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صم تركيا آذانها عن ظلم الفلسطينيين
 .1جاويش أوغلو :تطبيع العالقات مع "إسرائيل" لن يعني ّ
أيطاليا-األياضول :قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو إ “المفاوضات مستمرة" مع
تصم تركيا آذايها ع
إسرائنل بخصوص تطبيع العالقات بن البلدن  ،مؤكداً أ ذلك ل يعيي أ
ّ
ظلم الفلسطنينن  .جاء ذلك في كلمة ألقاها ،مساء النوم األحد ،عقب مأدبة إفطار أقامتها “جمعية
المرأة والديمقراطية" في والية أيطاليا ،جيوبي البالد.
وأوضح الوزير التركي أ

بالده ال تقدم تيازالت ع

شرطن

لها في المفاوضات مقابل تطبيع

العالقات ،وهما :رفع الحصار ع قطاع غزة ،وتعويض أسر ضحايا سفنية مرمرة.

ولفت إلى أيه في حال قبول الجايب اإلسرائنلي بشرطي تركيا ،فإ أيقرة ستقبل بتطبيع العالقات

معه ،مضيفاً أ تطبيع العالقات ال يعيي أ تصم تركيا آذايها ع أشقائها الفلسطنينن في المستقبل

لدى تعرضهم للظلم.

وشدد على أ تركيا ستواصل دعم أشقائها الفلسطنينن بالمساعدات اإليسايية بكل إمكاياتها.
وفي وقت سابق م

النوم ،أفادت مصادر في رئاسة الوزراء التركية ،لـ"األياضول" ،بأ

رئيس

الوزراء التركي ،ب علي نلدريم ،سندلي بتصريحات ،في قصر جايقايا بالعاصمة أيقرة ،عيد الساعة
الواحدة بعد ظهر غد بالتوقنت المحلي ( 00:10تغ) ،حول المرحلة التي وصلت إلنها المفاوضات مع

إسرائنل بخصوص تطبيع العالقات بنيهما.
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" .2الخارجية الفلسطينية" :حكومة نتنياهو تواصل محاصرة الوجود الفلسطيني وضربه في القدس
رام هللا :قالت و ازرة الخارجية الفلسطنيية إ حكومة بييامن يتيياهو تواصل بشتى األسالنب والوسائل
محاصرة الوجود الفلسطنيي وضربه في القدس الشرقية المحتلة ،وهي سياسة تهدف إلى التضننق

على الفلسطنينن

ودفعهم لهجرة مدنيتهم وأحيائها وبلداتها عبر مواصلة سرقة أراضنهم وتهويدها

وميعهم بقوة االحتالل م التوسع الطبيعي علنها وارهاق اقتصادياتهم ومصادر رزقهم المتواضعة
بضرائب باهظة تنثقل كاهلهم ،باإلضافة إلى التيكنل بالمقدسنن

اإلجراءات القمعية األخرى.

العزل وترهنبهم وغنرها م

واعتبرت الخارجية أ ما تشهده بلدة العيسوية م حصار واقتحامات نومية يشكل المنثال الحي على

سياسة االحتالل العيصرية .وقالت "ال يكاد يمر نوم دو قيام قوات االحتالل باقتحام العيسوية بعد
أ أغلقت جميع مداخلها باإلسميت ،وميعت الدخول أو الخروج ميها دو مراقبة إسرائنلية" .وأضافت

متسائلة "فما الهدف م االقتحامات النومية للعيسوية؟ وهل هياك ما يستجد بشكل نومي في ذلك

الحي المحاصر م كل االتجاهات والمراقب على مدار الساعة ،نبرر تلك االقتحامات التي حولت

البلدة إلى سج حقيقي؟

وأدايت الو ازرة العدوا اإلسرائنلي المتواصل على القدس وأحيائها وفي مقدمتها بلدة العيسوية.
وعلى الصعند الداخلي قام رئيس الوزراء الفلسطنيي رامي الحمد هللا ،خالل جولته في مدنية بنت لحم

بتفقد السوق القديم في المدنية حنث استمع إلى احتياجات المواطين والتجار واطلع على األوضاع

االقتصادية والتجارية هياك .وياقش سبل حل أزمة المياه والكهرباء التي تعايي ميها المحافظة بشكل
عام والمدنية بشكل خاص.

القدس العربي ،لندن2016/6/27 ،

 .3وزارة اإلعالم الفلسطينية :يجب إجبار "إسرائيل" على احترام المعاهدات الدولية
رام هللا :قالت و ازرة اإلعالم الفلسطنيية إ قيام إدارات سجو االحتالل بتيفنذ حملة عدوايية شرسة

ضد أسرى الحرية تستوجب تدخل األطر القايويية الدولية إلجبار إسرائنل على احترام المعاهدات
الدولية وبخاصة اتفاقية جينف بشأ

معاملة أسرى الحرب لعام  ،1949والعهد الدولي الخاص

بالحقوق المديية والسياسية .ووجهت الو ازرة دعوة إلى مجلس األم الدولي إلى الضغط على حكومة

االحتالل التي ال تكتفي باالستهتار بالقواين الدولية الياظمة لحقوق األسرى بل تستهدفهم بالضرب
والتيكنل والعزل واإلهاية وتعتدي على المضربن ع الطعام وتميع عالج المرضى ميهم وتشرع

اإلجراءات التعسفية بحقهم وتفرض االعتقال اإلداري دو أي محاكمة أو "تهمة".
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كما حنثت وسائل اإلعالم الوطيية والعربية والدولية على عدم التعامل مع أسرى وأسنرات الحرية
باعتبارهم أرقاما مجردة بل قامات عالية متماسكة تواجه كل أشكال التعذنب والحرما

وتصمد في وجه الجالدن قابضة على الجمر بايتظار شمس الحرية.

والتيكنل

القدس العربي ،لندن2016/6/27 ،

 .4األحمد :ال سالم مع "إسرائيل" دون تبييض السجون
جين  :دعا رئيس كتلة حركة فتح البرلمايية ،وعضو لجيتها المركزية ،عزام األحمد إلى توسيع دائرة

المقاومة الشعبية يصرًة لألسرى ،مؤكدا أيه ل نتم توقيع اتفاق سالم مع إسرائنل حتى نتم تبنيض
السجو واطالق سراح جميع األسرى.
وأضاف األحمد في حدنث خاص لـ "وفا" ،خالل تقديمه التهايي لألسنر المحرر محمد فريحات في

بلدة اليامو غرب جين والذي أمضى ( 15عاما) في سجو االحتالل ،اللنلة ،أ ملف الحركة
األسنرة على سلم األولويات والنثوابت الوطيية للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطنيية ،وأيه بدو

تبنيض السجو واإلفراج ع آخر أسنر ل نتم توقيع أي اتفاق مع إسرائنل.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/26 ،

" .5الخارجية الفلسطينية" توقع صك انضمام فلسطين لتفعيل تعديالت "كمباال" للجنائية الدولية
رام هللا  -وفا :وقعت و ازرة الخارجية الفلسطنيية صك ايضمام فلسطن لتفعنل تعديالت "كمباال"
فعل اختصاص المحكمة الجيائية الدولية
ليظام روما المؤسس للمحكمة الجيائية الدولية ،والذي ُي ّ
ليسري على جريمة العدوا  ،إلى جايب اختصاصاتها على الجرائم األخرى ،كجرائم الحرب ،والجرائم

ضد اإليسايية ،وجريمة اإلبادة.

وقال وزير خارجية دولة فلسطن رياض المالكي ،إ سريا اختصاص المحكمة على هذا اليوع م

الجرائم ،تطلب قبول  30دولة ،وأ دولة فلسطن هي الدولة النثالنثو المصادقة على هذه التعديالت،
على أ نلي ذلك إصدار قرار م جمعية الدول األطراف العتماد التعديالت.

وأكد المالكي أهمية اعتماد جريمة العدوا كواحدة م الجرائم التي تحاسب علنها المحكمة الجيائية
الدولية ،باعتبارها م أبشع الجرائم ويصاحبها ارتكاب جرائم حرب ،وجرائم ضد اإليسايية ،وايتهاكات

خطنرة للقايو الدولي ،وحقوق اإليسا .
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شرعت التعذيب
 .6قراقع" :إسرائيل" هي الدولة الوحيدة في العالم التي ّ
رام هللا – وفا :قال رئيس هنئة شؤو األسرى والمحرري عيسى قراقع ،إ إسرائنل هي الدولة الوحندة
شرعت التعذنب ووضعت له قواينياً وأصبح ميهجا نثابتا في التعامل مع األسرى
بالعالم التي ّ
الفلسطنينن .
وأضاف بمياسبة النوم العالمي للتعذنب ،أ يسبة التعذنب تضاعفت  %400عام  2016عيها في
عام  ،2015وكل أسنر فلسطنيي قد تعرض ألشكال مختلفة م التعذنب الجسدي واليفسي على ند

المحققن  ،إضافة إلى أشكال مختلفة م التيكنل والتعذنب ميذ لحظة االعتقال.

وأوضح قراقع أ دولة إسرائنل أعطت حصاية للمحققن وحمانتهم م المالحقة والمساءلة م خالل

قايو إعفاء المحققن م تونثنق التعذنب بالصوت والصورة ،واعطاء تصريحات للمحققن باستخدام
التعذنب بحق األسرى.

وكشف قراقع ع أ شكاوى التعذنب التي رفعت إلى القضاء اإلسرائنلي لم نتم اليظر فنها بل تم

إغالقها مما شكل غطاء قايوييا لممارسة التعذنب وحماية المحققن والجيود الذن يمارسو ذلك.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/26 ،

 .7أبو شهال" :إسرائيل" تحتجز مستحقات العمال الفلسطيـنـيـين دون الفوائـد
عيسى سعد هللا :قال وزير العمل مأمو أبو شهال :إ إجمالي مستحقات العمال الفلسطنينن التي
تحتجزها إسرائنل ميذ عام  1970تبلغ  31مليار شيكل دو الفوائد.

وأضاف أبو شهال أ هذه مستحقات متراكمة ألكنثر م نثالنثة مالنن عامل فلسطنيي م الضفة
والغربية وقطاع غزة تعاقبوا على العمل داخل الخط األخضر ميذ العام  1970وحتى اآل .

واكد أبو شهال أ إسرائنل ،وعلى مدار الست واألربعن عاماً الماضية ،تتيكر لحقوق هؤالء العمال

رغم أ القايو اإلسرائنلي يساويهم بالعمال اإلسرائنلنن .

وأضاف أبو شهال :إ إسرائنل تمارس أكنثر م سبعة خصومات مالية على العامل الفلسطنيي اسوه

بالعامل اإلسرائنلي ولكيها في المقابل لم تميحه حقوقه.

وأوضح أبو شهال في كلمة له على هامش حفل توقيع اتفاقية مع بريامج األمم المتحدة اإليمائي

( )UNDPلتمويل مراكز التدريب المهيي التابعة لو ازرة العمل بالمواد الخام أ السلطة الوطيية تعمل
وبكل قوة م اجل استعادة هذه األموال م خالل الطلب م ميظمة العمل الدولية والجهات الدولية

األخرى والحقوقية.
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ووصف يسبة المقبلن على التعليم المهيي في فلسطن بالكارنثية لعدم تجاوزها  3في المئة في مقابل
 70في المئة في الدول األوروبية األكنثر تقدماً في العالم.
وتطرق أبو شهال ألوضاع العمال في فلسطن مؤكداً ايهم يعايو كنثن اًر ،مبنياً أ أكنثر م  33في
المئة م العاملن في الضفة الغربية ال نتقاضوا الحد األديى م األجور وفي قطاع غزة اليسبة

تفوق ذلك بكنثنر كما أشار إلى أ أكنثر م  75في المئة م العاملن في الضفة الغربية ال يحصلوا

على مكافئة يهاية الخدمة وهو ما نؤكد الحاجة إلى قايو ضما اجتماعي حضاري.

األيام ،رام هللا2016/6/27 ،

 .8الزعارير يطالب الفلسطينيين بالوحدة وتبني مشروع وطني واحد للوقوف في وجه االحتالل
رام هللا :طالب اليائب ع حماس في الضفة الغربية باسم الزعارير "الفلسطنينن

مشروع وطيي واحد يمك

شعبيا م

بالوحدة وتبيي

الوقوف في وجه االحتالل وافشال مخططاته التوسعية

واالستيطايية على حساب األرض الفلسطنيية" .وشدد في تصريح صحافي له على أ موافقة حكومة
االحتالل على تدعيم مستوطيات الضفة بعشرات مالنن الشواكل هو رسالة لكل الالهنثن خلف

سراب المفاوضات والمبادرات سواء العربية أو الفريسية .وأشار إلى أ االحتالل لم نتوقف نوما ع

دعم المستوطيات وتوسيعها ،مبنيا أ ذلك ليس غريبا على احتالل توسعي عيصري متغطرس ال
يقيم وزيا لمعاهدات أو مفاوضات.
وأضاف الزعارير :أ

"االحتالل اآل

يعزز التطرف م

خالل توجهات حكومته اليمنيية التي

أصبحت تضم كل المتطرفن أمنثال بييامن يتيياهو وافيغدور لنبرما وهي حكومة تضرب بعرض
الحائط كل المعاهدات والقواين الدولية" .وأوضح أ َم أفشلوا جهود المصالحة الفلسطنيية نوفرو
لالحتالل مزيدا م الوقت لتيفنذ كافة مخططاته ضد شعبيا وأرضه ومقدساته ،بحسب تعبنره.

القدس العربي ،لندن2016/6/27 ،

 .9اشتباكات بين مسلحين وعناصر أمن السلطة بنابلس

يابلس :ايدلعت فجر نوم األحد  6-26اشتباكات مسلحة بن

مسلحن  ،واألجهزة األميية التابعة

للسلطة ،في مدنية يابلس ،شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسليا أيه جرت اشتباكات بن مسلحن م البلدة القديمة بيابلس وعياصر أم السلطة ،أعقبه

إطالق اليار باتجاه مركز شرطة محافظة يابلس بشارع فيصل.
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وأفاد شهود عيا لمراسل "المركز الفلسطنيي لإلعالم" ،أ أجهزة أم السلطة أعليت استيفا اًر واسعاً

في قلب المدنية وميطقة الدوار ،وايتشرت بشكل كبنر.

وأوضحوا ،أ عياصر أم السلطة تعرضوا إلطالق يار م قبل المسلحن تواصلت حتى الساعة
الخامسة م صباح النوم.

وتعليقاً على الحادث ،أصدر اليائب الفتحاوي جمال الطنراوي بياياً على صفحته عبر فيس بوك قال
فيه" :أياشد الجميع واستحلفكم باهلل ودم والشهداء وتاريخكم الوطيي بأ تكويوا األوفى واألحرص على

مشروعيا الوطيي وكرامة شهر المحبة والطاعة".

وأضاف الطنراوي" :إ ما حصل النوم م إشكال وما يحصل كل نوم في وسط مدنيتا وكافة أيحاء

المحافظة ،نتطلب م كل حريص وشريف أ يطلق صرخة المحبة والوحدة ،واحترام سيادة القايو ،
وفسح المجال للمؤسسة األميية ،وبالشراكة مع كل القيادات والمؤسسات ،والعمل لفرض األم

والقايو ضم األصول القايويية".

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/26 ،

 .11غزة :وكيل وزارة الداخلية يطالب السلطة بالكف عن إغالق معبر رفح الحدودي
غزة  -جمال غنث :طالب وكنل و ازرة الداخلية واألم الوطيي ،كامل أبو ماضي ،م يقف خلف
إغالق معبر رفح البري الواصل بن

قطاع غزة ومصر ،بالكف ع

إغالقه وفتحه أمام حركة

المسافري بصورة دائمة .واتهم أبو ماضي ،في حدنث لصحيفة "فلسطن " ،قيادة السلطة في رام هللا

بالمسؤولية ع إغالق المعبر ،ودعاها للكف ع إغالق معبر رفح ،مشن اًر إلى مطالبها الدائمة

بإغالق المعبر.

فلسطين أون الين2016/6/26 ،

 .11خبير إسرائيلي :عباس ال يريد المصالحة مع حماس
الصحافة اإلسرائنلية :قال الخبنر اإلسرائنلي في الشؤو

العربية نويي ب

مياحيم إ

الرئيس

الفلسطنيي محمود عباس ليس معييا بالتوصل التفاق مصالحة مع حركة حماس ،وذلك بسبب ما
وصفها بأجيدته الشخصية ،ورغبته في إبقاء االيقسام لتسهنل مهمة اختيار ورينثه في الحكم.

وأشار ب مياحيم -في مقال له على موقع "ينوز و " اإلخباري -إلى أ جهودا عربية تبذل لتحقنق
المصالحة الفلسطنيية ،ال سيما م مصر وقطر اللتن تقوما بعمل مكنثف لوضع حد لاليقسام
الفلسطنيي بالتزام مع مرور تسع سيوات على يشوئه عقب فوز حماس في االيتخابات التشريعية
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في  ،2006وشروعها في إدارة شؤو قطاع غزة في  .2007ولعل عدم يجاح حوارات المصالحة -
كما يقول الكاتب اإلسرائنلي -يطرح التساؤل ع المتسبب في فشلها ،في ظل أ حماس ترى في
تحقيقها فرصة للحصول على الشرعية ،وتجعلها طرفا رسميا لتقاسم السلطة في الضفة الغربية ،مما
يعيي أ م يسعى إلفشال المصالحة هو عباس الذي ال نريد أحدا يشاركه في السلطة بالضفة،

ويفضل إبقاء األوضاع كما هي فنها ،بحنث نبقى الحاكم الحصري لميظمة التحرير وحركة التحرير

الوطيي (فتح) والسلطة الفلسطنيية.

