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 ةيال يجب أن يتفرد أي أحد في الحكم وال بد أن يكون هنالك شراكة وطنية حقيق: مرزوق  أبو .1
أكررد موسررو أبررو مرررزوئ نااررب رارريس المكتررب السياسرري لحركرر  حمرراس  أ  ال رر ب : وكررا   –أنقرررة 

الفلسررري ني مرررال مررر  الحرررد ة عررر  الم رررالح  الداهليررر   م ررر را ّلرررو أنررر     وجرررد حركررر  وينيلررر  تقبرررا 
 سياسي.ا نقسام ال

وقال أبو مرزوئ  هالل لقاء ُعقد في ّسينبول  أمس: "ال رط البد هي للوحدة أ  تكرو  ننالرر رغ ر  
حقيقي  في اإلرادة السياسي   و التالي فإ  كا ال ق ا  ستكو  سهل   و  ن تقد أنر   جرب أ   تفررد أي 

   حقيق ".أحد في الحكم  ونذا ليس أسلوب  حيح  و  بد أ  يكو  ننالر  راك  ويني
وأوضرررح أنررر    يسرررتييو أحرررد القرررول  رررة  ال وامرررا الهارجيررر    تررروأر علرررو القضررري  الفلسررري ني   وأ  
الر     رررن أ  المحرريع ال   رد نررو المرروأر األول  كاألمريكرا  مررأال   م رر را  ّلرو أنرر  ا ن رر ال الكأ ررر 
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وب  لرم  ج را القضري  م  دول المنيق  التري تن ر ا   القرا  سراهن  فيمرا ب نهرا  قرد ت را ّلرو الحرر 
 الفلسي ني  في أجندتها.

وأضاف: "ّسراا ا في نذه المرحلر  نري المسرتف د األكبرر  حترو أ ر ح    تريرد أ   تحردة أحرد فري 
الموضرروا الفلسرري ني  بهرردف تقسرريم  رر    مرر  هررالل برامجهررا المهتلفرر   أو إلنهرراء مررا نررو متررا  مرر  

 ي م اكل  الداهلي  والحروب".تسوي  سياسي   وا  قاء القياا في ح ار  ل نهر ف
لقرراء  مفتوحررا   برر   عرردد مرر  القيررادا  الفلسرري ني    أمررس وكانرر  مد نرر  ّسررينبول التركيرر  قررد  ررهد  

تحررررر  عنررررروا  "ت أرررررر الم رررررالح  وفررررررج تحقيق هرررررا"  بهررررردف تقريرررررب وجهرررررا  الن رررررر بررررر   الفرقررررراء 
 الفلسي ن     ل حة فرج تحق ق الم الح  ب نها علو أسس م ترك .

 22/5/2016عمان،  الغد،
 

 : ال مرجعية ألحد إال القانون 2015 لسنةالتقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد  هتسلمعباس خالل  .2
تسلم الرايس محمود ع اس   هر أمس   مقر الرااس  في مد ن  رام هللا  التقرير  :وفا -رام هللا

 .2015السنوي له ا  مكافح  الفساد لل ام 
لرايس   لوفد ن ا  مكافح  الفساد برااس  رايس اله ا  رف ق النت   الذي جاء ذلر هالل استق ال ا

 .سلم التقرير للرايس   حضور أم   عام الرااس  الي ب عبد الرحيم
 ّلووأيلو الوفد  الرايس علو أبرز نتااج التقرير السنوي  والذي ي  ر ّلو ارتفاا القضايا المحول  

 .زدياد سرع  الب  في القضايا م  قبا نذه المحاكمالمحاكم المهت   للب  ف ها  وكذلر ا
وأ ار النت    ّلو ا سترات جي  التي تت  ها اله ا  هالل الفترة المقبل  لتيوير عملها   اإلضاف  ّلو 

نفاذ القوان   لمواجهت   .الن ايا  التي قام  بها وتقوم بها لمحارب  الفساد وا 
الكاما ل ما اله ا   وتمسكها بإنفاذ القوان   للقضاء علو  ورحب الرايس بنتااج التقرير  موكدا دعم 

آف  الفساد   كا نهااي في المجتمو الفلسي ني  والت لب علو ال  و ا  التي ت تر  يريق 
 .عملها

و دد الرايس  علو أ  الجميو سواسي  أمام القانو  والمحكم   وأن    مرج ي  ألحد ّ  القانو  الذي 
بدوره  أكد وفد ن ا  مكافح  الفساد  أنمي  الدعم الكب ر الذي يقدم   .  استأناءييبق علو الجميو دو 

الرايس ل ما اله ا   والذي ان كس ّ جا ا علو ال ما وتيوره لما في  هدم  للوي  وال  ب 
 الفلسي ني.

 22/5/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 مالزعارير: شرعنة البؤر االستيطانية صفعة لدعاة السال .3
قال النااب في المجلس الت ري ي م  الهل ا   اسم الزعارير  ّ  مسارع  سليا  ا حتالل : رام هللا

في تحويا البور ا ستيياني  المنت رة في منايق الضف  ال ربي  ّلو مستوينا  م ترف بها؛ توكد 
 .عن ري  ا حتالل وتيرف قيادت 

البرلماني  التا    لحرك  حماس(  علو أ  و دد الزعارير )نااب ع  كتل  الت   ر واإل ال  
ا حتالل ُيقدم علو هيوات  انيالق ا م  "عق دت  التلمودي  ال ايل "  والتي تتنكر ألي  م اندا  أو 

 .قوان     تنسجم مو سياس  التوسو وا ستييا  والسييرة علو األر  الفلسي ني   وفق قول 
لسياس  التي تت  ها قيادة "الكيا  اليم ني "  ُتوكد أن  وأ ار في ت ريح  حفي ل ؛ السب   ّلو أ  ا

 .""كيا  ّرنابي  كا موسسات  حتو القانوني  منها  والتي تتنكر للقوان   الدولي  وحقوئ اإلنسا 
نأ   هلف ا تفاقيا   والذ   حددوا  وتا و النااب ع  حماس: " رعن  البور ا ستيياني  رسال  لالل

 ."ح د )...( وممارسا  حكوم  ا حتالل  ف   لدعاة السالمهيارنم السلمي كهيار و 
ورأن  اسم الزعارير أ  " لف ا حتالل"  جب أ   واج  بوحدة ال  ب الفلسي ني ضم  برنامج 
واحد أساس  مقاوم  ا حتالل  م  ر ا ّلو أن  "  ُ جدي مو ا حتالل ا ن يا  الذي تمارس  السلي  

 ."وا قت ادي والت  ي  والمتمأا في التنس ق األمني
وكا  المكتب الويني للدفاا ع  األر  وا ستييا   قد أعل  السب  أ  سليا  ا حتالل أقدم  
علو ت ريو ا عتراف  حي استيياني جد د سيحما اسم "ل ام"  القري   م  مستوين  "ع لي زناف" 

 .كمستوين  جد دة  وس تم اعت ارنا مستوين  رسمي 
 21/5/2016، لإلعالم المركز الفلسطيني

 
 موضوع المصالحة يؤّرق كل المجتمع الفلسطينيالسفير الفلسطيني في تركيا:  .4

لقاء  مفتوحا   ب   عدد م  القيادا  الفلسي ني   تح  عنوا   أمس  هد  مد ن  ّسينبول التركي 
ل حة  "ت أر الم الح  وفرج تحقيق ها"  بهدف تقريب وجها  الن ر ب   الفرقاء الفلسي ن    

 فرج تحق ق الم الح  ب نها علو أسس م ترك .
ون م اللقاء مركز رويا للتنمي  السياسي    حضور عدد م  قيادا  فلسي ني   أبرزنم؛ نااب رايس 
المكتب السياسي لحرك  حماس  موسو أبو مرزوئ  والسف ر الفلسي ني لدن أنقرة  م يفو فا د  

أبو عماد الرفاعي  والقيادي في الجبه  الديمقرايي   قيس وممأا حرك  الجهاد اإلسالمي في لبنا   
أبو ل لو  وأم   سر المجلس الأوري لحرك  فتح  أم   مقبول  وعضو المكتب السياسي للجبه  

 ال  بي   ول د بركا .
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وقال السف ر الفلسي ني م يفو فا د  هالل كلمت  في اللقاء  ّ  "موضوا الم الح   ورلئ كا 
 ني  و ال  ر فإ  في تاريهنا  الكأ ر م  المحيا   ف ها مد وجزر  ولك  في كا المجتمو الفلسي

ا في  المحيا  عزيمتنا لم تقا  و  نستييو القول  ة  نذه المرحل  ني ال     في تاريهنا  ه و  
 ا المحيع الذي ن يش     علو ال   د ال ربي واإلسالمي  ّضاف  ّلو التهد دا  م  قبا الجانب 

  لي تجاننا  كا  آهرنا أفي دور ل برما .اإلسراا
وأضاف فا د أن  "ّذا ن رنا ّلو واق نا الفلسي ني فإن    ب جدا   وما  زيد م    وبت  نو 
ا نقسام الذي  دمر أحالم   بنا  واستمرار ذلر نو هيان  لدماء ال هداء  وكلنا أما أ  نذا اللقاء 

 روج م  حال  ا نقسام".سيكو  ل  مسانما   حتو نتفق علو أسلوب لله
 22/5/2016الغد، عمان، 

 
 فرصة للتوسع في االستيطان اإلسرائيلي االنقسام أعطى للعدو"الجهاد":  .5

لقاء  مفتوحا   ب   عدد م  القيادا  الفلسي ني    أمس  هد  مد ن  ّسينبول التركي : وكا   –أنقرة 
ب وجهرررررا  الن رررررر بررررر   الفرقررررراء تحررررر  عنررررروا  "ت أرررررر الم رررررالح  وفررررررج تحقيق هرررررا"  بهررررردف تقريررررر

 الفلسي ن     ل حة فرج تحق ق الم الح  ب نها علو أسس م ترك .
ون رم اللقرراء مركرز رويررا للتنمير  السياسرري    حضررور عردد مرر  قيرادا  فلسرري ني   أبررزنم؛ نااررب رارريس 
 المكتب السياسي لحركر  حمراس  موسرو أبرو مررزوئ  والسرف ر الفلسري ني لردن أنقررة  م ريفو فا رد 

وممأا حرك  الجهاد اإلسالمي في لبنا   أبو عماد الرفراعي  والقيرادي فري الجبهر  الديمقرايير   قريس 
أبررو ل لررو  وأمرر   سررر المجلررس الأرروري لحركرر  فررتح  أمرر   مقبررول  وعضررو المكتررب السياسرري للجبهرر  

"ا نقسرام  لف  أبو عماد الرفاعي ممأا حرك  الجهاد اإلسرالمي فري لبنرا   أ و  ال  بي   ول د بركا .
  لرم 2005أعيو لل دو فر   للتوسو في ا ستييا   والميلوب نو ان قاد ّيرار قيرادي  ومنرذ ال رام 

 جتمررو اإليررار القيررادي لمن مرر  التحريررر ّ  مرررت    وكررة  م رركل  ا نقسررام فقررع برر   فررتح وحمرراس  
 و اقي األيياف السياسي    ي ن ها األمر".

