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 .1الشروع ببناء مئات الوحدات االستيطانية في الضفة واالحتالل يصادق على مخططين استيطانيين بالقدس
رام هللا :كشففمت مصففا ر إس فرايي ي النقففا
استي انيين في الق

أم ف

عففن مصففا ل الس ف ات اإلس فرايي ي ع ففخ مي

المحت تر ت لسنوات في المصا ل ع يهما بسب

ففين

معارض الواليات المتح ة

والمجتمع ال ولي فيما يتواصل مزي من البناء الج ي في الم ين االستي اني "معاليه ا وميم".

وذكففرت أسففبوعي "يروشففاليم" العبريف امف
ج ستين منمص تين وبمناسب "يوم الق

أن ال جنف المح يف ل تنوففيم والبنففاء فففي القف

" ع خ المي

في مستعمرة رمات ش ومو ( ت شعما ) ،وكفان مكتف
الم اوالت في هذا المي

أسابيع ع خ ش

تمت المصا ل أيضا ع خ مي
وهذا المي

شارع يي

ال عالل له بالمي

له هناك.

ول ففال ميي ففر تورجم ففان ري ففي

صففا لت فففي

ين ال ذين يتناول اح هما بناء  82وح ة سكني
ريفي

الحكومف اإلسفرايي ي لف عمفل لبفل عف ة

عن ج ول أعمال ال جن المح يف ل تنوفيم والبنفاء .كمفا

بناء  150وح ة سكني ع فخ سفمح مسفتعمرة "وي فو" جنفو القف

.

ات السابق في سمح وي و والتي تم إيقافها جراء لربهفا مفن مسفار

ال جنف ف المح يف ف ونايف ف

ري ففي

ب يف ف القف ف

األراضي ل بناء وستعمل الب يف ع فخ عفم أي مي ف بنفاء مناسف

" :تع ففاني القف ف

م ففن نقف ف

ففي أي مكفان ففي الن فال الب ف ي

ل م ين " ع خ ح تعبيره  .وبعث تورجمان األسبوع الماضي رسال إلخ وزير الماليف اإلسفرايي ي البفه
فيه ففا بالعم ففل ع ففخ تنمي ففذ مي
وتتضففمن هفذه المي

ففات بن ففاء أعيق ففت ف ففي "جبع ففات هم ففو " ف ففي من قف ف بي ففت ص ففمافا،

ففات بنففاء  2600وحف ة سففكني  ،تمففت المصففا ل ع ففخ بنايهففا بالماضففي ،لكففن لففم

يب أ ت وير األرض ولم تيص

الحكوم بع أمواال ل ب ء بعم ي الت وير.

من ناحي أيرى ذكرت أسبوعي "كول هعير" العبري امف

أن شفرك ع .أهفارون تقفوم ففي هفذه األيفام

ببنففاء مشففروع "نففوفي أ ومففيم" الج ي ف فففي شففارع "هتسففور" فففي "حففي "7-بالم ين ف االسففتي اني معاليففه

أ وميم .ويتضمن المشروع مبنخ من ست وح ات سكني ومبنخ آير من  8وح ات سكني .
وتجتاز اعمال البناء ذروتها ومن المقرر اسكان المشروع في م ع العام .2017
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ومن جه ثاني ب أ في مستعمرة بسغات زييف العمل في مشروع "البارك في بسغات زييف" وذلك في
شارع سمحه هولتسبيرغ لر سف روت موشفيه يفان لفر حفرر كبيفر .ويتضفمن  53وحف ة سفكني ففي

ثالث ف مبففاني وتشففمل مرح ف التسففويل الحالي ف مبنيففين األول مففن يمس ف
سكني ويتكون المبنخ الثاني من ست

وابففل يتكففون مففن  17وح ف ة

وابل وفيه  25وح ة سكني .

وتشرف شرك "يورو إسفراييل" اليفوم ع فخ إلامف ثالثف مشفاريع بنفاء ففي مسفتعمرات القف

هفي :يفورو

وولف ففي مسفتعمرة هفار حومففه ويتضفمن المشفروع بنفاء  122وحف ة سففكني ويفورو بسفغات زييفف الففذي

يتضففمن بنففاء  24وحف ة سففكني ويففورو نميففه يعقففو الففذي يتضففمن  78وحف ة سففكني وذلففك إضففاف إلففخ

مشروع لبناء  32وح ة سكني في مستعمرة أرييل.
واكف آالي متسفرفاتي نايف

مف ير عففام شفرك "تسفرفاتي شفمعون"" :تتضففمن المرح ف الحاليف مفن البنففاء

في هار حومه حوالي  900وح ة سكني  ،ول منها اليوم حوالي  250وح ة سكني  ،ويوج

عالي

يصوص فام مففن األزواج الشففاب الففذين ي ف ركون انففه سففتوج فففي المسففتقبل مشففاريع بنففاء واسففع الن ففال،

لكنها ستستغرل ولتام ويالم".

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/11 ،

 .2عباس يستقبل رئيسة برلمان الدنمارك ويطلعها على األوضاع في فلسطين
محمففو عبففا  ،مسففاء أم ف

رام هللا :اسففتقبل ال فريي

بمقففر الرياس ف فففي م ين ف رام هللا ،رييس ف برلمففان

الف ف نمارك بي ففا كي ففر ج ففار والوفف ف الم ارف ففل له ففا ،حي ففث ا عه ففا ع ففخ آي ففر مس ففتج ات األوض ففاع ف ففي

األراضي الم س يني  .وأك الريي  ،أهمي

عم المجتمع ال ولي لعق مؤتمر ولفي لعم يف السفالم وففل

المبا رة المرنسي لحل القضي الم س يني .

وأشا الريي  ،بال عم الذي تق مه ال نمارك ل شع

الم س يني لبناء مؤسسفاته ،مؤكف ا حفر

الجانف

الم س يني ع خ ت وير العاللات الثنايي لما فيه مص ح الشعبين الص يقين.

ب ورها ،أك ت جار  ،عم بال ها ل عم ي السياسي القايم ع خ مب أ حل ال ولتين.

وحضر ال قاء ،ريي

كت فتح البرلماني عزام األحم  ،ووزير اليارجي رياض المالكي
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 .3عشراوي تلتقي مع دبلوماسيين غربيين وتبحث آخر المستجدات السياسية
رام هللا :التقففت حنففان عش فراوي عضففو ال جن ف التنميذي ف لمنوم ف التحريففر الم س ف يني مففع ب وماسففيين
و فربيين وبحثففت آيففر المسففتج ات السياسففي والت ففورات ع ففخ األرض ،فففي وففل تصففاع االنتهاكففات

اإلسرايي ي الميالم ل قانون ال ولي وال ولي اإلنساني.

والتق ففت عشف فراوي القنص ففل البري ففاني الع ففام أليس ففتر ماكمي ففل حي ففث ج ففرت منالشف ف الوض ففع الف فراهن م ففع

اس ففتمرار إسف فراييل ف ففرض العقوب ففات الجماعيف ف وممارسف ف العن ففف واإلره ففا

وترس ففي االس ففتي ان وي ففر

الشرعي وسرل األراضي والموار وويرها من الممارسات التي ترلخ إلخ جرايم حر .

وأك ت عضو تنميذي المنوم أن القيا ة لم س يني التزمت بالحل السياسي وبالمقاوم الشعبي ولوبل
هذا االلتزام بتنصل متعم من لبل القيا ة اإلسرايي ي التي تمعن في تعزيز ثقاف الكراهيف التفي تولف ها

العنصري واإلفالت من العقا

والمعام االستثنايي .

وت رلت لقضي تأير تقرير ال جن الرباعي وأعربت عن أم ها أال يكون سب

هذا التفأيير هفو وجفو

ت ارجففع عففن موالففف واضففح أو تيميففف ل محتففوى والمضففمون .ع مففا أن مثففل هففذه التقففارير يج ف

أن

الم س يني.

تُحمل إسراييل مسؤولي انتهاكاتها وت ميرها المتعم لحل ال ولتين واسته افها ل شع
وفي ولت سابل التقت عشراوي نايب القنصل المرنسي العام منه ي تانغ حيفث نفالر ال رففان نتفاي
اجتماع وزراء اليارجي األيير في باري

هففذا العففام .وأشففار إلففخ أن الجان ف
تت

والمفؤتمر الف ولي ل سفالم المقفرر عقف ه ففي ولفت الحفل مفن

الم س ف يني بعك ف

إس فراييل معنففي ب نجففاس المبففا رة المرنسففي التففي

بالضرورة تح ي مضفمونها وأهف افها وآليفات تنميفذها ومت بفات متابعتهفا اوانجاحهفا وففل جف ول

زمني مح إلنهاء االحتالل.

القدس العربي ،لندن2016/6/11 ،

 .4سفير فلسطين بإسبانيا :بحثنا مع برلمانيين إسبان إدخال القضية الفلسطينية بالمنهاج الجامعي
رام هللا :كشفف سفمير ولف ف سف ين لف ى إسففبانيا كمفاس عففو ة ،عفن منالشف إ يففال القضفي الم سف يني

كمففنه فففي الجامعففات اإلسففباني وت ففوير تبففا ل اليف مات االلتصففا ي والسياسففي والع ميف مففع أعضففاء

في البرلمان اإلسباني.

ولال عو ة في ح يث إذاعي أم " :إن وف ا من السمارة الم سف يني ففي م ريف  ،نفالر إ يفال القضفي

الم سف يني كمففنه ففي الجامعففات اإلسفباني وت ففوير تبفا ل اليف مات االلتصفا ي والسياسففي والع ميف ،
مع أعضفاء ففي البرلمفان اإلسفباني وأ عهفم ع فخ آيفر المسفتج ات ففي القضفي الم سف يني  ،والعف وان

التاريخ :السبت 2016/6/11

العدد3961 :

ص

6

اإلس فرايي ي المتصففاع ع ففخ المق سففات الم س ف يني " ،الفتمففا ل عالل ف التارييي ف بففين ف س ف ين واألح ف از
اإلسباني .

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/10 ،

 .5غزة :الشرطة تقرر منع بيع واستيراد األلعاب النارية في كافة مناطق القطاع خالل شهر رمضان
وزة :مع تزاي شكاوى السكان بسب
ما يف وبشفري  ،لفررت شففر

مفا تح ثفه مفن أصفوات انمجفارات ،وكفذلك بسفب

وفزة منففع بيفع واسففتي ار األلعفا

المق م أيمن الب نيجي المتح ث باسم الشر

إلحالهفا يسفاير

الناريف ففي كافف منفا ل الق ففاع .وأع ففن

بق اع وزة ،أنه ص ر لرار بمنع استي ار وبيفع األلعفا

الناريف يففالل شففهر رمضففان المبففارك .ولففال فففي تص فريح صففحافي أنففه بعف إص ف ار الق فرار تقففوم وح ف ة
مباحث التموين بمتابع األمر بشفكل كبيفر جف ام .ولفال إن هنفاك أعف ا ا كبيفرة مفن األلعفا
وزة ،وأن الشر

بسب

ذلك تواجه بعض الصعوب في المتابع  .وأوضفح أن الشفر

كام ف تسففير ع يهففا ي ف شففهر رمضففان المبففارك ،وتتمثففل بمصففا رة وسففح

الناريف ففي

وضفعت ي ف

«الممرلعففات» مففن جميففع

المحالت ،الفتام إلخ أنها صا رت كميات كبيرة وأو قت مصنعام في المحافو الوس خ.
وحففذر ،أصففحا

المحففالت مففن اسففتي ار وبيففع األلعففا

وجو ع ة شكاوى من الموا نين حول هذا األمر.

الناري ف نو ف امر ل ي ففورة الكامن ف بهففا ،مشففي امر إلففخ
القدس العربي ،لندن2016/6/11 ،

" .6مركزية فتح" تبحث عددا من القضايا السياسية والوطنية والحركية
رام هللا :لففال النففا ل الرسففمي باسففم حرك ف فففتح ،عضففو لجنتهففا المركزي ف  ،نبيففل أبففو ر ين ف  ،إن ال جن ف

المركزي نالشت الوضع السياسي ،وت ور التحرك ال ولي في وفل تعنفت حكومف اليمفين وتنكرهفا لكفل
االتمالات السابق  ،وتع ياتها المتواص في األرض الم س يني المحت  ،من يالل سياس االوتيفاالت

واالعتقاالت والتع ي ع خ مق رات شعبنا العام وأمالك الموا نين.

ولم ففت إل ففخ أن ال جنف ف المركزيف ف أبف ف ت ترحيبه ففا بك ففل الجه ففو ال وليف ف لتحريف فك الوض ففع الق ففايم ،ووض ففع
المماوض ففات السياس ففي ف ففي إ ففار ول ففي اع ففم ومس ففان ومش ففارك ،ون االنتق ففا
المكمول لانونيا ،وفي األنوم والمواثيل والقوانين والق اررات األممي .

م ففن حق ففول ش ففعبنا

وأوضففح أبففو ر ين ف أن المصففالح الو ني ف الم س ف يني تقففوم أساسففا ع ففخ إنهففاء االنقسففام الففذي تقتففر

ذك فراه العاش فرة ،وأن ال جن ف المركزي ف مففع أي جه ف فففي اإل ففار العربففي يمكففن أن يسففهم باسففتعا ة وح ف ة

النو ففام السياس ففي الم سف ف يني ول رت ففه ع ففخ إ ارة المجتم ففع الم سف ف يني ف ففي الض ففم والق ففاع .وأكف ف أن
التاريخ :السبت 2016/6/11

العدد3961 :

ص

7

االتماليات المولع سابقا تستوج

التنميذ لغايف إجفراء االنتيابفات العامف (الرياسفي والتشفريعي ) ،عبفر

حكوم الوفال الو ني أو حكوم وح ة و ني ع خ أسا
وفيما يتع فل بعمفل ال جفان التحضفيري ل مج ف

برنام منوم التحرير الم س يني .

الفو ني الم سف يني وال جنف التحضفيري ل مفؤتمر العفام

السففابع ل حركف  ،أك ف أبففو ر ين ف أن التقففارير التففي لف مت بينففت مف ى الجه ف المبففذول لغاي ف إنجففاز عق ف
المج ف
الشع

الففو ني النتيففا

لجن ف تنميذي ف ج ي ف ة وبرنففام سياسففي ي فوايم المرح ف الحالي ف مففن نضففال

الم س يني ،في ول الت ورات التي تصي

مجمل العم ي السياسي .

ولفال إن ال جنف التحضفيري ل مفؤتمر السفابع لف مت تقريرهفا ل جنف المركزيف  ،مفن حيفث التقف م ففي بنفاء

عضففوي المففؤتمر والصففعوبات التففي تعترضففها ،حيففث

بففت ال جن ف المركزي ف مواص ف العمففل إلنجففاز

التحضيرات كام  ،لعق مؤتمر ناجح يعزز لوة الحرك ومكانتها.

وأضاف أبفو ر ينف أن ال جنف المركزيف تحيفي كفل الجهفو التفي رشفحت األر األسفير مفروان البروفوثي

لجايزة نوبل ل سالم ،وتيف

المبفا ر السفي أ ولتفوا اسفكافي ي ،وكفذلك عفم السفي توتفو ،وتفرى أن هفذا

الترشح يعتبر شها ة أممي ع خ حل شعبنا ومسان ة نضاله في الحري والسالم والع ال .

كمففا رح ف

أبففو ر ين ف  ،باسففم ال جن ف المركزي ف  ،بانتيففا

ال ولي ل صحميين وبأع خ األصوات.

