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 .1بان كي مون :حصار غزة عقاب جماعي ويجب محاسبة المسؤولين
صباح :قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون خالل زيارته قطاع غزة لساعات
غزة -فتحي ّ
أمس ،إن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة يزيد من احتماالت تصعيد "األعمال العدائية"
بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني .وأضاف أن "الحصار يخنق غزة ،نتكلم عن إذالل وحصار
واحتالل ،ال يمكن لهذا الوضع أن يستمر ...فاستمرار الحصار يعني تصعيد األعمال العدائية

مجدداً بين الفلسطينيين واسرائيل".

واعتبر بان خالل مؤتمر صحافي عقده في مدرسة الزيتون االبتدائية لالجئين في غزة ،أن الحصار

الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ سنوات "يشكل عقاباً جماعياً".

وبدت زيارة بان للقطاع ،وهي الرابعة منذ توليه منصبه قبل عشر سنوات ،كأنها "زيارة وداع" .وعلى

غرار ما فعل من قبله معظم المسؤولين الدوليين رفيعي المستوى وهم يغادرون مناصبهم ،طالب بان

بـ "محاسبة" إسرائيل على الحصار ،علماً أن األمم المتحدة تحت قيادة بان ،عضو في اللجنة
الرباعية الدولية التي فرضت الحصار على القطاع و"حماس" عقب فوزها في االنتخابات وتشكيلها

الحكومة عام .2006

وقال بان" :الفلسطينيون في غزة لهم مكانة كبيرة في قلبي .زرت غزة أربع مرات في السنوات العشر

التي عملت فيها أميناً عاماً لألمم المتحدة ،وشاهدت شخصياً آثار الحرب المدمرة ،وأنا معجب جداً
بقدرة الفلسطينيين على مقاومة آثارها ،وقاموا بعملية البناء على رغم كل العقبات التي واجهتهم في

هذه الحروب" .وأضاف" :زرت للتو المستشفى القطري إلعادة التأهيل هنا في غزة ،وأشكر كل

المانحين على جهودهم في إعادة إعمار غزة ،وتمت إعادة إعمار  90في المئة تقريباً من المدارس

والمستشفيات ،وكثير من المنازل تم إعمارها ،لكن هناك الكثير أيضاً يجب فعله".

وتساءل " :هل نستطيع بناء الحياة ،هل نستطيع إعادة هؤالء الذين عانوا م اررة الحروب ،هل نستطيع
أن نعالج كل ما كان خلف هذه الم اررة من معاناة ،هل نستطيع أن نؤكد وجود المحاسبة ،وأن يكون
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هناك محاسبة ضد من قاموا بعمليات في غير العدالة ،هل نستطيع أن نخلق فرص عمل وجزءاً من

الحياة حتى يكون استقرار؟".

وأجاب" :نعم ،أنا أعرف من تجربتي الشخصية ،فقد رأيت بلدي كوريا الجنوبية وكيف استطاع أن
ينجو ويعيد بناء نفسه".

ووجه حديثه إلى أهالي القطاع قائالً" :إن األمم المتحدة دائماً معكم ،ونحن نعرف تماماً ما هي

صعوبات الحياة التي تعيشونها .الحصار يخنق الناس ويدمر اقتصاد غزة ويعيق عمليات إعادة
اإلعمار ،إنه عقاب جماعي ،ويجب أن يكون هناك محاسبة على ذلك".

وقال إن " 70في المئة من سكان قطاع غزة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ،ونصف الشباب اآلن
ليست لديهم وظائف أو حتى أفق بوجود هذه الوظائف .هذا الوضع ال يمكن أن يستمر ألنه يولد

الغضب واليأس ويزيد من احتماالت تصعيد األعمال العدائية ،ما من شأنه أن يزيد من معاناة شباب

غزة" .وأضاف " :يجب أن أتكلم بوضوح وصراحة عن الصعوبات غير المقبولة التي يواجهها الناس
في قطاع غزة .نتكلم عن اإلذالل ،عن االحتالل ،عن الحصار واالنقسام بين القطاع والضفة

الغربية .فلسطين واحدة ،ويجب إعادة توحيد غزة والضفة تحت سلطة حكومة ديموقراطية وشرعية
واحدة ،تعتمد على القانون ومبادئ منظمة التحرير .كل إمكانات التطور في القطاع سيكون

محدوداً" ،مشدداً على أن مسؤولية المصالحة الفلسطينية تبقى في يد القادة الفلسطينيين.

الحياة ،لندن2016/6/29 ،

 .2تقدير استراتيجي لمركز الزيتونة :أربعة سيناريوهات أمام المبادرة الفرنسية
يرى مركز "الزيتونة للدراسات واالستشارات" أن مبادرة السالم الفرنسية إلطالق المفاوضات بين

الفلسطينيين واإلسرائيليين ،ال تمتلك فرصة أفضل للنجاح من المبادرات والجهود السابقة ،مشي ار إلى
أن فرنسا وأوروبا ال تمتلكان القدرة الكافية للضغط على االحتالل اإلسرائيلي حتى لو توفرت لديها

اإلرادة لفعل ذلك.

وتابع مركز "الزيتونة" في تقدير استراتيجي حول "آفاق المبادرة الفرنسية" ،أن الواليات المتحدة

األمريكية غير متحمسة لهذه المبادرة ،و"كل همها هو تفريغها من مضمونها واالحتفاظ بزمام المبادرة

في يدها" ،موضحا أن المبادرة انطلقت من سقف منخفض "هو أقل بكثير من الشرعية الدولية".

وحدد مركز "الزيتونة" في تقديره االستراتيجي ،أربعة سيناريوهات للمبادرة الفرنسية ،مشددا على أنه

"من الخطأ منح المبادرة الفرنسية تأييداً على بياض ،بل الموقف منها يجب أن ينطلق من مدى

التزامها بالحقوق الوطنية الفلسطينية".
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السيناريو األول :عدم عقد المؤتمر الدولي

جراء الرفض
توقع "الزيتونة" في السيناريو األول عدم وصول المبادرة إلى عقد المؤتمر الدولي ّ
اإلسرائيلي وعدم استعداد اإلدارة األمريكية لممارسة الضغط على دولة االحتالل ،إضافة إلى عدم

رغبة وقدرة فرنسا واالتحاد األوروبي في الضغط الكافي عليها ،وخصوصاً بعد تصويت البريطانيين
لصالح الخروج من االتحاد األوروبي ،و"دالالته وتداعياته السلبية المحتملة ،التي قد يكون من

يصب
اليمينية وانشغال أوروبا بشؤونها الداخلية ،وهذا من شأنه أن
ّ
ضمنها بروز النزعات االنغالقية و ّ
لصالح الموقف اإلسرائيلي".
وأوضح المركز أن هذا السيناريو سيتعزز بصورة أكبر في حال فوز دونالد ترامب في االنتخابات

سيما أن اإلدارة األمريكية ال تبدو عليها بوارد تقديم مشروع قرار في مجلس األمن قبل
األمريكية" ،ال ّ
انتهاء فترة أوباما ،يتضمن أسس ومرجعيات التسوية ،بل أقصى ما يمكن أن تذهب إليه هو إصدار
إعالن رئاسي ال قيمة له".
السيناريو الثاني :المؤتمر الدولي منصة للمفاوضات الثنائية

أما السيناريو الثاني ،حسب الزيتونة ،فإنه يقوم على عقد المؤتمر الدولي "بعد ترويض المبادرة

الفرنسية أكثر ،ليكون مجرد منصة أو غطاء النطالق المفاوضات الثنائية ،بحيث نكون أمام جولة

أخرى من المفاوضات العبثية التي ستكون أخطر من سابقاتها ،ألنها ستتم في ظل معطيات وشروط

أسوأ ،ووسط إقرار مخططات إسرائيلية عدوانية واستيطانية وعنصرية أوسع مدى وأكثر خطورة،

وسيرافق هذه المفاوضات -في حال حصولها -رعاية دولية شكلية ال تختلف كثي ار عن الدور الذي
لعبته اللجنة الرباعية الدولية التي أجلت المرة تلو المرة إصدار تقريرها (لم يصدر حتى كتابة هذه

السطور) حتى ال تغضب إسرائيل ،ألنه يحملها جزءا من المسؤولية عن عدم نجاح جهود السالم".
السيناريو الثالث :مفاوضات عربية إسرائيلية

يستند هذا السيناريو ،بحسب المركز ،إلى دمج المبادرتين الفرنسية والعربية "لنكون أمام مفاوضات

عربية إسرائيلية تسمح بالتعاون األمني واإلقليمي واالقتصادي ،وبتطبيع العالقات اإلسرائيلية العربية،
ونشوء "تحالف عربي إسرائيلي ضد ما يسمى "الخطر اإليراني الشيعي واإلرهاب السني" ،مقابل

العودة إلى خطة إقامة مقومات الدولة الفلسطينية وتمديد المرحلة االنتقالية ،وتقديم حوافز تشجيعية

اقتصادية وغيرها".
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وتابع ا لمركز أن هذا السيناريو قد يحتمل عقد مؤتمر دولي وظيفته التغطية على المفاوضات العربية
اإلسرائيلية ،وما يمكن أن تتوصل إليه من حل إقليمي ،أو يمكن أن يتحقق من دون عقده .و"هناك

معلومات تفيد بتداول فكرة عقد المؤتمر الدولي في مصر على أن تقوده فرنسا ،غير أن مصر

رفضت ذلك على أساس أن المؤتمر إذا عقد في مصر فال بد أن تقوده القاهرة".
السيناريو الرابع :خطوات إسرائيلية أحادية
يرتكز هذا السيناريو ،حسب تقدير المركز ،على فشل كل المبادرات وقيام إسرائيل بخطوات أحادية

ضم مناطق "ج" أو جزء منها مثل ما تسمى "الكتل االستيطانية" ،أو فرض القوانين
الجانب ،مثل ّ
اإلسرائيلية على مناطق "ج" دون اإلعالن عن ضمها ،مشي ار إلى أن "هذا في كل األحوال يفتح
احتماالت التفجير والمجابهة".

وتابع "الزيتونة" أنه يمكن أن يشهد هذا السيناريو خطوات إسرائيلية من شأنها أن تعمق االنقسام

الفلسطيني من خالل تخفيف الحصار إلتمام تطبيع العالقات التركية – اإلسرائيلية ،بعد رفض

إسرائيل الطلب التركي برفع الحصار عن غزة.

ظل االختالل الفادح في موازين
حل نهائي في ّ
وخلص مركز "الزيتونة" إلى أن الدفع للتوصل إلى ّ
القوى لصالح إسرائيل ،ومع استمرار الحريق العربي ،واتجاه العالم نحو اليمين واالنغالق ،وازدياد
التنافس والصراع اإلقليمي في المنطقة؛ مجرد إعادة إنتاج لألوهام ،وسيؤدي في أحسن األحوال إلى

الفشل .ودعا إلى التعامل مع المبادرة الفرنسية وغيرها على أساس ما يمكن أن تخدم به القضية

الفلسطينية ،دون تنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية.

أري اليوم ،لندن ،موقع عربي2016/6/28 ،21

 .3عباس :يدنا ستبقى ممدودة للسالم في إطار حل الدولتين
رام هللا -وفا :قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس" :إننا نتطلع إلنهاء عقود من الظلم
التاريخي ولممارسة حقنا في تقرير المصير ،عبر تطبيق ق اررات الشرعية الدولية ذات الصلة ،ومبدأ

األرض مقابل السالم ،ومبادرة السالم العربية دون تعديل".

وأضاف عباس خالل مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا مساء أمس ،مع األمين

العام لألمم المتحدة بان كي مون" :أوضحت لألمين العام ،بأن أيدينا دوماً ستبقى ممدودة للسالم،

على أساس حل الدولتين على حدود  ،1967ولكن المشكلة هي في استمرار االحتالل واالستيطان
اإلسرائيلي ،وهما نقيضان للسالم المنشود".
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وشدد عباس على أهمية دعم المبادرة الفرنسية ،والجهود العربية ،واألوروبية ،والدولية ،وجهود
الرباعية الدولية ،بما يؤدي إلى عقد المؤتمر الدولي للسالم قبل نهاية هذا العام ،وضرورة وضع آلية

ذات أسقف زمنية واضحة ،لمدة المفاوضات ولتنفيذ ما يتفق عليه ،وصوالً لتحقيق االستقالل لدولة

فلسطين على حدود  1967وبعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد بدور منظمة األمم المتحدة بجميع هيئاتها ووكاالتها العاملة التي أسهمت في تثبيت حقوق

الشعب الفلسطيني منذ قرابة سبعين عاماً ،وبدور وكالة غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" ،التي
تضطلع بدور إنساني واغاثي مهم ،كما قلد كي مون الوشاح األكبر لدولة فلسطين.

األيام ،رام هللا2016/6/29 ،

 .4أبو حلبية :مواجهات األقصى تنذر بمخطط "رهيب" قيد التنفيذ
غزة-أحمد صقر :لليوم الثالث على التوالي؛ تشهد ساحات المسجد األقصى توت ار شديدا ،وصدامات
أدت إلى إصابة عشرات الفلسطينيين ،بسبب اقتحامات المستوطنين المتطرفين التي يحميها المئات

من قوات االحتالل اإلسرائيلي الخاصة.

وحذر مسؤول ملف القدس بالمجلس التشريعي الفلسطيني ،رئيس دائرة القدس في حركة حماس،
النائب أحمد أبو حلبية ،من محاوالت االحتالل "فرض أمر واقع داخل ساحات األقصى من خالل

اقتحامات المستوطنين الصهاينة".

وقال لـ"عربي "21إن "العدو الصهيوني غاظه أن يرى المرابطين باآلالف داخل المسجد األقصى"،

مشي ار إلى عزم االحتالل على "تفعيل القرار الخطير الذي اتخذه وزير الحرب السابق المجرم موشي
يعالون ،والقاضي باعتبار المرابطين تنظيما إرهابيا".

وأضاف أبو حلبية أن كل ما يقوم به االحتالل في مدينة القدس المحتلة واألقصى "يأتي ضمن

مخططه الرهيب الهادف إلى تهويد المدينة المقدسة كلها ،وفرض الهيمنة والسيطرة الكاملة على
األقصى" ،الفتا إلى "اقتحام سيارات الشرطة اإلسرائيلية مؤخ ار للمسجد األقصى من باب المغاربة،

وتجولها في ساحاته".

وأكد أن "هناك تخوفات كبيرة من شروع العدو الصهيوني بعد انتهاء شهر رمضان ،في فرض هيمنته

على األقصى" ،مذك ار بقرار بلدية القدس التابعة لالحتالل "اعتبار الساحات والمناطق المشجرة داخل

المسجد األقصى؛ ساحات عامة تابعة للبلدية ،ال للمسجد".
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وطالب أبو حلبية جميع الفصائل الفلسطينية بـ"العمل على دعم استمرار انتفاضة القدس المباركة بكل
الوسائل ،وعدم السماح ألي جهة بإجهاضها ،وهي التي تفجرت دفاعا عن القدس وحرائر المسجد

األقصى" كما قال.

موقع "عربي 2016/6/28 ،"21

 .5المالكي :توقيع كمباال مهم جداً وأضفنا العدوان الختصاص الجنائية الدولية

رام هللا – "القدس العربي" :وقعت دولة فلسطين على صك انضمامها لتعديالت "كمباال" التابع لنظام
روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ،وهو األمر الذي اعتبره وزير الخارجية الفلسطيني رياض

المالكي إنجا اًز بالغ األهمية خاصة فيما يتعلق بمساهمة فلسطين في تفعيل مفهوم التعديالت ونقله
من إطاره النظري إلى اإلطار العملي التنفيذي.

وكشف أن اختصاص الجنائية الدولية كان محصو اًر في ثالثة أنوع من الجرائم فقط وهي جرائم
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية .لكن وبعد توقيع صك انضمام دولة فلسطين

على تعديالت كامباال للجنائية الدولية بات العدوان جريمة رابعة تنظر فيها محكمة الجنائية الدولية.

وشرح المالكي خالل حديثه إلذاعة موطني المحلية كيف استطاع الفلسطينيون تضمين دولة
االحتالل كأحد عناصر العدوان باعتبار الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة ودولة االحتالل

كونها هي القوة القائمة باالحتالل على األراضي الفلسطينية من خالل االحتالل العسكري حيث
ينطبق عليها مفهوم جرائم العدوان.

وتطرق إلى أهمية التعديالت وهي أن المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها ال تنظر حسب تقديراتها
لوقوع جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد اإلنسانية وحسب بل تستطيع النظر إلى جرائم العدوان

الحاصلة من قبل االحتالل العسكري اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة.

وحاز توقيع فلسطين على اهتمام دولي كبير خاصة وأن تفعيل تعديالت كمباال كان بحاجة لتأييد 30

دولة لنقل التعديل من إطاره النظري إلى العملي .وكانت هناك  29دولة تنتظر الدولة الثالثين حيث

جاءت دولة فلسطين وتم التوقيع على التعديالت وانطالقها للجانب العملي رسمياً.

ورحبت الحكومة الفلسطينية خالل جلستها األسبوعية التي عقدت في مقر مجلس الوزراء في رام هللا
بتوقيع فلسطين صك انضمامها لتفعيل تعديالت "كمباال" .وقالت في بيانها إن "جرائم الحرب والجرائم
ضد اإلنسانية التي ارتكبتها إسرائيل خالل جرائم العدوان المتكررة ضد شعبنا هي قيد النظر والدراسة

األولية لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية".
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 .6الهباش :االحتالل يسعى لسفك دماء في األقصى لتبرير تقسيمه
رام هللا :حذر مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية محمود الهباش ،من مخطط دولة
االحتالل اإلسرائيلي لتقسيم المسجد األقصى ،واقتطاع جزء منه لصالح المستوطنين.

