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 58 :كاريكاتير
*** 

 
 كسر عسكريا  ويجب محاورتهاحماس ال ت   رئيس الموساد األسبق: .1

يم هليفي" إلى ضرورة محاورة دعا رئيس جهاز الموساد األسبق "افرا: ترجمة صفا -القدس المحتلة 
حماس واالبتعاد عن الحلول العسكرية معها، ألن جميع الحروب التي شنت عليها لم تغير من 

 مواقفها.
وقال "هليفي" خالل كلمة ألقاها بمؤتمر "جروزاليم بوست" بنيويورك الليلة الماضية: إن "إسرائيل" 

ذلك لم يكسر الحركة، منوهًا إلى أن حروب على حماس باإلضافة النتفاضتين ولكن  خمسشنت 
يعني بأن هذه الحروب لم تحقق هدفها وبالتالي وجوب التفكير مجددًا في طريقة التعامل مع ذلك 

 الحركة.
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وأضاف قائاًل: "بعد عملية الجرف الصامد قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لصحيفة إسرائيل اليوم 
ولكن الثمن  مماثلة،يوم فالنتيجة ستكون  500 ـفي القطاع لأنه حتى لو استمرت العملية العسكرية 

 سيكون باهظًا".
مواجهات  خمس القتال،يوم من  500واستطرد قائال" إذا ما استطاعت حماس النجاة من 

فهذا يعني أن ما نفعله ال يحقق الهدف الذي نصبو إليه ويجب تغيير طريقة التعاطي  وانتفاضتين،
 مع حماس".
ليبرمان الذي يرغب نتنياهو في تنصيبه وزيرًا للجيش  قام أفيغدورفاجأ إذا ما تلن ي نهأوتحدث عن 

 بمحاورة حماس.
 23/5/2016، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 زوال والتهديدات الجوفاء لن تخيفنا إلى: مصير المحتلين الرحيمالطيب عبد  .2

ن  لـرحيم إن مصـير المحتلـين دائمـاً "وفا": قال أمـين عـام الرئاسـة الطيـب عبـد ا -رام هللا  إلـى زوال، وان
ن محاولـة إخافتنـا وتهديـدنا، هـذه األيـام، بهـذا أو بـذاك مـن األشـخا   المعتدين إلى مزابـل التـاري ، وان
الــذين هــددوا بضــرب غــزة أو ضــرب الســد العــالي، ســتظل تهديــدات جوفــاد، ألننــا شــعب المــوت عنــده 

 نتقاتل من أجلها. أحب من الحياة إذا كانت فلسطين هي التي
وأضـاف عبـد الـرحيم، فـي كلمـة ألقاهــا نيابـة عـن الـرئيس محمـود عبــاس، فـي حفـل تكـريم فريـق األمــن 
الوطني الحائز على المركز الثاني في مسابقة المحـارب الـدولي، الـذي نظمتـه هيئـة التوجيـه السياسـي 

كـــل إنجـــاز هـــو لبنـــة علـــى والـــوطني أمـــس، بمدينـــة رام هللا: "يجـــب أال نستصـــغر أي إنجـــاز يتحقـــق، ف
طريق بناد الدولة المستقلة، وكل إنجاز يتحقـق هـو ثقـة فـي أننـا مؤمنـون بـأن المسـتقبل لنـا ويجـب أن 

 نستمر في تدريباتنا وأن ال نصاب بالغرور نتيجة هذه اإلنجازات".
 101وكان أمـين عـام الرئاسـة قـد اسـتهل كلمتـه بـالقول: "كـان لـي شـرف اللقـاد بـاإلخوة مـن المجموعـة 

، مع الرئيس الذي أصر على لقائهم وعلى ترقيتهم اسـتثنائيا علـى الجهـود الجبـارة التـي 77والمجموعة 
قاموا بها من أجل رفع اسم فلسطين عاليـا بـين الـدول وانتصـارهم فـي هـذه المعركـة السـلمية "المحـارب 

مكانيــــات ال حــــدود لهــــا، بينمـــا ال نملــــك إال  العــــزم والعزيمــــة الـــدولي" علــــى دول لهــــا خبــــرات طويلـــة وان
واإلصرار، ال نملك إال قوة اإلرادة وصـالبتها، بـال شـك أننـا فرحنـا جـدا بهـذا االنتصـار الرمـزي الرائـع، 
نجازا يضاف إلى تراكمات انتصار الشعب الفلسطيني من أجل رفع علمه واإلبقاد  الذي شكل تراكما وان

 على قضيته قضية مركزية لألمة العربية ولكل أحرار العالم".
 23/5/2016 ،األيام، رام هللا
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 الدولية "الخجولة" لالستيطان تشجع االحتالل على التمادي في انتهاكاته اإلداناتالخارجية": " .3
بشـــدة تكثيـــت ســـلطات االحـــتالل عملياتهـــا الهادفـــة لتحويـــل  الفلســـطينية رام هللا: أدانـــت وزارة الخارجيـــة

ــــى مــــدن اســــتيطانية ــــد مــــن ســــرقة األر   "البــــؤر االســــتيطانية العشــــوائية" إل كبيــــرة، بمــــا يحقــــق المزي
الفلســطينية، والتــي كــان إخرهــا إقــدامها علــى "شــرعنة" الحــي االســتيطاني  لشــام ، المقــام علــى أراضــي 

 المواطنين في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت، وتحويله إلى مستوطنة "رسمية".
لجهــات الدوليــة باإلدانــات اللفظيــة أمــس، دهشــتها مــن اكتفــاد عــدد مــن الهــا وأبــدت الــوزارة، فــي بيــان 

ـــ د الشـــعب الفلســـطيني وأر  لالســـتيطان، واالنتهاكـــات الجســـيمة التـــي ترتكبهـــا ســـلطات االحـــتالل ض 
كقــوة احــتالل وقــت  "إســرائيل"وأكــدت أن اإلدانــات الخجولــة ال يمكــن لهــا أن تلــزم  وطنــه بشــكل يــومي.

يــة أمميــة ملزمــة تصــدر عــن مجلــس األمــن أنشــطتها وجرائمهــا االســتيطانية، فاإلدانــات وحــدها دون إل
الدولي، تشجع االحتالل على التمادي في انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، وتغولـه االسـتيطاني فـي 
ـــة مـــع  ـــة دولي ـــة واالتفاقـــات الموقعـــة برعاي ـــى الشـــرعية الدولي األر  الفلســـطينية، وتمـــرده المســـتمر عل

 الجانب الفلسطيني. 
 23/5/2016 ،األيام، رام هللا

 
 "إسرائيل"السلطة تراجع عالقاتها االقتصادية مع  :وزيرة االقتصاد الوطني الفلسطيني .4

ن السـلطة الفلسـطينية أمـس األحـد، أذكرت عبير عودة، وزيـرة االقتصـاد الـوطني الفلسـطيني، : رام هللا
وكول بـاريس ، المحكومـة بــ"بروت"إسـرائيل"بدأت بمشـاركة أمريكيـة فـي مراجعـة العالقـة االقتصـادية مـع 

ــــب أول جلســــة اجتماعــــات  ،وأضــــافت عــــودة االقتصــــادي". ــــي رام هللا، عق خــــالل مــــؤتمر صــــحافي ف
العديــد مــن بنــود بروتوكــول بــاريس االقتصــادي ســيتم مناقشــتها مــع  أناقتصــادية "فلســطينية أمريكيــة" 

مــــوارد الجانــــب األمريكــــي خاصــــة مــــا يتعلــــق بحركــــة األفــــراد والبضــــائع وانســــياب التجــــارة واســــتغالل ال
 الطبيعية الفلسطينية.

ويلتقي الجانب األمريكي، خالل اليوم اإلثنين، وفدًا اقتصاديًا إسرائيليًا لمناقشة القضايا التي تم بحثها 
 مع الجانب الفلسطيني".

وقالت عودة "بـالطبع لـن تكـون هنالـك مشـاركة فلسـطينية فـي االجتمـاع األمريكـي اإلسـرائيلي، ونتطلـع 
 في إعادة تفعيل كامل بنود بروتوكول باريس الذي تتنصل منه إسرائيل".لدور أمريكي فاعل 

وقـــدرت وزيـــرة االقتصــــاد الـــوطني أن الســـماس للفلســــطينيين باســـتغالل منـــاطق األغــــوار ســـيعود علــــى 
 الخزينة الفلسطينية بنحو ملياري دوالر أمريكي سنويًا.
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ام األمريكي في المساعدات هساإل وفي سياق إخر، أكدت عودة أنها بحثت مع الجانب األمريكي رفع
"األرقـــام تشـــير إلـــى تراجـــع حجـــم المـــني والمســـاعدات الماليـــة  إنوقالـــت  الماليـــة للجانـــب الفلســـطيني.

 ".2011منذ  %50األمريكية للخزينة الفلسطينية بنسبة 
 23/5/2016 ،المستقبل، بيروت

 
 باسدون موافقة ع منالنائب العام في غزة يلوح بتنفيذ أحكام إعدام  .5

أعلــن النائــب العــام فــي قطــاع غــزة إســماعيل جبــر تنفيــذ "جملــة مــن  :تحريــر: رامــي حيــدر ،وكــاالتال
فـي  ،أمـس ،وقـال جبـر من دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس. أحكام اإلعدام" قريباً 

تنفيذ  " مؤكداً مؤتمر صحفي إن القطاع شهد في "اآلونة األخيرة جرائم  ...  أهمها أربع ذات رأي عام
المجلـــس التشـــريعي هـــو "الجهـــة الشـــرعية  أن وأضـــاف"جملـــة مـــن أحكـــام اإلعـــدام فـــي الفتـــرة المقبلـــة". 

 الوحيدة" في إشارة إلى انتفاد صالحية عباس المخول الموافقة على تنفيذ عمليات اإلعدام.
 22/5/2016 ،48عرب 

 
 التشريعي المجلس سلم أولوياتعلى  اإلعدامبحر: تهيئة البيئة القانونية لتنفيذ أحكام  .6

النائــب األول لــرئيس المجلــس التشــريعي، يــوم األحــد، إن تهيئــة البيئــة القانونيــة  ،قــال أحمــد بحــر :غــزة
ـــات المجلـــس  ـــى ســـلم أولوي ـــذ أحكـــام اإلعـــدام الصـــادرة عـــن المحـــاكم والقضـــاد، هـــي عل ـــق وتنفي لتطبي

اسـتقباله  خـالل ،وشـدد بحـر األحكـام. التشريعي الذي سيعمل مع كل الجهات المعنيـة للوصـول لتنفيـذ
مـن رجـال اإلصـالس والعلمـاد المطـالبين باتخـاذ الخطـوات واإلجـرادات  في ساحة التشريعي بغزة حشداً 
علـــى دعـــم التشـــريعي لمطالبـــة أهـــالي المغـــدورين فـــي تنفيـــذ األحكـــام  ،الالزمـــة لتطبيـــق وتنفيـــذ األحكـــام

ا  فيــه حيــاة للمجتمــع وعبــرة لمــن يفكــر فــي زعزعــة الصــادرة بحــق قتلــة أبنــائهم، مشــيرًا إلــى أن القصــ
 لية "إعاقة تنفيذ وتطبيق أحكام اإلعدام"، وفق قوله.  و وحم ل بحر الرئيس محمود عب اس مسؤ  أمنه.

 22/5/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة 
  
 الغول: ال يحق للحكومة االعتراض على تنفيذ أحكام اإلعدام .7

للجنــة القانونيــة فــي المجلــس التشــريعي محمــد فــر  الغــول: إنــه ال قــال رئــيس ا: أحمــد المصــري  -غــزة 
أحقية قانونية العترا  حكومة الحمد هللا على قرارات تنفيذ حكم اإلعدام بحق من أدانهم القضاد في 

وعزا الغول في حديث مع صحيفة "فلسطين" أمـس، أسـباب عـدم أحقيـة حكومـة الحمـد هللا  قطاع غزة.
إلــى أن القــانون حــدد  ار، إلــى عــدم نيلهــا الثقــة مــن المجلــس التشــريعي، مشــيراً قانونًيــا فــي هــذا المضــم
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وأضــاف: "حكومــة  صــراحة عــدم إجــازة أي عمــل لحكومــة أو وزيــر كــان إال بنيــل الثقــة مــن المجلــس.
الحمــد هللا هــي حكومــة غيــر شــرعية بموجــب القــانون، وهــي حكومــة توافقيــة جــرت بنــاد علــى موافقــة 

يذ أحكام اإلعدام ليس بدعة تبدعها غزة، وقد جرى تنفيذ أحكام إعدام معلنة فـي أن تنف وطنية"، مؤكداً 
 .2009عهد الرئيس ياسر عرفات، وبعد انتهاد والية رئيس السلطة محمود عباس في عام 

 22/5/2016 ،فلسطين أون الين
 

 فايز أبو شمالة: قطر مشكورة على جهودها في إتمام المصالحة .8
أشــاد عضــو المجلــس الــوطني الفلســطيني فــايز أبــو شــمالة : حمــد جمــالمصــعب اإلفرنجــي وم -غــزة 

بالدور القطري في رعاية مباحثات ملت المصالحة الفلسـطينية فـي العاصـمة الدوحـة، مؤكـدًا أن قطـر 
كانت جادة وصادقة في إنهاد االنقسام، والصراع السياسي بين حركتي فتي وحماس، فالجهود القطرية 

حمل أبو شمالة مسؤولية عرقلة حوارات الدوحة للرئيس محمود عباس، مضيفًا: و  مقدرة ومشكورة جدًا.
"قطر قدمت ما عليها، لكن من خالل اطالعي على ورقة العمل المقدمة من حركة فتي، أدركت بعدم 
وجود إلية جديـة إلتمـام المصـالحة خاصـة مـن الـرئيس عبـاس الـذي أرسـل وفـدًا للدوحـة، وأصـدر معـه 

 تفاو  مع حماس دون التوصل التفاق، ودون إلية جدية إلنهاد االنقسام".تعليمات بمجرد ال
وحــول نــداد مصــر، علــى لســان السيســي، األســبوع الماضــي الســتئناف جهــود المصــالحة الفلســطينية 
الداخلية واستعدادها لمواصلة دورها لتحقيق الوحـدة، يـرى أبـو شـمالة أن هـذا الحـديث جـاد متزامنـًا مـع 

ئيليين للتالقـــي حـــول حكومـــة واحـــدة، يقصـــد بهـــا حكومـــة التوافـــق  ومـــن ثـــم تكـــون حـــديثها مـــع اإلســـرا
 المصالحة الفلسطينية واإلسرائيلية متممة لعملية تفاو  اقترحتها.

أنهـا دعـوة جـادت لتقطـع الطريـق علـى  وأظـنوأضاف: "وِبـت  أتشـكك فـي جـدوى مواصـلة المصـالحة، 
 دمة قد تشهد لقادات فلسطينية مصرية".دول أخرى تدخلت لرعاية المصالحة، واأليام القا

 23/5/2016 ،الشرق، الدوحة
 

 األمين العام للرئاسة الفرنسية يلتقيفي باريس  يفلسطينالسفير ال .9
فادي أبو سعدى: التقى سـفير فلسـطين فـي بـاريس سـلمان الهرفـي مـع األمـين العـام للرئاسـة  -رام هللا 

تجدات السياســية والدبلوماســية فــي المنطقــة. ووضــع إخــر المســ الفرنســية جــان بييــر جوييــه حيــث بحثــاً 
السفير العرفي جوييه في أجواد التطورات الميدانية المتفاقمة في فلسطين والمنطقة وعبر عن اسـتيائه 

عتـــاة اليمـــين  أحـــدتجلياتهـــا تعيـــين  إخـــرمـــن توجـــه المجتمـــع اإلســـرائيلي باتجـــاه التطـــرف والتـــي كـــان 
واعتبـــر أن إفـــالس الساســـة اإلســـرائيليين وخاصـــة الممثلـــين فـــي  المتطـــرف اإلســـرائيلي كـــوزير للـــدفاع.
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االئتالف الحكـومي اليمينـي المتطـرف الحـاكم حاليـًا يـدفعهم فـي اتجـاه المزيـد مـن الشـعبوية ومزيـد مـن 
القــرارات التـــي تســتهدف جـــر الجمهــور اإلســـرائيلي باتجــاه أقصـــى التطــرف فـــي محاولــة مـــنهم لتغطيـــة 

شجاعة بشأن السالم مع الشعب الفلسطيني والذي يلزمهم فـي أول المقـام عجزهم عن اتخاذ القرارات ال
 باالعتراف به وبحقوقه الوطنية الكاملة.

 23/5/2016 ،القدس العربي، لندن 
 
 تشغيل مؤقت" للخريجين والعاملين بغزة"وزارة العمل تطلق مشروع  .11

ته ستشرع قريبًا بتنفيـذ المرحلـة مأمون أبو شهال أن وزار  الفلسطيني أعلن وزير العمل: كتب حامد جاد
وذلك  ،مليون شيكل 60الذي تموله الحكومة بقيمة  ،إالف فرصة عمل 10األولى من مشروع تشغيل 

 بواقع مدة ستة شهور لكل دورة تشغيلية بهدف التخفيت من حدة البطالة في قطاع غزة.
الشـباب والخـريجين مـن لـى أن المشـروع يهـدف إلـى تمكـين إ ،خـالل مـؤتمر صـحفي ،وأشار أبو شهال

كســابهم مجموعــة مــن المعــارف والمهــارات والخبــرات الالزمــة لالنخــرا  فــي ســوق العمــل  الجنســين، وان
إالف فرصـة عمـل، موزعـة  4وأوضي أبو شهال أن المرحلـة األولـى مـن المشـروع سـتوفر  الفلسطينية.

والتعلـيم والبلـديات مناصفة على ألفي خريج وألفـي عامـل ومهنـي إخـرين، وذلـك فـي قطاعـات الصـحة 
 والمنشآت االقتصادية المتضررة من الحرب األخيرة على غزة.

 %41موضـحًا أنهـا بلغـت العـام الماضـي  يةفلسـطينالسـلطة الواقـع البطالـة فـي  إلـىوتطرق أبـو شـهال 
، فيمـا بلغـت بـين الـذكور %73وهي مرشحة للزيادة وبلغت نسبة البطالة مؤخرًا لدى اإلنـاث أكثـر مـن 

حذر أبـو شـهال مـن خطـورة األزمـة الماليـة التـي تعانيهـا حكومـة الوفـاق موضـحًا أن الحكومـة و  .45%
 مليار دوالر. 1.2تواجه عجزًا سنويًا في الموازنة تجاوز 

 23/5/2016 ،األيام، رام هللا
 
 إلى سيناء.. مقترح مصري بدعم إسرائيلي تمدد غزة جنوبا  تقرير:  .11

ـــد أبـــو عـــامر - غـــزة ـــرة، ضـــجة حـــول تســـريب تعـــيش األراضـــ: خال ي الفلســـطينية فـــي األســـابيع األخي
مصــر عبــد الفتــاس السيســي، لنظيــره الفلســطيني محمــود عبــاس، بمنحــه رئــيس إســرائيلي لعــر  قدمــه 

 أجزاد من سيناد، وضمها لغزة بهدف إقامة الدولة الفلسطينية فيها.
د قطـاع غـزة جنوبـا باتجـاه سـيناد وقال وزير الثقافة الفلسطيني السـابق، إبـراهيم أبـراش، أن "مقتـرس تمـد

إلـى أن هـذا المقتـرس "يتـزامن مـع حالـة  المصرية  وارد في ظل الفوضى التي تشهدها المنطقة"، مشـيراً 
 اإلخالد الجارية لسكان سيناد، واستمرار العنت المسلي بين الجيش المصري والجماعات المسلحة".
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ق مــــع حالــــة التآكــــل التــــي تعيشــــها الســــلطة " أن "المقتــــرس المصــــري يترافــــ21وأضــــاف أبــــراش لـــــ"عربي
 الفلسطينية في الضفة الغربية، ما يرجي إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية في غزة أكثر من الضفة".

  إسرائيليةويتزامن االنشغال الفلسطيني بالمقترحات المصرية التي سربتها وسائل إعالم ومراكز بحثية 
نيســانأ أبريــل الماضــي، عــن مــاتي ديفيــد  5اإلســرائيلي فــي  مــع مــا نقلــه موقــع "نيــوز ون" اإلخبــاري 

الضــابا الســابق فــي االســتخبارات العســكرية اإلســرائيلية، وهــو قولــه إن "السيســي عــر  علــى نظيــره 
ــة فلســطينية بتوســيع غــزة جنوبــا نحــو  2014الفلســطيني محمــود عبــاس فــي أيلــولأ ســبتمبر  إقامــة دول

 ".2كلم 1600سيناد بمساحة 
رئـيس مجلـس األمـن  2005المقترس ألذهان الفلسطينيين المشروع القديم الجديد الذي طرحـه عـام ويعيد هذا 

القــومي اإلســرائيلي الســابق الجنــرال غيــورا إيالنــد، وهــو "تنفيــذ خطــة تســوية بــين فلســطين ومصــر  تقضــي 
 يين".، لتوطين الالجئين الفلسطين2كم 600بتنازل مصر للفلسطينيين عن بع  أراضي سيناد بمساحة 

 "فتح" ترفض
وأوضي فيصل أبو شهال، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وعضو المجلس الثـوري لحركـة فـتي، 
أن "ما يطرحه اإلسرائيليون في اآلونة األخيرة حول الدولة الفلسطينية في سيناد  يعد بالنسبة لهم حاًل 

وأضــاف أبــو شــهال  فلســطينيين".جغرافيــا للقضــية الفلســطينية، وهــذا أمــر مرفــو  بالنســبة لنــا نحــن ال
" أن "اتفاق مصر والسعودية حول جزيرتي تيران وصنافير  ال يمكن استنساخه على سيناد 21لـ"عربي

، 1967وغزة، ألن هذا حل غيـر وطنـي، ولـن نقبلـه، ومـا نطلبـه هـو إقامـة دولـة فلسـطينية علـى حـدود 
 وال نرضى بأن يتم تهجير الفلسطينيين إلى أراضي الغير".

