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 .1القدس :االحتالل يبني مدينة يهودية تحت األرض تمتد من سلوان وتخترق األقصى والبلدة
القديمة

القدس " -األيام" :كشفت تقارير عن تصاعد حفريات االحتالل اإلسرائيلي في محيط المسجد
األقصى والقدس القديمة وفي جوارها ،وبالذات في منطقة بلدة سلوان ،مشيرة إلى إقامة ما يشبه

تكوين مدينة يهودية تحت األرض تمتد من وسط بلدة سلوان جنوباً وتخترق الجدار الغربي للمسجد
األقصى وأسفل البلدة القديمة في القدس المحتلة ،وتمر أسفل المدرسة العمرية في الجهة الشمالية من

األقصى ،وتصل إلى منطقة باب العامود وتحديداً إلى مغارة الكتان شمال القدس القديمة.

وقال المركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقصى :الالفت في األمر ،هو الحديث عن حفريات سرية

ينف ّذها االحتالل اإلسرائيلي حول المسجد األقصى وأسفله ،بجزأية ،دون توفير صورة واضحة أو حتى
نشر صورة فوتوغرافية أو مقطع فيديو عن هذه الحفريات السرية ،حيث يمنع فيها التصوير وهي

مغلقة أمام الجمهور العام ،لكنه بالرغم من ذلك فإن هذه المعلومات المبعثرة تشكل بمجموعها صورة
صارخة عن خطورة هذه الحفريات السرية.

وكان البروفيسور رافي غرينبرغ  -أستاذ علم اآلثار في جامعة تل أبيب وأحد مؤسسي مركز "عيمق

شافيه" المتخصص في اآلثار  -قال في مقال نشر في صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية ،عن قيامه في
هذه األيام ،خفية وس اًر ،بحفر نفق بحجم قطار تحت األرض "مترو" ،في قلب القدس القديمة
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ابتداء من منطقة عين سلوان باتجاه المسجد األقصى ،وسوف تتم تقوية هذا النفق
ومحيطها،
ً
بالباطون والحديد.
وتقوم على هذه الحفريات "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" و"جمعية إلعاد" ،حيث وصف غرينبرغ مجموع

العمل في الحفريات اإلسرائيلية في محيط األقصى والقدس القديمة بأنه أشبه ما تكون بمتنزه ترويح

يهودي أسفل األرض.

غرف وقاعات متسلسلة أسفل وسط سلوان
وفي تقرير موسع لصحيفة "هآرتس" في نسختها المطبوعة واإللكترونية ،وصف غرينبرغ واقع

الحفريات بأن القدس تتوسع وتتمدد تحت األرض ويستطيع الشخص التجول لمئات األمتار في
عمقها ،عبر أنفاق وأقبية وكهوف وقنوات وعيون ،بينما تنتظر في أدراج المخططين وعلماء اآلثار

برامج ومخططات للتوسيع بشكل كبير في هذا المجال.

وأكد التقرير تفاصيل عن بعض الحفريات السرية ،من ضمنها ،حفريات في وسط بلدة سلوان يتم

الدخول إليها تحت األرض عن طريق باب حديدي ،والذي يصل إلى داخل نفق قصير تتفرع عنه

إلى عدة غرف وقاعات ،وعند هذه المنطقة بالتحديد فإن الموقع مغلق أمام الجمهور العام ،هذا
الموقع كشف عن سلسلة من التحصينات والقنوات المائية من الفترة الكنعانية بالذات.
باب تاسع جديد يخترق سور القدس ...وأوتوستراد تحت األرض

وأورد تقرير "هآرتس" أنه ُيحفر في هذه األيام نفق طويل وعريض جداً ،وسيتم خالل سنوات حفر
مساره ليمتد على طول  700متر من عين سلوان حتى حائط البراق ،وسيكون عرض النفق  7.5متر
تُضاف إليه شبكة إضاءة والفتات توجيه ومنصات عرض على جانبيه ،والذي سيصل إلى باب تاسع
جديد تحت األرض يخترق سور القدس التاريخي من الجهة الجنوبية ،في حين يتيح استكمال هذا

النفق المسير من تحت سلوان إلى البراق ،ذهاباً واياباً ،والذي سيكون بمثابة الشارع السريع تحت

األرض في القدس "أوتوستراد".

أبنية ضخمة في عمق األرض أسفل وقف حمام العين
ويورد تقرير "هآرتس" أن هناك خطة ومخططاً آخر ‹فخماً وخيالياً في مداه› ،وهو إجراء حفريات

واسعة تحت كامل ساحة البراق -حي المغاربة المهدوم -وايجاد ساحة صالة يهودية سفلى.
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جمد مؤقتاً ،في حين هناك مخطط يجري على قدم وساق وهو حفر
وتم تجهيز هذا المخطط لكنه ّ
وانشاء موقف سيارات تحت األرض بجوار حي الشرف في قلب القدس القديمة ،ليس بعيدا عن

منطقة البراق.

ويفيد تقرير "هآرتس" أنه في حفريات أسفل وقف حمام العين والقاعة المملوكية -أقصى شارع الواد

في القدس القديمة -أجريت خاللها ،حفريات واسعة كشفت عن أبنية ضخمة في عمق األرض خالل

السنوات األخيرة ترتبط بشبكة أنفاق الجدار الغربي ،لكن هذه الحفريات مغلقة أمام الجمهور العام
ألسباب منها ما يتعلق بسالمة وأمان الجمهور ،ومنها صعوبة إدارة حركة زوار في عمق كبير كهذا.

مغارة الكتان وبركة مياه تواصل ممنوع لكنه ممكن
فإن مسار نفق الجدار الغربي ينتهي من الجهة الشمالية ببركة مياه أسفل المدرسة
بحسب "هآرتس" ّ
العمرية عند بوابة الخروج في شارع المجاهدين شمال المسجد األقصى ،هذه البركة شقها األول يقع
ضمن مسار النفق الغربي ،وشقها الثاني ضمن حدود دير وكنيسة كاثوليكية باسم كنيسة أوجاع

العذراء ،يتوسطها جدار أسمنتي يفصل بين شقيها ويمنع التواصل بينهما.

في مغارة الكتان القري بة من باب العامود يسار الداخل إلى البلدة القديمة بالقدس المحتلة ،والتي
تصل مساحتها إلى تسعة دونمات ،أجريت حفريات وصل بعضها إلى عمق  20مترا ،وكشف عن
فراغات كثيرة كان آخرها الكشف عن وجود فراغات جديدة وواسعة في عمق األرض لكنها مغلقة أمام

الجمهور" ،دخلناها وزحفنا فيها زحفاً برفقة "موشيه ميخي"  -مدير المواقع األثرية فيما يسمى "سلطة

معد التقرير في "هآرتس".
تطوير شرقي القدس"  -بوساطة جهاز إضاءة وقبعة" يقول ّ
األيام ،رام هللا2016/6/22 ،
 .2الرئاسة :عباس سيؤكد في خطابه أمام البرلمان األوروبي أن "ال تعديل للمبادرة العربية"
غزة – أشرف الهور :كشفت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية أن رئيس السلطة محمود عباس ،سيلقي
«كلمة هامة» خالل الساعات المقبلة أمام البرلمان األوروبي في مدينة بروكسل يحدد فيها معالم
الموقف الفلسطيني والعربي ،من عملية التسوية ،وأعلنت عن «حراك عربي» نشط خالل الفترة

المقبلة ،لدعم القضية الفلسطينية ،في الوقت الذي رحبت فيه بقرار وزراء خارجية االتحاد األوروبي

الذي تبنى مبادرة السالم الفرنسية التي ترفضها إسرائيل.
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وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس عباس سيدعو خالل خطابه
في البرلمان األوروبي ،دول أوروبا لالستمرار في حراكها النشط من أجل تحقيق السالم العادل في

المنطقة.

وحسب ما يتردد فإن أهم النقاط التي سيتناولها الرئيس عباس في كلمته أمام البرلمان األوروبي ،هو

تجديد تأييده للمبادرة الفرنسية ،والتمسك بضرورة حل الصراع على أساس قيام دولة فلسطينية في

المناطق التي احتلتها إسرائيل عام  .1967كذلك سيطلب من دول االتحاد األوروبي االعتراف بدولة
فلسطينية مستقلة على حدود عام  ،67على غرار القرار السويدي.

وعلمت «القدس العربي» إن عباس أيضا سيشدد في كلمته على الموقف الفلسطيني والعربي الرافض
ألي تعديل للمبادرة العربية للسالم ،كما تريد إسرائيل ،خاصة بعد الزيارة التي قام بها قبل الوصول
إلى بروكسل ،إلى السعودية ،ولقاء الملك سلمان بن عبد العزيز ،ال سيما أن السعودية هي من

طرحت مبادرة السالم التي حظيت بدعم عربي واسالمي.

وسيؤكد ألعضاء البرلمان األوروبي أن الموقف الفلسطيني والعربي تجاه المبادرة لن يتغير وفق أهواء
حكومة إسرائيل ،وسيركز كثي ار على ما تقوم به هذه الحكومة اليمينية ضد عملية السالم ،وذلك

بهدف الحصول على أكبر ضغط رسمي على تل أبيب من جهة أوروبا.

إلى ذلك أشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الجهود الفلسطينية والعربية ستتواصل خالل األسابيع
واألشهر المقبلة بحركة سياسة نشطة ،مشي ار إلى لقاء الرئيس عباس بالعاهل السعودي ،الذي قال أنه

أبدى دعم المملكة الكامل لجهود الرئيس والسياسة الفلسطينية الحكيمة ،إضافة إلى لقائه قبل أيام

الملك األردني عبد هللا الثاني .وأكد أن لجنة المتابعة العربية ستسعى بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني
وبجهود مصرية وسعودية وأردنية لحراك نشط في األسابيع المقبلة مع المجتمع الدولي.

القدس العربي ،لندن2016/6/22 ،

 .3عباس يهاتف والد الشهيد الطفل محمود بدران معزيا
عمان –وفا :هاتف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،مساء اليوم الثالثاء ،والد الشهيد الطفل
محمود رأفت بدران ،معزيا باستشهاده.

وأعرب سيادته عن صادق تعازيه ومواساته القلبية لوالد الشهيد وأسرته باستشهاد طفلهم ،مؤكدا أن

هذه الجرائم لن تفت من عضد شعبنا وعزيمته في مواصلة طريق الحرية واالستقالل حتى إقامة

الدولة المستقلة وعاصمتها األبدية القدس الشريف.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/21 ،
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 .4عباس يدين العمل اإلرهابي الذي استهدف موقعا للقوات األردنية
رام هللا – وفا :أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،اليوم الثالثاء ،العمل اإلرهابي ،الذي

استهدف موقعا للقوات المسلحة األردنية في منطقة الركبان ،وأدى إلى استشهاد واصابة عدد من
أبطالها.

وقال في برقية تعزية إلى العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني بن الحسين" :ونحن إذ نعبر لجاللتكم

وحكومتكم الموقرة ولشعبكم الصديق وللجيش العربي األردني الباسل ،وألسر الشهداء عن أصدق
مشاعر التضامن والتعاطف ،لندين بشدة هذا العمل اإلجرامي اإلرهابي ومن يقف وراءه" .وأكد

تضامن فلسطين ووقوفها إلى جانب األردن في وجه هذا اإلرهاب األسود.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/21 ،

 .5رئيس المجلس الوطني يدين العمل اإلرهابي الذي استهدف الجيش األردني
عمان – وفا :أعلن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تضامنه وتعاطفه مع الشعب

األردني الشقيق ،وادانته الشديدة للعمل اإلرهابي الجبان الذي استهدف عدد من قوات الجيش األردني
فجر اليوم الثالثاء.

كما أعرب الزعنون ،في تصريح صحفي صدر عنه ،عن مواساته وتعازيه ألسر الضحايا والشعب
األردني الشقيق ،وتمنى من المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ،وأن يمن على المصابين
بالشفاء والصحة والعافية ،وأن يحفظ المملكة األردنية الهاشمية وشعبها من كل مكروه ،وأن يديم

نعمتي األمن واالستقرار في ربوعها.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/21 ،

 .6الحكومة الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في إعدام "إسرائيل" لصبي غرب رام هللا
رام هللا -فادي أبو سعدى :طالبت الحكومة الفلسطينية أمس بفتح تحقيق دولي في جريمة إعدام طفل
فلسطيني واصابة أربعة آخرين من بلدة غرب مدينة رام هللا في الضفة الغربية بينما كانوا في طريقهم
عودتهم إلى منازلهم سي ار على األقدام.

وحسب و ازرة الصحة الفلسطينية فقد استشهد القاصر محمود رأفت بدران ( 15عاما) وهو من قرية
بيت عور التحتا غرب رام هللا وأصيب أربعة شبان آخرين برصاص قوات االحتالل أثناء عودتهم من

مسبح من قرية بيت سي ار المجاورة.
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وندد الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود بما وصفه بـ عملية اإلعدام الميداني التي اقترفتها قوات
االحتالل اإلسرائيلي وأدت إلى استشهاد الطفل بدران.

القدس العربي ،لندن2016/6/22 ،

" .7يديعوت أحرونوت"" :إسرائيل" تسعى إلى تنصيب دحالن زعيما للفلسطينيين
بالل ضاهر :في سياق التصريحات التي أطلقها وزير األمن اإلسرائيلي الجديد ،أفيغدور ليبرمان،

األسبوع الماضي ،حول القضاء على حركة حماس وحكمها في قطاع غزة ،كتب المحلل العسكري

في صحيفة 'يديعوت أحرونوت' ،أليكس فيشمان ،اليوم الثالثاء ،أن إسرائيل تسعى إلى تنصيب
المنشق عن حركة فتح ،محمد دحالن ،ليصبح حاكم غزة' ،واذا اقتضت الحاجة سيحصل على دعم
ليحل مكان أبو مازن' أي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب فيشمان فإن خطة تنصيب دحالن مدعومة من دول عربية" :ورقة اللعب القوية ،ال’أص’،

التي تختبئ في علبة أوراق اللعب للتحالف الموالي للغرب ،األردن ومصر واإلمارات والسعودية

واسرائيل ،تدعى محمد دحالن".

وأشار فيشمان إلى مصلحة إسرائيل في استمرار االنقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية' .إسرائيل

تفضل كيانين فلسطينيين منفصلين ومتعاديين .حماس مكبوحة وسلطة ضعيفة في رام هللا تخدم هذا
التوجه'.

وأضاف فيشمان أنه منذ دخول ليبرمان إلى منصبه 'يتحدثون في إسرائيل مجددا عن دحالن كخليفة

ي ،ولديه قواعد ومؤيدين في صفوف نشطاء فتح في غزة ،ويضخ أمواال في
محتمل لحماس .فهو غز ّ
القطاع بواسطة زوجته .وال يوجد زعيم فلسطيني مستعد لدخول غزة راكبا دبابات إسرائيلية .لكن
دحالن ليس بحاجة إليها .بإمكانه القدوم بسيارة مرسيدس مصرية ،وسط ترحيب قادة اإلمارات ،الذين

أعادوه إلى الحياة و’باعوه’ إلى السيسي عندما كان وزي ار للدفاع .ومنذ أن أصبح السيسي رئيسا ،نفذ

دحالن كمبعوث له سلسلة مهمات طويلة في ليبيا والسودان واثيوبيا .وهو شخصية هامة في مصر.
وعندما يهبط في القاهرة ،تكون بانتظاره مجموعة من سيارات الليموزين'.

وتابع فيشمان أن 'دحالن سيأتي (إلى األراضي المحتلة) بترحيب من األردنيين ...الذين قرروا أن

يتبنوه ألنهم يئسوا من أبو مازن ويدركون أنه في نهاية طريقه .كذلك فإن السعوديين لن يعارضوا

تغيير الحكم في القطاع'.
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وأردف فيشمان أنه 'بهذا الخصوص ،ستكون إسرائيل مقاول التنفيذ ،وسيحل مكان حماس شخص
(أي دحالن) سرقوا معه خيوال (أي شريكا) في الماضي .أي أنه باإلمكان إجراء مفاوضات سياسية

معه ،وهذا ما ال يمكن القيام به مع حماس'.

وبحسب هذا المحلل العسكري المقرب من أروقة الجيش وأجهزة األمن اإلسرائيلية ،فإنه 'يوجد لدحالن
في مخيمات الالجئين مجموعات مسلحة من أفراد التنظيم (تنظيم فتح) ،وأبو مازن مقتنع بأن هدفهم

الوحيد هو إسقاطه بالقوة .ووفقا لمفهوم ليبرمان ،الذي يرى بأبو مازن عدوا خطيرا ،فإن طرح دحالن
كبديل لحكم حماس أو السلطة الفلسطينية ،يضعف رئيس السلطة الفلسطينية'.

وخلص فيشمان إلى التحذير من تنصيب دحالن .وكتب أن 'من يبني آماال على هذا الجوكر

(دحالن) ،عليه أن يتذكر السحر الذي أصاب القيادة اإلسرائيلية في سنوات الثمانين األولى .جوكر

آخر ،زعيم لبناني يتمتع بكاريزما اسمه بشير الجميل ،وماذا كان مصيره ومصيرنا' في إشارة إلى
اغتيال الجميل الذي نصبته إسرائيل رئيسا للبنان ،وفي أعقاب االغتيال فشلت كل محاوالت إسرائيل

بتنصيب زعيم آخر.

عرب 2016/6/21 ،48

" .8الخارجية الفلسطينية" :إعدام الفتى بدران رد نتنياهو على تبني االتحاد األوروبي للمبادرة
الفرنسية

رام هللا – وفا :أدانت و ازرة الخارجية الفلسطينية ،يوم الثالثاء ،عملية اإلعدام الميدانية التي نفذتها
قوات االحتالل بحق الفتى محمود رأفت محمود بدران ( 15عاما) ،من بلدة بيت عور التحتا.

وبدران استشهد بعد إقدام قوات االحتالل على استهداف مركبة فلسطينية مارة ،وأمطرتها بوابل من

الرصاص ،مما أدى إلى استشهاد واصابة من فيها ،وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا نتيجة

اإلعدامات الميدانية إلى ( 220شهيدا) ،منهم ( 75شهيدا) منذ بداية هذا العام.

وقالت الخارجية ،في بيان لها ،إن ذلك يأتي "في الوقت الذي تواصل فيه حكومة نتنياهو اليمينية

المتطرفة رفض وافشال جميع المبادرات والجهود اإلقليمية والدولية ،الرامية إلى إحياء عملية سالم
جادة وحقيقية".
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 .9عريقات يدين جريمة إعدام الشهيد بدران ويطالب األمم المتحدة بفتح تحقيق
رام هللا – وفا :أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بشدة
جريمة اإلعدام الميداني التي ارتكبتها قوات االحتالل ،اليوم الثالثاء ،بحق الطفل محمود رأفت بدران

( 15عاما) واصابة  6آخرين بجروح متفاوتة ،واعتقال أحد المصابين في بلدة بيت عور التحتا.

وأكد عريقات أن االحتالل ومجرمي الحرب اإلسرائيليين لن يفلتوا من جرائمهم الخارجة عن القانون،

وسيمثلون أمام العدالة الدولية.

وطالب مقرر األمم المتحدة كريستوف هينز الخاص والمعني بحاالت اإلعدام خارج القانون أو

بإجراءات موجزة أو تعسفاً بالشروع الفوري بإجراء تحقيق رسمي في هذه الجريمة البشعة وبجميع
أعمال القتل خارج نطاق القانون التي ترتكبها قوات االحتالل بحق أبناء شعبنا وخاصة األطفال

منهم.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/21 ،

 .11السلطة :االنتخابات البلدية بتشرين األول /أكتوبر وستجرى في  414هيئة محلية في يوم واحد
رام هللا – وفا :قال وزير الحكم المحلي حسين األعرج إن قرار الحكومة إجراء االنتخابات المحلية في
الثامن من تشرين األول المقبل سيخلق تجديدا وضخ دماء جديدة في إدارة  414هيئة محلية ،منها

 142مجلس بلدي ،و 272مجلس قروي.

وأوضح األعرج لـ"وفا" أن االنتخابات ستجرى في يوم واحد في كافة الهيئات المحلية في الوطن
(غزة ،والضفة الغربية بما فيها القدس) وفق النظام االنتخابي الذي تم اعتماده في الدورة السابقة ،مع

قيام لجنة االنتخابات المركزية باإلشراف على إجرائها.

وأشار إلى أهمية هذه االنتخابات التي تتزامن مع انتهاء الدورة الحالية للمجالس التي تم انتخابها عام

 ،2012وهذا يعكس الحرص على تجسيد الديمقراطية والثقافة االنتخابية في المجتمع الفلسطيني،
وحق المواطنين في اختيار ممثلين عنهم في الهيئات المحلية ،وأن االنتخابات ستأتي بمجالس جديدة

لتقوم بدور لجان تسيير األعمال في بعض المجالس التي حلت.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/21 ،

 .11هيئة الكتل البرلمانية الفلسطينية تطلع على سير عمل لجنة التحقيق في جرائم االحتالل

رام هللا – وفا :اطلعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ،اليوم الثالثاء ،على سير عمل اللجنة الوطنية
المستقلة للتحقيق في جرائم الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة عام .2014
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وقدم رئيس اللجنة فريد الجالد ،شرحا حول األعمال والمهام المناطة بأداء اللجنة ،وآلية تشكيلها
للتحقيق في المخالفات واالنتهاكات التي وقعت خالل عام  2004إبان العدوان اإلسرائيلي على غزة،

مشي ار إلى أنها تشكلت استنادا إلى قرار لجنة التحقيق الدولية ،وبموجب مرسوم رئاسي صدر عام

.2015

وأضاف أن اللجنة مستقلة لها نظامها الداخلي وأهدافها ومهامها ،وتعمل على التعاون مع المؤسسات

الحقوقية المختصة بقضايا حقوق اإلنسان ،وتعمل على جمع وتوثيق االنتهاكات ومخالفات القانون
الدولي والقانون الدولي اإلنساني بمصداقية ونزاهة وشفافية وحيادية ،لفضح جرائم االحتالل أمام

المجتمع الدولي.

