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 لقاء عباس في باريس نتنياهو يرفض المبادرة الفرنسية.. ويقترح .1

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض ، أن أ ف ب عن، 24/5/2016الحياة، لندن، ذكرت 
الفلسطينيين، واقترح  أمس المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي إلعادة إطالق جهود السالم المتعثرة مع

 بداًل من ذلك لقاء الرئيس محمود عباس في باريس.
الطريااا الوحيااد "وقااان نتنياااهو أثناااء لقائااا نرياارم الفرنسااي مانوياال فااالس أن المفاو ااات الثنائيااة هااي 

أو  "الماااؤتمرات الدولياااة علاااأل طريقاااة ا مااام المتحااادة"، وليسااات "للم اااي قااادمًا فاااي مفاو اااات الساااالم
سأقبل بسرور مباادرة "هي التي تقرر مصير اإلسرائيليين والفلسطينيين. وأ اف:  "دوليةاإلمالءات ال"

فرنسية مختلفة ماع اخاتالف مهام: هاذم المباادرة يمكان أن تجاري فاي بااريس، فهاي ساترون مكاناًا رائعاًا 
 ."لتوقيع اتفاق سالم

ست اااافة هاااذا الجهاااد مااان الممكااان أن تبقاااأل تساااميتها المباااادرة الفرنساااية  نكااام ساااتقومون با"وأو ااا : 
الحقيقي للسالم. لرن هنا الفرق: ساأجلس وحادي مباةارة ماع الارئيس عبااس فاي قصار اإلليزياا أو أي 
مكااااان مخاااار ماااان اختياااااركم... وساااايتم طاااارح كاااال ق ااااية صااااعبة علااااأل الطاولااااة: االعتااااراف المتبااااادن، 

تخااذ قارارات أناا مساتعد ال". وأ ااف: "والتحريض والحادود والالجئاون وأي اًا المساتوطنات، كال ةايء
 ."صعبة

ساااامعت اقتااااراح نتنياااااهو. "وقااااان فااااالس الااااذي ياااازور إساااارائيل وا را ااااي الفلسااااطينية وي ادرهااااا اليااااوم: 
سااأتحدإ إلااأل رئاايس الجمهوريااة هفرنسااوا هوالناادك. وكاال مااا يمكنااا المساااهمة فااي السااالم والمحادثااات 

 ."المباةرة، سنقبل با
عن المبادرة الفرنسية التي ستعقد مؤتمرًا دوليًا للسالم وكان فالس التقأل نتنياهو في مسعأل إلأل الدفاع 
دولاة إ اافة إلاأل االتحااد ا وروااي وا مام المتحادة،  20في الثالإ من حزيران هيونيوك بح اور نحاو 

 وفي غياب اإلسرائيليين والفلسطينيين، بهدف التمهيد لعقد مؤتمر في الخريف يةارك فيا الطرفان.
لا هدف واحد: السالم من أجل دولتين وةعبين. يجاب عليناا "مؤتمر الدولي وقان فالس لنتنياهو إن ال

 ."تهيئة الرروف الستئناف المفاو ات المباةرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
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لساااانا قباااال أوساااالو "، مو ااااحًا: "أنااااا ماااادرك تمامااااًا للو ااااع"وأ اااااف أمااااام الصااااحافيين صااااباح أمااااس: 
، فاااي إةاااارة إلاااأل الجااادار الفاصااال "ينتةااار. وهنااااك الجااادارواالساااتيطان، باإل اااافة إلاااأل ذلاااك، ماااا زان 

 اإلسرائيلي مع ال فة ال راية المحتلة.
ومنذ بدء زيارتا، سعأل فالس إلأل تبديد التردد اإلسرائيلي، وكرر مرارًا أنا صديا إلسرائيل، مؤكادًا أن 

االنحياااز إلااأل ب "ليسات لااديها مصالحة". وأرااد فاالس ماارة أخارر أن فرنسااا "االساتيطان يجااب أن يتوقاف"
، إسرائيلية وفلسطينية تعيةان في ساالم، "حل الدولتين"طرف، وأن دوافع المبادرة هي إعادة ديناميكية 

نهاء الو ع الحالي الخطير الذي يهدد بأن يصب  تصعيدًا جديدًا في المنطقة التي تعاني فعاًل مان  وا 
 اال طرابات.

نتنيااااهو تطااار ق، فاااي خطاباااا بالرنيسااات ن ، أاحماااد دراوةاااة، عااان 23/5/2016/، 48عـــرب، وأ اااافت 
 اإلسرائيلي، يوم اإلثنين، إلأل مؤتمر السالم الذي دعت إليا فرنسا.

إسرائيل تت جا نحو "وقان نتنياهو إنا قابل رئيس الحكومة الفرنسي ة، مانويل فالس، حيإ أرد أماما أن 
خط ط الدولة الفلسطيني ة منزوعاة وأنا يطم  لدفع عملي ة السالم مع الفلسطيني ين علأل أساس م "السالم

 وفا زعما. "السالح تعترف بإسرائيل دولة يهودي ة ووطًنا قومًيا للةعب اليهودي
مستعد للقياام بخطاوات، خطاوات جدي اة، ماع جيرانناا بمسااعدة ةاركاء مخارين فاي "وأ اف نتنياهو أنا 

 ."المنطقة، دون عراي ة نعمل، أيً ا، علأل توثيا العالقات معهم
من أجل استئناف المفاو ات: دولة فلسطيني ة منزوعة الساالح واالعتاراف  "مبدأيا"نتنياهو علأل وأرد 

عًيا أن هذم ليست  ةروًطا لبدء المفاو ات، إنما نهايًة ناجحة لمساار "بدولة إسرائيل دولة يهودي ة، مد 
، يةااتمل علااأل مفاو ااات مباةاارة ثنائي ااة بااين الفلسااطينيين واإلساارائيليين، دو  ن ةااروم مساابقة، سياسااي 

 ."ودون إمالءات دولي ة
 

 تهويدية شاملة لتدمير مقومات وجود دولة فلسطينية حرباً ": القدس تواجه الفلسطينية "الخارجية .2
تواجا حراا تهويدية ةاملة، تستهدف "رام هللا: قالت وزارة الخارجية إن عاصمة دولة فلسطين المحتلة 

ويتها العراية الفلسطينية، من خالن مواصلة فرض حقائا الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة وه
قوات االحتالن علأل هدم ُمصلأل ها نبياءك في  إقدامتهويدية استيطانية علأل ا رض، كان مخرها 

 حي المصرارة بحجة عدم الترخيص
 وأةارت الوزارة في بيان، أمس، إلأل أن الهجمة االحتاللية المتواصلة بحا القدس تةمل جميع نواحي

وتهويدها، وطرد للمواطنين وسحب هوياتهم، واعتداء علأل المقدسات ودور  لألرضالحياة، من سرقة 
 العبادة، واالعتقاالت الجماعية، وخنا االقتصاد في المدينة، وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
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يف   زيف وت ليل الةعارات التي "وأردت الوزارة، أن ما تمارسا حكومة نتنياهو علأل ا رض 
 ."مخر، بةأن السالم مع الفلسطينيين إلأليطلقها نتنياهو من حين 

   24/5/2016األيام، رام هللا، 
 

 والبؤر االستيطانية تسعى لطرد المواطنين ..عدنان الحسيني: معركة القدس هي البلدة القديمة .3
إن معركة "قان المهندس عدنان الحسيني، وزير ةؤون القدس ومحافظ المدينة  :أرناؤومعبد الرؤوف 

في البلدة تهدف إلأل تفريغ  االستيطانية، مةيرا إلأل أن البؤر "القدس هي البلدة القديمة في المدينة
 ا حياء اإلسالمية والمسيحية وكل البلدة من السكان الفلسطينيين.

متناثرة  استيطانيةبؤرة  75ولفت الحسيني في حديإ إلأل وسائل اإلعالم المحلية في مكتبا إلأل وجود 
مداخل  أوي البلدة القديمة بع ها عبارة عن أبنية كاملة وا خرر عبارة عن محان تجارية ص يرة ف

لفا بالمقابل فإن عدد أ 37عدد السكان الفلسطينيين في البلدة القديمة يصل إلأل  أبنية وقان:
 المستوطنين قليل جدا مقارنة مع عدد الفلسطينيين=.

