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 .1استشهاد فلسطينية واصابة مستوطَنين اثنين بعملية دهس قرب الخليل
نشرت الحياة ،لندن ،2016/6/25 ،من القدس المحتلة وعن أ ف ب ،أن فتاة فلسطينية استشهدت
أمس عند مدخل مستوطنة "كريات أربع" جنوب الضفة الغربية المحتلة برصاص الجيش اإلسرائيلي،
ائيليين بجروح.
بعد أن صدمت بسيارتها عمداً سيارة أخرى ،ما أدى إلى إصابة إسر ْ
وقال الجيش اإلسرائيلي في بيان" :زادت مهاجمة من سررعة سريارتها التري صردمت سريارة متوقفرة عنرد
ردنيين ...عنررد نلررة أطلقررت قروات منتشررة فرري المكرران النررار
مرردخل كريررات أربررع ،مررا أدى إلررى إصررابة مر ْ
على المهاجمة ،ما أدى إلى مقتلها".
ائيليين هما زوج وزوجة بالخمسينات ،وهما يعالجان من جروح طفيفة.
وأفاد مستشفى القدس بأن اإلسر ْ
وأعلنرت و ازرة الصرحة الفلسرطينية استشرهاد الفترراة المجرد الخضرور  18عامراً مررن بلردة بنري نعريم ،بعررد

إطالق جنود االحتالل النار عليها قرب مستوطنة كريات أربع شرق الخليل.

وجاء في الجزيرة نت ،الدوحة ،2016/6/24 ،عن مراسلها فري القردس برأن قروات االحرتالل اإلسررائيلي
قتلت فتاة فلسطينية ،بزعم تنفينها عملية دعس عند مدخل مسرتوطنة "كريرات أربرع" فري مدينرة الخليرل

جنوب الضفة الغربية .وقال جيش االحتالل إنه أطلق النار على الفلسطينية بعد أن صدمت بسيارتها

سيارة أخرى متوقفة عند مدخل مستوطنة كريات أربع ،مما أدى إلرى إصرابة إسررائيليين اثنرين بجرروح.
وأضرراف أن الفترراة حاولررت أوال دعررس مسررتوطنين فرري محطررة للحررافالت لاررن حرراجز حديررديا حررال دون

نلة ،وأن سيارتها انحرفت لتصطدم بسيارة أخرى.

 .2عباس :لم نقصد اإلساءة للديانة اليهودية ولكن نرفض ممارسات االحتالل ومستوطنيه ضد شعبنا
رام هللا :أعررب الررئيس محمرود عبرراس عررن رفضره لالتهامررات والتصرريحات اإلسررائيلية الموجهررة ضررد
وضد شعبنا الفلسطيني باإلساءة للديانة اليهودية ،وأدان ما تم اتهامه به على أنه عداء للسامية.

وجاء في بيان رسمي صدر مساء أمس" :بعد أن تبين أن األنباء التي تناولرت التصرريحات المزعومرة

عن الحاخام حول تسميم آبار الميا الفلسطينية التي تناقلتها وكاالت األنباء عارية عن الصرحة ،فر ن
الررئيس محمررود عبرراس واسررتناداً إلررى احت ارمرره العميررق لجميررع الررديانات بمررا فيهررا الديانررة اليهوديررة ،ف نرره
يؤكررد أنرره لررم يقصررد اإلسرراءة لليهوديررة أو أبنرراء الديانررة اليهررود بشرركل عررام ،ولانرره يرردين فرري الوقررت ناترره

الممارسررات واإلج رراءات ايررر الشرررعية لسررلطات االحررتالل ومسررتوطنيها ضررد الشررعب الفلسررطيني ،بمررا
فيها التحريض ضد وضد حقوقه".

التاريخ :السبت 2016/6/25

األيام ،رام هللا2016/6/25 ،

العدد3975 :

ص

4

 .3هآرتس" :إسرائيل" ربما تسعى لتنصيب دحالن رئيسا للسلطة وبمرحلة قادمة رئيسا أيضا على غزة

اعتبر المحلل العسكري فري صرحيفة هرسرتس اإلسررائيلية عراموس هرئيرل ،أن إسررائيل ربمرا تسرعى إلرى
تنصرريب محمررد دحررالن رئيسررا للسررلطة الفلسررطينية فرري رام هللا ،وفرري مرحلررة قادمررة رئيسررا أيضررا علررى

قطاع ارزة بعرد تقرويض سرلطة حركرة حمراس هنراة .وب نرين أن التصرريحات األخيررة الصرادرة عرن و ازرة
الدفاع بأن الررئيس الفلسرطيني محمرود عبراس أصربم المشركلة الرئيسرية بالنسربة إلسررائيل ،وأن الحررب

القادمة على ازة ستاون األخيرة ،إنما تحمل في طياتها مؤش ار على هنا االحتمال.

وقال هرئيل في مقاله إن دحالن الني وصفه بالمقرب من وزير الدفاع الحالي أفيجدور ليبرمان ،ربما

يكررون الورقررة الس ررية الترري يحملهررا الرروزير الحررديف العهررد فرري جعبترره ،إلررى أن تصرربم ال ررروف مواتيررة
لنلة ،ال سيما على ضوء تضعضع سلطة عباس في رام هللا ،والعداء بين حماس والن ام المصري.

وينتقررد صرراحب المقررال التوجرره اإلس ررائيلي إلررى اسررتبدال دحررالن بعبرراس ويررتهم األول بالفسرراد عن رردما

سرريطر علررى سررلطة المعررابر بصررفته رئيسررا لجهرراز األمررن الوقررائي فرري ا رزة ،وقيررام رجررال مررن األمررن
الوقائي النين عملوا تحت إمرته بتنفين عمليات استهدفت إسرائيليين في االنتفاضة الثانية.

ويشير إلى أن دحالن يح ى بدعم عدة أن مة عربية مثرل األردن واإلمرارات العربيرة المتحردة والن رام

المصري الني قال الااتب إنه أضحى يتدخل بشكل علني في الشؤون الفلسطينية برام هللا وازة.

الجزيرة ،نت ،الدوحة2016/6/24 ،

 .4الحمد هللا :الحكومة ملتزمة بحماية األيتام وتبني احتياجاتهم وقضاياهم
نابل :جدد رئيس الوزراء رامي الحمرد هللا تأايرد علرى الترزام الحكومرة الاامرل والمطلرق بحمايرة ورعايرة
األيتام وتبني احتياجاتهم وقضراياهم ،وضرمان تنشرئتهم وسرت مجتمرع مسرؤول ونشرت يقردم لهرم الخدمرة

المتاامل ررة والرعاي ررة الش رراملة ،ابت ررداء م ررن ت رروفير مقوم ررات حي رراتهم وتق ررديم الرعاي ررة الص ررحية والتعليمي ررة

واإلااثية الالزمة لهم .وأضاف الحمد هللا أن كافة الجهود الرسمية والشعبية تنصب اليوم علرى تعزيرز
صمود أبناء شعبنا في كافة أماان تواجدهم ،وتوفير الخدمات لهم ورعايتهم.

جرراء نلررة خررالل مشرراركته فرري حفررل األيتررام المركررزي الررني أقامترره هيئررة األعمررال الخيريررة اإلماراتيررة
بالتعاون مع لجنة زكاة نابلس المركزية ،ضمن فعاليات "يروم ازيرد للعمرل اإلنسراني" ،يروم الجمعرة ،فري

جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس.
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 .5وزارة اإلعالم تدين وقف االحتالل بث قناة "مساواة" :األَولى حظر قنوات المستوطنين والمتطرفين
رام هللا :اعتبرت و ازرة اإلعالم ،قرار ما يسمى وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان ،وقف برف
معانرا فري سياسرات التطررف التري ال
قناة "مساواة" ثمرة لتحريض االحتالل على إعالمنا وصحافيينا ،وا ً
يستطيع أنصارها سماع أي صوت يدعو للسالم العادل والمتوازن ولوقف التمييز العنصري األسود.
وأارردت الررو ازرة فرري بيرران لهررا يرروم الجمع ررة ،أن ق ررار أردان كرران ينبغرري أن يتجرره نحررو ح ررر المن ررابر

اإلعالمية للمستوطنين والمتطرفين ،النين يبثون التحريض ويمجدون القتلة وحارقي أطفالنا ،ويروجون
الستهداف كل ما هو فلسطيني في وضم النهار.

ردادا
ورأت ال ررو ازرة ف رري قر ررار إقف ررال "مس رراواة" مواص ررلة للح رررب اإلسر ررائيلية عل ررى وس ررائل اإلع ررالم ،وامت ر ً

لسياسات اإلرهاب واستهداف الصحافيين ومؤسساتهم اإلعالمية.

وجددت التأايد على أن القرار اإلسرائيلي العنصرري يفسرم المجرال أمرام التحرريض وكرل الرداعمين لره،
ويررنعش الممارسررات والرردعوات الترري تبررف الاراهيررة وتنثررر بررنور التطرررف ،فرري وقررت تقررف إسررائيل علررى

رأس لجنة األمم المتحدة القانونية!

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/24 ،

 .6حماس :جرائم االحتالل ُتلزم المقاومة بمزيد من العمليات النوعية
رام هللا :قالرت حركرة حمرراس ،إن جررائم االحرتالل اإلسررائيلي بحرق الفلسرطينيين تلررزم الشرعب وكرل قروا
الحية بالتصدي لالحتالل والرد عليه بمزيد من العمليات النوعية.

وشررددت حمرراس فرري تص رريم صررحفي للنرراطق باسررمها ،حسررام برردران ،يرروم الجمعررة ،علررى أنهررا ملتزمررة

جميعرار وآخررهم الشرهيدة مجرد
بالوفاء لدماء الحرائر ،ومواصلة طريق المقاومرة ،والثرأر لردماء الشرهداء
ً
الخضررور مررن بلرردة بنرري نعرريم ش ررقي الخليررل .وأفرراد برردران أن ج ررائم االحررتالل لررم تتوقررف" ،كمررا جرررى

بجريمة إعدام الطفل محمود بدران من بلدة بيت عور اربي رام هللا قبل أيام".

وأاد القيادي في حماس أن تواصل العمليات البطولية في شهر رمضان يعبر عن وفراء أبنراء الشرعب

الفلسررطيني لرردماء شررهدائه ،وأنهررا تمثررل بطولررة وتضررحية ايررر مسرربوقة مررن قبررل الشررباب الفلسررطيني،

واالنتقام لدماء الشهداء وتدنيس األرض والمقدسات.

وأضاف" :تضحيات الحرائر فري اإلشرارة إلرى عمليرة الردهس التري نفرنتها الشرهيدة مجرد خضرور اليروم

الجمعررة قرررب كريررات أربررع  ،تعبررر عررن مرردى تمسررة شررعبنا بخيررار المقاومررة كخيررار وحيررد للرررد علررى
االحتالل الغاشم".
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 .7البردويل يدعو السعودية للعب دور في المصالحة على أساس برنامج "اتفاق مكة"
ازة :دعا قيادي حركة حماس ،المملاة العربيرة السرعودية إلرى ممارسرة دور فري التخفيرف مرن حصرار
قطاع ازة ،والعمل لدعم جهود المصالحة الفلسطينية على أساس برنامج "اتفاق مكة".

وقررال القيررادي فرري حمرراس الرردكتور صررالح البردويررل فرري تص رريحات خاصررة ل ر "قرردس برررس"" :المملاررة
العربية السعودية دولة مركزية وصراحبة دور فري دعرم الشرعب الفلسرطيني" .وأضراف" :لردينا األمرل أن
القضية الفلسطينية ال تزال على رأس أجندة المملاة على الرام من التحديات الابيرة التي تواجهها".

وأعرب البردويل عن أمله في أن "تمارس السعودية ضغطا على حركة فتم وقيادة السرلطة الفلسرطينية
من أجل التجاوب مع جهود المصالحة وفق اتفاق مكة المكرمة".

وجدد البردويل موقف "حماس المتمسكة بالمصالحة ،وتنفيرن مرا ترم التوافرق بشرأنه لجهرة تفعيرل من مرة

التحريررر الفلسررطينية والمجلررس التش رريعي وتشرركيل حكومررة وحرردة وطنيررة واج رراء انتخابررات للمجلسررين

التشريعي والوطني ،ومعالجة قضية مو في قطاع ازة".

وحمل البردويل مسؤولية فشل لقاء الدوحة األخير للمصالحة بين حركتي "حماس" و"فتم" ،وقال" :لقرد
ن
انس ررحب وف ررد ف ررتم م ررن مفاوض ررات الدوح ررة األخير ررة بش رركل مف رراجم ودون مب رررر ،وه ررو م ررا يؤك ررد ع رردم
جاهزيتها لتنفين ما تم التوافق بشأنه" ،على حد تعبير .

قدس برس2016/6/24 ،

 .8األشقر :حماس أصبحت رقما صعبا واجراء االنتخابات البلدية دون اال تفاق معها غير مقبول وطنيا
ا رزة :أاررد القيررادي فرري حركررة حمرراس إسررماعيل األشررقر أن عرررض حكومررة التوافررق الفلسررطينية الترري

ي أرسررها الرردكتور ارمرري الحمرد هللا ،انتخابررات بلديررة برردون توافررق وطنرري ،يعررد أمر ار "ايررر مقبررول وطنيررا"،
وشدد على أن أحد ال يستطيع تجاهل قوة حماس.

وقال األشرقر الرني يررأس اللجنرة األمنيرة فري مجلرس نرواب حمراس فري ارزة ،أن "إجرراء االنتخابرات لرو

تمررت بتوافررق وطنرري لارران أفضررل ممررا تعرضرره حكومررة الحمررد هللا الترري أصرربحت جررزءا مررن االنقسررام

وتاريس رره" .وأض رراف أن "إمكاني ررة تطبي ررق االنتخاب ررات بالطريق ررة الت رري تطرحه ررا الحكوم ررة اي ررر مقب ررول
وطنيررا ".وأشررار إلررى أن الحكومررة الترري تتنكررر لغ رزة ومشرراالها وتقطررع رواتررب مو فيهررا وت ررفض حررل
أزماتها ،األولى بها أن تقوم بكامل دورهرا تجرا القطراع وفري مقردمتها إعرادة عمليرة اإلعمرار واالهتمرام

بحل مشااله وهمومه.
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وأاد أنه "ال يمكن ألي قوة كانت محلية أو إقليمية أو دولية أن تتجراوز حركرة حمراس ..فقرد أصربحت
رقمررا صررعبا ال يمكررن تجاهلرره ".وأضرراف "الحركررة اليرروم تعبررر عررن نرربض الشررارع وأملرره فرري التحريررر،
وليس مقبوال تجاهل مواقفها".