ورأى الهباش في تصريح له ،اليوم الثالثاء" :أن وراء مطاردة قوات االحتالل للمصلين مخطط خطير
يجب الحذر منه واالنتباه واليقظة له ،ودولة االحتالل تسعى لتفجير األوضاع ،لتكريس واقع إدخال

المستوطنين للمسجد األقصى المبارك يوميا وبشكل استفزازي".

وتابع" :تسعى دولة االحتالل إلى تصعيد األوضاع أكثر ،واراقة الدماء ،مذك ار بما حدث في المسجد

اإلبراهيمي في الخليل ،كمقدمات اقتطعت على إثرها سلطات االحتالل بعضا من المسجد اإلبراهيمي
للمستوطنين".

وحذر الهباش من مخطط االحتالل في األقصى عبر أحداث خطيرة ،يسقط فيها المزيد من الضحايا
الفلسطينيين ،وقال" :ال مانع لديها بقتل مستوطن أو االعتداء عليه ،وهذا ما ستتخذه كمبرر

إلجراءاتها المهيئة سلفا ،ثم تقول للعالم أنها تريد التهدئة عبر تقسيم المسجد األقصى واقتطاع جزء
منه لصالح المستوطنين".

ونبه من تحويل الصراع إلى طابع ديني ،وبالتالي تصبح المواجهة بين مسلم ويهودي ليس فقط في
فلسطين ،إنما في العالم أجمع ،معتب ار هذا األمر في غاية الخطورة على القضية الفلسطينية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/28 ،

 .7عشراوي :تطبيق القوانين شوهها االحتال ل وتعطلت بغياب المجلس التشريعي
رام هللا :أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ،أن تطبيق قوانين
إنصاف المرأة شوهتها ممارسات االحتالل اإلسرائيلي اليومية وتعطل تنفيذها وسريانها على األرض

بفعل غياب دور المجلس التشريعي المتعطل نتيجة لالنقسام.

وشددت عشراوي خالل مشاركتها اليوم الثالثاء ،في طاولة مستديرة نظمها معهد العالم العربي

للبحوث والتنمية "أوراد" بعنوان "مشاركة النساء في الحياة العامة بين مطرقة الماضي وسنديان

الواقع" ،على أهمية إيجاد نظام داعم وحامي للمرأة الفلسطينية يساعدها على تحقيق المزيد من

النجاحات وتسجيل المزيد من االختراقات في المجتمع.

وقالت" :ال يمكن عزل قضايا المرأة عن االحتالل اإلسرائيلي وتدخالته المباشرة في كل حياتنا
والتأثير على استقرار الشعب الفلسطيني وديمومته" ،مؤكدة ضرورة تكاتف كافة الطاقات الشبابية
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والنسائية لمواجهة التشوهات التي يتعرض لها مجتمعنا جراء ممارسات االحتالل العنيفة واليومية
تجاه شعبنا والتحرك نحو رفد الطاقات اإليجابية ورفع سقف التحدي النضالي الفلسطيني.

وطالبت عشراوي كافة المؤسسات النسوية والمجتمعية األهلية والحكومية بتكاتف الجهود وتوسيع

رقعة تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية في المجتمع على كافة األصعدة وباألخص على الصعيد

السياسي الذي يشهد تراجعا في مستويات المشاركة عامة والمرأة خاصة ،مستذكرةً تاريخ الحركة
النسوية ونشاطاتها النضالية والتي بدأت منذ العهد التركي واالستعمار البريطاني وحتى الوقت

الحالي.

وأوضحت أن النساء ما زلن يعانين من التمييز حتى في أعلى المستويات ،ويواجهن صعوبات
ومعيقات للوصول الفعلي لمواقع وعمليات صنع القرار .وفي نفس الوقت ،أكدت على قدرة النساء

على التقدم من خالل الوحدة والعمل الجاد والمستر لتحقيق المساواة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/28 ،

 .8وزير األوقاف :الصمت العربي واإلسالمي شجع المستوطنين على اقتحام األقصى برمضان
رام هللا – األناضول :قال وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني ،يوسف ادعيس ،إن “استمرار

اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد األقصى خالل شهر رمضان المبارك ،ناتج عن الصمت

العربي واإلسالمي والتقاعس الدولي”.

وأضاف ادعيس الثالثاء “هذه االقتحامات تحد انتهاكاً صارخاً لمشاعر األمة العربية واإلسالمية ،في

العشر األواخر من شهر رمضان ،بالتالي يجب أن يكون هناك تحرك عربي إسالمي عاجل”.

ومضى بالقول “هذه االقتحامات ناتجة عن الصمت العربي واإلسالمي والتقاعس الدولي تجاه ما
يجري من تهويد وانتهاكات يومية بحق المقدسات في مدينة القدس المحتلة”.

ولفت الوزير الفلسطيني إلى وجود اتصاالت مع الجهات األردنية المختصة لوقف االنتهاكات

اإلسرائيلية والسماح للمصلين والمعتكفين بأداء المشاعر الدينية بحرية.

وأوضح أن “إسرائيل تريد فرض أمر واقع في المسجد األقصى ،لكن نؤكد إن األقصى مكان إسالمي
خالص ومن حقنا الصالة فيه متى نشاء ،واالعتكاف والدخول والخروج متى نشاء ،وال دخل

لالحتالل من قريب أو بعيد به”.
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" .9مقاومة الجدار واالستيطان" تدعم صمود المواطنين في تجمع أبو نوار البدوي
القدس :قدمت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان ،اليوم الثالثاء ،دعما للمواطنين في تجمع أبو نوار
البدوي شرق القدس المحتلة ،لتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم ،ودعم أهالي التجمع في استكمال

بناء مدرسة أبو نوار األساسية بعد أن أقدم االحتالل على هدمها مطلع العام الجاري.

ووفرت الهيئة خالل زيارة للتجمع ،ماتور من الكهرباء لتسهيل العملية التعليمية ،ووفرت شواد ار

ومعدات لسقف الساحة األمامية للمدرسة ،بهدف حماية الطلبة من أشعة الشمس.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف ،إنه يجب توفير الحياة الكريمة للتجمعات

البدوية ،وسنقوم بتزويدهم بالمختبرات الحاسوبية والمرواح.

يذكر أن تجمع أبو النوار هو واحد من  23تجمعا تقع شرق القدس في منطقة تسمى اي وان ،ويطلق

عليها أيضا بوابة القدس الشرقية ،حيث تمثل  %30من األرض الفلسطينية التي يسعى االحتالل إلى
تهجير أهلها وتهويدها.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2016/6/28 ،

 .11جميل شحادة :تم إنجاز االتفاق التركي  -اإلسرائيلي بدون التشاور مع القيادة الفلسطينية
فك حصار قطاع غزة عن مضمون االتفاق التركي –
عمان-نادية سعد الدين:
غاب مطلب ّ
ّ
شبح حرب إسرائيلية
اإلسرائيلي ،الذي جرى توقيعه أمس ،لصالح "تخفيف المعاناة اإلنسانية ،وابعاد ّ
ضد القطاع" ،بحسب مسؤولين فلسطينيين.
جديدة ّ
األوحد بالقطاع في االتفاقية الثنائية ،ضمن أقصى
البنيوية التحتية مساحة االهتمام
وشغلت المشاريع
ّ
ّ

تعهده الذي أطلقه سابقاً ،غداة حادث
طيب أردوغان ،بلوغه من
ّ
ما استطاع الرئيس التركي ،رجب ّ
هن فيه إعادة العالقات مع الكيان اإلسرائيلي برفع الحصار عن
سفينة
مرمرة ،في العام  ،2010ور ّ
ّ
القطاع.

وقد أوجد اتفاق "المصالحة" البيني ردود فعل فلسطينية متباينة؛ حيث قال عضو اللجنة التنفيذية
ّ
لمنظمة التحرير ،جميل شحادة ،إن االتفاق "تم إنجازه بدون التشاور مع القيادة الفلسطينية خالل فترة
المفاوضات ،وانما جرى االتصال الهاتفي للرئيس أردوغان بالرئيس محمود عباس بعد إقرار االتفاق،
وألجل إبالغه به وليس للتشاور معه".

وأضاف ،لـ"الغد" من فلسطين المحتلة ،إن "االتفاق لم يتضمن مطلب رفع الحصار عن قطاع غزة

موقعيه في المحصلة".
يعبر عن "مصالح ّ
والذي تعهد به الرئيس أردوغان سابقاً" ،معتب اًر أن االتفاق ّ
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وأوضح بأنه "كان يمكن أن يكون "االتفاق" أكثر جدوى وفائدة للجانب الفلسطيني فيما لو تم التشاور
والتوافق بين الجانبين التركي والفلسطيني" ،مستبعداً "انعكاسه اإليجابي على قطاع غزة ،إزاء

الحصار القائم ،وفق تأكيد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو".

أما المشاريع التنموية؛ الخاصة بالميناء ومحطة الكهرباء مثالً ،فهي "مشاريع منصوص عليها في
اتفاق "أوسلو" (الفلسطيني – اإلسرائيلي العام  ،)1993ضمن  26مشروعاً آخرين ،وال تعد اتفاقات

جديدة تحتاج إلى توقيع جديد ،وانما تستدعي التنفيذ" ،بحسب قوله.

وتابع قائال "لقد جرى عرض المشاريع المتعلقة بمحطة التحلية والميناء والمطار ومحطة الكهرباء

وخطوط المواصالت وخط الممر اآلمن؛ منذ العام  ،2005عقب االنسحاب اإلسرائيلي األحادي
الجانب من قطاع غزة ،غير أن وجود حركة "حماس" وغياب دور السلطة في القطاع عرقال

تنفيذها".

عمان2016/6/29 ،
الغدّ ،

 .11الخضري :يجب ترجمة تصريحات بان كي مون عملية
غزة :أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن تصريحات األمين العام

لألمم المتحدة بان كي مون خالل زيارته إلى قطاع غزة اليوم بأن الحصار عقاب جماعي ويجب
وقفه ،يجب ترجمتها لخطوات عملية تنهي الحصار الكارثي والخطير على حياة مليوني فلسطيني

امتد ألكثر من عشرة سنوات.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه يوم الثالثاء  2016-6-28على ضرورة وجود موقف

أممي ينهي الحصار ،ألن الدعوات والتصريحات غير كافية في حال لم ترتبط بجهود عملية.

وأكد أن االحتالل لن يتراجع عن سياساته العدوانية والحصار واإلغالق في قطاع غزة والضفة

الغربية والقدس والداخل في ظل ضعف الضغط الدولي وعدم وجود حراك دولي ضاغط إلنهاء
حصار غزة وعزل الضفة الغربية وتهويد المدينة المقدسة.

فلسطين أون الين2016/6/28 ،

 .12فتح تدعو حماس للوحدة الوطنية وعدم االرتهان ألجندات إقليمية
رام هللا :دعــت حركــة فــتح ،حمــاس إلــى التوجــه للوحــدة الوطنيــة وعــدم االرتهــان ألجنــدات إقليميــة ثبــت
فشــل الرهــان عليهــا م ـ اررا ،وأن تتوقــف تمامــا عــن وضــع العراقيــل المفتعلــة ،واالشــتراطات المقصــودة
بهدف التعطيل ،وأن تعلي فو ار ودون تأخير المصالح الوطنية العليا لشعبنا.
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وقـال المتحـدث باسـم حركــة "فـتح" أسـامة القواســمي فـي تصـريح صـحفي ،يــوم الثالثـاء ،إن حركـة فــتح
لطالمــا نصــحت حمــاس بحتميــة إنجــاز الوحــدة الوطنيــة ،وع ـدم االنتظــار طــويال وراء أوهــام المتغي ـرات

اإلقليميــة والدوليــة ،وعــدم الــركض وراء الس ـراب ،وان وحــدة األرض والشــعب أفضــل مــن اللهــث وراء
عواص ــم ال تبح ــث إال ع ــن مص ــالحها فق ــط ،وتس ــتخدم القض ــية الفلس ــطينية لم ربه ــا ومص ــالحها عل ــى

الساحتين الدولية والداخلية .وفيما يتعلق باالتفاق التركي اإلسرائيلي ،أوضح القواسمي" :ال نتدخل في
شؤون أي بلد ،ونعتبر تركيا شعبا وقيادة أصدقاء لشعبنا ،ولكن مـن المهـم أن يعلـم الجميـع أن لشـعبنا
عنوان كبير أسمه منظمة التحرير الفلسطينية ،وهناك حكومة فلسطينية واحدة ،وحركة "فتح" ال تسمح

بتجاوزهما مطلقا من أية جهة كانت ،وان قضية شعبنا سياسية بامتياز ،وهدف "فتح" يكمن فـي إنهـاء
االحتالل اإلسرائيلي تماما عـن أرضـنا ومقدسـاتنا واقامـة الدولـة الفلسـطينية علـى كامـل األ ارضـي التـي

احتلت عام ."1967

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2016/6/27 ،

" .13الشعبية" تصف االتفاق التركي-اإلسرائيلي بالمشبوه
غزة :اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن االتفاق التركي اإلسرائيلي ُيدشن تطو اًر في العالقات
والتعاون االستراتيجي بينهما (تركيا واسرائيل) ،المستمر منذ إعالن قيام دولة االحتالل ،ووصفته بأنـه
يأتي ضمن تحالف مشبوه.

وأضافت في بيـان أمـس أن االتفـاق يعكـس سـقف االهتمـام واألولويـات لـدى حكومـة أردوغـان التـي لـم
تقطــع عالقاتهــا األمنيــة والعســكرية مــع إس ـرائيل ،علــى رغــم التضــليل وعنتريــة التص ـريحات الرســمية
التركية التي رهنت تطبيع العالقة بين الـدولتين بإنهـاء الحصـار علـى قطـاع غـزة ،فـي محاولـة خادعـة

الســتخدام الورقــة الفلســطينية فــي إطــار الص ـراع اإلقليمــي المت ازيــدة وتــائره مــع انــدالع مــا ُســمي الربيــع
العربــي .وشــددت علــى أن االتفــاق ينطلــق مــن الضــرورة لصــو تحــالف إقليمــي تكــون إس ـرائيل مكون ـاً

رئيس ـاً فيــه ،وتُشــكل المصــالح االقتصــادية بــين البلــدين ،خصوص ـاً فــي موضــوع الغــاز ،محف ـ اًز لحفــظ
المصالح والعالقات بينهما ،ودور سياسي مشترك في اإلقليم ،مـا يـدحض االدعـاءات التركيـة التـي لـم
تتوقف في شأن فك الحصار عن قطاع غزة كشرط لتطبيع العالقـات ،وهـو مـا تـم تجـاوزه وأصـبح فـي

خبـر كـان .ودعـت الشـعبية فصـائل العمـل الـوطني الفلسـطيني إلـى التوحـد لمواجهـة األخطـار التـي قــد
تترتب على التحالف الجديد الـذي قـد يتسـع لتصـبح إحـدى مهامـه الرئيسـة محاصـرة قـوى المقاومـة فـي

المنطقة ،ومنها المقاومة الفلسطينية.
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" .14الجهاد" تطالب بإعادة مونتاج مؤتمر بان كي مون الصحفي وأن يظهروا خارطة فلسطين بالخلفية
غ ــزة :أق ــدمت وكال ــة الغ ــوث الدولي ــة التابع ــة لألم ــم المتح ــدة عل ــى تغطي ــة خارط ــة فلس ــطين التاريخي ــة
الموجودة على واجهة إحدى مدارس الوكالة في القطاع ،خـالل زيـارة األمـين العـام لألمـم المتحـدة بـان

كي مون ،والقائه كلمة فيها.

وأظهــرت صــور نقلهــا نشــطاء فلســطينيون مــن داخــل المدرســة ،قيــام مــوظفي الوكالــة بتغطيــة الخارطــة

بقماش أبيض كبير أخفى معالمها لسبب غير معروف.

م ــن جانب ــه ،دع ــا القي ــادي بحرك ــة الجه ــاد اإلس ــالمي خال ــد ال ــبطش ،الي ــوم الثالث ــاء ،وك ــاالت األنب ــاء
والصحفيين ومنتجي األخبار والصور ،بإعادة مونتـاج المـؤتمر الصـحفي الـذي عقـد صـباحاً لبـان كـي

مــون ،وان يظهــروا خارطــة فلســطين فــي الخلفيــة كمــا ه ـي ،رداً علــى تغطيــة خارطــة "فلســطين" أثنــاء

مؤتمر شريك "إسرائيل" في العدوان على غزة وحصارها منذ 10سنوات ".

وطالــب القيــادي الــبطش ،إلثــارة الموضــوع علــى اعلــى مســتوى شــعبي ،داعيـاً الســلطة الفلســطينية لعــدم

استقباله برام هللا ردا على ذلك واإلصـرار علـى وضـع الخارطـة فـي أي مـؤتمر صـحفي أو لقـاء يجريـه
هذا المرتجف برام هللا.

فلسطين أون الين2016/6/28 ،

" .15الشاباك" يدعي اعتقال ثالثة خاليا من بيت لحم
رام هللا :ادعــى جه ــاز األم ــن اإلس ـرائيلي "الش ــاباك" ،مس ــاء ي ــوم الثالثــاء" ،اعتق ــال  3خالي ــا فلس ــطينية
ناشطة في بلدة بيت فجار القريبة من بيت لحم".