كل النقــاش الفلســطيني حــول األطروحــات اإلســرائيلية إلقامــة الدولــة الفلســطينية فــي ســيناد، ســجاال وشــ
ونقاشــا أخــذ مســاحته فــي شــبكات التواصــل االجتمــاعي، والمنتــديات الحواريــة علــى اإلنترنــت، وتركــز 

فيمــا  حــول حقيقــة الحــدود المصــرية الفلســطينية، وانعــادة ترســيم الحــدود البحريــة بــين الســعودية ومصــر،
نيســانأ أبريــل وجــود عـــر   5نفــى النــاطق الرســمي باســم الرئاســة الفلســطينية نبيــل أبــو ردينــة، فــي 

 مصري بإقامة دولة فلسطينية بغزة وجزد من سيناد.
 "حماس" تنأى بنفسها

مــن جهتــه  قــال النائــب يحيــى موســى، القيــادي فــي حمــاس، ورئــيس لجنــة الرقابــة وحقــوق اإلنســان فــي 
الفلسـطيني، إن "سـيناريو ضـم أجـزاد مـن سـيناد إلـى غـزة إلقامـة الدولـة الفلسـطينية المجلس التشـريعي 

عليهــا  يبــدو صــعبا فــي ظــل المعارضــة المصــرية الداخليــة التفــاق السيســي مــع الســعودية حــول نقــل 
" أن "أي تفكير بشأن تمديد حدود غزة جنوبا  سـيكون لـه أبعـاد 21وأضاف موسى لـ"عربي الجزيرتين".
 ل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وحماس لن تكون جزدا من هذه السيناريوهات".إقليمية لح
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 منطقة صحراوية
وتعقيبـــا علـــى هـــذه التطـــورات  أوضـــي المـــؤر  الفلســـطيني المقـــيم فـــي مصـــر، عبـــد القـــادر ياســـين، أن 
"الطـــرس الخـــا  بإقامـــة دولـــة فلســـطينية فـــي ســـيناد  لـــيس جديـــدا، فهنـــاك العديـــد مـــن المشـــاريع التـــي 

داولتها إســرائيل للــتخل  مــن القضــية الفلســطينية منــذ خمســينيات القــرن الماضــي بإلقائهــا فــي حجــر تــ
" إن "الفلسطينيين في غزة لـيس لـديهم أطمـاع فـي سـيناد، فهـي منطقـة 21وقال ياسين لـ"عربي مصر".

 صــحراوية، وهــو مــا ال يمــني المقترحــات الجديــدة فرصــة كبيــرة للنجــاس، فــي ظــل تمســك الفلســطينيين
 بأرضهم في غزة، وعدم استبدالهم بها أي أرا  أخرى".

وتجــدر اإلشــارة إلــى تــزامن هــذا المقتــرس مــع األزمــة المعيشــية المتالحقــة فــي غــزة مــن جهــة، وصــعوبة 
ــة فلســطينية فــي الضــفة الغربيــة، بســبب انســداد أفــق المفاوضــات مــع اإلســرائيليين والتوســع  إقامــة دول

 االستيطاني فيها  من جهة أخرى. 
 22/5/2016 ،"21موقع "عربي 

 
 لقاءات المصالحة مع حماس حولعزام األحمد: ال جديد  .12

نفــى عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة التحريــر الــوطني الفلســطيني "فــتي" ورئــيس : أحمــد صــقر –غــزة 
كتلتهـا البرلمانيـة، عـزام األحمـد، صـحة األنبـاد التـي تــرددت فـي وسـائل اإلعـالم  حـول توجـه وفـد مــن 

 ي" نهاية هذا األسبوع لمصر من أجل استئناف لقادات المصالحة مع حركة "حماس".حركة "فت
": "حتى اآلن لم نبلغ بشيد، ال من مصر وال من غيرها"، 21وقال األحمد في تصريي خا  لـ"عربي

وأضــاف: "بعــد زيــارة الــرئيس  مؤكــدا أن "كــل مــا نشــر فــي وســائل اإلعــالم ال أســاس لــه مــن الصــحة".
 صر ولقاد السيسي قبل إلقاد خطابه األخير وحتى اآلن  ال يوجد أي جديد".محمود عباس لم

 22/5/2016، "21"عربيموقع 
 
 حول الحكومة والموظفينمع حماس  خالفات :قيادي بفتح .13

أكــد مســؤول فلســطيني رفيــع فــي حركــة فــتي أنــه لــم تحــدد بعــد أي مواعيــد للقــاد : أشــرف الهــور -غــزة 
ة القطريـة الدوحـة، حسـب مـا كـان مخططـا سـابقا، مؤكـدا اسـتمرار قريب بين فتي وحماس في العاصـم

بــين الطــرفين، حــول العديــد مــن الملفــات، وفــي مقــدمتها ملفــا برنــامج الحكومــة  "فجــوة الخــالف الكبيــرة"
 وموظفي غزة.

وكشت أن جولة الحوار الثانية التي عقدت في العاصمة القطرية، وما تالها من تصريحات لقادة من 
الكثيــر مــن الخالفــات التــي باعــدت بــين المواقــت تجــاه إنهــاد االنقســام، ووجــه فــي هــذا  حمـاس، فجــرت
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السـياق انتقــادات لحمــاس، وقــال إنهــا تراجعــت عــن تفاهمـات ســابقة جــرى التوصــل إليهــا لحــل القضــايا 
وفــي هــذا الســياق أشــار إلــى أن ملــت المــوظفين الــذين عينــتهم حمــاس بعــد ســيطرتها علــى  الخالفيــة.

م يكــن مشــكلة، وأنـه جــرى االتفــاق فـي مــرات ســابقة، وإخرهـا اللقــاد الــذي عقـد فــي القــاهرة قطـاع غــزة لـ
، علـى أن يحـال 2014أغسـطسأ إب  20بين وفدي فـتي وحمـاس بعـد الحـرب األخيـرة علـى غـزة، فـي 

دارية تشكلها حكومة التوافق لبحث ملفاتهم.  ملت الموظفين المعينين من حماس إلى لجنة قانونية وان
لى أن هذه الحكومة مشكلة بالتوافق بين فتي وحماس، وقال إنه بعد هذه الموافقـة علـى اللجنـة وأشار إ

القانونيـــة واإلداريـــة، عـــادت حمـــاس وتراجعـــت فـــي لقـــاد الدوحـــة الثـــاني وطالبـــت بـــاالعتراف بهـــم قبـــل 
 التوقيع على أي اتفاق مصالحة.

ا بـــين فـــتي وحمـــاس حـــول برنـــامج وأكـــد المســـؤول فـــي فـــتي علـــى أن هنـــاك خالفـــا شـــديدا ال يـــزال قائمـــ
حكومة الوحـدة المنـوي تشـكيلها بهـدف وضـع حـد لالنقسـام، مؤكـدا أن فـتي ال تـزال تطالـب بتبنـي هـذه 

برنـــامج "، وأن حمــاس طالبــت بـــأن تتبنــى الحكومــة برنــامج منظمـــة التحريــر، حتــى تالقـــي قبــوال دوليـــاً 
ظمة، من أجل رفـع أي حظـر أو مقاطعـة وأشار إلى أن فتي تدعو لتبني برنامج المن ."الوفاق الوطني

بين الفصائل والقوى الفلسطينية، ال  "برنامجا محليا"يعد  "برنامج الوفاق"دولية للحكومة، الفتا إلى أن 
وقـــال إن عـــدم االتفـــاق علـــى صـــيغة البرنـــامج المقتـــرس لحكومـــة الوحـــدة  يعتـــرف بـــه المجتمـــع الـــدولي.

لت الموظفين، يعيق عقد اللقاد الثالث بين فتي وحماس الوطنية المرجو تشكيلها، إضافة إلى قضية م
 في الدوحة، حسب ما كان مقررا في الشهر الحالي.

 23/5/2016القدس العربي، لندن، 
 
 ترحب بدعوة الـسيـسي الستئنـاف جهـود تحقيق المصالـحةبغزة القوى الوطنية واإلسالمية  .14

زة، أمـــس، بالنـــداد الـــذي أطلقـــه الـــرئيس رحبـــت القـــوى الوطنيـــة واإلســـالمية فـــي قطـــاع غـــ حســـن جبـــر:
المصــري عبــد الفتــاس السيســي، األســبوع الماضــي، الســتئناف جهــود المصــالحة الفلســطينية الداخليــة، 
 والذي عبر خالله عن استعداد مصر لمواصلة دورها لتحقيق الوحدة الوطنية في الساحة الفلسطينية.

عقدتــه، أمــس، فــي مدينــة غــزة، أنهــا تقــدر عاليــًا  وأكــدت القــوى الوطنيــة واإلســالمية، فــي ختــام اجتمــاع
دعوة الرئيس المصري إلنهاد االنقسام، مشددة على أهميتها للمساهمة في إنهـاد االنقسـام وتطبيـق مـا 

 تم االتفاق عليه بين القوى الوطنية واإلسالمية كافة.
لين عن كافـة القـوى وكانت القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية عقدت اجتماعها العادي بحضور ممث

 الوطنية ناقشت خالله العديد من القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطنون في مدينة غزة.
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وعبرت القوى الوطنية واإلسالمية في بيان أصدرته في ختـام اجتماعهـا عـن تعازيهـا الحـارة لجمهوريـة 
الجنســيات العربيــة واألجنبيـــة مصــر العربيــة قيــادة وشــعبًا بضــحايا الطــائرة المصــرية مــن المصــريين و 

وقالــت: "إن القــوى الوطنيــة واإلســالمية وهــي تعــزي مصــر الشــقيقة تتمنــي للشــعب المصــري  األخــرى.
حيـــاة إمنـــة مســـتقرة تمكـــن مصـــر وشـــعبها مـــن اســـتعادة دورهـــا ومكانتهـــا فـــي دعـــم الشـــعب الفلســـطيني 

 وحقوقه العادلة في مواجهة سياسة العدوان اإلسرائيلي المستمر.
 23/5/2016ام، رام هللا، األي

 
 المصرية بالنجاح المساعينأمل أن ت كلل  :فتح .15

رحبت الفصائل الفلسطينية في قطاع غـزة، بـدعوة رئـيس النظـام المصـري عبـد : مظلوم خلدون  -غزة 
الفتـــاس السيســـي الســـتئناف جهـــود المصـــالحة الفلســـطينية الداخليـــة، واســـتعداد القـــاهرة لمواصـــلة دورهـــا 

جاد ذلك خالل االجتماع الدوري للقوى الوطنية واإلسالمية  والذي عقد اليوم  الوطنية.لتحقيق الوحدة 
 األحد في مقر دائرة العالقات الخارجية لحركة "الجهاد اإلسالمي" في غزة.

وقــال المتحـــدث باســم حركـــة فـــتي فــايز أبـــو عيطـــة لـــ"قدس بـــرس" إن الحاضـــرين فــي االجتمـــاع قـــدموا 
ضـــحايا الطـــائرة المصـــرية المنكوبـــة، وأعربـــوا عـــن أملهـــم بـــأن "تكلـــل التعـــازي للشـــعب المصـــري فـــي 
قطـاع غـزة،  إعمـاروأشار إلى أنه تم خـالل االجتمـاع، مناقشـة موضـوع  المساعي المصرية بالنجاس".

مؤكًدا أن الفصـائل "وعـدت بالعمـل علـى تـذليل العقبـات أمـام حكومـة الوفـاق الـوطني مـن أجـل تسـريع 
الحتالل الضفة  49نه تم وضع الترتيبات الالزمة إلحياد الذكرى السنوية الـ وأوضي أ ".اإلعماروتيرة 

الغربيــة وقطــاع غــزة القــدس  والــذي يصــادف فــي الرابــع مــن حزيــرانأ يونيــو مــن كــل عــام، مــا يعــرف 
 بـ"النكسة".

 22/5/2016قدس برس، 
 
 هي المكان األكثر مالئمة لرعاية اتفاق المصالحة مصر: وليد العوض .16

دعوة لزيارة العاصمة المصـرية القـاهرة، إال أن ممثلـين عنهـا  الفلسطينية لم تتلق الفصائل حسن جبر:
سارعوا إلى الدعوة لتكريس المصالحة واستغالل الفرصة التي وفرتها مصـر إلنهـاد االنقسـام السياسـي 

قــال وليــد العــو  عضــو المكتــب السياســي لحــزب الشــعب الفلســطيني: إن الفصــائل تنظــر و  الضــار.
يجابيـة إلـى دعـوة الــرئيس المصـري عبـد الفتــاس السيسـي لحركتـي فـتي وحمــاس لزيـارة القـاهرة، أواخــر بإ

 الشهر الجاري، من أجل إنهاد االنقسام.
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وأكد العو  في حديٍث لـ"األيام" أن الدعوة المصرية إيجابية وتعيد الكرة إلى ملعبها الحقيقي، مصـر، 
منوهـــًا إلـــى أن ذلـــك سيشـــكل قـــوة دفـــع جديـــدة التفـــاق  التـــي رعـــت عمليـــة المصـــالحة لســـنواٍت طويلـــة،

 المصالحة الذي جرى التوقيع عليه برعاية مصرية.
وأضاف: إن مصر هي المكان األكثر مالئمة لرعاية اتفـاق المصـالحة واالتفـاق حـول مـا تـم التوصـل 

 ، معربًا عن أمله في أن تتو  جهود مصر بالنجاس.2011إليه مسبقًا في القاهرة عام 
شــار العــو  إلــى أن الفصــائل ال تشــتر  حضــور الجلســات القادمــة طالمــا أن الحــديث يجــري عــن وأ

إليات تطبيق اتفاقات المصالحة رغم تفضيلنا أن يتم تطبيق االتفاقات بشـكٍل جمـاعي، مـا سـيقود إلـى 
جراد انتخابات شاملة.  تشكيل حكومة وحدة وطنية وان

 23/5/2016األيام، رام هللا، 

 

 "إسرائيل"استمرار التنسيق األمني مع  بسبب "اليسار الفلسطيني" قوى نتاب يغضب  ":رأي اليوم" .17
تسود في هذه األوقات حالة عدم رضا وغضـب شـديد أبـدتها فصـائل اليسـار الفلسـطيني تجـاه  رام هللا:

الجهة المتنفذة في منظمة التحريـر الفلسـطينية وقيـادة السـلطة، بعـد أن تأكـدت أن القـرار األخيـر الـذي 
حبــرا "ال زال  األمنــي"وقــت التنســيق "اتخــذ فــي إخــر لقــادات اللجنــة التنفيذيــة، والقاضــي بتطبيــق قــرار 

سرائيل، وتأكيد ذلك "على ورق   األمر، في ظل مواصلة اللقادات األمنية بين قادة األمن في السلطة وان
 من قبل رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد هللا، وهو وزير الداخلية.

أن اجتماعات قادة األمن الفلسطينيين واإلسرائيليين لم تنقطع  "رأي اليوم"ات مطلعة لـ وأكدت عدة جه
رغم إعالن منظمة التحرير الفلسطينية قبل ثالثة أسابيع، وتحديدا في الرابع من الشهر الجاري، البـدد 

 ادية.بتطبيق قرار المجلس المركزي بوقت التنسيق األمني، وتحديد العالقات السياسية واالقتص
منظمة التحرير وهـي  الجبهـة الشـعبية والجبهـة الديمقراطيـة  اليسار فيوبسبب ذلك أبدى قادة فصائل 

 وحزب الشعب  حالة غضب شديدة بسبب تجاهل قرار التنفيذية األخير.
اللحظــة األولــى لتبنــى  إنهــم منــذأحــد قــادة الجبهــة الشــعبية وفــي جلســة خاصــة ألعضــاد الحــزب قــال 

قـرار المجلـس المركـزي فـي االجتمـاع األخيـرة للجنـة التنفيذيـة، كـانوا  "أبو مازن "اس الرئيس محمود عب
متأكدين أن األمر ال يعدوا كونه مناورة جديدة، ولن يتعد حدود القرار الحبر الذي كتب فيه، وأنهم في 

ظـل  الجبهة أكدوا في اجتماع المنظمة على ضرورة التطبيق الفوري لقـرار وقـت التنسـيق األمنـي، فـي
 حالة الغليان التي يشهدها الشارع الفلسطيني ضد اإلجرادات اإلسرائيلية.

هـــذا ويتضـــي أنـــه فـــي أعقـــاب إقـــدام اللجنـــة التنفيذيـــة بعـــد مماطلـــة كبيـــرة اإلعـــالن عـــن تطبيـــق قـــرارات 
ـــين الجـــانبين الفلســـطيني واإلســـرائيلي عـــدة مـــرات فـــي  ـــة ب المجلـــس المركـــزي، عقـــدت اجتماعـــات أمني
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ها قبل عدة أيام، حيث تم تسريب نبأ االجتماع من الجانـب اإلسـرائيلي، وهـو أمـر لـم القدس، كان إخر 
 يكن يرغب به الجانب الفلسطيني بالمطلق.

وحضر االجتماع ضابطان كبيران من السلطة الفلسطينية أحدهما يعمل في جهاز المخابرات العامـة، 
لي ملفــات أمنيــة تعنــي الطرفــان، وجــاد الوقــائي، وناقشــا مــع الجانــب اإلســرائي األمــنواآلخــر فــي جهــاز 

االجتمــاع الــذي تكشــت ســره رغــم إعــالن ســابق للــدكتور صــائب عريقــات أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة 
 للمنظمة بتوقت كل اللقادات األمنية الثنائية.

 21/5/2016، لندن، رأي اليوم
 
 انب الرسميالعالول: قضية األسرى هي أساس العملية السياسية ولها األولوية على الج .18

دورة األســيرة المحــررة القائــدة "نــادي األســير الفلســطيني فــي مــؤتمره الخــامس تحــت عنــوان  رام هللا: أكــد
 على ضرورة توحيد الخطاب الفلسطيني في كل ما يتعلق بقضية األسرى. "المرحومة ربيحة ذياب

لتنظــيم علــى أهميــة وأكــد محمــود العــالول عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتي ومفــو  عــام التعبئــة وا
التجربة التي أنشأت نادي األسير من داخل السجون، الفتًا إلـى أنهـا تجربـة أخـذت علـى عاتقهـا تـولي 
االهتمــام بقضــايا األســرى الــذين ضــحوا بحــريتهم مــن أجــل حريــة وطــنهم، بتعزيــز صــمودهم فــي داخــل 

التـي يقـوم بهـا بعـد تحـرر السجون والدفاع عنهم وتوفير سبل التواصل مع ذويهـم عـالوة علـى األدوار 
األسرى. وأضاف أن قضية األسرى هي أساس العملية السياسـية ولهـا األولويـة علـى الجانـب الرسـمي 

 والسياسي الذي يناضل بدوره من أجل إغالق هذا الملت.
 23/5/2016، لندن، القدس العربي

 
 نتنياهو يعلن نيته مواصلة مساعيه لتوسيع الحكومة وتحريك عملية السالم .19

أعلـــن رئـــيس الحكومـــة بنيـــامين نتنيـــاهو أنـــه يواصـــل مســـاعيه إلـــى توســـيع : أســـعد تلحمـــي –الناصـــرة 
الحكومــة مــع "المعســـكر الصــهيوني" أو "يـــش عتيــد"، وأنـــه مــع حكومـــة موســعة، سيســـعى إلــى عمليـــة 

 سلمية مع الفلسطينيين باالستعانة بجهات إقليمية.
بق اجتماع حكومته أنه منذ تشكيله الحكومة الحاليـة وأعلن نتانياهو في تصريحاته األسبوعية التي تس

قبل عام، "أعلنت أنني أعتزم توسيعها ألن حكومة واسعة هي األمر األهم إلسرائيل من أجـل مواجهـة 
التحـــديات الكثيـــرة واســـتغالل الفـــر ". وأضـــاف أن حكومـــة موســـعة "ستســـعى إلـــى عمليـــة ســـلمية مـــع 

 في المنطقة".الفلسطينيين، وسنقوم بذلك بمساعدة جهات 
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وأبلــغ نتنيــاهو، الــذي يشــغل خمــس حقائــب وزاريــة أخــرى، فــي وقــت ســابق وزراد حزبــه "ليكــود" أنــه ال 
يعتزم حاليًا توزيع الحقائب الوزارية "الشاغرة" التي يتوالهـا بـداعي أن ثمـة أمـاًل قائمـًا باحتمـال انضـمام 

ول إنـــه "بعـــد أن اختـــار نتنيـــاهو "المعســـكر الصـــهيوني" المعـــار  للحكومـــة، ليـــرد عليـــه هرتســـو  بـــالق
ليبرمان وزعيم "البيت اليهودي" نفتالي بينيـت، فـإن  الشراكة مع زعيم "إسرائيل بيتنا" المتطرف أفيغدور

 حزبنا اختار الصراع ضده".
ولفــت مراقبــون إلــى أن الســبب الحقيقــي لعــدم توزيــع الحقائــب الشــاغرة هــو الصــراع داخــل "ليكــود" علــى 

إن ثالثة من أقطاب الحـزب يـدعون أنهـم تلقـوا وعـدًا شخصـيًا مـن نتانيـاهو بتـولي  حقيبة الخارجية، إذ
 المنصب.

 23/5/2016الحياة، لندن، 
 
 " حال انضمامه للحكومةالمعسكر الصهيونيفي انتظار "الحقائب الوزارية الشاغرة نتنياهو:  .21

وزراد الليكود اليوم األحد،  أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، خالل جلسة: رامي حيدر
أن الحقائـــب الوزاريــــة الشـــاغرة لــــن يتوالهــــا أحـــد حالًيــــا، ألن احتمــــال انضـــمام "المعســــكر الصــــهيوني" 

 لالئتالف الحكومي لم يتبدد بعد.
وقال نتنياهو لوزراد الليكود "في البداية سنهتم بإنهاد االتفاق االئتالفي مع "يسرائيل بيتينو"، ومن ثـم  

حقائب الوزارية الشاغرة، حالًيا أفضل إبقائهم على هذه الحالة العتقادي بأن احتمال انضمام سنهتم بال
 المعسكر الصهيوني لالئتالف الحكومي ال زال وارًدا".