 22/5/2016الغد، عمان، 
 

 حماس وفتح ي  ليس هنالك خيار إال بإنهاء االنقسام وال يمكن إلغاء أي من حركت  : ىأبو ليل .6
لقاء  مفتوحا   ب   عدد م  القيادا  الفلسي ني    أمس  هد  مد ن  ّسينبول التركي : وكا   –أنقرة 

تحررررر  عنررررروا  "ت أرررررر الم رررررالح  وفررررررج تحقيق هرررررا"  بهررررردف تقريرررررب وجهرررررا  الن رررررر بررررر   الفرقررررراء 
     ل حة فرج تحق ق الم الح  ب نها علو أسس م ترك .الفلسي ن 
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ون رم اللقرراء مركرز رويررا للتنمير  السياسرري    حضررور عردد مرر  قيرادا  فلسرري ني   أبررزنم؛ نااررب رارريس 
المكتب السياسي لحركر  حمراس  موسرو أبرو مررزوئ  والسرف ر الفلسري ني لردن أنقررة  م ريفو فا رد  

   أبو عماد الرفراعي  والقيرادي فري الجبهر  الديمقرايير   قريس وممأا حرك  الجهاد اإلسالمي في لبنا
أبررو ل لررو  وأمرر   سررر المجلررس الأرروري لحركرر  فررتح  أمرر   مقبررول  وعضررو المكتررب السياسرري للجبهرر  

 ال  بي   ول د بركا .
أكد قيس أبو ل لو عضو المكتب السياسي في الجبه  الديمقرايي   أن  "ليس ننالرر هيرار ّ  بإنهراء و 

قسررام  و  يمكرر  ّل رراء أي مرر  الحررركت   )حمرراس وفررتح(  اللتررا  ت ررهدا   رر بي  كب رررة فرري الضررف  ا ن
 ال ربي  وقياا غزة  قد تتراجو ّحدانما قليال   لك    يمك  ّل ااها  أو ّق ااها".

  الترري عقررد  فرري القررانرة  ونرري تتنرراول 2011وقررال أبررو ل لررو: "نحرر   حرروزة اتفاقيررا  للم ررالح  فرري 
ملفررررا  الترررري مرررر   ررررةنها ّنهرررراء ا نقسررررام  ومنررررذ ذلررررر الحرررر   تترررروارن المحرررراو   لتنف ررررذ نررررذه جميررررو ال

ا تفاقيررا   أررم نجررد أنرر     ررتم تنف ررذنا  والسرربب مت رردد الجوانررب  ونحرر  دهلنررا فرري السررن  ال ا رررة فرري 
 .ا نقسام  وحتو البرامج والمنانج السياسي  تض ق  والفجوة ب   المنقسم   تتسو أكأر فةكأر"

 22/5/2016الغد، عمان، 
 

 اقترب من غزة الزهار لـ ليبرمان: إذا كنت رجالً  .7
قلا عضو المكتب السياسي لحرك  حماس محمود الزنار م  أنمي  و ول زعيم حزب ّسرراا ا  :غزة

ب تنررا أفي رردور ل برمررا  وزيرررا للجرريش فرري حكومرر  ا حررتالل  م تبرررا أ  كررا الت ررريحا  الترري  رردر  
ّعالمي.عن  في وق  سابق   حول ضرورة تدم ر حماس وا عادة احتالل غزة مجرد تسويق 

وأعرراد اإلعررالم اإلسررراا لي فرري ال رروم   الماضرر    التررذك ر بت ررريحا  سررا ق  لررر ل برمررا  حررول كيفيرر  
ت املرر  مررو قيرراا غررزة وحركرر  حمرراس لررو كررا  فرري وزارة الجرريش  وكررا  مرر  ذلررر أنرر  سرر هو  حربررا 

ساع  إلعادة  24  حتو  نهي حكم الحرك   وسيمها ّسماع ا نني  كب رة ويستةنف سياس  ا غتيا 
 "جأة الجنود القتلو" أو سي تال .

وعلق الزنار قااال  ّ  كا نذه الت ريحا  كان  لالستهالر اإلعالمي  وا   ل برما  ل   جرو علرو 
رب األه ررة القيام  ةي عما عسكري ضد غرزة  داعيرا ل برمرا  ّلرو قرراءة تقريرر مراقرب الدولر  عر  الحر

وأضررراف الزنرررار الرررذي كرررا   تحررردة لوكالررر  الوينيررر   علرررو غرررزة   ررركا ج رررد قبرررا القيرررام  رررةي حركررر .
 لإلعالم  "لو كا  نو )ل برما ( رجا يقرب م  نذه المنيق  )غزة(".

 20/5/206موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 إطالق نار يستهدف حافلة إسرائيلية قرب "غوش عتصيون" .8
ذكررر  م رادر عبريرر   مسرراء  روم السررب   أ  مسررلح فلسري ني ايلررق النررار  -ا رر  ترجمر  ه :رام هللا

محرراف تي  أراضرري رروب حافلرر  ّسررراا لي  قرررب مجمررو مسررتوينا  )غرروش عت رر و ( المقامرر  علررو 
 يفيف   الحافل . أضرارالحائ  ّلوب   لحم والهل ا  ما أدن 

 رروب الحافلرر  الترري فررر  مرر  نررذه الم ررادر  ّ  المسررلح ترجررا مرر  سرريارة وأيلررق النررار  وأوضررح 
في  فوف ركابها  م  رة  ّلو أ  الحافل  المستهدف  مح ن  ونو ما منو  ّ ا ا المكا  دو  وقوا 

 وقوا ّ ا ا .
 21/5/206موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 طائرة إسرائيلية عسكرية لمراقبة عناصر القسام الذين يخرجون من األنفاق": واال"موقع  .9

ك رررف موقرررو "وا " ال برررري عررر  تجه ررز الجررريش اإلسرررراا لي يررراارا  مررر  دو  ييرررار : القرردس المحتلررر 
مهمتهرررا مالحقررر  عنا رررر "كتاارررب القسرررام"  الجنرررا  ال سررركري لحركررر  "حمررراس"  الرررذ    هرجرررو  مررر  

سراا ا.  األنفائ علو الحدود ب   قياا غزة وا 
 ررررا  يررراارة مسررر لرة جد ررردة وقرررال الموقرررو ال برررري ّ  ن اررر  ال رررناعا  ال سررركري  اإلسرررراا لي  أنتجررر  أه

لمواجه  المقاوم   الذ   قد  هرجو  م  فونا  األنفائ الحدودي   حتو ّذا ما هرج مسرلح فلسري ني 
مرر  أي نفررق  تكررو  اليرراارة  انت رراره  ه و ررا  أ  نررو ء المسررلح   سرر رتدو  مال ررس ّسررراا لي  مرر  

"  وسررتحللق 450يررراز "ن رررمس  ونقررا عرر  م ررادر فرري الجرريش أ  اليرراارة الجد رردة مرر   رراب التمويرر .
فوئ المنايق السكني  في أنحراء قيراا غرزة  ونري مرزودة كرام را  مراق ر   وتر رد المنرازل المترا ر  
المزدحم   وتج ا مهيما  الالجا   كمرآة واضح . كما نقرا عر  الييرار المسروول عر  اليراارة قولر  

 رة.ّ  ّنتاجها ي تبر أحد الدروس المستهل   م  حرب غزة األه 
 22/5/2016الحياة، لندن، 

 
 منزل في قطاع غزة  6,500حماس تنير  .11

منررزل ضررم   6,500أعلنرر  حركرر  المقاومرر  اإلسررالمي  "حمرراس"  عرر  البرردء هررالل أسرربوا بإنررارة : غررزة
 "حمل  ّنارة الب و  المستورة"  في مهتلف منايق قياا غزة.

السرررب   تلقرررو "المركرررز الفلسررري ني  وقرررال النرررايق  اسرررم الحركررر   سرررامي أبرررو زنرررري  فررري ت رررريح   ررروم
لإلعررالم" نسرره   منرر   ّ  فرررئ عمررا تيوعيرر  مرر  أبنرراء الحركرر  ومرر  عمرروم أبنرراء  رر بنا  ست رررا فرري 

 الترك ب  في سيائ المسانم  في تهف ف أزم  الكهرباء.
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سراع   وميرا؛  16وي اني قياا غزة م  أزم  كهرباء هانق  ّذ ت ا سراعا  ا نقيراا ال رومي لقرا ر  
 أعوام. 10بب وجود عجز في م ادر الياق ؛ كةحد تداعيا  الح ار المفرو  منذ  س

 21/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اليوم األحد توسيع الحكومةوتقديرات بالتوصل التفاق  نتنياهو وليبرمانتواصل المفاوضات بين  .11
   ال رروم األحررد    ررد أ  قرردم  نهرري وزيررر األمرر  اإلسررراا لي  مو رري  ي ررالو   مهررام من رر:  رالل ضررانر

استقالت  ّلو رايس الحكوم   بنيام   نتنيانو  أول م  أمس الجم    فيمرا  توقرو أ   تو را نتنيرانو 
ورارريس حررزب "يسررراا ا ب ت نررو"  أفي رردور ل برمررا   ال رروم  ّلررو اتفررائ ااتالفرري لتوسرريو الحكومرر  وتررولي 

 ل برما  من ب وزير األم .
المفاوضررا  برر   نتنيررانو ول برمررا  حررول انضررمام األه ررر ّلررو الحكومرر    وفرري نررذه األأنرراء توا ررل 

ويتوقررو ّنهرراء تفا رر ا ا تفررائ ال رروم. واتفررق ل برمررا  مررو وزيررر الماليرر   مو رري  كحلررو   هررالل نهايرر  
األسرربوا الماضرري  علررو مررنح رواتررب تقاعررد لجميررو المسررن   مرر  المهرراجري  ّلررو ّسررراا ا ولرريس فقررع 

 م  دول ا تحاد السوف  تي السابق.أولار الذ   ناجروا 
وفيما  ت لق  م روا قانو  فر  عقو   اإلعدام علرو فلسري ن    مردان   بتنف رذ عمليرا   الرذي  رادر 
ّلي  ل برما   فإن  لم يقرر الجان ا    ةن    ورة نهااي   لك  النير  تتجر  ّلرو عردم  رمل  فري ا تفرائ 

ا  ا اتالفيرر   قررال ّ  "مرر  الجررااز جرردا أ  ُ ررزال نررذا لكرر  م رردرا ضررال ا فرري نررذه المفاوضرر النهررااي 
الموضوا م  ا تفائ  أو أ   رتم دف ر  كرةمر للمحراكم ال سركري    ح رة    تيلرب أغلبير  ميلقر  مر  
نما أغلبير  عادير  بر    القضاة م  أجا فر  عقو   اإلعدام علو مهرب    مألما نو الوضو ال وم  وا 

 ن ا  القضاة".
 22/5/2016، 48موقع عرب 

 
 : نتنياهو أضاع بتحالفه مع اليمين فرصة تسوية تشمل غزة وتغير وجه المنطقةغو سهرت .12

قررال زعرريم الم ارضرر  اإلسررراا لي  اسررحق نرتسرروس أمررس ّ  رارريس الرروزراء  : وكررا  –القرردس المحتلرر  
 بنيام   نتانيانو أضاا فر   اتفائ كا  سي  ر م  م الم وج  المنيق .

ّعررالم عبريرر   أ  المفاوضررا  الترري جررر  ب نرر  وبرر   نتانيررانو وأوضررح فرري ت ررريحا  نق لتهررا وسررااا 
للدهول في الحكوم  كا  م  ضمنها وضو اللمسا  األه رة علو حزم  م  ا تفاقا    التنس ق مرو 

 قادة دول في ال الم  كا  م  المفتر  أ  ت  ر وج  المنيق .
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اء  لبدء مفاوضا  فوري  م  أجرا السرالم مرو وب ل  أن  كا  في اليريق   التنس ق مو عدد م  الزعم
الفلسي ن    والدول ال ربي   م  را  ّلو أ  ا تفاقا  كان  ست ما قياا غزة بدعم م ري وم  عدد 

ا اليم   المتيرف علو يريق السالم»م  الدول. وقال:    م  را  ّلو أن     رغب أبردا  «نتانيانو فضل
 .«حكوم  الجنو  »  م  أجا ّسقاط في اعتزال السياس   با س وا ا نضال

 22/5/2016الحياة، لندن، 
 

 عيين ليبرمان وزيًرا للجيش اإلسرائيليتديسكن ينتقد  .13
انتقررد رارريس جهرراز األمرر  ال ررام اإلسررراا لي )ال ررا ار( سررا ق ا   وفررال ديسررك   ت  رر    القرردس المحتلرر :

 حكوم  ا حتالل اإلسراا لي.رايس حزب "ّسراا ا ب تنا"  أفي دور ل برما   وزير ا لألم  في 
(  ّ  ت  ررر   ل برمرررا  تزامن رررا مرررو 2011-2005وقرررال ديسرررك  )راررريس جهررراز ال رررا ار اإلسرررراا لي مررر  

 لتةسيس "دول  ّسراا ا" انز ئ نحو الهاوي   وفق قول . 68الذكرن الر 
فرائ بر   وو ف ديسك   في مقال ل  ن ره موقو  حيف  " دي و  أحرنو  ال برير " اإللكترونري  ا ت

رارررريس حكومرررر  ا حررررتالل  بنيررررام   نتنيررررانو  وأفي رررردور ل برمررررا   والررررذي أفضررررو ّلررررو دهررررول األه ررررر 
 للحكوم  كوزير لألم  بر "زواج الدم".