وبحسب إذاعة الجـيش اإلسـرائيلي ،فـإن "الخاليـا الثالثـة تضـم  19شخصـاً جمعـيهم مـن سـكان البلـدة"،
مش ــيرةً إل ــى أنه ــم "نف ــذوا عـ ــدة عملي ــات إط ــالق ن ــار والق ــاء زجاجـ ــات حارق ــة" ض ــد ج ــيش االحـ ــتالل
والمستوطنين في األشهر األخيرة قرب مستوطنة "غوش عتصيون" المقامة على أراضي المحافظة.
موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/28 ،

 .16نتنياهو يدعو بان كي مون للتدخل إلعادة الجنود المفقودين بغزة
رام هللا -ترجمة خاصة :دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،ظهـر يـوم الثالثـاء ،أمـين عـام
األمم المتحدة بان كي مون إلى التدخل من خالل استغالل نفوذه للضغط على حماس إلعادة الجنـود

اإلسرائيليين المفقودين بغزة.
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وقــال نتنيــاهو خــالل لقائــه بــان كــي مــون ،إن حمــاس تحتجــز رفــات الجنــود اإلسـرائيليين بطريقــة "غيــر
إنس ــانية" ،كم ــا تحتج ــز إسـ ـرائيليين آخـ ـرين ،ل ــذا نطل ــب من ــك اس ــتغالل نف ــوذك لتحقي ــق إع ــادة جنودن ــا

ومواطنينا ،كحاجة إنسانية ملحة ،وفق تعبيره.

وأشار موقع يديعوت أحرونوت إلـى أن نتنيـاهو وكـي مـون سـيلتقيان فـي وقـت الحـق عوائـل الجنـديين

هدار غولدن وأورون شاؤول واليهودي من أصول أثيوبية إفراهام منغستو.

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/28 ،

 .17غادي آيزنكوت يأمر بإلغاء "إجراء هنيبعل"
حلمــي موســى :أمــر رئــيس أركــان الج ـيش اإلس ـرائيلي الجن ـرال غــادي آيزنكــوت بإلغــاء "إج ـراء هنيبعــل"
الذي كان معموال به منذ عقود ،والذي كثي اًر ما أثار انتقادات سياسية وأخالقية.

وجاء هذا اإللغاء بعد أن َوجَّهت مسودةُ تقرير مراقب الدولة انتقـادات شـديدةً لهـذا اإلجـراء ،بعـد إثبـات
وجــود ثغـرات خطيـرة فيــه ،غيـر أن مصــد اًر عســكرياً إسـرائيلياً أكــد أن قـرار اإللغــاء صــدر قبــل أســابيع،
وهو غير مرتبط بمسودة التقرير التي لم يتم توزيعها سوى هذا األسبوع.

وقد أمر الجنرال آيزنكـوت بإلغـاء "إجـراء هنيبعـل" الـذي كـان يسـمح بتعـريض حيـاة الجنـود للخطـر فـي

سبيل منع اختطافهم ،وصياغة أمر عسكري جديد أكثر وضوحاً للتعامل مع هذا الوضـع .وجـاء نشـر
هذا األمر بعد وقت قصير من نشر صحيفة "هـ رتس" تقريـ اًر أوضـحت فيـه أن م ارقـب الدولـة القاضـي

يوســف شــابي ار أوصــى فــي مســودة تقريـره عــن حــرب "الجــرف الصــامد" علــى غـزة صــيف  2014رئــيس

األرك ــان بإلغ ــاء "إجـ ـراء هنيبع ــل" .وق ــد وردت ه ــذه التوص ــية ف ــي القس ــم المتعل ــق بالق ــانون ال ــدولي ف ــي

المسـودة ،التـي ُوّتزعـت هــذا األسـبوع علـى عــدد مـن كبـار القـادة السياســيين والعسـكريين ورجـال القــانون
في إسرائيل.
السفير ،بيروت2016/6/29 ،

 .18بينيت وشاكيد ينضمان لمعارضي المصالحة مع تركيا
رامي حيدر :أعلن وزير التربية والتعليم وزعيم حـزب البيـت اليهـودي نفتـالي بينيـت ،يـوم الثالثـاء ،عـن
معارضــة حزبــه التفــاق المصــالحة وتطبيــع العالقــات مــع تركيــا ،وأنــه ووزي ـرة القضــاء ،أييلــت شــاكيد،
سيصوتان ضد االتفاق خالل اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت).
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وجاء في البيان الذي أصدره بينيت أن األخير التقى مع رئيس مجلس األمن القومي اإلسـرائيلي الـذي
أطلعه على كافة تفاصيل االتفاق ،وقال بينيت إن 'االتفاق مع تركيا مهم ويخدم المصالح اإلسرائيلية،

لكن دفع تعويضات لعائالت اإلرهابيين هو سابقة خطيرة ستندم إسرائيل عليها الحقًا'.
وأضــاف بينيــت أن ــه 'فــي ح ــال كــان لتركي ــا ســيطرة عل ــى حمــاس ،فم ــن المفضــل أن تب ــدأ ببــذل كاف ــة
جهودها من أجل إعادة جثث الجنديين المحتجزين لدى حركة حماس منذ العدوان األخير علـى قطـاع

غزة ،أورون شاؤول وهدار غولدن'.

عرب 2016/6/28 ،48

 .19جلعاد أردان يمنع أعضاء الكنيست العرب من زيارة "األقصى"
القــدس -األيــام :قــرر وزيــر األمــن الــداخلي اإلسـرائيلي جلعــاد أردان والشــرطة اإلسـرائيلية عــدم الســماح
بزيارة أعضاء الكنسيت العرب إلى المسجد األقصى.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة اإلسرائيلية لوبا السمري في بيان أن "وزيـر األمـن الـداخلي جلعـاد أردان
عقــد جلســة مشــاورات خاصــة مــع رئــيس الحكومــة بنيــامين نتنيـاهو متناقشــا وأيــاه حــول الوضــع بــالحرم

القدسي الشريف وأعمال األخالل بالنظام التي حصلت خالل األيام األخيرة".

وأضــافت" :مــع انتهــاء الــوزير مــن المشــاورات وبتوصــية مــن قبــل شــرطة إس ـرائيل تقــرر عــدم إفســاح

المجال وعدم السماح ألعضاء الكنيست بالدخول وزيارة الحرم مع مناقشة هذه المسألة األسبوع القـادم
انسجاما مع تقييم صورة الوضع والتطورات والمستجدات هناك".

وتابعت "واعلم الوزير أردان رئيس الكنيست" يولي ادلشتاين" حول هذا القرار.

األيام ،رام هللا2016/6/29 ،

 .21اتفاق التطبيع مع تركيا أمام "الكابينت" اإلسرائيلي واإلعالم يناقش حسابات الربح والخسارة
الناص ـرة  -أســعد تلحمــي :مــن المتوقــع أن تصــادق الحكومــة اإلس ـرائيلية األمنيــة المصــغرة (كابينيــت)
اليوم بغالبية األصوات على اتفاق المصالحة وتطبيـع العالقـات مـع تركيـا الـذي وقـع عليـه أمـس علـى

انفراد في القدس المحتلـة وتـل أبيـب وكـيال و ازرتـي الخارجيـة فـي البلـدين ،علـى رغـم اتسـاع االنتقـادات

لالتفـ ــاق ،خصوص ـ ـاً فـ ــي أوسـ ــاط اليمـ ــين المتطـ ــرف ،بـ ــداعي أنـ ــه ال ينبغـ ــي علـ ــى إس ـ ـرائيل أن تـ ــدفع

تعويض ـ ــات ل ـ ـ ـ "مخـ ـ ـربين" ،ول ـ ــدى ع ـ ــائالت الجن ـ ــديين الل ـ ــذين تحتج ـ ــز "حم ـ ــاس" جثتيهم ـ ــا والم ـ ــدنيين
اإلسرائيليين المفقودين في القطاع بداعي عدم تضمين االتفاق بنداً يقضي بإعادتهم إلى إسرائيل.
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وج ــاء الفتـ ـاً أن التوقي ــع عل ــى االتف ــاق ت ــم بعي ــداً م ــن االحتفالي ــة وأضـ ـواء اإلع ــالم .وق ــال وكي ــل وزي ــر
الخارجي ــة اإلسـ ـرائيلية دوري غول ــد إن التوقي ــع عل ــى االتف ــاق ه ــو "لحظ ــة تاريخي ــة وخط ــوة اس ــتراتيجية

للبلــدين وللمنطقــة بأســرها" .وفــي الجانــب التركــي ،وقــع االتفــاق فـي أنقـرة األمــين العــام لــو ازرة الخارجيــة
التركية فريدون سينيرلي أوغلو.

وتوقع مراقبون أن يصوت إلى جانب االتفاق سبعة وزراء في مقابل معارضة ثالثة أصوات هـم وزيـر

ال ــدفاع أفيغ ــدور ليبرم ــان ووزيـ ـ ار ح ــزب المس ــتوطنين "البي ــت اليه ــودي" نفت ــالي بيني ــت وأييل ــت ش ــاكيد.
واعتبروا تصويت المعارضين "مناكفة" في سياق التنافس بين كل منهما من جهة ،وبينهما وبين رئيس
الحكومة بنيامين نتنياهو من جهة أخرى على قيادة "المعسكر اليميني المتطرف" .ولفت أحد المحللين
السياســيين إلــى أن الثالثــة مــا كــانوا ليتخــذوا موقــف المعارضــة لــو كــان تصــويتهم يــؤدي إلــى عرقلــة

االتفاق.

وخالف ـاً لتقــارير ســابقة بــأن ليبرمــان طمــأن نتنيــاهو عنــد انضــمامه إلــى الحكومــة قبــل شــهر بأنــه لــن
يعــارض االتفــاق المتبلــور ،إال أن أوســاط ليبرمــان أوضــحت أنــه لــم يغيــر موقفــه المعــارض ،لكنــه لــن

يخــوض حربـاً علنيــة ضــد االتفــاق .وبــرر ليبرمــان موقفــه ب ـ "الك ارمــة الوطنيــة" التــي ال يجـب أن تســمح

إلسرائيل باالعتذار عن قتل عشرة أتراك ،وتعويض عائالتهم مالياً.

وقــال بينيــت فــي بيــان أصــدره إن المصــالحة مــع تركيــا مهمــة فــي هــذا الوقــت وتخــدم مصــالح إس ـرائيل

"لك ــن دف ــع تعويض ــات إلره ــابيين ح ــاولوا أذي ــة جنودن ــا ه ــو س ــابقة خطيـ ـرة س ــتندم عليه ــا إسـ ـرائيل ف ــي
المسـ ــتقبل" .وق ـ ــال زميل ـ ــه أوري أريئ ـ ــل إن ال ـ ــدافع ال ـ ـرئيس لنتاني ـ ــاهو لتوقي ـ ــع االتف ـ ــاق ك ـ ــان االعتب ـ ــار
االقتصادي "لكنه ال يسد الثغرات الكثيرة في االتفاق".

ونقلــت وســائل إعــالم عــن وزراء آخـرين سيصــوتون إلــى جانــب االتفــاق ،اســتياءهم مــن عــدم إطالعهــم

علــى تفاصــيل االتفــاق قبــل التوقيــع عليــه ،وبــأن نتانيــاهو يطــرح للتصــويت اتفاق ـاً هــو بمثابــة "حقيقــة

نــاجزة" .وقــال أحــدهم إن نتانيــاهو جعــل مــن وز ارئــه "ختم ـاً مطاط ـاً" .لكــن أوســاطاً قريبــة مــن رئــيس
الحكومة نفت االدعاء ،وقالت إن مستشاره لألمن القومي يعقوف ناغل أطلع األسبوع الماضـي جميـع

أعضاء "الكابينت" على تفاصيل االتفاق.

إعالمياً ،القى االتفاق التأييد ،لكن مع التحفظ على بعـض بنـوده واتهامـات لـرئيس الحكومـة بأنـه كـان
في وسعه إنجاز اتفاق أفضل و"بثمن أقل" قبل خمس سنوات.

وكتبت معلقة الشؤون الحزبية فـي "يـديعوت أحرونـوت" سـيما كـدمون أن النقطـة اإليجابيـة فـي االتفـاق

تتمثــل فــي حقيقــة التوصــل إليــه" ،لكــن تفاصــيله أشــبه بأســماك فاســدة اصــطادها نتانيــاهو بنفســه" ،فيمــا

كـ ــان بإمكانـ ــه التوصـ ــل إلـ ــى اتفـ ــاق أفضـ ــل قبـ ــل سـ ــنوات لـ ــو سـ ــارعت إس ـ ـرائيل إلـ ــى االعتـ ــذار ودفـ ــع
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التعويضات لتتفادى تردي العالقـات بـين البلـدين إلـى الحضـيض .وأضـافت أن المحفـز الـرئيس إلبـرام
االتفاق هـو موضـوع الغـاز الطبيعـي "بؤبـؤ عـين نتانيـاهو" واإلمكانـات الهائلـة الكامنـة فـي بيعـه لتركيـا
بعد أن تبين أن مصر لن تكون الزبون الذي تمناه نتانياهو .وأردفت أن "المحفز التركـي" لالتفـاق هـو

العزلة الدولية التي عانى منها أردوغان في السنوات األخيرة .وأجملت أن االتفـاق كـان نتـاج مصـالحة

بين "األنا" لكل من نتانياهو وأردوغان.

ونقــل المعلــق العســكري فــي الصــحيفة ألــيكس فيشــمان عــن جهــات أمنيــة إس ـرائيلية رفيعــة المســتوى أن

أحد "ثمار" االتفاق هو قرار الرئيس التركي إنهاء والية رئيس المخابرات التركية هاكان فيـدان ك ـ "لفتـة
طيبة" تجاه إسرائيل التي اتهمته في الماضي بأنه سرب معلومات حساسة تلقاها منهـا إلـى المخـابرات
اإليرانيــة .ووفــق الجهــات األمنيــة ،فإنــه منــذ تعيــين فيــدان فــي منصــبه قبــل  6ســنوات ،تــردت العالقــات
االستخباراتية األمنية بين البلدين.

وكتب المعلق العسـكري فـي "هـ رتس" يوسـي ميلمـان أن أهـم مـا حققـه االتفـاق تمثَّـل بتمكـين تركيـا مـن
توظيف موازنات كبيرة لبناء مستشفى ومحطة لتوليد الطاقة في غزة ،و"هذا أمـر مهـم لسـكان القطـاع،

إذ إنـه كلمــا تنفسـوا الصــعداء أكثـر انخفضــت احتمـاالت وقــوع جولـة حــرب رابعـة" ،فضـالً عـن تخفيــف
العبء االقتصادي الملقى على إسرائيل من أجل مساعدة القطاع.

وت ــابع أن االتف ــاق يحق ــق إلسـ ـرائيل إنج ــازات أخ ــرى ال يس ــتهان به ــا ،مث ــل من ــع القي ــادة العس ــكرية ف ــي

"حمــاس" مــن اســتخدام األ ارضــي التركيــة قاعــدة لنشــاطات إرهابيــة أو التخطــيط لمثلهــا ضــد إس ـرائيل،
فضـ ـالً ع ــن رف ــض إس ـ ـرائيل رف ــع الحص ــار عـ ــن غـ ـزة والتـ ـزام تركي ــا عـ ــدم مالحق ــة الجن ــود والضـ ــباط
اإلسرائيليين المتورطين في حادثة مرمرة ،قضائياً .كما أشـار إلـى أهميـة تطبيـع العالقـات الديبلوماسـية

الكاملة بين الدولتين وتحسين العالقات االقتصادية ،خصوصاً تصدير جزء من الغاز الطبيعي لتركيـا
ومن هناك إلى أوروبا.

الحياة ،لندن2016/6/29 ،

 .21مصدر إسرائيلي :تقرير الرباعية الدولية لن يتناول "شرعية المستوطنات"
وليــة حــول الجمــود فــي
الطيــب غنــايم :صـ ّـرح مصــدر إس ـر
باعيــة ّ
الد ّ
الر ّ
ائيلي مطّلــع ،قبيــل نشــر تقريــر ّ
ّ
عية
عمليــة التّســوية ّ
ـطينيينّ ،أنــه تـ ّـم إخـراج الفصــل الــذي يتنــاول "شــر ّ
ائيليين والفلسـ ّ
السياسـ ّـية بــين اإلسـر ّ
ّ
تحسـ ًـبا
ـطينية ،وهــو مــا تتخـ ّـوف منــه إس ـرائيلّ ،
ائيلية المقامــة علــى األ ارضــي الفلسـ ّ
المســتوطنات" اإلس ـر ّ

ائيلية العنصـرّية وكـذلك علـى
لخطوات
دوليـة مـن شـأنها تضـييق الخنـاق علـى ّ
السياسـات اإلسـر ّ
قانونية ّ
ّ
قادتها.
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بتبنـي
ووفق المصدر اإلسـر
اضـا معقـوًالّ ،
ائيليّ ،
فإنـه لـو ت ّـم نشـر الفصـل فـي التّقريـر ولـو "افترضـنا افتر ً
ّ
الفلسطينيين ،كسالح
فإن األمر يمكن أن يخدم
مجلس األمن في هيئة األمم المتّحدة ،كوثيقة
رسميةّ ،
ّ
ّ
الجنائية في ها ".
عية
ائيليين في المحكمة ّ
ّ
ّ
الشر ّ
ضد اإلسر ّ
هام لرئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو".
وأضاف المصدر ّ
أن إخراج الفصل من التّقرير هو "إنجاز ّ
عرب 2016/6/29 ،48

 .22القناة السابعة :الجيش يحصن محطات الباصات لحماية المستوطنين من عمليات الدهس
القدس -وكاالت :أنهت قوات الحتالل اإلسرائيلي أمس عملية هندسية واسعة النطاق شرعت بتنفيذها
قبــل عــدة أشــهر ،وهــدفت إلــى تحصــين محطــات الباصــات والمواقــف التــي ينتظــر فيهــا المســتوطنون
الحافالت في أرجاء الضفة الغربية المحتلة.