 22/5/2016، 48عرب 
 
 فأنا المسؤول عن األمن نتنياهو لخصومه: كفاكم عويال   .21

ي بنيــامين نتنيــاهو، مســاد أمــس األحـــد، أن حــاول رئــيس الــوزراد اإلســـرائيل :ترجمــة خاصــة - رام هللا
ليبرمـان وزيـرا للجـيش، موجهـا رسـالة  دورجـيخفت من حدة الجـدل الـدائر فـي إسـرائيل بشـأن تعيـين أفي

 لخصومه ولكافة اإلسرائيليين بأن مسؤولية األمن ستبقى من مسؤوليته.
صـوات التـي تحـاول تخويــت وقـال نتنيـاهو لـدى اسـتقباله رئــيس الـوزراد التشـيكي "هنـاك الكثيـر مــن األ

اإلســـرائيليين، كفـــوا عـــن البكـــاد والعويـــل، فأنـــا المســـئول األول عـــن األمـــن ومســـتقبله". مشـــيرا إلـــى أنـــه 
 سيواصل نهجه من أجل حفظ أمن إسرائيل.
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وأضاف "في عالم السياسية يقولون الكثيـر مـن األمـور ولكـنهم يبلعـون أقـولهم فيمـا بعـد، وأنـا المسـئول 
ئيلي، سمعت الكثير من أصوات جلد الذات ومحاوالت التخويت ولكنني اقترس الكـت عن األمن اإلسرا

 عن البكاد والعويل"، وذلك في إشارة إلى نيته تعيين ليبرمان وزيًرا للجيش.
 23/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 حكومة نتنياهو ت ّقر نسخة معدلة من اتفاق الستثمار احتياطي الغاز .22

ـــاطي الغـــاز اإلســـرائيليةالحكومـــة أقـــرت :  أ ف ب  ـــاٍق الســـتثمار احتي ـــدًة مـــن اتف ، أمـــس، نســـخًة جدي
أميركي، إملةً  أن تكون هذه النسخة نهائيـة  - إسرائيليالموجود في البحر المتوسا مع كونسورسيوم 

 بعدما استجابت لتعديل طلبته المحكمة العليا يحد من احتكار الشركات.
ل الصياغُة الجديـدة التـي تطلـق يـد الدولـة بدرجـة أكبـر فـي التعامـل مـع وتأمل حكومة نتنياهو أن َتُحو 

 اللوائي التنظيمية في المستقبل دون رف  قضائي جديد.
بنيـــامين نتنيـــاهو فـــي بيـــان إن "الحكومـــة أقـــرت اليـــوم  أمـــس   اإلســـرائيليوقـــال مكتـــب رئـــيس الـــوزراد 

ة الجديـدة تأخـذ باالعتبـار التعليقـات التـي "هـذه النسـخ أناالتفاق المعدل حول الغاز الطبيعي"، مؤكدًا 
  صدرت من المحكمة العليا".

، خصوصــا لمــن اإلســرائيليواعتبــر نتنيــاهو أن "هــذه خطــوة هامــة للغايــة، وحتــى تاريخيــة لالقتصــاد  
 الطبيعة لمصلحة الدولة ومواطنيها". إياهاسيستخدمون الهدية التي وهبتنا 

 23/5/2016السفير، بيروت، 
 
 "إعدام المخربين"قانون تراجع عن شرطه سن ليبرمان ي .23

ليبرمـان  دورجـأفـادت تقـارير صـحافية أن زعـيم "إسـرائيل بيتنـا" المتطـرف أفي: أسـعد تلحمـي –الناصرة 
تراجــع عــن شــرطه ســن قــانون جديــد يســمي بإعــدام فلســطينيين "مخــربين" إلدراكــه معارضــة المستشــار 

حتمـال حصـول إشـكال قـانوني يتمثـل بتطبيـق قـانون القضائي للحكومة مثل هذا القانون، فضـاًل عـن ا
كهذا على "مخربين يهود" أيضًا. وأضافت أن ليبرمان "سيكتفي" بتعديل "أمر القضـاد العسـكري" علـى 
نحو يتيي لمحكمة عسكرية فر  اإلعدام على "مخربين" فلسطينيين بغالبيـة قاضـيي،ن، ولـيس بإجمـاع 

ني التعديل في حال إقراره تطبيـق القـانون علـى الفلسـطينيين القضاة، كما ين  عليه األمر اليوم. ويع
فقـــا كـــونهم الوحيـــدين الـــذين يقـــدمون لمحـــاكم عســـكرية، بينمـــا يقـــَدم اإلرهـــابيون اليهـــود لمحاكمـــة أمـــام 

 محكمة مدنية في إسرائيل لن ُيطَبق عليها التعديل المذكور. 
 23/5/2016الحياة، لندن، 
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 سار" لمواجهة نتنياهو وائتالفهليفني تدعو لتشكيل كتلة "مركز ي .24
دعــت عضــو الكنيســت تســيبي ليفنــي كتــل مــا وصــفته بــالمركز واليســار اإلســرائيلي، إلــى : رامــي حيــدر

تشـــــكيل كتلـــــة موحـــــدة لمواجهـــــة "خطـــــر نتنيـــــاهو وبينيـــــت وليبرمـــــان"، الـــــذين اعتبـــــرتهم "خطـــــًرا علـــــى 
 قراطية".و الديم
ار اإلسرائيلي ال يمني أي منها إمكانية الفـوز علـى وقالت ليفني إن عدم ائتالف أحزاب المركز واليس 

ـــار  ـــة ذات قـــيم ومبـــادر ومضـــامين مشـــتركة، يـــتم اختي ـــذلك دعـــت إلـــى "إقامـــة كتل نتنيـــاهو وحزبـــه، ول
 أعضائها عن طريق انتخابات تمهيدية يشارك فيها الناخبين ليختاروا قادة هذه الكتلة".

لعامــة  ريشــيت بيــت ، إن إســرائيل "تمــر اليــوم بأزمــة واعتبــرت ليفنــي فــي حــديثها لسذاعــة اإلســرائيلية ا
قيميــة، وعلــى كــل مــن يــؤمن بالديمقراطيــة اإلســرائيلية أن ينضــم لهــذا الكتلــة لتغييــر حكومــة اليمــين". 
وأكــدت أنهــا تباحثــت مــع زعــيم "المعســكر الصــهيوني"، يتســحاك هرتســو ، وقــال لهــا إنــه موافــق علــى 

وبحسب ليفنـي تشـكل حكومـة نتنيـاهو ليبرمـان وبينيـت  الكتلة. الفكرة ومستعد ألن يكون جزًدا من هذه
قراطيـة اإلسـرائيلية، وأن هـذه الحكومـة بالفعـل أضـرت بالديمقراطيـة ومفهومهـا، و خطًرا داهًما على الديم

 وقادت المجتمع اإلسرائيلي إلى التطرف.
 22/5/2016، 48عرب 

 
 ومنع تشكيل االئتالف الجديداالنسحاب  رئيسة كتلة "المعسكر" بالكنيست تطالب كتلة "كلنا" إلى .25

 إلـىوديع عواودة: دعت رئيسة كتلة "المعسكر الصهيوني"، ميراف ميخائيلي، كتلة "كلنا"،  -الناصرة 
االنسحاب من االئتالف ومنـع تشـكيل االئـتالف الجديدــ وتشـكيل ائـتالف عقالنـي بـديل. لكـن مصـادر 

 ي االئتالف ولن تعمل على تفكيكه.في "كلنا" قالت إنها تقدر أن الكتلة ستبقى ف
 23/5/2016، القدس العربي، لندن

 
 "مسجد األقصىغليك يزعم: سألتزم بحظر دخول "ال .26

زعـم الحاخـام يهـودا غليـك اليـوم األحـد، أنـه سـيلتزم بقـرار رئـيس الـوزراد  :"القدس" دوت كـوم -القدس 
  حام المسجد األقصى.اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يحظر على أعضاد الكنيست اقت

ونقلت اإلذاعـة العبريـة العامـة عـن غليـك قولـه، إن رئـيس الـوزراد اضـطر إلـى إصـدار هـذه التعليمـات 
  بموجب االتفاقات بينه وبين العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني.
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لــون وانضـم غليــك إلـى الكنيســت كنائــب فيـه عــن حـزب الليكــود، بعــد اسـتقالة الــوزير السـابق موشــيه يع
من الكنيسـت الجمعـة، علمـا أنـه  غليـك  يوصـت بــ"مهندس اقتحامـات األقصـى"، كونـه مـن أبـرز مـن 

 يخططون القتحامات المسجد األقصى ويقودونها.
 22/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 شهداءالعائالت  إبعادقانون حول  ي  البت بمشروع   "إسرائيل": "شؤون التشريع" تؤجل .27

ت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل، يوم األحـد، لمـدة ثالثـة شـهور، النظـر فـي أرجأ :رام هللا
 .اإلسرائيليمشروعي قانون ضد عوائل وأبناد المتهمين بتنفيذ عمليات ضد االحتالل 

الضــفة  المنــاطق  إلــى 48 وأراضــيعــائالت فلســطينية مــن القــدس  إبعــادويتمحــور المشــروعان حــول 
 الجبرية عليهم في هذه المنطقة. اإلقامةسلطة الفلسطينية ، وفر  الخاضعة لسيطرة ال

وبحســــب اإلذاعــــة العبريــــة العامــــة، فــــإن أحــــد هــــذين المشــــروعين يــــن  علــــى تخويــــل وزيــــر الجــــيش 
الجبريـة علـى عـائالت المتهمـين بتنفيـذ عمليـات ضـد االحـتالل فـي  اإلقامةصالحية فر   اإلسرائيلي

ســـكنها  أمـــاكنعـــائالت مــن  إبعــادالــذي يعنـــي  األمـــرالفلســطينية المنطقــة الخاضـــعة لســيطرة الســـلطة 
 السيما بع  العائالت المقدسية. أخرى الجبرية عليه في مناطق  اإلقامةوفر  

إلغـاد تصـريي إقامـة منفـذ العمليـة أو أي مـن  اإلسـرائيليويجيز مشروع القـانون اآلخـر لـوزير الداخليـة 
 .إسرائيلده عن أقربائه ممن يساعده على تنفيذ الهجوم وطر 

 22/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 المشرفة على قضية الجندي قاتل عبد الفتاح الشريفقضاة الالمحكمة العسكرية تغير هيئة  .28

رت قاضــية المحكمــة العســكري ة لالحــتالل، مايــا هيلــر، ظهــر يــوم األحــد، االســتجابة : الطيــب غنــايم قــر 
لي دفاع الجندي  القاتل، إل ـريت، لطلب موك  ، عبـد الفت ـاس الش  اب  الفلسطيني  يئور أزرياه، الذي أعدم الش 

 بتغيير هيئة القضاة التي ستناقش قضي ة الجندي  القاتل أزرياه.
ة، طلًبا للمحكمة العسـكري ة، بسـحب  لو دفاع الجندي  القاتل، إليئور أزرياه، قبل أسابيع عد  م موك  وقد قد 

عـاد قرابتـه مـع أحد القضاة الذين كـان مـن المفـرو  أ ن يشـاركوا فـي مناقشـة قضـي ة أزريـاه، وذلـك باد 
 ضابا لواد "حفرون"  الخليل ، يريت بن عزرياه.

لي  رت االستجابة لطلب موك  ، قر  عاد العسكري  وبعد استماع رئيسة المحكمة ألقوال الن يابة العام ة واالد 
 دفاع أزرياه.

 22/5/2016، 48عرب 
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 األشـجـار على طول الحدود مع قطاع غزة جـيـش يـزرعموقع "واال": ال .29
شرع جيش االحتالل اإلسرائيلي بزراعـة األشـجار علـى جـانبي الطريـق فـي المنـاطق الحدوديـة  :القدس

 مع قطاع غزة.
ونقل موقع "واال" العبري عن مصادر في جيش االحتالل قولها: إنه بسبب تخوفات قيـادة الجـيش مـن 

 زراعة أشجار على جانبي الطرق القريبة من قطاع غزة.الصواري  المضادة للدبابات شرع ب
وأضاف الموقع العبري: إن المركبات العسكرية واآلليات بإمكانها التحرك بحرية، "لعل األمـر يصـعب 

 على مطلقي الصواري  المضادة للدبابات المهمة".
لي مســتمرًا فــي وأوضــي المصــدر للموقــع العبــري أنــه فــي ذات الوقــت مــا زال جــيش االحــتالل اإلســرائي

 البحث عن أنفاق على حدود قطاع غزة ويحتفظ بعدد كبير من المعدات الثقيلة لهذا الغر .
 23/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 في المحكمة: اليوم دورنا وغدا  دور المدافعين عن حقوق اإلنسان "كسر الصمت" .31

ئيلية غيــر الحكوميــة، التــي "أ.ف.ب": حــذرت منظمــة "كســر الصــمت" اإلســرا -بتــاس تكفــا  إســرائيل  
ترصد انتهاكات الجيش اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، أمس، من خطر القضاد عليها، 

 وذلك في اليوم األول من محاكمتها إلجبارها على كشت مصادر معلوماتها.
ب وقــال محــامي المنظمــة مايكــل ســفارد: إن "طلــب كشــت مصــادر هــذه الشــهادات يعنــي ببســاطة طلــ

وأضــاف ســفارد أمــام محكمــة بتــاس تكفــا قــرب تــل أبيــب: إن  القضــاد علــى  منظمــة  كســر الصــمت".
مســتقبل "كســر الصــمت" لــيس فقــا علــى المحــك. اليــوم، تجــد "كســر الصــمت" نفســها أمــام المحكمــة، 
وغدًا سيكون دور المدونين، وبعد غد سيكون دور أفراد إخرين فـي الصـحافة، وطبعـًا المنظمـات غيـر 

 مية التي تدافع عن حقوق اإلنسان".الحكو 
 23/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 أبيبوسائل إعالم إسرائيلية تنشر فيديو ضرب شرطيين عربيا  في تل  .31

نشــرت وســائل إعــالم إســرائيلية األحــد شــريا فيــديو، يظهــر فيــه موظــت عربــي فــي  :أ ف ب -القــدس
، وتحـد ث شـهود عـن اعتـداد غيـر بيـبأمتجر كبير وهو يتعر   للضرب المبرس من شرطيين فـي تـل 

 مبرر.
وقال ايريز كريسبين، أحد الشهود على صفحته على فيسبوك، "لم يسبق أن شـهدت شـيئًا ممـاثاًل. لقـد 

 تطايرت أسنانه في الهواد. لقد كان العربي محطمًا".



 
 
 
 

 

 21 ص             3942 العدد:        23/5/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 وأضاف أن العربي كان خار  المتجر، حين طلب منه شخ  بلباس مدني أوراق هويته.
 عربي أن أوراق هويته موجودة داخل المتجر مطالبًا مخاطبه بإبراز هويته.وأوضي ال

 وأضاف الشاهد "ولم يكد ينهي كالمه حتى تلق ى ضربات عنيفة من الرجل، وصديق إخر كان معه".
 عن مدير المتجر كوبي كوهين إن الضحية مواطن عربي" إسرائيلي". 2ونقلت القناة الخاصة "
 ت الشرطة مثل العصابات وضربته فقا ألنه عربي".وأكد كوهين "لقد تصر ف

وبحســـب بيـــان الشـــرطة اإلســـرائيلية "فـــإن شـــرطيين اشـــتبهوا فـــي شـــاب فطلبـــوا منـــه إبـــراز هويتـــه. لكـــن 
المشتبه به رف  وهاجم الشرطيين وع   أحدهم  ..  وأجبر الشـرطيون علـى اسـتخدام العنـت لوقـت 

 المشتبه به".
 23/5/2016، رأي اليوم، لندن

 
 الحكومة إلى "بيتنا "إسرائيليؤيدون ضم من اإلسرائيليين  %43": اليوم إسرائيل ستطالع لـ"ا .32

مـن الجمهـور يؤيـدون ضـم  %43اليـوم" ومعهـد هجـال هحـداش ان  إسـرائيلأظهر استطالع لصحيفة "
من الجمهور يفضلون ضم حـزب ليبرمـان  %48يعارضون.  %38الحكومة، بينما  إلى "بيتنا "إسرائيل

كــانوا يفضــلون المعســكر الصــهيوني علــى طاولــة الحكومــة. وقــد تبــين أن  %31الئــتالف مقابــل ا إلــى
يؤيدون. ميول مشابهة أظهرها  %40من الجمهور يعارضون تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع، بينما  46%

بيتنـــا فـــي  إســـرائيلمـــن الجمهـــور وجـــود  %37. فقـــد فضـــل 2اســـتطالع اجـــري بنـــاد علـــى طلـــب القنـــاة 
ـــل  %24، مقابـــل االئـــتالف مـــن الجمهـــور  %35كـــانوا ســـيرحبون بالمعســـكر الصـــهيوني. وكـــذلك فض 

 فقا اقل من موشيه يعلون. %3 ،ليبرمان في منصب وزير الدفاع
 23/5/2016السفير، بيروت، 

 
 اإلسرائيلي: نتنياهو المعتدل الوحيد! "الكابينت" .33

وب إبقــاد الجــيش بعيــدًا عــن اليمــين بــين أكثــر التعــابير رواجــًا فــي إســرائيل القــول بوجــ: حلمــي موســى
واليسار، أي بعيدا عن األيديولوجيا والسياسة. لكن نشأة الجيش اإلسرائيلي كانت سياسية، وكان على 

 الدوام جزدًا من اللعبة السياسية في الدولة العبرية.
داخلي العـام، ومع ذلك، ومع مرور السنين، وتبلور معايير أكثر "ديموقراطية" فـي األداد اإلسـرائيلي الـ

تراجعــت األيــديولوجيا لمصــلحة أفكــار عامــة، وصــار الحــديث يــدور عــن جــيش احترافــي. ولكــن حتــى 
ــــى  ــــديولوجيا فــــي مجتمــــع قــــائم عل ــــد عــــن األي اآلن يصــــعب الحــــديث عــــن وجــــود جــــيش احترافــــي بعي

 األيديولوجيا واإلصرار عليها.
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أن هـذا المنصـب سيسـلم لواحـد مـن ومع ذلك، وبعـد اسـتقالة موشـي يعلـون مـن وزارة الـدفاع، واتضـاس 
ـــرز الفاشـــيين فـــي إســـرائيل، عـــاد الحـــديث عـــن األيـــديولوجيا فـــي الجـــيش والمؤسســـة األمنيـــة. لكـــن  أب
األيــديولوجيا هــذه المــرة صــارت تختفــي تحــت قاعــدة إمــرة الجــيش بيــد السياســيين، وهــو خاضــع للقيــادة 

تـــدخل الجـــيش، لـــيس فقـــا فـــي  السياســـية. وصـــارت هـــذه العبـــارة تخفـــي معـــاني كثيـــرة، أبرزهـــا رفـــ 
السياســة بــل أساســًا فــي تحديــد القــيم االجتماعيــة. وطبيعــي أن هــذا يخــالت عقيــدة الجــيش اإلســرائيلي 
الصهيونية، وكونه "جيش الشعب" الذي يرف  أن يكون جيشًا لهذه الحكومة أو تلك، أو لهذا الحـزب 

 أو ذاك.
دور ليبرمـان فـي منصـب وزيـر الـدفاع، القيـادة جـورغم ذلك صدمت استقالة يعلون، والتوجـه لتعيـين أفي

العســكرية والمؤسســة األمنيــة اإلســرائيلية عمومــًا. وتحــدث الــبع  عــن تبخــيس قيمــة األمــن، حتــى أن 
معلقــًا عســكريًا مشــهورًا، هــو رونــي دانييــل فــي القنــاة الثانيــة، وهــو قائــد كتيبــة ســابق، قــال إنــه بــات ال 

وبـديهي أن مواقـت كهـذه أثـارت سـجاالت طويلـة خـالل األيـام  يتمنى أن يعيش أوالده فـي هـذه الدولـة.
الماضــية، لكــن مــا هــو أهــم مــن ذلــك واقــع أن غيــاب يعلــون وطريقــة تعامــل رئــيس الحكومــة بنيــامين 
نتنيــاهو مــع وزارة الــدفاع دفــع الكثيــرين للتســاؤل عــن مســتقبل األمــن، والعالقــة بــين القيــادتين السياســية 

 تقبل الدولة العبرية.والعسكرية، وأثر ذلك على مس
ن األمـن سيسـتتب. بـل هنـاك مـن يفتـر  أن  وطبعًا هناك من يقولون إن األوضاع ستغدو أفضـل، وان
وصول متطـرفين، مثـل ليبرمـان، إلـى مثـل هـذا الموقـع سـيقود إلـى تلطيـت األجـواد، وربمـا العـودة إلـى 

. وينـاق  إخـرون هـذا الكـالم العملية السياسية وتحقيق اختراقات سلمية مع الفلسـطينيين ودول عربيـة
مظهــــرين الفــــارق مــــثال بــــين منــــاحيم بيغــــين، الــــذي كــــان زعيمــــًا، ونتنيــــاهو الــــذي يراقــــب كــــل ســــاعة 

 استطالعات الرأي ومزا  الشارع ويتصرف وفقًا لذلك.
ومــع ذلــك، مــن الوجهــة الموضــوعية قــاد التغييــر السياســي األخيــر إلــى تغييــر صــورة القيــادة السياســية 

القيــادة العســكرية، وهــي هنــا المجلـس الــوزاري المصــغر والمعــروف بـــ "الكابينــت". وحتــى المشـرفة علــى 
وقــت قريــب كــان هــذا المجلــس يعــاني مــن تفــوق المتطــرفين فيــه، مــا دفــع شخصــًا متطرفــًا مثــل موشــي 
يعلــون نفســه، للظهــور بمظهــر المعتــدل والكــابي للنزعــات المغــامرة. والواقــع أن جانبــًا مــن صــورته هــذه 

بفضل تبنيه لمواقت القيـادة العسـكرية ودفاعـه عنهـا فـي مواجهـة المتطـرفين فـي اليمـين. وبـديهي نالها 
أن هذه الحال ستتغير مـع غيابـه، لدرجـة انـدفاع الـبع  للقـول إنـه مـن اآلن فصـاعدًا سـيغدو نتنيـاهو 

 .نفسه صوت االعتدال في حكومته والكابي أمام المغامرات التي يطالب بها من هم أشد تطرفاً 
وفي كل حال، وعلى هامش العاصفة السياسية الدائرة حاليًا، قـرر نتنيـاهو تعيـين وزيـر البنـاد الجنـرال 
احتيا  يؤإف غالنت عضوًا ثابتًا في الكابينت. فاستقالة يعلـون تعنـي خلـو الكابينـت مـن أي شخصـية 
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النــت وهــو مــن ذات تــاري  عســكري، وقــد رأى نتنيــاهو ضــرورة تعبئــة هــذا الفــرا  بإحضــار الجنــرال غ
حـــزب "كـــديما". وتقريبـــًا، للمـــرة األولـــى فـــي تـــاري  الحكومـــات اإلســـرائيلية، كـــان الكابينـــت ســـيخلو مـــن 

 عسكري رفيع المستوى.
وبــالعموم فــإن وزيــر الــدفاع اإلســرائيلي الجديــد أفيغــدور ليبرمــان لــم يخــدم فــي الجــيش اإلســرائيلي ســوى 

مخــازن. أمــا زعــيم "البيــت اليهــودي" نفتــالي بينــت لعــام واحــد، وأدى خدمتــه االحتياطيــة كجنــدي فــي ال
فــأنهى خدمتــه العســكرية برتبــة رائــد، مــا جعلــه، وفــق موقــع "واال"، الشــخ  األعلــى رتبــة عســكرية فــي 

 الكابينت بعد استقالة يعلون.
ومن المهم مالحظة أن العسكري األرفع مرتبة حاليـًا فـي الكابينـت، وهـو الجنـرال غالنـت، سـبق لـه أن 