القدس العربي ،لندن2016/6/25 ،

" .9الشعبية" :تهديد واحتجاج إسرائيلي على زيارة ليلى خالد لليونان
لندن :بدأت ليلرى خالرد عضرو المكترب السياسري للجبهرة الشرعبية لتحريرر فلسرطين زيرارة إلرى العاصرمة

اليونانية أثينا تستمر عدة أيام ،حيف تَحرل ضريفة رئيسرية علرى برنرامج "مهرجران المقاومرة" الرني يعقرد
سررنوياً بمشرراركة عش ررات الالف مررن الجمرراهير والعديررد مررن الوفررود السياسررية والنقابيررة والشرربابية مررن
مختلف دول العالم .وقالت مصادر فري الجبهرة الشرعبية لتحريرر فلسرطين إن ليلرى خالرد التري ااتسربت
شررهرتها مررن عمليررات اختطرراف الطررائرات فرري أواخررر السررتينيات ومطلررع السرربعينيات ،أجررت عررددا مررن
المقابالت الصحافية واللقاءات السياسية منن وصولها أول من أمس وشراركت أمرس فري حفرل اسرتقبال

مررع مررانوليس كليررزوس  93عامررا أحررد أبرررز رمرروز الحركررة الثوريررة الررني قررام بر نزال علررم النازيررة ورفررع
علم بالد إبان المقاومة الشعبية لالحتالل النازي لليونان.

وأفرادت المصررادر أن الردوائر اإلسررائيلية أرسرلت تهديرردات مباشررة إلررى قيرادة ومن مرري المهرجران ،فيمررا
ن
احتجررت سررفارة إس ررائيل رسررمياً ضررد الزيررارة ومارسررت ضررغوطاً كبي ررة علررى إدارة جامعررة الز ارعررة الترري
تستضيف المهرجان على أرضها .وتواصل السفارة اإلسرائيلية فري أثينرا محراوالت للتخريرب والتشرويش

على زيارة خالد بعد أن فشلت في منعها.

القدس العربي ،لندن2016/6/25 ،

 .11أسرى "الشعبية" يخوضون إضرابا مفتوحا ليومين

القرردس المحتلررة :أعلررن أسرررى الجبهررة الشررعبية لتحريررر فلسررطين فرري سررجون االحررتالل اإلس ررائيلية عررن
خوضهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة يومين اعتبا اًر من يوم الجمعة.
وقال األسرى في بيان لهم اليوم إن األيام القادمرة ستشرهد تطرو ار فري أسراليب المواجهرة ،ضرد مصرلحة
السررجون ومخررابرات االحررتالل ،انتصررا اًر لطسررير البطررل بررالل كايررد الررني يواصررل إض ررابه عررن الطعررام

لليرروم العاشررر علررى التروالي .وشرردد البيرران "سررنقاتل مررن أجررل انترزاع حريررة القائررد الصررلب " بررالل كايررد"،

منطلقررين مررن إيماننررا العميررق بررأن خرروض هررن المعركررة لررن يترروج إال باالنتصررار بهررن المعركررة ،وخررت
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مرحلررة جديرردة ستؤسررس لمررا بعرردها ،راررم إدراانررا أن ثمررن الحريررة قررد يكررون قاسررياً ،لاننررا اخترنررا الطريررق
ولن نحيد عنه ،مهما الت التضحيات وتوسعت اإلجراءات".

فلسطين أون الين2016/6/24 ،

" .11هآرتس" :عشرات ماليين الشواكل تنقل للمستعمرات من جهات "وهمية" بالعالم
ترجمررة "القرردس" دوت كرروم :كشررف تحقيررق صررحفي مطررول لصررحيفة هررسرتس العبريررة ،نشررر فرري عررددها
الصادر يوم الجمعة  ،6/24أن عشرات ماليين الشواال تنقل إلى المستعمرات والبؤر االستيطانية من
جهات "وهمية" في األرجنتين وفي دول أمريكية جنوبية ،وكنلة من الواليات المتحدة.

وبحسررب الصررحيفة ،فر ن التحقيررق الررني اسررتمر العمررل عليرره نحررو عررام وثمانيررة شررهور ،ي هررر أن هررن
األم روال الترري تنقررل تعررد مخالفررة للق روانين .وأشررارت إلررى أن رجررال أعمررال يهررود مررن أصررول أرجنتينيررة
وأمريكية وايرهم متورطين في هن القضية من أجل دعم الصهيونية والحركات اليمينية المتطرفة.

ويشرير التحقيررق الصررحفي إلررى أن تلررة األمروال لررم ترردخل ضررمن نطرراق الرردعم الرسررمي ،وأن مؤسسررات

تعمل في "إسرائيل" لتعزيز البناء في المستعمرات ،توفر نقل تلة األموال من خالل شركات استثمارية
تعود لرجال األعمال بدعم من جهات سياسية في البالد.

ووفقا للتحقيق ،ف ن نقل األموال يتم سنوياً ومنن سنوات طويلة .وأشرارت إلرى أنره علرى سربيل المثرال

بلغ مجموع التبرعات مرن شرركة واحردة عرام  2000أاثرر مرن  4ماليرين شريكل ،وفري عرام  2006بلغرت

 870,000شريكالً ،وفري عرام  2010بلغررت  6.5مليرون شريكل مرن نات الشررركة .وأشرارت الصرحيفة إلررى
أن إحرردى الشررركات ايررر الربحيررة فرري بنمررا وهرري مررن دول المررالنات الض رريبية قرردمت للمسررتعمرات

دعما بمبلغ  8.2مليون شيكل في عام  ،2014مبين ًة أن األرقام خرالل العقرد الجراري ت هرر تردفقاً ماليراً
كبي اًر لتعزيز فكرة الصهيونية واالستيطان.
القدس ،القدس2016/6/24 ،

 .12رئيس الكنيست يعقد مراسيم زواجه في محيط المسجد األقصى
فرري مسررعى لتا رريس التهويررد واالسررتيطان فرري القرردس ومحرريت المسررجد األقصررى ،عقررد رئرريس الانيسررت

اإلسرائيلي يولي إدلشطاين مراسيم زواجه في عدة محطات في بلدة القدس القديمة.

فقررد أق رام إدلشررطاين األسرربوع الماضرري م ارسرريم إعررالن زواجرره علررى سررطم كنرريس "إيررش هترروراة" المطررل
على المسجد األقصى وحائت البراق -وهو مبنى وقف إسالمي ترم االسرتيالء عليره مرن قبرل السرلطات
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اإلس ررائيلي وتحويلرره إلررى كنرريس ومركررز زوار تهويرردي كبيررر ،-ب ش رراف رجررل الرردين اليهررودي جرردعون
فرل –راب احدى مستعمرات الضفة الغربية المحتلة ،وبمشاركة العشرات.

أمررا تنرراول وليمررة زفافرره فقررد تمررت بمشرراركة نحررو  180شررخص فرري قاعررة وقررف حمررام العررين الترري تقررع
ضمن مسار أنفاق الجدار الغربي –أسفل وفي محيت المسجد األقصى ،-حيف جرت في هنا الموقرع
حفريات عميقة علرى مردار سرنوات ،وااتشرف خاللهرا مبنرى كبيرر فري أالبره مرن الفتررة المملوكيرة ،لارن
االحتالل قام بتحويل الموقع إلى قاعة ومركز زوار تلمودي باسم "خلف جدارنا".

الدستور ،عمان2016/6/25 ،

 .13حكومة نتنياهو تتهم عباس بتشويه سمعة اليهود
أ.ف.ب : .اتهمت "إسرائيل" الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشويه سمعة اليهود بعدما صرح بأن
حاخامات دعوا إلى تسرميم البرار الفلسرطينية .وقرال مكترب رئريس الروزراء اإلسررائيلي بنيرامين نتنيراهو

في بيان أن "أبو مازن أ هر وجهه الحقيقي في بروكسل".

وكان عباس قال أول من أمرس الخمريس أمرام البرلمران األوروبري إن أخير ار "عردداً مرن الحاخامرات فري

إسرائيل طالبوا أعلنوا حكومتهم علناً بتسميم الميا لقتل الفلسطينيين".

المستقبل ،بيروت2016/6/25 ،

 .14والدا أورون يطلبان إدراج تحرير نجلهما في المصالحة مع تركيا

ترجمررة خاصررة :ه رراتف والرردا الجنرردي اإلسر ررائيلي شرراؤول أورون ،يرروم الجمع ررة  ،6/24رئرريس حكوم ررة
االحررتالل بنيررامين نتنيرراهو ،لمطالبترره بر دراج شررر اإلفرراج عررن ابنهمررا الررني تأسررر حركررة حمرراس ،فرري

إطررار الصررفقة الترري تعقررد مررع تركيررا .وحسررب صررحيفة يررديعوت أحرنرروت العبريررة ،ف ر ن العائلررة طالبررت

خالل المكالمة الهاتفيرة نتنيراهو ب عرادة أورون والجنردي الخرر جولردن هردار ضرمن صرفقة المصرالحة

مع تركيا التي تربطها عالقات كبيرة مع حماس.

وقالت والدة الجندي لنتنيراهو إنره "مرن ايرر المقبرول أن يسرمم لطترراة بتحقيرق إنجرازات ،بينمرا أبناؤنرا

محتجزون في ازة".

فيما قال والد " :هنا هو الوقت المناسب ألن يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية بضمان إعادة أبنائنا".

القدس ،القدس2016/6/24 ،
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 .15تقرير رسمي 8,308 :إسرائيليين تنازلوا عن جنسياتهم خالل  12عاما
تحرير بالل ضاهر :أاد تقرير إسررائيلي رسرمي علرى أن آالف اإلسررائيليين تنرازلوا عرن جنسريتهم مرن
أجررل الحصررول علررى جنسرريات دول أجنبيررة هرراجروا إليهررا ،كمررا نكررر التقريررر أن السررلطات اإلس ررائيلية

رفضت طلبات آالف آخرين من اإلسرائيليين بالتنازل عن جنسيتهم.

وكشف التقرير ،الني أعدته سلطة السكان والهجرة بالتعاون مع السرفارات اإلسررائيلية ،عرن أن 8,308

إسر ررائيليين تن ررازلوا ع ررن جنس رريتهم خ ررالل الس ررنوات ال ر ر  12الماض ررية ،حس رربما أف ررادت ص ررحيفة ي ررديعوت

أحرونر رروت ير رروم ،الجمعر ررة  .6/24ووفقر ررا للتقرير ررر ،ف ر ر ن العر ررام  2015الماضر رري سر ررجل أابر ررر عر رردد مر ررن
اإلسرائيليين النين تنازلوا عن جنسيتهم ،وبلغ  749إسررائيلياً ،الرنين سرلموا جروازاتهم وبطاقرات هرويتهم،

بينما بلغ هنا العدد  470شخصاً في العام  ،2003و 635في العام .2014

وتبررين أن أسررباب تنررازل إس ررائيليين عررن جنسرريتهم متنوعررة .وأوضررم الاثيرررون مررنهم أنرره تعررين علرريهم

التنررازل عررن جنسرريتهم اإلس ررائيلية مررن أجررل الحصررول علررى جنسررية أخرررى أجنبيررة ،وقررال آخرررون إنهررم

يفعلون نلة ألن مركز حياتهم أصبم خارج "إسرائيل" وال يرون احتمراالً برأنهم سريعودون إليهرا .وقالرت
مجموعة أخرى إن قانون جوازات السفر ،الني يلزمهم بالدخول إلى "إسرائيل" بجواز السفر اإلسرائيلي

بالرام من أنهم يحملون جواز سفر آخر ،يزعجهم.

وأ هر التقرير أن أابر عدد من طلبات التنازل عن الجنسرية اإلسررائيلية جراء مرن إسررائيليين يعيشرون
في ألمانيا ،تليها الواليات المتحدة والنمسا وبريطانيا وهولندا.

وخررالل العررام الماضرري ،تنررازل  154شخص راً هرراجروا إلررى ألمانيررا عررن جنسرريتهم اإلس ررائيلية .ومررن بررين
أسباب نلة ،أن القانون األلماني يطالب كل من يريد الحصرول علرى الجنسرية األلمانيرة ملرزم بالتنرازل
عررن جنسرريته السررابقة .ويشررار إلررى أن القررانون األلمرراني ال يطالررب أبنرراء وأحفرراد األلمرران الررنين هرراجروا

إلى "إسرائيل" أو قتلوا في المحرقة بالتنازل عن جنسيتهم اإلسرائيلية.

لاررن عرردد الررنين قرردموا طلبررات للتنررازل عررن الجنسررية اإلس ررائيلية أابررر مررن العرردد المررنكور أعررال  ،إن
رفضررت السررلطات اإلسررائيلية طلبررات للتنررازل عررن الجنسررية فرري أحيرران كثيررة ،فررتم رفررض ربررع الطلبررات

المقدمة خالل الر  12عاماً الماضية ،كما رفض نصف الطلبات عام .2014

عرب 2016/6/24 ،48

" .16إسرائيل" تحظر قناة تلفزيونية تبث لفلسطينيي 48

تل أبيب :أصدر جلعاد أردان ،وزير األمن الداخلي والشرطة اإلسرائيلي أم اًر يقضي بح ر نشا قناة
التلفزيررون الفلسررطينية "مسرراواة" ،الترري تبررف مررن مدينررة الناص ررة ،وتعكررس همرروم ونشرراطات فلسررطينيي
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 .1948وقال أردان معلالً إجراء التعسفي ،إنه "لرن يسرمم بالمسراس بسريادة دولرة إسررائيل ،ولرن يمكرن
لمر رروطم قر رردم للسر ررلطة الفلسر ررطينية داخر ررل حر رردود إس ر ررائيل" ،مر رردعياً أن "معلومر ررات جمعتهر ررا الشر رررطة
اإلسررائيلية وجهرراز األمررن الررداخلي تفيررد بررأن المحطرة هرري فرري الواقررع محطررة فلسررطين  48المح ررورة
نفسها ،لان باسم مختلف" .فيما أادت الجهات األمنية اإلسرائيلية أن مردير محطرة "مسراواة" هرو نفرس

الشخص الني كان قد عين مدي اًر لمحطة "فلسطين  ،"48وأن برامج القناة تسجل في الناصررة ،وترسرل

إلى رام هللا بهدف تحريرها.

