبة
باالعتراف بتنامي مظاهر العداء العربي لإلسرائيليين والعمل على كبح جماحه ،على حد زعمه.

وزعم ليفمان أن أحد مصادر العنف والعداء العربي لإلسرائيليين مصدره التحريض اإلعالمي من قبل

الجهات الرسمية الفلسطينية ،وما يصدر عن النواب العرب في الكنيست من أسلوب هجومي عدائي
ضد اإلسرائيليين ،بجانب الدور الكبير الذي تضطلع فيه شبكات التواصل االجتماعي العربية داخل

إسرائيل" ،وهو ما نراه يوميا على مدار اليوم والليلة أمام ناظرينا".

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/6 ،

 .31تقرير :الحتالل يمارس اإلهمال الطبي بحق األسرى
غزة :أصدر مركز حماية لحقوق اإلنسان تقري اًر بعنوان اإلهمال الطبي في السجون ،خالل مشاركته
في الوقفة األسبوعية المخصصة لمناصرة األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

وأكد وسيم الشنطي الباحث القانوني في مركز حماية لحقوق اإلنسان ،أن سلطات االحتالل
اإلسرائيلي تمارس بحق األسرى والمعتقلين بسجونها سياسة اإلهمال الطبي بشكل ممنهج ومتعمد،

حيث أصبح الخطر محدقاً أكثر من أي وقت مضى على حياة األسرى المرضى الذين وصل عددهم

إلى أكثر من  1700أسير منهم  700أسير ومعتقل؛ يعانون من أمراض مزمنة مثل (السرطان،
واألمراض الجلدية ،واألمراض الباطنية ،أمراض القلب والشرايين ،وضغط الدم ،وغيرها.)...

ويتضح من المعلومات واإلفادات التي حصل عليها فريق إعداد تقرير "اإلهمال الطبي في سجون

االحتالل" ،أنه يوجد العشرات من األسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون االحتالل ،أجمع

األطباء على خطورة حاالتهم الصحية ،وضرورة إجراء عمليات جراحية عاجلة لهم ،إال أن إدارة

السجون ترفض نقلهم إلى المستشفيات ،وما زالت تعالجهم بحبة "األكامول السحرية"؛ التي يصفها

األطباء لجميع األمراض على اختالفها ،مثل السكري والقلب والسرطان ,وتشير المعلومات كذلك إلى
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أن بعض المرضى تم نقلهم إلى مستشفيات السجون وهم يعانون من أعراض مرضية بسيطة ,إال
أنهم غادروا المستشفى بعاهات مستديمة وأمراض خطيرة ,وبعضهم أدى اإلهمال الطبي إلى وفاتهم

الحقا.

ويبين التقرير أن مصلحة السجون اإلسرائيلية تلجأ إلى نقل األسرى المرضى بشكل دائم من مختلف
السجون إلى ما يسمى (بعيادة سجن الرملة) التي تفتقر ألبسط مقومات العناية الصحية ،وتعاني من
نقت في الطواقم واألجهزة الطبية ،ففي هذه العيادة يعاني األسرى والمعتقلين المرضى معاناة شديدة

سوء ،وتزداد معاناتهم النفسية من هذه
للغاية ،وبدالً من تلقيهم للرعاية الصحية األزمة تزداد حالتهم ً
العيادة لدرجة تصل إلى رفض الكثير منهم الذهاب إليها.
وحسب المعلومات التي حصل عليها "حماية " فإنه يتواجد في عيادة سجن الرملة ما يقارب  19أسير

ومعتقل مريض ،يتواجد منهم  8أسرى معتقلين بشكل دائم ،بينما يتواجد  11أسير ومعتقل بشكل غير

دائم.

فلسطين أون لين2016/6/6 ،

ضد الصحفيين الشهر الماضي
" .32وفـا" 14 :انتهاك ا إسرائيلي ا ّ
رام هللا :ذكرت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا' اليوم االثنين ،أن مجمل االنتهاكات
اإلسرائيلية بحق الصحفيين في فلسطين خالل شهر أيار الماضي ،بلغ  14انتهاكا.

وقالت "وفا" ،في تقريرها الشهري حول االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصحفيين ،أن اعتداءات

االحتالل المتواصلة على الصحفيين الفلسطينيين ما زالت تشكل خط ار على حياتهم ،وتعيق أداء

واجبهم المهني .وأوضحت أن قوات االحتالل ال تزال تواصل استهدافها للصحفيين عبر إطالق
الرصات الحي ،والمعدني ،واطالق القنابل المسيلة للدموع ،واالعتداء عليهم بالضرب واالعتقال
المباشر أو بتقديمهم للمحاكمات ،ضمن سياستها الهادفة لمصادرة الحقيقة ،وتكميم األفواه ،وقمع

حرية الرأي والتعبير للتغطية على جرائمها اليومية بحق المواطنين العزل ،ومنع إيصالها إلى الرأي

العام العالمي.

وبينت "وفا" أن عدد المصابين من الصحفيين خالل أيار جراء إطالق األعيرة المطاطية وقنابل

الغاز المسيلة للدموع واالعتداء بالضرب المبرح باإلضافة إلى اعتداءات أخرى بلغ  6مصابين ،في

حين بلغ عدد حاالت االعتقال ،واالحتجاز ،وسحب البطاقات ،واطالق النار التي لم ينتج عنها
إصابات  8حاالت.
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 .33اعتقال  22فلسطيني ا بالضفة وتوغل في القطاع

وكاالت :اعتقل الجنود "اإلسرائيليون"  22فلسطينياً بالضفة الغربية ،وتوغلت آليات جيش الحرب في

شرق غزة.

واعتقلت قوات االحتالل أمس االثنين  15فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية .وجاء في
بيان لنادي األسير الفلسطيني أن قوات االحتالل اقتحمت مدن بيت لحم والخليل ورام هللا وجنين

وسط إطالق كثيف للنيران واعتقلت  15فلسطينياً.

وأفادت وسائل إعالم في الكيان أمس االثنين بأن قوات من جيش الحرب اعتقلت الليلة قبل الماضية
سبعة فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية .وقالت اإلذاعة العامة ،إنه "يشتبه في أربعة من

المعتقلين بالضلوع في شن هجمات ضد أهداف "إسرائيلية" سواء من الجنود أو المستوطنين ،فيما
ينتمي الثالثة ا خرون إلى حركة حماس في الخليل.

وفي قطاع غزة توغلت جرافات االحتالل صباح االثنين في أراضي الفلسطينيين شرق حي التفاح

شرق مدينة غزة .وذكرت مصادر محلية أن عدة جرافات عسكرية لالحتالل توغلت لمسافة  50مت اًر

انطالقاً من بوابة موقع الطاقة شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة وشرعت بعمليات تجريف واقامة
سواتر ترابية قبالة الموقع.

الخليج ،الشارقة2016/6/7 ،

 .34الحتالل يحرم  28طفالا فلسطيني ا في سجن عوفر من زيارة عائالتهم

بت ار :قال نادي األسير الفلسطيني ،أمس ،إن سلطات االحتالل تحرم  28طفالً في سجن عوفر من

زيارة عائالتهم ،بينهم  14طفالً حرموا من الزيارة منذ تاريخ اعتقالهم ،و 14آخرون تم سحب تصاريح
عائالتهم بعد وصولهم إلى الحاجز ،بحجة المنع األمني.

الخليج ،الشارقة2016/6/7 ،

 .35طفل فلسطيني يقضي كأصغر معتقل تحت التعذيب في سجون النظام السوري
دمشق ة هبة محمد :في حضرة القاتل ،وتحت التعذيب في أقبية السجون ،أو كنتيجة طبيعية لإلهمال
الصحي المتعمد من قبل السلطات األمنية لدى النظام السوري ،قضى الطفل الفلسطيني محمود عبد

هللا يوسف دياب البالغ من العمر  16عاماً ،بعد اعتقال دام حوالي ثالثة أعوام ،وذلك على خلفية
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مشاركة الطفل المتحدر من قرية الشجرة الفلسطينية ،في المظاهرات الشعبية المنددة بنظام الحكم في
مخيم الوافدين لالجئين الفلسطينيين في مدينة حماة.

وأفاد المدير التنفيذي لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا احمد حسين في تصريح خات لة

"القدس العربي" بأن الطفل محمود قتل تحت التعذيب بعد احتجاز تعسفي دام سنوات عدة  ،بدون أن

يرتكب جرماً ،أو يحاكم أو يعامل وفق مقتضيات القانون سواء المحلي أو الدولي الذي يرعى حقوق

القصر ،وانما قتل في ظروف احتجاز مجهولة نعتقد أنها كانت قاسية جداً بالنظر إلى ما
األطفال و ّ
يتم تسريبه من صور ،فضالً عن عدم تسليم جثمان الطفل لذويه ،بل اكتفت السلطات األمنية
بإعطاء األهل أوراقه الثبوتية التي تثبت أن ابنهم كان رهن التعذيب والموت البطيء.

وأضاف المتحدث لة "القدس العربي" :ما تزال حواجز النظام السوري تتصيد الفلسطينيين في مختلف
أماكن تواجدهم وتمارس االعتقال التعسفي بحقهم حيث يتم تغييبهم لسنوات وأشهر بدون محاكمات،

وفي كثير من الحاالت يقتلون تحت التعذيب حيث قمنا بتوثيق مقتل  444فلسطينياً حتى ا ن ونعتقد
أن العدد الحقيقي أكبر بكثير ،وقد تم التعرف على جثث أكثر من  70فلسطينياً دفعة واحدة من

ضمن صور ضحايا التعذيب المسربة في آذار/مارس  2015لم تتم محاكمتهم ولم يتم تسليم جثامين
أي منهم ألهلهم.

يأتي مقتل الطفل محمود ليرفع عدد األطفال الفلسطينيين الذين قتلهم النظام السوري وأذرعه

المخابراتية واألمنية منذ اندالع الثورة إلى نحو  201طفل عبر القصف والقنت والتجويع وغير ذلك
من أساليب الموت.

القدس العربي ،لندن2016/6/7 ،

" .36مجموعة العمل" :استشهاد  118فلسطينيا في مخيم "قبر الست" بسورية منذ 2011

لندن :وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا ،في تقرير لها استشهاد  118فلسطينيا ،في
مخيم "قبر الست" القريب من حي السيدة زينب في دمشق ،منذ اندالع الحرب في سوريا قبل 5

سنوات.

وذكرت المجموعة في تقريرها ،الذي أصدرته االثنين ،أن ضحايا المخيم هم  80رجالً و 28امرأة و10

أطفال.

ووفقا للتقرير؛ فقد وقع العدد األكبر من الضحايا في التفجير األكبر الذي وقع في شهر شباط/

فبراير الماضي على حدود المخيم واألحياء المحاذية له عند طرف السيدة زينب ،فيما شكلت

االشتباكات ثاني أكبر مسبب للوفيات.
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وبحسب التقرير؛ فإن المخيم الذي يسكنه  25ألف الجئ وقع ضحية موقعه الجغرافي الحساس،
كيلومتر ،وبسبب قربه من مقام السيدة زينب والكثير من
القريب من العاصمة دمشق مسافة 12
اً
الحسينيات ،التي تقع شرق المخيم ويحرسها مسلحون موالون للنظام السوري ،فيما تنتشر فصائل
المعارضة المسلحة على حدوده الغربية ،ما جعله عرضة لالقتتال وخوض المعارك والتصفية بين

الطرفين ،وبيئة للتوترات الطائفية والصراعات المذهبية.

وأشار التقرير إلى أن المخيم يعيش اليوم ،أوضاعاً اقتصادية وتعليمية وصحية متردية ،وأن
مساعدات "أونروا" والمؤسسات اإلغاثية تشكل الدخل الوحيد لمعظم الالجئين فيه ،وهو ما دفع بعض

سكان المخيم إلى السفر خارجاً.
ٍ
أن األمراض الوراثية
من جهة ثانية ،ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" ،في تقريرهاّ ،
انتشار بين الجئي المخيم بسبب ظاهرة زواج األقارب ،ومنها أمراض
المزمنة تشكل أكثر األمراض
اً

الدم ،كالتالسيميا ،وفقر الدم المنجلي ،مضيفةً أن المرضى يعيشون في ظل إهمال طبي بسبب
تدهور الوضع األمني واغالق الطرقات وغياب الرقابة الصحية ونقت الخبرات ،إضافة إلى نقت

األدوية والمستلزمات ،وتراجع دور "أونروا".