وشملت العملية وفقا لما أورده موقع "القناة السابعة" اإللكتروني المحسوب علـى المسـتوطنين تحصـين

عش ـرات المحطــات المركزي ــة المنتش ـرة فــي أرج ــاء الضــفة الغربيــة المحتل ــة ،لحمايــة المســتوطنين م ــن
عمليات الدهس التي ينفذها الفلسطينيون.

وحظيت كل محطة انتظار بمجموعة مـن إجـراءات الحمايـة منهـا مـا يتعلـق بالتحصـين المباشـر مثـل:

نصب أعمدة فوالذية وغيرها من الوسائل التقليدية إضافة لوسـائل حديثـة جـدا تقـوم بامتصـاص الطاقـة
"انــدفاع المهــاجم" جــرى تطويرهــا مــؤخ ار لمواجهــة عمليــات الــدهس ،كمــا تــم تزويــد وتحســين مســتوى
اإلضاءة بالمحطات ومضاعفة قوة اإلنارة بالضعفين.

األيام ،رام هللا2016/6/29 ،

 .23التماس إلى العليا اإلسرائيلية :محاكمة مسؤولي "أمانا" ومستوطنة "رحليم"
القدس -األيام :التمس رئيس مجلس قرية الساوية الفلسطينية إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية ،بوساطة

منظمة "ييش دين" ،طلبـاً بـأن تصـدر المحكمـة أمـ اًر للنائـب العـام اإلسـرائيلي ،شـاي نيتسـان ،بمحاكمـة
األمــين العــام لمنظمــة "أمانــا" ،زئيــف حيفــر (وكنيتــه زامبــيش) والمســؤولين الســابقين للبــؤرة االســتيطانية

"رحلــيم" ،بــتهم ارتكــاب مخالفــات تتعلــق بتشــويش إج ـراءات التحقيــق ،اإلدالء بشــهادة زور ،خــرق أمــر
قضائي والبناء غير القانوني.

وك ــان رئ ــيس مجل ــس الس ــاوية ق ــد ال ــتمس ف ــي آذار  2009للمحكم ــة العلي ــا طلب ــا لتطبي ــق أوام ــر اله ــدم

الصادرة بحق تسعة مبان غير قانونية ُبنيت على أراض عامة في منطقـة رحلـيم (حـين كانـت ال تـزال
بؤرة استيطانية غير شرعية) ،وإلصدار أمر يحظر إسكان المباني.
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وأعلنت الحكومة اإلسرائيلية في ردها حينذاك على االلتماس ،أن البناء هو بالفعـل غيـر قـانوني ،وأنـه
صــدر أمــر يعلــن أن المنطقــة التــي ُبنيــت عليهــا المبــاني هــي منطقــة مغلقــة يحظــر دخــول اإلسـرائيليين
إليهــا ،وبعــد فت ـرة وجي ـزة مــن تقــديم االلتمــاس ،أصــدر القاضــي حنــان ملتســر أم ـ ار مؤقتــا ،يــنص علــى
"االمتنــاع عــن مواصــلة البنــاء فــي األرض التــي تشــكل موضــوع االلتمــاس ،أو عقــد أيــة صــفقة تتعلــق

الملتمس بشأنها أو االستمرار في إسكانها".
بالمباني
َ
ت
للتوجــه إلــى
الملتمســين
ولكــن فــي خــرق واضــح لق ـرار المحكمــة ،تواصـ َـل البنــاء فــي المكــان ،مــا دفــع
ّ
الشرطة التي شرعت بالتحقيق في القضية.

وبــالرغم م ــن األدل ــة الكثي ـرة الت ــي تش ــير إل ــى خــرق األم ــر المؤق ــت الص ــادر عــن المحكم ــة ،بم ــا فيه ــا
اعترافات العائالت التي تعيش في المستوطنة بانتقالها للسكن في البيـوت الجديـدة بعـد صـدور األمـر،

والمعلومــات التــي نقلهــا مســتوطنو رحلــيم أنفســهم بشــأن الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه منظّمــة "أمانــا" فــي

قررت الشرطة إغالق الملف في العام .2013
إسكان البيوتّ ،

األيام ،رام هللا2016/6/29 ،

 .24هآرتس :اتفاق تركيا و"إسرائيل" يبعد شبح حرب غزة
أعـرب خبيــر عســكري إسـرائيلي عــن اعتقــاده بــأن تطبيـع تركيــا عالقاتهــا مــع بــالده يصــب فــي مصــلحة
البلدين ويبعد شبح الحرب عن قطاع غزة.

وقال الخبير العسكري عاموس هارئيل في مقال بصحيفة هـ رتس إن االتفـاق بـين إسـرائيل وتركيـا مـن
شأنه إبعاد شبح الحرب اإلسرائيلية عن غزة ،إلى جانـب تحسـين مسـتوى المعيشـة للفلسـطينيين هنـاك،

وزيادة مستوى التنسيق بين أنقرة وتل أبيب.

وأضاف أن هـذا االتفـاق سـيعزز فعاليـة التفاهمـات بـين اإلسـرائيليين واألتـراك فـي القضـايا التـي يمتلـك

فيها الجانبان مصالح مشتركة ،لكنه لن يدفع طائرات سالح الجو اإلسرائيلي إلجراء تمرينات مشـتركة

مع نظيرتها التركية ،كما كانت عليه الحال في سنوات التسعينيات.

على أن الكاتب رأى أن هناك شكوكا تكتنف تجديد صفقات األسلحة بـين البلـدين ،مـع بقـاء المصـالح

المشــتركة بينهمــا فــي قضــايا الغــاز وتوســيع الســياحة الثنائيــة ،لكــن القضــية التــي تبــدو أكثــر أهميــة فــي

اتفاقهما تكمن -بنظره -في مستقبل غزة.

وجاء الكشف عن تطبيع العالقات في إعـالن كـل مـن رئـيس الـوزراء التركـي بـن علـي يلـدرم مـن أنقـرة

ونظيره اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من روما أمس الثالثاء ،عن بـدء المرحلـة األولـى مـن اتفـاق تطبيـع
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العالقــات بــين إسـرائيل وتركيــا ،والــذي بموجبــه ســيتم تبــادل الســفراء وادخــال مســاعدات إلــى قطــاع غـزة
المحاصر.

وأوضح هارئيل أن إسرائيل ربحـت باالتفـاق وسـيطا جديـدا لهـا وقنـاة اتصـال مهمـة مـع حركـة حمـاس،
بجانب قنوات االتصال األخرى عبر مصر وقطـر ،رغـم أن القنـوات المنفصـلة عـن بعضـها بعضـا قـد
تعتبر فرصة للتنافس واالحتكاك فيما بينهـا ،وهـو مـا اتضـح فـي الحـرب األخيـرة علـى غـزة فـي صـيف

 2014المسماة الجرف الصامد.

وأشــار إلــى أنــه فــي ضــوء تــردي األوضــاع المعيشــية واالقتصــادية للفلســطينيين فــي غ ـزة ،فقــد ت ازيــدت
مخاطر اندالع حرب جديدة مع حماس ،مما سيجعل تركيا في المرحلة األولى من تطبيـق اتفاقهـا مـع

إس ـرائيل تــذهب باتجــاه إدخــال البضــائع إلــى غ ـزة بعــد مرورهــا برقابــة أمنيــة صــارمة مــن خــالل مينــاء

أسدود ،وصوال لتوفير مياه صالحة للشرب واقامة مستشفى في القطاع.

وخـتم بــالقول إن مـن شــأن هــذه الخطـوات أن تؤجــل موعــد المواجهـة العســكرية القادمــة فـي غـزة ،وربمــا
في المستقبل يمكن طرح مسألة إنشاء الميناء فـي غـزة بواسـطة الجزيـرة المائيـة ،وهـذه مقترحـات يمكـن

أخذها بالجدية الكاملة.

وفي موقع واال اإلخباري ،اعتبر المراسل العسكري أمير بوخبوط أن اتفاق إسرائيل مع تركيا قد يجعل
ظهر حماس إلى الحائط ويقيد حركتها مما قد يدفعها لكسر قواعد اللعبة.

وزعم أن االتفاق على كـل األوجـه يظهـر حركـة حمـاس كمـا لـو أنهـا وحيـدة أكثـر مـن السـابق ،ويقـرب

ظهرهــا إلــى الحــائط بصــورة متســارعة ،ممــا يعنــي أن الوضــع الجديــد للحركــة قــد يحمــل معــه المخــاطر
والفرص في الوقت نفسه.

وضـرب مثـاال علـى ذلــك بـأن هنـاك مـا يزيــد عـن مئـة ألــف فلسـطيني فـي غـزة مــا ازلـوا مـن دون مــأوى
ويعيشــون فــي مســاكن عامــة وبيــوت أبنــاء عــائالتهم أو مؤسســات تعليميــة فــي أعقــاب حــرب الجــرف

الصامد  ،2014واليوم بفضل المساعدة التركية ربما يجدون ألنفسهم مسكنا خاصا بهم.

وخلص بوخبوط إلى أن حماس ترى في تركيا راعيا لها ،ولذلك فـإن الخطـوة األولـى التـي قـد تقـوم بهـا

أنقرة بعد االتفاق مع تل أبيـب ،هـي تقلـيص الخطـوات المعاديـة مـن قبـل حمـاس تجـاه مصـر والسـلطة
الفلسطينية واسرائيل.
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بحق أسرى بينهم فتاة
ي ّ
 .25االحتالل يصدر  53أمر اعتقال إدار ّ
بحق الفتاة صباح
بحق أسرى ،بينهم أمر ّ
رام هللا :أصدرت سلطات االحتالل ( )53أمر اعتقال إداري ّ
لمدة ستة شهور.
محمد فرعون ،من بلدة العيزرية شرقي القدسّ ،
وأوضح محامي نادي األسير الفلسطيني محمود الحلبي ،اليوم الثالثاء ،أن االحتالل أصدر من بينها

بحق أسرى أمضوا أشه اًر وسنوات ضمن االعتقال اإلداري.
( )19أم اًر مجدداً ّ
موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/28 ،
 .26غضب إزاء حجب "األونروا" خارطة فلسطين أثناء زيارة بان كي مون لغزة
غزة :شهدت غزة حالة من الغضب الشعبي العام ،إزاء إقدام المسؤولين في "األونروا" على حجب
خريطة فلسطين التاريخية المعلقة على مدخل مدرسة الزيتون التي قام أمين عام األمم المتحدة بان

كي مون بزيارتها صباح يوم الثالثاء.

وأظهرت صور التقطها صحافيون حضروا المؤتمر الصحفي وضع "قطعة قماش بيضاء اللون" على

الخريطة .بينما منع األمن صحافيين من الدخول لتغطية المؤتمر الصحفي ،ما أثار غضب
الصحافيين الفلسطينيين ،خاصة بعد السماح لمراسلي مؤسسات معينة بالدخول دون أخرى.

وضجت وسائل التواصل االجتماعي بمشاركات لسياسيين وكتاب ومحللين وكذلك صحافيين

بتغريدات التي اعتبرت ما جرى "مسيئا للشعب الفلسطيني وقضيته".

وكتب الصحفي والمحلل السياسي عدنان أبو عامر عبر صفحته على "فيسبوك" في غزة :تغطية

خارطة فلسطين في مدرسة تابعة لألونروا زارها بان كي مون قبل قليل؛ ألنها تعرض فلسطيننا

التاريخية ،حتى ال يعبر عن قلقه منها!!".

بدوره ،طالب الصحفي عالء الحلو إدارة األونروا بتوضيح تفاصيل ما وصفها بـ "هذه الجريمة ،والتي

تم بموجبها تغطية خارطة فلسطين في احدى مدارسها ،أثناء زيارة األمين العام لألمم المتحدة بان

كي مون" .داعيا إياها لالعتذار للشعب الفلسطيني على هذه اإلهانة ،كما وصفها.

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/28 ،

 .27الشرطة اإلسرائيلية تقرر إغالق "األقصى" أمام غير المسلمين
رام هللا -أحمد رمضان :بعد يومين من المواجهات العنيفة بين المصلين والمعتكفين في المسجد

األقصى وقوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين ،قررت قيادة الشرطة اإلسرائيلية في ختام جلسة
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خاصة عقدتها أمس ،في القدس المحتلة ،إغالق المسجد األقصى أمام الزوار غير المسلمين من
الثالثاء وحتى يوم غد الخميس ،خشية وقوع األسوأ.

وقالت الشرطة اإلسرائيلية ،في بيان صدر عنها "تقرر إغالق المسجد األقصى ومحيطه اليوم الثالثاء

وغدا (اليوم) األربعاء وبعد غد (غداً) الخميس ،أمام الزوار من غير المسلمين" ،في إشارة إلى
ً
المستوطنين اإلسرائيليين.

وأضافت "وبطبيعة الحال ،فإن الحرم ووفقاً للمعتاد ،مغلق أمام الزوار (من غير المسلمين) أيام

الجمعة والسبت" .وعقب القرار اإلسرائيلي خيم الهدوء داخل المسجد األقصى وساحاته.

يذكر أن  35مصلياً أُصيبوا بجروح متفاوتة خالل االعتداءات التي وقعت خالل اليومين الماضين

قوات االحتالل لساحاته ،كما اعتقل العشرات بتهمة ارتكاب أعمال
في الحرم
القدسي ،بعد اقتحام ّ
ّ
شغب والتشويش على الزوار اليهود.
المستقبل ،بيروت2016/6/29 ،

 .28سلطات االحتالل تعتقل  16فلسطينيا خالل مواجهات في األقصى
القدس المحتلة – "األناضول" :قالت الشرطة اإلسرائيلية إنها اعتقلت عدد من الفلسطينيين في القدس
الشرقية التهامهم برشق عناصرها بالحجارة في ساحات المسجد األقصى.

وفي تصريح مكتوب أمس ذكرت الشرطة أنها اعتقلت في البلدة القديمة في القدس " 16مشتبهاً

بالمشاركة في اضطرابات" في المسجد األقصى .وأوضحت أنه تم تنفيذ هذه االعتقاالت أمس واليوم.

ووقعت مواجهات محدودة بين عدد من الشبان الفلسطينيين وقوات من الشرطة اإلسرائيلية في

ساحات األقصى أمس .وأفاد شاهد عيان أن عدداً من المصلين ،بعضهم ملثمون ،رشقوا القوات

اإلسرائيلية المتواجدة عند باب باب المغاربة بالحجارة ،فيما ردت تلك القوات بإطالق الرصاص
المطاطي وقنابل الغاز باتجاه الشبان الذين كانوا يرددون صيحات "هللا أكبر".

القدس العربي ،لندن2016/6/29 ،

 .29أسرى يهددون باإلضراب تضامناً مع بالل كايد

هددوا بتصعيد
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينّ ،
تضامنا مع األسير بالل كايد
اإلضراب ،والدخول في إضراب مفتوح بداية يوليو /تموز المقبل،
ً

المضرب عن الطعام منذ أسبوعين.
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وذكرت محامية الهيئة شيرين عراقي أن أسرى الجبهة في السجون شرعوا بإضراب تضامني مع
األسير كايد لمدة ثالثة أيام ،وأن إجراءات صارمة تعرض لها المضربون في السجون من إغالق
أقسامهم ،وحرمانهم من الزيارات.

وأشارت إلى نقل قياداتهم إلى زنازين عزل في مختلف السجون ،كما جرى تهديد األمين العام للجبهة

الشعبية أحمد سعدات بعزله.

الخليج ،الشارقة2016/6/29 ،

 .31مركز األسرى للدراسات" :إسرائيل" مطالبة بدفع تعويضات لضحايا االحتالل أسوة باألتراك
رام هللا :دعا مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية

والدولية إلدانة وانهاء االحتالل اإلسرائيلي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ ثمانية وستين عاماً،
وما خلَّف من آثار عميقة في كل تفاصيل حياتهم من (دمار واعتقال وعمليات تصفية وقتل) لألبرياء

والعزل.

وطالب حمدونة االحتالل بدفع تعويضات لمخلفات وضحايا االحتالل على الصعيد الفلسطيني

والعربي على شاكلة التعويضات التي التزمت بدفعها إسرائيل لذوي الضحايا األتراك التي أقدمت

القوات اإلسرائيلية الخاصة على قتلهم ،واعترفت دولة االحتالل باالعتداء عليهم عدواناً وارهاباً.

وأضاف أن جرائم االحتالل ال تسقط بالتقادم منذ النكبة  15مايو /أيار  1948وما سبق ذلك من

جرائم على يد العصابات الصهيونية وما تالها على يد الجيش اإلسرائيلي وأجهزة األمن اإلسرائيلية،

وعلى المؤسسات الفلسطينية والعربية بمقاضاة إسرائيل على تلك الجرائم ،ورفع دعاوى للمحاكم
الدولية على الصعيد الرسمي دول وحكومات ،ومؤسسات حقوقية أهلية ،وذوي ضحايا أفراد.

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/28 ،

 .31حملة المقاطعة للبضائع اإلسرائيلية تتواصل في بيت لحم
وكاالت :نظمت حملة "بادر" لمقاطعة البضائع "اإلسرائيلية" اعتصاماً ومسيرة جابت شوارع أسواق

مدينة بيت لحم ،تحت عنوان الذكرى الـ  14النطالقتها والمطالبة باستعادة جثامين الشهداء المحتجزة

لدى االحتالل ،من خالل اعتصام ومسيرة وجولة على جميع المحالت التجارية حيث تم توزيع بيان
مقاطعة على أبواب المحالت مطالبين التجار والمواطنين بمقاطعة البضائع "اإلسرائيلية".