الشرق األوسط ،لندن2016/6/25 ،

" .17إسرائيل" وتركيا توقعان غدا اتفاق المصالحة

حلمرري موسررى :تجررري "إس ررائيل" آخررر اسررتعداداتها تمهيررداً إلق ررار وتنفيررن اتفرراق المصررالحة مررع تركيررا،
المتوقع إعالنه والتوقيع عليه بشكل أولي اداً األحد في العاصمة اإليطالية روما.
وفر رري هر ررنا اإلطر ررار مر ررن المقر رررر أن يجتمر ررع المجلر ررس الر رروزاري اإلس ر ررائيلي المصر ر نرغر األربعر رراء المقبر ررل

للمصادقة على االتفاق ،تمهيداً للتوقيع عليه بشكل رسمي في تموز المقبل.
وأاررد مسررؤول إس ررائيلي رفيررع المسررتوى أن طرراقمي المفاوضررات اإلس ررائيلي والتركرري سرريبرمان يرروم اررد
االتفرراق النهررائي بشررأن المصررالحة ،بعررد التغلررب علررى كررل العقبررات الترري حالررت دون نلررة حتررى الن.
ويشررارة فرري اللقرراء الررني سرريعقد اررداً فرري رومررا نائررب وزيررر الخارجيررة التركرري فريرردون سررينيرلي اوالررو
ومبعروف رئرريس الحكومرة اإلسررائيلية بنيرامين نتنيرراهو لشررؤون المفاوضرات مررع تركيرا يوسرري تشررخنوفر.

وأشررار إلررى أن المجلررس الرروزاري المصر نرغر سرريجتمع األربعرراء لمناقشررة االتفرراق والتصررويت علررى إق ررار.
ويبدو أن إقرار االتفاق إسرائيلياً لن يواجه أي مشكلة جدية ر خصوصاً أن هن كانت نقطة وافق عيها

أفيجر ردور ليبرمر رران قبي ررل انضر ررمامه للحكوم ررة .ونكر رررت ص ررحيفة ي ررديعوت أحرون رروت أمر ررس أن رئر رريس
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنيراهو تلقرى األسربوع الماضري مرن ن يرر التركري برن علري يلردريم رسرالة

يعبررر فيهررا الطرفرران عررن إرادة مصررممة علررى التصررالم" .لانرره
جرراء فيهررا "أننررا نصررل إلررى النقطررة الترري ن
أضاف بأن "االتصاالت تجري فري هرن اللح رات تمامراً ،ولرم ين فره الطرفران العمرل بعرد .ولارن هرنا لرن
يس ررتغرق زمنر راً ط ررويالً .األه ررم ه ررو رف ررع الحص ررار ع ررن ار رزة ،ألس ررباب إنس ررانية" .ويب رردو أن الطر ررفين،
العتبارات إقليمية ودولية ،وافقا على التوصرل إلرى نروع مرن الحرل الوسرت حرول المطلرب التركري بشرأن

الحصار .وبعد أن حاولت إسرائيل المسراومة بعررض العالقرة برين األترراة و "حمراس" وكأنهرا المطلرب

المقابل لمطلب رفع الحصار وصلت األمور إلى ما تم اإلعالن عنه.
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 .18اعتبارات سياسية داخلية واحتجاجات اجتماعية كانت سببا في قبول نتنياهو صفقة شاليط

ترجمررة "القرردس" دوت كرروم :كشررف مسررؤولون إس ررائيليون سررابقون ممررن شرراركوا فرري مفاوضررات صررفقة

جلعرراد شرراليت مررع حمرراس ،أن رئرريس ال روزراء بنيررامين نتنيرراهو تخرروف بشرركل كبيررر مررن االحتجاجررات
االجتماعية في صيف عام  2011ما دفعه للموافقة على الصفقة خوفاً من إسقاطه سياسياً.

وقال تسفي هاوزر سكرتير الحكومة حينها والمسؤول عن العالقات الخارجية آنناة ،في حرديف للقنراة

العبريررة العاش ررة ،أن نتنيرراهو اختررار سرركب دلررو مرراء بررارد علررى النررار الترري كررادت أن تشررتعل ،مشرري اًر
لالحتجاجات االجتماعية حينها ما أدى إلتمام صفقة شراليت .وأشرار هراوزر إلرى أن نتنيراهو كران مرن

الر ررنين يعارضر ررون بقر رروة إتم ر ررام الصر ررفقة ،إال أنر رره واف ر ررق عليهر ررا كاسر ررتجابة للواق ر ررع الر ررني هر رررت في ر رره
االحتجاجات االجتماعية حينها ،ولبناء الثقة مرة أخرى في الوست اإلسرائيلي بعد انعدام الثقرة الااملرة

في الحياة السياسية.

وأشارت القناة التلفزيونية اإلسرائيلية إلى تصريحات أدلى بها ديفيد ميردان المبعروف الخراص لنتنيراهو

فري المفاوضررات حينهرا خررالل محاضررة مغلقررة فري تررل أبيرب حيررف قرال بررأن اعتبرارات سياسررية داخليررة
واالحتجاجات االجتماعية كانت سبباً في عقد الصفقة.

القدس ،القدس2016/6/24 ،

 .19الخروج البريطاني في اإلعالم اإلسرائيلي :هزة قد تتبعها أخرى
بيروت حمود :لم يكد يمضي وقت قصير على إعالن نتائج االستفتاء الني تقرر فيه مغادرة بريطانيا
االتحاد األوروبي ،حتى سارعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى إطالق "بانيل" رئيسي علرى موقعهرا
عنونت فيه" :هزة أرضية" ،وفي الصورة علما االتحاد وبريطانيا.

وقالررت الصررحيفة فرري الموضرروع الرئيسرري ،إن مررا جرررى هررو "دومينررو أوروبرري :اليمررين الفرنسرري وهولنرردا

يرابان في المغرادرة" ،فيمرا رأت أنره بعرد  43سرنة مرن عمرر بريطانيرا فري االتحراد قرارهرا برالخروج يبردو

"دراماتيكياً" ،ألنه يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من موجات الصدمة فري إشرارة إلرى إمكانيرة خرروج دول
أخرررى مررن خررارج المملاررة أو داخلهررا  .وأضررافت "يررديعوت" أن هررن "المملاررة هرري فرري الحقيقررة ايررر
موحدة ،فقد أ هرت الدوائر االنتخابية المختلفة الفجوة الابيرة برين لنردن الغنيرة ،وايرهرا مرن المنراطق،

في القضية المتعلقة بالبقاء في االتحاد األوروبي.

صررحيفة "هررسرتس" ،أرسررلت مررن جهتهررا موفررداً خاص راً إلررى لنرردن ،ليزودهررا بالتقررارير الصررحافية والبررف

المباشرر مررن هنراة .وعنونررت فري الرئيسررية أن قررار بريطانيررا مغرادرة االتحرراد "تصرويت احتجرراجي ضر نرد
دولررة لنرردن والعررالم" .ورأت "هررسرتس" أن التصررويت كرران احتجاجي راً ،لاررن لررم يكررن واضررحاً ،هررل قصررد
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المصوتون تسجيل هرن النهايرةل لقرد ص نروتت األاثريرة البريطانيرة مرن أجرل الخرروج ،لرنلة هرم ببسراطة
أرادوا "صفع" البيروقراطيين في بروكسل ،والسياسيين فري وستمنسرتير ،والرؤسراء الرنين يربحرون بر دارة

المجتمعات الابيرة.

األخبار ،بيروت2016/6/25 ،

 .21مصادر إسرائيلية 750 :وحدة استيطانية جديدة شمال القدس المحتلة
القدس المحتلة  -كامل إبراهيم :كشفت مصادر إسرائيلية امس أن بلدية القدس الصهيونية قررت

تنفين مشروع استيطاني جديد اطلق عليه "كانتري راموت" ،في مستوطنة راموت شمال القدس ونلة
على أراضي قرية لفتا المهجر أهلها.

وقالت أسبوعية "يروشاليم" العبرية أمس إنه وفقا لهنا المخطت يقام "كنتري راموت" على سفوح

مستوطنة رموت إلى يمين شارع المشارف ،ويتضمن المشروع بركة سباحة ومنشست رياضية ،وتقام

إلى جانبه حوالي  750وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنة .وتبلغ المساحة التي سيقام المشروع
عليها حوالي  42.5دونم.

ويشار إلى انه ال عالقة بين هنا المشروع والمشروع الني يقام على الطرف الخر من شارع–9

القريب منه وهو مشروع استيطاني أخر بنحو  500وحدة استيطانية.

عمان2016/6/25 ،
الرأيَّ ،

 .21اعتقال فتى حاول الدخول إلى القدس للصالة باألقصى
القدس :اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،يوم الجمعة ،فتى على أحد الحواجز العسكرية الرئيسية
الثابتة على مداخل القدس المحتلة ،بعد محاولته دخول القدس والصالة بالمسجد األقصى .وأعلنت

مصادر عبرية وناطقة باسم شرطة االحتالل ،عن اعتقال فتى "تنكر بزي سيدة من أجل الدخول إلى
القدس والصالة في األقصى".

وكان االحتالل منع المواطنين من أبناء الضفة الغربية ممن تقل أعمارهم عن الر 45عاما من دخول

القدس والصالة في األقصى ،نما دفع عددا كبي ار من الشبان إلى اجتياز مقاطع الجدار العنصري
واألسالة الشائكة للوصول إلى المدينة المباركة والصالة برحاب األقصى.
الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/24 ،
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 .22عين الحلوة :مخاوف من انفجار الوضع األمني
محمد صالم :يعيش سكان مخيم عين الحلوة حالة من القلق ،في

ل خشية دائمة من اندالع

اشتبااات على خلفية اإلشكاالت واألحداف األمنية المتزايدة ،علما أن الحوادف المرتبطة بالفلتان
األمني تقع باستمرار في المخيم هن األيام ،في ل عدم ضبطها أو محاسبة كل من يخل بأمن
واستقرار األهالي.

وقد انتشرت في الونة األخيرة اهرة إطالق النار العشوائي في الهواء ألتفه األسباب ،وتحولت إلى
مسألة طبيعية يومية معاشة في كل المناسبات وفي كل األوقات ،مع ما يشكله استفحال هن ال اهرة

من رعب وخوف لدى سكان المخيم.

مصادر أمنية فلسطينية أعربت عن خشيتها من حصول ردات فعل وان يتحول أي إطالق نار فردي
إلى ردة فعل مقابلة ،ويؤدي إلى اشتبااات بين األحياء كما حصل ويحصل في كل مرة ،في ل
اياب أي توافق جدي على اعتبار ما يشكله هنا الوضع من نتائج سلبية على المخيم وجوار في ل

التخوفات من أحداف أمنية في لبنان.

إال أن المصادر تؤكد انه في المقابل هناة أسباب مباشرة أخرى تشير إلى مدى التوتر األمني القائم

بين المكونات الفلسطينية مجتمعة ،وتحديدا بين حركة "فتم" من جهة و "السلفيين" من جهة ثانية ،أو

بين السلفيين ومكونات إسالمية أخرى في المخيم.

وتشير المصادر "إلى أن من بين أسباب التوتر ما حصل في المخيم قبل أيام من اعتداء طال هن

المرة أضرحة الموتى" .واعتبرت ما حصل بمثابة اعتداء سياسي على أضرحة تمثل اتجاهات
سياسية ،ونلة من خالل االعتداء الني استهدف ضريم القيادي في "فتم" طالل بالونة ،المعروف
باسم "طالل االردني" ،من خالل تحطيم اللوحة الرخامية للضريم ،وقبله االعتداء على ضريم

المسؤول في "جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية" في المخيم الشيخ عرسان سليمان ،وهما للمناسبة
قتال ااتياال في المخيم ووجهت في حينه أصابع االتهام إلى السلفيين المتشددين ،ودفنا في مقبرة

المخيم في خراج "درب السيم".

السفير ،بيروت2016/6/25 ،

 .23العطش ...سالح إسرائيلي آخر ضد الفلسطينيين
دير الحطب الضفة الغربية  -محمد يونس :قنلصت شركة الميا اإلسرائيلية الميا الجارية إلى
عشرات القرى والبلدات شمال الضفة منن بداية شهر رمضان الاريم بحجة وجود نقص في إنتاجها

من الميا  ،ما اضطر االبية أهالي هن البلدات والقرى إلى شراء الميا من صهاريج متنقلة.
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وقال رئيس المجلس المحلي في دير الحطب عبد الاريم سلمان إن الشركة اإلسرائيلية قلصت الميا
من  85كوباً في الساعة إلى  30كوباً .وأضاف" :كنا نعاني من نقص كبير عندما كنا نحصل على
 85كوباً ،فما بالة اليوم" .وأوضم أهالي القرية أنهم باتوا يخصصون جزءاً كبي اًر من موازنتهم للميا

التي يشترونها مرتفعة الثمن ،وأحياناً اير ن يفة.
وقال رئيس سلطة الميا الفلسطينية مازن انيم إن السلطات اإلسرائيلية قلصت كميات الميا القليلة

أصالً المخصصة للفلسطينيين ،ما أدى إلى أزمة نقص حادة ،مضيفاً أن التقليصات تتراوح بين -40

.%70

ولضعف الميا  ،ف نها ال تصل إلى كثير من األحياء ،ما ترة الاثير من البيوت من دون أي قطرة

ماء ،علماً أن إسرائيل تسيطر على  %85من مصادر الميا في األراضي الفلسطينية ،وتضخ الجزء
األابر منها للمستوطنات ،وتبيع ما يتبقى منها للفلسطينيين.

وقال انيم إن السلطات اإلسرائيلية تبيع الفلسطينيين  64مليون متر مكعب من الميا سنوياً فقت،
مضيفاً" :ننتج من مصادرنا المحلية حوالي مئة مليون مكعب ،وهن كميات ال تفي بحاجاتنا المنزلية
والزراعية".

وحددت إسرائيل كمية الميا للفلسطينيين في اتفاقات أوسلو .واليوم ،بعد مرور أاثر من عقدين من

الزمن على تلة االتفاقات وزاد فيها عدد السكان واحتياجاتهم ،ما زالت إسرائيل تزودهم الامية نفسها

من دون زيادة.

وردت إسرائيل على مطالبات الفلسطينيين بزيادة كمية الميا تبعاً لزيادة عدد السكان ،بمطالبتهم
بالموافقة على مشاريع ميا مشتركة مع المستوطنات .وقال انيم" :إسرائيل تريدنا تشريع المستوطنات

التي تسلب أرضنا ومياهنا ،وهنا أمر لن نقبله أبداً".

