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***

" .1إسرائيل" تصعد إجراءاتها في الضفة وتفرض عقوبات جماعية ردا على عملية تل أبيب

ذكرررت الجزيـــرة نـــت ،الدوحـــة ،2016/6/10 ،عررن وكررا ت ،أن المجلررل الرروزاري الي ررائيلي ا من رري
المصغر "الكابينت" قرر يليلة إجراءات انتقامية ردا على عملية تل أبيب ،وتتضمن إحكرا الحصرار
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عل ررى بل رردة يب ررا جن رروب الخلي ررل جن رروب الضر ر ة الغر ي ررة مي ررقط رأل من ررذي العملي ررة المي ررلحة مي رراء
ا ر عاء.

كما تشمل الجراءات حرمان أقر ائه وأبناء عشيرته من أية تصاريح للدخول إلرى ا ارضري المحتلرة

عررا  ،1948ويررحب تصرراريح العمررل الترري حرروزته  ،اوالغرراء التصرراريح الممنوحررة لل ليرربينيين لت ررادل
زيارات العائالت على جانبي الخط ا خضر خالل شهر رمضان.

وجاء في القرار ال قاء على تعزيزات عيكرية في أرجاء الض ة الغر ية إلى حين إغالق كافة الثغرات
في "الجدار ال اصل" التي تتيح دخو غير مشروعا لل ليبينيين إلى داخل الخط ا خضر.

وقال ديوان رئيل الحكومة اليرائيلية ،في بيان إن رئيل الوزراء بنيامين نتنياهو عقد جلية للمجلل

الرروزاري المصررغر الخمرريل ،وتلقررى الرروزراء إيجررا از حررول ا نشرربة ا يررتخ ارية والعملياتيررة ،الترري قامررت
بها ا جهزة ا منية خالل الر 24ياعة ا خيرة.

وعلررى ال ررور ،جمرردت اليررلبات الي ررائيلية تصرراريح  83ألررف فليرربيني الخمرريل كرران قررد يررمح له ر
الدخول إلى المنابق داخل الخط ا خضر والقدل المحتلة خالل رمضان.

وكرران الجرري

الي ررائيلي قررد نشررر الخمرريل كتيبتررين إضررافيتين فرري الض ر ة الغر يررة ،وذل ر فرري إبررار

الجراءات التي ينوي تن يذها ردا على العملية التري شرهدتها ترل أبيرب ميراء ا ر عراء وأدت إلرى مقترل

أر عة إيرائيليين.

و عد الهجو  ،أحكمت يلبات ا حتالل حصارها ا مني على مدينة يبا جنوب الخليل -ميقط رأل

من َذي الهجو  -وأقامت حواجز عيكرية على مداخل المدينة ا ر عة ،ومنعت اليكان من الدخول أو

الخروج منها.

كمررا دهر مئررات مررن جنررود ا حررتالل منزلرري من ر َذي العمليررة محمررد مخررامرة وخالررد مخررامرة ،وهمررا أبنرراء
عمومة ،واعتقلوا عددا من أبناء عائلتهما ،وأجرى الجنود ميحا للمنزلين تحضري ار لهردمهما ،كمرا توعرد
قد العون لمن ذي العملية.
وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان عملية حازمة ضد كل من ّ
ووقع الهجو فري التايرعة والنصرف مرن ميراء ا ر عراء فري مركرز "شرارونا" التجراري قررب مقرر القيرادة

العيرركرية الي ررائيلية ومجمررع و ازرة الرردفاع ،حيررن تنكررر المن ررذان بل ررال مترردينين يهررود ودخررال مبعمررا
يرتاده عادة ض اط قرب الو ازرة ،وبل ا وج ة للعشاء قبل أن يبدآ إبالق النار.

وجاء في عرب  ،2016/6/9 ،48عن رالل ضراهر ،أن ليبرمران ،قررر فري خترا اجتمراع بالكابينيرت ،
وقف إعادة جثامين الشهداء ال ليبينيين إلى عائالته من أجل دفنه .

ونشرررت الحيــاة الجديــدة ،رام هللا ،2016/6/9 ،أن الذاعررة العبريررة قالررت رركن "الكابينررت" قرررر تحويررل

ا موال يتكمال جدار ال صل العنصري في منبقة ترقوميا غرب الخليل.
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وبالررب ليبرمرران مررن ميتشررار الحكومررة القررانوني افيحرراي مانرردليلت تقصررير مرردة الج رراءات المبلو ررة
لصدار أوامر هد بيوت من ذي العمليات ال دائية.

كما بالب وزير ا مرن الرداخلي حكومرة ا حرتالل جلعراد أردان ببنراء مقبررة خاصرة من رذي العمليرات
وعررد إعررادة جثررثه إلررى ذويه ر  ،وفرري الوقررت الررذي يررت في ر مناقشررة إعررادة جثررامين الشررهداء ،أصرردر
ليبرمان تعليمات بوقف إعادة الجثامين حتى أشعار أخر.

وأضافت موقع صحيفة القدس ،القدس ،2016/6/9 ،أن القناة اليرائيلية الثانية ذكرت أن
ا حتالل على امتداد الجدار ال اصل،

أقر أيضا تكثيف نشابات وحدات من جي
"الكابينيت" ّ
بهدف منع تيلل ال ليبينيين اتجاه إيرائيل .وقال لبيرمان ،إن "إيرائيل لن تكت ي بإبالق

التهديدات ردا على الهجو ".

 .2السلطة الفلسطينية تعلن رفضها للعنف ضد المدنيين أيا كان مصدره
ار هللا :أكدت الرئاية ال ليبينية رفضها للعنف ضد المدنيين "مهما كانت المبررات" ،وقالت" ،إنها
أكدت م ار ار وتك ار ار رفضها لكل العمليات التي تبال المدنيين من أي جهة كانت ،ومهما كانت

المبررات" .وأضافت الرئاية في بيان لها" ،إن تحقيق اليال العادل ،وخلق مناخات إيجابية ،هو
الذي يياه في إزالة وتخ يف أي اب التوتر والعنف في المنبقة".

وختمت بيانها القول" ،إن تحقيق اليال ي رض على الجميع الكف عن القيا كية أعمال من شكنها

زيادة ا حتقان والتوتر واللجوء إلى العنف".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/9 ،

 .3وزارة الخارجية :االئتالف الحاكم في "إسرائيل" يصعد من إجراءاته ودعواته لضم مناطق "ج"
ار هللا :قالت و ازرة الخارجية إن ا ئتالف الحاك في إيرائيل يصعد من إجراءات ودعوات لض
منابق "ج" ،التي تشكل أكثر من  %61من الض ة الغر ية المحتلة.

وأوضحت الخارجية في بيان صح ي اليو الخميل" ،تعالت من جديد في ا يابيع ا خيرة ا صوات

اليرائيلية الداعية صراحة إلى برد ال ليبينيين من المنبقة "ج" ،وضمها إلى إيرائيل ،كما صرح

وزير الزراعة اليرائيلي عن حزب البيت اليهودي أوري أريئيل ،والذي أعاد التككيد على رفض لقيا

دولة فليبينية.

وأشارت إلى أن هذه التصريحات تتزامن مع دعوات من جانب أعضاء كنييت محيو ين على

ا ئتالف الحاك برئاية نتنياهو تبالب بإجراء عمليات ميح وتعداد يكاني لل ليبينيين المتواجدين
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في م نابق "ج" ،تمهيدا لحي مصيره  ،وايتكمال تهويد وض أراضيه إلى إيرائيل ،الضافة إلى

قيا باللجنة ال رعية للشؤون المدنية وا منية في الض ة المنبثقة عن لجنة الخارجية وا من في
الكنييت اليرائيلية عقد جلية الثالثاء الماضي ،ناقشت فيها المعبيات الديموغرافية في الض ة
الغر ية ،مع التركيز على هذه المنابق ،علما كن موتي يوغاف من البيت اليهودي يترأل هذه

اللجنة ،وينادي ض منابق "ج".

وأكدت الو ازرة "أن هذا المخبط الجاري تن يذه شكل يومي هو يياية ممنهجة يت عها اليمين في

إيرائيل منذ عودت إلى الحك عا  ،2009عبر جملة من الجراءات التي تتجاوز ات اق أويلو،
وت رغ من مضمون  ،وتخلق وقائع جديدة على ا رض ،تغلق ال اب نهائيا أما إمكانية قيا دولة

فليبينية قابلة للحياة وذات ييادة ،وتحي شكل أحادي الجانب قضايا الحل النهائي ،وصو إلى

تقزي الصراع ،وتحويل القضية ال ليبينية إلى مشكلة يكانية".

كما بالبت مجلل ا من الدولي التعامل بجدية مع تل الدعوات والجراءات الخبيرة التي تقوض

فرص حل الدولتين ،وت شل الجهود الدولية الرامية لحياء عملية يال جدية وذات مغزى ،ودعت
المجتمع الدولي تخاذ الجراءات الك يلة بردع حكومة إيرائيل عن خروقاتها ،وجرائمها ،وانتهاكاتها

قبل فوات ا وان.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/9 ،

 .4باسم نعيم :اختيار "إسرائيل" لرئاسة لجنة "مكافحة اإلرهاب" مكافأة لها على اإلرهاب الذي تمارسه
غزة ر "القدل العر ي" :قو لت عملية ترشيح إيرائيل من قبل مجموعة ب WEOGلرئاية اللجنة

اليادية التا عة للجمعية العامة لألم المتحدة ،والتي تعنى شؤون "مكافحة الرهاب" ،انتقادات

فليبينية شديدة .من جهت  ،رفض الدكتور اي نعي  ،رئيل مجلل العالقات الدولية في فليبين،
ترشيح إيرائيل من قبل مجموعة دول غرب أورو ا ودول أخرى في ب WEOGلرئاية اللجنة

اليادية التا عة للجمعية العامة لألم المتحدة ،والتي تعنى شؤون "مكافحة الرهاب".

وايتهجن نعي في تصريح صحافي اختيار إيرائيل رغ ارتكابها "إرهاب الدولة المنظ " ضد

ال ليبينيين يوميا ما في فرض حصار مشدد على مليوني فليبيني في قباع غزة ،وا يتمرار في
بناء الميتوبنات في الض ة الغر ية والقدل ،ويياية هد المنازل والقتل العشوائي.

وأكد أن اختيار إيرائيل هو "مكافكة لها على الرهاب الذي ماريت وما زالت تماري " ،فتا إلى أن
ذل "يياه في إفالتها من العقاب جراء الحروب المتتالية التي شنتها على قباع غزة وراح ضحيتها
آ ف القتلى وعشرات آ ف الجرحى".
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أو

وأكد أن هذا الترشيح "يعكل إصرار أورو ا على أن تضرب عرض الحائط كل ما تؤمن

تدعي  ،من قي الديمقرابية وحقوق النيان واحت ار القانون ،ييما أن جرائ إيرائيل ّبينة ،وأثبتتها
عشرات اللجان الدولية على مدار ي عة عقود من ا حتالل ال غيض".
ودعا نعي دول غرب أورو ا ومجموعة ب WEOGإلى يحب ترشيحها ليرائيل ،والقيا بد من

ذل بر "محايبتها على الجرائ التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها في ا راضي ال ليبينية".

القدس العربي ،لندن2016/6/10 ،

 .5الحساينة :األحد القادم موعد القرعة المكانية لشقق "حمد"
غزة :أعلن وزير ا شغال العامة واليكان م يد الحياينة ،إجراء القرعة المكانية للميت يدين من شقق
مدينة حمد اليكنية شكل علني وش اف ا حد المقبل ب. 6-12

وقال الحياينة في تصريح صح ي وصل "المركز ال ليبيني لإلعال " نيخة عن  ،الخميل ب، 6-9

إن ت تمديد موعد دفع الدفعة المقدمة للميت يدين من شقق حمد المرحلة ا ولى و شكل نهائي حتى
اليو الخميل.

وأكد أن و ازرت يتيحب الشقة من الميت يد الذي ييتخلف عن الدفع ،ويتمنحها لشخص آخر ممن

قيدت أيماؤه في الكشوفات ا حتيابية.

وأشار الحياينة إلى أن العالن الذي نشرت و ازرة ا شغال ،قبل البدء ايتق ال بل ات الموابنين
الراغبين الحصول على شقة في مدينة يمو الشيخ حمد ،كان متضمنا لكافة الت اصيل المالية شكل

واضح.

وقد الشكر لدولة قبر الشقيقة أمي ار وحكومة وشع ا على دع مشاريع إعادة إعمار غزة ،والتي تشمل

اليكان والبنية التحتية.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/9 ،

 .6حماس :كل المؤامرات لن تفلح في إجهاض االنتفاضة وعملية "تل أبيب" دليل على استمرارها
أك ررد الن ررابق اير ر حرك ررة المقاوم ررة الي ررالمية "حم ررال" ،ي ررامي أب ررو زه ررري ،رركن عملي ررة "ت ررل أبي ررب"
ال بولية هي رد ببيعي على جرائ ا حتالل وتدنيي للميجد ا قصى والمقديات اليالمية.

وقال أبو زهري ،في تصريح صح ي ،يو الخمريل ،إن العمليرة دليرل علرى ايرتمرار ا نت اضرة وفشرل
ا حتالل وأجهزة أمن اليلبة في قمعها ،مشي ار إلى أن كل المؤامرات لن ت لح في إجهاضها.

موقع حركة حماس ،غزة2016/6/9 ،

التاريخ :الجمعة 2016/6/10

العدد3960 :

ص

7

 .7موقع "واال" :أحد منفذي عملية "سارونا" التجاري وسط تل أبيب حاول احتجاز رهائن

الناص ررة :قررال موقررع "وا " الخ رراري العبررري ،إن التحقيررق ا ولرري للشررربة "الي ررائيلية" كشررف النقرراب
عررن أن أحررد من ررذي عمليررة المبع ر فرري مركررز "يررارونا" التجرراري ويررط "تررل أبيررب" ،حرراول احتجرراز

رهررائن .وأوضررح أن تقررديرات الشررربة تشررير إلررى أن أحررد المن ررذين حرراول دخررول مبنررى مجرراور لمكرران
العمليررة ،غرررض اقتحررا إحرردى الشررقق واحتجرراز رهررائن ،ا مررر الررذي كرران قررد يتيرربب بخيررائر كبي ررة

ررا رواح .وادعررى الموقررع أن شررربة ا حررتالل منعررت وقرروع كارثررة اعتقررال أحررد المن ررذين التعرراون مررع

حرال مبنى يكني مجاور للمركز التجاري الذي وقع في إبالق النار.

وكان ا ر عاء ،قد شهد تن يذ عملية إبالق نار من فليبينيين ،ويط "ترل أبيرب" بفري منبقرة يرارونا

التجارية قرب مقر و ازرة ا من اليرائيلية  ،أي ر عن مقتل اواصا ة  10ميتوبنين "إيرائيليين".