علأل عقارات فلسطينيين في البلدة  االستيالءن اإلسرائيليين وأةار إلأل محاوالت جماعات المستوطني
القديمة بدعم من الحكومة اإلسرائيلية وما يسمأل بحارس أمالك ال ائبين ولرن أي ا من خالن 

 سماسرة.
في القدس هو من أسوأ ما يكون بما  االقتصادي الو ع"من جهة ثانية، فقد أةار الحسيني إلأل أن 

 ."متردييعكس الو ع السياسي ال
   24/5/2016األيام، رام هللا،  

 
 سنوات عشربعد توقف دام  بين السلطة و"إسرائيل" استئناف جلسات الحوار االقتصادي .4

رام هللا: طلب الفلسطينيون من الواليات المتحدة التدخل إلعادة تقييم اتفاقية باريس االقتصادية، وذلك 
االقتصادي بين الطرفين، الذي توقف  تجديد الحوارفي أون اجتماع مةترك رفيع يجري في رام هللا ل

  قبل عقد من الزمن.
واتهم وزير المالية ةكري بةارة إسرائيل بخرق اتفاقية باريس االقتصادية، وتحدإ مطوال عن تأثير 

 ذلك علأل االقتصاد الفلسطيني، مبيًنا الجوانب المالية والقانونية
  لهذم الخروقات. 

التي تقتطعها إسرائيل من أموان العائدات ال ريبية  وا مواناالتفاقية  وطلب بةارة إعادة تقييم
وأةار بةارة إلأل أن إسرائيل ال تقوم بتنفيذ التزاماتها حسب اتفاقية باريس، حيإ تقدر  الفلسطينية.
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ا ميركي بال  ط علأل  مليون دوالر سنويا، مطالبا الجانب 300خسائر الحكومة الفلسطينية بنحو 
 للوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقيات الموقعة. إسرائيل 

   24/5/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 م صلى قرب باب العامود وسط القدس تستنكر هدم االحتالل الفلسطينيةوزارة األوقاف  .5
في القدس، فجر اليوم االثنين،  اإلسرائيليهدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالن : هبتراك  - رام هللا
"ا نبياء" في حي الُمصرارة التجاري القريب من باب العامود أحد أةهر بوابات القدس القديمة ُمصلأل 

 بحجة البناء دون ترخيص.
واستنكر وزير ا وقاف والةؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس في بيان لا قيام قوات االحتالن 

"تصاعد اعتداءات  عد  و سالمية. اإلبهدم المصلأل، معتبرا هذا العمل عدوانا علأل العقيدة وا مة 
الأل  باإل افةونة ا خيرة علأل بيوت ةملت الهدم والحرق االحتالن اإلرهابية ومستوطنيا في اآل

 تأتيفي ا را ي الفلسطينية وخاصة في القدس تنذر بعواقب وخيمة لرونها  االستيطانتوسيع 
هيوني بالمقدسات وبحياة الص االحتالن استهتار من مسلسل عنصري متواصل يرهر فيا مدر 

 ".للفلسطينيينأبناء ةعبنا، والتي تستدعي الحاجة الاماسة لتوفير الحماية 
 24/5/2016، الغد، عّمان

 
 في غزة غير دستوري ومخالف لمبادئ حقوق اإلنسان العلنيةالنائب العام: تنفيذ اإلعدامات  .6

ذ عقوبة اإلعدام بحا أي ةخص مدان دون رام هللا: أرد النائب العام د. أحمد بر اك أن القيام بتنفي
الجزائية يعتبر إجراء  اإلجراءاتوقانون  ا ساسيالقيام باإلجراءات المنصوص عليها وفا القانون 

مخالفًا لمبادئ العدالة الجنائية و مانات المحارمة العادلة ومخالفًا لرافة القوانين ومواثيا حقوق 
 في الةارع الفلسطيني. واإلرااكالفو أل  اإلنسان واجبة االتباع، ويخلا حالة من

جاء ذلك في بيان صحافي صدر عن مكتب النائب العام، أمس، وذلك ردًا علأل التصريحات 
 الصادرة في قطاع غزة بةأن عزمهم تنفيذ حكم اإلعدام بحا عدد من المحكومين بتهم جنائية.

   24/5/2016األيام، رام هللا، 
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 تنفيذ أحكام اإلعدام في أماكن عامة نية ينتقدون غزة: حقوقيون  .7
تنفيذ أحكام إعدام في  وزارة الداخلية في غزة،فايز أبوعون: وجا العديد من الحقوقيين انتقادًا لنية 

قطاع غزة في أمارن عامة وعلأل مرأر ومسمع من الناس، معتبرين أي خطوة يتم اتخاذها بهذا 
 عنها فورًا. الصدد غير قانونية وغير دستورية، ويجب التراجع

، إلأل أن أي تنفيذ  حكام اإلعدام دون مصادقة "ا يام"وأةار الحقوقيون في أحاديإ منفصلة مع 
الرئيس محمود عباس حسب ما نص عليا قانون اإلجراءات الجزائية، يعتبر جريمة قتل خارج إطار 

جراء باطل جملة وتفصياًل، لعدم توفر الةروم التي حددها القانون  وهي أواًل عدم جواز  القانون وا 
 تنفيذ اإلعدام دون مصادقة، وثانيًا أن يتم بعد ذلك تنفيذ العقوبة في مرارز اإلصالح والتأهيل. 

  24/5/2016األيام، رام هللا،  
  

 تقدير إسرائيلي: عباس خائف من عالقة خاصة بين دحالن وليبرمان .8
بداء االهتمام الالفت بدخون المتطرف تواصل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، إ: النعامي صال  - غزة

 اليميني أفي دور ليبرمان في حكومة نتنياهو وزيرا للحرب، وتداعيات ذلك علأل مختلف ا صعدة.
في هذا السياق؛ كةفت قناة التلفزة اإلسرائيلية العاةرة، النقاب عن أن ليبرمان سيسعأل إلأل توفير 

الذي طردتا حركة فت  من صفوفها، إلأل قيادة  الرروف أمام عودة "صديقا" محمد دحالن، القيادي
 السلطة الفلسطينية.

وقان تسفي يحزكيل؛ معلا الةؤون العراية في القناة، إن هناك من ا سباب "ما يبرر ارتفاع   ط 
الدم لدر رئيس السلطة محمود عباس، حيإ إنا علأل علم بالعالقة الخاصة بين عدوم اللدود دحالن 

 ديد في إسرائيل"، علأل حد تعبيرم.واين وزير الدفاع الج
ن إلأل  وفي تقرير بثتا القناة الليلة الما ية، أةار يحزكيل إلأل أن تعيين ليبرمان وزيرا للحرب "يحس ِّ
حد كبير من فرص دحالن في العودة إلأل الساحة الفلسطينية الداخلية"، مستذكرا أن الف ل في 

صديقهما المةترك رجل ا عمان والملياردير اليهودي  توطيد العالقة بينهما يعود إلأل الدور الذي لعبا
 السويسري مارتن ةالف.

ن فرص دحالن هو العالقة الخاصة التي تراطا بالرئيس المصري عبد  وأو   يحزكيل أن ما يحس ِّ
 الفتاح السيسي، ناهيك عن موقعا مستةارا لحارم دولة اإلمارات العراية.

لص من حكم حركة حماس في قطاع غزة، عالوة علأل أنا يذكر أن ليبرمان يجاهر بمخططاتا للتخ
 معني بفرض انتداب دولي علأل القطاع تمهيدا لتسليما لجهة فلسطينية أو عراية.
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ويةار إلأل أن وزير الحرب والخارجية اإلسرائيلي ا سبا موةيا أرنس، دعا في مقان نةرتا صحيفة 
لأل طرف عراي أو فلسطيني يتولأل مقاليد "هآرتس" مؤخرا، إلأل االستعانة بدور مصر في العثور ع
 ا مور في القطاع، في حان تم إسقام حكم حركة حماس.

ويتعارض رهان ليبرمان علأل دور دحالن مع التقديرات العامة التي ُتجمع عليها المؤسسة ا منية 
 ومحافل التقدير االستراتيجي في إسرائيل، والتي تؤكد أنا ال يمكن أن يخلف محمود عباس إال
ةخصية "متطرفة وذات خطط متةدد"، وذلك بسبب خيبة ا مل التي تسود الساحة الفلسطينية من 

 نتائج المفاو ات، إلأل جانب تعارم التأييد لعمليات المقاومة  د إسرائيل.
ونقل موقع "والال" مؤخرا عن الجنران يومف مردخاي، منسا أعمان الحكومة اإلسرائيلية في ا را ي 

لمحتلة، قولا أمام اجتماع للسفراء اإلسرائيليين في الخارج، إن أي قيادة ستخلف عباس الفلسطينية ا
 "سترون قيادة متطرفة".