وبحسب سلطة الميا الفلسطينية ،ف ن حصة الفرد الفلسطيني من الميا تقل عن نصف الحصة التي

وبينت السلطة في تقاريرها أن الفرد الفلسطيني
حددتها من مة الصحة العالية وهو  120ليت اًر يومياً .ن
يحصل يومياً على  50ليت اًر من الميا  ،فيما يحصل المستوطن على  500ليتر.
الحياة ،لندن2016/6/25 ،

" .24مدى" :دراسة حول الصحافة النسائية وحرية الرأي والتعبير في فلسطين
رام هللا :أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية “مدى” دراسة إعالمية تحت عنوان
الصحافة النسوية وحرية الرأي والتعبير في فلسطين .وسعت الدراسة إلى إلقاء الضوء على الصحافة
النسوية المنتجة من مؤسسات مختصة بقضايا النساء في فلسطين ومساهمتها في إشاعة حرية
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التعبير والمعيقات التي تعترضها من خالل تقديم صورة معمقة للايفية التي تمر بها معالجة قضايا
المرأة من قبل مجموعة من المؤسسات اإلعالمية المختصة.

وتخلص الدراسة إلى أن "اإلعالم النسوي أصبم أاثر قدرة على طرح قضايا النساء ومشاالهن وهنا
مؤشر على ازدياد في حرية طرح قضايا النساء في اإلعالم" رام أن الدراسة تسجل نقا ضعف في

اإلعالم النسوي ال سيما فيما يتعلق بر "المعالجات االستقصائية وضعف اإلعالم اإللاتروني وضعف

استخدام التقنيات المتطورة في عرض المحتوى بطرق تضمن االنتشار الواسع فضال عن حضور
الرقابة الناتية بشدة عند العامالت في اإلعالم النسوي وهيمنة الخطاب السياسي عليه".

وأوصت الدراسة التي صدرت بدعم من مؤسسات المجتمع المفتوح بتعزيز التنسيق بين المؤسسات
اإلعالمية النسوية لبناء استراتيجية إعالمية متااملة وتشجيع الصحافة االستقصائية والتركيز على
طرح قضايا تمكين النساء اقتصاديا أاثر من التركيز على القضايا السياسية والسعي لتطوير برامج

تقييم دوري ألثر اإلعالم المختص بقضايا النساء من خالل مسوحات ميدانية شاملة بما يسهم في
فهم نقا القوة والضعف والجوانب األاثر تأثي ار في المجتمع والجمهور.

القدس العربي ،لندن2016/6/25 ،

 .25غزة تودع "خنساء فلسطين"
رفم  -هشام زقوت :الحاجة أم رضوان الشيخ خليل الملقبة "خنساء فلسطين" عاشت  75عاما ،زفت

خاللها عشرة شهداء :خمسة من األبناء ،وثالثة من األحفاد ،وشقيقها وصهرها ،كما هدم بيتها

وشردت أسرتها ،دون أن يثنيها نلة عن مواصلة رحلة الصمود بوجه االحتالل حتى وفاتها.
لم تان امرأة عادية ،فهي لم ف
تبال يوما بتهديدات االحتالل أو حتى بقصف وقتل أبنائها الخمسة النين
ودعتهم واحدا تلو الخر ،بل استمرت في رحلتها الطويلة من المقاومة والصمود.

الحاجة أم رضوان الشيخ خليل التي عاشت  75عاما وهي تحلم كل يوم ،وتعمل كل ما في وسعها،

هجرتها إسرائيل منها راما عنها.
من أجل تحقيق حلمها بالعودة قبل وفاتها إلى بلدتها "يبنا" التي ن
تضحيات ع يمة ،وقدرة على التحمل ال توصف ،هكنا وصفها قيادي في سرايا القدس الجناح

العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي قابلته الجزيرة نت خالل موكب التشييع في مدينة رفم جنوب

قطاع ازة.

وعن الحاجة أم رضوان يقول القيادي في سرايا القدس -الني فضل عدم نكر اسمه" -رام كل ما

فعله االحتالل ،ف نه لم يثنها عن االستمرار في المقاومة ،بل كانت تصر على المشاركة في الربا
مع المقاومين على الحدود".
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ويضيف "إننا اليوم نودع أم المقاومين وخنساء فلسطين ،ونحن واثقون أننا سنحقق حلمها وحلم جميع
الفلسطينيين بالعودة إلى ديارنا ،ونعدها باستمرار نهج المقاومة حتى تحرير أرضنا".

أما عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي فيصف الحاجة أم رضوان بأنها

"ليست كأي امرأة ،بل هي أسطورة قدمت أبناءها شهداء وهي صابرة صامدة ثابتة".

ووصفها القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس إسماعيل هنية بأنها "النمونج الني قل ن ير

في عالمنا هنا".

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/24 ،

 .26طفل فلسطيني ..من الجئ إلى سفير للسالم
كييف  -صفوان جوالق :صالم سالم طفل من أصول فلسطينية في السادسة عشرة من عمر  ،ولد

وعاش الجئا في مخيم اليرموة بدمشق ،قبل أن تشتعل الثورة السورية وتصل نار الحرب قرب بيته،

ليهرب مع نويه إلى ضواحي العاصمة السورية ثم إلى لبنان ،حيف أصبم الجئا مرة أخرى.

الحياة في المخيم كانت سعيدة بين األهل واألصحاب كما يصفها ،لان "القتل واإلصابة والعنصرية

التي تعرض لها الفلسطينيون بعد اشتعال الثورة كانت منلة ،كنل حياة اللجوء في لبنان ،قبل أن
نتغرب إلى أوكرانيا التي درس فيها والدي سابقا" ،كما يقول.

سنوات قليلة قلبت بدموية وقسوة أحداثها حياة صالم ،لتغير من هواياته كطفل ،وتبرز لديه اهتمامات
إااثية واجتماعية الفتة في أوكرانيا التي استقر فيها.

صالم وجد في أوتار آلة الغيتار ما يهدئ أعصابا توترت كثيرا ،وعليها يعزف مقطوعات تعكس

صورة نفسه الحزينة ،حتى إن ضحة أو ابتسم لة.

اهتماماته االجتماعية زادت مع األيام ،حتى قوبلت بتاريم مدرسته له كر"ناشت" إلى جانب التفوق ،ثم
بمنحه صفة "طفل سفير للسالم" من قبل الفدرالية العالمية ألطفال السالم ،وهي صفة منحتها

الفدرالية لخمسة عشر طفال حول العالم.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/24 ،

 .27تحديد أعمار المصلين يحرم أجياال من القدس

ميرفت صادق :نتيجة لمنع عشرات الالف ممن يتدفقون على الحواجز من أجل دخول القدس بسبب
أعمارهم التي تقل عن  45عاما ،استطاع نحو مئتي ألف فلسطيني فقت تأدية صالة الجمعة الثانية
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من رمضان في المسجد األقصى ،مقابل  350ألفا صلوا الجمعة ناتها من رمضان الماضي ،حسب
دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس.

شكلن أالبية من حضروا صالة الجمعة
وقال مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الاسواني إن النساء ن
األولى والثانية من رمضان ،إلى جانب من استطاع الوصول من داخل القدس أو بطرق التفافية من

أهالي الضفة الغربية.

ويرى الاسواني أن االحتالل اير معني بتواجد أعداد ضخمة من المصلين داخل المسجد األقصى

لت ل األمور تحت سيطرته الااملة.

وباإلضافة إلى سياسة تحديد األعمار ،أشار الاسواني إلى أن تحويل القدس -وخاصة أيام الجمعة-

إلى ثانة عسكرية ونشر الحواجز وااالق مداخل المدينة ،من أابر المعيقات أمام تدفق المصلين إلى
المسجد األقصى من مناطق ضواحي القدس والضفة الغربية خاصة.

ومع اياب أجيال فلسطينية كاملة وخاصة من الشباب عن القدس لسنوات ،أاد الاسواني أن إسرائيل

تتبع س ياسة ممنهجة تسعى لتحويل القدس إلى كيان خارج الجغرافيا الفلسطينية عبر منع أجيال من

التواصل مع المدينة والمسجد األقصى.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/24 ،

 .28االحتالل يحول باب العامود إلى منطقة أشباح
القدس المحتلة  -كامل إبراهيم :اعترفت سلطات االحتالل أنها حولت باب العامود الشريان الرئيسي
للبلدة القديمة في القدس إلى ثانه عسكرية وقتلت الحركة التجارية في أسواق المدينة  ،ما كبد تجارها
خسائر كبيرة إضافة إلى إاالق العديد من المحال التجارية  ،جراء عزوف المواطنين الفلسطينيين
عن دخولها.

وكشفت أسبوعية "يروشاليم" العبرية أمس ،أن من يقترب من منطقة باب العمود في البلدة القديمة
بالقدس في األسابيع األخيرة قد يعتقد بأن هن منطقة عسكرية مغلقة تخضع لح ر التجول وتحول

األضواء المعلقة على الباب األجمل من أبواب البلدة القديمة إلى صورة سيريالية قاتمة إن يبدو بأن

الوحيدين النين يتمتعون بجمال الباب تحت األضواء هم عشرات أفراد شرطة حرس الحدود االحتالل

النين ينتشرون حول الباب.

وأضافت أن الساحة الرئيسة المجاورة لباب العمود تحولت إلى منطقة يحتشد فيها جزء كبير من
قوات الشرطة المدججة بالسالح ونلة ألنها نقطة المراقبة الرئيسة التي عليهم مشاهدة جميع الداخلين

والخارجين إلى ومن الباب وتم نصب حواجز حديدة لشرطة االحتالل حول جميع المنطقة بحيف ال
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يستطيع فلسطيني أو سائم المرور بدون تفتيش ،أو على األقل بدون مراقبة مشددة ،أما اليهود
فيح ر عليهم الدخول إلى المنطقة بعد الساعة الثامنة مساء خوفاً من عمليات الطعن ولعدم وضوح

الااميرات التي في الشوارع.

ونصب موقع قناصة االحتالل على سطم المبنى المقابل للباب يشهرون فيه بنادقهم نحو طوال

ساعات النهار والليل ،ونشرت قوات أخرى حول الباب اير بعيد عنه.

كنلة قررت بلدية االحتالل إبعاد جميع باعة البسطات خصوصا بسطات األانية من محيت الباب،

رام أن هؤالء كانوا يشكلون أحد م اهر بهجة األعياد وخصوصا في رمضان.

عمان2016/6/25 ،
الرأيَّ ،

" .29بدنا والدنا" :ذوو الشهداء يحتجون باألقصى إلعادة جثامين أبنائهم
هر يوم الجمعة ،في باحات

فلسطينيين ،بعد صالة
الطيب انايم :ن ن م عائالت ونوو شهداء
ن
احتجاجنية مطالبين باستعادة ثمانية جثامين محتجزة لشهداء سقطوا
المسجد األقصى المبارة ،وقفة
ن
منن أشهر ،ال تزال سلطات االحتالل تبقي على احتجازهم ،كنوع من العقاب الجماعي المنهجي الني
ن
ن
لسطينية ،التي اندلعت منن أاثر من نصف عام.
عبية الف
للهبة ن
ن
تتبنا في التن ن
ن
الش ن
صد ن
ممن استشهدوا ،فقد
ورفع
المحتجون الفتات ن
ن
منددة ومستنكرة لنهج سلطات االحتالل ،حيال نويهم ن

حق وكرامة" و
رفعوا على سبيل المثال الفتات كتب عليها "بدنا والدنا"" ،استعادة جثامين ن
الشهداء ن
صور ألبنائهم
ًا
الفلسطينيين
الشهداء
قاما ولن يكونوا" .ورفع
المحتجون من نوي ن
ن
ن
"شهداؤنا ليسوا أر ً
موسوما بشعار "بدنا
الشهيد وتاريخ استشهاد ،
كل صورة اسم ن
النين سقطوا شهداء ،ليكتب على ن
ً

اوالدنا".

عرب 2016/6/24 ،48

 .31ربع مليون فلسطيني يؤدون صالة الجمعة الثالثة برمضان في المسجد األقصى

الطيب انايم :نأدى ربع مليون فلسطيني ،صالة الجمعة الثنالثة ،من شهر رمضان في المسجد
ن
اإلسالمية في مدينة
عزام الخطيب ،مدير إدارة األوقاف
قية .وقال ن
األقصى في القدس ن
الشيخ ن
ن
الشر ن
مصل نأدوا صالة الجمعة الثنالثة من شهر رمضان في المسجد األقصى.
إن  250ألف
القدس ،ن
ن
الرحال إلى
داعيا
وحيا ا ن
الفلسطينيين إلى ن
ن
ن
شد ن
لشيخ عكرمة صبري ،في خطبة الجمعة ،المصنلينً ،
المسجد األقصى في رمضان واير رمضان.
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أن األقصى
وانتقد القيود اإلسرائيلية على وصول المصنلين إلى األقصى ،ن
مجدًدا التنأايد على ن
للمسلمين وحدهم.
عرب 2016/6/24 ،48

 .31مصادرة  90دونما لتنفيذ مخططات إلقامة منطقة صناعية
القدس المحتلة  -كامل إبراهيم :قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مصادرة  90دونماً من أراضي
العيزرية وأبو ديس جنوب شرق مدينة القدس ونلة إلقامة محطة لتدوير المخلفات لابرى مستوطنات
القدس المجاورة معاليه أدوميم .

وكشفت أسبوعية "كول هعير" العبرية امس تفاصيل هنا المشروع االستيطاني الجديد ،وقالت إنه

اتفق خالل جولة قام بها ااي سمت نائب مدير عام و ازرة البيئة اإلسرائيلية والمسؤول عن شؤون

السلطات المحلية ،األسبوع الماضي في مستوطنة معاليه أدوميم على إقامة منشأة إلعادة تصنيع

النفايات.

عمان2016/6/25 ،
الرأيَّ ،

 .32قرار إسرائيلي بمنع دفن الشهداء المقدسيين في مناطقهم
قرر الشرطة اإلسرائيلية مؤخ ار عدم السماح للفلسطينيين في القدس الشرقية دفن الشهداء في مدافن

األحياء أو القرى بالقدس الشرقية ،وانما في مدافن إسالمية في مناطق أخرى تختارها الشرطة.

وبررت الشرطة قرارها هنا بأنه يأتي في أعقاب مشاركة واسعة في جنازات الشهداء واطالق هتافات
ضد االحتالل وممارساته وموبقاته ،وال يتم االلتزام ب مالءات االحتالل بأن تاون المشاركة في تشييع

الشهداء مقصورة على بضع عشرات قالئل.

وبحسب الشرطة ف ن السبب المباشر لهنا القرار التعسفي هو مشاركة  200شخص في تشييع جثمان

الشهيد عالء أبو جمل في جبل المكبر في القدس الشرقية قبل عدة أسابيع.

ووفقا لقرار الشرطة اإلسرائيلية األخير ،ف نها ستقرر مكان دفن الشهداء بزعم أنه سيكون بمقدورها

السيطرة على عدد وهوية المشاركين في التشييع.
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 .33ترحيب فلسطيني بوقف استثمارات كويتية في شركة عالمية مساندة لالحتالل
الاويت  -والء عيد ،زينة األخرس :رحبت "اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل" بقرار
مؤسسة كويتية سحب استثماراتها من شركة "جي فور إس" العالمية ،لر "تواطئها مع االحتالل".

