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 في عمليتي طعن في الخليل ونتانياآخرين  ثةوجرح ثال  مقتل مستوطنةشهيدان فلسطينيان و  .1

شاااأد أماااد تفاااعيدا فاااي عمليااااف الععااات التاااي أسااافرف عااات استشاااأاد  فاااادب أباااو ساااعد : –رام هللا 
استشأد فلسعينيات وقتلف و  فلسعينييت ومقتل مستوعنة وجرح إسرائيلييت، وففف جروحأم بالخعيرة.

الخليال جناوب الةافة الير ياة ومنتجا  فاي عمليتاي ععات فاي منعقاة  آخاروت  ثالثة وأفيبمستوعنة 
 المتوسط. رعلى البح نتانيا

وتمااف العمليااة ا ولااى فااباح أمااد فااي مسااتوعنة كرماااف أر اا ، شاارا مدينااة الخلياال جنااوب الةاافة 
ساانة، ماات اجتيااا   17الير يااة، حيااك تمكاات الفاابي محمااد عراياارة ماات بلاادة بنااي نعاايم البااال  ماات العماار

 من ل وععت المستوعنة. إلىوالوفول  السياج ا مني المحيط بالمستوعنة
وأعلنف مفادر إسرائيلية أت امرأة إسرائيلية قتلف متأثرة بجراح أفيبف بأا في عملية الععت وأفيب 

وقالاااف الرواياااة الساااارائيلية إت فتاااى فلساااعينيا تسااالل إلااااى  مساااتوعت آخااار بجاااراح وفاااافف باااالخعيرة.
 ابتأما بجراح وففف بالخعيرة والحرجة.المستوعنة وععت اثنيت مت المستوعنيت ما أد  إلى إف

وأةافف الشرعة السرائيلية أت حراد المستوعنة هرعوا إلى المن ل على الفاور، وأت الفابي أفااب 
أحاادهم ععنااا بسااكيت مااا أد  إلااى إفااابتم بجااروح باايت متوسااعة وخعياارة، وأعلاا  الحااراد النااار علياام 

 فأردوه قتيال.
. ومااا ماات قبال االحااتاللد عراياارة بعادما جاار  إبالسأاا رسااميا  وأكادف و ارة الفااحة الفلساعينية استشااأا

. وحافاااارف قااااواف كبياااارة المسااااتوعنة واحتجاااا ف العااااواقم الفاااااحافية محتجاااا  جثمانااااياالحااااتالل   ال
 الفلسعينية ومنأا عاقم قناة الج مرة القعرمة بحجة التفومر في منعقة ممنوعة.

سرائيلية جراحأما خعيرة في سوا نتانيا.واستشأد الشاب الثاني الذب في عملية ععت إسرائيلي   وا 
لام )ووقعف العملية الثانية مساء في منتجا  نتانياا علاى البحار المتوساط، حياك تمكات شااب فلساعيني 

فاابتأما بجاروح خعيارة، قباال أت  اسامم يعلات عات  ساارائيلية فاي ساوا المديناة وا  مات ععات إسارائيلي وا 
لية إت شابا فلسعينيا ععت رجال وسيدة إسرائيلييت في وقالف المتحدثة باسم الشرعة السرائي يستشأد.

القسم العلوب مت جسدهما ووففف حالتأما بالخعيرة، فيما أعل  مفتش بلدية يعمل هناك الناار علاى 
 الفلسعيني وأعدمم في المكات. وأةافف أت قواف كبيرة مت الشرعة والسعاف وفلف إلى المكات.

 1/7/2016القدس العربي، لندن، 
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 ال بد من تذليل العقبات إلجرائهاو وطني  واستحقاقحمد هللا: االنتخابات مطلب شعبي ال .2
أكد رئيد الو راء رامي الحمد هللا، خالل لقائم رئيد لجنة االنتخاباف المرك مة حنا : وفا –رام هللا 

لرئاسية نافر، اليوم الخميد في مكتبم برام هللا، أت انتخاباف هيئاف الحكم المحلي واالنتخاباف ا
 والتشرمعية هي معلب شعبي، واستحقاا وعني ال بد مت تذليل كافة العقباف السياسية لجرائأا.

واّعل  الحمد هللا على آخر التعوراف والتجأي اف بخفوص إجراء انتخاباف هيئاف الحكم المحلي 
 في موعدها سواء في الةفة الير ية، بما فيأا القدد الشرقية، أو قعاع س ة.

ئيد الو راء تأكيده على دعم الحكومة الكامل لعمل لجنة االنتخاباف المرك مة، مشيدا وجدد ر 
بجأودها في التوافل م  كافة ا عراف ذاف العالقة باالنتخاباف، ال سيما انتخاباف هيئاف الحكم 
المحلي، وتنسيقأا المستمر م  الحكومة، وتجأي اتأا لةمات سير االنتخاباف على أكمل وجم، وفي 

 لوقف المحدد لأا.ا
 30/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 الحكومة الفلسطينية تتعهد االلتزام بنتائج انتخابات البلديات في غزةحنا ناصر:  .3
رئيد الو راء رامي الحمد  قال رئيد لجنة االنتخاباف المرك مة حنا نافر عقب االجتماع: رام هللا
تاحة  أكد ا خيرهللا، أت  لم أت حكومة الوفاا الوعني ستبذل كل ما يل م لةمات الحرماف العامة، وا 

الفرفة أمام الجمي  للترشح لالنتخاباف بحرمة والقيام بالدعاية االنتخابية بشكل حر ومستقل في 
الةفة الير ية وقعاع س ة، وشدد على أت الحكومة ستلت م الحياد في كل ما يتعل  بالمرشحيت 

 النتخابية وا ح اب السياسية.والقوائم ا
وأةاف نافر أت الحمد هللا أشار إلى أت حكومتم ستتعامل م  الأيئاف المحلية المنتخبة في الةفة 
الير ية وقعاع س ة على حد سواء، وستعمل على تمكيت هذه الأيئاف مت القيام بالمسئولياف الملقاة 

 على عاتقأا.
 30/6/2016، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 

 إلى التالحم والتعاضد  الفلسطينيشعب الأبناء  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تدعو .4
دعا أميت سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرمر الفلسعينية فائب عرمقاف، أبناء  :وفا –رام هللا 

لخالفاف والشرذمة، لةمات التعاةد والتكافل والتالحم ونبد الفرقة وا إلىشعبنا الفلسعيني العظيم 
 السرائيلياستمرار فمودنا وبقائنا ومواجأتنا وتفدينا للتحدياف الناتجة عت استمرار االحتالل 
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وسياساتم االستيعانية العنفرمة االستعمارمة والعقوباف الجماعية، والحفار والسالا، وهدم 
 ت الشأداء، واالستياالف واالعتقاالف.البيوف، وتأجير السكات، والعداماف الميدانية، واحتجا  جثامي

وأكد عرمقاف أت ا حداك المأساوية في نابلد ويعبد يوم أمد والتي ذهب ةحيتأا خمسة مت أبناء 
 شعبنا، تدمى لأا العيوت، وتح ت القلوب وتةعف اآلمال.

وقال: ففي الوقف الذب يسعر فيم شعبنا أسمى آياف الفمود والتفدب والتةحية في مواجأة 
حتالل السرائيلي، ا مر الذب جعل مت الشعب الفلسعيني رم ا  وأيقونة إقليمية ودولية، ومنب  اال

المأساوية تة  عالماف استفأام كثيرة، كما تأتي في  ا حداكفخر واعت ا  لكافة الشعوب، تأتي 
تمر دولي الوقف الذب تسعى فيم دولة فسعيت المحتلة لتجمي  العاقاف والمكاناف الدولية لعقد مؤ 

للسالم لتحقي  استقالل دولة فلسعيت بعافمتأا القدد الشرقية، مؤكدة للعالم أجم  جاه مة الشعب 
 الفلسعيني لذلك.

وأةاف عرمقاف: مما ال شك فيم أت هذه ا حداك سوف تستخدم مت قبل أعداء الشعب الفلسعيني 
 لنسيج االجتماعي.للحديك عت ةعف المؤسساف الفلسعينية والفلتات ا مني واهت ا  ا

أبناء شعبنا بدعوتأم إلى التعاةد والتكامل  إلىوتوجأف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرمر الفلسعينية 
والتكافل، ونبذ كافة أشكال الشقاا والخالف، ودعف أجأ تنا ا منية إلى استمرار بذل كل جأد 

 لفرض النظام والفانوت.
 30/6/2016، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 

 فلتــان أمني في جنيـــن ونابلس .5
فلسعينييت في عدة  5في ليلة وففف بأنأا ا سوأ منذ سنواف قتل  إبراهيم:كامل  -القدد المحتلة 

 الفلسعينية. ا منية ا جأ ةشجاراف واشتباكاف وحالة فلتات امني في المناع  التي تسيعر عليأا 
قتلى  3لةفة الير ية عدة شجاراف أبر ها في بلدة يعبد جنوب ا وأد  لافقد شأدف مدينة جنيت شماال  ا

فابة  نففأم بحال الخعر، وآخر في جب  جنوب ا، وثالك في السيلة الحارثية سر  ا، وراب  م   15وا 
 ا جأ ة ا منية بمخيم جنيت، وخامد في   دة، وسادد في منعقة العفاعفة.

إفاباف منأا خعيرة، وكذلك  4مت القتلى و 2شماال  خلف  كما اندل  شجار عنيف في مدينة نابلد
إفابة خعرة لشاب وفتاة بشجار آخر في الةاحية، وأيةا شجار في عموت بمحافظة عوباد 

.  شماال 
تعور ا الفت ا  2016وتشأد الةفة المحتلة تسارع ا كبير ا في أحداك الفلتات ا مني بحيك شأد عام 

  منية وارتباك ا في التعاعي م  عدد منأا.بشكل أظأر ةعف قبةة ا جأ ة ا
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وتحمل أعراف مجتمعية عديدة ا جأ ة ا منية المسئولية عت ج ء مت تلك التداعياف عبر السكوف 
والتيعية على السالح المستخدم في هذه ا حداك في الوقف الذب تالح  فيم آخرمت لمجرد شبأة 

 امتالك سالح.
ر توتر مستمر بيت ا جأ ة ا منية وأعراف عديدة، ومتفدر ذلك وتعتبر مخيماف الةفة المحتلة بؤ 

 مخيمي جنيت وبالعة )بنابلد  بيالبية ا حداك، يليأا مخيماف الفارعة وقلنديا وأخر  بدرجاف أقل.
ففي جنيت، أعلنف مفادر عبية عت ارتفاع عدد قتلى الشجار العائلي الذب اندل  في بلدة يعبد، إلى 

فابة   خرمت نففأم بحال الخعر. آ 14ثالثة وا 
وقال شأود عيات إت ا سلحة الرشاشة وا سلحة البيةاء استخدمف في الشجار الذب بدأ فييرا  ثم 

 تعور بدخول أعراف مت كلتا عائلتي قبأا وعمارنة لينتأي بأذه النأاية المؤسفة.
 1/7/2016، الرأي، عّمان

 
 ودعم مقاومتهاالبوصلة نحو القدس  لتوجيهأبو عبيدة يدعو األمة  .6

دعا أبو عبيدة، الناع  العسكرب باسم كتائب الشأيد ع  الديت القسام، الجناح العسكرب لحركاة : س ة
"حمااد"، ا مااة لحشااد القااو  وتوحيااد الجأااود وتوجيام البوفاالة نحااو القاادد وفلسااعيت ودعاام مقاومتأااا 

 ونيل شرف المساهمة في تحرمرها، في يوم القدد العالمي.
دة في تيرمدة لم عبر حسابم على "تاومتر"، التحياة لشاعبنا المارابط الاذب يشاعل انتفاةاة ووّجم أبو عبي

 القدد، ويقوم بواجبم المقدد في الدفاع عت المسر ، ويقف رأد حر ة لألمة أمام عدوها ا ول.
الجمعاااة ا خيااارة مااات شاااأر رمةاااات، كااال عاااام، مسااايراف  يوافااا ويشاااأد ياااوم القااادد العاااالمي، الاااذب 

ى مساااتو  العاااالم، تناااادب بنفااارة القااادد والمساااجد ا قفاااى، فاااي وجااام سياساااة التأوماااد وفعاليااااف علااا
 والعدوات الفأيونية.

 1/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 إلعادة أسراها لن تحقق نتائج وال وساطات قبل تلبية شروط القسام "إسرائيل"البردويل: ضغوط  .7

لجااراء الااذب اتخذتاام الحكومااة الساارائيلية، أول أشاارف الأااور: قللااف حركااة حماااد ماات أهميااة ا –ساا ة 
مت أمد ا ر عاء، بتشكيل عاقم و ارب يختص بمعالجة قةية ا سر  والمفقوديت السرائيلييت بشكل 

 دائم، مت خالل اللجوء إلى ممارسة الةيط عليأا لعالا سراح الجنود ا سر  لديأا.
، إت هاذه الةايول لات تفلاح فاي "القادد العر اي"لا وقال الدكتور فالح البردومل القيادب في الحركة  

ت ملاف الجناود لات يفاتح إال بتلبياة شارول حمااد. وأةااف ردا علاى ساؤال حاول  تحقي  أب نتائج، وا 
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إت كانف الةيول السرائيلية التي مت المقرر أت تلجأ إليأاا إسارائيل، ساتدف  الحركاة لتقاديم تناا الف، 
ل تمارد الةيط على حركة حماد منذ سنواف، ولم ولت تفلح في إسرائي"وتسليم الجنود السرائيلييت 

وأشار إلى أت الةيط الممارد على حماد كات حتى قبل الحرب ا خيرة علاى قعااع  "كسر إرادتنا.
 ."إرةاء السرائيلييت"س ة، وعاد وقلل مت أهمية القرار السرائيلي، وقال إنم جاء مت أجل 

، وأنأااا لاات تخةاا  للةاايول "ابتاا ا  حماااد"ئيلية لاات تاانجح فااي وشاادد علااى أت أيااا ماات العاارا الساارا
  "مأما بليف.

وأكد كذلك أت الةيط الذب يمارد مت قبل االحتالل على ا سر  الفلسعينييت لام ينقعا ، وأنأام أب 
 ا سر  يعالبوت بالحرمة وال يأمأم الةيول.

الممثاال بعاادم فااتح أب و خفااوص شاارول حماااد قااال إت الحركااة ال تاا ال تتمسااك بشاارعأا الساااب ، و 
محاولااة جدياادة لباارام فاافقة تبااادل، قباال أت تقااوم إساارائيل باافعالا سااراح ا ساار  الفلسااعينييت الااذيت 

 .2011 "ففقة شاليط"أعادف اعتقالأم بعد الفراج عنأم ةمت ففقة التبادل ا ولى 
لحة ماا  إساارائيل، البردوماال عاات إمكانيااة لعااب تركيااا، بعااد إبرامأااا اتفاااا مفااا "القاادد العر ااي"وسااألف 

دور الوسيط الجديد في ففقة التبادل المقبلة، فقال إنم مت الساب   وانام الحاديك عات وسااعة تركياة 
ال أحاد "وأةااف  أو سيرها مت الوساعاف، قبل تلبية شارل الحركاة وجناحأاا العساكرب كتائاب القساام.

سارائيل ساب  وأت سادرف قبال ، مشايرا إلاى أت إ"يقترب مت الملف قبل الفراج عت أسر  ففقة شاليط
 ذلك وأخلف بشرول الففقة الماةية، بفعادة اعتقال ا سر  الذيت أفرجف عنأم.

 1/7/2016القدس العربي، لندن، 
 

 المدنيين في مخيم خان الشيخ لالجئين في سورية جريمة ضد اإلنسانية استهدافالرشق:  .8

السااالمية "حماااد" عاا ف الرشاا ،  أدات عةااو المكتااب السياسااي فااي حركااة المقاومااةبيااروف: -لناادت 
بشّدة "استأداف مخايم خاات الشايال لالجئايت الفلساعينييت بالقفاف المادّمر لمناا ل المادنييت والعاائالف 

 النا حة إليم باعتبار المخيم مالذا  آمنا  لأم".
واعتباااار الرشاااا ، فااااي تفاااارمحاف لاااام، "اسااااتأداف منااااا ل الماااادنييت فااااي مخاااايم خااااات الشاااايح لالجئاااايت 

ت فااي ا يااام ا خياارة بالقفااف الوحشااي جرممااة ةااد النسااانية، راح ةااحيتأا خمسااة بياانأم الفلسااعينيي
 عفل وعدد مت الجرحى"، وف  تعبيره.

 30/6/2016قدس برس، 
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 األمنية "لضرب دعاة الفتنة بيد من حديد" المؤسسةفتح تدعو  .9

م الخماايد، المؤسسااة عالبااف حركااة فااتح علااى لسااات المتحاادك باساامأا أسااامة القواساامي، اليااو  :رام هللا
ا منية بالةرب بيد مت حديد على كل عابك بأمت الوعت والمواعت، وعلى كل أولئك الاذيت يساعوت 

 ".الالهيإلى خل  حالة مت الفلتات ا مني والفوةى وةرب السلم 
، ا هلايفاي حماياة السالم  ا منيةوقال القواسمي، في بيات فحفي، إت حركة فتح تقف م  المؤسسة 

وكانف أحداك مؤسفة وقعف ياوم أماد فاي بلادة يعباد  ب مظأر مت مظاهر الفلتات والفوةى".ومن  أ
مختلفااة منأااا خعياارة، كمااا قتاال  حبجناايت، راح ةااحيتأا ثالثااة مااواعنيت، عاادا عاات إفااابة العديااد بجاارو 

 ةابعي أمت في نابلد برفاص معلو يت للعدالة.
 30/6/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 "إسرائيلـ"أكبر حليف ل المتحدة الوالياتنتنياهو يشكر أوباما:  .11

شكر رئيد الحكومة السرائيلية، بنياميت نتنياهو، الرئيد ا ميركي، باراك أوباما، : بالل ةاهر
 على دعمم لسرائيل، وذلك رسم ا  مة في العالقاف بينأما على مدار سنواف واليتيأما.

اها خالل االحتفال بيوم االستقالل ا ميركي في بيف السفير ا ميركي في لقأوقال نتنياهو في كلمة 
تل أبيب، مساء يوم الخميد، إنم "أرمد انتأا  الفرفة  قدم الشكر للرئيد أوباما ونائب الرئيد 
جو مف بايدت، وو مر الخارجية جوت كيرب، والتأكيد على أت الوالياف المتحدة هي الحليف ا كبر 

 لسرائيل".
وفي الوقف الذب أرجأ فيم التوقي  على اتفاقية المساعداف ا منية ا ميركية لسرائيل، ومحاولة  مادة 
مبل  هذه المساعداف، قال نتنياهو إنم يأمل بأت يجرب التوقي  قرمبا على اتفاا المساعداف ا منية 

 م  الوالياف المتحدة.
في الحفل نفسم، إت "الوالياف المتحدة هي  مت جانبم، قال الرئيد السرائيلي، رؤوفيت رمفليت،

وأةاف رمفليت "أننا ملت موت بأذه العالقاف المتمي ة" وعبر عت  فديقتنا وحليفتنا ا قو  وا هم".
 أملم بتوقي  اتفاقية المساعداف ا منية بأقرب وقف ممكت.