ف س ف ين عض فوا فففي ال جن ف التنميذي ف لالتحففا

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2016/6/10 ،

 .7عباس يترأس اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح
رام هللا :ت أر

الريي

محمو عبا  ،مسفاء الجمعف  ،بمقفر الرياسف ففي م ينف رام هللا ،اجتماعفا ل جنف

المركزيف ف لحركف ف "ف ففتح" ،بحث ففت يالل ففه عف ف ا م ففن القض ففايا الهامف ف والمس ففتج ة ف ففي الوض ففع السياس ففي
والففو ني والحركففي .ووضففع ال فريي  ،أعضففاء ال جن ف المركزي ف  ،فففي تماصففيل الت ففورات واالتصففاالت

التففي جففرت يففالل المت فرة السففابق  ،وع ففخ نحففو يففا

األفكففار المرنسففي التففي ب ف أت تت ففور فففي سففيال

مبففا رة فرنسففي م عومف بجهف ولففي مففن أجففل عقف مففؤتمر ولففي ل سففالم ،مؤكف ا أن ال قففاء التحضففيري

لففوزراء اليارجي ف الففذي انعق ف فففي بففاري

الجمع ف الماضففي مثففل ي ففوة هام ف نحففو اسففتعا ة المجتمففع

ال ولي إل ار ته ول رته في التأثير بعم ي السالم اوانجاحها ع فخ أسفا

حفل الف ولتين اوانهفاء االحفتالل،

مضيما أنه "ما زال هنالك من يحاول االلتماف ع خ هذا الجه اوافراوه من مضمونه".
وأك أن أي مبا رة يج

أن ترتكز ع خ ل اررات الشرعي ال ولي  ،وأن مبا رة السالم العربي ويفر لاب ف

ل تع يل ،وأن حقولنا الو ني ال تسق مع الزمن.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2016/6/10 ،

التاريخ :السبت 2016/6/11
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 .8فتح تطالب حماس بالتريث وعدم استباق حوار الدوحة بتصريحات ال تبشر بالمصالحة
و فزة :ال ف

المتح ف ث باسففم حرك ف فففتح فففايز أبففو عي ف لففا ة حرك ف حمففا

بالتريففث وع ف م إ ففالل

التصفريحات االسفتبالي لجولف الحفوار المقب ف ففي ال وحف  .ولفال أبففو عي ف  ،فففي تصفريحات صففحمي ،

مسف ففاء يف ففوم الجمع ف ف  ،إن التص ف فريحات التف ففي تص ف ف ر عف ففن ليف ففا ات فف ففي "حمف ففا " اسف ففتبالي وال تبشف ففر
بالمصالح  .وتساءل عن واعي االستعجال ب الل مثل هذه التصريحات" ،سواء فيما يتع ل بمشك

الموومين أو في البرنام السياسي ل حكوم " ،اعيا الجميع إلخ تهيي األجواء إلنجفاس الجولف المقب ف

من الحوار في ال وح يالل الشهر المضيل.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2016/6/10 ،

 .9هنية يهاتف النائب جرار ويهنئها بالحرية
و فزة :هففاتف ناي ف

ريففي

المكت ف

السياسففي لحرك ف حمففا

إسففماعيل هني ف  ،الجمع ف  ،عضففو المكت ف

مهني ففا إياه ففا ب ففاإلفراج عنه ففا م ففن س ففجون االح ففتالل
السياس ففي ل جبهف ف الش ففعبي المح ففررة يالف ف ة جف فرار ،م
الصهيوني .وعبر هني  ،وفل بيان أص ره مكتبه ،عن اعت اززه بال ور الو ني ل ناي جرار.
وأك ف هني ف  ،ع ففخ االسففتمرار فففي العمففل ع ففخ إنهففاء االنقسففام واسففتعا ة وح ف ة شففعبنا اوانهففاء االحففتالل

وحري األسرى والمسرى .وأشا هني بصمو المحررة جفرار ففي سفجون االحفتالل الصفهيوني وولوفهفا

إلخ جان

األسرى واألسيرات.

مففن جانبهففا عبففرت الناي ف

يال ف ة ج فرار عففن شففكرها لالتصففال ،ونق ففت لففه تحيففات األسففرى واألسففيرات

ون اءهم بضرورة استعا ة شعبنا لوح ته اوانهاء االنقسام.
وأفرجففت س ف ات االحففتالل الصففهيوني ،عففن الناي ف

وذلك بع اعتقال ام  14شهرا.

يال ف ة ج فرار ،فففي السففا

مففن الشففهر الجففاري،

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/10 ،

 .11حماس :حملة االعتقاالت اإلسرائيلية بالضفة لن تحقق أهدافها
وزة :أ انت حرك حما  ،حم االعتقاالت الواسع التي شنها االحتالل الصهيوني ،ال ي الماضي ،
في الضم المحت  ،و الت العشرات من أبناء شعبنا ،مؤك ة أنها لن تم ح في تحقيل أه افها.

وأك ت الحرك في بيان وصل "المركز الم س يني لإلعالم" ،الجمع  ،أن هذه االعتقاالت لن تم ح في

تحقيل أه افها ،ولن تزي شعبنا إال إص ار امر ع خ مواجه الجرايم الصهيوني .

التاريخ :السبت 2016/6/11
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وعبففرت عففن اسففتيايها مففن مولففف رياسف السف
عقف ف

الم سف يني والتصفريحات السف بي التففي صف رت عنهففا

عم يف ف "ت ففل أبيف ف " .وشف ف ت ع ففخ أن جف فرايم االح ففتالل ورف ففع السف ف

وتعاونها أمنيام مع االحتالل لن يمنع شعبنا من مواص

الغ ففاء ع ففن االنتماضف ف

وره بمواجه االحتالل وجرايم المستو نين.

وكانت منا ل ميت م من الضم الغربي شه ت م اهمات واعتقاالت ومواجهفات فجفر اليفوم الجمعف ،

تي هففا التحففام لمنففازل مفوا نين اوا ففالل نففار ولنابففل وففاز مسففيل ل ف موع ،وذلففك بعف سففاعات مففن لفرار
وزير الحر الصهيوني أفيغ ور ليبرمان فرض ول شامل ع خ م نها.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/10 ،

" .11الشعبية" تحمل بلغاريا مسؤولية إغالق ملف النايف وتطالب عباس بإجراء تحقيق داخلي
و فزة :أك ف ت الجبه ف الشففعبي لتحريففر ف س ف ين يففوم أم ف  ،بع ف انتهففاء م ارسففم فففن عمففر النففايف ،أح ف
لا تهففا والففذي لضففخ فففي عم ي ف اوتيففال وامضف فففي مقففر السففمارة الم سف يني فففي رومانيففا ،أنهففا سففتر

ع فخ ت فك العم يف  ،وحم فت االحفتالل المسففؤولي عنهفا .وشف ت الجبهف ففي بيفان لهففا ت فخ عم يف

فففن

النايف في رومانيا ،وبع إجراء جنازات رمزي لفه ففي الضفم ووفزة ،أنفه روفم الجريمف الغفا رة النكفراء،
وروففم المحففاوالت المسففتميت مففن بعففض األ فراف إلوففالل لضففي اوتيالففه ،إال أن لضففي رفيقنففا النففايف

ستبقخ لضي ممتوح .

وأك ت الجبه الشعبي أن ر ها ع خ جريم االوتيال حتمي ،مضفيم "فف ماء الشفهي القايف لفن تفذه

ه امر ،وستول لعن ت ار كل المسؤولين والمتوا يين في تنميذ الجريم ".

وج ت تحمي ها مسؤولي اوتياله لالحتالل ،لكنها لالت ففي بيانهفا إن هفذا "ال يعمفي بعفض أذنابفه ففي

المشففارك بتنميففذ العم يف " .وحم ففت فففي الولففت ذاتففه السف ات الب غاري ف مسففؤولي إوففالل م ففف القضففي

"استجاب ل ضغو ات اإلسرايي ي " ،أو تزوير الحقايل ،والتهر من مسفؤولياتها ففي إعف ا تقريفر بفي
شففامل عففن تماصففيل استشففها ه .و البففت منوم ف التحريففر والس ف

لضففي استشففها النففايف .كففذلك عففت عبففا

وال فريي

محمففو عبففا

بمتابع ف

بتك يففف لجنف التحقيففل الم سف يني السففتكمال عم هففا فففي

إجف فراء "تحقي ففل اي ففي" م ففع الجه ففات الم سف ف يني المعنيف ف ف ففي و ازرة اليارجيف ف والس ففمارة وأجهف فزة األم ففن
المك مف بففأمن السففمارات ،ومحاسففب مففن تثبففت إ انتففه فففي التقصففير أو التوا ففؤ بعم يف االوتيففال ،وعف م

التستر ع خ أي شي

التاريخ :السبت 2016/6/11
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 .12تشييع جثمان "النايف" في بلغاريا والتقرير الطبي يشير إلى موته إثر سقوطه من علو
صوفيا  -عيسخ ال يبي :شه ت العاصم الب غاري صوفيا يوم الجمعف م ارسفم تشفييع جثمفان األسفير
الم سف ف يني الس ففابل عم ففر النف فايف بعف ف أكث ففر م ففن ثالثف ف أش ففهر ع ففخ وفات ففه الغامضف ف

اي ففل الس ففمارة

الم سف يني هنففاك .وكانففت األسفرة لف رفضففت تس ف م الجثمففان لبففل صف ور نتففاي التحقيقففات التففي تح ف
السب

المباشر ل وفاة ،لكنها تراجعت في ول مما

الس ات الب غاري .

وأفففا م ارسففل الجزي فرة فففي صففوفيا عيسففخ يبففي بففأن جن فازة النففايف شففه ت إلبففاال كثيمففا مففن الجففاليتين
الم س يني والعربي في ب غاريا باإلضاف إلخ ناش ين ف س ينيين وعر وف وا من ول أوروبي أيرى

لحضور مراسم الجنازة والف فن .وأليمفت صفالة الجنفازة ع فخ عمفر النفايف ففي مسفج لفولين بالعاصفم

الب غاري وشارك فيها الميات.

وكانففت الس ف ات الب غاري ف ل ف كشففمت مففؤي ار عففن التقريففر ال بففي حففول مالبسففات وفففاة عمففر النففايف،
الذي ي

إلخ أنه من المرجح أن يكون النايف ل رمخ بنمسه من ع و مما أ ى لوفاته.

والمجتمففع" أن يالص ف ونتففاي التقريففر ال بففي تشففير إلففخ أن عمففر

وكشففمت مصففا ر مولففع "الس ف

النايف توفي نتيج ل سقو من أع خ ،وهو ما أ ّ ى إلصابات تسببت في فق انه كمي كبيفرة مفن الف م،
تعرض لتيثر ال م".
وّ
ألنه بقي ع خ األرض لمترة زمني فق ّ
ولم يعثر ع خ موا مي ّ رة أو كحول في جس عمر -الذي وجف ميتفا بمقفر السفمارة الم سف يني بتفاري
 26فبراير/شبا من العام الجاري -ولكن عثر ع فخ تركيفز كبيفر مفن عقفار السفكري الفذي تناولفه لبفل

الحا ث .ويؤك األ باء الميتصون أن تناول هذه الكمي الكبيرة من العقفالير لف يفؤّ ي لمقف ان الفوعي
تقيؤ عمر في المكان الذي تواج فيه ،مرفق ففي التقريفر
والسي رة وحتخ الغيبوب  .وتوج صور تؤك ّ
ال بي .ويشير التقرير ال بي أيضا إلخ ع م وجو آثفار عنفف ع فخ جثف عمفر ،مفا يعنفي عف م وجفو
أشففيا

آي فرين سففاهموا فففي ولففوع الحففا ث .كمففا تؤك ف مقففا ع المي ف يو التففي تففم الحصففول ع يهففا مففن

الكاميرات في المبنخ المجاور ،كيف سق وح ه من الشرف  ،وفل التقرير.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/10 ،

 .13حماس تدين االعتداء على منزل األسير البرغوثي
رام هللا :أ انت حرك حما

االعت اء ع خ منزل نايل البرووثي ،ألف م أسفير ف سف يني ومحاولف حرلفه

أكثر من مرة ال ي الماضي  ،واصم االعت اء بف"اآلثم" .ولال النا ل باسم الحركف  ،سفامي أبفو زهفري،

فففي تصفريح صففحمي ،يففوم الجمعف  ،إن حمففا
وأضاف :نستهجن تقصير الشر

التاريخ :السبت 2016/6/11
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لالعت اء أكثر من مرة في ذات ال ي  .وأك أبو زهري ولوف الحرك إلخ جانف
ول تعرضه لهذه األعمال الجبان .

األسفير البروفوثي ففي

فلسطين أون الين2016/6/10 ،

 .14مصادر إسرائيلية :حماس تطلق  32صاروخا تجريبيا
القسففام ،الجنففاس العسففكري

رام هللا :ذكففرت إذاع ف الجففير اإلس فرايي ي ،صففباس يففوم الجمع ف  ،أن كتاي ف

لحرك حما  ،أ قت  32صارويا تجريبيا من منا ل ميت م ففي ل فاع وفزة باتجفاه البحفر األبفيض
المتوس ف  .وبحس ف

اإلذاع ف اإلس فرايي ي  ،ف ف ن "حمففا

تجففري باسففتمرار تجارب فام ع ففخ ص فوارييها التففي

تعمل ع خ تحسينها استع ا ا ألي مواجه مقب مع الجير اإلسرايي ي".

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/10 ،

 .15االحتالل يصيب فلسطينيا شرق نابلس بحجة محاولة الطعن
السبيل :أصي
نففاب

شا

ف س يني عصر الجمع برصا

الجير لر ب ة بيت فوريك إلخ الشرل من

بشففمال الضففم الغربي ف  ،وذلففك بع ف زعففم الجففير محاول ف الشففا

"العاشرة" العبري أنه لم تقع إصابات في صموف الجنو  ،فيما أصي
واستشه عشرات الشبان الم س ينيين منذ انف الع انتماضف القف
و عن و ه

الشا

عففن الجنففو  .وذكففرت القنففاة
بجراس بالغ الي ورة.

يفالل تنميفذهم عم يفات إ فالل نفار

ض جنو جير االحتالل اإلسرايي ي والمستو نين.

السبيل ،عمان2016/6/10 ،

 .16الكيان يعترف بفقدانه جنديين في حرب غزة
تحريففر بففالل ضففاهر :أع نففت و ازرة الف فاع اإلسفرايي ي  ،يففوم الجمعف  ،عففن تغييففر مكانف الجنف يين هف ار

جول ف ين وأورون شففاؤول ،ال ففذان لففتال يففالل الع ف وان األييففر ع ففخ ل ففاع و فزة عففام  .2014وبحس ف
المكان الج ي ة ف ن جول ن هو "شهي بمكان أسير وممقو " وشاؤول بمكان "شهي لي
فنه بمكان أسير وممقو ".

معروفام مكان

وتيت فف مكانف شفاؤول عفن جولف ن ألن األييفر أجريفت لففه جنفازة ،بعف إحضفار أشفالء مفن جثتفه إلففخ

"إسراييل" ،بينم لم تجر جنازة لشاؤول.

ويأتي هذا التغييفر ففي مكانتيهمفا ففي أعقفا

توجفه عاي ف جولف ن إلفخ الجفير اإلسفرايي ي ،واحتجفاجهم

ع ففخ أن االعت فراف بابنهففا الجنف ي أنففه "شففهي " تشففير إلففخ أن لضففيته انتهففت بففالروم مففن ع ف م اسففتعا ة
التاريخ :السبت 2016/6/11
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جثته .وتعني مكان "أسير وممقو " أن ع خ ال ول بذل كل ما بوسعها مفن أجفل اسفتعا ة الجثتفين .إال
أن عاي شاؤول لالت لوسايل إعالم إسرايي ي أنها لم تسمع بالقرار بشأن تغيير مكان ابنها الجن ي.

عرب 2016/6/10 ،48

 .17المستشار القضائي يرفض طلب ليبرمان بالشروع فو ار في تدمير بيتي منفذي عملية تل أبيب
الناصرة  -برهوم جرايسي :رفض المستشار القضايي لحكوم االحفتالل،

ف

وزيفر الف فاع أفيجف ور

ليبرمان ،بالشروع فو امر في ت مير بيتفي منمفذي عم يف تفل أبيف  .البفام صف ور إنفذار ولفرار مسفبل مفن
ضاب االحتالل في الضم المحت .

يشففار إلففخ أن لفرار المستشففار ال يمنففع تف مير البيتففين فففي األيففام المقب ف  .ياصف وأن لفوات مففن جففير
االحتالل أجرت يوم اليمي

لياسات لمنزل أح منمذي العم ي  ،تمهي ا لت ميره.

إلخ ذلك ،لرر وزير الحر أفيجف ور ليبرمفان ،منفع إعفا ة جثفامين الشفه اء مفن الضفم المحت ف  ،ع فخ

ال فروم مففن أنففه ل فرار يتنففالض مففع مولففف وزيففر ال ف فاع السففابل موشففيه يع ففون ،ولففا ة جففير االحففتالل،
الذين أوصوا حكومتهم سفابقام بفأن إعفا ة الجثفامين تيمفف مفن حف ة التفوتر .ويسفري لفرار ليبرمفان ع فخ
شه اء الضم من ون الق

المحت .

عمان2016/6/11 ،
الغدّ ،

 .18عملية تل أبيب :ليبرمان تحت عدسة مكبرة
تحريففر بففالل ضففاهر :أرى المح ففون العسففكريون ،يففوم الجمعف  ،6/10أن أ اء وزيففر الف فاع اإلسفرايي ي

أفيج ور ليبرمان في أعقا
منص

عم ي تل أبي

يتالءم مع التولعات منه حتخ اآلن ،وأن هذا أ اء يحكمه

وزير األمن اإلسرايي ي ،وأنه "أ اء منضب ".