وأشار ب مياحيم -وهو ضابط سابق في جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائنلية -إلى أ فتح

تشهد في األيام األخنرة صراعات قاسية غنر مسبوقة حول تحدند هوية وريث عباس في السلطة ،إذا

فكر في االيسحاب م المشهد السياسي الفلسطنيي ،ال سيما باليظر إلى عمره المتقدم ،كما أ

حماس تدخلت في هذا اليقاش ،وطلبت م فتح استشارتها قبل اتخاذ قرار هوية الخليفة القادم ،حتى

يحصل على الشرعية الوطيية الفلسطنيية.

وأضاف أيه بات واضحا أ مفاتيح إتمام المصالحة الفلسطنيية ما زالت بأندي عباس ،أليه يستطيع

الدعوة لتجدند ايعقاد المجلس التشريعي الفلسطنيي المعطل ،وطلب عقد اجتماع لإلطار القيادي

المؤقت لميظمة التحرير الفلسطنيية ،لك م الواضح أ أجيدة عباس الشخصية تميعه م إتمام

المصالحة ،وتجعله م يحدد جدول أعمال الساحة الفلسطنيية الداخلية ،وتتركز غالبنتها في تأمن

يعدو
مستقبله وأميه الشخصي وأبياء عائلته ،فور أ نيزل ع الحلبة السياسية ،ال سيما أ أبياءه ّ

م رجال األعمال الكبار ،وهياك مطالبات بدأت تظهر م النوم بتقديمهم للمحاكمات لالشتباه في

تورطهم في قضايا فساد.

وقال رغم أ حماس ليس لها يصنب في حكم الضفة الغربية ،فإ عباس نتصرف كما لو كا

دكتاتورا ،ويتجاهل ق اررات مؤسسات ميظمة التحرير الفلسطنيية والسلطة الفلسطنيية واللجية المركزية
لفتح ،وهي األجسام األكنثر أهمية في اتخاذ الق اررات ،ويقوم بصورة فردية بصياغة سياساتها

الخارجية ،ويتصرف وحده بأموالها.

وختم الكاتب بقوله إ عباس يسعى لكسب الوقت مع خصومه السياسنن  ،م خالل إرساله الوفود
الفلسطنيية إلى مصر وقطر إلجراء المباحنثات مع باقي األطراف ،ويلقي بالكرة في كل مرة في

ملعب حماس ،ويصدر تصريحات تشنر إلى رغبته في تحقنق المصالحة الوطيية ،لكيه م الياحية

الفعلية نرغب في استمرار الوضع القائم ،ولذلك يمك
الفلسطنيية فإيها ل تحصل في عهد عباس.
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 .12أحمد يوسف :خط اتصال مستمر بين حماس وتركيا للتشاور حول ما تم التوصل إليه مع "إسرائيل"
غزة – أشرف الهـور :نتطلـع سـكا قطـاع غـزة المحاصـر اآل إلـى رؤيـة تحقنـق بيـود االتفـاق التركـي
اإلسـرائنلي إلعــادة تطبيــع العالقــات المقطوعــة بــن البلــدن  ،وميــذ أ بــدأ اإلعــال الرســمي عـ قــرب

التوصــل لالتفــاق ،اهــتم ســكا قطــاع غـزة كنثنـ ار باالتفــاق ،آملــن أ نــؤدي إلــى إيهــاء الحصــار بشــكل
كامل ،ما سنتيح لهم تحسن ظروف معيشتهم ،التي تأنثرت بشكل كبنر في ظل الحصار.

وفي هذا السـياق كشـف القيـادي فـي حمـاس أحمـد نوسـف ،أ تركيـا وضـعت قيـادة الحركـة فـي صـورة

آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات المصالحة مع إسرائنل .وأشار إلى وجود خط اتصال مسـتمر بـن

حمــاس والمســؤولن األت ـراك للتشــاور حــول مــا تــم التوصــل إليــه ،خاصــة فيمــا نتعلــق برفــع الحصــار

اإلسرائنلي ع غزة.

وأكد أ تركيا أوجدت حلوال لبعض المشاكل فـي قطـاع غـزة ،خاصـة الكهربـاء والمـاء والغـاز .وأوضـح

أيهــا تفكــر جــديا بعــد االتفــاق ،فــي إيشــاء محطــة للكهربــاء بدنلــة للمحطــة المتهالكــة الحاليــة بإمكاييــات

ضــخمة ،والمســاهمة فــي اســتخراج الغــاز الموجــود فــي قطــاع غ ـزة مــا سيســاهم فــي تحســن األوضــاع
بشكل ملحوظ .وستعمل تركيا على الحصول على ضمايات إسرائنلية لتسهنل إدخال البضائع وتسريع

إعمار ما دمره االحتالل.

وأوضح أ م بـن بيـود االتفـاق التـي تخـص قطـاع غـزة فـتح خـط تجـارة حـرة بـن تركيـا وقطـاع غـزة

عبر منياء أسدود ،حنث سيقوم خالله األتراك بتوصنل مواد البياء والحدند وغنرها م الميتجات.

وعلى المستوى االستراتنجي ،قال إ تركيا ستواصل المفاوضات إلقامة منياء في قطـاع غـزة ،إضـافة
إلى توسطها في مرحلة قادمة في صفقة لتبادل األسرى.

القدس العربي ،لندن2016/6/27 ،

 .13الحية :أكدنا لتركيا مطالبنا بإنهاء حصار غزة في المجاالت كافة
غزة -يحنى اليعقوبي :قال عضـو المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس د .خلنـل الحيـة ،إ حركتـه أكـدت

خالل زيارة وفدها القيادي لتركيا مطالبتها بإيهاء الحصار اإلسرائنلي المفروض على قطاع غـزة والـى

األبــد وفــي شــتى المجــاالت .وأضــاف الحيــة فــي ح ـوار خــاص مــع صــحيفة "فلســطن " ،أ ّ حركتــه "ال
تتــدخل فــي عالقــات الــدول الداخليــة وال عالقاتهــا السياســية والخارجيــة )...( ،مــا أكــدياه لألت ـراك أييــا
يطالب بإيهاء حصار غزة بشكل عام والى األبد وفي كل المجاالت :في الكهرباء والمياه والصحة".

متمييـا أ تـيجح
وأوضح أ الوفـد شـرح مشـاكل غـزة ومـا تتعـرض لـه مـ حصـار فـي كـل المجـاالت،
ً
تركيا في إرغام االحتالل على إيهاء الحصار.
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ولدى سؤاله ع يتائج اجتماع رئيس المكتب السياسي لــ"حماس" خالـد مشـعل ،بـالرئيس التركـي رجـب
ـاء عل ــى طل ــب مـ ـ قي ــادة حم ــاس الس ــتكمال
طن ــب أردوغ ــا  ،أش ــار الحي ــة إل ــى أ الزي ــارة ج ــاءت بي ـ ً
عالقاتها السياسية والمتوازية مع كل الدول.
وفيما نتعلق باالتفاق التركي اإلسرائنلي ،قال" :م المبكر الحكـم علـى مـا يسـمعه فـي وسـائل اإلعـالم

مرحبا بكل الجهود العربية والدوليـة
ع االتفاق ،فعيدما نوقع االتفاق سيعلق عليه بالشكل المطلوب"،
ً
التي تسعى إليهاء الحصار على الشعب الفلسطنيي.
وبخصوص فشل لقاء المصالحة األخنـر ،قـال الحيـة" :إ حركـة فـتح جـاءت إليهـاء والت ارجـع عمـا تـم

االتف ــاق علي ــه ف ــي الدوح ــة ف ــي اللق ــاء ال ــذي عق ــد ف ــي م ــارس الماض ــي ،لع ــدم اس ــتعدادها ال للشـ ـراكة
السياسية ،وال لحل إشكاليات المصالحة" .وأكد الحية أ المصالحة بعد استراتنجي وموقف نثابت لـدى

مضيفا" :يح مع تطبنق بيود االتفاق كما تم التوقيع عليه في كل المحطات.
حماس ال نتغنر،
ً
وعـ الــدور المصــري فـي ملــف المصــالحة ،رحـب الحيــة بالــدور المصـري والعربــي واإلســالمي ،وقــال:
"مصــر بســبب ظروفهــا ايشــغلت عـ الملفــات المهمــة ،ويأمــل أ تعــود للصــدارة وامســاك زمــام المبــادرة
بشــكل حقيقــي ،وهــذا يعــود لمصــر فهــو شــأيها الــداخلي ،بــأ تمســك الملفــات المهمــة كعادتهــا وخاصــة

الملف الفلسطنيي والمصالحة التي تم التوقيع علنها بمصر".

وفيمــا نتعلــق بالــدور التركــي والقطــري ،أوضــح أ تركيــا وقطــر ترحبــا وتــدعما المصــالحة ووحــدة

الشــعب الفلســطنيي بشــكل عــام ،متســائالً :مــاذا عســاهم أ يفعلـوا إذا أعقنــت المبــادرات التــي يقــدمويها

م طرف فلسطنيي؟".

مـ ـ جاي ــب نث ــا ح ي ق ــال الحي ــة" :إ قم ــع الحري ــات ف ــي الض ــفة الغربي ــة يع ــود بالس ــلب عل ــى المش ــروع
الفلســطنيي ويؤكــد أ الســلطة فــي الضــفة ال ت ارعــي ظــروف ومشــاعر ومتطلبــات الشــعب الــذي نواجــه

المحتل رغم أيها فشلت فشال ذريعا في بريامجها ومشروعها السياسـي ،عيـدما تتحـول السـلطة إلـى راع
أميي لالحتالل فإيها ستتوجه يحو كبح جماح وتضننق الحريات على عموم الشعب الفلسطنيي".

ولقمــع الحريــات ،والقــول للحيــة ،تــأنثنر ســلبي نــيعكس علــى الشــعب الفلســطنيي ،متســائال" :ع ـ كيفيــة

إجراء ايتخابات محلية في ظل الظروف الصعبة وقمع الحريات؟".

وبخصوص الحدنث ع خالفة رئيس السلطة محمود عباس ،علق الحية بالقول" :الشعب الفلسـطنيي

صــاحب الواليــة الختيــار مـ يمنثلــه ويقــود مســنرته ،ومـ المعنــب البحــث عمـ نـرأس شــعبيا ،فالشــعب

مختلف وميقسم ،وحركة فتح مختلفة وميقسمة داخليا".
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" .14عربي :"21قيادي بحماس يكشف أن تركيا وألمانيا تعمالن للتوسط لمبادلة جنود االحتالل األسرى
غزة -أحمد صقر :كشف قيادي فـي حركـة حمـاس ،أ كـال مـ تركيـا وألماييـا يعمـال بشـكل مشـترك
م أجل التوسط في ملف الجيود اإلسرائنلنن األسرى ،لدى كتائب الشهند عـز الـدن القسـام ،الجيـاح

العسكري لحركة "حماس".

وأوضح القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه ،في تصـريح خـاص لــ"عربي ،"21أ المحادنثـات الخاصـة

بجيــود االحــتالل "مــا ازلــت فــي بــدانتها" ،مؤكــدا أ االحــتالل اإلس ـرائنلي ،أبلــغ األت ـراك بموافقتــه علــى

تخفنف الحصار ع غـزة ،واقامـة محطـة تولنـد للكهربـاء ومحطـة لتحليـة الميـاه ،إضـافة إليشـاء منيـاء

بحري نربط غزة بقبرص ليقل البضائع".

موقع "عربي2016/6/27 ،"21

 .15حماس :التنسيق األمني شجع االحتالل على اقتحام األقصى والتجرؤ على مقدسات شعبنا

ق ــال ف ــوزي بره ــوم الي ــاطق باس ــم حرك ــة حم ــاس إ م ــا نج ــري ف ــي المس ــجد األقص ــى مـ ـ اقتحام ــات
واعتداءات صهنويية على المصلن والتيكنل بهم واعتقالهم وحرما اآلالف م الصـالة فيـه ،اسـتمرار

للعدوا اإلسرائنلي والحرب الدنيية الصهنويية المتواصلة على شعبيا وأرضيا ومقدساتيا.

وأكــد برهــوم فــي تص ـريح صــحفي ،علــى أ تجــرؤ االحــتالل الخطنــر علــى حرمــة شــعبيا ومقدســاته،
شـ ــجعه علنهـ ــا اسـ ــتمرار التيسـ ــنق األميـ ــي واالسـ ــتهداف المـ ــزدوج اليتفاضـ ــة القـ ــدس وقمـ ــع المقاومـ ــة
والمدافعن ع المسجد األقصى والحالة العربية واإلسالمية المزرية التي وصلت إلنها ،وتخلي الكنثنر

ميهم رسميا ع القضية الفلسطنيية والتماهي مع العدو اإلسرائنلي.

وشدد على أ الشعب الفلسطنيي سيستمر فـي الـدفاع عـ األقصـى ييابـة عـ األمـة مهمـا كلـف ذلـك

م ـ نثم ـ وتضــحيات ،وستســتمر ايتفاضــة القــدس وســيعاد لهــا زخمهــا وبكــل قــوة ول ـ يســتطيع العــدو
اإلسرائنلي فرض أجيداته وسياساته على شعبيا ومقدساتيا وأقصايا.

موقع حركة حماس ،غزة2016/6/26 ،

 .16الفصائل الفلسطينية تندد باقتحام المسجد األقصى من قبل المستوطنين والشرطة اإلسرائيلية
القدس – وكاالت :أعادت الشرطة اإلسرائنلية ،مسـاء أمـس األحـد ،فـتح أبـواب المسـجد األقصـى ،بعـد
إغالقه يحو ساعتن  ،مع بقاء ايتشارها في ساحات المسجد وسط مواجهات عييفة مع المصلن .
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وكايـت قـوات الشـرطة اإلسـرائنلية ،أغلقـت أبـواب األقصـى أمــام المسـلمن  ،وشــرعت فـي عمليــة اقتحــام
واسـع لسـاحاته ،وسـط إطـالق كنثنـف لقيابـل الصـوت ،فــي سـابقة هـي األولـى مـ يوعهـا ميـذ ســيطرتها

على القدس الشرقية عام  ،1967م حنث توقنت العشر األواخر في شهر رمضا .

م جهتها ،يددت فصائل فلسطنيية باقتحام األقصى م قبل المستوطين والشرطة اإلسرائنلية.

وقالــت الفصــائل الميضــوية تحــت لـواء تجمــع "القــوى الوطييــة واإلســالمية" ،فــي بيــا أصــدرته "جريمــة
اقتح ــام األقص ــى ،واالعت ــداء عل ــى المص ــلن مـ ـ قب ــل قـ ـوات االح ــتالل والمس ــتوطين تص ــعند خطن ــر
نتحمل االحتالل المسؤولية الكاملة ع تداعياته".

وتضــم "لجيــة القــوى" ،حركــات فــتح ،وحمــاس ،والجهــاد اإلســالمي ،والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن ،
والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطن  ،باإلضافة إلى بعض الفصائل الصغنرة.

الرأي ،عمان2016/6/27 ،

 .17حماس :سنبقى أوفياء لخيارات شعبنا المقاوم ولن نتوانى لحظة عن دعم انتفاضة القدس
عاهدت حركة حماس شعبيا الفلسطنيي بالوفاء لدماء الحرائر ،ومواصلة طريق المقاومة ،والنثأر لدماء
جميعا .وقال الياطق باسم الحركة حسام بد ار في تصريح صحفي ،إ الحركـة علـى عهـدها
الشهداء
ً
مع شعبيا بالوفاء لدماء الشهداء وآخرهم الشهندة مجد الخضور م بلدة بيي يعيم قضاء الخلنل.
وأكد على أ تضحيات الحرائر تعبر ع مـدى تمسـك شـعبيا بخيـار المقاومـة كخيـار وحنـد للـرد علـى

االحــتالل الغاشــم .وشــدد بــد ار علــى أ ج ـرائم االحــتالل التــي لــم تتوقــف ،كمــا جــرى بجريمــة إعــدام

ـدر م ـ بلــدة بنــت عــور ب ـرام هللا قبــل أيــام ،تلــزم شــعبيا وكــل ق ـواه الحيــة بالتصــدي
الطفــل محمــود بـ ا
لالحتالل والرد عليه بمزيد م العمليات اليوعية.

ويــوه بــد ار إلــى أ حمــاس ســتبقى وفيــة لخيــارات شــعبيا المقــاوم ،وأيهــا ل ـ تت ـوايى لحظــة ع ـ دعــم

جانثما على أرضيا الطاهرة.
ايتفاضة القدس ،وأ أبياءها سنواصلو المقاومة طالما بقي االحتالل ً
موقع حركة حماس ،غزة2016/6/26 ،
" .18الجهاد اإلسالمي" :المقاومة قادرة على تحرير األسرى
غزة -إنهاب العيسى :أكدت حركة "الجهاد اإلسالمي" ،أيها "ل تقف مكتوفة األندي أمام إجرام العدو

ضـد األســرى" ،مؤكــدة فــي الوقـت ذاتــه ،أ المقاومــة الفلســطنيية قـادرة تفعنــل خياراتهــا لتحريــر األســرى

م سجو االحتالل.
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جــاء ذلــك علــى لســا القيــادي فــي الحركــة أحمــد المــدلل ،خــالل وقفــة يظمتهــا مؤسســة "مهجــة القــدس"

للشهداء واألسرى النوم (األحد) ،في مدنيـة غـزة ،تضـامياً مـع األسـنر المـريض يسـري المصـري وكافـة
األس ــرى المرض ــى ف ــي س ــجو االح ــتالل .وق ــال الم ــدلل" :ل ــيس غريبـ ـاً عل ــى االح ــتالل اإلسـ ـرائنلي أ

يمارس إجراءاته وممارساته التعسفية بحق األسرى ويمع في ذلك ،حنـث ُيمـارس  150أسـلوباً تعسـفياً
إجراميـاً ضــد األســرى" .وشــدد المــدلل (وهــو والــد أحــد األســرى فــي الســجو اإلسـرائنلية) أ "االحــتالل
اإلس ـرائنلي يعمــل علــى قتــل روح المقاومــة لــدى األســرى فــي ســجو االحــتالل عبــر سياســة اإلهمــال
الطبي" ،مشن اًر إلى أ أطباء السجو يستخدمو أجساد األسرى للتجارب الطبية.