 30/6/2016، 48عرب 
 

 نعيم""بني قرية إجراءات عقابية ضد  يقراننتنياهو وليبرمان  .11
أقر رئيد حكومة االحتالل بنياميت نتنياهو، وو مر الجيش في حكومتم  :خافة ترجمة-الخليل 

أفييدور ليبرمات، ظأر يوم الخميد، إجراءاف عقابية ةد سكات بلدة بني نعيم قةاء الخليل، التي 
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لمدينة ينتمي لأا الشأيد محمد عرايرة، منفذ عملية الععت التي وقعف في مستوعنة مقامة شرا ا
وحسب بيات لمكتب نتنياهو، ففت مشاوراف أمنية عقدف بيت نتنياهو وليبرمات بعد العملية،  اليوم.

تقرر على إثرها فرض عوا أمني على بلدة بني نعيم، وسحب تفارمح العمل التي أفدرف  قارب 
 الشأيد محمد، و دء العمل على تلقي التفارمح المعلوبة لأدم من لم.

عقبا على الأجوم: "القتل المروع لعفلة برمئة نامف في سرمرها يعبر عت شأوة القتل وقال نتنياهو م
وعدم النسانية التي يتمي  بأا الرهابيوت المحرةوت الذيت نواجأأم .. الشعب أجم  يتعاعف م  

 ألم العائلة ويقول للقتلة لت تكسروا إرادتنا".
 30/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 معارضة االتفاق مع تركيا يؤخر تبادل أسرى مع حماس :ئيليإسرامسؤول  .12

قدر مسؤول إسرائيلي رفي  المستو  ةال  في اتفاالف سير مباشرة م  حركة حماد : بالل ةاهر
حول تبادل أسر ، أت معارةة الو راء السرائيلييت، أفييدور ليبرمات ونفتالي بينيف وأييليف شاكيد، 

ل وتركيا، مت شأنأا أت تة  فعوباف أمام مفاوةاف حول ففقة التفاا المفالحة بيت إسرائي
 تبادل أسر .

الجمعة، عت المسؤول السرائيلي قولم إت الخالفاف داخل إسرائيل حول  ونقلف فحيفة "هآرتد" يوم
االتفاا م  تركيا، وا نشعة االحتجاجية التي تقوم بأا عائالف المحتج مت في س ة ةد االتفاا، مت 

 قن  حماد "بشكل خاعئ"، بأت تعالب بثمت مرتف  مت إسرائيل مقابل ففقة تبادل أسر .شأنأا أت ت
وأةاف المسؤول السرائيلي أت الذراع العسكرب لحماد تعنى بموةوع ففقة تبادل أسر ، وتمن  
تدخل القيادة السياسية للحركة في الموةوع، وتتعل  إلى إبرام ففقة تبادل على سرار "ففقة 

 رمر مئاف ا سر  الفلسعينييت مت السجوت السرائيلية.شاليط"، وتح
وقال المسؤول السرائيلي أت معالبة الو راء الثالثة بفرجاء التوقي  على اتفاا بيت إسرائيل وتركيا مت 
أجل إرسام حماد على الفراج عت السرائيلييت المحتج مت لديأا "ال تستند إلى حقائ "، وأت تأثير 

يل وال يمكت استخدام تركيا كوسيط بفمكانم إل ام حماد بفجراء مفاوةاف تركيا على حماد ةئ
 حقيقية، إةافة إلى أت أنقرة ليسف معنية بتدخل حقيقي في هذه القةية.

كذلك تشير التقديراف في جأا  ا مت السرائيلي، وفقا للفحيفة، إلى أنم ال يوجد مبرر لممارسة 
نأا لت تجعل حماد تلّيت موقفأا في هذه القةية، بل أت ةيول اقتفادية على قعاع س ة حاليا،  

 الخعواف الرامية إلى تأدئة الوة  في القعاع ومن  تدهوره إلى حرب جديدة هو المعلوب.    
 1/7/2016، 48عرب   
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 التحريض األرعن على زعبي خصوصا والنواب العرب عموماً ": يجب وقف المشتركة"القائمة  .13
، ما وففتم بالأجوم الفاشي ومحاولة االعتداء "القائمة المشتركة"أدانف  القدد العر ي: –النافرة 

على حنيت  عبي، وحذرف مت انفالف النواب مت أمثال حيليك بار وميكي ليفي وأورت ح ات، عليأا، 
إت التحرمض والأجوم ا رعت على نواب  "القائمة المشتركة"ومحاولة االعتداء عليأا جسديا. وقالف 

دارة حملة تحرمض مسعورة على  "المشتركة" مستمر وفي تفاعد، إذ سب  التأجم على  عبي، وا 
النائبة عايدة توما سليمات رئيسة لجنة المرأة البرلمانية بسبب رفةأا عقد جلساف تتناول قةايا ذاف 

 عاب  أمني تخص الجيش.
المتمثلة بمحافرة أت قتل ناشعي السالم جرممة فييرة مقابل الجرممة الكبر   "المشتركة"واعتبرف 

 مليوني إنسات في س ة السجت ا كبر في العالم وقتل اآلالف في الحرب عليأم.
 بوقف التحرمض ا رعت على  عبي خفوفا والنواب العرب عموما. "المشتركة"وعالبف 

 1/7/2016القدس العربي، لندن، 

 

 بثالثة عوامل يزولعودة في األمم المتحدة: االحتالل أيمن  .14
العر ي: عرح النائب أيمت عودة رئيد القائمة المشتركة قةايا تتعل  بمكانة ودور  القدد-النافرة 

المواعنيت العرب في إسرائيل بعد قةية االحتالل، ةمت كلمة قدمأا في مقر ا مم المتحدة في 
جنيف أمد. وشدد عودة على دور فلسعينيي الداخل الذيت يشكلوت نحو خمد السكات في إسرائيل 

إذا كات قرار تع م  االحتالل يتجاو  المواعنيت "إنأاء االحتالل للةفة وس ة. وتاب   في مأمة
 ."العرب، ففت قرار إنأاء االحتالل ال يمكت أت يكوت دوت الو ت الكمي والنوعي لأم

ميت نتنياهو يدرك ذلك تماما منذ أت كات رئيسا للمعارةة، اوأكد عودة أت رئيد حكومة إسرائيل بني
الذب اعتمد فيم رابيت على النواب العرب، فكات نتنياهو يحّرض لدرجة أنم قال إت الخعر في الوقف 

نما العرب هنا في إسرائيل، موةحا  ا كبر على إسرائيل هو ليد الفلسعينييت في الةفة والقعاع، وا 
 أت رف  نتنياهو نسبة الحسم في انتخاباف الكنيسف ا خيرة جاء كي يخدم أهدافم.

مض نتنياهو على المواعنيت الفلسعينييت وتأويش اليأود عليأم في يوم االنتخاباف واستذكر تحر 
يحّرض نتنياهو علينا كلما "لمجرد أنأم مارسوا حقأم باالقتراع. وأةاف مخاعبا دبلوماسييت أجانب 

اعتلى منفة الكنيسف، وآخر مجأوداتم تفّب في قانوت القفاء الذب ُيععي الح   عةاء 
 ."واب آخرمتكنيسف بعرد ن

وحسب رؤية عودة ففت على المواعنيت العرب أت يرّدوا على العنفرمة ب مادة التفومف، وبالم مد 
مت النةال مت أجل حقأم بالشرعية السياسية الكاملة كونأم أهل الوعت وكونأم مواعنيت، وأيةا 
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الثة: المقاومة، الرأب بتع م  الشراكة العر ية اليأودية. واختتم عودة بأت االحتالل ي ول بعوامل ث
إننا موجودوت بالُبعد الثاني، "العام داخل إسرائيل التي تمارد االحتالل، والةيط الدولي. وتاب  

 . "ونة  كل و ننا لنأاء هذا االحتالل المجرم
 1/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 بالتحقيق مع ليبرمان بتهمة التحريض مندلبليتأيمن عودة يطالب  .15

المستشار القةائي للحكومة مت  أيمت عودة القدد العر ي: عالب رئيد القائمة المشتركة -النافرة 
المتعرف أفييدور ليبرمات بتأمة التحرمض.  دفاعالسرائيلية أفيخاب مندلبليف التحقي  م  و مر ال

جاء ذلك على خلفية ما نشر في ففحتم في الفيسبوك بأنم يشج  عملياف الجيش السرائيلي في 
في ا ساعيل البحرمة  "الرهابياف"ر وفي الجو وعلى اليابسة، كما أنم يشج  العملياف ةد البح

 حتى لو كانوا عةواف كنيسف. في إشارة واةحة للنائبة حنيت  عبي مت القائمة المشتركة.
ولفف عودة في رسالتم للمستشار القةائي أت أقوال ليبرمات هذه هي تحرمض واةح ومباشر ةد 

ت  عبي، وأت ليبرمات مستمر بحملة تحرمةاتم ةد المواعنيت العرب، حيك أت النائبة حني
تفرمحاتم تشج  على العنف ةد المواعنيت والنواب العرب. وأّكد أت سكوف المستشار القةائي 

سيعتبر موافقة على كالمم الخعير وتفرمحاتم التحرمةية. وهذه ليسف  "دفاعال"عت أقوال و مر 
عرض فيأا حنيت  عبي لتحرمض خعير، فقد سب  ودعا ليبرمات لقتلأا بالتلميح المرة ا ولى التي تت
 اليليظ قبل شأور.

 1/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 فاشل في كل شيء سوى بالتحريض على العرب نتنياهوعبي: ز حنين  .16

انفلف، بعد ظأر أمد ا ر عاء، أعةاء كنيسف مت ا ح اب الفأيونية، ةد : محمود مجادلة
ائبة حنيت  عبي، وحاولوا االعتداء عليأا في قاعة الأيئة العامة للكنيسف، أثناء إلقائأا خعاب ا الن

 حول اتفاا المفالحة السرائيلية التركية.
'، إت 'أعةاء الكنيسف أرادوا بأذا النأج الأمجي 48وفي هذا السياا قالف النائبة حنيت  عبي لا'عرب

التي قاموا بأا كانف في مكانأا، وأنأا ال تتعارض م  االتفاا  أت يثبتوا  نفسأم أت حملة التحرمض
 الذب أقدم رئيد حكومتأم على توقيعم'.

وتابعف  عبي أت 'هذا ا مر لت يجدب، فحقيقة االتفاا التركي السرائيلي، وخفوفا البند الذب 
لسرائيلي ينص على دف  إسرائيل لتعويةاف، ما هو إال اعتراف ةمني بارتكاب جيش االحتالل ا
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نما نشال سياسي  جرممة بح  الناشعيت ا تراك، وأننا لسنا بفدد سفينة إرهابييت وال نشال إرهابي، وا 
 نةالي مشروع، وهذا هو التفسير الوحيد لبنود االتفاا'.

وأةافف  عبي أت 'ج ءا مت هذا الأياج اليوسائي  عةاء الكنيسف مت ا ح اب الفأيونية، الذب  
سف مت ح ب 'ييش عتيد' وكتلة 'المعسكر الفأيوني' المعدوديت على ما يسمى بدأه أعةاء كني

'اليسار الفأيوني'، ثم انةم إليأم أعةاء كنيسف مت أح اب اليميت، لم يكت سو  محاولة سياسية 
شعبوية رخيفة لكسب شعبية في الشارع السرائيلي، إذ فقدوا جمي  السبل إليأا، سو  التحرمض 

 على شخفي'.
ف  عبي إلى أت 'كل هذه الدراما الحافلة ال يجب أت تخفي الجرممة الكبر  والرسالة الحقيقية، وأشار 

ةحايا سقعوا للدفاع عت الحرمة ولكسر الحفار عت س ة، التي و تقرمر ا مم المتحدة  10أت هناك 
 ، االحتالل قام بففل س ة عت العالم وعت الحياة'.2020لت تكوت فالحة للعيش بحلول عام 

وأكدف  عبي أنأا ترمد 'االعتذار والتعويض، وسأتبرع بم  عفال س ة و ساعيل حرمة قادمة،  ت ما 
نما نةال واةح وعنيد ةد الحفار'.  يكسر الحفار ليد استيقاظ أخالا مفاجئ للمحتل، وا 

مة، وعت تأديد رئيد الحكومة السرائيلية، بنياميت نتنياهو، بأنم علب مت المستشار القةائي للحكو 
أفيحاب مندلبليف، التدقي  في إمكانية دف  إجراءاف لقفائأا مت عةوية الكنيسف، قالف  عبي 

 'نتنياهو فاشل في كل شيء سو  بالتحرمض على العرب'.
وختمف  عبي 'إذا أراد المستشار القةائي للحكومة إقفائي فليتفةل بذلك، الجثك تحكي مت القاتل 

ذا تم ذلك فلت يب رئ ملفي سو  نتنياهو نفسم، الذب وق  بكلتي يديم على بند ومت الةحية، وا 
ا بالجرممة التي ارتكبف على السفينة'.  التعويض م  الجانب التركي، والذب يشكل اعتراف ا واةح 

 30/6/2016، 48عرب 
 

 تتقاعس في مواجهة فوضى السالح الشرطة: "المشتركة"القائمة  .17
المشتركة ورؤساء السلعاف المحلية العر ية وعائالف  حّمل النواب العرب مت القائمة: قاسم بكرب 

ةحايا العنف، الشرعة السرائيلية مسؤولية تفاقم جرائم العنف في الداخل الفلسعيني وعدم القيام 
بواجبأا في كشف المتسببيت بمقتل العشراف مت العرب في أحداك عنف يشأدها المجتم  العر ي في 

 السنواف ا خيرة.
لنواب العرب ورؤساء سلعاف محلية عر ية وأقارب ةحايا العنف، خالل جلسة وتحدك عدد مت ا

للجنة ا مت الداخلي في الكنيسف، أمد ا ر عاء، بحةور نائب و مر ا مت الداخلي وأعةاء 
 اللجنة.



 
 
 
 

 

 14 ص             3981 العدد:        1/7/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

وعالب المشاركوت الشرعة بالتحرك الجاد في مواجأة العنف وعفاباف الجرام في المجتم  العر ي، 
وندد المتحدثوت بتقاعد الشرعة وعج ها في مواجأة فوةى  جأودها في قةايا هامشية.بدل تركي  

 السالح في المجتم  العر ي.
 30/6/2016، 48عرب 

 
 التركية -إللغاء اتفاق المصالحة اإلسرائيلية  لعلياالمحكمة التماس ل .18

لحمالف العسكرمة قدمف عائالف جنود ومدنييت إسرائيلييت قتل أبناؤهم خالل إحد  ا: رامي حيدر
ا للمحكمة العليا فلسعينيةالعدوانية التي شنتأا إسرائيل على قعاع س ة أو في عملية فدائية  ، التماس 
 يعالبوت فيم بفلياء اتفاا المفالحة التي وقعتم إسرائيل م  تركيا.

ا ومكان ا آ من ا وجاء في مقدمة االلتماد أت اتفاا المفالحة يمنح حماد ملجأ لقياداتأا وأرة 
يخععوت فيم لتنفيذ عملياف ةد إسرائيل، وكذلك يمن  عرد قياداف الحركة مت تركيا ومحاكمتأم 

 فور القبض عليأم خارج الحدود.
يتم إةافة بنود لالتفاا الجديد، تتعأد مت خاللأا تركيا ببذل كافة جأودها  أتوتعالب العائالف 

لمحتج تيت لد  حماد منذ العدوات السرائيلي لعادة جثتي الجندييت هدار سولديت وأوروت شاؤول، ا
 ، وكذلك إعادة الجنود والمواعنيت ا حياء.2014ا خير على قعاع س ة عام 

وكذلك علبف العائالف أت يةاف بند آخر ينص على أت تلت م تركيا بعرد قادة حماد مت 
سياسي واالقتفادب أراةيأا، وعدم السماح هم بالعمل والتخعيط مت على أراةيأا، وقف الدعم ال

 التي توفرها تركيا للحركة.
 30/6/2016، 48عرب 

 
 "8والهند تجريان تجربة على منظومة "باراك  "إسرائيل" .19

أجرف الفناعاف العسكرمة الجوية السرائيلية وسالح الجو الأندب، يوم الخميد، : بالل ةاهر
جر ة في الأند ووففف بأنأا جو. وأجرمف الت –' العتراض فوارمال أرض 8تجر ة لمنظومة 'باراك 

' هي منظومة متعورة للدفاع الجوب مت الفوارمال تعورها شركاف 8يشار إلى أت 'باراك  ناجحة.
 سالح إسرائيلية بينأا شركة 'ألتا' التابعة للفناعاف الجوية و'سلعة تعومر ا سلحة' )رفائيل .

في التجر ة قولأا إنم تم خاللأا اختبار ونقلف القناة الثانية للتلف موت السرائيلي عت مفادر ةالعة 
 ' وحا ف على رةا مندو يت عت   ائت سيشتروت هذه المنظومة.  8كافة مركباف منظومة 'باراك 

 30/6/2016، 48عرب   
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 خر على حدود غزّةآأنفاق حماس تُقّض مضاجع اإلسرائيليين قادًة وشعًبا والحكومة تبني جداًرا  .21
م حالة االرتياح التي يبديأا القادة السياسيوت والعسكرموت في تل أبيب، رس  هير أندراود: –النافرة 

إ اء الوة  االستراتيجي لسرائيل بفعل التفكك الذب تشأده كل مت سورّمة والعراا تحديدا ، والواق  
الذب العر ي المةعرب عموم ا، واآلت توقي  اتفاا الُمفالحة م  تركّيا وا عادة تعبي  العالقاف بيت 

رة وتل أبيب، وُمباركة حركة المقاومة السالمّية لأذا االتفاا، رسم كّل ذلك، تعمل القيادة ا منية أنق
السرائيلّية على بناء جدرات دفاعية تحميأا مت الأجماف البرمة في أب مواجأة مقبلة م  المقاومة 

إلى من  تسلل  في لبنات وقعاع س ة، بالةافة إلى جدار الففل م  الةفة المحتلة الذب يسعى
الفدائييت إلى داخل ما ُيّسمى بالخط ا خةر، فةال  على دوٍر توظيفيٍّ لم يتفل بةم أراٍض 

 فلسعينية في الةفة إلى الحدود التي أعلنتأا الدولة العبرّمة.
وبعدما أوحف إسرائيل مرار ا وتكرار ا، بمناسبٍة أْو بييرها، بأّنأا باتف تملك تكنولوجية تسمح لأا 

شاف أنفاا المقاومة، التي باتف ُتشّكل مفدر تأديد جدب للمستوعناف الجنو ية، ال بل أكثر باكت
ا   ستراتيجي ا على دولة االحتالل، امت ذلك، باف يعتبرها قادة تل أبيب تأديد 

العبرّمة عت قرار قيادة المؤسسة ا منية بناء خط دفاع جديد ” يديعوف أحرونوف“كشفف فحيفة 
دود م  س ة، ما يفترض أْت يوفر حال  نأائي ا لمشكلة ا نفاا. ويكشف هذا القرار عت على امتداد الح

أّنم ال دقة للمعلوماف التي نشرف حول تكنولوجيا ا نفاا، فيما لفتف الفحيفة إلى أّت الخط سيشمل 
ا أمتار ا عّدة  بناء جدار إسمنتي محفور على عم  عشراف ا متار في باعت ا رض، ومرتف  أية 

 فوا سعح ا رض.
وبحسب المفادر السرائيلّية، التي اعتمدف عليأا الفحيفة في تقرمرها، فقد كانف التوقعاف تشير 

، لكت وف  الخعوة الجديدة، ستفل كلفة الشواكلإلى أتّ بناء جدار كأذا سيكلف عشراف ملياراف 
  .شيكل 382دوالر أميركي =  100مليار شيكل ) 2.2البناء إلى 
كلم  60لجدار، وف  معاييره ومواففاتم، ا ّول مت نوعم إسرائيلي ا. وسيكوت بناؤه على امتداد كما أت ا

حول القعاع، وسيمثل عملي ا منظومة الدفاع الثالثة التي تبنيأا إسرائيل على امتداد الحدود م  
ا بأّت المنظومة ا ولى بنيف في التسعينياف مت القرت الماةي بعد التوق ي  على اتفاا القعاع، علم 

أوسلو، والثانية بعد قرار االنففال ا حادب عت س ة، الذب نفّذه رئيد الو راء السرائيلّي ا سب ، 
، لكت هاتيت المنظومتيت لم توفّرا حال  لتأديد 2005أرئيل شاروت، في آب )أسسعد  مت العام 

 ا نفاا، كما أّكدف المفادر عينأا.
هذه الُعجالة إلى أّت إسرائيل تشّيد جدار ا آخر في مقاع  على الحدود ومت ا همّية بمكات الشارة في 

م  لبنات، حيك توجد مستوعناف إسرائيلية قرمبة جدا مت الحدود. وأشارف الفحيفة العبرّمة في 
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تقرمرها إلى أّت القرار بخفوص الحدود م  لبنات، تّم اتخاّذه بعد إعالت ا ميت العام لح ب هللا، 
فر هللا، أت الح ب في أب حرب مقبلة سيسيعر على الجليل، وهو ا مر الذب تأخذه السّيد حست ن

القيادة العسكرّمة السرائيلّية على محمٍل كبيٍر مت الّجد. على فعيد آخر، فرح مفدر رفي  في 
حماد? ستكوت آخر مواجأة “الجأا  ا منّي السرائيلّي للفحافييت، بأّت المواجأة المقبلة م  حركة 

أة أت إسرائيل ستسعى للقةاء على حكم الحركة في القعاع، وهو ما يثير التساؤل عت كيفية لج
 الجم  بيت هذا التوجم و ناء الجدار الدفاعي.