قفًا حادًا ضد تعيين ليبرمان وزيرًا للدفاع. وكان ذلك أثناد االنتخابات األخيرة، حين كـان هـذا أبدى مو 
بين شعارات ليبرمان االنتخابية وبين أول مطالبه في المفاوضـات االئتالفيـة. وحينهـا كتـب "أعتقـد أنـه 

يجـب أن تكـون أيضـًا ليس بوسع ليبرمان أن يكون وزيـرًا للـدفاع فـي دولـة إسـرائيل. وأعتقـد أن األمـور 
أكثر مسؤولية، وأكثر جدية وأكثر مهنية. وأقترس أال نضع في مناصب حساسة، ال في المالية وال في 

 الدفاع، أشخاصًا ذوي اهتمامات بعيدة عن المنصب".
وعمومًا، فإن الكابينت اإلسـرائيلي الجديـد يختلـت عـن الـذي أدار مـثاًل الحـرب علـى غـزة قبـل عـامين، 

عامـًا ورئـيس "الشـاباك" السـابق  30أعضائه اسحق اهرونوفيتش الذي خدم فـي الشـرطة  حين كان بين
ـــرال يعقـــوب  ـــون، وبمشـــاركة رئـــيس مجلـــس األمـــن القـــومي ســـابقا الجن يعقـــوب بيـــري، فضـــاًل عـــن يعل
عاميــدرور. واليــوم لــيس فــي رئاســة الحكومــة مستشــار لألمــن القــومي، مــا يجعــل عديــد المشــاركين فــي 

 ة من ذوي الخبرة ضئياًل جدًا.المداوالت األمني
وفـــي نظـــر المعلـــق السياســـي لموقـــع "واال" فـــإن الكابينـــت الجديـــد يختلـــت عـــن ســـابقيه، لـــيس فقـــا فـــي 
منســـوب الخبـــرة بـــل فـــي مقـــدار تطـــرف أعضـــائه. واليـــوم ســـيكون فيـــه متطـــرف يـــدفع متطرفـــًا، بـــل إن 

ال يحمـل مواقـت ال تبتعـد كثيـرًا صاحب الخبرة األمنية األوسع فيه، الجنرال يـؤإف غالنـت، كـان وال يـز 
عن مواقت ليبرمـان ونفتـالي بينـت. وهـذا يجعـل وزيـر الماليـة موشـي كحلـون الرجـل األقـرب إلـى تبنـي 
مواقت المؤسسة العسكرية. وفي كل حال، واضي أن نتنيـاهو، العتبـارات كثيـرة، سـيتحول إلـى الرجـل 

 الكابي والمتوازن في الكابينت الجديد.
 23/5/2016السفير، بيروت، 
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 : اإلعدام لن يردع الفلسطينيين عن هجماتهماال"و موقع " .34
ال" اإلخبــاري شــبتاي بنــديت إن وصــول رئــيس حــزب "إســرائيل بيتنــا" اقــال المراســل العســكري لموقــع "و 

دور ليبرمـــان إلـــى موقـــع وزارة الـــدفاع األيـــام القادمـــة يجـــدد الحـــديث حـــول إمكانيـــة فـــر  عقوبـــة جـــأفي
 طينيين منفذي العمليات الهجومية ضد اإلسرائيليين.اإلعدام بحق الفلس

وكان ليبرمان يطالب منذ اندالع الموجة الحالية من الهجمات الفلسطينية بفر  عقوبة اإلعدام علـى 
ســوى حــالتين مــن أحكــام اإلعــدام  68الــذين ينفــذون الهجمــات، لكــن إســرائيل لــم تنفــذ طــوال ســنواتها الـــ

 فقا.
ل مطالبات ليبرمان، فإن هناك تقديرات في أوسا  المؤيدين لهـذه العقوبـة وأشار بنديت إلى أنه في ظ

 بأنها لن تمنع تنفيذ عمليات فلسطينية أخرى.
ونقل المراسل عن وزيرة القضاد إيليت شاكيد قولها إن عقوبة اإلعدام تصبي واجبـة لـدى تنفيـذ بعـ  

الحالية مـن العمليـات الفلسـطينية "العمليات الفلسطينية القاسية" كما حصل في بع  هجمات الموجة 
 التي وقعت خالل األشهر الماضية.

بينما أشار عضو الكنيست السابق عن حزب االتحاد القومي البروفيسور إرييـه إلـداد أن عقوبـة إعـدام 
المهاجمين الفلسطينيين الذين قتلوا يهودا يجب أن تكون متضمنة فـي كتـاب قـوانين الدولـة. علمـا بـأن 

قوبــة لــيس المقصــود منــه الســعي لمنــع تنفيــذ عمليــات فلســطينية أخــرى، ألن تنفيــذ هــذه تنفيــذ هــذه الع
العقوبــة لــن يــردع منفــذي العمليــات الفلســطينية ولــن يمنــع تنفيــذ المزيــد منهــا، ولــن يعمــل علــى تخفيــت 

 عدد "الشهداد" الفلسطينيين الذين يقتلون بنيران الجيش اإلسرائيلي.
حقوق المواطن في إسرائيل دان ياكير رف  كليا تشريع قـانون لعقوبـة لكن المستشار القانوني لرابطة 

اإلعـــدام باعتبارهـــا غيـــر أخالقيـــة أو قانونيـــة، ألن القاتـــل نفســـه لديـــه الحـــق بالحصـــول علـــى معاملـــة 
 إنسانية.

 22/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 مةيعلون ويرسم سيناريوهات المرحلة القاد -خبير يكشف أسباب خالف نتنياهو  .35

العلــوم السياســية  وأســتاذكشــت الــدكتور عمــر جعــارة الخبيــر فــي الشــأن اإلســرائيلي  :اللــوس أكــرم -غـزة 
أسباب الخالف بـين رئـيس الـوزراد اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو ووزيـر جيشـه  الوطنية،بجامعة النجاس 

طــرف أفيجـــدور المســتقيل موشــيه يعــالون والتــي توجــت بتحــالت مــع رئــيس حــزب "إســرائيل بيتنــا" المت
 ليبرمان وتوليه وزارة الجيش خلفا ليعلون.
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ورسم الـدكتور جعـارة فـي حـديث خـا  لــ"الحياة الجديـدة" سـناريوهات المرحلـة المقبلـة وتعامـل حكومـة 
إســـرائيل اليمينيـــة المتطرفـــة مـــع الملفـــات الســـاخنة بمنطقـــة الشـــرق األوســـا وخاصـــة الجبهـــة اللبنانيـــة 

 قطاع غزة. والسورية وملت السالم ومشكلة
وأوضي جعارة إلى أن نتنياهو ما يزال يتمتع بصالحيات كاملة كرئيس وزراد إسرائيل ويقع على رأس 

صـوتا متفوقـا علـى  61هرم السـلطة التنفيذيـة فيهـا واسـتطاع الحفـا  علـى االئـتالف الحكـومي بأغلبيـة 
صـوتا مؤكـدا أن  61بيـة الــرابين الذي لم يتمكن طويال بالحفـا  علـى أغل إسحاقرئيس الوزراد السابق 

سياســية أو انهيــار وال هزيمــة لنتنيــاهو كونــه مــا زال محافظــا علــى  بقنبلــةمــا حــدث ال يمكــن تســميته 
 االئتالف وأغلبية األصوات في الكنيست.

وأكد جعارة أن أساس الخالف بين نتنياهو ويعـالون يعـود لنفسـية وشخصـية األول والـذي ال يمكـن أن 
زب "الليكــود" الصــاعدة أن تنافســه علــى قيــادة الحــزب أو أن تكــون مؤهلــة يســمي ألي مــن عناصــر حــ

شعبيا لتلك المنافسة مشيرا إلى أن الصراس أصبي داخليا في حـزب الليكـود وذلـك بإصـرار يعـالون فـي 
 كتاب االستقالة على العودة ومنافسة نتنياهو فعليا على زعامة حزب الليكود.

فقد  الواحد،ثر الشخصيات اإلسرائيلية التي قالت "ال ونعم" للشيد وأشار جعارة إلى أن نتنياهو هو أك
مع ليبرمان عندما كـان مـديرا لمكتـب الليكـود ومـع   اختلتاختلت مع الكثيرين في حزب الليكود مثال 

بنيــت الــذي يتــزعم حــزب البيــت اليهــودي اآلن ومــع جــدعون ســاعر وبيبــي بــيجن وأيضــا اختلــت مــع 
ت وهم جميعا من حـزب الليكـود  وكـل ذلـك لمنـع أي شخصـية صـاعدة مـن تسيفي ليفني وايهود اولمر 

 الحزب بمنافسته على قيادة "الليكود".
ونـــوه جعـــارة إلـــى أن نتنيـــاهو خـــالت كـــل االســـتطالعات والتوقعـــات للبقـــاد فـــي زعامـــة الليكـــود ورئاســـة 

مسلسل الخالفـات بـين الحكومة وهذا ما يسمى بأ"سياسة البقاد" في السياسة اإلسرائيلية مشيرا إلى أن 
اعتبـره  إسـرائيلييعالون ونتنياهو بدأت بقضية الشهيد عبد الفتاس الشريت والـذي أعـدم علـى يـد جنـدي 
 يعالون مخالفا للقانون ويجب محاكمته فيما هاتت نتنياهو والد الجندي واعتبره بطال.

منـا  النازيـة فـي إسـرائيل  " أن أقوال نائب رئيس األركـان اإلسـرائيلي يـائير غـوالن حـولجعارة:وأردف 
فاقم الخالف بين يعالون ونتنياهو " مشـيرا إلـى أن يعـالون أفلـي فـي تقـديم كتـاب االسـتقالة عنـدما قـال 

وسـيطرة  اإلسـرائيليوتـدخل الحالـة السياسـية فـي القـرار العسـكري  أخالقيـةبأنه اسـتقال بسـبب خالفـات 
 فئة يمينية متطرفة على الليكود".

فليبرمــان سيصــبي جنــديا مطيعــا  ســيتغير،ان وزيــرا للجــيش قــال جعــارة:" ال شــيد وحــول تعيــين ليبرمــ
" أن طـرد مضـيفا:تحت هيمنة نتنيـاهو ولـن يخالفـه فـي أي صـغيرة أو كبيـرة مثلمـا كـان يفعـل يعـالون" 
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لحزبـه  إنجـازاتليبرمان مـن الحكومـة سـيكون أسـرع وأسـهل علـى نتنيـاهو إذا مـا خالفـه وحـاول تحقيـق 
 ا".إسرائيل بيتن

حــراز بعــ  التقــدم الشــعبي بحصــوله علــى  وأوضــي جعــارة إلــى أن ليبرمــان يحــاول اآلن إنقــاذ حزبــه وان
ذا ما سجل  ستكون لصـالي حكومـة االئـتالف  إنجازاتوزارة الجيش ولكن لن يسمي له نتنياهو بذلك وان

تنيــاهو ولــن يــتمكن ليبرمــان مــن تحقيــق أي امتيــازات خاصــة لــه كونــه دخــل الــوزارة ضــعيفا ويســتطيع ن
 طرده متى يشاد إذا أقدم على مشاغبته.

قـال جعـارة:"  الفلسطينيينوبما يتعلق بالتوافق بين ليبرمان ونتنياهو حول تنفيذ إعدامات بحق األسرى 
باسـم نتنيـاهو  اإلعـداماتإذا قـام نتنيـاهو بتبنيـه وبالتـالي سـتنفذ  إال األمـرال يمكن لليبرمان إقـرار هـذا 

علــى نتنيــاهو " مضــيفا:" قــوانين اإلعــدام موجــودة فــي  أرادتــهيســتطيع فــر  ولــيس ليبرمــان الــذي ال 
ورثــت القــوانين عــن االنتــداب  إســرائيلوأن  ،إســرائيل وأكبــر دليــل علــى ذلــك إعــدام شــهداد ســجن عكــا

 البريطاني الذي يوجد بها أحكام إعدام".
تعمـل بـه رغـم وجودهـا  هو جزد من قوانين دولة االحتالل وتستطيع أن اإلعداموأضاف جعارة:" حكم 

ميدانيـــة بــدون محاكمـــات للشــهداد الفلســـطينيين "  إعــداماتفعليــا فــي إســـرائيل وخاصــة مـــا حــدث مـــن 
 أن ما تم تداوله في هذا الشأن مجرد مناكفة سياسية لزيادة شعبية ليبرمان وحزبه فقا. إلىمشيرا 

ة:" المشــكلة المستعصــية لــدى أمــا ســناريوهات المرحلــة القادمــة مــع دخــول ليبرمــان للحكومــة قــال جعــار 
فال مشكلة لدى حكومـة نتنيـاهو مـع سـوريا أو مصـر أو جنـوب لبنـان  حـزب  ،إسرائيل هي قطاع غزة

حيث هناك جبهة موحدة في محاربـة "التكفيـرين" وهـذا مـا رأينـاه مـن خـالل تصـريحات نصـر هللا   ،هللا
فاق وصفر صواري  ورفـع الرايـة البيضـاد ونوه جعارة إلى أن إسرائيل تريد من غزة تدمير األن األخيرة.

وهــذا بلســان إســرائيل ال يمكــن أن يحــدث فمــن الصــعوبة الوصــول إلــى صــفر أنفــاق وصــواري  أو رفــع 
يعـيش فيـه أهـل غـزة  األمـدنـار طويـل  إطـالق" فالسعي هـو إيجـاد قبـول باتفـاق مضيفا:الراية البيضاد 

في قطاع غزة وذلك مـرتبا بقـوة المقاومـة ومـدى بأمان وسالم ويرفع الحصار تجنبا لجولة قتال رابعة 
 انتظامها".

 21/5/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 غزة منذ مطلع العام في قطاع صيادا   65اعتقل  االحتالل"الميزان":  .36

قال مركز الميزان لحقوق اإلنسان، مساد يوم األحد، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي،  ":وفا" –غزة 
حادثا، منذ مطلع العام الجاري، في قطاع  17، أطفال خالل عشرةدا، من بينهم صيا 65اعتقلت 
 غزة.
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وأشار المركز، في تقرير له، إلى أن قوات االحتالل صعدت من وتيرة انتهاكاتها بحق الصيادين 
الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل منظم وجسيم، خاصة بعد سماحها للصيادين بالوصول لمسافة 

رية في المناطق الوسطى والجنوبية من بحر القطاع، في الثالث من شهر نيسان تسعة أميال بح
 الماضي.

ن أن تلك االنتهاكات تنوعت ما بين إطالق النار واالعتقال االستيالد على معدات الصيد وبي  
والقوارب، كذلك االستمرار في سياسة منع دخول محركات جديدة للمراكب، ومنع دخول مادة األلياف 

 .2007اجية الخاصة بصناعة القوارب، في إطار الحصار المفرو  على القطاع منذ العام الزج
 22/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 " شمال الضفةاألونروالجان المخيمات تغلق مقر " .37

"  األونروامقر "لجان الخدمات الشعبية في محافظة نابلس، اليوم االثنين،  أغلقت ":وفا" –نابلس 
 في استبدال خدمات التموين ببطاقة بنكية. اإلدارةوذلك احتجاجا على تقلي  خدماتها وتعنت 

" جاد عقب اجتماع األونروانمر لـ"وفا" إن إغالق مقر " إبراهيموقال رئيس لجنة خدمات مخيم العين، 
صرارها في مخيم جنين واتخاذ قرارات تصعيدية، لعدم استجابة اإلدارة لمطالب اللجا ن الشعبية، وان

وأشار  على إلغاد توزيع المواد التموينية داخل المخيمات واستخدام بطاقة بنكية بمبلغ مالي مقطوع.
 أنجاد على مستوى محافظات الشمال، المقرات الرئيسية والفرعية، موضحا  اإلغالقإلى أن 

لبحث تداعيات  األغار زكريا اجتماعا سيعقد اليوم مع رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحري
 " واألزمة مع إدارتها.األونرواقرارات "

 23/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 " قرب باب العمود وسط القدساألنبياءاالحتالل يهدم م صلى " .38

لى هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، فجر اليوم االثنين، ُمص ":وفا" –القدس 
"األنبياد" في حي الُمصرارة التجاري القريب من باب العمود  أحد أشهر بوابات القدس القديمة  بحجة 

 البناد دون ترخي .
وكانت قوة معززة من جنود وشرطة االحتالل حاصرت المنطقة وأفرغت محيا المصلى من السيارات 

 قبل بدد تدمير وهدم المصلى. 
 23/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 



 
 
 
 

 

 28 ص             3942 العدد:        23/5/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 ليلية لقوات االحتالل بادعاء جمع معلومات اقتحاماتالقدس المحتلة:  .39
تنفذ الشرطة وقوات أمن إسرائيلية أخرى اقتحامات ليلية في القدس الشرقية المحتلة : بالل ضاهر

وأظهرت إفادات جمعتها جمعية حقوق المواطن  بادعاد جمع معلومات حول المواطنين الفلسطينيين.
أنه خالل الشهر األخير اقتحمت قوات من الشرطة، وبينهم أفراد ملثمون، أحياد في في إسرائيل 

القدس الشرقية بين الساعة الثانية والرابعة ليال، وتنقلوا من بيت إلى إخر، أيقظوا السكان واستجوبوهم 
 حول تفاصيلهم الشخصية وتفاصيل أبناد عائالتهم وأمالكهم ومكان دراسة أوالدهم وحول تفاصيل

 أخرى.
وتقدر جمعية حقوق المواطن وناشطون، وفقا لصحيفة "هآرتس" اليوم االثنين، أن هذه االقتحامات 
تكررت عشرات المرات وخاصة في ضاحيتي العيسوية والطور. وفي جميع االقتحامات لم تبرز 
 رِ قوات االحتالل أمرا صادرا عن محكمة أمام السكان ولم تتحدث عن وجود شبهات ضدهم ولم ُتج

نما قال أفراد الشرطة   ن هذه االقتحامات غايتها جمع معلومات "الحتياجات أمنية".إتحقيقا رسميا، وان
 23/5/2016، 48عرب 

 
 فلسطيني ضمن مئة شخصية مؤثرة بالعالم .41

 ،وهو من الفلسطينيين داخل الخا األخضر ،اختارت مجلة "غوود" األمريكية الدكتور حسام حايك
ية مؤثرة في العالم، تقديرا الختراع رائد توصل له في مجال الكشت ضمن قائمة من مئة شخص
إلكترونيا بإمكانه أن يحلل زفير الشخ  لمعرفة ما  فقد طور حايك أنفاً  المبكر عن مر  السرطان.

 إذا كان يعاني السرطان، كما بإمكان الجهاز أن يحدد نوع السرطان ودرجة انتشاره في الجسم.
"اختياري ضمن مئة : ليد مدينة الناصرة وخبير في المجسات النانوويةوهو من موا:وقال حايك

 شخصية مؤثرة في العالم يشرفني ويشرف المجتمع الفلسطيني أجمع".
 21/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 بالقدس عقارات في حي الشيخ جراح خمسةاإلخالء يهدد  .41

ة في كوبانية أم هارون بحي الشي  عقارات فلسطيني خمسةيتهدد اإلخالد  عبد الرؤوف أرناؤو :
جراس في القدس الشرقية المحتلة لصالي جماعات استيطانية يقودها عضو مجلس بلدية القدس 

 الغربية أرييه كينغ.
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وقالت حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية: إن "إخالد فلسطينيين من سكان القدس الشرقية من منازلهم 
ي يسمي بحق العودة لليهود فقا، "محذرة من أن" منظومة وممتلكاتهم يستند إلى قانون تمييز 

 االستيطان في الحي الفلسطيني هي وصفة لزيادة التوتر والكراهية والعنت".
وأضافت "السالم اآلن": "يمكن وينبغي على الحكومة اإلسرائيلية أن تمنع إخالد عائالت من 

نما هو سياسي ي قع في صلب فر  التوصل إلى اتفاق ممتلكاتها بما أن الموضوع ليس عقاريًا وان
 يستند إلى حل الدولتين".

 23/5/2016األيام، رام هللا، 
 

 أسيرا   22 اإلداري لـ االعتقالاالحتالل يثّبت  .42
أسيرًا،  22ثب تت محكمة االحتالل العسكرية في "عوفر" أوامر االعتقال اإلداري الصادرة بحق  : رام هللا

دة. تعتقلهم سلطات االحتالل بال تهم  محد 
ة  وأشار محامي نادي األسير محمود الحلبي، يوم األحد، إلى أن المحكمة ثب تت األوامر الصادرة لمد 

 وتراوحت مدة تجديد أوامر االعتقال ما بين ستة شهور وأربعة شهور.ستة شهور، 
 22/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غزةسواحل مراكب قبالة  بعةأر صيادين فلسطينيين ويصادر  عشرةاالحتالل يعتقل  .43

صيادين فلسطينيين في عر   عشرةاعتقلت قوات البحرية اإلسرائيلية، أمس، : رائد الفي - غزة
الصيادين، وقال  البحر، قبالة سواحل شمال قطاع غزة، في استمرار لالعتدادات شبه اليومية ضد  

ة فتحت النار في تجاه أربعة مراكب نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش إن زوارق حربية إسرائيلي
صيد في حادثتين منفصلتين وحاصرتهما واعتقلت الصيادين العشرة. وذكر أن الزوارق اإلسرائيلية 

، مستنكرًا تصاعد حدة الحمالت اإلسرائيلية في اعتقال أسدودصادرت المراكب واقتادتها إلى ميناد 
 ومالحقة واستهداف الصيادين الفلسطينيين.