وأوضح المح ل العسفكري ففي صفحيم "يف يعوت أحرونفوت" ،ألفيك

فيشفمان ،أن "ليبرمفان يف رك اآلن

أنهففم يتففابعون أ اءه تحففت ع س ف مكب فرة ،ويتولعففون أن يحففرل النففا ي .وفففي الولففت نمسففه ،ي ف لقون فففي
حجم وزنه في القيا ة األمني  ،وكيفف يقفف أمفام ريفي

الحكومف ووزيفر األمفن الف اي ي وهييف األركفان

العام  .وال يزال حريصا ع خ عزل نمسه عنهم ،يوهر بب لف ورب ف عنفل ،ليقفول إنفه ال يعتفزم التنكفر

كرجففل عسففكري ،وأنففه مف ني يشففرف ع ففخ الجففير" .وأضففاف فيشففمان أنففه إذا أ ار ليبرمففان السففير ع ففخ
أرض ص ب  ،يالل األشهر األولخ لواليته ع خ األلل" ،ع يفه أن ي تفزم (بيبفرة) المهنيفين ،ففي الجفير

واالستيبارات ،وبالحقايل والمصالح البار ة ،وأن يضع العوا ف جانبا".

التاريخ :السبت 2016/6/11
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واعتبف ففر فيشف ففمان أن ليبرمف ففان ألف ففر ر المعف ففل اإلس ف فرايي ي ع ف ففخ العم ي ف ف بالتشف ففاور مف ففع ليف ففا ة الجف ففير
واالستيبارات العسكري  .وروم أنه تقرر فرض عقوبات جماعي ض الم س ينيين في الضفم الغربيف ،

وأهمها تجمي تصاريح ال يول إلسراييل الممنوحف ل ف  83ألفف ف سف يني ،إال أن المح فل أشفار إلفخ أن
"هففذه ب الف مسففاوم " تف ل ع ففخ بيعف االحففتالل اإلسفرايي ي البغففيض" .التسففهيالت هففي مسففأل تتغيففر
مع الوروف :نحن نمنح تسهيالت لكي يكون هناك شييا يمكننا أن نأيذه".

مففن جانب ففه أش ففار المح ففل العسففكري ف ففي "ه ففلرت " ،ع ففامو

هرييففل ،إل ففخ أن التقفف يرات لف ف ى الج ففير

اإلسفرايي ي وجهففاز األمففن العففام (الشففاباك) هففي أنففه "تتشففكل فففي الضففم ياليففا أيففرى ،سففتنمذ عم يففات

مشابه لت ك التي ولعت في سارونا" .ووفقا لهرييل ،ف ن تراجع الهب الم سف يني الحاليف "تحقفل بقف ر
كبير بمضل م بين الحزم وترجيح الرأي في الجان

اإلسرايي ي ،مع تنسيل أمني آيذ بالتحسفن مفع

أجهزة األمن الم س يني " .وأضاف هرييل أن "ليبرمان سيكتشف أن ترسان الي وات التي بحوزته في
الوروف السياسي الراهن  ،وفيما ال تري إسراييل كسر العالل مع الس

 ،مح و ل غاي ".

وتففابع أن "ليبرمففان موجففو فففي وضففع ج يف تمامففا .فقف كففان فففي الماضففي عضفوا فففي الكابينيففت ،لكففن
مسؤوليته كانت مح و ة ،فيما ريي

الحكوم ووزير األمن اعتب ار كمن يتعين ع يهما إيجفا الفر ع فخ

العم ي ففات ...اواذا أر ن ففا الحك ففم ع ي ففه بموجف ف

أ اي ففه ف ففي أيام ففه األول ففخ ف ففي منص ففبه الح ففالي ،يبف ف و أن

ليبرمففان يتمسففك بتوجففه ميففت  :إوهففار اعتف ال سياسففي اوالففخ جانبففه تشف أمنففي .وهففذا التوجففه سففيكون
محل ايتبار اآلن ،فيما في ي مي ذلك محاوالت ف س يني لتق ي النجاس (نجفاس العم يف ) ففي سفارونا،

يالل شهر رمضان".

عرب 2016/6/10 ،48

 .19الصحف اإلسرائيلية :عملية تل أبيب ..ال حلول إسرائيلية لوقف الهجمات
اعتبففرت الصففحاف اإلس فرايي ي أن الففر اإلس فرايي ي ع ففخ عم ي ف تففل أبي ف

األيي فرة جففاء متوازنففا به ف ف

إعففا ة األمففور إلففخ اله ف وء مففع الم س ف ينيين ،مشففيرة إلففخ أن "إس فراييل" ال تمت ففك ح فوالم سففحري لولففف

الهجمات الم س يني .

ولال اليبير العسكري ففي صفحيم "إسفراييل اليفوم" يفوآف ليمفور إن مفا سفتقوم بفه "إسفراييل" ففي األيفام

القا مف هففو نسففي مكففررة عمففا لامففت بففه سففابقا مففن أجففل محاولف ولففف العم يففات الم سف يني القا مف .
وأوضح ليمور أن هناك ل ار امر إسرايي يام آير باستكمال بناء الج ار الماصل جنو م ين الي يفل ،وهفي
المن ق التي يتس ل منها منمذو العم يات الم س يني في ريقهم إلفخ تفل أبيف  ،ومنهفا يصفل عشفرات

آالف العم ففال الم سف ف ينيين .وأش ففار إل ففخ أن عم يف ف ت ففل أبيف ف
التاريخ :السبت 2016/6/11
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الهجمات الم س يني يالل الشهرين األييرين ،وتزاي واضح في التعاون األمني بين إسراييل والس
الم س ف يني  ،وأك ف وجففو ميففاوف إس فرايي ي مففن أن أي ر كبيففر عق ف
وام عنف ج ي ة ،وال سيما في شهر رمضان.

من جهته ،لال الكات

العم ي ف ل ف ي ف يل المن ق ف فففي

في مولع "نيوز ون" ناحوم برنياع إن "إسراييل" ال تم ك سبيالم واضحام ل قضاء

ع ففخ الهجمففات الم س ف يني  ،اوان تففل أبي ف

الففذي تعانيففه م ين ف

باتففت تعففاني مففن ذات الوالففع الصففع

س يروت ع خ ح و وزة بمعل تواصل إ الل الصواري الم س يني .

أمففا اليبيففر العسففكري فففي صففحيم ي ف يعوت أحرونففوت رون بففن يشففاي فقففال إن شففهر رمضففان ي ه ف

مش ففاعر المسف ف مين ،اوان عم يف ف ت ففل أبيف ف

األييف فرة لف ف تتك ففرر ف ففي األس ففابيع القريبف ف  ،وتبق ففخ األس ففي

الصعب  :كيف نجح المنمذان في يول إسراييل ،ومن ساع هما؟ وأضاف أن العم ي تتسم بالتي ي

والمهني ف الواضففح أكثففر مففن سففابقاتها روففم أن المنمففذين لامففا بهففا مففن ون توجيففه مففن أح ف  ،وهمففا ال
يتبعان لتنويم معين ،ولم يع ن أي تنويم مسفؤوليته عنهفا .وأوضفح بفن يشفاي أن المكفان الفذي ولعفت

فيففه العم ي ف ربمففا كففان يع مففه المنمففذان مسففبقا ،وكففان لوجففو مقففر و ازرة ال ف فاع اإلس فرايي ي بففالقر منففه
مغزى من لب هما ،مشي ار إلخ أن األجهزة األمني التابع ل س

الم س يني ت قت بالوا عن ايتمايهما

من بيتيهما لبل أيام ،وكانت ل يها مياوف من أنهما يري ان تنميذ عم ي مس ح .

ويتم بأن "التوصي المهم مفن عم يف تفل أبيف

أن لفوات األمفن اإلسفرايي ي يجف

جاهزيتها واستع ا ها يالل شهر رمضان ،ألن ما حصل في تل أبي

أن تبقفخ ففي كامفل

لابل ل تكرار لريبا".

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/11 ،

ضد نتنياهو
 .21القناة العبرية الثانية :الشرطة اإلسرائيلية تجري تحقيقا سريا ّ
الق  -ترجم ياص  :كشمت القناة العبري الثانيف  ،مسفاء يفوم الجمعف  ،أن وحف ة التحقيفل الياصف
الفوزراء بنيفامين نتنيفاهو .وأوضفحت القنفاة ،أن

في الشفر اإلسفرايي ي تجفري تحقيقفام سفريام ضف ّ ريفي
التحقيل يجري في سري تام بشأن لضفايا لفم يسفمح بنشفرها أو لفم يفتم اال فالع بعف ع فخ تماصفي ها،

إمكاني ف تففور نتنيففاهو بقضففايا جنايي ف س فري لففم يمصففح عنهففا.

مشففيرةم إلففخ أن مففا يجففري هففو فح ف
وأشففارت إلففخ أن الناي ف العففام اإلس فرايي ي افييففاي من ف لب يت وممففوض الشففر
بنمسيهما هذا التحقيل.

التاريخ :السبت 2016/6/11
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 .21يافة الناصرة :حظر نشر تفاصيل جريمة "تدفيع الثمن"
تحرير لاسم بكري :أص ر لاضي محكمف الصف ح ففي الناصفرة يفوم الجمعف أمفر حوفر نشفر ع فخ أي
من تماصيل التحقيقات في جريم حرل السيارتين وكتاب عبارات معا يف ل عفر ع فخ شفاحنات بقريف

ياف الناصرة ،وكذلك منع نشر هوي أي من المشتبهين ،وذلك حتخ يوم ."2016/6/17
واسففتجابت بففذلك المحكم ف ل ف

الشففر  ،وأص ف رت األيي فرة بيان فام جففاء فيففه أن "التحقيقففات مسففتمرة

تم اكتشاف أمرها
وتجريها وح ة مكافح الجرايم القومي  ،بشبهات الجريم القومي  ،ت فيع الثمن ،التي ّ
صففباس اليففوم ،الجمعف  ،بيافف الناصفرة وشففم ت إضفرام النيفران فففي مففركبتين وكففذلك يف عبففارات نازيف

معا ي ".

عرب 2016/6/10 ،48

 .22هآرتس :إعادة مسح " "62ألف دونم من أراضي الضفة لصالح االستيطان
كشففمت صففحيم "هففلرت " العبري ف بففأن اإل ارة الم ني ف لامففت فففي العففام  2015ب عففا ة مسففح ي فراي

ألف ونم من أراضي الضم  ،بشكل ي مح إلخ نوايا البناء ع يها بشكل مترامي األ راف.
ويجري إعا ة مسح اليراي من لبل الم يا

يسمخ فالم "اليف األزرل" ،والفذي يمحف

62

يفراي

األراضي التي اعتبرت أراضي ول في القفرن الماضفي .ويفتم مسفحها بوسفايل يجيتفال ليقف  .ويشفار

إلففخ انففه مففن اجففل السففماس بالبنففاء ع ففخ األ ارضففي التففي اعتبففرت أ ارضففي ولف لبففل  ،1999يجف

ع ففخ

اإل ارة الم ني إعا ة مسحها.

ويعنففي ل فرار مسففح ي فراي هففذه المسففاح مففن األ ارضففي ،بمثاب ف لم فزة كبي فرة فففي إعففا ة مسففح الي فراي ،

مقارنف بالسففنوات السففابق فمففي  2014أعيف مسففح يفراي  20ألففف ونففم ،وفففي  2013تف ّفم مسففح  13ألففف
ونففم فقف  .وكمففا يبف و فف ن أحف أهف اف هففذه الي فوة هففو منففع الم سف ينيين الففذين يقيمففون فففي منففا ل

إ الل النار من االلتمفا إلفخ المحكمف الع يفا ضف ّ األعمفال الجاريف حفول بيفوتهم .ويسفو االفتفراض
تم إنشاء المباني
تم مسح اليراي ع خ أنها أراضي ول  ،فستتمكن إسراييل من اال عاء بأنه ّ
بأنه إذا ّ
الم س يني ع يها بع اإلعالن عنها كأراضي ول .
وحسف ف

تقس ففيم المن ففا ل الت ففي أعيف ف مس ففح يراي ه ففا ،يمك ففن ال ففتكهن أي ففن تن ففوي ال ولف ف الس ففماس ببن ففاء
مسففتعمرة نوك ف يم إعففا ة مسففح ي فراي لمسففاح  962ونففم،

مسففتعمرات .وبنففاء ع يففه فق ف تف ّفم إلففخ جان ف
والففخ جان ف مسففتعمرة ويتيففت ثالث ف ونمففات ،بينمففا ال تقففع الف ف 43ونففم التففي أعي ف مسففحها فففي من ق ف
ترلوميا إلخ جان

مستعمرة لايم .
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ولال الباحث في مجال االستي ان رور اتاك
إعا ة المسح موجه بشكل يا

لصحيم "هلرت " انه "من المهم أن نمهفم بفأن جهفو

إلخ عمل الضم والمستعمرات القايم بعي ا عن "كتل االستي ان"،

وكففذلك إلففخ أ ارضففي أع نففت عنهففا "إسفراييل" فففي السففابل كمنففا ل إل ففالل النيفران ،بففالروم مففن أنففه مففن

الواضففح بأنهففا جففزء مففن ميففزون األ ارضففي التففي تسففتي مها "إس فراييل" بشففكل ت ف ريجي ليففتم بع ف ذلففك
تس يمها ل مستعمرات.

عمان2016/6/11 ،
الدستورّ ،

 .23معاريف :خوذة ستغير عالم الحرب البرية في الجيش اإلسرائيلي
أور ت صففحيم معففاريف فففي ع ف ها الصففا ر يففوم األربعففاء  ،2016/6/8أن شففرك "البيففت اإلس فرايي ي "

كشففمت عففن يففوذة ج ي ف ة ( )ironvisionيسففت يع المقاتففل أن يففرى بص فريام صففورة كام ف بزاوي ف 360

رج ف حففول ال باب ف فففي ال يففل والنهففار وذلففك ون أن ييففا ر وييففرج أرسففه منهففا .وأشففارت الصففحيم

العبريف  ،أن هفذا الت ففور الحاصفل فففي جفزء مهفم مففن معف ات الجففير ،يعف مفن أهففم التحسفينات الكبيفرة

والتفي سفتعرض فففي معفرض يوروسففتوري  2016بعف أيففام ل ي ف ففي السففول األوروبيف ولريبفام ففي سففالس

الم رعات في الجير اإلسرايي ي .ويتولع أن تغير هذه اليوذة عالم الحر البري  ،وتشبه يوذ ياري
سففالس الج فو ،ومب ف أ عم هففا أن تجعففل المحففار

ايففل ال باب ف أو الم رع ف أو أي مركب ف ال يوج ف فيهففا

نوافذ تجع ه يت قخ صور من حوله في الولت المناس .

يففأتي ذلففك بع ف ألففل مففن شففهر مففن إعففالن جففير االحففتالل ،عففن نجففاس منووم ف

صارور في البحر أ ل ع يها تسمي "القب الح ي ي البحري ".

فاعي ف فففي اعت فراض

عمان2016/6/11 ،
الدستورّ ،

" .24إسرائيل" تحيي حرب 2006

يحيففخ بففول :أحيففت "إسفراييل" أمف
(بحس ف

ذكففرى مففرور عشففر سففنوات ع ففخ عف وانها ع ففخ لبنففان عففام 2006

التقففويم العبففري) .الك مففات التففي ألقيففت فففي المناسففب  ،بحضففور عففايالت القت ففخ مففن الجففير

اإلسف فرايي ي وعف ف م ففن المس ففؤولين السياس ففيين واألمني ففين ،ر ت مض ففمون الك م ففات الت ففي ألقي ففت ف ففي

المناسب

وال السنوات العشر الماضي .

تح ث في المناسب وزير ال فاع أفيج ور ليبرمان ،وعضو المج ف

الفوزاري المصفغر ل شفؤون األمنيف

والسياسي  ،نمتالي بينت ،وأيضا لاي المن ق الشفمالي ففي الجفير اإلسفرايي ي ،افيفف كويفافي .اال ان

الك مف البففارزة كانففت لبينففت ،الففذي ش ف ع ففخ توجيففه الته ي ف ات إلففخ لبنففان ك ول ف إذا نشففبت المواجه ف
التاريخ :السبت 2016/6/11

العدد3961 :

ص

17

الكبرى مع حز هللا .الته ي ات لفم تحمفل ج يف ا ،وهفي تكفرار لمضفمون مفا أ قفه مسفؤولو العف و ففي
الماضففي .ولففال بينففت إن ع ففخ "إس فراييل" أن تبنففي عقي ف ة ج ي ف ة ل حففر المقب ف  ،تكففون فيهففا ال ول ف

ال بنانيف ف ه ففي العنف فوان إن تجف ف ت الح ففر " ،فح ففز هللا ه ففو لبن ففان ولبن ففان ه ففو ح ففز هللا ،وال بن ففانيون

يتعاونون معفه مفع روبف اوا ار ة" .وأضفاف "هفم (ال بنفانيون) ين قفون مفن اعتقفا يفا

عن أنمسنا ،وأننا سنمرل بين حز هللا وال ول ال بناني  ،لكنهم واهمون".