وقالت اللجنة التي تشكل أوسع ائتالف في المجتمع المدني الفلسطيني وتقود "حركة مقاطعة إسرائيل

عالميا  -بي دي إس" ،إن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في الاويت سحبت استثماراتها من

شركة "جي فور إس" األمنية ،بعد مناشدات من نشطاء المقاطعة في البالد ،بحسب ما أوردت

الصحافة الاويتية.

وكشف موقع "عيون الخليج" الاويتي ،أن ما دفع الشركة لسحب استثماراتها ،هو االستجواب الني
وجهه النائب فيصل الدويسان لو ازرة المالية الاويتية حول مساهمة التأمينات في الشركة المنتفعة من

جرائم االحتالل ضد الشعب الفلسطيني.

بدورها ،رحبت جومان موسى ،منسقة حمالت المقاطعة في الدول العربية لدى "اللجنة الوطنية
الفلسطينية" ،بما وصفته "االنتصار الجديد ضد جي فور إس".

قدس برس2016/6/24 ،

 .34إدارة األوقاف األردنية بصدد رفع كافة االنتهاكات اإلسرائيلية بحق "األقصى" إلى "اليونسكو"
صرح مساعد األمين العام ومدير عام المسجد األقصى المبارة في و ازرة األوقاف
فلسطينيو  :48ن
كبير من المشاريع في المسجد
عددا ًا
األردنية ،المهندس عبد هللا العبادي أن سلطات االحتالل تعرقل ً
األقصى ،وفي مقدمتها اإلنارة والتهوية ومشروع إطفاء الحريق.

وقال العبادي في تصريحات صحفية ،إن إدارة األوقاف اإلسالمية بصدد رفع كافة االنتهااات

اإلسرائيلية من اقتحامات وتجاوزات بحق المسجد األقصى المبارة إلى من مة "اليونسكو" في

مشير إلى أن المجموعة العربية ستعقد
ًا
اجتماعها الدولي الني سيعقد الشهر المقبل في اسطنبول،
اجتماعا تمهيديًّا ،لبحف كافة القضايا في الاويت قبل نلة المؤتمر الدولي.
ً
وأوضم ،أن مشاريع اإلعمار مستمرة  -في شهر رمضان وبعد  -رام العراقيل اإلسرائيلية ،وقال إن
من أهم المشاريع التي يجري تنفينها في المسجد األقصىر هو ترميم الفسيفساء في قبة الصخرة

المشرفة ،والتي مضى عليها أربع دورات مستمرة وللعام الخامس على التوالي.

عمان2016/6/25 ،
الدستورَّ ،
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 .35إخالء سبيل موظف "اليونيفيل" المتهم بتسهيل التعامل مع العدو اإلسرائيلي
لينا فخر الدين :بعد حوالي تسعة أشهر على توقيفه ،ونقع رئيس المحكمة العسكرنية العميد خليل
بالعدو والمو ن ف في "اليونيفيل" هاني مطر،
إبراهيم قرار إخالء سبيل الموقوف بجرم تسهيل االتصال
ن
وفق الجناية المنصوص عنها بالمادة  278معطوفة على المادة  217عقوبات.

الدفاع عن مطر المحامي صليبا الحاج منن أاثر من خمسة
قدمه وكيل ن
طلب إخالء السبيل الني ن
طلب ،ومع نلة لم يعمد
ردت ال ن
تم استطالع رأي النيابة العانمة التي ن
أشهر ،ونقع أمس ن
األول ،بعد أن ن

تم توقيع
ن
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرنية القاضي صقر صقر إلى استئناف القرار بعد أن ن
لبنانية.
طلب إخالء السبيل بكفالة  10ماليين ليرة
ن
تقدم باستقالته إلى إدارة "اليونيفيل" ونلة كي يحتفظ بتعويضاته،
أن مطر سبق أن ن
وعلمت "السفير" ن
الن ام الداخلي لر "اليونيفيل" يحتنم طرد وحرمانه من
إن ن
مستبقاً بنلة صدور الحكم بحنقه ،إن ن
تمت إدانته.
تعويضاته كانفة إنا ما ن

السفير ،بيروت2016/6/25 ،

 .36أردوغان ومشعل يبحثان جهود احتواء الخالفات الفلسطينية
إس ررطنبول – األناض ررول :بح ررف الر ررئيس الترك رري رج ررب طي ررب أردوا رران ،ي رروم الجمع ررة ،2016-6-24

ورئيس المكترب السياسري لحركرة حمراس خالرد مشرعل الجهرود الراميرة الحترواء الخالفرات الفلسرطينية -

الفلسطينية ،في مدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة "األناضرول" لطنبراء عرن مصرادر فري الرئاسرة التركيرة ،قولهرا إن أردواران اسرتقبل مشرعل

والوفررد الم ارفررق ل ره ،فرري قصررر "يلرردز مررابين" .وأشررارت المصررادر ،أن الجررانبين "بحثررا الجهررود الراميررة
الحتواء الخالفات الفلسطينية  -الفلسطينية ،فضالً عن المساعدات التركية للشعب الفلسطيني".

وشردد الررئيس التركري ،خررالل اللقراء ،علررى أن برالد "تررولي أهميرة كبيررة لتخفيرف معانرراة الفلسررطينيين"،

بحسب المصادر ناتها ،دون تقديم مزيد من التفاصيل.

فلسطين أون الين2016/6/24 ،

 .37حملة إغاثية قطرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين بغزة
ارزة  -مصررعب اإلفرنجرري ومحمررد جمررال :واصررلت حملررة "رمضرران الخيررر مررن قطررر الخيررر" والترري يررتم
تنفي ررنها ب رردعم كر رريم م ررن المحس ررنين ف رري دول ررة قط ررر وبرعاي ررة األم ررين الع ررام لالتح رراد الع ررالمي لعلم رراء

التاريخ :السبت 2016/6/25

العدد3975 :

ص

23

المسلمين علي محيي الدين القر دااي توزيع المسراعدات اإلااثيرة علرى األسرر الفقيررة والمحتاجرة فري
محاف ات قطاع ازة.

واستهدفت الحملة أاثر من  2,000أسررة فلسرطينية فقيررة حيرف شرملت توزيرع أمروال الزكراة والصردقات،

كما وزع نحو  600سلة انائية رمضانية و 500كيس دقيق وزيت إضافة إلى توزيع المئات من طرود
الرايف الخيري على األسر المكفولة والفقيرة في القطاع.

الشرق ،الدوحة2016/6/24 ،

 .38باحث إسرائيلي يطرح سيناريو تقسيم العراق

قالت ورقة بحثية إسرائيلية نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت إن العراق ينت ر العرام الجراري سريناريو

تقسيمه إلى أربعة كيانات سياسية منفصلة .ونكر المستشرق اإلسررائيلي يرارون فريردمان أن السريناريو
الحاصررل فرري سررورية المجرراورة قررد تشررهد بررالد ال ارفرردين عبررر اسررتغالل األا رراد الهبررات الشررعبية الترري
تشهدها الدولتان واهتزاز السلطة المركزية فيهما للعمل على إيجاد حكم ناتي انفصالي خاص بهم فري

شررمال البلرردين .وأضرراف أن الق روات الحاامررة فرري سررورية والع رراق ،وهمررا المرردعومتان معررا مررن إي رران،
تبررديان تراجع راً ميرردانياً ملحو راً ،وبرردأتا تفقرردان السررلطة الفعليررة علررى أاثررر مررن نصررف الرردولتين فرري
مناطق نات أالبية سنية ،سواء في ارب العراق أو شرق سوريا.

الجزيرة.نت ،الدوحة2016/6/24 ،

 .39مغاربة يطالبون الحكومة بتوضيح موقف بالدهم من التصويت لرئاسة "إسرائيل" اللجنة القانونية

الربررا  -محمررود معررروف :طالررب ناشررطون مغاربررة حكومررة بالدهررم بتوضرريم موقفهررا مررن تص ررويت

المغرررب لفائرردة رئاسررة "إس ررائيل" للجنررة القانونيررة التابعررة لطمررم المتحرردة .وطالبررت السرركرتارية الوطنيررة
لمجموعررة العمررل مررن أجررل فلسررطين ،الحكومررة المغربيررة ب صرردار توضرريم رسررمي فرري شررأن مررا تناقلترره

بعض وسائل اإلعالم عن كون المغرب كان من بين المصوتين لفائدة رئاسة "إسرائيل" ،التي وصفتها
برر"الصهيونية" ،للجنرة القانونيرة فري هيئرة األمرم المتحردة .وشرددت المجموعرة فري برال  ،أرسرل لرر"القدس

العربي" على أنها مازالت تنت ر رداً من الحكومة المغربية وخاصة من وزيرري العردل والداخليرة ،علرى
الرسالة المفتوحة التي وجهت لهما من طرف المجموعة في شرأن بيرع التمرور اإلسررائيلية فري األسرواق

المغربية ،وب خبار الرأي العام عن نتائج البحف الني قاما به في هنا المجال.

القدس العربي ،لندن2016/6/25 ،
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 .41القضاء الفرنسي يؤكد رد دعوى التحقيق في وفاة عرفات

أ.ف.ب : .أاد القضاء الفرنسي أمس ،رد الدعوى الني قرر القضاة المكلفرون التحقيرق فري "ااتيرال"

الرئيس الفلسطيني ال ارحرل ياسرر عرفرات ،كمرا أعلرن مصردر قضرائي .وقرال المصردر إنره "ترم تأايرد رد

الدعوى بسبب رفض طلبات للحصول على معلومات إضافية".

المستقبل ،بيروت2016/6/25 ،

 .41أبو حسنة :ال نية لألونروا في تقليص خدماتها في غزة
ار رزة – أش رررف اله ررور :نف ررت وكال ررة "األون ررروا" وج ررود أي مخط ررت لتقل رريص خ رردماتها المقدم ررة لالجئ ررين

الفلسررطينيين القرراطنين فرري مخيمررات ومنرراطق قطرراع ا رزة ،وتوقعررت أن تصررل نسرربة الحاصررلين علررى

مساعدات انائية من هؤالء إلى نحو مليرون الجرم ،فري رل تفراقم البطالرة والفقرر بشركل كبيرر ،لانهرا
حنرت من استمرار األزمة المالية الخانقة التي تعانيها والتي تهدد مستقبل خدماتها.

وقال عدنان أبو حسنة المستشار اإلعالمي لر"األونروا" فري تصرريحات لرر"القدس العربري" إنره "ال يمكرن

أن تجري األونروا أي تقليص على خدماتها لسكان ازة".

وكان يرد على سؤال حول ما يتردد من وجود مخطت لبدء المن مة الدولية بتقلريص خردماتها المقدمرة

لالجئي ازة ،على ارار ما قامت به العام الماضي ،بسبب إعالنها معايشة أزمة مالية خانقة .وأشرار
إلى أن "األونروا" تقدم حاليا مساعدات انائية ل ر  935ألرف الجرم مرن سركان ارزة ،بردال مرن  830وأن

هنا العدد قد يصل قريبا إلرى مليرون الجرم فري قطراع ارزة يتلقرون مسراعدات انائيرة .وأارد أن السربب

الررئيس فرري نلررة يعررود لتصرراعد نسررب الفقررر والبطالررة بسرربب الحصررار المفررروض علررى السرركان .وقررال
"هناة انهيار كبير في األوضاع االقتصادية في قطاع ازة ،والفقر يزداد بشكل خطير جدا".

إلى نلة نفى أبو حسنة وجود أي نية لردى "األونرروا" بتحويرل حصرول الالجئرين الفلسرطينيين فري ارزة

على المساعدات الغنائية عن طريق "البطاقرة اإللاترونيرة" بردالً مرن الطريقرة المتبعرة "الاوبونرات ،كمرا

هو الوضع في الضفة الغربية.

وكرر مطالب "األونروا" للمانحين باإلسراع برالتبرع لرر"األونروا" مرن أجرل االسرتمرار فري تقرديم الخردمات

لقطاعات الالجئين الفلسطينيين.
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" .42بوينغ" دفعت أمواال للسفير األمريكي األسبق في "إسرائيل" لتمرير االتفاق النووي في الكونجرس

لندن ،نيويروة  -محمد المنحجي ورائد صالحة :أعلن مسؤولون رفيعو المستوى في اإلدارة األمريكية
أن الرئيس األمريكي باراة أوباما يمهد النضمام إيران إلى من مة التجارة العالمية قبرل نهايرة رئاسرته.

فيمرا أفرراد موقرع "دايلرري بوسرت" األمريكرري أن شررركة بوينرغ دفعررت أمروال كبيررة للسرفير األسرربق للواليررات
المتحدة في إسرائيل واألمم المتحدة ،توماس بيكرينغ ،بهدف إقنراع أعضراء الارونجرس لتمريرر االتفراق

النررووي .وأوضررم أن الشررركة األمريكيررة و فررت السررفير بيكرينررغ لتعزيررز المفاوضررات النوويررة بررين إي رران
ودول مجموعة  ،1+5ودفاعه من االتفاق النووي إلقناع أعضاء الاونجرس لتأييد الصفقة مع إيران.

وأضاف "دايلي بوست" أن توماس بيكرينغ هو أحرد مستشراري المجلرس الروطني لنيررانيين األمرريكيين

المعروف بر"ناياة" .وأاد التقرير أن بوينغ دفعت مبالغ كبيرة لهنا الغرض تفوق  495ألف دوالر.

القدس العربي ،لندن2016/6/25 ،

 .43األسئلة العالقة في الحالة الفلسطينية
ماجد كيالي

ثمة أسئلة عديدة تطرح نفسها على الفلسطينيين ب لحاح منن أاثر مرن عقردين ،أي منرن تحرول حرركتهم
الوطنيررة إلررى سررلطة ،وفررق اتفرراق أوسررلو المجحررف والجزئرري والمهررين  ،1993والسرريما منررن رحيررل الررزعيم
الفلسطيني ياسر عرفات ،رئيس المن مة والسلطة وقائد حركة فتم .2004

فرحيل عرفات قطع مع االزدواجية التي كانت سائدة في الخطاب السياسي الفلسطيني كما في طبيعة

حركررة التحرررر الفلسررطينية ،بررين كونهررا سررلطة وكونهررا مقاومررة ،بررين كونهررا تنررتهج المفاوضررة والافرراح

المسلم في الوقت ناتهر وهو ما تجسد في االنتفاضة الثانية 2000ر. 2004
سؤال الشرعية

لعررل أحررد أهررم األسررئلة المطروحررة اليرروم عل ررى الفلسررطينيين هررو س رؤال الشرررعية وهررنا يشررمل مختل ررف
كياناتهم السياسية ،المن مة والسلطة والفصائل ،فكلها انتهت آجالها القانونية ،فضال عن أن شرعيتها

كفصائل تحمل رؤى وتنتهج وسائل كفاحية معينة باتت بحاجة إلى مراجعة أو إلى تجديد.