 23/5/2016، الشارقة الخليج،
 
 بينهم مرضى في سجون الكيانمعتقال  صحفيا   18: الصحفيينلجنة دعم  .44

 ثالثصحفيًا فلسطينيًا يقبعون في سجون الكيان، بينهم  18فيما أعلنت "لجنة دعم الصحفيين"، أن 
ل حاالت مرضية تحتا  لفحوصات طبية وعمليات عاجلة وتسود حالتهم يومًا بعد يوم بسبب اإلهما

 الطبي، ما قد يعرضهم للموت المفاجئ.
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سياسة دولة االحتالل العدوانية ومالحقتها للصحفيين من  لها أدانت لجنة دعم الصحفيين في بيانو 
دون تهمة أو محاكمة وتجديد محاكمتهم عدة مرات، وتكميم األفواه بهدف طمس معالم الحقيقة وكبت 

صحفيين، تم الحكم عليهم بالسجن  9  في سجونه حرية الرأي والتعبير. وأوضحت أن االحتالل يز 
  وهو أقدم األسرى المعتقلين 1993أ6أ3الفعلي، أقدمهم األسير محمود عيسى من القدس  معتقل منذ 

جن 1993قبل توقيع اتفاقية أوسلو في عام   سنة.  46ومؤبدات  3، واألعلى حكًما، فهو محكوم بالس 
 23/5/2016، الخليج، الشارقة

 
 الجيل الثالث" في مسيرة تهويد القدس: الحماية تنتهي مع الحفيد"قانون  .45

استأجر سعيد النعاجي منزاًل في حارة باب حط ه في البلدة القديمة في القدس : عبد الرؤوف أرناؤو 
 جنيهًا مصريًا من جمعية "كوليل كاليسيا" اليهودي ة. 15بقيمة  1923في العام 
د في ابنه صبحي. ولكن، في هذه المرة، 1948بعد العام  ، انتقل العقار إلى "الجيل الثاني"، المتجس 

 جنيهًا فلسطينيًا. 25وقع صبحي عقد اإليجار مع "حارس أمالك العدو" في الحكومة األردني ة، بقيمة 
ن من الحفي د عمران وبوفاة صبحي بعد االحتالل اإلسرائيلي، انتقل العقار إلى "الجيل الثالث"، المكو 

، إذ بات يسيطر على  خوانه، فوق عوا عقدًا باستئجار العقار من "حارس أمالك الغائبين" اإلسرائيلي  وان
اآلن، تعيش العائلة هاجس اإلخالد  .1948األمالك التي يقول يهود إنها كانت مملوكة لهم قبل العام 

.  بسبب "قانون الجيل الثالث" اإلسرائيلي 
ر دائرة الخرائا في "جمعية الدراسات العربية"، فحوى "قانون الجيل الثالث" يشرس خليلي التفكجي، مدي

رين حتى الجيل الثالث للمستأجر، أي أن تبقى بحوزة المستأجِ  1968بأن "األمالك المستأجرة قبل 
الحماية تبقى للمستأجر وأبنائه وأبناد أبنائه، على أن تعود الحقًا إلى من يعتبرونهم أصحابها". وأتى 

، لم ا "ألغت إسرائيل قانون الحماية للمستأجرين، ولكنها 1968ذا القانون في سياق يعود إلى العام ه
أدركت أن ثمة عقارات تم تأجيرها قبل ذلك التاري . ولذلك، سن ت هذا القانون لوضع حد  زمني  

 لسريان الحماية تم  تحديده في الجيل الثالث".
، إذ يعني تطبيقه  يعتبر التفكجي هذا القانون من أخطر القوانين التي سن ها االحتالل اإلسرائيلي 

 "االستيالد على المزيد من العقارات في القدس عامة وفي البلدة القديمة خاصة".
، وهي تطالب 1948وتزعم جماعات يهودية امتالكها لعشرات العقارات في القدس قبل العام 

 عشرات العقارات في البلدة القديمة تحديدًا.باسترجاعها. وقد نجحت حتى اآلن بوضع اليد على 
مستفيدًة من دعم األجهزة الحكومية والقضائية اإلسرائيلية، تستعين الجمعيات اإلسرائيلية بالعديد من 

. وفي 1950القوانين من أجل وضع اليد على العقارات بينها قانون أمالك الغائبين الصادر في العام 
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في حارة السعدية في البلدة القديمة اآلن خطر اإلخالد باستخدام هذا السياق، تواجه عائلة قرش 
 المستوطنين لقانون الجيل الثالث.

ره  وشرحت "حركة السالم اآلن" أن قصة ملكية هذا المنزل بدأت في سنوات الثالثينيات، حين أج 
ستأجر العيش المالك الفلسطيني لفلسطيني  إخر عاش فيه لعقوٍد كمستأجر، محميًا. ويواصل حفيد الم

، قالت شركة مسجلة في الخار  تدعى "بلو 1990في المنزل حتى يومنا هذا". وأضافت: "في العام 
ستارز لالستثمارات العالمية" إنها اشترت المنزل من مالكه األصلي ومنحته لجمعية "عطيرات 

ى وضعه كمستأجر كوهانيم" االستيطانية التي تد عي بدورها أنه ما عاد بإمكان الحفيد اإلبقاد عل
محميًا بصفته حفيد المستأجر". قبلت المحكمة بمزاعم "عطيرات كوهانيم"، وأمرت العائلة بإخالد 

 .2016المنزل قبل نهاية شهر حزيران أيونيو 
تنشا جمعية "عطيرات كوهانيم" في االستيالد على العقارات الفلسطينية في البلدة القديمة لمدينة 

ت اإلسرائيلية المتتالية، حيث تستوطن عشرات المنازل في البلدة القديمة القدس، بدعم من الحكوما
 ومحيطها. 

لكن، يشرس التفكجي مستندًا إلى دراسة أجراها في هذا الصدد: "لقد ُسن قانون الجيل الثالث من 
المستأجرين القاضي بتحديد فترة الحماية ورفعها بعد موت الجيل الثالث من المستأجرين  الجد، 

بن، الحفيد ، بهدف تمكين االحتالل من االستيالد على العقار. ويستهدف القانون كل مستأجر اال
وقبل إلغاد قانون حماية المستأجر الذي كان جزدًا من عقود  1968قام باستئجار ملكية قبل العام 

 المستأجرين في فترة االنتداب البريطاني وفترة الحكم األردني".
بؤرة استيطانية في  71ماعات االستيطانية تمك نت من وضع يدها على ولفت التفكجي إلى أن الج

: "ويدور الحديث عن بؤر استيطانية تتفاوت ما بين غرفة واحدة وأبنية  الحي ين اإلسالمي  والمسيحي 
 متعددة الطبقات، وال تزيد أعداد المستوطنين في هذه البؤر عن بضع مئات".

ة تكمن في كونها متناثرة ما بين المنازل الفلسطينية، وباإلمكان ولكن إشكالية هذه البؤر االستيطاني
التعر ف إليها بوضوس من خالل األعالم اإلسرائيلية التي يحر  المستوطنون على تثبيتها على 

 أسطحها أو مداخلها.
يلفت التفكجي: "الهدف اإلسرائيلي من هذا االستيطان هو منع أي  إمكانية إلقامة عاصمة للدولة 

لسطينية في مدينة القدس الشرقية، وخاصًة في البلدة القديمة، فضاًل عن الرغبة في وضع اليد الف
 على عقاراٍت قريبة ومالصقة للمسجد األقصى المبارك".
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ولكنه أضاف: "حتى اآلن، فإن األغلبية السكانية في البلدة القديمة تبقى لمصلحة الفلسطينيين. ولكن 
، بما في ذلك المخططات إلقامة مستوطنات في داخل البلدة القديمة تسارع اإلجرادات اإلسرائيلية

 مثل مخطا إقامة مستوطنة في منطقة باب الساهرة، تهدد الوجود الفلسطيني في البلدة".
 23/5/2016السفير، بيروت، 

 
 ت ؤكد: األسيرات ي عانين ظروف ا معيشة صعبة في سجن هشارون  حقوقيةمؤسسات  .46

ن األسرى و أفادت هيئات ومؤسسات فلسطينية مختصة بشؤ : خلدون مظلوم، محمد منى - رام هللا 
في سجون االحتالل، أن إدارة السجون اإلسرائيلية تواصل انتهاكاتها بحق األسرى واألسيرات داخل 

وقال نادي األسير الفلسطيني إن األوضاع الحياتية لألسيرات في سجن "هشارون"  السجون.
 فتاة قاصر. 16أسيرة  بينهن  42ا وصعوبًة، مشيًرا إلى ارتفاع عددهن إلى اإلسرائيلي، تزداد تعقيدً 

ونقل محامي النادي، عن األسيرات إثر زيارته لعدد منهن، أنهن ُيعانين من مماطلة إدارة سجون 
االحتالل في تقديم العال ، إضافة إلى تحديد مواعيد بعيدة لنقلهن للمستشفيات، واشتكت األسيرات 

 قلهن عبر عربة "البوسطة"  سيارة الترحيالت .من عملية ن
وبحسب بيان "نادي األسير"، فإن األسيرات طالبن بالتدخل من أجل الضغا على إدارة سجون 

 االحتالل لتحسين أوضاعهن، والسماس لهن بإدخال الكتب، وتحسين غرفة الزيارة.
 22/5/2016، قدس برس

 
براهيم طهجثماني الشهيدين الشقيقين  ي سلماالحتالل  .47  مرام وا 

براهيم طه  23سل مت قوات االحتالل اإلسرائيلي جثماني الشهيدين الشقيقين مرام   رام هللا: عامًا  وان
 عامًا  من بلدة قطنة بالقدس عند حاجز عوفر العسكري غرب مدينة رام هللا. 16 

جثمان الشهيد فؤاد أبو وأكد مسؤول في االرتبا  الفلسطيني أن  قوات االحتالل أبلغتهم بنيتها تسليم 
رجب من الجديرة في القدس الساعة الخامسة من مساد اليوم، إلى جانب جثماني الشهيدين الشقيقين 

 طه.
أبريل الماضي بعد إطالق نيسانأ  27ويحتجز جيش االحتالل اإلسرائيلي جثماني الشهيدين طه منذ 

طعن جنديين على الحاجز، فيما النار عليهما على حاجز قلنديا شمال القدس بزعم محاولتهما 
 تحتجز جثمان الشهيد أبو رجب منذ الثامن من إذار المنصرم.

 23/5/2016، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 



 
 
 
 

 

 33 ص             3942 العدد:        23/5/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 النثرية الكاملة لمحمود درويش األعمال صدور .48
"وفا": عن ثالث مؤسسات مجتمعة، صدرت األعمال النثرية الكاملة للشاعر محمود  -رام هللا 

ديوانا  26درويش، بعد أن أصدرت المؤسسات ذاتها أعماله الشعرية الكاملة من قبل في شكلين، 
 منفردا، وثالثة مجلدات تحوي األعمال الكاملة.

وصدرت األعمال النثرية عن دار األهلية للنشر والتوزيع في األردن، باالشتراك مع مؤسسة الناشر 
 يش.في رام هللا، إضافة إلى مؤسسة محمود درو 

ضمت األعمال النثرية أحد عشر كتابا هي: يوميات الحزن العادي، وذاكرة للنسيان، وعابرون في 
كالم عابر، ورسائل إلى سميي القاسم، وفي حضرة الغياب، ووداعا أيتها الحرب وداعا أيها السالم، 

 ئد.وفي انتظار البرابرة، وأثر الفراشة، وفي وصت حالتنا، وشيد عن الوطن، وحيرة العا
ولقيت الكتب إقباال هائال أثناد معر  فلسطين الدولي العاشر للكتاب، إذ وجدت لدى أكثر من دار 

 نشر.
 23/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 كتاب عرب وعالميون يجوبون فلسطين في احتفال أدبي .49

انطلقت احتفالية فلسطين لألدب  بالفست  السنوية الجوالة أول من أمس وتنتهي في السادس 
والعشرين من الجاري، وباشرت التنقل بين مدن فلسطينية عدة: نابلس، القدس، حيفا، رام هللا... 
وتتضمن قائمة المشاركين هذا العام شخصيات أدبية بارزة عالميًا مثل اإلرلندي كولم ماكان، 

 والجنوب أفريقي جي.م. كوتزي، واألمريكي باري لوبيز.
التاسعة هذه السنة، التعاون مع الفلسطينيين على كسر الحصار غاية االحتفالية، وهي تشهد دورتها 

الثقافي الذي يفرضه االحتالل العسكري اإلسرائيلي على البالد، ولهذا يتنقل المشاركون الضيوف بين 
المدن ليلتقوا الجمهور الفلسطيني المحروم من حرية التنقل في وطنه. يلتقي المشاركون نهارًا، خالل 

تاريخية، بالفنانين والكت اب والناشطين السياسيين، ويقدمون لياًل قرادات أدبية متنوعة جوالت سياسية و 
 أمام الجمهور مع نظرائهم الفلسطينيين.

كاتبًا من فلسطين  33ومن المنتظر أن تكون احتفالية هذا العام األكبر واألكثر تميزًا بحضور 
قادمين من مختلت الدول وجهًا لوجه أمام وخارجها، وبجوالت مخطا لها بعناية تضع المشاركين ال

 واقع االحتالل الملموس في مختلت أرجاد فلسطين. 
 23/5/2016الحياة، لندن، 
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 باريس تستدعي ذاكرة فلسطين السينمائية .51
-Festival Cinéيومًا بددًا من اليوم، ينطلق "مهرجان سينما فلسطين"  12على مدى : أريج أبو حرب

Palestine سخته الثانية من تنظيم "جمعي ة مهرجان الفيلم الفلسطيني"، ليتخلله عر  في باريس بن
 شريطًا، إلى جانب جلسات نقاٍش عدة. 31

" مجموعة من الناشطين من فلسطين والدول العربي ة 8تضم  الجمعي ة التي انطلقت من "جامعة باريس 
 ، جانب خبراتهم التقني ة والفني ة في  ىإلوأوروبا، جمعهم اهتمامهم بالسينما الفلسطيني ة بشكٍل أساسي 

 إدارة وتطوير هذه المبادرة.
قة  إلىيهدف المهرجان  تقديم المخرجين الفلسطينيين المعاصرين ونشر األفالم الفلسطيني ة غير المسو 

وغير المعروضة للجمهور في العاصمة الفرنسي ة. يفتتي المهرجان في "معهد العالم العربي" في 
   للمخرجة الفلسطيني ة مي المصري. 2015ليلة"   3000م "باريس بعر  فيل

 23/5/2016األخبار، بيروت، 
 
 أدلة ترجح تورط "إسرائيل" في إسقاط الطائرة المصرية أربعة" المصري: رصد"موقع  .51

تكهنات كثيرة حول مالبسات حادث الطائرة المصرية، هل سقطت أم ُأسقطت، لكن وعلى : القاهرة
أدلة ترجي سيناريو تور  "إسرائيل" في تحطم الطائرة المصرية، ال سيما أنها غير المتوقع تظهر 

أعلنت بدد مناورات لطائرتها الحربية، مستخدمة المجال الجوي اليوناني، في ذات التوقيت الذي 
 تحطمت فيه الطائرة.

 

 انحرفت الطائرة بشكل مفاجئ -1
" انحرفت MS 804ي، أن طائرة مصر للطيران "أعلنت هيئة المالحة الجوية اليونانية، الخميس الماض

بشكل مفاجئ قبل أن تختفي من على شاشات الرادار، مما يشير إلى أن الطيار القى شيئا غير 
 متوقع منعه من إرسال استغاثة.

ألت قدم،  37وهذا ما أكده وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، عندما قال إن "الطائرة ارتفعت 
ألت قدم ثم  15ألت قدم إلى  37درجة يمينا، وانحدرت من ارتفاع  360ة يسارا، ثم درج 90وانحرفت 

 إالف قدم عندما فقدنا إشارتها". 10
 

 استخدام المناورات اإلسرائيلية المجال الجوي اليوناني -2
 تأتي مناورة الطائرات المقاتلة اإلسرائيلية، ضمن خطة تدريب الطيران الحربي اإلسرائيلي باستخدام

الليبية، وذلك بعدما أغلقت تركيا مجالها الجوي  -المجال الجوي اليوناني المتاخم للحدود المصرية
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قبل  -أسطول كسر حصار غزة -أمام تدريبات الطيران الحربى اإلسرائيلي، بعد حادثة السفينة مرمرة
 ستة أعوام.

ها، ومن المقرر أن تكون وتوضي خريطة لمحيا المناورة أن خا سير الطائرة المصرية كان في مجال
المناورة قد بدأت بحسب جدول إشعارات المالحة الجوية بالتزامن مع دخول الطائرة للمجال الجوي 

 دقيقة من بدد المناورة الجوية بالطائرات الحربية اإلسرائيلية. 27اليوناني، والتي ُفِقدت بعد 
زامنًا مع عقد إسرائيل مناورات عسكرية كما أكد موقع "فيترانس توداي" األمريكي أن الطائرة سقطت ت

ضخمة بمشاركة عدد من دول حلت الناتو ببحر إيجة اليوناني، وحيث كانت الطائرة المصرية بنفس 
مستوى مناورات التحالت، مضيًفا أن اإلعالم الغربي تجاهل تماًما نقل تلك األنباد، والجميع يعلم ما 

 هي األسواق المتضررة جراد الحادث.
 

 امن المناورات مع سقوط الطائرةتز  -3
المتخص  في الشؤون العسكرية، فإن السلطات اليونانية حددت مواعيد  ON Alertووفًقا لموقع 

ويمني هذا التصريي للطائرات اإلسرائيلية حرية NOTAM A0992 / 16رقم المناورة العسكرية تحت 
يونيو،  6مايو وحتى  18في الفترة من  ممارسة تدريباتها الجوية المقررة في المجال الجوي اليوناني

كما تم تحديد نطاق التدريب الجوي جنوب جزيرة كريت وشمال إفريقيا، بدًدا من حدود اليونان مع 
 اإلسكندرية وحتى بنغازي في ليبيا.

 

 حذف الطيران الفيدرالي للخطة -4
وقع إدارة الطيران من م A0992ونشر الموقع المتخص  في الشؤون العسكرية صورة لخطة الطيران 

الجوي، وفي ما يؤكد محرك البحث  NOTAMالفيدرالي األمريكي المخت  بنشر أجندة النوتام 
جوجل وجود نفس البيان على الموقع األمريكي، إال أنه بزيارة الموقع بعد حادثة الطائرة المصرية، 

قى الموقع على التسلسل وأب A0992إسرائيل، فقد ُحذف رقم خطة المالحة الجوية الموضحة لمناورة 
 الزمني للخطا األخرى.

 22/5/2016، موقع رصد، القاهرة
 

 في اإلعالم اإلسرائيلي " ينتقدون عرض السيسي كـ"عميل إسرائيليون دبلوماسيون  .52

حذر دبلوماسيون إسرائيليون من التداعيات الخطيرة لعر  زعيم االنقالب في : النعامي صالي -غزة 
 كـ "عميل" في اإلعالم اإلسرائيلي. مصر عبد الفتاس السيسي
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وقال زلمان شوفال، السفير اإلسرائيلي األسبق في واشنطن، والقيادي في حزب الليكود، إن عر  
السيسي "كدمية في يد كل من رئيس الوزراد بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة إسحاق هيرتزو  ال 

مناورة أمام الزعيم المصري ويمس بقدرته ، ويقل  من هامش الاالستراتيجيةيخدم مصالي إسرائيل 
وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة "راديو بدون توقت" بعد ظهر األحد، حذر  على مواصلة التعاون معنا".

شوفال من "الصورة السلبية التي تجسدت لدى الرأي العام المصري والعربي عن السيسي بسبب 
مساعدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية في تغطية اإلعالم اإلسرائيلي لنما تجنده من أجل ال

 إسرائيل".
وأضاف شوفال في المقابلة التي أجراها الصحافي البارز نسم مشعال: "نحن نتجاهل عر  زعيم 
عربي على هذا النحو يبرزه كعميل أمام شعبه، وهذا ما ال يخدم المصالي القومية إلسرائيل"، مشددا 

 إلسرائيل في المنطقة". استراتيجيشريك على أن "مصر في عهد السيسي تمثل أهم 
واتفق وكيل الخارجية اإلسرائيلي األسبق ألون ليفين مع شوفال، مستهجنا أن "تتطوع" وسائل اإلعالم 

 اإلسرائيلية بالكشت عن "الطابع الحميمي للعالقة بين نتنياهو والسيسي".
اد المقابلة مع شوفال، تسادل ليفين: وفي مقابلة أجراها معه مشعال وبثها "راديو بدون توقت" بعد إنه

"لماذا نكشت أن السيسي يبادر لالتصال بنتنياهو مرة كل أسبوع على األقل، ولماذا ال نضع ضوابا 
 على ما نبثه، ألن هذا يمس بصورة السيسي أمام شعبه وهذا ال يخدم مصالحنا".

لك مادامت اإلدارة المصرية تلتزم "لماذا تطالب وسائل اإلعالم لدينا بذ وعندما قاطعه مشعال قائال:
الصمت وهي على علم بما يتم تداوله هنا"، فرد ليفين قائال: "أنا ال أنتقد وسائل اإلعالم بقدر ما 

بيننا وبين  االستراتيجيةأنتقد األوسا  السياسية واألمنية التي تسرب مظاهر تكريس التحالت والشراكة 
 مصر، يتوجب على أحد ما أن يحاسب هنا".

ويشار إلى أن سفير إسرائيل األسبق في مصر، الميني تسفي، حذر أمس السبت، أيضا، من خطورة 
 عر  السيسي "كعميل يأتمر بتعليمات نتنياهو وهيرتزو ".

 22/5/2016، "21موقع "عربي 
 
 يخشى من محاوالت الفلسطينيين استصدار قرار أممي ي نهي االحتالل السيسيمعاريف:  .53

لية إن الرئيس المصري عبد الفتاس السيسي يخشى من أن محاوالت الفلسطينيين قالت صحيفة إسرائي
 استصدار قرار أممي ُينهي االحتالل، قد يؤدي إلى إشاعة العنت في شبه جزيرة سيناد.

القاهرة تبدي قلقا واضحا من احتمال اتخاذ الرئيس  األحد، أنفي تقرير  ،وأفادت صحيفة معاريت
خطوات أحادية بالتوجه إلى األمم المتحدة الستصدار قرار يقضي بإنهاد الفلسطيني محمود عباس 
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 االحتالل اإلسرائيلي، أو يرفع دعوى قضائية إلى محكمة الهاي الدولية ضد مجرمي الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن القاهرة ترى أن مثل تلك الخطوات من شأنها أن تثير حفيظة إسرائيل، بينما 

 أزمة خانقة.يرزس النظام المصري تحت 
وأشارت معاريت إلى أن السيسي يعتقد أن أي خطوات أحادية للفلسطينيين تجاه إسرائيل قد يتبعها 
ذا ما اندلعت مواجهة عسكرية في الضفة الغربية بين الفلسطينيين  اشتعال الوضع على األر ، وان

 سيناد.واإلسرائيليين فإنها قد تتدحر  إلى قطاع غزة، ومن ثم يحتمل انتقالها إلى 
للتوجه إلى إسرائيل  ،المحا  باألعداد، كما تقول الصحيفة ،وهذا الخوف هو الذي يدفع السيسي

 إلقناعها بإحياد عملية السالم مع الفلسطينيين.
 22/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"يطبق سياسة صهيونية ويزيد تعاونه مع  السيسيصباحي:  .54

رشي الرئاسي السابق، حمدين صباحي، التصريحات التي أدلى بها اعتبر الم: شراقي حسن-القاهرة
السيسي، حول "السالم الدافئ" مع "إسرائيل"، مقدمة لسلسلة من  عبد الفتاسرئيس االنقالب، 

السياسات التي ستنتهجها الدولة المصرية معها، وسيتبعها مزيد من التعاون المشترك بين الجانبين، 
 بحسب وصفه.
السعودية بأنها "تأتي ضمن تطبيق سياسة صهيونية للسيطرة -ترسيم الحدود المصريةووصت اتفاقية 

على الوطن العربي، وتحويل خليج العقبة إلى ممر دولي، وتفقد مصر بمقتضاها السيطرة والتحكم 
 ، التي تعد المتنفس البحري الوحيد إلسرائيل"، وفق قوله. االستراتيجيةعلى هذه الجبهة 
 ر لصباحي مع صحيفة "صوت األمة"، الورقية الصادرة هذا األسبوع.جاد ذلك في حوا

وفي البداية، وجه صباحي انتقادات مبطنة إلى تصريحات السيسي حول "تعميق السالم مع الكيان 
الصهيوني، والسالم الدافئ"، بحسب تعبير الصحيفة، فقال: "الحديث عن الكيان الصهيوني المحتل 

االستيطان، وسلسلة االنتهاكات التي تمارس ضد أهلنا في فلسطين،  البد أن يتطرق إلى عمليات
 والحصار المستمر لقطاع غزة والسجناد والمعتقلين واألسر الموجودة في سجون االحتالل".