وأ ار ّلو أ  الجهاز األمني في "ّسراا ا" سُيقاد م  قبا رايس حكوم  "يفتقد لألم "  ووزير أم  "  
 : "نا نذه ني نهاي  البداي  أم بداي  النهاي ؟!".يملر تجرب  في ذا  المجال"  متسااال  

ُي ار ّلو أ  قرار نتنيانو  التحالف مرو زعريم حرزب "ّسرراا ا ب تنرا" اليم نري المتيررف  أأرار انتقرادا  
محلي  )داها كيا  ا حتالل( ودولي   واعتبر القرار  مأا   "ّ  ال حرااق" في الوق  الذي يس و في  

 اف "مفاوضا  السالم" ب   الجانب   اإلسراا لي والفلسي ني.المجتمو الدولي  ستان
 21/5/2016، فلسطين أون الين

 
 نجل شارون يعود للحياة السياسية من بوابة حزب الليكود .14

 ارو   مسراء  روم السرب    أرا ااألسبق  اإلسراا ليأعل  جل اد  ارو   نجا رايس الوزراء  :رام هللا
 اسي م  بوا   حزب "الليكود"   د أ  كا  ترك    د وفاة والده.أن  سي ود لمزاول  ال ما السي

وأوضح  ارو  ا ب  في مقابل  مو القناة ال بري  الأاني   أن    يست  د أبدا أ   ر ح نفس  للح رول 
 والده مو حزب "الليكود". ّنجازا علو مق د برلماني هالل ا نتها ا  المقبل  للكنيس   مست رضا 

 في أ   وا ا حزب "الليكود" م واره لكي   قي الحزب القااد في ّسراا ا. ع  امل  وأعرب
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ورأن جل اد  ارو  أ  حزب "الليكود"   ي يش أي أزم  رغم اهتالف اآلراء والتوجها  في أوساط 
 قيادا  وكوادر الحزب  م  دا  الجهود التي  بذلها بنيام   نتنيانو الذي و ف  بر "الرجا الويني".

 21/5/2016ة القدس، القدس، موقع صحيف
 

 مصير جثامين الشهداء أول قرار ينتظر ليبرمان في وزارة الدفاع"معاريف":  .15
ذكرررر موقرررو  رررحيف  )م ررراريف( ال بريررر   مسررراء  ررروم السرررب   أ  أول القضرررايا التررري سرررتواج   :رام هللا

ام   ال رررهداء قررررار   رررة  جأررر اتهررراذالررروزير الجد رررد للجررريش اإلسرررراا لي أف  ررردور ل برمرررا  تتمأرررا فررري 
 احتجازنا. ّسراا االفلسي ن    التي توا ا 

وأوضح الموقو  أ  رايس الوزراء بنيام   نتنيانو كا  مرنح منرذ أسرابيو الروزير السرابق مو ري  ي لرو  
عرردم تسررليمها  م رر را ّلررو أنرر  تررم تسررليم جأمرراني  أوحريرر  اتهرراذ القرررار   ررة  تسررليم جأررام   ال ررهداء 

  ه د   أمس الجم  .
 ار  ّلو أ  ل برما  قد  تهذ قرارا  منو تسليم الجأام   أو أن  س ت اضو ع  مسوولي  القرار وأ

 الذي اتهذه ي لو  والقاضي بإعادتها تدريجيا.
 21/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 في مطار بن غوريون  أمنياً  تجري تدريباً  "إسرائيل" .16

غريررو " فرري مد نرر  اللررد امررس  وفقررا لمررا ن رررت   جرررن ترردريب "امنرري" موسررو فرري ميررار "برر : ب رر  لحررم
 المواقو ال بري .

بدأ عند الساع  الأامن    احا   م ارك  وحدة القون  األمنيالتدريب  أ  ّلووأ ار  نذه المواقو 
النار في الميار وحرك  للمرك ا  األمني    كا واسو   إليالئ أ وا األمني  في الميار  وسمو 

 ر كالم تاد ول  ت هد رحال  الي را  أي ت وي ا  م  ناحي  مواع دنا.فيما استمر عما الميا
 22/5/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ضد انضمام ليبرمان للحكومةيتظاهرون  ناشطون يساريون : تل أبيب .17

 نهرري وزيررر األمرر  اإلسررراا لي  مو رري  ي ررالو   مهررام من رر   ال رروم األحررد    ررد أ  قرردم :  رالل ضررانر
ّلو رايس الحكوم   بنيام   نتنيانو  أول م  أمس الجم    فيمرا  توقرو أ   تو را نتنيرانو  استقالت 

ورارريس حررزب "يسررراا ا ب ت نررو"  أفي رردور ل برمررا   ال رروم  ّلررو اتفررائ ااتالفرري لتوسرريو الحكومرر  وتررولي 
 ل برما  من ب وزير األم .
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فري ترا أب رب   م رارك  المارا    ن م نا يو  يساريو  ّسراا ل و  مسراء أمرس م رانرةوفي السيائ  
ضررد انضررمام ل برمررا  للحكومرر  وتوليرر  من ررب وزيررر األمرر   تحرر  عنرروا  "نوقررف حكومرر  الجنررو "  
ويالررب المت ررانرو  برح ررا نتنيررانو ورف رروا  رر ارا  ب نهررا "ب برري اذنررب ّلررو ب تررر" و"ل برمررا  وزيررر 

ليسراري    لكر  ال رري  ف رل  وحاول نا ريو  مر  اليمر   المتيررف اسرتفزاز المت رانري  ا. الحرب"
 ب   الجانب  .

 22/5/2016، 48موقع عرب 
 

 لم يعد مستحياًل كسر إرادة المحتل و  اهابتت جدو أثحملة التضامن والحمالت اإلعالمية  :القيقمحمد  .18
أكررد األسرر ر المحرررر ال ررحفي محمررد الق ررق  أ  حملرر  التضررام  الواسرر   مررو قضرر ت  هررالل : الهل ررا

را  أأبتر  جردون الحررار التضرامني  90اوي  التري هاضرها علرو مردار أكأرر مر  م رك  األم اء اله  وم 
 والحمال  اإلعالمي   وأن  لم ي د مستحيال  كسر ّرادة المحتا ال ه وني.

وقررال الق ررق فرري مقابلرر  ها رر  مررو "المركررز الفلسرري ني لإلعررالم" ّنرر  قرررر هررو  ّضرررا   هررالل فترررة 
 ر داها أقب تهم الم لم .التحق ق؛ لمواجه   لف محققي ال ا ا

وقررال الق ررق ّ  تو  ررف اإلعررالم بوسرراال  المت ررددة  ونرر   الجمرران ر والف اليررا  ال ررانرة  ّضرراف  ّلررو 
 بره وأ ات  .. كا ذلر كا   جري علو قدم وسائ برعاير  هللا وتوفيقر   و رو   ّلرو اتفرائ ا نت رار 

 ولح ا  الحري  نذه.
كب رر وت رميم علرو تحق رق الن رر  فكرا   ر اره "ا نت رار أو وأ ار ّلو أن  ها  ّضررا   بإيمرا  

 ومرررا أدرر أ  مرحلررر  جد ررردة قرررد بررردأ   وأ  القضررري   اتررر  قضررري   79ال رررهادة"   فترررا ّلرررو أ    رررد 
 .الجمان ر .. فال مجال للتراجو و ات  ال هادة  النس   ل  قاب قوس   أو أدنو

 و ا حررتالل  نتررزاا اعتررراف منرر   ررالتحري  وأكررد أ  اعتقالرر  جرراء علررو هلفيرر  ت ررريحات   ح ررة سرر
ا علو أ  اإلعالم يمأا السرلي  األولرو ولريس الرا  ر   وأ  اإلعالم ر    علو الكيا  ال ه وني  م دد 

 ي ن و  الت   ر والتحو   نحو التحرير وا ستقالل.
 21/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الديكالحتالل تعترف بمستوطنة جديدة على أراضي كفر المكتب الوطنّي للدفاع عن األرض: سلطات ا .19

أعلرر  المكتررب الرروينيل للردفاا عرر  األر  ومقاومرر  ا سررتييا   أ ل سررليا  ا حررتالل : الي رب غنررايم
رررفل  ال ربيلررر  المحتللررر   ّلرررو  تكألرررف وتسررررلا مررر  عمليلرررا  تحويرررا البرررور ا سرررتييانيل  المنت ررررة فررري الضل

 ا.مستوينا  م ترف بها ّسراا لي  
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ررررب   ّلررررو أ ل سررررليا  ا حررررتالل أقرررردم  علررررو ت ررررريو ا عتررررراف  رررررالحيل  وأ ررررار المكتررررب   رررروم السل
ا سررتييانيل "ل ررام" كمسررتوين  جد رردة  سرر تمل اعت ارنررا مسررتوين  ّسررراا ليل  رسررميل   ونرري الترري اعتبررر   

ا لمستوين   "ع لي زناف".  حتلو اآل "حي ا" تا   
تلنف ذيل  لمن لمر  التلحريرر الفلسري نيل   أ ل المسرتوين  أقيمر  علرو أراضري وأعل  المكتب التلا و لللجن  ال

ررفل  ال ربيلرر  المحتللرر     يرر  ترروي   مررا  ير جنرروب غربرريل الضل المررواين   الفلسرري ن ل   فرري بلرردة كفررر الرردل
 عاال  جد دة م  المستوين  . 150يقارب 

  للمسرتوين   تقروم بتجريرف مسراحا  مر  وأردف أنل  منذ ذلر الوقر     ترزال جرلافرا  وآليلرا  مهتلفر
األراضي في المنيق     ر  توسيو البورة ا ستييانيل   القري   م  الهرب  األأريل  "د ر سرم ا "  مرا 

هر عام   للميالد. 400ي كلا هير ا حقيقي ا علو الهرب  األأريل  التي بن   ونحت  في ال ل
ا ليل   مسرررتوين  "ل رررام"  التررري اعتبرررر  ل ايررر  األسررربوا واعترفرر  مرررا تسرررملو برررر"وحدة ا سرررتييا " اإلسررررا

رررا لمسرررتوين  "ع لررري زنررراف". ويرررةتي نرررذا ا عترررراف مررر  قبرررا مرررا تسرررملو "وحررردة  الماضررري  "حي رررا" تا   
ا سرررتييا " وفرررق اعت اراتهرررا فقرررع  ضرررارب    رررر  الحرررااع الم رررادق  التررري  جرررب أ  ُتمرررنح مررر  قبرررا 

آل  علررو نررذا ا عتررراف  ررالحيل كمسررتوين  ّسررراا ليل  مسررتقلل  الحكومرر  اإلسررراا ليل   الترري لررم ت ررادئ لرر
 وجد دة.