 م  ذلك، قال المسؤول إّت على إسرائيل الحذر مت الميامراف. 
قد أكد خالل ، "هآرتد“ويأتي ذلك، بعدما كات و مر ا مت، أفييدور ليبرمات، كما نقلف فحيفة 

لقائم ا ول م  قيادة الجيش أّنم لت يخوض حرب خيار، على حّد وففم. المسؤول ا مني نفسم قال 
إّنم ما مت سبب لمنح حماد ميناء في س ة، واففا  ذلك بالأراء المعل . لكّت و مر الموافالف 

لقامة ج مرة افعناعية ، عت تأييده 16الا” هرتسيليا“واالستخباراف، إسرائيل كاتد، أعرب في مؤتمر 
قبالة شواعئ القعاع تتةمت جسر ا برم ا لنقل ا شخاص والبةائ ،  ّت هذا، قال الو مر السرائيلّي 
مت شأنم تخفيف الةيول على سكات القعاع وتسرم  وتيرة انففالم عت إسرائيل، على حّد تعبيره. 

فلف إلى ذروتأا، فبعد أْت اتخّذف على فلٍة بما سلف، يبدو أّت حالة االرتباك السرائيلّية و 
الحكومة السرائيلّية قرار ا بوة  خعتيت لخالء السكات مت جنوب الدولة العبرّمة وشمالأا في حال 
اندالع مواجأة م  حماد أْو م  ح ب هللا، كشفف القناة العاشرة في التلف موت السرائيلّي أمد 

سة ا منّية والسياسّية في تل أبيب حول إخراج ا ر عاء النقاب عت أّت هناك خالفاف بيت المؤس
ا أّت إسرائيل منذ إقامتأا  الخّعة إلى حّي  التنفيذ، حيك ُيعارض الُمستو  السياسّي هذه الخّعة،  اعم 

، ”الرهابييت“لم ُتقدم على عملية مت هذا القبيل، كما أّت إخالء السّكات مت شأنم أْت يمنح التنظيميت 
ا منّي سيجتم  التخاذ قراٍر -وشّدّد التلف موت على أّت الكابينيف السياسيّ   ة.حماد وح ب هللا جائ

نأائّي يحسم القةية والنقاش الّحاد بيت الُمستوميت ا منّي والسياسّي في إسرائيل، بحسب المفادر 
 السياسّية وا منّية الرفيعة في تل أبيب.

 30/6/2016، رأي اليوم، لندن

 

 تسعى لنزع شرعيتهاغير حكومية من منظمات  "إسرائيلـ"قلق ب الصحافة اإلسرائيلية: .21
حذرف دراسة إسرائيلية نشرها موق  "ميدا" مت ت ايد عدد المنظماف سير الحكومية التي تسأم في 
"تشويم فورة إسرائيل" أمام الرأب العام العالمي، مت خالل ما اعتبرتأا "خارعة العرم " الخافة 

 سار الراديكالي الذب يتعمد الساءة لسرائيل في المحافل الدولية.بالمنظماف ا ورو ية والي
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وأشار معّد الدراسة الباحك ماتات فيل  إلى أت هذه المنظماف ترفد السياسة السرائيلية في كل 
المناع ، وتة  نفب عينيأا هدفا مفاده المد بشرعية إسرائيل، ومتأمونأا بممارسة تعأير عرقي، 

قامة نظام ففل عن  فرب أبارتأايد، وتنفيذ أحكام إعدام وممارسة التعذيب.وا 
إت السنواف ا خيرة  -وهو السكرتير العام لمنظمة "إم ترتسو" اليمينية السرائيلية-وقال الباحك 

شأدف ت ايدا في حجم االنتقاداف الموجأة ةد السياسة السرائيلية مت قبل الحكوماف ا ورو ية، 
 العاملة في مجال ن ع شرعية إسرائيل.التي تقوم بتمومل المنظماف 

نما تحاول  وأةاف أت هذه المنظماف ال تكتفي بتوجيم انتقاداف ةد سياساف إسرائيلية بعينأا، وا 
 ع عة أسد قيام الدولة السرائيلية ذاتأا، مما يشكل تحديا حقيقيا ينبيي مواجأتم،  ت الرسالة 

 الح  في القيام أساسا. ا ساسية لأذه المنظماف هي أت إسرائيل ليد لأا
وأوةحف الدراسة أت عمل هذه المنظماف سير الحكومية يترك  في منعقة النقب، حيك التجمعاف 
البدوية التي تشكل مادة إعالمية وحقوقية كافية لإلشارة إلى أت إسرائيل ترتكب جرائم ةد النسانية، 

دمتم منظمة "عدالة" اتأمف فيم حيك ناقشف لجنة حقوا النسات في االتحاد ا ورو ي تقرمرا ق
إسرائيل بفقامة نظام أبارتأايد وحكم عسكرب في هذه المناع ، وأنأا تمأد العرم  القتالع العرب 

 البدو منأا.
 

 جرائم حرب
وحول الوة  في ساحة س ة، قالف الدراسة إت المنظماف سير الحكومية، تجتأد في اتأام الجيش 

، مت 2014انتأاك القانوت الدولي خالل حرب س ة ا خيرة عام السرائيلي بارتكاب جرائم حرب، و 
 خالل توثي  إفاداف سلبية ةد الجيش السرائيلي.

أما عت الوة  في الةفة الير ية، فقد أشارف إلى ما وففتأا فناعة التحرمض المعادب لسرائيل، 
م العدام ةد منفذب واتأامأا بتعبي  أنظمة الففل العنفرب في شوارع وعرا الةفة، وتنفيذ أحكا

العملياف الفلسعينية خالل الموجة ا خيرة التي اندلعف في أكتو ر/ تشرمت ا ول الماةي، إةافة 
للقيام بحمالف دورمة لأدم منا ل الفلسعينييت ومفادرة أمالكأم، كج ء مت سياسة العقاب الجماعي 

 في المناع  الفلسعينية المحتلة.
ة القدد، تتأم المنظماف الحقوقية الحكومة السرائيلية بممارسة وعند الحديك عت الوة  في مدين

عملية ترحيل جماعي "ترانسفير" ةد فلسعينيي القدد، كاشفة عت سلسلة مت الحفرماف ا ثرمة 
السرائيلية في بلدة سلوات، مشيرة إلى أت الوة  المعيشي في شرقي القدد نموذج للتميي  والنقص 
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ف  المقدسييت للعيش خارج حدودها، بأدف المحافظة على ا سلبية في الخدماف، وهي ظواهر تد
 اليأودية في المدينة على حساب الفلسعينييت.

وختمف الدراسة بالقول إت التقارمر التي تفدرها المنظماف السرائيلية الحافلة على تموملأا مت 
لقيام بتفكيك المجتم  الدول الير ية، السيما ا ورو ية، يمكنأا مت دوت إعالا رفافة واحدة ا

حداك ه اف في المشروع الذب يحيا مت خاللم، باالستعانة بالدعم الدولي الخارجي  السرائيلي، وا 
 الستكمال الةيط على إسرائيل.

 1/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مسؤولون إسرائيليون: االتفاق مع تركيا أهاننا .22
ليوم الثاني على التوالي في الفحافة السرائيلية، توافلف االنتقاداف لالتفاا التركي م  إسرائيل ل

و عمف أت فيم تنا الف إسرائيلية للجانب التركي، مقابل تحقي  ا خير إنجا اف تفوا ما حفل عليم 
 الجانب السرائيلي.

وقال الكاتب السرائيلي في فحيفة "معارمف" نداف هعتسني إت اتفاا إسرائيل للمفالحة م  تركيا 
 وم وهو سير معقول، وأةاف أت إسرائيل رفعف بموجبم الراية البيةاء أمام ا تراك، لم يكت لم ل

وتسبب لأا بأةرار عديدة، في حيت حفل الرئيد التركي رجب عيب أردوسات على جائ ة بسبب 
، ور ما يدفعم ذلك لم احمة إسرائيل في سيعرتأا على 2010إرسالم سفينة مرمرة إلى شواعئ س ة في 

 سي.الحرم القد
و اد أت االتفاا السرائيلي م  تركيا أفقد إسرائيل الجانب الردعي، وعمل على تيييب الكرامة 
الوعنية، وأظأرها كما لو كانف تعيش في ر مة مت المشاكل، وتبحك عت أب اتفاا لتعبي  عالقاتأا 

 ائيل.بأب ثمت، م  أت تركيا هي الدولة التي تعاني اليوم مت ا  ماف والمشاكل وليسف إسر 
 

 االتفاق ُمضر
وأكد الكاتب أت االتفاا أةر كثيرا عالقاف إسرائيل م  فديقاتأا في اليونات وقبرص وحتى مفر، 
وهو ما يعني أنأا دفعف ثمنا كبيرا وسير مقن  مقابل بةاعة تركية يرمدها ا تراك أكثر مت 

 السرائيلييت.
ال لم بفحيفة معارمف أنم بدال مت استيالل ورأ  الدبلوماسي السرائيلي الساب  إيلي أفيدار في مق

إسرائيل الةعف الذب يمر بم أردوسات داخليا وخارجيا قدمف لم عوا النجاة باتفاقأا معم، مشيرا 
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إلى أت إعادة قراءة السرائيلييت للتعوراف الحافلة في الشرا ا وسط، تظأر أنم كات بفمكانأم 
نجا اف أكثر م    ا تراك.تحفيل اتفاا سياسي أفةل وا 

وذهب أفيدار إلى أت االتفاا التركي السرائيلي منح مشروعية لحركة المقاومة السالمية )حماد ، 
وهي العرف الثالك في االتفاا، وباف مت ح  التنظيم تلقي مساعداف مباشرة مت تركيا، ويحظى 

ب س ة ا خيرة بتيعية إعالمية سير مسبوقة، وأفبح بفمكانم ترميم ا ةرار التي تلقاها عقب حر 
 .2014عام 

وقال الدبلوماسي الساب  إت ا هم مت كل ما سب ، أت كل سفينة تركية للمساعداف تفل مت ميناء 
أسدود إلى س ة سيعني عودة س ة إلى واجأة ا حداك مت جديد، وتفبح على جدول ا عمال 

 الدولي.
االتفاا يمنحأا هواء وأةاف أت حماد كانف تفةل إ الة الحفار بشكل كلي عت س ة، لكت 

 للتنفد، وا هم أنأا حفلف عليم مجانا دوت ات تدف  أب ثمت لسرائيل.
 

 صفر إنجازات
وفي سياا متفل، قالف رئيسة ح ب "ميرتد"  هافا سالؤوت إت االتفاا م  ا تراك يساوب ففر 

يل، وداعم للجماعاف إنجا اف؛  ت نتنياهو منح باتفاقم م  أردوسات شرعية إقليمية لنظام معاد لسرائ
المعادية لأا دوت إعادة جثاميت الجنود السرائيلييت، ودوت إةعاف حركة حماد مقابل دف  

 تعويةاف هائلة لألتراك.
ورأف ال عيمة الح  ية في حديك لموق  "وملال" الخبارب أت االتفاا سيئ لسرائيل بيت  عيميت 

اف في لعبة تافأة على حساب العالقاف وففتأما بأنأما فاقدا المسؤولية، وأةاعا سف سنو 
 بيت البلديت. االستراتيجية

وهاجم الجنرال سيورا آيالند رئيد لجنة التحقي  في أحداك سفينة مرمرة، والرئيد الساب  لمجلد 
ا مت القومي السرائيلي االتفاا م  تركيا، وقال في حوار م  الموق  الخبارب المذكور إت إسرائيل 

في الكميت الذب يعده لأا أعداؤها، فقد كات بالمكات استعادة جثاميت قتالها في س ة تق  في كل مرة 
 مت خالل هذا االتفاا.

وأةاف أت أردوسات يقود خعًّا أيديولوجيا معاديا لسرائيل، وهو خط قوب جدا، حتى إت المنظومة 
ف، وجاءف منظومة أخر  عاما تيير  12ا منية التركية التي ارتبعنا معأا بعالقاف وثيقة جدا قبل 

 بتوجأاف ميايرة.
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ورأ  الجنرال أت االتفاا كات ةرورما لتركيا وليد لسرائيل، وكات بفمكات ا خيرة أت تعيش دونم؛ 
 وهو ما يعني أنم تم التسرع بشكل كبير في إبرام االتفاا.

 1/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 خطار تدمير عشرات آالف البيوتتستعد لمواجهة أ 48فلسطينيي لالهيئات الشعبية  .23
في ا سبوع الحالي،  48أقرف الأيئاف الشعبية التمثيلية لفلسعينيي : برهوم جرايسي - النافرة

الشروع بحملة شعبية واسعة للتفدب للمخعط الحكومي القاةي بتدمير آالف البيوف العر ية، 
سياسة تةيي  الخناا  بذرمعة ما يسمى "البناء سير المرخص"، الذب يبنى اةعرارا بسبب

، ومن  توسي  مناع  نفوذ البلداف العر ية، وحرمانأا مت مساحاف للبناء. وقد رفدف السرائيلية
 مي انية نفف مليار دوالر لقامة وحدة خافة مت الشرعة لتنفيذ جرائم التدمير. السرائيليةالحكومة 

عاقم خاص يشارك فيم مندو وت عت  إقامةعت  48وأعلنف لجنة المتابعة العليا لقةايا فلسعينيي 
اللجنة، ومندو وت عت القائمة المشتركة في الكنيسف، وعت اللجنة القعرمة لرؤساء المجالد البلدية 

، وةمات تفعيل الشارع الفلسعيني السرائيلية، لمتابعة المؤامرة 48والقروية العرب في مناع  
 لمواجأتأا.

 ا سبوعيتم نتفاجأ مت المخعط الحكومي المعلت في وقال رئيد المتابعة محمد بركة، إننا ل
على  إنماا خيرمت  ت هذه الحكومة ليسف قائمة على خعب وّد الجماهير العر ية وفيانة حقوقأا، 

تأجيج العداء والتحرمض عليأا و ت االشترال لتنفيذ ما يسمى بالخعة االقتفادية كات مشموال في 
المخعط أنم دخل مرحلة البلورة ا خيرة، وهو يتةمت مخاعر  فييتأا الرئيسية إال أت جديد هذا

جدية، قرمبة للتنفيذ، لتدمير آالف البيوف العر ية. وقال إت الخعة االقتفادية في مرك ها هدفات: 
ا ول وةعأا في سياا اشتراعي لتبرمر مخعط تدمير البيوف العر ية، بموا اة تكثيف محاوالف 

انيا، محاولة اختالا مخععاف وهمية لتحسيت أوةاع الجماهير العر ية، تدجيت جماهيرنا العر ية. وث
 .OECDلعرحأا أمام منظمة التعاوت للدول المتعورة  

وقالف اللجنة القعرمة لرؤساء البلدياف العرب في بيات لأا أمد، إت سالبية ما يسمى "البيوف العر ية 
ء"، إنما هي نتيجة وردا على سياساف التةيي  سير المرخَّفة" ليسف تجاو ا  لما تسمى "قوانيت البنا

والخن  التي تمارسأا المؤسسة السرائيلية منأجيا ، ةد المواعنيت العرب وسلعاتأم المحلية، 
خفوفا  فيما يتعل  بتوسي  مناع  النفوذ والبناء والخرائط الأيكلية للمدت والقر  العر ية. وعليم ففت 

"البناء سير المرخَّص في المجتم  العر ي"، تكمت في اعتماد  المرجعية الفحيحة لمواجأة ما يسمى
وتعومر ُمبادرة اللجنة القعرمة بأذا الخفوص والتي تبنَّتأا معظم الأيئاف التمثيلية، وفي مقدمتأا 
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لجنة المتابعة العليا، وُعرةف ُمنذ عّدة سنواف على جمي  المسؤوليت الحكومييت، دوت أت تجد أب 
ساتأا. تجاوب معأا مت قبل  الحكومة ومؤسَّ

 1/7/2016، الغد، عّمان
 

 سالحها النووي بالغموض والسرية؟ "إسرائيل"لماذا تحيط  .24
السالح النووب أحد أبر  ا سرار العسكرمة المرك مة السرائيلية، والتي يكاد  دّ يع: أحمد فقر –س ة 

ما يعرح سؤاال مأما؛  يكوت الحديك عنأا منعدما إلى حد كبير في مختلف المحافل السرائيلية؛
حول السبب في سياسة اليموض والسرمة الذب تلف بم "إسرائيل"، هذه التكنولوجيا النووية المتقدمة، 

لى أب مد  وفلف في تعومرها؟!  وا 
 

 قدرات نووية
على معاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية" في الشرا ا وسط؛ لكنأا  1996وقعف إسرائيل عام 
مت الشأر الجارب، عت  20ا أبدا"، وفقا لموق  "المفدر" السرائيلي الذب نقل في "لم تفادا عليأ

رئيد الحكومة السرائيلي، بنياميت نتنياهو قولم: "إسرائيل تدعم المعاهدة وأهدافأا ولذلك وقعف 
 عليأا، أما قةية المفادقة فأي متعلقة بالسياا القليمي وبالتوقيف المالئم". 

ف على المعاهدة ولم تفادا عليأا بعد وهي: أمرمكا، مفر، الأند، الفيت، وتوجد سب  دول وقع
 إيرات، كورما الشمالية، وباكستات. 

وأوةح الخبير في الشأت السرائيلي عدنات أبو عامر، أت االحتالل السرائيلي "اعتمد منذ تأسيد 
روعم النووب ب عامة دولتم، وتحديدا في أواخر خمسينياف القرت الماةي؛ حيت شرع في تنفيذ مش

شمعوت بير  )كات وقتأا مدير عام و ارة الدفاع السرائيلية  ودعم فرنسا الواةح؛ على سياسة 
 اليموض، وعدم الكشف عما لديم مت قدراف نووية أو هيدروجينية أو سيرها". 