واتفا الجنران جادي ةماني، قائد المنطقة الوسطأل السابا في الجيش اإلسرائيلي مع مردخاي، حيإ 
ةخصية "معتدلة" ال ينسجم مع  إنا أبلغ قناة التلفزة ا ولأل مؤخرا بأن الرهان علأل أن يخلف أبا مازن 

 الواقع.
 23/5/2016، "21موقع "عربي 

 
 االحتالل يعدم فتاة عند حاجز "رأس بدو" شمال القدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن .9

، فتااة فلساطينية عناد حااجز أماسبعاد رهار  اإلسارائيليقوات االحتالن  ": أعدمتوفا" ،"ا يام"مندواو 
وأرادت مصااادر وزارة  القاادس المحتلاة، بازعم محاولتهاا تنفيااذ عملياة طعان.العساكري ةامان  "رأس بادو"

 ."مجهولة الهوية"الصحة الفلسطينية نبأ استةهاد الفتاة 
فلساطينية بعاد إطاالق الناار عليهاا بازعم أنهاا كانات  "تحيياد"وادعت ةرطة االحتالن في بيان أصدرتا 
 تستل سكينا لمحاولة طعن أحد الجنود.

إن جنود االحاتالن اعتادوا علاأل ا طقام الطبياة التاي حاولات الوصاون  "وفا"م عابد لاوقان المسعف بسا
 الفتاة وأجبرتها علأل االبتعاد بالتزامن مع بقاء الفتاة ملقاة علأل ا رض  رثر من ساعة. إلأل

فااي غ ااون ذلااك، أغلقاات قااوات االحااتالن قريااة بياات إرسااا ومنعاات الاادخون أو الخااروج منهااا وفر اات 
 امال عليها.طوقا أمنيا ة

وأفاد أهالي القرية بأن جنود االحتالن أغلقوا الحاجز الوحيد الذي يوصل إلأل القرية ومنعاوا الماواطنين 
 من الدخون أو الخروج من القرية بحجة تعرض أحد جنودهم لمحاولة طعن علأل الحاجز.
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نين الااذين حاااولوا القناباال الصااوتية وال ازيااة علااأل المااواط أطلقااواوأ اااف الةااهود: إن جنااود االحااتالن 
 الوصون إلأل القرية ومنعوهم من االقتراب من الحاجز.

 24/5/2016األيام، رام هللا، 
 

 تشطب حق العودة وتنزع سالح المقاومة أنهاالمبادرة الفرنسية للسالم وتؤكد بشدةحماس ترفض  .11
بهاادف إنجاااح غازة: اسااتقبلت حركاة حماااس التحركاات الفرنسااية الجديادة لاارئيس الاوزراء مانوياال فاالس، 
المقباال،  يونيااو/ المااؤتمر الااوزاري التمهياادي لااا المبااادرة الفرنسااية المقاارر عقاادم فااي الثالااإ ماان حزيااران

 بإعالن رف ها للمبادرة، وانتقاد موافقة السلطة الفلسطينية عليها، كونها تنسف ق ية الالجئين.
إن قباااون السااالطة  وقاااان علاااي بركاااة القياااادي فاااي حمااااس وممثلهاااا فاااي لبناااان، فاااي تصاااري  صاااحافي،

الفلساااطينية بالمباااادرة الفرنساااية الساااتئناف المفاو اااات ماااع االحاااتالن اإلسااارائيلي يعناااي نساااف ق اااية 
إلاااأل ذلاااك أةاااار ممثااال حركاااة حمااااس إلاااأل أن هاااذم المباااادرة تااانص علاااأل إل ااااء فكااارة عاااودة  الالجئاااين.

 الالجئين، وتطرح فكرة التعويض بدياًل عنها.
نزع أسلحة المقاومة الفلسطينية، والعمل علأل تاأمين حادود الدولاة  وأرد أن المبادرة تنص علأل  رورة

العبرية، معتبرًا أن قبون السلطة بالمبادرة يعد موافقة علأل ةطب حا العودة. وأ اف حا العودة هو 
فاردي وجمااعي، وأن الفلساطينيين لاام يفو اوا أحادًا للتنااازن عان هاذا الحااا، وال تملاك أي منرماة حااا 

 إجماع وطني علأل التمسك التام با. التنازن عنا، وثمة
وأةاار بركاة إلاأل أن الالجئاين الفلساطينيين فاي دائاارة االساتهداف مان قبال االحاتالن ومان خلفااا اإلدارة 
ا مريكيااااة، التااااي تعماااال بةااااكل دائاااام عباااار مةاااااريعها لتصاااافية ق ااااية الالجئااااين وةااااطبها. وقااااان إن 

رمزياة خاصاة للق ااية الفلساطينية. وأةاار إلااأل المخيماات الفلساطينية باتات أرثاار اساتهدافًا  نهاا تمثاال 
أن الفصااائل الفلسااطينية فااي لبنااان تبااذن جهااودًا م اانية ماان أجاال حمايااة الوجااود الفلسااطيني، مجااددا 

 رفض أي محاولة لا استخدام الالجئين في أي صراع مذهبي أو طائفي.
بعااض ا طااراف وفااي الوقاات ذاتااا حااذر ماان محاااوالت عدياادة إلقحااامهم فااي أتااون معااارك جانبيااة ماان 

الداخلية والخارجية. وأراد وجاود مساتور عاان  مان التنسايا ماع الدولاة اللبنانياة وا حازاب السياساية فاي 
 لبنان بمختلف تياراتهم وطوائفهم.

 24/5/2016القدس العربي، لندن، 
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 يمةلن تقبل أي محادثات ثنائية مع االحتالل بعد تجربتها العق الفلسطينيةأبو العينين: القيادة  .11
أرد ع او اللجناة المركزياة لحركاة "فات " اللاواء سالطان أباو  :أمل دويكات، ا سطل تحسين - رام هللا

بعااد تجراااة مرياارة  اإلساارائيليالعينااين أن القيااادة الفلسااطينية لاان تقباال أي محادثااات ثنائيااة مااع الجانااب 
 وعقيمة ومؤذية ألحا  ررًا في الق ية الفلسطينية.

 وان أن يتحون االحتالن علأل أر نا إلأل احتالن مكلف ومؤلم وباهظ الاثمن، وقان أبو العينين "من ا
 وال يجوز أن نقون مقاومة ونحن في مكان والمقاومة في مكان مخر".

جاء ذلك خالن مقابلة أجرتها "الحياة الجديدة" مع اللواء أباو العيناين ألقاأل خاللهاا ال اوء علاأل العدياد 
لاداخلي: تصاورم لمساألة المقاوماة، وملاف المفاو اات ماع الجاناب من الق ايا في الةأن الفلساطيني ا

اإلسرائيلي، وتعيين ليبرماان وزيارًا لجايش االحاتالن، والتصاريحات ا خيارة للقياادي فاي حمااس محماود 
 الزهار.

 23/5/216، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 وغزة إطالق حملة "وطنيون إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية" بالضفة .12
أعلناات اللجنااة المؤقتااة التابعااة لاااهوطنيون إلنهاااء االنقسااام واسااتعادة الوحاادةك عاان إةااهار  حساان جباار:

 الحملة بالتزامن في ال فة وقطاع غزة والمباةرة بجمع توقيعات علأل نداء إنهاء االنقسام.
ا أو وأو   منسا الحملة في ال فة علي عامر خالن مؤتمر صحفي، أن الحملاة ليسات حزااا جدياد

نمااابااديال  ي مؤسسااة،  تجمااع ماان ةخصاايات وطنيااة مسااتقلة وممثلااي مؤسسااات المجتمااع الماادني  وا 
والعديد من الهيئاات والفعالياات الةابابية والنساوية والمهنياة والعمالياة وأع ااء فاي المجلاس التةاريعي، 

مان ناداء  في محافرات الوطن كافة، يسعأل للتحرك الجماهيري الواسع بأسلوب ديمقراطاي سالمي يبادأ
 يجمع مئات اآلالف من تواقيع المطالبين بإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة.

وتساعأل الحملاة لعقااد ماؤتمر متاازامن فاي ال افة والقطاااع فاي تمااوز القاادم يكاون منصااة إطاالق لخطااة 
طااالق حااراك ةااعبي ةااامل أساسااا ال اا ط علااأل ا طااراف  ةاااملة للفعاليااات الجماهيريااة والوطنيااة، وا 

 ن استمرار االنقسام وتسليط ال وء عليها في خطوات الحقة.المنتفعة م
علااي مصااطفأل وأحااد مؤسسااي  أبااووفااي قطاااع غاازة، دةاان النائااب جمياال المجاادالوي عاان كتلااة الةااهيد 

الحملاة ستةامل كافاة  أناالنقسام منوهاا إلاأل  بإنهاءالمجموعة انطالق حملة جمع التوقيعات للمطالبة 
 محافرات ال فة ال راية وغزة.
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ن المجاادالوي قباال باادء عمليااة جمااع التوقيعااات ماان موقااع ومكااان الت ااامن مااع ا ساارر والمعتقلااين وقااا
القااادة وا بطااان فااي السااجون والمعااتقالت اإلساارائيلية، نعلاان عاان انطااالق حملااة التوقيعااات الجماهيريااة 

 الواسعة علأل النداء الذي أصدرم تجمع وطنيون إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة.
لأل أن مؤتمرًا صحفيًا ينعقد في نفس الوقت في ال فة ال راية لإلعالن عن بدء الحملاة ذاتهاا إ وأةار

تأريااادًا علاااأل وحااادة الةاااعب الفلساااطيني رغااام كااال القياااود والمساااافات والمعاااازن فاااي الساااير علاااأل طرياااا 
 الن ان من أجل إنهاء االنقسام الرارثي واستعادة وحدتنا الوطنية.