بأننفا لفن نف افع

وفي موازاة الته ي  ،عا بينت ل تعبير عن اإلحبا والييب من نتيج حفر عفام  ،2006وكفرر إ انتفه

أل اء الحكوم والقيا ة العسكري في "إسراييل" ،التي لا ت في حينفه إلفخ النتيجف المييبف ففي مواجهف

حففز هللا .ولففال فففي مولففف الفففت لرتففي مففن الحففرو " :ألسففمت فففي السففابل ،وانففا اآلن أج ف القسففم،
بفأنني لفن أوافففل ع فخ إرسففال أي جنف ي إلففخ أي معركف مفا لففم اكفن اع ففم بفان إرسففاله ضفروري" .وربف

بينت ،بين عم ي تل أبي

األييرة ،والسي نصر هللا ،كمحرك وير مباشر ل منمذين.

التصففرت ك مف ف ليبرم ففان ع ففخ عم يف ف إ ففالل الن ففار ف ففي ت ففل أبيف ف  ،م ففع تكففرار الته يف ف بف فأن المنم ففذين
والمرسف ين والمحرضففين سففي فعون الففثمن و"سنصفل إلففيهم واحف ام واحف ام" .وأكف افيففف كويففافي أن الوالففع

الففذي كففان سففاي ام عففام  2006ل ف تغيففر ،وأن الجففير اإلس فرايي ي هففو اليففوم اكثففر اسففتع ا وحزم فام أمففام
مواجه محتم مع حز هللا في لبنان.

األخبار ،بيروت2016/6/11 ،

 .25معلومات جديدة عن تصدير "إسرائيل" السالح لرواندا وجنوب السودان
الناصرة :يست ل من ر النياب العام في "إسراييل" ع خ

المحامي ايتي ماك ففتح تحقيفل جنفايي

ضف ّ المسففؤولين عفن صففا راتها األمنيف إلففخ روانف ا أنهففا أولمفت تصف ير سفالحها فقف بعف أسففبوع ع ففخ
نش ففو الح ففر األه يف ف  .ويتض ففح أن المف ف ير الع ففام ل ففو ازرة األم ففن ف ففي حكومف ف االح ففتالل ل ففام بتجميف ف
الصا رات األمني إلخ روان ا فق بع سفت أيفام مفن بف ء حفر اإلبفا ة الجماعيف عفام  1994مفا يعنفي

أن األس ح اإلسرايي ي استي مت في المجازر بيالف المزاعم اإلسرايي ي الرسمي منتهك حو امر وليام
ص ر عن األمم المتح ة ولتها.

وكان المحامي ماك ل توجه إلخ النياب العام في أي ول /سفبتمبر  ،2014لكنفه تسف م الفر لبفل أسفبوع

فق .
وحس

تصريح النياب لامت "إسراييل" بتجمي كل نشا ات التص ير األمني إلخ روان ا بع عف ة أيفام

من ب ء المعارك بين القبايل هناك ،ولذلك ال يوج مبرر لمتح تحقيل جنايي ض ّ أي من اإلسرايي يين
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بشففبه التففور فففي عم يففات اإلبففا ة الجماعي ف  .ولالففت النياب ف إن وثففايل و ازرة األمففن تبففين بففأن الم ف ير
العام ل و ازرة آنذاك ،افي عبري ،أمر بتجمي الصا رات إلخ روان ا وبرون ي في .1994/4/12

وجاء القرار بع ست أيام من حر اإلبا ة التي ذبح ياللها نحو  800ألف إنسان ،شك وا نسب %20
من مجموع السكان ،و %70من لبي التوتسي.

ويبف و أن "إسفراييل" ال تكتففرث حقيقف بانتقففا ات مففن يارجهفا و اي هففا ع ففخ ورهفا فففي تصف ير السففالس
ألمففاكن سففاين فففي العففالم يسففتي م بارتكففا

ج فرايم ض ف البش فري  .وبففاألم

كشففف أن النياب ف العام ف

بففت مففن المحكم ف فففرض الس فري ع ففخ االلتمففا الففذي ل متففه النايب ف تمففار ازن ف برغ (مي فرت ) ض ف ّ
تص ير أجهزة تعق إسرايي ي إلخ جنو السو ان ،والتي تستي م لتعق المعارضين ل نوام هناك.
كما ت ال

إسراييل ب جراء النقار في المحكم الع يفا وراء أبفوا

بفارون إجفراء مف اوالت ففي االلتمفا

مغ قف بعف ما لفررت القاضفي عنفات

أمففام هييف مؤلمف مففن ثالثف لضفاة .وي ف

االلتمفا

الفذي ل مففه

المحامي ايتي ماك نمسه إص ار أمر احترازي يأمر وزير األمفن وو ازرتفه وو ازرة اليارجيف وريفي

مرالب الصا رات األمني  ،بتمسير ع م ليامهم ب لغاء تريي
انتهاء الحر االه ي في جنو السو ان.

لسفم

تص ير أجهزة التعق  ،ع خ األلل حتخ
القدس العربي ،لندن2016/6/11 ،

" .26إسرائيل" تغير سياستها إزاء سورية في مرحلة ليبرمان
تففل أبي ف

 -نويففر مج ففي :صففرس مسففؤول كبيففر سففابل فففي الجففير اإلس فرايي ي بففأن عم يتففي القصففف

ال تين نمذتا جنوبي م ين حم

بوس سوري الغربي في م ع األسبوع ،ال تين نسبتا إلخ "إسراييل"،

تعتب فران "لم فزة فففي ور إس فراييل فففي سففوري " ،وأنهمففا ت ف الن ع ففخ أن "عه ف أفيج ف ور ليبرمففان فففي و ازرة

ال فاع سيشه تغيي امر م حووام في السياس المتبع حتخ اآلن".
جاء هذا التقييم بشكل يا

؛ ألن القصف حصفل ففي عمفل سفوري لفم تصفل إليفه القفوات اإلسفرايي ي

من ففذ ت ف ف ميرها المماعف ففل الن ففووي لف ففر م ين ف ف

ي ففر الف ففزور عف ففام  ،2007ول ففال المس ففؤول اإلس ف فرايي ي إن

ال ايرات التي نمذت الغارتين ع خ ميازن األس ح التابع لما يسفمخ "حفز هللا" ففي من قف حمف

،

كانففت مكشففوف ع ففخ المضففا ات الجويف السففوري  ،لكففن الجففير السففوري لففم يعترضففها .ورب ف بففين هففذا
القصففف وزيففارة ريففي

الففوزراء اإلس فرايي ي بنيففامين نتنيففاهو لموسففكو .ولففال إنففه ال يسففتغر أب ف أ هففذا

التزامن "،فالتنسيل اإلسرايي ي الروسي في سوري ب غ أع خ رج من التمهم ،كل لمصالح اآلير".

الشرق األوسط ،لندن2016/6/11 ،
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 .27نحو مئة ألف فلسطيني يتحدَّون االحتالل ويصلّون الجمعة بالمسجد األقصى

رام هللا :أ ى مي ألف ف س يني صالة الجمع األولخ من شهر رمضان ففي رحفا

المسفج األلصفخ

المبارك ،ع خ روم ال ول األمني الذي فرضفته السف ات اإلسفرايي ي ع فخ الضفم الغربيف بعف عم يف

تل أبي  ،اوالغاء تصاريح منحتها لف  83ألف ف س يني ل يول إلخ القف

والصفالة ففي األلصفخ ،ففي

ول ففت أعرب ففت مموض ففي حق ففول اإلنس ففان التابعف ف لهم ففم المتحف ف ة ع ففن ل قه ففا الشف ف ي م ففن ر السف ف ات

اإلسرايي ي الذي لالت إنه "يتضمن ت ابير يمكن أن ترلخ إلخ عقا
وأع ن الم ير العام لهولفاف ففي القف

الشفي عفزام الي يف

جماعي وير لانوني".

أن حفوالخ  100ألفف شفي

األلصخ مقارن بف  250ألمام العام الماضي.

صفّوا ففي

الحياة ،لندن2016/6/11 ،

 .28االحتالل يهدم منزل الطفل األسير "ادعيس"
الي يل :ه مت لوات االحتالل الصهيوني ،فجر اليوم السبت ،منفزل ال مفل األسفير مف ار بف ر ا عفي

( 15عاما) من ب ة بيت عمره جنو الي يل ،جنوبي الضم المحت ؛ ضمن سياس العقا
ب عوى تنميذه عم ي

عن ،فيما شنت حم

هم واعتقاالت في أرجاء متمرل من الضم .

الجماعي

وأفا مراس نا أن لوات كبير من الجير الصهيوني حاصرت الب ة فجرا ،فيما اعت خ عشفرات القناصف

الص ففهاين أسف ف ح المن ففازل ،و اهمف فوا من ففزل عاي ف ف ال م ففل األس ففير وأي ففوهم ب ففالقوة ون أن يس ففمح له ففم
بف يراج أي شففيء مففن محتويففات المنففزل ،واحتجففزوا فففي العفراء ،كمففا أي ففي السففكان المجففاورون ل منففزل

المسففته ف .وذكففر أنففه ج ارفففات االحففتالل مففرت المنففزل المكففون مففن ففابقين ويففؤوي  10أفف ار  ،وسففوته
باألرض ،وسف مواجهفات شف ي ة مفع الشفبان الفذين تصفوا ل قفوات الصفهيوني ورشفقوها بالحجفارة ،فيمفا

با رة ت ك القوات إل الل النار والقنابل المسي ل موع.
يشففار إلففخ أن ل فوات االحففتالل تففتهم ال مففل ا عففي

بتنميففذ عم ي ف

عففن فففي  ،2016/1/19أ ت لمقتففل

مستعمرة ايل مستعمرة عتناييل المقام ع خ أراضي الموا نين في الي يل.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/11 ،

" .29أسرى فلسطين" 57 :محر ار من صفقة شاليط خلف القضبان منذ عامين
وفزة  -اريف الفففي :لالففت وحف ة ال ارسففات فففي مركففز أسففرى ف سف ين ،إن لفوات االحففتالل التفزال تعتقففل
 57أسي امر محر امر ،بيفنهم أسفيرة واحف ة ،مفن الفذين أ فل سفراحهم ضفمن صفمق تبفا ل األسفرى المعروفف
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شففعبيام ب فف"صمق شففالي " ،التففي تمففت أوايففر عففام  ،2011مففا شففكل يرل فام واضففحام وي ي ف امر ل صففمق التففي
تمت برعاي مصري وضمانات بع م عو تهم إلخ السجن مرة أيرى.

وأوضففح النففا ل اإلعالمففي ل مركففز الباحففث ريففاض األشففقر أن االحففتالل أعففا األحكففام السففابق لف ف 53
ر أعيف ف ت أحك ففامهم الس ففابق وه ففخ أحك ففام عاليف ف أو بالمؤبف ف ات ،بينم ففا 3
أس ففي ار بي ففنهم  50أس ففي امر مح ففر ام

محففررين آيفرين فرضففت ع ففيهم أحكففام أيففرى ميممف تيت ففف عففن األحكففام السففابق وهففم عميف األسففرى
نايل البرووثي بالسجن لم ة  30شه امر ،فيما حكم ع خ نايف الشوامرة بالسجن لم ة  4سنوات.

وذكر أن اعتقال محرري صفمق وففاء األحفرار لفم يكفن مرتب فا بعم يف ايتمفاء المسفتو نين ففي الي يفل

منتصففف العففام  ،2014اوانمففا بف أ بعف إتمففام الصففمق بشففهرين فقف  ،حيففث بف أ االحففتالل ب عففا ة اعتقففال
بعضففهم بحجف عف م حضففورهم إلفخ مقففار اإل ارة الم نيف أو يففروجهم مففن منففا ل سففكناهم ،واسففت عاء
آيرين ل مقاب  ،بينما الع األكبر من هؤالء المحررين تم ايت افه بع حا ث الي يل ،حيث ايت فف

االحتالل  74محر امر فع واح ة.

الخليج ،الشارقة2016/6/11 ،

 .31هيئة األسرى 20 :أسي ار يقبعون في مشفى سجن الرملة بظروف قاسية
إن معاناة األسرى المرضخ القابعين فيما يعرف
المحررين ّ
ال ي ونايم :أع نت هيي شؤون األسرى و ّ
الرم ف " تتضفاعف يففالل شفهر رمضفان المبفارك ،مففع مما ف إ ارة المشفمخ ففي إ يففال
"بمشفمخ سفجن ّ
مضاني الالزم  ،ومواص سياس الحرمان ال ّبي المتع ّم ة بحقّهم.
الر
ّ
االحتياجات ّ
ّ
فاعا
أن  20ما
الصا ر الجمع ّ ،
أسير يقبعون في "مشمخ الرم ف " ،يعفانون أوض م
وبينت الهيي  ،في تقريرها ّ
ّ
الشهر المضيل وهم حبيسي الج ران واألمفراض ،وبعيف ين عفن
صحي
امنا مع يول ّ
ونمسي صعب تز م
ّ
ّ
عايالتهم وذويهم.

عرب 2016/6/10 ،48

 .31قرار اعتقال إداري بحق أسير يعاني شلال نصفيا
نففاب

 :أص ف رت محكم ف سففالم العسففكري  ،ل ف ار امر بتحويففل األسففير المصففا

حففافو ش فري ة ،مففن م ين ف نففاب
الي ففا

بالش ف ل النصففمي ييففر هللا

إلففخ االعتقففال اإل اري لم ف ة  6أشففهر ،ون م ارعففاة لوضففعه الصففحي

 .ول ففال إع ففالم األس ففرى ب ففأن لف فوات االح ففتالل اعتق ففت المف فريض المص ففا

 2016/5/21يففالل مففروره عبففر "حففاجز عسففكري ممففاج " ،ع ففخ مف يل م ينف نففاب
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منزلففه ع ففخ كرسففيه المتحففرك ،ولامففت بنق ففه عبففر سففيارة إسففعاف إلففخ م اركففز التحقيففل ،ومف ت اعتقالففه
لمرتين ل نور في م مه حيث البت النياب العسكري منذ الج س األولخ تحوي ه إلخ اإل اري.

الدستور ،عمان2016/6/11 ،

" .32أوتشا" :شهيدة فلسطينية و 99إصابة برصاص االحتالل خالل أسبوعين
رام هللا  -ي ف ون مو ففوم :أفففا ت تقريففر صففا ر عففن مكت ف

األمففم المتح ف ة لتنسففيل الشففؤون اإلنسففاني

؛ بيففنهم

"أوتشففا" ،أن لفوات االحففتالل اإلسفرايي ي لت ففت سففي ة ف سف يني وأصففابت  99موا منففا بالرصففا
 30م ف ف مفال وامف ف فرأة ،ي ف ففالل أس ف ففبوعين .ورصف ف ف تقري ف ففر "أوتش ف ففا" انتهاك ف ففات االح ف ففتالل بح ف ففل المف ف فوا نين
الم سف ف ينيين؛ ي ففالل المتف فرة الممتف ف ة م ففن  24أي ففار /م ففايو الماض ففي إل ففخ الس ففا

م ففن حزيف فران /يوني ففو

 167عم ي ف ف

هف ففم وتمتف ففير لمنف ففازل

الجماعي بحل الم س ينيين.

الجاري ،مؤك م ا أن س ات االحتالل واص ت سياس العقا
ينيا؛ بيففنهم يم ف نسففاء
وذكففر التقريففر األممففي أنففه منففذ م ففع عففام  ،2016استشففه  53موا منففا ف س ف م
مال بزعم محاولتهم تنميذ عم يات عن ،مقارن بف  89في الربع األيير من عام .2015
و 13م

ورص ف ف مكت ف ف أوتشف ففا ،اعتقف ففال االحف ففتالل لف ف ف  240موا منف ففا ،عق ف ف
الم س ينيين ،الفتما النور إلخ أن  35في الماي من االعتقاالت كانت في الق

المحت .