ودعا هيئة الكتل إلى تقديم الدعم والمساندة لهذه اللجنة ضمن اإلمكانيات والصالحيات المتاحة

للمجلس التشريعي ،لتسهيل عملها ،والطلب من المؤسسات كافة التعاون مع اللجنة ،والتجاوب معها
بموضوعية ،لما في ذلك من أهمية تنعكس على صورة فلسطين في المحافل الدولية وأمام المجتمع

الدولي.

وأكد النواب ،استعدادهم للتعاون مع اللجنة ،مشيرين إلى أن أهدافها تتقاطع ودور المجلس التشريعي

الرقابي لتجسيد مبدأ سيادة القانون ومبادئ حقوق اإلنسان.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/21 ،

" .12اإلعالم الفلسطينية" :اإلعدامات الميدانية تثبت وحشية االحتالل
عاما)
رام هللا :اعتبرت و ازرة اإلعالم ،يوم الثالثاء ،اإلعدام الميداني للفتى محمود رأفت بدران (ً 51
وتأكيدا على
دامغا على وحشية حكومة االحتالل اإلسرائيلي وتطرفها،
من بيت عور التحتا ،دليالً ً
ً
االستهتار بالدم الفلسطيني ،واستسهال الضغط على الزناد.
ورأت الو ازرة في بيان لها ،في تعرض االحتالل لحافلة فلسطينية بوابل من األعيرة النارية ،واستشهاد

هابا في وضح النهار ،يثبت للعالم أجمع أن "إسرائيل" ماضية في استباحة كل ما
واصابة ركابها ،إر ً
هو فلسطيني ،وتقدم لألمم المتحدة رسالة جوابية على تسلم رئاسة لجنة قانونية في المنظمة الدولية.

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2016/6/21 ،

 .13وزيرة االقتصاد الفلسطيني :لدينا رغبة بإحالل البضائع األردنية مكان اإلسرائيلية
عمان :رحبت وزيرة االقتصاد الفلسطيني "عبير عودة" ،بإقامة منطقة حرة بين األردن وفلسطين،
لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين البلدين ،مؤكدة أن الفلسطينيين لديهم الرغبة بإحالل البضائع
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األردنية مكان اإلسرائيلية" ،إال أن الجانب اإلسرائيلي يحول دون ذلك ،وخاصة مع القيود المفروضة
بموجب اتفاق باريس".

وأكدت أنه سيتم السماح للسلع األردنية الدخول إلى السوق الفلسطيني "بدون قيود في حال تخطي

عقبات بروتوكول باريس والمعيقات اإلسرائيلية".

سنويا ،تذهب إلى أراضي
ويستورد السوق الفلسطيني من األردن بضائع بما قيمته  160مليون دوالر
ً
يصدرها االحتالل إلى
السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،بالمقارنة مع  4مليارات دوالر
ّ

األراضي الفلسطينية.

فلسطين أون الين2016/6/21 ،

 .14اإلعالم اإلسرائيلي :حماس تواصل تعزيز قوتها البحرية
ذكرت صحيفة يـديعوت أحرونـوت أن الجـيش اإلسـرائيلي أحـبط أمـس االثنـين محاولـة تهريـب عشـرات

المعاطف البحرية التي كانت في طريقهـا إلـى وحـدات الكومانـدوز الخاصـة بحركـة حمـاس .وقالـت إن

المعــاطف التــي تــم ضــبطها فــي معبــر كــرم أبــو ســالم (جنــوب قطــاع غـزة) كانــت مخفيــة بــين شــحنات
مالبــس رياضــية ،وهــو مــا يشــير إلــى أن حمــاس تفكــر فــي تك ـرار العمليــات البحريــة التــي نفــذتها إبــان
عملية الجرف الصامد في الحرب األخيرة على غزة عام .2014

وفــي تقريــر مماثــل ،أفــاد موقــع "واال" اإلخبــاري بــأن أوســاط الجــيش اإلس ـرائيلي تشــير إلــى أن حمــاس
بصدد تفعيل وحداتها البحرية في الحرب القادمة ،ومنحها أولوية خاصة في العمليـات القتاليـة ،بحيـث

تبــدو أكثــر نجاحــا وفاعليــة ،عبــر وصــولها إلــى محطــات الطاقــة فــي جنــوب عســقالن علــى بعــد أربعــة
كيلومترات جوية فقط من شمال قطاع غزة .وأضاف التقرير أن السـيناريو الـذي يتوقعـه الجـيش يتمثـل
فـي وصـول مقـاتلي حمـاس البحـريين إلـى المنطقـة البحريـة الفاصـلة بـين مـدينتي أسـدود وعسـقالن ،ثـم

إطالق صواريخ أرضية باتجاه سفن تجارية على ميناء أسدود.

وفي ذات المنحـى ،أورد موقـع "إن آر جـي" أن حمـاس تواصـل تحـديها إلسـرائيل بمواصـلتها محـاوالت
تهريب مواد قتالية عبر كرم أبو سالم ،مما يسلط الضوء على الجهـاز العسـكري الجديـد داخـل الحركـة

الخــاص بــالقوات البحريــة .وتــابع الموقــع قــائال إنــه بينمــا تواصــل إسـرائيل عملياتهــا المكثفــة علــى مــدار
الساعة للعثور على أنفاق حماس وتدميرها ،تعكف قيادة الحركة الفلسطينية علـى إعـداد بـدائل بجانـب

مشروع األنفاق ،وتتمثل في سالح البحرية استعدادا للمواجهة القادمة.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/21 ،
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 .15فتح تدعو الحكومة إلى عدم اقتصار االنتخابات البلدية على الضفة واجرائها في غزة
رام هللا -كفــاح زب ــون :طالب ــت حرك ــة ف ــتح حكوم ــة التواف ــق الفلس ــطينية بص ــفتها مس ــؤولة ع ــن الض ــفة
الغربي ــة وقط ــاع غـ ـزة ب ــإجراء انتخاب ــات مج ــالس الهيئ ــات المحلي ــة (البل ــديات) ف ــي القط ــاع ك ــذلك وأال

تقتصر على الضفة الغربية فقط.

وقال المسـؤول اإلعالمـي فـي فـتح منيـر الجـاغوب فـي بيـان" :علـى قاعـدة تحقيـق المشـروع االنتخـابي

المحلي بشكل كامل وشامل فإن على الحكومة الفلسطينية (التوافـق) أن تلتـزم بـإجراء انتخابـات تشـمل
بلــديات قطــاع غ ـزة ودون ذلــك ســنكون جميعــا أمــام نتــائج غيــر مكتملــة" .وأضــاف" :نعــم النتخابــات

المجالس المحلية في الضفة وغزة نعم لوحدة الصوت الوطني الواحد".

وجاء بيان فتح بعد قليل من إصدار الحكومة الفلسطينية بيانـا حـددت فيـه الثـامن مـن أكتـوبر (تشـرين

األول) المقبل موعدا نهائيا إلجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية:

"وتكليــف لجنــة االنتخابــات المركزيــة بالبــدء فــي إج ـراء جميــع التحضــيرات والترتيبــات الالزمــة لتنظــيم

االنتخابــات فــي موعــدها المحــدد كمــا قــرر تكليــف وزيــر الحكــم المحلــي بمتابعــة إتمــام التنظــيم واج ـراء

االنتخابات مع لجنة االنتخابات المركزية".

الشرق األوسط ،لندن2016/6/22 ،

 .16فتح ترحب بتأييد وزراء خارجية االتحاد األوروبي للمبادرة الفرنسية
غ ـزة  -أشــرف الهــور :رحبــت حركــة فــتح بتأييــد وزراء خارجيــة االتحــاد األوروبــي بالمبــادرة الفرنســية،
بــالتوازي مــع مواصــلة االلتـزام بــدعم حــل الــدولتين وتكـريس حــدود ال اربــع مــن يونيــو حزيـران ،واعتبــرت

ذلك "منطلقا مركزيا لالستقالل الفلسطيني".

وكان مجلس وزراء خارجيـة دول االتحـاد األوروبـي ،قـد أيـد باإلجمـاع مبـادرة السـالم الفرنسـية ،ورحـب

المجتمعون في لوكسمبورغ بالبيان المشترك بشأن مبادرة السالم في الشرق األوسـط حـول عقـد مـؤتمر
دولـي لحــل النـزاع الفلســطيني اإلسـرائيلي التــي اعتمــدت فــي االجتمــاع الـوزاري فــي بــاريس بدايــة الشــهر

الجاري .وأعرب عن تصميمه للعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين واإلقليميين اآلخرين لتحقيـق
مســاهمة ملموســة وكبي ـرة مــن خــالل تقــديم مجموعــة مــن الح ـوافز لألط ـراف المعنيــة بهــدف عقــد هــذا

المؤتمر الدولي والمزمع عقده قبل نهاية العام.

التاريخ :األربعاء 2016/6/22
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 .17مروان البرغوثي يدعو إلى مضاعفة الجهود الستعادة الوحدة الوطنية
الناصـ ـرة :أك ــد م ــروان البرغ ــوثي ،القي ــادي ف ــي حرك ــة "ف ــتح" األس ــير ف ــي س ــجون االح ــتالل ،األهمي ــة
داعيــا إلــى ضــرورة مضــاعفة الجهــود لتحقيقهــا.
القصــوى إلنهــاء االنقســام واســتعادة الوحــدة الوطنيــةً ،
وشـدد البرغـوثي ،فــي تصـر ل
يحات نقلهــا عنـه جمــال زحالقـة ،النائـب عــن التجمـع فــي القائمـة المشــتركة،
ّ
بعــدما التقــاه يــوم الثالثــاء ،فــي ســجن جلبــوع الصــهيوني ،علــى ضــرورة إعــادة القضــية الفلســطينية إلــى

جــذورها والــى كونهــا قضــية تحــرر وطنــي ،وليســت قضــية تحســين أوضــاع النــاس فــي ظــل االحــتالل.
ودام اللقــاء ح ـوالي ســاعتين جــرى خاللهمــا اســتعراض األوضــاع السياســية وقضــايا أســرى الحريــة فــي

سـجون االحـتالل .وقــال البرغـوثي" :هـدفنا دولــة مسـتقلة ،ولـيس ســلطة فـي ظـل االحــتالل" ،معبـ ار عــن
"اعت اززه بالدور الوطني المتنامي لفلسطيني  ،48كجزء أصيل وفاعل من أبناء الشعب الفلسطيني".

ورأى أن الوحــدة الوطنيــة التــي تجلّــت فــي القائمــة المشــتركة وفــي لجنــة المتابعــة هــي رســالة للشــعب
القوة".
الفلسطيني في أماكن تواجده كافة بأن "الوحدة ممكنة وواجبة ،وتمنح شعبنا ّ

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/21 ،

 .18القوى الفلسطينية تدعو لترتيب الوضع الداخلي وتشكيل حكومة وحدة بعد فشل حوارات الدوحة
غزة :أكدت قيـادة القـوى الوطنيـة واإلسـالمية علـى أهميـة ترتيـب الوضـع الـداخلي الفلسـطيني ،فـي ظـل

اإلعــالن عــن فشــل جولــة المصــالحة التــي عقــدت بــين حركتــي فــتح وحمــاس فــي العاصــمة القطريــة
الدوحة ،وأعلنت كذلك موقفها الرافض للمشاركة الفلسطينية والعربية في مؤتمر "هرتسيليا الصهيوني".

وقالــت فــي بيــان لهــا عقــب اجتماعهــا المركــزي الــذي استضــافته مدينــة رام هللا إن فشــل لقــاء الدوحــة
األخير بين حركتي فتح وحماس يتطلـب التمسـك الحـازم مـن الجميـع بإنهـاء االنقسـام واسـتعادة الوحـدة

الوطنية ،والعودة إلى حوار وطني شامل بين الجميع يستند إلى وثيقة القاهرة.

وطالب ــت بتش ــكيل حكوم ــة وح ــدة تعم ــل عل ــى إجـ ـراء انتخاب ــات عام ــة ،لمواجه ــة المخ ــاطر والتح ــديات

المحيطــة بالوض ــع الفلس ــطيني ،واتخ ــاذ القـ ـ اررات الفوريــة بالب ــدء بتفعي ــل م ــؤتمرات المنظم ــات الش ــعبية
وانتخاباته ــا وتوحي ــد الجالي ــات وتفعي ــل وتط ــوير منظم ــة التحري ــر الفلس ــطينية وعق ــد المجل ــس ال ــوطني

بمشاركة الجميع.

وناقشـت أيضـا ملـف األسـرى فـي سـجون االحـتالل خـالل اجتماعهـا الـذي حضـره ،رئـيس هيئـة شـؤون

األسـرى عيســى ق ارقــع ،ورئـيس نــادي األســير قــدورة فـارس ،وأكــد االجتمــاع علـى موقــف القــوى الـرافض
لقرار الصليب األحمر الدولي ،حول تقليص الزيارات العائلية تحت ذريعة عدم توفر األموال.
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وأعلن ــت أنه ــا ت ــدرس المقاطع ــة الش ــاملة والب ــدء بسلس ــلة احتجاج ــات عل ــى ه ــذا القـ ـرار داخ ــل الس ــجون
وخارجها ،بدءا من محاولة تنفيذه من األول من يوليو تموز المقبل.

ورفضــت قيــادة القــوى ،المش ــاركة الفلســطينية والعربيــة فــي م ــؤتمر هرتزيليــا الصــهيوني الــذي يؤس ــس
ويناقش كيفية حماية هذا إسرائيل ،وتوفير المقومات األمنية واالقتصادية والسياسية لذلك.

وقالـت إن أي مشــاركة فلســطينية أو عربيــة تصــب لصــالح االحــتالل وتصــغر حركــة المقاطعــة ورفــض

التطبيع حيث تؤكد القوى على موقف حركة المقاطعة  ،BDSبااللتزام التام برفض أي خرق للتطبيـع
أو فك الطوق والعزلة عن االحتالل المجرم من خالل هذه المشاركة.

القدس العربي ،لندن2016/6/22 ،

 .19لبنان :ممثل حماس يلتقي رئيس الحكومة تمام سالم
بيروت :أكد ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة وقوف الحركـة إلـى جانـب حكومـة لبنـان ووحدتـه
وأمنه واستق ارره ،معتب اًر أن أمن لبنان واستق ارره مصلحة فلسطينية ويخدمان القضية الفلسطينية.

وشدد بركة بعد زيارته رئـيس الحكومـة تمـام سـالم أمـس ،علـى رفضـنا كـل مشـاريع التـوطين والتقسـيم،

مؤكداً أن المشروع الفلسطيني في لبنان هو مشروع العودة إلى فلسطين.

ولفت إلى أنه أطلع سالم على أوضاع الداخل وملف المصالحة وحرص حماس علـى توحيـد الموقـف

الفلســطيني .وأشــار إلــى أننــا بحثنــا فــي أزمــة وكالــة أونــروا وعــدم اســتجابتها لمطالــب شــعبنا وسنســتمر

بالتحركات السلمية.

الحياة ،لندن2016/6/22 ،

 .21إصابة شرطي إسرائيلي باشتباك مسلح قرب مدينة بيت لحم
القــدس المحتل ــة :أص ــيب شــرطي إسـ ـرائيلي بجـ ـراح ،فــي اش ــتباك مس ــلح نفــذه مق ــاومون باتج ــاه ح ــاجز
األنفاق بين مدينتي بيت لحم والقدس المحتلة.

وفــي خبــر مقتضــب ،قــال موقــع ( )0404العبــري ،والمقــرب مــن جــيش االحــتالل ،إن مســلحين أطلقـوا
النــار باتجــاه الحــاجز مــا أدى إلــى إصــابة شــرطي مــن أف ـراد القــوة الموجــودة علــى الحــاجز .ولــم يــورد

االح ــتالل أي تفاص ــيل أخ ــرى ح ــول الحادث ــة ،وه ــو م ــا يعتبـ ـره محل ــل الش ــؤون العبري ــة ف ــي "المرك ــز
الفلسـ ــطيني ل"عـ ــالم" ،محاولـ ــة لفـ ــرض تعتـــيم علـ ــى طبيعـ ــة العمليـ ــة ،ودليـ ــل علـ ــى نجـ ــاح المقـ ــاومين
باالنسحاب من المكان دون أن يتم اعتقالهم أو إصابة أي منهم.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/21 ،
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 .21قمع أسرى الشعبية بـ"ريمون" واستنفار أسرى حماس بـ"نفحة"
رام هللا :قــال نــادي األســير الفلســطيني يــوم الثالثــاء ،إن وحــدات القمــع التابعــة إلدارة ســجون االحــتالل
اقتحمــت ثالثــة أقســام فــي ســجن "ريمــون" وفرضــت عقوباتهــا بحــق أســرى الجبهــة الشــعبية ،فيمــا أعلــن

أسرى حماس بسجن نفحة الصحراوي النفير العام عقب نقل إدارة السجن ممثل األسرى جمال الهـور.
وفــي تص ـريح لنــادي األســير ،وصــل "المركــز الفلســطيني ل"عــالم" ،نســخة عنــه ،قــال إن ق ـوات القمــع

الصهيونية التابعـة إلدارة السـجون اقتحمـت األقسـام ( 1و  5و )7بسـجن ريمـون ،و ارفـق ذلـك عمليـات
تفتيش واسعة .وأوضح أن إدارة السجن صادرت األدوات الكهربائية من غرف أسرى الجبهة الشـعبية،
وحولت غرفهم إلى زنازين ،وفرضت عليهم رزمة من العقوبات

من جانـب آخـر ،سـادت حـال مـن التـوتر فـي سـجن نفحـة بعـد قـرار إدارة مصـلحة السـجون نقـل ممثـل

األســرى جمــال الهــور "أبــو تقــي" لســجن "ايشــيل" ،فيمــا أعلنــت الهيئــة القياديــة لحمــاس النفيــر العــام فــي

كافة السجون ردا على هذا اإلجراء.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/21 ،

 .22كاتس :مشروع الجزيرة الصناعية قبالة غزة يحرز تقدما وسيعرض على "الكابينت" للتصويت قريبا

ذكرت موقع صحيفة القدس ،القدس ،2016/6/21 ،أن صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلت عن وزير
االستخبارات والمواصالت اإلسرائيلي يسرائيل كاتس قوله بأن مشروع بناء الجزيرة الصناعية قبالة
سواحل غزة يحرز تقدما.

جــاءت أق ـوال كــاتس خــالل اجتمــاع خــاص فــي و ازرتــه أمــس تنــاول فيــه تفاصــيل المشــروع المقــدر أن

تصل تكلفته إلى  5مليارات دوالر أمريكي.

وأضاف كـاتس أن فكـرة بنـاء الجزيـرة الصـناعية كانـت تحـوم منـذ سـنين ،إال أنـه خـالل األشـهر القليلـة

الماضية شرع العمل الجدي على هذه المسألة.

وما زال المشروع حاليا قيد التشاور مع المسؤولين ،لتحديد كيفية انخراط إسرائيل "للحفاظ على األمن"

فــي المينــاء المزمــع إنشــاؤه بتمويــل دولــي .وأشــار كــاتس إلــى دعــم العديــد مــن الشخصــيات العالميــة
للمشروع وبضمنهم المبعوث الخاص السابق للرباعية طوني بلير.

وأضــاف كــاتس أن البــديل إلقامــة الجزيـرة يتمثــل فــي مواصــلة تحمــل إسـرائيل للنفقــات المت ازيــدة لفـواتير

الكهرباء والماء والغذاء إضافة إلى البضائع األخرى.
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ونــوه كــاتس إلــى أن إس ـرائيل لــن تقــوم بتمويــل مشــروع الجزي ـرة بــأي شــكل مــن األشــكال ،مضــيفا أن
المبادرة ليست أكثر من تصريح دعم للخطة النضاجها ،حيـث تنـوي إسـرائيل السـماح للجهـات الدوليـة
بدخول المياه اإلسرائيلية للقيام بأعمال البناء.

ويتضــمن المشــروع بنــاء جســر بطــول  5كلــم مــن قطــاع غ ـزة عبــر الميــاه اإلقليميــة اإلس ـرائيلية باتجــاه

الجزيرة الصناعية .ووفقا لمقترح الو ازرة ،سيكون للجزيرة ميناء ومطار ،إضافة إلى فندق ومرفأ صغير

للقوارب.

ويقول كاتس إن مثل هـذه الخطـوة علـى أرض غـزة ،مـن شـأنها تعـريض أمـن إسـرائيل للخطـر وسـتتيح

لحماس إساءة استخدام األموال المخصصة إلعمار غزة.