ررال(  وت رررلف مررا تسررملو بررر"وحدة ا سررتييا " نفسررها علررو أنلهررا "ت مررا فرري ّيررار السررهتدرو  )نقا رر  ال مل
ررره ونيل  ال الميلررر  وت مرررا مررر  قبرررا حكومررر  ّسرررراا ا  علرررو ّن ررراء بلررردا  قرويلررر     ررريان  البلررردا   ال ل

 تمويا كاما م  م زانيل  ّسراا ا. وترس هها  وب
 21/5/2016، 48عرب 

 
 األسرى": ليبرمان يدعم مشروع قانون إعدام األسرى شؤون "هيئة  .21

 وا رررا سررر    أسررررن فلسررري ن    ّضررررابهم المفترررو  عررر  الي رررام  فررري وقررر  انتقرررد راررريس ن اررر   ررروو  
نررا" اليم نرري المتيرررف األسرررن والمحرررري  فرري فلسرري   عيسررو قراقررو ت  رر   رارريس حررزب "ّسررراا ا ب ت

أفي دور ل برمرا  وزيررا  للردفاا فري الحكومر  اإلسرراا لي . واعتبرر قراقرو ت  ر   ل برمرا  علرو قاعردة دعرم 
م ررروا قررانو  يقضرري بإعرردام األسرررن  "تكريسررا  للهمجيرر  اإلسررراا لي  وت رراعد الفا رري  وال ن ررري  فرري 

وعلرررو كرررا مفرررانيم السرررالم وال دالررر   ّسرررراا ا  والتررري أ ررر ح  ت ررركا هيررررا  علرررو المجتمرررو اإلنسررراني
 وحقوئ اإلنسا  وقيم ".

 22/5/2016الحياة، لندن، 
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 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام سبعة .21
  "سرر    أسرررن يق  ررو  فرري سررجو  ّقالرر  النايقرر   اسررم مركررز أسرررن فلسرري   أم نرر  اليويررا غررزة: 

فضرررا  لالعتقرررال اإلداري ا حرررتالل  وا رررلو  م ركررر  الكرامررر  وسرررع  رررروف  رررحي   ررر    لل ايررر   ر 
وال ررزل واإلنمررال اليبرري". وأضرراف  فرري حررد ة إلذاعرر  " ررو  األسرررن" فرري غررزة  أ  "األسرر ر سررامي 

سرن ( مر  مهريم الفروار قضراء مد نر  الهل را فري الضرف  المحتلر  اسرتةنف ّضررا   المفتررو   43جنرازرة )
 لمحكم  وت ليق  مدة أسبوا".ع  الي ام )الهميس الماضي(   د انتهاء مهل  التحق ق التي حددتها ا

وأوضح  اليويا أ  "األسر ري  أد رب مفارجر  وفرواد عا ري مر  رام هللا  وا رال  ّضررابهما المفترو  
أ ر ب مرحلر  مر  هرالل نقلهرم مر   ّلرو وما  ضد اعتقالهما اإلداري  ويت رضا   49ع  الي ام منذ 

األسر ر المرري  من رور موقردة  أهررن  وميرا  مر  أجرا كسرر م ركتهمرا  فيمرا  وا را ّلروغرف  عرزل 
علرررو التررروالي  احتجاجرررا  علرررو اإلنمرررال اليبررري وعررردم تقرررديم  40ّضررررا   الجزاررري عررر  الي رررام لل ررروم الرررر

ال الج الالزم ل ". وي اني موقدة م  وضو  حي   ب  تمأا في وجود م دتر  هرارج جسرم   فيمرا 
 ي متحرر.تت ا المسالر البولي   ةناب ب  و  يستييو التحرر ّ  علو كرس

احتجاجررا   25وأ ررار  اليويررا ّلررو أ  "األسرر ر مهنررد ال ررزة  وا ررا ّضرررا   المفتررو  عرر  الي ررام لل رروم 
علرررو التررروالي  42علرررو سياسررر  اإلنمرررال اليبررري  كمرررا  وا رررا األسررر ر أسرررام  الرجبررري ّضررررا   لل ررروم 

علرررو  22احتجاجرررا  علرررو عزلررر  فررري سرررج  جلبررروا  فيمرررا  وا رررا األسررر ر مسرررلم ا رررتي  ّضررررا   لل ررروم 
التررروالي". و ررردد  اليويرررا علرررو أ  "نرررو ء األسررررن دهلررروا مرحلررر  الهيرررورة ال رررد دة علرررو حيررراتهم  

دارة م لح  السجو  اإلسراا لي ".  متحدل     مودنم الجوا وا 

 22/5/2016الحياة، لندن، 
 

 اإلسمنت يدخل قطاع غزة بعد شهرين من الحظر: الهيئة العامة للشؤون المدنية .22
الجم ررر   ّ  سرررليا  ا حرررتالل   رررومقالررر  اله اررر  ال امررر  لل ررروو  المدنيررر   :   وكرررا -رامررري ح ررردر

 اإلسراا لي سمح  بإدهال اإلسمن  ّلو قياا غزة    د نحو  هري  م  ح ره.
وأوضح رايس اإلعالم في اله ا  محمد المقادم   في ت ريح  حافي  أ  "جهودا كب رة بذلها الوزير 

لي أفضرر  ّلررو عررودة ّدهررال اإلسررمن  لقيرراا غررزة   ررد توقررف دام حسرر   ال رر   مررو الجانررب اإلسررراا 
  هري  وفق اآللي  السا ق ".

ّعادة تقرديم يل راتهم  روم األحرد المقبرا  وعلير  فرإ   وقال المقادم  ّن  بإمكا  المستف د   ونقاط البيو  
  احانا  اإلسمن  ستدها القياا   ا   وم اإلأن  .

 21/5/2016، 48عرب 
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 االحتالل يعتدي على ناشطين أجانب في بيت لحميشاركون في تشييع الشهداء و نيين مئات الفلسطي .23

 رريو ماررا  الفلسرري ن     أمررس  جأمرراني ال رره د     ررار م ررالح  مرر  : عررالء الم ررهراوي  -رام هللا 
مد نرر  قلق ليرر   وعبررد الرررحم  رداد مرر  سررلف      ررد تسررلمهما مرر  ا حررتالل  ّأررر احتجازنمررا أكأررر مرر  

  هري .
 ررارر ماررا  الفلسرري ن    فرري ت رر يو م ررالح  فرري قريرر  حجرر  القري رر  مرر  قلق ليرر     ررد ّلقرراء عاالترر  و 

 ن رة الوداا وال الة علي   فيما  يو ال ه د رداد في قري  الزاوي  قضاء سلف  .
كمررا من رر  قرروا  ا حررتالل اإلسررراا لي أمررس  نا رري   ومتضررامن   أجانررب مرر  موا ررل  أعمررالهم فرري 

  في هرب  "جب الذ ب"  رئ ب   لحرم  واعترد  علر هم  الضررب واليررد والتضر  ق. است ال  أرا
وقررال ممأررا ن ارر  الجرردار وا سررتييا  فرري ب رر  لحررم حسرر  بريجيرر  "ّ  مجموعرر  مرر  نا رريي مقاومرر  
الجدار وا ستييا  ومتضامن   أجانب   ررعوا  ر احا   است رال  أرا  فري منيقر  ال ق را  التا  ر  

  قررروا  ا حرررتالل برفقررر  مسررررتوين   اقتحمررروا المنيقررر  وأجبرررروا الم رررارك   علررررو لجرررب الرررذ ب  ّ  أ
 الهروج منها   حج  أنها منيق  عسكري  م لق  يح ر عل هم دهولها".

 22/5/2016االتحاد، أبو ظبي، 
 

 ألف فلسطيني ومجتمعها فتي  419إحصائية: في القدس  .24
 419بنحررو  2015س المحتلرر  منت ررف ال ررام قرردر عرردد السرركا  الفلسرري ن    فرري محاف رر  القررد: القرردس
 %14.6مر  مجمروا السركا  فري فلسري    و %9أفراد  ح رة ي ركا عرددنم فري المحاف ر   108ألفا و

 م  مجموا السكا  في الضف  ال ربي  المحتل . 
ووفررق جهرراز اإلح رراء المركررزي الفلسرري ني  فقررد بل رر  نسرر   الجررنس فرري المحاف رر  منت ررف ال ررام 

ذكررر لكررا  103.3أنأررو  فرري حرر   بل رر  نسرر   الجررنس فرري فلسرري    100ذكررر لكررا  103.5نحرو  2015
 أنأو  وبنفس النس   في كا م  الضف  ال ربي  وقياا غزة.  100

 %35.2سرن  بل ر   15المجتمو المقدسي مجتمو فتي  ح ة ّ  نس   األفراد الذ   تقرا أعمرارنم عر  
   وفق اإلح ااي .%6.7م ستو  سن  فةكأر   في ح   بل   نس   األفراد الذ   أعمارن2013عام 

مرر  مجمرروا السرركا   %25.1فبل رر   2013أمررا نسرر   الالجارر   الفلسرري ن    فرري محاف رر  القرردس ل ررام 
 26فرري جانررب ا حررتالل اإلسررراا لي  بلررت عرردد المسررتوينا  فرري القرردس  الفلسرري ن    فرري المحاف رر .

  ربي  المحتل .  مستوين  في الضف  ال 148م  ب    2013مستوين  نهاي  
 21/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بحرية االحتالل تهاجم الصيادين قبالة بيت الهيا .25
هل ررا ال رر  : فتحرر   حريرر  ا حررتالل ن رررا  أسررلحتها الر ا رر   اتجرراه قرروارب ال ررياد    ق الرر   -غررزة 

 منتجو الواح  المدمر في منيق  "السوداني " في ب    نيا  أمس.
د م  ال ياد   لر"األيام": ّ  زورقا  ّسراا ليا  حربيرا  اقتررب مر  أالأر  قروارب لل رياد   حترو وقال  هو 

 مساف  ع را  األمتار  وأيلق وا ال  م  األع رة الناري    كا مفاجئ.
وأ اروا ّلرو أ  ال رياد   لرم يكونروا داهرا قرواربهم وقر  ّيرالئ النرار  الرذي لرم يسرفر عر  ّ را ا   

 ار يفيف  في القوارب الأالأ .في ح   لحق  أضر 
 22/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 قوى رام هللا تجدد دعوتها لتصعيد المقاومة الشعبية حتى زوال االحتالل .26

حرررق ال ررر ب الفلسررري ني فرررري  أ لمحاف ررر  رام هللا والب ررررة  واإلسرررالمي القرررون الوينيررر   : أكرررد رام هللا
ول  القانو  الدولي ونو س وا ا يريق ا نتفاض  نو حق مكف األ كالموا ل  كفاح  الويني  كا 

 .أرضناع   أ كال والمقاوم  حتو كنس ا حتالل  كا 
 أسررال ب  انرر   ررالرغم مرر  كررا أمررسالقررون فرري بيررا   ررحافي  رردر عنهررا عقررب اجتماعهررا  وأضرراف 

للنك ر   68ووينر  ونرو اكرد فري الرذكرن   ةرضر ومحاو   ا حتالل  وا ا ال  ب الفلسري ني ت ربأ  
مهمرررا كرر  الررأم   رفضرررا لكررا م ررراريو ا قررتالا والتهج ررر والتيه رررر ال رقرري فررري  أرضرر انرر   ررائ فررري 

  ما ف ها القدس عا م  دول  فلسي  . 67التي احتل  ال ام  واألراضيالداها الفلسي ني المحتا 
حتكررار فرري ودعر  القررون "لت ر  د المقاومرر  ال رر بي  وتوسريو ال مررا المقراوم علررو منررايق التمراس وا 