قدس برس2016/6/10 ،

 .33مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية في الناصرة والجليل
القف

المحت ف  -كامففل إبفراهيم :الف م مسففتو نون امف

الجمعف ع ففخ حففرل شففاحنتين وكتابف عبففارات

معا ي ل عر ع فخ سفيارات تابعف لعاي ف نع ارنفي ففي يافف الناصفرة المحت ف عفام  ،1948ممفا أ ى إلفخ
ولففوع أضفرار جسففيم  .ولالففت العففايالت الم سف يني التففي تضففررت فففي الناصفرة إن الحف يث عففن يهففو
مت ينين شاه وهم في كاميرات المرالب  ،ع خ ما يب و انتقاما ور ا ع خ عم ي تل أبي .

ولففال إبفراهيم نع ارنففي صففاح
اليففا

الشففاحنات :فففي تمففام السففاع الثالثف صففباحا رالبففت الكففامي ار فففي المولففف

بففي ،و يففل يهففو مت ف ينون كمففا وهففر فففي الكففاميرات ،ولففاموا بكتاب ف شففعارات معا ي ف ل عففر

وانتقاما ل عم ي التي ولعت في م ين تل أبي
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 .34االحتالل يقمع المسيرات األسبوعية السلمية في الضفة
وكاالت :لمعت لوات االحتالل ،أم  ،المسفيرات األسفبوعي السف مي المناهضف ل مسفتعمرات والجف ار
الماصل العنصري ،التي شارك فيها عشرات من الم س ينيين والمتضامنين األجان .

فمي ل قي ي  ،لمعت لوات االحتالل مسفيرة لريف كمفر لف وم األسفبوعي المناهضف لالسفتي ان والم البف
بمففتح شففارع القري ف المغ ففل منففذ أكثففر مففن  13عام فام لصففالح مسففتعمرة "ل ف وميم" المقام ف ع ففخ أ ارضففي
القري .ولال منسل المقاوم الشعبي في القري م ار شتيوي ،إن لوات االحتالل هاجمت المشاركين في

المسيرة بقنابل الغاز المسي ل موع والرصا

المع ني المغ ف بالم ا  ،مما أ ى إلصاب العشرات

من المتواهرين بااليتنال .وفي رام هللا ،شارك عشرات الموا نين والمتضفامنين األجانف  ،ففي مسفيرة
لري ب عين األسبوعي الس مي المناهض لج ار المصل العنصري ومصا رة األراضي.

الخليج ،الشارقة2016/6/11 ،

 .35حيفا :حملة شعبية لحماية أمالك وقف حيفا
ال ي ف ونففايم :بع ف أن نجففح مو ّك ففو فففاع وناش ف ون سياسف ّفيون مففن كافّ ف األح ف از والقففوى الو ّني ف ،
األهمي  ،يتمثّل ب ب ال صمقات بيع أمالك تعو لولفف
باستص ار لرار لضايي عام  ،2013واي في
ّ
الصففمقات ت ففك .وألجففل هففذه الغاي ف وويرهففا مففن األه ف اف
حيمففا ،توف ّفل المسففأل اآلن ،رهففن إعففا ة مب ففغ ّ
فعبي هف فت
الرامي إلخ الحمفاو وصفيان أمفالك ولفف حيمفاُ ،عقف وهفر يفوم الجمعف ففي حيمفا ،ولمف ش ّ
ّ
المعرض ف لي ففر االسففتيالء ووضففع الي ف مففن لبففل ال ّ ول ف  ،وع ففخ أرسففها
لحماي ف مجمففل أولففاف حيمففا،
ّ

الس ف ات اإلس فرايي ّي  ،مففن أجففل
يتعرضففان لهجم ف مكثّم ف مففن لبففل ّ
مسففج ومقب فرة االسففتقالل ،ال ففذين ّ
تصميتها ومصا رتها ومحوها من تاري حيما.
الصف ففحافي ،إذ ولف ففف
وفف ففور انتهف ففاء صف ففالة الجمع ف ف  ،شف ففارك ع ف ف كبيف ففر مف ففن المص ف فّين فف ففي المف ففؤتمر ّ
ّ
المشاركون ففي سفاح تابعف لولفف حيمفا ،حيفث اسفتولمنا أحف سف ّكان العمفارة الحضفور ،والمع ّفرض هفو
ي
وعاي ته إليالء من بيتهم التّابع لم ّ
كي األولاف ،ول تجمهر حضور اليوم أمام منزله ،في عم رمز ّ

تميففض عنهففا ،إلففخ تحشففي
لقضف ّفي المه ف ّ ين بففاإليالء .وه ف فت الولم ف
االحتجاجي ف والمففؤتمر الففذي ّ
ّ
السف ف ّكان م ففن حيم ففا وم ففن أرج ففاء ال ففبال الميت مف ف  ،ل ول ففوف إل ففخ جانف ف المح ففامين و عمه ففم
واس ففتق ا
ّ

النكب .
ممن عاشوا في حيما ،لبل ّ
ومسان تهم الستعا ة أمالك حيما ،وتعي الوجه األبيض ل م س ّ
ينيين ّ
عرب 2016/6/10 ،48
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 .36برنامج غزة للصحة النفسية :الحرب اإلسرائيلية "زادت من عمالة األطفال
وكففاالت :فيمففا يسففتع العففالم إلحيففاء يففوم "ال لعمالف األ مففال" يففوم وف وفيمففا أرلففام عمالف األ مففال فففي
العالم تتراجع من  246م يونا في العام  2000إلخ  168م يونا اليوم ،بحس
يبقخ الوضع في ل اع وزة مأسويا .وبحس

المنوم العالمي ل هجفرة،

األرلام الم س يني الرسمي  ،تضاعف في يم

سفنوات

عف األ مفال الم سف ينيين الفذين يعم فون وتتفراوس أعمفارهم بفين عشففر سفنوات و 17سفن  ،وب ففغ .9700
ويعففير حفوالي نصففف سففكان وفزة البففالغ عف هم  1.9م يونففا تحففت يف المقففر .وتففوزع مسففاع ات ع ففخ

حوالخ  80في المي من السكان ،بينما تصل نسب الب ال الخ  ،%45وهي من األع خ في العالم.
عايف ف ة كس ففا

وتؤكف ف االيتصاص ففي ف ففي ع ففم ال ففنم

م ففن "برن ففام وففزة ل ص ففح النمس ففي " أن الح ففر

اإلسرايي ي " از ت من عمال األ مال وكذلك سوء الوضع السياسفي وااللتصفا ي" .وتضفيف "أصفبحت
واهرة العمال مؤش ار ي ي ار الن األ مال ما بين  5و 17عاما يقومون بأعمال صعب ج ا ال تتناسف

مع أعمارهم وأجسا هم وال ل راتهم العق ي .

المستقبل ،بيروت2016/6/11 ،

 .37تقرير %70 :من عمال غزة فقراء والبطالة في صفوفهم بلغت %60
لففال االتحففا العففام لنقابففات عمففال ف سف ين إن  % 70مففن عمففال ل ففاع وفزة يقبعففون تحففت يف المقففر
والمقر الم لع ،الفتا أن نسب الب ال في صموفهم وص ت إلخ  .%60وأوضح االتحا العام في تقرير

أص ره حول والع العمال ،أن العام الماضي ( )2015األسفوأ ففي تفاري الحركف العماليف بم سف ين بعف

ارتمففاع أعف ا العمففال المتع ففين عففن العمففل لنحففو  213ألففف عامففل فففي ل ففاع وفزة ،مبينففا أن تضففييل
الحصففار اإلس فرايي ي ع ففخ الق ففاع منففذ عشففر سففنوات أثففر ع ففخ جميففع المجففاالت الص فناعي والزراعي ف

وأح ف ث ش ف ال وضففر ار كبي ف ار فيهففا .فمففي ل ففاع البنففاء واإلنشففاءات ،لففال االتحففا  :كففان يعمففل فففي هففذا

الق ففاع ل اربف ف  40أل ففف عام ففل بص ففورة مباشف فرة ،و 30أل ففف عام ففل بص ففورة وي ففر مباشف فرة ،إال أن ففه بعف ف
الحصار اواوالل المعابر أصبح ل اع اإلنشاءات متع ل بصورة شبه كام .

وعن الق اع الزراعي ،أضاف :لبل الحصار كان يعمل ففي هفذا الق فاع ل اربف  40 – 35ألفف عامفل،
ولكن مع استمرار إوالل المعابر ونق

الموا الالزم من مبي ات حشري وأسم ة زراعي ول الف عم

لهم ،تراجعت أع ا العمال إلخ  15ألف عامل.

وبففين أن أعف ا عمففال الييا ف والغففزل والنسففي ب غففت فففي السففابل  9000عامففل ،منوهففا إلففخ انيمففاض

ل ف رات أن المصففانع اإلنتاجي ف المع ي ف التففي ال تتجففاوز  ،%20إال انهففا اسففت اعت تشففغيل نحففو 1000

عامل في هذا الق اع.
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وبحس

االتحا  ،ف ن ل فاع الصفناعات المع نيف  ،شفه تق صفا بنسفب المصفانع العام ف  ،بعف أن كفان

يضم  3900مصنع ،منوها أنه كان يعمل فيه ما يزي عن  23ألف عامل ،فضال عن ت مير االحتالل

لراب  500منشأة صناعي يالل الع وان األيير.

واسففتعرض االتحففا نتففاي حصففر أض فرار المنشففلت المتضففررة بسففب

ع ف وان عففام 2014م ،لففال :ع ف

المنشلت المتضررة ففي الق فاع الصفناعي ب فغ  936منشفأة ،منوهفا أن المنشفلت المتضفررة ففي الق فاع

التجاري  3227منشأة ،ول اع الي مات  1171منشأة ،ول اع السياح  93منشأة.

وتابع :إن عم ي حصر أضرار العام ين الذين تأثروا من الحر وفي استه اف المنشفلت االلتصفا ي

فففي ميت ففف الق اعففات تجففاوز  29,845عففامال وكففان والبيف المتع ففين عففن العمففل فففي ل ففاع التجففارة
حيث ب غت نسبتهم .%32

وع خ صعي ل اع الصناعات اليشبي  ،أر ف :تأثر باإلوالل والحصار والمنع ،حيفث تفم إوفالل مفا

يزي عن  500مصنع ،ومنجرة لهثاث ،وفق ان أكثر من  5000عامل لعم هم.
وبيصففو

ل ففاع الصففي البحففري :االحففتالل اعتقففل  70صففيا ا وصففا ر  40لاربففا منففذ اإلعففالن عففن

ولف إ الل النار بين المقاوم واالحتالل في  26آ  /أوس

2014م.

الدستور ،عمان2016/6/11 ،

 .38دراسة إسرائيلية :السيسي يسعى إلدماج "إسرائيل" بالمنطقة العربية
نشر معه

راسات األمن القومي التابع لجامع تل أبي

راس ج ي ة في األيام األييرة عن "النورة
تشي

المصري تجاه الشرل األوس الج ي " ،مشي ار إلخ أن الي وات المصري األييرة تجاه تل أبي
بسعي مصري إلخ إ ماج "إسراييل" بالمن ق العربي .

ويشير مع ال راس األكا يمي اإلسرايي ي أوفير فينتر إلخ أن مبا رة السيسي األييرة ل تعاون اإلل يمي

تمثل نق

فارل في السياس االستراتيجي ل من ق  ،وهي تشكل ايترالا ل صراع العربي اإلسرايي ي

تمهي ا لحل القضي الم س يني  ،بحيث تصبح "إسراييل" جزءا من محور إل يمي يضم مصر وع ا

من ال ول العربي األيرى .ويؤك فينتر -وهو متيص

في شؤون الشرل األوس وشمال أفريقيا

ويبير في لضايا األر ن ومصر -أن مصر تق مت ببعض الي وات لتحسين عاللاتها مع "إسراييل"
تمهي ا ل ت ور في الترتيبات الم س يني اإلسرايي ي  ،مشي ار إلخ أن الروب الحالي لمصر بالوصول

إلخ سالم ساين مع "إسراييل" مرتب
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وروم إلرار ال راس بأهمي االنمتاس المصري ع خ "إسراييل" ف نها تشير إلخ أن "المرص اإلل يمي
التي يتكرر ذكرها في اآلون األييرة عبر وسايل اإلعالم في مصر تثير نقاشات حا ة ايل الرأي

العام المصري والعالم العربي".

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/10 ،

 .39مشروعا قانوَنين لزيادة الضغط على المقاومة في لبنان

ي ت الواليات المتح ة األمريكي ي وة ج ي ة في سيال تبنيها الحر اإلسرايي ي "الناعم " ض

والشيور األمريكيين ي عوان

مشروعي لانونين في مج َسي النوا
المقاوم في لبنان ،مع رس
َ
االتحا األوروبي إلخ اعتبار جميع أجنح "حز هللا" إرهابي  .ويشير مشروعا القانونين في حيثياتهما
إلخ " ور حز هللا في العمل اإلرهابي الذي لام به في تموز  2102في ب غاريا مما تسب

بمقتل 5

موا نين إسرايي يين وآير ب غاري" .ويشيران "إلخ أن تصنيف االتحا األوروبي الجناس العسكري

لحز هللا باإلرهابي ساهم في الماضي في تعزيز التعاون بين س ات االتحا األوروبي والواليات
المتح ة األمريكي في كشف ومنع النشا ات اإلرهابي ال ولي مثل االتجار بالمي رات وتبييض
األموال" .ووفل مصا ر أمريكي  ،من وير المستبع إلرار المشروعين ،بالنور إلخ تجاو

ال يمول ار ي والجمهوري في الكونجر

الحزبين

مع سعي "إسراييل" لممارس المزي من الضغو ات ع خ

"حز هللا" .وتيتم المصا ر بالقول إن فعالي القانونين المذكورين" ،تتولف ع خ م ى استجاب

االتحا األوروبي لهما".

ول

السفير ،بيروت2016/6/11 ،

 .41الكاتب اللبناني أمين معلوف يثير الجدل بعد إطالله من شاشة إسرائيلية
أثار الكات

ال بناني البارز أمين مع وف الج ل في ب ه ويارجه ،وذلك إثر مشاركته لبل نحو أسبوع

في برنام ثقافي ع خ لناة إسرايي ي تح ث فيه عن آير كتا

ص ر له لبل نحو شهرين وتناول فيه

جان

من تاري ووجوه األكا يمي المرنسي  .ول هاجمته وجوه إعالمي وأ بي في لبنان ويارجه،

وذه

بعض مهاجميه في وسايل التواصل االجتماعي إلخ اعتبار ذلك الوهور الت مزيوني ي وة

واعتبرت إ اللته من لناة إسرايي ي بمثاب "ييان " و"سق ".

ع خ ر مساعيه ل ومر بجايزة نوبل لر ا  ،لتنضاف إلخ ما حص ه من جوايز عالمي مرمول .

في مقابل ت ك االنتقا ات ،افع آيرون عن مع وف ،واعتبروا ما لام به ي وة تنبع من صميم حقه
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في التروي لقيم الثقاف والتسامح ،كما وصموا الهجم ع يه بأنها من عمل من سموها "الشر
الثقافي في لبنان".

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/10 ،

 .41الجامعة العربية :جمود عملية السالم لن يخدم إال العنف واإلرهاب
القاهرة (وام) :أك ت جامع ال ول العربي  ،أن الجمو الحالي لعم ي السالم واستم ار "إسراييل" بالشأن
الم س ف يني لففن يي ف م إال العنففف واإلرهففا  .ولففال  .سففعي أبففو ع ففي ،األمففين العففام المسففاع لشففؤون
ف س ين واألراضي العربي المحت بالجامع العربي  ،إن البيان الذي ص ر عفن اجتمفاع بفاري

الفذي

عقف فففي فرنسففا األسففبوع الماضففي إل ففالل مبففا رة مففن أجففل السففالم فففي الشففرل األوسف  ،كففان ألففل مففن
ال موحات الم س يني والعربي  ،وهو محصف تواففل الف ول المشفارك بعف مماوضفات صفعب ياضفتها

ال ول العربي المشارك وجامع ال ول العربي لصياو هذا التوافل بح ه األ نخ العتبارات ع ي ة.

وأضففاف أن مففا ص ف ر لففي

أكثففر مففن بيففان صففحمي ال يشففكل بذاتففه مرجعي ف بق ف ر مففا عبففر بصففورة

واضح عن التزام ال ول المشفارك بهفذا ال قفاء بمسفايل عف ة ،مفن أهمهفا ،إعفا ة تأكيف حضفور القضفي

الم س يني ع خ ج ول األعمال ال ولي روم كل االنشفغاالت واألولويفات التفي فرضفتها األحف اث ،ومفا

تجتازه المن ق من وروف وحرو وفتن جراء العنف واإلرها

واالسته اف.