وأكد مازن العزة ،منسق المبادرة ،أن االحتالل لن يزول ولن يسقط نظام األبارتهايد والتمييز

العنصري إال إذا جعلنا خسائر االحتالل أكبر من مكاسبه ،وغيرنا ميزان القوى لصالحنا ،وأن اقتصاد
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االحتالل يتقدم وشبابنا وشاباتنا يعانون من البطالة وانعدام فرص العمل حيث تصل نسبة البطالة
بين الشباب إلى .%40

وأضاف محمد بشير منسق المكتب الطالبي والناطق اإلعالمي للحملة أننا إذا خفضنا استهالكنا من

البضائع "اإلسرائيلية" بنسبة  %15نفتح  100ألف فرصة عمل للخريجين والخريجات ونعزز صمودنا،
فما بالكم لو قاطعنا بضائع االحتالل بشكل كامل؟

الخليج ،الشارقة2016/6/29 ،

 .32مختصون :مواجهات األقصى تنذر بمخطط "رهيب" قيد التنفيذ
غزة -أحمد صقر :لليوم الثالث على التوالي؛ تشهد ساحات المسجد األقصى توت ار شديدا ،وصدامات

أدت إلى إصابة عشرات الفلسطينيين ،بسبب اقتحامات المستوطنين المتطرفين التي يحميها المئات

من قوات االحتالل اإلسرائيلي الخاصة.

وحمل مدير شؤون المسجد األقصى ،الشيخ عمر الكسواني ،االحتالل "كامل المسؤولية جراء هذه
ّ
االنتهاكات التي تتم بقوة السالح" ،محذ ار من "اشتعال األوضاع لدرجة ال تحمد عقباها خالل األيام
القادمة".

وقال لـ"عربي "21إن "قرار اقتحام المستوطنين في العشر األواخر من شهر رمضان؛ قرار أحمق
وعنصري ،ويدل على االستهتار بمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم".

من جانبه؛ أكد المحامي المختص في قضايا القدس ،خالد زبارقة ،أنه "بسبب التفاهمات التي
حصلت بين إسرائيل والعاهل األردني عبد هللا الثاني في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي؛ يمضي
االحتالل بالعمل على تثبيت وفرض ما يزعم أنه حق معترف به دوليا ،والمتمثل في اقتحام المسجد

األقصى".

وقال لـ"عربي "21إن "إسرائيل بهذه االقتحامات؛ أرادت أن توصل رسالة للشعب الفلسطيني عموما،
وللمقدسيين خصوصا؛ أنها هي التي تسيطر على األقصى ،وأنها صاحبة السيادة والقرار بشأنه".

واعتبر زبارقة أن "اقتحام مئات الجنود اإلسرائيليين لتأمين تدنيس قطعان المستوطنين لألقصى،

يعكس النية المبيتة لالعتداء على المسلمين المرابطين المعتكفين داخل المسجد من َقبل قوات
االحتالل التي كانت جاهزة للتدخل".
وبين أن االحتالل اإلسرائيلي "يعتبر أن ما حدث في األيام الثالثة األخيرة؛ بروفة (تجربة) لما يمكن
ّ
أن يحدث بعد انتهاء شهر رمضان مع حلول األعياد اليهودية" ،مشي ار إلى أن "االحتالل يريد أن
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يقول إنه إذا تمكن من اقتحام األقصى مع وجود عشرات اآلالف من المصلين؛ فإنه يستطيع أن
يقتحمه متى يريد ،وبشكل مريح".

موقع عربي2016/6/28 ،21

نائبا لرئيس مجلس إدارة مشروع لألبحاث الذرية
 .33تعيين أكاديمي فلسطيني ً
الخليل  -يوسف فقيه ،خلدون مظلوم :اختار مجلس إدارة مشروع المسارع الضوئي (السنكروترون)

نائبا لرئيس المجلس ،وممثالً لفلسطين في مجلس اإلدارة.
الدكتور كريم طهبوبً ،
ويشغل طهبوب (أستاذ هندسة الميكاترونيكا في جامعة بوليتكنك فلسطين) ،منصب نائب رئيس

مجلس البحث العلمي في و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

مشير إلى أن عدة
ًا
وأوضح طهبوب ،أن المشروع يشكل أول مركز بحث علمي دولي في المنطقة،
دول شرق أوسطية تشارك في المشروع إضافة إلى شراكات علمية مع أهم المؤسسات العالمية

العاملة في المجال.

وبين في حديث لوكالة "قدس برس" ،أنه ومن خالل هذا التعاون "تم إدخال وتوطين تكنولوجيا
ّ
متقدمة للغاية للمنطقة ،بحيث أصبحت متاحة للعلماء والمهندسين الفلسطينيين".

ويتكون المشروع( ،وفقًا لطهبوب) ،من آالف األجهزة متناهية الدقة تم تركيبها وتشغيلها لتعمل بشكل
متكامل ومتوافق.
قدس برس2016/6/28 ،

" .34اإلحصاء" :أرقام خرافية لنسبة البطالة في صفوف المتعلمين الفلسطينيين وخريجي الجامعات
رام هللا :أظهرت نتائج دراسة جديدة أجراها المركز الفلسطيني لإلحصاء المركزي فيما يتعلق بمجاالت
الدراسة والعالقة بسوق العمل لألفراد أرقاماً خرافية لنسبة البطالة في صفوف المتعلمين الفلسطينيين

وخريجي الجامعات .وبحسب الدراسة فإن مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية تخرج سنوياً حوالي 40
ألف طالب .بينما بلغ عدد المتقدمين المتحان شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي حوالي 79

ألف طالب وطالبة.

وسجلت الدراسة معدالت بطالة عالية بين الذكور واإلناث بين  20و 29سنة الحاصلين والحاصالت

على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في عام  2015في بعض التخصصات في مجاالت

الدراسة اآلتية :علوم إنسانية  ،%52العلوم الطبيعية  ،%51.5علوم تربوية واعداد معلمين ،%45.5

الصحافة واإلعالم  ،%43.4الرياضيات واإلحصاء  .%41.3في حين بلغت أعلى معدالت للبطالة
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بين اإلناث ما بين  20و 29سنة الحاصالت على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط في عام
 2015في مجاالت الدراسة اآلتية :الصحافة واإلعالم  ،%88.7العلوم االجتماعية والسلوكية

 ،%79.6العلوم التربوية واعداد معلمين  ،%75.4العلوم اإلنسانية  ،%72الرياضيات واإلحصاء
.%70.6

وكانت أصوات فلسطينية كثيرة قد علت ،تطالب بتغيير المناهج الفلسطينية في المدارس والجامعات

على حد سواء وربط الدراسة والتخصصات بسوق العمل الفلسطيني كي يتم السيطرة على النسب
وزرة التربية والتعليم البدء بتغيير فعلي لنظام
العالية من البطالة في صفوف المتعلمين .وقررت ا
امتحان شهادة الثانوية العامة وأضافت تخصصات مهمة في المنهاج الفلسطيني بما يتناسب مع

سوق العمل.

القدس العربي ،لندن2016/6/29 ،

 .35الجمعية الفلسطينية لرعاية مرضي السرطان 14,600 :مريض بالسرطان في غزة
غزة " -القدس" دوت كوم  -قال الدكتور أحمد أبو هولي رئيس الجمعية الفلسطينية لرعاية مرضي
السرطان ،اليوم الثالثاء ،إن عدد مرضى السرطان في قطاع غزة يبلغ نحو  14,600مريض.

وأوضح أبو هولي في تصريح صحفي له أن عدد الحاالت الشهرية المسجلة في قسم األورام بمشفى

الشفاء ( )130حالة شهرياً.

وأشار إلى أن مرضى السرطان في غزة ال يتوفر عالجهم بشكل منتظم ،علماً بأن استم اررية

بروتكوالت العالج مهمة لمريض السرطان.

ودعا الجهات المختصة أن تضع قضية تصاريح المرضى على رأس سلم أولوياتها بصفتها الجهة

المخولة بضمان هذا الحق لهم والضغط على الجانب اإلسرائيلي في هذا االتجاه.

وأدان أبو هولي منع االحتالل االسرائيلي المرضى من السفر للداخل لتلقى العالج ،معتب اًر ذلك
بمثابة الحكم عليهم بالموت مع سبق اإلصرار .وطالب بضرورة التحرك إلنقاذ حياة المرضى ،وعدم

االستخفاف بحياتهم ،وخصوصاً من يتلقى عالج (الهيرستين البيولوجي) كل ( 21يوم) في مشفى

مشير إلى أن هذا العالج ال يتوفر في و ازرة الصحة في غزة ألسباب غير
ًا
المطلع في مدينة القدس.
معلومة.
موقع صحيفة القدس ،القدس2016/6/28 ،
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 .36إخوان مصر ترحب بالمساعي التركية لتخفيف الحصار عن غزة
القاهرة-عمر عويس :أعلنت جماعة اإلخوان المسلمين المصرية عن ترحيبها بما وصفته مساعي
الدولة التركية لتخفيف الحصار عن غزة ،مؤكدة أن "هذا هو موقف الشعب التركي والحكومة

والرئيس رجب طيب أردوغان من البداية".

جاء ذلك في بيان لها ،الثالثاء ،تعليقا على اتفاق تطبيع العالقات بين تركيا واسرائيل بعد سنوات من

القطيعة.

وأكدت جماعة اإلخوان أن "الحصار المفروض من المحتل الصهيوني تشارك فيه سلطة االنقالب
الجاثمة على صدر وطننا مصر وتقدم للمحتل الصهيوني دعما مطلقا ،والتي ال تعبر عن رأي أو

اتجاه الشعب المصري تجاه إخوانه المحاصرين بغزة أو عن دعمه للقضية الفلسطينية".

وقالت إن "سلطة االنقالب بقيادة السيسي دأبت منذ االنقالب العسكري على إظهار التأييد الكامل
للكيان الصهيوني ،وهو ما يتعارض تماما مع فهم وعقيدة الشعب المصري وتوجهه ضد المحتل

الصهيوني الذي قتل من أبناء وطننا الكثير ،والذي ال يزال يقتل ويحاصر إخواننا في فلسطين".

وذكرت "اإلخوان" أن أي جهد لفك الحصار عن غزة هو جهد مشكور ،مضيفة" :نتطلع إلى مزيد من
العمل من أجل إنهاء الحصار بشكل كامل واسترداد كافة الحقوق الفلسطينية بإذن هللا تعالى ،وأن
ينتهي هذا الكابوس في مصر لتحتل مصر مكانتها المناسبة في دعمها لقضايا الشعوب العادلة،

وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

عربي2016/6/28 ،21

 .37الكاردينال بشارة بطرس الراعي :ال حل لمشاكل الشرق األوسط إال بتحقيق العدالة للفلسطينيين
نيويورك ـ عبد الحميد صيام :في لقاء بين عدد محدود من الصحافيين مع غبطة الكاردينال اللبناني،
بشارة بطرس الراعي ،بطريرك أنطاكيا والشرق وراعي الكنيسة المارونية في لبنان ،قال إن ما يمر به

لبنان والشرق األوسط عموما هو نتيجة لتراكم كثير من القضايا بدون حل وتنافس الدول الكبرى على

تأمين مصالحها وتحويل المنطقة سوقاً لألسلحة.

وقدم في البداية مداخلة حول األوضاع التي تشهدها منطقة الشرق األوسط وأوضاع المسيحيين

العرب والتوقعات واالحتماالت حول مستقبل المنطقة وضرورة حل النزاعات بالحوار والمصالحة
والتسامح.

وعلى رأس هذه النزاعات يأتي الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي وهو أصل النزاعات في منطقة الشرق

األوسط .وحل هذا النزاع يجب أن ينطلق من ق اررات الشرعية الدولية والتي تقوم على أساس إقامة
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دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل وضمان حق العودة لالجئين الفلسطينيين وحل عادل
لمدينة القدس المقدسة لألديان الثالث وانسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي من جميع األراضي
المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان .إن فصل الدين عن الدولة هو أفضل لكال الدينين اليهودية

واإلسالم فالصيغة اللبنانية ،رغم مثالبها ،يمكن أن تصبح نموذجاً يحتذى في المنطقة .وفصل الدين
عن الدولة ال يعني فصل الدولة عن هللا واحترام األديان جميعاً وعدم تمرير أي قانون يسيء ألي

دين أو يلحق األذى بأتباعه.

وفي معرض رده على سؤال لـ "القدس العربي" حول قيام إسرائيل بتأجيج الصراع في المنطقة ألنها

تريد "دولة يهودية" نقية فدفعت باتجاه دعم الحركات األصولية التي تريد إقامة دول إسالمية نقية مما
يبرر إلسرائيل التمسك بيهودية الدولة ،قال البطريرك الماروني إن التوجه الدولي اآلن لحل النزاع

اإلسرائيلي الفلسطيني يكون بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب إسرائيل وضمان عودة
الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وحل مسألة القدس عن طريق التفاهم التام .وهذا الحل هو في

مصلحة إسرائيل إذا أرادت أن تكون جزءاً من المنطقة واال ستظل في حالة نزاع دائم ما لم تتحقق
العدالة للفلسطينيين .العدالة لطرف دون اآلخر ليست عدالة .فما دام هناك شعب مظلوم سيظل

الصراع مفتوحاً .نتمنى للديانتين اليهودية واإلسالم أن يقبال بفكرة فصل الدين عن الدولة مع احترام
هللا .في لبنان لم نفصل بين الدولة وهللا أي ان الدولة ال تشرع ما يسيء لألديان.

وردا على سؤال آخر لـ "القدس العربي" حول تعمد إسرائيل تسهيل الهجرة المسيحية من فلسطين
لضرب هذا النموذج الراقي في التعايش والتعاون المسيحي اإلسالمي قال الراعي :إننا ندعو جميع

الدول للتعايش مع بعضها البعض وليس من مصلحة إسرائيل أن تعادي ال الفلسطينيين وال العرب

إذا أرادت أن تعيش في المنطقة على المدى البعيد .ودول اليوم ال تستطيع أن تعيش دون تعاون مع

دول الجوار .إن الحل يكون بالمصالحة والتفاهم والتقدم من الطرفين ،كل يقدم خطوة نحو

المصالحة.

القدس العربي ،لندن2016/6/29 ،

" .38عربي :"21هيئة اإلغاثة التركية ترفض اتفاقية أنقرة وتل أبيب وتعدها اعترافاً رسمياً بحصار غزة

أنقرة :رفضت هيئة اإلغاثة التركية االتفاقية التي أبرمت ،أخيرا ،بين أنقرة وتل أبيب ،واعتبرتها اعترافا
رسميا بحصار غزة ،وطالبت "إسرائيل" بدفع التعويض عن قضية "مافي مرمرة" تجريما ال تكرما.
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وقالت هيئة اإلغاثة التركية (منظمة غير رسمية) عبر حسابها بموقع التواصل االجتماعي "تويتر"،
إن موقفها ثابت من حصار غزة وحادثة "مافي مرمرة" ولم يتغير أبدا ،معتبرة حصار غزة انتهاكا

للعدالة وجريمة بحق اإلنسانية ،وطالبت بالوقف الفوري لما اعتبرته "انتهاكا".

وأوضحت الهيئة الفرق بين المقاطعة والحصار وقالت إنه "عندما يقطع اتصال منطقة بالعالم

الخارجي قص ار فهذا يسمى حصا ار أما منع دخول وخروج المواد التجارية فهذه تسمى مقاطعة".

وأكدت أن المقاطعة والحصار ال يستويان ،مشددة على أن المحادثات القائمة يجب أن تبنى على

إنهاء الحصار ال المقاطعة.

واعتبرت هيئة اإلغاثة التركية اتفاقية ميناء أشدود تمنح بعض التساهالت بشأن حصار غزة ،لكنها

اعتراف رسمي بهذا الحصار "وعلى تركيا أن تعي ذلك" ،على حد تعبيرها.

وقالت" :إن ما يتسرب في األخبار عن االتفاقية ،يسوقنا لمرحلة االعتراف الرسمي لحصار غزة"،

مشددة على أن "القول السديد حول االتفاقية والذي يحقق مصالح أهل غزة ،هو أن يكون الدخول
والخروج لغزة من مينائها".

واستنكرت الهيئة تسفيه االتفاقية لمشكلة غزة خصوصا وأنها جعلتها محصورة بالمساعدات اإلنسانية

فقط ،وقالت" :وهذه نظرة قاصرة عن معاناة أهل غزة" ،مضيفة" :إن المعاناة اإلنسانية في غزة هي

جزء مما يعانيه أهل القطاع ،إن المشكلة الرئيسية في غزة هي الحرية".

وشددت الهيئة اإلغاثية على أن ألهل غزة حقهم في أن يقوموا بتحركاتهم وتجارتهم ،وأن يمتلكوا

حريتهم مثل أي شعب ،الفتة إلى أن هذه الفكرة "يجب أن تصبح مدار حديث الرأي العام".

وأكدت رفضها ألي تنازل في قضية "مافي مرمرة" (أسطول الحرية) في المحادثات" ،ونرى عدم

ذكرها على اإلطالق" ،كما أعربت عن رفضها "ألي جزء من المحادثات أو من االتفاقية بخصوص

سحب دعوى قضية مافي مرمرة ظاه ار أو باطنا".

وقالت إن رؤيتها واضحة بخصوص تعويضات ضحايا "مافي مرمرة"" ،فعلى إسرائيل أن تدفع

التعويض تجريما ال تكرما ،وفي هذا حاالت حقوقية مشابهة" ،على حد تعبيرها.

واستغربت لعدم تعميم ق اررات المحكمة التي تجرم إسرائيل في اإلنتربول ،وقالت إنه على العكس

"ضمت إسرائيل هيئة اإلغاثة  IHHومتطوعي مافي مرمرة لقائمة اإلرهاب".

ونوهت الهيئة في األخير إلى أن التاريخ "علمنا أن إسرائيل لم تصدق بوعودها أبدا وأنها لم تلتزم
بأي اتفاق دولي".
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يذكر أن "عربي "21ال يمكنها التأكد من صحة المعلومات الواردة في مواقع التواصل االجتماعي من
مصدر مستقل.