 24/5/2016األيام، رام هللا، 
 

 لالنتفاضة 235في اليوم الـ  تماسنقطة  14شهيدة وتقرير:  .13
استةااااهدت فتاااااة فلسااااطينية فااااي حااااين أصاااايب مخاااارون برصاااااص : العيسااااأل إيهاااااب-القاااادس المحتلااااة 

النتفا ااة القاادسك بااين الةاابان  235االحااتالن خااالن مواجهااات اناادلعت يااوم أمااس اإلثنااين هاليااوم الااا 
وذكاار تقرياار ميااداني صااادر عاان حركااة حماااس، يااوم  لتااين.وجنااود االحااتالن فااي القاادس وال اافة المحت
عاماااك ماان قريااة "باادو" هةاامالي غاارب القاادسك، ارتقاات  17الثالثاااء، أن الفتاااة سوساان علااي منصااور ه

 عقب محاولتها تنفيذ عملية طعن أحد جنود االحتالن علأل حاجز "بدو" العسكري.
الن، حياااإ ساااجلت مديناااة القااادس نقطاااة تمااااس ماااع االحااات 14ورصاااد التقريااار انااادالع المواجهاااات فاااي 

و واحيها سبع نقام هالبلدة القديمة، سلوان، حاجز ا نفاق، حزما، حاجز بدو، قطنة، مخايم قلنادياك، 
ونقطتان في الخليال همساتوطنة كرياات أرااع، مخايم الفاوارك، ومثلهاا فاي مديناة رام هللا هحااجز عاوفر، 

لس هحوارةك، ومثلهاا فاي ا را اي المحتلاة عاام بلعينك، وواحدة في بيت لحم هنحالينك، وكذلك في ناب
 هبئر السبعك. 1948

 23/5/2016قدس برس، 
 

 لحكومةإلى االنضمام ل جهيرتزو نتنياهو يستجدي  .14
الرنيسااات بكامااال هيئتهاااا زعااايم  إمااااملقاهاااا الياااوم االثناااين، أدعاااا نتنيااااهو فاااي كلماااة  :معاااا -بيااات لحااام
 ع االئتالف الحكومي.االن مام للحكومة وتوسي إلأل" جهيرتزو  المعارض "

لقاهاااا بالمناسااابة ذاتهاااا إن البااااب م لاااا واناااا ال مجاااان أهاااذم الااادعوة وقاااان فاااي كلماااة  جورفاااض هيرتااازو 
 حكومة نتنياهو. إلألالن مام حزاا 

مان خطاباا الرلماة  جالخبر في سياق عادي وطبيعي لرن نتنياهو طلب بعاد انتهااء هيرتازو  اآلنحتأل 
 ة الخطابة وعاد وكرر دعوتا.منص إلألوصعد مرة ثانية  أخرر مرة 
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لام اغلاا البااب فهاو ال زان مفتوحاا وهنااك فرصاة لتوحياد الةاعب يوجاد فرصاة للمصاالحة  ج"يا هيرتزو 
 وزمالئك ان ال ت يعوا الفرصة وان تن موا للمجهود الوطني". أنت وأدعوك أعودالوطنية لذلك 

 23/5/2016، وكالة معًا اإلخبارية
 

 األقصى"المسجد اقتحامه "نتنياهو يوبخ "غليك" إثر  .15
ساااحات المسااجد  إلاألا خياار  اقتحامااالمتطاارف يهاودا غليااك  اإلسارائيليالحاخااام  ا يااام: نفاذ-القادس 

 ا قصأل أمس قبل أن يؤدي اليمين القانوني ع وا في الرنيست اإلسرائيلي.
 ة.ونفذ غليك االقتحام من خالن باب الم اراة بحراسة عناصر من قور ا من اإلسرائيلي

خلفاا لاوزير الادفاع المساتقيل موةايا  "الليكاود"ويحل غليك في الرنيسات اإلسارائيلي علاأل مقاعاد حازب 
ذكارت القنااة العبرياة العاةارة، أن رئايس الاوزراء اإلسارائيلي  أماس،وفي وقت الحاا مان مسااء  يعلون.

 غليك بعد اقتحاما للمسجد ا قصأل صباحا. "واخ"بنيامين نتنياهو 
أن نتنياهو خالن لقائا مع نواب كتلتا في الرنيست أقدم علأل توايخ غليك، وقان لا وأو حت القناة، 

 . مةيرًة إلأل أن غليك أبل ا بأنا لن يكررها."هذم المرة ا خيرة التي ستفعل بها ذلك"
 24/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 تعثريالحكومة  توسعوالالمالية ترفض مطالب ليبرمان وزارة يبتز نتنياهو و  "البيت اليهودي" .16

قباال أن يكماال اليمااين الفاةااي فااي إساارائيل فرحتااا بان اامام أفي اادور ليبرمااان للحكومااة، : حلمااي موسااأل
نات االئتالف الجديد.  عادت المةارل للرهور بين مكو 

فوزير المالية موةي كحلون يرفض قبون ا عبااء المالياة المترتباة علاأل الميزانياة العاماة جاراء مطالاب 
. وا حازاب الحريدياة فاي حكوماة بنياامين نتنيااهو اةاترطت قباون ليبرماان وحزااا "بيتنااإسارائيل "حزب 

البيت "في الحكومة بتعهدم التصويت إلأل جانب الحكومة في كل ما يتعلا بالق ايا الدينية. أما زعيم 
ئاااب نفتاااالي بينااات فوجاااا لنتنيااااهو إناااذارًا باالنساااحاب مااان االئاااتالف إذا لااام يعاااد توزياااع الحقا "اليهاااودي

 والمناصب عاداًل.
وقد اصطدم اتفاق نتنياهو ا ليبرمان لتوسيع الحكومة أواًل وقبل كل ةيء بوزير المالية موةي كحلاون 

رمااان الاادخل للمساانين هوهااي مطالااب  "المهاااجرين"الااذي رفااض البنااد المتعلااا باإلصااالح التقاعاادي لااا وا 
ن المتفااااا عليهمااااا بااااين نتنياااااهو حااازب ليبرمااااانك. ويااااؤخر هااااذا الخااااالف الااااذي يتعلاااا بميزانيااااة العااااامي

ناات  وكحلون، والتي تخلا االساتقرار االئتالفاي للحكوماة. ومعاروف أن هنااك خالفاات قائماة باين مكو 
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االئاااتالف حاااون مجموعاااة مااان القاااوانين المعادياااة للديموقراطياااة والعنصااارية، واينهاااا تمويااال المنرماااات 
 ا هلية وحكم اإلعدام بحا المقاومين.