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/6 ،

يفضلون "مراكب الموت" على اإلهمال
 .37فلسطينيو سورية ّ
محمد صالح :ليس حال الفلسطينيين السوريين النازحين من سوريا إلى مخيمات لبنان ،بأفضل مما
كان عليه في سوريا .إذ دفع إهمال هيئات وجمعيات الرعاية واإلغاثة المحلية والعالمية بهؤالء إلى

البحث عن الهجرة عبر مراكب الموت نحو أي بقعة في العالم تؤمن لهم وألبنائهم حياة أفضل من
التي يعيشونها.

بحسب الهيئات الفلسطينية المهتمة بأمور الالجئين ،فإن المؤكد هو تراجع أداء جمعيات الرعاية

بحيث باتت هذه الجمعيات تعمل جاهدة إلعالن تخليها وتنصلها من مسؤولية االهتمام بالالجئين،
وهذا ينسحب على جمعيات الدولة المضيفة وتلك التي لها عالقة بالفصائل الفلسطينية وصوال إلى

"األونروا" التي تسعى بكل ما تستطيع لتكريس مبدأ عدم تحملها للمسؤولية حصريا.

وتشير الهيئات األهلية الفلسطينية إلى أنه مع بداية األزمة السورية قبل أكثر من خمس سنوات،

شكل النازحون الفلسطينيون من سوريا أكثر الفئات االجتماعية ضعفا وحرمانا من سائر مكونات
المواطنين والمقيمين فيه .وتوضح أنه في حينها كان هناك فائض في التمويل لدى هيئات اإلغاثة
والرعاية المحلية والعالمية ،وانعكس ذلك إيجابا على أوضاع هذه الفئة من النازحين لجهة الوفرة في
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التقديمات من قبل الجمعيات األهلية ومؤسسات المجتمع المدني .لكن سرعان ما تراجع هذا الدور
إلى حد التالشي مع انتفاء الحاجة إلى توظيف قضية الالجئين .وتضيف" :أما األونروا ،والتي
اضطرت إلى تحمل أجزاء من المسؤولية فهي اليوم ،وبعد تبرؤ الجميع من هذه المسؤولية ،تتحين
الفرت للتراجع عن دورها في اإليواء ثم العودة إلى هذا الدور تحت ضغط التحركات الشعبية

واالعتصامات".

في هذا السياق ،يؤكد الناشط الفلسطيني محمد بهلول أن "القوى والفصائل الفلسطينية اكتفت بخطاب

إعالمي يلقي المسؤولية الحصرية والشاملة على األونروا ولم تبادر إلى أي شيء آخر".

ويشير بهلول إلى أن اإلهمال خلق شعو ار باإلحباط لدى الالجئين من سوريا فعمدوا إلى الهجرة

وتراجعت بذلك أعدادهم في لبنان إلى أقل من  30في المئة ،أما العائالت المتبقية فإن أكثر من 70

في المئة منها موزعة بين "لبنان وسوريا ودول أوروبية".

ويضاف إلى تفكك العائالت مشكلة أخرى تتعلق بالطالب النازحين ،فهؤالء بحسب بهلول "أكثر

فئات النازحين تضر ار ألنهم يعانون أزمات مرّكبة ،سواء في عالقتهم مع أهاليهم ،أو في عالقتهم مع
زمالئهم من المجتمع المضيف والتي يشوبها الكثير من المظاهر السلبية أو في العالقة مع القيمين
على العملية التعليمية من إدارة ومدرسين والذين يعانون هم أيضا من تخبط وعشوائية مع طالب

ينتقلون بكبسة زر من منهاج تعليمي إلى آخر" .ويشرح بهلول أنه مع هذه المشكالت فقد أصبح
الفلسطينيون الالجئون من سوريا يعيشون في دوامة تتلخت بة "تخلي جمعيات الرعاية ومغناطيس

الهجرة وخطاب الفصائل الممل عن شطب حق العودة".

السفير ،بيروت2016/6/7 ،

 .38اعتقال مدير نادي األسير وطفل مقدسي وابعاد فتاتين عن المسجد األقصى
رام هللا ة "القدس العربي" :أ بعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الفتاتين أفنان وأنهار يوسف الباز عن
المسجد األقصى لمدة  15يوما.

وكانت قوات االحتالل اعتقلت الفتاتين الباز وهما من مدينة اللد في فلسطين المحتلة من عام 1948

خالل خروجهما من المسجد األقصى من جهة باب الناظر "المجلس" وقامت بالتحقيق معهما لعدة
ساعات داخل مركز "القشلة" في باب الخليل في القدس القديمة قبل أن تخلي سبيلهما بشرط اإلبعاد

عن األقصى.

كما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مدير نادي األسير في القدس ناصر قوس .وأوضح محامي

نادي األسير مفيد الحاج أن سلطات االحتالل أخضعت قوس للتحقيق بتهمة التحريض .واعتقلت
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قوات االحتالل اإلسرائيلي كذلك طفال من بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة أثناء تواجده في بلدة
الرام شمال المدينة .وبحسب شهود عيان فقد تعمدت قوات االحتالل جر الطفل هاني أحمد دار سليم

 15عاما بشكل وحشي إلى سيارة عسكرية ومن ثم إلى جهة غير معروفة دون سبب لالعتقال.

القدس العربي ،لندن2016/6/7 ،

 .39دخول ثالثة آلف طن إسمنت إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم
غزة – "الحياة" :اجتاز معبر رفح الحدودي ،بين مصر وقطاع غزة 4274 ،فلسطينياً في كال
االتجاهين خالل أربعة أيام من العمل لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ،فيما دخل إلى القطاع

عبر معبر كرم أبو سالم ثالثة آالف طن من اإلسمنت خالل األسبوعين األخيرين.

كما سمحت السلطات المصرية بإدخال  21شاحنة محملة بحوالي  174طناً من الحصى المستخدم
في الخرسانة المسلحة واألخشاب ومواد الدهان ،عالوة على  111شاحنة تحمل مواد بناء ضمن

مشروع إعادة إعمار القطاع .ومن المرجح أن تعيد السلطات المصرية فتح المعبر قبل أيام من حلول
عيد الفطر المبارك أو بعده.

إلى ذلك ،قال وكيل و ازرة االقتصاد في قطاع غزة حاتم عويضة إن معدل إدخال اإلسمنت اليومي
عبر معبر كرم أبو سالم إلى القطاع بلغ ثالثة آالف طن خالل األسبوعين األخيرين .وأوضح
عويضة خالل مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس أن كميات اإلسمنت الواردة إلى القطاع

تعود فقط للموردين والمقاولين ومصانع الخرسانة المسلحة ،فيما تم استثناء معامل الطوب الحجري.

وأشار إلى أن الو ازرة جمدت ،بالتنسيق مع و ازرة األشغال العامة واإلسكان ،عمل نصف أعداد التجار
وموزعي اإلسمنت في القطاع على خلفية "سياسة االحتكار التي يمارسونها".

ويبلغ عدد مراكز توزيع اإلسمنت المعتمدة في القطاع وفق "خطة سيري" نحو  94مرك اًز.

وأوضح أن اإلجراءات األمنية على المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل ال تزال على حالها ،إذ يبلغ

عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة إلى القطاع حوالي  600شاحنة يومياً.

ولفت إلى وجود تحسن ملموس على صعيد الصادرات الزراعية واإلنتاجية ،بعد تصدير نحو تسعة

آالف طن خالل الشهور الخمسة الماضية مقارنة بحوالي  13ألف طن العام الماضي ،فيما بلغت
نسبة التبادل التجاري مع إسرائيل  71في المئة من إجمالي الحركة التجارية في القطاع.

واستعرض عويضة أبرز اإلنجازات التي حققتها الو ازرة منذ العام الماضي المتمثلة في إتمام حصر

ملف األضرار والبدء في تنفيذ مشاريع تعويض األضرار ،وتحديداً المشروع القطري بقيمة تسعة

ماليين دوالر من خالل تعويض  3195منشأة صناعية وتجارية من فئة التعويضات أقل من 7610
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فعلت سياسة إحالل الواردات ،التي اتبعتها قبل
دوالرات من أصل  6800منشأة .وأشار إلى أن الو ازرة ّ
العدوان األخير على القطاع صيف 2014؛ من خالل تطبيقها في األول من الشهر الجاري على 34
سلعة ،لتوفير الحماية لبعض منتجات القطاع.

ودعا عويضة إلى بذل جهود إضافية من جانب كل المؤسسات إلنهاء الحصار على القطاع
وضمان حرية حركة البضائع واألفراد ،والضغط على سلطات االحتالل لتسريع عملية إعادة إعمار

القطاع.

الحياة ،لندن2016/6/7 ،

 .41مؤتمر وطني للمغتربين في تموز المقبل بمشاركة فلسطينيين من  15دولة حول العالم
بيت لحم – حسن عبد الجواد :قال رئيس مؤسسة األراضي المقدسة المسيحية المسكونية راتب ربيع

"إن مؤتم اًر وطنياً للمغتربين سيعقد في مدينة رام هللا في تموز المقبل ،سيجمع فئات عمرية من

المغتربين من أبناء وكبار في السن للتعرف إلى فلسطين ومالمحها ومناقشة مشاكلها عن قرب،

سيمثلون  15دولة حول العالم.

وأكد أنه باإلضافة إلى المغتربين سيشارك بالمؤتمر فلسطينيو الداخل ،مؤكداً أن هذا المؤتمر يهدف
إلى تعزيز وخلق روابط للتواصل بين الفلسطينيين في الوطن والمهجر.

وأشار إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن زيارة إلى المحافظات ومدن الداخل المحتل .وأضاف إن
مغتربين فلسطينيين من  15دولة سيشاركون في المؤتمر من  5قارات مختلفة ،حيث سيعقد المؤتمر

بعد شهر رمضان الفضيل في شهر تموز.

األيام ،رام هللا2016/6/7 ،

 .41رام هللا :جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية تطلق حملة "ل لقتل الطفولة"
رام هللا ة "القدس العربي" :أطلقت جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية حملة حماية األطفال التي حملت
عنوان "ال لقتل الطفولة" وذلك في مؤتمر رسمي في مقر الجمعية في مدينة رام هللا في الضفة
الغربية .وتهدف الحملة لنشر ثقافة التوعية لتوفير بيئة نفسية مالئمة ألطفال فلسطين الذين
يتعرضون لمعاناة مزدوجة بسبب ممارسات االحتالل اإلسرائيلي بحق الطفولة الفلسطينية.

وقالت صابرين عبيد هللا المنسقة الميدانية للحملة في اإلغاثية الطبية لة"القدس العربي" إن الحملة

مختصة في األوضاع التي يعيشها الطفل الفلسطيني بسبب الوضع الراهن واستهداف األطفال من
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قبل االحتالل اإلسرائيلي خاصة حملة اإلعدامات الميدانية التي تعرض لها عشرات األطفال بعد
انطالق الهبة الشعبية الفلسطينية في األول من تشرين أول /أكتوبر من العام الماضي.

وتؤكد الحملة بحسب عبيدا هللا أن الصحة النفسية هي أحد المكونات الرئيسية لتقوية القدرات

العاطفية والعقلية لألطفال وأهم شيء هو شعور الطفل باألمان واالستقرار.

كما أن أهم أنواع االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال في فلسطين هي قضية "التفتيش والترهيب"

في طريقهم إلى المدارس وخالل عودتهم منها إلى المنازل .وكذلك الغاز المسيل للدموع وكثي اًر ما

تقتحم سلطات االحتالل المدارس وتفتش الطلبة داخل مدارسهم وصفوفهم.