ويقر كاتس ،بأن الجزيـرة المزمـع أقامتهـا لـن تضـع بالضـرورة حـدا لتهريـب السـالح واطـالق الصـواريخ

باتجاه إسرائيل ،لكنها ستسـاعد علـى الحـد مـن "تطـرف السـكان" مـن خـالل تحسـين المسـتوى المعيشـي

لهم وامكانية سفرهم إلى الخارج بدون تدخل إسرائيلي.

وتعتبر جزيرة غزة أحد مشاريع التعاون اإلقليمـي ،علمـا أن كـاتس يـردد دائمـا شـعار "القيـام بمـا يمكننـا

أينما كان ممكنا" وايجاد المجاالت التي يمكن فيها التعاون اإلقليمي مع جهات ال تكن الود إلسرائيل،
إضافة إلى البحث عن قضايا يمكن التعاون اإلقليمي فيها.

ونشرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صـفا) ،2016/6/21 ،أن كـاتس يبـذل فـي اآلونـة األخيـرة جهـوداً
مكثفة بهدف تبني خطته إلنشاء ميناء صناعي قبالة سواحل قطاع غزة.

ووفــق مــا أوردتــه صــحيفة "يــديعوت احرونــوت" العبريــة مســاء الثالثــاء ،فــإن "كــاتس" يســعى إلــى طــرح

خطته على المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" لحسم الموقف منها ،في الوقت الذي تلقى فيه التأييد

الالزم من األمن اإلسرائيلي الذي يدعم الخطة.

ووصـف "كـاتس" خطتـه أمـام م ارسـلين أجانـب بإنهـا "مخرجـاً إنسـانياً وتجاريـاً لغـزة" ،مبينـاً وجـود مراقبـة
دولية على دخول وخروج البضائع للقطاع دون أن يتعرض أمن "إسرائيل" للخطر .على حد تعبيره.

وأعرب عن أمله بقدرته على عرض خطته للتصويت بالكابينت قريباً ،مضيفاً" :كلي أمل بتحقيق ذلك
وبالتالي دخول مساهمين وممولين دوليين إلى هذا المشروع".

 .23أردان :ال يوجد يمين ويسار في مواجهة حركة المقاطعة "بي دي أس"
رام هللا -القــدس العربــي :أجــرى وزيــر الشــؤون االســتراتيجية واألمــن الــداخلي اإلس ـرائيلي جلعــاد أردان
والمســؤول عــن مكافحــة تنظــيم المقاطعــة  BDSمحادثــات مــع لــوبي اليســار اإلس ـرائيلي فــي الواليــات

المتحدة جي ستريت حول التعاون الممكن في مكافحة حركة المقاطعة.
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وقال أردان في مؤتمر هرتسليا األسبوع الماضي أنه التقى مـع ممثلـة جـي سـتريت فـي إسـرائيل ياعيـل
فتير من أجل فحص إمكانية التعاون ضد حركة المقاطعة  BDSفي الجامعات األمريكية.

وأضاف" :من المهم أن نفهم أنه ال يوجد يمين ويسار ،صقر وحمامة ،في هذه المعركـة .هـذه معركـة
يجب إدارتها بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المـدني فـي الـبالد والخـارج .عـدت مـؤخ ار مـن زيـارة إلـى

الواليـات المتحــدة حيـث التقيــت مــع جاليـات تــدعم إسـرائيل غالبــا لكــن لـدى بعضــها أسـئلة ليســت ســهلة

حول السياسة اإلسرائيلية – جامعيون ورجال أكاديمية وقادة الجاليات األفريقية – األمريكية واألسيوية
والالتينية".

وقالت مصادر مطلعة على لقاء أردان بممثلة جـي سـتريت إنـه بـادر إلـى اللقـاء وأعـرب عـن اسـتعداده
للقاء المدير العـام لجـي سـتريت جيرمـي بـن عـامي .وأكـد أنـه رغـم الخالفـات بـين الحكومـة اإلسـرائيلية

وهذه حـول الموضـوع الفلسـطيني إال أنـه يوجـد عامـل مشـترك فـي موضـوع الصـراع ضـد حركـة BDS

ويمكن التعاون فيه.

القدس العربي ،لندن2016/6/22 ،

 .24ديختر :هناك اليوم ثالث دول لشعبين هي "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية بالضفة وحماس في غزة
"وطن -ترجمة خاصة" :قال رئيس لجنـة الشـؤون الخارجيـة والـدفاع بالكنيسـت آفـي ديختـر ،فـي تقريـر
نشـره موقــع نيــوز وان وترجمتــه وطــن ،خــالل تنظــيم مــؤتمر بشــأن قـوانين الحــرب والوضــع الحــالي فــي

منطقــة الشــرق األوســط ،إن هنــاك اليــوم ثــالث دول لشــعبين هــي "إس ـرائيل" والســلطة الفلســطينية فــي

الضفة الغربية وحماس في غزة ،ونظ اًر لعدم وجود السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ،يقول ديختر إنه
من غير الممكن اليوم تعزيز عملية السالم.

وجــاءت هــذه التص ـريحات بعــد نشــر اتفــاق بــين زعــيم المعارضــة اإلس ـرائيلية اســحق هرتســوغ ،ورئــيس
الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس ،حــول التحركــات اإلس ـرائيلية التــي ســتكون حــال انتخــب هرتســوغ
رئيســا للــوزراء ،ووفقــا لــديختر فــإن االتفــاق ال يتصــل بقطــاع غـزة ،حيــث لــم يــزره عبــاس منــذ عقــد مــن

الزم ــان تقريب ــا ،ول ــذلك ال يمكن ــك تعزي ــز عملي ــة الس ــالم ،عن ــدما يك ــون هن ــاك اخ ــتالف ب ــين المن ــاطق
الخاضعة للسلطة الفلسطينية التي تحكم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

وأكــد ديختــر أن أحــد التهديــدات الرئيســية إلس ـرائيل هــي المنــاطق التــي ال توجــد فيهــا رقابــة أو ســيطرة

حكومية ،بل ينتشر بها تنظيمات إرهابية ،خاصة تلك المناطق والجماعـات المنتشـرة فـي سـوريا وشـبه
جزي ـرة ســيناء ،معتب ـ ار أن هــذا يمكــن أن يحــدث أيضــا حتــى فــي منــاطق ســيطرة الســلطة الفلســطينية،
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مضــيفا أن الحــرب علــى اإلرهــاب ،والوضــع األمنــي فــي األشــهر األخيـرة الماضــية يقــول إنــه لــن تكــون
هناك انتفاضة ثالثة.

يغرد خارج السرب ،واشنطن2016/6/21 ،
موقع وطن ّ

 .25النائب أسامة سعدي :قانون اإلقصاء يعتبرنا جواسيسا حتى يثبت العكس!
الناصـرة "-القــدس" دوت كــوم :عقــب النائــب فــي الكنيســت أســامة ســعدي ،أمــس ،علــى اعتـراف رئــيس
لجنة القـانون نيسـان سلوميانسـكي ،فـي الكنيسـت ،بـأن قـانون اإلقصـاء يهـدف ل"طاحـة بـالنواب الـذين

ترى بهم الحكومة اإلسرائيلية على انهم جواسيس وذلـك قبـل المثـول أمـام المحققـين والمسـلك القضـائي
المعروف.

فقد أكد السعدي على اثر هذا التصريح الخطير ،أن قانون إقصاء النواب هو -عمليـا -أداة ل"طاحـة

كنـا نقولـه منـذ البدايـة أن القـانون يشـرعن المالحقـة
بالنواب الذين ترى بهم الحكومة جاسوسا "وهذا مـا ّ
السياسية ليس إال".
وأضاف" :هذا التصـريح الخطيـر يعبـر عـن نوايـا الحكومـة المبيتـة ضـد النـواب العـرب وسـيكون إثبـات

ذلك عند االستئناف على إبطاله في المحكمة".

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/22 ،

 .26لبيد :األمم المتحدة تعادي "إسرائيل"
نقــل موقــع "أن آر جــي" عــن وزيــر الماليــة اإلس ـرائيلي الســابق يــائير لبيــد توجيهــه انتقــادات حــادة إلــى
األمم المتحدة ألنها تستغل األموال األمريكية لترويج الدعاية المطالبة بتدمير إسرائيل ،معتب ار الق اررات

األممية األخيرة معادية إلسرائيل.

وزعم لبيد أن منظمة الصـحة العالميـة تسـتند فـي تقاريرهـا لمـا وصـفها باألكاذيـب الفلسـطينية ،متسـائال
عن سبب حصر عمل وكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين (أونـروا) فـي رعايـة الالجئـين الفلسـطينيين فقـط

دون غيرهم من الالجئين.

وأش ــار المتح ــدث ،وه ــو رئ ــيس ح ــزب "هن ــاك مس ــتقبل" اإلسـ ـرائيلي المع ــارض ،إل ــى أن مجل ــس حق ــوق

اإلنســان التــابع لألمــم المتحــدة تجــاوز منــذ زمــن حــدود االنتقــاد المســموحة ،وبــات يشــكل مصــدر قلــق
حقيقي إلسرائيل ،ألنه فـي السـنوات العشـر األخيـرة أقـر  61قـ ار ار يتعلـق بانتهاكـات حقـوق اإلنسـان فـي

العــالم كلــه ،مقابــل  67قـ ار ار إلدانــة إسـرائيل وحــدها ،وبــات هــذا المجلــس وغيـره مــن المؤسســات التابعــة
لألمم المتحدة تساعد التطرف اإلسالمي والمنظمات المعادية مثل حركة حماس ،وفق تعبيره.
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ودعـا لبيـد لوقـف ضـخ األمـوال للمنظمـة الدوليـة ألن الواليـات المتحـدة تتبـرع ب ـ %22مـن موازنـة األمـم
المتحــدة ،وهنــاك ســت دول تمــول أكثــر مــن  %65مــن الموازنــة ذاتهــا ،وهــي الواليــات المتحــدة واليابــان

وفرنســا وبريطانيــا وايطاليــا وألمانيــا ،زاعمــا أن األمــم المتحــدة تحولــت إلــى منبــر لمعــاداة إس ـرائيل وبــث

التقارير المعادية للسامية.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/21 ،

 .27المساعدة العسكرية األمريكية :ليبرمان يقلص الهوة ..ونتنياهو يعاند
خالف داخل حكومة بنيامين نتنياهو بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم بخصوص
حلمي موسى :يدور
ٌ
كل من وزير الماليـة موشـي
حجم المساعدة العسكرية األمريكية إلسرائيل في العقد المقبل .وقد طالب ٌ
كحلون ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان نتنيـاهو بقبـول العـرض األمريكـي وعـدم تفويـت الفرصـة وتأجيـل

االتفاق إلى ما بعـد االنتخابـات الرئاسـية .لكـن نتنيـاهو ،الـذي ال يـزال يـؤمن بفـرص نجاحـه فـي اللعبـة

الداخلية بين الرئيس األمريكي والكونغرس ،يرفض حتى اآلن الضغوط إلبرام الصفقة مع إدارة أوباما.

وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي ليبرمان الذي يزور العاصمة األمريكية حالياً ،قد التقى للمرة األولى قبل

يومين وزير الدفاع األمريكي آشتون كارتر وتباحث معه بشـأن مـذكرة التفـاهم حـول المعونـة العسـكرية
األمريكيـة .وبحسـب مصـدر إسـرائيلي ،فــإن الهـوة بـين الطـرفين تقلصـت إثــر هـذا اللقـاء ،وأنهـا "لـم تعــد

كبيرة" .وأكد المصدر اإلسرائيلي أنه "من األفضل إلسرائيل التوقيع على المذكرة بأسرع وقت ممكن".

وقــد ســبق هــذا الكــالم مبــادرة وزيــر الماليــة موشــي كحلــون إلــى مطالبــة نتنيــاهو علن ـاً بقبــول العــرض

األمريكي "في والية اإلدارة الحالية" وعدم االنتظار طويالً.

وقــال كحلــون فــي مســتهل اجتمــاع كتلــة "كلنــا" فــي الكنيســت إنــه يــدعو رئــيس الحكومــة ووزيــر الــدفاع

لقبــول العــرض األمريك ـي بشــأن المعونــة ،والــذي يتــأخر بســبب التــوتر بــين الحكــومتين .وشــدد علــى
وجــوب إبـرام االتفــاق فــي عهــد اإلدارة األمريكيــة الحاليــة ،موضــحاً أن العــرض "إيجــابي ومعقــول" ،وأن
"المؤسســة األمنيــة بوســعها بالتأكيــد أن تتــدبر أمرهــا مــع هــذا العــرض ،ولــيس هنــاك مبــرر ألن ننفــذ

خطـوات يمكــن أن تفســر علــى أنهــا تــدخل فــي الشــؤون الداخليــة األمريكيــة" .وأشــار كحلــون إلــى "أننــي
قلت لرئيس الحكومة ووزيـر الـدفاع وأكـرر القـول لهمـا اليـوم أيضـا – أنـه ينبغـي تبنـي العـرض ووضـع
حد لهـذه المماطلـة ،فـي عهـد اإلدارة الحاليـة .أمريكـا هـي الشـريك االسـتراتيجي األهـم لنـا وهـي صـديق

حقيقي ،وينبغي التعامل معها على هذا األساس".
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وأوضح كحلون أن "المصادقة على خطة المعونة األمريكيـة ،سـوياً مـع الميزانيـة متعـددة األعـوام التـي

صادقنا عليها ألول مرة منذ سنوات ،سيوفران للجيش اإلسـرائيلي تفوقـاً اسـتراتيجياً جوهريـاً وسيسـمحان

له بأن يغدو مستعداً لمواجهة كل سيناريو".

وواضــح أن الخــالف الــذي بــدأه نتنيــاهو مــع إدارة أوبامــا بشــأن حجــم المعونــة انتقــل فــي اآلونــة األخيـرة

إلــى داخــل حكومتــه ،وهــذا واضــح مــن كــالم كحلــون وليبرمــان .لكــن الق ـرار بشــأن التوقيــع علــى مــذكرة

التفـاهم لـيس بيـد الحكومـة ،وانمـا بيــد رئيسـها الـذي ال يـزال يعانـد ويطالــب بمعونـة أكبـر مـن تلـك التــي
تعرضــها إدارة أوبامــا .وي ـرفض نتنيــاهو دع ـوات كحلــون وليبرمــان ،ويوضــح المقربــون منــه أن نتنيــاهو

تعهد بالحصول على رزمة مساعدات جيدة.

ومعــروف أن مــذكرة التفــاهم الســارية تنتهــي فــي العــام المقبــل وكانــت بحــدود  1.3مليــار دوالر ســنوياً

طوال العقد الماضـي .ويطالـب نتنيـاهو بـأن تكـون المعونـة للعقـد المقبـل بحـدود  50مليـار دوالر ،وهـو

مستعد لتقليصها إلى  45مليارا ،لكن أكثر ما تعرضه إدارة أوباما هو  34مليار دوالر.

وشدد المقربون من نتنياهو على أنه شخصياً من يدير المفاوضات مع األمريكيين وليس بوسـاطة أي

جهــة أخــرى بمــا فــي ذلــك و ازرتــا الماليــة والــدفاع .وبحســب أحــد المق ـربين مــن نتنيــاهو "فإننــا ال نتــأثر
بالــدعوات والنصــائح .فهــذه أفكــار غيــر حكيمــة وغيــر مفيــدة .وتــدخل جهــات ذات خبـرات محــدودة لــن

يؤثر على المفاوضات .واالختبار هو اختبار النتيجة".

وأشــار معلقــون إسـرائيليون إلــى أن زيــارة ليبرمــان إلــى واشــنطن بينـت لــه أن العالقــات بــين الحكــومتين
ليســت علــى مــا ي ـرام ،والــدليل علــى ذلــك المفاوضــات العالقــة بــين الط ـرفين علــى المعونــة العســكرية

السنوية .ومعروف أن هذه المفاوضات عالقة منذ أواخر العام  2015بسبب أن نتنياهو يطالب بالمزيد
من األموال ،وأيضاً بالسماح له بااللتفاف على االتفاق ونيل مساعدات إضافية عبر الكونغرس ،وهو
ما ترفضه إدارة أوباما.

وكــان األمريكي ــون قــد أوض ــحوا أن الظ ــروف االقتصــادية األمريكي ــة ال تس ــمح بمــنح مس ــاعدات أكب ــر

إلسرائيل ،فضالً عن حقيقة أن اإلدارة تسعى لتقليص دور الكونغرس في هذا المجال.

ومعــروف أن إدارة أوبامــا أعلنــت مــؤخ اًر أنهــا ســوف تســتخدم حــق الفيتــو ضــد التعــديالت التــي أدخلهــا
الكونغرس على ميزانية و ازرة الدفاع وتضمنت زيادات بعضها موجه إلسرائيل.

وفي هذه األثناء ،يزداد القلق في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية من احتمـاالت أن تـؤثر الخالفـات حـول

المعونة على العالقات المستقبلية مع أي إدارة أمريكية.
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ويزداد هذا القلـق كلمـا شـعر المراقبـون بـأن المفاوضـات تـراوح مكانهـا وال يحـدث فيهـا أي تقـدم .ولـيس
مسـ ــتبعداً أن كـ ــالم كحلـ ــون وليبرمـ ــان ومواقفهمـ ــا بهـ ــذا الشـ ــأن يتضـ ــمن تعبي ـ ـ اًر عـ ــن موقـ ــف المؤسسـ ــة

العسكرية.

السفير ،بيروت2016/6/22 ،

 .28نظام إنذار إسرائيلي للكشف عن تسلل نشطاء حماس عبر األنفاق
الطيــب غنــايم :فــي اســتعداداتها المتواصــلة للمواجهــة العســكرّية القادمــة ضـ ّـد حركــة حمــاس فــي قطــاع
اخلية في إسرائيل بالتّعاون مـع مـا يس ّـمى بوحـدة 'غ ّـزة' فـي الجـيش اإلسـرائيلي،
ّ
غزة ،اتّخذت الجبهة ّ
الد ّ
ّ
ق ار اًر بإطالق صافرات إنذار في منطقـة مـا يس ّـمى ببلـدات 'محـيط غ ّـزة' ،تحـ ّذر مـن تسـلّل ناشـطين مـن
حركــة حمــاس ،عبــر األنفــاق التــي تـ ّـم تشــييدها للهجــوم داخــل إس ـرائيل .ويضــاف هــذا التّجديــد التّقنــي
ّ
خصيصـاً ل"نـذار عـن
اإلسر
ائيلية المس ّـماة 'لـون أحمـر' والتـي ط ّـورت ّ
ائيلي إلى منظومـة اإلنـذار اإلسـر ّ
ّ
ائيلية.
سقوط قذائف
صاروخية قادمة من القطاع داخل الحدود اإلسر ّ
ّ
فإن اإلنذار الجديد الـذي
الصادرة صباح اليوم األربعاءّ ،
ووفق ما نشرته صحيفة 'يديعوت أحرونوت'ّ ،

ـاروخية،
الص
ائيليين ،سيكون مثيالً بنظيره
يهدف لحماية
الخاص بالتّحذير مـن القـذائف ّ
ّ
ّ
المدنيين اإلسر ّ
ّ
ائيليين ،علــى
ّإال ّأنــه ســيكون مصــحوباً برســالة نصـ ّـية ترســلها الجهــات
األمنيــة إلــى الم ـواطنين اإلس ـر ّ
ّ
حصـن فـي
الجوالة
الخاصة ،يكون مكتوباً فيها 'إثر تسـلّل مخ ّـربين ،ف ّ
السـ ّكان مطـالبون بالتّ ّ
ـإن ّ
ّ
هواتفهم ّ
بيوتهم ،واطفاء األنوار ،حتّى إشعار آخر'.

األمنيـة فـي البلـدات
ـإن الجهـات
عدا عن هذا اإلنذار الص
نصية للمواطنين ،ف ّ
ّ
وتي المصحوب برسائل ّ
ّ ّ
فإنهـا سـتعلن
ائيلية المحيطة بقطاع ّ
غزة ،في حال اكتشافها تسلّالً لناشطي حماس عبر األنفـاقّ ،
اإلسر ّ

المثبتة في مواقع مختلفة من البلدات.
األمر
بمكبرات ّ
الصوت ّ
ّ
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غزة
شن حرب جديدة على ّ
" .29هآرتس" :كل هذه العوامل ّ
تعزز احتماالت ّ
وطن – ترجمة خاصة :أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية أنه بـرغم الهـدوء النسـبي الـذي تشـهده السـاحة
الفلســطينية خــالل الفت ـرة الراهنــة ،إال أن احتمــاالت انــدالع الحــرب واشــتعال معركــة جديــدة ضــد قطــاع
غزة أمر ال يزال قائما ،خاصة وأن تعيين أفيغدور ليبرمان وزي ار للجيش مؤخ ار خطوة تعـزز احتمـاالت

انــدالع هــذه الحــرب قريبــا ،ال ســيما وأن هــدف الــوزير الجديــد إســقاط حمــاس وحســم األمــور عســكريا

هناك.
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وأضــافت الصــحيفة فــي تقريــر ترجمتــه "وطــن" أن كبــار المســئولين اإلس ـرائيليين تحــدثوا مــؤخ ار خــالل
مؤتمر هرتسليا عن الحرب المقبلة واشتعالها فـي غـزة ،أبـرزهم وزيـر الجـيش الحـالي أفيغـدور ليبرمـان،
ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية ،اللواء هرتسي هاليفي.