ووزير المالية إلأل إعالن ليبرمان أنا لم يتحقا بعاد االتفااق ماع وزارة  "إسرائيل بيتنا"وقاد الخالف بين 
مطالبناا كانات متسااوقة مناذ "المالية بةاأن متطلباات أمنياة واإلصاالح التقاعادي. وحساب كالماا، فاإن 

ساتعداد االنتخابات. وطوان الوقت ةددنا علأل أننا ال نتوقع نيلناا مئاة بالمئاة مان مطالبناا، وكناا علاأل ا
للمسااااومة، وقاااد سااااومنا فاااي موا ااايع الااادين والدولاااة وعقوباااة اإلعااادام للمخاااراين. وهاااذان مو اااوعان 
أساساااايان لساااانا علااااأل اسااااتعداد للمساااااومة عليهمااااا، وهمااااا ا ماااان واإلصااااالح التقاعاااادي. هااااذا إصااااالح 
لمصاااالحة الجميااااع ولاااايس للمهاااااجرين ماااان روساااايا فقااااط كمااااا يعر ااااونا، إنااااا إصااااالح جاااااء إلصااااالح 

ت ولمساااعدة الةاارائ  ال ااعف. و ساافي االقتراحااات التااي تلقيناهااا ماان وزارة الماليااة، ال يمكننااا التةاوها
 . وأعلن ليبرمان أن المفاو ات بل ت طريقًا مسدودًا."القبون بها

هنااااك "أن  "الليكاااود"وخةاااية وقاااوع سلسااالة مااان ردود الفعااال، ساااارع نتنيااااهو لإلعاااالن فاااي جلساااة كتلاااة 
ل تعلمااون كاام أدرت مفاو ااات كهااذم  لاام يعااد بوسااعي تعااداد ذلااك. هااذا مفاو ااات، وماادًا وجاازرًا. هاا

يتطلب جهدًا، ودائمًا هناك أزمات وفرقعات، لرن ال ةيء ينهار. ا مر يحتااج إلاأل وقات. هادفي هاو 
بااداء ال  اااب، ينب اااي  تةااكيل حكوماااة واسااعة. أناااا أقتااارح علااأل الجمياااع عااادم االنةاا ان بجلاااد الاااذات وا 

 ."اإلمكان لمواجهة التحديات والفرص التي تواجهنا االن مام لحكومة واسعة قدر
لايس هنااك أي إناذار، وأناا غيار مقياد "وخالفًا لطبيعتا، بدا ليبرماان تصاالحيًا ماع نتنيااهو، فاأعلن أناا 

ذا توفرت النية الحسنة فبالوسع التوصل التفااق . واعتاذر عان صافات أطلقهاا فاي الما اي "بالوقت. وا 
في حمأل السجاالت السياسية "، وقان إنا "دجان"و  "كذاب"تنياهو بينها علأل رئيس الحكومة بنيامين ن

 ."تقان أوصاف ال حاجة بها. أنا أعتذر عما قلت، لم يكن لهذم الرلمات مبرر
اسحا هرتسوغ قد أعلن رف ا لإليحاءات التي أطلقهاا نتنيااهو باأن  "المعسكر الصهيوني"وكان زعيم 

لالن اامام للحكومااة. وبعاادما أعلاان هرتسااوغ سااابقًا  "كر الصااهيونيالمعساا"الباااب ال ياازان مفتوحااًا أمااام 
رف ااا إجااراء مفاو ااات مااع نتنياااهو بااالتوازي مااع المفاو ااات التااي يجريهااا مااع ليبرمااان لالن اامام 
للحكومة، قان أمس لنتنياهو إن الباب بات موصدًا. وطالب هرتسوغ أع اء حزااا باالتحااد والتاراص 

 ."يهدد مستقبل الدولة حلف المتطرفين الذي"لمواجهة 
 "البيات اليهاودي"وليس االتفاق مع ليبرمان المةكلة الوحيدة التاي تواجاا نتنيااهو حالياًا. فبارغم مباركاة 

الن اامام ليبرمااان وحزاااا إلااأل الحكومااة، إال أن هااذم المباركااة تاازرع ل مااًا يهاادد بتفجياار االئااتالف. فااا 
اعد، تأخذ في الحكوماة الحالياة، وفاا االتفااق، وزارة ، التي نالت في االنتخابات ستة مق"إسرائيل بيتنا"

البيااات "الااادفاع وهاااي الثانياااة فاااي أهميتهاااا بعاااد رئاساااة الحكوماااة وعااادد مااان الاااوزارات ي ااااهي ماااا لااادر 
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ال فإناااا لااان يقااار "البيااات اليهاااودي"وأرثااار. وقاااد طالاااب  "اليهاااودي ، علاااأل ةاااكل إناااذار، بتعاااديل الخلااال وا 
زب نفتااالي بينات ت ليااف مطلبااا بتعااديل عماال المجلااس الااوزاري االتفااق مااع ليبرمااان. واختااار زعاايم الحاا

صالح موا ع الخلل التي تبدت في الحرب ا خيرة علأل غزة."الرابينت"المص ر   ، وا 
فاااي ا ياااام ا خيااارة تبااادت الجواناااب اإلةاااكالية فاااي تصااارفات الرابينااات ا مناااي لدولاااة "وقاااان بينااات إناااا 

خفاقااات مةااابهة كاناات لنااا فااي حاارب لبنااان الثانيااة. إساارائيل فااي الجاارف الصااامد، والتااي جاااءت بعااد إ
أع اء الرابينت لم يتم إةرارهم في المعلومات االستخبارية النوعية، ولم يتم تأهيلهم بالةكل المناسب 
. "لمنصبهم، ولذلك فإنهم لم يعملوا وقت االختبار بالةكل المناسب كمساؤولين عان الجايش اإلسارائيلي

خياارين توجهاات ماارارا لاارئيس الحكومااة بهااذا الطلااب، بمااا فااي ذلااك أثناااء إننااي فااي العااامين ا "وأ اااف 
المفاو ات االئتالفية. لرن ةيئًا لم يتحرك. واناًء علياا، سالمت أماس لارئيس الحكوماة مطلباي بتنفياذ 
خطااة إصااالح عيااوب الرابيناات، كحاجااة حيويااة  ماان إساارائيل وللحفاااس علااأل أماان مااواطني إساارائيل 

هي حاجة أساسية من أجل منع نةر معلومات م للة، ومن أجل إجاراء  وجنود جيةها. وهذم الخطة
 ."رقابة مناسبة يتطلبها أمن مواطني إسرائيل

ال يطالاااب بمناصاااب، كماااا أن مطالباااا ليسااات قطاعياااة، و نهاااا  "البيااات اليهاااودي"وحساااب كالماااا، فاااإن 
طلوباااة فاااي االئاااتالف مطالاااب تتعلاااا باااأمن إسااارائيل، فإناااا يةاااترم تلبيتهاااا للموافقاااة علاااأل الت ييااارات الم

في الرنيست، وأعلنت وقوفها خلف إنذار  "البيت اليهودي"الحكومي. وبعد هذا اإلعالن اجتمعت كتلة 
بيناات بااأن ال موافقااة علااأل الت يياارات فااي الحكومااة قباال تصااحي  موا ااع الخلاال فااي الرابيناات، والتااي 

 ."الجرف الصامد"تبدت في 
أنناا ال نادير مفاو ااات "يااريف لفاين  "الليكاود"الفياة فااي وأعلان الاوزير المساؤون عان المفاو اات االئت

مجاااددة لفااات  االتفاقياااات االئتالفياااة ماااع أي مااان ةاااركائنا، خصوصاااًا البيااات اليهاااودي. وا عاااالن البيااات 
اليهاااودي يماااس بقااادرتنا علاااأل إتماااام توسااايع الحكوماااة القومياااة، وأناااا أنترااار مااان زعااايم البيااات اليهاااودي 

 ."بالمداوالت حون الرابينت أن تجري هناك التصرف بالمسؤولية المطلوبة. يجدر
 24/5/2016السفير، بيروت، 

 
 ليبرمان: المفاوضات االئتالفية أمام طريق مسدود .17

أفي دور ليبرمان، أن المفاو ات الرامية إلأل ان اماما  "يسرائيل بيتينو"أعلن زعيم حزب : رامي حيدر
ووزارة المالياة ةارم ليبرماان حاون  "وكوالنا"للحكومة تقف أمام طريا مسدود، في أعقااب رفاض حازب 

 رفع مخصصات التقاعد للمهاجرين من دون االتحاد السوفييتي السابا.
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توصاالنا "وماع افتتااح الادورة الصايفية للرنيسات، قاان ليبرمااان  ع ااء حزااا خاالن الجلساة االفتتاحياة 
كن من تسوية ق ايتين لتسوية حون قانون إعدام منفذي العمليات ومو وع الدين والدولة، لرن لم نتم

مخصصات التقاعد هاي ليسات للاروس فقاط "، وتابع "مهمتين، هما مخصصات التقاعد وحقيبة ا من
كمااا يحااااولون تصااويرها، بااال سااتمن  للجمياااع وماان المفتااارض أن تساااهم فاااي تحسااين أو ااااع الفئاااات 

 ييار وتطاوير المست عفة وتساعدهم علأل محاراة الفقر، ومعرمهم من الادون ال راياة، نرياد إحاداإ ت
 .    "المجتمع وال نريد أن يلقوا لنا الفتات، ال يمكن أن نقبل اقتراحات وزارة المالية

يؤسااافني أن تااادار ا ماااور بهاااذم الطريقاااة، رئااايس الحكوماااة "وعااان المفاو اااات االئتالفياااة قاااان ليبرماااان 
وم منحتنا ةعوًرا سيًئا، ووزير المالية يعلمون طلباتنا، المبالغ وما هي ةروطنا، ومحاولة قلب اآلية الي