وأضافت إن التحقيق يركرز انن علرى مالحقرة مرن يراعده علرى الوصرول إلرى "ترل أبيرب" والتخبريط

للعمليررة ،مشرريرة إلررى أن من ررذي إبررالق النررار ايررتخدموا بنررادق "كررارل غويررتاف" بمصررنعة محليررا فرري
مخررارط ا ارضرري ال ليرربينية  ،وكررانوا يرترردون يررترات واقيررة وزي رجررال أعمررال ،ا مررر الررذي شر ّركل

م اجكة ،وفقا لشربة ا حتالل .وأشار موقع "والال" إلى أن قائد شربة "ترل أبيرب" ،موشري إدري ،قررر
عد تقييمات أمنية تعزيز التواجد ا مني كعداد كبيرة من قوات الشربة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/9 ،

 .8األحمد :الدوحة تستضيف قريباً جلسة من المباحثات بين حركتي فتح وحماس

ار هللا :أعلررن م رروض العالقررات الوبنيررة فرري اللجنررة المركزيررة لحركررة فررتح عر از ا حمررد يررو الخمرريل،
عن عقد جلية جديدة من الم احثات ا يبوع المقبل بين حركتي فتح وحمال فري الدوحرة ،بنراء علرى

دعوة قبرية.

وقال ا حمد في تصريح لذاعة "صوت فليبين" :إن هذه اللقاءات تهدف إلى ايرتكمال حرن آليرات

تببيررق ات رراق المصرالحة ،مشررددا علررى أن المبلرروب هررو ترروفر الرادة الييايررية الصررادقة لرردى الجميررع
لنهاء ا نقيا والخروج من دوامة الحوار من أجل الحوار.

وعبر عن قلق إزاء تصريحات القيادي في حمال مويى أبرو مررزوق الرذي قرال إن الخرالف يتمحرور
حول البرنامج الييايي للحكومة؛ ن هذا ا مر حيب ا حمد كان قد ات ق علي يا قا ايرتنادا إلرى

برنامج منظمة التحرير.

وأضرراف :إن هررذه التصرريحات غيررر مشررجعة ،معر ررا عررن خشرريت مررن أن يكررون هرردفها وضررع العراقيررل

أمررا محادثررات المصررالحة .و ررين ا حمررد أن الخررالف مررع حمررال فرري الجررولتين اليررا قتين كرران يررب
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اشتراط ا خيرة ا عتراف موظ يهرا قبرل تشركيل الحكومرة وذلر خالفرا لمرا تر ا ت راق علير مرن إحالرة
هذا الموضوع للجنة إدارية قانونية لمعالجت .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2016/6/9 ،

 .9القدوة يطرح برنامجاً من عشر نقاط للخروج من مأزق المشروع الوطني

ار هللا :برح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،رئيل مجلل إدارة مؤيية ياير عرفات ،د .ناصرر
القدوة ،برنامجا من عشر نقاط للخروج من المكزق الحالي الذي يعيش المشروع الوبني.

ج رراء ذلر ر خ ررالل الحلق ررة الخامي ررة م ررن يلي ررلة حلق ررات "م ررا العم ررل" الت رري ينظمه ررا المرك ررز ال لي رربيني
حان الييايات والدرايات ا يتراتيجية بميارات .

وفي حديث  ،عرض القدوة النقاط البرنامجية العشر على النحو انتي:
أو  :إعادة تحديد الهدف الوبني وصياغت  ،وهو يتثمل بإنجاز ا يرتقالل ومماريرة اليريادة فري دولرة
فليبين على حدود  67وعاصمتها القدل الشرقية ،على أيال أن الدولة قائمة عرل الحرق الببيعري

والتاريخي للشعب ال ليبيني ،و ضل ا عتراف الدولي ،وليل على أيال أخذ الدولة من إيرائيل.

ثانيررا :إعررادة تحديررد المقار ررة العامررة لحررل الص رراع ال ليرربيني ر الي ررائيلي ،علررى أيررال حررل ييايرري

ييررت عد العمررل العيرركري ،ويؤكررد النضررال فرري كافررة المجررا ت ،محليررا ودوليررا ،بهرردف الضررغط عل رى
العدو ،مرع ا خرذ ا عت رار ركن اليرال لر يتحقرق وأننرا مرا زلنرا تحرت ا حرتالل وعرضرة لالضربهاد،

إضافة لرفض الغراء اليرائيلي عبر تبني يياية

بديل عن الم اوضات إ الم اوضات.

ثالثا :تحديد العالقة بين مها التحررر الروبني ومهرا إقامرة الدولرة ،وهرذا التنراقض بينهمرا حاجرة إلرى
حل على قاعدة إعباء ا ولوية لنجاز مها التحرر الوبني ،ما يعني ضرورة إعادة صياغة اليلبة

ال ليرربينية وتحويلهررا إلررى يررلبة خدميررة ،وترحيررل المهررا الييايررية واليرريادية إلررى المنظمررة ،ومراجعررة

العقيدة ا منية لتكون مهمة ا جهزة ا منية خدمة الموابن.

ار عا :إعادة ا عت ار للمؤيية ال ليبينية ،وخاصة الييايية ،بالمجلل الوبني ،المجلل التشرريعي،
التنظيمررات ،وكررذل النقا ررات وا تحررادات ومؤييررات المجمتررع المرردني ،

يرريما أنهررا تمررر فرري مرحلررة

ضررعف شررديد ،يصررل فرري عررض ا حيرران إلررى حررد درجررة الم روات ،فررالمجلل الرروبني غائررب منررذ 20

عامررا .ولررذل ،

بررد مررن إعررادة إحيرراء المؤييررة ال ليرربينية ودمقربتهررا عبررر إج رراء انتخا ررات دوريررة

لتشكل هذه المؤييات حامال للمشروع الوبني.

خامي ررا :تحدي ررد الخب ررر ا ياي رري ال ررذي يه رردد اله رردف ال رروبني والتركي ررز عل ررى مواجهتر ر  ،وه ررو يتمث ررل
ا ي ررتعمار ا ي ررتيباني ل الدن ررا ال ررذي يي ررتعمر ا رض وين ر ري وجودن ررا ويمن ررع اي ررتقاللنا .و ب ررد م ررن
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مواجهررة الجانررب ال ليرربيني لهررذا التهديررد عبررر أدوات هائلررة ممثلررة القررانون الرردولي النيرراني ،وات اقيررة
جني ررف ال ار ع ررة ،وال ت رروى القانوني ررة لمحكم ررة ه رراي ،وقر ر اررات مجل ررل ا م ررن والجمعي ررة العام ررة ،وه ررذه

ا دوات حاج ررة إل ررى تعبئ ررة كامل ررة م ررن ا فر ر ارد والمؤيي ررات ال لي رربينية للمش رراركة ف رري المعرك ررة ض ررد
ا يتعمار ا يتيباني ،و عد ذل على القلي أن يتحمل ميؤوليت .

ياديررا :ايررت عاد الم اوضررات دون ترروفر أيررال ييايرري واضررح مت ررق علي ر ومشرررعن دوليررا ،اواعررالن

فشررل المقار ررة القديمررة الترري تقررو علررى أيررال الم اوضررات الم اش ررة دون شررروط أو مرجعيررة ،وعررد
العودة إليها مرة أخرى.

يررا عا :ايررتعادة الوحرردة الوبنيررة ،ييايرريا وجغرافيررا ،علررى أيررال مقار ررة شرراملة تيررتجيب لمتبل ررات
أر عة :أولها إعادة الوضرع لمرا قبرل  2007عبرر تخلري حمرال عرن يريبرتها علرى قبراع غرزة وثانيهرا،

الشرراكة الييايررية الكاملررة فرري منظمررة التحريرر والحكومررة والجهرراز الرروظي ي لليررلبة مررن خررالل تخلرري

فررتح عررن يرريبرتها عررن النظررا الحررالي و نرراء نظررا قررائ علررى الشرراكة ،وثالثهررا ،وجررود أيررال ييايرري
واضح يتضمن ا ت اق على الهدف الوبني ،وأخيرا ،قبول مشتر للديمقرابية وتداول اليلبة.

ثامنررا :اعتمرراد ييايررات اقتصررادية ليجرراد اقتصرراد منررتج ييرراعد علررى الصررمود ،عبررر تشررجيع النترراج
الزراعي والصناعي بد من تشجيع ا يتهال .

تايعا :الت اعل في مواجهة مشاكل المنبقة ،من خالل مواجهة التيرار اليرالمي العنيرف والت راه مرع

التيررار اليررالمي المعترردل ،والتصرردي للبائ يررة ويكررون التعامررل مررع إي رران علررى أيررال عر رري إي ارنرري
وليل يني شيعي ،وعلينا ايتخدا القيمة ا خالقية للقضية ال ليبينية لمواجهة الصعود البائ ي.

عاشر ر ار :المي ررا بزم ررا الم ررادرة اليياي ررية والح رراط عل ررى القر ررار ال لي رربيني المي ررتقل واي ررتعادة ق رروة

تحال اتنا الدوليرة ،وفري مقدمرة هرذا العنروان تكرون عالقرة العضروية مرع العررب الرافعرة ا يايرية للعمرل

ال ليبيني دون التخلي عن القرار الميتقل ،مع رفض أي تغيير في م ادرة اليال العر ية.

األيام ،رام هللا2016/6/10 ،

 .11وفد من حماس يزور مفتي الجمهورية اللبنانية
بيروت :زار وفد من حركة المقاومة اليالمية "حمال" على رأي ممثل الحركة في لبنان علي بركة،
م تي الجمهورية اللبنانية د.عبد اللبيف دريان في مكت ببيروت.

وضر ر الوف ررد المي ررؤول العالم رري للحرك ررة ف رري لبن رران أرف ررت مر ررة ،وعض ررو القي ررادة اليياي ررية أب ررو العب ررد

مشهور ،وميؤول العالقات الييايية زياد حين ،وميؤول العالقات العالمية عبد المجيد العوض.

وقد بركة التهاني والتبريكات لم تي الجمهورية اللبنانية حلول شهر رمضان الم ار .
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وأبلع بركة الم تي على آخر ميتجدات القضية ال ليبينية ،وخصوصا ملف المصرالحة ال ليربينية،
آمال أن تثمر الجهود في تحقيق المصالحة.

بدوره ،رحب م تي الجمهورية اللبنانية الوفد ،وهنكه حلول شهر رمضان الم ار  ،داعيا إلى ا لت اف

حول قضية فليبين نها هي القضية المحقة.

فلسطين أون الين2016/6/9 ،

 .11لبنان" :خلية األزمة" تؤكد استمرار االحتجاجات ضد األونروا
بيروت :أكدت خلية إدارة ا زمة مع ا ونروا في لبنان ايتمرار احتجاجاتها على يياية وكالة الغرون
وتشغيل الالجئين "أونروا" في تقليص خدماتها ولضر ها عرض الحائط اليجابيات التي تحققت خالل

جليات الحوار .وقالت اللجنة خالل مؤتمر صح ي عقدت أما المقرر الررئيل لوكالرة الغرون وتشرغيل
الالجئررين "أونررروا" فرري لبنرران ،يررو الخمرريل ب ، 6-9إن ا زمررة مررع ا ونررروا مررا ترزال قائمررة إلررى يومنررا
هذا ،على الرغ من انتهاء جليات الحوار بين اللجان ال نية وا ونروا.

وأوضحت أن ا حتجاجات ما ترزال ميرتمرة رغر قردو شرهر رمضران الم رار  ،خصوصرا احتجاجاتهرا
على صعيد أزمة مخي نهر ال ارد من أجرل ايرتكمال إعمراره ،وقضرية الالجئرين ال ليربينيين النرازحين

من يوريا والتعلي وا يتش اء .وأكد أمين ير اللجان الشعبية في لبنان وعضرو خليرة ا زمرة أبرو إيراد
شعالن خالل المؤتمر أن ا ونروا ل تقد ردودها حرول مرا تضرمنت مرذكرة المبالرب؛ برل ذهبرت نحرو

تن يذ خبة معدلة في مجال ا يتش اء ،ضار ة عرض الحائط موقف القيادة ال ليبينية.

وذكر أن اللجنة قدمت ملخصا لما ت التوافق علي فليبينيا ومرا دقرد لألونرروا كمبالرب ،خاصرة فيمرا
يتعلررق علررى صررعيد أزمررة مخرري نهررر ال ررارد مررن أجررل ايررتكمال إعمرراره ،وقضررية الالجئررين ال ليرربينيين

النازحين من يوريا والتعلي وا يتش اء.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/9 ،

 .12االحتالل يعتقل فلسطينية بزعم حيازتها سكين بالخليل
الض ة المحتلة :اعتقلت قوات ا حتالل ظهر يو الخميل ييدة فليبينية قرب الحر البراهيمي في
مدينة الخليل المحتلة .وزعمت المواقع العبرية أن قوة من جي

ا حتالل اعتقلت ييدة فليبينية

بتهمة حيازتها يكينا في مدينة الخليل .يذكر أن قوات ا حتالل قتلت واعتقلت العديد من ش اب

الض ة المحتلة بتهمة حيازته يكاكين.
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 .13نتنياهو يعلن اعتقال فلسطيني ثالث قال إنه قدم المساعدة لمنفذي هجوم تل أبيب
القدل المحتلرة  -عرالء الريمراوي :أعلرن رئريل الروزراء اليررائيلي بنيرامين نتنيراهو ،الخمريل ،اعتقرال
فليرربيني ثالررن قررال إن ر يرراعد فرري تن يررذ هجررو تررل أبيررب والررذي أي ر ر عررن مقتررل أر عررة إي ررائيليين

اواصا ة  9آخرين.

وقررال نتنيرراهو فرري تص رريح لإلذاعررة الي ررائيلية العامررة بريررمية إن ق روات ا مررن ألقررت الق ر ض علررى

شخص قد المياعدة لمرتكبي الهجو في ترل أبيرب ،دون أن يكشرف عرن هويتر  ،و شركل الميراعدة

التي قدمها.

وانتقد نتنياهو عد صدور تنديد صريح من قبل اليلبة ال ليبينية رالهجو  ،وقرال إنر “لر ييرمع أي

تنديررد صرريح وغيررر قابررل للتكويررل مررن جانررب اليررلبة ال ليرربينية غيررر أنر قررد يررمع التهاليررل ومظرراهر
ال رح ب الهجو في قباع غزة وفي عض القباعات من المجتمع ال ليبيني في الض ة الغر ية”.