قدس برس2016/6/27 ،

" .19الشاباك" يتهم ثالثة أطباء أسنان بتنفيذ عملية حزما
رام هللا :كشف جهاز الشاباك اإلسرائنلي نوم األحد ،ع اعتقالـه لخمسـة مـواطين  ،مـيهم نثالنثـة أطبـاء
أسيا وممرضا ،بتهمة تيفنذ عملية وضعت خاللهـا عبـوة ياسـفة أسـفرت عـ إصـابة ضـابط إسـرائنلي

بجراح بالغة قرب حاجز حزما.

وادعـى الشـاباك أ طبنـب األسـيا سـامر الحلبيـة  36عامـا ،قـام بتحضـنر عبـوة ياسـفة وتفجنرهـا عيــد

حــاجز حزمــا ،وأســفرت عـ إصــابة الضــابط ،كمــا أيــه أعــد عبــوة ياســفة أخــرى كــا نيــوي تفجنرهــا فــي
ميطقة مستوطية "معاليه أدوميم" ،شرق القدس المحتلة.

وزعم الشاباك أيه وجد لديه  56كوعا متفج ار صغنرا ،وزجاجتن حارقتن وكوعا كبن ار على شكل .U

ممرضــا ،وكــذلك اعتقــل شــقنق ســامر،
عامــا ،والــذي يعمــل
ً
واعتقــل الشــاباك الوالــد شــحادة الحلبيــة ً 64
عامــا الــذي يعمــل طبنــب أســيا
عامــا ،ويعمــل طبنــب أســيا  ،ودغايــة يبهــا ً 36
داوود الحلبيــة ً 42
عاما.
ويسك في مخيم قليديا ،واب عم حلبية ،شادي محس ً 32

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/26 ،

" .21الديموقراطية" :قرار الحكومة تنظيم االنتخابات البلدية خطوة صحيحة وضرورية
صباح :وصف عضو المكتب السياسـي ل ـ"الجبهـة الديموقراطيـة لتحريـر فلسـطن " طـالل
غزة  -فتحي ّ
أبو ظريفة قرار الحكومة حكومة التوافق الوطيي الفلسطنيي تيظيم االيتخابات البلديـة فـي النثـام مـ

تشري األول (أكتوبر) المقبل بأيه خطـوة صـحيحة وضـرورية .ودعـا فـي تصـريح القـوى والشخصـيات

الوطييــة إلــى المشــاركة الفاعلــة فــي ايتخابــات البلــديات وضــم ق ـوائم موحــدة لتحســن أداء المجــالس
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المحلية الميتخبة وتمكنيها م القيام بدورها األفضل فـي خدمـة المـواطين وتـأمن الخـدمات األساسـية
لهم على كل الصعد.

وطالــب حمــاس ب ـ"تســهنل تيظــيم هــذه االيتخابــات فــي قطــاع غـزة بــالتزام مــع الضــفة الغربيــة ،وتحــت
إش ـراف لجيــة االيتخابــات المركزيــة الفلســطنيية وفــق اليظــام القــديم علــى أســاس يظــام التمنثنــل اليســبي

الكامل ،وبما يضم تمنثيالً عادالً للقوى والشخصيات المشاركة في االيتخابات".

وعب ــر عـ ـ أمل ــه ف ــي يج ــاح االيتخاب ــات "باعتباره ــا رافع ــة أساس ــية يح ــو تيظ ــيم االيتخاب ــات الرئاس ــية
والتش ـريعية والمجلــس الــوطيي الفلســطنيي علــى أســاس التمنثنــل اليســبي الكامــل ،واعــادة ترتنــب البنــت
الداخلي الفلسطنيي وايتشاله م أزماته المتفاقمة التي باتت تهدد المشروع الوطيي الفلسطنيي برمته".

الحياة ،لندن2016/6/27 ،

 .21حزب "فدا" يدين تصريحات إسماعيل األشقر حول رفض حماس تنظيم االنتخابات البلدية
غ ـ ـزة  -فتحـ ــي صـ ـ ّـباح :القـ ــى ق ـ ـرار حكومـ ــة التوافـ ــق الـ ــوطيي الفلسـ ــطنيي تيظـ ــيم ايتخابـ ــات الهنئـ ــات
والمجالس المحلية (البلديات) ،ترحنباً م عدد م الفصـائل ،فيمـا تركـت حركـة حمـاس البـاب مواربـاً،
ولم تؤكد مشاركتها فنها أو رفضها.

ودا حــزب "فــدا" بشــدة تص ـريحات ميســوبة للقيــادي فــي حمــاس اليائــب إســماعنل األشــقر رفــض فنهــا
تيظــيم االيتخابــات .ويســب "فــدا" إلــى األشــقر دعوتــه إلــى مقاطعــة هــذه االيتخابــات بذريعــة أ "تطبنــق

االيتخابات بالطريقة التي تطرحها الحكومة غنر مقبول وطيياً".

الحياة ،لندن2016/6/27 ،

 .22باسم نعيم يستنكر إقامة مؤتمر اإلبادة الجماعية في القدس المحتلة
غزة :استيكر رئيس مجلس العالقات الدولية في فلسطن  ،باسم يعيم ،إقامة المؤتمر العـالمي الخـامس
حول اإلبادة في الجامعة العبرية ،المقامة على أر ح
اض فلسطنيية بالقدس المحتلة.

واستهج يعيم ،بشدة ،في بيا ح له نوم األحد ،تلقى "المركز الفلسطنيي لإلعـالم" يسـخ ًة ميـه ،مشـاركة
أدامــا ديــايج ،المستشــار الخــاص لألمــم المتحــدة المعيــي بميــع اإلبــادة الجماعيــة ،فــي المــؤتمر الــذي
تيظمه اللجية الدولية لإلبادة الجماعية خالل هذا النوم.

وتساءل" :كنـف لهنئـة دوليـة تسـعى لتطبنـق حقـوق اإليسـا والالجئـن بالمشـاركة فـي مـؤتمر ُيقـام فـي
دولة تمارس اإلرهاب واإلبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطنيي ميذ عشرات السين ؟!".
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وطالــب المســؤول الفلســطنيي ،اللجيــة الدوليــة لإلبــادة الجماعيــة بيقــل مؤتمرهــا إلــى مكــا آخــر ،حانثــا
جميع المشاركن علـى مقاطعـة المـؤتمري حتـى ال تكـو مشـاركتهم مكافـأة لــ"إسرائنل" علـى ممارسـاتها
"اإلجرامية العيصرية ،ميذ إيشائها ضد الفلسطنينن  ،كتهجنر آالف الفلسـطنينن بعـد ارتكـاب عشـرات

المجازر بحقهم في عام ."1948

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/26 ،

 .23حماس تتهم السلطة بممارسة االعتقال السياسي
رام هللا :واصــلت حركــة حمــاس اتهــام الســلطة الفلســطنيية بممارســة االعتقــال السياســي وتيفنــذه بحــق
كوادرهــا فــي الضــفة الغربيــة ،غنــر أ اليــاطق باســم المؤسســة األمييــة الفلســطنيية نيفــي وجــود معتقلــن

سياسنن أصال في سجو السلطة .وكشفت الحركة أ األجهزة األميية الفلسطنيية اسـتدعت صـحافيا
واقتحمت ميزال ألسنر محرر .كما تواصل اعتقالها لعدد م المـواطين علـى خلفيـة ايتمـائهم السياسـي

وغالبنتهم م كوادر حماس.

وقالــت حمــاس فــي بيــا حصــلت عليــه "القــدس العربــي" إ أمـ الســلطة اقــتحم ميــزل األســنر المحــرر

محمود ياسر مسالمة في بلدة بنت عوا جيوب غرب الخلنل ،حنث قام بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

مـ جهــة أخــرى تواصـل أجهـزة األمـ الفلسـطنيي فــي يــابلس اعتقـال الشــاب ارئــف العكـر للنــوم الســابع
على التوالي ،كما نواصل جهاز األم الوقائي في المدنية اعتقال األسنر المحرر أمجد زامل واألسنر

المحرر رياض اليادي م مخيم العن للنوم الـ 32على التوالي وذلك على ذمة المحافظ.

وفي قلقنلية نواصل الوقائي للنوم السادس اعتقال الشاب كمال شواهية م بلدة كفر نثلث ،كما نواصل

الجهاز ذاته في محافظة طوباس اعتقال الشاب رسول عبد العزيز للنوم الخامس تواليا.

القدس العربي ،لندن2016/6/27 ،

مسد ًسا وذخيرة
بادعاء حيازتها ّ
 .24االحتالل يعتقل فلسطينية على معبر الكرامة ّ
أريحــا -خلــدو مظلــوم :قــال موقــع ( )0404العبــري إ الشــرطة اإلس ـرائنلية اعتقلــت ن ـوم األحــد ،ســندة

فلســطنيية علــى معبــر الك ارمــة (معبــر دولــي يفصــل بــن الضــفة الغربيــة واأل ارضــي األردييــة وتُســيطر
علنها قوات االحتالل) ،بزعم العنثور على مسدس بحوزتها.

أيضــا باســم جســر الليبــي)،
(ويعــرف ً
وأفــاد الموقــع العبــري ،أ الق ـوات اإلس ـرائنلية علــى معبــر الك ارمــة ُ
تخبئــه داخــل "التّمــر".
اعتقلــت فلســطنيية تحمــل ج ـواز ســفر أرديــي ،بعــد العنثــور علــى مســدس كايــت ّ
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أيضــا عل ــى عبلــة مـ ـ
وأضــاف الموقــع المق ـ ّـرب م ـ جــيش االح ــتالل ،أ الق ـوات اإلسـ ـرائنلية عنثــرت ً
مشنر إلى أيه تم اعتقال الفلسطنيية ويقلها للتحقنق.
ًا
الرصاص و"الخراطيش"،

قدس برس2016/6/26 ،

 .25نتنياهو :اقتصاد "إسرائيل" لن يتأثر بشكل مباشر بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
الياص ـرة  -برهــوم جرايســي :ادعــى رئــيس الــوزراء اإلس ـرائنلي بييــامن يتييــاهو أمــس ،أ إس ـرائنل ل ـ
تت ــأنثر مـ ـ خ ــروج بريطايي ــا مـ ـ االتح ــاد األوروب ــي ،باس ــتنثياء الت ــأنثنرات االقتص ــادية العالمي ــة ،إال أ

مص ــادر سياس ــية قال ــت لوس ــائل إع ــالم إسـ ـرائنلية ،إ حكومته ــا تتخ ــوف مـ ـ أ خ ــروج بريطايي ــا مـ ـ

االتحاد األوروبي ،سنؤنثر مستقبال على موقف "االتحاد" م إسـرائنل ،كـو بريطاييـا هـي عامـل الجـم

أمام مبادرات تيتقد السياسة اإلسرائنلية.

وقــال يتييــاهو فــي جلســة حكومتــه األســبوعية أمــس ،إيــه أجــرى مشــاورات مــع وزيــر الماليــة ،ومســؤولي

المؤسس ــات المالي ــة الرس ــمية ،ح ــول ايعكاس ــات ايس ــحاب بريطايي ــا مـ ـ االتح ــاد األوروب ــي ،وق ــال ،إ

االقتص ــاد اإلسـ ـرائنلي ق ــوي ،واي ــه لـ ـ تك ــو ايعكاس ــات اقتص ــادية ،باس ــتنثياء الت ــأنثنرات الت ــي س ــتطال
االقتصاد العالمي ،الذي قد تيعكس على االقتصاد اإلسرائنلي.

وع استقالة رئيس الوزراء البريطايي كامنرو  ،قال يتيياهو ،إييـي "أُقـدر جـدا رئـيس حكومـة بريطاييـا

دافنــد كــامنرو  .إيــه قائــد بمســتوى عــال وصــدنق حقيقــي إلس ـرائنل وللشــعب النهــودي ،التعــاو بــن

بريطاييا واسرائنل تعزز جدا في والنته في مجال األم واالقتصاد والتكيولوجيا ،ومعا وضـعيا األسـس

القوية الستمرار هذا التعاو ".

عمان2016/6/27 ،
الغدّ ،

 .26نتنياهو ووزرائه :استقالة كاميرون أفقد "إسرائيل" أحد أفضل أصدقائها وداعميها في أوروبا والعالم
الياصرة – القدس العربي :تابعت إسرائنل تداعيات يتائج االستفتاء الدرامي في بريطاييا باهتمـام كبنـر
لعدة أسباب ميها التبعيات المحتملة لهذه اليتائج على اقتصادها /واألهم استقالة صديقها اللدود رئيس

الوزراء البريطايي ديفند كامنرو .

وقبنل سفره لروما أمس قال رئـيس الحكومـة بييـامن يتييـاهو كمـا كـا متوقعـا إيـه يقـدر كـامنرو جـدا
بصفته زعيما له مكايته وصديقا حقيقيا إلسرائنل وللشعب النهـودي" ،الفتـا إلـى مـا هـو معـروف بقولـه

إ التعــاو بــن بريطاييــا واسـرائنل تعــزز جــدا خــالل ســيوات كــامنرو فــي مجــاالت األمـ واالقتصــاد
والتكيولوجيا .وأشار إلى وضع أسس راسخة الستمرار التعاو بن الطرفن .
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كمــا عبــر الــوزير نوفــال شــطانيتز ع ـ حالــة "الفقــدا وااليتحــاب" فــي إس ـرائنل بعــد اســتقالة كــامنرو
بــالقول إيهــا قــد أفقــدتها أحــد أفضــل أصــدقائها وداعمنهــا فــي أوروب ـا والعــالم كلــه .وعلــل شــطانيتز هــذا

الشــعور بالفقــدا بقولــه إ كــامنرو حــرص علــى إعــال موقفــه ضــد توجهــات المقاطعــة التــي تقودهــا
ـذك ار بأيــه خــالل فترتــه
حركــة المقاطعــة وســحب االســتنثمارات وســحب االســتنثمارات  BDSوحاربهــا ،مـ ّ
وصــل التعــاو االســتخباري بــن بريطاييــا واسـرائنل إلــى إرقــام قياســية .وتــابع "شــاركت خــالل الســيوات

األخنرة في لقاءات مع كامنرو في البالد والخارج ،ودائما ظهر كشخص حكيم منثقف وجذاب".

واعتبر الـوزير جلعـاد أردا اسـتقالة كـامنرو محزيـة ومؤسـفة ،لكيهـا تنثبـت ايـه زعـيم مسـؤول ومسـتقيم
وجيتلمــا حقيقــي .وقــال إيــه حظــي بمعرفتــه كـرئيس معارضــة أظهــر صــداقته العميقــة إلسـرائنل وهكــذا
عمل طوال سيوات رئاسته للحكومة ،ومؤخ ار فقط قاد ق ار ار مهما في بريطاييا ضد  BDSفي بالده.

القدس العربي ،لندن2016/6/27 ،

 .27نتنياهـو يواصـل التحريض :عباس غير معني بالمفاوضات
القدس " -وكاالت" :واصل بييامن يتيياهو رئيس الحكومة اإلسرائنلية ،أمس ،التحريض على الرئيس
محمود عباس ،واتهامه بعرقلة العملية السياسية.

وقال ،خالل افتتاح جلسة الحكومة األسبوعية ،أمـس :إ "أبـو مـاز أنثبـت فـي األسـبوع الماضـي لكـل
العالم أيه غنر معيي بمفاوضات مباشرة مع إسرائنل .وأسـوأ مـ ذلـك ،روج ألكاذنـب قبيحـة عـ دولـة

إسرائنل والدياية النهودية .إيه سارع إلى االعتذار ولك هذا االعتذار لم يك كامالً وصريحاً واألقـوال
عيـا سـابقاً فـي
التي تفوه بها هياك (أمام البرلما األوروبي) تالئم التصريحات الشييعة التي أدلـى بهـا ّ
فرص أخرى ،بما فنها باألمم المتحدة".
األيام ،رام هللا2016/6/27 ،

" .28إسرائيل" تعلن عن تأجيل موعد اإلعالن عن اتفاق المصالحة مع تركيا

ذكرت القدس العربي ،لندن ،2016/6/27 ،ع فادي أبو سعدى ،أ مسؤول إسرائنلي كبنر أعل
مساء أمس أ إسرائنل وتركيا توصلتا التفاق لتطبيع العالقات.

وقــال مســؤول إس ـرائنلي كبنــر للصــحافنن اإلس ـرائنلنن الم ـرافقن ل ـرئيس الــوزراء بييــامن يتييــاهو فــي
زيارته لروما إ إسرائنل وتركيا توصلتا أمس األحد التفاق لتطبيع العالقات.

وم المتوقع صدور إعال رسمي بشأ إعادة العالقات الكاملة نوم االنثين  .ويأتي هذا بعد محادنثات

اســتغرقت نثالنثــة أعـوام بــدعم مـ واشــيط إليهــاء أزمــة يشــبت بعــد أ قتلــت البحريــة اإلسـرائنلية عشـرة
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ياشــطن أت ـراك مؤيــدن للفلســطنينن حــاولوا كســر الحصــار البحــري المفــروض علــى قطــاع غ ـزة فــي
.2010

ويشرت السفير ،بيروت ،2016/6/27 ،ع حلمي موسى ،أ دنوا رئاسة الحكومة اإلسـرائنلي أعلـ
مساء أمس ع تأجنل موعد اإلعال ع اتفاق المصالحة مع تركيا.
ووفق اإلعال اإلسرائنلي ،وربما ألهمية المصـالحة ،تقـرر تأجنـل اإلعـال إلـى السـاعة الواحـدة ظهـر

مؤتمري صحافنَّن ميفصلن ومتـزامين لكـل مـ رئـيس الحكومـة اإلسـرائنلية
النوم ،على أ تعل في
َ
بييامن يتيياهو والرئيس التركي رجب طنب أردوغا .
وكا مقر اًر أ يعل بشكل أولي ع االتفاق نوم أمس م جايب الوفدن المفاوضن  ،تمهنداً للتوقيع
الرسمي عليه ميتصف تموز المقبل.