موقع "عربي 2016/6/28 ،"21

 .39كاتب إسرائيلي يهاجم قناة الجزيرة ويطالب بإغالقها
طالب الكاتب اإلسرائيلي في موقع "نيوز ون" اإلخباري يهودا دروري بوقف بث قناة الجزيرة من
إسرائيل بوصفها إمبراطورية إعالمية إسالمية ،تعمل من دولة قطر ،وتمارس تحريضا على إسرائيل

وبين أن "الجزيرة قناة تعادي بوضوح السامية" ،رغم
من خالل برامجها التلفزيونية ،حسب وصفهّ .
أنها تعمل بكامل حريتها داخل إسرائيل.
وتساءل الكاتب الحاصل على شهادة الدكتوراه في الشؤون االستراتيجية ،وعمل ضابطا كبي ار سابقا
في هيئة األركان اإلسرائيلية" ،لماذا تواصل إسرائيل السماح بمواصلة بث قناة الجزيرة المعادية

لإلسرائي ليين من داخل إسرائيل والمناطق الفلسطينية؟ ولماذا يحصل مراسلوها على كامل حريتهم في
العمل والتنقل ،والحصول على بطاقات الصحفيين؟ ولماذا ال تمنع إسرائيل شركات البث التلفزيوني

من تقديم خدماتها للجزيرة؟".

وزعم دروري الذي عمل ضمن وفود إسرائيلية رسمية حول العالم وله خبرة في العمل داخل مكتب
رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،أن شبكة الجزيرة لديها أيديولوجية إسالمية متطرفة ،وتقترب من جماعة
اإلخوان المسلمين ،وال تتوانى عن تشويه نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،حتى أغلق

المصريون هذه القناة وأودعوا ستة من مراسليها السجون.

وختم مقاله بالقول إن "قناة الجزيرة ليست قانونية ،وهي تتعاون مع حركة المقاطعة العالمية (بي دي
اس)" ،وتبث ما وصفها بدعاية كبيرة في العالم ضد إسرائيل ،وتصفها بأنها دولة أبارتهايد ،وتقوم

بتسميم آبار المياه ،وغيرها من أشكال الدعاية المضادة إلسرائيل.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/28 ،

مستمر
" .41األخبار" اللبنانية :تركيا تبيع "حماس" المواقف وحصار غزة
ّ
توصل الطرفان التركي واإلسرائيلي إلى اتفاق تطبيع العالقات بينهما كان أشبه بصفعة
هاني إبراهيمُّ :
للمراهنين على الدور التركي تجاه رفع الحصار عن غزة ،خصوصاً بعد تخلي أنقرة عن وعدها برفع
كامل للحصار عبر بناء ميناء بحري أو حتى تأمين ممر بحري لدخول األفراد والبضائع إلى

القطاع.
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فك
الوعود التركية تبخرت سريعاً مع إعالن االتفاق .ال ميناء سيبنى ولن يكون هناك ممر ،واقتصر " ّ
الحصار" على إدخال "مساعدات" كانت تدخل أساساً ،إضافة إلى بناء محطة كهربائية ستمر شبكتها
عبر األراضي المحتلة ،وقد تستغرق عدة أعوام لالنتهاء منها.

وجاء الموقف التركي عكس ما تعهّد به الرئيس رجب طيب أردوغان في خطابه الشهر الماضي،
عن عدم تخلي أنقرة عن غزة والعمل على رفع الحصار بشكل كامل ،إذ في الوقت الذي كان يلقي

فيه خطابه ،كانت الطواقم الفنية اإلسرائيلية والتركية تبحث في سويس ار في تفاصيل االتفاق.

التخلي التركي عن مطلب رفع الحصار عن غزة ش ّكل صفعة قوية لحركة المقاومة اإلسالمية ـ ـ
حماس التي بقيت تدافع عن االتفاق حتى اللحظات األخيرة.
أكد في تصريحات أمام صحافيين في الدوحة
وكان رئيس المكتب السياسي للحركة ،خالد مشعل ،قد ّ
تتخل عن طلب رفع الحصار ،وأن كل ما ينشر حول ذلك ال يتعدى كونه
منذ أيام ،أن "تركيا لم
َّ

أصرت على مطلب رفع الحصار ،ولوال إصرارها على هذا الشرط لتم
شائعات" .وقال إن "تركيا
ّ
توقيع االتفاق منذ عدة أشهر".
محبيه في الحركة ،لـ"يجبرهم" على عدم
وبعد مرور  24ساعة على حديث "أبو الوليد" ،خذل أردوغان ّ
أن أنقرة اعتُبرت حليفاً استراتيجياً لحماس
التعليق على إعادة تطبيع العالقات مع تل أبيب ،خصوصاً ّ

في فترة تخلّي المكتب السياسي للحركة عن إيران.

وحاولت أوساط سياسية واعالمية تركية الترويج بأن "الحركة" كانت موافقة على االتفاق ،ما استدعى

رداً من القيادي أسامة حمدان الذي رأى في تعليق على صفحته على موقع "تويتر" أن االتفاق كان

تدخل حماس.
قرار تركيا من دون ّ
شر محض ،وال يجوز أن نشرعنه
بدوره ،قال ممثل حماس في طهران ،خالد القدومي ،إن "التطبيع ّ
من خالل زّج اسم حركة مثل حماس".
وأفادت مصادر قريبة من الحركة بأن أنقرة "طلبت منهم الهدوء وعدم التعليق على االتفاق ،ووعدتهم

بمواصلة البحث في القضايا اإلنسانية األخرى في الفترة المقبلة".

وبحسب مصادر متابعة ،فإن الحركة "أبلغت األتراك رفضها التطبيع بشكل مطلق مع العدو ،وأنها

ستلتزم الصمت ،حتى ال تخسر تركيا التي وعدتها بتقديم مساعدات اقتصادية واغاثية.

األخبار ،بيروت2016/6/29 ،
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 .41الحكومة المغربية تنفي وجود أي تعامل تجاري أو تطبيع مع "إسرائيل"
الرباط –محمود معروف :أكدت الحكومة المغربية عدم وجود أي تعامل تجاري أو تطبيع في أي
ميدان من الميادين مع الدولة العبرية ،ونفت أن يكون دخول تمور من األراضي الفلسطينية المحتلة

بترخيص رسمي.

وقال محمد عبو الوزير في الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ،إن حكومة بالده لم يسبق لها

أن سلمت رخصة استيراد التمور ،ألي كان في إشارة إلى تمور "المجدول" اإلسرائيلية المتداولة في

السوق المغربية وأن الحكومة المغربية ترفض بشكل قاطع التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضاف في مجلس النواب المغربي أمس الثالثاء رداً على سؤال لفريق العدالة والتنمية (الحزب

الرئيسي بالحكومة) "إن كل المعطيات الرسمية في مكتب الصرف (المسؤول عن تحويل أموال
المعامالت التجارية مع الخارج) تؤكد أنها تنفي أي معاملة تجارية مع هذا الكيان ،ولم يسبق لها أن

سلمت رخصة استيراد ألي كان الستيراد التمور أو أي سلع ذات منشأ إسرائيلي وقال إن المغرب "ال
تربطه أي عالقات اقتصادية بالكيان اإلسرائيلي ،وال يستورد أي سلع منه".

واكد عبو عدم وجود أي قانون يؤطر العالقة االقتصادية بين المغرب واسرائيل و"أن الحكومة ملزمة

باحترام كل الق اررات الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي القاضية بقطع العالقات

مع إسرائيل" .وأوضح المسؤول الحكومي المغربي ،أن "التهريب وبعض المناوشات لبعض المصدرين
الذين يغيرون مصدر منشأ المنتج ،تبقى هي الوسيلة التي مكنت من دخول هذا المنتج" ،وقال إن

"مكتب السالمة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح الجمارك يعملون ليل نهار للوقوف على هذه
المنتجات" .وشدد الوزير المغربي ،على أن المغرب يحارب دخول المنتجات اإلسرائيلية ،غير أنها
تغزو األسواق بطريقة غير مباشرة ،وذلك عبر التهريب وعبر تغيير اسم البلد المنشأ للمنتوج.

القدس العربي ،لندن2016/6/29 ،

 .42تركيا و"إسرائيل" تبدآن تبادل السفراء خالل أسبوع
وكاالت :تباشر تركيا و"إسرائيل" هذا األسبوع آلية تعيين سفيرين ،وفق ما أعلن متحدث باسم الرئاسة

التركية ،مشي اًر من جهة أخرى إلى أن وزيري خارجية تركيا وروسيا سيلتقيان الجمعة في سوتشي

على البحر األسود.

وقال المتحدث إبراهيم كالين خالل مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي بأنقرة إن "مبادرات جديدة

ستتخذ بالتأكيد إلعادة العالقات مع "إسرائيل" في ميادين االقتصاد والتجارة والطاقة".
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ووقعت تركيا و"إسرائيل" أمس الثالثاء ،اتفاق إعادة تطبيع العالقات بين الجانبين الذي أعلن رئيسا
وزراء الجانبين يوم االثنين التوصل إليه.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية أن اتفاق التطبيع الذي أعلن االثنين "ال يشير إلى فتح مكتب

لحركة حماس" الفلسطينية في تركيا ،مؤكداً أنه "ليس لدى حماس مكتب في تركيا".

الخليج ،الشارقة2016/6/29 ،

 .43صحيفة سودانية :حجز "أسلحة إسرائيلية" في السودان
الحياة الجديدة -سكاي نيوز :حجز جهاز األمن والمخابرات السوداني ،اإلثنين ،كمية كبيرة من
األسلحة اإلسرائيلية الصنع في والية كسال ،شرقي البالد.

وذكرت صحيفة "الصيحة" السودانية أن الذخيرة التي تم حجزها تضم  27قطعة عيار  9ملم ،مقدرة

قيمتها بأكثر من  150ألف دوالر.

وأشاد والي كسال ،آدم جماع ،بجهود موظفي األمن ،قائال إن في الوالية ظواهر تتطلب إحكام

القبضة على المناطق الحدودية .وجاءت تصريحات الوالي لدى زيارته مكاتب جهاز األمن
والمخابرات ،في أعقب عملية حجز األسلحة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/28 ،

 .44القدس العربي :الحوثيون يكشفون عن عالقتهم بالواليات المتحدة ويعتذرون عن شعارهم بالموت
لها ولـ"إسرائيل"

تعز  -خالد الحمادي :ذكرت مصادر دبلوماسية أن وفد جماعة الحوثي المسلحة إلى مباحثات
السالم اليمنية في الكويت التقى مساء اإلثنين ،وكيل و ازرة الخارجية األمريكية ،في خطوة كشفت عن

ما أسماه مراقبون "العالقة السرية بين الحوثيين واألمريكان" على عكس المعلن في شعار الحوثيين.

وأوضحت لـ"القدس العربي" أن لقاء وصف باألهم بين المتمردين الحوثيين اليمنيين وبين أعلى
مسؤول أمريكي ،ضم كل من وكيل و ازرة الخارجية األمريكية توماس شانون باإلضافة إلى وكيل و ازرة

الخارجية البريطانية لشؤون الشرق األوسط آلن دنكن في الكويت.

وأكد أن وفد المتمردين الحوثيين قدم اعتذا ار صريحا للمسؤول األمريكي الرفيع عن شعار الحوثيين
(الموت ألمريكا ..الموت إلسرائيل) .وأوضح الوفد أن هذا الشعار هو لالستهالك المحلي يستخدمه

الحوثيون كوسيلة الستقطاب تعاطف الشارع معهم وخلق قضية بين أتباعهم للحفاظ على تماسكهم،

التاريخ :األربعاء 2016/6/29

العدد3979 :

ص

35

بينما في الواقع ليس هناك أي عداء وال يقصدون به العداء الحقيقي لبالده .مشي ار إلى أن (الصداقة)
و(التعاون) هي محور عالقتهم.

ويقلد المتمردون الحوثيون في اليمن بهذا الشعار المرجعيات الشيعية في إيران والتيار الشيعي في

لبنان والعراق ،في حين يرتبطون بعالقة سرية وطيدة مع واشنطن وقد زارها العديد من القيادات
الحوثية ويعتبر نشطاء الحركة من أكثر الزوار اليمنيين إلى الواليات المتحدة األمريكية خالل

السنوات األخيرة.

وعلمت "القدس العربي" من مصدر يمني مسؤول أنه زار في أحد المرات نائبة السفير األمريكي في
مقر سكنها بصنعاء ،واستغرب من وجود شعار الحوثيين (الموت ألمريكا ..الموت إلسرائيل) في
صالون استقبال الضيوف في مقر سكنها ،رغم حساسية الوضع في اليمن قبيل اجتياح الحوثيين

للعاصمة صنعاء بأسابيع قليلة.

وأضاف أنه سألها عن أسباب وضعها لشعارهم في مقر سكنها رغم أنهم يعلنون عداوتهم للواليات

المتحدة ،فأجابت عليه "هذه العداوة مزحة كبيرة" وابتسمت ،وفهم المسؤول اليمني أن العالقة السرية
بين الحوثيين واألمريكان ليست كما هو معلن.

القدس العربي ،لندن2016/6/29 ،

 .45بان كي مون يطالب نتنياهو بـ "اتخاذ إجراءات شجاعة ضرورية" للتوصل إلى سالم
القدس  -أ ف ب :طالب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو خالل لقائهما في القدس بـ "اتخاذ إجراءات شجاعة ضرورية" للتوصل إلى سالم بينما يواصل

زيارته إلى إسرائيل واألراضي الفلسطينية.

وفي تصريحات صحافية بعد لقائهما في القدس ،دعا كي مون إلى استمرار الجهود إلبقاء حل

الدولتين .وقال" :أشجعكم على اتخاذ خطوات شجاعة ضرورية لمنع حقيقة الدولة الواحدة أو الصراع
الدائم الذي يتنافى مع تحقيق التطلعات القومية لإلسرائيليين والشعب الفلسطيني".

وتابع األمين العام "ال يمكننا تجاهل األسباب الرئيسة للعنف :الغضب الفلسطيني المتنامي وشلل
عملية السالم وقرابة نصف قرن من االحتالل".

وتطرق بان بشكل خاص إلى هجوم بإطالق النار في مقهى في تل أبيب في  8من حزيران ما أدى

إلى مقتل  4إسرائيليين ،مدينا "اإلرهاب" و"التحريض على أعمال مماثلة" ولكنه أشار إلى أن
اإلجراءات األمنية لن تكون كافية.
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وشدد األمين العام على "الحاجة إلى أفق سياسي ،وقيادة ملتزمة بالسالم وبحل عادل ودائم".

األيام ،رام هللا2016/6/29 ،

 .46يهود أوروبا يخشون انفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي
قال مراسل موقع "أن آر جي" تسفيكا كالين إن المنظمات اليهودية بأوروبا تخشى ارتفاع مستوى
التأييد لليمين المتطرف بالقارة عقب االستفتاء البريطاني األخير لالنفصال عن االتحاد األوروبي،

وهو ما قد يزيد من معدالت الحوادث المعادية للسامية في إنجلترا ،ألن حكومتها ستكون مشغولة

بمشاكلها الداخلية.

وأضاف أن نتائج االستفتاء البريطاني األخير بالموافقة على االنسحاب من االتحاد أثارت عاصفة

في أوساط الجاليات اليهودية بمختلف أنحاء القارة األوروبية.

وأشار كالين إلى أن هناك العديد من الحاخامات اليهود ممن أبدوا معارضتهم للموافقة البريطانية

على االنفصال عن أوروبا.

وعد يوم
بالمقابل رفض محرر الصحيفة اليهودية "جويش كرونيكل" ستيفان بوالرد هذه المخاوفّ ،
إعالن نتائج استفتاء الخروج من التكتل األوروبي يوما جميال لبريطانيا ويهودها ،لكن موقف بوالرد

يعبر عن أقلية بين أوساط اليهود األوروبيين.

ونقل عن عضو التجمع الليبرالي اليهودي في بريطانيا الحاخام داني ريتش قوله إن نتائج استفتاء

بريطانيا من شأنها إثارة مخاوف اليهود ،والتسبب في زيادة عدد المطالبات باالنفصال اإلضافي لدول

وقوميات جديدة.

في حين ذكرت صحيفة "جويش نيوز" اليهودية البريطانية أن اليهود يأملون أن تتوحد دولتهم بريطانيا

عقب هذا االستفتاء الذي وصفوه بالضار واالنقسامي ،مؤكدين أنهم سيعملون مع باقي المنظمات

األوروبية للحفاظ على حقوق ومقدرات الشعب اليهودي في القارة.

وقال رئيس رابطة حاخامات أوروبا ،وهو الحاخام الرئيسي للعاصمة الروسية موسكو ،بنحاس
غولدشميت ،إن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي من شأنه تغيير خريطة القارة بصورة جوهرية،
ويمنح غطاء جديدا للعديد من األحزاب اليمينية المتطرفة التي تطالب بخروج بالدها من االتحاد مثل

فرنسا وهولندا ،وهو ما من شأنه اإلضرار بوجود اليهود في القارة األوروبية.