ويتعمد جنود االحتالل اإلسرائيلي دهم المنازل الفلسطينية ليالً أثناء نوم األطفال واجبار األهل على

إيقاظهم من قبل الجنود الملثمين.

ويتم احتجازهم واستجوابهم دون وجود أحد من أفراد األسرة أو األقارب .كما يتم تهديدهم بإلحاق

األذى بأسرهم وحتى بهم شخصياً في حال عدم االعتراف بشيء لم يرتكبونه أصالً.

كما تؤكد عبيد هللا أن الكثير من األطفال يتعرضون لالعتداء اللفظي وحتى الجسدي أثناء احتجازهم.
وكذلك اإلعدامات الميدانية التي مارستها قوات االحتالل بحق أطفال فلسطين خالل األشهر

الماضية .وكل هذه األمور فرضت إطالق حملة خاصة لحماية أطفال فلسطين بعنوان "ال لقتل

الطفولة".

القدس العربي ،لندن2016/6/7 ،

 .42السلطات المصرية تغلق معبر رفح بعد أربعة أيام من الفتح الستثنائي
غزة ة "القدس العربي" :أغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري ،الفاصل عن قطاع غزة ،بعد
أربعة أيام من الفتح االستثنائي ،تمكن خاللها المئات من أصحاب الحاالت اإلنسانية من المغادرة،

وهي مدة أطول من المرات السابقة التي كانت تسمح فيها بفتح المعبر ليومين فقط.

وجاء اإلغالق بعد األيام األربعة الماضية من العمل ،والتي بدأت صباح األربعاء الماضي ،وامتدت

حتى مساء األحد ،باستثناء يوم الجمعة.

يشار إلى أنه كان هناك أمل في قيام مصر بتمديد فترة الفتح الحالية لمدة يومين ،غير أنها أغلقت

المعبر حسب الموعد الذي وضعته سابقا.

وقالت الهيئة التابعة لو ازرة الداخلية في غزة إن إجمالي المسافرين الذين غادروا القطاع خالل األيام

األربعة بلغ  3142مساف اًر من الحاالت اإلنسانية وحملة الجوازات المصرية وكشوفات التنسيقات
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المصرية .وأشارت هيئة المعابر إلى أن عدد المسافرين من الحاالت اإلنسانية المسجلين في
المسجلين البالغ عددهم  30ألف مواطن.
كشوفاتها ال يتجاوز نسبة  %7من مجموع ُ
القدس العربي ،لندن2016/6/7 ،
 .43السيسي يظهر نوايا حسنة تجاه "إسرائيل" بمناهج التعليم
قال السفير اإلسرائيلي السابق في مصر إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان الوحيد الذي
تج أر على الحديث بصورة واضحة عن دور اإلسالم في صناعة ظاهرة التطرف التي ال تتناسب مع

العصر الحديث ،وتأكيده عالنية على أن الدين اإلسالمي عمل على تحويل المسلمين إلى مصدر
للمعاناة واأللم والخطر والقتل والدمار لباقي العالم.

وأضاف تسيبي مزال في مقال له على موقع المعهد األورشليمي لشؤون الدولة ،أن السيسي لم يكتف
بهذا الكالم الجريء غير المسبوق ،بل إنه أكد على ضرورة القيام بما أسماها السيسي ثورة دينية،

مخاطبا علماء الدين في الجامع األزهر بتولي هذه المسؤولية من خالل القيام بعملية إصالحية تعمل

على انخراط األمة اإلسالمية في العالم المعاصر.

في حين أشار الخبير اإلسرائيلي في الشؤون العربية تسيفي بارئيل في مقال له على صحيفة
هآرتس ،إلى أنه للمرة األولى في عهد السيسي تظهر صور مشتركة تجمع الرئيس المصري الراحل

أنور السادات مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق مناحيم بيغن في مناهج الكتب الدراسية.

وذكر أن هذه السابقة هي تعبير عن تغييرات إيجابية يتم تصوير إسرائيل فيها في المناهج الدراسية

المصرية ،ومؤشر جديد على الوجهة الحسنة من نظام السيسي تجاه إسرائيل ،وقد ظهر ذلك في

كتاب "جغرافيا الوطن العربي وتاريخ مصر الحديث" ،الذي تصدره و ازرة التعليم المصرية ،وتظهر
بصورة واضحة أهمية اتفاق السالم بين إسرائيل ومصر.

ونقل بارئيل عن أوفير فينتر الباحث في معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب ،قوله

إن إجراء مقارنة للمناهج الدراسية المصرية بين عهدي السيسي والرئيس األسبق حسني مبارك يشير

إلى أن المناهج التعليمية الجديدة في مصر في عهد السيسي تجعل من إسرائيل شريكة صديقة ،ألن

هذه المناهج ال تعطي حي از كبي ار في تناولها للحروب العربية اإلسرائيلية.

وأوضح أن المناهج الدراسية المصرية الجديدة في عهد السيسي تظهر عدم انخراط مصر في

الصراع مع إسرائيل ،وعدم إيراد نصوت دينية إسالمية تعمل على بث مفاهيم عقائدية متطرفة
تحرض على القيام بأعمال العنف ضد إسرائيل ،والتأكيد بين حين وآخر على أن السالم بين مصر

واسرائيل كنز استراتيجي.
التاريخ :الثالثاء 2016/6/7

العدد3957 :

ص

33

في حين نشرت صحيفة هآرتس رسما كاريكاتيريا يظهر فيه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين
نتنياهو يمارس الخديعة على السيسي بإرساله زعيم المعارضة اإلسرائيلية يتسحاق هرتسوم إلى
السيسي ،في حين يختبئ رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان خلف ظهر نتنياهو ،حين

أصدر ق ار ار بتعيينه وزي ار للدفاع ،مما شكل خيبة أمل كبيرة للسيسي.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/6 ،

 .44خمسة قتلى من عناصر المخابرات األردنية في هجوم على مكتب الجهاز في مخيم البقعة

قالت الحياة ،لندن ،2016/6/7 ،من عمان ،عن مراسلها محمد خير الرواشدة :استيقظ األردنيون
أمس على أنباء هجوم إرهابي أدى إلى مقتل خمسة عناصر أمنية تابعة لجهاز المخابرات العامة،

في فرع الجهاز في منطقة لواء عين الباشا ( 8كيلومترات شمال عمان) وهي المنطقة التي تضم
مخيم البقعة ،أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في األردن.

وقالت مصادر أمنية متطابقة لة "الحياة" إن "الجهات المختصة تبذل جهوداً لمالحقة منفذي الهجوم

ومشددة على أن "نتائج التحقيقات
اإلرهابي" ،رافضة ذكر تفاصيل حول عدد منفّذيه أو انتماءاتهم،
ّ
ستُعلن فور اكتمال البيانات".

وجاء اإلعالن عن الهجوم على لسان وزير اإلعالم األردني محمد المومني الذي أكد في وقت الحق

لة "الحياة" "أن األجهزة األمنية تالحق الجناة وتتولى التحقيق في مالبسات الهجوم اإلرهابي وستعلن
كل تفاصيله الحقاً".

وتعرض مكتب المخ ابرات التابع للواء عين الباشا الذي يضم منطقة البقعة ،وفق البيان الرسمي ،إلى
ّ
"هجوم دنيء قبيل السابعة صباحاً (أمس) واستهدف إرهابيون المقر األمني صبيحة أول أيام شهر
رمضان المبارك" ،وهو ما اعتبرته الحكومة "دليالً واضحاً على السلوك اإلجرامي لتلك العناصر
وخروجها عن الدين الحنيف" ،مشيرة إلى "إراقة دماء زكية نذر أصحابها أنفسهم لحماية الوطن
والمواطن والمنجزات" ،وفق البيان الحكومي.

وأوقع الهجوم خمسة قتلى من عناصر جهاز المخابرات العامة األردني ،المتواجدين في فرع المكتب

في منطقة البقعة ،هم "الخفير وعامل المقسم وثالثة ضباط صف من حرس المكتب".

وتباينت تحليالت المراقبين حول هوية منفذي الهجوم ،وسط ترجيحات بضلوع عناصر من التيار

السلفي الجهادي منتمين إلى تنظيم "داعش" .واستحضر ناشطوه على مواقع التواصل االجتماعي،

ومراقبون تفكيك ما ُع ِّرف بخلية إربد شمال المملكة ،في الثالث من آذار (مارس) المنصرم ،حين قُتل
خالل العملية  7إرهابيين كانوا خططوا الستهداف مواقع حيوية بأحزمة ناسفة.
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ولم تنكشف مالبسات الهجوم أمس ،وما إذا كان عملية "انتقامية" أو رداً على تصفية إرهابيي خلية

إربد ،بينما لم تستبعد مصادر رسمية أن يكون منفّذو الهجوم من "الذئاب المنفردة".
وتعتبر منطقة البقعة إحدى حواضن التيار السلفي الجهادي ،كما في إربد والزرقاء والسلط ومعان.
ويخشى مراقبون أن يكون هدف العملية التي ُن ِّفّذت في محيط المخيم ،إحداث خرق في جدار الوحدة
الوطنية ،وهو ما درج عليه تنظيم "داعش" في العراق وسورية وليبيا.

عمان ،2016/6/7 ،من عمان ،أن وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم
وذكرت الغدّ ،
الحكومة الدكتور محمد المومني ،أعلن أن دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على المشتبه به في
الهجوم وهو على قيد الحياة.

بالتفاصيل ،وبحسب المعلومات التي استقتها "الغد" ،فإن المجرم أردني الجنسية وعمره  22عاما،
واسمه محمد علي المشارفة ،وكان موقوفا لدى دائرة المخابرات العامة قبل أسبوع بتهمة التراسل مع

تنظيم "داعش" اإلرهابي ،وهو صاحب أسبقيات ،وله  3قيود إرهابية ،وقد سجن في العام  2012بتهمة
تجنيد ودعوة سكان مخيم البقعة لة"الجهاد" لصالح جيش اإلسالم المتعاطف مع القاعدة.

وتم القبض عليه من قبل رجال األمن بالتعاون مع شباب من عشيرة العدوان في أحد مساجد منطقة

السليحي حيث كان يختبئ بتسوية المسجد ،بعدما اشتبهوا به.

وكشف مصدر أمني ،في تصريح خات لة"الغد" ،أن المشتبه به أقدم على إطالق النار على

مجموعة من المصلين ورجال األمن ،مشي ار إلى أن رجل أمن ومواطنا أصيبا خالل العملية بإصابتين
متوسطتين وتم نقلهما إلى مستشفى األمير حسين بن عبدهللا.

وأضاف أن المؤشرات تدل على أن الهجوم هو حادث فردي "انتقامي" معزول ،من شاب يتردد كثي ار

على دائرة المخابرات العامة ويراجعها بشكل مستمر.

من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة لة"الغد" أن كاميرات المراقبة ،المثبتة على مبنى مخابرات

البقعة ،تمكنت من التقاط صور لمركبة المجرم منفذ العملية ،إال أن هذه المعلومة عاد ونفاها وزير

الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة د .محمد المومني ،حيث قال إن "الكاميرات لم
تكشف هوية المركبة المستخدمة في الهجوم".

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها مبنى مخابرات البقعة لهجوم مسلح ،حيث كانت المرة

األولى العام  ،1996عندما مرت مركبة مسرعة وبداخلها أحد األشخات ،أطلق عيارات نارية من

سالح أتوماتيكي تجاه المبنى ،ما أدى إلصابة أحد مرتباته.
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" .45إسرائيل" تعتقل خمسة من العاملين في جمعية قطر الخيرية في رام هللا
رام هللا – "الحياة" :اعتقلت السلطات اإلسرائيلية أخي اًر خمسة من العاملين في جمعية قطر الخيرية

في رام هللا ،ووجهت إليهم تهمة "العمل في منظمة غير مشروعة".