وتشكل مشاركة يتيياهو وأردوغا في اإلعال ع االتفاق إظها اًر ألهمنته في يظر الدولتن .
م جايبه أعل مسؤول إسرائنلي رفيـع المسـتوى أيـه فـي إطـار اتفـاق المصـالحة المتبلـور بـن إسـرائنل

وتركيــا تعهــدت أيق ـرة بــأ ال تيفــذ أيــة أعمــال إرهابيــة أو عســكرية ضــد إس ـرائنل م ـ جايــب "حمــاس"

ايطالقاً م األراضي التركية .وقال إ "الحكومة التركية تعهدت بفرض ذلك ،وهذا جزء ال نتجـ أز مـ

االتفاق".

وقـال المســؤول إ إسـرائنل أنثــارت مــع األتـراك مســألة الجيــدنن ومفقــودن إسـرائنلنن آخـري موجــودن

في غزة .وأوضح أ "هياك الكنثنر م المعلومات المضللة بشأ االتفاق.

وشدد المسؤول اإلسرائنلي على أ اتفاقية المصالحة هي اتفاق بن إسرائنل وتركيا و"حمـاس" ليسـت

طرف ـاً فنهــا .وحســب كالمــه ،فــإ إس ـرائنل لــم تمــيح فــي يطــاق االتفــاق أيــة حصــاية لقــادة "حمــاس".
وأضــاف أ رئــيس الحكومــة كــا قــد أعطــى توجنهاتــه بعــد عمليــة "الجــرف الصــامد" بعــدم تقــديم أي

مسـ ــاعدة طبيـ ــة أو إيسـ ــايية م ـ ـ جايـ ــب إس ـ ـرائنل لرجـ ــال "حمـ ــاس" وأبيـ ــاء عـ ــائالتهم .وأكـ ــد أ هـ ــذه

التوجنهات ال تزال سارية .وعرضت صحيفة "نديعوت احرويوت" يقاط اتفاق المصـالحة بـن إسـرائنل
وتركيا.

 .29غالنت :اتفاق المصالحة مع تركيا ينطوي على أهمية أمنية واقتصادية هائلة
بــالل ضــاهر :قــال الــوزير نــوءاف غاليــت لإلذاعــة العامــة اإلس ـرائنلية صــباح النــوم االنثيــن  ،إ اتفــاق
المصالحة بن إسرائنل وتركيا نيطوي على أهمية أميية واقتصادية هائلة.

وأضاف غاليت أ االتفاق يعزل "مركز اإلرهاب اإلنرايي ويسمح بإيشاء تحالفات إقليمية".
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وأشــار غاليــت إلــى أ حقــول الغــاز التــي اكتشــفت فــي البحــر المتوســط وتســتخرج إسـرائنل الغــاز ميهــا
كايت ورقة مساومة هامة في المفاوضات وساعدت في التوصل إلى االتفاق.

عرب 2016/6/27 ،48

 .31جدعون ساعر :اتفاق المصالحة مع تركيا هو اتفاق إذالل قومي

ذكرت عرب  ،2016/6/27 ،48ع بالل ضاهر ،أ الوزير السابق جـدعو سـاعر اعتبـر فـي مقابلـة
أجرتها معه إذاعة الجـيش اإلسـرائنلي النـوم أ اتفـاق المصـالحة بـن إسـرائنل وتركيـا "هـو اتفـاق إذالل

قــومي .وال أعتقــد أ دولــة إس ـرائنل نج ــب أ تــدفع تعويضــات أليــه ت ــم مهاجمــة جيودهــا م ـ جاي ــب
أسطول إرهابي خرج م األراضي التركية".

وأضافت السفير ،بيـروت ،2016/6/27 ،عـ حلمـي موسـى ،أ سـاعر حمـل علـى االتفـاق ،موضـحاً
أيه "إهاية قومية ودعوة ألساطنل تضام أخرى وافتراءات أخرى م جايب كارهي إسرائنل".
 .31هيرتزوج يدعو إلى استفتاء بـ"إسرائيل" في شأن القضية الفلسطينية
القدس المحتلة -وكالة سما :دعا رئـيس المعارضـة اإلسـرائنلية اسـحق هنرتـزوج إلـى اليظـر فـي إمكـا
إجراء استفتاء في إسرائنل ،في شأ القضية الفلسطنيية.

وأوضح في سياق حدنث مع اإلذاعة اإلسرائنلية ،أ "السؤال الذي نجب توجنهه :هل يرغب في دولة

إسرائنلية  -فلسطنيية أم دولة إسرائنلية؟".

الحياة ،لندن2016/6/27 ،

 .32حنين زعبي :التعويضات اإلسرائيلية لألتراك هي اعتراف بالجريمة
عرب  :48عقبت اليائبة ع التجمع في القائمة المشـتركة ،حيـن زعبـي ،علـى توصـل تركيـا واسـرائنل

إلى اتفاق مصالحة نيهي األزمة بن البلدن  ،بالقول إ "المفاوضـات التـي تجـري بـن تركيـا واسـرائنل
تق ــوم بي ــاء عل ــى المص ــالح االس ــتراتنجية ب ــن الطـ ـرفن ودو أي تيس ــنق م ــع الفلس ــطنينن  ،أص ــحاب

القضية وضحايا الحصار".

وأوضــحت أيــه "لقــد ضــحى شــعبيا بــدالف الشــهداء يتنجــة لالحــتالل ،ويتنجــة لمطلبــه العــادل بالحريــة،
وحتــى اليشــطاء األت ـراك والــدولنن والعــرب قــاموا بمــا قــاموا بــه يتنجــة إليمــايهم بحــق الفلســطنينن فــي

الحري ــة وف ــي الحي ــاة الكريم ــة ،وه ــم ليسـ ـوا ره ــائ للسياس ــة التركي ــة ومص ــلحة يظ ــامهم اآل بالتع ــاو
والتيسنق مع إسرائنل".
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وتابعــت زعبــي أيــه "تشــنر موافقــة إس ـرائنل علــى دفــع تعويضــات لألت ـراك بقيمــة  21ملنــو دوالر ،إلــى
بخسا مقابـل  10شـهداء دفعـوا
اعتراف إسرائنلي بالجريمة التي ارتكبت ،وبضرورة دفع نثميها ،ولو كا
ً
حياتهم نثميا للحصار ولغزة ولصمود أهلها".
وش ــددت عل ــى أ "قب ــول إسـ ـرائنل به ــذه الش ــروط الت ــي كاي ــت ق ــد رفض ــتها س ــابًقا دلن ــل علـ ـى ك ــذبها

المتواص ــل ،وعل ــى ك ــذب تقري ــر لجي ــة تنرك ــل وحج ــج وح ــدة القرص ــية ( 13وح ــدة الكوماي ــدوز البح ــري

اإلسـرائنلي "شــانيطت  ،)"13التــي تص َّـرفت بشــكل إرهــابي وقامـت باختطــاف ســفنية مـ الميــاه الدوليــة،
وبالهجوم على ركابها".

وأضــافت زعبــي أيــه "مــع ذلــك ،تبقــى غ ـزة والحصــار اإلج ارمــي علنهــا ،هــي الجريمــة الكبــرى ،وتبقــى
المهمة األساسية في مالحقة مجرمي الحصار ومجرمي االحتالل ومجرمـي التطهنـر والسـلب .وهـؤالء

علنيا مالحقتهم حتى المحاكم الدولية ،ال أقل".

وخلص ــت زعب ــي إل ــى الق ــول إي ــه "ال نوج ــد به ــذا االتف ــاق أي ذك ــر للحص ــار ،وبالت ــالي ال مي ــاص مـ ـ
ح
تحديا ،وم يضال ال نتوايى وال نتعب ،حتى تدفع إسرائنل النثم
أسطول بعد أسطول ،وم تحد نتلو ً
وتيهي الحصار".

عرب 2016/6/26 ،48

 .33عائالت اإلسرائيليين الثالثة في غزة تخرج ضد اتفاق المصالحة مع تركيا

تكت ــب ص ــحيفة "ه ــدرتس" اي ــه س ــنجري ف ــي روم ــا ن ــوم األح ــد ،لق ــاء حاس ــم ب ــن ط ــاقمي المفاوض ــات

اإلسرائنلي والتركي ،يطمحا في يهانته إلى اإلعال عـ صـياغة اتفـاق مصـالحة نيهـي األزمـة التـي
ايدلعت بن البلدن في أيار  .2010وأعليت عائلتا الجيدنن اإلسرائنلنن القتنلن اورو شاؤول وهدار
غولــدن ايهمــا ستعارضــا االتفــاق إذا لــم يشــمل إعــادة جنثتــي ابينهمــا .وســتقيم عائلــة شــاؤول ،النــوم،

خيمة احتجاج أمام ميزل رئيس الحكومة في القدس .كما تيوي عائلة المواط مـ أصـل أنثنـوبي ،ابـ ار
مايغيستو المفقود في غزة ،تيظيم تظاهرة أمام دنوا رئيس الحكومة ،نوم األحد.

وعقـدت عائلــة شـاؤول أمــس مــؤتم ار صـحفيا ،قالــت والدتـه خاللــه" :ابيــي خـرج للحــرب قبـل عــامن ولــم
نرجــع م ـ غ ـزة .خــالل هــذن العــامن وعــدويا بعــدم أج ـراء أي مفاوضــات دو دمــج موضــوع اورو

وهــدار" .كمــا أعربــت عائلــة غولــدن عـ احتجاجهــا وأعليــت بــأ االتفــاق "نتعــارض بشــكل واضــح مــع
وعود رئيس الحكومة".
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 .34الصحافة اإلسرائيلية :المصالحة مع تركيا إنجاز لـ"أردوغان"
ركــزت صــحف ومواقــع إخباريــة إسـرائنلية علــى اتفــاق المصــالحة المرتقــب بــن تــل أبنــب وأيقـرة ،ولك ـ
اعتبــر أحــد الخب ـراء األمينــن أ االتفــاق يصــب فــي مصــلحة ال ـرئيس التركــي رجــب طنــب أردوغــا

سياسيا واقتصاديا.

فقد قال نوسي منلما فـي صـحفية معـاريف إ رئـيس جهـاز الموسـاد نوسـي كـوهن وصـل إلـى تركيـا
قبل أيام لوضع اللمسات األخنرة على اتفاق المصالحة الذي سنتم التوقيع عليه النوم األحـد ،علـى أ

ندخل حنز التيفنذ الشهر المقبل.

وفــي الصــحيفة يفســها أشــارت الم ارســلة السياســية دايــة ســومبنرا إلــى أ المجلــس الــوزاري اإلس ـرائنلي

المصغر للشؤو األميية والسياسية سوف نجتمع األربعاء القادم للمصادقة على اتفـاق المصـالحة مـع
تركيـا ،وقالـت إيـه مـ الواضـح أ إسـرائنل لـم تســتطع أ تفـرض علـى تركيـا قطـع صـالتها مـع حركــة

المقاومــة اإلســالمية (حمــاس) ،كشــرط لتطبيــع العالقــات بنيهمــا ،ولــذلك ســوف تواصــل أيقـرة استضــافة

ممنثلي حماس على أراضنها.

الخبنــر العســكري عمنــر ربــابورت ذكــر فــي صــحيفة "مكــور ريشــو " أ اتفــاق المصــالحة يعــد إيجــا از
سياســيا لصــالح ال ـرئيس أردوغــا  ،وهــو مــا يفســر وجــود معارضــة واضــحة لــه فــي الميظومــة األمييــة
اإلسرائنلية ،كما أ يقاشا جماهنريا إسرائنليا لم يعقد بشأيه ،وما حصل أ بعض الميتـديات السياسـية

الخاصة ياقشت االتفاق في أضنق يطاقات.

وأضــاف أيــه رغــم أ الحصــار المــائي المفــروض علــى غ ـزة ل ـ نــتم إلغــاؤه كمــا طالبــت تركيــا ،فــإ
إسرائنل أبدت استعدادا إلدخال كميات م البضائع التركية إلى القطاع ،لك ذلك ال نلغي فرضية أ

اتفــاق المصــالحة مــع إس ـرائنل قــدم ألردوغــا جملــة إيجــازات سياســية دفعــة واحــدة ،فــبالده تعــيش فت ـرة
سياسية ليست سهلة ،وتحيا تحت ضغوط روسية ،واألكراد نتحركو م تحت أيظـار أردوغـا للعمـل
على إقامة دولتهم على طول الحدود بن سوريا وتركيا ،فضال ع عودة العمليات اإلرهابية م جدند

إلى شوارع تركيا.

وأوضــح أ اتفــاق المصــالحة يعــد إيجــا از اقتصــاديا أليق ـرة ،فــاألتراك يطمحــو للحصــول علــى يصــنب
وافر م الموارد الجدندة للطاقة في الشرق األوسط ،ويسعو لتشغنل مشاريع بمئات مالنن الدوالرات

فــي قطــاع غ ـزة ،م ـ خــالل إقامــة مستشــفى جدنــد ،ومحطــة طاقــة ،ومحطــة تحليــة ميــاه بالتعــاو مــع
ألماييـا ،مـع العلـم أ حجـم التجــارة البنييـة بـن إسـرائنل وتركيـا يصــل إلـى خمسـة مليـارات دوالر ،ومـ

المتوقع أ نيتعش هذا الرقم بعد توقيع اتفاق المصالحة.
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أما "زئنف كام" مراسل موقع "إ آر جي" فيقل ع رئيس االئتالف الحكـومي اإلسـرائنلي ديفنـد بنتـو
قولــه إ االتفــاق مــع تركيــا يميــع إسـرائنل مـ اســتهداف إســماعنل هييــة يائــب رئــيس المكتــب السياســي
لحماس ،ول يكو بإمكا يتيياهو أ يصدر ق ار ار بتصفنته.

لك مكتب يتيياهو أصدر ردا على هذا الكالم بالقول إ بنتو ليس مطلعا على تفاصنل االتفاق مع
تركيا ،وما تحدث به غنر صحيح ،وال يمتلك رصندا م الواقع ،أل هذا الموضوع (اغتيـال هييـة) لـم

نتم طرحـه فـي المباحنثـات مـع األتـراك ،فإسـرائنل تحـتفظ بكامـل الحـق للـدفاع عـ أميهـا وفقـا للظـروف
القائمة.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/26 ،

 .35شركة هرئيل اإلسرائيلية تجري محادثات مع نوبل إنرجي لشراء حصة في حقل تمار للغاز

القدس  -يادية الجويلي :قالت شركة هرئنل اإلسرائنلية للتأمن نوم األحد إيهـا تجـري محادنثـات لشـراء
حصـة تصـل إلــى أربعـة بالمئــة فـي حقــل تمـار للغــاز الطبيعـي مـ شـركة يوبــل إيرجـي التــي تتخـذ مـ

تكساس مق ار لها.

وقالت الشركة في بيا لبورصة تل أبنب إيه لم نتم بعد التوصل التفـاق يهـائي وا أي اتفـاق سـيكو

في حاجة لموافقة الجهات التيظيمية.

وأضافت الشركة أ المفاوضات تتعلق بحصة نثالنثة بالمئة م المشـروع مـع خيـار شـراء واحـد بالمئـة

إضافية.

وكالة رويترز لألنباء2016/6/26 ،

 .36منظمة أنصار األسرى" :إسرائيل" تمارس  150أسلوب تعذيب جسدي ونفسي ضد األسرى

حس جبر :حذر متضاميو مع األسرى في سجو االحتالل اإلسرائنلي م مغبة سياسة اإلهمال

الطبي التي تمارسها إدارة مصلحة السجو اإلسرائنلية ضد األسرى الفلسطنينن .

وحمل متضاميو شاركوا في وقفة تضاميية مع األسرى جرت أمس في مدنية غزة قوات االحتالل
َّ
المسؤولية ع

الطبي.

حياة األسرى المرضى الذن

نتعرضو للقتل البطيء م

وقال أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي إ

خالل سياسة اإلهمال

االحتالل اإلسرائنلي يحاول قتل روح

المقاومة لدى األسرى في سجو االحتالل عبر سياسة اإلهمال الطبي ،مؤكدا أ أطباء السجو
يستخدمو أجساد األسرى للتجارب الطبية.
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وقالت ميظمة أيصار األسرى في بيا أصدرته أمس لمياسبة النوم العالمي لمياهضة التعذنب الذي

أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة إ التعذنب يعتبر ايتهاكاً خطن اًر لحقوق اإليسا وامتهاياً للكرامة

اإليسايية وتهدنداً للحق في الحياة.
وأكدت ميظمة أيصار األسرى أ
الفلسطنينن

في زيازي

إسرائنل تمارس المئات م

وغرف تحقنق سجويها ميوهة إلى أ

ضم سياسة مميهجة وبأسالنب محرمة دولياً.

أسالنب التعذنب ضد المعتقلن

سلطات االحتالل تمارس التعذنب

وقالت إ اآلالف م المعتقلن الفلسطنينن تعرضوا إلى معاملة قاسية وعييفة على أندي المحققن

اإلسرائنلنن ميوهة إلى أ إسرائنل مارست أكنثر م  150أسلوب تعذنب جسدي ويفسي م أبرزها

الضرب المبرح المفضي للموت والهز العينف والشبح والخيق وحنث استشهد العشرات م األسرى
الفلسطنينن في أقبية التحقنق يتنجة الستخدام هذه األسالنب الوحشية.