فمثال ،لدينا في الساحة الفلسطينية أربع شرعيات :األولى هي "الشرعية الثورية" ،المتأتيرة مرن "عصرر
ً
الجمرراهير" فرري حقبررة الخمسررينيات والسررتينيات ،ومصرردرها الررأي العررام ،الرني وجررد فرري انطالقررة الافرراح
المسلم ،وتضحيات وبطوالت الفدائيين ،محاولة لترميم روحه ،وكيانيته المتخيلة ،وتحقيق آماله.
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والمشرركلة أن هررن "الشرررعية" ما ازلررت تعمررل ،وفررق ن ررام المحاصصررة الفصررائلية الاوتررا  ،راررم انتهرراء
مفاعيلها ومعانيها ،ورام تقادم وأفول مع م الايانات السياسية المتشكلة منها.

أما الثانية ،فهي الشرعية التمثيلية ،التي مصدرها الشعب ،كما تتجسد في صناديق االنتخابرات ،وهرن

تمررت بعررد إقامررة كيرران السررلطة  ، 1993لررنلة فهرري مثررل االتفرراق أي مجرررد شرررعية جزئيررة ومنقوصررة،
ألنها متأتية من جزء من الشعب فقت ،على جرزء مرن األرض ،وفرق حقروق مقيردة ،وهرن أيضرا انتهرت
إطاراتها الزمنيرة ،وهرنا ينطبرق علرى مكانرة الررئيس والمجلرس التشرريعير إن انقضرى علرى انتخراب هرنا

وناة أاثر من عشرة أعوام.

ثمة أيضا شرعية ثالثة ،وهي المنبثقة من القيادة الفلسطينية ناتها ،حيف تقوم قيادة من مة التحرير -

رارم أنهرا ايرر منتخبرة -بتشركيل هيئرات تضرفي عليهرا شررعية معينرة ،كأنهرا تنتخرب ناخبيهرا ،مسررتغلة
مكانتها ،ومستقوية بالشرعية الدولية والعربية التي تح ى بها.

أمررا الشرررعية الرابعررة فهرري الشرررعية الفصررائلية ،وقررد برردأت هررن الشرررعية تشررتغل بعررد انحسررار مكانررة
من مرة التحريرر كمرجعيرة لارل الفلسرطينيين ،وتبعررا لالنقسرام الحاصرل برين الحرركتين الرئيسرتين فررتم،
وحماس  ،وانقسام الن ام السياسي بين سلطتي الضفة وازة ،علما أن كرل فصريل -مهمرا كران حجمره

ودور  -يدعي أيضا أنه يمتلة شرعية ،وأنه يتحدف باسم الشعب الفلسطيني ،مرن القيرادة العامرة وفرتم
االنتفاضة إلى جبهات التحرير والنضال والعربية وحزبي الشعب وفدا.

فوق كل نلة لردينا فري السراحة الفلسرطينية ن امران سياسريان ،أحردهما يتمثرل فري من مرة التحريرر ،أو
مر ررا تبقر ررى منهر ررا ،وهر ررنا يفتر رررض فير رره أنر رره يمثر ررل كر ررل الشر ررعب الفلسر ررطيني ،ويرمر ررز إلر ررى وحر رردة قضر ررية
الفلسطينيين .والثاني يتمثل في السلطة القائمة في األ ارضري المحتلرة  ،1967وهري خاصرة بفلسرطينيي

الضفة وازة.

ف رري ه ررنا اإلط ررار تب رررز احتم رراالت عدي رردة لتجدي ررد الش رررعية الفلس ررطينية ،األول يتعل ررق بال ررنهاب إل ررى
انتخابررات رئاسررية وتشرريعية ،لانرره احتمررال ضررعيف ،وال يوجررد مررا يفيررد بررنهاب القيررادة الفلسررطينية نحررو

هررنا الخيررار ،حتررى الن ،سرريما فرري ررروف االنقسررام بررين السررلطتين .والثرراني ،يتمثررل بمحاولررة تجرراوز

مشكلة الشرعية بالنهاب نحو إقامة نوع من عالقة كونفدرالية مع األردن ،وهنا من شأنه تعويم الطبقة

السياسررية السررائدة ،وتجرراوز اإلخفرراق الحاصررل فرري الخيررارات السياسررية الترري تررم انتهاجهررا منررن اتفرراق

أوسررلو ،وااللتفرراف علررى رفررض إس ررائيل إقامررة دولررة فلسررطينية ،لاررن هررن الخيررار برردور لررن يلبرري حقرروق
الفلسطينيين ،وسيبقى معرضا لالهتزاز.

ويتعلررق الخيررار الثالررف ب مكرران الررتخلص مررن القيررادة الحاليررة والسررعي لفرررض قيررادة جديرردة ،بانتخابررات
جديدة ،أو من دونها ،من خالل تصعيد بعض القادة الفلسطينيين النين يمكن أن يشركلوا حالرة مغرايرة
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فرري المشررهد السياسرري إزاء إس ررائيل وازاء الن ررام العربرري ،وال يخفررى أن ثمررة حررديف فرري هررنا الموضرروع
يدفع باتجا تصعيد محمد دحالن القيادي السابق في فرتم ،المردعوم مرن اإلمرارات ومصرر ،علمرا برأن

هنا الخيار ضعيف االحتمال ،ويواجه معارضة فلسرطينية وعربيرة ،ال سريما أن دحرالن لرم يعرد ضرمن
المؤسسررة الفلسررطينية ،وأن ثمررة شرربهات سياسررية ومسررلاية بخصوصرره لرردى ال ررأي العررام الفلسررطيني.

طبعررا ،يبقررى احتمررال آخررر اربررع ،وهررو إبقرراء الوضررع الفلسررطيني علررى مررا هررو عليرره ،أي إلررى مزيررد مررن

الجمود والترهل وانعدام الفاعلية.
سؤال التسوية

يفتقد الفلسطينيون منن زمن ألي مشروع وطني جدي ني أفق مستقبلي ،بل حتى لو امتلاروا مثرل هرنا

المشررروع -بغررض الن ررر عررن مسررتوا أو طبيعترره -ف ر نهم ال يملاررون القرردرات واإلمكانيررات والمعطيررات
المواتية لفرضه على إسرائيل.

ف نا كان خيار الدولة المسرتقلة فري الضرفة والقطراع فري حالرة مروت فري المردى المن رور ،بحكرم تعنرت

إس ررائيل ومسرراندة الواليررات المتحرردة لهررا ،وانا كانررت القيررادة الفلسررطينية عرراجزة عررن تغييررر المعررادالت
السياس ررية أو ع رراجزة ع ررن تحري ررر إرادته ررا لط رررح خي ررارات جدي رردة ،فر ر ن الخي ررارات الباقي ررة ،م ررن الناحي ررة

الواقعيررة أو العمليررة ،ال تلبرري الحررد األدنررى مررن مطالررب الفلسررطينيين ،فضررال عررن أنهررا ال تتعامررل مررع
قضيتهم بطريقة شمولية ،وهي ال تتأسس على قواعد الحق والعدالة والحقيقة ولو من الناحية النسبية.

فرري هررنا اإلطررار فقررد برررز مررؤخرا ،مررن بررين هررن الخيررارات" ،الخيررار األردنرري" ،وهررو خيررار قررديم جديررد،
وبالنسبة لنسرائيليين ف ن هنا الخيار ال يتضمن االعتراف بكيانية سيادية للفلسطينيين ،وانما يتضمن

مجرررد انسررحاب إس ررائيلي جزئرري مررن المنرراطق الفلسررطينية الاثيفررة السرركان ،وتركهررا للسرريادة األردنيررة،
وتاليا ترة الفلسطينيين لتدبر أنفسهم مع األردن.

ويثي ررر ه ررنا الط رررح أيض ررا تس رراؤالت ع ررن س رربب ال ررنهاب نح ررو "الخي ررار األردن رري" مج ررددا ،وك ررأن صر ر ارع
الفلسطينيين مع اإلسرائيليين يتوقف على األرض/الجغرافيا ،أو على قطعة أرض هنا أو هناة ،وكأنه
ال يفترض حقوقا سياسرية للمرواطنين ،ناهيرة عرن أن نلرة يتضرمن التخلري بداهرة عرن الروايرة الوطنيرة

الفلسطينية ،وعن وحدة الفلسطينيين ،أو عن معنى كونهم شعبا.

في مساجلة هنا الطرح ربما من األجدى واألصوب ،النهاب نحو خيار آخر يتعلق بالنضال من أجل

تعزيز حقوق المواطنة في كل فلسطين/إسرائيل ،بمرا ال يخرل بوحردة أرض فلسرطين وال بوحردة شرعبها،
وال يخل بمواصلة الافاح بتقويض الصهيونية كفكرة وكمؤسسات.

التاريخ :السبت 2016/6/25

العدد3975 :

ص

28

والفكرة هنا أن أي حل أو خيار بالنسبة للفلسطينيين من األنسب أن يفتم مسا ار مستقبليا يؤدي -وفق
تطورات سياسية واجتماعية -إلى حل الدولة الواحدة الديموقراطية ،أي دولة المواطنين ،حتى لو مرت
بتعرجات ،من ضمنها قيام دولة مواطنين نات طابع ثنائي "القومية" وعلى أسس ديموقراطية.

وكما نشهد فقد تزايدت في هن الونة خيارات التسروية ،وضرمنها المبرادرة الفرنسرية ،ومبرادرة السيسري،

والعودة إلى المبادرة العربية قمة بيروت  ، 2002كرأن األمرر يحتراج إلرى مبرادرات بعرد كرل االتفاقيرات

التي أطاحت بها إسرائيل ،من اتفاق أوسلو إلى خطرة خريطرة الطريرق  2002وصروال إلرى مسرار آنرا
بوليس  2007والمفاوضات التي جرت عام  ،2013ولم تسفر عن شيء.

والس رؤال الررني يلررم هنررا :مررا الحاجررة إلررى مبررادرات أو مفاوضررات مررع وجررود العديررد مررن ق ر اررات األمررم
المتحدة ومجلس األمرن الردولي المتعلقرة بالصرراع الفلسرطيني اإلسررائيلي ،والتري تعرالج مختلرف جوانرب

هررنا الص رراع مررن منطرروق المعررايير الدوليررة ،إنا لررم يكررن الهرردف الفعلرري االلتفرراف علررى هررن الق ر اررات

وتخفيض سقف الحقوق الفلسطينية أو تجاوزهال ثم ما هن التسوية التري سرتحدف فري رروف تصردع

المشرق العربي ،من العرراق إلرى سروريا وصروال إلرى لبنران ،إن لرم يكرن الغررض منهرا تقطيرع الوقرت أو

اللعب السياسيل

والمعنى هنا أن إسرائيل في هن ال روف ،أي في ل اياب الضغت الدولي والعربي عنها ،وتصدع

المشرق العربي ،وفي روف التحول نحو اليمين فيها ،ليست معنية وال بأي شكل بتسوية منصفة مع
الفلسطينيين ،وال بحدودها الدنيا .وفي الحقيقرة فر ن كرل التحركرات والمواقرف الجاريرة الن تبردو بمثابرة

نافررنة فرررص إلس ررائيل لفرررض أجنرردتها علررى الفلسررطينيين ،وفرضررها كفاعررل رئيسرري فرري اإلقلرريم ،وكررل
حررديف عررن التسرروية أو المبررادرات ال يصررب فرري هررنا االتجررا  ،ال يمكررن للواليررات المتحرردة وال إلسررائيل

التعامل معه.
سؤال الخيار الوطني

منن عشرة أعوام لت القيادة الفلسطينية ،في ل قيادة أبو مازن ،تتحدف عن خيارات بديلة من دون
أن تفعل شيئا من الناحيرة العمليرة ،واألهرم مرن نلرة أنهرا لرم تمهرد لشرعبها ،ولرم تهيرم ناتهرا ألي خيرار

بررديل ،علمررا أن كررل خياراتهررا لررت فرري إطررار المعادلررة الترري بنرري عليهررا اتفرراق أوسررلو ،فرري حررين أن

خيررارات إس ررائيل البديلررة لررت تتأسررس علررى الضررد مررن هررنا االتفرراق ،أي علررى أسرراس تجاهررل حقرروق
الفلسطينيين ،واستمرار السيطرة على أراضيهم ،وتأايد الرواية اإلسرائيلية.

المعنر ررى أن الفلسر ررطينيين معنير ررون بتغيير ررر هر ررنا الواقر ررع ،بر رراإلقالع عر ررن التلر ررويم بخير ررارات بديلر ررة فر رري
التصريحات ،واتخان خطوات عملية في هنا االتجا  ،علما أن األمر بات يتطلب الخروج من المعادلة
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القائمة ،ألن البقاء في ملعب أوسلو لم يعرد مفيردا وال مجرديا ،إن باترت إسررائيل مرع كرل المشراريع التري

تطرحها ،في مكان آخر ،أو في لعبة أخرى تماما.

على نلة فلعل نقطة البداية في البدائل الفلسطينية التي يفترض العمل عليها فعال ال قوال فقت ،تتمثل

بررالتركيز علررى إع ررادة بنرراء الايانررات السياس ررية المن مررة والسررلطة والفص ررائل  ،علررى قواعررد مؤسس ررية
وديموقراطيررة وتمثيليررة ووطنيررة ،ألن االشررتغال علررى أي خيررار كفرراحي لصررد التحررديات اإلس ررائيلية ال

يمكن التأاد من صدقيته وفعاليته ،مرن دون تروفر البنرى القرادرة علرى حملره ،والبنرى الشرعبية الحاضرنة
له.

أمررا الخطرروة التاليررة فتتعلررق بررالخروج مررن إسررار العقليررة الترري قامررت علررى أساسررها مفاوضررات أوسررلو،
باعتب ررار تواف ررق الطر ررفين المعني ررين ه ررو المرجعي ررة الوحي رردة للمفاوض ررات ،م ررا جع ررل ه ررن العملي ررة رهن ررا

بالطرف اإلسرائيلي ألنه الطرف المسيطر ،واألاثر قوة.