وجرراءت تص رريحات رئرريل الرروزراء الي ررائيلي أثنرراء جولررة قررا بهررا ،ميرراء الخمرريل ،فرري موقررع تن يررذ

الهجو مدينة تل أبيب.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2016/6/9 ،

 .14أوري أرئيل :يجب ضم مناطق مصنفة "سي" بالضفة إلى "إسرائيل"

القررردل المحتلر ررة -كامر ررل إب ر رراهي  :اقتر رررح وزير ررر الز ارعر ررة الي ر ررائيلي أوري أرئير ررل ،مر ررن حر ررزب "البير ررت
اليهودي" ،برد " ضعة ا ف من العرب ال ليبينيين" من المنبقة ب Cفي الض ة الغر ية علرى حرد
تعبير رره ،وه ررذه المنبق ررة تش رركل  %60م ررن الضر ر ة الغر ي ررة ،وم ررن ثر ر ضر ر ه ررذه المنبق ررة إل ررى الي رريادة

اليرائيلية.

وقرال الروزير اليررائيلي خرالل مقابلرة مرع "تررايمز أوف إيررائيل" ،أن اليمرين اليررائيلي غيرر قلرق مررن

م ادرات اليال ا خيرة من قبل رئيل الوزراء بنيامين نتنياهو ،نها لن تكتي بنتيجة.

وشكى أريئيل من ان حديث عن حل الدولتين ،يغذي نتنياهو ال كرة لدى العديد من اليرائيليين كنر
فرار من قيا الدولة ال ليبينية.

و د من قيا دولرة فليربينية ،اقتررح أرئيرل ضر المنبقرة ب Cوقرال انر يجرب ضرخ  10مليرار شريكل

في منابق فليبينية أخرى لتحيين ميتوى معيشة اليكان .وقال "علينا اليرعي لضر المنبقرة ب، C

هذه المنابق الخالية من العرب .يوف نبرد ضعة آ ف ،ممن
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 .15شطاينتس :يجب على الحكومة العمل على ترهيب وردع عائالت وبيئة منفذي عملية تل أبيب

الناصررة  -القرردل العر رري :دعررا الرروزير يوفررال شررباينتل عضررو المجلررل الرروزاري المصررغر ،الحكومررة

العمررل علررى ترهيررب وردع عررائالت و يئررة من ررذي عمليررة تررل أبيررب والكررف عررن "تيررامحها مررع جهرراز
التر ية والتعلي ال ليبيني الذي يمعن التحريض على اليرائيلي".

ومضى في تهديدات وتحريض على الجانب ال ليبيني حردين لإلذاعرة العامرة أمرل قرال فير إنر قرد

حان الوقت لمعاق ة المشغلين اليرائيليين الذين يشغلون متيللين فليبينيين شكل غير قانوني.
وردا عل ررى ير رؤال ق ررال ال رروزير إنر ر

يع ررارض اي ررتئناف م اوض ررات م ررع الجان ررب ال لي رربيني الوق ررت

المنايب ميتق ال لكن يرفض ا وها لعد وجود شري فليبيني.

ويضرريف "تحيررنت عالقررات إيررائيل مررع دول عر يررة ت هر اليررو أننررا ليررنا المشرركلة بررل جررزء مررن الحررل
وأننا عنصر موازنة وايتقرار".

القدس العربي ،لندن2016/6/10 ،

 .16كاتس يدعو لإلسراع في سن قانون إبعاد عوائل منفذي العمليات
ار هللا  -ترجمة خاصة :دعا ييرائيل كاتل وزير المواصالت وا يرتخ ارات اليررائيلي ،صر اح يرو

الخم رريل ،إل ررى الير رراع ف رري ي ررن ق ررانون إ عر رراد عوائ ررل من ررذي العملي ررات" ،ك ررإجراء ردع مهر ر لوقر ررف
الهجمات" ،وفق قول .

ونقلت ويائل إعال عبرية عن كاتل قول " :من الضروري المضي قردما فري مشرروع القرانون المقتررح
شرركن برررد عوائررل الرهررابيين مررن أجررل تحقيررق رادع فعررال  ..إذا عرررف الرهررابيون رركن عروائله يرريت

بردها يي كرون قبل القدا على مثل هذا التصرف ،ولذا أدعو ليرعة ين القانون".

وبالب كاتل رض حصار خانق ل ترة بويلة على بلدة يبرا التري خررج منهرا من رذا عمليرة ترل أبيرب

أمل ،داعيا في الوقت ذات إلى رد إيرائيلي "ايتثنائي".

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/9 ،

 .17هرتزوج :اإلسرائيليون يتعرضون منذ عام لموجة اإلرهاب والحكومة مشوولة بخالفاتها الداخلية
الناصر ررة  -الق رردل العر رري :حم ررل رئ رريل المعارض ررة رئ رريل ح ررزب "المعي رركر الص ررهيوني" يتي ررحاق
هرتر رزوج عل ررى الحكوم ررة وق ررال إن الير ررائيليين يتعرض ررون من ررذ ع ررا لموج ررة "إره رراب" وه رري مش ررغولة
بخالفاتها الداخلية.
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واكت ى القول إن التصريحات الرنانة تك ي اوان كير دائرة الد يت فقط بخبوات ييايرية -أمنيرة،
لكن ر ل ر يشررر كلمررة واحرردة لواقررع ال ليرربينيين تحررت ا حررتالل علررى غ ررار قيررة اليايررة الي ررائيليين،

داعيا لر ابة جك

والترين.

القدس العربي ،لندن2016/6/10 ،

 .18النائب عوديد فورر يقترح تعديل قانون منع المس بـ"إسرائيل" بواسطة المقاطعة

ار هللا -القردل العر رري :قررد النائررب عوديرد فررورر عررن حررزب إيررائيل بيتنرا اقت ارحررا لتعررديل قررانون منررع
المررل بإي ررائيل بوايرربة المقابعررة ،وذل ر

شرركن توقيررع محاض ررين فرري ا كاديميررات الي ررائيلية علررى

ريالة تشجع جمعية علماء ا نثرو ولوجيا ا مريكية على مقابعة إيرائيل.

وحيررب اقت رراح فررورر يرريت مررنح رئرريل مجلررل التعلرري العررالي وزيررر التعلرري صررالحية خص ر جررزء مررن

ميزانيررة المؤييررة ا كاديميررة الترري يقررو أحررد المرروظ ين فيهررا بنشررر دعرروة علنيررة ل رررض المقابعررة علررى

إيرائيل شريبة أن
وقررال خررالل نقررا

يتجاوز الخص المالي حج الراتب الينوي لذل الموظف.

عاصررف جرررى فرري لجن ررة التعلرري البرلمانيررة فرري الكنييررت الي ررائيلي أن "اختررراع

حصرول اليررد اليمنررى علررى تمويررل مرن الدولررة فيمررا ترردعو اليررد الييررى إلررى مقابعررة إيررائيل هررو اخترراع
إيرائيلي جديد .يجب أ يختبئوا .حركرة  BDSهري حركرة

يرامية ودعمهرا يعنري الردعوة إلرى رفرض

وج ررود دول ررة إير ررائيل" .وحظ رري اقتر رراح ف ررورر بتكيي ررد وزي ررر ا م ررن ال ررداخلي جلع رراد أردان ال ررذي اعتبر رره

"اقتراحا في ا تجاه الصحيح لكن يجب تنييق النص معنا.

القدس العربي ،لندن2016/6/10 ،

مصحوبا بالقتل واإلرهاب
 .19ادرعي :مذ متى كان شهر رمضان
ً
اليرربيل :يرزال أفيخرراي أدرعرري ،النررابق اير جرري ا حررتالل اليررائيلي ،يررتقمص دور رجررل الرردين
في شهر رمضان الم ار  ،وهذه المرة بتعليق على عملية "ترل أبيرب" التري ن رذها شرابين مرن بلردة يبرا
الخليل ،وأي رت عن مقتل عدد من الميتوبنين.

بخ ررت اير ر ال ر ّردين الحني ررف الره رراب".
أدرع رري ،وعب ررر صر ر حت الري ررمية عل ررى "ف رريل ب ررو " ،ق ررال" :ل ّ
وتياءل" :مذ متى كان شهر رمضان مصحو ا القتل والرهاب؟".
وزع ر أدرعرري أن من ررذي العمليررات "يرردعون ال بولررة وه ر يقتلررون ا بريرراء" .وخررت حديث ر مهررددا" :مررن
يتج أر على المل موابني إيرائيل بإر ِ
ادت ِ لن يكو َن مصيرهد إ ّ بإرادتنا".
السبيل ،عمان2016/6/10 ،
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 .21رئيس بلدية تل أبيب :نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يعيش شعب آخر تحت احتاللنا

القرردل  -عبررد الرررؤوف أرنرراؤوط :انتقررد رون خولررداي ،رئرريل بلديررة تررل أبيررب ،الهجررو الررذي أدى إلررى
مقتل  4إيرائيليين في المدينة مياء أمل ا ر عاء ،إ أن انتقد في الوقت ن ي ا حتالل اليررائيلي
لل ليبينيين.

وقال خولداي لذاعة الجي

اليرائيلي يو الخميل" ،نحن كدولة ،الوحيردون فري العرال الرذين يعري

شعب آخر تحت احتاللنا ،ويحرمون من أي حقوق مدنية".
وأض رراف رئ رريل البلدي ررة "المش رركلة ه رري أنر ر عن رردما
ا حتالل،

يك ررون هن ررا إره رراب ف ررإن

أح ررد يتح رردن ع ررن

يمل أحد الجرأة للقيا بخبوات اتجاه نوع من الترتي ات النهائية".

وأشار خولداي إلى أن " يمكن أن ت قي النال في وضع يكونون في تحت ا حتالل ومن ث تتوقع
منه أن يصلوا إلى ايتنتاج كن كل شيء على ما ي ار ".

ومعروف عن رئيل بلدية تل أبيب أن من مؤيدي حل الدولتين ال ليبينية واليرائيلية.

وردا علررى الهجررو  ،قررال خولررداي فرري تصرريح صررح ي ميرراء أمررل ،حصررلت وكالررة "ا ناضررول" علررى
نيخة من "ينواصل العي

في تل أبيب ،ينواصل البناء والتمتع في المدينة ولن يهزمنا الرهاب".

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2016/6/9 ،

 .21الصحف اإلسرائيلية :عملية تل أبيب الفدائية ..االنتفاضة حية ..وليبرمان تحت اختبار
حلمي مويى :أصابت عملية تل أبيرب الييايرة ا منيرة اليررائيلية فري الصرمي  .فقرد وقعرت فري ذروة
ِ
يعادة اليمين بإنجازات  ،يواء في توبيد العالقات مع روييا أو تعيين أفيغردور ليبرمران وزير ار للردفاع.
ويمكن القول إن آثارها يتظل تدوي ل ترٍة قادمرة بويلرة ،نظر ار لمرا تدمثلر مرن تحرديات لنظريرات اليمرين
د
الييايية وا منية على حد يواء .و ين هذا وذا  ،تدظهر العملية محدودي َة القوة اليرائيلية وقوالب رد
ِ
عاقل أو مجنون.
ال عل المتوقعة صرف النظر عمن يجلل على مقود اليياية ا منيةٌ :
وأول ما يثير ا نب اع هو تن يذ العملية من جانب مناضَلين فليبينيين اثنرين بهمرا أبنراء العر محمرد

احم ررد موير ررى مخ ررامرة وخالرررد محمرررد موي ررى مخر ررامرة مرررن بل رردة يبرررا جن رروب الخلي ررل ولر رريل واحررردا،

أمور
وايتخدامهما يالحا ناريا حتى لو كان محلي الصنع .فامتال اليالح ونقل والتدرب علي كلها ٌ
تثير تياؤ ت حول مدى ييبرة وابالع أجهرزة ا مرن اليررائيلية علرى مرا يجرري فري الضر ة الغر يرة.

وعرردا ذل ر  ،فررإن انتقررال المناضررلين مررن الض ر ة الغر يررة إلررى تررل أبيررب خصوصررا ،اوالررى محرريط و ازرة
الدفاع ،يز ديد ا يئل َة حدة نظ ار لما تتخذه ا جهرزة اليررائيلية مرن تردابير احت ارزيرة وحالرة تكهرب .ور مرا
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أن هررذه ا يررئلة وي رواها هرري مررا ناقش ر المجلررل الرروزاري المصررغر فرري جليررت البارئررة أمررل ،ل حررن
الميكلة وت عاتها.

و عر ررد ذل ر ر  ،ديبر رررح ي ر رؤال بر ررديهي مر ررن نمر ررط هر ررل أن هر ررذه العملير ررة تؤشر ررر نتقر ررال نر رروعي فر رري أداء

هبتده تزداد اتقادا وتنتقل إلى ايتخدا اليالح في تل أبيب.
ال ليبينيين ،الذين بدل أن تخبو ّ
في كل ا حوال ،ثمة من يتعامل مع عملية تل أبيب بوص ها اخت ار النار ا ول لوزير الدفاع الجديد

الذي عرفر النرال بتصرريحات "تردمير بهرران ويرد أيروان" ،والرذي يربق أن رير لن ير ييايرة تقرود
علر ررى أير ررال اير ررتخدا القر رروة إلر ررى أ عر ررد مر رردى قصر ر ِرد إخمر رراد أي مقاومر ررة فلير رربينية عبر ررر اجتياحر ررات
واحررتال ت واغتيررا ت و...كررل مررا يلررز  .ور مررا لهررذا اليرربب ،يررارع ليبرمرران إلررى إعررالن أنر لررن يكت رري
ا قوال وأن الوضع يتبلب أفعا .

غير أن ا فعال التري ينروي ليبرمران اللجروء إليهرا ،عردما أصردر أمرل أمر ار عرد تيرلي جثرن الشرهداء

الررذين يهرراجمون جنررودا أو ميررتوبنين الررى عررائالته  ،ديمكررن أن تَ ّمررر مررن دون ردود فعررل .وكررذل ،
فررإن ردود ال عررل تنحصررر فرري الجانررب الميررداني ،بررل تتخبرراه إلررى جوانررب ييايررية محليررة اواقليميررة
ودوليرة .إذ

يمكرن تجاهررل محراو ت رئرريل الحكومرة اليررائيلية بنيررامين نتنيراهو القنرراع كنر يرغررب

في اليال مع المحيط العر ي على أرضية م ادرات إقليمية يواء كانت مصرية أو يرعودية كنروٍع مرن
الرد على المحاو ت الدولية لتحري التيوية .ولهذا اليبب ،فإن الكثيرر يروف ديعتمرد علرى الجرراءات
التي ييقد عليها الجي

اليرائيلي.