األيام ،رام هللا2016/6/27 ،

 .37إصابات واعتقاالت خالل اقتحام قوات االحتالل لساحات المسجد األقصى
عبد الرؤوف أرياؤوط :اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائنلي ،صباح أمس ،المسجد األقصى وأطلقت
قيابل الغاز المسنلة للدموع والرصاص المطاطي واعتدت بالضرب على المصلن  ،ما أدى إلى
إصابة سبعة ميهم ،انثيا إصابتهما في الرأس ،واعتقال أربعة آخري م المعتكفن  ،نثالنثة ميهم م

جيوب إفريقيا والرابع م جين .

وفوجئ المصلو بتسهنل الشرطة اإلسرائنلية اقتحام مستوطين

إسرائنلنن

لساحات المسجد ،في

الساعة السابعة صباحاً ،وهو ما نخالف المتبع في السيوات األخنرة بميع اقتحامات المستوطين في
العشر األواخر م شهر رمضا .

وقال الشنخ عزام الخطنب ،مدنر عام إدارة األوقاف اإلسالمية في القدس لـ"األيام" :يحمل الشرطة

اإلسرائنلية المسؤولية الكاملة بعد أ قامت بفتح باب المغاربة أمام المتطرفن والسياح ،على الرغم

م وجود تفاهم واضح بعدم فتح الباب أمام غنر المسلمن في العشر األواخر م شهر رمضا .

وأضاف :التفاهم بعدم فتح باب المغاربة واضح وقد عملت به الشرطة اإلسرائنلية في السيوات

الماضية ،وبالتالي فإيهم خالفوا المتبع واتخذوا ق ار اًر أتبعوه باقتحام واعتداء وحشي على المصلن .

األيام ،رام هللا2016/6/27 ،
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 .38عكرمة صبري لـ"المركز" :ما جرى باألقصى اليوم "سابقة خطيرة"

القدس المحتلة :استيكر رئيس الهنئة اإلسالمية العليا الشنخ عكرمة صبري اعتداء شرطة االحتالل
صباح نوم األحد على المعتكفن في المسجد األقصى المبارك.

وقال الشنخ صبري لـ "المركز الفلسطنيي لإلعالم"" :يستيكر اقتحام قوات االحتالل لباحات األقصى
صباح نوم األحد ،ويستيكر أيضاً اعتداء الشرطة االحتاللية على المسلمن المعتكفن .

وأشار إلى أ اقتحامات المستوطين النهود خالل شهر رمضا المبارك ،يعد سابقة خطنرةي أل

شهر رمضا

تتوقف فيه الزيارات لغنر المسلمن

بشكل عام ،وهذا ما كا

عليه في السيوات

الماضية.

وأضاف" :في العام الماضي وفي هذه السية ،المستوطيو اخترقوا وتجاوزوا الوضع القائم وأخذوا

بزيادة اقتحاماتهم لألقصى".

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/6/26 ،

 .39الهيئة اإلسالمية المسيحية تندد باقتحام المسجد األقصى واالعتداء على المصلين
اعتبرت الهنئة اإلسالمية المسيحية اقتحام المسجد األقصى م جهة باب المغاربة ،واالعتداء على
المصلن واعتقال العدند ميهم ،خالل العشر األواخر م شهر رمضا المبارك ،إمعايا في ايتهاك

حرمة المسجد وحرمة الشهر الفضنل .وأكدت الهنئة في بيا  ،أ
واص ارره على استفزاز مشاعر المسلمن

والمصلن

االحتالل مستمر في تطرفه

داخل المسجد ،م

خالل السماح باقتحام

المستوطين لساحاته ،على الرغم م بداية العشر األواخر م رمضا  ،والتي تشهد إقباالً كبن اًر م

المصلن والمعتكفن داخل المسجد .وقالت حركة "حماس" أمس األحد ،إ "إسرائنل" تش "حرباً
دنيية" على الفلسطنينن ومقدساتهم ،محذرة م تداعيات ذلك.

الخليج ،الشارقة2016/6/27 ،

 .41المستوطنون يقطعون طريقاً أمام حركة الفلسطينيين في الضفة

رام هللا  -فادي أبو سعدى :قطعت مجموعة م المسلحن المستوطين الطريق أمام حركة المسافري

على مفرق قرية برقة ب ازريا شمال غرب يابلس .وأكد غسا دغلس مسؤول ملف االستيطا في

شمال الضفة قيام مستوطين مسلحن بقطع الطريق المذكور وميع المواطين والسيارات م المرور

بقوة السالح.

التاريخ :اإلثنين 2016/6/27

القدس العربي ،لندن2016/6/27 ،
العدد3977 :

ص

26

" .41إسرائيل" تقلص مساحة الصيد قبالة سواحل بحر غزة
غزة :ميعت سلطات االحتالل اإلسرائنلي ،نوم األحد ،صيادي قطاع غزة م اإلبحار أكنثر م ستة
أميال في بحر قطاع غزة ،مقلصة بذلك مساحة الصند قبالة سواحل القطاع ،بعد أ قررت في

ييسا /أبريل الماضي زيادتها لتسعة أميال.

وسعت مساحة الصند إلى تسعة أميال في النثالث م
وكايت سلطات االحتالل ّ
الماضي م وادي غزة وسط حتى رفح جيوب القطاع.

ييسا  /أبريل

ويعايي يحو أربعة أالف صياد فلسطنيي في قطاع غزة م أطول حصار بحري إسرائنلي شهده
العالم ،حنث تواصل البحرية اإلسرائنلية ايتهاكاتها بحق الصيادن في عرض بحر قطاع غزة ميذ

عشر سيوات.

وتشنر مصادر المعلومات في مركز المن از لحقوق اإليسا  ،وفق بيا

صحفي سابق للمركز

بالخصوص ،إلى أ تحدند المساحات المسموح الصند فنها بالرغم م كويه ايتهاكاً إال أ قوات
االحتالل لم تحترم إعالياتها وتالحق الصيادن وتطلق اليار علنهم وتعتقلهم وتصنبهم وتسببت في
قتل بعضهم وتمع في إذاللهم حتى ضم المياطق التي تعل أ الصند فنها مسموح ،ما ننثنر

مخاوف جدية م كويها تهدف إلى حرمايهم م االيتفاع م نثرواتهم الطبيعية وافقارهم ،وفي الوقت
يفسه تأم استحواذ سلطات االحتالل على النثروة السمكية في بحر األراضي المحتلة ،والحفاظ على

قطاع غزة كسوق لبيع ميتجات مزارعها السمكية وبعض األيواع الردنئة م األسماك التي يصطادها
صيادو دولة االحتالل.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/26 ،

 .42ناشط فلسطيني :تركيا هي المرشح األقوى لخالفة بريطانيا في االتحاد األوروبي
رأى مسؤول العالقات الخارجية في "مؤتمر فلسطنيني أوروبا" ،زياد العالول أ "تركيا هي المرشح

األقوى لخالفة بريطاييا في االتحاد األوروبي".

وأوضح العالول في حدنث مع "قدس برس" ،أ "تركيا ،صاحبة االقتصاد السادس في أوروبا ،هي

المرشح األقوى لسد الفراا الذي خلفه ايسحاب بريطاييا م االتحاد األوروبي".

وأشار إلى أ مخاوف األوروبنن م إسالمية تركيا ل تصمد طويال أمام حاجة أوروبا االقتصادية
لها ،وقال" :الخوف م الدولة المسلمة وهيميتها هو ما يميع قبول معظم دول أوروبا على القبول بها

ولك في اليهاية أجد أ دول أوروبا مضطرة لقبول تركيا في االتحاد األوروبي".
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وأضاف" :الغربنو نخشو م أ نيضاف  90ملنو مسلم تركي إلى  40ملنو مسلم يعيشو في
أوروبا ،لكييي أعتقد أ الخيار لدى األوربنن سيكو بن التطلع إلى المصلحة والتخلص م اليزعة

العيصرية أو الخوف م الهيمية التركية واغالق الباب أمام تركيا ،وفي الحالتن أوروبا تحتاج إلى
تركيا كقوة اقتصادية وبوابة شرقية لالتحاد األوروبي".

وأكد "ا دخول  90ملنو تركي إلى أوروبا قوة هائلة وقوة لتركيا وأوروبا وسوف تعطي تركيا موقعا
سياسيا ضخم وتصبح تركيا قوة سياسية يعمل لها حساب".

وحسب العالول ،فإ "بريطاييا كايت أكبر عائق أمام دخول تركيا إلى االتحاد األوروبي وبايسحاب

بريطاييا سوف يقوى طلب تركيا إلى االيضمام إلى االتحاد األوروبي".

قدس برس2016/6/26 ،

 .43غزة تنتقد مقترح "نظام الثانوية العامة الجديد" وتؤكد صعوبة تطبيقه
غزة  -عبد الغيي الشامي ،خلدو مظلوم :ايتقد وكنل و ازرة التربية والتعليم العالي في غزة ،زياد

نثابت ،المقترح المقدم م قبل وزير التعليم في حكومة التوافق الفلسطنيية ،صبري صندم ،حول

مؤكدا أيه "يصعب تطبيقه على أرض الواقع".
اليظام الجدند للنثايوية العامةً ،
وقال نثابت إ يظام النثايوية العامة في فلسطن "بحاجة إلى تطوير ،كجزء أساسي م

ميظومة التقويم في المباحث والصفوف المختلفة وبشكل تدريجي ،في إطار تطوير المياهج".

تطوير

تصريحات وكنل و ازرة التربية والتعليم في قطاع غزة ،جاء خالل بريامج "لقاء مع مسئول" ،والذي

يظمه صباح نوم األحد ،مكتب اإلعالم الحكومي في مقره بغزة.

جدندا للنثايوية العامة (التوجنهي) ،وم المقرر أ ُيطبق العام
يظاما
مؤخر
ًا
وكا صندم قد طرح
ً
ً
المقبل ( ،)2017نتضم دورتن مع تعدنل على العدند م المساقات وحذف بعضها.
وأوضح نثابت أ إدارة الو ازرة في غزة قدمت مالحظاتها حول المقترح للوزير صندم مع توصياتها

مشنر إلى أ
ًا
بهذا الشأ قبل أربعة أشهر ،إال أيه لم نتم الرد على هذه المالحظات حتى اللحظة.
و ازرة رام هللا ماضية في تطبنق اليظام خالل العام القادم.

وسيشغل المندا والمجتمع فترة
وشدد على أ المقترح الجدند "ال نتياسب مع الوضع الفلسطنييُ ،
زميية طويلة مقارية بالوضع الحالي ،إضافة إلى وجود عقبات فيية وتقيية ستحول دو تطبيقه".
قدس برس2016/6/26 ،
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"شدوا الرحال" ..حملة لتكثيف التواجد الفلسطيني داخل األقصى
ّ .44
دش يشطاء فلسطنينو حملة إلكترويية تدعو لزيارة
القدس المحتلة  -نوسف فقيه ،زيية األخرسّ :
التصدي
المسجد األقصى واالعتكاف فيه ،بهدف تكنثنف التواجد الفلسطنيي واإلسالمي فيه و ّ

نتعرض لها م قبل االحتالل اإلسرائنلي.
لاليتهاكات التي ّ
ودعا اليشطاء عبر وسم "شدوا_الرحال" الذي ايتشر في مواقع التواصل االجتماعي ،إلى االعتكاف
في المسجد األقصى و"عدم تركه وحندا في ظل الهجمة اإلسرائنلية الشرسة التي تستهدفه".

وأهاب القائمو على الحملة برموز الشعب الفلسطنيي وقياداته الوطيية والفصائلية ،بدعم الحملة
وقيادة الموقف والتواجد المستمر في باحات األقصى ،وتحريك الشارع الفلسطنيي وتوعنتهم بضرورة

الدفاع ع األقصى عبر التواجد الدائم فيه خاصة في العشر األواخر م شهر رمضا .

قدس برس2016/6/26 ،

 .45نصرة المسجد األقصى بالقراءة
القدس  -أسنل جيدي :حمل يحو خمسن

شابا كتبهم متوجهن

إلى المسجد األقصى المبارك،

وعبروا الحواجز العسكرية في سبنل يشر نثقافة القراءة ،واهتموا بلفت األيظار يحو الميطقة الشرقية

في المسجد التي تعايي م

الزما والمكا .

اإلهمال واالستهداف اإلسرائنلي المباشر ،لننثبتوا وجودهم في قداسة

تجمع يحو خمسن شابا وشابة في ميطقة باب الرحمة في المسجد األقصى ضم فعاليات سلسلة

تيوي للقراءة ،وبالتعاو مع مجموعة سواعد مقدسية ،ويظموا بريامجا نثقافيا احتوى على جوالت

تعريفية باألقصى ومحاضرات تنثقيفية وغنرها.

"عمر قادم" ،واستهدفت ميطقة غنر معروفة
حملت الفعالية التي يظمت الجمعة الماضي شعار ُ
وتعايي م اإلهمال بوضع كل مخلفات اإلعمار وحاويات القمامة فنها ،مما جعلها شبه مهجورة م
المصلن  ،في حن تميع سلطات االحتالل إخراج مخلفات اإلعمار ميها.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/26 ،

 .46موسوعة فلسطينية توثق مسيرة النضال ضد "إسرائيل"
وكاالت :صدرت حدننثا في األرد "الموسوعة الفلسطنيية الشاملة ..مسنرة الكفاح الشعبي العربي
الفلسطنيي" للباحث واإلعالمي يواف الزرو ،وهي عمل تونثيقي نجمع جملة م المعطيات والشهادات

التي تتياول محطات في تاريخ القضية الفلسطنيية.
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وقال الزرو إ هذه الموسوعة تم إيجازها بعد يحو  25عاما م التفرا والجهد الدؤوب المنثابر والعمل
الصحفي واإلعالمي والبحنثي المتواصل في مواجهة المشروع اإلسرائنلي في فلسطن على مدى يحو

قرين م الزم .

وترصد الموسوعة ذلك المشروع ميذ أ كايت الدولة النهودية فكرة في رأس يابلنو بويابرت ،نثم
تبياها قادة ومفكرو الغرب االستعماري ،إلى أ تحولت الفكرة إلى حقيقة على أرض فلسطن عبر
سياسات التطهنر العرقي ضد الشعب الفلسطنيي وسياسات التدمنر الشامل للتاريخ والتراث والحضارة

العربية اإلسالمية في فلسطن .

وترصد الموسوعة الفلسطنيية الشاملة الونثائق والمؤتمرات والوعود التي دعت إلى "إقامة وط للنهود

في فلسطن " ،وتأريخ ما جرى في فلسطن م تطورات وأحداث ومؤامرات غنرت وجه فلسطن
والميطقة.

كما تسعى م

جهة نثايية إلى الحفاظ على الذاكرة الوطيية الفلسطنيية والقومية العربية بوصف

فلسطن عربية الهوية والسيادة ،وم جهة نثالنثة تسعى إلى تونثنق وتأريخ مسنرة اليضال والكفاح

والبقاء العربي الفلسطنيي في مواجهة المشروع اإلسرائنلي.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/26 ،

 .47مصر والنرويج تبحثان استئناف عملية السالم وجهود المصالحة الفلسطينية
القاهرة" :الخلنج" :بحنثت مصر واليرويج تطورات عملية السالم في الميطقة ،وجهود المصالحة
الفلسطنيية ،واإلعداد لالجتماع الخاص بلجية تيسنق المساعدات اإليسايية للشعب الفلسطنيي،

والمقرر عقده في اليرويج خالل األشهر المقبلة.

قال المتحدث باسم و ازرة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد ،إ الوزير سامح شكري بحث مع تور

فييسالد ،المبعوث اليرويجي لعملية السالم للشرق األوسط ،الذي نزور مصر للتشاور مع المسؤولن
المصرين  ،تطورات القضية الفلسطنيية ،ومستقبل عملية السالم في الشرق األوسط.

وأوضح المتحدث أ المبعوث اليرويجي حرص على االستماع إلى تقنيم شكري ليتائج االجتماع

الوزاري الخاص بعملية السالم ،الذي عقد نوم  3نوينو/حزي ار الجاري في باريس ،والخطوات المقبلة
المتوقعة لتفعنل يتائج االجتماع ،السيما فيما نتعلق بتشجيع الجايبن الفلسطنيي واإلسرائنلي على

استئياف المفاوضات المباشرة بنيهما.

وأضاف أبوزيد ،أ اللقاء تطرق إلى الجهود اإلقليمية والدولية المبذولة بهدف التوصل إلى أرضية
مشتركة تسهم في استئياف عملية السالم ،وفي مقدمتها الجهود المصرية التي أعل
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عبدالفتاح السيسي ع استعداد مصر للقيام بها في إطار تشجيع الجايبن الفلسطنيي و"اإلسرائنلي"
على استئياف المفاوضات ،والتوصل لتسوية يهائية تحقق حل الدولتن
وعاصمتها القدس .وأضاف المتحدث أ

وسبل تحسن

واقامة الدولة الفلسطنيية

المباحنثات تياولت جهود تحقنق المصالحة الفلسطنيية،

األوضاع االقتصادية واإليسايية للشعب الفلسطنيي ،إضافة إلى اإلعداد لالجتماع

الخاص بلجية تيسنق المساعدات اإليسايية للشعب الفلسطنيي ،والمقرر عقده في اليرويج خالل

األشهر المقبلة.

م جهة أخرى وصل إلى القاهرة مساء السبت حسن األعرج مدنر مكتب الرئيس الفلسطنيي محمود
عباس قادماً م رام هللا في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام نبحث خاللها آخر تطورات الوضع في

الميطقة ،وعلى رأسها عملية السالم ،وتحقنق المصالحة الفلسطنيية على ضوء الجهود التي تبذلها

مصر.

الخليج ،الشارقة2016/6/27 ،

 .48مجلس النواب المصري يوافق على برنامج تنمية سيناء السعودي ..وخبراء :وطن فلسطين البديل
القاهرة-خالد عمر :وافق مجلس اليواب ،النوم األحد ،برئاسة الدكتور على عبدالعال ،على تقرير
اللجية المشتركة م

لجية الشؤو

االقتصادية ومكتب لجية الشؤو

العربية ،ع

قرار رئيس

الجمهورية رقم  181لسية 2016م ،بالموافقة على مذكرة االتفاق بشأ بريامج الملك سلما ب عبد

العزيز خادم الحرمن الشريفن  ،لتيمية شبه جزيرة سنياء.