فف رري ه ررن ال ررروف ،وب ررالن ر إل ررى ع رردم تر روافر المعطي ررات ومر روازين الق رروى العربي ررة والدولي ررة المناس رربة
للفلسررطينيين ،مررن األجرردى إعررادة االعتبررار لمرجعيررة القر اررات الدوليررة ،برردءا مررن القر اررين  181و ،194
اللنين يتحدثان عن دولة فلسطينية ضمن حدود نصف خريطة فلسطين التاريخية ،وليس ضمن حدود

 22ف رري المئ ررة فق ررت ،وع ررن بق رراء الفلس ررطينيين ف رري بي رروتهم وممتلا رراتهم أينم ررا ك ررانوا ،وع ررن ح ررق الع ررودة
لالجئررين ،فضررال عررن برراقي القر اررات الترري ال تعترررف برراحتالل إسررائيل للضررفة والقرردس الشررقية ،وتنررزع

الشرررعية عررن االسررتيطان ،وعررن أي إج رراء يغيررر الوضررع فرري األ ارضرري المحتلررة عررام  ،1967ويطالررب

بانسحاب إس ارئيل منها دون أية شرو .

بررديهي أن المطلبررين األول والثرراني يفيرردان بررأن الغرررض لرريس حررل السررلطة ،فهررنا لرريس برراألمر الهررين،

فضررال عررن أن نلررة يسررهل علررى إسررائيل مررا تريررد ،ناهيررة عررن أنرره يررنم عررن عجررز ،وانمررا الغرررض هررو
تغيير و ائف هن السلطة ،واستعادة الحركة الوطنية لطابعها كحركة تحرر وطنري ،وتركيرز االهتمرام
علررى إع ررادة بن رراء الايان ررات الفلس ررطينية ،وبن رراء مجتمع ررات الفلس ررطينيين ف رري ال ررداخل والخ ررارج ،وت رروفير

المسررتلزمات لصررمود الفلسررطينيين فرري أرضررهم ،وتعزيررز مقرراومتهم للسياسررات االسررتيطانية واالحتالليررة

والعنصرية اإلسرائيلية ،بالوسائل الممكنة والمناسبة له.

التاريخ :السبت 2016/6/25

العدد3975 :

الجزيرة.نت ،الدوحة2016/6/24 ،

ص

30

 .44ما زال مبك ار طي صفحة مشعل في قيادة حماس
عدنان أبو عامر
وتم انتخابره رئيسرا
يقود مشعل  60عاماً حركة حماس منن عام  ،1996أي منن عشرين عاماً تقريباً ،ن
للمكت ررب السياس رري لحم رراس ف رري االنتخاب ررات الداخلي ررة األخير ررة ف رري نيس رران/أبريل  ،2012فيم ررا تر رواترت
يمي ررة الت رري
أن مش ررعل ل ررن ن
األي ررام األخير ررة ع ررن ن
يترش ررم إل ررى االنتخاب ررات التن ن
التق ررارير اإلعالمي ررة ف رري ن
ستش ررهدها الحرك ررة ،م ررع وج ررود تق ررديرات ب ررأن تا ررون ف رري أواخ ررر تشر ررين الث رراني/نوفمبر وأوائ ررل ك ررانون

األول/ديسمبر المقبلين.
ن
ازة محمود الزهرار ،ب عالنره فري 16
التصريم الالفت صدر عن عضو المكتب
السياسي لحماس في ن
ن
يترشررم إلررى رئاسررة المكتررب
أن مشررعل لررن ن
حزيرران /يونيررو لصررحيفة العربرري الجديررد الصررادرة فرري لنرردن ،ن

لمقربيرره ،مررن دون
السياسرري ،ونكرررت صررحيفة رأي اليرروم
أن مشررعل ن
اللندنيررة فرري  13حزيران/يونيررو ن
ن
أاررد ن
ن
مرشررحاً
تحديرردهم ،أنرره لررن بترشررم مجررددا لالنتخابررات الداخليررة ،ومررن دون اإلفصرراح إن كرران سرريدعم ن
بعينه من قيادات الحركة لتونلي هنا المنصب أم ال.
هنيررة فرري ار نرزة ،رئرريس حكومررة حمرراس السررابقة ،أحم ررد
وقررال المستشررار السياسر
ري السررابق إلسررماعيل ن
ن
إن "مشررعل يمتلررة كاريزمررا الزعامررة ،ونباهررة سياسر نرية ،وعالقررات واسررعة مررع الرردول
يوسررف لرر"المونيتور" ن

رادي آخررر ،مررن دون
رالمية ،ولاررن رنبمررا آن لرره أن يترررة رئاسررة المكتررب السياسر
العر نبيررة واإلسر ن
ري إلررى قير ن
ن
التف رريت بهيبترره وقدرترره علررى إدخررال منصررب جديررد داخررل الحركررة تحررت عن روان األمررين العررام للحركررة،
رسرخها طروال
وانتخابه له بالتزكية ،وهو منصب لرم تعرفره حمراس مرن قبرل ،حفا راً علرى مكانتره التري ن
عقدين من الزمن ،وله بصمات وأثر لن يغفلها أحد".

بالترشررم مجر نردداً ،أم باالنسررحاب مررن قيررادة
رنبمررا ال يعرررف أحررد مررا الررني قررد يقرردم عليرره مشررعل ،س رواء
ن
للترشررم أمررام عرردد مررن القيررادات السياسر نرية الترري ترررى نفسررها
حمرراس ،لار نرن نلررة يفررتم البرراب واسررعاً أمررام ن

رطينية
ن
رطينية ،س رواء فرري اتنجررا العالقررات الفلسر ن
مؤهلررة لخالفترره فرري توقيررت حرررج تمر نرر برره القضر نرية الفلسر ن
اإلقليمية.
الداخلية ،أم في مستقبل المواجهة مع إسرائيل ،وترميم عالقات حماس
ن

األي ررام األخير ررة لخالف ررة مش ررعل ،ي ه ررر موس ررى أب ررو م رررزوق ،م ررن أاث ررر
م ررن األس ررماء المتداول ررة ف رري ن
المرشحين ح و اً ،فهو نأول رئيس للمكتب السياسي لحماس منن عام  ،1992ومن خالل هنا الموقرع
ن
ن
األميركيرة فري عرام
ودوليرة واسرعة ،حترى ترم اعتقالره فري الواليرات المتنحردة
إقليمية
امتلة شبكة عالقات
ن
ن
ن
ثم تم اإلفرراج
 ،1995بتهمة تحويل أموال لمقاتلي الجهاز العسكر ني لحماس ،كتائب عز الدين القسام ،ن
عنه في عام .1997
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هنيررة
أن نائررب رئرريس المكتررب السياسر
كمررا ن
رطينية السررابق ،اسررماعيل ن
ري لحمرراس ،ورئرريس الحكومررة الفلسر ن
ن
أهم من قرد يترشرحون فري حرال بردأت االنتخابرات الداخليرة لحمراس ،ولره رصريد ش
رعبي كبيرر ،وفقراً
من ن
ن
رحية فري الضرفة الغربيرة ،فري آنار/مرارس،
الستطالع أج ار المركز
الفلسطيني للبحوف السياس نرية والمس ن
ن
عباس.
هنية ،سيفوز على الرئيس
الفلسطيني محمود ن
ئاسية ف نن ن
أ هر نأنه لو جرت انتخابات ر ن
ن
رادي العسرركر ني فرري حمرراس ،يحيررى
لار نرن القنرراة اإلسررائيلية الثانيررة نكرررت فرري  17حزيرران /يونيررو ن
أن القير ن
السررنوار ،سرريخلف مشررعل ،بسرربب الرردعم الابيررر الررني يح ررى برره مررن كتائررب القسررام الجنرراح العسرركري
لحماس ،وقد أفرج عنه في صفقة التبادل بين حمراس واسررائيل فري عرام  ،2011بعرد قضرائه  22عامراً

في سجونها.

رفض الناطق الرسمي باسم حماس ،المبعد إلى قطر حسام بردران فري حديثره إلرى "المونيترور" التط نررق
ن
المؤسسرات ،وتلترزم براللوائم المعتمردة لرديها،
إن "حمراس تن ريم قرائم علرى
إلى قائمرة
ن
المرشرحين ،قرائالً ن
ن
رطينية فرري الررداخل
وقياداتهررا تصررل إلررى مواقعهررا
القياديررة بانتخابررات دورنيررة تجررري فرري المنرراطق الفلسر ن
ن

يتغير
بغض الن ر عن موقعه التن
وكل
قيادي في حماس له دور في العمل ،ن
يمي الني قد ن
والخارج ،ن
ن
ن
الداخليررة ،يعتب رران إنجررا اًز
مررن مرحلررة إلررى أخرررى ،لار نرن قرردرة حمرراس واص ررارها علررى إج رراء االنتخابررات
ن
الفلسطينية األخرى".
يستحق االقتداء به من الفصائل
يسجل لها ،ونمونجاً
ن
ن
ن
أهمهررا انتفاضررة األقصررى فرري عررام ،2000
عاشررت الحركررة خررالل قيررادة مشررعل مح ن
طررات كبي ررة ،لعر نرل ن

يعية في عام  ،2006التي فازت فيها حماس ،وحروب إسرائيل الثالثة علرى ا نرزة فري
واالنتخابات التشر ن
إقليميررة جديرردة للحركررة مررع قطررر وتركيررا،
أع روام  ،2012 ،2008و ،2014وص روالً إلررى نشرروء تحالفررات
ن
ربية،
وت ارجرع تحالفررات أخرررى مررع سرروريا وايرران ،ورنبمررا اسررتطاع مشررعل إدارة هررن المنلفررات بنجاحررات نسر ن
التحديات التي فاقت قدرة الحركة ،مثرل توقرف الردعم اإلي ارنري
مقابل بعض التراجعات ،ن اًر إلى حجم
ن

ع ررن حم رراس ف رري  ،2012واإلطاح ررة بجماع ررة اإلخر روان المس ررلمين ف رري مص ررر ف رري  ،2013واإلجر رراءات
المصرية ضد حماس ب االق األنفاق بين ازة وسيناء.

عب راس التقررى مررع مشررعل مر نررات عر نردة ،رفررض الاشررف عررن
وقررال مسررؤول فلسر
رطيني مقر نررب مررن ال ررئيس ن
ن
هويته لر"المونيتور" نإنه "على الرام من خالفنرا مرع حمراس التري يقودهرا مشرعل ،لارن يحسرب لره قدرتره
ن

أن هن رراة كيمي رراء
رطينية
الداخلي ررة ،ول رريس س ر ناً
رر ن
ن
عل ررى التر روازن بمواقف رره السياس ر نرية ،ف رري العالق ررات الفلس ر ن
أي تغيير مقبل فري
شخصية حكمت عالقة مشعل ن
ن
وعباس ،أاثر من باقي قيادات حماس ،ونأمل من ن
الوحدوي ناته الني سلاه مشعل".
حماس السير في االتنجا الوطني
ن
ن
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أن قيررادة حمرراس الجديرردة
رائية التابعررة إلررى حمرراس فرري  2حزيران/يونيررو ن
نكررر موقررع قنرراة األقصررى الفضر ن
أهمهررا العالقررة مررع دول اإلقلرريم ،بمررا فيهررا
مهمررة ،ن
بعررد االنتخابررات المقبلررة سررتجد نفسررها أمررام ملنفررات ن
إسرائيل ،ومع اإلخوان المسلمين ،ومصالحة فتم.

الوطنيرة فري نرابلس ،ورئريس المركرز المعاصرر للد ارسرات
أاد أستان العلوم السياسية في جامعة النجاح
ن
ن
مجدداً إلى
المرة بعدم ن
ترشم مشعل ن
وتحليل السياسات رائد نعيرات لر"المونيتور" ن
أن "األمر محسوم هن ن
يتنح ررى زعيمه ررا ع ررن
قيررادة حم رراس ،كون رره يقوده ررا من ررن ع ررام  ،1996وه ررنا أمررر يحس ررب لحم رراس ،ب ررأن ن

العامررة
رئاسررتها بصررورة
طوعيررة عبررر االنتخابررات ،لاررن ال أ ر نرن ن
ن
أن تغيي ر اًر كبي ر اًر سرريط أر فرري السياسررة ن
أن
الدوليررة ،فمررن سرريأتي بعررد جررزء مررن قيادتهررا
الحاليررة ،مررع ن
ن
رطينية والعر نبيررة و ن
لحمرراس بعالقاتهررا الفلسر ن
ااماتيررة،
حي ر اًز كبي ر اًر مررن البر ن
مشررعل لديرره حكمررة سياسر نرية فرري التعامررل مررع الملنفررات السياسر نرية ،ويمتلررة ن
المفصلية".
طاتها
صمام أمان لحماس في مح ن
ن
واعتبرته العديد من دوائر صنع القرار نأنه ن

أن األنبراء
أخي اًر ...قد يبدو مبك اًر الحديف عن ط
ري صرفحة مشرعل فري قيرادة حمراس ،علرى الررام مرن ن
ن
مرشررحة جديرردة ،فيمررا يلتررزم مشررعل بالصررمت
تت رواتر عررن اقت رراب انتخاباتهررا
الداخليررة ،و هررور أسررماء ن
ن

أي تعقيب.
الاامل ،ولم يصدر عنه ن
التنفينيرة ،فرال يبردو أننره
يميرة و
ولو نأنه ن
ن
قدر لمشعل أن يغيب عن صدارة قيادة حماس من الناحية التن ن
راليين،
سرريبقى بعيررداً ع ررن دوائررر ص ررنع قرارهررا ،بررالن ر إل ررى تأثي ارترره عل ررى عرردد مررن ق ررادة الحركررة الح ر ن
وحاجتهم الدائمة لالستفادة من خبرته الطويلة .ومرن يعلرمل فقرد يعرود الرجرل مج نردداً بعرد أخرن اسرتراحة

االنتخابية
محارب من هن الدورة
ن

المونيتور2016/6/24 ،

 .45هل حان الوقت لتقسيم القدس؟
نعومي خازان

تجسرد القرردس العديررد مررن الجوانررب المعقرردة للصرراع اإلسررائيلي  -الفلسررطيني ،ولمررا يقررارب نصررف قرررن

مثلت استعصاء للحل.

من من ور إسرائيلي رسمي ،فكرة كون القدس موحدة تحت سيادة إسرائيلية تعتبر اير واقعية ،وأيضرا
مرن وجهرة ن رر فلسرطينية فر ن فكررة تقريرر المصررير دون مدينرة القردس فري مركزهرا هري فكررة ال يمكررن

تصررورها .دون إجمرراع فرري األف ررق ،تعمقررت السرريطرة اإلس ررائيلية عل ررى المواقررع المتراميررة والمتنوع ررة –

متوسعة بشكل كبير منن العام  1967وضمها بعد نلة -على مر السنين.
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مع نلة ،هناة اليوم نقاش أاثر جدية حول العديد من التغييرات فري القردس ربمرا أاثرر مرن أي مكران
آخررر .والبنررد الررني كرران يعتبررر دائمررا البنررد األخيررر علررى جرردول األعمررال يررتم التحرردف عنرره الن ،فرري

محاولة جديدة لتحقيق وفاق فلسطيني  -إسرائيلي.