 ."بعد انسداد أفا المفاو ات ننترر عروً ا جديدة
 23/5/2016، 48عرب 

 
 ي أكثر الشخصّيات تطّرًفا في اليمينأنت أصبحت أسيًرا بين يد  ج لـ"نتنياهو": هيرتزو  .18

 "يالمعسكر الصهيون"زعيم المعار ة اإلسرائيلية الممثلة باأن ،24/5/2016المستقبل، بيروت، ذكرت 
أمس،  أون، رفض امس، دعوة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أطلقها جاسحا هيرتزو 
 لالن مام لالئتالف الحكومي. "المعسكر الصهيوني"ودعا خاللها 

البااب أغلاا "قولاا رًدا علاأل نتنيااهو  جعان هيرتازو  اإلسارائيلية "يديعوت أحرونوت"ونقل موقع صحيفة 
أنت أصبحت أسايًرا "مخاطبًا نتنياهو،  وأ اف. "من هذا الفصل، وقد قلت ذلك سابًقا  تمامًا، وانتهينا

ًفا في اليمين، وسأنا ل  د   ."حكومتك بين يدي أرثر الةخصي ات تطر 
من أمس، علأل  أونأجمعوا خالن اجتماع عقدوم  "المعسكر الصهيوني"وأةار الموقع إلأل أن أع اء 

م ماان أن نتنياااهو أو اا  أنااا لاان يعماال علااأل توزيااع الحقائااب التااي عاادم االن اامام للحكومااة علااأل الاارغ
ها واهمها الخارجية في حان ان مام   للحكومة. "المعسكر الصهيوني"يتوال 

ةاان  هجوًمااا الذًعااا علااأل نتنياااهو،  جهيرتاازو ، أن احمااد دراوةااة، عاان 23/5/2016، 48عــرب وأ ااافت 
ة وأصاب  أسايًرا أغلا الباب لت يير المستقبل، وأغلا الب"قائاًل إنا  اب أمام قادة أوروب ا والوالياات المتحاد 

اال  فااة، تقاودم وتقودنااا لقلااب كارثاة قومي ااة نتواجااد فيهاا بالفعاال، ويف   اارة ومتطر  طِّ بياد مجموعااة سياساي ة خة
 ."البعض من ا علأل الوهم الجميل بأن الو ع سيصب  علأل ما يرام
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 ين العرب بعنصرية وعنفتتعامل مع المواطن اإلسرائيلية الشرطةأيمن عودة:  .19
راط قادة عرب الداخل االعتداء الوحةي الذي تعرض لا مواطن عرااي مان : أسعد تلحمي –الناصرة 

النقااب أثناااء عملااا فااي تاال أبيااب علااأل يااد أفااراد الةاارطة اإلساارائيلية بااأجواء التطاارف والعنصاارية  ااد 
 آلتي أفدح.العرب اآلخذة في االتساع في ا ةهر ا خيرة، محذرين من أن يكون ا

ودان نااااواب القائمااااة العرايااااة االعتااااداء، وقااااان رئيسااااها النائااااب أيماااان عااااودة إن الةاااارطة تتعاماااال مااااع 
بداًل من أن تحميهم وت من أمنهم، فإنها هي التي تةكل خطرًا "المواطنين العرب بعنصرية وعنف، و

 ."علأل أمنهم
لي إن المةااكلة هااي أبعااد ماان وقااان النائااب الةاايوعي دوف حنااين فااي رسااالتا إلااأل وزياار ا ماان الااداخ

الرياح العنصرية الةريرة التي تهب من الوزراء ومان أع ااء الرنيسات فاي االئاتالف "االعتداء ذاتا، و
م علااأل أرض الواقااع بةااتأل أنااواع العنااف المماانهج... ثمااة خااط مباةاار يااراط بااين أقااوان  الحكااومي تتاارجة

ب يتاادفقون إلاأل صااناديا االقتاراع بكميااات رئايس الحكومااة هبنياامينك نتانياااهو ياوم االنتخابااات أن العار 
واااين رااواهر مثاال الجناادي القاتاال فااي الخلياال وهااذا الهجااوم الهمجااي فااي تاال أبيااب، وهااو لألسااف لاايس 

. وأعلن أنا سيتم تنريم تراهرة احتجاجية "حالة عابرة... عندما يحر ِّض المسؤولون، فسنجد محرَّ ين
إلأل الةوارع في مدن أخرر... مجتمعنا وصل إلاأل  من المهم أن نخرج"في تل أبيب السبت المقبل، و

 . "مفترق طرق، وحان الوقت للعمل
 24/5/2016الحياة، لندن، 

 
 اإلسرائيليةزعماء جادون في العالم يصدقون الحكومة  باراك: لم يبق   .21

بااراك رئايس الحكوماة ووزيار الادفاع الساابا ةان هجوماا  إيهاود إنقالات صاحيفة "معااريف"  أبيب:تل 
 ليها براعم الفاةية".إقان فيا: "لقد انتقلت  اإلسرائيليةدا علأل الحكومة حادا ج
هالقناااة العاةاارةك ليلااة أمااس ا ون: "تتطلااع  اإلساارائيليمااع التلفزيااون  أجراهاااباااراك فااي مقابلااة  وأ اااف

تةااكل اسااتقالة يعلااون لنااا  أنالحياااة وال تسااتطيع التعااايش مااع بااراعم الفاةااية.. يجااب  إلااألالصااهيونية 
 احمر حيان ما يجري في الحكومة".  واءا جميع

لمانيااا حاادإ بعااد ذلااك، لراان الفاةااية تفةاات فااي ألمانيااا الن مااا جاارر فااي أ"ال يةاابا هااذا مااا جاارر فااي 
 هذم حقبة ستةكل عارا في العالم". إنالالتينية.  أميركاوفي  أوروبافي  أخرر كثيرة  أمارن

تعيين  أدر: "لقد وأ اف خاطئهذا تعيين  إندفاع وقان باراك حون التعيين المتوقع لليبرمان وزيرا لل
كمعتادن،  ا ولاأل ا ةاهركبيارة.. سايحاون ليبرماان الرهاور فاي  أخطااء إلألوزراء دفاع غير مالئمين 

 ال يكون غاليا جدا". أنسندفع الثمن وممل  اإلسرائيليوفي رل الواقع  أجال أملرن ان عاجال 
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جياد ومالئام عان منصابا وو اع ةاخص مخار مكاناا  أنساان: "انا من الخطاأ تنحياة أي اوقان باراك 
، لراان تنعاادم لديااا التجراااة فااي هااذا المجااان، ويعباار هااذا التصاارف عاان وأخاارر يتمتااع بقاادرات سياسااية 

حاااا القاااارار، وعاااان عااادم مسااااؤولية حيالااااة الجاااايش  أصااااحاباعتباااارات خاطئااااة وتوجهااااات مقلقاااة لاااادر 
 ومواطني الدولة".

 أطلاافي السلسلة التي بدأت بق اية الجنادي الاذي  ا ولألالحلقة باراك: "استقالة يعلون هي  وأ اف
خطيارة  أطارافصاورة تؤكاد باناا وعلاأل العكاس مان موقاف الةاعب قامات  ا حاداإالنار، تعرض هذم 

تتمكن من  أنهذم الحكومة قبل  إسقام، ومن الواجب اإلسرائيليةبفرض سيطرة معادية علأل الحكومة 
 جميعا". إسقاطنا

زعماء جادون في العاالم  علأل الساحة الدولية وقان: "لم يباة  إسرائيلن قلقا من مكانة وأعرب باراك ع
 ".اإلسرائيليةيصدقون الحكومة 

 23/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 إعدام منفذي العمليات" فكرة غير أخالقية": قانون "كوالنو" حزب .21
كحلاون، قاانون فارض عقوباة اإلعادام علاأل برئاساة موةاا  "كوالناو"وفاا: اعتبار حازب كلناا  -تل أبياب 

 .أخالقيةمن الفلسطينيين، فكرة غير  "منفذي العمليات"
 "كوالنو"، إن حزب أمسالناطا بالعبرية،  "ynet"، نقال عن موقع "يديعوت احرونوت"وقالت صحيفة 

 يعارض القانون ويرر أنا لن يساهم في حفظ ا من، إ افة لرونا فكرة غير مناسبة أخالقيا.
 24/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 يسجلون نجاحات سياسية للمرة األولى منذ سنوات طويلة "إسرائيل"أعداء "معاريف":  .22

نقلت صحيفة معااريف عان رئايس الراون رس اليهاودي رون الودر أن النياة تتجاا لنةار قائماة بأساماء 
 ثر  ررا علأل إسرائيل.داعمي حركة المقاطعة العالمية إلسرائيل هبي دي أسك، خاصة أولئك ا ر

وساايتم نةاارها فااي الصااحف العالميااة،  ن أعااداء إساارائيل يسااجلون نجاحااات سياسااية للماارة ا ولااأل منااذ 
ساانوات طويلااة، زاعمااا أن الجامعااات العالميااة تةاااهد نقاةااات ذات طااابع جهااادي، وساايتم نةاار قائماااة 

مناصاارين للااا"بي دي أس"، بالجامعاات والرليااات ا راديميااة التااي تقااوم بتورياف محا اارين وجااامعيين 
 والعمل علأل وقف تمويل هذم المؤسسات التعليمية.