وتضميت االتفاقية تمويل عدة مشروعات في مختلف المجاالت على مرحلتن  ،األولى ميها اتفاقية

قرض بمبلغ  50،937ملنو ريال سعودي لتمويل مشروع إيشاء جامعة الملك سلما ب عبد العزيز
بمدنية الطور "المرحلة األولى" ،بن مصر والصيدوق السعودي للتيمية.

طريق محور التنمية
ُيشار إلى أ االتفاقية وقعت في الرياض ،بتاريخ  20مارس الماضي ،بن حكومتي مصر والسعودية
سيويا على كل قرض
بقيمة تمويل مبلغ ما يعادل  1.5مليار دوالر أمنركي وبسعر فائدة نبلغ %2
ً
م

القروض المخصصة للمشروعات الممولة في البريامج ،وعلى فترة سداد تبلغ  20عاما ميها 5

ً

سيوات فترة سماح لكل قرض.
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الوطن البديل
إلى ذلك ،قال الدكتور يائل شافعي مؤسس موسوعة المعرفة ،والمحاضر في معهد ماساتشوستس

للتقيية ،واالستشاري للعدند م الهنئات الدولية والعالمية ميها هنئة االتصاالت الفندرالية األمنركية،

"وافق البرلما المصري ،البارحة ،على تخصيص السعودية لمبلغ  937,5ملنو ريال إليشاء طريق
اليفق-اليقب في سنياء ،أي م أيفاق قياة السويس إلى صحراء اليقب في إسرائنل".

وأضاف" :هل نربط هذا الطريق "برية فا ار " ( 70كم ²في صحراء اليقب) التي ،حسب خطة جئو ار

آياليد ،ستميحها "إسرائنل" لمصر مقابل تيازل مصر ع  600كم ²في رفح والشنخ زويد؟".

قائال" :ولمكافحة الفكر المتطرف في سنياء ،أقر
وتابع على حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" ً

البرلما المصري البارحة تمويل السعودية ،بمبلغ  1,125مليار ريال ،وايشاء جامعة الملك سلما في
بعندا ع شمال سنياء ومشاكلها وخطط تبادل
الطور ،أقصى جيوب سنياء ،إلعادة توزيع السكا
ً
األراضي".
خطة گيؤ ار آيالند
مقترحات وط

بدنل للفلسطنينن

في سنياء ،هو ورقة مقترحات بقلم المنجر جيرال اإلسرائنلي

المتقاعد گنؤ ار آياليد رئيس مجلس األم القومي اإلسرائنلي " ،"2006-2004ويشره مركز بنج -
السادات للدراسات االستراتنجية في ميتصف نيانر 2010م ،وحظنت ورقة المقترحات بتغطية إعالمية

واسعة في العالم وفي مصر.
مقترح گنؤ ار آياليد ،جاء ِ
عقب االيسحاب األحادي الجايب اإلسرائنلي م قطاع غزة في 2005م،

وعرض مشروع التسوية المقترح ،بالتأكند على أ حل القضية الفلسطنيية ليس مسؤولية "إسرائنل"

جهودا إضافية لرفع معاياة الفلسطنينن ،
أيضا ،نجب أ تبذل
ً
وحدها ،ولكيه مسؤولية  22دولة عربية ً
وأردف قائالً "وييبغي على مصر واألرد  ،بالذات ،أ يشاركا بصورة فاعلة وانجابية في صياغة حل

إقليمي متعدد األط ارف ،وليس هياك ميطق يقول بأ تقف الدول العربية مكتوفة األندي في ايتظار
أ تقدم تل أبنب الحلول على طبق م ذهب أو فضة".

البنود الرئيسية
بعا م أراضي سنياء لصالح الدولة الفلسطنيية المقترحة،
ًا
أوال :تتيازل مصر ع 770
كنلومتر مر ً
كنلومترا ،ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط
وهذه األراضي عبارة ع مستطنل ،ضلعه األول 24
ً

كنلومترا،
م مدنية رفح غرًبا ،وحتى حدود مدنية العريش ،أما الضلع النثايي فيصل طوله إلى 30
ً
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م

جيوبا بموازاة الحدود المصرية اإلسرائنلية ،وهذه األراضي (720
غرب "كرم أبوسالم" ،ويمتد
ً

بعا) التي سنتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع نثالث مرات ،حنث إ مساحته
ًا
كنلومتر مر ً
بعا فقط.
ًا
الحالية تبلغ 365
كنلومتر مر ً

بعا) توازي  %12م
ًا
نثاييا :ميطقة الـ(720
كنلومتر مر ً
الميطقة التي ستُضم إلى غزة ،نتيازل الفلسطنينو ع
األراضي اإلسرائنلية.

مساحة الضفة الغربية ،وفى مقابل هذه
 %12م

مساحة الضفة لتدخل ضم

نثالنثا :في مقابل األراضي التي ستتيازل عيها مصر للفلسطنينن  ،تحصل القاهرة على أراض م

"إسرائنل" جيوب غربي اليقب (ميطقة وادي فن ار ) ،الميطقة التي ستيقلها "إسرائنل" لمصر يمك أ
بعا (أو أقل قليال) ،لكيها تتضاءل في مقابل كل الممنزات االقتصادية
ًا
تصل إلى 720
كنلومتر مر ً
واألميية والدولية التي ستحصل علنها القاهرة الحًقا.
موقع رصد ،القاهرة2016/6/26 ،
عمان :وزارة الخارجية تتابع قضية اعتقال "إسرائيل" ألردنية بتهمة إدخال سالح
ّ .49
عما  -حمدا الحاج :أكدت المتحدنثة الرسمية باسم و ازرة الخارجية وشؤو المغتربن صباح
ّ
الرافعي أ الو ازرة تتابع بكل اهتمام وبشكل حنثنث ما نجري مع المواطية التي تحمل جواز سفر أردييا
بعد أ اعتقلت صباح أمس األحد أنثياء مرورها عبر جسر الملك حسن بتهمة إدخال سالح إلى

األراضي الفلسطنيية "مسدس" .وأضافت الرافعي في تصريح خاص لـ"الدستور" أ السفارة األرديية

في تل أبنب تتابع الحادنثة ميذ اللحظة األولى لعملية االعتقال مع الجهات الفلسطنيية المختصة،

مشنرة إلى أيه تبن

أ

السندة موقوفة بتهمة إدخال سالح إلى إسرائنل ،وا

المتابعة مستمرة

لمجريات التحقنق.

الجدنر بالذكر أ قوات االحتالل قالت إيها عنثرت بحوزة المعتقلة على مسدس ومخزيي رصاص
داخل مكعب م التمر وتم تحويلها إلى التحقنق.

عمان2016/6/27 ،
الدستورّ ،

عمان :تصدير  556طناً من الخضار إلى "إسرائيل"
ّ .51
كشف مصدرو وتجار ع تصدنر  556طيا م الخضار إلى "إسرائنل" خالل شهر أيار الماضي،
موزعة بن ميتجي الخيار والفلفل الحلو.
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فيما لم تشهد األسواق المحلية استنراد أي ميتجات خضار أو فواكه م دولة الكيا الصهنويي خالل
الشهر الماضي.

عمان2016/6/26 ،
السبيلّ ،

 .51أبرز نقاط التفاهم اإلسرائيلي  -التركي
القدس " -األيام" :قالت مصادر إسرائنلية ،إ تركيا واسرائنل توصلتا إلى تفاهم إلعادة العالقات
بنيهما ،بعد أ شاب التوتر هذه العالقات ،بعد مهاجمة الجيش اإلسرائنلي سفنية مرمرة التركية وهي

في طريقها إلى غزة ،ما أدى إلى مقتل  9يشطاء أتراك في العام .2010
وطبقاً للمصادر ،فإ التفاهم نتضم اليقاط التالية:

 تعود تركيا واسرائنل لعالقات طبيعية بما فنها إعادة السفراء ،زيارات ودية ،وعدم قيام أي طرفبعمل ضد اآلخر في المؤسسات الدولية.

 -تدفع إسرائنل  21ملنو دوالر لجمعية إيسايية تركية لتسليم التعويضات لعائالت الضحايا م

سفنية مرمرة وللجرحى أيضاً.
 تلغي تركيا الدعوى المرفوعة في المحاكم التركية ضد جيود الجيش اإلسرائنلي وضباطه. -تستأيف الدولتا التعاو األميي بنيهما.

 تبدأ إسرائنل وتركيا مفاوضات لمد خط غاز م آبار الغاز اإلسرائنلية إلى تركيا. -تلتزم تركيا بأال تعمل "حماس" عسكرياً ضد إسرائنل م أراضنها وتحتفظ تركيا بعالقاتها السياسية

مع حركة "حماس".

 تسمح إسرائنل لتركيا بإدخال معدات ومساعدات إيسايية ع طريق منياء أسدود بعد الخضوعللفحص األميي اإلسرائنلي ،ويسمح لتركيا إقامة محطة كهرباء ومحطة تحلية للمياه ومستشفى في

غزة.

األيام ،رام هللا2016/6/27 ،

 .52مصادر :أردوغان يتحدث هاتفياً مع عباس بشأن االتفاق التركي اإلسرائيلي حول غزة

أيقرة :قالت مصادر في الرئاسة التركية إ الرئيس رجب طنب أردوغا تحدث هاتفيا مع الرئيس
الفلسطنيي محمود عباس مساء األحد وأبلغه بالتوصل التفاق مع إسرائنل لتحسن الوضع اإليسايي

في غزة.
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وجاء هذا االتصال في الوقت الذي قال فيه مسؤولو كبار م تركيا واسرائنل إيهم توصلوا التفاق
لتطبيع العالقات إليهاء خالف وقع في  2010عيدما قتلت البحرية اإلسرائنلية عشرة يشطاء أتراك

مؤيدن للفلسطنينن في أسطول مساعدات بحري حاول كسر حصار لقطاع غزة.

وكالة رويترز لألنباء2016/6/27 ،

 .53العربي يطالب بمفاوضات فلسطينية  -إسرائيلية تحت إشراف دولي
القاهرة  -سوس أبو حسن  :أبلغت الجامعة العربية أمس حكومة اليرويج بالموقف العربي م أجل

إحياء عملية السالم في الشرق األوسط والقائم على ضرورة التيفنذ الكامل لمرجعيات عملية السالم
وفق سقف زميي وآلية محددة للتوصل لحل الدولتن .

وقال األمن العام للجامعة العربية يبنل العربي في تصريح له عقب استقباله المبعوث اليرويجي

لعملية السالم للشرق األوسط تور فييسالد في مقر الجامعة أمس إيه بحث مع المبعوث اليرويجي
الخطوات المطلوبة لدعم المبادرة الفريسية إلحياء عملية السالم في الشرق األوسط والوسائل التي
تؤدي لبدء عملية حقيقية م أجل تحقنق األهداف المطلوبة وهي إقامة سالم بياء على حل الدولتن

دو ار في دعم المبادرة الفريسية.
ً
مضيفا أ المبعوث اليرويجي تحدث ع رغبة بالده في أ تلعب ً
وأوضح األمن العام أيه أبلغ المبعوث اليرويجي بأ ما تريده الجامعة العربية هو تيفنذ الق اررات
مجرد الحدنث ع

معتب ار أ
الدولية وليس مجرد كالم
ً
واإلسرائنلي هو حدنث محكوم عليه بالفشل.

بدء مفاوضات بن

الجايبن

الفلسطنيي

وشدد العربي على ضرورة أ تكو المفاوضات بن الدولتن الفلسطنيية واإلسرائنلية تحت إشراف

دولي سواء م قبل مجلس األم أو مجموعة م الدول كما حدث م قبل في مفاوضات االيسحاب

اإلسرائنلي م طابا عام  1989وفق ونثيقة وقعت علنها مصر واسرائنل تحت إشراف الواليات المتحدة
مؤكدا أيه م دو وجود إشراف دولي كشاهد على المفاوضات
األمنركية كشاهد على تلك الونثيقة
ً
بن الجايبن الفلسطنيي واإلسرائنلي فإ إسرائنل لدنها القدرة على االستمرار في تلك المفاوضات

حاليا إليجاح المبادرة الفريسية هو
لعقود طويلة وهي قادرة على ذلك .وأكد األمن العام أ المطلوب ً
تحدند سقف زميي لاليتهاء م المفاوضات وآلية لتيفنذ ما نتم التوصل إليه واال فإ ما نتم الحدنث
مشن ار إلى أ األفكار الفريسية تتضم خطوات إنجابية أليها تتحدث
عيه اآل ل يكتب له اليجاح ً
صراحة ع ضرورة إيهاء االحتالل اإلسرائنلي الذي بدأ في عام  1967الفتًا إلى أ كل الدول التي
شاركت في اجتماع باريس األخنر نوم  3نوينو (حزي ار ) الحالي أكدت تأنند حل الدولتن إال أيه

اعتبر أ هذا مجرد كالم ال يكفي على أرض الواقع وال بد م آلية وجدول زميي للتيفنذ.
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وردا على سؤال بشأ رؤية الجامعة العربية لحالة الجمود األمنركي والرفض اإلسرائنلي ألي تحرك
ً
معتب ار أيه ال توجد وسنلة
تجاه عملية السالم في الشرق األوسط توقع العربي استمرار هذا األمر ً
للتغلب على منثل هذه العراقنل إال بوجود تكتل دولي للدفع باتجاه السالم وهو لألسف ل يحدث في

ظل تبعات الخروج البريطايي م االتحاد األوروبي.

الشرق األوسط ،لندن2016/6/27 ،

 .54حملة بالسعودية ألداء العمرة عن شهداء فلسطين
بدر الربيعا -الرياض :أطلق متطوعو سعودنو حملة تحت اسم "رابط عيي أعتمر عيك" ،تهدف

إلى دعم ايتفاضة المرابطن في المسجد األقصى المبارك واألسرى وأهالي الشهداء وصمودهم ،بأداء
العمرة عيهم خالل شهر رمضا  ،والى زيادة وعي الشباب بقضية المسجد األقصى.

فالمشرفة العامة على الحملة غزل هاشم قالت إ الحملة -التي ايطلقت في  12رمضا  ،وتستمر

إلى يهاية الشهر الفضنل-أفضت إلى أداء العمرة ع  46شخصا في فلسطن  ،موزعن

على 19

شهندا و 15شهندة و 12أسن ار في سجو االحتالل ،وال تزال أعداد المتفاعلن مع الحملة في ازدياد.

وأكدت أيه ال نتم التواصل المباشر مع م ّأدنت العمرة عيه أو مع عائلته وذلك لدواع أميية ،إيما نتم
إيصال الصور المونثقة ع العمرة إلى جهة التواصل ،وتصل ع طريقهم ردود األفعال إذا توفرت.

وأشارت هاشم -في حدنث مع الجزيرة يت -إلى أ التواصل مع الداخل الفلسطنيي نتم م خالل

أشخاص وجهات محددة هياك ،حنث نتم الحصول ميهم على اسم الشهند أو المرابط أو األسنر

ومعلومات عيه.

وتتابع المسؤولة ع الحملة أيهم يحرصو على أ تكو األولوية في األسماء المختارة ألداء العمرة
عيهم مم لم يسبق لهم تأدنتها ،وال القدرة لدنهم على ذلك ،الفتة إلى أ تعليقات أهالي فلسطن

على هذه الفكرة وسعادتهم بها تعتبر حاف از الستمرارها.

يعبروا ع دعمهم للقضية بوسائل عملية ومشروعة
وبنيت أ الحملة أتاحت الفرصة للشباب أ
ّ
فعال م حنث عدد المشاركن فنها والمتابعن  ،فخالل خمسة أيام
وفعالة ،إذ ايتشرت الحملة بشكل ّ
زادت يسبة متابعي جميع حساباتيا  ،%20واصفة ذلك بالتقدم الملحوظ كويها حملة إلكترويية بحتة

ايطلقت خالل أيام معدودة وم خالل صالو نثقافي محدود المتابعن .

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/26 ،
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 .55بان كي مون يصل غزة غداً في زيارة وداعية ويعقد مؤتم اًر صحافياً دون أسئلة

غزة – "القدس العربي" :م المقرر أ يصل نوم غد النثالنثاء إلى قطاع غزة ،األمن العام لألمم

المتحدة با كي مو  ،في زيارة ستكو األخنرة للرجل في ميصبه ،حنث يقترب م ايتهاء مدة
والنته.

ووجهت إدارة اإلعالم في وكالة غوث وتشغنل الالجئن

الفلسطنينن

"األويروا" دعوة لعدد م

الصحافنن لـ "سماع" التصريحات الصحافية التي سندلي بها األمن العام لألمم المتحدة ،خالل
زيارته لمبيى تابع لألمم المتحدة ،باإلضافة إلى مشروع صحي.

وأوضحت أ المؤتمر الصحافي لكي مو سيعقد نوم النثالنثاء ،في تمام الساعة العاشرة واليصف

صباحا في مدرسة الزيتو االبتدائية المشتركة ،وهي إحدى المدارس التي تخضع إلدارة "األويروا"
في القطاع .وذكرت أ المؤتمر سنتضم بيايا صاد ار ع األمن العام ،وأيه ل يعطي المجال

لطرح األسئلة.

وال يعرف السبب في عدم رغبة األمن العام في استقبال أسئلة الصحافنن  ،لك ذلك ندل على عدم
السكا

رغبته في اإلجابة على أسئلة كنثنرة معقدة ،أولها تأخر اإلعمار وفقدا

األمل في ظل

استمرار الحصار اإلسرائنلي ،الذي تدعو األمم المتحدة لرفعه دو أ تقوم بأي ضغط حقيقي على
إسرائنل.