الم داني والقتا ال ومي  وم اريو ا سرتييا   اإلعداممواجه  ا حتالل ومستويني  ردا علو سياسا  
جد رردا لحق  رر  الحرررب ونررو  ّرنابيررا بإضررافتها أنهرراوالتهويررد الترري تنتهجهررا حكومرر  اليمرر   الترري ت تقررد 

 أركررا منررتف   وتهد رردا  ته ررف ال رر ب الفلسرري ني و رر ا   ال أ في رردور ل برمررا  يمكنهررا أالمتيرررف 
حكوم  ا حتالل ستزيد م  تمسكنا الراس  بهع ا نتفاضر   وا  ال ر ب الفلسري ني س وا را م ركر  

 حقوق  كامل  غ ر منقو  . ّنجازتحرره الويني حتو 
 22/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 دعوات لتوحيد الخطاب الفلسطيني تجاه قضية األسرى  .27

حقوق و  وقيادا  فلسي ني  في موتمر ُعقد  وم السب   في مد ن  رام هللا  دد : محمد منو - رام هللا
  علو ضرورة توح د الهياب الفلسي ني في كا ما  ت للق  قضي  األسرن.
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قدورة فارس  "ّ  السنوا  الماضي  كان   ال     وقال رايس جم ي  "نادي األس ر الفلسي ني"
د ها في ّدارة  ال  و   علو األسرن  وذلر نت ج  للتوج ها  الواضح  م  حكوم  ا حتالل لجالل

قدامها علو س  ال د د م  الت ري ا ".  السجو  بت د د اإلجراءا   حق األسرن  وا 
"نادي األس ر"  أ  الوضو ال ام روأضاف فارس  في كلم  ألقانا هالل الموتمر السنوي الهامس ل

نفس    كا سلبي علو األداء الكفاحي هارج السجو   الت الت ق د علو كاف  المستويا   وعكس 
داهلها في مواجه  سياس  ا حتالل  علو الرغم م  كا الجهود التي تبذل علو ال   د   المحلي 

 والدولي".
كما ر د رايس النادي  مجموع  م  األفكار للمضي قدما  في دعم قضي  األسرن  ومنها الدعوة 

ا لي   كا مستوياتها  داعيا األير والموسسا  ال امل  ّلو اتهاذ قرار ويني لمقاي   المحاكم اإلسرا
ّعادة الن ر في  مو األسرن ّلو عقد لقاء تق يمي ليرئ ووسااا ال ما  والتفك ر   كا عم ق في 

     أسال ب ال ما تجاه قضي  األسرن.
 دانم بدوره  تيَرئ رايس "ن ا   وو  األسرن والمحرري "  عيسو قراقو  في كلمت  ّلو الهير الذي 

األسرن في  ا غياب الوحدة الجماعي  داها السجو   والتي استنزف  ّنجازا  األسرن  ّضاف  ّلو 
الهجم  التي تقودنا "ّسراا ا" و    الدول ال ربي  التي تس و لتجريد األسرن م  حقوقهم المالي   

 تح  ذري   ممارستهم لما يسملون  "اإلرناب".
   اإلسراا في حا م كل  مستحقا  األسرن المحرري  المقيوع  ويالب قراقو  الحكوم  الفلسي ني

منذ أالة سنوا   م  را ّلو أ  نذه الم كل  هلق  أزم  حقيقي  في ال ارا الفلسي ني    سيما وأ  
( عاما   ونم في أ د الحاج  لهذه 20ا حتالل أفرج في السنوا  الماضي  ع  أسرن قضوا قرا   )

 المه  ا .
 21/5/2016قدس برس، 

 
 المجالي: الكونفدرالية خيـر لألردن وفلسطيـن .28

ن   ه يا  وم   الكونفدرالي  ّ ي الدكتور عبد السالم المجال األسبققال رايس الوزراء  :ا عم  
نذا الحا نو ه ر لفلسي    ّ قااال   الفلسي ني    د قيام الدول  الفلسي ني  ب   دول  ودول  األردني 
 .لألرد وه ر 

 ه ي  م  مد ن  نابلس ن م م  قبا عضو اللجن  التنف ذي   100هالل لقاء ل  مو  جاء ذلر
ل ال ك   في مد ن  آد وا   فيلمن م  التحرير الفلسي ني  غسا  ال ك   والمحامي زكي كمال 

  ع  الفلسي ن    بإ رارال ربي  تهل   األم  أ   المجالي نابلس  مال الضف  ال ربي  المحتل . وب   
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القضي   ّ ها   ماليا قااال   نيال كافيا ل تحملوا المسوولي ة  الفلسي ن    غ ر مونل   تأما و  سي
 األحداةال المي  م  هالل  األجندة ّلو  ترفو أو   تكو  د نامكي    كا  ومي أ الفلسي ني   جب 

ب نهم لمدة همس مقترحا علو الفلسي ن    توقيو وأيق  لوقف ال تاام   السياسي  ال ومي  والتفاعال 
 سنوا .

المجتم ي  والسياسي  في المنيق  وهالل المفاوضا   األموركما تحدة المجالي في الكأ ر م  
 سها المجالي في المفاوضا .أكا   ر  التي اإلسراا لي  األردني 

 ّ :"   مضيفا  "األرد ل  ي يش بدو  فلسي   وفلسي   ل  ت يش بدو   األرد " ّ وقال المجالي 
وقد يالب ف ها عدة   قبا ال د اآل بنيام   نتنيانو  ريد تيب ق الكونفدرالي   اإلسراا ليالوزراء رايس 

الكونفدرالي  ت ني مجلسا ت ري يا م تركا وحكوم   أ موكدا   مرا  وكا  الجواب واضحا ل   الرف 
 اقي المهما  و   م  واقت اد وهارجي أ  السلي  ال ليا تكو  لها أالة مهما  أو   م ترك  منا ف 

ال الحيا  وما  وا عياءالمركزي  في الحكم  ّنهاءويجب   تكو  م   الحيا  الحكوم  الم ترك 
  هتاره ال  ب".

 22/5/2016الدستور، عمَّان، 
 

 الشهر الحالي "إسرائيل"أردوغان يأمل بإنجاز المصالحة مع  .29
اتفائ م الح  ب    ّنجاز أعرب الرايس التركي رجب ي ب أردوغا  ع  أمل  في :وكا   – نقرةأ

 ّسراا ا وتركيا في القريب ال اجا وربما هالل ال هر الحالي.
ّسراا ا أعرب  ع  است دادنا إلدهال  أ   وأضاف أردوغا  في حد ة لقناة الهبر التركي  المتلفزة

  غ ر أنها   تزال ترف  ّدهال  ضااو م  دول أهرن. وتا و أ  ال ضااو ّلو قياا غزة عبر تركيا
 تركي  أهرن   تزال مدار الهالف ننار ميالب

وأكد أردوغا  أ  تركيا مست دة لتكو  مسوول  ع  ترميم البنو التحتي  في مجالي الياق  والمياه في  
 .ا ّلو نذا ا قتر  ي أ  ّسراا ا تن ر بإ جاب ّلوقياا غزة  م  را 

س تم ت ادل السفراء ب   البلد   علو الفور وأكد الرايس التركي أن  ّذا تم ّنجاز ا تفائ بهذا ال ة  ف
 وأ  ال القا  تتهذ منحنو ّ جابيا.

 22/5/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 اإلسرائيلي الكويت تستنكر ملصقًا في األمم المتحدة يصور القدس عاصمة للكيان .31
ستنكارنا ال د د   أعرب  الكوي  نيا   ع  من م  الت او  اإلسالمي  أمس  ع  رفضها وا": كونا"

عا م  أبدي  لل  ب "القررردس الرمحتل   رقي لمل ق جداري ّسراا لي فري مقر األمم المتحدة ي رور 
 ."ال هودي

جاء ذلر في هياب وجه  مندوب الكوي  الداام في األمم المتحدة السف ر من ور عياد ال ت بي 
 م المتحدة  ا  كي مو .  فت  رايسا  للمجموع  اإلسالمي  ّلو األم   ال ام لألم

فري مبنو األمان  ال ام  لألمم المتحدة ن ر عددا  م   "اإلسراا لي "وكا  م ر  للمل قا  
القدس عا م  "المل قا  الجداريررر  ي رهررر أحدنا  ررورة قربرر  ال هرررة   كا  ارز ومكتروب عل ررها 

 ."ّسراا ا األبدي 
ميال ا   اتهاذ  "هية  قانونيا  وسياسيا  وأهالقيا  "  دة  اعت اره ودا  السف ر ال ت بي المل ق الجداري 

ّنان  للدول األعضاء في من م  الموتمر اإلسالمي ومنها فلسي    ّجراء عاجا إلزالت  لكون  يمأا 
وأغلبي  الدول األعضاء فري المن م  الذ   يحترمو  القانو  الدولي والت ري ا  المت لق  بهذا ال راا 

 ي المستمر.الرمةساو 
وأكد ال ت بي في رسالت  ّلو األم   ال ام أ  نذا المل ق  ت ار  م ا رة مو قواعد القانو  الدولي 

 التي تح ر ضم األراضي  القوة. 
 22/5/2016الخليج، الشارقة، 

 
 الجامعة العربية تطالب مجلس األمن بإعادة النظر في آلياته .31

م   ال ربي  نب ا ال ربي مجلس األم  الدولي ّلو دعا األم   ال ام للجا وكا  : - القانرة
ا ضيالا بدوره ّزاء قضايا المنيق  م  أجا حفظ السلم واألم  الدول     وضرورة ّ ال  نذا 
المجلس وا عادة الن ر في  احت  ون ام ال قو ا   ووج  انتقادا  حادة ّزاء عجز المجلس ع  القيام 

 وحفظ السالم.  الدور المنوط    في ّنهاء النزاعا 
وتساءل ال ربي في كلمت  أمام ا جتماا الت اوري الم ترر ب   الدول ال ربي  والدول األعضاء في 
مجلس األم  علو مستون السفراء أمس السب   ك ف يمك  تبرير استهدام حق النق  الف تو لمنو 

الدماء  كما انتقد   دور قرار م  المجلس بوقف ّيالئ النار في ّحدن منايق النزاا م  أجا حق 
 ت اما المجلس مو قضايا التسلح النووي وانت ار أسلح  الدمار ال اما.