وبدأت حملة االعتقاالت في الجمعية التي تحمل ترخيصاً من السلطة الفلسطينية ،باعتقال المديرة
اإلدارية والدعم اللوجستي في الجمعية نجوان عودة ( 33عاماً) من رام هللا منتصف أيلول (سبتمبر)

العام الماضي ،ثم اعتقل أربعة موظفين آخرون تباعاً.

ووجهت السلطات إلى مديرة الجمعية التي تحمل شهادة الماجستير في اإلدارة ،تهمة "العضوية في

منظمة غير مشروعة" ،و "نقل أموال العدو إلى الضفة الغربية وقطاع غزة".

تحول من
لكن عائلة نجوان قالت إن األموال التي كانت تصل إلى مقر الجمعية في رام هللا كانت ّ
الجمعية األم في الدوحة ،وكانت الجمعية في رام هللا تنفقها على الفقراء والمحتاجين .وأوضح محمد
عودة ،والد نجوان ،أن الجمعية كانت تنفق األموال على موائد إفطار الصائم وعلى توزيع طرود

غذائية ومشاريع أخرى لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

وبينت الئحة االتهام الموجهة إلى نجوان وزمالئها أن الجمعية األم في قطر كانت توجه األموال إلى
بنك في الدوحة ،ومنه إلى بنك في ألمانيا ،ومنه إلى بنك في فلسطين .وجاء في الالئحة أن الجمعية

في الدوحة نقلت ماليين الدوالرات إلى الجمعية في رام هللا "لصالح نشاطات مختلفة" من دون تحديد

أوجه هذه النشاطات والمستفيدين منها ،وأن نجوان حولت  26مليون من هذه األموال إلى فرعها في

غزة .كما جاء في الالئحة أن جمعية قطر الخيرية هي "منظمة غير مشروعة".

الحياة ،لندن2016/6/7 ،

 .46موغيريني :إما العودة إلى المفاوضات واما الحرب بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
نيويورك – "الحياة" :قالت مفوضة الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني ،إن
عدم عودة الفلسطينيين واإلسرائيليين "ا ن" إلى مفاوضات مباشرة "ذات معنى سيؤدي إلى نشوب

حرب جديدة" بينهما.

وشددت موغيريني في كلمة أمام مجلس األمن أمس ،على أن "التهديدات اإلرهابية الجديدة في

الشرق األوسط يجب أن تدفع الجميع إلى تجديد الجهود إلنهاء النزاع الفلسطيني-اإلسرائيلي".
وحذرت من أن "السياسات االستيطانية تؤدي بشكل منهجي إلى تآكل حل الدولتين وتطرح أسئلة
جدية في شأن األهداف الحقيقية للقيادة اإلسرائيلية" ،معتبرة في الوقت نفسه أن "االفتقاد إلى الوحدة

بين الفلسطينيين ال يزال عقبة أساسية".
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وأعلنت أن تقرير اللجنة الرباعية الدولية المنتظر "سيخرج إلى العلن قريباً جداً ،وسنشرح (فيه) بشكل

صريح جداً العقبات المباشرة التي تقف أمام المحادثات المباشرة ،والسياسات التي تهدد قدرة حل
الدولتين على االستمرار ،وسنوضح التوصيات في شأن السير قدماً بهدف واحد هو إعادة إيجاد

بعض الثقة بين الطرفين وشروط العودة إلى مفاوضات ذات معنى".

الحياة ،لندن2016/6/7 ،

 .47موسكو ليهود العالم :القرم منطقة آمنة لالستيطان
يروج موالون إلسرائيل لفكرة انتقال مركز الثقل اليهودي إلى روسيا التةي سةتكون
موسكو – رائد جبرّ :
أكثر أمناً وضمانة ليس إلسرائيل فقط ،بل كذلك لليهود في كل مكان.

ولةةم تصةةدر عةةن ف ةرام دع ةوات تكة ّةررت مثةةل" :تعةةالوا إلةةى روسةةيا ،هنةةا ال عةةداء للسةةامية مثةةل أوروبةةا
حضةةت
البغيضةةة"! والالفةةت أكثةةر أن مثةةل تلةةك الةةدعوات صةةدر مةةن اإلدارة الروسةةية فةةي القةةرم التةةي ّ
اليهود على المجيء للعيش واالستثمار في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا.

ورأى خبير تحةدث إلةى "الحيةاة" أن الغةزل الروسةي إلسةرائيل ال يقتصةر مغةزاه علةى سةورية ،فهنةاك تةل

أبيةةب فةةي حاجةةة إلةةى موسةةكو ولةةيس العكةةس ،إنمةةا روسةةيا فةةي حاجةةة أكثةةر إلةةى نشةةاط م اركةةز الضةةغط
الممار ِسة ِّةة عليهةةا ورفةةع العقوبةةات
اليهوديةةة فةةي أوروبةةا والواليةةات المتحةةدة ،مةةن أجةةل تخفيةةف الضةةغوط
ِ
وطي ملف القرم.
الحياة ،لندن2016/6/7 ،

" .48حركة المقاطعة" "بي دي أس" تتهم "إسرائيل" بمهاجمة مواقعها اإللكترونية
تطرقت بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية اليوم لحركة المقاطعة العالمية إلسرائيل "بي دي أس" ،وقال

المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت إيتمار آيخنر إن حركة المقاطعة العالمية اتهمت
المخابرات اإلسرائيلية بتنفيذ هجوم إلكتروني ضد مواقعها اإللكترونية ضمن حروب "السايبر" التي

تنفذها إسرائيل.

وذكر أن ما تم استخدامه خالل هذه الهجمات اإللكترونية إمكانيات تقنية هائلة ومتطورة ،مما يشير

إلى تورط إسرائيلي في الهجوم.

وأضاف أن مواقع حركة "بي دي أس" التي تدعو لمقاطعة المنتجات والبضائع اإلسرائيلية تعرضت

خالل شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين لست هجمات هدفت إلى ضرب المنظومة

الحاسوبية الكاملة للحركة والتشويش عليها من خالل اخت ارق تقني وصف بالخطير.
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ونقلت يديعوت أحرونوت عن أحد منسقي الحركة قوله إن الهجمات -التي استهدفت مواقع "بي دي
أس" بمناطق أوروبا وأميركا الشمالية -تعبير عن يأس إسرائيلي من العزلة المتزايدة التي تشعر بها
حول العالم ،وحاالت الفشل التي منيت بها عقب إخفاقها في وقف تنامي الدعم لحركة المقاطعة من

قبل العديد من دول العالم التي تهدف لنيل حقوق الفلسطينيين بما يتناسب مع القانون الدولي.

وفي السياق نفسه ،نقلت الصحيفة عن وزير الشؤون االستراتيجية اإلسرائيلي غلعاد أردان قوله إن

محاربة هذه الحركة ومبعوثيها انتقلت من مرحلة الدفاع إلى الهجوم ،و"نقوم بالكثير من الجهود
للكشف عن النوايا الحقيقية لهذه الحركة ومعرفة من يقف خلفها ويقوم بتمويلها ،وفي القريب العاجل

سيدفع نشطاء هذه الحركة الثمن على ما يقومون به".

من جهته ذكر مراسل موقع "إن آر جي" أرئيل كهانا أن حاكم والية نيويورك أندرو كومو أصدر ق ار ار
بمقاطعة الشركات التي تقوم باالنخراط في الحركة ،زاعما أن المقاطعة تعتبر أكثر تهديدا وخط ار مما

وصفه باإلرهاب الموجه إلى اليهود.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/6 ،

 .49بروكسل :المؤتمر الثالث للتحالف األوروبي لمناصرة األسرى يدعم ترشيح مروان البرغوثي لجائزة
نوبل

رام هللا ة "األيام" :شاركت فلسطين في أعمال المؤتمر الثالث للتحالف األوروبي لمناصرة أسري

فلسطين والذي انعقد في قاعة المركز الدولي للخدمات وسط العاصمة بروكسل.

ودعا سفير دولة فلسطين في بلجيكا عبدالرحيم الفرا ،إلى ضرورة تضافر كل الجهود من أجل الدفاع

عن األسرى في شتى المحافل الدولية ،لما لهذه المبادرات من تأثير على الرأي العام األوروبي

لصالح قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة ،متطرقاً في كلمته لتزامن عقد هذا
المؤتمر مع الذكرى الثامنة والستين لنكبة فلسطين ،والتاسعة واألربعين للنكسة واحتالل القدس

والضفة الغربية وقطاع غزة ،األمر الذي يشير إلى إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة مسيرة
نضاله الطويلة من أجل الحرية والعودة واإلستقالل وبناء دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس

الشرقية.

وقد افتتح المنسق العام للتحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين الدكتور خالد حمد ،أعمال
المؤتمر بالتأكيد على إصرار التحالف األوروبي لمناصرة األسرى على مواصلة جهوده وعالقاته من
أجل تدويل قضية األسرى والدفاع عنهم وعن أهاليهم في المحافل األوروبية والدولية ،وختم كلمته
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بتوجيه التحية واالعتزاز للمناضلة خالدة جرار النائب في المجلس التشريعي والتي نالت حريتها من
سجون االحتالل تزامنا مع انعقاد جلسات المؤتمر.

وبعد مداخلة تعريفية بالمناضلة األممية فيليتسيا النغر قدمها النائب األلماني فرانك هوت ،قدمت
النغر الرئيسة الفخرية للتحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين ،كلمة تحدثت فيها عن تجربتها

ورحلتها الطويلة في الدفاع والترافع عن األسرى في سجون االحتالل ،والمعاناة والمعاملة القاسية التي
تُرتكب بحقهم في تحد وخرق لكل القوانين والمعاهدات الدولية التي تُعنى بحق اإلنسان واألسرى
وقدمت أنيتا غروت النائبة في البرلمان األلماني عن حزب اليسار ،مداخلة حول أهمية توسيع
حمالت المقاطعة الدولية واألوروبية إلسرائيل إلجبارها على االلتزام بالمواثيق والقوانين الدولية

الخاصة بحقوق اإلنسان وحقوق األسرى ،ووقف سياسة االعتقال اإلداري التعسفي غير القانوني

بحق مناضلي الشعب الفلسطيني.

واختتمت الجلسة االفتتاحية بكلمة من رئيس رابطة واألسرى المحررين ،األسير المحرر منير منصور
الذي أمضى سنوات طويلة داخل في سجون االحتالل الذي قدم شرحا مفصال عن معاناة األسرى

من مناطق  48وخاصة عميد األسرى في سجون االحتالل المناضل كريم يونس.

وتال الجلسة االفتتاحية ،أربعة جلسات تخصصية متتالية ،وهي ،جلسة خاصة عن اعتقال البرلمانيين

الفلسطينيين ،ثم تالها جلسة عن االعتقال اإلداري ،وجلسة عن المقاطعة ووسائل الضغط على دولة

االحتالل ،وجلسة ختامية حول برنامج العمل والتوصيات المقدمة.

واختتم المؤتمر أعماله بجلسة ختامية تناولت أبرز المقترحات واألفكار التي من شأنها رفع وتيرة

التضامن مع األسرى ،وتدويل قضيتهم والدفاع عن حقوقهم ،حيث برزت العديد من التوصيات التي
أقرها المشاركون أبرزها :تشكيل لجنة العمل البرلماني من برلمانيين ونشطاء ومؤسسات ومنظمات

حقوق إنسان لدعم واسناد األسرى وتدويل قضيتهم ،وتبني مقترح النائب قيس عبد الكريم بدعم حملة

ترشيح النائب األسير مروان البرغوثي لنيل جاهزة نوبل للسالم ،واطالق حملة واسعة باسم "حملة
تبني أسير" لدعم صمود األسرى وأهاليهم ماديا وطبيا وأي مجاالت أخرى ضرورية ،وتنظيم جلسات

برلمانية مختصة في البرلمان األوروبي والبرلمانات األوروبية المحلية ،وتنظيم ورش عمل خاصة
بالمجال اإلعالمي والثقافي وتراث الحركة األسيرة .وعقد المؤتمر الرابع للتحالف في الهاي في

العاشر من ديسمبر من العام  2017على شرف اليوم العالمي لحقوق اإلنسان.