وأضاف صباحي أن "هذا ما تمليه علينا ضمائرنا، والقانون الدولي، وميثاق األمم المتحدة، في حق 
 ليست فكرة عمل سالم مع هذا الكيان المغتصب".الشعوب في تقرير مصيرها، و 
اإلسرائيلية ال تحتا  إلى دفد في العالقات، فهي تشمل تعاونا  -واستطرد: "العالقات المصرية 

غير مسبوق بين الجانبين  بجانب أنها امتداد لسياسات الرئيس األسبق محمد أنور السادات، التي 
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ة أخرى إلى سياسته في التعامل مع الكيان اإلسرائيلي، تعكس إعجاب السيسي بالسادات، والعودة مر 
 على حساب القضية الفلسطينية"، وفق قوله.

واتهم صباحي السيسي بأنه يعتبر اتفاقية "كامب ديفيد" شيئا عظيما في تاري  الوطن العربي، ويدعو 
 ده.لتوسعها لتشمل العديد من الدول العربية، "وهذا مرفو  شكال وموضوعا"، بحسب تأكي

وشدد على أن تصريحات السيسي تعتبر مقدمة لسلسلة من السياسات التي ستنتهجها الدولة 
المصرية مع "إسرائيل"، وفق وصفه، مؤكدا أن فكرة "السالم الدافئ" سيتبعها المزيد من التعاون 

 المشترك بين الجانبين.
ة، ووصفها بأنها "تأتي وشن صباحي هجوما عنيفا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودي

ضمن تطبيق سياسة صهيونية للسيطرة على الوطن العربي، وتحويل خليج العقبة إلى ممر دولي، 
التي تعد المتنفس البحري  االستراتيجيةومياه دولية، تفقد سيطرة وتحكم مصر على هذه الجبهة 

 وقيادة المنطقة العربية".الوحيد إلسرائيل، وتدفع مصر قهرا إلى التراجع عن دورها في الريادة، 
وقال: "هذا ما أكده بع  المسؤولين في مصر، بينهم وزير الخارجية، ومن بعده رئيس الجمهورية، 
وهذا خطر كبير، فإذا لم يكن لمصر دور في قيادة المنطقة والوطن العربي، فإن تراجع هذا الدور 

 .هو توسعة الطريق أمام تولي إسرائيل قيادة المنطقة العربية"
واستدرك قائال: "أما عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، فال أحد يملك هذا الحق، فهذا الوطن 
ملك لألجيال القادمة، وال يمكن بأي شكل من األشكال أن يتم التنازل عن حبه رمل منه ألننا ال 

 نملك هذا الحق".
 21/5/2016، "21موقع "عربي 

 
 اهو.. نقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها ألجلنانتني : شكرا  "إسرائيل"سفير مصر في  .55

إنه كبادرة صداقة ترمز  ،األحد اإلسرائيليةقالت صحيفة يديعوت أحرونوت  ":ترجمة خاصة – وطن"
إلى دفد العالقات الدبلوماسية بين البلدين، ردت إسرائيل اليوم جزد من اآلثار المصرية المهربة إلى 

وضعت في صناديق خشبية كبيرة من قبل مدير عام وزارة الخارجية إسرائيل، حيث تم تسليم اآلثار و 
اإلسرائيلية دوري غولد وكبار مسؤولي الوزارة، وتسلمها السفير المصري في تل أبيب حازم خيرت 

 وموظفي السفارة المصرية.
 ولفتت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أن التمثالين يتواجدان في التوابيت المصرية القديمة، تم
ضبطهما بالجمارك قبل أربع سنوات من قبل مفتشي وحدة منع سرقة اآلثار خالل عمليات التفتيش 

 في المحالت التجارية في القدس.
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ونقلت الصحيفة عن السفير المصري بتل أبيب قوله "أنا أقدر كثيرا الجهود التي تبذلها وزارة 
بة إلى مصر، مضيفا ال يزال هناك عدد الخارجية وسلطة اآلثار اإلسرائيلية في عودة اآلثار المهر 

 من التحت األثرية في إسرائيل، ونحن نتوقع أن يتم إرجاعها".
ردا على سؤال إذا ما كانت تعكس عودة هذه اآلثار تحسن العالقات بين البلدين، قال السفير 

شكر هذا شيد طبيعي بين الدول، حيث يتم إعادة التحت األثرية التي تم تهريبها، وأ" المصري 
 ."حكومة إسرائيل على هذه الخطوة

من جانبه  قال مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري غولد إن عودة التابوت شيد رمزي، لكنه 
ذا نظرتم إلى الشرق األوسا،  أيضا شيد مهم، ويعكس تحسن في العالقات بين إسرائيل ومصر، وان

سرائيل ترى كيت الجماعات اإلرهابية مثل داعش تعمل على ت دمير اآلثار، التعاون بين مصر وان
على عكس ما يحدث في منطقتنا يعطي سببا لألمل لدى اآلخرين في الشرق األوسا، واعتماد 

 سياسة ال للعنت والفوضى، ونعم للتعاون.
وأكد مدير الخارجية اإلسرائيلية أن التقارب بين البلدين بسبب توافر كل المتطلبات الدبلوماسية 

واالستراتيجية والشخصية بين رئيس الوزراد اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري  والجغرافية
 عبد الفتاس السيسي.

 22/5/2016، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن
 
 النواب يتراجع عن استثناء الشركات اإلسرائيلية من تعريف الشركات مجلساألردن:  .56

نائًبا، حضروا جلسة النواب المسائية إلقرار مشروع قانون  92نائًبا من أصل  60أقر نحو  :السبيل
، بعد إعادة تعريت المملكة، األحقية للشركات اإلسرائيلية، االستثمار داخل 2016االستثمار للعام 
تأخذ عطادات ضمن صندوق  أنوبموجب ذلك يحق للشركات اإلسرائيلي  مسمى الشركات.

هللا  ين صباحية ومسائية أكد رئيس الوزراد الدكتور عبد، الذي جرى إقراره عقب جلستاالستثمار
 النسور خاللها أن القانون " مصلحة أردنية ولم يمليه علينا أحد".

 التصويت على تعريت الشركة. إعادةوقبيل إقرار مشروع القانون، اقترس النائب حديثة الخريشا 
أنها شركة مساهمة تؤسسها الصناديق  وأصبي تعريت الشركة، في المادة الثانية من مشروع القانون "

 .المحلية والعربية واألجنبية" االستثمارالسيادية العربية ومؤسسات 
 االستثماروكان تعريفها قبل ذلك، أنها "شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات 

 .المحلية والعربية واألجنبية ما عدا اإلسرائيلية منها"
 22/5/2016 ،السبيل، عّمان
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تعديل مبادرة ل مصر والسعودية ودول خليجية أخرى تبدي استعدادا   :العاشرة اإلسرائيليةقناة ال .57
 السالم

كشت موإف فاردي معلق الشؤون السياسية في قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة، : النعامي صالي-غزة
بنيامين نتنياهو رسائل تفيد بأن "الدول النقاب عن أن أطرافا دولية نقلت إلى رئيس الوزراد اإلسرائيلي 

العربية المعتدلة، ومن ضمنها مصر والسعودية ودول خليجية أخرى"، تبدي استعدادا إلدخال 
، من أجل تسهيل مهمة استئناف 2002تعديالت على مبادرة السالم العربية التي أطلقت عام 

 المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ه القناة الليلة الماضية ونشر فحواه موقع القناة صباس اليوم، نوه فاردي إلى أنه وفي تقرير بثت

باالستناد إلى مصادر دبلوماسية غربية  فقد حرصت دوائر رسمية عربية على نقل رسائل إلسرائيل 
عبر العديد من المبعوثين، ومن ضمنهم مبعوث الرباعية الدولي السابق ورئيس الوزراد البريطاني 

 بق توني بلير.األس
وأضاف فاردي أن الدول العربية طالبت إسرائيل خالل هذه الرسائل بالقيام بخطوات على األر  
تسهل مهمة استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، األمر الذي سيفضي في النهاية إلى 

 تحسين قدرة هذه الدول على تغيير نما سلوكها تجاه تل أبيب.
"لقد أشارت المصادر الغربية إلى أن هناك رغبة جامحة لدى القيادات الشابة وأردف فاردي قائال: 

الجديدة في العالم العربي في تغيير نما سلوكها تجاه إسرائيل، واالنتقال إلى التدخل بشكل مباشر 
 والتوسا ألول مرة بين إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية".

تها الحالية تن  على ضرورة التزام إسرائيل بإعادة ونوه فاردي إلى أن المبادرة العربية في صيغ
الجوالن والوفاد بحق العودة لالجئين الفلسطينيين، فيما تبدي الدول العربية حاليا استعدادا إلعادة 
النظر في هذين الشرطين  مع العلم أن المبادرة لم تن  على حق العودة لالجئين، بل تحدث عن 

أوضي فاردي أن األطراف العربية تطالب إسرائيل باالعتراف بشكل و  "حل متفق عليه" بشأن القضية.
 رسمي بالمبادرة العربية من أجل تمهيد الطريق أمام إدخال التعديالت عليها.

وأشار فاردي إلى أن مصر ستتولى اإلشراف على جهود الوساطة بين إسرائيل والجانب الفلسطيني، 
 ي هذه الجهود.منوها إلى أن مصر ستمثل األطراف العربية ف

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو تعر  بشكل غير مباشر إلى الرسائل التي وصلت من ممثلي الدول 
العربية، حيث أصدر باألمس بيانا جاد فيه: "هناك فرصة على الصعيد السياسي، وتحديدا بفعل 

 في المنطقة، وأنا شخصيا أعكت على تشجيعها بدون توقت". دراماتيكيةتحوالت 
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شار إلى أن إسرائيل ترف  المبادرة العربية بشكل جارف، لما في ذلك حديثها عن وجوب يُ 
 .67االنسحاب إلى حدود 

وفي سياق متصل، تباهى وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شطاينتس، بأنه التقى بوزير الخارجية 
يز العالقة مع المصري سامي شكري في واشنطن مؤخرا للتدليل على أن العالم العربي يواصل تعز 

 إسرائيل رغم حكم حكومة اليمين المتطرف.
وخالل مشاركته في برنامج "ستوديو السبت"، الذي بثته قناة التلفزة الثانية الليلة الماضية، قال 
شطاينتس: "ال تقلقوا على عالقتنا مع الدول العربية، العالقة ممتازة ونواصل اللقادات واالتصاالت 

 في أجواد طيبة".
 21/5/2016، "21"عربي موقع 

 
 التوصل لحل جذري للمشكلة الفلسطينية بصورة عادلة وشاملة المهممن : 16منتدى الدوحة الـ  .58

سليمان حا  إبراهيم: التحديات األمنية والرهانات االستراتيجية في منطقة الشرق األوسا،  -الدوحة 
الشرق األوسا شكل أبرز المحاور والتفاعالت اإلقليمية على ضود صراع النفوذ والزعامة بين دول 

الذي افتتي أعماله  16التي ناقشها مسؤولون رفيعو المستوى في اليوم الثاني من منتدى الدوحة الـ 
 أمير دولة قطر الشي  تميم بن حمد إل ثاني.

من جانبه اعتبر مونز لوكتوفت رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة أن التحديات 
تواجه منطقة الشرق األوسا صعبة في ظل الصراع المستمر في سوريا، واليمن وتمدد التي 

وسلا الضود على القضية الفلسطينية التي ال  الجماعات اإلرهابية التي تنتشر وتنشر معها التدمير.
تزال بدون حل مع تدفق الالجئين على األردن ولبنان وتركيا وما يمثله ذلك من مشاكل مستمر 

لى تصاعد التوتر بين القوى اإلقليمية واالنقسامات الطائفية التي تعزز التطرف العنيت إضافة إ
إضافة إلى تغير المنا  وتدهور األراضي والتربة في المناطق التي ال تشهد تقاسما للثروات وهذه 

وأضاف بأن على  التحديات ال تقتصر على الشرق األوسا فقا بل موجودة في العالم كله.
القيام بالمزيد من المبادرات التي تضع حدا لالنقسامات والتوترات التي تحرم الماليين من  الحكومات

 المستقبل األفضل مشيرا إلى أن األمم المتحدة يمكنها القيام بالمزيد من المبادرات في هذا اإلطار.
 

 القضية الفلسطينية والتسوية العادلة
، اعتبر أن منتدى الدوحة منبر مهم األوسام بالشرق نيكوالي مولدانوف، مبعوث األمم المتحدة للسال

للتباحث بشأن العديد من القضايا خاصة تلك المتعلقة باألمن والسالم واالستقرار، مشيرا إلى أن 
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هناك حنين إلى عهد الديكتاتوريات في المنطقة، نظرا لتولد انطباع مفاده أن الديكتاتوريات مرتبطة 
 خر أصبحت الديكتاتورية مرادفة ألمن المجتمعات.باالستقرار واألمن، بمعنى إ

وأكد أنه من المهم التوصل لحل جذري للمشكلة الفلسطينية بصورة عادلة وشاملة على أساس مبدأ 
حل الدولتين. ألنها الطريق األمثل لطموحات الشعب الفلسطيني، منوها إلى أن الواقع ميدانيا مرير 

توسع باستمرار مع تصاعد حدة العنت ناهيك عن االنقسام للغاية، بوجود مستعمرات إسرائيلية ت
 الحاصل بين الضفة وقطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة إنفاذ حل الدولتين.

وقال إن استمرار الوضع على ما هو عليه اآلن سيؤدي إلى مزيد من العنت، وهو ما يوسع دائرة 
 التطرف في كافة أرجاد المنطقة.

الدولية ببلجيكا، إن العالم في أمس الحاجة إلى  األزماتجوينيو، رئيس مجموعة وقال جان ماري 
، مشيرا إلى أن هندسة المنطقة غير ممكنة إذا استمرت حالة األطرافالتكامل والحوار بين جميع 

 الصراع والنزاعات في منطقة الشرق األوسا.
، ولكنه من المستبعد أن يتم ذلك وأضاف أنه من الضروري أن يتم حدوث تقدم في الملت الفلسطيني

في ظل حالة انعدام التدخل الخارجي القوي، وهذا التدخل ما من شأنه تقديم ضمانات للطرفين 
، منبها إلى أهمية وقت سباق التسلي في المنطقة، والبدد في حوار جاد، واإلسرائيليالفلسطيني 

 وعلينا أن نطلق المبادرة أوال ثم نستعيد بالدعم الخارجي.
 23/5/2016، القدس العربي، لندن

 
  الهالل األحمر القطري يبدأ تنفيذ حزمة من المشاريع الصحية في غزة .59

وقع الهالل األحمر القطري والبنك اإلسالمي للتنمية اتفاقية مشروع توريد أدوية ومستهلكات : الدوحة
يكي، بتمويل من برنامج ماليين دوالر أمر  5طبية لصالي مستشفيات قطاع غزة بتكلفة إجمالية بلغت 

 دول مجلس التعاون الخليجي إلعادة إعمار غزة وبإدارة البنك اإلسالمي للتنمية.
وفي هذا الصدد، ثمن مدير المكتب التمثيلي للهالل األحمر القطري في قطاع غزة دكتور أكرم 

ون بشكل ألت مري  فلسطيني في قطاع غزة يعان 150نصار هذه االتفاقية، التي ستخدم أكثر من 
كبير جراد نق  األدوية والمستلزمات الطبية، مشيدا بالتمويل الضخم المقدم من برنامج دول مجلس 
التعاون الخليجي إلعادة إعمار غزة والبنك اإلسالمي للتنمية ومؤكدا على أهميته في مساندة الشعب 

ية على أهم القطاعات الفلسطيني والتخفيت من األزمات المستمرة في قطاع غزة وانعكاساتها السلب
 الحيوية ومنها القطاع الصحي.

 23/5/2016، الشرق، الدوحة
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 الماليزيون والنكبة.. أبعاد إنسانية وتاريخية .61
احتلت ذكرى نكبة فلسطين أهمية غير عادية في األوسا  الماليزية هذا : كوااللمبور-سامر عالوي 

في وقت عزا فيه مراقبون هذا االهتمام إلى العام، فنظمت فعاليات كثيرة شعبية وأكاديمية وسياسية، 
زيادة وعي الماليزيين بالقضية الفلسطينية، وتكرار العدوان اإلسرائيلي على غزة، واألحداث المتعاقبة 
في المنطقة العربية، وتنامي شعور قوي بأن الشعب الفلسطيني يشرب من كأس االستعمار البريطاني 

 .1957ل استقاللهم عام نفسها التي شرب منها الماليزيون قب
دافعا إنسانيا غير  2008وشكلت المشاركة في عال  جرحى العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

مسبوق بالنسبة لطبيب األطفال موسى نور الدين، الذي عاد إلى ماليزيا ليشكل تحالفا من 
 المؤسسات غير الحكومية لمساعدة الشعب الفلسطيني.

إن أكبر تحد كانت تواجهه هذه المؤسسات الناشئة هو نق  الخبرة، سواد ويقول الدكتور نور الدين 
في مجال العمل اإلغاثي واإلنساني أو في مجال القضية الفلسطينية نفسها بسبب البعد الجغرافي 

 واختالف األجواد السياسية واالجتماعية.
على أسس إنسانية  ويضيت نور الدين في حديثه للجزيرة نت أن فكرة مساندة الشعب الفلسطيني

محضة تطورت بسرعة، ليتم تشكيل مؤسسة عالمية لمساعدة الشعب الفلسطيني، ُأطلق عليها اسم 
"فيفا فلسطين"  تحيا فلسطين ، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة تلقت دعما كبيرا من قبل الناشا 

 السياسي البريطاني جور  غاالوي، وغيره من النشطاد األوروبيين.
ألطفال الماليزي أن الهدف من أنشطته اإلنسانية المتعددة هو إشراك غير المسلمين ويؤكد طبيب ا

نصاف الشعب الفلسطيني.  من مسيحيين وبوذيين وهندوس في الكفاس من أجل تحرير فلسطين وان
العالمي لعلماد المسلمين عبد الهادي أوانغ أن القضية  االتحادمن جهته، يرى نائب رئيس 

بدأ ال يخضع لمناقصات، وأن كفاس اإلسالميين والعلماد منذ استقالل ماليزيا حال الفلسطينية مسألة م
 دون اعترافها بالكيان الصهيوني.

ويقول أوانغ للجزيرة نت رغم أن األحزاب اإلسالمية تجلس في صت المعارضة، فإنها تحظى بقاعدة 
اليزية اضطرت إلى منع شعبية عريضة، ففي مقابل دعوات التطبيع مع إسرائيل فإن الحكومة الم

 سفر الماليزيين إليها، ون  هذا المنع في جوازات السفر.
زيادة اهتمام الماليزيين بالقضية  -الذي يشغل منصب نائب رئيس رابطة علماد المسلمين-وعزا أوانغ 

الفلسطينية إلى االنتفاضة نفسها التي تتجدد أشكالها بين حين وإخر بما يجعل القضية حية بشكل 
 م.دائ
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كما ربا هذا االهتمام أيضا بدخول اإلنترنت واإلعالم الجديد دائرة الصراع، حيث لم يعد باإلمكان 
التعتيم اإلعالمي على ما يصل للشعب الفلسطيني، بالموازاة مع الشعور بإهمال العرب القضية 

 الفلسطينية بسبب المشاكل التي تعاني منها المنطقة العربية.
ي خالد جيمات توضيي أساسيات القضية الفلسطينية في كتاب دشنه باللغة وحاول الكاتب الماليز 
 للنكبة بعنوان "عشرون سؤاال عن االنتفاضة". 68المحلية في الذكرى 

ويقول جيمات إن الكتاب يجيب عن أسئلة أساسية تشغل الماليزيين حول القضية الفلسطينية، 
عدة مرات والمس مشاعر الشعب  ويلخ  تجربته الشخصية مع القضية، حيث زار فلسطين

 الفلسطيني في كل من غزة والضفة والمهجر.
وكغيره من السياسيين والمفكرين الماليزيين يستذكر جيمات حقبة االستعمار البريطاني قبل استقالل 
ماليزيا، ويقول للشعب الماليزي إنكم حصلتم على الحرية واالستقالل، لكن الشعب الفلسطيني ما زال 

 ت االحتالل منذ نحو سبعة عقود.يرزس تح
ويضيت في حديثه للجزيرة أن الفرق بين االستعمار البريطاني واالحتالل اإلسرائيلي هو أن األول لم 
نما سلب الثروات، أما الثاني فيستهدف السكان األصليين تهجيرا وتقتيال  يستهدف إفناد الشعب وان

 وسلبا لثرواتهم.
ول ماليزيون إظهاره بإسقا  واقع ما بعد استقالل بالدهم على وينبه جيمات إلى الخلا الذي يحا

 القضية الفلسطينية، حيث أمكن التعايش مع األقليات التي جلبها االستعمار مثل الصينيين والهنود.
ويرد على الخلا بأن المشكلة في فلسطين تكمن في االحتالل وسياساته، وليس مع عرق أو دين، 

قاللهم وتعايشوا مع اآلخرين ضمن خياراتهم، مبينا أن ما يطلبه الشعب بينما نال الماليزيون است
 الفلسطيني هو أبسا حقوق الحرية واالستقالل.