و رردا واضررحا حتررى انن أن لرريل هنررا جديررد ي رواء فرري التهديرردات أو نبرتهررا أو فرري الج رراءات الترري

اتخذت .فر "التيهيالت" التري كران ليبرمران أعلرن عنهرا لل ليربينيين فري الضر ة الغر يرة لمناير ة شرهر
رمضران ألغيرت .والجري

اليررائيلي ،و حيرب الروارد فري انظمتر  ،يرارع إلرى تبويرق بلردة يبرا بهردف

تن يررذ اعتقررا ت وجمررع معلومررات .والجرري

و "الشررا ا " الي ررائيلي ييررعيان لث ررات ،ولررو مترركخرين،

أنهمررا يعمررالن ،ولررو مررن قبيررل إب رراء ظمررك اليررائيليين لغريرزة ا نتقررا  .ومررن المؤكررد أن ا يررا المقبلررة

يتظهر مزيدا من يياية الص ع الرخوة على الزناد.

وأيا يكن الحال ،فإن المعلق الييايي لر "يديعوت" ،ناحو ارنيع ،كتب أمل أن "عملية إبالق النار

فرري قلررب منبقررة الترفي ر الصرراخب فرري تررل أبيررب هرري ضررر ٌة كرران ي ترررض أ تقررع ،ولكنهررا وقعررت،
وذكرتنا كن الشائعات عن انب اء ا نت اضة الحالية كانرت يرا قة وانهرا .فالبندقيرة المصرنوعة محليرا

حلت محل يكين المببخ،

يو البد ت حلوا محل فتيان المدارل ،ولكن ا رهاب

يزال هنا فتاكا

كمررا كرران دومررا" .و حررب ررارنيع أنر "إذا ظررن احرٌرد مررا أن تررولي افيغرردور ليبرمرران و ازرة الرردفاع يرريجلب
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مع فعل ٍ
تغيرر فري البقرول التري تد ارفرق
ريء واح ٌرد فقرط ّ
يحر ّ
يحل المشكلة ،فعلي أن يعيد الت كير .ش ٌ
كل عملية :هذه المرة ،لن نيمع ليبرمان يته الحكومة العجز وا يتيال لإلرهاب".
ّ
وأشار المعلق العيركري ل ر "هرررتل" ،عرامول هارئيرل ،إلرى أنر مرؤخ ار أبلقرت تكهنرات وتقرديرات ركن
جمررع شررارونا توضررح أن ا مررر لرريل الض ر ط هكررذا.
"مرحلررة العنررف اتررت خل نررا .لكررن العمليررة فرري دم ّ
فرررغ ت ارجررع ميررتوى العنررف ورغر بلررورة ا جهرزة ا منيررة مررؤخ ار صرريغة أكثررر فعاليررة لمواجهررة هجمررات
تيتند أيايا إلى عمليات ذئاب من ردة ،فإن الحل ليل كرامال" .وأضراف أن العمليرة هرذه المررة "تبردو

أكثر بموحا وتخبيبرا ممرا شرهدناه فري الشرهور الماضرية .دم ّخر ران عمرال بتنيريق واخترا ار هردفا داخرل
الخط ا خضر وارتديا بزات ور بات عنق كي يثي ار الشبهات" .ولكن هرذا فري نظرره يثبرت أنهمرا
"خلية من تنظي ".

واعتبررر هارئيررل العمليررة اخت ررا ار لليبرمرران الررذي يجررد اليررو ال ررارق بررين التص رريحات المتشررددة والقرردرة

يج مرن الييايرة
العملية على اتخاذ خبوات" .فانخ اض العنف في الشهور الماضية َحدن ضرل مرز ٍ
الحازمة للجي والشا ا وتجنب العقو ات الجماعية فري المنرابق وتوثيرق التنيريق ا منري مرع أجهرزة

يج فائق الحيايرية ييرهل جردا تخري ر بتصرريحات غيرر حرذرة .وفري ا يرا
ا من ال ليبينية .وهذا مز ٌ
القري ة ،ييتبين إن كان ليبرمان انتهج يياية مغايرة لتل التي انتهجها يل  ،موشي يعلون".

أما المعلق ا مني لصحي ة "معاريف" يويي ميلمان فكتب أن "العمليرة وأ عادهرا المختل رة تردرل مرن

جانررب الشررا ا  ،ولررذل يصررعب ايررتخالص نتررائج قابعررة .ومررع ذلر  ،هنررا إشررارات ديمكنهررا أن تعررزز

ا فت رراض رركن الحررادن يش ر ح روادن يررا قة .وهررذا ا فت رراض ييررتند إلررى اعتقررال المن ررذين ،المعررروف

أنهمررا ررال يروابق أمنيررة ،اوالررى ضر ط اليررالح الميررتخد اوالررى شررهادات المررارة وقررائن أخرررى ميدانيررة".
وخلص إلرى أن العمليرة تدشركل أول اخت رار لليبرمران "الرذي منرذ تولير المنصرب يقلرل مرن التصرريحات

ويركررز علررى اللقرراءات مررع ك ررار ا منيررين ود اريررة مجررا ت عمل ر  .والتص رريحات القليلررة الترري أبلقهررا
كانت معتدلة ومخال ة قوال الحادة حينما كان في المعارضة".

وختاما ،فإن أشد ما تخشاه أجهرزة ا مرن اليررائيلية ،وفرق الم اريرل العيركري لموقرع "وا " الخ راري،

المقّلرردين الرراغبين فرري تن يررذ عمليررات
أميررر بوحبرروط ،هررو أن تجلررب عمليررة تررل أبيررب خل هررا موجررة مررن د
مشابهة.
السفير ،بيروت2016/6/10 ،
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 .22بماذا تعهد كبير اإلرهابيين اليهود مئير إيتنور ساعة خروجه من السجن؟
غزة  -صالح النعامي :في الوقت الذي كرر في النائب الليكودي الحاخا يهودا غلي  ،تعهده بتدمير
الميجد ا قصى وق ة الصخرة ،فقد أعلن مئير إيتنغر زعري التنظري الرهرابي اليهرودي عرد  24يراعة
من خروج من اليجن أن العل اليرائيلي يوف يرفرف على الحر القديي الشريف قري ا.

وذكر موقع "وا " الخ اري ،ص اح الخميل ،أن إيتنغر ،الذي أفرج عن عدما أمضى  10أشرهر فري

ا عتقررال ،تعهررد فرري احت ررال نظ ر ا ر عرراء يررتق ال "بإكمررال المهمررة وتبهيررر المكرران ا كثررر قديررية
لليهود على وج ا رض".

وأش ررار "وا " إل ررى أن إيتنغ ررر ال ررذي يتهمر ر جه رراز المخ ررابرات الداخلي ررة "الش ررا ا " كنر ر "العق ررل الم رردبر

والموجر " لجميررع جررائ "شررارة ثمرن" ،الترري ين ررذها الرهررابيون اليهررود فري أرجرراء الضر ة الغر يررة والقرردل

وداخررل فليرربين  ،48أكررد علررى ضرررورة "تغليررب تببيررق ف ررائض الش رريعة علررى العمررل م رواد القررانون

اليرائيلي".

ونقل الموقع عن إيتنغر ،ح يد الحاخا مئير كهانا ،مؤيية حركة "كاخ" الرهابية ،التي تبالب برد

ال ليبينيين في حافالت للدول العر ية ،قول إن "الدين فوق الدولة وفوق القانون هذا مرا يوجهنرا وهرذا
ما نؤمن  ،وعند التعارض بينهما ،فإن

مجال للتردد ،نحن نختار الدين".

يش ررار إل ررى أنر ر عل ررى ال رررغ م ررن أن ش ررربة "الش ررا ا " متكك رردان م ررن مي ررؤولية إيتنغ ررر الم اشر ررة وغي ررر

الم اشررة عرن جميررع العمليرات الرهابيررة التري ن ررذت فري ا عروا الخميررة الماضرية ،فإنر أبلرق يرراح
ن يتمتع حق الصمت أثناء التحقيق.

ول ررت "وا " ا نظررار إلررى أن إيتنغررر ايررتقبل "ايررتق ال ا بررال" فرري ح ررل نظ ر الليلررة فرري مدينررة "بيررت

شيم " ،غر ي القدل المحتلة ،منوها إلى أن عض الش اب الذين شاركوا في ا يتق ال كانوا يرتدون

قمصانا مكتو ا عليها "شريعة المل " ،وهو اي "المصنف ال قهي" ،الذي أل الحاخرا إيرحاق شرابيرا،

والمتضمن "أدلة فقهية" تجيز قتل الرضع العرب.

ونرروه "وا " إلررى أن ك ررار قررادة التنظيمررات اليهوديررة الرهابيررة شرراركوا فرري ايررتق ال إيتنغررر ،حيررن تواجررد
اروخ مارزيل ،أحد قادة الجيب اليهودي فري الخليرل ،والحاخرا بنتيري غوفشرتين ،زعري حركرة " ه را"

الذي يدافع صراحة عن إحراق الكنائل والمياجد.

وفي اليياق ،تعهد الحاخرا يهرودا غلير  ،النائرب فري قائمرة حرزب "الليكرود" للكنييرت ،بتردمير الميرجد

ا قصى وق ة الصخرة المشرفة.

وفرري مقابلررة نش ررتها مع ر مجلررة "مشررجي كشررروت" الدينيررة فرري عررددها الصررادر ا ر عرراء ،قررال غلي ر ،

ال ررذي يع ررد أب رررز المن ررادين بإع ررادة بن رراء الهيك ررل ،إن "التش رردد ال ررذي يبدير ر المي ررلمون والحياي ررية الت رري
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يظهرونها تجاه صالة اليهود في جبل الهيكل بالمصبلح الرذي يبلقر اليهرود علرى الميرجد ا قصرى
ييعجل فقط بتدمير مياجد الميلمين في المكان".

موقع "عربي 2016/6/21 ،"21

 .23االحتالل اإلسرائيلي يرسل تعزيزات عسكرية إلى الضفة الوربية
القدل المحتلة – أ.ف.ب :عد يو من مقتل أر عة إيرائيليين في هجو شن فليبينيان في تل

أبيب ،أعلن الجي
الغر ية المحتلة.
وقال الجي

اليرائيلي الخميل أن يينشر قوات معززة مؤل ة من مئات الجنود في الض ة

اليرائيلي في بيان "وفقا لتقيي ا وضاع ،ييت تعزيز فرقة يهودا واليامرة با ي

ا يتيباني للض ة الغر ية كتيبتين إضافيتين" .ول يحدد الجي

عدد الجنود في كل كتي ة ،لكن

مصادر عيكرية قالت إن الحدين يدور عن مئات من الجنود الضافيين.
وداه الجي

اليرائيلي بلدة يبا ليل ا ر عاء  -الخميل واقتح عدة منازل.

وقال مويى مخامرة ،رئيل بلدية يبا إن "الجي
محمد وعدد من البيوت .وأغلق الجي

الدخول إليها".

اقتح البلدة في الثانية فج ار وقا بت تي

جميع مداخل البلدة و ييمح الخروج منها و صعو ة ييمح

بينما أكد أحمد مخامرة ،والد محمد الذي يعمل عامل بناء في إيرائيل ،أن الجي

قيايات البيت ،وأنا قلق جدا" ن ذل

بيت

مؤشر على قرب قيا الجي

اليرائيلي "أخذ

اليرائيلي بهدم أو ت جيره

كإجراء عقابي لعائالت ال ليبينيين الذين ين ذون هجمات ضد إيرائيليين.

الحياة ،لندن2016/6/10 ،

 .24تقرير حقوقي :قطاع غزة يشهد تفاقماً غير مسبوق في األوضاع اإلنسانية
غزة :جدد تقرير حقوقي ،التككيد على أن قباع غزة يشهد ت اقما غير ميبوق في ا وضاع النيانية
في ظل أيوأ كارثة من صنع ا حتالل ،يببها وعنوانها ا يال ايتمرار العقو ات الجماعية

الم روضة على نحو  2مليون نيمة.

و هذا اليياق ايتعرض المركز ال ليبيني لحقوق النيان في تقريره الينوي الذي يرصد واقع حقوق

النيان خالل العا الماضي ،الذي وزع اليو  ،جرائ الحرب وانتهاكات القانون الدولي ،والقانون

الدولي لحقوق النيان التي اقترفتها قوات ا حتالل اليرائيلي حق المدنيين ال ليبينيين.
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ووفق التقرير ،فقد ايتمر تدهور حالة حقوق النيان على ٍ
نحو غير ميبوق في كافة أنحاء ا رض
ال ليبينية المحتلة على امتداد العا  ،2015بينما شكل الحصار غير القانوني وغير النياني الذي

تواصل قوات ا حتالل اليرائيلي فرض للعا التايع على التوالي العنوان ا برز نتهاكات حقوق
النيان في قباع غزة.

وقال :كما شكلت العدامات الميدانية وا يتخدا الم رط وغير المتنايب للقوة من قبل قوات
ا حتالل والتغول في اعتداءات الميتوبنين العنوان ا برز لتل

ا نتهاكات في الض ة الغر ية،

خصوصا في الر ع ا خير من العا .

وحيب التقرير ،فإن خالفا دعاءات قوات ا حتالل اليرائيلي ،ل يشهد العا المنصر أي تغير

جوهري على يياية الحصار ،كما ايتمرت أزمة الكهر اء ،والمعيقات على عملية التنمية.

وجاء في القرير ان ما ي ازل عشرات ان ف من المدنيين ال مكوى ،جراء تعرض منازله للتدمير

خالل ثالن حروب شنتها قوات ا حتالل على القباع في أقل من يت ينوات.

وأضاف :أما في الض ة الغر ية ،واصلت قوات ا حتالل اليرائيلي اقتراف المزيد من جرائ القتل

العمد وانتهاكات الحق في الحياة حق المدنيين ال ليبينيين في ا رض المحتلة.

وتا ع :وقد شهد الر ع ا خير من العا تصعيدا غير ميبوق في جرائ القتل وتوظيف قوات ا حتالل
للقوة الم ربة وغير المتناي ة حق المدنيين ال ليبينيين ،في ضوء التدهور الميتمر والتصعيد الذي

شهدت ا رض ال ليبينية المحتلة وما رافقها من عمليات إبالق نار وتوظيف م رط للقوة في
مواجهة أعمال ا حتجاج ا خيرة.

وقال التقرير :لقد وثق المركز ،على ٍ
نحو خاص ،عشرات الحا ت التي قا فيها جنود ا حتالل
وميتوبنون وعناصر أمن وأفراد شربة إيرائيليين بإعدامات ميدانية ل ليبينيين ادعاء قيامه  ،أو
محاولته القيا بعن عناصر إيرائيليين.

تا ع :كما صعدت قوات ا حتالل هذا العا جرائ ا يتيبان في كافة أنحاء الض ة الغر ية ،ما فيها

القدل الشرقية المحتلة ،وزادت حدة العنف الذي يماري الميتوبنون ضد المدنيين ،فيما واصلت
قوات ا حتالل فرض قيود على التنقل في الض ة الغر ية

عل الحواجز العيكرية التي تقبع

أوصالها وتمنع التواصل بين مدنها وقراها ومخيماتها.