وأشــارت الصــحيفة إلــى أن األمــر ال يقتصــر علــى الوضــع فــي غ ـزة ،بــل بالخالفــات الحكوميــة داخــل

ائــتالف بنيــامين نتنيــاهو وتركيبــة الحكومــة الحاليــة ،وهــو مــا ظهــر جليــا فــي حــديث وزيــري الجــيش
السابقين موشيه يعلون وايهود باراك ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ،مؤكدين أن الدولة على حافة

الهاوية ،وأوضح ايهـود بـاراك أن هـذا الوضـع قـد يـدفع رئـيس الحكومـة إلـى الـذهاب نحـو حـرب أخـرى

في غزة ،من أجل أن يحقق الرضا عن الذات.

وأوضــحت هــآرتس أن الوضــع ال ـراهن الــذي يعيشــه ائــتالف نتنيــاهو قــد يــدفع رئــيس الحكومــة ووزيــر
جيشــه الجديــد إلعــالن الحــرب ضــد قطــاع غـزة خــالل الشــهر القليلــة المتبقيــة مــن عــام  2016الحــالي،
معتب ـرة أنــه خــالل فت ـرة الهــدوء األخي ـرة كــان وزيــر الجــيش الســابق موشــيه يعلــون يتصــدى لمغــامرات

نتنياهو الجامحـة فـي إشـعال الحـرب مـع حمـاس ،بينمـا اليـوم وجـود ليبرمـان يعطـي دفعـه لنتنيـاهو مـن

أجل خوض المعركة ضد قطاع غزة.

واختتمــت الصــحيفة تقريرهــا بــأن تصـريحات الكثيــر مــن القيــادات األمنيــة اإلسـرائيلية تؤكــد أن األجـواء

الراهنــة داخــل االئــتالف الحكــومي مضــطربة إلــى حــد بعيــد ،وهــو األمــر الــذي قــد يــدفع نتنيــاهو التخــاذ

قــرار بــدء المعركــة مــع حمــاس مــن أجــل الحفــاظ علــى شــعبيته فــي الســاحة السياســية ،ال ســيما بعــد
الق اررات األخيرة التي اتخذها والتغيير الحكومي الذي جرى فيه استبدال يعلون بالوزير ليبرمان.

يغرد خارج السرب ،واشنطن2016/6/21 ،
موقع وطن ّ

" .31هآرتس" :أسلحة إسرائيلية تصدر لدول تجري فيها إبادة عرقية
بالل ضاهر :كشفت معطيات نشرتها و ازرة الـدفاع اإلسـرائيلية يـوم االثنـين ،عـن أن أسـلحة مـن صـنع
إسـرائيلي ،تبــاع بواســطة تجــار ســالح إسـرائيليين ،فــي دول تجــري فيهــا عمليــات إبــادة عرقيــة .وتــدعي

ال ــو ازرة أنه ــا ال تعل ــم مس ــبقا ب ــاألمر ،لكنه ــا تكتف ــي ف ــي بع ــض الح ــاالت بفـ ـرض غ ارم ــات عل ــى تج ــار
األسلحة وحسب.

وبينــت المعطيــات أنــه فــي العــام  ،2015قياســا بالعــام الــذي ســبقه ،ارتفــع حجــم الغ ارمــات التــي فُرضــت

على شركات إسرائيلية تصدر أسلحة بدعوى انتهاكها قانون مراقبة الصادرات األمنية.

وادعى رئيس دائرة مراقبة الصـادرات األمنيـة فـي و ازرة الـدفاع اإلسـرائيلية ،دوبـي الفـي ،أن إسـرائيل ال
تصادق على بيع أسلحة تجري فيهـا إبـادة عرقيـة .ونقلـت عنـه صـحيفة 'هـآرتس' يـوم الثالثـاء ،ادعـاءه
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أنــه 'فــي األمــاكن التــي تخضــع لعقوبــات األمــم المتحــدة ،وعلــى ضــوء أحــداث كهــذه ،نحــن ال نصــادق
(على تصدير أسلحة إليها) بكل تأكيد .وفي باقي األماكن ،التي يتطور فيهـا شـيء مـا ونطلـع عليهـا،

نوقف هذا (التصدير)'.

ويبدو أنه ال يوجد إجماع فـي إسـرائيل حـول وقـف تصـدير السـالح إلـى دول تجـري فيهـا إبـادة عرقيـة،

كــالتي تــدور فــي دول بأفريقيــا .إذ قالــت الصــحيفة إنــه 'فــي حــال وجــود خــالف بــين و ازرتــي الخارجيــة

واألمن بشأن إمكانيات التصدير ،فإنه ال يتم منح تصريح' لتصدير أسلحة.

لكن يتبين من المعطيات التي نشرتها و ازرة الدفاع اإلسرائيلية ،أمس ،أن  176شركة إسرائيلية انتهكت

قانون مراقبة الصادرات األمنيـة فـي العـام  ،2015بينمـا كـان هـذا العـدد  166فـي العـام  .2014وتكتفـي
و ازرة األمن بفرض غرامات على هـذه الشـركات .وبلغـت الغ ارمـات  2.8مليـون شـاقل فـي العـام ،2015

ومليوني شاقل في العام  .2014وتبدو مبـال هـذه الغ ارمـات ضـئيلة للغايـة قياسـا باألربـاح التـي يجنيهـا
تجار السالح ،األمر الذي يشجع انتهاك القانون .إذ أنه ال يوجد حـديث عـن سـحب رخصـة التصـدير

من تجار سالح.

واعت ــرف الف ــي أن إسـ ـرائيل تص ــدر أس ــلحة إل ــى دول غي ــر ديمقراطي ــة ،وه ــي دول تج ــري فيه ــا غالب ــا
انتهاكات لحقوق اإلنسان .وقال الفـي إنـه 'توجـد دول غيـر ديمقراطيـة نصـادق علـى تصـدير األسـلحة

إليه ــا .ول ــيس نح ــن فق ــط ،الع ــالم كل ــه يص ــادق له ــا .وال أعتق ــد أن التص ــدير األمن ــي ي ــذهب إل ــى دول

ديمقراطية فقط .ال في إسرائيل وال في دول أخرى في العالم ،وكذلك في الدول المتنورة في العالم'.

وأضاف الفي 'أننا نحاول إجـراء تـوازن بـين حاجـة إسـرائيل إلـى صـناعة أمنيـة قويـة ،مـن أجـل إعطـاء

الجــيش اإلسـ ـرائيلي األس ــلحة والق ــدرات التــي يحتاجه ــا ،ولك ــن رغ ــم ذلــك ،القي ــام به ــذا األم ــر (تص ــدير
األسلحة) بمسؤولية ومن خالل الحفاظ على كافة االلتزامات الدولية وااللتزام بالمصالح'.

وبموجب معطيات و ازرة األمن اإلسـرائيلية ،فـإن يعمـل فـي إسـرائيل حاليـا  1395شـركة تصـدر أسـلحة،

وتــم إصــدار  198ألــف رخصــة تصــدير أســلحة إس ـرائيلية ،وقُــدت خــالل العــام الماضــي ق اربــة  9آالف
طلب للحصول على تراخيص تصدير أسلحة وتكنولوجيا أمنية والقيام بتدريبات أمنية ،ما يشكل زيادة
بنسبة  %17قياسا بالعام  .2014وتم تقـديم هـذه الطلبـات فـي العـام الماضـي مـن أجـل تصـدير أسـلحة

وعتاد أمني إلى  130دولة.
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 .31مجهود ديبلوماسي إسرائيلي للتأثير على تقرير "الرباعية الدولية"
احمــد دراوشــة :يقــود رئــيس الحكومــة اإلسـرائيلية ،بنيــامين نتنيــاهو ،جهــود ديبلوماسـ ّـية مــن أجــل 'تليــين'
يكيــة،
تقريــر الرباعيــة
الدوليــة للســالم فــي الشــرق األوســط (االتحــاد األوروبــي ،الواليــات المتحــدة األمر ّ
ّ
روسيا واألمم المتحدة) المتعلق بجمود عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،المتوقـع أن يوجـه
نقداً شديداً لسياسات االحتالل في الضفة الغربية المحتلة.

فقد أبل مسؤولون إسرائيليون كبـار وديبلوماس ّـيون غربيـون صـحيفة 'هـآرتس' أن العمـل قـد أنجـز علـى
خارجيــة دول الرباعيــة ،مــن أجــل نشــر
ـودة التقريــر ،وتــم تحويلهــا للمصــادقة عليهــا مــن قبــل وزراء
مسـ ّ
ّ
التقرير في األيام المقبلة.
المقرر أن يتطـرق التقريـر إلـى الجمـود الديبلوماسـي بـين إسـرائيل والفلسـطينيين ،االنهيـار األمنـي
ومن ّ
باعية ،خـالل اجتمـاعهم
نسية ،حيث ّلوح وزراء خارجية الر ّ
في األراضي الفلسطينية ومبادرة السالم الفر ّ

بالتوجــه لمجلــس األمــن الــدولي ،األمــر الــذي
األلمانيــة ،شــباط فبراير الماضــي ،ألول مـ ّـرة،
فــي ميــونخ
ّ
ّ
مقدمة إلجراءات أوسع بكثير في مجلس األمن في
أثار مخاوف إسرائيل من أن يكون تقرير الرباعية ّ
ما يتعلّق بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

ماسيون كبار من الواليات المتحدة األمريكية ،روسيا ،االتحـاد
وفي األشهر الثالثة األخيرة ،عمل ديبلو ّ
ـوث األمريكــي
ـودة التقريــر ،حيــث قــاد كتابــة المســودة المبعـ ُ
األوروبــي واألمــم المتحــدة علــى صــياغة مسـ ّ
للس ــالم ف ــي الش ــرق األوس ــط ،ف ارن ــك ليفينش ــتاين ،باالش ــتراك م ــع مبع ــوث االتح ــاد األوروب ــي ،فرنان ــدو
جنتيليني ،ومبعوث األمم المتحدة ،نيكوالي ميلدنوف ،والمبعوث الروسي للسالم ،إيغور فيرشنين.

ونقلــت المصــادر عــن مســؤولين ديبلوماسـ ّـيين أن المبعــوثين األربعــة التق ـوا فــي جنيــف ،نهايــة األســبوع
الماضــي ،وأشــارت المصــادر إلــى أنــه تــم االنتهــاء مــن صــياغة المســودة ،وجــرى تحويلهــا إلــى مطالعــة
وزراء الخارجية من أجل التصديق عليها.

المسودة ،إنمـا
الفلسطينيون نسخة مكتوبة عن
باإلضافة إلى ذلك ،لم يتلق المسؤولون اإلسرائيليون أو
ّ
ّ
جــرى إخبــارهم بمجمــل مضــمونه شــفهياً ،حيــث ال يتوقّــع مســؤولون غر ّبيــون أن يتفاجــأ اإلسـرائيليون أو
الفلسطينيون بما يحويه التقرير.
ّ
أساسيين:
ووفقاً للمصادر ذاتها ،فإن التقرير ينقسم إلى قسمين
ّ

األول :وصــف وتحليــل لألوضــاع فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة وقطــاع غـ ّـزة ،وجمــود عمليــة الســالم،
وتصـاعد العنـف باإلضـافة إلـى الخطـوات السـلبية التــي يمارسـها كـل الطـرفين .ومـن المتوقـع أن يوجــه

التقريــر نقــداً للفلســطينيين حــول 'التحـريض والعنــف ضــد إس ـرائيل' وحــول االنقســام الــداخلي الفلســطيني

بين حركتي فتح وحماس ،ولـ 'عدم كفاءة' السلطة الفلسطينية بكل ما يتعلق بإعادة إعمار قطـاع غ ّـزة.
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رغ ــم ذل ــك ،ف ــإن الجان ــب األكب ــر م ــن االنتقـ ــاد موج ــه إلسـ ـرائيل ،حي ــث س ــيتطرق بمجمل ــه إل ــى بنـ ــاء
المســـتوطنات ،وسياسـ ــات االحـــتالل فـ ــي منـ ــاطق ج بالضـــفة الغربيـ ــة المحتلـــة (الخاضـ ــعة لالحـ ــتالل

بســلطتيه المدنيــة والعســكرّية التــامتين) ،ومنهــا هــدم منــازل الفلســطينيين وتضــييق الخنــاق علــيهم .ومــن
تعرض تطبيق حل الدولتين للخطر.
المتوقع ،كذلك ،أن ّ
يحدد هذا القسم أن سياسات إسرائيل ّ
الثــاني :وهــو القســم األقصــر مــن بــين القســمين ،ســيحوي توصــيات لخطـوات مــن أجــل بنــاء الثقــة بــين
الطرفين ،على الطرفين القيام بها من أجل تحسين األجواء والحفاظ على إمكانية تطبيق حل الـدولتين

تتعرض التوصـيات
والعودة في مرحلة معينة إلى المفاوضات المباشرة بين الجانبين .ومن المتوقع أن ّ
بالبناء في المستوطنات ،السياسات اإلسرائيلية في مناطق ج ،و'التحريض الفلسطيني'.
وأخبــر الديبلوماســي الغربــي 'هــآرتس' أن التوصــيات هــي الجــزء المركــزي فــي التقريــر ،حيــث ســتكون

موسعة أكثر عن توصيات التقرير السابق الـذي صـدر فـي أيلول سـبتمبر الماضـي ،وسـيكون محورهـا
ّ
األســاس هــو االتجــاه الســلبي فــي مــا يتعلــق بحــل الــدولتين ،والخط ـوات التــي يجــب اتخاذهــا مــن أجــل
إنقاذه.

ومن أجل المحاولة للتأثير على التقرير ،قامت إسرائيل بنقل وثائق مكتوبة وتوجيهات شفهية لمبعـوث

المعنيــة ،فــيمكن
الرباعيــة ،رغــم ذلــك ،تــدعي إس ـرائيل إنــه ،مــع انتقــال التقريــر إلــى و ازرات الخارجيــة
ّ
التأثير بشكل أكبر من خالل العالقات المباشرة بين نتنياهو وقادة تلك الدول.
عرب 2016/6/21 ،48

 .32رام هللا :قوات االحتالل تقتل فتى بدم بارد وتصيب أربعة آخرين قرب بيت عور التحتا
سائد أبو فرحة :قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بدم بارد ،فجر أمس ،الفتى محمود رأفت بدران (15

عاما) من قرية "بيت عور التحتا" غرب رام هللا ،بينما أصيب أربعة آخرون جراء إطالق النار عليهم،
أثناء عودتهم إلى قريتهم من بلدة "بيت سيرا" المجاورة.

وزعم جيش االحتالل بداية أن عملية إطالق النار ،جرت إثر تعرض مركبات إسرائيلية للرشق

بالحجارة والزجاجات الحارقة ،قبل أن يعترف الحقا أنه تم استهداف الشهيد ورفاقه عن طريق

"الخطأ".

وقالت متحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس" :من التحقيق األولي ،يبدو أنه تمت إصابة مجموعة

من المارة غير المتورطين خالل عملية المطاردة".

وردا على سؤال إن كان الفتى محمود بدران الذي قتل خالل إطالق النار منهم ،أجابت المتحدثة

بنعم.
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يذكر أن والد الشهيد أسير محرر ،كان أمضى نحو  15عاما في سجون االحتالل ،ويعمل في و ازرة
الخارجية.

األيام ،رام هللا2016/6/22 ،

 .33قانونيون :يجب تقديم ملف الشهيد بدران للجنايات الدولية
رام هللا-بالل غيث كسواني :طالب مختصون في القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني ،بتقديم
قضية إعدام الطفل محمود رأفت بدران ( 14عاما) من قرية بيت عور التحتا ،والذي قتل بدم بارد

فجر اليوم ،للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية ،التي فتحت تحقيقا أوليا في الجرائم التي

يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين المحتلة ،لتكون هذه الحادثة أحد الدالئل على نية جيش
االحتالل استهداف الفلسطينيين وقتلهم.

وقلل القانونيون في تصريحات لــ"وفا" من أهمية إقرار جيش االحتالل اإلسرائيلي بأن الفتى محمود
رأفت بدران قد يكون "من المارة الذين ال صلة لهم" برشق الحجارة ،وقالوا إن ما جرى كان عملية

إعدام خارج نطاق القانون بغض النظر عن الضحية ،فلو جاءت سيارة أخرى لكان مصيرها نفس

مصير الشهيد محمود وصحبه.

وفي السياق ،قال رئيس دائرة التوثيق والرصد في مؤسسة الحق تحسين عليان ،إن التحقيقات األولية

التي أجرها باحثو المؤسسة منذ الصباح تشير إلى أن األطفال لم يعرفوا من أين جاء الرصاص الذي

اخترق أجسادهم .وأضاف أن الباحثين تحدثوا لعدد من األطفال المصابين الذين بدورهم أكدوا أنهم
تعرضوا إلطالق نار كثيف جدا خالل تواجدهم داخل السيارة التي كانت عائدة بهم من مسبح كانوا

يتواجدون فيه في قرية بيت سي ار المجاورة.

من جانبه ،قال مدير مؤسسة الحق شعوان الجبارين ،إن االعتراف بالقتل بالخطأ يترتب عليها
إجراءات مساءلة الجندي وتعويض العائلة ،والوصول بالنهاية لمحاكمة الجندي أو من أصدر األوامر

بإطالق النار على سيارة كانت تقل األطفال.

إلى ذلك ،قال المختص بالقانون الدولي حنا عيسى ،إن إسرائيل تريد تبرير قمعها للشعب الفلسطيني
من خالل االعترافات المباشرة أو غير المباشرة بجرائمها ،وما جرى في بيت عور هي جريمة حرب

بامتياز ،حيث تم إطالق الرصاص على أطفال واصابتهم وبينهم الطفل محمود بدران الذي استشهد

ويحتجز االحتالل جثمانه.
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من جانبها ،قالت عائلة الشهيد على لسان خال الشهيد جياب سمارة ،إن ما تعرض له  7من أبناء
العائلة من إطالق نار كثيف من قبل حارس أمن إسرائيلي كان يرتدي زيا مدنيا يؤكد نية القتل،

ويؤكد أن جريمة حرب ارتكبت بحق عائلتنا أصيب خالل  6من أطفالنا واستشهد محمود.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/21 ،

" .34مجموعة العمل" تناشد التدخل من أجل فلسطينيي سورية
دمشق :ناشدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،يوم أمس ،بمناسبة يوم الالجئ العالمي،

المجتمع الدولي التدخل لوقف ما يتعرض له فلسطينيو سورية نتيجة الصراع الممتد هناك منذ أكثر
من خمسة سنوات ،وما نتج عنه من تدمير لبعض المخيمات الفلسطينية وحصار بعضها اآلخر

وسقوط ( )3,263الجئ فلسطيني بشتى أنواع األسلحة.

وقضى نتيجة أعمال القصف ( )1,081الجئاً وبسبب التعذيب داخل المعتقالت حتى الموت ()447

الجئاً و( )187نتيجة حصار مخيم اليرموك بسبب الجوع ونقص المواد الغذائية األساسية والطبية
يضاف إليهم المئات من الالجئين الفلسطينيين داخل وخارج المخيمات الفلسطينية سقطوا بسبب

االشتباكات أو اإلعدام الميداني أو االستهداف المباشر.

وأكد البيان إلى أن األزمة تسببت بنزوح أكثر من ( )280ألف الجئ فلسطيني عن مخيماتهم وأماكن

سكنهم في سورية ،ولجوء حوالي  5.42ألف الجئ إلى لبنان و 5.15ألفاً إلى األردن و 8آالف إلى

تركيا و 6آالف إلى مصر وألف إلى غزة ،وحوالي  72ألفاً إلى أوروبا نتيجة القهر وفقدان األمن
االجتماعي والمعيشي داخل سورية.

وأمام ما يواجهه فلسطينيو سورية من تحديات وصفها البيان "بالخطيرة" جددت مجموعة العمل عبر

بيانها مناشدتها للمجتمع الدولي بضرورة وضع حد لالعتداءات واالنتهاكات التي يتعرض لها

الالجئون الفلسطينيون داخل وخارج سورية ،وتطالب النظام السوري بالكشف عن مصير ()1,077
الجئاً معتقالً داخل معتقالته.

ودعت إلى تقديم كافة أشكال الحماية لالجئين الفلسطينيين التي نصت عليها االتفاقيات الدولية،

والى رفع الحصار عن المخيمات الفلسطينية والسماح بدخول قوافل اإلغاثة العاجلة لالجئين
الفلسطينيين داخل المخيمات والمناطق المحاصرة.
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" .35األسرى" 27 :أسي ار يواصلون إضرابهم لليوم الثالث
غزة :قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين ،اليوم الثالثاء ،إن  27أسي ار في سجن مجدو ،يواصلون
إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي ،تضامنا مع األسير بالل كايد من بلدة

عصيرة ،والذي حول لالعتقال اإلداري قبل اإلفراج عنه بلحظات ،بعد أن أمضى محكوميته بشكل

كامل وهي  14عاما.

وأوضحت الهيئة أن إدارة السجن قامت بتجميع األسرى المضربين في (قسم  ،)6وسحبت كل
األجهزة واألدوات من الغرف ،ولم تبق فيها سوى الفرشات واألغطية فقط ،كما تم إغالق شبابيك

الغرف بالصاج ،وفرض العقوبات عليهم ،وحرمانهم من لقاء المحامين لرفضهم الوقوف للعدد.