 22/5/2016الخليج، الشارقة، 
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 في الخريف اجتماع باريس لتأكيد معايير السالم ومناقشة جدول زمني إعدادًا لمؤتمر ثان  : فالس .32
م روا م  هير ا ستييا  علو  حذر رايس الوزراء الفرنسي مانويا فالس: عبد الرووف أرناووط

ت يدم "لمناس   زيارت  لفلسي   األسبوا الحالي  "األيام"حا الدولت    وقال في حد ة هاج لر 
م ا ستييا  أقولها   راح : ن م  ن  ي ّيقاف ". وأضاف "ديموم  الدول  الفلسي نيل    كا أكبر بتقدل

 ."اإلسراا ل   ا ستييا  وأنا د اإلحساس  المسووليل  لدن القادة 
وأ ار رايس الوزراء الفرنسي ّلو أ  ا جتماا الوزاري الت اوري المقرر في ال ا م  الفرنسي  

للتةك د   كا جماعيل علو م ا  ر  وم ادئ اتلفائ السالم  " اريس  وم الأالة م  ال هر المقبا يةتي 
رف بها  وضمانا  أمنيل   وم ا  ر والتي ن رفها أيضا والمتمألل  في حال قاام علو دولت    حدود م ت

ّعادة ّيالئ د ناميل  ّ جابيل  ب   اإلسراا ل    والفلسي ن     ووقف ا ستييا    بناء الأق  في سب ا 
 ."والتنمي  ا قت اديل 

وأضاف: وين  ي أيضا مناق   جدول زمني    سيلما م  أجا التقدم  اتجاه موتمر أا   نرغب 
 ه ني كاف  المواضيو التي  ن  ي وض ها علو الياول  في اجتماا  اريس.بتن يم  في الهريف  ونذ

نقتر  لقاء جد دا في الهريف  ويكو  نذه المرلة  م ارك  "وتا و: ّن   حقا   جتماا حزيرا   
الفلسي ن    واإلسراا ل     ونأمل    كا كب ر دعم السلي  الفلسي نيل  لم ادرتنا. وما  جب ف ل  اآل   

اا الجميو    سيلما اإلسراا ل      ة ل نذه الد ناميل  في م لح  الجميو  وفي م لح  السالم  نو ّقن
 ."وفي م لح  األم 

نرن ضرورة ّ رار الدول ال ربي    كا وأ ق في أي  م ادرة إلعادة "ولف  مانويا فالس ّلو أن  
 ."ّيالئ عمليل  السالم

 22/5/2016األيام، رام هللا، 
 

 وروبي ينتقد عمليات الهدم في الضفة الغربية والقدساالتحاد األ  .33
جدد ا تحاد األوروبي انتقاده عمليا  الهدم اإلسراا لي  التي يال  ماا  : عالء الم هراوي  -رام هللا 

 .المنازل الفلسي ني  منذ بداي  ال ام الجاري في الضف  ال ربي  والقدس
مرة أهرن نذا األسبوا المنحو الموسف الذي  لقد تةكد"وقال ا تحاد األوروبي في بيا   حفي 

و ل  ّلي  األمور م  ناحي  عمليا  الم ادرة والهدم منذ بداي  ال ام   ما في ذلر مساعدا  
ّنساني  ممول  م  قبا ا تحاد األوروبي  م  هالل عمليا  الهدم التي يال  مساك  موقت  في 

 ."E1سماة جبا ال ا ا  ح ة أقيم تجمو بدوي في المنيق  الم
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لقد واجه  التجم ا  البدوي  في منيق  وسع الضف  ال ربي  عمليا  متكررة م  الم ادرة "وأضاف 
والهدم في األعوام األه رة  في ّيار هيع ج لتها في أمس الحاج  ّلو المساعدا  اإلنساني  

 ."لتفادي أ   نتهي بها األمر ّلو الترح ا القسري م  منايقها
ا تحاد األوروبي ي ار    كا حازم سياس  ّسراا ا ا ستيياني  التي تتهذنا "  و دد البيا  علو أ

في نذا اإليار   ما ف ها عمليا  الم ادرة والهدم وبناء جدار الف ا في منايق تت دن حدود هع 
 ."  واإلهالء والترح ا القسري 1967ال ام 

 22/5/2016االتحاد، أبو ظبي، 

 
 ية في تاريخ الدولة العبريةحكومة نتانياهو.. األكثر فاش .34

 "ّسراا ا ب تنا"اتفق هبراء ومسوولو  فلسي ن و  علو ان   ضم زعيم حزب : األناضول -القدس
أفي دور ل برما   وزير الهارجي  السابق  ّلو الحكوم  اإلسراا لي  فإنها ستكو  األكأر يم ني  وفا ي   

 في تاري  الدول  ال بري .
  علو أن    أفق ألي حا سياسي مو الفلسي ن     بوجود حكوم   رأسها ويجمو الهبراء والمسوولو 

وزير  "الب   ال هودي"بنيام   نتانيانو وتضم في عضويتها ل برما  وزعيم حزب  "الليكود"زعيم حزب 
 الت ليم نفتالي بن  .

 ا ضم وكان  التيورا  السياسي  تسارع  في ّسراا ا هالل األيام الماضي   ف  د أ  كا  متوق
الوسيي ّلو الحكوم   فضا نتانيانو ضم ل برما  وعر  علي  حق     "الم سكر ال ه وني"حزب 

 "الليكود"الدفاا لتكو  نذه الق   التي ق م   هر ال   ر في عالقت  مو القيادي القوي في حزب 
 م  من   . استقالت مو ي  ي الو  الذي أعل    الجم    

 
 خيرة في إسرائيل؟األ إلى ماذا تؤشر التطورات

كما نو واضح "قال د.س  د زيداني  المحاضر في جام   القدس والهب ر في ال وو  اإلسراا لي   
ّعادة  فإ  ّسراا ا علو مستون القيادة تنجرف نحو اليم   المتيرف  فهذه الحكوم  التي تو ر علو 

وبدوره قال أحمد  ."1948ت ك ا نفسها ني الحكوم  األكأر يم ني  منذ قيام  ّسراا ا عام 
التيورا  التي جر  في ّسراا ا "المجد ني  عضو اللجن  التنف ذي  لمن م  التحرير الفلسي ني   ّ  

موهرا تدلا علو أ  ننار م ا كب ر نحو الفا ي  في الحكوم  اإلسراا لي   كما وقو سا قا في أورو ا 
ال نا ر المتيرف  والفا ي  ّلو  تقل انقبا الحرب ال المي  الأاني   ما ف ها في ألمانيا  ح ة 

 ."السلي 
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المجتمو اإلسراا لي يم ا منذ سنوا  نحو التيرف وال ن ري  ولك  النزوا " وأضاف المجد ني ّ 
نحو الفا ي   ما في ذلر ضد ال هود م  الجنسيا  المهتلف  مأا األأ وب    وال رق    عالوة علو 

 ا حتاللس في السياسا  والت ري ا  وأيضا في سياس  ال رب الفلسي ن    فإ  نذا األمر  ن ك
السا ق  ومحاول  تدم ر حا الدولت    لالتفاقيا التي تم ا أكأر نحو رف  أي حا سياسي والتنكر 

 ."وم ادرة األراضي وندم المنازل ا ستييا م  هالل 
ننار ت ا م "ل ا وقال ويتفق وديو أبو ن ار  الهب ر في ال وو  الحزبي  اإلسراا لي   مو نذا التح

للفا ي  داها أروق  الحكم في ّسراا ا ونذا ما يقر    ّسراا ل و  أيضا  م  ف هم رايس الوزراء 
. وكا   ارار قال في مقابل  مو القناة اإلسراا لي  ال ا رة مساء "ال ما ّ هود  ارار"األسبق م  حزب 

م برا ع  أمل  أ    يسفر اسناد حق     " ي الحكوم  اإلسراا لي  ت اني بداي  نزعا  فا"الجم   ّ  
 ."ج اي  أم   انظ جدا"الدفاا ّلو ل برما  ع  

 
 لماذا استقال يعالون؟

الحد ة ع  نزو  الحكوم  اإلسراا لي  نحو الفا ي  عبر عن    كا واضح الوزير المستق ا ي الو  
علو ّسراا ا والليكود  ننار قون متيرف  وهي رة استول "الذي قال في موتمر  حفي الجم   

حارب   كا قوتي ضد التيرف " . وأضاف"في ويننا وتهدد  المس  سكان  ا ستقرار وزعزع 
وال نف وال ن ري  في المجتمو اإلسراا لي  والتي تهدد أ ات  وتتسرب أيضا ّلو داها الجيش 

 ليا وقضاة اإلسراا لي متسب   ل   الضرر  حارب   كا قوتي ضد محاو   المس  المحكم  ال
. وكان  "ّسراا ا  وني عمليا  ستسبب نت جتها ضررا كب را لسيادة القانو  وقد تكو  كارأي  لل الد

نذه المرة األولو التي  تحدة ف ها ي الو   راح  ع  المنحو الهي ر في ّسراا ا   د هالفا  في 
 الرأي مو نتانيانو في األ هر األه رة.

 
 يعالون  -فحوى خالفات نتانياهو

وبدأ  الهالفا  عندما أ ر ي الو  علو وجوب محاكم  الجندي اإلسراا لي الذي أيلق النار علو 
 رأس عبد الفتا  ال ريف في مد ن  الهل ا في آذار الماضي ما أدن ّلو است هاده.

جنودنا ليسوا قتل   ونم ي ملو  "وكا  نتانيانو رد علو دعوا  محاكم  الجندي اإلسراا لي  القول 
فيما  "ل  وآما أ   جدوا اليريق إلجراء تواز  ب   ال ما الذي ارتكب والسيائ ال اما للحدةضد قت

 ّيالئ سرا  الجندي اإلسراا لي هالل ت انرة تضام  م  . ل برما  ّلودعا 
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وفي الهامس ع ر م  ال هر الجاري دعا ي الو   هالل حفا استق ال في مقر وزارة الدفاا 
القول   راح  كا ما  ريدون  حتو ولو كان  اقوالهم   "قادة الجيش الو  اإلسراا لي  في تا اب ب 

 ."تتما و ومواقف القيادة ال سكري  الرفي   أو المستون السياسي
رايس الوزراء  دعم الجيش اإلسراا لي "ورد نتانيانو فورا علو ذلر في ت ريح مكتوب قال في  

سراا لي نو جيش ال  ب وين  ي أ    قو هارج الجيش اإل "مستدركا"ض ايا وجنودا   ورة ميلق  
 ."الهالفا  السياسي 

 ذكر أ    هالفا  ب   نتانيانو وي الو  حول قياا غزة او حا الدولت    فكالنما قادا الحرب 
 علو غزة وكالنما  تهذا  موقفا رافضا لحا الدولت  .

 اب مفتوحا أمام عودت  ولك  نذه نا يوي ملف ي الو  علو الرغم م  استقالت  فإ  ي الو  أ قو ال
  أنوي ترر الحياة ال ام   وفي "المرة لربما لمنافس  نتانيانو نفس  وقال في موتمره ال حفي الجم   

 ."المستقبا سةعود كمر ح لقيادة ويني 
 ة  نتانيانو ت مد  ا عتقادالذي يقوده نتانيانو ح ة يسود  "الليكود"وي تبر ي الو  م  ك ار قادة 

 ."الليكود"  اده لمن   مستق ال م  منافست  علو رااس  ّ
التيورا  الداهلي  اإلسراا لي  ت ني  األساس أمري   األول ونو أ  نتانيانو ل  " وقال ابو ن ار

نما أيضا ضما  عدم وجود أي   تردد بهداا أي  هج م  أجا الحفاظ ليس فقع علو من    وا 
 ."منافس قوي ل 

اني فهو أ  نتانيانو   يكترة    الوضو الداهلي و  اإلقليمي و  الدولي فةنم أما األمر الأ" وأضاف
 ." يء  النس   ل  نو نتانيانو نفس  ونو مست د لضرب أ دقاءه قبا ه وم  في سب ا ذلر

 
 هل ينافس يعالون نتنياهو مستقباًل؟

 "الليكود"الكأ ر م  قادة نار "ن نو أمر وارد وقال "االيكود" رن أبو ن ار أ  اإلن قائ في داها 
غ ر راض   ع  نتانيانو ومنهم الوزير السابق جدعو  ساعر الذي استقال واعتزل الحياة السياسي  

في مواجه  أي حرار ضده فإ  نتانيانو  ران  علو أمري : األول  غياب أي " ولكن  استدرر ."موقتا
 ."أكأر م  كرنهم لنتنيانو حرار ضده والأاني ونو األنم أ  ه وم  يكرنو    ضهم ال   

 
 في إسرائيل على الفلسطينيين؟ كيف ستؤثر التطورات

بتقد رنا فإ  الهير  تمأا  انتقال "يقول المجد ني  المقرب م  الرايس الفلسي ني محمود ع اس  
التيرف في ّسراا ا ّلو مرحل  جد دة  وني الفا ي   سيكو  ل  أأر كب ر علو ال ملي  السياسي  
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ما سوف نلح   نو أ  ننار ت   د عدواني ممنهج م  قبا " . وأضاف"ملي  السالموعلو ع
وسوف  واج    مود كب ر م  قبا ال  ب الفلسي ني و التالي فإ  م   تحما مسوولي   ا حتالل

 ."تفجر األوضاا في المنيق  نو نتانيانو وحكوم  اليم   المتيرف والفا ي
اإلدارة األمريكي  م  ال ملي  السياسي  م  أجا  انسحابست الل نتانيانو يحاول ا" وتا و المجد ني