وأضاف :كما يجل العا الماضي المزيد من عمليات ا عتقال وما يرافقها من تعذيب للمعتقلين

اواياءة معاملته .
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 .25مداهمات واعتقاالت في الضفة الوربية ومواصلة حصار يطا
رامي حيدر – وكا ت :شنت قوات معززة من جي

ا حتالل اليرائيلي يليلة مداهمات واعتقا ت

في منابق مت رقة في الض ة الغر ية ،منها لمنازل من ذي عملية تل أبيب في بلدة يبا قرب الخليل
عد محاصرتها ،واعتقلت عددا من الش ان ،منه من أير الشهداء.

وداهمت قوات كبيرة بلدة يبا من عدة اتجاهات ،وشرعت عمليات ده وت تي  ،وكان من بين

البيوت منز من ذي عملية تل أبيب محمد وخالد مخامرة التي ن ذاها مياء أمل ،واعتقلت كل من:

محمد إبراهي حماد مخامرة ب 22عاما  ،وعز الدين غالب الهور ب 22عاما  ،ومراد يعدي القوايمي
ب 21عاما ونقلته لجهة غير معلومة.

وقالت مصادر محلية إن قوات ا حتالل اعتقلت إبراهي حماد مخامرة ونجل محمد عقب اقتحا

منزله وت تيش شكل دقيق وتخريب محتويات  ،كما وانتشرت داخل المدينة وفي منابق عدة شرقا،

فيما نصبت حواجز.
كذل

في مدينة الخليل ،داهمت قوات ا حتالل منزل عائلة الشهيد مروان القوايمي الذي ايتشهد

قبل عامين عدما ن ذ عملية فدائية قتل فيها ثالثة ميتوبنين ،وقامت اعتقال شقيق مراد عد تخريب
محتويات المنزل والعبن فيها.

واعتقل جنود ا حتالل شقيقين في حي وادي معالي ويط مدينة بيت لح  .وفي شمال الض ة،

دهمت قوة عيكرية منزل ا يير المحرر علي لولح في بلدة عورتا جنو ي مدينة نابلل ،في حين

اعتقلت شا ا من بلدة بيتا جنوب المدينة ،وكذل

يائق مرك ة عمومية ،اعتقل عد احتجازه أثناء

مروره عن حاجز حوارة .بينما داهمت قوات ا حتالل قرية صيدا شرقي مدينة بولكر  ،واعتقلت

شا ا.

عرب 2016/6/9 ،48

 .26االحتالل يمنع إدخال  6,000وجبة إفطار للصائمين باألقصى
منعت شربة ا حتالل اليرائيلي ،مياء اليو الخميل ،إدخال شاحنات نقل وج ات الفبار إلى

الميجد ا قصى الم ار كانت تحمل نحو  6,000آ ف وج ة إفبار.

وقال شهود عيان إن يلبات ا حتالل منعت إدخال شاحنات تحمل وج ات إفبار مقدمة من 4

مؤييات بواقع  1,500وج ة من كل مؤيية ،حين نصبت الشربة اليرائيلية حاج از عند اب
ا ي اط ومنعت إدخالها.

التاريخ :الجمعة 2016/6/10

العدد3960 :

ص

21

وذكر الشهود أن الموابنين تجمهروا في اب ا ي اط رفضا لخبوة ا حتالل التي جاءت دون أي
مبرر أو يبب.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/9 ،

 .27االحتالل يفرض إغالقاً شامالً على الضفة الوربية
الل ضاهر :فرض جي ا حتالل الليلة الماضية إغالقا شامال على الض ة الغر ية ،يييتمر حتى
يو ا ثنين المقبل ،وذل

بإيعاز من الحكومة اليرائيلية ،ادعاء حلول عيد نزول التوراة بأو عيد

البواكير اليهودي الذي يصادف عد غد ا حد.

وذكرت ويائل إعال إيرائيلية اليو  ،الجمعة ،أن التعليمات رض الغالق تكتي في أعقاب تقديرات

الجي

اليرائيلي وعلى خل ية عملية إبالق النار في تل أبيب ،أول من أمل ،ويقط فيها أر عة

قتلى إيرائيليين.

و دأ يريان الغالق عند منتصف الليلة الماضية ويييتمر حتى منتصف ليلة ا حد – ا ثنين

المقبلة ،وييت خالل إغالق المعابر بين إيرائيل وقباع غزة.

عرب 2016/6/10 ،48

 .28شرطة االحتالل تعتقل حارسين من حراس المسجد األقصى

القدل المحتلة – أبو يبيتان ،خلدون مظلو  :اعتقلت شربة ا حتالل اليرائيلي ،ص اح يو
الخميل ،اثنين من حرال الميجد ا قصى الم ار  ،فادي عليان وعرفات نجيب ،قبل أن تقو
بنقلهما للتحقيق في مراكزها مدينة القدل.

وأفاد ميؤول العالقات العامة والعال في دائرة ا وقاف اليالمية القدل ،فرال الد ل ،أن قوات

ا حتالل اعتقلت الحارل عرفات نجيب من منزل في البلدة القديمة القدل.

وأضاف في حدين مع "قدل برل" ،أن قوات ا حتالل اقتحمت منزل الحارل فادي عليان في قرية

العيياوية وعقب عد العثور علي  ،يّلمت عائلت ايتدعاء ل لمقابلة مخابراتها.

وايتنكر الد ل اعتقال حاريي الميجد ا قصى ،مؤكدا أن شربة ا حتالل بلبت يو ا ر عاء
ْ
ن
لكنهما رفضا،
منهما هوياتهما عد دهل الحارل لؤي أبو اليعد من خالل "تراكتورو " تا ع للشربةّ ،
لتقو اليو اعتقالهما وتحويلهما لمركزي "القشلة" وشارع صالح الدين.
وأشار إلى أن شربة ا حتالل منعت اليو المرك ات الصغيرة الخاصة ك ار الين من دخول

الميجد ا قصى ،ليضبر أصحابها إلى إيقافها وركنها عند " اب ا ي اط".
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ار يقضي
المين علي محمد يرور قر ا
وفي يياق متصل ،يّلمت شربة ا حتالل اليو الخميل،
ّ
الرواد والم ار بين في ا قصى.
بإ عاده عن الميجد ا قصى لمدة ثالثة شهور ،وهو أحد ّ
قدس برس2016/6/9 ،

 .29االحتالل يشرع ببناء ثاني أكبر مدرسة يهودية بالضفة الوربية

بيت لح -يويف فقي  ،خلدون مظلو  :شرعت يلبات ا حتالل اليرائيلي؛ منذ عدة أيا  ،عمليات

تجريف أر ٍ
اض فليبينية في بلدة الخضر جنو ي مدينة بيت لح  ،تمهيدا لقامة ثاني أكبر كنيل
ومدرية دينية يهودية في الض ة الغر ية.

وأوضح منيق اللجنة الوبنية لمقاومة ا يتيبان ،أحمد صالح ،أن ا حتالل بدأ بتجريف أر ٍ
اض في
بلدة الخضر ،قا مصادرتها قبل نحو عا  ،مياحة  80دونما ،لقامة كنيل ومدرية دينية اي

"يشي ا ثاني".

المزمع إقامتها على أراضي بلد الخضر ،يتكون
وقال صالح في حدين لر "قدل برل" إن المدرية د
ثاني أكبر مدرية يهودية في الض ة الغر ية ،عد المدرية الموجودة في ميتوبنة "كريات أر عة"
الخليل.

وأشار الناشط ال ليبيني إلى أن المشروع ا يتيباني ،الذي ييقا في منبقة "ثغرة حماد" محاذاة
ميتوبنة "ن ي دانيال" بميتوبنة إيرائيلية مقامة على أراضي الموابنين في بلدة الخضر  ،ييشمل

كذل إقامة روضة ب ال الميتوبنين وحدائق ومنتزهات.

وذكر أن جرافات وآليات ا حتالل التي تعمل في منبقة ثغرة حماد بمنبقة فليبينية قرب بلدة

الخضر جنو ي بيت لح  ،تعمدت "تخريب" أراضي الموابنين من عائلة "صالح" واقتالع ا شجار

والمزروعات المثمرة.

ورأى صالح أن المشروع اليرائيلي الضخ  ،يكتي في إبار مخببات ا حتالل لض مزيدا من

أراضي بلدة الخضر ،التي تتعرض لر "مجزرة" من قبل الميتوبنات المجاورة .مبينا أن ا حتالل ديريد
فرض الخناق على أهالي البلدة ،خاصة المزارعين منه  ،منعه من الوصول راضيه .

من جان  ،أكد ممثل هيئة الجدار وا يتيبان في بيت لح  ،حين بريجية ،أن ا حتالل برح
مشروع بناء الكنيل والمدرية اليهودية منذ حادثة أير وقتل الميتوبنين الثالثة بعملية فليبينية

ن ذتها خلية تا عة لحركة حمال قرب مدينة الخليل في حزيران /يونيو . 2014

ويعيده
ميتدركا" :ت ا عتراض على المشروع في حين  ،ليعود مجلل الميتوبنات الض ة الغر ية د
فرض برالقوة".
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وقال بريجية ،خالل حدين خاص لر "قدل برل" ،إن الهجمة ا يتيبانية ضد بيت لح "اتيعت"،
حين

ييجل يو دون رصد انتها يتعلق بتجريف أو بناء ايتيباني أو مصادرة جديدة.

مبينا أن ايتهداف ا حتالل لمدينة بيت لح  ،يكتي "لما تحتل المدينة من مكانة دينية ،وكونها توأ
مدينة القدل" ،وفق قول .

ووفقا لمعبيات حصلت عليها "قدل برل" من مركز أ حان ا راضي فان ا حتالل صادر خالل

العا الماضي أل ا و 580دونما من أراضي مدينة بيت لح  ،بتشكل ق ار ة  %25من مياحة ا راضي
المصادرة في الض ة الغر ية ،والتي بلغت حوالي  6,300دون .

قدس برس2016/6/9 ،

" .31حزب هللا" :عملية تل أبيب أثبتت االلتزام بالمقاومة
أشادت المواقف الييايية العملية ال بولية التي ن ذها مجاهدان فليبينيان في قلب مدينة تل أبيب.

واعتبر "حزب هللا" أن "الشعب ال ليبيني أكد من خالل هذه العملية ،التزام المقاومة كبريق ثابت
لتحرير كامل ا راضي المحتلة من ا حتالل الصهيوني" ،مؤكدا أن "كل أشكال الظل والضغط

تهز عزيمة ال ليبينيين ولن ت ّت
وحماته في المنبقة والعال  ،لن ّ
والعدوان ،التي يماريها الصهاينة د
في عضده أو تدفعه إلى التنازل عن حقوقه الرايخة في أرضه  ،اوالى نييان تاريخه أو الت ريط
ميتقبله الخالي من وجود كيان صهيوني على تراب الده ".

اواذ ار "حزب هللا" ،في بيان أمل" ،روح المواجهة التي تحلى بها المقاومون لالحتالل اواف ارزات "،
وكل أحرار العال  ،لدع الشعب ال ليبيني عبر كل أشكال
دعا "الشعوب العر ية واليالميةّ ،
الييايية ،لتمكين من ا يتمرار في خط المقاومة
المادية والعالمية و
الدع  ،و ييما على الصعد
ّ
ّ
وا نت اضة حتى تحقيق أهداف المشروعة التحرر من المحتلين".
وأكد "تجمع العلماء الميلمين" أن "هذه العملية أثبتت أن ا مة

يمكن أن تتراجع عن أداء تكلي ها

لجهة تحرير فليبين من رجل ا حتالل الصهيوني وأن الخير ما زال موجودا في ش ابها وعلمائها

المخلصين" ،معتب ار أن "يعي الكيان الصهيوني ميتعينا ب عض حكا العرب الخونة و الجماعات
التك يرية المنحرفة من أجل إجهاض هذه القضية ييبوء ال شل حتما".
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 .31هآرتس :تل أبيب ترفض مناقشة تزويد جنوب السودان بمعدات عسكرية علناً
الناصرة بفليبين  -من يلي تاي  ،تحرير خلدون مظلو  :أفادت صحي ة "هررتل" العبرية أن
اليلبات اليرائيلية بلبت من المحكمة العليا فرض اليرية على ا لتمال الذي قدمت النائب

اليياري ،تمار زاندبرغ ،بمن حزب ميرتل ضد تصدير أجهزة تعقب إيرائيلية لجي

جنوب

اليودان.

وقالت الصحي ة العبرية في عددها الصادر اليو الخميل ،إن الدولة العبرية بالبت كن يت إجراء

النقا

حول ا لتمال في المحكمة "خلف أبواب مغلقة".

وكان المحامي اليرائيلي "ايتي ما " ،قد بالب بإصدار أمر احترازي لوزير ا من وو ازرت وو ازرة

الخارجية ورئيل قي مراق ة الصادرات ا منية ديبال
أجهزة التعقب لجنوب اليودان.

بت يير عد قيامه بإلغاء ترخيص تصدير

من جانبها ،هاجمت زاندبرغ عبر ص حتها في "تويتر" ،بلب فرض اليرية على الجراء ،مشددة
على أن ا لتمال يعتمد على مواد علنية نشرت في التقارير وويائل العال .

وأشارت إلى أن قي من ا لتمال الذي قدمت يتبرق إلى تقرير خبراء ا م المتحدة ،الذي نشرت

ت اصيل في شهر كانون الثاني /يناير الماضي ،في "هررتل" ،والذي أشار إلى تيلي أجهزة تعقب
لجنوب اليودان عد اند ع الحرب ا هلية.
وحيب التقرير ت العثور هنا

على أيلحة إيرائيلية في ال ترة التي ي قت الحرب ،ياهمت ف ي

تحين ب أر على قدرة رجال النظا بجنوب اليودان على اعتقال المعارضين ل في أعقاب شراء
معدات إيرائيلية لتعقب ا تصا ت.

يذكر أن إيرائيل ،حيب تقارير متبا قة ،ترت ط عالقات وثيقة مع حكومة وقادة جي
اليودان ،حين كش ت تقارير إعالمية عن زيارات مت ادلة بين قادة جي

جنوب

جنوب اليودان وميؤولين

إيرائيليين ،في إبار محاو ت تل أبيب توبيد أقدامها في القرن الفريقي ،وخصوصا اليودان التي
تعتبرها بريقا رئييا لنقل ا يلحة إلى المقاومة ال ليبينية في غزة.