خافة " أت "إسرائيل"، أرادف أت "تحتفظ بأذا اليموض  هداف ردعية، و 21وأكد أبو عامر لا"عر ي ا 
العرب على مدار الساعة"، الفتا إلى أت "المععياف الدولية تشير إلى أت إسرائيل تمتلك ما ي مد عت 

 رأسا نووية".  80
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 الرقابة الدولية
وأةاف أبو عامر: "حرفف إسرائيل أيةا على أت تبقي مشروعأا النووب بعيدا عت أعيت الرقابة 

د أت أحد أسباب قوة هذا السالح؛ أت يبقى سامةا بعيدا عت الدولية"، مشيرا إلى أت "االحتالل يعتق
 الكشف أو الحفائياف وا رقام الخافة بم". 

وقال الخبير في الشأت السرائيلي: "في اللحظة التي يتم الكشف فيأا عت أب معلوماف عت هذا 
أت تبقى قدراتم السالح؛ سيفتقد كثيرا مت هيبتم أمام الدول العر ية، ومت هنا يفر االحتالل على 

النووية قيد التكأت والتخميناف"، منوها إلى أت ما سب  هو السبب في "رفض االحتالل بدعم أمرمكي 
يرات".   سر ي، أب رقابة دولية أو عملياف تفتيش مت قبل الوكالة الدولية للعاقة الذرمة، أسوة بالعرا وا 

نحأا "فيتو كبير، على أب توجم دولي ورأ  أت استمرار الدعم ا مرمكي والير ي لا"إسرائيل"، يم
لجراء تفتيش ميداني على المفاعالف النووية السرائيلية"، مةيفا: "هذا يععي إسرائيل فرفة لكسب 
الوقف، مت أجل مواكبة قدراتأا النووية الفتاكة؛ بحيك تبقى الدولة الوحيدة في المنعقة التي تمتلك 

 هذا السالح بعيدا عت أب رقابة دولية". 
مت جانبم؛ أكد المتاب  والمختص في الشأت السرائيلي، عمر جعارة، أت "إسرائيل تمتلك ثالثة 
مفاعالف نووية؛ المفاعل النووب في ديمونا جنوب فلسعيت المحتلة، وفي الشمال مفاعل سوروكا 
 النووب والثالك سرب"، منوها إلى أت االحتالل "قام بفتح مفاعل سوروكا أمام الفحفييت؛  نم

 مخفص للبحك العلمي". 
 

 الوقود النووي 
"، إلى "شأادة الخبير النووب السرائيلي مردخاب فعنونو الذب عمل في 21ولفف في حديثم لا"عر ي

عاما، لتسرمبم معلوماف حول تعومر إسرائيل  سلحة نووية،  18مفاعل ديمونا، وسجنتم إسرائيل 
را ممت عملوا في مفاعل ديمونا الخعير جدا؛ والتي دا مت خالها ناقود الخعر"، مؤكدا أت "كثي

 أفيبوا بمرض السرعات في الجلد، وتعالب الحكوماف السرائيلية بتعويةأم". 
وأوةح جعارة، أت إحاعة "إسرائيل" البرنامج النووب الخاص بأا بالسرمة واليموض؛ يأتي مت 

التي تعتبر نفسأا راعية حقوا خشيتأا أت يتسبب بالحرج  مرمكا؛ وهي الراعي الحقيقي لالحتالل، و 
 مرمكا  -نووية وسيرها  –النسات في العالم"، ملمحا إلى إمكانية "وجود مخا ت أسلحة استراتيجية 

 في إسرائيل". 
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ورأ  المختص في الشأت السرائيلي أت رفض "إسرائيل" التوقي  على اتفاقية عدم انتشار ا سلحة 
، كاشفا عت أت "إسرائيل" "كانف تجرب تجار أا النووية في النووية، يأتي مت أجل "حماية نفسأا"

 جنوب أفرمقيا قبل سقول النظام العنفرب ووفول نيلسوت مانديال للحكم". 
وحول عرا حفول "إسرائيل" على الوقود النووب، أفاد جعارة أت "إسرائيل تمكنف مت شراء كمياف 

قب انأياره؛ وهو الذب كات يمتلك مخ ونا هائلة مت اليورانيوم المخفب مت االتحاد السوفياتي ع
 كبيرا جدا مت تلك المادة"، معتبرا أت "امتالك إسرائيل للسالح النووب ال يةمت لأا ا مت". 

وأةاف: "استخدام إسرائيل للسالح النووب بمثابة االنتحار، وكتابة شأادة وفاة مؤكدة للدولة 
 االحتالل".

 30/6/2016، "21موقع "عربي 
 

 2016طفاًل فلسطينيًا منذ مطلع  712اعتقال : األسرى  ون شؤ هيئة  .25
، إت النفف ا ول مت العام الجارب شأد "هيئة شؤوت ا سر  والمحررمت"قالف : الفي رائد- س ة

حالة اعتقال في  712أكبر حملة اعتقاالف جماعية ومت دوت تميي ، نفذتأا قواف االحتالل مت بينأا 
 عاما . 18إلى  11 ففوف ا عفال القافرمت مت عمر

عت  %83.5وقال رئيد الأيئة عيسى قراق  أمد الخميد، إت هذا العدد شكل  مادة كبيرة بنسبة 
لألعفال  يالفترة نفسأا مت العام الماةي، ما يوةح االستأداف المنأجي والرسمي السرائيل

 .القافرمت
رأفف حمدونة القو  الوعنية ا سير المحرر  "مرك  ا سر  للدراساف"إلى جانب ذلك، عالب مدير 

والسالمية، والمؤسساف العاملة في مجال ا سر ، والمنظماف الحقوقية والنسانية، ووسائل العالم 
المرئية والمقروءة والمسموعة بالبدء ببرنامج مساند وداعم لألسر  في السجوت في ظل الخعواف 

 سجوت بحقأم.الجماعية االحتجاجية الرافةة النتأاكاف إدارة مفلحة ال
 1/7/2016الخليج، الشارقة، 

 
 مواطنا في الضفة والقدس 21تعتقل  قوات االحتاللاألسير: نادي  .26

فلسعيني أت قواف االحتالل اقتحمف مخيم  أمنىذكر مفدر : ووكاالف –أحمد رمةات   -رام هللا 
خاللأا قنابل  أعلقفمواجأاف م  شبات مت المخيم،  اندالع إلى أد الدهيشة جنوب بيف لحم، ما 

 وأةافبحاالف اختناا جراء استنشاقأم اليا  المدم .  إفابافعت وقوع  أسفرفاليا  والفوف، 
 أت جنود االحتالل داهموا في المخيم عددا مت منا ل المواعنيت."المفدر 
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 13قواف االحتالل السرائيلي اعتقلف  أتالفلسعيني في بيات فدر عنم  ا سيرذلك، قال نادب  إلى
 إلىمت مدينة القدد المحتلة، واقتادهم  أخرمتمحافظاف الةفة الير ية، وثمانية  أنحاءعينيا  في فلس

 .ا منية أجأ تأا أقبيةمراك  التحقي  في 
كما اندلعف مواجأاف عنيفة، بيت قواف االحتالل السرائيلي وشبات فلسعينييت في بلدة سلوات بمدينة 

وف وسا  دوت إفاباف، فيما رد الشبات بفلقاء  جاجاف القدد، تخللأا إعالا رفاص، وقنابل ف
 .حارقة

 1/7/2016المستقبل، بيروت، 
 

 خان الشيح ينذر بمخطط تدمير كامل للمخيم وتكرار سيناريو مخيمفي  ى جر ما : "مجموعة العمل" .27
 اليرموك

دعف "مجموعة العمل مت أجل فلسعينيي سورمة"، الحكومة السورمة إلى الكف عت االستأداف 
 المتوافل للمدنييت مت الالجئيت الفلسعينييت والنا حيت عت مخيماتأم داخل "مخيم خات الشيح".

وحّذرف المجموعة في بيات لأا يوم الخميد، مت أت "مخيم خات الشيح لالجئيت الفلسعينييت في 
رمف دمش  في سورمة يتعرض إلى قفف عنيف ومباشر بمقاتالف حر ية يعتقد بأنأا روسية وأخر  

 ورمة منذ عدة أيام مما أوق  دمارا هائال  با رواح والممتلكاف العامة والخافة".س
قليمي مرمب، ينذر بمخعط تدمير كامل  وأشارف إلى أت ذلك "يجرب في ظل فمف وتعتيم دولي وا 

 للمخيم وتكرار سينارمو مخيم اليرموك ومخيم حندراف ومخيم سبينة لفراسم مت سكانم وتأجيرهم".
جموعة العمل مت أجل فلسعينيي سورمة"، "استأداف المدنييت مت الالجئيت الفلسعينييت وأدانف "م

وما يتعرةوت لم مت تجاو اف خعيرة ودعف إلى احترام وتعبي  المواثي  والمعاهداف الدولية 
 الناظمة لحماية المدنييت  مت الن اعاف المسلحة".

م وفتح العرا والسماح الفورب للعواقم ودعف المجموعة، إلى "كسر الحفار المفروض على المخي
الجرحى وانتشال ةحايا القفف مت تحف ركام المنا ل وتقديم  لنقاذالعبية بالدخول إلى المخيم 

 المعوناف والخدماف العبية السعافية الال مة".
 30/6/2016، قدس برس

 
 قوات االحتالل تعتدي على مزارعي حدود غزة في أكثر من محور .28

ف االحتالل السرائيلي عدة اعتداءاف ةد قعاع س ة، واستأدفف م ارعيت خالل س ة: شنف قوا
عملأم في حقولأم القرمبة مت المناع  الحدودية. وقال شأود عيات إت قواف االحتالل أعلقف في 
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ساعاف الفباح النار مت الرشاشاف الثقيلة فوب الم ارعيت وأراةيأم على الحدود الشرقية لوسط 
 .وجنوب قعاع س ة

 "كيسوفيم"وذكروا أت قواف االحتالل المتمرك ة في ا براج العسكرمة القرمبة مت محيط موق  
العسكرب جنوب شرا مدينة دير البلح، وسط القعاع، أعلقف نيرانا كثيفة مت الرشاشاف الثقيلة على 

ة دوت مجموعة مت الم ارعيت حاولوا الوفول إلى أراةيأم. وحال العدوات الذب أوق  خسائر مالي
 تمكت الم ارعيت مت الوفول إلى حقولأم والعمل هناك كما هو معتاد.

كذلك قامف قواف أخر  مت جيش االحتالل تتمرك  على الشرمط الحدودب شرا بلدة القرارة، الواقعة 
على الحدود الشرقية لمدينة خات يوند جنوب القعاع، بفعالا النار فوب أراةي الم ارعيت، شرا 

ل  عت وقوع إفاباف، سير أنأا أحدثف حالة مت الأل  في ففوف الم ارعيت والسكات البلدة. ولم يب
 القاعنيت على مقر ة مت الحدود، خشية مت تعرةأم لخعر الفابة.

 1/7/2016القدس العربي، لندن، 
 

 والد الشهيد طرايرة وُيغلق مداخل بلدة "بني نعيم" شرق الخليل يعتقلاالحتالل  .29
أسل  جيش االحتالل السرائيلي، ظأر يوم الخميد، مداخل : خلدوت مظلوم، فقيم فيوس-الخليل 

بلدة بني نعيم شرقي الخليل )جنوب القدد المحتلة ، عقب استشأاد أحد الشبات الفلسعينييت 
 برفاص االحتالل في مستوعنة "كرماف أر  ".

عام ا ،  45عرايرة ) وقال مراسل "قدد برد" في الخليل، إت قواف االحتالل اعتقلف المواعت نافر
عام ا  منفذ عملية الععت في مستوعنة "كرماف أر  "  17وهو والد الشأيد الشاب محمد عرايرة )

 شرقي الخليل.
بأت شاب ا فلسعيني ا تسلل لداخل أحد المنا ل في مستوعنة  أفادهوكانف وسائل إعالم عبرمة، قد 

سعينية شرقي الخليل ، وقتل مستوعنة وأفابأا كرماف أر   )مستوعنة إسرائيلية ُمقامة على أراٍض فل
 والدها بجراح خعيرة عقب ععنأما؛ قبل أت يتم إعالا النار عليم واستشأاده.

وفي السياا ذاتم، ذكر رئيد بلدية بني نعيم، محمود منافرة، أت آلياف إسرائيلية أسلقف جمي  
ترابية ومنعف المواعنيت ومركباتأم مت المداخل الرئيسية للبلدة )شرقي الخليل  بالحجارة والسواتر ال

 الدخول والخروج.
وأشار في تفرمحاف لا "قدد برد" أت جيش االحتالل دهم من ل عائلة الشأيد محمد عرايرة في 

 بلدة بني نعيم، بعد ساعاف مت استشأاده وقام جنود االحتالل بالتحقي  م  أفراد عائلتم.
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د"، إت قواف كبيرة مت جيش االحتالل اقتحمف من ل وقال محمد عرايرة )عم الشأيد  لا "قدد بر 
شقيقم نافر، وقامف بتفتيشم وتخرمب محتوياتم بشكل همجي؛ قبل أت تخة  أشقاء وأقارب الشأيد 

 لا "تحقي  ميداني".
وأوةح أت جيش االحتالل قام باعتقال والد الشأيد محمد عرايرة، بعد التحقي  معم في المن ل ونقلم 

 لجأة مجأولة.
ندلعف مواجأاف "محدودة" بيت الشبات الفلسعينيت وجنود االحتالل، خالل اقتحام بلدة بني نعيم، وا

 تخللأا إعالا االحتالل قنابل اليا  المسيل للدموع فوب المواعنيت.
 30/6/2016، قدس برس

 
 ثالثةإلى  إسطنبولرام هللا: ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في تفجير  .31

أعلنف و ارة الخارجية الفلسعينية، اليوم الخميد، عت ارتفاع : خلدوت مظلوم، يميوسف فق-رام هللا 
 إسعنبولعدد الةحايا الفلسعينييت الذب قتلوا جّراء "الأجوم الرهابي" في معار "أتاتورك" بمدينة 

 التركية الثالثاء الماةي، إلى ثالثة عقب وفاة عفل فلسعيني متأثر ا بجراحم الخعيرة.
أعوام  توفي   3ارة في بيات فحفي تلقتم "قدد برد"، إت العفل رمات محمد سعيد شرمم )وقالف الو  

 متأثر ا بجراحم جراء الأجوم الذب وق  أول أمد الثالثاء، في معار أتاتورك.
 30/6/2016، قدس برس

 
 ألقصى خالل رمضانلمسجد ااقتحموا ا إسرائيلياً  وجندياً  مستوطناً  840"قدس برس":  .31

رفدف وكالة "قدد برد إنترناشيونال" لألنباء، :  منة ا خرد، فاعمة أبو سبيتات -تلة القدد المح
االنتأاكاف السرائيلية التي استأدفف المسجد ا قفى خالل شأر ح مرات/ يونيو الجارب، والتي 

شابا مت  24مت جنسياف مختلفة، واعتقال ما ال يقل عت  مفلٍّ  67أسفرف عت إفابة أكثر مت 
 حاتم .داخل با

وذكرف مراسلة "قدد برد" أت المسجد ا قفى شأد هذا الشأر سلسلة مت ا حداك الميدانية 
المتتالية، جّراء خرا شرعة االحتالل التفاا كات قد أبرم م  "دائرة ا وقاف السالمية" في القدد، 

شرة ا خيرة مت ويقةي بفسالا "باب الميار ة" وعدم السماح للمستوعنيت باقتحامم خالل ا يام الع
 شأر رمةات.

مستوعنا  باقتحام المسجد ا قفى منذ بدء شأر  756وأةافف أت شرعة االحتالل سمحف لا 
عالبا   38عنفرا  عسكرما  إسرائيليا  و 46رمةات في الساب  مت ح مرات/ يونيو المنقةي، إلى جانب 
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إسرائيليا )ما بيت مستوعت  840ومرشدا  يأوديا ، ليبل  العدد الكلي للمقتحميت خالل شأر رمةات 
 وجندب .

في حيت بل  إجمالي عدد مت شاركوا مت السرائيلييت في اقتحام ا قفى منذ بدء ح مرات حتى 
مستوعنا  وجنديا  قاموا بجوالف استكشافية في المسجد وتلّقوا شروحاف حول "الأيكل"  1357نأايتم، 
 الم عوم.

لوا خالل الشأر المنقةي، الفالة في باحاف المسجد وأةافف أت أكثر مت عشرة مستوعنيت حاو 
 ا قفى، إاّل أت حّراسم حالوا دوت ذلك، مجبرمت شرعة االحتالل على عردهم.

مواعنا  فلسعينيا  )مت القدد والداخل المحتل   13و ّينف مراسلتنا أت شرعة االحتالل أبعدف نحو 
عت المسجد ا قفى والبلدة القديمة بحجج مختلفة، ولفتراف امتّدف ما بيت ا سبوع والثالثة أشأر، 

 عاما  مت العمر. 18مشيرة إلى أت مت بيت المبعديت فتية وفتياف دوت الا 
 30/6/2016، قدس برس

 
 يستعيد حياته الحلوةسوق عين  .32

هذه ا يام عجقة  "عافمة الشتاف الفلسعيني"يشأد مخيم عيت الحلوة، : محمد فالح - فيدا
عيد الفعر. وقد تم افتتاح التسوا  أبوابمتسوقيت في أسواقم الداخلية، بمناسبة شأر رمةات وعلى 

لسوا لجنة تجار ا"في السوا التجارب في المخيم ليال  بمبادرة مت اللجات ا هلية والشعبية المحلية و 
أسوة بالمحال والمؤسساف التجارمة في مدينة فيدا، وذلك مت  "لجنة سوا الخةار"، و "التجارب 

 .ا منيأجل تأميت فرفة  هالي المخيم للتبة  مت المحال التجارمة فيم بعيدا عت الأم 
بداء  بناء المخيم ل مارة السوا التجارب م  إ"والشعبية قد وجأف الدعوة  ا هليةوكانف اللجات 

 ."ليم لتوفير وقف آمت للتسوا إلكل داخل  وا مات ا متالحرص على توفير 
الداخلية الأادئة التي يمر فيأا مخيم عيت الحلوة ساهمف  ا منية ا وةاعتجار المخيم يؤكااادوت أت 

نعاش السوا التااااجارب... م  تأكيدهم  نم بمجرد سياب التوتر والتوقف عت إعالا أ"في ا دهار وا 
االقتفادية في المخيم  ا وةاعالنار العشوائي والشكاالف الفردية والحوادك ا مااانية، ارتاحف 

وتحرك السوا التجارب خاافة هذه ا يام حيك التجار بحاجة ماسة لتحرمك أوةاعأم التجارمة 
 ."الفعبة

واده مت قلب حركة السوا التجارب في عيت الحلوة قائمة فقط على ر  أت إلىويشير تجار المخيم 
ليم مت نا حيت )يقدر عدد سكات المخيم م  إالمخيم، أب مت السكات والمقيميت فيم والوافديت 

  .ألف 100النا حيت بأكثر مت 
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في السوا، علما  أت  وا متاللجات الشعبية بدورها دعف قيادة القو  ا منية للحفاظ على االستقرار 
 خالل ا يام المتبقية مت شأر رمةات. المحال التجارمة تعمل لياية منتفف الليل

 1/7/2016السفير، بيروت، 
 

 ع الحديد ويستنطقه ويحوله لمنتج رقيقنهاد ضبيط يطوّ   الفلسطينيالفنان  .33
ت ناجي أ يعتبرو  .48ةبيط فنات تشكيلي فلسعيني مت مدينة الرملة داخل أراةي  النافرة: نأاد

أنم تأثر بم و رسوماتم قبل نحو أر عة عقود، حينما كات  العلي بمثابة ا خ وا ب والمعلم، الفتا إلى
يقلد أعمالم الفنية بالرسم على جدرات المدرسة. لكت عاقاتم تتفجر أكثر في النحف وبقية ا عمال 

 التشكيلية وبفةل أناملم يعوع الحديد ويستنعقم ببراعة ويحولم لمنتج رقي .
أنم يفةل المعرقة على الرمشة  "القدد العر ي"ف لا أنأى ةبيط تعليمم ا كاديمي في بليارما، يعتر 

ومبدع في إنتاج مجسماف معدنية لألحياء والجماد بتقنية بسيعة ودقة كبيرة. كما في حاالف كثيرة 
ولدف وتبلورف الموهبة الفنية لديم مت رحم مأساة شخفية بعد وفاة أمم وهي في الثالثيت مت عمرها 

 .1977خالل والدة شقيقم عام 
 1/7/2016قدس العربي، لندن، ال

 
 فتح معبر رفح لليوم الثاني تواصلمصر  .34

وافلف السلعاف المفرمة، أمد الخميد، ولليوم الثاني على التوالي، فتح معبر ": الخليج"س ة: 
 رفح البرب م  قعاع س ة، في االتجاهيت، أمام الحاالف النسانية.