محاول  فر  حقااق علو األر  بهدف ّنهاء حا الدولت   ويحاول تحدي المجتمو الدولي م  
مجموع  ال ما الدولي  التي ستجتمو في  اريس   جتمااهالل است ائ هيوات  السياسي  الداهلي  

 ."وتمر للسالم في المنيق حزيرا  المقبا للتحض ر لم 3 وم 
 وأضاف "التيورا  في ّسراا ا سيكو  لها تةأ رنا السلبي علو الفلسي ن   " أما أبو ن ار فقال ّ 

 ."الوضو لم يك  أفضا قبا توسيو الحكوم  ولكن  علو األرجح سيكو  أسوأ مما نو علي  اآل "
لفلسي ن    بتهرب  المستمر م  كا نتانيانو لم يك  متحمسا لتقديم أي  يء ل"وأ ار ابو ن ار أ  

المفاوضا  ولك  في نذه المرحل    رغ   لدن نتانيانو للت   د الم داني ألن    ستانافالمحاو   
 ." درر  ة  كلفت  ستكو   ان  

ستيالعا  الرأي ال ام اإلسراا لي ت هر أ  الجمهور اإلسراا لي أيضا  نحرف "ازيداني  بدوره قال د.
الواسو وال اما نحو اليم     ي يي أي أما   ة  التقدم نحو السالم او  ا نجرافونذا نحو اليم   

الحا السياسي مو اليرف الفلسي ني وينذر بهالفا  و راعا  ليس فقع مو اليرف الفلسي ني 
نما أيضا أيراف ّقليمي  ودولي   ما ف ها الو يا  المتحدة األمريكي  . تيرف ل برما   ه ف "وا 

علو أ  ل برما     هتلف ع  نتانيانو وحتو ي الو  في  والمسوولو   ن    وأجمو المحللو  الفلسي
 مواقف  السياسي  م  الفلسي ن    ولك  عدم وجود هبرة عسكري  لل برما  واندفاع   ج ل  هي را.

ّدهال ل برما  ّلو الحكوم  ك رير في الحكوم  وتسلم  من ب وزير الحرب " وقال المجد ني
 ."دفاا( ي ني المزيد م  التيرف)ال

ولك  سياسا  الحكوم  اإلسراا لي  ّ  " واستدرر عضو اللجن  التنف ذي  لمن م  التحرير الفلسي ني 
كا  م  هالل ضم ل برما  او الممارسا  علو األر  ستج ا ّسراا ا تواج  عزل  دولي  متزا دة 

 ."سي ومقاوم  عن دة وقوي  م  ال  ب الفلسي ني وقواه السيا
  اعتقد أ  ل برما  سيسارا ّلو ضرب قياا غزة   كما  هدد دوما   ّذ م  " بدوره قال أبو ن ار

الم لوم أ  قرار السلم والحرب نو ب د القااد األعلو للقوا  ال سكري  اإلسراا لي  ونو نتانيانو الذي 
 . ولك  د."  غ ر قاام  ال ومغزة في المستقبا القريب ما لم تحدة تيورا  اجتيا   اراه ي در قرارا 

ل برما   ه ي  مرك   وم قدة ولك  الهالف الداار في ّسراا ا نو حول  الحيات  " زيداني قال
كوزير )للدفاا(  فهذه الحق    ني األنم   د رااس  الوزراء  ول برما  كما نو م روف   هبرة 
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ا ني في غنو عنها  أما في عسكري  ل  وعلي  فإ  أم  مهاوف م  أ   ورط ّسراا ا في م اك
 ." ت لق  المسار السياسي مو الفلسي ن    فإ  مواقف    تهتلف ع  نتانيانو

 22/5/2016، الرأي، عّمان
 

 مغازلة نتنياهو بتعديل مبادرة السالم العربية!! .35
 ياسر الزعاترة 

بي  أبد  است دادا نقل  القناة ال ا رة ا سراا لي   ع  م ادر دبلوماسي  غربي  قولها ّ  دو  عر 
إلدهال ت   را  علو م ادرة السالم ال ربي  م  أجا استاناف مفاوضا  السالم  مو حوافز تت لق 
بت   ر في ال القا  ب نها وب   الكيا  ال ه وني. وذكر  أ  رسااا بهذا اله وج تم نقلها عبر 

 نرة حتو ي ود ّل ها م  جد د.توني بل ر الذي ي ما مقاو  لدن نتنيانو  ب نما   يكاد ي ادر القا
م  ال  ب الت ويا علو تسريب م  نذا النوا في األوضاا اليبي ي   لك  م لوما  كأ رة ع  
رسااا غزل سري   و  ضها علني مو الكيا  ال ه وني  فضال ع  م ادرة السيسي األه رة تدف نا 

 للت ايي مو نذه األن اء  والتوقف عندنا مليا.
  ال ربي  ّلو الترح ب بهياب السيسي الم ار ّلي   فهذا ي ني أن  قد ح ا وح   ت ادر الجام 

 علو ضوء أهضر م  عدد م  الدول ال ربي  أيضا  وأ  ما يستت و م ادرت   ار جديا.
 حيح أ  نتنيانو كا   الت الوقاح  ح   رد علو الم ادرة  ضملِّ المتيرف ل برما  ّلو حكومت   لك  

   بدو أكأر يم ني  م  نتنيانو؛ وا   أضاف فجاج  في الير  في      ال حيح أيضا أ  األه ر
 األحيا .

علو أ  السوال األكأر أنمي  ننا نو ذلر المت لق  يبي   الت ديال  علو الم ادرة ال ربي  التي يمك  
ال لم أ  ت ري نتنيانو  أو تدف   لقبولها  وما ني ال نا ر التي ستيالها الت ديال  في الم ادرة  مو 

أنها وافق  عمليا  وفي قرارا   حق  م  قبا ال رب علو ما يسمو ت ادل األراضي )ت ريو 
حا متفق "المستوينا  الكبرن بت ب ر أدئ(  فضال ع  تجاوزنا لمسةل  الالجا     الحد ة ع  

   ونو ما ي ني عمليا  يب حق ال ودة  وا كتفاء  الت وي   أل  نذه القضي  موضو ّجماا"علي 
في الكيا  ال ه وني؛   ي ذ عنها   يم   و  يسار  ونتذكر ننا ك ف رد  تس بي ليفني علو 

 48عريقا  كما ك ف  وأااق التفاو   القول ّ  الرقم الذي سي ود ّلو األراضي المحتل  عام 
ّعادة  آ ف  10)قال  ّسراا ا ي  ا( نو  فر  وذلر ح   حدأها ع  أ  أولمر  قد وافق علو 

 سنوا !! 10مال   (  وعلو مدن  10آ ف م  حوالي  10لوا )ته 
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 -  وكذلر مفاوضا  ع اس2000ي لم الجميو أ  ما أف ا مفاوضا  كامب ديف د   ف ال ام 
أولمر  ني قضي  القدس  فها سي دل ال رب الم ادرة علو نذا ال   د  علو نحو  رضي 

 نتنيانو؟!
      ال رب علو الم ادرة ل   رضي نتنيانو  ةي واقو الحال أ  أي ت د ا يمك  أ   تورط في

حال  أل  سقف  ال ملي نو دول  منزوع  السال  في حدود الجدار  أي علو حوالي ن ف الضف  
ال ربي   مو قياا غزة  م  دو  المسل  القدس ال رقي   ما ي ني أ  ما ي دنا    ال رب عمليا  نو 

حتالل  واست ادة ألجواء مدريد وأوسلو   أكأر و  أقا  عملي  سياسي  وتيبيو لل الق  مو دول  ا 
حدود "م  دو  التو ا عمليا ألي حا سياسي  اللهم سون تكريس الواقو الران   ممأال في دول  

  و  رعي  عربي  ودعم عربي  ولي دو الموق  دااما  مرور الوق   كما قلنا في سيائ "الجدار
ة ع  التنازل ع  الجو    كما ك ف ال ها ن   فل  يكو  الحد ة ع  م ادرة السيسي. أما الحد 

 كافيا أيضا.
الم     أن  نذه الجريم   حق القضي  الفلسي ني   تةتي وسع مواجه  مو عدوا  ّ راني  أو لنقا 
حريق أ  لت  ّ را   ونا نو ي ب في  الح الكيا  ال ه وني  لكن   هدم م  زاوي  أهرن الدعاي  

 را وسع عناقها مو روسيا التي تزا د علو ال رب في هدم  ال ها ن (  ما ي ني أ  اإل راني  )ليس كأ
النزيف سييول  وس وا ا وضو الحب في ياحون  األعداء  وفي كا األحوال بتوقيو ّ را  والدول 
ال ربي   أو لنقا بتوقيو المحوري  اللذ   اتفقا علو ضرب ربيو ال رب  أي المحور اإل راني ومحور 

 ة المضادة ال ربي.الأور 
نذه أسوأ الس ناريونا  التي يمك  الحد ة عنها به وج ما  جري في المنيق   أي استمرار نزيف 
ال رب وا  را  م  جه   مو مزيد م  هدم  األجندة ال ه وني  م  جه  أهرن  فها سيحدة ذلر  

نم علو قواسم أم  نت ر ال قا في اليرف    فتكو  تسوي  ووقف للحريق وت ايش  وم  أم تفا
م ترك ؟   ندري  لك  ت اعد ا نتفاض  الفلسي ني  قد يقلب الياول  في وج  الجميو  وي حح 
البو ل   وا   بدا ذلر    ا في  ا سلي  فتح التي رحب   م ادرة السيسي  وسترحب  ةي هيوة 

   وربما في عربي   ااس  أهرن. مو ذلر   قو أملنا قااما في ح وي    بنا و سال    ا   م  جه
 جنو  نتنيانو وغيرست  م  جه  أهرن.

 22/5/2016، الدستور، عّمان

 

 

 



 
 
 
 

 

 27 ص                                              3941 العدد:        22/5/2016 األحد التاريخ: 
  

 نتنياهو.. يخادع مرة أخرى! .36
 جيمس زغبي

علو مدار أسابيو مفاوضا  علني   تهدف ّلو  "بنيام   نتنيانو"ها  رايس الوزراء اإلسراا لي 
ا اتالفي . ولكن     ورة  ّلو حكومت  "ا تحاد ال ه وني"   رايس كتل "ّسحائ ن رتزوج"ضم 

اليم ني  "أف جدور ل برما "  وبد   م  ذلر ضم  "ن رتزوج"مفاجا  ف ا ال كس تماما   ح ة أسقع 
 المتيرف ّلو حكومت .

وقد أ اب نذا التحرر اإلسراا ل    وكأ ري  في  قي  دول ال الم  الدن  . وقبا  وم واحد فقع م  
  "ن رتزوج–نتنيانو "م لق   الل برال      ة  أفق ااتالف ّعال  نتنيانو  سال ل اب     ال

 واعتمد  تقد راتهم علو التفك ر الحالم أكأر م  التحليال  السياسي  المنيقي .
  لتهف ف الض وط الدولي  علو "م تدل "وتكه  ال     ة  الوحدة يمك  أ  تج ا الحكوم  

دالفتا  السيسي المساعدة في تسه ا ّسراا ا. وقبا  وم    عندما عر  الرايس الم ري عب
بيان   متتا      ويدا  المقتر   "نتنيانو"و "ن رتزوج"محادأا  السالم اإلسراا لي  الفلسي ني   أ در 

 الم ري  وسارا الم لقو  ّلو اإلعراب ع  تفاولهم.
لمتيرف  ّلو حكوم  نتنيانو ا "ا تحاد ال ه وني"وعلو رغم ذلر     زال ال    ي تبر أ  دهول 

 مأا   وأيق  تةم   لضما  عدم تة  د أو اتهاذ ّدارة أو اما أي  ّجراءا  غ ر مالام  تجاه ّسراا ا في 
فكرة "األمم المتحدة  ه ي  ت ي ا حكوم  الوحدة اإلسراا لي  اله  . واعتبرنا أحد الكتاب اإلسراا ل    

 هدا اليسار ليمنح حكومت  ورق  تو    علو رغم أنها هيوة تقل دي  يف لها نتنيانو  ح ة "ع قري 
 يستر بها عورة سياسات  ا ستيياني  ال دواني  المستمرة في األراضي المحتل .