وزعاام الودر فااي كلمااة لااا أمااس ا حااد فااي المااؤتمر الساانوي الخااامس لصااحيفة الجيااروزاليم بوساات فااي 
نيويورك أنا منذ سبعين عاما يحاون أعداء إسارائيل االنتصاار عليهاا عبار طارق عساكرية واقتصاادية، 
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ن انتصارات في الساحة السياسية، ودون تحقيا حل الدولتين مع الفلسطينيين فإنهم لرنهم اآلن يحققو 
 سيواصلون تحقيا انتصاراتهم.

وأةار الودر، المبعوإ السابا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للمفاو ات مع ساوريا، إلاأل 
بصااورة دائمااة، باادليل أن مجلااس  أن ا ماام المتحاادة تحولاات إلااأل مكااان معاااد إلساارائيل، ومنباار إلدانتهااا

قارارا فقاط  61قرارا يدين إسرائيل، فاي حاين أن هنااك  67حقوق اإلنسان التابع للمنرمة الدولية أصدر 
 إلدانة باقي دون العالم.

كما أةار إلأل القرار ا خير الذي أصدرتا منرمة اليونسكو ونفت فيا أي عالقة بين الةعب اليهودي 
 سمام "جبل الهيكل".والمسجد ا قصأل، الذي أ

 23/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ثيوبيا تعلن عن موعد أول زيارة لنتنياهو لها.. وسفيرة إسرائيل: ستحدث نقله نوعيةأ .23
ذكاارت وسااائل إعااالم إثيوايااة أن رئاايس الااوزراء اإلساارائيلي، بنيااامين نتنياااهو، ساايزور : هللا ةااادي عبااد

 نةرم موقع وزارة الخارجية اإلثيواية. أديس أبابا، في يوليو المقبل، بحسب ما
ونقل اإلعالم اإلثيواي تصريحات قالتها، السافيرة اإلسارائيلية لادر أدياس أباباا، بالنايش زيانياا، نةارتها 
الخارجية اإلثيبوية علأل موقعها، الجمعة، إن الزيارة تعتبر "هامة وتاريخياة، وساتحدإ نقلاا نوعياة فاي 

 ئيلية".مسير العالقات اإلثيواية اإلسرا
وأرااادت أن العالقاااات ماااع أدياااس أباباااا "تمتلاااك تاريًخاااا قاااديًما، كماااا ةاااهدت العالقاااات الثنائياااة اتفاقياااات 

 عديدة، خاصة في مجان التعاون الترنولوجي والعلمي والزراعي".
وتااأتأل زيااارة نتنياااهو خااالن جولااة لاادون ةاارق أفريقيااا، تةاامل أوغناادا، وكينيااا، ورواناادا، التااي تست اايف 

 فريقية المقبلة.القمة ا 
 24/5/2016، صدى البلد

 
 على الحدود مخاوف إسرائيلية من أبراج مراقبة لبنانية جديدةالصحف اإلسرائيلية:  .24

قالت مواقع وصحف إسرائيلية إن هناك مخاوف إسرائيلية متصاعدة بعد إقامة عدد من أبراج المراقباة 
ا باااراج تتباااع للجااايش اللبنااااني فاااإن الساااكان اللبنانياااة قااارب الحااادود الةااامالية إلسااارائيل، ورغااام أن هاااذم 

 اإلسرائيليين قرب الحدود أعراوا عن خةيتهم من أن تست ل من قبل حزب هللا الستهدافهم.
ونقل موقع إن مر جي اإلسرائيلي عن سكان في منطقة الجليل ال راي ازدياد قلقهام خاالن ا سابوعين 

بالجاناااب اللبنااااني مااان  اساااتراتيجيةياااة فاااي نقاااط ا خيااارين عقاااب إقاماااة تساااعة مااان أباااراج المراقباااة العال
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الحدود، خاصة أنها تطل علأل المناطا المدنية والطرق التاي يساتخدمها اإلسارائيليون فاي مواصاالتهم 
 اليومية.

وذكر الموقع أنا رغم أنا من الناحية العملياة يحاا للجايش اللبنااني إقاماة ا باراج وكال ماا يارام مناسابا 
أرا يا، كماا يحاا للجاناب اإلسارائيلي فاي الطارف اآلخار الةايء نفساا فاإن من إجراءات أمنية داخل 

اإلسااارائيليين يعتقااادون أن أباااراج المراقباااة هاااذم تعاااود فاااي حقيقاااة ا مااار إلاااأل حااازب هللا ولااايس للجااايش 
اللبنااااني، وتهااادف إلاااأل جماااع المعلوماااات االساااتخبارية، ومراقباااة التحركاااات العساااكرية التاااي يقاااوم بهاااا 

 طالبوا الجيش بإزالة هذا التهديد ا مني. اإلسرائيليون، لذلك
أما صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية فقالت إن القلا يعود إلاأل أن إقاماة هاذم ا باراج جااءت فاي 

متارا، وفاي نقاام تسام   15فترة قصيرة، حياإ أقيمات تساعة أباراج فاي ياومين، يبلاغ طاون الواحاد منهاا 
 اساتراتيجيفيها خليج حيفا، وهو ما يعني حصون تحسان برؤية مناطا واسعة من ةمان إسرائيل بما 

 للطرف اللبناني.
وأ ااافت أن هناااك خةااية إساارائيلية ماان أنااا فااي أي مواجهااة قادمااة بااين إساارائيل وحاازب هللا فااإن هااذم 

 ا براج سوف تقدم خدمات أمنية كبيرة للحزب ومقاتليا.
جلس االستيطاني غابي نعمان مطالبتا من جهتا، نقل موقع ويلال اإلخباري اإلسرائيلي عن رئيس الم

 رئيس هيئة ا ركان اإلسرائيلي غادي إيزنكوت بإزالة التهديد المتمثل با براج اللبنانية الجديدة.
 23/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 س عربي أبناءهممن األهالي اليهود يرفضون أن يدرّ   %52: في حيفا "كلّية غوردون " .25

أجاارام معهااد "مأجااار موحااوت"، التااابع لرلي ااة غااوردون فااي حيفااا، نةاار يااوم أرهاار بحااإ : احمااد دراوةااة
من أولياء ا مور اليهود في إسرائيل يرف ون أن يد رس معلمون عرب في مدارس  %52اإلثنين، أن 

 %48مقاباال  %82ذات أغلبي ااة يهودي ااة، فااي حااين ازدادت نساابة الاارفض فااي أوسااام المتاادي نين اليهااود 
 لدر العلماني ين.

أولياء أمور  بناء ما زالاوا طالًباا فاي  508اي ن البحإ الذي أجري بداية الةهر الجاري، واةترك فيا و 
الون معلًماا عراًياا مسايحًيا علاأل معلام  %30السلك التعليمي، كذلك، أن  من أوليااء ا ماور اليهاود يف  
ل  ال  %40فاي مقابال معلًما عراًياا مسالًما علاأل معل ام عرااي مسايحي،  %1عراي  مسلم، في حين ف  

لاام، بياد أن  ماان المساتطلعة مراؤهاام رف اوا أن ياادر س عرااي أبناااءهم، مساالًما  %21يهم هام أًيااا كاان المع 
 كان أو مسيحًيا.
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لم العراي  غير قادر علأل تعليم الطالب  %40واعتقد  من أولياء ا مور المةاركين في البحإ أن المع 
المدارس اإلسرائيلية، نحو الصاهيوني ة، ياوم ذكارر  احايا اليهود "المحتور ا خالقي" الذي يدر س في 

اطة،  %32حروب إسرائيل، أو يوم المحرقة، في حين أن  عوا أنا يستطيع تادريس ذلاك بدرجاة متوس  اد 
 فقط اعتقدوا أن المعلم العراي قادر علأل تمرير ذلك المحتور. %27و

 23/5/2016، 48عرب 

 
 سط تحذيرات إسرائيلية وأممية من خطورة إساءة استخدامهإدخال اإلسمنت لألفراد و  استئنافغزة:  .26