األيام ،رام هللا2016/6/7 ،
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 215 .51ألف معتقل سوري بينهم  843في أيار /مايو ..ومعظمهم على الحدود مع لبنان
لندن – الحياة :أفاد مرصد حقوقي أمس بتسجيل  843حالة اعتقال الشهر الماضي بينهم  588لدى
السلطات السورية مع تركيز أجهزة األمن التابعة لها على عمليات االعتقال على الحدود السورية -

اللبنانية ألشخات كانوا خارجين من ريف دمشق ،مشيرة إلى تقديرها بوجود  215ألف معتقل في
السجون السورية.

وأشارت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" في تقرير إلى "رسو قناعة تامة لدى المجتمع السوري من
عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق ،ذلك أن المجتمع الدولي واألمم المتحدة بكافة مؤسساتها لم

تتمكن من الضغط على السلطات السورية لإلف ارج عن حالة واحدة فقط ،حتى لو كان معتقل رأي،

بل إن معظم حاالت اإلفراج تمت ضمن صفقات تبادل مع فصائل في المعارضة المسلحة".

وأضافت أن لديها قوائم ألكثر من  117ألف شخت "بينهم نساء وأطفال ،إال أن تقديراتها تشير إلى

أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الة  215ألف معتقل 99 ،في المئة منهم لدى القوات الحكومية في
شكل رئيس ،ال تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية .وتشمل حاالت االعتقال على خلفية

النزاع المسلح الداخلي ،وفي شكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم ،كما تُنكر القوات
الحكومية قيامها بعمليات الخطف أو االعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم".
وع از التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى القوات الحكومية إلى "أسباب من أهمها أن كثي اًر من

المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها ،بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة

المسلحة ،أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية ،وان أغلب حاالت االعتقال تتم في شكل عشوائي وبحق
أناس ليس لديهم عالقة بالحراك الشعبي أو اإلغاثي أو حتى العسكري إضافة إلى تعدد الجهات

المخولة بعمليات االعتقال والتابعة للقوات الحكومية وقيامها بعمليات االعتقال التعسفي واحتفاظ هذه
الجهات بمعتقالت خاصة بها ال تخضع ألي رقابة قضائية من الجهات الحكومية وال يعامل

المعتقلون في مراكز االحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوت عليها".

وتميزت اعتقاالت الشهر الماضي بة "عمليات اعتقال موسعة شملت المدنيين من سكان محافظة ريف
دمشق عموماً وفي شكل خات سكان مدن الزبداني ومضايا ،حيث وثقنا قيام القوات الحكومية
بعمليات اعتقال جماعي بحق عوائل من سكان هذه المناطق كانت في طريقها للعبور إلى لبنان أو

لدى مرورهم من نقاط التفتيش التابعة للقوات الحكومية في مدينة دمشق" ،إضافة إلى أن القوات

الحكومية "استمرت أيضاً في سياسة التجنيد اإلجباري بحق الطالب الجامعيين والموظفين الحكوميين
في مناطق سيطرتها وفي شكل خات في مدن حماة وحلب ودمشق" ،إضافة إلى "عمليات اعتقال
تعسفي شملت الموظفين الحكوميين من سكان المناطق الخارجة عن سيطرتها وذلك لدى مرورهم من
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نقاط التفتيش التابعة لها على المنافذ الرئيسة للمدن التي تسيطر عليها وفي شكل خات مدينتي
حماة وحلب".

كما قامت القوات الحكومية بة "عمليات دهم واعتقال في عدة أحياء من مدينة جبلة بمحافظة

الالذقية ،ورصدنا خالل أيار (مايو) أيضاً ازدياد وتيرة االعتقاالت بحق المدنيين في منطقة الحدود

اللبنانية  -السورية ،لدى مغادرة المدنيين لألراضي السورية متجهين إلى لبنان".

وقدمت "الشبكة السورية" في التقرير إحصائية ألكثر من " 843معتقالً ،منهم  588معتقالً من قبل
القوات الحكومية ،يتوزعون إلى  513رجالً ،و 43طفالً ،و 32سيدة" ،إضافة إلى اعتقال "وحدات

حماية الشعب" الكردي " 62بينهم  4أطفال" .وزادت" :اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة  38شخصاً
بينهم سيدة واحدة وطفل واحد .كما اعتقل تنظيم داعش  92شخصاً ،يتوزعون إلى  87رجالً ،و4

أطفال ،وسيدة واحدة .أما تنظيم جبهة النصرة فقد اعتقل  63شخصاً ،يتوزعون إلى  62رجالً وطفل

واحد".

في المقابل ،سجل الشهر الماضي إطالق سراح  412شخصاً بينهم " 329حالة من مراكز احتجاز

القوات الحكومية ،و 14حالة من مراكز احتجاز قوات اإلدارة الذاتية الكردية ،و 32حالة من مراكز
احتجاز تتبع تنظيم داعش" ،إضافة إلى أن "تنظيم جبهة النصرة أطلق سراح  26شخصاً ،أما فصائل

المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح  11شخصاً".

وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما ال يقل عن  216نقطة تفتيش نتج منها حاالت حجز للحرية
متوزعة على المحافظات ،حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة ،بينما تصدرت القوات الحكومية

كأكثر جهة مسؤولة عن المداهمات يليها تنظيم داعش" ،إضافة إلى إشارته إلى  216حالة خطف لم
تتمكن "الشبكة السورية :من تحديد الجهة التي نفذتها إال أن  176حالة منها حدثت في مناطق

خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

الحياة ،لندن2016/6/7 ،

 .51أنت تحت الرقابة المستمرة ولكن ...بنعومة!
غسان مراد :كاميرات رقمية للمراقبة في الشوارع والمحالت الكبرى والة "موالت" الواسعة ،بنوك

معلومات تجمع بيانات ال حصر لها عن الناس تأتي من شبكات الخليوي ،رقاقات إلكترونية في كل
األشياء من الهاتف الذكي وصوالً إلى السيارة العادية ،ساعة "آبل" مربوطة باإلنترنت ،وسوار " ِّ
فت
بِّت"  Fit Bitينقل حتى ضربات قلبك إلى الة "ويب"! سيول من األدوات الرقمية أصبحت متوافرة بكثرة
على نطاق واسع ومترابطة مع بعضها بعضاً.
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إذا فكرنا في مجريات عيشنا اليومي من تلك الوجهة ،نجد أننا نتعرض في كل يوم من أيامنا العادية
إلى عشرات الضربات من المراقبة المنظمة وغير المنظمة .يدفعنا ذلك إلى القول إننا بتنا في مجتمع

أقل ما يمكن القول في وصفه هو أنه "مجتمع المراقبة" .ومهما كانت الحاجة إلى المراقبة ،سواء
كانت مشروعة أو غير مشروعة ،حكومية أو خاصة أو استخباراتية ،نحن في حال تعمل فيه التقنية

الرقمية على تعزيز سبل السيطرة االجتماعية ،خصوصاً من جانب النظام المسيطر .وبالتالي ،يؤدي

ذلك الحال إلى تقليت الحريات الفردية بأثر من تلك الحماية المفترضة أو ربما الوهمية أيضاً.

عند تلك النقطة ،يبرز السؤال التالي :هل نحن في مرحلة تتسم بسلطة القوة غير المرئية؟ يتناول

ذلك السؤال القوة المستمدة ليس من المعرفة (وهي معتبرة سلطة بذاتها) ،بل من قوة المراقبة الدائمة

من جانب السلطة الحاكمة ،خصوصاً قوة فيض المعلومات التي باتت متوافرة عن الجميع .وباستعارة
من األدب الروائي ،يمكن القول إن تلك القوة تشبة إلى حد كبير الة "بان أوبتكون" .ويصف مصطلح

"بان أوبتكون" مخططاً معمارياً للسجون تخيله المفكر اإلنكليزي جيرمي بنثام في أواخر القرن السابع
عشر .وتأتي كلمة "بان أوبتكون" باإلنكليزية  Panopticonمن اجتماع كلمتا "بان"  Panالتي تعني

"الجميع" و Opticonالتي تعني المعاينة المباشرة بالعين .ويستخدم مصطلح "بان أوبتكون" إلعطاء

معنى "مراقبة الجميع" ،بل يستخدم المصطلح حتى في التقارير الرسمية لمنظمة الة "سكوتالنديارد"

األمنية المعروفة دولياً.

عودة إلى الة "بان أوبتكون"

إذاً ،استخدم بانثام مصطلح "بان أوبتكون" لوصف سجن تخيله على هيئة مبنى دائري الشكل ،وفي
وسطه برج بنوافذ كثيرة ،وهو يطل على غرف المساجين .وال تحتوي الغرف سوى على فتحات يدخل

منها ضوء الشمس ،فيما األبواب الداخلية تتيح رؤية المساجين في داخلها .إذاً ،بتلك الطريقة يكفي
أن يوجد شخت في البرج كي يراقب جميع من في السجن.

واستطراداً ،تستخدم فكرة ذلك السجن على نطاق أوسع في وصف مبدأ لتنظيم اجتماعي وسياسي
صارم يراقب كل من فيه .وكذلك يرى بعض المفكرين أنها تنطبق جيداً على المجتمعات الحديثة

التي تفتش دائماً عن كفاءة في اإلنتاج ،وحرية في العمل االقتصادي ،وأكبر قدر ممكن من األمن.
هل المراقبة الدائمة تحقق تلك األهداف التي تستعمل بحد ذاتها لتبرير الرقابة الواسعة للمجتمع؟

في المجتمعات الحاضرة ،وصل تطبيق تكنولوجيا المراقبة إلى درجة أنها أسست "مجتمع المراقبة"
الذي يملك تاريخاً فكرياً طويالً ،ألن أعداداً كبيرة من الفالسفة خشيت من ظهوره وتحققه.

لندقق في األمر .تبدو مجتمعاتنا الحالية كأنها "مسكونة" بنوع جديد من الرعب هو رعب المراقبة

الدائمة التي يفترض أنها تمنع الجريمة واالنحراف .هل نحن في مرحلة "يوتوبيا"  Utopieمن نوع
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جديد؟ يصف مصطلح الة "يوتوبيا" تصو اًر فلسفياً عن مدينة فاضله يقطنها أشخات يمارسون المدنية
والمواطنة ،ويلتزمون موجبات ذلك من حقوق ومسؤوليات .هناك أيضاً من يفكر في وجود "يوتوبيا"

حديثة تجعل اإلنسان يمارس شفافية ذاتية تؤدي إلى بناء مجتمع شفاف.

تعتبر تلك الشفافية شرطاً مثالياً لضمان حقوق اإلنسان ،إذ تدفعه إلى التفكير الصحيح عند اإلتيان
بأعماله وأفعاله ،ما يصل بالناس في خاتمة المطاف إلى مجتمع آمن.

اذاً ،هل المراقبة الدائمة المعلنة وغير المعلنة ،الذاتية والعامة ،تتحقق عبر مراقبة الناس ،أكان ذلك
بواسطة الكاميرات المزروعة في كل مكان (حتى في ِّ
األس ّرة ،بفضل كاميرات الهواتف الذكية) ،أو
عبر مراقبة أفعال الناس التي تظهر في تدويناتهم وتغريداتهم وصورهم على شبكات التواصل الرقمي
االجتماعي.

كيف يمكن وصف تلك الحال المرتبطة بة "رؤية كل شيء" وكل ما يجري في المجتمع ومدنه ومبانيه

وحدائقه (إذا وجدت أصالً) ومؤسساته وجامعاته ،واختصا اًر كل الفضاءات العامة والخاصة فيه؟

كيف هو حال ذلك المجتمع المنكشف أمام كل أنواع الرصد حركياً وسلوكياً؟ كيف يكون القول في

حال مجتمع مراقب من األرض والسماء ،في ظل وجود من يرصد األرجل والرؤوس؟

باتت تلك الحال محفزة لعدد من البحوث والدراسات اإلنسانية ،بهدف تطوير قيادة المجتمع من

جانب السلطات الحاكمة .وتأتي أشكال المراقبة المطبقة على المجتمع من العلوم االجتماعية

واالقتصادية ،والمؤسسات المختصة ،وأخي اًر من التقنيات الرقمية أيضاً.