الجزيرة نت ،الدوحة2016/6/28 ،

التاريخ :األربعاء 2016/6/29

العدد3979 :

ص

37

 .47البنك الدولي ُيقدم  55مليون دوالر لتغذية الصندوق اال ئتماني لقطاع غزة والضفة
َقر مجلس المحافظين لدى مجموعة البنك الدولي في الرابع والعشرين من حزيران،
واشنطن-وفا :أ َّ
بتحويل  55مليون دوالر أمريكيُ ،بغية تَغذية الصندوق االئتماني لقطاع غزة والضفة الغربية.
وقال المدير القطري للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين الو يورغنسن ،إنه "وفي

خضم ما يعتري السياق الراهن من هشاشة ،لم َيحد برنامج البنك الدولي عن التزامه بتعزيز المساعي
الفلسطينية الرامية للتنمية ،وحماية الفئات المستضعفة ،ودعم بيئة ُم َم تكنة للنشء الجديد من رواد
األعمال ،حيث تعتبر هذه التدخالت أساساً لتهيئة الظروف الالزمة لتحقيق السالم واالستقرار".
َوتجدر اإلشارة إلى أن االستثمارات التي يدعمها البنك تأتي بالتساوي بين قطاع غزة والضفة الغربية.
حيث ستدعم المنح ال ُمقبلة استثمارات في مجال تطوير البلديات ،وقطاعي الطاقة والتعليم،
واستمارات تسهم في خلق فرص عمل.

يذكر أن البنك الدولي ساهم منذ عام  1993برفد الصندوق بتما مجموعه  1,025مليار دوالر أمريكي.

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/6/28 ،

 .48عن المقاربات المختلفة من االتفاق التركي الصهيوني
ساري عرابي

هناك مقاربتان رائجتان في الموقف من حكم العدالة والتنمية التركي ،عربيا واسالميا ،بما يتضمن
المقاربات الفلسطينية بطبيعة الحال ،تقومان على اعتبار واحد ،وهو اعتبار االصطفاف والتمحور،

مع تعدد أسباب االصطفاف والتمحور.

تجمع المقاربة األولى فريقينُ ،يفترض فيهما االختالف؛ فريق المحور اإليراني الذي أعاد تعريف
عالقته بحكم العدالة والتنمية على أساس الحدث السوري ،ال على أساس العالقات التركية

الصهيونية ،حتى وان عاد واستدعى هذه العالقات في سياق الدعاية السياسية ،فال مصداقية لهذا
االستدعاء ،ألن العالقات التركية الصهيونية ،في ظل العدالة والتنمية ،كانت في ذروتها لسنوات ،بما

يفوق الحال بعد الخالف ما بين المحور اإليراني وتركيا على الموضوع السوري.

وعلى األغلب فإن المحور اإليراني كان يرى في العدالة والتنمية أفضل الموجود التركي من بين

البدائل التركية األخرى إلى حين تحقق االختالف على الموضوع السوري ،وبالرغم من ذلك فإن تركيا

وايران ما تزاالن تتمتعان بعالقات قوية في مجاالت السياسة واالقتصاد واألمن بما ُيظهر طبيعة
التعقيد السياسي الجاري.
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أما الفريق الثاني الذي يندرج في المقاربة األولى ،فهو المحور العربي المعادي للعدالة والتنمية على
سبب مزدوج من الثورة المضادة ،والدور الوظيفي الناهض على أساس الوجود الصهيوني في

المنطقة ،وفي طليعة هذا المحور كل من نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ودولة اإلمارات،
وقطعا فإن محو ار ال يكتفي بالتطبيع مع الصهاينة ،ولكنه فوق ذلك يعمل على تحطيم مقاومة الشعب
الفلسطيني ،ال يملك أي قدر من المصداقية في اتهام العدالة والتنمية من جهة عالقة تركيا بالكيان

الصهيوني.

في المقابل تأتي المقاربة الثانية التي تجمع عموم اإلسالميين الذي استفادوا من الفسحة التي أتاحها

لهم العدالة والتنمية التركي ،والذي اتخذ مواقف أكثر تقدما ،من بقية األحزاب التركية ،تجاه
قضاياهم ،بما في ذلك القضية الفلسطينية ،ولكنهم رفعوا حكم العدالة والتنمية من درجة الصديق،

المحكوم إلى اعتبارات تتعارض في بعضها حتما مع المصالح العربية واإلسالمية ،إلى درجة

الحليف ،وبالغوا في الدعاية له بما ال يتفق مع واقعه وممكناته أبدا.

وفي هذه المقاربة خليط من االنحياز اإليديولوجي ،واالنبهار بالتجربة التركية ،والعاطفة الجامحة،

خيل السقف الواطئ حليفا راسخا ،ودون أي مراعاة للسيولة الجارية في تركيا
وقهر الواقع الذي ّ
نفسها ،أو في اإلقليم والعالم ،فهذا البلد لم تنبن ثوابته أساسا على احترام مصالح العرب والمسلمين،
ولم تكن سنوات حكم العدالة والتنمية كافية بعد لترسيخ أي ثوابت جديدة.

تندرج المقاربات الفلسطينية في المقاربات السابقة ،فبعض الفلسطينيين يصو مواقفه على أساس
الحدث السوري ،إن باتجاه إيران أو باتجاه تركيا ،لكن اإلضافة هي تلك التي يمكن أن تشكلها حركة

فتح ،السيما في خطابها الشعبوي ،المناصر للسلطة بكل حمولتها السياسية المتعارضة يقينا مع
مصلحة الشعب والمقاومة ،والصاخب بشعارات المزاودة التي ال رصيد لها في الواقع ،والذي يصو

خطابه من الفاعلين على أساس عالقات اآلخرين بحماس ،فمشكلته مع تركيا في عالقتها بحماس

فقط ،ومن ثم ال مصداقية ألي شيء آخر بعد ذلك.

يظل بعد ذلك موقف حماس المعقد ،وهي الحركة العربية التي تعيش حالة مقاومة مفتوحة ضد

الكيان الصهيوني ،فقد خاضت حربين منذ الخالف مع المحور اإليراني ،وتحتفظ بعدد من الجنود

غزة ،وضاقت مساحات التحرك
الصهاينة أسرى لديها ،وتتعرض لحصار منهك هي والشعب في ّ
أمامها ،بما يرفع حاجتها وأهل غزة إلى منزلة الضرورة ،وقد صارت جزءا من المشكلة التركية
الصهيونية ،فالشهداء األتراك الذين جاؤوا (بغير تنظيم من الدولة أو حزبها الحاكم) على سفينة

"مافي مرمرة" في سياق جهود كسر الحصار عن غزة ،هم أساس المشكلة القائمة ما بين تركيا

والكيان الصهيوني.
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وجمهور حماس جزء من الجمهور اإلسالمي المتعاطف مع التجربة التركية لجملة األسباب التي
سبق ذكرها ،وبعضهم ،ال كلهم يندرج ،في الجمهور الذي يبالغ في تصوير طبيعة العالقة مع تركيا،
وهذا التباين ظهر بين الجمهور الغالب الذي جنح إلى إدانة التطبيع مع وضوح في التفريق بين

التبرير والتحليل السياسي ،وبين الجمهور الذي جنح إلى التبرير لتركيا وشكرها.

مقارنة تركيا بالدول العربية ،والقوى الفلسطينية ،المت مرة على غزة ،ال تستقيم الستخراج شكر لتركيا

على جهودها في كسر الحاصر ،طالما أن هذه الجهود انتهت بالتطبيع واستمرار الحصار ،وال يمكن

ا لدفاع عن القرار التركي بأنه شأن داخلي مؤسس على المصلحة التركية ،فالتطبيع ليس شأنا متعلقا

بطرفيه الصهيوني وأي طرف آخر ،وانما هو شأن فلسطيني قبل أي شيء آخر ،إذ إنه انتقاص من
الحق الفلسطيني ،أي إن كل تعزيز للوجود الصهيوني في أرضنا ،هو انتقاص من حقنا في أرضنا،

وتزوير لتاريخنا ،فمفاد التطبيع هو هذا ،بصرف النظر عن النوايا والدوافع السياسية.

ومحاولة تبرير سلوك سياسي تطبيعي ،على اعتبار إحسان الظن بالمطبع ،أو تفهم حاجاته
السياسية ،أو الرغبة في استم ارره كونه أفضل الموجود في بلده ،أو ألن السياق التطبيعي ستتولد عنه

ظروف مساعدة لنا ،سيصادر منا مصداقيتنا في رفض أي سلوك تطبيعي آخر ،إذ إن أحدا ال يطبع
مع الصهاينة إال ويغطي تطبيعه باعتبار يبدو وجيها ،وال يستقيم بعد ذلك قبول التطبيع من أحد

ورفضه من أحد آخر.

إن المقاربة الصحيحة في هذه الحالة ،هي أوال الخروج من مقاربات االصطفاف والتمحور ،سواء
باتجاه تركيا أو بعيدا عنها ،ثم الفصل بين الواقعة السياسية والفاعل السياسي ،بمعنى أن التعاطف

مع الفاعل السياسي ال ينبغي أن يحول دون القدرة على قراءة الواقعة السياسية من جهة عالقتها
بمصالحنا وقضيتنا ،فنحن فلسطينيون ولسنا أتراكا كي نتحدث عن المصالح التركية ،بدال من البحث
عن مصالحنا نحن في االتفاق التركي الصهيوني ،ثم إذا كان هذا االتفاق مرفوضا من جهة خطورة

التطبيع البالغة على قضيتنا ،فإن أحدا لن يمنعنا من االستفادة من أي عنصر مفيد فيه ،ولكن هذه
االستفادة ال تتطلب وال بأي وجه الدفاع عن اتفاق تطبيعي.

بعد ذلك فلنتذكر ثالثة أمور؛ دورنا الذي هو الحفاظ على أصالة قضيتنا بال تزوير وال تحوير،
واإلدراك المتحفز دائما لخطورة التطبيع ،والرصانة واالتزان والوعي بعيدا عن األوهام حين الحديث

عن األصدقاء.
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 .49أدوار مصر العاجلة لإلنقاذ العربي
د .محمد السعيد إدريس
إذا كان الطموح إلى تأسيس مؤتمر لألمن والتعاون اإلقليمي في الشرق األوسط بين دول عربية وكل

من إيران وتركيا يبدو طموحاً غير منطقي في ظل الظروف العربية واإلقليمية الراهنة شديدة التعقيد،

وقبلها الظروف الداخلية المصرية التي ال تقل تعقيدا ،فإن مهمة مصر إلعادة بناء وترميم ما تهدم
من هياكل الدول العربية تبدو مهمة أولية وواجبة .هناك أدوار مصرية على المستوى العربي أضحت

شديدة األهمية وآنية ويصعب تأجيلها إذا كنا نريد إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يسقط البناء العربي
على رءوس الجميع ،في ظل شيوع واقع عربي مأساوي جديد بات يهدد بسقوط النظام العربي ،ليس

فقط السقوط المؤسسي لجامعة الدول العربية بل وأيضاً سقوط حدود الدول وسقوط هوية الشعوب.
هناك دافع آخر يحتم ضرورة قيام مصر بأدوارها العربية هو أن هذا الدور العربي لمصر يعتبر

ركيزة الدور المصري كله ،فالوطن العربي هو المجال الحيوي األمني للدور المصري ولألمن الوطني

المصري وأي إخالل بهذا الدور ينعكس مباشرة على مصالح مصر الحيوية وأمنها .ولذلك فإن مصر

مطالبة أوالً بالوعى بأهمية هذا الدور ومطالبة ثانية بتحديد معالمه وآفاقه ،وهى بهذا الوعى المزدوج
يجب أن تكون مسئولة عن القيام بحزمة من األدوار التي يمكن وصفها بـ"أدوار اإلنقاذ" للوجود

العربي وللهوية العربية.

أول هذه األدوار والمهام أن تخرج مصر قوية متماسكة متمتعة بعافيتها من تداعيات أحداثها الثورية،

وأن تكون قادرة على تقديم النموذج األجدر بالقيادة والريادة وليس غيرها .نموذج الكفاءة واالقتدار،

وحسن إدارة الموارد وحسن صيانتها وحمايتها من كل أنواع الفساد ،وتقديم النظام السياسي

الديمقراطي القادر.

ثاني هذه األدوار والمهام اإلسراع بتقديم مبادرات واعية وجريئة بالمشاركة مع دول عربية بعينها

(السعودية -اإلمارات المغرب الجزائر -األردن -العراق) لحل األزمات العربية المتفاقمة خاصة في
سوريا واليمن وليبيا ،والتوصل إلى ميثاق شرف جديد يضع نهاية للحروب والصراعات واالنقسامات

الطائفية والعرقية المصطنعة التى ولدتها الممارسات التعسفية ألنظمة الحكم العربية التسلطية

المستبدة قبل أي أسباب أخري .ثالث هذه األدوار والمهام المبادرة بتقديم تصور لنظام عربي جديد
يأخذ في اعتباره كل الدروس المستخلصة من تجربة تداعي ،إن لم يكن سقوط ،النظام العربي الراهن.

وأولها أنه لم يكن نظاماً ديمقراطياً يحترم إرادة الشعوب ويعبر عن تطلعاتها بقدر ما كان نظاماً

إقصائياً لإل اردات الشعبية ،قام على قاعدة من نظم حكم تسلطية ومستبدة أجهضت متعمدة األهداف

النبيلة التي قام ذلك النظام من أجل تحقيقها .فهذه النظم هي التي أفشلت كل دعوات االندماج
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والتكامل االقتصادي العربي بدرجاته المختلفة ،وهى التي أفسدت كل محاوالت تحقيق منظومة أمن
قومي عربي بولوعها بالتمدد نحو االحتماء بقوى خارجية على حساب إرساء قواعد الثقة واألمن

المتبادل مع غيرها من الدول العربية ،على حساب األمن الجماعي العربي ،وهى من أهدر الموارد

المالية العربية واستثمرها في الدول المعادية على حساب التنمية والتقدم االقتصادي العربي ،وهى من
أقصى الشعوب كشريك في القرار العربي ،أقصى الشعوب على مستوى القرار الوطني داخل كل

دولة ،وأقصى إرادة الشعوب على مستوى القرار السياسي العربي ،األمر الذى أدى إلى انفجار الدول
من داخلها ،وأدى بالتبعية إلى تساقط النظام العربي كله .مصر معنية ومطالبة قبل غيرها أن تكون

لها الريادة والقيادة في تقديم مشروع جديد لنظام عربي أكثر ديمقراطية وأكثر عدالة وأكثر فعالية،
مشروع يعيد طرح مفهوم جديد للعروبة :العروبة الديمقراطية ،والعروبة التكاملية القادرة على تحقيق

االندماج واالتحاد العربي ،وأخي اًر العروبة اإلبداعية القادرة على تجديد األفق الحضاري لألمة العربية.

رابع هذه األدوار والمهام هو العودة بالقضية الفلسطينية مجدداً قضية عربية مركزية ،والتمسك بحقوق

الشعب الفلسطيني دون تفريط ،خاصة الحق في الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة على كل
األرض التي احتلت بعد عدوان الخامس من يونيو عام  ،1967والحق في القدس المحتلة عاصمة

للدولة الفلسطينية ،دون أي تفريط في حق العودة لالجئين الفلسطينيين .القضية الفلسطينية في حاجة
إلى مشروع عربي جديد ،مصر مطالبة بتقديمه ،مشروع واع بحقيقة الصراع الذي يخوضه الكيان

الصهيوني ليس ضد فلسطين وحدها بل ضد كل العرب .فهم ،ولسنا نحن العرب ،من يخوضون
الصراع باعتباره "صراع وجود وليس صراع حدود" ،قادتهم يؤكدون ذلك ،ويرفضون أي حل يطالب

باالنسحاب من الضفة الغربية وانهاء سياسة االستيطان بل يرفضون اعتبار أن الضفة الغربية أرضاً

محتلة.

والقضية الفلسطينية بحاجة إلى مشروع عربي جديد مصر مطالبة بقيادته ينطلق أيضاً من قناعة

مفادها أن االلتزام العربي بمركزية القضية الفلسطينية كان العامل األهم الموحد للعرب ،وأن التخلي
العربي عن العداء إلسرائيل وعن مركزية القضية الفلسطينية كان المدخل والسبب األهم النفراطهم
وتداعى تماسكهم وتوحدهم .والمطلوب أن نجدد الوعي بهذه الحقائق ،وأن نتوقف عن عبث وسراب

دعوات سالم ال يحمل من معنى إال تفريط العرب في حقوقهم واالستسالم لشروط عدوهم التاريخي

واألبدي.

خامس هذه األدوار والمهام يخص األمن الخليجي المهدد .فمصر مطالبة ،قبل غيرها ،أن تقدم

مشروعاً لألمن العربي المهدد في الخليج بسبب تفاقم المخاوف من مغبة "الف ار األمني واالستراتيجي"
الناتج عن االنسحاب األمريكي ،مشروعاً يضع نهاية لمفهوم "الموازن األمني الخارجي" المأساوي.
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فاألمن ال يمكن شراؤه أبداً .واألمن ال يكون إال وطنياً خالصاً .ومن هنا فإن مصر مطالبة بقيادة

مشروع أمنى عربي في الخليج ينهى المخاوف الراهنة من حالة "ف ار القوة" تكون مصر طرفاً أساسياً
فيه مع دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعراق واألردن يكون قاد اًر على تحقيق التوازن بين

ضرورات األمن االستراتيجي وأولوية األمن التعاوني ،يمكن أن يؤسس مستقبال لـ "منتدى أمن إقليمي

خليجي" يربط هذا األمن أوالً باألمن القومي العربي ،ويشكل ثانياً قاعدة تعاون مع دول الجوار
اإلقليمي للخليج خاصة إيران وباكستان والهند على قاعدة توازن المصالح مع هذه الدول.