وذكرت األويروا أ هذه الزيارة ستكو األخنرة له لقطاع غزة ،حنث شارفت مدة والنته على اليهاية.
وسبق وأ زار با كي قطاع غزة مرتن قبل ذلك ،أولها كايت عقب ايتهاء الحرب األولى التي

شيتها إسرائنل ضد قطاع غزة في يهاية عام .2008

القدس العربي ،لندن2016/6/27 ،

 .56إخوان األردن على خطى الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني
إبراهيم عبد هللا صرصور
يحق ليا في الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطنيي أ يفخر بأييا سبقيا الحركة اإلسالمية في أكنثر

م دولة عربية وبالذات في تلك التي أتاحت أيظمتها للحركة أ تشارك في الفعل السياسي بصوره
المختلفة كفلسطن

واألرد  ،في صياغة مشروع سياسي رصن

بعند ع

الشعبوية والشعاراتية

ودغدغة العواطف ،ارتكز إلى رؤية موضوعية وواقعية شامخة تعتز بالنثوابت التي ال حندة عيها وال
مساومة علنها ،وفي جوهره مشاركة المجتمع الذي تعيش فيه في كل ميادن الحياة وميها "االشتغال"

و"االيشغال" بالسياسة بكل صورها وأشكالها المشروعة ،وذلك كجزء م استراتنجية التأنثنر والتغننر
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بغض اليظر ع

حجمه في المرحلة األولى ،وبعندا ع سياسة االيكفاء يحو الذات الذي تبيته

بعض الحركات اإلسالمية على يحو ما جرى في فلسطن

واألرد

عيد ميعرجات هامة م

تاريخهما ،حنث قاطعت فنها االيتخابات البرلمايية والمحلية بدعاوى لم تَ ْر َق نوما إلى إقياع أصحابها
ياهيك ع إقياع القواعد الحركية وتلك المياصرة والمؤيدة والمحبة ،وذهبت بعندا في ايتقاد الحركة
اإلسالمية في الداخل الفلسطنيي التي سبقت في بلورة رؤيتها السياسية على جميع مستوياتها  ،الى

درجة تواطؤها مع قلة قلنلة م أبياء حركتيا اإلسالمية في الداخل الفلسطنيي ايتهت بتسجنلها صفحة
سوداء في تاريخ العمل اإلسالمي بايشقاقها الذي ما زال نؤتي نثماره اليكدة حتى نوميا هذا.

لقد جاء قرار الحركة اإلسالمية في فلسطن في العام  2006بخوض االيتخابات البرلمايية تحت ظل

االحتالل وحرابه المسلطة ،والذي قلبت فيه الطاولة في وجه قرارها السابق ميذ االيتخابات الفلسطنيية

األولى بعد إقامة السلطة الفلسطنيية (بدو " الوطيية " حسب اتفاق أوسلو) في العام  ،1996والذي

َح َّرَم (شرعا !!! ) في حنيه خوض االيتخابات في ظل االحتالل واف ارزاته ( اليجسة !!!!!!! )  ،جاء
القرار لننثبت صحة موقفيا في الحركة اإلسالمية في الداخل  ،خصوصا وا الحركة اإلسالمية
الفلسطنيية ما زالت مصرة على ممارسة حقها ليس في المشاركة في االيتخابات التشريعية فقط ،

ولك هذه المرة أيضا في االيتخابات الرئاسية الفلسطنيية أيضا  ،بالرغم م التجربة المريرة التي

مرت بها ميذ ايتخابات  2006وحتى اآل  ،بسبب تدمر الداخل ( دولة حركة فتح العميقة ) والخارج
( المجتمع الدولي ممنثال في الرباعية الدولية )  ،وكذلك تدمر عدد ال بأس به م الدول العربية

(الشقيقة والصديقة !!! )  ،وبالرغم م استمرار االحتالل بل واستفحاله وتغوله واغتياله المميهج

لفلسطن وطيا وشعبا ومقدسات ..

قدر هللا سبحايه ا نتزام قرار حركتيا اإلسالمية في الداخل الفلسطنيي خوض االيتخابات البلدية

في العام  1989على المستوى القطري ( قبلها في العام  1983في بلدة كفر ب ار فقط )  ،مع قرار
جبهة اإليقاذ اإلسالمية في الجزائر خوض االيتخابات البرلمايية في يفس العام  ،والتي ايتهت
بايقالب العسكر علنها بعد اكتساحها للساحة السياسية  ،ومع قرار الحركة اإلسالمية في األرد

خوض االيتخابات المحلية والبرلمايية في ذات العام  1989وبعدها في العام  ، 1993ومع قرار
الحركة اإلسالمية في مصر في دورات مختلفة في عهد المخلوع مبارك ..

اما قرار الحركة اإلسالمية في الداخل بخوض االيتخابات البرلمايية في العام  1996فقد تزام مع
قرار الحركة اإلسالمية في األرد وفلسطن االيكفاء يحو الذات ومقاطعة االيتخابات البرلمايية في

كال البلدن  ،وكا لكل ميهما أسبابه ومبرراته ،حنث كايت في الحالة الفلسطنيية أندنولوجية (شرعية)
محضة (احتالل ،أوسلو  ..الخ) ،وفي الحالة األرديية "شعاراتية" وا
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المحضة (تغننر قايو االيتخاب القديم ،ووضع قايو الصوت الواحد الذي رأى فيه إخوا األرد
استهدافا لهم على وجه الخصوص) .قاطعت الحركة اإلسالمية في األرد االيتخابات البرلمايية في

دورات  ،2013 ،2010 ،2003 ،1997بنيما شاركت في دروات .2007 ،1993 ،1989

جاء التغننر الحاد في موقف الحركة اإلسالمية الفلسطنيية م ايتخابات المجلس التشريعي في العام

 ،2006حن اتخذت ق ار ار بالمشاركة في االيتخابات التي ايعقدت في فلسطن في ذات العام ،األمر

الذي فاجأ الكنثنر م األوساط المتابعة محليا واقليميا ودوليا ،وتراوحت المواقف م القرار بن مؤيد

ومعارض ومشكك .لك قرار المشاركة لم يفاجئيا في الحركة اإلسالمية في الداخل  ،حنث كيا على
يقن بياء على دراسة الواقع الفلسطنيي في كل مواقع تواجده  ،ووعنيا بدنياميكية العمل اإلسالمي

وحنويته  ،وطبيعة التحديات التي تواجهه  ،أ الحركة اإلسالمية في فلسطن ستصل عاجال أو

آجال إلى ما وصلت إليه حركتيا اإلسالمية في الداخل م

ضرورة االيخراط الفعلي في العمل

السياسي كحلقة مسايدة وداعمة لمجمل اليشاطات األخرى الدعوية واالجتماعية واالقتصادية
واإلغانثية والنثقافية وغنرها  ،هذا باإلضافة إلى المساهمة في حمل الهم الوطيي جيبا إلى جيب مع
باقي فصائل ومجموعات العمل الوطيي  ،الرتباط كل ذلك بمصنر األمة ومستقبلها والذي نجب أ

يكو لإلسالمنن فيه المساهمة األكبر إ استطاعوا  ،واال تُ ْت َرك الساحة الوطيية على المستوى
السياسي وميه البرلمايي للمجموعات الوطيية ذات الفكر العلمايي  ...الذي فاجأيا فعال هو سرعة
ِح
ِ
ِ
"م َش ْرِع " في العام
التغننر في القرار بن " ُم َح ّرحم " و " ُم َج ّرم " في العام  1996إلى " ُم َحّلل " و ُ
 . 2006عشر سيوات كايت تكفي للحركة اإلسالمية في فلسطن أ تصل إلى ما وصليا إليه مبك ار
في الداخل م ضرورة " االشتغال " بالسياسة ،وليس " االيشغال " بها فقط ،والذي تُِّو َج بقرار الحركة
خوض االيتخابات البرلمايية في العام  ،1996بعد أ خاضت بيجاح تجربة االيتخابات البلدية ميذ

العام  .1989كل ذلك على قاعدة أ المسلم ل نتم إسالمه إال إذا كا سياسيا ،بعند اليظر في
شؤو أمته ،مهتما بها غنو ار علنها ،وأ على كل جمعية إسالمية أ تضع في رأس بريامجها

االهتمام بشؤو أمتها السياسية ،واال كايت تحتاج هي يفسها إلى أ تفهم معيى اإلسالم.

بعندا ع قياعتيا في الحركة اإلسالمية في الداخل أ إخوا األرد ( المستوى الدعوي وليس

السياسي ) نتحملو المسؤولية األكبر ع استمرار حالة االيشقاق في الحركة اإلسالمية في الداخل

الفلسطنيي  ،بسبب عدم وقوفهم على مسافة واحدة على األقل م الطرفن مما نؤهلهم للعب دور

الوسيط اليزيه والحيادي في عملية رأب الصدع واعادة اللحمة إلى صفوف الحركة اإلسالمية في
الداخل  ،بل زادوا على ذلك أ يفخت أوساط ميهم في قربة االيشقاق  ،وأشعلت اليار تحت رمادها ،

بعندا ع ذلك كله  ،فقد جاءت تجربة إخوا األرد مؤخ ار كأصدق شاهد على خطأ سياساتهم ،
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ابتداء م تفاقم الخالفات الداخلية التي كا م أبرز أعراضها ايشقاق مجموعة معتََبرة م قيادات
اإلخوا وتشكنلهم رسميا ( جمعية اإلخوا المسلمن ) بقيادة المراقب العام السابق الدكتور
عبدالمجند ذينبات  ،مهدت إلى تدخل الحكومة وأذرعها المختلفة لتأجنج الصراع الداخلي  ،ميحازة

إلى الفريق الميشق  ،األمر الذي مهد لقرار الحكومة األخنر ( اإلعال الفعلي !! ) وليس الرسمي
ع حظر حركة اإلخوا المسلمن في األرد والذي كا م أبرز أعراضه إغالق مكاتبها ومقراتها

في عما واألقاليم بالشمع األحمر.

كيا على نثقة كاملة ا إخوا األرد سيضطرو تحت ضغط الظروف التي يشأت إلى إعادة اليظر
في كل ميظومات عملهم على المستوين

الرسمي والشعبي  ،وتغننر خطابهم (الشعاراتي) إلى

خطاب اكنثر واقعية  ،وال بد ا تكو البداية ق ار ار بخوض االيتخابات البرلمايية بعد مقاطعة استمرت
لسيوات طويلة  ،بالرغم م أ أسباب المقاطعة ما زالت قائمة  ،اعيي بذلك قايو االيتخابات الذي

ما زال دو تطلعات إخوا األرد بكنثنر  ،نليه – ربما – موقف اكنثر عدالة م مسالة االيشقاق في
الحركة اإلسالمية في الداخل  ،ورفع الغطاء ع شرعنته  ،تمهندا إليهاء هذا الوضع الذي ُسقوا م
كأسه في األرد في الفترة األخنرة .

لذلك كم سعديا في الحركة اإلسالمية بقرار مجلس شورى حزب " جبهة العمل اإلسالمي " األرديي
وهو الذراع السياسية لجماعة اإلخوا المسلمن  ،باألغلبية المشاركة في االيتخابات البرلمايية المقبلة

في المملكة األرديية الهاشمية.

جاء الحدنث ع القرار حاسما وواضحا لم نترك فرصة ألية عملية تشكيك م خالل ما صرح به
األستاذ محمد الزيودي ،األمن

العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي ،لوسائل اإلعالم إ

الحزب

سيشارك في االيتخابات البرلمايية المقبلة ،المقررة في  20أنلول/سبتمبر المقبل ،مؤكدا على أ القرار

جاء خالل اجتماع عقده مجلس شورى الحزب (أعلى هنئة به) في مقر الحزب الرئيسي بالعاصمة

عما  ،بعد استفتاء جرى في قواعده الميتشرة في محافظات المملكة ،ووافق خالله  %80على
ّ
المشاركة.
هل جاء هذا القرار م فراا؟ طبعا ال .فقد ُولِ َد القرار م َرِح ِم ظروف محلية واقليمية وعالمية
عاصفة ما زالت تحيط بسفنية أصحاب المشروع اإلسالمي وبالذات (اإلخوا المسلمو ) ميذ يشأتهم

في عشرييات القر الماضي ،حنث زادت هذه العواصف ضراوة ميذ ايفجر بركا الربيع العربي
ويجاح حركة اإلخوا المسلمن في حصد نثمار هذه التحوالت الديموقراطية في أكنثر م بلد عربي

وعلى راسها مصر وتويس ،بوصولها إلى السلطة التشريعية والتيفنذية بأكنثرية كبنرة في أول ايتخابات

ديموقراطية حقيقة تجري في العالم العربي ميذ قرو .
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تسويامي التغننر في ميهجية التفكنر السياسي لدى الحركة اإلسالمية في األرد م خالل القرار
بخوض االيتخابات البرلمايية المقبلة ،لم يك الوحند على ما نبدو  ..لقد اجتاح التسويامي هذا

مجمل الساحات َف َهَّد عروشا قيادية على مستوى حركة اإلخوا األرديية ذاتها حنث أعليت الجماعة
(األم ،لتمننزها ع الميشقة) ،تشكنل " لجية مؤقتة " إلدارة شؤويها ،بقيادة عبد الحمند الذينبات ،خلفاً
لقيادتها السابقة .وذكر بيا للجماعة " ،تعل جماعة اإلخوا المسلمن ع تشكنل اللجية المؤقتة

إلدارة الجماعة برئاسة اليائب السابق المهيدس عبد الحمند إبراهيم الذينبات ،وعزام الهيندي يائباً،
وبادي الرفايعة أمنياً للسر ،وعضوية شاكر الخوالدة ومحمد الشحاحدة وزياد المنتايي ورامي ملحم
شكر للمراقب العام السابق همام سعند ،وأعضاء
ًا
وتضم البيا
وعارف حمدا ومعاذ الخوالدة ".
ّ
المكتب التيفنذي السابق "على جهودهم الخنرة في قيادة الدعوة ع المرحلة السابقة".
ل

يطلب م

الحركة اإلسالمية في األرد

وفلسطن

االعتذار للحركة اإلسالمية في الداخل

ولمؤسسها ورئيس مرجعنتها الفكرية والفقهية فضنلة الشنخ عبدهللا يمر درويش ،ولقيادات الحركة
الذي خلفوه في هذا الموقع ،على ظلمهما ليا ولحركتيا على مدى اكنثر م عشري عاما هي عمر

االيشقاق الذي قاده الشنخ رائد صالح – عجل هللا فرجه وفرج جميع المظلومن  .كما ل يطلب

ميهما االعتراف أ السياسة التي رسمها فضنلة الشنخ المؤسس هي الصحيحة وا اليتائج التي
وصلت إلنها الحركتا اإلسالمنتا في فلسطن واألرد بالذات في مسألة االشتغال بالسياسة بما في
ذلك ايتخابات البرلما  ،قد سبقت إلنها الحركة اإلسالمية في الداخل بفضل هللا تعالى أوال  ،نثم
بفضل رؤية مؤسسها النثاقبة والملهمة التي سبقت زمايها  ،وأخن ار بفضل زهدها في الخطاب

الشعاراتي المدغدا لمشاعر الجماهنر دو عقولها  ،والذي انثبت فشله في اكنثر م بلد عربي  ،بل
َو َج َّر الويالت على الحركات اإلسالمية عموما و "اإلسالم السياسي" خصوصا.
كليا امل في أ تراجع القيادتا اإلسالمنتا في األرد وفلسطن حساباتهما تجاه حركتيا اإلسالمية
المباركة في الداخل ،تمهندا إلصالح الخطأ التاريخي الذي ارتكبتاه في حقها ،بعدما نثبت صحة
مواقفها وق ارراتها في المجالن الدعوي والسياسي ،والذي أصبح الملهم للحركتن في فلسطن واألرد ،
وا لم يعترفا بذلك حتى اآل .
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 .57مفارقات العالقات االستراتيجية بين إسرائيل وأميركا
حلمي موسى
تبدو العالقة اإلسرائنلية األمنركية وكأيها تعيش مفارقة كبنرة يصعب تحدند حجمها .فم ياحية لم

يسبق لحكومة أ تحدت اإلدارة األمنركية في عقر دارها كما فعلت الحكومة اإلسرائنلية ورئيسها
بييامن يتيياهو مع إدارة الرئيس باراك أوباما .وبالمقابل لم يسبق إلدارة أمنركية أ وفرت إلسرائنل

أسباب الميعة والقوة والتفوق منثل إدارة أوباما .ومع ذلك نجري الحدنث في إسرائنل ع احتماالت أ

تتخلى أمنركا ع تفاهمها االستراتنجي مع الدولة العبرية بشأ الوقوف إلى جايبها في المحافل

الدولية في كل ما نتعلق بالتسوية.

وقد وفرت األيام األخنرة فرصة فريدة الجتماع عياصر المفارقة هذه .فم

ياحية اتخذ االتحاد

األوروبي ،باإلجماع ،موقفا نؤيد المبادرة الفريسية ويدعو إلى عقد مؤتمر سالم دولي في باريس قبل

يهاية العام الجاري لحل الصراع اإلسرائنلي الفلسطنيي .كما تلعب أمنركا دو ار محوريا في صياغة
تقرير الرباعية الدولية الذي يقال إيه سيحمل ايتقادات حادة لسياسة االستيطا اإلسرائنلية وصوال إلى

احتمال تحمنل إسرائنل مسؤولية جمود العملية التفاوضية .واألدهى أ

هذا قد يقود إلى عرض

التقرير على األمم المتحدة لحنثها على فعل شيء يحول دو دف خيار "حل الدولتن " عبر قرار
يصدر في مجلس األم .