هل تخدم تلك الرقابة الكثيفة األفراد فعلياً؟ هل تحمل حالً لمشاكل المجتمع الحديث ،أم أنها مجرد

خطاب يصعب تحقيقه؟

الحياة ،لندن2016/6/7 ،

 .52ثالثة تساؤلت حول دراسة األمريكية واألونروا عن الفلسطينيين في لبنان
علي هويدي

على الرغم من أهمية الدراسة لجهة تسليط الضوء على األوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة
لالجئين الفلسطينيين في لبنان "المقيمين" والمهجرين من سوريا والتي جاءت في  240صفحة،

وضرورة الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الالجئين اإلنسانية يتحمله المجتمع الدولي من خالل

تطبي ق حق العودة ،وحث الدول المانحة على المساهمة في ميزانية الوكالة ،باإلضافة إلى ما جاء

في التوصيات بة "ضرورة االهتمام بجودة التعليم وارتباطه المباشر بسوق العمل وانعكاساته اإليجابية
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على الالجئين على المستوى العقلي والنفسي والمالي والصحي" ،إال أن ثالثة تساؤالت برزت في
نتائج الدراسة تحتاج إلى تفسير..

أطلقت "األونروا" والجامعة األمريكية في بيروت نتائج مسح اقتصادي واجتماعي جديد لالجئين

الفلسطينيين في لبنان للعام  2015بتمويل من االتحاد األوروبي واليونيسف وتنفيذ الجامعة ،وقد

استهدف المسح  2974أسرة فلسطينية الجئة في لبنان و 1050أسرة فلسطينية الجئة مهجرة من
سوريا يقيمون في  12مخيما باإلضافة إلى تجمعات أخرى .تم اإلعالن عن نتائج المسح من
الجامعة األمريكية في بيروت يوم الجمعة الماضي ،وكانت "األونروا" وبتمويل من االتحاد األوروبي

وتنفيذ الجامعة األمريكية في بيروت أيضاً قد أجرت مسحاً مشابهاً في كانون األول  .2010أشار

مسح  2015إلى عدم التغيير في أعداد الالجئين الفلسطينيين بعد خمس سنوات برقم تقريبي يتراوح
بين  260إلى  280ألف الجئ ،باإلضافة إلى وجود  42,284الجئ فلسطيني مهجر من سوريا حسب

إحصاء تشرين الثاني .2015

حول التساؤل األول فقد أشارت الدراسة إلى أن نسبة الفقر الشديد بين الالجئين الفلسطينيين في

لبنان كانت  %6.6في العام  2010أي أنهم عاجزون عن تلبية احتياجاتهم اليومية األساسية من
الغذاء ،بينما وصلت في العام  2015إلى  ،%3.1أي "بتحسن" أكثر من النصف ،وفي وسط

فلسطينيي سوريا  ،%9وأن نسبة الفقراء من الالجئين الفلسطينيين في لبنان أي الذين هم عاجزون
عن تلبية الحد األدنى من حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية الضرورية قد وصلت في العام  2010إلى

 %4.66بينما تراجعت بانخفاض بسيط جداً وفقاً لمسح  2015لتصل إلى  ،%65وفي وسط
فلسطينيي سوريا إلى  ،%89.1في المقابل فإن جميع المؤشرات الميدانية سواء حول الفقر الشديد أو

سواه من حاالت الفقر ،تشير إلى ارتفاع النسب بشكل تصاعدي ،إذ إن عائالت الالجئين

الفلسطينيين المهجرين من سوريا يعيشون سوية وجنباً إلى جنب مع الالجئين الفلسطينيين في
المخيمات والتجمعات منذ العام  ،2012وهذا بالتالي ساهم في المزيد من المعاناة االقتصادية
واالجتماعية لكال الطرفين نتيجة حالة التهجير.

حسب الدراسة وصلت نسبة البطالة بين فلسطينيي سوريا في لبنان إلى  ،%52.5والتساؤل الثاني
يكمن في ما أشارت إليه الدراسة الجديدة حول نسبة البطالة في أوساط الالجئين الفلسطينيين في

لبنان ،فقد أشارت دراسة العام  2010إلى أن  %56من الفلسطينيين عاطلون عن العمل ،بينما دراسة

 2015أشارت إلى نسبة البطالة وصلت إلى " ،%23بزيادة  %8عن  2010بمعنى أن نسبة البطالة
في أوساط الالجئين الفلسطينيين في لبنان وصلت في العام  2010إلى ..%15؟!" في المقابل وفي
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الوسط اللبناني وصلت نسبة البطالة إلى  %25حسب تصريحات وزير العمل اللبناني سجعان قزي
في تموز .2015

التساؤل الثالث حول ما أشارت إليه الدراسة إلى أن  %9فقط من الالجئين الفلسطينيين في لبنان

يعيشون في مناطق مزدحمة ،مقابل نسبة  %46من المهجرين من فلسطينيي سوريا ،مع العلم أن
الالجئين الفلسطينيين في لبنان والمهجرين من سوريا يعيشان سوية في نفس المخيم الممنوع من

التوسع أفقياً وفي نفس التجمع أو الحي أو الزاروب!..

أهمية تساؤالت الثالثة تأتي في ظل عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على الوضع القانوني لالجئ

ا لفلسطيني في لبنان خالل الخمس سنوات ،فهو ال يزال األجنبي المحروم من الحقوق المدنية بما

فيها الحق في العمل والتملك واالستشفاء والتعليم ،..وأن "قوانين التمييز التي يمارسها لبنان بحق
الالجئين الفلسطينيين يمنعهم من تحسين أوضاعهم االقتصادية وحياتهم اليومية" كما جاء في

الدراسة ،باإلضافة إلى وجود ضوابط صارمة تمنع الالجئ الفلسطيني من سوريا بالعمل أو التنقل ال
ابتداء من تموز  ،2015ويعيشان سوية في "منازل في
بل وحرمته "األونروا" من بدل اإليواء
ً
المخيمات بحاجة إلى صيانة ،وفيها تمديدات كهربائية غير مكتملة ،ومشاكل في شبكات البنى
التحتية والتخلت من النفايات ،وفيها نسبة رطوبة عالية ( %78للمقيم و  %81.1للمهجر) وتسرب

للمياه ( %62للمقيم و %68للمهجر) ونقت في التهوية ( %52للمقيم و %56.4للمهجر) وتعاني من
استمرار الظلمة ( %55.2للمقيم و %57.6للمهجر)" كما جاء أيضاً في نتائج الدراسة.

فلسطين أون لين2016/6/6 ،

 .53ليبرمان الجندي األول بإسرائيل ..الدللت والتوقعات
عدنان أبو عامر

أخي ار تحقق ألفيغدور ليبرمان ،اليهودي القادم من أقاصي االتحاد السوفياتي السابق ما كان يتمناه

منذ دخوله دهاليز السياسة اإلسرائيلية قبل أكثر من عشرين عاما ،بأن يكون الجندي األول في

إسرائيل ،وهو الوصف المفضل ألي وزير دفاع فيها ،رغم الكثير من االنتقادات الموجهة لهذا

التعيين ،من الداخل والخارج.

هناك الكثير مما يقال في زحمة تعيين ليبرمان وزي ار لدفاع إسرائيل ،وهو الرجل الثاني في الدولة بعد

رئيس الحكومة ،ومن سيشغل موقعه في حال تغيبه ،لسبب قاهر كالسفر أو المرض ،وبالتالي من
يمسك بين يديه زمام المبادرة في الكثير من الق اررات المفصلية الخاصة بالدولة ،خاصة بشئونها

األمنية والعسكرية.
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إقصاء أم احتواء؟
تحدث الكثير من اإلسرائيليين أن خطوة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بتعيين خصمه

اللدود ،وحليفه القديم ،وزير للدفاع إنما أراد منها أحد ثالثة أمور:

 إما استيعاب ليبرمان وما يمثله من حزب إسرائيل بيتنا ،وجمهور اليهود الروس ،ومعسكر عريضمن التيار القومي اإلسرائيلي المتطرف ،وهو بذلك يضمن لنفسه قيادة المعسكر اليميني بأسره،

ويحافظ على فترة رئاسته الكاملة للحكومة أربع سنوات.

 أو أنه أراد "حرق" ليبرمان في أتون و ازرة الدفاع ،وحشره في الزاوية حين يحيطه بكبار الجنراالتمن قادة الجيش اإلسرائيلي الذين لم يقع عليهم خبر تعيينه بردا وسالما ،بحيث تكون لهم الكلمة

الفصل في مستقبل ق اررات الجيش بالتنسيق مع نتنياهو ،وهنا قد تتبخر تهديدات ليبرمان ضد

الفلسطينيين في الهواء.

 وربما تعمد نتنياهو اإلتيان بوزير للدفاع من خارج المؤسسة العسكرية بعكس سلفه المستقيلموشيه يعلون ،لمحاولة كبح جماح العديد من قادة الجيش الذين تحدثوا بصوت عال في ا ونة

األخيرة ضد المستوى السياسي ،في محاولة منهم إلظهار تمايز أمام الرأي العام اإلسرائيلي ،يعطيهم
أفضلية على الحكومة ومن يترأسها.

أيا كان السبب الذي أتى بليبرمان إلى و ازرة الدفاع ،فهو حدث يمكن اعتباره انقالبا حقيقيا في

السياسة اإلسرائيلية ،وقد تكون له تبعات وآثار داخلية إسرائيلية ،وخارجية إقليمية ودولية ،ربما لكون
الرجل ال يمتلك خبرة عسكرية حقيقية ،مع أن هناك وزراء دفاع سابقين أتوا من المؤسسة المدنية مثل
عمير بيرتس الذي قاد حرب لبنان الثانية  ،2006والمخضرم موشيه آرنس الذي عاصر االنتفاضة

الفلسطينية األولى.

لكن خطورة تعيينه تتعدى شخصه وسيرته الذاتية المزدحمة بالوعود والتهديد في شتى االتجاهات
وعلى مختلف الجبهات ،وتتعلق بالتوقيت الحرج الذي تعيشه إسرائيل في ظل تطورات المنطقة

المشتعلة ،فغزة تعيش على صفيح ساخن ،والضفة الغربية حبلى بتطورات متالحقة ،في حين تبدو

الجبهة الشمالية بشقيها السوري واللبناني مرشحة ألن تشهد سخونة في قادم األيام ،أما مصر فتمثل

حدودها الشرقية مع إسرائيل عبر سيناء الشغل الشاغل لصانع القرار السياسي والعسكري في تل

أبيب.

يدخل ليبرمان مقر و ازرة الدفاع اإلسرائيلية في تل أبيب ،وهم محاط بعدد كبير من الجنراالت الذين

تتثاقل أكتافهم من كثرة النياشين واألوسمة ،في حين ال يمتلك الرجل أيا منها ،لكنه بحكم موقعه
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الجديد ومسئوليته المباشرة عنهم ،سيطلب عرضا مختص ار عن أهم الملفات التي سوف تشكل شغله
الشاغل في قادم األيام واألسابيع ،وهي على النحو التالي:
حرب في غزة
لم يتوان ليبرمان طوال العامين الماضيين منذ انتهاء حرب غزة األخيرة في أغسطس/آب  ،2014عن
توجيه االتهامات لنتنياهو ،بأنه يبدي ضعفا متزايدا أمام جهود حماس في تطوير قدراتها العسكرية،

السيما مع اكتشاف المزيد من األنفاق على حدود غزة ،وتواصل إطالق الصواريخ بين حين وآخر،
وكان يؤكد بصورة ال تحتمل الشك بأن الحل الجذري لوقف التهديد القادم من غزة يتمثل بالقضاء
على حماس كليا هناك ،من خالل اإلطاحة بها ،واستقدام قيادة فلسطينية جديدة ،تحكم القطاع.