األهرام ،القاهرة2016/6/28 ،

 .51إسرائيل والبعد اإلقليمي للمصالحة مع تركيا :شراكة رسمية في المحور المناهض إليران
حلمي موسى

وقّع المدير العام لو ازرة الخارجية اإلسرائيلية دوري غولد ونائب وزير الخارجية التركي فريدون
سينيرلولو على انفراد في أنقرة وتل أبيب على اتفاقية المصالحة بين إسرائيل وتركيا التي وضعت
لمساتها األخيرة بين طاقمي المفاوضات في روما أمس األول .وأثار االتفاق ردود أفعال متناقضة

وجراء معارضة ساسة لمبدأ دفع تعويضات.
في إسرائيل بسبب وقوف عائالت المفقودين ضده ّ
جدية له في صفوفه.
يقر المجلس الوزاري اإلسرائيلي
ّ
المصغر االتفاق رغم وجود معارضة ّ
ويتوقع أن ّ
وخرج ممثلون عن عائالت جنديين إسرائيليين مفقودين في غزة منذ العدوان اإلسرائيلي األخير

ومدنيين آخرين يعتقد أنهما معتقالن لدى حكومة "حماس" من اجتماع لهم مع رئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو بشعور بالخيبة .إذ ال يبدو أن اعتراضاتهم وال معارضة وزراء في الحكومة ،بينهم وزير

الدفاع أفيغدور ليبرما ن والتعليم نفتالي بينت ،سوف تمنع إقرار وتنفيذ االتفاق .وهناك من يعترض
على مبدأ إعالن اتفاق قبل أن ينال هذا االتفاق مصادقة الحكومة اإلسرائيلية أصالً.

وال يتوقف الجدال حول االتفاق في الجانب الداخلي اإلسرائيلي ،سياسياً أو عسكرياً أو اجتماعياً،

وانما يتخطاه إلى البعد الدولي .فاالتفاق مع تركيا له آثاره وعواقبه على العالقات التي حاولت
حكومة نتنياهو إبرامها بعد توتر عالقاتها مع تركيا مع كل من مصر وقبرص واليونان .فاالتفاق

يمنح تركيا مكانةً ما في غزة ودو اًر في الوساطة بين إسرائيل و"حماس" وهو ما يثير حنق مصر .كما

يرسخ في نظر
أن هذا االتفاق ،ورغم تواصل تركيا مع قيادة السلطة الفلسطينية في رام هللا ،إال أنه ّ
البعض االنفصال القائم بين الضفة والقطاع.
ولكن ال يقل أهمية عن ذلك أن االتفاق ينطوي على بعد اقتصادي ،بسبب الغاز ،واستراتيجي ،إذا تم

تطبيع العالقات بين الطرفين ،يؤثر على التحالف الذي أنشأته إسرائيل مع اليونان وقبرص .وليس
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رد فعل دولي معارض جاء من قبرص التي أعلنت أنها لن تسمح بمد أنبوب غاز من
صدفة أن أول ّ
الحقول اإلسرائيلية إلى تركيا عبر المياه االقتصادية القبرصية .وسارع رئيس الحكومة اإلسرائيلية
لالتصال بالرئيس القبرصي نيكوس أنستسياديس ليبلغه بأن االتفاق مع تركيا لن يكون أبداً على

يضر بها.
حساب العالقات مع قبرص ولن ّ
تم تحت ضغط أميركي كبير ،وعلى أعلى مستوى.
ومعروف بالمقابل أن االتفاق التركي ـ اإلسرائيلي َّ
ٌ
تم مع نائب الرئيس األميركي
وكان أول اتصال بين نتنياهو وشخصية دولية بشأن إبرام االتفاق قد ّ
رحب به .وكان المعلّق األمني لموقع "يديعوت" اإلخباري روني بن يشاي كتب أن
جو بايدن الذي ّ

لالتفاق بين تركيا واسرائيل "اشبينين" :اإلدارة األميركية والقصر الملكي السعودي .وفي نظره ،فإن

هاتين الجهتين معنيتان "بتوحيد صفوف المعسكر الموالي ألميركا في الشرق األوسط ،ومعظمه

سنية ،لكبح مساعي المحور الراديكالي بقيادة إيران ،والمدعوم من روسيا،
يتكون من دول إسالمية ّ
لخلق هيمنة في الشرق األوسط".
واعتبر بن يشاي أن " هذا بعد إقليمي دولي محظور االستهانة به ،ألن هذه هي المرة األولى التي

يرى فيها األميركيون والسعوديون ودول إسالمية أخرى في إسرائيل شريكاً شرعياً في إدارة شؤون
المنطقة .فإسرائيل عضو في الرباعية األولى مع السعودية ومصر وتركيا ،حيث لجميعهم مصلحة

في كبح الت مر اإليراني ضد األنظمة في المنطقة ومنع امتالك طهران للسالح النووي".

ومن المقرر أن يعرض اتفاق المصالحة التركي اإلسرائيلي اليوم على المجلس الوزاري اإلسرائيلي

المصغر لبحثه واق ارره .وأعلن كل من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ووزير التعليم نفتالي بينت ووزيرة
ّ
العدل أييلت شاكيد أنهم سيصوتون ضد االتفاق .ولكن معروف أن هناك أغلبية تؤيد االتفاق في
المصغر ،خصوصاً أن وزراء الليكود (نتنياهو ويوفال شتاينتس وجلعاد أردان) ووزير
المجلس
ّ
الداخلية أرييه درعي ووزير المالية موشي كحلون ووزير اإلسكان يؤآف غالنت سيؤيدون االتفاق.

المصغر ُيقّدم للكنيست ليبقى  14يوماً هناك بعدها
وبعد إقرار االتفاق من جانب المجلس الوزاري
ّ
يغدو سارياً وينال مكانة معاهدة دولية.
وكان نفتالي بينت قد أعلن أنه "محظور على دولة إسرائيل أن تدفع تعويضات إلرهابيين حاولوا

المس بالجيش اإلسرائيلي" .لكنه أضاف أن "المصالحة مع األتراك هامة في وقتنا الحالي ولمصالح
ّ
دولة إسرائيل ،لكن تسليم تعويضات للمبادرين ألعمال إرهابية يشكل سابقة خطيرة سوف تندم عليها
دولة إسرائيل في المستقبل" .كما طالب وزير الزراعة أوري أرييل بعرض االتفاق على الحكومة وعدم

المصغر".
االكتفاء "بنقاش سري في المجلس
ّ
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يسن قانوناً
وألقى رئيس الحكومة التركية بن علي يلديريم خطاباً في البرلمان التركي ،الذي عليه أن ّ
يلغي المالحقات والدعاوى القضائية ضد اإلسرائيليين المشاركين في اقتحام سفينة مرمرة ،أكد فيه أنه

لم يكن سهالً التوصل لهذا االتفاق .وأضاف أن "إخوتنا الفلسطينيين سينالون حي اًز للتنفس .إن
الجروح بدأت تلتئم ،لكننا سنواصل دعمنا للقضية الفلسطينية مستقبالً".

ويعتقد أن بين مصالح تركيا السياسية األخرى في العالقة مع إسرائيل تحقيق غايتين :واحدة مساعدة

حركة "حماس" والشعب الفلسطيني في غزة ما يعزز مكانة تركيا كمدافع عن اإلسالميين في
المنطقة .واألخرى أن توديد العالقة مع إسرائيل يمنع األخيرة من تقديم مساعدات واسعة لألكراد

الذين يناصبون الدولة التركية العداء .ويرى خبراء عسكريون إسرائيليون أن االتفاق مع تركيا يدفع
إلى تأجيل المواجهة التي كانت متوقعة مع "حماس" .فعلى األقل خالل المستقبل القريب ،سوف تقود
المشاريع التي تشارك فيها تركيا ،مثل محطة الطاقة ومحطات تحلية المياه والمستشفى إلى التخفيف

من ضائقة القطاع والحيلولة دون انفجار الوضع فيه.

السفير ،بيروت2016/6/29 ،

 .51لعبة المخابرات التركية ـ اإلسرائيلية
أليكس فيشمان

محافل أمنية رفيعة المستوى في إسرائيل تؤكد :قرار الحكومة التركية إحالة رئيس المخابرات التركية،

هاكان فيدان من منصبه هذا الشهر هي بادرة حسن نية إلسرائيل وجزء من التفاهمات الهادئة بين
الدولتين تمهيدا للتوقيع على اتفاق .وحسب ما نشر في تركيا ،فقد زار رئيس الموساد يوسي كوهن

تركيا األسبوع الماضي والتقى رئيس المخابرات التركية فيدان .وبحث الرجالن في إمكانية مواصلة
التعاون حتى في وضع يواصل فيه فيدان مهام منصبه في الفترة القريبة القادمة.

قبل نحو أسبوعين أعلنت حكومة تركيا بان رئيس المخابرات العامة في السنوات الستة األخيرة
سينهي مهام منصبه وسيكون سفي ار لتركيا في أستراليا .ورفضت تركيا في حينه كل تلميح بمكانية أن

يكون فيدان استبدل في ضوء تحسين العالقات تمهيدا لتوقيع االتفاق لتطبيع العالقات بينها وبين

إسرائيل.

ولكن محافل أمنية إسرائيلية أكدت أمس بان الرجل استبدل كبادرة طيبة تركية في الطريق إلى

استئناف االتصاالت في مجاالت االستخبارات واألمن.
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عندما عين أردوغان فيدان في منصبه في  ،2010كان هذا استف از از للمؤسسة العسكرية التركية .فقد
كان فيدان مقربا ألروغان ورجل سره وفور تعيينه في المنصب جسد سياسة أردوغان في تطوير
االتصاالت األمنية واالستخبارية مع إيران.

وحذر رئيس الموساد في حينه ،مئير داغان الراحل من أن المخابرات التركية لم تعد شريكا من ناحية

إسرائيل ،إذ أن مادة استخبارية نقلت إلى تركيا تصل إلى أياد إيرانية.

واضافة إلى ذلك ،ففي العام  2013كان في فيدان هو الذي عمل على إلغاء االتفاقات المتبقية بين

إسرائيل وتركيا في مجاالت االستخبارات ومكافحة اإلرهاب .ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"

في تلك السنة قول إن اإلدارة األمريكية تتهم رئيس المخابرات فيدان بانه ينقل معلومات حساسة

للناتو لإليرانيين .كما نشرت "واشنطن بوست" هي األخرى في الماضي بان المخابرات التركية سلمت
لإليرانيين عشرة جواسيس تجسسوا للموساد في إيران وعملوا من األراضي التركية .وكنتيجة لهذه
االتهامات ألغى األمريكيون صفقات سالح سرية مع تركيا ،مثل صفقة بيع الطائرة غير المأهولة من

طراز "فردتور".

تعيين فيدان في  – 2010منذ قبل قضية مرمرة في أيار من تلك السنة – كان يمثل عمليا نهاية
العالقات االستخبارية األمنية بين الدولتين ،أو ما تبقى منها في ذاك الوقت .كما كان فيدان هو
الرجل الذي طور العالقات العسكرية مع رجال حماس .وقبل نصف سنة ،في ضوء تقدم المحادثات

مع إسرائيل وطلب الواليات المتحدة ،طُلب من رئيس الذراع العسكري لحماس في الخارج ،صالح

العاروري ،الذي عمل من إسطنبول ،مغادرة تركيا .ومع توقيع االتفاق مع إسرائيل تعهدت تركيا
بالوقف التام للنشاط العسكري لحماس في أراضيها .ومع ذلك ،في إسرائيل يشككون ويشيرون إلى أن

مكان العاروري في إسطنبول احتله مندوب آخر من الذراع العسكري لحماس في غزة.

تقول محافل أمنية في إسرائيل أن منظومة العالقات األمنية بين الدولتين لن تعود إلى ما كانت عليه

قبل صعود أردوغان ،حين سادت عالقات حميمة بين جهازي األمن .وفي تلك العهود البعيدة كانت
تركيا أحد الزبائن الهامين للصناعة األمنية اإلسرائيلية .أما اآلن فمجاالت التعاون االستخباري

والحرب ضد اإلرهاب ستكون في مستوى الحد األدنى.

"يديعوت"

األيام ،رام هللا2016/6/29 ،
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 .52خطوة مهمة
ماتي توخفيلد
رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس االنتقادات التي تم إسماعها في األيام األخيرة حول اتفاق

المصالحة مع تركيا.

في المؤتمر الصحافي في روما قال نتنياهو إن "إسرائيل توصلت إلى االتفاق الذي له أهمية

استراتيجية لدولة إسرائيل ،لألمن ولالستقرار اإلقليمي والقتصاد إسرائيل .وكرئيس حكومة أتحمل
المسؤولية عن االهتمام بالمصالح القومية وبنظرة واسعة وبعيدة المدى ،انطالقا من فهم الساحة

الدولية واالحتياجات األمنية واالقتصادية الحالية والمستقبلية".

فسر نتنياهو الدوافع التي أدت إلى التوقيع على االتفاق رغم الجوانب اإلشكالية فيه وقال "أمس ،وفي
هذا الصباح أيضاً ،تحدثت مع وزير الخارجية األمريكي جون كيري ومع نائب الرئيس بايدن واآلن

مع رئيس الحكومة اإليطالية ،ماتيو رناتشي ،وجميعهم باركوا االتفاق وهم يعتقدون أنه سيعزز دولة

إسرائيل ومكانتها في المنطقة .وبالطبع ،الواليات المتحدة تقول ذلك انطالقا من التحالف القوي
واألساسي والذي هو حجر األساس لعالقاتنا الدولية ،لكننا نعرف أننا بحاجة إلى إضافة مراكز

استقرار .العالم يعيش حالة من عدم االستقرار ،الشرق األوسط يهتز وسياستي هي إنشاء نقاط

استقرار في المنطقة غير المستقرة .نحن نفعل ذلك مع جيراننا القريبين ومع دول عربية ،مع اليونان

وقبرص وروسيا واآلن مع تركيا أيضاً .إسرائيل وتركيا هما قوتان كبيرتان في المنطقة ،والمقاطعة

بيننا لن تخدم مصالحنا الحيوية ومنعنا من التعاون في كثير من الحاالت التي كانت بحاجة إلى

التعاون".

رئيس الحكومة تحدث عن نضال عائالت شاؤول ،غولدن ومنغيستو ،التي تطالب بأن يشمل االتفاق

إعادة األبناء .وشدد على أن "االتفاق يتعهد بمنع أي نشاط إرهابي أو عسكري ضد إسرائيل من
األراضي التركية ،بما في ذلك جمع األموال لهذه األهداف .هذا تعهد مهم بل ومركزي ولم يوجد

حتى اليوم .إضافة إلى ذلك حصلنا على رسالة بحسبها يعطي الرئيس التركي أوامره لألجهزة

المناسبة في تركيا من اجل المساعدة بكل الطرق إلعادة األسرى والمفقودين على أساس إنساني .أنا
أتحدث مع العائالت وأفهم معاناتهم وأعدهم بأننا لن نتوقف حتى نعيد األبناء إلى البيت .هذا تعهد

شخصي ،قومي وأخالقي".

وتحدث نتنياهو عن بنود أخرى في االتفاق وقال "األمر األول في االتفاق هو الدفاع عن قادة

ومقاتلي الجيش اإلسرائيلي في وجه الدعاوى الجنائية والمدنية ،أيضاً تلك المقدمة اآلن أو التي ستقدم
في المستقبل .لقد تراكمت اآلن دعاوى كثيرة ،قد تصل إلى ماليين الدوالرات وتسبب منع حرية
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الحركة لجنودنا .االتفاق يضمن أن ال يكون الجنود والمقاتلون والقادة معرضين لدعاوى من قبل
تركيا .إضافة إلى ذلك فان االتفاق يضمن سن قانون في البرلمان التركي إللغاء كل هذه اإلجراءات

في تركيا".

الحصار البحري سيستمر
هناك أفضليات أخرى ،حسب نتنياهو ،هي الحفاظ على الحصار األمني البحري على قطاع غزة.

هذه مصلحة أمنية عليا لنا .لم أكن على استعداد للتساهل بشأنها ،هذه مصلحة حيوية لمنع تسلح
حماس ،وقد بقيت كما هي .نحن نسمح بالطبع للسفن بالوصول إلى ميناء أسدود وانزال حمولتها.

ولم نمنع ذلك في أي وقت .األمر الثالث هو عالج األمور اإلنسانية في القطاع بناء على الترتيبات
األمنية اإلسرائيلية .أريد القول إنه إضافة إلى االعتبارات اإلنسانية ،هذه مصلحة واضحة إلسرائيل ال
سيما في مجال المياه والكهرباء ،حيث ال توجد مياه كافية في غزة ،والمدينة تمر بعملية جفاف

متدرجة وتتلوث المياه ،وهذا األمر ال يقتصر على غزة واآلبار الجوفية فيها ،بل ينتقل إلى مياهنا.
عندما ال توجد كهرباء كافية تنشأ مشاكل مختلفة بما في ذلك النظافة .وعند وجود األوبئة فإنها ال

تتوقف عند الجدار .هذه مصلحة إنسانية ومصلحة إسرائيلية واضحة".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن االتفاق سيدعم موضوع دخول إسرائيل إلى حلف الناتو ،وشدد على

االقتصاد بقوله" :هذا االتفاق يفتح مجاال للتعاون في األمور االقتصادية وأمور الطاقة ،بما في ذلك

الغاز.

من الضروري خلق أسواق للغاز الذي نستخرجه من المياه .أنا أقول لكم ـ  60في المئة من كل
شيكل مقابل الغاز الذي يخرج من المياه تصل إلى صندوق الدولة .الحديث يدور عن مبالغ طائلة.

باستطاعة لفيتان أن تعطي أيضاً السوق المصرية الذي ننوي العمل معه ،وأيضاً السوق التركية،

واعطاء الغاز ألوروبا عن طريق تركيا .هذا هام إلسرائيل استراتيجيا ،ولم يكن باإلمكان عمل ذلك

دون اتفاق".

اليوم سيتم التوقيع الرسمي على االتفاق في و ازرتي الخارجية في القدس وأنقرة .وغدا سيجتمع الكابنت

السياسي األمني من اجل المصادقة عليه.

إسرائيل اليوم 2016/6/28

القدس العربي ،لندن2016/6/29 ،
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