االتحاد ،أبو ظبي2016/6/11 ،

 .42المجموعة العربية تطالب بإخضاع المنشآت النووية اإلسرائيلية للرقابة
وكالف ف وام :الب ففت المجموعف ف العربيف ف ف ففي فيين ففا ،أمف ف

اليم ففي  ،المجتم ففع الف ف ولي بالض ففغ ع ففخ

"إس فراييل" ،وحم هففا ع ففخ االنضففمام لمعاه ف ة عف ف م انتشففار األس ف ح النووي ف اوايضففاع جميففع مرافقه ففا

النووي لضمانات الوكال ال ولي ل ال الذري .
جاء ذلك في ك م ألقاها ريي

المجموع العربيف ففي فيينفا سفمير المغفر لف ى النمسفا وممث هفا الف ايم

ل ى المنومات ال ولي في فيينا السمير ع ي المحم ي أمام الج س اليتامي لمج

ال ولي يالل منالش البن اليا
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 .43قطر و"االونكتاد" يوقعان اتفاقية لدعم وحدة دعم الشعب الفلسطيني
جنيففف – لنففا :ولففع صففن ول ل ففر ل تنمي ف ومففؤتمر األمففم المتح ف ة ل تجففارة والتنمي ف (األونكتففا ) اتمالي ف
ل عم وح ة عفم الشفع

الم سف يني ففي األونكتفا مفن أجفل تقف يم المسفاع ات المنيف والتف ري

ل شفع

الم س ف يني فففي األ ارضففي الم س ف يني المحت ف  .ولففام السففي فيصففل بففن عب ف هللا آل حن ف از  ،المن ف و
الف ايم ل ولف ل ففر لف ى مكت ف

األمففم المتحف ة والمنومففات ال وليف األيففرى فففي جنيففف بتوليففع االتمالي ف

نياب عن صن ول ل ر ل تنمي مع األمين العام لمؤتمر األمم المتح ة ل تجارة والتنمي (األونكتا ).

الشرق ،الدوحة2016/6/10 ،

" .44الخيرية اإلماراتية" تخصص  210آالف وجبة للصائمين في األقصى
وكال وام :ب أت هيي األعمال الييري اإلماراتيف تنميفذ برنامجهفا الرمضفاني ففي األ ارضفي الم سف يني

ياصف فففي القف

الشفريف والمسففج األلصففخ المبففارك .ولففال إبفراهيم ارشف ممففوض الهييف فففي الضففم

الغربي إن البرنام الرمضفاني الفذي وضفعته الهييف يتضفمن توزيفع  150ألفف وجبف إف فار و 60ألفف

وجب سحور ع خ المعتكمين والمص ين في المسفج األلصفخ و 15ألفف وجبف

ع خ سكان أحياء الق

.

عفام يارجيف لتوزيعهفا

الخليج ،الشارقة2016/6/11 ،

 .45األمم المتحدة :إغالق "إسرائيل" لأل راضي الفلسطينية يرقى إلى "عقاب جماعي"
نيويففورك :حم ففت األمففم المتح ف ة بش ف ة ع ففخ اإلج فراءات اإلس فرايي ي بحففل الم س ف ينيين بع ف عم ف تففل
أبي  ،واصم إياها بف"عقوبات جماعي " .ولال المموض العام لحقول اإلنسان التابع لهمم المتح ة زي

رعف الحسففين" :إن منففع إس فراييل الم سف ينيين مففن يففول إس فراييل عقففا

جمففاعي" .وأضففاف فففي بيففان

أم " :القرار الذي اتيذته إسفراييل بمفرض فول أمنفي اواوفالل المنفا ل بعف عم يف إ فالل النفار ففي
م ين تل أبي  ،ميالف ل قانون ال ولي كونه عقابام جماعيام ل م س ينيين كاف ".
ولالففت النا ق ف باسففمه رافينففا شم سففاني يففالل مففؤتمر صففحافي" :يترت ف

ع ففخ إس فراييل واج ف

تق ف يم

المس ففؤولين ع ففن الجريمف ف إل ففخ الع الف ف  ...وم ففع ذل ففك ،فف ف ن التف ف ابير المتيف فذة ع ففخ ن ففال أوس ففع ضف ف ّ
السففكان ،ال تعالف ف الجن ففاة إنمففا عشف فرات وربم ففا مي ففات اآلالف مففن الم سف ف ينيين األبري ففاء" .وأض ففافت:
"ل قففون بش ف ة إزاء ر الس ف ات اإلس فرايي ي الففذي يتضففمن ت ف ابير يمكففن أن ترلففخ إلففخ عقففا
ويففر لففانوني" .وانتق ف ت فففي شففكل يففا
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يففالل رمضففان .وتابعففت أن هففذه التف ابير "سففتزي مففن الشففعور بففالو م واإلحبففا لف ى الم سف ينيين فففي
هذه المترة المتوترة".

الحياة ،لندن2016/6/11 ،

 .46فرنسا تحذر من مخاطر التصعيد بعد فرض "إسرائيل" قيودا جديدة على الفلسطينيين
(رويتف ففرز ،اف

) :اعتبف ففر وزيف ففر اليارجي ف ف المرنسف ففي جف ففان مف ففارك ايرولف ففت أن ل ف فرار "إس ف فراييل" منف ففع

المحت بعف هجفوم تفل أبيف  ،مفن شفأنه أن يفؤ ي إلفخ

الم س ينيين من يول أراضيها وشرلي الق

تصعي التوتر والمزي من أعمفال العنفف .ولفال "إن لفرار السف ات اإلسفرايي ي تجميف عشفرات اآلالف

م ففن تص ففاريح الف ف يول لف ف يع ففزز الت ففوتر ال ففذي يمك ففن أن ي ففؤ ي إل ففخ ي ففر التص ففعي " .وأض ففاف "أل ففر
بص ل ...ب ن لرار الس ات اإلسرايي ي اليفوم تجميف عشفرات األالف مفن تصفاريح الف يول لف يفؤج

التففوتر الففذي يمكففن أن يففؤ ي إلففخ ميففا ر االشففتباك" .ورأى أن منففار العنففف الحففالي يجعففل "مبففا رة
سياسي من المجتمع ال ولي لتوفير الوروف الماليم ل ته ي واستيناف التماوض" أم امر ضروريام.

المستقبل ،بيروت2016/6/11 ،

 .47أنصار المرشح ساندرز يطالبون الحزب الديموقراطي بإدراج لفظ احتالل لوصف "إسرائيل"
واشففن ن  -اريف ف صففالح  :س ففأل مسففاع ون ل مرش ففح الرياس ففي األمريكففي بيرن ففي سففان رز لي ففا ة حففزبهم

ال ف ف يمول ار ي مف ففا إذا كف ففان يمكف ففن إ راج لمف ففو االحف ففتالل فف ففي لغ ف ف برنف ففام الحف ففز لوصف ففف االحف ففتالل
اإلسفرايي ي فففي الضفم الغربيف إذ التفرس كورنيففل ويسفت إ يففال ال غف إلففخ ي فا

الحففز نحفو الصفراع

العربي  -اإلسرايي ي ولكن التراحاته لوب ت ع خ المور بفرفض مفن انصفار المرشفح الرياسفي هفيالري
ك ينتون إضاف إلخ رؤساء جمعيات يهو ي تزعم بأنها ه فها تحقيل السالم في الشرل األوس .

وحاول الموالون لف"إسراييل" في الحز تق يم إجابفات م تويف لتمسفير رفضفهم السفتي ام ك مف االحفتالل

حيث لالوا إن حل ال ولتين سيؤ ي إلخ اتمال بشأن الحف و  ،وبمجفر االنتهفاء مفن مسفأل الحف و لفان
القضي ستحل مما يعنخ ع م ضرورة ال جوء إلخ استي ام ك م احتالل.
ور جيم

زوبي ،ريي

أن تسففتي م لففنم

السففب

المعه العربي  -األمريكي وأح أهم أنصار سان رز أن ك م احتالل يجف

الف ولتين وان االحففتالل يجف

ألنهففا يمكففن أن تسففتي م لتوضففيح مففا يح ف ث مففن أجففل الحصففول ع ففخ حففل
أن ينتهففخ .ولففال مففاثيو و

إنه ال يمكن التضحي بالقيم األمريكي بسب
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 20 .48والية أمريكية تعاقب شركات تقاطع "إسرائيل"
الناصفرة :لففال تقريففر إسفرايي ي إن نحففو  20واليف أمريكيف  ،ألففرت لفوانين وأنومف  ،أو فففي مسففار تشفريع
ل ف فوانين ،تمنف ففع بموجبهف ففا الشف ففركات التف ففي تقف ففا ع "إس ف فراييل" مف ففن المشف ففارك فف ففي ع ف ففاءات المشف ففاريع
االلتصا ي ففي ت فك الواليفات .وهفذا ينف رج ففي صفراع الحركف الصفهيوني ومجموعفات الضفغ التابعف

لها ،ض ّ حرك المقا ع العالمي إلسراييل "بي ي إ ".

عمان2016/6/11 ،
الغدّ ،

 .49المعوقات العشر للمصالحة الفلسطينية
محسن صالح
مرت في شهر مايو/أيار األيير ذكرى مرور يم

سنوات ع خ توليع اتماليف المصفالح الم سف يني

بففين حركتففي فففتح وحمففا  ،وبمشففارك بففالي المصففايل الم س ف يني  ،بع ف ثففالث سففنوات مففن النقاشففات
الممه ة له.

ولكففن السفؤال الم ففح لمففاذا يسففتغرل مشففروع المصففالح هففذا الولففت ال ويففل ون أن يجف

روم الحاج الم ح إليه وتعثر المشروع الو ني الم س يني بسببه؟

ريقففه ل تنميففذ

مرجعيات وأولويات متباينة
من الناحي العم ي  ،نحن أمام شفريكين متشاكسفين اضف ار ل ف يول ففي المصفالح ففي وفل ايتالففات
تتسب
حا ة بينهما ..هناك ع من األسبا والمعولات التي ّ
رجات تأثيرها وأهميتها ،وير أنها تت ي فيما ي ي:

في تع يل المصالح  ،وهي تتباين في

 -1المرجعي المكري واألي يولوجيف  :ال توجف مرجعيف فكريف وأي يولوجيف واحف ة مشفترك تحف مفا هفو
ثابت وما هو ي و حمفراء ال تقبفل التنفازل والمسفاوم  ،ومفا هفو ياضفع ل تقف ير السياسفي والوفروف
الذاتيف ف والموض ففوعي ومف فوازين الق ففوى .فم ففثال ،تف فرفض التي ففارات اإلس ففالمي -أساس ففا ألس ففبا

ينيف ف -

االعتراف بف"إسراييل" أو التنازل عن أي جزء من ف س ين ،بينما ترب تيارات أيرى األمر باالعتبارات

الوالعي وبالمص ح والتكتيك والعمل المرح ي.

ول يب و ذلك ل وه األولخ أم ار يمكن التعفاير معفه ،ويفر أن التجربف العم يف ففي الحالف الم سف يني

أثبت وجو عقبات حقيقي ال يستهان بها .فحما

-وع فخ أسف

إسفالمي مب ييف  -تفرفض االعتفراف

ب فف"إسراييل" وحقهففا فففي  %77مففن أرض ف س ف ين ،بينمففا تتقب هففا ليففا ة منوم ف التحريففر والس ف
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باعتبففار ذلففك اسففتحقالا سياسففيا نتيج ف اتمففال أوس ف و الففذي تشففك ت ع ففخ أساسففه الس ف
وانبنخ ع يه ح م تحويل الس

أما حما

إلخ ول ف س يني .

فتري أن تمار حقها في ي م شعبها اوا ارة الس

الم س ف يني ،

 ،ون أن تعترف ب سراييل ،و ون أن

تتي ففخ ع ففن المقاومف ف  ،و ون أن تعت ففرف باالتمالي ففات الت ففي ولعته ففا المنومف ف ؛ أي أن حم ففا

تمرض شرو ا ج ي ة إل ارة ال عب  ،وهو ما يرفضه اإلسرايي يون واألمريكيون.
محم ففو عب ففا

وم ففن الناحيف ف الت بيقيف ف ي الف ف

تريف ف أن

ومع ففه لي ففا ة المنومف ف وف ففتح بتش ففكيل حكومف ف ترف ففع

الحصففار؛ ويففر أن إس فراييل وأمريكففا ترفضففان رفففع الحصففار ون االسففتجاب لشففرو الرباعي ف ال ولي ف
فففي انتيابففات المج ف

التش فريعي الم س ف يني سففن  ،2006والتففي كففان

التففي ُوضففعت بع ف فففوز حمففا
ع خ رأسها شر االعتراف ب سراييل ،وهو ما ال يمكن لحما

القبول به.

 -2تح يف األولويففات والمسففارات :ولف انعكسففت النق ف السفابق ع ففخ البرنففام الفو ني لكففال ال فرفين،
وكيمي ف تح يف ف األولوي ففات ،وم ففا يمك ففن تق يم ففه مففن تن ففازالت ،ورؤيف ف ال ففرفين اإلس ففتراتيجي والتكتيكيف ف

لمشروعي المقاوم والتسوي  ،وأيهما يأيذ األولوي .

وبفرزت تسففاؤالت مففن لبيففل مفا إذا مففا كانففت األولويف يجف أن تُع فخ لتشففكيل حكومف الوحف ة الو نيف
اواجراء االنتيابات ،أم إلعا ة بناء منوم التحرير الم س يني وتمعي ها ،أم إلصفالس األجهفزة األمنيف ،

أم ل ب فرام االلتصففا ي  ،أم لرفففع الحصففار اواعففا ة اإلعمففار ،أم لتحقيففل االعت فراف ب ول ف ف س ف ين فففي
األمففم المتحف ة ،أم لقضففي الالجيففين ،أم لمواجهف بفرام التهويف  ،يصوصففا فففي القف
تح ي الوزن النوعي لكل لضي  ،وع خ أي أسا

القضايا التي يمكن االنشغال بها في ولت واح ؟

 .وكيففف يمكففن

يتم تق يم أو تفأيير أي مفن هفذه القضفايا ،ومفا هفي

 .3ع م وجو مرجعي مؤسسي يحتكم إليها ال رفان ،وتُح ّ أولويات المشروع الو ني ،وآليات اتيفاذ
القرار ،وتمثيل الشع الم س يني في ال ايل واليارج ،وآليات الت اول الس مي ل س .
ومففع أن منومف التحريففر الم سف يني هففي الجهف التففي ع يهففا القيففام بهففذا الف ور ،إال أن حمففا

ومعهففا

حرك الجها اإلسالمي وشرايح ف س يني واسع ليست أعضاء في المنوم  ،بينما تحتكفر حركف ففتح

ليا ة المنوم منذ أكثر من 47عاما (فبراير/شبا )1969؛ وبالتالي ،لم تع المنوم تعبر عن اإل ار ة
الحقيقيف ل شففع

الم سف يني ،ولففي

هنففاك اآلن بيففت سياسففي ف سف يني واحف يجمففع كففل الم سف ينيين،

يت ارسون فيه أوضاعهم ،ويضفعون فيفه برنفامجهم الفو ني والسياسفي ،ويحف ون مفن ياللفه أولويفاتهم

وبرامجهم.

تع ت واير منوم التحرير ومؤسسفاتها وفقف ت فعاليتهفا ،وتضفاءلت أو انف ثرت مفع "تغ ّفول" السف
الم سف يني ع يهففا .ولففم يعقف المج ف الففو ني الم سف يني ج سف حقيقيف منففذ سففن  ،1991إال اجتماعففا
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واح ا سن - 1996ع خ ما فيه من ثغرات -تفم فيفه تع يفل أو إلغفاء معوفم بنفو الميثفال الفو ني بمفا
يتوافففل مففع اسففتحقالات اتماليف أوس ف و؛ أي أن هففذا المج ف

لففم يقففم فوال  25عامففا بمهامففه الحقيقي ف ،

وكان فق رهن "االست عاء" لتمرير روبات ليا ة المنوم ؛ بما في ذلك تغيير الهوي األص ي لمنومف

التحرير والمهام األساسي التي نشأت من أج ها.
وروففم أن اتمففال المصففالح يففن

ع ففخ إصففالس منوم ف التحريففر ومشففارك كاف ف المصففايل الم س ف يني

فيه ففا ،فف ف ن السف ف وك السياس ففي والعم ففي لقي ففا ة المنومف ف ك ففان ع ففا ة م ففا ُيع ففل االس ففتحقالات المرتب ف ف
ب صالس المنوم اواعفا ة بنفاء مؤسسفاتها .كمفا أن السف وك السياسفي لحمفا والجهفا اإلسفالمي وعف

مففن المص ففايل ،ال يسففعخ فقف ف ل ش فراك ف ففي لي ففا ة المنوم ف  ،اوانم ففا فففي إع ففا ة بنففاء أولوي ففات المش ففروع
الففو ني الم س ف يني ع ففخ أس ف

ت فرفض التنففازل عففن األرض وتحمففي ييففار المقاوم ف  ،وهففو مففا يعنففي

إعففا ة النوففر فففي االتمالففات التففي ولعتهففا المنومف وربمففا إلغففاء أو تعف يل عف منهففا ،وهففو مففا لف يكففون
مح اعتراض ش ي من ليا ة فتح التي ل تسعخ لق ع ال ريل ع خ تغييرات كهذه.