في أول جلسة لليبرمان مع هيئة أركان الجيش ورؤساء األجهزة األمنية والدوائر االستخبارية ،سيكون

لسان حالهم مجتمعين -على ما يبدو -مخاطبين وزيرهم "المندفع وغير الخبير" ،بأن يهد .من
روعه ،وال يندفع في تهديداته ضد حماس ،لماذا؟ ألن الحركة انشغلت طوال العامين الماضيين

بمراكمة قدراتها ،بما في ذلك القذائف الصاروخية واألنفاق الهجومية والتسلح بمختلف أنواع األسلحة،

وربما تكون المواجهة العسكرية األخيرة معها "بروفة" مصغرة عما سيشهده الجانبان في جولة قادمة،
إذا ما أتت.

هذا يعني أن يعيد ليبرمان التفكير مجددا بدعواته االستئصالية ضد حماس ،ألن ثمن أي مواجهة

عسكرية معها تشمل في النهاية إزاحة لها عن المشهد السياسي سيحمل معه أثمانا بشرية قد ال

يحتملها ليبرمان ،وربما تكون الوصفة السحرية لسقوطه المدوي ،والى األبد ،كما حصل مع سلفه
"عمير بيرتس" الذي شكلت له حرب لبنان الثانية جواز سفر لمغادرة الحلبة السياسية اإلسرائيلية،

وربما هذا ما يريده نتنياهو ،إذا ما دخلنا في نظرية المؤامرة.

ال يعني هذا أن يسعى ليبرمان لتحقيق تهديداته ضد حماس في غزة ،وهو ما يعني أن المسألة
مرهونة بتطورات الموقف الميداني أكثر من كونها تطبيقا لرغبات شخصية لدى الرجل ،بمعنى أن
األمور ستدخل في سياقاتها إذا راقبنا رد فعله على أول صارو ينطلق من غزة باتجاه المستوطنات

اإل سرائيلية ،فهل سيكتفي بردود الفعل السابقة بقصف مناطق مفتوحة من القطاع دون إيقاع إصابات
في صفوف الفلسطينيين ،أم يتعمد اغتيال بعض الناشطين الميدانيين ،وهنا قد تتدحرج كرة الثلج.

التاريخ :الثالثاء 2016/6/7

العدد3957 :

ص

47

إزاحة عباس
ال يخفي ليبرمان بغضه الشديد للرئيس الفلسطيني محمود عباس ،باعتباره يتحمل مسئولية اندالع
االنتفاضة الحالية ،وال يصدر تعليماته لوقفها( ،وفق تصريحاته) وربما يذهب الرجل الستنسا ما
ذهب إليه سلفه شاؤول موفاز حين قرر مع رئيس الحكومة آنذاك أريئيل شارون طي صفحة الرئيس

الراحل ياسر عرفات ،وتحميله مسئولية اندالع انتفاضة األقصى ،مع اختالف ظروف الرئيسين،

وتغير البيئة السياسية التي كانت سائدة في المرحلتين.

يزعم ليبرمان أن لديه البديل الفلسطيني لعباس ،ويكاد يعلن أن القيادي الفتحاوي محمد دحالن،
وبعض القادة الميدانيين في الضفة الغربية ،مستعدون الستالم زمام القيادة في اليوم التالي لغياب

عباس ،السيما في ظل وجود تناغم إقليمي في المنطقة ،مصدره القاهرة التي ال تخفي رغبتها
باستبدال عباس بدحالن ،وربما يبدو الوضع اإلقليمي والدولي مواتيا لمثل هذا التغيير ،في ظل

انشغال أميركي واضح باالنتخابات الرئاسية ،وازدحام أجندات اإلقليم بالتغيرات الحاصلة في

المنطقة.

المستنقع السوري
يتزامن دخول ليبرمان مقر و ازرة الدفاع اإلسرائيلية مع استمرار الحرب الدامية في سوريا ،ودخولها
مستويات غير مسبوقة من االحتراب بين قوى محلية واقليمية ودولية ،وهو سيناريو يمنح إسرائيل
استراحة زمنية طويلة ،وفي الوقت ذاته تطبق فيه سياستها القاضية بعدم تجاوز أي من الخطوط

الحمر التي أعلنتها ،وأهمها عدم وصول شحنات أسلحة كاسرة للتوازن من سوريا إلى لبنان.

قد ال يط أر تغيير جوهري على السياسة اإلسرائيلية في الجبهة الشمالية (سوريا ولبنان) مع تولي

ليبرمان موقعه الجديد وزي ار للدفاع ،ربما ألن هذه الجبهة ليست حصرية بالقرار اإلسرائيلي ،فهناك
اإلقليم والمجتمع الدولي ،واسرائيل بحاجة بصورة أو بأخرى إلجراء مشاورات مع هذه األطراف إذا
قررت القيام بتغيير حاد في سياستها تجاه هذه الجبهة.

األهم من ذلك أن ما يحصل في سوريا ولبنان يوفر إلسرائيل بيئة جيوسياسية لم تحلم بها من قبل،

فالجيش السوري حصر مهمته في إلقاء البراميل المتفجرة على مواطنيه ،وحزب هللا غرق حتى أذنيه

في الوحل السوري ،وايران تعيش حرب استنزاف على مدار اليوم والليلة في عاصمة األمويين.
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صفقة مع اإلقليم
في الوقت الذي يجاهر فيه ليبرمان بإمكانية شن حروب على الفلسطينيين ،يبدو في الوقت ذاته
متحمسا لتقوية عالقات إسرائيل مع اإلقليم العربي ،فهو صاحب مقترح الحلول اإلقليمية ،وفتح

خطوط تواصل مع دول المنطقة ،وتجاوز حل الصراع مع الفلسطينيين إلى تسوية له مع العرب

عموما ،وقد يكون ذلك بالتزامن مع رغبات عربية واقليمية موازية.

فقد جاء تعيين ليبرمان فيما تعلن مصر مبادرة سياسية لعودة المفاوضات بين اإلسرائيليين
والفلسطينيين ،من خالل دعوة رئيسها عبد الفتاح السيسي لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية تضم إلى

حزب الليكود واألحزاب اليمينية ،المعسكر الصهيوني الذي يمثل يسار الوسط ،لكن نتنياهو رد عليه
التحية بأسوأ منها حين عين ليبرمان وزي ار للدفاع بدل يتسحاق هرتسوم ،والمصريون لما ينسوا بعد

تهديدات ليبرمان بقصف سد أسوان!

ومع ذلك ،لم تخرج من القاهرة أو من أي من العواصم العربية أي رد فعل على تعيين ليبرمان وزي ار

للدفاع ،وربما يرتبط ذلك بوجود عالقات خفية مع بعض هذه العواصم ،أو ربما ألن هذه العواصم
العربية تعلم أن اتصاالتها ستكون مع نتنياهو مباشرة ،ومن جهة ثالثة ألن بعض العرب في اإلقليم؛

ومع بغضهم لليبرمان لكنهم يتوقعون منه التخلت من الصداع المزمن المسمى القضية الفلسطينية!
من يعلم؟

أخي ار أصبح ليبرمان ،حارس البارات القادم من روسيا ،وصاحب ملفات الفساد التي تزكم األنوف،
وزي ار للدفاع في إسرائيل ،وهو ما يفتح الباب واسعا على كثير من التوقعات الساخنة ،بجانب إمكانية

بعض التسويات المتوقعة ،فلسطينيا وعربيا ..ننتظر ونرى!

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/6 ،

الجرة"
مرة بتسلم ّ
 .54اجتماع باريس " ...مش كل ّ

هاني المصري

انتهى اجتماع باريس  -كما كان متوقعاً  -إلى نتائج سيئة وأسوأ مما كانت تعتقد القيادة الفلسطينية،
لدرجة دفعت معظم القيادات الفلسطينية إلى انتقاد هذه النتائج ،مع أنها كانت أقل سوءاً مما كان

يجري العمل لتحقيقه ،حيث أشار رياض المالكي إلى "اختطاف االجتماع وحرف نتائجه من قبل
دولة كبرى ،إضافة إلى أن البيان المشترك لم يتضمن مواقف محددة بشأن عملية السالم ال سيما

فيما يتعلق بالسقف الزمني ،وفرق متابعة االستيطان" .فماذا تضمن إذاً!
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يسمها مسؤولية صدور البيان
فحمل دوالً لم ّ
أما رياض منصور ،مندوب فلسطين في األمم المتحدةّ ،
دون آليات تنفيذ أو جداول زمنية ،وأما حنان عشراوي البيان فوصفته "بالعمومية وافتقاره إلى خطوات
وأهداف حقيقية وخطة عمل ملموسة ،إضافة إلى مساواته بين الطرفين" ،بينما تجاهله نبيل أبو ردينة

في تصريحه .وقال نبيل العربي ،أمين عام جامعة الدول العربية" ،إن الدور األميركي غير سوي،

كما أنه عطّل صدور بيان له مضمون تنفيذي".

بعد كل ما سبق ،تنتظر القيادة الفلسطينية توضيحات فرنسية لما جرى.
كان االجتماع أمام احتمال أن يصل إلى نتائج أسوأ بكثير كما تشير مسودة البيان الختامي التي

حاول كيري فرضها بتواطؤ الدولة المضيفة فرنسا.

فقد جاء في هذه المسودة "رحب المجتمعون بالمبادرة التي تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لعملية

السالم ،والى تطوير سلسلة من الحوافز التي يمكن أن تقدمها األطراف والدول والمنظمات الدولية

انطالقاً من رؤيتها إلعادة بناء الثقة ،وخلق المنا

الداعم الستئناف ناجح للمفاوضات المباشرة.

ومثل هذا العمل يمكن أن يغطي مجاالت عدة ،على سبيل المثال :الشراكة االقتصادية ،التعاون

اإلقليمي واألمني ،بناء مقومات الدولة ،إضافة إلى التهدئة ،واستئناف المرحلة االنتقالية كما تضمنتها
االتفاقات السابقة" .وهذا يعني بوضوح وبكل بساطة تمديد المرحلة االنتقالية ،واستئناف المفاوضات
المباشرة برعاية دولية شكلية بالتوازي مع تطبيع عربي مع إسرائيل ،من خالل خطوات بناء الثقة،
والشراكة االقتصادية والتعاون اإلقليمي واألمني ،وبناء مقومات الدولة (ما يعني عوداً على بدء

لمتاهة بناء مؤسسات الدولة تحت االحتالل).

أما المؤتمر الدولي الذي سيعقد حتى نهاية العام فعقده أصبح مجرد احتمال ،واذا ُع ِّق ِد فسيكون دوره
كما جاء في المسودة المذكورة "المصادقة على هذه المساهمة باسم المجتمع الدولي وتقديمها إلى
األطراف من أجل استئناف المحادثات".

وفي هذا السياق ،قال خبير وقيادي فلسطيني إن صيغة البيان األولى كتبها على األرجح إسحاق

مولخو ،مستشار نتنياهو.

ال يعني ما سبق أن الوثيقة الفرنسية التي وزعت على المدعوين قبل حضورهم االجتماع ممتازة ،بل

إنها سيئة هي األخرى ،ولكنها تحدثت بشكل قوي عن أهمية قيام دولة فلسطينية ،ومخاطر

االستيطان ،وجدول زمني للمفاوضات وليس للتنفيذ ،مع أن التجربة الطويلة السابقة أثبتت صحة

مبكر "ال مواعيد مقدسة" ،فقد انتهت الفترة المحددة في "اتفاق
أقوال إسحاق رابين التي أدلى بها
اً

أوسلو" للتوصل إلى اتفاق نهائي في أيار  1999ومضى العام  2005المحدد في "خارطة الطريق"
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للتوصل إلى إقامة الدولة .كما أن الصيغة الختامية ليست جيدة ،بل سيئة ،ولكنها أقل سوءاً ،ألنها

غامضة.