يذكر أن الهيئة أعلنت صباح اليوم عن دخول  120أسي ار في اإلضراب المفتوح عن الطعام تضامنا

مع األسير كايد ،وأن هناك حالة من التوتر تسود السجون ،خاصة سجني ريمون ونفحة.

فلسطين أون الين2016/6/21 ،

 .36اقتحامات متجددة للمستوطنين وجنود االحتالل في األقصى
المصلى القبلي في المسجد
القدس :اقتحمت مجموعة من جنود االحتالل ،بلباسها وزيها العسكريُ ،
األقصى المبارك وسط حالة من الغضب الشعبي ،الذي ترجمه معتكفون في المصلى بهتافات تكبير
احتجاجية.

جاءت هذه االقتحامات تزامنا مع اقتحامات متجددة لعصابات المستوطنين للمسجد المبارك من باب

المغاربة ،وبحراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/21 ،

 .37االحتالل يهدم منزل الشهيد بشار مصالحة في قرية حجة
قلقيلية ـ "وفا" :هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر أمس ،الجدران الداخلية لمنزل الشهيد بشار

مصالحة ،في قرية حجة شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان ،لـ"وفا" ،بأن قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت القرية ترافقها جرافة عسكرية،
قبل أن يقوم الجنود بهدم الجدران الداخلية لمنزل الشهيد الكائن في بناية سكنية مكونة من ثالثة

طوابق .واستشهد مصالحة في يافا في الثامن من شهر آذار  ،2016بدعوى تنفيذه عملية طعن،
وسلم جثمانه في العشرين من شهر أيار الماضي.
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 .38االحتالل يعتقل  21فلسطينيا ويصيب  3بجراح طفيفة بالضفة الغربية
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر
رام هللا-من محمد منى وسليم تايه ،تحرير خلدون مظلومّ :
اليوم الثالثاء ،حملة اعتقاالت واسعة في الضفة الغربية ،طالت  21فلسطينياً؛ بعد دهم منازل
المواطنين والعبث بمحتوياتها.

وأفاد طاقم "قدس برس" أن مواجهات اندلعت بين قوات االحتالل والشبان الفلسطينيين في أكثر من

منطقة بالضفة المحتلة ،خالل اقتحام االحتالل لعدد من المدن والقرى واألحياء الفلسطينية.

وأسفرت المواجهات ،وفقاً لمصادر طبية فلسطينية ،عن إصابة ثالثة شبان برصاص االحتالل في
مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم (شمال القدس المحتلة).

ورصد مراسلو "قدس برس" ،اعتقال االحتالل لـ  21مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية،

بينهم أشقاء.

وقال مراسلنا في نابلس ،إن قوات االحتالل اعتقلت فج اًر ،ثمانية مواطنين من بلدتي حوارة وبيتا
جنوبي المدينة (شمال القدس) ،بعد دهم منازلهم والعبث بمحتوياتها.

ونقل مراسل "قدس برس" ،عن شهود عيان ،أن جنود االحتالل قاموا بالتنكليل بالمعتقلين خالل

عملية االعتقال ،مشي اًر إلى أنه تم إخضاع المعتقلين لـ "تحقيق ميداني" ،قبل أن يتم اإلفراج عن

أربعة من المعتقلين.

قدس برس2016/6/21 ،

 .39نقابات العمال بغزة تطالب الوزير أبو شهال باإليفاء بوعوده
غزة :طالب رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي ،وزير العمل مأمون أبو
شهال باإليفاء بالوعود التي وعد بها العمال داخل قطاع غزة .وأكد العمصي في تصريح صحفي
وصل "المركز الفلسطيني ل"عالم" نسخة عنه ،الثالثاء ( )6-21على ضرورة أن تتحمل حكومة

الوفاق مسئولياتها تجاه عمال القطاع المحاصر حيث نسبة البطالة تجاوزت  %50ونسبة الفقر بين
العمال  % 70بالمائة.

وانتقد العمصي وزير العمل ،مطالبا منظمة العمل الدولية بتحمل مسئوليتها تجاه العمال
الفلسطينيين ،وتساءل "أين أنتم من تحملكم المسئولية تجاه هؤالء العمال الذين يعيشون داخل القطاع

المحاصر منذ أكثر من  10سنوات ؟؟ وأين أنتم من مراكز التدريب المهني التي أوقفتها حكومة

الوفاق" ،مؤكداً على ضرورة تحمل مسئولياتها قبل أن تطالب غيرها بذلك .وكان الوزير أبو شهال قد
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تحدث قبل حوالي عام عن عشرين مليون يورو مقدمة من الحكومة اإليطالية لصندوق التشغيل
الفلسطيني ،وقبل أشهر أيضا تحدث الوزير علي  10آالف فرصة عمل مؤقتة ستقدم للعمال داخل

قطاع غزة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/21 ،

 .41إطالق حملة جديدة لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية في غزة
فايز أبوعون :أعلنت حملة بادر لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية عن إطالق حملة جديدة لحث

المواطنين على مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية تحت عنوان "ال تدفع ثمن الرصاصة التي تُطلق على
شعبك".
وشمل نشاط الحملة التي انطلقت بعد عصر أول من أمس ،حتى ما قبل اإلفطار جولة ميدانية على

كورنيش البحر تم خاللها توزيع بيان حول مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية ،وملصقات ومطويات في
المحالت والشوارع العامة وعلى المتسوقين لحثهم على مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية.

والقت الحملة التي توجه المشاركون فيها للحديث مع المواطنين ،ترحيباً لدى الكثير من المواطنين
الذين ثمنوا مثل هذه الخطوات ،وطالبوا بتنظيم المزيد من مثل هذه الحمالت.

وشملت الملصقات التي تداولها نشطاء الحملة خالل الجولة الميدانية ،وزخرت بها المحال التجارية

والشوارع العامة عناوين مختلفة مثل" :اإلفطار الحالل ليس من صنع االحتالل" ،و"قاطع ...قاوم...
انتصر" ،و"ال تدفع ثمن الرصاصة التي تُطلق على شعبك" ،و"بدنا االحتالل يخسر".
األيام ،رام هللا2016/6/22 ،
 .41يافا :اعتصام للمطالبة باإلفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة
يافا :اعتصم ذ وو الشهداء المحتجزة جثامينهم وشخصيات سياسية ومجتمعية ،اليوم الثالثاء ،أمام
معهد الطب الشرعي اإلسرائيلي "أبو كبير" في مدينة يافا ،للمطالبة باإلفراج عن الجثامين الثمانية

المحتجزة .ورفع المشاركون صور الشهداء وكفناً ضخماً حمل أسماء الشهداء المحتجزة جثامينهم.

وقال والد الشهيد بهاء محمد عليان إن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة فعاليات سينظمها األهالي

للضغط على االحتالل من أجل اإلفراج عن الجثامين المحتجزة وبعضها منذ  9أشهر.

وقال رئيس لجنة المتابعة في أراضي الـ 48محمد بركة ،إن االحتالل تجاوز الخطوط كافة باالنتقام

من األموات وأهاليهم باحتجاز الجثامين.
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وطالب باإلفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة لثمانية شهداء منذ أشهر ،إلى جانب شهيد تاسع
اعترفت إسرائيل بقتله عن طريق الخطأ الليلة الماضية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/21 ،

 .42مستوطنون يحرقون  100دونم من أراضي قرية المغير
رام هللا :أكدت اللجنة الزراعية التابعة التحاد لجان العمل الزراعي ،قيام مجموعة من المستوطنين
بإحراق  100دونم من أراضي قرية المغير شمال شرق محافظة رام هللا.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين ترجلوا من سيارة كان تقلهم وقاموا بإضرام النيران في

األراضي المزروعة بالقمح والزيتون والبذور العلفية ،للمرة الثانية على التوالي بعد إحراق جزء منها

قبل عشرة أيام ،حيث أتت النيران على  120شجرة زيتون ،ولوال وجود عدد من المزارعين في المنطقة
الذين هرعوا إلطفاء النيران لكانت خسائر المزارعين باآلالف.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/21 ،

 .43االحتالل يشرع بتقليص كميات المياه للضفة الغربية
القدس المحتلة -برهوم جرايسي :اعترفت سلطات االحتالل بأنها باشرت في الشهر الحالي بتقليص
كميات المياه ،التي تضخها لمدن وقرى الضفة الفلسطينية المحتلة ،مع تقليص أكبر لمنطقة نابلس،

على الرغم من موجة الحر وبدء موسم الصيف ،وشهر رمضان المبارك .وقالت سلطات االحتالل،
إن هذه التقليصات تتم للسنة الثانية على التوالي ،في الفترة ذاتها.

وقال تقرير لصحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية إن سلطات االحتالل باشرت في تقليص المياه لعشرات

آالف الفلسطينيين القاطنين في قرى منطقة نابلس ،وزعم حاكم عسكري في المنطقة ،أن التقليص
ناجم عن ارتفاع االستهالك الفلسطيني ،وزعم أيضا أن التقليص يطال المستوطنات ،وهذا كذب،

استنادا على العديد من التقارير التي تنشر تباعا ،وتؤكد أن كمية المياه التي يتلقاها المستوطن
الواحد ،تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أضعاف الكمية التي تصل الفلسطيني في الضفة المحتلة.

وأعلنت شركة المياه اإلسرائيلية الحكومية ،أن تقليص المياه سيستمر طيلة أيام الصيف ،بزعم الحفاظ
على اآلبار الجوفية في الضفة .ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها ،إن شركة االحتالل

أعلنت أن التقليص يهدف إلى الحفاظ على اآلبار الجوفية ،وبذلك يتم الحفاظ على الضغط المطلوب
من اجل تدفق المياه التي تصل إلى المستوطنات واألماكن الفلسطينية.
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" .44انسوليتو" ..اختراع فلسطيني جديد يفتقر لحاضنة محلية وعربية
مهندس فلسطيني شاب من مدينة نابلس (شمال
نابلس-من محمد منى ،تحرير خلدون مظلوم :تم ّكن ّ
القدس المحتلة) ،من الوصول البتكار تكنولوجي ،عبر تطوير "ضبان ذكي" يوضع داخل الحذاء

ويم ّكن صاحبه من التحكم في وظائف هاتفه الخلوي من خالل نقرات القدم.
يستطيع تتبع الحركةُ ،
سعد قريب ( 24عاماً) ،المهندس الفلسطيني الشاب الذي توصل لـ "ابتكار الضبان" ،قال إنه

(الضبان الذكي) ،أو ما ُيعرف باللغة االنجليزية انسوليتو  ،Insolitoهو ضبان متطور بتقنيات حديثة
ُيمكن إدخاله في أي نوع من األحذية ،ويمكن التحكم به من خالل تطبيق على األجهزة الذكية.
وأضاف المهندس قريب ،خالل حديث مع "قدس برس" ،أن الضبان يحتوي على دارة معقدة تستيطع

تتبع الحركة ،مثل تعداد الخطوات التي مشيها صاحب الحذاء ،المسافة التي يقطعها ،سرعة المشي،

وأيضاً عدد السعرات الح اررية التي يحرقها ،مما يجعل الصبان مناسب جداً للرياضيين ،أو من يريد
تتبع نشاطاته اليومية ،وتتبع أحوال صحته ،ويقوم التطبيق بإظهار جميع القراءات على الهاتف ،مما

يمكن صاحبه من مراقبة جميع هذه النشاطات.

قدس برس2016/6/21 ،

 .45ديختر :السيسي سبب استقرار مصر ..ورياح التغيير ستطال األردن قريبا
"وطن  -ترجمة خاصة" :قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست آفـي ديختـر ،فـي تقريـر
نشـره موقــع نيــوز وان وترجمتــه وطــن ،خــالل تنظــيم مــؤتمر بشــأن قـوانين الحــرب والوضــع الحــالي فــي

منطقــة الشــرق األوســط إن ال ـرئيس المصــري عبــد الفتــاح السيســي ســبب اســتقرار مصــر خــالل الفت ـرة

الراهنــة .وحــول األحــداث التــي وقعــت فــي الســنوات القليلــة الماضــية بمنطقــة الشــرق األوســط ،أوضــح
ديختر أنه يمكن اعتبار أن األمور ما تزال تتغير ،لكـن مصـر تبـدو مسـتقرة ،بفضـل وجـود رجـل واحـد
هو الرئيس السيسي ،وباإلضافة إلى ذلك فإن األردن يمكن أن تطالها رياح التغيير في ضوء الوضـع

الراهن في الدول المجاورة.

يغرد خارج السرب ،واشنطن2116/6/21 ،
موقع وطن ّ

 .46وزير الخارجية المصري يزور األراضي الفلسطينية نهاية الشهر الحالي
الوكاالت :أعلن مسـؤول فلسـطيني ،أمـس الثالثـاء ،أن وزيـر الخارجيـة المصـري سـامح شـكري سـيزور

أ ارضــي الســلطة الفلســطينية نهايــة حزي ـران يونيــو الجــاري .وقــال وزيــر الخارجيــة الفلســطيني ريــاض
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الم ـالكي ،فــي تص ـريحات إلذاعــة صــوت فلســطين ،إن شــكري ســيلتقي خــالل زيارتــه ال ـرئيس محمــود
عبــاس وأركــان القيــادة الفلســطينية .وأضــاف المــالكي "عنــدما يــأتي شــكري ســنتحدث معــه بكــل وضــوح

حـول دعــوة اللجنــة الو ازريـة الرباعيــة العربيــة التــي تت أرسـها مصــر مــن أجـل اتخــاذ الخطـوات الضــرورية
بشأن كيفية الرد على التصعيد اإلسرائيلي المرتبط باالستيطان".

الخليج ،الشارقة2116/6/22 ،

 .47األردن يوافق على إقامة منطقة حرة مع فلسطين
عمــان  -وكالــة بتـ ار :قــال نائــب رئــيس الــوزراء األردنــي للشــؤون االقتصــادية ووزيــر الصــناعة والتجــارة
ّ
والتمــوين د .جـواد العنــاني إن األردن يبــذل قصــارى جهــوده لتعزيــز التعــاون االقتصــادي مــع فلســطين،

مشي اًر إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخ اًر على إقامـة منطقـة حـرة بـين الجـانبين لتسـهيل عمليـات التبـادل

التجاري .وأكد العناني ،خالل لقائه أمس وزيرة االقتصاد الفلسطيني عبير عودة ،متانة العالقات التي
ت ـربط األردن بفلســطين فــي مختلــف المجــاالت ،وحرصــه الــدائم لــدعم األشــقاء فــي مختلــف الجوانــب
االقتص ــادية وغيره ــا .وأش ــار إل ــى أهمي ــة العم ــل المش ــتركة لزي ــادة حج ــم التج ــارة البيني ــة الت ــي م ــا تـ ـزال
متواضعة بما يسهم في تعزيز التعاون االقتصادي بين الجانبين ويحفز مختلف القطاعات االقتصادية

في األردن وفلسطين على النمو.

وقالت الوزيرة الفلسطينية إن الفلسطينيين لديهم الرغبـة بـإحالل البضـائع األردنيـة مكـان اإلسـرائيلية إال

أن الجانب اإلسرائيلي يحول دون ذلك وخاصة مع القيود الموضوعة بموجب اتفاق باريس.

عمان2116/6/22 ،
الرأيّ ،

 .48المصري والخصاونة :مشاريع حل القضية الفلسطينية بالونات اختبار فقط
أكد رئيس الوزراء األردني األسبق طاهر المصري عـدم وجـود حلـول أو مشـاريع حقيقيـة لحـل القضـية
الفلسطينية ،وأن ما يطرح من مشاريع تمثل بالونات اختبار ومحاوالت لتصفية القضية الفلسطينية في

ظل استمرار الرفض اإلسرائيلي لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

تصـ ـريحات المص ــري ج ــاءت خ ــالل ن ــدوة عق ــدتها لجن ــة الق ــدس وفلس ــطين ف ــي ح ــزب جبه ــة العم ــل
اإلســالمي مســاء أمــس األول حــول "القضــية الفلســطينية والحلــول المطروحــة "بمشــاركة نائــب األمــين

العام للحزب م .نعيم الخصـاونة وبحضـور األمـين العـام للحـزب محمـد الزيـود ،فيمـا أدار النـدوة رئـيس
لجنة فلسطين د .منير عقل.
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فيما أكد الخصاونة على ضرورة أن يكون أي حل يطرح للقضية الفلسطينية قاد اًر على معالجة أربعـة
عوامل تعتبر أصل القضية الفلسطينية وهـي مـا جـرى مـن سـلب األرض وتهجيـر السـكان ومنـع إقامـة

الدول ــة الوطني ــة الفلس ــطينية وم ــا يج ــري م ــن مس ــاعي لت ــذويب الهويـ ـة الفلس ــطينية ،معتبـ ـ اًر أن الحل ــول
المطروحــة ستفشــل كونهــا تخضــع للرؤيــة الصــهيونية وتســعى لتصــفيتها بمــا يخــدم الرؤيــة الصــهيونية

للسيطرة على المنطقة في ظل ما تشهده من أزمات.

عمان2116/6/21 ،
السبيلّ ،

 .49العربي بعد منحه "الوشاح األكبر" :القضية الفلسطينية تحمل في طياتها مستقبل النظام العالمي
رام هللا :منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس األمين العام لجامعة الدول العربيـة نبيـل العربـي
الوشــاح األكبــر لدولــة فلســطين (نجمــة فلســطين) .ومــنح ال ـرئيس عبــاس العربــي الوشــاح األكبــر لدولــة

فلسـطين تقـدي اًر لجهـوده ومواقفــه الشـجاعة والمشـرفة فــي خدمـة قضـايا أمتـه العربيــة وفـي الطليعـة منهــا
قضــية فلســطين ،وتثمين ـاً عالي ـاً ألخالقــه النبيلــة ودبلوماســيته الرفيعــة والحكيمــة ،خــالل اســتقباله يــوم
عمان.
الثالثاء األمين العام للجامعة العربية في مقر إقامته بالعاصمة األردنية ّ

ومن جانبه ،أعرب العربي عن شكره للرئيس على منحـه هـذا الوسـام الرفيـع ،مؤكـداً أنـه سـيبقى ملتزمـاً
بالــدفاع عــن قضــية فلســطين والــدفاع عــن الشــعب الفلســطيني ،مــع أملــه بــأن ينتهــي االحــتالل ويحظــى

الش ــعب الفلس ــطيني بحريت ــه واس ــتقالله .وأض ــاف" :عل ــى ال ــرغم م ــن اس ــتمرار السياس ــات اإلسـ ـرائيلية

المتطرفــة التــي تتعــارض جــذرياً مــع تحقيــق الســالم العــادل والصــعوبات بالغــة التعقيــد التــي يواجههــا
الشعب الفلسطيني إال أن الشعب الفلسطيني ظل صامدا رافع الـرأس وتحـت قيـادتكم الرشـيدة والنضـال

البطولي للشعب الفلسطيني وما بذله من تضحيات جسـام واصـرار علـى انتـزاع حقوقـه تـم تحقيـق عـدد
من اإلنجازات السياسية الهامة."...

وتــابع" :القضــية الفلســطينية تمــر فــي المرحلــة الحاليــة ،بمنعطــف هــام علــى مســتوى العالقــات الدوليــة،
فهــي لــم تعــد قضــية شــعب فلســطين ولــم تعــد قضــية العــرب فحســب ،بــل أصــبحت تحمــل فــي طياتهــا

مستقبل النظام العالمي المعاصر ،وطبيعة تشكيلته" .وقـال "إن مـا تقـوم بـه إسـرائيل فـي وضـح النهـار
م ـ ــن رف ـ ــض لالنس ـ ــحاب وع ـ ــدم تنفي ـ ــذ القــ ـ اررات الملزم ـ ــة لمجل ـ ــس األم ـ ــن ومص ـ ــادرة األ ارض ـ ــي وبن ـ ــاء
المستوطنات وممارسة أبشع أنواع اإلرهاب ،وهو إرهاب الدولة."...
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" .51حرييت" التركية :اتفاق وشيك للتطبيع بين تركيا و"إسرائيل" ال يشمل رفع الحصار البحري عن غزة

نشـرت الحيــاة ،لنــدن ،2116/6/22 ،مــن الناصـرة :أكــد القــائم بأعمــال رئــيس مجلــس األمــن القــومي
في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية العميد يعقوب مانغل ل"ذاعة اإلسرائيلية أن االتفاق علـى تطبيـع
العالقات مع تركيا يبدو وشيكاً حقاً ،وقال" :االتصاالت متواصلة ،ولم يغلق كل التفاصـيل بعـد ،لكننـا

قريبون جداً من التوصل إلى االتفاق".