ة سمحف أيةا  بعبور مواد بناء لقعاع س ة، وقالف مفادر فلسعينية رسمية، إت السلعاف المفرم
أمام عملية إعادة إعمار ما  "إسرائيل"الذب يعاني شحا  في هذه المواد بسبب العراقيل التي تةعأا 

 .2014دمرتم الحرب ا خيرة فيف عام 
 572حافالف تحمل قرابة  8وسمحف السلعاف المفرمة في اليوم ا ول مت فتح المعبر، بسفر 

 مسافرا . 427يما عاد للقعاع نحو مسافرا ، ف
 1/7/2016، الخليج، الشارقة

 
 في قضية رون آراد المحاكمة: بيروت .35

ما جر  في الجلسة الميلقة التي كات يحاكم خاللأا أحد المتأميت  "الحياة"تابعف ": الحياة" –بيروف 
وهو مسؤول ساب   قنعار، مفيد ال1986بقةية العيار السرائيلي روت آراد الذب ُفقد في لبنات العام 
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، بعدما تحولف جلسة محاكمتم مساء أول مت أمد، مت "السورب القومي االجتماعي"في الح ب 
علنية إلى سرمة بناء على علب مت رئاسة المحكمة العسكرمة في معرض محاكمتأا أر عة متأميت 

لعيار آراد وتسليمأم توافلوا م  عمالء للموساد السرائيلي ليأامأم بأنأم يملكوت معلوماف عت ا
 فورا  وعظاما  وةرسا  مقابل المال ليتبيت بأنأا سير فحيحة بعد تحليلأا مت قبل السرائيلييت.

وا ر عة المتأموت جورج الدهات )ُأسقعف عنم الدعو  بسبب الوفاة ، الفار مأدب الدنف والمخلى 
 لياد الةاهر وكارمنا العقشي.إسبيلأما 

 1/7/2016، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"زعيم المعارضة التركية ينتقد اتفاق التطبيع مع  .36
انتقد  عيم ح ب الشعب الجمأورب التركي المعارض، كمال قليجدار أوسلو، : أنقرة/ محمد عوسوت 

سرائيل لتعبي  العالقاف بينأما، معتبر ا أت "إسرائيل حققف امتيا اف هائلة  االتفاا المبرم بيت تركيا وا 
اء ذلك في كلمة ألقاها خالل اجتماع الكتلة النيابية لح  م )أكبر ا ح اب ج مت االتفاقية".

 المعارةة  في مبنى البرلمات بالعافمة أنقرة.
وقال قليجدار أوسلو إت "إسرائيل حققف امتيا اف هائلة مت خالل االتفاقية، حيك حافظف على 

تو ، وستبي  سا ها العبيعي حفار س ة، وتم فتح العرم  أمام عةومتأا لحلف شمال ا علسي )نا
وأةاف أت االتفاا تةمت "إلياء جمي  الدعاو  القةائية ةد العسكرميت  إلى أوروبا عبر تركيا".

السرائيلييت، واعتراف تركيا بسيادة إسرائيل على س ة" مشير ا أت هذا ليد اتفاق ا، بل هو اتفاا 
وسلو أت "الجمأورمة التركية بحاجة وفي معرض هجومم على االتفاا، أردف قليجدار أ استسالم".

ال أث  بأردوسات، ال يؤاخذني على   ننيإلى اعتذار خعي مت إسرائيل، ليوة  في أرشيف الدولة، 
دقائ ، أرمد أت أر  هل إسرائيل لديأا اعتذار بالمعنى الحقيقي أم ال"،  10ذلك،  نم ييير أفكاره كل 

يلي بنياميت نتنياهو  ردوسات عبر اتفال هاتفي، قبل في إشارة إلى اعتذار رئيد الو راء السرائ
 أعوام. 3نحو 

واعتبر أت تركيا مت خالل االتفاقية، وافقف على سيادة إسرائيل على س ة، وذلك  ت المساعداف 
 م  العقل والمنع "، بحسب تعبيره. يتنافى، وهذا "إسرائيليةسُترسل إلى القعاع بموافقة 
رمحاف رئيد الو راء بت علي يلدرم أمد، التي قال فيأا إت شرول تركيا واستذكر قليجدار أوسلو تف

لم تكت مقتفرة على علب االعتذار، بل هناك شرعات آخرات، أحدهما تخفيف الحفار على قعاع 
 س ة، حيك لفف  عيم المعارةة إلى أت شرل تركيا كات "رف  الحفار عت س ة" وليد تخفيفم.

 28/6/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 لمساعدة غزة غذائيأبناء رئيس وزراء تركيا يتبرعون بأربعة آالف طرد  .37
تبّرع أبناء رئيد الو راء التركي بت علي يلدرمم، بأر عة آالف عرد سذائي : خديجة أو دمير - أنقرة

للأالل ا حمر التركي في إعار حملة إيفال المساعداف النسانية إلى العائالف الفلسعينية 
وبحسب معلوماف حفلف عليأا ا ناةول مت مفادر في رئاسة الو راء،  بقعاع س ة. المحتاجة

ففت ابني يلدرمم "بولنف" و"أركام"، وابنتم "بشر "، شاركوا في الحملة النسانية التي ستنعل  مت 
 ميناء مرسيت الدولي جنو ي تركيا، إلى س ة على متت سفينة "ليدب ليلى"، سدا  الجمعة.

در أت مشاركة أبناء رئيد الو راء التركي في الحملة جاءف انعالق ا مت مبدأ وأوةحف المفا
التعاوت في إعداد الحملة النسانية لساثة أهالي س ة، والتي بدأف عقب العالت عت تعبي  

سرائيل، الثنيت الماةي.  العالقاف بيت تركيا وا 
يدب ليلي" مت ميناء والية مرسيت ومت المنتظر أت تنعل  سفينة المساعداف النسانية ا ولى "ل

ا الجمعة، حسبما أعلت المتحدك باسم الرئاسة التركية "إبراهيم قالت"، في  الدولي تجاه قعاع س ة، سد 
ا أت "هذه السفينة لت تكوت الوحيدة، بل ستعقبأا سفت أخر  بيت  تفرمح لم الثالثاء الماةي، مؤكد 

 فترة وأخر ".
 1/7/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 شرطة االحتالل تحتجز طاقم الجزيرة بالخليل .38

احتج ف شرعة االحتالل السرائيلي فباح اليوم شمال مدينة الخليل عاقم الج مرة: المراسل إلياد 
كرام والمفور لبيب ج ماوب، و عمف أنأما قاما بالتفومر في منعقة ممنوعة، وذلك قبل أت يتم 

 الفراج عنأما الحقا.
جا  بعد لحظاف مت تيعية قناة الج مرة خبر استشأاد شاب فلسعيني تسلل اليوم في وجاء هذا االحت

بالتوقيف المحلي إلى  -حسب بيات جيش االحتالل السرائيلي-حدود الساعة التاسعة فباحا 
مستوعنة كرماف أر   )وسط مدينة الخليل ، وقام بععت حارد المستوعنة، وأفابم بجروح بالية 

 مكت الحارد مت إعالا النار عليم ويسقط شأيدا.الخعورة قبل أت يت
 30/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 آالف وجبة للصائمين في المسجد األقصى تسعة: "خليفة اإلنسانية" .39

نفذف مؤسسة خليفة بت  ايد آل نأيات لألعمال النسانية الليلة قبل الماةية مشروع ": وام"-القدد
 ميت في المسجد ا قفى المبارك.تقديم وجباف إفعار رمةانية للفائ



 
 
 
 

 

 31 ص             3981 العدد:        1/7/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

آالف وجبة، مشيرا  إلى أت  تسعةوقال مفدر مسؤول في المؤسسة إنم سيتم ةمت المشروع تقديم 
وجبة إفعار في ساحاف المسجد ا قفى المبارك خافة  2,500الليلة الماةية شأدف تقديم 

والتي تشأد  حاما ، الفتا  إلى ما بالمنعقة الواقعة بيت قبة الفخرة المشرفة والمسجد ا قفى المبارك 
تحظى بم الموائد الرمةانية الماراتية مت سمعة عيبة في نفود المفليت والفائميت، ا مر الذب 
يفسر القبال الكبير على هذه الموائد، حيك تختار المؤسسة العشر ا واخر مت رمةات التي يكثر 

 فيأا المعتكفوت الفائموت.
 1/7/2016، االتحاد، أبو ظبي

 
 اللجنة الرباعية الدولية: وقف االستيطان شرط لتقدم المفاوضات .41

وةعف اللجنة الر اعية الدولية سياسة االستيعات على مستو  واحد م  ": الحياة" –نيومورك 
الدولة "تأدد حل الدولتيت وتفرض  "أخعار رئيسة"الرهاب وسياب الوحدة الفلسعينية، باعتبارها 

 .السرائيلي-الفلسعينيكأمر واق  في الن اع  "االحتالل الدائم الواحدة القائمة على
وقف سياستأا  إلىفي تقرمر أعدتم بفجماع أعةائأا، وهو ا ول مت نوعم، إسرائيل  "الر اعية"ودعف 

االستيعانية، معتبرة أت سياسة التوس  االستيعاني تشكل عقبة رئيسة أمام التقدم نحو حل الدولتيت، 
 والرهاب والتحرمض، وسياب الوحدة الفلسعينية. إلى جانب العنف

وأعلت المبعوك الخاص لألميت العام لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرا ا وسط نيكوالب 
خالل ا شأر الثالثة  "الر اعية"مالدينوف أمام مجلد ا مت أمد، خالفة التقرمر الذب أعدتم 

 -م المخاعر الرئيسة أمام التسوية الفلسعينية، حدد في"شبم جاه  لإلعالت"الماةية، وباف 
 السرائيلية والتوفياف لدفعأا قدما .

بناء الجسور "توفلف بفجماع أعةائأا إلى وة  تقرمر يأدف إلى  "الر اعية"وقال مالدينوف إت 
وعرض الحقائ  بشكل محايد، واالنخرال بشكل بناء م  ا عراف في المنعقة وخارجأا والمجتم  

ال يقدم رؤية كاملة للجوانب ". وأةاف أت التقرمر "موما  وتأميت عرم  للتقدم إلى أمامالدولي ع
النسانية وا منية والقانونية والسياسية بقدر ما يرك  على التأديداف الكبر  التي تحيط بتحقي  سالم 

 ."متفاوض عليم، ويقدم توفياف في كيفية التحرك قدما  
السرائيلي على أساد  -ة دعمأا الفاعل لنأاء الن اع الفلسعينيالر اعية تتعأد موافل"وأكد أت 

، وتعيد تأكيد أت العرم  الوحيد لتحقي  سالم عادل يكوت بالتوفل 338و 242قراراب مجلد ا مت 
إلى حل متفاوض عليم لتعبي  حل الدولتيت بما يلبي حاجاف إسرائيل ا منية وتعلعاف الشعب 

نأاء االحتالل الذب بدأ عام الفلسعيني نحو الدولة والسي  ."وحل كل القةايا الدائمة 1967ادة، وا 
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الر اعية تؤمت أت تقدما  مأما  يمكت أت يتحق  اآلت، ميدانيا ، مت خالل ممارسة "وقال مالدينوف إت 
. وأكد أت هناك حاجة ملحة "كل مت الجانبيت على حدة الت اما  فادقا  لدف  هدف حل الدولتيت قدما  

للعرفيت ليكمال تعبي  الت اماتأما بموجب االتفاقاف القائمة واتخاذ خعواف حاسمة لتجنب "وعاجلة 
 ."فرض حقيقة الدولة الواحدة القائمة على االحتالل الدائم والن اع

استمرار العنف والرهاب "أخعار رئيسية تأدد اآلمال بالسالم، وهي  3حددف  "الر اعية"وأوةح أت 
ة التوس  االستيعاني والسياساف المتفلة بأا في الةفة الير ية، والتحرمض، وموافلة سياس
 ."سيعرة السلعة الفلسعينية على س ة إلىوالوة  في س ة واالفتقار 

يجب ويمكت أت تتوقف بشكل عاجل لكي يتقدم حل الدولتيت على "وقال إت هذه ا خعار الثالثة 
كال الجانبيت، خفوفا  الفلسعينييت ل"التوفياف التي يتةمنأا التقرمر  إلىوأشار  ."ا رض

والسرائيلييت المعنييت بالعنف والتحرمض على العنف، و ناء المستوعناف والسياساف المتفلة بأا، 
 إلى. وأةاف أت التقرمر يعيد التأكيد على دعوة إسرائيل "والوحدة الفلسعينية و ناء المؤسساف

فوفا  في المنعقة ج )الواقعة تحف التعبي  اليجابي وتحومل سياساتأا بشكل فعلي، خ"
االحتالل ، بما يتواف  م  االنتقال نحو سلعة فلسعينية أكبر وأوس  نعاقا  بناء على االتفاقاف 

 ."السابقة
الر اعية، كما أعلنف مرارا ، تر  أت التقدم في مجاالف السكات والماء والعاقة "أت  إلىوأشار 

ة، يمكت أت يتحق  في موا اة احترام حاجاف إسرائيل ا منية واالتفاالف وال راعة والموارد العبيعي
 ."المشروعة

الترحيب " إلىودعا أعةاء مجلد ا مت  "ينخرل العرفات م  الر اعية"وأعرب عت أملم في أت 
. وأكد الحاجة الملحة لتعبي  توفياف "بتقرمر الر اعية عند فدوره كامال  ودعم جأود الر اعية

حددف عددا  مت الخعواف التي في حال عبقف "أنأا  إلىا عراف، مشيرا  مت جانب  "الر اعية"
بفدا، و دعم مت المجتم  الدولي، يمكت أت تة  الفلسعينييت والسرائيلييت على عرم  واةح 

 ."نحو تأسيد سالم شامل ستكوت لم تبعاف تارمخية على المنعقة برمتأا
ممكت فقط مت خالل مفاوةاف مباشرة "يم وشدد في الوقف نفسم على أت تحقي  حل متفاوض عل

ثنائية تؤدب إلى نتيجة ال يمكت استباقأا بخعواف أحادية لت يتم االعتراف بأا مت جانب المجتم  
 ."الدولي
، التي تةم الوالياف المتحدة وروسيا وا مم المتحدة واالتحاد ا ورو ي، أرجأف "الر اعية"وكانف 

بأدف "، وف  ديبلوماسييت معلعيت، "بةيط أميركي"متتالية إفدار تقرمرها أسابي  عدة ومراف 
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. ولم يفدر التقرمر بنفم الكامل "مراجعة اللية التي يتةمنأا، وليجاد الوقف المناسب لعالنم
 حتى مساء أمد في نيومورك.

 1/7/2016، الحياة، لندن
 

 سية األمريكيةعنت في الضفة الغربية تحمل الجنواشنطن: المراهقة اإلسرائيلية التي طُ  .41
عاما وقتلف ععنا في  13قالف و ارة الخارجية ا مرمكية إت مراهقة إسرائيلية تبل  مت العمر : واشنعت

 سرفة نومأا بالةفة الير ية المحتلة يوم الخميد تحمل الجنسية ا مرمكية.
هاليل يافا وقال جوت كير ي المتحدك باسم الخارجية ا مرمكية في إفادة فحفية إت الفتاة واسمأا 

أرميل تعرةف للأجوم بعدما قف  المأاجم مت فوا سور أمني ودخل من ال في مستوعنة كرماف 
  أر  .

 وأةاف "تأكدنا اآلت أنأا مواعنة أمرمكية."
 30/6/2016، وكالة رويترز لألنباء

 
 ةمليون دوالر تبّرع أمريكي لالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غز  52"أونروا":  .42

مليوت دوالر أمرمكي مقدمة  52اليوم عت دعم جديد بمبل  يناه   ا مرمكيةأعلنف الوالياف المتحدة 
لوكالة ا مم المتحدة لساثة وتشييل الجئي فلسعيت في الشرا ا دنى)ا ونروا  وذلك استجابة لنداء 

مشترك قام بم القنفل  لألراةي الفلسعينية المحتلة. جاء هذا في إعالت 2016ا ونروا العارئ لعام 
ا مرمكي العام دونالد بلوم ونائب المفوض العام لألونروا، ساندرا ميتشيل خالل حفل في مخيم 

هذا التبرع على تحسيت مفادر كسب العيش  إنفااسوف يتم  الدهيشة لالجئيت في بيف لحم.
ف المواد المتفجرة، والفحة النفسية المجتمعية والحماية والتوعية بمخاعر الحرب الخافة بمخلفا

اليذائية العارئة، والمال مقابل  المساعدافوعلى والتنسي  والدارة وا مت والسالمة، بالةافة إلى 
 الفحية وعلى أولوياف أخر . العوارئ وعياداف  العوارئ العمل، وعلى التعليم في أوةاع 

واحدا مت أكثر المانحيت الذيت تعد الوالياف المتحدة أكبر مانح ثنائي لوكالة اليوك، ولعالما كانف 
عليأم ا ونروا، ومرف  االلت ام ا خير هذا إجمالي التبرعاف ا مرمكية لنداء ا ونروا العارئ  تعتمد
 مليوت دوالر. 95في ا راةي الفلسعينية المحتلة إلى مبل   2016لعام 

ة الحد ا دنى مت مليوت دوالر مت أجل تلبي 403، تسعى ا ونروا للحفول على 2016وفي عام 
 االحتياجاف النسانية لالجئي فلسعيت في الةفة الير ية وس ة.

 30/6/2016موقع األونروا اإللكتروني، 
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 حمالت المقاطعة تحقق نجاحات فلسطينيًا وعربيًا ودولياً تقرير:  .43
مة رام هللا: أبر  تقرمر المقاععة الدورب الذب يفدر عت المكتب الوعني للدفاع عت ا رض ومقاو 

االستيعات، نجاحاف ونتائج مأمة تم تحقيقأا على المستوياف المحلية والعر ية والدولية رسم الأجوم 
 المعاكد التي تتعرض لم مت إسرائيل ومت أوسال في الوالياف المتحدة وعدد مت الدول ا ورو ية.