قدس برس2016/6/9 ،

 .32هيئة موربية تدعو الستعادة "حارة المواربة" من االحتالل
القدل المحتلة :قالت الهيئة المغر ية لنصرة قضايا ا مة" ،إننا ونحن نيتذكر تاريخ هد حارة

المغار ة القدل ،فإننا ندين هذه الجريمة ال شعة ،التي ارتكبتها آلة الحرب الصهيونية ،حق يكان
الحارة ،وندعو يتعادتها من ا حتالل" ،وذل في الذكرى الينوية لهدمها والتي تحل اليو الجمعة.
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الجر الصهيوني
ا
وايتنكرت الهيئة في بيان وصل "المركز ال ليبيني لإلعال " نيخة عن الجمعة،
حق الشعب ال ليبيني ،ومقديات ا مة العر ية واليالمية.

وأكدت أن حارة المغار ة في القدل المحتلة ،مل
الحقوق اليلي ة من ا حتالل الصهيوني.

مغتَصب ،ودعت كل أحرار ا مة للمبال ة

ف ي ينة  1967كانت حارة المغار ة تض أكثر من  650شخصا ،موزعين على أكثر من  100عائلة
في مياحة

تتجاوز  10آ ف متر مر ع ،لكن ما إن دخلت القوات الصهيونية القدل حتى اتخذت

القيادة العيكرية ق ار ار بهد حارة المغار ة ،وفي العاشر من يونيو ،1967بدأت عمليات هد المنازل

التي بررلغ عددها  135منز  ،ول تغب شمل  1967/6/11إ وكانت الحارة قد يويت ا رض ،في
جريمة خل ت العديد من الشهداء والم عدين المغار ة ،وفق بيان الهيئة.

وأضاف البيان" :لقد اختارت الهيئة المغر ية لنصرة قضايا ا مة ،تخليد هذه الذكرى ،من أجل إعادة

تيليط الضوء على هذا المعل التاريخي الذي ديبين ا رت اط الوثيق بين المغار ة والميجد ا قصى
وفليبين ،ولتبيان المياهمة القوية للمغار ة في حركة الجهاد اليالمي ضد ال رنجة ودوره في
تحرير بيت المقدل ،ث للتذكير بجريمة تدمير حارة المغار ة وتيويتها ا رض من برف

الصهاينة".

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/10 ،

" .33القدس العربي" :مسؤول إيراني زار تل أبيب عام  2010بتكليف رسمي
لندن ر "القدل العر ي" من محمد المذحجي :في معلومات خبيرة وا ولى من نوعها ،كشف الدكتور
شاهين دادخواه ،العضو اليابق في ال ريق الم اوض النووي وميتشار حين روحاني خالل رئايت

للمجلل ا على لألمن القومي ،وأحد ميؤولي فرع ا يتخ ارات في و ازرة المخابرات وعضو الوفد

الم اوض في المحادثات الثالثية اليرانية – ا مريكية – ا فغانية والمحادثات الثالثية اليرانية ر

العراقية ر ا مريكية عيد هجمات  11يبتمبر/أيلول ،أن زار تل أبيب عا  2010بتكليف ريمي من

النظا اليراني ،وأن التقى مع وزير الصناعة اليرائيلي وميؤولين رفيعي الميتوى في جهاز

ا يتخ ارات "الموياد".

وأضاف خالل حديث لقناة "صوت أمريكا" النابقة ال اريية التا عة للحكومة ا مريكية ،أن ت احن
مع عض الميؤولين ا منيين وغير ا منيين اليرائيليين بهدف تضمين المصالح اليرانية ،وأن قد

تقري ار عن نتائج زيارت لك ار الميؤولين اليرانيين.

التاريخ :الجمعة 2016/6/10

العدد3960 :

ص

26

وفي مقبع آخر من حديث  ،اته و ازرة المخابرات اليرانية عد الكشف عن القتلة الحقيقيين للعلماء

النوويين اليرانيين ،وقال "قتلة شهدائنا النوويين ه أحياء ،ويترددون في شوارع بهران يوميا،

وييتهزئون بنا".

القدس العربي ،لندن2016/6/10 ،

 .34واشنطن تأمل عدم معاقبة إسرائيل للفلسطينيين "بشكل جماعي" بعد عملية تل أبيب
واشنبن /أثير كاكان :أعر ت الو يات المتحدة اليو الخميل عن أملها في أ تقو إيرائيل معاق ة
ال ليبينيين شكل جماعي في أعقاب عملية إبالق نار ن ذها فليبينيان ويط مدينة تل أبيب،

وأي رت عن مقتل أر عة موابنين اواصا ة آخرين.

وقال المتحدن اي الخارجية ا مريكية مار تونر ،اليو إن الموقف الذي اتخذت اليلبات

اليرائيلية عقب العملية "ميكلة داخلية" لكن "يجب أن يت بريقة
بفي إشارة للغاء الجي
ال الد .

تؤدي لعقاب فليبينيين أبرياء"

اليرائيلي تصاريح الدخول الممنوحة لعشرات ال ليبينيين من دخول

ميتدركا القول "لكننا كل تككيد نحتر رغبته باليرائيليين في التعبير عن ايتيائه والدفاع عن

يالمة موابنيه ".

وكالة األناضول لألنباء2016/6/10 ،

 .35الفروف :مستعدون للتوسط بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بالتشاور مع الرباعية الدولية
مويكو :أكد وزير الخارجية الرويي ييرغي فروف ،ايتعداد الده يتغالل عالقاتها المتميزة مع
البرفين ال ليبيني واليرائيلي من أجل إقناع البرفين الم اوضات الم اشرة بينهما التنييق

والتوافق مع الر اعية الراعية للحوار في الشرق ا ويط.

وأوضح فروف في مؤتمر صح ي مشتر عقده اليو مع نظيره ا ردني ناصر جودة ،الذي يزور

مويكو ،أن الده تحت ب عالقات قوية ومتينة مع البرف اليرائيلي ،وأن زيارة نتنياهو ا خيرة زادت

هذه العالقات صال ة.
وأشار

فروف ،إلى وجود تقارب بين المواقف الرويية واليرائيلية في ما يتصل الحرب على

الرهاب دون معايير مزدوجة.

وأكد فروف أن حل القضية ال ليبينية والصراع العر ي ر اليرائيلي ييحمي الش اب العر ي من أن

يكون غنيمة لإلرهابيين.
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ون ى

فروف صحة المعلومات التي تحدثت عن أن بلب إيرائيلي من روييا لتكون الوييط

الرئييي في الم اوضات ال ليبينية ر اليرائيلية ،وقال" :الوييط الرئيل في التيوية موجود ،وهو

الر اعية ،لكن روييا التي تر بها عالقات متميزة مع البرفين ال ليبيني واليرائيلي ميتعدة
يتغاللها من أجل المياعدة في الدفع اتجاه الم اوضات الم اشرة التوافق مع الر اعية".

وأضاف" :روييا وا ردن مت قان على أيل الحل الشامل للقضية ال ليبينية وفق الق اررات الدولية،

التي تضمن حل الدولتين".

من جهت أكد وزير الخارجية ا ردني ،أن القضية ال ليبينية مازالت تمثل الني ة ل الده القضية

المركزية ،وقال" :ا ردن ليل وييبا و مراق ا ،اوانما ا ردن صاحب مصلحة عليا الني ة للقضية
ال ليبينية ،وقضايا الحل النهائي يواء الالجئين أو القدل أو الحدود أو المياه ،كلها تمل المصالح

ا ردنية".

وأضاف" :نريد أن نرى حال لهذه القضية ولهذا الصراع الذي بال أمده ،وأن تقو الدولة ال ليبينية

على حدود  67وعاصمتها القدل الشرقية" ،على حد تعبيره.

قدس برس2016/6/9 ،

 .36أمين عام األمم المتحدة يؤكد تهديد السعودية بوقف المساعدات للفلسطينيين

الل ضاهر :أكد ا مين العا لألم المتحدة ،ان كي مون ،اليو الخميل ،تقرير وكالة رويترز من

أمل ،كن اليعودية هددت ا م المتحدة كنها يتوقف مياعدات لل ليبينيين في حال عد حذف

التحالف قيادتها في ليبيا من قائمة يوداء لمجلل حقوق الب ل.
وقال ان اليو إن تعرض إلى 'ضغط

مبرر ل ' أثناء دفاع عن ق ارره لحذف اي التحالف العر ي

الذي تقوده اليعودية في اليمن من القائمة اليوداء لألم المتحدة للكيانات التي ترتكب العنف ضد

ا ب ال في الصراع الدائر هنا .

وقال ان إن قرر حذف اي التحالف العر ي شكل مؤقت من ملحق التقرير انتظار عمل مراجعة
مشتركة ل  ،وذل

عد أن هددت دول أعضاء في ا م المتحدة يحب التمويل من مختلف وكا ت

ا م المتحدة .وأضاف كي مون إن 'كان هذا واحد من أكثر الق اررات المؤلمة والصع ة التي كان
لزاما علي أن اتخذه' .وتا ع أن 'في الوقت ذات  ،أتيح لي النظر في احتمال وارد جدا أن الماليين من

ا ب ال انخرين ييعانون كثي ار إذا ،كما اتضح لي ،انيحبت الدول من تمويل العديد من برامج

ا م المتحدة'.
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وأشار ان إلى أن قبع التمويل من شكن أن يجعل ا ب ال الذين يعانون ال عل في ا راضي

ال ليبينية وجنوب اليودان ويورية واليمن 'ينزلقون إلى مزيد من اليكل '.وقال ان إن 'من غير
المقبول للدول ا عضاء ممارية ضغط

مبرر ل '.

عرب 2016/6/9 ،48

 .37ترامب يدين هجوم تل أبيب ويندد بحركة حماس
واشنبن برويترز  -إعداد يلمى محمد للنشرة العر ية  -تحرير أحمد حين :أدان المرشح الم ترض

للحزب الجمهوري في ا نتخا ات الرئايية ا مريكية دونالد ترامب يو الخميل هجوما فليبينيا
الرصاص في تل أبيب قتل في أر عة إيرائيليين وانتقد إشادة حركة حمال المهاجمين.

وقال ترامب ص حت على فييبو "أدين كشد الع ارات الممكنة إبالق النار الرهابي الوحشي الذي

قتل أر عة مدنيين أبرياء على ا قل وأصاب أكثر من عشرين آخرين في تل أبيب ا مل".
وقال ترامب إن على الرغ من أن التحقيقات في الهجو

حركة حمال للمهاجمين ا بال.

ازلت جارية إ أن من "الخية" وصف

وأضاف "الشعب ا مريكي يياند قوة شعب إيرائيل الذي عانى ل ترة أبول من الالز من الرهاب.

أمن إيرائيل ذو أهمية عظمى لي وللشعب ا مريكي".

وكالة رويترز لألنباء2016/6/9 ،

 .38اليابان تعرب عن قلقها إزاء "التوتر بين اإلسرائيليين والفلسطينيين"
بوكيو :أعر ت حكومة اليا ان عن قلقها العميق إزاء ايتمرار التوتر بين اليرائيليين وال ليبينيين.
وقال اليكرتير العالمي لو ازرة الخارجية يايوهييا كاوامورا ،في بيان اليو الخميل ،إن اليا ان تشدد

مرة أخرى على ضرورة ايتمرار جهود جميع ا براف المعنية لتخ يف حدة التوتر وتعزيز الثقة
المت ادلة يتئناف محادثات اليال .

وأضاف أن حكومة اليا ان تعرب عن الغ أي ها للهجو الذي وقع في تل أبيب مياء أمل ا ر عاء،

وتعرب عن تعاب ها العميق مع الضحايا وتريل تعازيها يره .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/9 ،
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لقاء تضامنياً في صيدا
 .39اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة تنظم ً
صيدا :نظمت "اللجنة الدولية لكير الحصار عن غزة" لقاء تنييقيا تضامنيا للمبال ة برفع الحصار
عن الشعب ال ليبيني في غزة ،اليو الخميل  9حزيران بيونيو الجاري في مدينة "صيدا" جنو ي

لبنان ،وذل

عد مرور  10ينوات على فرض من قبل ا حتالل ا يرائيلي.

أن اللجنة هي م ادرة
وقد اعتبر رشيد عييى ،في كلمة ل اي "الحملة الدولية لكير الحصار"ّ ،
دولية لحشد الرأي العا العالمي لكير الحصار عن غزة ،قائال "دعوتنا اليو هي جزء من الح ار
العالمي لكير الحصار ،وهي م ادرة جديدة لتيليط الضوء على الحصار ،والخروج مقترحات ل ك ".

أن
وعن الوضع الصحي في غزة ،أشار مدير "جمعية الش اء للخدمات الببية" ،مجدي كرّي  ،إلى ّ
أن غزة هي اليجن ا كبر
عض التقارير وص ت الحالة الصحية في غزة أنها ا يوأ في التاريخ ،و ّ

أن  ٪72من اليكان في القباع يعانون من ا من الغذائي.
في العال  ،مؤكدا ّ
أما عن الجانب الحقوقي للحصار ،فقد أكد رئيل المؤيية ال ليبينية لحقوق النيان "شاهد"،
"أن ال ليبيني ا صيل
محمود الحن يّ ،
مرت بة القضية ا ".

يجب أن ي صل القضايا ال ليبينية عن عضها ،فجميعها

ييوق ا حتالل بل هو جريمة".
وأشار إلى "أن الحصار ليل عملية للدفاع عن الن ل كما ّ
وتياءل" :إلى أي مدى يمكن لالحتالل ا يتمرار بهذا الحصار ،علما أن في فه القانون الدولي
ابل".

قدس برس2016/6/9 ،

 .41عملية تل أبيب ..رسائل قوية في جميع اال تجاهات
رأفت مرة

نجح مقاومان فليبينيان في تن يذ عملية هجومية نوعية داخل فليبين المحتلة ،في قلب تل أبيب،
أدت لمقتل أر عة ميتوبنين ،وايتباعا من خالل هذه العملية تيجيل الكثير من ا هداف.

فالعملية تعتبر ناجحة جدا من الجوانب الييايية وا منية ،ومن ناحية التوقيت ،وا يلوب الميتخد
والنتائج المتحققة ،وا عاد والتداعيات التي تتركها.

من حيث التوقيت ،جاء تنفيذ هذه العملية ضمن المجال الزمني التالي:

 -1في الذكرى التايعة وا ر عين للهزيمة العر ية عا  ،1967حين احتل الصهاينة شرقي القدل
والض ة الغر ية وقباع غزة ،وييناء والجو ن.
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 -2في الذكرى ال ار عة والثالثين لالجتياح اليرائيلي للبنان عا  ،1982الذي كان يهدف لنهاء
المقاومة والقضاء على الرادة ال ليبينية.

 -3عد يومين من قيا مئات الميتوبنين اقتحا الميجد ا قصى ،لالحت ال عودة القدل
ومقدياتها "تحت الييادة اليهودية".