 22/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
: إنها تخفي كراهية نابعة من معاداة "إسرائيل"يندد مجددا  بسياسة مقاطعة  ارئيس وزراء فرنس .61

 للسامية
ئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس مجددًا، أمس، من تل أبيب "أ.ف.ب": ندد ر -تل أبيب 

 بالحمالت الداعية لمقاطعة إسرائيل التي تخفي بحسب تعبيره "كراهية" نابعة من معاداة للسامية.
وجاد كالم فالس، بعد ظهر أمس، خالل كلمة ألقاها في جامعة تل أبيب، حيث دعا الطالب 

 تلقي تعليمهم في هذا البلد.اإلسرائيليين للمجيد إلى فرنسا ل



 
 
 
 

 

 45 ص             3942 العدد:        23/5/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وقال أمام جمهور غالبيته من الفرنسيين المقيمين في إسرائيل: "إن هذه الدعوة التي أوجهها ليست 
 دعوة في الهواد. إنها أصدق األجوبة للرد على الذين ال يتكلمون إال عن المقاطعة".

وبرا غارنييه في باريس: "كيت وتابع فالس، مشيرًا إلى الدعوة لمقاطعة حفل باليه إسرائيلي في أ
نستطيع أال ندين الذين يعملون على تدمير العالقات التي تربطنا؟ كيت يمكن أن ندعي االنفتاس 

 والديمقراطية ونعمل في الوقت نفسه على مقاطعة المعرفة والثقافة واإلبداع؟".
إسرائيل باسم  وكان فالس دأب، خالل األشهر الماضية، على اتهام الذين يدعون إلى مقاطعة

 التضامن مع القضية الفلسطينية، بأنهم يخفون ميولهم المناهضة للصهيونية وأيضًا المعادية للسامية.
سرائيليين قبل أن  وتلقى فالس وسامًا هو األعلى الذي تمنحه الجامعة، ثم التقى طالبًا فرنسيين وان

 يتوجه لزيارة الرئيس السابق شيمون بيريز.
سرائيل.وبدأ زيارته في تل   أبيب ُمركزًا على العالقات االقتصادية والثقافية بين فرنسا وان

ودشن فالس محطة للطاقة الشمسية بنتها مجموعة كهرباد فرنسا والتقى شركات فرنسية صغيرة 
 تتمركز في هذه المدينة وسيشارك في مأدبة برعاية غرفة التجارة الفرنسية اإلسرائيلية.

وزار فالس ضريي رئيس  أن "المصارحة واجبة بين بلدين صديقين".وأكد فالس، أمس، للصحافيين 
 .1995الوزراد األسبق إسحق رابين مهندس اتفاقات أوسلو الذي اغتيل في 

" والفرنسية "بي أف أم تي 24وشارك، مساد أمس، في برنامج على شبكتي التلفزيون اإلسرائيلية "اي
 ردير الفرنسي اإلسرائيلي باتريك دراهي.في"، ينظم مع وسائل إعالم أخرى يملكها المليا

 23/5/2016، األيام، رام هللا
 
 تعيين ليبرمان لن يمس بالمساعدات العسكرية األمريكيةواشنطن:  .62

قال مسؤولون في البيت األبي  األمريكي إن التعيين المتوقع لرئيس حزب "يسرائيل : بالل ضاهر
سرائيل بشأن  بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، وزيرا لألمن لن يمس بالمفاوضات بين الواليات المتحدة وان

 اتفاق المساعدات العسكرية للعقد المقبل.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم االثنين، عن المسؤولين في البيت األبي  قوله إنه "ال نتوقع أن يؤثر 

ضوع تغيير هوية وزير األمن على االتصاالت في هذا الموضوع، ونتوقع أن نعمل على هذا المو 
وأضاف المسؤولون األمريكيون أن "الواليات المتحدة  وعلى مواضيع أخرى مع وزير األمن الجديد".

ما زالت مستعدة للتوقيع على اتفاق أمني مع إسرائيل سيحول المساعدات العسكري لها إلى أكبر 
 مساعدات تمنحها الواليات المتحدة إلى دولة واحدة على مر التاري ".  
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ة فإن ليبرمان سيكون مسؤوال عن العالقات األمنية مع الواليات المتحدة منذ بدد واليته ووفقا للصحيف
كوزير لألمن، علما أنه خالل واليته األولى كوزير لخارجية إسرائيل كان ليبرمان شخصية غير 
مرغوب فيها في واشنطن، ولم يزر العاصمة األمريكية سوى مرتين وكانت عالقاته باردة مع وزيرة 

 خارجية األمريكية في حينه، هيالري كلينتون.ال
وكتب البعوث األمريكي السابق لعملية السالم، مارتن إنديك، في حسابه بموقع "تويتر"، أمس، أن 

ر أنه أيد جهود السالم التي بذلها وزير الخارجية جون كيري ك"ليبرمان يقول أمورا مزعزعة، لكني أذ
 في الوقت الذي أهانه موشيه يعلون".

 23/5/2016، 48عرب 
 

 أبي عمار؟ "فزبة"ماذا قال الزهار عن  .63
 د. فايز أبو شمالة
كان الدكتور محمود الزهار أول المتحدثين في الندوة التي شاركت فيها معظم الكتل البرلمانية، بما 
فيها كتلة فتي، والعديد من الشخصيات الوطنية واالعتبارية  التي خلصت إلى التأكيد على الرف  

 طني لقرار تشكيل المحكمة الدستورية.الو 
 فماذا قال القيادي في حركة حماس، ليتعر  لكل هذا النقد والتجريي؟ 

، وهنالك اصطحبنا 1980كنت ضمن وفد نقابة األطباد الفلسطينيين الذي زار األردن سنة  قال:
الشهداد  أسمادعظم الزمالد األردنيون إلى المكان الذي جرت فيه معركة الكرامة، وحين الحظنا أن م

المسجلة على لوحة الشرف هم أردنيون، استفسرنا عن ذلك، فقالوا لنا: الذي تصدى للعدو اإلسرائيلي 
هو الجيش األردني ومعه الفدائيون، ومع بداية المعركة، ركب أبو عمار  الفزبة ، وتوجه إلى عمان، 

أبو عمار، الذي عقد مؤتمرًا صحيفًا  العائدين على ظهر  الفزبة  هو أولولما انتهت المعركة، كان 
 تحدث فيه عن الصمود واالنتصار في معركة الكرامة.

لقد استشت الحضور أن الدكتور الزهار ينتقد سياسة ركوب  الفزبة ، وسرعة الحضور على رأس 
المشهد السياسي، بل وتحديد معالمه وفق رؤية طرف واحد، ولم يستشت الحضور من حديث الزهار 

ألبي عمار بأنه خان الوطن، ولم يقلل الدكتور الزهار من قيمة الشهداد الذين تصدوا للعدوان  اتهاماً 
اإلسرائيلي، أكانوا أردنيين أو فلسطينيين، ولم يفر  الزهار معركة الكرامة من مضمونها الوطني، ولم 

 يعتر  الحاضرون على نقد سياسة  الفزبة  كما سماها الزهار.
نا واحترامنا لمسيرة القائد الشهيد الرمز أبي عمار، إال أن تلك المسيرة ال تعفي ومع اعتزازنا وتقدير 

صاحبها من النقد، فأبو عمار ليس قديسًا، إنه قائد سياسي له أخطاؤه، واعترف هو بنفسه أنه أخطأ، 
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وأنه بشر، يجتهد في الرأي، وقد اعتر  عليه رفاق دربه في حياته، وهاجموا بع  قراراته، وكل 
ك ال يقلل من مكانة الشهيد أبي عمار في نفوس وعقول شعبه الذي أحب فيه روس التضحية، ذل

 والتحدي للمجرم شارون، ومن ثم السعى للشهادة حتى نالها بإذن هللا.
ذا كان من حقه أن ينتقد أي مسئول  ذا كان من حق الزهار أن ينقل الرواية كما سمعها، وان وان

سطيني أن ينتقد الزهار نفسه، وأن ينتقد غيره من الساسة فلسطيني، فإن من حق الشعب الفل
الفلسطينيين، فجميعهم بشر بال قداسة، ويعملون في السياسة، والتي هي  تنافس وسباق، واغتنام 
ذا كان أبو عمار قد ركب  الفزبة  أثناد معركة الكرامة، وذهب إلى عمان حرصًا على  فر ، وان

فإن الزهار نفسه قد ركب  فزبة  السالمة، واختفى عن األنظار  حياته المستهدفة من اإلسرائيليين،
في كل الحروب التي شنها اإلسرائيليون على غزة، وهذا حقه، وحق الشعب عليه أن يظل سالمًا، 
نما المأساة الفلسطينية كانت من أولئك الذين هاجموا  وليس هذا هو موضع الخالف في الراي، وان

 ل رواية، حتى طالب بع  قادة الفصائل بمحاكمة الزهار.للدكتور الزهار لمجرد أنه نق
لقد الحظ المتابعون أن الهجوم على الدكتور الزهار قد وحد طرفي معادلة النزاع داخل حركة فتي 
نفسها، في الوقت الذي عجز فيه طرفي االنقسام الفلسطيني في التوحد لمواجهة الحكومة اإلسرائيلية 

ل على فر  القوانين اإلسرائيلية على سكان الضفة الغربية، قبل أن اليمينة المتطرفة التي ستعم
 تفكر بكيفية االنفصال التام عن قطاع غزة.

لقد قدم لنا العدو اإلسرائيلي درسًا سياسيًا في األيام الماضية، حيث هاجم ليبرمان خصمه السياسي 
م قليل الفعل، غير كتد، إن نتانياهو بقسوة، وقال: إن هذا الرجل ال يصلي للقيادة، وكثير الكال

نتانياهو جبان، يهرب من مواجهة المقاومة في غزة. ولكن ليبرمان لم يقل: إن خصمه نتانياهو خائن 
 وعميل للفلسطينيين.

وقد هاجم أنصار نتانياهو في حزب الليكود خصمهم السياسي ليبرمان، وقالوا: هذا غبي، عنيد، 
يفهم في وزارة الدفاع، ولم يقد في حياته جنديًا، ولم يخ   متطرف ال يفقه في السياسة شيئًا، وال

معركة، وكل ما سمعه في حياته هو صفير طابة التنس. ولكن لم يقل أيهم: إن ليبرمان خائن، 
ويعمل جاسوسًا للفلسطينيين، لذلك التقى الخصمان اللدودان، ليبرمان ونتانياهو، واتفقا على تشكيل 

 ون، وتؤمن بالشراكة.حكومة واحدة، تلتزم بالقان
فلماذا ال نتعلم من عدونا اإلسرائيلي أصول الخالف والتنافس، وكيفية الشراكة والتوافق، حيث ال 
قداسة لمسئول، وكل األسماد والقيادات عرضه للنقد، والتشهير في مواقفهم، والتقزز العلني من 

فيما بينهم، ويتشاركون في القرارات بع  قرارتهم؟ لماذا ال نتعلم من اإلسرائيليين الذين يتشاورون 
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المصيرية، وال تتفرد جهة بالقرار السياسي لوحدها مهما حظيت باألغلبية البرلمانية، وال تتفرد جهة 
 بالقرار العسكري وحدها مهما كانت قوية؟.

ومن الالفت للنظر في دولة إسرائيل، أن المعارضة تحتفظ بممثل لها في اللجنة التي تشرف على 
ل المحكمة العليا للدولة، وله حق النق ، وال يسمي بأي حال من األحوال للسلطة التنفيذية بأن تشكي

تشكل المحكمة العليا لوحدها، وهذا هو مصدر الخالف األساسي في الساحة الفلسطينية  حيث تفرد 
لرأي  محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، دون احترام رأي المؤيدين ودون االستماع

المعترضين، وهذه هو األصل في الخالف واالنقسام، وليس االستدالل بسياسة  الفزبة  المذمومة من 
 كل أطياف الشعب الفلسطيني.

 22/5/2016، رأي اليوم، لندن
 
 "يوم أوروبا" في غزة.. تعزيز لالنقسام أم استقواء بالخارج؟ .64

 د. باسم نعيم
في غزة بعد تأجيل عدة أسابيع، مراعاة للظروف التي مر  بها احتفل االتحاد األوروبي "بيوم_أوروبا" 

 القطاع، بعد حادثة حرق األطفال الثالثة في معسكر الشاطئ.
وأي فلسطيني منصت يدرك جيدًا ما قدمه االتحاد األوروبي من دعم للشعب الفلسطيني على مدار 

لسياسي أو الدبلوماسي أو المالي، عقدين من الزمن، بعد توقيع اتفاقية أوسلو، سواًد على المستوى ا
ن كان هذا الدعم، من وجهة نظر البع ، يحول االحتالل إلى احتالل رخي  ومريي، في ظل  وان
غياب الضغا الكافي على االحتالل لوقت سياساته العدوانية، وفي مقدمتها االستمرار في بناد 

تي في القدس، مما يدم ر أي المستوطنات والجدار وتدمير الوجود الفلسطيني البشري والمؤسسا
 إمكانية لحل سياسي عادل.

فشل االتحاد األوروبي في االلتزام بما يدعيه من قيم الديمقراطية واإلنسانية عندما كان وما زال 
شريكًا أساسيًا لالحتالل في حصار غزة، من خالل الرباعية الدولية، عقابًا لها على ممارستها 

، ألن ها لم تفرز ما كانوا 2006الدولي نتائج االنتخابات في عام  الديمقراطية، حيث رف  المجتمع
 يرغبون فيه.

اليوم يحتفل االتحاد األوروبي "#بيوم_أوروبا" في غزة، بكل ما يعنيه ذلك من قيم الوحدة والحري ة 
والديمقراطية، ولهذا السبب وصل إلى غزة عدد من ممثلي االتحاد األوروبي، وفي مقدمتهم رالت 

ممثل االتحاد لدى السلطة الفلسطينية، للمشاركة في االحتفال بإشراف وتأمين أجهزة أمنية ال  تراف
يعترفون بها، ودعوا للمشاركة في االحتفال من المجتمع الفلسطيني شخصيات ومؤسسات، تمثل 
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 ألواًنا سياسية معينة، وطبعًا تم استثناد كل ما له عالقة بحركة حماس، حتى النواب المنتخبين
ديمقراطيًا، أو رؤساد البلديات، أو مسؤولي مؤسسات أهلية، أو حتى رؤساد جامعات. هذا السلوك 
من ناحية يعكس #وقاحة وقصر نظر السياسة األوروبية، ألنه ال يمكن لكل الدعم األوروبي، أن 

ثني جزدًا يحقق أي تقدم على المستوى الفلسطيني، بمثل هذه االزدواجية واالنتهازية، طالما أنها تست
كبيرًا وأصياًل من أبناد شعبنا وتعزز انقسامه، ومن ناحية ثانية فإن  ما حصل اليوم يمثل سلوكًا معيبًا 
من بع  القيادات الفلسطينية، التي تتصور أن  االستقواد بالخار ، سيشكل بدياًل عن دفع 

نهاد االنقسام.  استحقاقات الوحدة وان
ر األمني والسياسي في القطاع، ألعدت النظر في السماس شخصيًا لو كنت في مكان صانع القرا

لمثل هذه الفعاليات التي تعزز االنقسام واالستقواد بالخار ، ألنها تمثل حراكًا جديدًا في الضغا على 
غزة لصالي طرف على حساب طرٍف إخر، بداًل من السعي للتكفير عن خطيئتهم التي اعترفوا بها 

، ال سي ما في ظل سعي بع  الدول 2006ائج االنتخابات الفلسطينية عام مرارًا، من عدم القبول بنت
األوروبية مؤخرًا لجمع الفرقاد الفلسطينيين مع أطراف عربية وأوروبية لبحث ملت المصالحة 

 الفلسطينية.
 22/5/2016، فلسطين أون الين

 
 أسئلة مستقبل الكيان تفزع قادته .65

 د. محمد السعيد إدريس
على تأسيس الكيان الصهيوني بدأ هذا الكيان يواجه تحديات حقيقية لمقوالت  عاماً  68مع مرور 

التي  "الصهيونية السياسية"المفاهيم األساسية التي تشكل فيما بينها األفكار المحورية لما يسمى ب 
في الكيان  "المؤرخين الجدد"، ومراجعات "ما بعد الصهيونية"تأسس هذا الكيان بناد عليها. سؤال 

هيوني التي هزت أركان هذه األفكار وجرى رفضها بحدة وقتها، تتقدم اآلن بالكثير من التطورات الص
ما بعد "السياسية واالجتماعية التي تعيد قادة ونخب هذا الكيان إلى مراجعة مقوالت وأسئلة 

من سواد كانت اإلجابة هي ظهور صهيونية جديدة، أم اختفاد الصهيونية، بل إن هناك  "الصهيونية
 نفسها. "إسرائيل"يزيد على ذلك ويتوقع اختفاد 

من بين أهم الظواهر السياسية واالجتماعية التي يمكن اعتبارها مؤشرات للتراجع، أو بتحديد أدق 
في أداد ومكانة الكيان الصهيوني يمكن الحديث عن التراجع الحاد في  "مؤشرات لتراجع الصعود"

وتغول نفوذ اليمين واليمين الديني المتطرف على  "إسرائيل"مكانة ووزن حركة أو تيار اليسار في 
وجه الخصو  على مستوى الرأي العام وعلى مستوى مؤسسات الحكم، إضافة إلى تفاقم النزعة 
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العنصرية، وهو تطور الحق ومرتبا بالصعود القوي لتيار اليمين الديني المتطرف وجنوحه نحو 
ة أو المدنية لصالي منظومة أخرى بديلة من القوانين فر  انقالب في منظومة القوانين الوضعي

المستمدة من مقوالت متطرفة منسوبة للتوراة. هذان التطوران يقوضان أهم أركان وأسس ما جرى 
ترويجه دعائيًا عن االرتبا  العضوي بين الصهيونية السياسية والديمقراطية، ويضعان نهاية لمفاهيم 

 "األسطورة الدينية"اعد، لصالي مفاهيم بديلة من نوع مقوالت التبشير الصهيونية بالمجتمع الو 
. يأتي التطوران الثالث والرابع ليجددا طرس مستقبل "القومية الدينية"و "شعب هللا المختار"و
والتي تتجلى في عدم القبول بالتجنيد  "اإلسرائيلي"نفسه وهما تراجع الدافعية عند الشباب  "إسرائيل"

في الخار ، وبالذات  "اإلسرائيلي"اع معدالت الهجرة المعاشة، ثم تراجع النفوذ والتهرب منه، وارتف
، وتزايد الميول "إسرائيل"التحوالت التي تحدث في معدالت الحماس األمريكي واألوروبي لدعم 

 العالمية للتحرر من أعباد وضغو  أسطورة المحرقة والعداد للسامية.
خشية دعم الواليات المتحدة للتقرير الذي  "إسرائيل"اسية في حالة الرعب التي تجتاس الجماعة السي

وسياستها االستيطانية  "إسرائيل"بما يتضمنه من انتقادات حادة ل  "اللجنة الرباعية الدولية"أعدته 
على وجه الخصو  والذي من المقرر أن ينشر قبل نهاية مايوأ أيار الجاري تعكس عمق اإلدراك 

 "اإلسرائيلية"التي تحدث في الخار ، وبالذات الداعمة بالمطلق للسياسات للتحوالت  "اإلسرائيلي"
وعلى رأسها سياسة التسويت فيما يتعلق باالستحقاقات السياسية لعملية السالم التي مكنت الكيان من 
التهرب، وعلى مدى عقود، من مسؤوليته للوفاد بما تضمنته العشرات من المقررات الدولية التي 

 "حل الدولتين"قوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولمشروع السالم وعلى األخ  منه تتعلق بالح
 ."اإلسرائيليين"الذي أخذ يحتضر منذ سنوات بسبب سياسة االستيطان واستمرار المماطلة والتسويت 

ألداد  "مراجعات تلقائية"أو  "مراجعات غبر مدبرة"هذه المؤشرات، مجرد نماذ ، لما يمكن اعتباره 
لى "ان الصهيوني ومستقبله، أهميتها أنها يمكن أن تفر  مراجعة أهم لمفهوم الكي النظرة إلى الذات وان

 وتحرير هذه النظرة من مكوناتها األسطورية المخادعة. "اآلخر
إدراك خا  "فقد اعتمد الترويج للصهيونية السياسية ولمجمل المشروع الصهيوني كله على ترسي  

الذي هو هنا  "ذات اآلخر"بعاد أسطورية، مقابل نظرة متدنية ل مفعم بأ "للذات الصهيونية
الشخصية العربية عامة والفلسطينية على وجه الخصو ، على النحو الذي صاغه بنيامين نيوبرغر 

، وهي مقالة تعكس بقوة 1979في دراسة شهيرة له بمناسبة العيد المئوي للصهيونية الصادر عام 
ا تتضمنه من تحيزات في تحديد العالقة بين الذات واآلخر، أو بعبارة مفهوم الذات الصهيونية بكل م

أدق بين اليهود واألغيار، والتي اعتبر فيها أن جوهر الصهيونية قد ظهر في إعالن إنشاد دولة 
 .1948مايوأ أيار عام  14في  "إسرائيل"
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العالقة بين الشعب "فكرة  هنا تجلى التأسيس لألسطورة الدينية والسياسية للصهيونية، وبالذات ترسي 
وتصطدم  "حركة تحرر وطني". كما تتجلى أكذوبة طرس الصهيونية السياسية على أنها "وأرضه

أو  "الصهيونية الدينية"بالواقع المرير الذي أخذ يفر  نفسه اآلن في المفاهيم البديلة التي تمثلها 
حولها إلى دولة يهودية وعالقتها باآلخر التوراتية التي باتت أهم معالم الدولة الصهيونية في مسار ت

العربي كما تعبر عنها فتاوي الحاخام األكبر الراحل عوفاديا يوست وابنه الحاخام اسحق يوست وهما 
بفتوى دينية مجبولة بموقت عنصري  "أر  إسرائيل"من حددا مبرر وجود السكان الفلسطينيين في 

نوا خدمًا لليهود وأن يحظر عليهم كما على غيرهم يجب على الفلسطينيين أن يكو "متطرف تقول إنه 
. والحاخام اسحق يوست هو من أفتى بقتل كل "من األغيار  غير اليهود  العيش في هذه البالد

 مصدر تهديد محتمل ردًا على انتفاضة السكاكين الشبابية الفلسطينية.
مي بعنصريته وتطرفه الديني تعبر العام والرس "اإلسرائيلي"مثل هذه الفتاوى التي باتت تعكس المزا  

أو الذات اليهودية وضعت الكيان  "اإلسرائيلية"عن إدراك إخر بديل للذات وصورة أخرى بديلة للذات 
من الدول الكبرى التي باتت أكثر استعدادًا  "األغيار"الصهيوني في صدام مع نفسه أواًل ومع 