ينية والقعاع نشر مؤخرا حول الوة  االقتفادب العام للسلعة الفلسع "أوراد"وأظأر مسح لمرك  
مت المستعلعة آراؤهم انأم  %58الخاص وفرص االستثمار ومقاععة المنتجاف السرائيلية قال 

تؤثر إيجابيا على االقتفاد الفلسعيني وات  BDSيعتقدوت أت حركة مقاععة المنتجاف السرائيلية 
 يلية.يروت أت المنتجاف الفلسعينية يمكنأا الحلول ج ئيا محل المنتجاف السرائ 56%

كما تعرةف المشاركة الفلسعينية في مؤتمر هرتسيليا السنوب إلى انتقاداف واسعة خافة لما تشكلم 
مت ةر ة لجأود حركة المقاععة الدولية. وانتقدف اللجنة الوعنية الفلسعينية للمقاععة وهي أوس  

الفلسعيني في  تحالف في المجتم  الفلسعيني في الوعت والشتاف بشدة مشاركة ممثليت عت الجانب
 مؤتمر هرتسيليا الذب عقد تحف عنوات وة  أجندة جديدة لسرائيل في شرا أوسط مةعرب. 

وقال المنس  العام لحركة المقاععة محمود نواجعة إت مشاركة الفلسعينييت في مثل هذه المؤتمراف 
مأا لالدعاء تمكت إسرائيل مت استخدا أنأامت شأنأا أت تةعف حركة المقاععة الدولية فةال عت 
 بأت هناك جسورا للسالم ال ت ال قائمة م  الفلسعينييت.

وفي النشاعاف الميدانية التي وثقأا المكتب الوعني للدفاع عت ا رض ومقاومة االستيعات لفعالياف 
المقاععة، فقد كانف على النحو التالي: فلسعينيا: ناشدف االتحاداف ال راعية التجار والمواعنيت 

الةمائر الحية بمقاععة كل البةائ  السرائيلية والتمور بشكل خاص، حيك أت  وكافة أفحاب
مبيعاف هذه التمور تعود إلى خ منة دولة االحتالل السرائيلي وتيذب اقتفادها وأسلبأا منتج في 
المستعمراف السرائيلية المقامة على ا رض الفلسعينية المحتلة خافة منعقة ا سوار الخفبة 

وقالف اتحاداف الم ارعيت إت شراء المنتجاف ال راعية السرائيلية ومنأا التمور، يدعم دولة  والمنأوبة.
االستيعاني لفلسعيت المحتلة والتدمير الممنأج لقعاعي  -االحتالل ويساهم في تع م  االستعمار

 ال راعة واالقتفاد الفلسعينييت ويةر بشكل مباشر بالم ارع الفلسعيني.
لمقاععة البةائ  السرائيلية التابعة لحركة المبادرة الوعنية الفلسعينية  "بادر"ملة وميدانيا أعلقف ح

حملتأا الخامسة وذلك مت ةمت فعالياف الذكر  الرابعة عشرة النعالقة حركة المبادرة تحف عنوات 
 حيك تخلل هذه الفعالية بمرحلتأا ا ولى وة  الملفقاف "الفعور الحالل ليد مت منتج االحتالل"

والبوستراف في شوارع المحافظة واستأداف كل مت مدينة بيف لحم و يف ساحور و يف جاال 
 والخةر ومخيم الدهيشة.
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وُعقدف الحملة النسائية لمقاععة البةائ  السرائيلية في رام هللا والبيرة وذلك بحةور مندوباف عت 
سائي واتحاد لجات المرأة العاملة جمعية المرأة العاملة الفلسعينية للتنمية واتحاد لجات العمل الن

ومؤسسة حوار للتنمية االجتماعية، ولجات ا حياء. وناقش االجتماع أهمية توعية النساء والشباب 
، حيك "رمةات مبارك"والشاباف بمقاععة البةائ  السرائيلية في شأر رمةات وذلك ةمت حملة 

ة في ا يام التشاركية في بير مف تقرر استأداف مأرجات يوم الكشافة بالةافة إلى المشارك
والمشاركة في المخيماف الفيفية في كل مت مخيم الجل وت شمال رام هللا ومدينة البيرة مت أجل 
تو م  المنشوراف الخافة بالحملة. كما تقرر تنظيم نشال واس  للةيط مت أجل االلت ام بتنفيذ 

لبةائ  السرائيلية واتفاقية بارمد قراراف المجلد المرك ب الفلسعيني، المرتبعة بمقاععة ا
 االقتفادية.

ونظمف الحملة الوعنية للمقاععة مسيرة في محافظة سلفيف شملف جولة ميدانية على المحال 
. وفي المدينة أيةاالتجارمة وتو م  بوستراف، فيما نظم مرك  العودة في مخيم عولكرم جولة مماثلة 

ذلك في مدينة نابلد وأحيائأا وفي محافظة رام هللا و يف نظمف الفعالياف الوعنية جوالف مشابأم وك
لحم والخليل، كما تم توحيد شعاراف الحملة ورافقأا إعالناف إذاعية داعية للمقاععة ساهمف بأا 

 المحافظاف. 
أما عر يا: فسحبف المؤسسة العامة للتأميناف االجتماعية في الكومف استثماراتأا مت شركة جي فور 

عة في جرائم االحتالل السرائيلي حيك كشف النائب الدويسات لإلعالم الكومتي أت المتور  G4Sإد 
و مر المالية الكومتي وهو رئيد مجلد إدارة المؤسسة العامة للتأميناف االجتماعية، في معرض رده 
على سؤال حول استثمار المؤسسة في شركة جي فور إد، أكد أت المؤسسة باعف كل أسأمأا في 

 الشركة.
الف منّظماف مجتم  مدني مير ية إت حملتأا لمقاععة التمور السرائيلية التي تدخل ا سواا وق

المير ّية بعرمقة سرمة نجحف وأنأا عا مة على مقاععة كل المنتجاف السرائيلية التي تدعم 
عام االحتالل. وقال رئيد حركة المقاععة سيوت أسيدوت إت حملة مقاععة التمور السرائيلية بدأف ال

الماةي وسجلف هذا العام نجاحا مأّما جدا لكّنم يبقى نسبّيا. وذكر أسيدوت وهو يأودب مير ي 
تقدمي أّت بي  الّتمور السرائيلية يمول االحتالل السرائيلي ويمول مي انية الدولة الفأيونية التي 

 نعرف مكانة الجانب العسكرب في مي انية هذه الدولة.
وعدد مت الفحف ا خر  في  –ايم  اليرلندية ا أكبر الفحف اليرلندية ودوليا: نشرف فحيفة الت

إيرلندا بيانا  موقعا  مت ثالثة عشر مت الشخفياف اليرلندية المعروفة مت بينأم موسيقيوت وأدباء 
ونجوم رماةة ويحك الحكومة اليرلندية على االنةمام لحملة مقاععة إسرائيل. والقى البيات الذب 
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همية التةامت م  حقوا الشعب الفلسعيني ترحيبا  واسعا  مت نشعاء حقوا النسات أكد على أ 
. وأكد البيات أيةا دعم موقعيم للحركة العالمية لحملة إيرلنداوالمتةامنيت م  الشعب الفلسعيني في 

ي مت المقاععة، واعتبرها حركة دولية تأدف إلى إجبار إسرائيل على احترام الت اماتأا بالقانوت الدول
خالل استخدام التدابير العقابية السلمية تماما مثل المقاععة التي نجحف ةد نظام الففل العنفرب 

 في جنوب أفرمقيا. 
وأشاد البيات بتفرمحاف و مر الشؤوت الخارجية والتجارة اليرلندب تشارل  فالناسات الذب وفف 

الف تشويم فورة هؤالء الذيت حركة المقاععة بوجأة نظر سياسية شرعية وهو ال يتف  م  محاو 
يؤمدوت هذه السياسة أو مساواتأم م  الرهابييت العنيفيت. وأكد على أهمية حركة المقاععة في تحرمر 
فلسعيت. أما إسرائيليا فقد حذر رئيد دولة االحتالل رؤوفيت رمفليت مت العواقب المترتبة على 

ما انعكد تأثيرها سلبا على المؤشراف استمرار نشاعاف حركة المقاععة الدولية لسرائيل بعد
 السياسية واالقتفادية والعسكرمة الفأيونية.

وذكرف الذاعة العبرمة أت رؤوفيت حذر خالل لقائم رئيد الو راء البلجيكي شارل ميشيل في 
بروكسل مت العواقب المترتبة على نشاعاف حركة المقاععة وتأتي  مارة رؤوفيت في ظل التخوف مت 

ة المقاععة في أوروبا. وفي الوالياف المتحدة أدات الح ب الديمقراعي ا مرمكي و ول اتساع حرك
مرة، أنشعة الحركة العالمية لمقاععة إسرائيل لكنم أقر في الوقف ذاتم بح  الشعب الفلسعيني في 

 تقرمر مفيره وحكم نفسم بنفسم.
 1/7/2016، القدس العربي، لندن
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سرائيل، : شحادة أمال-القدد المحتلة  االنتقاداف والمدائح التي رافقف اتفاا المفالحة بيت تركيا وا 
حول موا مت الر ح والخسارة، تبقى ثانوية أمام الجانب ا بر  والمأم الذب انعلقف مت أجلم الجأود، 

فحيح أت رئيد الحكومة، بنياميت نتنياهو، سعى جاهدا   هذا االتفاا. إلىمت العرفيت، للتوفل 
إبرا  ما يحملم االتفاا مت مفلحة لسرائيل سواء في اليا   إلىخالل المؤتمر الفحافي في روما، 

الجانب ا هم وا بر  في الموةوع، وهذا ما كات  إلىانم لم يتعرا  إالفي العالقة م  س ة،  أو
لعالقاف ا منية واالستراتيجية، التي كانف، لفترة عوملة سبقف أ مة متوقعا  في هذه الحالة، وهو ا

 مرمرة، تمر بشأر عسل بيت البلديت.
وتبعا  لألشأر القفيرة التي سبقف توقي  االتفاا، انعكد هذا الجانب بوةوح لكنم لم يتفدر 

عليم. فقرار تركيا بنقل التوقي   إلىالعناومت والنقاشاف والتفرمحاف، التي رافقف بلورة االتفاا وفوال  
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إسرائيل  إلى ، حاكات فيدات، مت منفبم، كات بالنسبة MITرئيد جأا  االستخباراف التركي )
خعوة مأمة ل الة بعض العراقيل في العرم  نحو إعادة وتع م  هذه العالقاف، حيك أعلنف 

، أستراليافير في الحكومة التركية بأت رئيد جأا  االستخباراف سينأي منفبة ومتسلم منفب الس
رافةة أب تلميح حول عالقة هذا القرار باالتفاا وتمأيدا  لتوقيعم وتعبي  العالقاف م  إسرائيل. لكت 
جأاف أمنية إسرائيلية أكدف انم تم استبدال فيدات كبادرة حست نية على عرم  استئناف االتفاالف 

أحد المقر يت مت أردوسات، عمل فور في المجاليت االستخبارب والعسكرب. والمعروف ات فيدات، وهو 
 2013. وعام إيراتتعيينم على تعبي  سياسة أردوسات في تنمية العالقاف ا منية واالستخباراتية م  

إلياء االتفاقياف المتبقية بيت إسرائيل وتركيا في مجاالف االستخباراف ومحار ة الرهاب  إلىسعى 
أت االستخباراف التركية لم تعد تعتبر شرمكا  وفي حينم حذر رئيد الموساد مئير دسات، مت 

. كما كات فيدات الشخص إيرات إلىتركيا تفل  إلىلسرائيل،  ت المواد ا منية التي يتم تحوملأا 
 ."حماد"الذب ع   االتفاالف العسكرمة م  حركة 

العسكرب المحادثاف بيت إسرائيل وتركيا بدأف منذ معل  السنة، وفي حينم علب مت رئيد الذراع 
في الخارج، فالح العارورب، والذب عمل في إسعنبول، ميادرة تركيا. وم  التوقي   "حماد"لحركة 

 العسكرب في شكل معل  على أراةيأا. "حماد"على االتفاا م  إسرائيل الت مف تركيا بوقف نشال 
 

 تطوير مدرعات تركية
في ذروتأا قبل انتخاب أردوسات رئيسا ، العالقاف ا منية واالستراتيجية بيت أنقرة وتل أبيب كانف 

وعلى رسم اعتراف الجأاف ا منية بأت هذا الجانب يشكل أهمية كبر  في االتفاا الجديد لكت 
ما كانف عليم وا مر يتعلب الكثير مت الوقف، لكت مجرد التفاهم  إلىالكثيرمت يستبعدوت عودتم 

أت قيمة ا ر اح في مجال  إلىائيلية تشير حولم يشكل خعوة في ساية ا همية. فالمععياف السر 
بليونيت ونفف بليوت دوالر وكانف تركيا  إلىالعالقاف ا منية بيت البلديت، وفلف قبل أ مة مرمرة 

واحدة مت خمد دول تشكل مفدرا  اقتفاديا  حيويا  لشركاف الفناعاف العسكرمة السرائيلية. في 
سعنبول ونجحوا في توثي  حينم كات ممثلو الشركاف، وف  مسؤول أمني ،  وارا  دائميت في أنقرة وا 

العالقاف، ليد فقط على فعيد العالقة ا منية إنما م  شخفياف كبيرة في جأا  ا مت والجيش 
 التركي.

وكما وفف المسؤول السرائيلي هذه العالقاف ففت السجاد ا حمر كات يفرش إمام ممثلي شركاف 
ة في تركيا. العالقاف انعكسف، في حينم، أيةا  في مساحة شاسعة الفناعاف العسكرمة السرائيلي

مت سماء تركيا، حيك التدرمباف التي كات يجرمأا سالح الجو السرائيلي، وكانف تعتبر ا كبر 
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وا هم. بعض هذه التدرمباف أجراها سالح الجو السرائيلي لوحده وبعةأا م  سالح الجو التركي، 
يش المتعور والذب يحظى بمعداف وعائراف حر ية متعورة كعائراف الذب وففتم إسرائيل بالج

. وشملف التدرمباف المشتركة عائراف مت دوت عيار، مت الفناعة السرائيلية وعائراف "16-أف"
، التي تم تعومرها عبر معداف إسرائيلية. وحتى مدرعاف تركية قديمة تم تعومرها بمعداف "فانتوم"

 معداف متعورة مت الدرجة ا ولى. إلىوف  إسرائيل،  حر ية إسرائيلية، وتحولف،
 "تاعد"إحد  الشركاف السرائيلية التي بر ف في بي  معداف متعورة لتركيا كانف شركة 

)الفناعاف العسكرمة التابعة للجيش  التي قامف بتعومر مدرعاف للجيش التركي بقيمة سبعمئة 
ا منية المأمة بيت إسرائيل وتركيا. ةمت هذه  مليوت دوالر، وسجلف هذه الففقاف كأكبر الففقاف

. كما تم ت ومد ا تراك بمعداف دفاعية "60-أم"مدرعة قديمة مت نوع  170الففقاف تم تعومر 
، "كورنيف"متعورة. ووف  السرائيلييت ففحد  المدرعاف استأدفف بفاروخ مةاد للمدرعاف مت نوع 

 جمي  مت كات في المدرعة. إنقاذ، وتم تالسرائيليي، وف  "داعش"كات في حو ة تنظيم 
في المقابل كات سالح الجو التركي أول مت حفل على العائراف مت دوت عيار المتعورة مت 

. كما كانف العالقاف وثيقة في الجوانب االستخباراتية "هاروت "الفناعاف السرائيلية مت نوع 
حد اهتم  إلىة كانف وثيقة بيت العرفيت، العالقاف ا مني"بالتعاوت م  و ارة الدفاع السرائيلي. 

ا تراك بشراء قمر تجسد إسرائيلي وأشركوا الشركاف السرائيلية في البرنامج التركي الروسي لفن  
 ، وف  المسؤول ا مني السرائيلي."عائراف بال عيار

ه العالقة منذ أ مة مرمرة، ومقتل تسعة أتراك على أيدب وحدة الكوماندود السرائيلية، بدأف هذ
حد بدأف شركاف الفناعاف العسكرمة السرائيلية في البحك عت بدائل. وو ارة الدفاع  إلىبالتراج  

على الففقاف بيت الشركاف السرائيلية وتركيا. ووف  مسؤول إسرائيلي  "الفيتو"السرائيلية فرةف 
دة لبرام ففقاف أمنية. وال كبير ففت االتفاا الجديد سيعيد قسما  على ا قل مت هذه العالقة والعو 

 يخفي السرائيليوت، أت المفلحة االستراتيجية وا منية للبلديت تتعلب قف ة في العالقاف ا منية.
 

 الغاز واالقتصاد
على رسم ا  مة التي ظأرف بيت إسرائيل وتركيا إال إت العالقة بيت البلديت لم تتوقف، ففي السنواف 

سرائيلية لتركيا، في شكل كبير. فقط في السنة الماةية، سجلف تراجعا  ا خيرة لم تمد الفادراف ال
بليوت دوالر، والسياحة في شكل عام لم تتوقف،  1.7 حواليبنسبة أر عيت في المئة و ليف قيمتأا 

، وف  2016سير أنأا تراجعف بيت الفينة وا خر . وخالل النفف ا ول مت العام الجارب 
 1.2 حواليفي المئة و ل   17نخفض التبادل التجارب بيت البلديت بنسبة المععياف السرائيلية، ا
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، 2014في المئة، مقارنة بعام  24بليوت دوالر. وفي السنة الماةية انخفض التبادل التجارب بنسبة 
في المئة  9 حواليبليوت دوالر. كما تم تسجيل انخفاض في الوارداف مت تركيا بنسبة  4.1بقيمة 

بليوت دوالر. وجاء االنخفاض في الفادراف،  2.4 حوالي، ليبل  حجم الوارداف 2014 مقارنة بالعام
في سالبيتم، بسبب االنخفاض الحاد في تفدير المنتجاف الكيماوية والنفط المكرر. والحديك عت 

بليوت دوالر. ويعتبر هذا الفرع  1.25 حوالي إلى الجماليفي المئة ليفل المبل   43انخفاض بنسبة 
 في المئة مت الفادراف. 75تركيا، ويحتل نسبة  إلىكثر فاعلية بالنسبة ا 

ولكت على رسم هذا االنخفاض، تبقى الحقيقة العاسية أت حجم التبادل التجارب بيت البلديت أفبح 
، أب أت ا  مة بيت البلديت لم تؤثر سلبا  في العالقاف 2009ةعفي حجمم في عام  2015في عام 

 ليأا، تظل محفورة في تنقالف السوا، هبوعا  وفعودا .إنخفاةاف المشار االقتفادية. واال
 إنماتركيا،  إلىبنياميت نتانياهو تحدك، في شكل فرمح، عت أهمية تسوم  اليا  ليد فقط لبيعم 

دول  إلىميناء تركي وتو معم مت هناك  إلىبمد أنبوب في قلب البحر مت اآلبار في الشرا ا وسط 
علما  أت الكثيرمت مت الخبراء السرائيلييت في مجال العاقة، استبعدوا هذا المشروع أوروبا وسيرها، 

مؤكديت انم بال  التعقيد وسير واقعي. ومؤكدوت أت هذه الفكرة نشأف فقط بعد انفجار أ متأا م  
و روسيا، بعد إسقال العائرة الروسية في ا جواء التركية. واآلت، بعد المفالحة الحميمة بيت موسك

 وأنقرة، تتبخر احتماالف مشروع اقتناء أو تو م  اليا  السرائيلي.
 