األدوار الخارجية
 -4التففأثير العربففي :ال ييمففخ ور مصففر وسففوريا واألر ن والسففعو ي ع ففخ صففانع الق فرار الم س ف يني،
وت ع

مصر عا ة و ار أساسيا في إع اء الغ اء ل قيا ة الم س يني  ،وفي ترتيبات البيت الم س يني،

وكانت سابقا وراء إنشاء منوم التحرير الم س يني  ،وتعيفين الشفقيري رييسفا لهفا ،كمفا أع فت الغ فاء

إلزاحتففه وح ففول فففتح فففي ليففا ة المنوم ف  ،واسففتمرار هيمنتهففا ع يهففا ،فضففال عففن الغ ففاء الففذي وفرتففه
لمسار التسوي الس مي لقيا ة المنوم .

كمففا كانففت مسففؤول (لبففل ثففورة  25يناير/كففانون الثففاني  )2011إلففخ ح ف كبيففر عففن شففكل التعامففل مففع
حمففا  ،ومحاول ف عزلهففا اواضففعافها اوافشففالها .وفففي المقابففل ف ف ن سففوريا (لبففل األح ف اث التففي تشففه ها
حاليففا) ،شففك ت حاضففن لحمففا

االعت ال.

ولففوى المقاوم ف  ،وكففان لففذلك تففأثيره فففي مواجه ف مففا يسففمخ بمحففور

وتتحمل ال ول العربيف  ،ويصوصفا ول ال فول ،مسفؤولي تاريييف ففي تعميفل أزمف المشفروع الفو ني
الم س يني بسب
الشففع

تضييقها أو منعها ل عمل المقاوم ،ول نشا السياسي والشعبي الم س يني ،وع م ل رة

الم س ف يني ع ففخ تنوففيم نمسففه بحري ف فففي ت ففك ال ف ول ،وتع يففل عق ف االنتيابففات أو المجففال

الو ني الم س يني  ،وع م السماس بذلك أو بعضه إال بأثمان سياسي باهو .

 -5التف ففأثير اإلس ف فرايي ي :مف ففن الناحي ف ف اإلس ف فرايي ي  ،ف ف ف ن يف ففول منوم ف ف التحريف ففر (ومف ففن ثف ف ّفم الس ف ف
الم س ف يني ) فففي "عصففر أوس ف و" ومففا نففت عنففه مففن ترتيبففات ع ففخ األرض منففذ  ،1993جعففل الجان ف
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اإلسرايي ي هو "الحاضر الغاي " في كثير من األحيفان ففي صفناع القفرار لف ى ليفا ة المنومف وليفا ة
الس

؛ إذ إن اتمالي أوس و أ ت إلخ انتقال ليا ات "المقاوم " لإللام تحت االحتالل اإلسرايي ي ففي

الضففم والق ففاع ،وألزمففت المنومف بعف م ال جففوء إلففخ المقاومف المسف ح  ،وب لامف سف

و نيف يففتحكم

اإلسرايي يون بم يالتها وميرجاتها ،وبوار اتها وصا راتها ،وتحويل أموالها وانتقال أف ار ها وليا اتها.

وتسففت يع إس فراييل ت ف مير البنففخ التحتي ف  ،واحففتالل منففا ل الحكففم الففذاتي ،واعتقففال مففن تشففاء ،وينففل

االلتصا  ،واالستمرار في التهوي  ،وفرض العقوبات التي تري  ،كوسايل ضغ وابتزاز وتركيع سياسي
والتصففا ي وأمنففي .كمففا تسففت يع تع يففل االنتيابففات التش فريعي  ،واعتقففال مؤي ف ي تيففار المقاوم ف مثففل

وزراء حما

ونوابها في المج

التشريعي ،مما يؤ ي إلخ تع يل آليات عمل الس

الم س يني .

ول منح ذلفك اإلسفرايي يين فرصفا واسفع السفتي ام أ وات ضفغ هاي ف ع فخ القيفا ة الم سف يني وع فخ
الشع

الم س يني ،بحيث أصبح الس وك اإلسرايي ي المحتمل ،مح ا أساسيا في نقاشات ومماوضات

المصالح الم س يني اواعا ة ترتي

البيت الم س يني.

 -6التأثير ال ولي :وبالتأكي  ،ف ن المولف الغربي ويصوصفا األمريكفي لفه تفأثيره الفذي ال يسفتهان بفه
ع ففخ المسففار الم س ف يني ،إذ إن ال ف عم األمريكففي الم ففل إلس فراييل وتففوفير الغ ففاء ال ف ايم الحتاللهففا
الم سف يني ،وكفذلك التف يل لمفرض شفرو الرباعيف ع فخ حمفا

وانتهاكاتها وممارسفاتها ضف ّ الشفع
ولففوى المقاوم ف الم س ف يني  ،بمففا فففي ذلففك االعت فراف ب س فراييل وولففف المقاوم ف المس ف ح  ،واالعت فراف
باالتماليففات التففي ولعتهففا المنوم ف  ،بمففا فيهففا اتماليففات أوس ف و ،شففكل ت ف يال سففاف ار فففي محاول ف تح ي ف

مسففارات وييففارات الشففع

الم س ف يني وموالمففه .كمففا سففعت أمريكففا وح ماؤهففا إلسففقا حمففا

واعتبارها حرك "إرهابي " ،ونزع الشرعي عنها ،باإلضاف إلفخ معالبف الشفع

وعزلهففا،

الم سف يني ع فخ ايتيفاره

ال يمق ار ي الحر لحما .

المتحيفز ففي إفشفال مسفار التسفوي السف مي  ،وففي انسف ا أيف
من جه أيرى ،أسهم الس وك األمريكفي
ّ
آففال لتحصفيل الحقفول الم سف يني أو بعضفها مفن يفالل مج ف األمفن أو األمفم المتحف ة ،وأسفهم فففي

إ يال المشروع الس مي الذي تحم ه القيا ة الم س يني الحالي في أزم حقيقي .

وكففان جففزء أساسففي مففن نقاشففات المصففالح الم س ف يني منصففبا ع ففخ ريق ف تكييففف تشففكيل الحكوم ف
الم س يني مع شرو الرباعي ومع "الميتوات" األمريكيف واإلسفرايي ي المحتم ف  ،وهفو مفا ين بفل أيضفا

ع خ إجراء االنتيابات وع خ إصالس األجهزة األمني وويرها.
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أبعاد نفسية وثقافية
 -7أزم الثق بين فتح وحما  ،أو بين تيار المقاوم وتيفار التسفوي  ،التفي تعمقفت بفين ال فرفين ففي
السنوات الماضي  ،از ت من تعقي األمور .فق تكرست من يالل العاللات المصاي ي ويصوصا بين

ففتح وحمففا  ،و فوال ربففع لففرن ،أزمف كبيفرة فففي الثقف  .فمففن لغف االتهففام القاسففي بفين ال فرفين بالمشففل
والعمال ف  ،إلففخ حمففالت الم ففار ة األمني ف واالعتقففاالت واإللصففاء التففي لامففت بهففا الس ف

يفففالل المت ف فرة  ،2000-1994فف ففي مقابفففل عم يف ففات المقاوم ف ف الت ففي كانف ففت تقف ففوم بهفففا حمف ففا

بقيففا ة فففتح
وفصف ففايل

المقاوم ف  ،والتففي كانففت تففرى فيهففا فففتح تع ففيال اوافشففاال لمسففار التسففوي المففؤ ي لتحقيففل ح ففم ال ول ف
الم س يني ؛ إلخ محاوالت اإلفشال واإلسقا والتع يل ونزع الصالحيات التي لامت بها ليا ة السف

(فففتح) فففي مواجه ف المج ف

التش فريعي الففذي فففازت حمففا

بأو بيتففه السففاحق  ،وفففي مواجه ف الحكوم ف

التي شك تها حما  ،إلخ حال االنقسام التي نتجت عن سفي رة حمفا

ع فخ ل فاع وفزة وسفي رة ففتح

ع خ الضفم الغربيف  ،إلفخ اإلجفراءات األمنيف المتبا لف التفي لفام بهفا ال رففان لضفمان سفي رتهما ،مفع
ب ففوغ التنسففيل األمنففي بففين السف

فففي رام هللا وبففين ال ففرف اإلسفرايي ي واألمريكففي حف و ا لصففوى فففي

السعي الجتثاث العمل المقاوم ،وتمكيك البني التنويمي لتيار "اإلسالم السياسي" في الضم .
كما كان ل م تان األمني وسيل ال ماء بين ال رفين أثره في تعزيز انع ام الثق بين ال رفين.

 -8البع الثقافي الحضاري :وهو مرتب بحال التي ف وبأمراض المجتمع الم س يني ،يصوصا ت فك
المتع ق ف ف بمف ففن إ ارة االيف ففتالف وبالت ف ف اول الس ف ف مي ل س ف ف

 ،وبمف ففن التعف ففاير وااللتقف ففاء ع ف ففخ القواسف ففم

المشففترك  ،والبع ف عففن األناني ف المر ي ف والحزبي ف  ،ونزعففات السففي رة واالسففتيثار ،وتغ ي ف

الشففك وسففوء

الون والمكاي ة السياسي ع خ برام بناء الثق والعمل المشترك.

 -9أزمف ف القي ففا ة الم سف ف يني  :باعتباره ففا لي ففا ة ل ففم ترتف ف م
ل إل ففخ مس ففتوى ت ع ففات ش ففعبها ،والت ففي ولع ففت
بف ف رجات متماوتف ف ف ففي مس ففالك اإل ارة ال يكتاتوريف ف المر يف ف  ،والحس ففابات الشيص ففي  ،اواض ففعاف العم ففل
المؤسسي التنميفذي ،وعف م احتفرام السف ات التشفريعي  ،والسف وك الزبفايني األبفوي ،والمكايف ات الحزبيف

الرييص  ،واالنتهازي السياسي  ،والمسا المفالي ،وعف م القف رة ع فخ توويفف ال الفات الهاي ف واأل مغف
المذيورة في الشع

الم س يني ،والمشل في إ ارة االيتالف السياسي ..وويرها.

الم س يني :وهو تشتت أسهم في تعقي القف رة ع فخ االجتمفاع

 -10التشتّت والتشرذم الجغرافي ل شع
والتماهم وصناع القرار ،إذ ال يجتمع الم سف ينيون ففي مكفان واحف  ،وال يحكمهفم نوفام سياسفي واحف .
وتيت ف وروفهم من وجو نحو م يونين و 900ألفف ففي الضفم الغربيف تحفت االحفتالل وتحفت ليفا ة

فففتح ،ووجففو نحففو م يففون و 850ألففف فففي ل ففاع وفزة تحففت الحصففار اإلسفرايي ي وتحففت ليففا ة حمففا ،
ووجو نحو ست ماليين و  150ألما موزعين ع خ ول العالم .وروم ت ع الشع
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تحرير ف س ين وتحقيل ح مه في العو ة واالستقالل ،ف ن بييات الحياة ووروف الحكم الميت م أثرت
في ثقاف الم س ينيين و ريق تناولهم وفهمهم لهمور.

وهكف ففذا ،فربمف ففا تعف ففين معرف ف ف هف ففذه المعولف ففات ع ف ففخ إ راك أسف ففبا

حال ف ف التف ففأيير والتع ف ففل فف ففي إنمف ففاذ

المصالح  ،وير أنه عن ما تتوفر اإل ار ة الحقيقي والج ي الالزم سفيتم إحف اث ايتفرال حقيقفي ،شفر

أال يقتصر األمر ع خ "اآلليات" ،اوانما يتم معالج "األولويات" والمسارات.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/10 ،

 .51رسائل عملية تل أبيب في السياق الفلسطيني
ياسر الزعاترة

سموها "موج العنف األييرة" التي ب أت منفذ العفام الماضفي،
بينما كان الصهاين يحتم ون بانتهاء ما ّ
وكانفت السففكاكين عنوانهفا األبففرز ،مفع فعاليففات شففعبي كثيفرة فففي القف وعف مفن المف ن الم سف يني ،
وبينمفا كفانوا يسفتمتعون بموجف الغفزل العربفي ،ومعهففا العاللف الحميمف مفع روسففيا ،جفاءتهم عم يف تففل

أبي ف

الشففع

ع ففخ ح ففين و فرة ،لت ففذ ّكرهم ب ففأن الص فراع ع ففخ ه ففذه األرض لففن يتول ففف ،وأن روس المقاومف ف ف ففي
الم سف يني لففم تنتففه ،ولففن تنتهففي أبف ا مهمففا تعففاون معهففم المتعففاونون ،ومهمففا م كفوا مففن أ وات

الب ر والقوة ع خ كل صعي .

من كان يتابع هفذه الفروس المتمفر ة ففي السفيال العربفي يفالل السفنوات اليمف
مففن ت ارجففع المعففل الم س ف يني ،وحففين ان ف لعت انتماض ف الق ف

الماضفي  ،كفان يعجف

عففا الففوه مففن ج ي ف  ،لبففل أن تففتمكن

موجف التعفاون األمنففي ،ومعهفا عم يفات إعففا ة تشفكيل الفوعي التففي تمضفي حثيثفا منففذ  ،2004مفن لجففم
االنتماض بهذا الق ر أو ذاك.

والحففال أن روس المقاوم ف فففي السففيال الم س ف يني لففم تت ارجففع أب ف ا ،ب ف ليل الب ول ف التففي اجترحتهففا و فزة

يالل ثالث حرو مهم  ،وب ليل ذها

العشرات من الشبان والمتيات نحو شها ة شبه مؤك ة بسكين

ال وير ،لكن المعض هي أن حجم الضغ الذي مث ته منووم التعاون األمني لم يكن سفهال بحفال

من األحوال.

لبل أسابيع كان ثالث شفبان ييتمفون ففي سفيال مفن التحضفير لعم يف  ،فمفا كفان مفن منوومف التعفاون

األمني إال أن ار تهم ون هوا ة حتخ تمكنت من إلقاء القبض ع يهم.

ب ففال "ي ففا" كففان يمكففن أن ينتهيففا إلففخ ذات المصففير ،لكنهمففا تمكنففا مففن التسف ل والوصففول إلففخ الهف ف
بسالس بسفي  ،فكفان أن أوجعفا الغفزاة لبفل أن يفتمكن مفن السفي رة ع يهمفا بعف نمفا ذييرتهمفا (أصفي
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لصفرا ،وهمففا ذهبففا بنيف الشففها ة ولففي
أحف هما) ،ولففو كففان لف يهما الكثيففر مففن السففالس لمففا ّ
الغزاة.

الولففوع بيف

من تابع االحتمال الم س يني بالعم ي الب ولي  ،كما عكست ذلفك موالفع التواصفل االجتمفاعي (فضفال
عن الترحي

العربي واإلسالمي بعا) ،ي رك أن روس المقاوم ال زالت تسري في شعبنا الب ل ،لكفن

فتثناء ،فهنففاك الميففات ،بففل اآلالف ممففن
الوففروف عمومففا ال تعمففل فففي ي متففه ،وب ففال ي ففا ليسففا اسف م
يتمنففون الحصففول ع ففخ سففالس يوجهونففه إلففخ صف ر عف وهم ،ولكففن أنففخ لهففم ذلففك ،والمصففايل م ففار ة؛
ماال وسالحا ،بل حتخ موالع التواصل شم تها الم ار ة من أجل التقا أي ني ل ى شا
هناك .ألم يقل الريي

إنه يمتر حقيا

تالميذ الم ار

بحثا عن السكاكين؟!