أصرت
رفضت األطراف العربية في االجتماع تعديل "المبادرة العربية" والموافقة على التطبيع سلفاً .و ّ
على إقامة دولة عاصمتها القدس ،مع أن التطبيع العربي مع إسرائيل سائر على أساس الوهم
بالتالقي العربي اإلسرائيلي في مواجهة الخطر اإليراني ،وعلى أمل أن يساعد اللوبي المؤيد إلسرائيل

في أميركا على تليين الموقف األميركي تجاه الدول العربية ،خصوصاً المشاركة في االجتماع.

ا ن ،تذ ّكر مسؤول فلسطيني كما نقلت وكاالت األنباء أن فرنسا قدمت تنازالت إلسرائيل رغم رفضها
لمبادرتها وقدمت لها عربون صداقة ومحبة من الجيب الفلسطيني ،ما يعني أن الرفض اإلسرائيلي
هدفه ترويض "المبادرة الفرنسية" ،من خالل مطالبة العرب باالعتراف بإسرائيل وتطبيع العالقات
معها ،وسحب الوعد باالعتراف بالدولة في حال فشلت الجهود الفرنسية ،إضافة إلى اعتذار فرنسا

إلسرائيل على التصويت في اليونيسكو وتعهدها بسحبه خالل التصويت القادم .كما اعتبرت مقاطعة

إسرائيل عمالً معادياً للسامية واإلنسانية ،وطلبت تجميد تقديم مشروع القرار الفلسطيني حول
االستيطان في مجلس األمن حتى ال يؤثر سلباً على مبادرتها.

كان من الخطأ تأييد المبادرة الفرنسية والترويج لها في كل أصقاع الدنيا على بياض قبل أن تتضح

معالمها ،وخاصة مرجعيتها ،ألن الحكم على أي مبادرة يتوقف على التزامها بالقانون الدولي وق اررات

األمم المتحدة ،وبخاصة قرار االعتراف بدولة فلسطين كعضو "مراقب" ،وليس القبول بالذهاب إلى
اجتماع للبحث في المرجعية وكأنها غير موجودة ،والخروج منه دون مرجعية ،األمر الذي جعل

إسرائيل ترحب بهذه النتيجة

ومن الخطأ أيضاً الموافقة على عقد اجتماع دولي عنوانه "القضية الفلسطينية" من دون حضور

فلسطيني ،هذا الحضور الذي ناضل الفلسطيني طويالً وقدم تضحيات غالية من أجله ،وخاصة أن
األوضاع العربية واإلقليمية والدولية والفلسطينية سيئة وغير مناسبة.

كما من الخطأ وضع مصير القضية الفلسطينية بيد "اللجنة الرباعية العربية" من دون أن يسبق ذلك

إنجاز وحدة فلسطينية واستراتيجية ومؤسسة وطنية جامعة ،ال سيما أن العرب في أسوأ أحوالهم،
وينشدون الرضا األميركي اإلسرائيلي بأي ثمن.

"مش كل مرة بتسلم الجرة" ،فمسودة البيان حتى لو لم تمرر إال أنها تعكس األجندة الحقيقية الجاري
تمريرها ،ومن ال يصدق ليتابع ما يقوله ويفعله طوني بلير عن المفاوضات العربية اإلسرائيلية دون
تغيير جوهرياً فيها ،ألنها تقوم على استعداد عربي
الموافقة اإلسرائيلية على المبادرة العربية ،ما يعني
اً
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لالعتراف بإسرائيل والتطبيع الكامل معها مقابل موافقتها على االنسحاب الكامل من األراضي
الفلسطينية والعربية المحتلة العام .1967

وفي هذا السياق ،قال موشيه كحلون ،وزير المالية اإلسرائيلي "إن ما يجري من مبادرات واتصاالت
أكثر من مجرد تلميحات في الصحف ،بل هناك احتمال النعطافة نوعية في اإلقليم".

كل ما سبق يشير إلى خطر نجاح بناء حلف (عربي إسرائيلي أميركي) تحت عنوان "القضية

الفلسطينية" ،ولكنه إذا قام لن يقوم إال على حسابها ،إذ نكون أمام مفاوضات عربية إسرائيلية
للتوصل إلى حل إقليمي طالما نادى به اليمين اإلسرائيلي بزعامة نتنياهو ،واذا تحقق سيؤدي إلى
تصفية القضية الفلسطينية ،واذا لم يتحقق سيؤدي إلى إغالقها من خالل إبقاء المفاوضات العربية

اإلسرائيلية حولها دائرة إلى أجل غير مسمى ،بينما يجري من تحتها تطبيع العالقات اإلسرائيلية –
العربية بالكامل ،مما يزيل إحدى األوراق المتبقية.

األيام ،رام هللا2016/6/7 ،

 .55الكشف عن البروتوكولت
تيلم يهف
بمناسبة مرور  49سنة على اندالع حرب األيام الستة التي غيرت شكل دولة إسرائيل ،فقد كشف

أرشيف الجيش اإلسرائيلي أمس في و ازرة الدفاع عن شهادات رئيس األركان في حينه ،اسحق رابين،

والجنراالت أثناء الحرب .الشهادات لهيئة األركان التي أعطيت بعد االنتصار بسنتين في إطار
التحقيق واستخالت العرب ،تلقي الضوء على التوتر الكبير الذي أدى إلى اندالع الحرب ،وعلى
مفاجأة إسرائيل من ضعف الجيش المصري وعلى اللحظات االنفعالية عند احتالل البلدة القديمة في

البيت.

من بين البروتوكوالت التي كشفت ة التي منع نشر بعضها ة كانت أيضاً شهادة رئيس األركان رابين

التي أعطيت في أيلول  1969في فندق "شيراتون" في تل أبيب وتحدثت عن األجواء المتوترة قبل
اندالع الحرب في أعقاب تركيز القوات على الطرف المصري.

"كان واضحا أن تركيز القوات ،إضافة إلى إخالء قوة الطوار ،.أنشأ وضعا جديدا في الشرق
األوسط" ،قال رابين" ،وتبين شيئا فشيئا أن الطرف العربي دخل إلى حالة تفكيرية ،وليس تفكيرية

فقط ،في أعقاب ما اعتبره نجاح لمجرد التركيز… درجة ح اررة الشرق األوسط ارتفعت ،واذا لم أكن
مخطئا ،إلى الذروة منذ  ،1956وما بقي ألن نراه في هذه المرحلة هو إلى أي درجة هذه اللهفة
ستؤدي إلى اتخاذ خطوة يمكن تسميتها عمل حربي".
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"من أصعب أوضاع إسرائيل"
وصف رابين وضع إسرائيل قبل الحرب كمشكلة كبيرة وقال "نحن نشاهد توجها مصريا لالمتناع عن

الحرب منذ  1964وحتى موعد قريب من  15أيار  …1967الوضع الذي تستعد فيه الدول العربية

دون إزعاج على طول الحدود ،إضافة إلى انتشار الجيش السوري والجيش األردني وتحرك القوات
العراقية إلى األردن ،ينتشر ويدخل الجيش المصري كله إلى داخل سيناء وينشئ وضعا عسكريا من

األصعب إلسرائيل".

وأضاف رابين قائال بصدق إنه أعطى الجيش المصري أكثر من حجمه قبل الحرب" :أنا على األقل

مستعد للقول إنه عشية حرب األيام الستة عرفت بشكل كامل ما أعرفه في أعقاب نتائج حرب األيام
الستة .حول القيمة الحربية للجيش المصري ،وال سيما الهجوم ،أعطيته وزن أكبر مما هو في الواقع.
اعتقدت أن المعركة ستكون أصعب ،أي أن الثمن والوقت الذي سنحقق فيه ذلك سيكون أطول وأكبر

مما كان".

عندما سئل رابين لماذا لم تكن خطة منظمة الحتالل البلدة القديمة في القدس أجاب أنه "كان هناك

منع واضح بخصوت احتالل البلدة القديمة ،وكانت العتبارات سياسية ،وليس في مجالي… هذا
يعني أنني لم أكن أنا من قرر ذلك".

ويقول رابين في شهادته أنه لم يكن باستطاعته التقدير بأن إسرائيل أمام مواجهة ،قبل اندالع الحرب

بأسابيع" .اعتقد الجيش اإلسرائيلي دائما بأنه يجب أن يكن مستعدا في كل لحظة للحرب" ،قال رابين،
" ومع ذلك أنا أقول عن نفسي لو أنهم سألوني في بداية أيار ة واعتقد أنهم سألوني ة إذا كانت ستندلع

حرب في  5حزيران  ،1967لكنت شككت في ذلك".
"يوجد خطر لوقف إطالق النار"

من بين الشهادات التي كشفت كانت أيضاً شهادة قائد المنطقة الوسطى في حينه ،الجنرال عوزي
نركيس ،الذي تحدث بالتفصيل عن تحرير القدس .قال نركيس في شهادته إن الجيش اإلسرائيلي

استعد الحتالل الضفة الغربية خالل ثالثة ايام ،وتذكر أنه قال لضباط االحتياط قبل الحرب" :ال

أعرف إذا كان سيحدث شيء ،ولكن إذا حدث ،فلن تمر أكثر من  72ساعة وسنقوم بكنس العرب
من الضفة".

في  7حزيران ،الساعة  15:6صباحا ،أمر وزير الدفاع موشيه ديان بإغالق البلدة القديمة والدخول

إ ليها ة ولكن االمتناع عن دخول القوات إلى منطقة الحرم وحائط المبكى .نركيس الذي أعاد في
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شهادته النقاش بينه وبين نائب رئيس األركان حاييم بارليف الذي قال له" :يوجد خطر في وقف
إطالق النار .يجب إنهاء العملية ومحاصرة القدس والدخول إلى البلدة القديمة" .وقال نركيس إنه قبل

الدخول إلى البلدة القديمة ،قال للحاخام شلومو غورين" :قم بتحضير البوق" .والحاخام قال له "أنت

ستقوم بعمل تاريخي ،في الجنوب هذا األمر غير هام ،الهام هو البلدة القديمة والحرم" .أعاد نركيس
كيف أبلغ موتي غور بالالسلكي أن قصف الحي اإلسالمي انتهى .واستكملت عملية احتالل البلدة

القديمة" .وصلت إلى الزاوية البعيدة من باب األسباط ،وفي الطريق التقيت الحاخام غورين .اقترحت
عليه أن أوصله ،إال أنه رفض وذهب راكضا حيث كان يحمل التوراة بيساره والبوق في يمينه".
"الجيش ل يؤمن بمنطق الحكومة"
حول الدخول االنفعالي إلى ساحة المبكى الغربي قال نركيس" :وصلنا ،وكانت علينا مراقبة من داخل
المسجد .وبعد ذلك في المبكى .ديان يضع الورقة في الحائط "ليت السالم يحل على إسرائيل"،
يصدر لي أمر بفتح بوابات البلدة القديمة واغالقها بحراسة الجنود فقط من اجل أن ال تكون هناك

حركة حرة" .وفي السياق قال نركيس" :وصل وفد كامل من الروتشيلديين .وقلت لهم باإلنجليزية :إنها

من أكبر المعارك اليهودية ،ومن أكبر االنتصارات التي حدثت حتى ا ن" .أثناء شهادته يتحدث

نركيس أيضاً عن األزمة في العالقة بين الجيش اإلسرائيلي وبين المستوى السياسي في أعقاب

الحرب" .صحيح أن أزمات عدم الثقة الصغيرة وعدم التواصل كانت تنشأ بين الفينة واألخرى ،لكن

األمر لم يسبق له أن تحول إلى مشكلة خطيرة" ،قال" ،األزمة المتصاعدة يمكن حلها فقط من خالل
الثقة التي ستمنحها الحكومة للجيش اإلسرائيلي ،تلك الثقة التي ستنبع من إشراك الجيش في
اعتباراتها .ألول مرة اشعر بأن هناك خطر على الديمقراطية في إسرائيل .لماذا؟ ألن الجيش يصل

إلى لحظة ال يعود فيها مؤمنا بمنطق ق اررات الحكومة ة وهذا األمر يجب علينا التغلب عليه.

يديعوت 2016/6/6

القدس العربي ،لندن2016/6/7 ،
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 .56صورة:

مع استمرار أزمة الكهرباء ..رمضان ساخن بانتظار أهل غزة.
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