 ... أمل كاذب"حماس"

في التفرمحاف السرائيلية العلنية، لم يكت دقيقا ، مقارنة بما ورد في نص  "حماد"الحديك عت 
لم االتفاا. فقد كشف بعض و راء المجلد الو ارب ا مني المفير أت االتفاا الذب اعلعوا عليم 

بتاتا ، لد  الحديك عت نشال عسكرب في تركيا ةد إسرائيل، بل كات الحديك  "حماد"يذكر اسم 
 ."تنظيماف إرهابية"عت 

الجنرال احتيال يعقوب عميدرور، رئيد مجلد ا مت الوعني الساب ، اعتبر في مقابلة م  موق  
وهدار سولديت والجندييت  الحديك عت جأود تركيا لعادة جثتي الجندييت، اوروت شاؤول "والال"

ال أدرب مت أيت تبلور "، وقال: "أمل كاذب"المختفييت ابراما منيستو وهشام السيد، انم مجرد 
جبارها على  "حماد"االنعباع لد  السرائيلييت أو ا مل بأت لتركيا قدرة على وة   في ال اوية وا 

في هذا  "حماد"ركّيا في التأثير على ، و رأيم ما مت قدرة لد  ت"إعادة جثتي الجندييت والمفقوديت
. كما ير  عميدرور "لقد قام شخص ما بخل  هذا الوهم الكاذب، لكت ا مر سير فحيح"الجانب. 
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لت تذرف دمعة "بأت يقوم ا تراك ببناء مشارم  اقتفادية، بل إنأا  "حماد"عدم وجود مفلحة لد  
 ."التسّلحراسبة في  "حماد"إت اختفى ا تراك عت أرض س ة. إّت 

إننا "أما الجنرال احتيال سيورا آيالند، الرئيد الساب  لمجلد ا مت الوعني فقال، في المقابلة ذاتأا: 
نق ، في شكل دائم، في الفال ذاتم الذب ينفبم لنا أعداؤنا بما يتعل  بالجنود المفقوديت والجثك 

جثك ويعالبوت بفجراء مفاوةاف المحتج ة لد  العدو. فأم يقوموت بع ل موةوع إعادة ا سر  أو ال
، في سّ ة في العام "الرفاص المفبوب"منففلة في هذا الشأت وحده. هذا ما حدك بعد عملية 

، حيك كانف هناك معالب دولية بالسماح بتسأيالف إنسانية في سّ ة في الوقف الذب كات 2009
 ."إسرائيلّية ثابتةسيرا  في القعاع. فموةوع ا سر  باف يشّكل نقعة ةعف أشاليط  جلعاد

إذا  ففت التفسيراف المختلفة لدواف  هذا االتفاا تظل هامشية. والموةوع ا هم فيم هو ذلك البند 
لياء كل "الفيير، الذب كتب بكلماف بسيعة وقليلة عت  التعاوت العسكرب وا مني بيت البلديت وا 

االتفاا. فكالهما يشعرات بأهمية  ، هو ا مر الجوهرب في هذا"القراراف التي كانف عائقا  في وجأم
بل ةرورة التنسي ، وقد جاءف االنفجاراف الثالثة في معار إسعنبول لتجعل هذا التنسي  مسألة 

 ملحة للحكومتيت، السرائيلية والتركية.
 1/7/2016، الحياة، لندن

 
 الشجارات الدموية الداخلية الفلسطينية .45

 د. عبد الستار قاسم
العائلية في الداخل الفلسعيني بقوة وعلى اتساع كبير. كل يوم نسم  عت  تنتشر ظاهرة الشجاراف

اقتتال داخلي بيت عائلتيت أو عائالف في هذه القرمة أو تلك، وعت اقتتال بيت مخيم ومدينة، وعت 
إحراا بيوف وتشرمد عائالف. وفي كل شجار هناك خسائر في النفود والممتلكاف وهناك جرحى 

فاباف خعيرة.   وا 
لسعيني يقتل الفلسعيني ويحرا بيتم ويعتدب على أعراةم بدوت رادع، و دوت أدنى شعور الف

 بالمسؤولية. 
عائالف وتجمعاف سكانية تقتتل  تفم ا سباب، وتسيل الدماء وتتعور بعد ذلك الثاراف ليبقى الناد 

ى فتح يالح  بعةأم البعض اآلخر. ويمكت أت ينشب شجار بيت عفليت فيسوقوت كبار الست إل
 النار والقتل.

نما لسنا آمنيت أيةا مت أنفسنا، ونحت  67المحتلة نحت في ا رض  لسنا آمنيت مت االحتالل فقط، وا 
انحدرنا أخالقيا ووعنيا بفورة خعيرة جدا وأفبحنا بحاجة إلى وفاية. نحت نشكل خعرا على 
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عنا ومنظم لنا حياتنا أنفسنا وعلى قةيتنا وعلى تماسكنا االجتماعي، وأفبحنا بحاجة لمت يرد
 ونشاعاتنا.

نما سالح  عرنة و لعجة واعتداء على  السالح ينتشر في الةفة الير ية ولكنم ليد سالح مقاومة وا 
الناد وفوةى. في كل ركت و اوية في الةفة الير ية تجد السالح الجاه  للشجاراف واالعتداء على 

بالمشاكل والفراعاف الداخلية. الشبيحة في كل الخفوم الفلسعينييت المسالميت الذيت ال عالقة لأم 
مكات، وأفبح الفلسعيني يخشى شباب فلسعيت الذيت يتشبم ج ء كبير منأم بال عرات وا شقياء 
والبلعجية ليفرةوا على اآلخرمت ما يرمدوت. أنف ال تجرؤ اآلت على التحدك م  شاب فلسعيني 

 حول سلوك سير جيد قام بم.
السباب والشتائم، ومت الممكت أت يتفل ب عرات مثلم لمساعدتم فيتجمعوت ببساعة سيعتدب عليك ب

وهم يحملوت ا سلحة. ومت الممكت أت يعل  أحدهم عليك النار ويفيبك بمقتل أو شلل. ال يعني 
 أت كل شباب الةفة الير ية هكذا. 

 ل عرات والبلعجية.الشباب المحترموت موجودوت لكنأم ال يملكوت السالح، وليسوا مستعديت لمواجأة ا
مت أيت أتى السالح لأؤالء؟ ببساعة المخابراف الفأيونية سمحف بفدخال السالح تحف معرفتأا. 
فأي تعرف مت يملك السالح، وتعرف تماما فيما إذا كات حاملم فاحب رؤية وعنية أو بلعجية. 

ال تالح  السالح  هي تعرف السالح الموجم ةد )إسرائيل  والسالح الموجم ةد الفلسعينييت. إنأا
الموجم ةد الفلسعينييت، كما أت السلعة الفلسعينية ال تجتأد بمالحقة الذيت يحملوت السالح ةد 

 الفلسعينييت. وكيف تفعل إذا كات سالحأا هي مرخفا مت قبل )إسرائيل .
وهنا أشير إلى مدينة نابلد التي احتلف موق  القيادة الشعبية على مد  عشراف السنيت في 

يت. نابلد كانف القيادة الوعنية الفلسعينية، والقيادة الثقافية والفكرمة والعلمية في فلسعيت، فلسع
وهي كانف المرك  المالي ا كبر في البالد. اآلت هي أكبر مرك  لعالا النار. يخرج المسلحوت 

اةعة جدا جماعاف يعلقوت النار عشوائيا ومرهبوت الناد، وال يوجد مت يردعأم. هناك محاوالف متو 
لةبط ا مت الداخلي في نابلد، لكت محاوالف الةبط حتى اآلت سير جادة، إلى درجة أت السلعة 
ال تستعي  مالحقة واعتقال بعض ا شخاص الذيت أرسوا دعائم الفوةى في المدينة. حتى أت بعض 

ء حوائجأا أو القياداف السياسية في المدينة عملف بتجارة السالح، وعالما استعانف بال عرات لقةا
 لتففية حساباتأا م  الخفوم.

الةفة الير ية تئت مت تدهور ا وةاع الداخلية والناد سير آمنيت، وهم يفتقدوت العمل الجاد 
والفارم مت أجل حمايتأم وتوفير ا مت لأم. وعلى الناد أت يأبوا لنجدة أنفسأم. نحت بحاجة إلى 

سمية مت أجل مواجأة ظاهرة الشجاراف الدموية ترتيب أوةاعنا الداخلية، ووة  خعط شعبية ور 
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الداخلية. ال يكفي أت نلعم حظنا السيئ ولوال أننا تأاونا م  الفساد وال عرنة منذ البداية لما تدهورف 
ا مور إلى هذا المستو  الخعير. ال أمت  حد في الةفة الير ية، وال يوجد في ا ف  آلية لحل 

راعاف. على المستو  الرسمي. ا مر كارثي، وال يوجد اهتمام الخالفاف بيت الناد أو وقف الف
 فاعل على الساحة الداخلية. فماذا نفعل؟

إذا لم يكت لد  المسؤوليت قدرة على توفير ا مت للمواعنيت ففننا سنةعر إلى تدومل المسألة عسى 
القاتل. هناك استأتار  أت نجد مت بيت دول العالم أو الأيئاف الدولية مت يأب لنجدتنا مت هذا الوباء

متعمد بأمت الفلسعينييت، وهناك مت هو مستفيد مت هذه الفوةى سواء على مستو  الكيات 
الفأيوني أو على مستو  السلعة الفلسعينية. وا مر واةح في أت استشراء الفوةى يدف  

ح وهو تففية بالفلسعينييت إلى االستعانة بالفأاينة لةبط ا مت الداخلي الفلسعيني. الأدف واة
 القةية الفلسعينية نأائيا ودف  الناد لالستنجاد باالحتالل.

أيأا الفلسعينيوت اتحدوا وتحركوا دفاعا عت أنفسكم وأعفالكم ونسائكم وممتلكاتكم، وال تدعوا منفذا 
لتففية قةيتنا الوعنية وحقوقنا الوعنية الثابتة. نحت ال ينفعنا إال سواعدنا العيبة الشجاعة 

 ة، وسيرنا ال يمكت إال أت يتآمر علينا. فأل نكوت عونا  عدائنا على أنفسنا؟المخلف
 30/6/2016، فلسطين أون الين

 
 جدل تركيا وتطبيع العالقات مع إسرائيل .46

 أسامة أبو ارشيد
السرائيلي، بعد أكثر مت سف سنواف مت التوتر، -ب خةم أخذ ورد حول اتفاا المفالحة التركي

تركيا إلى تنفيد االحتقات م  روسيا التي ترّدف عالقتأا بأا بعد إسقال أنقرة  وما تاله مت مبادرة
إحد  عائراتأا الحر ية العام الماةي في مجالأا الجوب، جاءف هجماف معار إسعنبول الدموية 
ه لتعيد التذكير بالتعقيداف الجيوستراتيجية التي تعيشأا تركيا اليوم. وأّب قراءة ال تأخذ في اعتبارها هذ
التعقيداف الجيوستراتيجية، وال تنعل  مت أت تركيا دولة وليسف ح  ا ، وال شخفا ، مأما بليف قوتم 
وكارم ماهيتم، مثل رجب عيب أردوسات، ففت هذه القراءة ستفل إلى نتائج خاعئة مشّوهة، اللأم إال 

قليٍم انشرخف فيم إذا كات هذا هو المعلوب في سياا محاولة شيعنة تركيا ومواقفأا السياسية في إ
 المواقف بيت مت يقف م  العياة وداعميأم الكثيرمت، و يت مت يقف فيم م  الشعوب وعموحاتأا. 

ب عامة أردوسات، حققف تركيا قف اٍف اقتفادية  2002منذ وفل ح ب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 
ر المشكالف  م  الجيرات في هائلة، وساهمف نظرمة رئيد الو راء الساب ، أحمد داود أوسلو )تففي
وحتى انعالا الثوراف  2002تع م  وة  تركيا إقليميا . وخالل سنواف حكم الح ب ما بيت عام 
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يرات، واللتيت كانتا 2011العر ية معل  عام  ، كانف عالقاف تركيا إيجابية  جدا  م  دول كسورمة وا 
ا خعول اتفال مباشرة م  حركة مفّنفتيت ةمت ما ُيعرف با "محور الممانعة"، كما فتحف تركي

حماد. في المقابل، لم يس  ح ب العدالة والتنمية إلى قع  عالقاف تركيا بدول حليفة لأا تارمخيا ، 
قبل وفول الح ب إلى الحكم، كفسرائيل، سير أت ذلك لم يعت عدم توتر العالقاف بينأما بعد 

على سفينة  2010عتداء السرائيلي عام ، ثم اال2008العدوات السرائيلي على قعاع س ة أواخر عام 
"مافي مرمرة" التركية التي كانف محّملة  بمساعداٍف إنسانيٍة لقعاع س ة المحافر، وقتل قواف 
االحتالل عشرة مت الناشعيت ا تراك على متنأا في المياه الدولية. أيةا ، فتحف تركيا خعول 

، لوقف إعالا النار م  2013فاا تارمخي، عام توافل م  إقليم كردستات العراقي، وتّوجف ذلك بات
 ح ب العمال الكردستاني التركي، على أمل إنأاء عقود عوملة مت الفراع الدموب بيت العرفيت. 

، ماةية في إعادة فياسة دورها القليمي والدولي وتحالفاتأا، مت 2011-2002كانف تركيا في حقبة 
ي حلف شمال ا علسي )الناتو  وعالقاتأا بفسرائيل. دوت التةحية بالقديم منأا، مثل عةومتأا ف

ولكت أيةا ، مت دوت قبول الدونية واالرتأات ةمت نس  العالقاف تلك، كما كات عليم الحال. ومت 
هنا، رفض البرلمات التركي، مثال ، نشر قواٍف أميركية على أراةي تركيا تمأيدا  الجتياح العراا عام 

بالوالياف المتحدة و"الناتو"، كما أت تفعيد التوتر م   االستراتيجيةاف ، م  الحفاظ على العالق2003
 إسرائيل لم ُيفض إلى قع  العالقاف الدبلوماسية معأا.

كات ذلك في حقبة ما قبل انعالا الثوراف العر ية، سير أنم، م  انعالقتأا، وجدف تركيا نفسأا 
ابتداء ، أت تتناسم م  معالب الشعوب في ةمت محيٍط فوةوبٍّ تشتعل فيم الحرائ . حاولف تركيا، 

الدول التي ال تر عأا بأا عالقاٌف قوية، كتوند ومفر، وأت تمسك بالعفا مت المنتفف في الدول 
كسورمة، إال أت مقار ة أنفاف المواقف لم تعمل.  استراتيجيةالتي تر عأا بأا مفالح وعالقاف 

ر ا سد، عت سفك الدماء، وسافر أوسلو، عندما وعبثا  حاولف تركيا أت تثني الرئيد السورب، بشا
لحثم على إجراء إفالحاٍف  2011كات و مرا  للخارجية إلى دمش ، والتقى ا سد في أسسعد/ آب 

سياسيٍة هيكلية، سير أت ا سد ونظامم وحلفاءهما أخذتأما العّ ة بالثم، وأعلنوا عداءهم لتركيا، على 
تأهيل نظام ا سد ةمت المععياف الجديدة، ال التخلص منم، الرسم مت أت تركيا حاولف أت تعيد 

وكانف النتيجة أت انأارف سورمة كدولة، وأفبحف عمليا  تحف الوفاية اليرانية والروسية 
وا ميركية، وتةعة  نظامأا، وسفكف دماء شعبأا، ودمرف البلد تدميرا ، دع عنك انبعاك فراع 

 يأا كليا ، على سرار العراا وسورمة. عائفي في مجمل المنعقة، يكاد يأتي عل
لم تقف معةالف تركيا عند ذلك الحد، فأي، م  إعالنأا االنحيا  لخيار الشعوب في سورمة 
ومفر، كانف كمت َنَفَش يده في عش دبابير، فاستثارف عداَء أنظمٍة عر يٍة أعلنف انحيا ها، منذ 
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ا استثارف عداء إيرات ومحورها، وهو مت كات اليوم ا ول، لخيار القم  والكبف والديكتاتورماف، كم
قرمبا  منأا في ا مد، وهي كانف خسرف إسرائيل مت قبل، ثم استفّ ف الوالياف المتحدة ودوال  سر ية 
أخر ، جّراء تبنيأا سياساٍف مستقلة  عنأم، متأميت إياها بتسأيل مرور "الجأادييت" إلى سورمة 

ّم جاء انأيار االتفاا م  ح ب العمال الكردستاني عام وسض العرف عنأم، إت لم يكت دعمأم. ث
المتراف  م  تفّكك الدولة السورمة، وسعي أكرادها إلى تحقي  استقالٍل، على النمط الكردب  2014

العراقي، بعد أت بدا أت التقاععاف الدولية في سورمة تخدم هذا الأدف، وهو ما أنعش آمال ا كراد 
هذه المرة ةمت مععياٍف جديدة، وجدوا فيأا دعما  إسرائيليا ، وروسيا ، ا تراك باالنففال. ولكت، 

سر ي، ةمني. وبعد ذلك، جاء التوتر م  روسيا بعد إسقال -وبعض عر ي، بل وحتى أميركي
عائرتأا الحر ية، وما ترتب عليم مت َلْجِم للقدرة التركية على التدخل في سورمة لدعم حلفائأا على 

حماسة مت "الناتو" للدفاع عت تركيا العةو فيم. أما ثالثة ا ثافي، فتمثلف ا رض، وفي ظل عدم 
بفعالت تنظيم الدولة السالمية )داعش  تركيا عدوا ، بعد فترة مت سض العرف عنأا، موجأا  بذلك 
انتحارميم وتفجيراتم إلى قلبأا، في وقٍف يقوم فيم ا كراد با مر نفسم، وهو ما ينذر بتدمير السياحة 

 في تركيا وةرب اقتفادها. 
إذت، وجدف تركيا الدولة نفسأا تنجّر، أكثر فأكثر، إلى أتوت فوةى مدّمرة، تكاد تأرسأا هي أيةا ، 
كما هرسف سيرها مت دول القليم، ولم يعد أمامأا سياسيا  إال أت تعيد النظر في عالقاتأا، وأت 

تقات فيأا قدر المكات. كات خعأ تركيا، منذ تسعى إلى إعادة إحياء تحالفاٍف قديمة، أو تخفيف االح
قليميٍة بالوكالة،  مكاناتأا ةمت فراعاٍف دوليٍة وا  اليوم ا ول، أنأا تفّرفف بشكل أكبر مت حجمأا وا 
أما خعأها ا كبر فيتمثل بعدم إلقائأا ثقلأا مبكرا  في الفراع السورب لحسمم، أو للوفول إلى 

ار، قبل أت يتم تدومل ملفم. تركيا دولة كبيرة إقليميا ، وهي قادرٌة تسوياٍف تؤخذ مفالحأا فيم باالعتب
على أت يكوت لأا كلمة، وأت تفرض اعتبار مفالحأا، لو بقي الفراع محفورا  في القليم. ولكت، 
عندما يكوت قعبات، كأميركا وروسيا، عرفيت في الفراع، حينأا تفقد تركيا تلك المي ة، خفوفا  

لفاء حقيقييت أقوياء. في المحفلة، افعدمف مبادئ تركيا وعموحاتأا الواسعة م  وأنأا اليوم بال ح
إمكاناتأا المحدودة، فكانف المواءمة التي نراها اليوم، مت دوت أت يعني ذلك تنا ال  كليا  عت المبادئ، 

 بقدر ما أنأا ُحِقَنْف ِبُجْرَعٍة واقعية. 
مة القم  العر ية وأنفارها وأنفار إيرات. ُلْمُتْم تركيا يبقى لنا كلمة، هنا، وأوجأأا للشامتيت مت أنظ

في ا مد، عندما انعلقف مت مواقف مبدئيٍة متناسمٍة م  خياراف الشعوب، كما في سورمة ومفر، 
وتلومونأا اليوم عندما أخذف، في اعتبارها، مفالحأا كدولة م  تخفيف حدة المبادئ. في حيت أنّكم 

ب شعوبكم، ودائما  ما كانف حساباتكم حساباف أنظمة )عائفيٍة في حالة لم تتناسموا يوما  م  معال
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إيرات  ال حساباف دول. إننا نعارض أب تعبيٍ  م  الكيات الفأيوني المحتل مبدئيا . ولكت أب عاٍر 
أكبر مت أت تفاوض تركيا على تخفيف الحفار عت قعاع س ة، في حيت يشترك في جرممتم 

 وكثير مت أنظمة العرب!؟السلعة الفلسعينية ومفر، 
 1/7/2016، العربي الجديد، لندن

 
 التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية التركية .47

 عمر كوش
سرائيل التوفل إلى اتفاا تفاهم ينأي التوتر ويعيد تعبي  العالقاف  ما إت أعلنف كل مت تركيا وا 

عك برسالة إلى الرئيد السياسية بينأما، حتى أعلت الكرمليت أت الرئيد رجب عيب أردوسات، ب
"، ويقدم تعا مم  سرة العيار، ويعلت فيأا 24فالديمير بوتيت، يعتذر فيأا عت إسقال عائرة "سو 

 استعداده لبذل أقفى ما بوسعم لعادة العالقاف التركية الروسية إلى ساب  عأدها.
خارجية التركية وعلى وتعتبر هاتات الخعوتات، مؤشرمت هاميت على التوجأاف الجديدة في السياسة ال

وجأة التيييراف، التي يرها المسؤولوت ا تراك، استجابة ةرورمة للتحدياف الخارجية واالستحقاقاف 
الجديدة، التي فرةتأا تعوراف المنعقة، وظروف تركيا الداخلية، خالل السنواف الخمد الماةية، 

 و رو  مؤشراف على تقادم التوجأاف السياسية الخارجية السائدة.
وقام مسؤولوت في الحكومة التركية بالتمأيد، سياسيا وا عالميا، لتيييراف ممكنة في السياسة 
الخارجية، فيما اعتبر  عماء أح اب المعارةة أت المسؤوليت الحكومييت تأخروا كثيرا، وأنأم وجدوا 

ذلك أنفسأم مةعرمت للبحك عت مخرج يبرر انععافاف مرتقبة للدور القليمي التركي، ومبرر ك
تراجعاف عت مواقف وتفرمحاف مأمة، بما يشكل خرقا جديدا محتمال لخعول حمر، وةعأا قادة 

سرائيل ومفر.  ح ب العدالة والتنمية الحاكم تتعل  بالعالقاف م  روسيا وسورما وا 
 

 تصحيح مسار
على -ولعل المسار الذب اتبعتم تركيا في السياسة الخارجية، خالل السنواف الخمد الماةية 

لم يمكنأا مت إحداك اختراقاف مأمة في ملفاف المنعقة، م  أنم أنتج مواقف تركية متماي ة  - قلا
 عت حلفائأا في قةايا القليم.