وكان ــت وس ــائل إع ــالم إسـ ـرائيلية نقل ــت ع ــن ص ــحيفة "حرييـ ـت ديل ــي ني ــوز" التركي ــة توقع نعه ــا أن تعل ــن
"إسرائيل" وتركيا األحد المقبل التوصل إلى اتفاق إلنهاء األزمـة بينهمـا الممتـدة منـذ سـت سـنوات حـين

اعتدت البحرية اإلسرائيلية على أسطول السفن التركية التي كانت في طريقها إلـى قطـاع غـزة تضـامناً

واحتجاجاً على حصاره المتواصل ،وأسفر االعتداء عن قتل عشرة مـواطنين أتـراك .وبحسـب التقـارير،

فــإن طــاقمي المفاوضــات ســيلتقيان األحــد فــي عاصــمة أوروبيــة لوضــع اللمســات األخيـرة علــى مســودة
م
االتفاق الجاهزة ،وربما اإلعالن عنه رسمياً.
ويتطابق النشر في الصحيفة التركية مع ما ورد على لسان مصادر سياسية إسرائيلية قبل أيام أشارت

إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الراغب منذ فترة في إنهاء األزمة ،كـان اتفـق مـع وزيـر دفاعـه
الجديــد أفيج ـدور ليبرمــان المعــارض بقــوة أي اتفــاق مــع تركيــا ،أن ال يعلــن معارضــته العلنيــة التفــاق

وشيك ،وأن ليبرمان أبلغه تجاوبه مع طلبه .وطبقاً للتقارير ،فإن التوقيع الرسـمي علـى االتفـاق قـد يـتم
الشــهر المقبــل إلــى حــين قيــام كــل مــن الطـرفين بخطـوات ضــرورية لتنفيــذ االتفــاق .وبحســب الصــحيفة
التركية ،فـإن العالقـات بـين الجـانبين سـتعود إلـى مج ارهـا الطبيعـي بعـد التوقيـع الرسـمي علـى االتفـاق،
وســتتم إعــادة العالقــات إلــى أعلــى مســتوى وتعيــين ســفيرين فــي أنق ـرة وتــل أبيــب ،إضــافة إلــى إنهــاء

اإلجراءات العقابية التي فرضها كل طرف على اآلخـر فـي كـل مـا يتعلـق باتفاقـات دوليـة والعـودة إلـى

التدريبات العسكرية المشتركة والتعاون في مجال الطاقة واستيراد وتصدير العتاد األمني.

وبحســب مســؤولين أت ـراك كبــار ،فــإن تركيــا و"إس ـرائيل" توصــلتا إلــى تســوية فــي شــأن الشــرط التركــي

المتعلــق برف ــع الحص ــار عــن القط ــاع بع ــد أن تن ــازل األت ـراك ع ــن ش ــرط رفـ لـع ت ــام للحص ــار أو جزئ ــي
للحصــار البحــري .ويتــيح االتفــاق المتبلــور لتركيــا دون غيرهــا نقــل المســاعدات للقطــاع ،لكــن فقــط عــن
طريــق مينــاء أســدود اإلس ـرائيلي المحــاذي لمينــاء غ ـزة .كــذلك وافقــت "إس ـرائيل" علــى طلــب تركيــا بنــاء
مشفى في غزة ،ورفعت القيود التي فرضتها على تزويد القطاع مواد بناء وأدوية وقوى بشـرية للمشـفى

الجديد .كما وافقت "إسرائيل" على قيام تركيا ،بالتعاون مع ألمانيـا ،ببنـاء محطـة توليـد كهربـاء ومنشـأة
لتحلية المياه.
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وأضــافت الســفير ،بيــروت ،2116/6/22 ،نقـالً عــن حلمــي موســى ،أنــه مــن المقـ ّـرر أن يشــارك فــي
سيعقد يوم  62حزيران الحالي على األغلب في العاصمة السويسرية نائب وزير الخارجية
اللقاء الذي ُ
ـتمرت
التركــي فري ـدون ســينيرلولو ،الــذي قــاد الجانــب التركــي فــي المفاوضــات مــع "إس ـرائيل" التــي اسـ ّ
ســنوات .ومــن الجانــب اإلس ـرائيلي ،سيشــارك رئــيس طــاقم المفاوضــات يوســف تشــخنوفر ،الــذي خــدم
كمبعوث شخصـي لـرئيس الحكومـة بنيـامين نتنيـاهو و ارفـق المفاوضـات منـذ بـدايتها ،إلـى جانـب القـائم

بأعمال رئيس مجلس األمن القومي يعقوب مانغل.

وســيوقّع علــى االتفــاق مــن الجانــب التركــي ســينيرلولو ،ومــن الجانــب اإلس ـرائيلي المــدير العــام لــو ازرة
الخارجية دوري غولد.
 .51بن حلي :المبادرة الفرنسية في األفق ونريد لها النجاح
القاهرة :قال نائب األمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي ،إن المبادرة الفرنسية فـي األفـق
ونحن نريد لهذه المبادرة أن تنجح .وأضاف بن حلي فـي تصـريحات لـه يـوم الثالثـاء ،عقـب محادثـات
أج ارهــا مــع ســفير موريتانيــا ومنــدوبها لــدى الجامعــة العربيــة ودادي ولــد ســيدي هيبــه" ،ال بــد أن تكــون
هناك تعبئة دولية إلعادة الزخم واالهتمام والتحرك للقضية الفلسطينية باعتبارهـا المـتحكم األسـاس فـي

كــل أزمــات المنطقــة" .وأشــار إلــى أن هنــاك اجتماع ـاً و ازري ـاً تحضــيرياً للقمــة العربيــة التــي ســتعقد فــي
نواكشــوط يــوم  61تمــوز يوليــو المقبــل ،وذلــك إلعــداد الملــف السياســي علــى مســتوى وزراء الخارجيــة
الذي تتصدره القضية الفلسطينية التي تعاني من الجمود في الوقت الراهن.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2116/6/21 ،

ضد الفلسطينيين
 .52مجلس الوزراء السعودي يؤكد رفضه لالنتهاكات اإلسرائيلية ّ
طالــب البيــان الــوزاري الســعودي ،خــالل أعمــال الــدورة الثانيــة والثالثــين لمجلــس األمــم المتحــدة لحقــوق
اإلنســان فــي جنيــف ،المجتمــع الــدولي باتخــاذ إج ـراءات لوقــف الممارســات اإلس ـرائيلية العنص ـرية فــي
األ ارضــي الفلســطينية المحتلــة ،ومــا يتعــرض لــه الش ــعب الفلســطيني مــن انتهــاك لحقوقــه عبــر القت ــل

المم ــنهج والتع ــذيب والحص ــار وت ــدمير الممتلك ــات وعملي ــات التهوي ــد للق ــدس ،وض ــرورة تفعي ــل قـ ـ اررات

الشــرعية الدوليــة لتحقيــق تطلعــات الشــعب الفلســطيني ومحاســبة "إس ـرائيل" عــن ج ـرائم الحــرب البشــعة
ضده .وجدد البيان الوزاري دعوته لمجلس األمـم المتحـدة لحقـوق اإلنسـان لتفعيـل اإلجـراءات واآلليـات
ّ
لتقييم أوضاع حقوق اإلنسان فـي فلسـطين ،وقـدم رسـالة جوهريـة للجنـة االستشـارية فـي األمـم المتحـدة
لحقوق اإلنسان باعتبارها "الهيئة الفكرية" للمجلس التي تـزوده بالمشـورة بشـأن قضـايا حقـوق اإلنسـان،
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يــأتي البيــان الــوزاري لتنبيــه المجلــس األممــي بانتهاكــات حقــوق اإلنســان فــي فلســطين ،والتأكيــد عليــه
التخاذ إجراءات لوقـف الممارسـات اإلسـرائيلية ضـد الشـعب الفلسـطيني مـن انتهـاك لحقوقـه عبـر القتـل
الممنهج والتعذيب والحصار وتدمير الممتلكات وعمليات التهويد للقدس.

عكاظ ،جدة2116/6/22 ،

" .53التعاون اإلسالمي" تفتتح ممثلية رسمية في رام هللا
رام هللا :أعلنت "منظمة التعاون اإلسالمي" أن أمينها العام إياد أمين مدني سيفتتح يوم االثنين المقبـل
 62حزيران يونيو الجاري ،رسمياً مكتب تمثيل المنظمة لدى دولة فلسطين ،بحضور الرئيس محمود
عباس ،وممثلي الدول اإلسالمية.

فلسطين أون الين2116/6/21 ،

 .54تقرير للجنة الرباعية حول حل الدولتين يصدر في اليومين القادمين
القدس -عبد الرؤوف أرناؤوط :يرتقب أن تصدر اللجنة الرباعية الدولية خالل اليومين القادمين تقري اًر
أعــده منــدوبوها حــول فــرص حــل الــدولتين والمخــاطر التــي تتهــدد هــذا الحــل بمــا يشــمل توصــيات حــول

الخط ـوات المطلوبــة مــن الط ـرفين الفلســطيني واإلس ـرائيلي والمجتمــع الــدولي للحفــاظ علــى هــذا الحــل.
وذكـ ــرت مصـ ــادر دبلوماســـية غربيـ ــة ل ـ ــ"األيام" أن التقريـ ــر سيتض ــمن انتقـ ــادات للسياسـ ــة االسـ ــتيطانية
اإلسـرائيلية فــي األ ارضــي الفلســطينية بمــا فــي ذلــك الخطـوات اإلسـرائيلية فــي المنطقــة (ج) التــي تشــكل

 %26مــن مســاحة الضــفة الغربيــة وتشــهد عمليــات توســع اســتيطاني مــع تقييــد البنــاء الفلســطيني فيهــا
واستهداف المنازل الفلسطينية بالهدم.

وكــان وزراء خارجيــة االتح ــاد األوروبــي اس ــتمعوا فــي اجتم ــاعهم يــوم أول م ــن أمــس إل ــى إيجــاز م ــن
مبعوث االتحاد فرناندو جنتليني حول جهود مبعوثي اللجنة الرباعية الستكمال التقرير .وقالت فيدريكا
موغريني ،مسؤولية الخارجية في االتحاد األوروبي" :نحن اآلن فـي المرحلـة األخيـرة مـن اإلعـداد لهـذا

التقرير الذي سيتضمن توصيات مهمة يتم توجيهها إلى األطراف" .ولفتت موغريني إلى أنها سـتناقش
هذا األمر خالل اليومين القادمين مع الرئيس محمود عباس والرئيس اإلسرائيلي رؤوبين ريفلين خالل

زيارتهما إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.
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 .55بوتين يبحث مع نتنياهو آخر مستجدات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
القدس المحتلة – صفا :بحث رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو الثالثاء مع الـرئيس الروسـي
فالديمير بوتين الجوانب الرئيسية فـي التسـوية بـين "إسـرائيل" والسـلطة الفلسـطينية .وذكـر بيـان صـادر
عن الكرملين أنه "وعبر اتصال هاتفي بينهما ناقشا قضـايا تطـوير التعـاون الروسـي اإلسـرائيلي ،علـى

خلفية نتائج زيارة نتنياهو إلى روسيا في 2حزيران يونيو الجاري".

يأتي ذلك ،بعد نفي إسـرائيلي لتصـريحات وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي الفـروف التـي قـال فيهـا إن

استعدادا لقبول مبادرة السالم العربية دون تعديالت.
نتنياهو أبدى خالل زيارته األخيرة إلى موسكو
ً
وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2116/6/21 ،
 .56اتصاالت لعقد لقاء بين عباس ورفلين في بروكسل
الناصرة  -برهوم جرايسـي :قالـت مصـادر إسـرائيلية أمـس الثالثـاء ،إن اتصـاالت جاريـة بـين الجـانبين
الفلسـطيني واإلسـرائيلي ،وجهـات أوروبيــة ،لعقـد لقــاء بــين الـرئيس الفلســطيني محمـود عبــاس ،والـرئيس
اإلسرائيلي رؤوفين رفلين ،الذي من المفترض أن يلقي اليوم األربعاء خطاباً أمام البرلمان األوروبي.

وحســب المصــادر اإلسـرائيلية فــي تصـريحات لوســائل إعــالم إسـرائيلية ،فــإن رفلــين أعــرب عــن موافقتــه
علــى عقــد اللقــاء ،وأن مكتبــه أبل ـ رئــيس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو بحيثيــات االتصــاالت الجاريــة ،وأن

نتنياهو "يرحب" بعقد اللقاء.

عمان2116/6/22 ،
الغدّ ،

 .57تقرير :المساعدات األمريكية لـ"إسرائيل" ما زالت بين الصد والرد
الناص ـرة :مــن المفارقــات السياســية أن "إس ـرائيل" الطــرف المتلقــي يشــترط علــى الواليــات المتحــدة حجــم
المساعدات المالية وأجندتها الزمنية.

فمنذ نحو العام تجري مفاوضات بين إسرائيل وبين الواليات المتحدة فـي موضـوع المسـاعدات األمنيـة

والمالية للمصادقة على مجمل حجمها في العقد القادم.

وتتعامــل "إس ـرائيل" ممثلــة ب ـرئيس حكومتهــا فــي هــذا المضــمار وكأنهــا دولــة عظمــى وهــي التــي تقــدم
مساعدات للواليات المتحدة وكأنها دولة صغيرة فقيرة.

وتصر "إسرائيل" على زيادة المساعدات األمنية السنوية من ثالثة مليارات دوالر إلى أربعة مليارات.
وينــدرج هــذا التعامــل ضــمن سياســات التمــرد علــى البيــت األبــيض واح ـراج ال ـرئيس األمريكــي ووزيــر
خارجيته ونائبه وكل ذلك باالحتماء بالحزب الجمهوري الموالي إلسرائيل واستنادا إلـى دور اليهـود فـي
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الواليات المتحدة وعددهم نحو خمسة ماليين نسمة .وتجلى هذا التعامل القائم على منطق مقلوب من
خالل مواقف متعنتة ترفض تسوية الصراع مع الشعب الفلسـطيني وتسـمين المسـتوطنات واعـالن ذلـك

في كل مرة يزور فيها موظف أمريكي كبير "إسرائيل".

وت ـرتبط هــذه العالقــة المقلوبــة المختلــة باللوبيــات الصــهيونية فــي الواليــات المتحــدة المــؤثرة جــدا علــى
صناع القرار في واشنطن بعكس اللوبيات العربية واإلسالمية محدودة التأثير والضمان.

ل ـ ـيس س ـ ـ اًر أن السياسـ ــيين األم ـ ـريكيين يطمعـ ــون بالـ ــدعم السـ ــخي لليهـ ــود األم ـ ـريكيين وبأص ـ ـواتهم فـ ــي
المواجهات االنتخابية للكونغرس وللرئاسة مرة كل أربع سنوات.

وتجري المفاوضات حالياً حول حجـم المسـاعدات األمنيـة األمريكيـة إلسـرائيل للسـنوات العشـر مـا بـين
 .6662–6652وبل حجم هذه المساعدات في االتفاق السابق الذي شارف على االنتهاء  06مليار
دوالر .وتقتــرح الواليــات المتحــدة مســاعدات للفت ـرة المقبلــة بحجــم  02–03مليــار دوالر ،بينمــا تطالــب

إسرائيل بأن يصل حجمها إلى  16–36مليار دوالر ،ووافقت اإلدارة األمريكية على زيادة المساعدات
ليصــل مبلغهــا إلــى  36مليــار دوالر .ويــدور نقــاش بــين الجــانبين حــول النســبة التــي بإمكــان إس ـرائيل
تحويلهــا مــن مبل ـ المســاعدات مــن أجــل ش ـراء عتــاد أمنــي مــن صــنع إس ـرائيلي ،فيمــا تســعى الواليــات

المتحدة ألن تشتري "إسرائيل" بكل المبل المساعدات عتادا أمريكياً فقط.

في هذا الخالف المعلن بين "إسرائيل" وبين البيت األبيض الذي وصل حد األزمة في الشهور األخيرة
تــرجح أوســاط غيــر رســمية إسـرائيلية إن الـرئيس األمريكــي بــاراك أوبامــا ال يرضــخ هــذه المـرة لضــغوط

حكومــة بنيـامين نتنيــاهو .بــل تــرجح أن أوبامــا يـرفض تلبيتــه المطلــب بزيــادة حجــم المســاعدات ضــمن
محاولتــه الثــأر مــن نتنيــاهو الــذي أحرجــه وتســبب بإهانتــه كمــا حصــل يــوم زار الكــونجرس دون دعــوة
البيت األبيض في محاولة إلحباط اتفاق فينا مع إيران حول الشأن النووي.

عل ــى ه ــذه الخلفي ــة والمخ ــاوف ف ــي أوس ــاط إسـ ـرائيلية م ــن ت ــأثيرات س ــلبية لـ ــ"األزمة" عل ــى الــرأي الع ــام

األمريكـي يمـارس وزيـ ار األمــن أفيجـدور ليبرمـان والماليــة موشـيه كحلـون علـى نتنيــاهو مـن أجـل توقيــع
اتفاق المساعدات األمنيـة المتحـدة بأسـرع مـا يمكـن .لكـن نتنيـاهو ال يـزال غيـر متسـرع لتوقيـع االتفـاق
ويواصل االتصاالت مع واشنطن .وقد تحول النقاش بين ليبرمان وكحلون ،من جهة ،مع نتنياهو إلى

نقاش علني ،بعد أن دار في الغرف المغلقة.

وكــان نتنيــاهو قــد قــرر قبــل أشــهر تركيــز االتصــاالت مــع الواليــات المتحــدة فــي موضــوع المســاعدات

األمنيــة فــي ديوانــه .وت ـرأس طــاقم المفاوضــات اإلس ـرائيلي يعقــوب مانغــل ،نائــب رئــيس مجلــس األمــن
القومي ،الذي يعمل مباشرة مقابل رئيسة مجلس األمن القومي األمريكي سوزان رايس ،ومـع المسـؤولة
عن "ملف إسـرائيل" فـي البيـت األبـيض ،ياعيـل المبـرت .ويقصـي نتنيـاهو و ازرتـي األمـن والماليـة عـن
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غالبية االتصاالت ويتم اطالعهما على تفاصيل جزئية فقـط .وقـد التقـى ليبرمـان فـي واشـنطن ،أمـس،
نظيره األمريكي اشتون كارتر ،في أول لقاء بينهما منذ تسلم ليبرمان منصبه .ورغـم انهمـا ال يعالجـان

هذا الموضوع بشكل مباشر ،إال أنه كان أحد القضايا الرئيسية التي تناوالها.

وبعد اللقاء مع كارتر قال مسؤول إسـرائيلي رفيـع للصـحافيين اإلسـرائيليين المـرافقين فـي واشـنطن ،انـه

من المهم التوصل إلى اتفاق حول حجم المسـاعدات فـي القريـب العاجـل لتمكـين الجـيش وو ازرة األمـن

مــن إنهــاء الخطــة متعــددة الســنوات .وقــال المســؤول اإلس ـرائيلي" :آمــل أن نــتمكن مــن االتفــاق قريبــا.
يمكن جسر الفجوات ،بما في ذلك مسألة تمويل خطة مكافحة الصواريخ .وبما أن الجيش يعمل على

الخطــة متعــددة الســنوات ،مــن مصــلحتنا االتفــاق عــاجال ،بــدون أي عالقــة بهــذه اإلدارة أو تلــك ،ومــن
دون عالقــة باالنتخابــات األمريكيــة .المهــم هــو تأكيــد األمــر" .وتشــبه تص ـريحات المســؤول اإلس ـرائيلي

هــذا ،تلــك الرســائل التــي صــدرت قبــل ســاعات مــن ذلــك عــن كحلــون خــالل جلســة كتلتــه "كلنــا" فــي
الكنيست .فقال "إن االقتراح األمريكي إيجابي وعادل" منوها أنه "يمكن للجهاز األمني بالتأكيـد ترتيـب
أموره مع االقتراح الحالي وال يوجد أي سبب يجعلنا القيام بخطوات يمكن تفسيرها كتدخل فـي الشـؤون

الداخلية األمريكية" .وأضاف أنـه أوضـح بشـكل شخصـي لنتنيـاهو بأنـه يعتقـد أنـه يجـب توقيـع االتفـاق
عــاجال ووضــع حــد لهــذه المســألة خــالل فت ـرة اإلدارة الحاليــة .وبمــا يتفــق مــع مواقــف أوســاط إس ـرائيلية
واسعة غير رسمية يرى كحلون أن "الواليات المتحدة هي الشـريك االسـتراتيجي األكثـر أهميـة ،صـديقة

حقيقية ،وهكذا يجب التعامل معها".

ويق ــر كحل ــون عالني ــة ب ــأن المص ــادقة عل ــى خط ــة المس ــاعدات األمريكي ــة إل ــى جان ــب ميزاني ــة األم ــن

المتع ــددة السـ ـنوات الت ــي ص ــودق عليه ــا س ــتوفر لج ــيش االح ــتالل تفوق ــا اس ــتراتيجيا كبيـ ـ ار وتس ــمح ل ــه
باالستعداد لكل طارئ".

من جهته يرفض نتنياهو ضغوط كحلون وليبرمان .وقالت مصادر فـي ديوانـه إن "المفاوضـات تجـري
بشكل حصري من قبل نتنياهو ومستشاريه المقربين وهم فقط يعرفون التفاصيل .وقالت هذه المصادر

إلذاعة الجيش أمس إن المفاوضات تجري بشكل موزون ومسؤول ،وسنحقق في النهاية نتيجة جيدة".
وأضاف مسؤول رفيـع فـي ديـوان نتنيـاهو" :رئـيس الحكومـة يعتقـد أنـه يمكنـه تحقيـق صـفقة أفضـل مـن

المطروحــة حاليــا ونحــن نــؤمن بأنــه ســيتم اتخــاذ ق ـرار قريبــا" .هــذا يعنــي أن نتنيــاهو يعــول أكثــر علــى

اللوبيــات اليهوديــة فــي الواليــات المتحــدة وعلــى دعــم الكــونغرس ومــا زال يتعامــل مــع البيــت األبــيض

ومشرط" !6
باستخفاف مطبقا المثل الشعبي "شحاد
ّ
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 .58التخابر مع قطر والتنسيق مع الصهاينة
محمد هنيد
في حلقة جديدة من حلقات التشويق الهزلي الكبير التي يخرجها قضاء االنقالب المصري ـ الشامخ
طبعاـ أصدرت المحاكم المصرية قرارها بالحكم المؤبد على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي

والحكم باإلعدام على ستة من رفاقه.