  كا منهما ألس ا   الها    في نجا  تمأ لي  الوحدة "ن رتزوج"و قدر ما رغب نتنيانو و
  الذي تجرأ "ي لو   مو ي "الم ين     قدر ما  اء   الف ا. وزاد حنق نتنيانو م  وزير الحرب 

. وأراد نتنيانو "في ا عترا  علو ا ستهدام المفرط للقوة"موهرا  بإعرا   ع  حق جيش ا حتالل 
راغب في قبول الدور  ولكن  أراد أيضا  منا ب وزاري  رايسي  أهرن  "ن رتزوج"استبدال . وبدا أ  

ا اتالف  ولك  كا  م   ةن  أيضا  لكتلت . وكا  ذلر  تيلب م  نتنيانو استبدال  ركاء آهري  في 
 تفكير تحالف جناح  اليم ني.

وفي  ا استمرار حاجت  لوزير دفاا غ ر مأ ر للمتاعب  وتوسيو أغلبي  الت وي  في حكومت  
  "أفج دور ل برما "ا اتالفي   تحول نتنيانو   ت  ّلو اليم   ودعا وزير الهارجي  السابق المتيرف 

! لالنضمام ّلو حكومت   وعر  "الهون "ال رب اإلسراا ل     "قيو رووس" الذي دعا ذا  مرة ّلو
 علي  حق    الدفاا.
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 وفي ضوء ذلر  ك ف نتنيانو ع  المالمح الرايس  لفلسف  حكم .
فهو مراوس ماكر  وعلو رغم هداع  لليسار م  ح   ّلو آهر  فهو في جونره متيرف يم ني. 

 "ن رتزوج"أو تقديم ال دال  للفلسي ن   . وحتو ّذا انضم  وليس  لدي  رغ   في ّنهاء ا حتالل
 اتالف   فل  يكو  أكأر م  ورق  تو  ت يي سوأة نتنيانو في مواجه  انتقادا  ال رب  وليس 
هيوة جادة نحو السالم. وتجدر اإل ارة أيضا  ّلو أ  نتنيانو ض  ف  ويهاف دوما  م  اآلهري  

لو جانب ّيمان  ال م ق  الحفاظ علو السييرة  داها وهارج حكومت   مم   تحدلو   سليت . وا 
   ي هر قلق  م  هالل الحفاظ علو سيوت  ال ه ي ."أراضي ّسراا ا"ال هودي  علو ما يسمي  

ويحدد نذا  الهدفا  ما  ريده نتنيانو  ويوضحا  تنمُّره ومراوغات . وفي ح   كا  سلوك  مهزيا  
ك    وآهري   وا لو  تمك   حكم  اآلأم. ومألما أ ار ي  واألمر دوما   كذلر كا  سلور اإلسراا ل  

ّ  المجتمو اإلسراا لي في وضو هي ر  في  ا "أحد قادة القوا  اإلسراا لي  األسبوا الماضي فر
. وحتو مو وجود كأ ر م  ال ه يا  المتيرف  في حكوم  نتنيانو  "تسامح  مو ال نف ال ن ري 

يستم   م  أجا ا نضمام ّلو نذا ا اتالف لحما ت  م  المنتقد    "ن رتزوج"كا  زعيم الم ارض  
في ال رب. ويوا ا األوروب و  التهد د  فر  عقو ا  في وج  البناء ا ستيياني المستمر علو 
األراضي المحتل . وفي نذه القضي   التحد د  أ هر نتنيانو تيرفا  منقيو الن  ر. وأأناء فترة تولي  

المستوين    ةكأر م  ما  ألف. وعلو رغم نذا السلور  سمح األوروب و   المن ب  زاد عدد
ك     فقد أعربوا مرارا  وتكرارا  يألنفسهم  الت ر  لإلسكا  والتنمُّر م  قبا نتنيانو. وأما  النس   لألمر 

. ومو كي يع  استيااهم م  السياسا  ا ستيياني  لنتنيانو  وتدهل  الفج في السياسا  الداهلي  األمر 
 35كي  اآل  منح حكومت  حزم  مساعدا  مدتها ع رة أعوام وتقدر بنحو ينذا تناقش اإلدارة األمر 

مليار دو ر  ب نما  تيلو نتنيانو  بدعم م  حلفاا  في الكونجرس  ّلو الح ول علو ما  تراو  ب   
 مليار دو ر. 50و 45
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  ونو موسس  تفك ر استرات جي لبناني    تولو "ب   المستقبا"علو مدن  وم   متتال     أتا  لنا 
و ... فر   ا ستماا ل دد  رعا تها الرايس اللبناني األسبق أم   الجم ا  ويد رنا ال د ق سام منسل

  سياقا  ا تفائ "ماوي  سايكس بيكو"هم في م  ال احأ   والمهت    والسياس     والتحاور م 
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األ هر وتداعيات   ون رة ّلو مستقبا المنيق  في السنوا  القادم   وأحسب أن  كا  حوارا  غنيا  
 ومأمرا  ومتنوعا .

ب   الم ارك   م  عدة دول وهلفيا   "التوافقا " تك ف  نقا ا  ال وم   في  كفيا  ع  جمل  م 
 الرايس   منها:حول عدد م  ال ناوي  

بيكو   ُيقرأ منف اَل ع  جمل  ا تفاقا  والم اندا  التي أعقبت   م  وعد بلفور  –( أ  سايكس 1)
ّلو لوزا  مرورا   سيفر وسا  ريمو   وأ  جمل  ا تفاقا  تلر  ني م  أعيو الم رئ واإلقليم  كل  

وحرم   و ا  متةسس   م  حقها في  وهرااي   أن ة دو   ل  وب غ ر قاام   أو غ ر مكتمل  الت كا 
 الدول  وتقرير الم  ر  مأا الفلسي ن    واألكراد.

( أ  ا تفائ المذكور كرس وقااو المنيق  وم ييا  مجتم اتها في ح ن   ولم  ن ئ وض ا  جد دا  2)
ولتي  اعتسافا   فالمنيق  الهارج م  سنوا  الحكم ال أماني الأق ا  لم ت هد م  قبا قيام كيانا  د

  وأ  نذا ا تفائ قد  مد برغم الهجاايا  التي "المد ن  الدول /"دستوري   وغلب علو ت كلها يا و 
 لم تتوقف ضده  يوال ماا  عام.

( وتبلور ّجماا الم ارك   علو رف  ت ل ق كا أس اب ف ا دول المنيق  الم مول   سايكس 3)
كارأ  التي ت ي ها نذه الدول  ّنما ي ود بيكو  علو م جب ا تفائ  فالف ا الذي أفضو ّلو ال

وعجزنا  "الحكم الر  د" األساس  ّلو ف ا أن متها الحاكم  المت اق    في هو  غمار تجرب  في 
  دول  جميو أبنااها وبناتها  ال تم  ز  دول  الموسسا  "دول  المواين  المدني  الحد أ "ع  بناء 

 وسيادة القانو .
ركا  ّلو است  اد ت ر  المنيق  لسايكس بيكو جد د  وألس اب عد دة ( اتجه  غالبي  الم ا4)

منها أ  القوة الدولي  المتحكم   الم هد الدولي ال وم  لم ت د لد ها القدرة التي توفر  لفرنسا وبرييانيا 
قبا ماا  عام  علو فر  ما تريد وكيفما تريد وساع  تريد ... وأ  القون اإلقليمي  تل ب دورا  

   اتو ال وم  قون يحسب حسابها ... "الالدولت   "ما  في تقرير مستقبا المنيق   وأ  الالعب   مت ا 
أم أ  مستقبا ألي اتفائ للتقسيم م  دو  موافق  األمم المتحدة ومجلس األم   نانير ع  ت ا م 

 قدرا    وب المنيق  ومجتم اتها علو المقاوم .
في م  م دول  "أزم  نوي "  فقد أقر جميو م  تحدة بوجود "الهويا  القاتل "( أما مسةل   راا 5)

المنيق   ّ  لم نقا جمي ها  وا  نويا  فرعي  وأانوي  في يريقها للتبلور والت اعد  ب د أ  ما 
مقاوم  الهويا  "لح ت  م  م المداهال  م  الدول المنكو    حروب و راعا  أنلي   تحدأ  ع  

مس واإلل اء  وأنها ما زال   امدة في مواجه  ريا  التقسيم والفت  لنزعا  التفت   والي "الويني 
 المذنبي  والياافي .
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( ّ  عودة اإلقليم ّلو ما كا  علي  قبا أورا  الربيو ال ربي   بدو أمرا  مت ذرا   حتو   نقول 6)
ل مرة في مستحيال   وأ  أفكار م  نوا الف درالي  والالمركزي   التي يرح  علو هجا في لبنا  أو 

ذروة حرب  اإلقليمي   وم  قبا الجانب المسيحي في ح ن    ات  ال وم  مهرجا  لم اجل  كأ ر م  
 ا ست  اءا   ومدهال  لحفظ سيادة ال الد ووحدة األويا  وسالم  المجتم ا .

أ  ( ّ  المنيق  تواج  أرب   س ناريونا   تراو  م  الحس  جدال )ا فتراضي( ّلو السيء جدا   و 7)
تبلور وجه  س رنا وتةأ رنا غ ر ممك  علو المدن الفوري الم ا ر  وقد  تيلب سنوا  عد دة قادم   
وأنها قد تتفاعا مو   ضها ال      ورة متوازي  ومتزامن  ... الس ناريونا  األرب   تراو  ما ب  : 

ي   والدول  المدني   دول  السودن  )ا نف ال(  ال ومل  )الدول  الفا ل (  اللبنن   المحا    اليااف
 مواين ها وموايناتها المتساوي  والمتساويا .

( أ  الحلول الممكن  ألزما  المنيق   يملي التوج  لبناء ن ام ّقليمي  يستحضر رو  وم ادئ 8)
م اندة ويستفاليا  علو يريق بناء ّقليمي لألم  والت او    بدأ بت ك ا مجموع  ات ال  مرورا  

اعا  علو يريق حلها وانتهاء ببناء قاعدة اقت ادي  تحتي  لألم  والت او  اإلقليمي  وأ   احتواء النز 
نذه المسارب يمك  أ  ت ما   ورة متزامن  ومتوازي   حتو مو استمرار الهالف وا هتالف 

 وال راا  وأحيانا حروب الوكال  في     األزما .
وتمر  ولك  م  بوابت   متجاورت    األولو  ( القضي  الفلسي ني   ل  حاضرة في مناق ا  الم9)

وتت لق بإقرار الجميو  ةنم تها ووجوبي  حلها  والأاني   م  بوا   ما ت رض  م  تحجيم وا نمال  
ّعادة ا عت ار لمكان  نذه القضي   ه و ا  مو اند ا األزم  السوري  ... أما ك ف يمك  

 ومركزيتها  فاألمر لم   حة.
يق  لن ام جد د وحدود جد دة يحا محا ن ام سايكس بيكو ويستبدل جد دنا (   حاج  للمن10)

 قديمها ... المنيق   حاج  ألن م  حكم جد دة  تتم ز  الر د والحوكم  ومحارب  الفساد وفر  
 سيادة القانو  لاللتحائ بركب ال  ر ومنجزاتها. 

 22/5/2016، الدستور، عّمان
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