وما بعد  "ما بعد الصهيونية"صداقية ألسئلة للتحرر من أساطير الصهيونية األمر الذي أخذ يعطي م
، وهي أسئلة تثير الفزع في أوسا  كبار المسؤولين بالكيان الذين أرعبهم محتوى تقرير "إسرائيل"
 على غزة. "اإلسرائيلي"حول العدوان  "مراقب الدولة"

 23/5/2016، الخليج، الشارقة
 
 عاصفة ليبرمان تجتاح إسرائيل وال تغّير كثيرا   .66

 موسى حلمي
أثارت التطورات السياسية األخيرة في إسرائيل السجال الداخلي بشأن الوجهة التي تتخذها الدولة 
العبرية. ومن قائل بأن هذه التطورات أمر طبيعي تعبر عما يدور في عمق المجتمع اإلسرائيلي من 

افها للمشروع نزوع نحو اليمين والتطرف، إلى إخر يرى بأن ما يحدث هو ثمرة سطوة عصابة واختط
الصهيوني. وال ريب في أن ما حدث من استقالة وزير الدفاع موشي يعلون وعر  الحقيبة على 

، أفيغدور ليبرمان سيبقى موضع نقاش غير محسوم لفترة طويلة رغم أن بع  "إسرائيل بيتنا"زعيم 
اد إلى زمن دخول بنيامين أبعاده واضحة جدًا. وال بد، عند قرادة المشهد الحالي، العودة قلياًل إلى الور 

نتنياهو الحلبة السياسية اإلسرائيلية بسيطرته على الليكود قبل أكثر من عشرين عامًا. في وقتها كان 
ُيقال إن نتنياهو طفا على سطي زعامة الليكود وفاز برئاسة الحكومة، ضد شمعون بيريز، بعد أن 
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يغدور ليبرمان الذي لم يخِت يومًا . وكان في الغواصة طاقم أساسي يرأسه أف"غواصة"وصل في 
 ."حارس البارات"تعامله مع الجميع بطريقة 

ويعيش ليبرمان، تجاه نتنياهو، شعورًا بأنه الرجل الذي صنعه وأوصله إلى رئاسة الحكومة وأنه لم 
يختلت معه إال عندما غدا مديرًا عامًا لرئاسة الحكومة فسعى فعليًا ألن يكون مديرًا عامًا للدولة 
العبرية. والغريب أن نتنياهو لم يفلي على مر السنين في التحرر من أسر ليبرمان. فالخالف، على 

، حيث إمن الطبال، وهو هنا ليبرمان، أنه "الراقصة والطبال"ما يبدو كان أقرب إلى سيناريو فيلم 
دون إيقاع هو َمن صنع الراقصة. والصحيي أن نتنياهو لم يفلي في التحرر من االعتقاد بأنه من 

 ليبرمان يصعب عليه الرق  ونيل اإلعجاب.
ولكن فضاًل عن ذلك بدا أن ليبرمان ال يكتفي باالبتعاد عن نتنياهو بل إنه يتعم د تحقيره وانهانته، 
كلما سنحت الفرصة عندما يكون بعيدًا عنه. وكثيرًا ما سبب ليبرمان المشكالت لنتنياهو، خصوصًا 

وألسباب مختلفة، أجبرت توازنات الحلبة السياسية اإلسرائيلية،  بعد أن يصفه بأقذع األوصاف.
نتنياهو على اللجود في الملمات إلى ليبرمان. وقد حدث ذلك تقريبًا في كل االئتالفات الحكومية التي 

 أنشأها والتي كان فيها ليبرمان يتعمد ابتزاز نتنياهو إلى أقصى درجة.
ستراتيجية ثم وزيرًا للخارجية وهذه المرة وزيرًا للدفاع. وفي كل حدث هذا عندما عي نه وزيرًا للشؤون اال

مرة كان ليبرمان يخر  على نتنياهو مظهرًا أنه مخادع ومنافق وأنه شخصيًا وحزبه يمثالن اليمين 
المبدئي. وكان أشد ما يغيظ نتنياهو هو تطلع ليبرمان الفعلي لزعامة اليمين واستعداده لتحدي 

ذلك كثيرًا ما بدا تسامي نتنياهو مع ليبرمان نوعًا من الخوف من الرجل الذي يلقب بـ نتنياهو علنًا. ول
. وهذا ربما ما دفع المعلق "إيفان الرهيب"لكن كان ينظر إليه في أوسا  كثيرة على أنه  "إيفيت"

الذي ال السياسي للقناة الثانية، أودي سيغال إلبداد االستغراب من خطوة نتنياهو بترفيع مكانة الرجل 
 يخفي رغبته في إزاحته عن كرسيه والجلوس مكانه.

ولكن، رغم كل ما سبق فإن تعيين ليبرمان وزيرًا للدفاع، هو ثمرة نزوع اليمين عمومًا إلى إحكام 
الديمقراطية  "القيم"سيطرته على كل مناحي الحياة في إسرائيل. ونظرًا للتوتر حول ما صار ُيعَرف بـ 

فإن اليمين، عمومًا ونتنياهو خصوصًا، بحاجة إلى َمن يحمل الهراوة في وجه  والخشية من الفاشية،
من يتجرأون على التصد ي لليمين حاليًا. ومن يبدون في اآلونة األخيرة تحديًا لليمين لم يعودوا ساسة 
نما رجاالت من الجيش. وهذا ما خلق المشكلة الحالية التي تعاني منها  في أحزاب وسا أو يسار وان

 حلبة السياسية اإلسرائيلية.ال
فالصراع الحقيقي هو ما يدور في وسا اليمين وما يحاول اليمين حسمه في المجتمع اإلسرائيلي بما 
في ذلك الجيش نفسه. إذ لم يرَتي نتنياهو ألقوال رئيس األركان ضد إفرا  خزنة رشاش في طفلة 
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طيني في الخليل للمحاكمة. كما لم يرَتي فلسطينية تحمل مقصًا وال تقديم الجندي معدم الجريي الفلس
نتنياهو واليمين عمومًا لتحذير نائب رئيس األركان يائير جوالن من خطر المظاهر النازية 
والعنصرية في المجتمع اإلسرائيلي. فهؤالد هم َمن دعوا اإلسرائيليين لحمل السالس وقتل كل َمن 

النزعات العنصرية والفاشية ضد العرب في  ُيشهر سكينًا في وجههم. وهؤالد أيضًا َمن يثيرون 
 إسرائيل.

وليس صدفة أن ليبرمان ُيعتبر أبرز َمن ُيحر   على العرب ونوابهم في الكنيست، عندما يتعل ق 
األمر برغبته في زيادة شعبية حزبه أو عندما يقترب موعد االنتخابات. ولذلك كان ترحيب الجمهور 

االئتالف الحكومي وحتى بتوليه وزارة الدفاع. بل إن حزب البيت  اليميني كبيرًا بعودة ليبرمان إلى
اليهودي، بزعامة نفتالي بينت خر  عن طوره للترحيب بعودة ليبرمان رغم المنافسة القائمة بين 

سرائيل بيتنا. نات الثالثة لليمين اإلسرائيلي: الليكود، البيت اليهودي وان  المكو 
لى في كل حال ينتظر كثيرون أن تقود ال تطورات األخيرة في إسرائيل إلى تعميق االنقسام الداخلي وان

زيادة الضغو  الدولية على الدولة العبرية. لكن، وكما برهنت التجارب، فإن إسرائيل ال ترتدع من 
الضغو  الدولية طالما أنها في هامش االحتمال، خصوصًا في ظل االنقسام الداخلي األميركي. 

ليبرمان إلى وزارة الدفاع لن يغير جوهريًا من السياسة األمنية اإلسرائيلية ويمكن االعتقاد بأن وصول 
في وقت قريب. فتغيير هذه السياسة يقتضي العمل على تغيير الرموز األمنيين الحاليين وتغيير 
منهجية تفكيرهم. وهذا لن يتم خالل أسابيع أو شهور. قد يكون تعيين ليبرمان هو البداية لكن النتائج 

 كون قريبة.لن ت
 23/5/2016، السفير، بيروت

 
 استقالـة يعلـون .. بدايـة النهـايـة لحكـم نتنياهـو؟ .67

 اوري مسغاف
يستطيع بنيامين نتنياهو أن يبدأ العد التنازلي لنهايته، بوغي أسقا بيبي. اللحظة التي أخذ فيها وزير 

ز. مباشر وواضي مثل المسطرة، الدفاع الميكروفون وأعلن عن استقالته كانت لحظة يعلونية بامتيا
 بدون كاريزما، باستثناد كاريزما التصميم.

انتهاد حقبة نتنياهو، الساعة تتكتك، الوقت الزمني  إلىهذه هي اللحظة التي من المفتر  أن تشير 
. وقد ال تكون هناك أفضليطول كثيرا. لن تكون هناك فرصة  أنالدقيق غير معروف. ممنوع 

صرف رئيس الحكومة كدكتاتور فقد الصلة مع المنطق والواقع  ومن داخل أصال. يت أخرى فرصة 
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الكارثية، محاطا بالمشوشين الذين يفصلون بينه وبين العالم الحقيقي  األوامرالحصن المنيع يصدر 
 في الخار .

العائلية، يشعر بالمالحقة والهلع  لألحابيلالحواس، وانتقل  أفقدهان عمله كمسؤول عن امن الدولة 
ويركز فقا على بقائه الشخصي. لقد اقترس وزارة الدفاع لشخ  قال عنه إنه كذاب وغشاش. وقبل 
شهر فقا قال انه ال يصلي ليكون مراسال عسكريا، هذه عالمات الموت، ويجب التأكد فقا من أنه 

 ليس موتنا جميعا.
. أبداون كذلك المسألة طبعا ليست مسألة يسار ويمين. يعلون ليس شخصا من اليسار، ولن يك

السياسية  اإلبداعية، بدون "احدوت هعفوداه"هو يمثل بقايا تاريخية لـ األكثرمواقفه عسكرية، على 
 المبالغة في مديي استقالته، بغ  النظر كم كانت مدوية. إلىليغآل ألون. وال حاجة أيضًا 

ا تم الحديث عن نقله يخاف على مستقبل الدولة فقا عندم وأصبيفقد يعلون الثقة برئيس الحكومة، 
خر   أسابيعالتاريخي تبدو فجائية، قبل عدة  "الليكود"من وظيفته. وأيضًا مخاوفه حول انتهاد 

، انه األخضربالطبول والجوقات مع ميري ريغيت. عربيته المشهورة كبحت في معظمها بالخا 
 إنتجاه عمقها.  قلاألعلى  أومشروع االحتالل والمستوطنات،  بأضراراعمى عندما يتعلق األمر 

يشكل  أنمغادرته قد تشكل نوعا من انكسار التساوي والتعادل. اختار يعلون طرفا ومن المفتر  
 هذا تحوال نوعيا مهما.

نتنياهو وسلطة حفلة الشاي فقا من خالل اتحاد اليمين الرسمي. وهذا أمر يبعث على  إسقا يمكن 
بالضبا ثمن سلطة نتنياهو. سنوات من التخويت،  . ولكن هذا هوأحيانااالنكسار، وال يمكن هضمه 

 ، والجمود السياسي وكل هذا فعل فعله.واإلفسادوالتحري ، 
اليسار  -والتعافي. ال يوجد لمعسكر الوسا  اإلصالسمطلوب اآلن معارضة طبيعية من اجل 

ي حكومة مستقبل تحت قيادة قادة فاشلين ومفرغين مثل يائير البيد واسحق هرتسو ، البيد عضو ف
بينيت السابقة وهرتسو  استجدى ليكون في الحكومة الحالية. وبدون التوجه الى العرب،  –نتنياهو 

 هكذا ال يمكن بناد بديل. انها ليست معارضة حقيقية.
 أحد. حين خرجت من مكتبه في الكريا بعد واإليجاباستقامة، للسلب  األقللدى يعلون على 

اضرب رأسي بالحائا، لكنني امتنعت  أن، رغبت بيني وبين نفسي رةاألخيالحوارات معه في السنوات 
 الممتلكات العسكرية. بإتالفعن ذلك خوفا من التسبب 

كان وحده، حدوث  وأحيانالكن يعلون أيضًا يتميز بالقيادية والمسؤولية. طوال حقبته منع بجسده 
موضوع ضرب  بإفشالشريكا  إسرائيل بالدم والوحل. كان إغراقخطوات عسكرية مغامرة من شأنها 

النار في الخليل قام بدعم القيم  إطالقاحتالل قطاع غزة. منذ  إعادة. وعار  اقتراحات إيران
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. سوف يفي بوعده األخرى ومن يخضع لها بالمستويات العسكرية  األركانوالتربوية لهيئة  األخالقية
 أماممنافسة واضحة: مسؤولية  هاأننتنياهو وطريقه الالصهيونية،  أمامويعود من اجل المنافسة 

 وال أقل. أكثرالفاشية. ال  أمامالجنون، دمقراطية  أمام، عقالني إهمال
  "هآرتس"

 23/5/2016، األيام، رام هللا
 
 حلوى مصرية وهاوية اقتصادية وأمنية .68

 تسفي برئيل
الفتاس ، هذا ما حث عليه الرئيس المصري، عبد "قوموا ببث خطابي في وسائل اإلعالم لديكم"

السيسي، وسائل اإلعالم اإلسرائيلية من فوق منصة االحتفال بافتتاس محطة جديدة للطاقة في مدينة 
أسيو . صحيي أنه لم يتم بث الخطاب في إسرائيل بالكامل، لكن على مدى يومين  هذا وقت طويل 

إسرائيلية  نسبيا في الواقع اإلسرائيلي  كان خطابه مدويا. لو كنا في ظروف أخرى ومع حكومة
كان يمكنه تحريك  "فرصة السالم"أخرى، لكان تأثير الخطاب سيكون أكبر، واقتراس السيسي برؤية 

 العملية السياسية.
ساعة، اضطر خطاب السيسي إلى منافسة المهزلة السياسية اإلسرائيلية واقتراس تعيين  48بعد مرور 

لمؤكد أن السيسي يذكر اقتراحه لقصت سد افيغدور ليبرمان وزيرا للدفاع. هذا هو ليبرمان، ومن ا
أسوان، وفقا بعد سنوات وافق ليبرمان على االعتراف بأن مصر هي حليفة. من المهم معرفة رأي 

بتعيين ليبرمان، وال يقل عن ذلك أهمية رأي فرنسا والواليات المتحدة عن  األثنادالسيسي في هذه 
نقطة حذرة في صالي السيسي. فهو لم يقترس أن  الشريك الجديد في العملية السلمية. يمكن تسجيل

تكون مصر على رأس العملية السياسية ولم يقم بالدعوة لمؤتمر دولي، بل اقترحه كخيار فقا. ولم 
الحقوق الشرعية للشعب "يطلب تفكيك المستوطنات ولم يظهر في خطابه موضوع حق العودة و

 بي.التي هي شعارات دائمة في الخطاب العر  "الفلسطيني
السالم  "سيرفع حرارة"الحلوى البارزة في خطاب السيسي كانت الوعد بأن حل المشكلة الفلسطينية 

التوازن عندما طلب من الفلسطينيين المصالحة  إحداثبين إسرائيل ومصر. وقد سارع السيسي إلى 
ام بتنسيق بين فتي وحماس، المصالحة التي ال تشجعها إسرائيل. النظرية القائلة إن السيسي قد ق

وتوقيت خطابه مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، تشعل الخيال. ولكن يبدو أن زيارة وزير الخارجية 
األمريكية المتوقعة والنشا  التحضيري لمبعوث الرباعية السابق، توني بلير، هي التي دفعت السيسي 

ظي خطاب السيسي أول أمس. وقد ح "هآرتس"إلى اختيار هذا التوقيت. كما قال براك ربيد في 
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بردود متناقضة في وسائل اإلعالم المصرية. فمن ناحية اعتبر الخطاب مشابها لزيارة أنور السادات 
 إليجادومحاولة  لألراضيللقدس. ومن ناحية أخرى هاجمه الصحافي وائل قنديل واتهمه بفتي عطاد 

 ."حدود جديدة لسايكس بيكو"
في كونه مكانا جيدا تستطيع فيه مصر التأثير. فهي ليست الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين استمر 

 أنشأتمعنية بالحرب في سوريا، والتحالت العربي ضد داعش في ليبيا ومصر تفكك بعد أن 
السعودية التحالت السني. أيضًا مصر متعلقة إلى حد كبير بموقت السعودية من الصراعات 

السالم  "تسخين"بنكي المصري. وفي المقابل فان . ألن السعودية تقوم بحماية الحساب الاإلقليمية
واالستخباري ونجي في  األمنيمع مصر يوجد تحت سيطرة السيسي، الذي عزز بشكل كبير التعاون 

السعودية من البوابة الخلفية كشريك في اتفاق كامب ديفيد، بعد منحها السيطرة على جزر  إدخال
 سنفير وتيران.

لمدنية وتبادل الوفود والتعاون الثقافي ورفع المقاطعة اإلعالمية والفنية ولكن فيما يتعلق بالعالقات ا
والشرو  التي وضعت في عهد السادات ومبارك.  المبادرعن إسرائيل، فان السيسي يحافظ على 

. ولكن الفرق بينهما هو أن الملك األردنوهذه السياسة ال تختلت عن سياسة الملك عبد هللا، ملك 
ه السماس لنفسه بتجاهل التطورات في الضفة الغربية أو الصراع في الحرم أو مكانة ال يمكن األردني

العصا من طرفيها حيث يمكنها  إمساكحماس في قطاع غزة. أما مصر في المقابل، فهي تنجي في 
معبر رفي لفترات طويلة ومنع الفلسطينيين من العبور إلى مصر، واتهام حماس بالعمليات  إغالق

 وفي نفس الوقت تقديم نفسها كصاحبة البيت للعملية السياسية.اإلرهابية. 
إن موضوع العملية السياسية ليس هو القلق الحقيقي للسيسي. فاألهم منه هو التراجيديا التي نزلت 

فان السبب في  األوليةعليه أمس مع تحطم الطائرة المصرية في البحر المتوسا. وحسب التقديرات 
ذاإرهابية. تحطم الطائرة هو عملية  ثبتت صحة هذه التقديرات فإن مصر لن تكون وحدها هي  وان

 المستهدفة، بل فرنسا أيضًا وكل الخطو  الجوية.
إن الحرب المتواصلة ضد اإلرهاب والهاوية االقتصادية التي دخلت اليها مصر، هي التهديد على 

يقضي بأن  "بريتش غاز"كة وزير النفا المصري اتفاقا مع شر  األسبوعوجود الدولة. فقد وقع هذا 
 مليار دوالر. 3.2مليون دوالر في شهر حزيران كجزد من سداد الدين الذي يبلغ  400تدفع القاهرة 

بعد أن لم تقم مصر  األوساأوقفت بريتش غاز جزدا من نشاطها في حقول الغاز في الشرق 
 بالتزاماتها. من أين سيأتي المال؟  باإليفاد
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مليار دوالر؟ أم من التوفير  16صعبة اآلخذة في التناق  والتي تبلغ فقا هل سيأتي من العملة ال
الذي تأمل مصر الحصول عليه من تقلي  االستيراد أو احتياطي العملة الصعبة الذي يريد 

 االستيراد؟للحصول على إذن  إيداعهالمستوردون 
ر القادم على اتفاق مع قال متحدثون رسميون في مصر إن القاهرة ستوقع في الشه أيامقبل بضعة 

مفاعل نووي في منطقة دبعة بالقرب من البحر المتوسا، هذا مشروع قومي يتم تأخيره  إلنشادروسيا 
منذ عقود، ومن المتوقع أن يقدم جزدا كبيرا من الكهرباد التي تحتاجها مصر. وال يقل عن ذلك 

 أرقامهذه  .إقامتهصيانة بعد إالف عامل  4و إقامتهألت عامل عند  20أهمية أن المشروع سيشغل 
نفذ  إذالكن  ألت إلى مليون فرصة عمل لمواجهة البطالة. 700حقيقية لدولة تحتا  كل سنة بين 

  مشروع دبعة في موعده ـ فانه سيبدأ بتوفير الكهرباد بعد ست سنوات فقا. 
أيضًا سبب وجود  اآلن يحتا  السيسي إلى تفسير ليس فقا لماذا ال يوجد ما يكفي من الكهرباد، بل

فان التضخم في مصر بلغ  "فوكس ايكونوميكس"هذه النسبة من البطالة. حسب استطالع أجراه 
. 2017في المئة في  91في المئة هذه السنة إلى  88في المئة، والدين العام سيزداد من  10أكثر من 

والدين الخارجي سيزداد  مليار دوالر فقا. 19.8مليار دوالر سنويا إلى  22.2والتصدير سيتراجع من 
مليار دوالر. هذه المعطيات ال يقرأها المواطن العادي، لكنه يعرف جيدا  63إلى  57هذه السنة من 
 وفواتير الكهرباد. األساسيةعن غالد السلع 

عن تمديد  األسبوعحاكم شمال سيناد في هذا  وأعلنأيضًا في مجال اإلرهاب، البشائر ليست كثيرة، 
الذي يعني استمرار حظر التجول بين السابعة مساد والسادسة صباحا في  األمر ،الطوارر حالة 

العريش. الحرب المستنزفة ضد التنظيمات اإلرهابية في سيناد وبالذات ضد داعش نجحت بشكل 
بيت المقدس قصفت وتم اعتقال إالف المشبوهين وانخف  عدد  أنصاركبير، حيث أن مواقع 

رجال شرطة،  8في حلوان حيث قتل  أسبوعينواحدة، كما حدث قبل  العمليات. ولكن تكفي عملية
 مجددا. األمنمن اجل زعزعة 

االقتصادية والحرب ضد اإلرهاب، مطلوب منه االهتمام  األزمةفي الوقت الذي بقي للسيسي بين 
بقضية جزر سنفير وتيران التي أعادها للسعودية، وقد تظاهر إالف المصريين في نيسان احتجاجا 

لغاد الصفقة ألنها تناق  بندا من إلى هذا التنازل، ويتم اآلن نقاش دعاوى في المحكمة من اجل ع
الدولة. وقد ردت الحكومة كالعادة باعتقال بع   أراضيبنود الدستور الذي يمنع التنازل عن 

ة خالل حكم السيسي التي يوضي فيها الخطو  الحمراد لحري األولىالمتظاهرين. هذه ليست المرة 
عملية  إلحيادالتعبير. عشرات الصحافيون في االعتقال، وكل ذلك ال عالقة له بدعوة السيسي 
الذي  األوساالسالم بين إسرائيل والفلسطينيين. ففي إسرائيل لن يكون هناك شريك في حلم الشرق 
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زة تريده مصر في السنوات القريبة. وسيكون قلق السيسي هو كيت يمكن منع إسرائيل من تحويل غ
 إلى ساحة مواجهة جديدة.
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