 -4عد أيبوع من ض ّ "إيرائيل بيتنا" إلى الحكومة اليرائيلية ،وتعيين أفيغدور ليبرمان وزي ار
للجي  ،وهو الذي يتوعد ال ليبينييين حرب للقضاء عليه .
 -5عد خمية أيا من انعقاد مؤتمر اريل ،الذي كما غيره من المؤتمرات يتجاهل الحقوق
ا يايية لل ليبينيين ،وي تح ص حة جديدة من الممابلة الييايية الت اوضية التي تقضي على

المبالب ال ليبينية العادلة.
هذه األجواء السياسية أحاطت بعملية رمضان البطولية في تل أبيب ،عملية هجومية كانت قاسية

على االحتالل ،وسجلت اإلنجازات التالية:

مقدمتها المقاومة الميلحة.
 -1إنها تككيد فليبيني على ا يتمرار في المقاومة كل أشكالها وفي ّ
 -2إنها ايتمرار نت اضة القدل الم اركة ،وهي نتاج من إنتاجاتها البداعية ،التي كريت عمليات
البعن والدهل والهجمات الميلحة في العمق الصهيوني.

 -3إنها ريالة واضحة تدل على قدرة الش اب ال ليبينيين على النجاز ا مني وا نبالق من
الخليل ،وضرب عمق المجتمع الصهيوني ،والوصول إلى محيط و ازرة الدفاع الصهيونية ،والتحر
صورة مريحة وهادئة والضرب قوة.

تمي الشعب ال ليبيني بخيار المقاومة والتحرير والعودة ،اوان
 -4إنها ريالة ييايية امتياز ،تؤكد ّ
كل مماريات القتل والرهاب وا عتقال التي قا بها ا حتالل في ا راضي المحتلة عا  ،1967ل
ت لح في كير إرادة ال ليبينيين وتخّليه عن حّقه .
 -5إن تن يذ العملية في شهر رمضان الم ار ريالة قوية لالحتالل كن شهر رمضان هو للجهاد

والمقاومة ،كما هو للصبر والباعة والع ادة ،وأن بولة ش اب انت اضة القدل أعادت إحياء بو ت

العرب في حرب رمضان عا .1973

 -6إن عملية تل أبيب هي دليل ييايي ون يي ومعنوي على انحياز ال ليبينيين إلى خط المقاومة،
اوالى حالة الرفض لخيارات التيوية والتنييق ا مني مع ا حتالل.
ونحن نيتعرض أ عاد عملية رمضان ال بولية في تل أبيب ،يغيب عن النا الريالة الجوهرية
التي تحملها :العال العر ي يعي
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والجهات ال اعلة منشغلة بإعادة تركيب المنبقة وهيكلتها على أيل جديدة ،وتظهر مؤشرات قوية

على ايتهداف القضية ال ليبينية من خالل إعادة بناء مراكز القوى المحلية داخل اليلبة ،وتمرير

مشروع جديد للتيوية ،ينهي ما ت قى من حقوق فليبينية ،وذل

عد إعادة بناء المنبقة وضرب قوى

المقاومة ،و ناء ت اه عر ي إيرائيلي متجدد.

عملية رمضان ال بولية أعادت وضع القضية ال ليبينية على جدول ا عمال الحقيقي؛ -قضية

أرض اوانيان -والجهد الييايي ال ليبيني يجب أن يركز على حماية منجزات مثل هكذا هجو ،

خاصة من خالل المصالحة ال ليبينية اواعادة بناء البيت ال ليبيني ودع المقاومة.
فلسطين أون الين2016/6/9 ،

 .41تجديد الخطاب "األدرعي"
وائل قنديل
يقول لك أفيخاي أدرعي ،المتحدن اي جي

بخت اي الدين الحنيف
ا حتالل الصهيوني" ،ل ّ

الرهاب" ،ث ييكلك "منذ متى كان شهر رمضان مصحو ا القتل والرهاب؟".

وتقول لك العالمية المصرية ،بثينة كامل ،إن عملية المقاومين ال ليبينيين ضد ا حتالل فجر
أمل جريمة!

في شهر رمضان ،من العا الماضي ،كانت مصر الريمية مشغولة الحرب على الشيخ محمد
جبريل ،وتكدي  ،عد أن ارتكب خبيئة الدعاء على الظالمين ،وال ايدين ويافكي الدماء ،وأعداء

ا مة ،حين ت منع من الي ر ،اواحالت إلى النيا ة ،حتى حك القضاء الداري بإلغاء قرار المنع
من الي ر ،ليكتي رمضان هذا العا وجبريل في المن ى ،بينما أفيخاي في قلب المشهد الرمضاني

مهنئا الشعب الشهر الم ار  ،مؤديا الواجب ،بد
مخاب ة شعب ا حتالل اليرائيلي.

من عبد ال تاح اليييي الذي كان مشغو

تبور مذهل ،يتمثل في أن النابق بليان الرهاب اليرائيلي ينتقل من مرحلة
انن ،أنت صدد ّ
متحدثا اي الدين اليالمي ،مزاحما
ا يتظراف على معتنقي "الدين الحنيف" إلى تنصيب ن ي
ّ
علي جمعة وخالد الجندي ،وهو يعلق على العملية ال دائية ،ال بولية ،التي نّ ذها شا ان فليبينيان
يب من مقر و ازرة الحرب اليرائيلية ،وأي رت عن أر عة قتلى ،اواصا ٍ
في متجر قر ٍ
ات عديدة.
يثرثر هذا الميتعمر الوضيع عما يجب ،و يجب في رمضان ،الشهر الذي ارت ط في الذاكرة

ا نتصار على غبرية العدو الصهيوني في حرب  ،1973ث يتيافل أكثر وأكثر ،حين يصف

المقاومين الرهابيين الي لة ..اواذا كانت العملية قد أوجعت  ،كونها ايتهدفت عيكريين صهاينة ،مع
التاريخ :الجمعة 2016/6/10

العدد3960 :

ص

32

ا خذ في ا عت ار أن كل صهيوني ميتعمر عيكري الضرورة ،فما الذي يجعل إعالمية مصرية،
مثل بثينة كامل ،تقايم الرأي والرؤية ،وتعتبر المقاومة إجراما؟

"أفيخاي" المتلبخ الجهل والج ار لن يعد أن يجد من يعّلم أن كل ما يرضي إيرائيل هو

الرهاب عين  ،وأن كل ما يؤلمها هو ال بولة والمقاومة ال ايلة ،المشروعة ،لكن في احتياج أكثر

لمن دي هم أن  ،بهذا الخباب ،ديحرج أصدقاءه وأح اءه من مشايخ الج ار والقتل في القاهرة ،إذ إن
الرهاب ال علي ،والتلبيخ الحقيقي للدين الحنيف  ،وقع في رمضان قبل ثالن ينوات ،على أيدي
الي احين الذين تتبناه إيرائيل دبلوماييا وايتخ اريا ،حين قتلوا مئات من يكان ال الد ا صليين،

في أحدان الحرل الجمهوري ،ث عند النصب التذكاري للجندي المجهول ،ث أكملوا ح له الدموي،
المدعو صهيونيا في عيد ال بر الم ار  ،في ظل تص يق حاد من عصا ات الج ار اليرائيلي،

التي اعتبرت صعود القتلة إلى حك مصر مثا ة انتصار للصهاينة.
ٍ
حالة من الثقة موت الغضب المقاو  ،جعلتها
كانت "إيرائيل" قد وصلت إلى
عاشقان لألرض على خبوٍة توقب ا مة النائمة في ف ار

تتوقع أن يقد

وتذكر
ا نحباط التل زيوني الرمضانيّ ،

النال القضية ا  ،وتعيد ض ط الم اهي والمصبلحات ،ليعود العدو عدوا ،والمقاومة مقاومة.

تمكنت من الوصول إلى العمق الصهيوني،
رعب إيرائيل ل يكت ،فقط ،من أن المقاومة ال ليبينية ّ
بل يجيء أيضا من انتعا

زهور ال رح الشعبي العمليات ال بولية للمقاومة ،وتحرير الوعي

المقرر على النظا الريمي العر ي،
المختبف ،المع ّذب ،في أقبية التعريف الصهيوني لإلرهاب ،و ّ
مقديا ،تيامح في الخروج علي .
نصا ّ
هل حظت أن الدعاء النصر "لخواننا في فليبين" ل يكن موجودا في صدر ئحة ا دعية

الرمضانية في المياجد؟

عضه نيي الدعاء لألقصى ،و عضه تناياه ،إيثا ار لليالمة ،من ر ٍ
قيب يعد أن ال المصلين،

ويكاد ي رض ضرائب على عدد التيابيح وا دعية ،وصنف ثالن تجاهل ا مر ،كون الحكاية "حكاية
فليبين" ابتلعها الصمت الريمي العر ي المببق ،و ات لدى عض الدول العر ية حكا على درجة

"ي ير" للكيان الصهيوني.

عامل المياجد في رمضان ،معاملة
تت اوت الميكلة من بلد عر ي إلى آخر ،ف ي مصر ،مثال ،تد ٓ
مراكز الشربة ونقاط الت تي  ،فعيون ا من م توحة على الخب اء والمصلين ،والخبب ن يها،
ٍ
خبة جرى العالن عنها قبل بداية شهر الصو  ،ت اهي فيها و ازرة ا وقاف كنها يتقبع قد
حيب
تيول ل ن ي ا قتراب من المياجد ،غير تصريح.
من ّ
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ا حتالل،

يتقد أفيخاي أدرعي ،النابق اي جي
في ويط هذا الليل البهي  ،من
الببيعي أن ّ
ّ
مبو ار خبا الديني ،من التهاني والتبريكات
الص وف ،ويعّل الميلمين العرب شؤون دينه ودنياه ّ ،
الشهر ال ضيل ،إلى تقدي ال ه الصهيوني لإليال  ،أو يمكن القول :اليال كما يريده الصهاينة.

العربي الجديد ،لندن2016/6/10 ،

" .42خراب" البيت الفلسطيني!

مرزوق الحلبي

حل
ديرة .فماذا ّ
إحدى زوايا النظر المثيرة إلى الشكن ال ليبيني هي تل التي تتعامل مع على أن أ ْ
بهذه ا يرة في الينوات ا خيرة؟ يؤال يقودنا إلى نتائج مكياوية.
فرب ا يرة ال ليبينية عد النك ة و عد ا نبالقة أوايط اليتينيات ،ياير عرفات ،رحل ،وهذا معناه
ّ
وتوحدت ل يعد موجودا ،وأن البدائل غير كافية لنتاج الدبق -
أن البوب الذي دارت حول ا يرة ّ
الو ء لأليرة وا لت از مقتضياتها .بل كان موت بداية لت ككها وتداعيها كمنظومة عشنا على إيقاعها

عقودا .قامت المنظومة ال ليبينية كمشروع وجماعة ،ك اقي المنظومات العر ية ،على أيال أن

هنا أ ا رعويا يحتوي ع اءت وأبوت الجميع .بل هو عمود الخيمة ومحورها وياندها وما يت ع ذل

تكرل مركزيت في التجر ة الجماعية وال ردية .وغياب عرفات  -ا ب ،ت ع غياب
من تمثيالت ّ
البيت ال ليبيني الذي تصدع وصار بيتين /أيرتين في أقل حياب ،واحد قيادة اليلبة الوبنية
باق أر فتح في الض ة الغر ية وواحد قيادة حركة حمال في قباع غزة .إ أن هذا ا نقيا في

البيت ل يكن جغرافيا فحيب ،بل تحول إلى انقيا عمودي باول كل مواقع التواجد ال ليبيني.
فككننا في شكن مشروعين

واحد بالييرورة ذاتها حصلت في القلي العر ي مع بروز اليال

الييايي كبديل للدولة ومشروعها .

مروعة رافقت عملية ايتيالء "حمال" على غزة .نيتذكر
نقول "انقيا " ،وفي ال ال مشاهد عنف ّ
هنا أن عن ا فليبينيا  -فليبينيا يبق هذا المشهد ،لكن جاء في زمن كان في ا ب موجودا ،وهو
مصدر اليلبة وا مر والنهي ،وكانت الغالبية تددين ل وتيكل خابره .وكان هو قاد ار على رأب
الصدع وترمي ا يرة والبيت كما حصل مرات ق ال .وكان هذا ا ب قاد ار كل مرة و كثمان اهظة
على صد محاو ت التدخل من ا شقاء العرب ومناوراته التي ل تتبابق ومصالح ا يرة ومشروع

حياتها.

ليل هذا فحيب ،فكشقاء ا يرة انصرفوا الكامل إلى شؤونه وأداروا ظهوره لها و حتياجاتها

وأصوات ايتغاثاتها .ل يحصل ذل
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وشؤونه الداخلية والخارجية .بل إن تحو ت القلي العر ي زادت من الضغط على ا يرة ال ليبينية
بخاصة في لبنان ويورية.

إن ا يتعاضة يلبة ا ب في هذه ا يرة يلبة "اليلبة ال ليبينية" خ ت من وقع الكارثة التي

تحل مكان ول تيتبع منع التداعيات ا خرى
ديمّثلها رحيل ا ب المؤيل والراعي .ومع هذا فهي ل
ّ
يرع خصخصة المشروع القومي ال ليبيني إذا صح التعبير ،وصو إلى ظاهرة
لرحيل  .وهذا ما ّ
خروج ا فراد ال ليبينيين إلى حتوفه وموته المعلن مي قا في كل مرة يحاولون فيها مواجهة أزمته

الوجودية مواجهة ا حتالل وحده دع ّز من اليالح ما خال اليكاكين ال ييبة .وهي مواجهة تنتهي
المؤكد من دون أن يكون لر " بولته " أي أثر ديذكر يوى ال اجعة الذاتية.
في كل مرة تقري ا موته
ّ
هؤ ء ا فراد إنما ي حثون عن "الكرامة" الضائعة لأليرة وعن موقعه فيها عدما ضاعت البوصلة
المؤشرة .بل إن خلخلة بيت ا يرة وزعزعت أفقدته ا مل كن تتحين أحواله وتنتظ حياته على

نحو ما.

حتى التنظيمات التي كانت ت خر العمليات من كل صنف ونوع نراها عاجزة عن فه ما يحصل أو

يؤكد أن المقدمين على هذه العمليات ال ردية أفراد تملكه اليكل من انتصار
منح شرعية .وهذا ما ّ

ا ديرة له وفقدوا كل أمل في تحين ا مور.