وتؤم إسرائنل أ القرار األوروبي وصياغة تقرير الرباعية ما كا يمك أ يم ار لوال أ أمنركا تريد

ذلك ولو مستترا .ويعبر هذا اإليما ع قلق كبنر في الدولة العبرية م احتمال إقدام إدارة أوباما
في الشهور الباقية لها على تشجيع أو حتى عدم عرقلة مساع دولية الستصدار ق اررات حاسمة في

مجلس األم الدولي بشأ التسوية أو ضد االستيطا  .بل هياك في إسرائنل مدرسة تتخوف م أ

أمنركا وضعت خطة كبرى للميطقة أساسها ترسنخ االستقرار والتعاو االقتصادي على طريق حل
المشاكل المستعصية .وهي ترى أ بداية هذه الخطة هي ما نجري بن إسرائنل وتركيا م مصالحة
تمهندا لمشروع شبكة أيابنب غاز في المتوسط عبر تركيا إلى أوروبا .ويقتضي هذا المشروع في

طريقه حل األزمة القبرصية وربما االيطالق ميها لتوسيع التعاو اإلقليمي بن

العربية على طريق حل المسألة الفلسطنيية.

إسرائنل والدول

وبدنهي أ أي خطوات دولية إلنجاد أو فرض حل سياسي على إسرائنل أمر مرفوض ،خصوصا

م جايب الحكم اليمنيي الذي نرى في ذلك مساً بـ "الشعور القومي" ولك ما هو أهم م ذلك قضماً

"ألرض إسرائنل" ما نيسف أساس الفكرة الصهنويية .ولهذا السبب تستشعر حكومة يتيياهو خط ار
داهما في كل ما نتعلق بالتحركات الدولية ،خصوصا في أواخر والية إدارة أوباما حنث تغدو متحررة
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م الضغوط الداخلية وم تدخالت الكويغرس .ولك هذا الشعور بالمأزق في صفوف اليمن ال نجد

ايعكاساً له على المستوى العسكري واألميي مع أمنركا .صحيح أ هياك خالفا واضحا حول مذكرة
التفاهم بشأ المعوية العسكرية األمنركية إلسرائنل في العقد المقبل .وصحيح أ الخالف ال ندور
حول مبلغ بسيط بل على مليارات الدوالرات .ولك

م

الوجهة االستراتنجية ليس في الموقف

األمنركي م مذكرة التفاهم أي تراجع ع التزامات سابقة .وما االحتفال ببدء تسليم إسرائنل أول

طائرة م طائرات إف  35األكنثر تطو اًر إال جايب م جوايب التأكند على ذلك.

واذا اعتبر الخالف بن يتيياهو وأوباما في كل ما نتعلق بمذكرة التفاهم تعبن ار ع الخالف لسياسي

بنيهما ،فإ

بوسع إسرائنل الذهاب لليوم م

دو قلق .فالخالف في مذكرة التفاهم ندور على

يقطتن  ،إحداهما اقتصادية أساسها سعي إدارة أوباما لدفع إسرائنل الستخدام المعوية لشراء معدات

أمنركية وذلك بالتخلي ع الربع الذي كا مسموحا إلسرائنل تحويله لشراء ميتجات أميية إسرائنلية.
والنثايية مبدئية ،وهي دفع إسرائنل العتماد بوابة واحدة وهي اإلدارة يفسها وليس اللجوء بن الحن

واآلخر إلى الكويغرس إلقرار إضافات مالية جدندة .وعموما فإ آخر ما عرضته إدارة أوباما على

إسرائنل هو  37مليار دوالر للعقد المقبل ،فيما يطالب يتيياهو بـ 50مليار دوالر.

على أ العرض األمنركي ال يشمل فقط المال بل السماح إلسرائنل باختيار أي معدات تلزمها م

تكيولوجيا أمنركية حتى تلك التي كايت محظورة في الماضي .وهذا يشهد على أ التزام أمنركا بأم

إسرائنل وتفوقها على الدول العربية قائم وال جدال فيه ،ما يحصر الخالف في الجايب السياسي.
وحتى في هذا الجايب تحاول إدارة أوباما ،وربما اإلدارات الالحقة ،أ تظهر ايطالقها م معرفة

جندة لمصلحة إسرائنل ال العكس.

وربما بسبب التياقض في الموقف األمنركي تعمد حكومة يتيياهو طوال الوقت إلى رفض اعتبار

الخالفات السياسية مع أمنركا أزمة أو توت اًر .وهي تقول إ العالقات في أفضل أحوالها وا إسرائنل
ال تعايي بسبب ما يقال ع توتر م عزلة دولية .وتحاجج حكومة يتيياهو والياطقو باسمها بأيه
خالفا لما يشاع ،إسرائنل تحقق إيجازات على الصعند الدولي وأ الموقف األوروبي م التسوية ال

يعكس يفسه على جوهر العالقات .فأروربا بقنت الشريك التجاري األكبر إلسرائنل وأوروبا هي م

أصعدت الممنثل الفاشي اإلسرائنلي في األمم المتحدة ،دايي دايو  ،ليغدو رئيسا للجية القايويية في

الميظمة الدولية.

في كل حال ،فإ الحدنث ع عالقات مع دول عربية "معتدلة" والمصالحة الوشيكة مع تركيا

والتيسنق العسكري مع روسيا والعالقات التجارية المتيامية مع كل م الصن والهيد ،كل ذلك ننثنر
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في يظر اإلسرائنلنن شكوكاً حول العزلة الدولية .ولهذا السبب فإ األزمة اإلسرائنلية الدولية ليست
في مرحلتها األخنرة ،إيها ال تزال تحبو.

السفير ،بيروت2016/6/27 ،

 .58يا أبو مازن ..إرحل انتهى زمنك

سمدار بنري

إذ سمميا آبار المياه أم أ هذا “خطأ" واسرائنل ال تتدمر للتخلص م عشرات آالف الفلسطنينن

بواسطة مياه شرب ممنتة؟ ا الحلق الذي اتهميا هو الحلق الذي تراجع أمس بهمس .فاألمر ميوط

بالميصة التي نختارها لتوجيه االتهامات وم أي جهة نتراجع ويعترف بـ “الخلل"

“في

يا أبو ماز  ،محمود عباس ،رئيس السلطة الفلسطنيية في الضفة الغربية ورئيس الكيا

المياطق المحتلة" ،إذا كا هذا التعريف نهدئ روعك أكنثر :إرحل ،كفى ،ايتهى زميك .فقد أنثبت
أمام العالم الواسع بايك حقا لست شريكا .ملليا سماع صوتيك .والضرر الذي تلحقه بشعبك أكبر م

إقر استطالعات الرأي العام لديكم – حتى قبل الفضيحة م على ميصة االتحاد األوروبي
الميفعة .أ
– وسترى ماذا يفكر  65في المئة م أبياء شعبك ع استمرار حكمك وع مدى شعبنتك في مد

الضفة .في موضوع هذه االستطالع ال يمكيك أ تتهم با أياد إسرائنلية وجهت منول الشارع الذي

نبلغك با – يكفي .بال وداع ،وبال إلى اللقاء.

يمك التخمن با في األيام القريبة القادمة ستقع علنيا صورتك في مكتبك في رام هللا ،تغدق دفء

وابتسامات على يشطاء سالم إسرائنلنن وتعل لهم با وجهتك كايت وستكو دوما إلى السالم،

وأيك معيي بلقاء يتيياهو وا كل هذا الموضوع في بروكسل تدحرج إلى “سوء فهم مؤسف" .آمل أال
نيدفع معسكر السالم هذه المرة إلى رام هللا .ايتبهوا :حتى في الجايب الفلسطنيي فا منثقفن  ،رجال

أعمال وصحافنن كبار ،نتلعنثمو  .ال يعرفو كنف يشرحوا أليفسهم الرئيس ،وكنف يفسروه بصراحة
لآلذا اإلسرائنلية.

يمكييي بالتأكند أ أفهم ،يا أبو ماز  ،لماذا ترددت في استغالل الفرصة التي أيت فنها ورئيسيا،

ريفلن  ،تتواجدا في ذات المكا  ،في ذات الساعات .فالهامسو في أذيك (ويح يعرف م وم )
حذروك م أ ريفلن ال نتخذ ق اررات ،وليس له صالحيات لخوض مفاوضات ومحظور عليه لمس
المواضيع السياسية؟ ولك بحياتك أي تفويتك هذا للفرصة :ففي حارتيا الكل نلمس السياسة .رئيسيا،

ريفلن  ،تلقى ضوء أخضر م بنبي وجيد رئيس االتحاد األوروبي لتيظيم اللقاء .لقد عرفت كل
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تفاصنل ما حصل خلف الكواليس ،وأيت أيضا تعرف روبي خاصتيا .ومع ذلك فقد أصريت على أ
تسكب الزفت عليه.

فماذا كا لو ايتهى اللقاء بمجرد صورة مشتركة؟ لم يك أحد في الشارع الفلسطنيي نخرج للتظاهر

ضدك على أيك التقنت ريفلن  .العكس ،كا يمكيك أ تلوح بهذه الصورة في المقاطعة أو في

خطابك في بروكسل وتقول أقواال الذعة في حق استئياف المفاوضات والسياقات السياسية .كا

يمكيك منثال ،أ تسجل هدفا في مرمى يتيياهو وتجعل طرقا لخداع ريفلن  ،واقياعه با حلقك وفكرك
متساويا حقا.

أخم

ايه ننثنر أعصابك أ

تسمع بأ

إسرائنل (وأيضا مصر ،األرد

والسعودية وحتى وزير

الخارجية كنري) يستعدو للنوم التالي لرحليك؟ ننثنر أعصابك أ تق أر با لنبرما ندفع باتجاه كارهي

روحك ،محمد دحال  .أحد ال نيسى ،عيديا وعيدكم ،بايه حتى في يظر الدستور الفلسطنيي ،فإيك

رئيسا غنر شرعي .ايتخب في  ،2005ويفدت والنتك بعد أربع سيوات .وميذئذ وكايت ترفض إجراء
ايتخابات للرئاسة ،تتمسك بأكبر قوة بالكرسي ،وتهدد باالعتزال وال تفي.
هذا لم ِ
نجد يفعا معك .الصحة لديك على ما نرام إلى هذا الحد أو ذاك ولك العمر ،80 ،و “الرزمة"
التي تخلفها تصبح شحية شاذة .لقد حايت اللحظة للتخلي ع لقب “رئيس الدولة الفلسطنيية ،حن

تقوم" .إذا كا نثمة على اإلطالق حل لليزاع ،فايهم نبقويه لم يأتي بعدك .هذا هو طريق الطبيعة
والسياسة .فهل يقول مرة أخرى؟ كفى ،فعلت ولم تيجح في أ تجلب .أعد المفاتيح.

يديعوت2016/6/26 ،

رأي اليوم ،لندن2016/6/26 ،

 .59مغادرة بريطانيا خسارة لدولتنا
براك رافند

يعترفو في القدس أ إسرائنل خسرت في نوم الجمعة شنئا مهما م الياحية السياسية داخل االتحاد
األوروبي .كدولة مركزية فنها جالية نهودية كبنرة وحكومة صديقة ،كايت بريطاييا في السيوات

األخنرة لها تأنثنر إنجابي على إسرائنل داخل االتحاد .في األسابيع األخنرة ،على أبواب االستفتاء

الشعبي في بريطاييا ،تمت في و ازرة الخارجية في القدس عدة يقاشات حول تأنثنر خروج المملكة
المتحدة م االتحاد األوروبي على إسرائنل .رغم الزوار الكنثنري الذن تم إرسالهم م سفارة إسرائنل

في ليد والكنثنر م المعلومات م اليقاشات مع المعسكري والتحليالت السياسية والتقارير حول

االستطالعات ،لم نتج أر أحد م المشاركن في اليقاش على المراهية على اليتنجة.
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إلى حد كبنر ،األقوال التي تحدث بها رئيس حكومة بريطاييا ،دافند كامنرو  ،في اللقاء مع الجالية
النهودية قبل االستفتاء ببضعة أيام ،عكست جندا ما يفكر فيه الكنثنرو

اإلسرائنلية.

في و ازرة الخارجية

"هل تريدو بريطاييا الصديقة األكبر إلسرائنل ،هياك في الداخل ـ تعارض المقاطعة وتعارض حملة
العقوبات وسحب االستنثمارات م إسرائنل؟" ،قال كامنرو في إحدى المياسبات" ،أم تريدو أ

تكو خارج الغرفة بدو قوة تأنثنر على ما يحدث في الداخل"؟

يعترفو في القدس بأ إسرائنل خسرت في نوم الجمعة شنئا مهما في االتحاد األوروبي .موظف

رفيع المستوى يعرف تفاصنل اليقاشات التي تمت حول هذا األمر يقول إ

الخط المركزي في

التفكنر اإلسرائنلي قبل االستفتاء الشعبي كا أ خروج بريطاييا م االتحاد األوروبي ل نخدم

مصلحة إسرائنل ،خصوصا فيما نتعلق باهتمام االتحاد األوروبي بالموضوع الفلسطنيي.

سبب ذلك هو أ بريطاييا دولة مركزية في االتحاد األوروبي وفنها جالية نهودية كبنرة وحكومة

صديقة ،وكا لها في السيوات األخنرة تأنثنر إنجابي في صالح إسرائنل داخل االتحاد األوروبي.

وأكنثر م

مرة ساعد البريطاينو في تخفنف وتواز ق اررات االتحاد األوروبي بخصوص عملية

السالم ،والتخفنف م االيتقادات ،بل وتجيند دول في أوروبا م أجل مقاومة أي خطوات ضد

إسرائنل في مؤسسات األمم المتحدة" .بدو بريطاييا ،أصوات الدول التي تؤيد الجايب الفلسطنيي

أكنثر منثل مالطا وانرليدا والسويد وسلوفاييا ،ستتحول إلى أكنثر فاعلية" ،قال الموظف رفيع المستوى.

رغم أ الموقف األكنثر فعالية في اليقاشات التي تمت في و ازرة الداخلية في القدس كا تفضنل بقاء

بريطاييا في االتحاد ،إال أ كنثنري م المشاركن في اليقاشات طرحوا اعتبارات لها وز تقضي بأ
خروج بريطاييا م االتحاد سنخدم مصالح حكومة إسرائنل.

حسب أقوال الموظف رفيع المستوى ،فإ أحد االدعاءات التي طرحت في اليقاشات كايت أ ترك
بريطاييا سيضعف االتحاد ومؤسساته ويضر بتأنثنرها الدولي وق ارراته في الموضوع اإلسرائنلي

الفلسطنيي .ادعاء آخر تم طرحه في اليقاشات التي تمت في و ازرة الخارجية كا أ ترك بريطاييا

لالتحاد األوروبي سيعزز العالقات بن

بريطاييا واسرائنل ويعطنها مجاال أكبر للمياورة السياسية

بدو االرتباط باالتحاد األوروبي ومواقفه .وقنل أيضا إ

خروج بريطاييا سنزعزع االستقرار في

االتحاد األوروبي ويدفع الدول األعضاء فيه ومؤسساته إلى بذل الجهد في رص الصفوف على
حساب االهتمام بالصراع اإلسرائنلي الفلسطنيي .إال أيه يحتمل أ يحدث العكس تماما :قد نبحث

االتحاد األوروبي ع مواضيع علنها إجماع في أوساط أعضائه م أجل توحند الصفوف ـ الصراع

اإلسرائنلي الفلسطنيي هو بالضبط أحد هذه المواضيع.
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في نوم الجمعة ،وبعد اتضاح يتائج االستفتاء الشعبي ،تم إعداد مسودة رد م قبل حكومة إسرائنل.
لم يشمل الرد موقفا قاطعا تجاه االستطالع الشعبي ،وتحدث بشكل عام ع أ إسرائنل تحترم رغبة

الشعب البريطايي وتأمل استمرار التعاو بن الدول في النوم التالي .وتقرر في يهاية المطاف إلغاء

هذا اإلعال  .وبدال ميه يشر إعال باسم رئيس الحكومة بييامن يتيياهو اهتم بكلمات االيفصال

الدافئة ع دافند كامنرو الذي استقال م دو قول كلمة واحدة ع االستفتاء الشعبي" .أُقدر جدا

رئيس حكومة بريطاييا دافند كامنرو  .إيه قائد بمستوى عال وصدنق حقيقي إلسرائنل وللشعب
النهودي" ،قال يتيياهو" ،التعاو بن

بريطاييا واسرائنل تعزز جدا في والنته في مجال األم

واالقتصاد والتكيولوجيا ،ومعا وضعيا األسس القوية الستمرار هذا التعاو " .االمتياع ع الرد ال
يشنر إلى أ إسرائنل المبالية تجاه يتائج االستفتاء الشعبي .ولك في هذه المرحلة ليس لها سياسة

مبلورة للنوم التالي .موظف رفيع المستوى في القدس قال إ تقدنرات و ازرة الخارجية هي أ العالقة
مع بريطاييا ل تتضرر ،لك إحدى المهمات في الفترة القريبة ستكو وضع جميع االتفاقات التي
نجب على إسرائنل توقيعها مع بريطاييا لضما حدوث ذلك .وعلى رأس هذه االتفاقات اتفاق التجارة
الحرة .إسرائنل تفضل في هذه المرحلة السنر بن اليقاط في ردها على االستفتاء العام .في القدس ال

نريدو إغضاب البريطاينن الذن أندوا الخروج ،حنث أ أحد رؤسائهم ،وهو رئيس بلدية ليد ،

بوريس جويسو  ،قد يكو رئيس الحكومة القادم .لكيهم أيضا يمتيعو ع إغضاب رؤساء االتحاد
األوروبي الغاضبن م بريطاييا والبنت األبيض الذي بذل جهدا كبن ار م اجل مساعدة مؤيدي

البقاء ،لكيه فشل.

بعد مرور ساعات على يشر يتائج االستفتاء الشعبي ،وجد سفنر إسرائنل الجدند في ليد  ،مارك

ري غف ،يفسه ذاهبا لتقديم كتاب اعتماده للملكة اإليكلنزية .وميذ يهاية األسبوع ،وجع الرأس هذا
نخصه أيضا.

هآرتس 2016/6/26

القدس العربي ،لندن2016/6/27 ،
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