نعلم جميعنا أن ال عدالة في ظل االنقالب بل إن االنقالب مهما كان نوعه إنما هو انقالب على

العدالة نفسها قبل أن يكون انقالبا على نظام الحكم السياسي بما هو المستهدف من عميلة االنقالب.
بناء عليه فإن األحكام التي تصدر في ظل أي نظام انقالبي إنما هي كلها أحكام باطلة وخارجة عن

القانون حتى عودة الشرعية وزوال االنقالب وكنس آثاره ومحاسبة مرتكبيه.

لن يكون مدار الحديث هنا عن مهازل القضاء المصري ألنه ليس إال جزء من مهزلة االنقالب
الكبرى في السياسة واالجتماع والثقافة واإلعالم والعدالة ..وكل قطاعات الوطن المغتصب بسبب

دولة االستبداد العسكري التي تحكم القاهرة منذ انقالب العسكر على الملكية  ،1952بل مدار الحديث
ه نا عن خلفيات الحكم ودالالته الرمزية محليا وعربيا ودوليا وفي سياق ما بعد ثورات الربيع العربي
ومآالته الدامية بفعل شراسة الدولة العميقة.

التمكين لالنقالب
أنجز عسكر مصر في صائفة  2013أحد أخطر االنقالبات في تاريخ األمة الحديث ألنه انقالب
على لحظة تدشين انتقال ديمقراطي حقيقي في دولة عربية نوعية هي مصر قلب الوطن العربي

ونواته المركزية.

ال تتجلى هذه الخطورة في حجم المجازر التي ارتكبتها القوات المسلحة المصرية في حق المصريين

العزل من المدنيين والنساء واألطفال والشيوخ ألن توحش األنظمة العسكرية العربية فاق كل تجارب

الموت في التاريخ مثلما يتجلى ذلك في سوريا وقبلها في ليبيا والعراق.

بل كل الخطر في فعل اإلجهاض الذي نفذه عسكر كامب والذي استهدف حلم األمة وحلم أجيال

بكاملها في إنشاء أسس دولة العدل وحقوق البشر.

االنقالب إذن لم يكن يستهدف جماعة "اإلخوان المسلمين" أو أي فصيل سياسي أو اجتماعي آخر

بل هو أعمق من ذلك وأخطر ألنه يستهدف التجربة المصرية بما هي نموذج لتجربة عربية مسلمة

في سياق موجة سلمية من الثورات الشعبية العفوية.
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بناء عليه فإن كل األدبيات والخطابات والمنصات اإلعالمية التابعة لالنقالب ولشبكات المصالح
المرتبطة به والتي تركز على استعداء اإلخوان ومخطط اإلخوان وجرائم اإلخوان ..إنما هي خطابات

المغيب
تضليلية تهدف إلى اختزال الجريمة وتعليق كبش فداء يستسيغه الوعي الجماهيري القاعدي
ّ
بفعل عقود من االستبداد والتسلط والغاء اإلنسان وعيا وفعال.

ينجز دون ضوء أخضر صريح من ثالثة جهات مركزية أولها شرطي المنطقة
لم يكن لالنقالب أن ن
ّ
يفسر بحجم الزيارات التي نفذها
المسلح بقواعده الممتدة على طول الكرة األرضية وعرضها وهو ما َّ
المسئولون العسكريون المصريون إلى واشنطن قبل االنقالب.

أما الجهة الثانية فتتمثل في القوى اإلقليمية الواقعة على تخوم مركز االنقالب وهي األنظمة التي

ترى نفسها مهددة بنجاح التجربة المصرية خاصة بالنسبة للكيان الصهيوني وايران وبعض الدول
الخليجية التي شاركت بشكل مباشر في ذبح التجربة المصرية مرتكبة خطأ استراتيجيا قاتال تتجلى

نتائجه اليوم في توغل المشروع الصفوي إلى قلب الجزيرة العربية عبر خالياه النائمة والمستيقظة.

ثالث الجهات المعنية باالنقالب هي الدولة العميقة في مصر بما هي شبكة مترامية وقديمة من

المصالح واالمتيازات والنفوذ وقد راكمت عبر ما يزيد من نصف قرن من تاريخ الدولة المصرية
الحديثة جباال من الثروات والعالقات والمنافع.

شيطنة الفصيل اإلسالمي وتفعيل جهات الدعم الثالثة الدولية واإلقليمية والمحلية هي أولى مراحل
التمكين لالنقالب ،لكن اإلمعان في االنتقام والتشفي من الممثل الشرعي إلرادة الشعب المصري

المصادرة هي التي سترسم حتما موقع المسامير األولى في النعش االنقالبي قريبا جدا.
وعي سايكس بيكو
تهمة "التخابر مع قطر" التي اختارها القضاء المصري "الشامخ" أثارت على مواقع التواصل
االجتماعي عاصفة من السخرية والتهكم على المستوى الذي بلغه القضاء المصري وممثل العدالة

في القرن الواحد والعشرين وفي دولة تعداد سكانها يناهز المائة مليون نسمة.

لكن الال فت هو تواتر التعاليق التي تستغرب من تهمة التخابر بين دولتين عربيتين شقيقتين بمنطق
النظام الرسمي العربي .كيف يكون التخابر مع قطر تهمة أو دليل خيانة؟ هل قطر دولة عدوة

لمصر؟ هل تخابر اإلخوة جريمة أم واجب حتمي؟

لسنا هنا في معرض الدفاع عن هذا الطرف أو ذاك فهذا غير ذي قيمة بل كل القيمة في كشف
العمق العميق الذي بلغه وعي سايكس بيكو ـ بما هي االتفاقية األشهر في تاريخ العرب ـ وحيث

يمثل الحكم المصري أجلى تجليات هذا الوعي.
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فتهمة "التخابر" بين بلدين ينتميان إلى نفس األمة والحضارة وال تفصل بينهما إال خطوط استعمارية
هي أرقى أنواع نجاح التقسيم االستعماري نفسه.

نقول ذلك ألن التقسيم لم يعد فعال استعماريا واقعا على األرض فحسب بل أصبح فعال منتجا للوعي

الحارس للفعل على األرض .أي بعبارة أبسط فإن النظام االستبدادي االنقالبي أصبح هو المنتج

للوعي الحارس لما أنجزته المنظومة االستعمارية وهو المانع إللغائها.

صحيح أن قطر تدفع ثمن وقوفها إلى جانب الثورات العربية كما تدفع إعالميا ثمن رفضها لدعم
االنقالب على ربيع الشعوب كما فعلت دول عربية غنية أخرى قادرة على الدفع بسخاء من أجل منع

نهضة الشعوب وتحرر إرادة اإلنسان.

صحيح أيضاً أن قطر دولة قابلة للنقد ككل دولة أخرى بما فيها جمهورية أفالطون ومدينته الفاضلة،

لكن الدرس العربي من الثورات السلمية العفوية األخيرة يظهر مدى األذى الذي لحق الدولة الوظيفية

العربية الوحيدة بسبب خروجها عن الخط المرسوم لها ولغيرها سلفا.

ليس أدل على ما نقول من تصريحات حارس المالهي السابق في مولدافيا وزير الحرب الصهيوني
حاليا ووزير خارجيتها السابق الذي ال ينفك أبدا عن اتهام قطر بدعم اإلرهاب ويقصد به المقاومة

ضده وضد كيانه الغاصب طبعا.

فمنذ خمس سنوات تجند كل إعالم الدولة العربية العميقة بامتداداته الغربية أيضاً من أجل النيل من
قطر وخاصة من الرأي المغاير السطوانتهم الرسمية كما عبرت عنه قناة الجزيرة العربية عندما نقلت

بشكل مباشر صرخات الحرية في الريف التونسي العميق ونقلت أيضاً مجازر االنقالبيين وجرائمهم

في ميدان رابعة.

الحر ومن الوعي الفاضح
إنه ليس أشد على االنقالب ـ بما هو أنصع أشكال الباطل ـ من الرأي ّ
لزيفه وهو ما يفسر صدور حكم اإلعدام في حق صحفيين من قناة الجزيرة نفسها من بين المحكومين

الستة.

تحالف االنقالب مع االحتالل

المضحك في المحاكمة وما يمثل جانبها السريالي والهزلي العميق هو أن جهة إصدار الحكم

"بالتخابر" مع دولة عربية مسلمة هي جهة متورطة علنا ال بالتخابر فقط مع كيان هو ألد أعداء
األمة بل بالتنسيق العلني معه والتباهي بذلك داخل المؤسسة العسكرية االنقالبية نفسها.

لم يبل التنسيق اإلسرائيلي المصري في السابق ما بلغه من العلنية خالل سنوات االنقالب الثالثة

حيث صرح كبار المسئولين الصهاينة أن النظام االنقالبي "كنز استراتيجي إسرائيلي" على حد تعبير
كبرى منصاتهم اإلعالمية؛ إذ يتم هذا التنسيق على ثالثة جبهات أساسية تتمثل األولى في اإلمعان
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المرضي في حصار قطاع غزة والتنكيل بالمقاومة الفلسطينية عبر قطع شرايين الحياة عنها من
ّ
خالل إغراق األنفاق ونسفها.
أما الثانية فتتجلى عبر تأصيل الفعل االستبدادي ومنع كل إمكانات الحرية والعدالة والمساواة وتحقيق
الشروط التي بها يكون اإلنسان إنسانا في مصر بعد أن قارب وضع األحرار هناك وضع العبيد في

المجتمعات القديمة.

هذا التأصيل هو الذي سيسمح بإبقاء الجبهة المصرية آمنة والحدود الصهيونية ساكنة بقدر يمنع
تهديد الكيان الغاصب حيث ال يهتم المواطن المصري إال بمحاربة غالء المعيشة والتهاب األسعار

وتفشي األمراض وانتشار الفساد بشكل لم يشهده التاريخ المصري من قبل.

أما الثانية فتتجلى إقليميا عبر جعل النظام االنقالبي امتدادا ألنظمة الوكالة االستعمارية في المنطقة
وسندا للمشاريع االنقالبية األخرى في الجوار الليبي أو في غيره ،فعوض أن تكون القاهرة قاطرة

األمة وقلبها النابض ها هي تتحول إلى خاصرتها الدامية وجرحها الذي ال يندمل.

لن نلوم النظام االنقالبي على مجازره وال على جرائمه في حق النهوض العربي فهذا شرط وجوده
وهي المهمة التي خلق من أجلها منذ نشأة الدولة العسكرية العربية في سوريا وليبيا ومصر والجزائر
واليمن ..لكن كل اللوم على النظام الرسمي العربي سواء بمؤسساته الجوفاء الباهتة كجامعة الدول

العربية أو غيرها من األبنية المتداعية.

قد نستغرب أيضاً صمت مجلس التعاون الخليجي عن اتهام دولة عضو فيه بتهم سخيفة ـ ترددها
حتى قيادات المليشيات اإليرانية في سوريا والعراق وطهران ـ لكن لن نستغرب غدا تمدد المشاريع

وتسيد الباطل؛ فالظلم كما قيل قديما "مؤذن
اإلمبراطورية الغازية ألرض العرب بسبب غياب العدل
ّ
بخراب العمران" كل العمران.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/21 ،

 .59توجهات ليبرمان إزاء مصر والفلسطينيين
أحمد فؤاد أنور

بعد مرور أسابيع على دمج أفيغدور ليبرمان بحكومة بنيامين نتانياهو ،كيف يمكن تقييم الخطوة؟

واألهم ،ما هي الخطوات التالية؟ هل توسيع حكومة اليمين المتطرف ُيعبر عن احتياج يتماشى مع
موجات تصاعد اليمين في العالم كله ،والذي يستند إلى حراك قطعان جماهير بال عقل ومعادية
لآلخر؟ ففي أوروبا العداء لألجانب ،وها هي أميركا الرسمية تكاد تسقط ،بعد أحداث أورالندو ،في

أحضان شعارات توافق هوى اليمين الداعشي .هل الهدف في تل أبيب هو إلهاء ،وربما توريط،
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الجميع مجدداً في غزة سعياً لتفادي «هجوم السالم» المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؟ وما
هي توجهات ليبرمان الحقيقية ،حيث أتى خلفاً لوزير دفاع له خبرة عسكرية من  30سنة تولى فيها

وحساسة ،فيما خبرة ليبرمان العسكرية في حدود العام فقط!؟ هل يمكن لليمين
مناصب عدة
َّ
اإلسرائيلي المتطرف أن يبرم اتفاقية سالم على غرار ما فعله اليمين في عهد بيغن أو عهد شامير

حين أعاد طابا لمصر؟ أم أن ليبرمان سيخرج خطته القديمة لتحقيق السالم إلى حيز التنفيذ والمتمثلة

في «ترانسفير» مقابل تعويضات حتى لفلسطينيي الـ48؟

مواقف ليبرمان متعارضة وهو ما يفتح الباب أمام االحتماالت كافة ،فهو الذي عارض دخول القوات

البرية إلى غزة وهو الذي عاد وطالب باحتالل غزة ،هو الذي قال إنه الوحيد الذي «يفهم العربية»
قاصداً التهديد الحقير ألكبر بلد عربي ،وهو الذي أعرب بعد توليه مناصب رسمية عن رغبته في
التوصل إلى سالم إقليمي وزيارة مصر ،وقبوله حل الدولتين و»المبادرة العربية» ...بشروط ،بعد أن

كان قد وصفها في  2007بأنها خطة لتدمير إسرائيل!

األسئلة التي تفرض نفسها حالياً على الساحة عديدة وساخنة كالجمر .وفي األحوال كافة ،احتل

ليبرمان دور ُرَّمانة الميزان في المشهد السياسي اإلسرائيلي ،وهو ما كان يلعبه دوماً حزب «شاس»
الذي جنح لفترة لمواقف اليسار المعتدل ،وحالياً يتبنى مواقف نفعية لناخبيه ،وكان في األحوال كافة

أقل تشدداً من «إسرائيل بيتنا» (شاس يركز جهوده على التعليم الديني).
َّ

سيظل ليبرما ن في ظل حكومة هشة لنتانياهو ،حتى بعد توسيعها ،صاحب نفوذ قوي لو تحول
روج له قيادي الليكود بيني بيغن ،فهل ستكون هناك لغة مشتركة بين
للمعارضة ،وهو االتجاه الذي َّ
مصر وليبرمان بصفته شريكاً في الحكم أو حتى كمعارض قوي؟ وهل ستطوي مصر صفحة

اإلساءات البالغة التي وجهها ليبرمان لها ولرئيسها السابق؟ وهل ترانسفير ليبرمان حينما كان زعيماً
هامشياً يترأس حزباً صغي اًر سيختلف عن ترانفسير ليبرمان «ملك إسرائيل» كما يلقبونه حالياً؟ وما

هي مواقف الديبلوماسية المصرية من صعود ليبرمان القوي؟ وما هو سر قوته ونفوذه داخل إسرائيل

وخارجها؟

عند الحديث عن توجهات ليبرمان المستقبلية يوضع في االعتبار موقفه من الغاز المصري والحقول

التي يمكن أن تكون محل تفاوض مستقبلي .فحينما شغل منصب وزير البنية التحتية ،تصدى
بشراسة لمساعي التحول الستخدام الغاز ،ألن أصدقاءه كبار مستوردي الفحم في إسرائيل .وكان

واضحاً أن مصلحته الشخصية هي بوقف استيراد الغاز من مصر.
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هل يتشبث بمواقفه ضد مصر ل"جهاز على كل فرص إحياء عملية السالم خصوصاً أن سبق له

التحريض ضد مصر لدى واشنطن قائالً« :حان الوقت إلزاحة مصر من قائمة الدول المفضلة

للواليات المتحدة»؟

ليبرمان الذي نجح في انت ازع قانون بإعدام المقاومين وهو ال يزال خارج االئتالف الحكومي ،قد

يحاول تطبيق فكرته في شأن إعدام أعضاء الكنيست العرب إذا رفضوا غناء النشيد الوطني

اإلسرائيلي (هتكفا) أو التقوا زعماء «حماس»! وهو متورط وابنته بملفات فساد ال تنتهي ،وهو لم
يبلور خالل سنوات توليه م نصب وزير الخارجية سياسة إسرائيل الخارجية حيث تركها لنتانياهو،

روج عالنية لتثبيت حكم بديل
باستثناء جوالت في أفريقيا وأميركا الالتينية وروسيا ،وقد سبق له أن َّ
لحماس في غزة ،والبحث عن بديل ألبو مازن ،الذي هو من وجهة نظره رئيس غير شرعي وراع

ل"رهاب ،على رغم أن و ازرته في الوقت نفسه تحتاج إلى التنسيق األمني اليومي مع أجهزة السلطة

الفلسطينية!

تعيين ليبرمان وزي اًر للدفاع من شأنه أن يعيد إلى األذهان كارثة تولي عمير بيرتس و ازرة الدفاع من

دون خبرة أو دراية ،ما كبَّد إسرائيل هزيمة في لبنان عام  .2006وهو االحتمال المرجح سعياً إلى
سالم القوة ،فتطرفه ودعواته المتالحقة إلى مزيد من العنف والعنصرية تجاه الفلسطينيين والعرب،

تجعل الحاخام مئير كاهانا ،مؤسس حزب كاخ (المحظور) ،طفالً الهياً بالنسبة إليه ،ما يستلزم منا

مراقبة تقلباته وتحوالته بكل حذر.

الحياة ،لندن2016/6/21 ،

 .61هل تصبح إسرائيل عضوا في مجلس األمن الدولي؟
حسن نافعة

تعتبر إسرائيل من أكثر دول العالم ،إن لم تكن أكثرها على اإلطالق ،كراهية لألمم المتحدة واستخفافاً

بها وانتهاكاً لميثاقها ولق ارراتها ،ومع ذلك ظلت هذه الدولة العاصية شديدة الحرص على التواجد على

الساحة الدولية وسعت بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لالقتراب من هياكل وآليات صنع

القرار في هذه المنظمة األممية ،واستطاعت تحقيق انتصارات سياسية على ساحتها َّ
مكنتها أخي اًر من
كسر طوق العزلة الديبلوماسية المفروضة حولها ،في مفارقة تستحق أن نتأمل حقيقة أسبابها وأن

نحاول سبر أغوارها ودالالتها .ففي تشرين األول (أكتوبر) الماضي عقدت «اللجنة الرابعة المعنية
بالمسائل السياسية الخاصة وانهاء االستعمار» ،جلسة لبحث سبل التعاون الدولي في مجال استخدام

الفضاء الخارجي لألغراض السلمية ،وتقدمت الواليات المتحدة األميركية خالل هذه الجلسة بمشروع
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قرار استهدف زيادة عدد أعضاء «لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية» .وألن
إسرائيل كانت بين الدول التي رشحت نفسها لعضوية اللجنة الموسعة ،فقد أبدت دول عربية تحفظات
على ترشيحها ألسباب تتعلق بعدم تمتع أنشطتها الفضائية بالشفافية وإلصرارها الدائم على رفض

االنضمام إلى أي من معاهدات حظر انتشار األسلحة النووية ،وهو ما يتعارض مع الطبيعة السلمية

للجنة .غير أن ما أثار االنتباه حينئذ كان انقسام دول المجموعة العربية عند التصويت على مشروع

صوتت
القرار المتعلق بهذا الموضوع ،فبينما امتنعت غالبية الدول العربية عن التصويت عليهَّ ،

لصالحه أربع دول عربية ،هي مصر وعمان واإلمارات العربية وجيبوتي ،معللة هذا التصويت بأنه لم

يستهدف الموافقة على ضم إسرائيل لعضوية اللجنة الموسعة وانما دعم انضمام الدول العربية
المرشحة لعضوية هذه اللجنة .وعلى رغم أن هذا التفسير لم يكن مقنعاً للجميع وبدا مؤش اًر على ما
حدث من تغير في اتجاهات تصويت المجموعة العربية في القضايا المتعلقة بإسرائيل على الساحة

يخل من بعض المنطق في هذه الحالة تحديداً .ومنذ أيام قليلة ،أقدمت «مجموعة
الدولية ،إال أنه لم ُ
أوروبا الغربية ودول أخرى» على ترشيح إسرائيل لرئاسة إحدى اللجان الدائمة الرئيسية للجمعية
العامة لألمم المتحدة ،وهي اللجنة القانونية أو «اللجنة السادسة» .وألن العادة جرت على تسوية

األمور االنتخابية بالتوافق العام من دون حاجة لطرحها للتصويت ،إال أن اعتراض دول عربية

تم بالفعل
واسالمية على هذا الترشيح أجبر الجمعية العامة على طرح الموضوع للتصويت ،وهو ما َّ

يوم  13حزيران (يونيو) الجاري وكانت نتيجته كالتالي :موافقة  109دول ،من إجمالي الدول
األعضاء في األمم المتحدة والبال عددها  193دولة ،وامتناع  23عن التصويت ،وتغيب  14دولة،

وعلى إثره أُعلن فوز إسرائيل برئاسة اللجنة القانونية في األمم المتحدة ،وهو ما عكس مفارقة ثالثية

األبعاد:

البعد األول يتعلق بطبيعة الدولة التي فازت بهذا المنصب الرمزي الرفيع .فالدولة األكثر انتهاكاً
للقانون الدولي أصبحت على رأس اللجنة المسؤولة عن كفالة احترام هذا القانون في المنظمة الدولية

المسؤولة عن حفظ السلم واألمن في العالم .وال جدال في أن هذا الفوز يعد انتصا اًر مدوياً
للديبلوماسية اإلسرائيلية ،لكنه ينتقص في الوقت نفسه من هيبة ومكانة األمم المتحدة ويحولها إلى

مجرد أضحوكة.