وقد أحدثف الثوراف العر ية تييراف جيوسياسية هامة في منعقة الشرا ا وسط، فاةف تأثيراتأا 
رهافاتأا على مختلف دول الجوار، وامتدف إلى مناع  أخ ر  مت العالم. وكانف تركيا مت أكثر وا 
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الدول تأثرا بأذه االمتدادف والتفاعالف، نظرا لقر أا الجيرافي مت المنعقة العر ية، والعالقاف 
 التارمخية والثقافية واالجتماعية والسياسية، التي تر عأا م  سائر الدول العر ية.

حيال الدول العر ية، خافة بعد اندالع وعرفف السياسة الخارجية التركية مساراف متعددة ومتنوعة، 
الثوراف العر ية، حيك شأد الدور القليمي التركي، فعودا مرحليا بعد نجاح الثوراف في كل مت 
توند ومفر في إسقال الحكام المستبديت، والحف ممكناف لتعميم نموذج ح ب العدالة والتنمية في 

فول أح اب وحركاف إسالمية إلى الحكم في التييير الديمقراعي والنمو االقتفادب، خافة م  و 
كال البلديت، تلتقي توجأاتأا م  توجأاف ح ب العدالة والتنمية، لكت عوامل منأا تعّسر مسار 
الثوراف، وعودة قو  الثوراف المةادة إلى الحكم، والتدخالف الدولية، سّيرف كل الحساباف 

 والمواقف.
علسييت خافة في الملف السورب، والموقف مت ما واتخذف تركيا مواقف مختلفة عت حلفائأا ا 

حدك فيما مفر، ومت القةية الفلسعينية، ا مر الذب جعلأا تدخل في دائرة االستأداف، حيك 
بر ف تحدياف داخلية، أفةف إلى توقف مسيرة "السالم الداخلي"، والدخول في حرب مفتوحة م  

ة إرهابية، م  تنامي قدرة ذراعم السورب، ح ب مقاتلي ح ب العمال الكردستاني، الذب تعتبره منظم
االتحاد الديمقراعي، ومحاوالتم في فرض فيدرالية مت عرف واحد في الشمال السورب، بما يعني 
إقامة دوملة كردية يحكمأا هذا الح ب وميليشياتم، التي باتف تحظى بدعم عسكرب أميركي وروسي 

)داعش ، على المناع  الحدودية، وقيامم ببعض  سير مسبوا، إلى جانب تنامي خعر تنظيم الدولة
 التفجيراف في بعض بلداف ومدت الداخل التركي.

ولم يكت ينقص تركيا توتر عالقاتأا م  روسيا، بعد التدهور الحاد للعالقاف بيت البلديت على خلفية 
الثاني نوفمبر/تشرمت  24" الروسية، مت قبل سالح الجو التركي، في 24-حادك إسقال عائرة "سو

مت العام الماةي، وذلك بعد أت دخلف روسيا الحرب في سورما دفاعا عت مفالحأا وعت نظام 
 ا سد االستبدادب.

وأفةى كل ذلك إلى ظأور دعواف مت داخل ح ب العدالة والتنمية الحاكم، ومت المعارةة، تنادب 
نأج براسماتي، وتعمل على بةرورة تييير السياسة الخارجية التركية، كي تفبح أكثر واقعية، وذاف 

 "تقليل عدد الخفوم وا عداء و مادة عدد ا فدقاء" في المنعقة.
وانعلقف في ا وسال العالمية والسياسية التركية، في اآلونة ا خيرة، إشاراف واةحة حول التييير 

عنم"،  في السياسة الخارجية وحدوده، م  التأكيد على أنم لت يتعد  "تفحيح مسار، وليد العودة
وأت المفلحة القومية التركية باتف تحتم القيام بم، وتبيات حجم الفائدة منم، حيك الحظ مسؤول 
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يرات والعراا ومفر وسورما سيعود على تركيا  وروسياتركي أت إفالح العالقاف م  كل مت  وا 
 بليوت دوالر. 36بعوائد تجارمة، تفل قيمتأا إلى نحو 
إحداك تيييراف في السياسة الخارجية التركية، أعقأا نائب  وكانف أوةح الشاراف على ةرورة

رئيد الو راء التركي "نعمات كورتولموش"، الذب حّددها في أر عة محاور، أهمأا المحور السورب، 
سرائيل.  إةافة إلى كل مت روسيا واالتحاد ا ورو ي وا 

استنادا إلى أرةية فكرمة ومبدو أت جملة مت التيييراف ستتم بشكل سرم  في السياسة الخارجية، 
سياسية، تنعل  مت الدراك بةرورة العودة إلى سياسة واقعية و راسماتية في التعامل م  المشاكل 
وا  ماف المحيعة بتركيا، وأت الفأم التركي الرسمي ينأض على أساد أت "العالم بأسره دخل في 

كل جميعأا، وما عليأا هو القيام با"تخفيف مرحلة فراع كبيرة، وال تملك تركيا القوة الكافية لحل المشا
الفراع في مناع  الن اع المحيعة بتركيا، وعلى ا قل تخفيف الجانب الخاص بأا، والمتعل  فيأا 

 مت الن اعاف التي تشكل فيأا عرفا".
 

 حدود التغيير وممكناته
ة بمنظومة ال شك في أت حدود التيييراف في توجأاف السياسة الخارجية، وممكناتأا، محكوم

التحالفاف التركية، وا عادة فياستأا، بما يفةي إلى البحك عت شركاء جدد في القليم، وتعبي  
فالح العالقاف الفاترة والمتوترة م  عدد مت الدول القليمية، أو على ا قل تخفيف حدة التوتر  وا 

 والفتور، واللجوء إلى مبدأ تدومر  وايا الخالفاف معأا.
ي  العالقاف التركية السعودية، الذب تاله عودة العالقاف التركية المارتية إلى وتجسد ذلك في تعب

مجراها العبيعي، ومت المأم تحومل سياقاف التعبي  ورفعأا إلى مستو  التعاوت المتعدد الوجوه بيت 
ا تركيا وكل مت المملكة السعودية والماراف العر ية المتحدة وقعر، وسائر دول الخليج العر ي، بم

 يفةي إلى التفدب لمشروع الأيمنة اليراني على المنعقة.
وكات المأمول أت يفةي تحسيت العالقاف م  كل مت السعودية والماراف إلى إفالح العالقة م  
مفر، لكت يبدو أت أنقرة ما الف على موقفأا السياسي مت النظام المفرب، حيك ما الف تعتبر أت 

لنسبة لأا انقالب"، لكت ذلك ال يمن  مت سعيأا إلى إقامة عالقاف "أب تدخل ةد إرادة الشعب هو با
تجارمة بيت البلديت، "ويمكت تعومر العالقاف االقتفادية والسياسة، ال سيما أت تعومرها سيكوت 

 مفيدا بالنسبة لكال الشعبيت"، حسبما ير  رئيد الو راء التركي.
حيال التعبي ، بالنظر إلى الموقف التركي،  ومبدو أت المحور المفرب هو ا كثر فعوبة وامتناعا

وعدم استجابة نظام السيسي الستحقاقاف تعبي  العالقة بيت البلديت، فيما تّم التوفل إلى اتفاا 
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مفالحة م  دولة االحتالل السرائيلي يعب  العالقاف، ووفل ا مر إلى حّد رف  تركيا "الفيتو" الذب 
 ناوراف حلف شمال ا علسي )الناتو .كانف تةعم على مشاركة إسرائيل في م

حال وسعا، ما بيت رف  الحفار السرائيلي  -إلى جانب التعويةاف واالعتذار-ومتةمت االتفاا 
على قعاع س ة، و يت إيجاد فيية أو شكال ما لإلبقاء عليم، في وقف تسر ف معلوماف عت 

رجب عيب أردوسات إلى قعاع س ة،  استعداد إسرائيل وقبولأا ترتيباف  مارة متوقعة للرئيد التركي
بالت امت م  سماحأا بفدخال مساعداف إنسانية إليم، بعد تفتيشأا، مقابل تقييد تركي لحركة قيادّييت 

 مت حركة "حماد" في تركيا.
ومر ط بعض المحلليت ما بيت إعالت اتفاا المفالحة م  إسرائيل، و يت مفالحة مرتقبة م  روسيا، 

لثانية، م  أت أنقرة تة  تفحيح العالقة م  موسكو على رأد أولوياتأا، بوفف ا ولى مدخال ل
ا مر الذب يفسر الشاراف اليجابية التي أرسلتأا مؤخرا، بدءا مت المشاركة التركية في احتفال اليوم 
الوعني الروسي الذب نظمتم السفارة الروسية في أنقرة، وفوال إلى رسالة التأنئة التي وجأأا 

إلى بوتيت، وةمنأا تمنياتم في أت "تعود العالقاف بيت البلديت للمستو  الذب يلي  بأا"، أردوسات 
وفوال إلى رسالة أردوسات إلى بوتيت، التي أععف الشارة لبدء تعبي  العالقاف التركية الروسية، 

لى موسكو وأولى ثمراتأا موافقة الكرمليت على  مارة لو مر الخارجية التركي، مولود جاووش أوسلو، إ
 في ا ول مت يوليو/تمو  القادم.

 
 الملفات األصعب

ولعل ممكناف وحدود التييراف في السياسة الخارجية التركية تعال جمي  الملفاف، ومحكومة 
بالتنا الف والحلول الوسط التي تقدمأا جمي  ا عراف، لذلك يبر  التساؤل على الدوام حول المقابل 

سرائيل ومفر أو الثمت الذب يمكت لتركيا  أت تدفعم مقابل تعبي  العالقة م  كل مت روسيا وا 
 وسورما.

ويقود كل ذلك بالةرورة إلى الملف السورب، بوففم الملف ا فعب وا عقد في ملفاف المنعقة، 
حيك إت و مر الخارجية التركي، أبد  استعداد بالده للتعامل م  مخرجاف الحل السياسي في سورما، 

شتراعاف كما في الساب ، يةاف إليم أت رئيد الو راء التركي، شدد في آخر دوت أت يقدم أب ا
تفرمحاتم على ةرورة وقف الحرب في سورما، التي "ُيقتل فيأا إخواننا منذ خمد سنواف مت دوت 

 سبب"، لكنم على سير العادة لم يتحدك عت ةرورة رحيل ا سد كشرل تركي لحل ا  مة.
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عت المسؤوليت ا تراك حول القواسم المشتركة م  كل مت روسيا كما أت تلميحاف عديدة فدرف 
يرات في الملف السورب، والتي تجد متحققأا في الحرص على وحدة ا راةي السورمة، وعدم  وا 

 السماح بقيام كيات كردب فيأا. 
ومبقى أت تييراف السياسة الخارجية التركية، تحددها مفالح تركيا قبل كل شيء، مفالحأا 

ادية والجيوسياسية، وتحدك مت منعل  فأم دور تركيا وواقعأا، وتشابك عالقاتأا مت دول االقتف
القليم والعالم، إذ إت موافلة الفعود التركي االقتفادب، مرتبط م  ممكناف التييير الحقيقي 

 السياسي، واتخاذ سياساف االنتشار والتمرك  القليمي، واالبتعاد عت الع لة إقليميا.
لت تحدك تيييراف جذرمة وسرمعة في المنظور القرمب، ذلك أت تعقيداف ا وةاع في  وبالتالي

المنعقة ومقتةياف ا مت القومي التركي، تجعل مت التيييراف محكومة بالترمك والحساباف الدقيقة، 
في ظل تمترد مختلف ا عراف وراء مواقفأا السياسية، المنسجمة م  توجأاف أنظمتأا ومفالحأا 

 وأمنأا.
 30/6/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 فرايم هليفيإ
التركي هو بالفعل خعوة ذاف معات استراتيجية بعيدة المد  لسرائيل.  –االتفاا السرائيلي  إت

فسف  العامة، المعلقة بالعالقاف المتبادلة بيت الدولتيت. ا موررئيد الو راء  أبر فبعبيعة الحال، 
سنواف مت العداء واالستراب تفل إلى منتأاها، ومبدأ عأد جديد ينعوب على آمال لنجا اف كبر  

 .القليميفي مجاالف االقتفاد والتعاوت 
عت معاني البنود المتعلقة بحماد، عت تأثير االتفاا على سياسة إسرائيل تجاه س ة بشكل عام 

 إالك. فالحفار البحرب على س ة وات لم يرف ، وحماد بشكل خاص، أقل رئيد الو راء في الحدي
الكأر اء  إنتاجعديدة ووسائل بناء لمحعة  أنواعانم فتح بابا واسعا جدا لدخال بةائ  وعتاد مت 

. فمستو  المعيشة أيةاوالمستشفى. وستجتا  س ة ثورة اقتفادية، ور ما في المستقبل اجتماعية 
، ولت يبعد اليوم الذب تعرح فيم مسألة جدو  ا نفاااء المتدني سيرتف ، وسيكوت عمل آخر سير بن

 استمرار الحفار البحرب على القعاع إلى عاولة البحك.
في هذه المناسبة رف  مستو  مكانة حماد على المستو  الدولي. فقد دعي خالد مشعل إلى لقاء 

ك ال مارة فقط قرر مت التوقي  على االتفاا. وبعد يوميت مت تل أيامقبل بةعة  أردوساتشخفي م  
العالقة بيت تركيا وحماد تلقف  إتفي الفورة. كما  أيةاما ت ووةعم هو  أبومأاتفة  أردوسات
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جثماني الجندييت السرائيلييت اللذيت اختعفتأما حماد  لنقاذمباركة إسرائيل، بقرارها ايداع المأمة 
. ورف  مستو  تركيا أنقرةعاع في يد في الجرف الفامد والمواعنيت السرائيلييت اللذيت علقا في الق

والجماهيرمة في  النسانيةبذلك إلى مكانة وسيط ن مم في مفاوةاف حساسة للياية ومفعمة بالمعاني 
 أسيادهاإسرائيل، فيما تحولف حماد فأفبحف قابلة للحوار م  إسرائيل مت خالل واحد مت 

 السياسييت في الساحة الدولية.
 ا ساسيتيتفاا م  تركيا هو الرئيد بوتيت. ففي نظر الدولتيت سيد آخر لحماد رحب باالت

التي توفلنا معأا لتونا إلى اتفاا تارمخي، والثانية قوة عظمى  ا ولى –النشعتيت في منعقتنا 
 –كثيرة والتباهي بعالقاف إسرائيل معأا  أحياتعالمية يتكبد رئيد الو راء عناء  مارتأا مؤخرا في 

. كما أت خالد مشعل الرهابييتوال ترتبط م  داعش وباقي عفبة  إرهابة فات حماد ليسف منظم
 يحو  في يده دعوة رسمية ل مارة موسكو.

جملة العنافر المففلة أعاله تة  مسألة استمرار سياسة إسرائيل تجاه حماد على جدول  إت
ة الدفاع والتي ، وال سيما على خلفية التفرمحاف المففلة لمفدر رفي  المستو  في و ار ا عمال
: المواجأة أقوالممت تسلم و مر الدفاع الجديد مأام منفبم. جانبات بر ا في  أيامبعد بةعة  أعلقف

 ."ا خيرة"التالية م  حماد محتمة، وذاف المواجأة التي ال بد ستأتي يجب أت تكوت 
 أتكت أت نتفور يقف االتفاا م  تركيا في تةارب م  هذه السياسة، وعمليا يجعلأا نافلة. فال يم

نتفور  أتتقفف عائراف سالح الجو محعة توليد العاقة التي بنتأا تركيا في القعاع. وال يمكت 
نودع  أتموسكو وأنقرة. ال يمكت  لرادةةد حماد خالفا  إبادةتقرر إسرائيل الخروج في حرب  أت

فيرمة تجعل س ة في يد تركيا مأامة وساعة حساسة وفي نفد الوقف نسعى إلى مواجأة عسكرمة م
 ."أخيرةحملة " أثناءموجاف مت الرماد في 
ال ت ال تتمسك  الدارة أتالسرائيلي. فم   –رحبف باالتفاا التركي  ا خر  الوالياف المتحدة هي 

التقف شخفياف  ا خيرةانم في السنواف  إال، إرهابيةبالسياسة الرسمية التي تر  في حماد منظمة 
منافب رسمية رفيعة المستو  م  مسؤوليت كبار في حماد. ويشكل  تولف في الماةي أمرمكية

قنواف اتفال م   إقامةلح  تركيا في  أيةاتأييد الوالياف المتحدة لالتفاا على أب حل تأييدا 
 لمنفعة إسرائيل. اآلتحماد، يحتمل أت تستيل 

التي ولدتأت سيتبيت  بداعيةاللسرائيل حول االتفاا الناجح والدبلوماسية  االستأ اءاتم  تبدد جولة 
 تجاه س ة. أمنيةبانأا بقيف عمليا بال استراتيجية 

 30/6/2016يديعوت 
 1/7/2016القدس العربي، لندن، 
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