لقد خدمت مدينة القدس دائمرا نمونجرا مصرغ اًر للصرراع ،ألنهرا تروفر دلريال ملموسرا للتنراقض الخرن فري

االتسراع برين المطالبرة بالوحردة وواقرع الفصرل .هري المدينرة الابررى واألاثرر تنوعرا فري المنطقرة الواقعرة
بين البحر المتوست ونهر األردن ،حيف تجمرع برين أاثرر مرن  000,300مرواطن فلسرطيني و000,550

يهودي ثلثهم متدينون  ،مروزعين فري جيروب متميرزة يرربت بيرنهم عردد قليرل مرن المسراحات المشرتركة،
باستثناء المستشفيات ومرااز التسوق ،فقد تضاءل مدى االتصال بين سكانها اير المتجانسين بشكل

كبير في السنوات األخيرة.

االختالفات برين الشررق والغررب شاسرعة :إنهرا مرئيرة فري التناقضرات فري مجرال البنيرة التحتيرة والبنراء،
المواص ررالت ،والخ رردمات العام ررة ،والف رررص االقتص ررادية ،والخ رردمات المعروض ررة والتعل رريم ،فض ررال ع ررن

التقاليد الثقافية والمعايير االجتماعية والحقوق السياسية.

إن هرن المدينرة المتعررددة الثقافرات أاثرر انقسرراما اليروم مررن أي وقرت مضرى .االتجاهررات فري القرردس ال
تعكررس فقررت التفرراوت العميررق بررين اإلس ررائيليين والفلسررطينيين علررى مررر السررنين وداخررل كررل مررن هررن

المجتمعات  ،بل تتوقع أيضا أنماطرا مسرتقبلية .واقرع الدولرة الواحردة الواقعرة تحرت السريطرة اإلسررائيلية

الموجودة في المدينة وتدعم التمييز المؤسسي داخل حدودها قابل لالشتعال بطبيعته.

الصراع الديني – الواضم بشكل خاص في بيئة قابلة لالشتعال في "جبل الهيكل"  /الحرم الشرريف –
ال يرزال قائمررا" .انتفاضررة األفرراد" ،الترري برردأت منررن الصرريف الماضرري ،هرري إنشرراء يخررص القرردس .هررن

هي الخلفية حاليا للحديف عن بدائل من أجل القدس.

في ضربات واسعة ،من الممكن أن نستاشف ثالثة مناهج مختلفرة للغرز القردس ،حيرف ال تقتصرر أي

منهررا علررى أي معسرركر سياسرري معرين وال تحترراج إلررى إقنرراع :توحيررد ،تقسرريم ،وتقاسررم المدينررة .موحرردو
اسرائيل ،يتمثل هنا في حكومة نتنياهو بأفضل شكل ،مع االستمرار في التمسة بشرعار القردس مدينرة

موحدة وعاصمة أبدية إلسرائيل ،وهو يفهمون مع نلة أنه مرن أجرل الحفرال علرى السريطرة ،علريهم أن
يستثمروا في تحسين الاثير من الفئات المحرومة في المدينة – وخاصة الفلسطينيين.

كما كتب رئيس بلدية القدس ،نير بركرات ،مرؤخ اًر ،فري صرحيفة "جيرروزاليم بوسرت"" :نعمرل فري تعراون
وثي ررق مر ررع قر ررادة مرررن جمير ررع القطاعر ررات فر رري المدينر ررة لسرررد الثغ ر ررات ،وتوس رريع نط رراق خ رردمات البلديرررة

واالسررتثمار فرري البنيررة التحتيررة لجعررل القرردس جنابررة وتنافسررية للمقيمررين فيهررا ،ولقطرراع األعمررال لرردينا
وللزوار مرن جميرع أنحراء العرالم" .إلرى جانرب المردافعين اليهرود عرن التوحيرد يقرف أنصرار الفلسرطينيين
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الررنين يصرررون علررى أن يررتم تحويررل المدينررة فرري مجملهررا إلررى وصررايتهم ،مرررددين وعرردا مررن االنفترراح
والحرية يتم الترويج له من قبل ن رائهم اإلسرائيليين مثل االدعاءات التي نكرتها قيادة "حماس" .

هن هي المتغيررات المعاصررة المربكرة لرنهج توحيردي متجرنر فري فكررة تردويل القردس كمرا هرو وارد فري

قرار األمم المتحدة  1947للتقسيم.

ستحافظ اسرائيل على السريادة الااملرة علرى مدينرة القردس المعراد رسرمها ،والتري ستضرم  000,100مرن

السكان الفلسطينيين فقت ويصبم الر  000,200الباقون خارج حدودها الخاصه .

وبصرف الن ر عن عدد قليل من أعضاء حزب العمل  ،تم رفض تفاصيل هرن الخطرة بشردة ،علرى

الرام من أن المفهوم األساسي للفصل لم يرفض.

يعترف الاثيرون مرن اليمرين السياسري برأن تقليصرا إقليميرا هرو أمرر ضرروري ،ولانره يختلرف عرن فكررة

ارمرون ورفاقره حرول أيرن سريتم رسرم الحردود .يوعراز هنردل ،مردير اتصراالت رئريس الروزراء اإلسررائيلي،
بنيامين نتنياهو ،سابقاً ،نادى إلخراج األحياء الشرقية مرن المدينرة خرارج الصرورة .قرائال" :نكرنب علرى

أنفسنا عندما نتحدف عن قدس موحدة".

هررو يرررى خمسررة جيرروب بررين الجرردار األمنرري الحررالي ،ويجررب أن تاررون حرردود المدينررة منفصررلة عررن
المدينة .ينبغي أن يتم عرض الجنسرية اإلسررائيلية علرى السركان الفلسرطينيين المتواجردين ،مثرل الاثيرر

من "عرب إسرائيل" .في رأيه" :بعد نصف قرن ،حان الوقت التخان قرار".

علررى اليسررار أيضررا هنرراة العديررد مررن الررنين يرردعون إلررى تقسرريم المدينررة .لاررنهم يصرررون علررى أن هررنا

الفصل يجب أن يكون كامال ونسبيا المناطق اليهودية إلى إسرائيل والقطاعرات الفلسرطينية إلرى دولرة
فلسررطين المسررتقبلية  .ويشررمل هررنا النرروع مررن التقسرريم كررال مررن األرض والشررعب ،وهررو مررا يعكررس حالررة

االنفصال السائدة بحكم األمر الواقع على األرض اليوم.

هن الفواصرل تشرمل السرلطة الفلسرطينية ،ناشرطين فلسرطينيين ،قيراديين ونشرطاء مقدسريين اسررائيليين،

فضال عن منسقي اتفاق جنيف ،وهوالء النشطاء يلحون على أن هنا االعتراف بالفصل على األرض
هو أفضل وسيلة لتحقيق العدالة على المدى الطويل لجميع المقدسيين.

أولئة أيا كان ميولهم السياسي النين يتحدثون عن تقسيم المدينة مرن أجرل تعزيرز أجنردتهم الخاصرة
يختارون تجاهل العملية التي ينطوي عليها هنا الفصل.

ص ررادف ،م ررؤخ اًر ،بداي ررة الس ررنة ال ر ر  50للحر رررب الت رري اي رررت بش رركل أساس رري العالق ررات اإلس ر ررائيلية -
الفلسطينية ،دون حل أي من األسباب الجنرية للصراع القائم منن قررن مرن الزمران .إعرادة فرتم النقراش
حول البدائل من أجل القدس يوحي بأنه تحرت سرطم التحيرز والحردة والفقرر المردقع يرتم اتخران خطروات

لمعالجة القضايا الرئيسية بطرق مبتارة .هن المبادرات ،إلى جانب إحيراء االهتمرام والمشراركة الدوليرة
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في حل النزاع ،قرد ترؤدي إلرى طريرق للخرروج مرا أصربم واقعرا ال يطراق وايرر مقبرول مرع وجرود القردس
في صميمه.

نائبة رئيس مجلس الانيست سابقاً وعميدة مدرسة المجتمع والحكم في كلية تل أبيب يافا

"تايمز أوف إسرائيل"

الدستور ،عمان2016/6/25 ،

 .46التسلح اإلسرائيلي وصناعة الحرب
برهوم جرايسي
بدأ جريش االحرتالل اإلسررائيلي األسربوع الماضري ،تسرلم أولرى طرائرات "إف "35-األميركيرة ،التري تعرد

مرن األاثررر تطررو ار فرري العررالم .ومواصررفات هررن الطرائرة يجررب أن تطرررح أسررئلة كثيررة حررول المخططررات
الصهيونية العدوانيرة المقبلرة .وبمروازاة هرنا ،تاشرفت معطيرات جديردة حرول تصردير األسرلحة والمعردات

واالستشررارات العسرركرية اإلسررائيلية إلررى العررالمر إن يجررري الحررديف عررن أن الشررركات اإلسررائيلية تسر نروق
بضائعها وخدماتها في  130دولة ،وهنا مشهد يعكس عمق العالقات الدولية مع الايان اإلسرائيلي.
و هر الطلب اإلسرائيلي لشراء هرنا الطرراز مرن الطرائرات ألول م نررة فري العرام  ،2006حينمرا كانرت مرا
ترزال الواليرات المتحردة تمتنرع عرن تسرليمها ألي جريش فري العرالم عردا جيشرها .واسرتغرق األمرر عررامين

حتى صرادق "البنترااون" مرن حيرف المبردأ ،علرى بيرع الطرائرات لجريش االحرتالل اإلسررائيلي ،ثرم جررى
توقيررع االتفرراق فرري العررام  .2010وحسررب مررا نشررر فرري وسررائل إعررالم إس ررائيلية ،ف ر ن الجرريش سيتسررلم
تدريجيا في السنوات األربع المقبلة 33 ،طائرة من هنا الطراز ،فيمرا بردأ الجريش يطالرب حكومتره برفرع

الامي ررة إل ررى  75ط ررائرة ،وس ررعر ك ررل واح رردة منه ررا  130ملي ررون دوالر ،قب ررل التخف رريض المفت رررض ال ررني
ستمنحه اإلدارة األميركية ،وفق ما نشر.

وأعلنت إسرائيل في حينه ،قبل عشر سنوات ،أن حاجتها لهن الطائرة كي تاون جاهزة لحرب محتملة
ضد إيران .وتستمر هن النريعة ،حتى بعد توقيع االتفاق الدولي مع إيران بشأن مشروعها النووي .إن
تتميز هن الطائرة بالتحليق لمسافات طويلة ،وبالتزود برالوقود جروا ،وتبلرغ سررعتها  1960كيلرومت ار فري

الساعة ،وهي قادرة على الهرب بسرعة من أجهزة الرادار والصواريخ المطاردة لها.

وهررنا لرريس التعزيررز الوحيررد فرري هررن المرحلررة لهررنا الجرريش الرردموي ،بررل برردأ جرريش االحررتالل فرري الونررة
األخيرة بتسلم اواصات من صناعة ألمانية ،هي أيضا من األاثر تطو ار فري العرالم ،وهري قرادرة علرى

إط ررالق صر رواريخ تحم ررل رؤوس ررا نووي ررة .وف رري ص ررفقة الغواص ررات ه ررن أيض ررا ،حص ررلت إسر ررائيل عل ررى
تخفيض في السعر من الحكومة األلمانية.
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فرري المقابررل ،ق أرنررا فرري األيررام القليلررة الماضررية ،معطيررات جديرردة حررول الصررادرات العسرركرية اإلسررائيلية
إلى العالم ،إن يتراوح حجم هن الصادرات فري السرنوات األخيررة ،برين  5.5مليرار إلرى  8مليرارات دوالر

سررنويا .وقالررت و ازرة الحرررب إن فرري إس ررائيل حاليررا  1,395مصر نرد ار للسررالح وللخرردمات العسرركرية ،مررن

قدم هؤالء  9آالف طلب تصدير ،إلى 130
استشارات وايرها .وأنه في العام الماضي  2015وحد  ،ن

دولة في أنحاء مختلفة من العالم ،وأن هنا أاثر بنسبة
 % 17عما كان في العام الني سبقر .2014

ويعترررف ضررمنا أحررد المسررؤولين السررابقين فرري مجررال الصررناعات الحربيررة ،بررأن إس ررائيل باعررت أسررلحة

لرردول قررد تاررون واجهررت قر اررات دوليررة لح ررر بيعهررا السررالح .ولاننررا نعلررم مررن تقررارير هرررت علررى مررر
السررنين ،أن شررركات األسررلحة اإلس ررائيلية الترري تعمررل تحررت رقابررة مشررددة مررن و ازرة الحرررب ،قررد ا رنت
صراعات داخلية في العديد من دول العالم ،خاصة في أفريقيا وأميركا الالتينية .وأاثر مرن هرنا ،فقبرل

سررنوات تاشررفت حقيقررة أن شررركات "استشررارة عسرركرية" إسررائيلية ،عملررت لرردى عصررابات مخرردرات فرري
القارة األميركية الجنوبية.

يوضم مدى جدية الدول الابرى في التعاطي مع القضرية
هنا المشهد الجزئي ،لحالة أوسع بكثير ،قد ن
الفلسطينية ،وفي الموقف من الجهة المعتدية :إسرائيل .فغالبرا مرا تارون العالقرات العسركرية بعيردة فري
حقيقتهررا الاليررة عررن األضرواء اإلعالميررة ،وبالتررالي الررأي العررامر ولانهررا دائمرا تاررون محركررا ،ومسرراهما

أساسيا في بلورة عمق العالقات ،التي تربت كل واحدة من هن الدول ب سرائيل.

وحمرالت المقاطعررة االقتصررادية والعلميررة والثقافيرة إلسررائيل الترري نشررهدها فري العررالم ،وعلررى الرررام مررن

إيجابيتها ،تبقى أبعد مرن تحقرق الهردف ،طالمرا أنهرا ال تصرل إلرى سردة الحكرم فري كرل واحردة مرن هرن

الردول .فرنحن مرا نرزال أبعرد مرا نكررون عرن حالرة المقاطعررة الدوليرة لن رام الفصررل العنصرري فري جنرروب
أفريقي ررا ،ف رري النص ررف الث رراني م ررن الق رررن الماض رري ،نل ررة الن ررام ،ال ررني بطبيع ررة الح ررال وج ررد الن ررام

جدية له لاسر المقاطعة الدولية.
الصهيوني الحاام ،رئة تنفس ن
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 .47كاريكاتير:

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/25 ،
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