البعد الثاني يتعلق بشخصية الرجل الذي سيتولى رئاسة هذه اللجنة ،وهو داني دانون مندوب إسرائيل

الدائم في األمم المتحدة ،والمعروف بمواقفه الشديدة التطرف .فهو من صقور حكومة نتانياهو
اليمينية المتطرفة ،وتعتبره بعض أوساط اليسار في إسرائيل نفسها وصمة عار ال يحق له أن يحظى

بشرف تمثيل الدولة اليهودية في أكبر المحافل الدولية ،ويجاهر دوماً بمعارضته لحل الدولتين ،وال
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يخفي حماسته لسياسة التوسع االستيطاني التي انتهجتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ،وبخاصة
في منطقة القدس ،ورفضه اتفاقية أوسلو وبالتالي انسحاب إسرائيل من األراضي الفلسطينية التي

استولت عليها عام  1967ألنه ال يعتبرها أرضاً عربية محتلة وانما أرضاً إسرائيلية محررة! وتلك
مواقف تتناقض كلياً مع القانون الدولي ومع ق اررات األمم المتحدة ،بما فيها ق اررات مجلس األمن
الملزمة والواجبة االحترام من جانب الدول األعضاء.

البعد الثالث يتعلق بنتائج التصويت على مشروع القرار الذي مكن إسرائيل من تولي رئاسة هذه

اللجنة .فعلى رغم سرية االقتراع على هذا المشروع ،إال أن تقارير صحافية عدة أشارت إلى أن أربع

دول عربية ،لم تحددها باالسم ،كانت بين الدول التي وافقت عليه ،مما يعد تحوالً خطي اًر في
التوجهات التصويتية للمجموعة العربية داخل منظومة األمم المتحدة ،وهو البعد الذي يستحق أن

نتوقف عنده بقدر أكبر من التحليل.

للتعرف إلى عمق التحول الذي ط أر على توجهات تصويت المجموعة العربية داخل منظمة األمم
المتحدة ،وبخاصة ما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالصراع العربي اإلسرائيلي ،يتعين أن نعود إلى

سنوات طويلة مضت .فوجود المجموعة العربية في األمم المتحدة يسبق وجود إسرائيل التي لم تنضم
إلى المنظمة إال عام  .1949وألن إسرائيل كانت في حالة حرب مع الدول العربية ،فقد خشيت هذه
األخيرة أن يؤدي انضمام إسرائيل إلى األمم المتحدة إلى إجبارها على الدخول معها في عالقات غير

مباشرة ،لذا فقد تبنت الدول العربية منذ البداية استراتيجية تهدف ليس فقط تجنب الدخول في عالقات
غير مباشرة مع إسرائيل ولكن العمل في الوقت نفسه على عزل إسرائيل على الساحة الدولية وتعرية

سياساتها ومواقفها التوسعية والعنصرية أمام المجتمع الدولي ،وهو ما نجح فيه العرب إلى حد كبير.

كانت األنشطة اإلقليمية للمنظمات الدولية هي المدخل الذي ولجت منه المحاوالت الدولية الرامية

إلدماج إسرائيل في المنطقة .وألن الدول العربية رفضت مشاركة إسرائيل في أي أنشطة إقليمية

ترعاها األمم المتحدة ،فقد تعيَّن عليها خوض معركة شرسة حول تعريف «اإلقليم» وحول المعايير
التي يتعين االستناد إليها في تقسيم الدول األعضاء إلى «مجموعات إقليمية» ألغراض تتعلق
بممارسة «أنشطة إقليمية» أو ألغراض انتخابية تتعلق بمراعاة مبدأ توازن التمثيل الجغرافي عند
تشكيل األجهزة والهيئات األممية المختلفة .وألن مصطلح «الشرق األوسط» كان األكثر استخداماً

وتداوالً في المنظمات الدولية ،ويشير إلى منطقة جغرافية تضم إسرائيل والدول العربية معاً ،فقد
خاضت الدول العربية معركة شاقة وممتدة قبل أن تنجح في ترجيح وجهة النظر القائلة بعدم كفاية

البعد الجغرافي في تحديد مفهوم «اإلقليم» ،وبضرورة أخذ البعد الثقافي والحضاري في االعتبار .إذ
يالحظ أن جهود الدول العربية في هذا المسعى لم تكلل بالنجاح إال في منتصف الستينات،
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خصوصاً بعد أن تمكنت من تشكيل مجموعة إقليمية خاصة بها في بعض المنظمات المتخصصة
المرتبطة باألمم المتحدة ونجحت في الوقت نفسه في عدم إدراج إسرائيل في أي من األقاليم المعتمدة

رسمياً في منظومة األمم المتحدة .ففي عام  1964اتخذ المؤتمر العام لليونسكو ،على سبيل المثال،

ق ار اًر بتشكيل خمس مجموعات إقليمية هي :أفريقيا  -آسيا  -أوروبا  -أميركا الالتينية والكاريبي،
والدول العربية ،ولم تُدرج إسرائيل في أي من القوائم الخمس للدول األعضاء في هذه المجموعات
اإلقليمية ،ومن ثم بدت إسرائيل كدولة هامشية منبوذة ومعزولة في منظومة األمم المتحدة ككل،
واستمر الحال على هذا المنوال حتى حرب  ،1973حيث وصل التضامن العربي ذروته وبرزت

المجموعة العربية كقوة مؤثرة على الساحة العربية ،واستطاعت تسجيل نقطة أخرى لصالحها على
هذا الصعيد حين نجحت في تمرير قرار يقضي بأن قبول أو رفض إدراج دولة في أي من القوائم

اإلقليمية المعتمدة في المنظمات الدولية هي مسألة تهم المجتمع الدولي ككل وال يجوز للمجموعات

اإلقليمية أن تنفرد بتقريرها .وبهذه الطريقة تمكنت الدول العربية من إحكام الحصار على إسرائيل
التي حاولت من دون جدوى أن تلتحق بالمجموعة األوروبية بعد أن رفضتها المجموعة اآلسيوية.

غير أن هذا الوضع لم يستمر طويالً ،خصوصاً بعد أن راح عقد التضامن العربي ينفرط تدريجاً،

ومع انفراطه بدأ طوق العزلة المضروب حول إسرائيل يلين ،لينتهي األمر بقبولها عضواً في
«مجموعة أوروبا ودول أخرى» .ومع ذلك ظلَّت إسرائيل معزولة نسبياً حتى داخل المجموعة
األوروبية ولم تتمكن من مباشرة دورها الطبيعي وتحصل على فرصتها في الترشح لعضوية اللجان

والهيئات والفروع المختلفة إال في السنوات األخيرة ،أي بعد االنهيار شبه الكامل للنظام العربي.

(راجع كتابنا :العرب واليونسكو ،سلسلة «عالم المعرفة» ،العدد  ،135آذار  -مارس  ،1989ص
 .)169-164فعلى رغم إقدام مصر ،ثم األردن فمنظمة التحرير الفلسطينية ،على إبرام معاهدات

سالم مع إسرائيل ،إال أن هذا السالم ظل «بارداً» ،ومن ثم استمرت الدول العربية كافة ،بما فيها
الدول التي وقَّعت معاهدات سالم مع إسرائيل ،حريصة على عرقلة محاوالت إسرائيل الرامية الحتالل
مواقع قيادية مؤثرة في مختلف المنظمات الدولية.

نجاح إسرائيل منذ أيام في الفوز برئاسة إحدى اللجان الدائمة للجمعية العامة لألمم المتحدة ،وبدعم

صوتت لصالحها ،وذلك للمرة األولى في تاريخ إسرائيل وفي تاريخ األمم المتحدة
من أربع دول عربية َّ
على السواء ،ليس له سوى معنى واحد وهو أن الطريق أمام حصول إسرائيل على مقعد غير دائم في

تحسبت الدول العربية لهذا
مجلس األمن أصبح مفتوحاً على مصراعيه وبات مسألة وقت .فهل َّ

االحتمال وأصبحت جاهزة لمثل هذا التطور ،الذي يضيف إلى رصيد إسرائيل بمقدار ما يخصم من

رصيد الدول العربية ،بل واألمم المتحدة نفسها؟ وهل يمكن لألمم المتحدة أن تحظى بأي مصداقية
التاريخ :األربعاء 2016/6/22

العدد3972 :

ص

51

حين تصبح الدولة التي تمارس قتل الفلسطينيين كل يوم ،وبخاصة األطفال والنساء ،وهدم بيوتهم
وبناء المستوطنات على أرضهم ،عضواً في مجلس األمن ،أي حين يصبح «حراميها» هو نفسه

«حاميها»؟

الحياة ،لندن2016/6/22 ،

 .61الـ "الجوكر" الجديد ..عودة دحالن
أليكس فيشمان

الورقة القوية الـ “أص” التي تختبئ في علبة أوراق التحالف المؤيد للغرب – األردن ،مصر،
اإلمارات ،السعودية واسرائيل – تسمى محمد دحالن ،من كان من قادة فتح في قطاع غزة وفر

للنجدة بروحه قبل تسع سنوات عندما استولت حماس على الحكم ،يجري عودة .فقد أصبح دحالن

المرشح المركزي لخالفة حماس في غزة ،وعند الحاجة سيلقى اإلسناد أيضاً الحتالل مكان أبو

مازن.

أوضح مسؤول كبير في جهاز األمن هذا األسبوع بانه إذا كانت جولة أخرى في غزة فان الهدف

سيكون إسقاط حماس من الحكم .وحسب مفهوم سياسة األمن اإلسرائيلية ،كما ترتسم مع دخول
الوزير الجديد افيغدور ليبرمان ،في مسألة غزة يوجد خياران فقط .األول :حماس ملجومة تماما،

إس ارئيل تواصل المساعدات اإلنسانية بل وتوسعها ،بما في ذلك إشراك األتراك في إعمار غزة إذا ما
وقع اتفاق المصالحة بين الدولتين .هذا الخيار هو عمليا استمرار السياسة اإلسرائيلية على مدى

العقد األخير ،والتي في مركزها الفصل بين الضفة والقطاع .إسرائيل تفضل كيانين فلسطينيين

منفصلين ومعاديين الواحد لآلخر .حماس ملجومة وسلطة ضعيفة في رام هللا تخدمان هذا الميل .أما

الخيار الثاني :حماس تكسر قواعد اللعب ،تشرع في جولة عنف أخرى واسرائيل تسقطها.

لقد نفد صبر إسرائيل عن حق في النزاع الجاري بجوالت مع توقفات فيما بينها .خيار إسقاط حكم

حماس موضوع على طاولة الحكومات في إسرائيل منذ عقد ،إال أنه يصل إلى طريق مسدود في كل

مرة يطرح فيها السؤال من سيحل محلها .وهنا أيضاً يوجد جوابان – وكالهما سيئان :إما أن تسود

في القطاع فوضى ترفع إلى الحكم جهات متطرفة أكثر أو أن تجتذب إسرائيل إلى الفراغ وتعود إلى
إدارة حياة الغزيين على مدى الزمن .والخياران يقضيان على الرغبة الخيالية للتخلص من حماس

دفعة واحدة والى األبد.

منذ دخول ليبرمان إلى المنصب باتوا مرة أخرى يتحدثون عن دحالن كخليفة محتمل لحماس .فهو
غزي ،له مواقع ومؤيدون بين رجال فتح في غزة وهو يستثمر األموال في القطاع من خالل زوجته.
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إذن صحيح ،ال يوجد زعيم فلسطيني يكون مستعدا للدخول إلى غزة راكبا الدبابات اإلسرائيلية ،ولكن
دحالن ال يحتاجها .يمكنه أن يأتي في مرسيدس مصرية ،بمباركة قادة اإلمارات ،الذين هم من

أعادوه إلى الحياة وسوقوه للسيسي حين كان ال يزال وزي ار للدفاع .ومنذ أصبح السيسي رئيسا نفذ
دحالن بتكليف منه سلسلة طويلة من المهام :في ليبيا ،في السودان ،في أثيوبيا .في مصر هو

شخصية هامة .عندما ينزل في القاهرة ،تنتظره قافلة من سيارات الليموزين.

دحالن سيصل – إذا كان سيصل – مع مباركة األردنيين أيضاً ،الذين حسب طلب المصريين

استضافوه قبل نحو شهر ووجدوا من الصواب تبلي كل من كان مستعدا الن يسمع بانه من ناحيتهم

زعيم شرعي .دحالن لم يزر األردن أربع سنوات على األقل .وقد قرر األردنيون تبنيه ألنهم يائسون
من أبو مازن ويفهمون بانه في نهاية طريقه .كما أن السعوديين لن يعارضوا تغيير الحكم في
القطاع .في واقع األمر كل من يرى في “اإلخوان المسلمين” عدوا ،سيسره أن يرى حماس تفقد

الحكم.

في هذا الشأن ستكون إسرائيل مجرد مقاول تنفيذ ،وسيحل محل حماس أحد ما سرقنا معه الجياد في

الماضي .أي ،يمكن أن نجري معه مفاوضات سياسية ،األمر الذي ال يمكن عمله مع حماس .كما
أن دحالن هو العدو المرير ألبو مازن ،والذي يرى فيه متآم ار خطيرا ،وأجهزته األمنية تعتقل وتقيل
أناسا مشبوهين كمقربين أو مؤيدين له .في مخيمات الالجئين توجد لدحالن مجموعات مسلحة من

رجال التنظيم ،أبو مازن مقتنع بان كل هدفها هو إسقاطه بالقوة .وحسب فكرة ليبرمان ،الذي يرى في

أبو مازن عدوا خطيرا ،فان عرض دحالن كبديل لحكم حماس أو السلطة الفلسطينية ،يضعف رئيس
السلطة الفلسطينية.

ولكن من يعول على هذا الجوكر ،فليتذكر السحر الذي ألم بالقيادة اإلسرائيلية في أوائل الثمانينيات

– جوكر آخر ،زعيم لبناني كاريزماتي يدعى بشير الجميل ،وما حصل لمصيره ومصيرنا.

يديعوت2016/6/21 ،

رأي اليوم ،لندن2016/6/21 ،

 .62نقل الـ  22قرية إلى السلطة الفلسطينية يعني تقسيم القدس
د .شاؤول ارئيلي
ولّد إطالق "حركة إنقاذ القدس اليهودية" حبا وتأييدا من جانب مؤيدي "بالد إسرائيل الكاملة"

للفلسط ينيين من سكان شرقي القدس .فاقتراح تغيير قانون القدس ونقل السيطرة على  22قرية ضمت

إلى القدس ،رغم حقيقة أنها لم تكن أبدا تنتمي إلى القدس الشرقية بست أحيائها ،إلى السلطة
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الفلسطينية ،أخاف البعض وجعلهم يشمرون عن أكمامهم إلبقاء  200ألف فلسطيني تحت سيادة
إسرائيل ممن ال يعترف بهم من أي دولة في العالم.

غير أن هذا ليس "حبا متأخرا" ،بل السيدة ذاتها مع تسريحة مختلفة .فهؤالء ال يخافون االنفصال عن

الفلسطينيين ،إذ إنهم اقترحوا في مرات ال حصر لها إبعادهم أو نقلهم إلى مسؤولية األردن .ويتملكهم

الرعب المسيحاني من االنفصال عن األرض التي يعيش عليها هؤالء الفلسطينيون .تلك التي

أصبحت "مقدسة" من خالل الخطوة العلمانية المتمثلة بتطبيق القانون اإلسرائيلي عليها في العام
 .1967وهم يعرفون بان "العروس" الفلسطينية ستعود إلى بيت أهلها مع "مهر" أو للدقة مع ما تبقى
منه ،بعد أن صادرت إسرائيل نحو  30ألف دونم من أصل  70ألف ضمتها في سكرة قوة االنتصار

في حرب "األيام الستة".

هم يطالبون الفلسطينيين بمواصلة حيازة الهويات اإلسرائيلية الن هذه هي المظلة القانونية التي تسمح

بوجود النظام التمييزي بين اليهود والعرب منذ يوبيل من السنين في كل مجاالت الحياة :في

األراضي التي صودرت "لألغراض العامة" أقيمت  55ألف وحدة سكن لليهود وأقل من 000.1

للعرب .والفلسطينيون الذين يعدون  40في المئة من سكان المدينة ال يتمتعون إال بـ  10في المئة من
ميزانية البلدية .في جهازهم التعليمي ينقص  000.2صف تعليمي وهم يعوزهم مراكز أمومة وطفولة،

رياض أطفال ما قبل التعليم اإللزامي ،فروع بريد وخدمات رفاه ،رغم أن  85في المئة من األطفال
الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر.

أولئك الذين يعارضون المبادرة ،كالبروفيسور آريه الداد في مقاله "مناطق فصل" في هذه الصحيفة
بتاريخ  2016 6 7يسعون إلى اإلبقاء على القدس "موحدة" ،ولكن سكانها منقسمون في مكانتهم .وهم
يرفضون منحهم المواطنة اإلسرائيلية ألنهم بزعمهم "فوتوا الفرصة لذلك" .وهم يسعون ليقيموا في دولة
واحدة نظام أبرتهايد ويقترحون على الفلسطينيين المواطنة االردنية.

في مقاله يتوقف الداد عند كلمة "يهودية" ،ويسارع إلى تفسيرها بتعابير دينية فيقع في حفرة العنصرية
التي حاول حفرها لآلخرين .فقرار إقامة دولة يهودية ،مثلما أيضا القدس العربية واليهودية ،يتناول
الحق الوطني وليس الديني للشعب اليهودي في إقامة دولة مستقلة في "بالد إسرائيل" .فالحلم

الصهيوني لم يصل لدولة يهودية بتعابير عبادة القرابين التي ستتجدد ،حسب الداد ،عندما "يقوم بيت

الرب مرة أخرى في جبل البيت" .لقد تمنى الصهاينة دولة ديمقراطية ذات أغلبية يهودية تقيم مساواة

في الحقوق لكل سكانها وعضو في أسرة الشعوب.

في اقتراح الحركة يدور الحديث عن االنفصال عن  22قرية فلسطينية ،بينما تبقى كل األماكن

المقدسة في سيادة إسرائيل .أما الداد ،الذي يدعي بانه يعرف القدس "الموحدة" ،يعرف بالتأكيد بان
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"الهيكل" أو خيمة الموعد لم يقعا أبدا في قرية صور باهر أو في كفر عقب ،وال يوجد أي كنيس في
كل هذه القرى.

كارني الداد هي األخرى ،في مقالها "هذا ال ينقسم" ،الذي نشر في هذه الصحيفة ،في ،2016 6 19

تسارع إلى التشبيه بين اقتراحات الساحة السياسية لنقل جزء من عرب دولة إسرائيل إلى الدولة

الفلسطينية في إطار اتفاق دائم وبين االنفصال المقترح عن عرب شرقي القدس .هذا التشبيه عديم
التمييز القانوني والجوهري الالزم بين االثنين ،بسبب كون األوائل مواطنين في الدولة اختاروا أن

يكونوا هكذا من يومها األول .إسرائيل منحت المواطنة في المناطق التي احتلها في "حرب االستقالل"

فقط لمن سجل في سجل السكان في تشرين الثاني  .1948أما الباقون ،نحو  100ألف من السكان،

فقد اختاروا ،طلبوا ،وحصلوا على المواطنة في غضون بضع سنوات .واختيارهم إسرائيل دولة لهم
كان فوريا وشخصيا من قبل كل واحد منهم في توجهه إلى و ازرة الداخلية .ومنذئذ وهم شركاء في

الساحة السياسية اإلسرائيلية في كل عناصرها-الكنيست والسلطات المحلية ،وفي كل استطالع يرى
أكثر من  90في المئة منهم في إسرائيل دولتهم.

ومقارنة بهم ،حظي سكان شرقي القدس "برخصة إقامة دائمة" في إسرائيل حسب قانون الدخول إلى

إسرائيل .ومع أنه مر  48سنة منذئذ ،فان اقل من  1في المئة منهم طلبوا المواطنة اإلسرائيلية.

تطلعاتهم القومية مختلفة ،وهم يرون أنفسهم سكان عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية .وقد اختاروا

المشاركة في انتخابات السلطة الفلسطينية في  ،1996في  2005وفي  2006من خالل فروع البريد
في القدس ،عاصمة إسرائيل ،ويمتنعون تماما عن المشاركة في االنتخابات البلدية.

إن انفصال إسرائيل عن الـ  22قرية هذه سيؤدي إلى إعادة ربطهم بالضفة الغربية التي فصلوا عنها
في العام  2000من خالل جدار الفصل ،والذي سيتغير مساره.

إن مزايدة مؤيدي "االبرتهايد" مكشوفة وهي ال تستطيع أن تخفي سياستهم الحقيقية ،التي تقود القدس
ودولة إسرائيل إلى هواة من العنصرية ،العنف ،والعزلة الدولية.

"معاريف"

األيام ،رام هللا2016/6/22 ،
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