من هنا أو

في ف س ين روس مقاومف ال تيمف أبف ا ،لكفن المعضف هفي ذاتهفا منفذ  ،2004ولغايف اآلن ،والمصفيب
األسوأ أن المصفيل الم سف يني األكبفر بجانف

حمفا

ل جم أي مقاوم ؛ ما يجعل األمر في واي الصعوب .
عم ي تل أبي

(أعنفي ففتح) ال زال ينسفجم مفع مسفاعي السف

حال نجاس ،وهناك كثيرون يمكرون بمث ها وأكبر منها ،ول ينجح آيرون بع ها ،لكن

الرسال األهم لها هي أن ع خ هذا األرض شع

لن يستكين ل غفزاة ،ولفن يسفتكين لي فا

االنب فاس،

وسففيول يبحففث عففن وسففي يوجففع بهففا ع ف وه .أمففا األهففم فهففو أنهففا رسففال لرمففوز التعففاون األمنففي ومففن
يف افعون عففنهم بففأن ع ففيهم الكففف عففن م ففار ة وهفمفم التمففاوض مففع عف و لففن يمففنحهم سففوى سف تحففت
عباءة االحتالل ع خ ألل من  10في الميف مفن ف سف ين التاريييف  ،وع فيهم تبعفا لفذلك أن يعفو وا إلفخ

شعبهم ،وييت وا المسار الذي سارت ع يه كل الشعو الحرة في مواجه الغزاة.

عمان2016/6/11 ،
الدستورّ ،

 .51نتنياهو ..لماذا موسكو وليس واشنطن؟
ما الذي ي عو ريي

إميل أمين

الوزراء اإلسرايي ي بنيامين لزيارة العاصم الروسي أربع مرات في عام واح ؟

فؤي ار زي ففارة واش ففن ن ولق ففاء الف فريي
رف ففض نتني ففاهو م ف م

فال يمير بوتين ،األمر الفذي يؤكف تغيفر نوفرة تفل أبيف

القوى الجيوبوليتيكي المؤثرة حول العالم.

األمريك ففي ب ففاراك أوبام ففا ،وفض ففل التواص ففل م ففع
لحالف التفوازن االسفتراتيجي ففي العاللفات بفين

عالميا من ج ي ؟
صعبا
هل أ رك نتنياهو أن روسيا أضحت رلمما
م
م
الشاه أنه لي نتنياهو فق الذي أب ى اهتمامما بزيارة موسكو اوالام عاللات متميزة معها من ج يف ،
بففل والبي ف زعمففاء الشففرل األوس ف  ،وهففو األمففر الففذي رص ف ه فففي مففايو (أيففار) المنصففرم ينففي
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الرج ففل األول لعم يف ف الس ففالم ف ففي الش ففرل األوسف ف أثن ففاء واليف ف إ ارة ك ففل م ففن ج ففورج ب ففور األ
ك ينتفون ،والففذي اعتبففر أن التصففورات أكثففر أهميف مفن مجففر القففوة ،سففيما أن الففرو

وبي ففل

اآلن ينوففر إلففيهم

ع ففخ أنهففم مسففتع ون السففتي ام القففوة ل تففأثير ع ففخ ت فوازن القففوى فففي المن قف العربيف فففي حففين تمضففل

واشن ن  أوباما القيا ة من الي ف والعمل من وراء الكوالي .
من واشن ن إلخ موسكو ،هل ي ع

نتنياهو ع خ المتنالضات؟

بالق ع المشه يتجاوز ذلك بكثيفر ،فنتنيفاهو ل يفه مصفالح اسفتراتيجي

اريف تتصفل بحضفور إسفراييل

كثي ار من العمل ع خ إثارة حنل باراك أوباما.
وجو ميا وح و ميا مع موسكو بأكثر م
يمضي نتنياهو إلخ الرو ليحتمل معهم بمرور ربع لرن ع خ عو ة العاللات ال ب وماسي اإلسرايي ي
 الروسي  ،التي تولمت عام  1967بع الع وان اإلسرايي ي ع فخ األ ارضفي العربيف  ،وهفي فرصف جيف ة
اضفحا مفن النمفوذ والتف ايل ع فخ
بالنسب إلسراييل لتأكيف ي و هفا الحمفراء ،والتفي تم فك روسفيا لف م ار و م
السففاح ال ولي ف الشففرل أوس ف ي بشففأنها ،إنهففا ي ففو ال ف فاع عففن الففنم مففن منوففور إس فرايي ي ،وفففي
لمنففع حصففول إي فران ع ففخ نحففو يففا

ع ففخ أس ف ح متق م ف

المق م ف منهففا العمففل لر ميبففا مففن الففرو
وبياص ف الص فواري بعي ف ة الم ف ى مففن عين ف  S300أو  S400ومففا شففابهها ،وفففي الولففت ذاتففه تت ففع
حكوم نتنياهو ل ور روسي فاعل في ل ع ال ريل ع فخ تحويفل أسف ح متق مف مفن إيفران إلفخ سفوريا
ثم إلخ حز هللا في جنو لبنان ،ناهيك بمنع تأسي

لاع ة عم يات عسكري في سوريا ض الوجو

اإلسرايي ي في هضب الجوالن .هل من ي مي يهو ي في ال ايل الروسي ت عم نتنياهو في رح ته؟

نتنيفاهو

ينيفا ،ولهفذا حفر
بال شك ال يزال ليهو روسيا ور ع فخ صفعي الحيفاة العامف  ،سياس مفيا أو م
ع خ لقاء ع من القا ة اليهو المح يين ،من ضمنهم الحايام الروسي الكبير بيرييفل الزار والحايفام
الكبيففر فففي موسففكو بينحففا

وول ف شففميث ،وريففي

المففؤتمر اليهففو ي الروسففي يففوري كنيففر ،وجمففيعهم

ي عبون مو ار مهمما في تثبيت الحضور اليهو ي الروسي في الحال واالستقبال.
يمكننا أن نوجه لنتنياهو اتهامات كثيرة ،فهو الرجل المراوغ ،والصيرة التي ع يها يتم تسويف أحا يث
السالم أو إلام ال ول الم س يني الموح ة ،والكثير من المثال

األياللي  ،وير أن هذا ال يمنعنا من

أن نشير وبموضوعي إلخ أنهم هناك في تل أبي يعرفون كيف يقفرأون األزمنف جيف م ا ،ويف ركون عبفر
نوفرة استشفرافي  ،تغيففر العففالم ،ولهففذا ال يكتمففون بصففون العاللففات مففع األصف لاء ،مثففل واشففن ن ،روففم
اليالفات الس حي الواهرة مع إ ارة باراك أوباما ،والتفي تجهفز ألكبفر صفمق مسفاع ات عسفكري ففي

تاري الب ين لبل رحيفل أوبامفا ،بفل يسفعون إلفخ تشفكيل شفبك ج يف ة مفن العاللفات مفع القفوى ال وليف

اماتيكيففا فففي العالل ف مففع الصففين والهن ف  ،وتحالممففا
الصففاع ة حففول العففالم ،ول ف شففه نا مف م
فؤي ار تحسف مفنا ر م
اتيجيا م ففع ول ش ففرل البح ففر المتوسف ف  ،وع ففخ أرس ففها لب ففر واليون ففان ،ع مم ففا ع ففخ المح ففاوالت
اس ففتر م
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المسففتمرة والمسففتقرة إليجففا مففو

ل ف م فففي ال ف ايل األفريقففي ،ومففا تمع ففه إس فراييل فففي إثيوبيففا ،وزيففارة

فويا
نتنياهو القا م لها ،يير ليل ع خ ص لي هذا الحف يث .يسفعخ نتنيفاهو ففي ت فك الزيفارة ل عمفل س م

وبشكل يا ع خ الم ف السوري ويوفما من تشابك عسكري إسفرايي ي  روسفي ففي سفماوات سفوريا،
وهناك أحا يث عفن هجفوم جفوي إسفرايي ي لبفل أيفام ع فخ حمف وتف مير ميفازن سفالس تيف حفز

تعففول ع ففخ
هللا ،و المففا بففات المجتمففع ال ف ولي ويففر لففا ر ع ففخ إنهففاء األزم ف السففوري  ،ف ف ن تففل أبي ف ّ
العمل لر ميبا من موسكو في هذا الشأن ،ف ون تماهمفات ثناييف  ،لف يجف ال رففان نمسفيهما أمفام انتشفار
" اعر" وأيواتها.

هل لبوتين نمسه مص ح في تعويم عاللته مع تل أبي ؟

مجانففا فففي عففالم السياس ف اوان كانففت الي ف الع يففا لموسففكو ،ومففع ذلففك ف ف ن ل ف ى إس فراييل حتففخ
ال شففيء م
كثيف ار مففا ولعفوا
السفاع عاللففات جيف ة جف م ا مفع والبيف أعضففاء الكفونغر األمريكففي بمج سفيه ،وهفؤالء م
عقوبففات ع ففخ روسففيا ،وع يففه يق ف م نتنيففاهو نمسففه بوصففمه "حامففل أورال الوسففا

وأيتففام الكففونغر "،

وبعيف م ا عففن البيففت األبففيض ،ع ممففا ع ففخ التعففاون العسففكري مففع إس فراييل والعمففل ع ففخ أس ف ح مت ففورة
معا.
م

ي رك نتنياهو أن موسكو عاي ة وشمسها ستس ع بقوة شفرل أوسف ميا ،كمفا يفؤمن بفأن ترسفان أسف حتها
ووبا من ول المن ق  ،وأن الجميع يت ع لالستحواذ ع خ صواري "إسكن ر" ،الروسي
باتت م مبا مر م
المتاكف  ،وإلسفراييل مصف ح اسففتراتيجي فففي ل ففع ال ريففل ع ففخ العففر فففي هففذا المجففال ،وهففذا فففي حف

ذاته يوفر "م يا ارت الشوالل ع خ ميزاني ال فاع اإلسرايي ي  ،والتي ستووف إلنتاج أس ح مضا ة".
اليالص  ..فصل ج ي من فصول التوازن ال ولي ،تكت شرل أوس ميا ،موسكو في الق
االنزياحات االيتياري لواشن ن من المشه ولحين إشعار أمريكي آير.

منها ،بع

الشرق األوسط ،لندن2016/6/11 ،

" .52تحالف" "إسرائيل" وروسيا
برهوم جرايسي
أبرزت إسراييل في األيام األييرة ،أن زيارة بنيامين نتنياهو إلخ موسكو ولقاء الريي

فال يمير بوتين،

هففي الرابعف يففالل سففت أشففهر .وهففذه وتيفرة زيففارات ولقففاءات لففم تكففن ع ففخ هففذا المسففتوى مففع الواليففات
المتح ة األمريكي  ،ع خ األلل في سنوات حكومات نتنياهو الثالث األييرة .وبغض النور عمفا يف ور
وراء الك ف فوالي

بف ففين الجف ففانبين اإلس ف فرايي ي والروسف ففي ،ف ف ف ن الح ف ف يث عف ففن تحف ففالف اسف ففتراتيجي روسف ففي
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إس فرايي ي ،سففيكون ع ففخ حسففا

التحففالف االسففتراتيجي مففع واشففن ن ،هففو سففباح فففي بحففر الييففال،

يتجاهل جوهر العالل اإلسرايي ي األمريكي .

ما من شك أن وتيرة ال قاءات اإلسرايي ي الروسي تشير الخ ت ور في العالل بين الجانبين .لكن هذه

العالل يج ر وضعها في مسارها الصحيح ،إذ إنها تأتي في إ ار التقاء مصالح في نقا موضفعي ،
ولكنها أبع ما تكون عن عالل استراتيجي عام وشام .

فمي الشأن السوري ،ف ن روسيا ليست معني بتوسيع ايرة المواجهف ففي سفوري  ،لتشفمل كفل األ فراف
الموجففو ة ع ففخ األرض ،بمففا فففي ذلففك الغففارات الع واني ف التففي تشففنها إس فراييل مففن حففين إلففخ آيففر فففي

العمففل السففوري ،ع ففخ الففروم ممففا تع نففه إس فراييل بأنهففا تسففته ف حففز هللا ال بنففاني ،الح يففف إلي فران،
واأليي فرة ع ففخ عالل ف ذات يصوصففي مففع روسففيا ،اسففتنا ا إلففخ التقففاء مصففالح بينهمففا .ولكففن مففا هففو
م مفو

حتففخ اآلن ،فففي هففذا الجانف  ،أن التنسففيل بفين الجيشففين لففي

لبل أشهر ،اوانما كما يب و يتركز في تجن

بالمسففتوى الففذي أع نتففه إسفراييل

أي ص ام بينهما في األجواء السوري .

لكففن مففن جهف أيففرى ،فف ن الجففانبين الروسففي والسففوري معنيففان بففالوهور فففي شففبك عاللففات يارجيف ،
بعي ة عن مح و يات شبك العالل لكل رف من ال فرفين .فروسفيا معنيف هفي أيضفا بفالوهور كمفن

تسففت يع التحففام معسففكرات ،وأنهففا ال تففؤ ر حالهففا فففي ح بففات مح ف و ة ،وهففذا فففي مسففار سففعي بففوتين
النم لإلمب ار وري األمريكي .
لبناء اإلمب ار وري السياسي الروسي من ج ي  ،كقوة عومخ لها وزن ّ
أما بنيامين نتنياهو ،وع خ الروم من التوا ؤ الواسفع الفذي تحوفخ بفه حكومتفه مفن والبيف ول القفرار
العففالمي ،إال أنففه يشففعر بشففكل واضففح بمح و ي ف شففبك العاللففات اليارجي ف  ،مقارن ف مففع مففا كففان فففي

سففنوات "االنمففراج" فففي العق ف األييففر مففن القففرن الماضففي ،وت ف هورها فففي فت فرة حكوماتففه الففثالث ،إلففخ
"حضففيض" ،إن صففح التعبيففر .ولهففذا فهففو معنففي بففالوهور ،ياصف أمففام الفرأي العففام اإلسفرايي ي ،بأنففه

لففا ر ع ففخ كسففر الح فواجز فففي العاللففات اليارجي ف  ،وأن حكومتففه ليسففت محاص فرة ،بموجف

وسايل إعالم إسرايي ي .

مففا ت عيففه

ول يرى البعض أن نتنياهو يري الت ويح لإل ارة األمريكي  ،ولكن هذه فرضي ليست من قي  ،حتخ لو

لص ف نتني ففاهو ه ففذا ،ألن العالل ف اإلسف فرايي ي األمريكيف ف ذات عمففل اس ففتراتيجي ،ال يس ففت يع أي مم ففن
يقمففون ع ففخ أر

الهففرم الحففاكم اإليففالل بهففا ،كونهففا لايم ف أساسففا ع ففخ العالل فات االلتصففا ي  ،ومنهففا

العسكري  .وهذا ينعك

في حجم ال عم العسكري األمريكي السنوي إلسفراييل ،والفذي يصفل حاليفا إلفخ

نحو  3.5م يار والر ،ومرشح لالرتماع الخ مستوى  4م يارات والر وأكثر.

كفذلك فف ن ال فوبي الصفهيوني ،الفذي ففي مركفزه حيتفان المفال األمفريكيين اليهفو  ،الفذين تيف م وففالبيتهم
المصففالح اإلس فرايي ي  ،مقابففل عففم إس فراييل لنشففا هم االلتصففا ي ،لففن يسففمحوا إلس فراييل بففأي محاول ف
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لإليالل بالعالل مع المؤسس األمريكي  .وهذا وهر مثال ،في االنتيابات األمريكي في العام ،2012
حينمففا لعف

ال فريي

نتنيففاهو ومؤيف و اليمففين اإلسفرايي ي المت ففرف فففي الواليففات المتحف ة ،و ار مكشففوفا إلسففقا

بففاراك أوبامففا عففن الحكففم .فق ف أك ف ت تقففارير ،ومنهففا تقريففر لمففا يسففمخ "معه ف سياس ف الشففع

اليهو ي" ،التابع ل وكال الصهيوني  ،أن تصرف نتنياهو وويره ،ي فل حرجفا كبيف ار ل منومفات اليهو يف

الصهيوني في الواليات المتح ة.

وأم ففام ه ففذا الوال ففع ،يجف ف ر وض ففع االتص ففاالت اإلسف فرايي ي الروس ففي ف ففي إ اره ففا الص ففحيح ،فاليالف ففات
السياسي بين الجانبين مفا تفزال لايمف  ،وهفذا تج فخ ففي التصفريحات المتنالضف بشفأن المماوضفات مفع

الجانف

الم سف يني؛ فمففور إعففالن وزيففر اليارجي ف الروسففي سففيروي الفففروف ،بففأن نتنيففاهو أعففر عففن

موافقتففه ع ففخ "المب فا رة العربي ف ل سففالم" مففن ون أي تغييففر ،سففارع نتنيففاهو إلففخ نمففي النبففأ ،ومففا ذك فره
نتنياهو كان هو الصحيح بالتأكي  ،وتبع هذا تصريحات روسي حول أس

التي ترفضها إسراييل.

الحل ل قضي الم سف يني ،

عمان2016/6/11 ،
الغدّ ،

 .53كاريكاتير:

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/9 ،
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