إن ا نبالق من فرضية وجود أيرة فليبينية واليير معها من نقبة رحيل عرفات ،ييقودنا إلى

ا يتنتاج كن هذه ا يرة تداعت وتداعيها باول كل مواقعها .فنحن حيال "خراب" البيت ال ليبيني
كما عرفناه مجا از وحقيقة ،خراب المكان وخراب اليكان الذين في البيت .وهي حالة خبيرة قد تؤول
إلى ييناريوات عدة ،منها ايتمرار الخراب في ا مد المنظور وايتمرار هروب اليكان من البيت

وانشقاق المزيد من أفراد ا يرة عنها دغية ا نتماء إلى أدير أخرى كا يرة اليالمية ،وهو حال
حركات كحمال والجهاد والخوان الميلمين في ا ردن ،أو حال الذين قرروا ا يتقرار حين ه في
دول ا غتراب واللجوء .هذا ،إلى حين ديقرر جيل ا و د وا ح اد تكوينها من جديد من خالل
"ايتحدان" أب/بوب جديد ،أو من خالل بنائها صيغة حديثة أكثر.
تشهد الياحة ال ليبينية جهودا ا تجاهين ،فيما تعمل جهات خارجية على إدامة حالة الخراب.

ولكل من هذا وذا منبق !
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 .43بوتين ومصالح إسرائيل في سوريا!

راجح الخوري

ايتقبل فالديمير بوتين منذ أيلول من العا الماضي عددا كبي ار من الرؤياء لكن ل يكن شوشا
ويعيدا قط مقدار ما بدا علي قبل يومين وهو يصافح بنيامين نتنياهو ،الذي صارت زيارات لمويكو

دورية منذ بدأ بوتين عملية التدخل العيكري في يوريا.

إنها الزيارة ال ار عة في غضون تيعة أشهر ،ول يكن هدفها الب ع ترتيب ايتعادة الد ا ة التي
خيرتها إيرائيل في اليلبان يعقوب ال قاع اللبناني في الثمانينات أما اليوريين وأهداها الجي

صور العملية انتصا ار كبي ار ،ر ما
اليوري إلى مويكو ،فقرر بوتين أخي ار أن يعيدها إلى نتنياهو الذي ّ
تدمر أنظمة عر ية بلدانها على
ليوحي أن ايتعادة الخردة تكتيب في إيرائيل أهمية معنوية ،بينما ّ
رؤول موابنيها كما يحصل في يوريا تحديدا.

فور إعالن بوتين قرار التدخل العيكري في يوريا في أيلول من العا الماضي ه ط نتنياهو في
مويكو ،وكانت الم اجكة التي توصلت إليها المحادثات يومها العالن عن إنشاء خط ياخن للتنييق

العيكري في شكن البلعات الجوية ،ومنع ا حتكا
المقاتالت اليرائيلية

في اليماء اليورية بين البلدين ،اعت ار أن

ت ارق ال ضاء اليوري ،وقد ن ذت منذ ذل

الحين عددا متالحقا من

الضر ات معرفة مي قة من مويكو ،قيل أنها ايتهدفت قوافل عيكرية كانت تحاول نقل صواريخ

إيرانية من يوريا إلى "حزب هللا" ،كما ن ذت جرائ عدة ايتهدفت كوادر وقادة ميدانيين من الحزب،
ومنعت خبط بهران لت عيل جبهة الجو ن ور بها الجنوب اللبناني!

الم اجكة ا دهى كانت في إعالن بوتين ان يعترف كن ليرائيل مصالح حيوية في يوريا ،هكذا
الحرف ومنذ ذل

الحين بدت زيارات نتنياهو ككنها لترييخ وحماية هذه المصالح عند الم ترقات

التي وصلت إليها ت اعا ا زمة اليورية المتمادية.

اواذا كانت مصالح مويكو وتل أبيب تتالقى في قاء نظا شار ا يد ،وهذا أمر أعلن يا قا تك ار ار
في يوريا اوايرائيل منذ اند ع ا زمة قبل خمية أعوا تقري ا ،فإن نتنياهو كان واضحا تماما عد

إعالن وقف النار في يوريا في  27ش اط الماضي عندما علق القول إن كل ات اق حول يوريا
يجب أن يحافب على مصالح إيرائيل.

و ن الحيز ا يايي للقرار المتصل الوضع في يوريا هو عند بوتين [حتى الني ة إلى واشنبن

أو اما] فإن نتنياهو يريد انن أن يتوصل مع بوتين إلى صيغة مريحة في أي تبور في الوضع

شدد في زيارت ال ار عة على أن أي ات اق
اليوري تتالء مع "المصالح الحيوية اليرائيلية" ،وهو ّ
على ميتقبل يوريا يجب أن يشمل وقف أي عمليات إيرانية معادية ليرائيل قد تنبلق من يوريا،
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وعد نقل اليالح إلى "حزب هللا" ،وعد محاولة تحري جبهة الجو ن ،والرهان اليرائيلي ا عد أن

تياعد هوية النظا اليوري الجديد وشكل في ض هض ة الجو ن نهائيا!

النهار ،بيروت2016/6/10 ،

 .44تخطيط واعداد أكثر احترافاً

رون بن يشاي

لييت هذه المرة ا ولى التي ين ذ فيها فليبينيون من "المنابق" هجوما بويابة يالح ناري أو
عبوات ناي ة .لقد شهدت موجة "الرهاب" ا خيرة هجمات قا بها فليبينيون منعه "الشا ا " من

الدخول إلى إيرائيل ،وتمكنوا من الوصول إلى غو

دان .لكن في الهجو الحالي يمكن مالحظة

على الرغ من أن ا ثنين اللذين قاما الهجو لييا عضوين

تخبيط اواعداد أكثر "احترافا" ،وذل
في تنظي معين ،ول ين ذا هجومهما اي تنظي ما ،اوانما م ادرة فردية  -مثل معظ الهجمات في
موجة "الرهاب" الحالية.
ومثل عض الحوادن التي وقعت في موجة "الرهاب" الحالية" ،المخر ان" تر بهما ق ار ة عائلية،

ووفقا لتقارير فليبينية جاءا من منبقة يبا القري ة من مدينة الخليل .واليؤال الكبير هو كيف نجحا
في الحصول على أيلحة؟ وكيف نجحا في ا نتقال من منبقة جبل الخليل إلى أراضي إيرائيل مع
هذه ا يلحة .و ا يتناد إلى جميع المؤشرات ،فا ثنان تحركا صورة فردية ،ولذل يارع قائد إقلي

تل أبيب إلى بمكنة الموابنين .لكن على الرغ من ذل  ،كان ا ثنان حاجة إلى من ينقلهما من

دون أن ييكلهما ماذا يحمالن في جعبتيهما اللتين كانتا تحتويان إلى جانب اليالح على يكاكين،
اوالى أن يوصلهما إلى ويط تل أبيب.

صورة عامة ،لدى "المخر ين" عادة معرفة مي قة المكان الذي يين ذون الهجو في  .ومن المحتمل

أن يكون هذا ما حدن هذه المرة ،ومن المحتمل أن يكونا قد جمعا معلومات ايتخ اراتية قبل تن يذ
الهجو في مبع ماكل برنار .الضافة إلى ذل  ،ثمة احتمال أنهما اختا ار عن قصد منبقة

يارونا الواقعة مقابل هكرياه حين توجد و ازرة الدفاع وهيئة ا ركان العامة للجي .

وقع الهجو عشية اليو الثاني من رمضان ،وليل هنا ش تقري ا في أن حدن تحت تكثير تكجج
المشاعر الدينية التي تيود العال اليالمي ،خاصة لدى المنتمين إلى التيارات الراديكالية .وفي

ا يا ا خيرة حدثت هجمات في إيبنبول وفي أماكن أخرى من الشرق ا ويط ن ذت من دون ش
بوحي من شهر رمضان .ونحن نشهد مثل هذه الظاهرة كل عا خالل فترة الصو عند الميلمين.

التاريخ :الجمعة 2016/6/10

العدد3960 :

ص

37

تظهر الصور التي التقبتها الكاميرات أن "المخر ين" ايتخدما يالحا من نوع كارل غويتاف ،ومن

المحتمل أن يكون يالحا محلي الصنع .ويظهر الشريط بوضوح أن أحد "المخر ين" واج مشكلة
مع يالح وأن ألقاه غضب على ا رض ،في حين كان رفيق يواصل إبالق النار قبل أن يتوقف

يالح هو أيضا .ول يظهر الشريط أنهما مدر ان صورة خاصة ،لكن يمكن مالحظة برودة
أعصابهما .جلل ا ثنان لتناول البعا  ،ر ما لإلفبار في نهاية نهار من الصو  ،ومن عد ذل شنا

الهجو  .ومن المحتمل أنهما كانا ميتعدين حتمال أن يواجها مشكلة في يالحهما ولذل أحض ار
اليكاكين.

في مثل هذا الوضع يجب تحديد نقبة الضعف التي يمحت لشابين من "المنابق" الوصول إلى

قلب تل أبيب وتن يذ هجومها .هذا هو انن الموضوع المركزي للتحقيق .ومع ا يف الشديد ،تحقق

هذا الوضع:

وييمي الجي
تقدير الجي اليرائيلي كن خمود موجة "الرهاب" يعني نهايتها.
ّ
تهدئة غير ميتقرة يمكن أن تشتعل مجددا ،وشهر رمضان هو وقت من المتوقع حدون فواجع في .

ا يتناد إلى تقارير ل يت التحقق منها ،فقد حصلت أجهزة ا من ال ليبينية على إنذار يتعلق

اخت اء اثنين من أبناء الع من منزليهما قبل ضعة أيا  ،وكان هنا

ش

في احتمال قيامهما

بهجو  .واليؤال هو :هل وصل هذا التقرير إلى أجهزة ا من اليرائيلية؟ اواذا ل يصل يجب مبال ة

أبو مازن بت يير .في كل ا حوال يجب أن تكون درجة التكهب خالل شهر رمضان عالية جدا ،وما
جرى ،أول من أمل ،قد يتكرر .وعلى الرغ من ذل يتعين علينا الثناء على يلو رجال ا من في
منبقة يارونا وكذل

رجال الشربة الذين ييبروا يرعة على المهاجمين وأعادوا الحياة في تل

أبيب إلى مجراها الببيعي.

"يديعوت"2016/6/9 ،

األيام ،رام هللا2016/6/10 ،

 .45يستطيع يعلون القيام بـ "انقالب سياسي" في إسرائيل

آري شبيط

في غرفة صغيرة في المنبقة الصناعية في جنوب تل أبيب ،يجلل الشخص الذي من شكن إحدان

ا ن جار الييايي القاد .

يوجد لدى موشي يعلون انن مكتب وزير أو و ازرة دفاع أو هاتف

أحمر .يوجد ل فقط مياعد مخلص واحد ،وي تقد المؤيية التي كانت دائما تحت ييبرت  .لكن

يوجد لدي انن ما ل يكن لدي أبدا :التكييد الوايع من المجتمع في إيرائيل ،بدون منصب رفيع
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و دون كريي من الجلد فان رئيل ا ركان والوزير اليابق أقوى يياييا من أي وقت .من داخل

المكتب المتواضع الذي يجلل في يهدد يعلون شكل م اشر يلبة بنيامين نتنياهو.

للوهلة ا ولى كان نتنياهو ويعلون حلي ين .ا ثنان ل يؤمنا اليال انن ،وا ثنان حاو منع الحرب
في الغد ،وا ثنان ل يعتقدان أن يمكن إنهاء الصراع ،لكنهما بذ جهدهما لك ح الصراع .ولكن قبل

ينة حب من كان وزي ار للدفاع أن هنا

برنامجا يوميا راديكالي جدا لرئيل الحكومة :يريد تقزي

النخ ة القضائية والعالمية والعيكرية .فقال الوزير الميؤول عن الجي

لرئيي  :لن أيمح بذل  .لن

أؤيد هجوما على يلبة القانون وويائل العال  ،لن أيمح ل بتدمير الجي

اليرائيلي .منذ تل

اللحظة انتهى التحالف ،و صدمة متزايدة شاهد يعلون الالم ا ة القيادية وا خالقية التي أظهرها

نتنياهو أما المخلين القانون في "يهودا" و"اليامرة" ومؤيدي القتلة في دوما ومؤيدي الجندي مبلق
النار في الخليل .ليل هذا الشخص الذي جئت للعمل مع  ،قال .وليل هذا هو "الليكود" الذي

انضممت إلي  .ولييت هذه هي الصهيونية التي أؤمن بها.

أما يعلون ثالثة احتما ت :ال قاء في البيت ،تبهير "الليكود" اواقامة حركة ويط – يمين جديدة
تتنافل ضد "الليكود" .ال قاء في البيت؟ التككيد  .البموح الببيعي وا لت از ا خالقي انضما انن

إلى مشاعر الغضب بعلى نتنياهو ون تالي بينيت وزئيف الكين وياريف ل ين و اقي العائلة  ،والخوف

على مصير الدولة .تبهير "الليكود"؟ يوجد ليعلون حب عميق لليكوديين الحقيقيين والمعتدلين.

وحيب تقديره فان معظمه

يوافقون على الجنون ا صولي الذي يييبر على قيادته  .إذا كانت

هنا فرصة لنقاذ "الليكود" من ن ي فان ييكون يعيدا لعمل ذل .

حركة ويط – يمين جديدة؟ حيب ا يتبالعات ا خيرة ،شراكة مع جدعون ياعر وموشي كحلون
وغابي اشكنازي من شكنها أن تحظى بر  20مقعدا .مع يئير لبيد وقوى يليمة أخرى قد تنشك حالة

جديدة تغير الخاربة الييايية من الجذور.

في الميتقبل القريب لن يقد يعلون إجا ة كافية للتحديات ال ورية للييار .إن

يؤمن محمود

ع ال و دولة فليبينية ييادية أو مصالحة فورية وشاملة .ولكن من شكن يعلون أن يخرج من

اليمين الشيبان القومي المتبرف الذي ييبر علي  .يغير عملية الكراهية – نحو العرب ،الييار،

الحريديين – عملية توحيد قومية تعتمد على ا حت ار المت ادل .ييعيد يعلون القي ويدافع عن

المحكمة وعن حقوق النيان وعن حرية التعبير ،من خالل المزج بين روح مناحي بيغن مع روح

ايحق رابين وييقترح يعلون على الويط والويط – اليمين أن يتوحدا تحت قيادت اواعادة إيرائيل إلى
حالتها الببيعية.
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هل توجد ل فرصة؟ اليياية اليرائيلية قبيحة .المزاج العا يتغير ،مل هذه ال ترة يمكن أن يكون

من يمتص المياه في ال ترة القادمة .ولكن لدى يعلون القدرة التي قد تحول إلى مت جرات .ن ح ة

الرمل التي قد يتجمع حولها الكثيرون ممن يريدون التغيير .و ن مكانت الرفيعة قد تدفع عبين
كثيرين إلى التنازل قليال ولعب اللع ة الجماعية.

ليل مضمونا أن يقو يعلون بتقيي ال الد ،لكن قد يياه شكل دراماتيكي في حدون ا نقالب.

"هآرتس"

األيام ،رام هللا2016/6/10 ،

 .46كاريكاتير:

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2016/6/9 ،
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