استؤنف إدخان اإلسمنت إلأل قطاع غزة، أمس، وسط تحذيرات إسرائيلية وأممية من  حامد جاد:
خطورة منع إدخالا مجددًا حان عدم استخداما في ا غراض المخصصة لا في مجان إعادة اإلعمار 

 ي مةاريع البناء المختلفة.والستخدامات القطاع الخاص والمواطنين ف
وأعلن مسؤون اللجنة الرئاسية إلدخان الب ائع إلأل القطاع رائد فتوح في حديإ لا "ا يام"، أمس، أن 

ةاحنة  80ةاحنة، منها حمولة  90إجمالي كمية اإلسمنت التي من المفترض إدخالها تقدر بحمولة 
ةر ةاحنات لمةاريع اللجنة القطرية، لألفراد والقطاع الخاص "نحو ثالثة مالف طن"، وحمولة ع

 ةاحنة. 100متوقعًا أن يتم اليوم إدخان حمولة 
ولفت إلأل أن معدن عدد الةاحنات المحملة بمختلف الب ائع الواردة للقطاع عبر معبر كرم أبو 

 ةاحنة من مواد البناء. 450ةاحنة من بينها نحو  900إلأل  800سالم يقدر بما يتراوح يوميًا من 
ياق متصل باستئناف إدخان اإلسمنت للقطاع حذر ما يعرف لدر الجيش اإلسرائيلي بمنسا وفي س

ةؤون المناطا بولي مردخاي حركة حماس من انتهاك استخدام اإلسمنت بعد السماح بإدخالا 
 مجددًا.

ونقلت وسائل إعالم عبرية، أمس، عن مردخاي قولا: "سمحنا مجددًا بإدخان اإلسمنت لقطاع غزة، 
سر  ن انتهاك استخداما سيؤدي إلأل وقف إدخالا وا  ائيل تراقب عن كثب طريقة توزيعا في القطاع، وا 

 مجددًا".
من جهتا، رحب المبعوإ ا ممي للةرق ا وسط نيكوالي ميالدنوف في بيان صدر عن مكتبا، 

خان يومًا، مؤكدًا أن إعادة إد 50من  أرثرأمس، بعودة إدخان اإلسمنت إلأل القطاع بعد منع دام 
 اإلسمنت ما كان ليتم لوال الجهود التي بذلها الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي.

وأعرب مالدينوف عن أملا في أن يستخدم اإلسمنت في ا غراض المخصصة لخدمة المدنيين في 
 قطاع غزة.

 24/5/2016األيام، رام هللا، 
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 في الضفة الغربية مواطناً  16تعتقل  االحتاللقوات  .27
مواطنًا خالن عمليات دهم في محافرات جنين والقدس  16اعتقلت قوات االحتالن، أمس، : رام هللا

 وطولررم رام هللا والبيرة ونابلس بيت لحم.  
ففي محافرة جنين، اعتقلت قوات االحتالن ةابين من بلدة جبع جنوب جنين، وهما بهاء فايز 

زلي ذويهما. كما اعتقلت الةاب عامًاك، بعد دهم من 22عامًاك، وقصي حسن عودة ه 24حمدان ه
 عاماك من بلدة علأل معبر جسر الررامة أثناء عودتا من ا ردن.  25مهدي جميل عروق العاصي ه

وفي محافرة طولررم، اعتقلت قوات  وفي محافرة القدس، اعتقلت قوات االحتالن خمسة مواطنين.
عاماك من  21عادن أحمد زعاقيا ه كما اعتقلت قوات االحتالن الةاب زيد االحتالن ثالثة مواطنين.

بلدة بيت أمر ةمان الخليل. وفي محافرة نابلس، اعتقلت قوات االحتالن المواطن عز الدين تيسير 
وفي محافرة بيت لحم،  عامًاك، وذلك بعد استدعائا من قبل مخابرات االحتالن. 20عبد الحا ه

 .عاماك 22اعتقلت قوات االحتالن الةاب مالك صال  القا ي ه
 24/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 في سجون االحتالل للتعذيبشهادات ألطفال يتعرضون  .28

كةفت "هيئة ةؤون ا سرر والمحررين"، عن ةهادات جديدة أدلأل بها ا طفان : الفي رائد- غزة
ا سرر في سجون االحتالن "اإلسرائيلي" تعر وا لل رب والتعذيب والتنكيل والمعاملة المهينة منذ 

 اعتقالهم وخالن استجوابهم. لحرة
ووثقت محامية الهيئة هبة مصالحة ةهادات ا طفان خالن زيارتها لهم في قسم لألةبان بسجن 

عاماك قد نقل إلأل  16طفل. وقالت مصالحة إن الطفل مجد سعيدة ه 100مجدو، الذي ي م 
نا، ما أدر إلأل مستةفأل العفولة ومن ثم إلأل مستةفأل سجن الرملة بسبب انفجار الزائدة في بط

عامًاك، من  15إصابتا بالتهابات حادة وارتفاع في درجات الحرارة. وأفاد ا سير يزيد عايش قادوس ه
مارس الما ي بأن عناصر مخابرات وجيش مذار/  17بورين في محافرة نابلس، المعتقل يوم 

فة نوما، واستيقظ االحتالن حاصروا منزلهم فجرًا وكسروا المدخل الرئيسي قبل اقتحاما ودهم غر 
مذعورًا متفاجئًا بعدد الجنود المقنعين المنتةرين في غرفتا وايتا، يرفعون البنادق في وجها. وقان إن 
جنود االحتالن قيدوا يديا إلأل ا مام وعصبوا عينيا، وأمسك با أحد الجنود من رقبتا وا عًا رأسا 

نيسان/  11سكان جنين، والمعتقل منذ عامًاك من  17با رض. وأفاد ا سير محمد نصيف تركمان ه
إبريل الما ي، بأنا اعتقل من بيتا فجرًا، حيإ قام عدد من رجان المخابرات والجيش بتطويا 
البيت، وكسروا المدخل الرئيسي قبل اقتحاما. وأو   أنا كان نائمًا، واستفاق علأل صوتهم ووجدهم 
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وخارج البيت قيدوا يديا إلأل ا مام وعصبوا منتةرين في المنزن يحملون أسلحتهم ويوجهونها إليا. 
 عينيا وأمسك با أحد الجنود وأدخلا في السيارة العسكرية، وتعرض لل رب خالن الطريا.

 24/5/2016الخليج، الشارقة، 
 

 مليون دوالر 12يرفض عرضا إسرائيليا بـ صالحالشيخ رائد  .29
صالح كيف أن سلطات االحتالن يروي رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط ا خ ر الةيخ رائد 

مليون دوالرك هبة  12اإلسرائيلي عر ت عليا حين كان رئيسا لبلدية أم الفحم خمسين مليون ةيكل ه
 لخزينة البلدية مقابل االبتعاد عن الدور المناصر للمسجد ا قصأل.

وبعد رفض الةيخ صالح للعرض اإلسرائيلي، بدأت سلطات االحتالن بالت ييا علأل الحركة 
 اإلسالمية، من خالن إغالق العديد من مؤسسات الحركة بالداخل الفلسطيني.

 23/5/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
 

 الشهيدان أبو جمل ومناصرة.. جنازة بشروط .31
عاماك، وحسن مناصرة  32ةيع عةرات المقدسيين، فجر الثالثاء، الةهيدين عالء أبو جمل ه :القدس

 عاماك، بعد احتجاز سلطات االحتالن جثمانيهما أرثر من سبعة أةهر. 15ه
وكانت مخابرات االحتالن قررت تسليم جثماني الةهيدين حسن مناصرة وأبو جمل لعائالتهما، بعد 

 منتصف هذم الليلة، لدفنهما في مقبرتي باب ا سبام وجبل المكبر، بةروم.
اء أمس االثنين، أن مخابرات االحتالن ستسلم وأو   محامي مؤسسة ال مير محمد محمود، مس

جثمان الةهيد الطفل مناصرة عند مقبرة باب ا سبام، والةهيد أبو جمل عند مقبرة جبل المكبر، 
ألف  40ةخصا في الجنازة والتةييع، كما فر ت علأل عائلة أبو جمل دفع مبلغ  40بمةاركة حوالي 

بالةروم، مةيرا إلأل أن التسليم سيكون بةكل  ل، ل مان االلتزامكألف ةي 20ل، ومناصرة كةي
 هالةهيد مناصرة ثم الةهيد أبو جملك. متتان  

 24/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 إلغاء االعتقال اإلداري لألسير جنازرة وتقديم الئحة اتهام ضده: األسيرنادي  .31
د بولس إن سلطات االحتالن قان مدير الوحدة القانونية في نادي ا سير المحامي جوا: رام هللا

 أصدرت قرارا بإل اء أمر االعتقان اإلداري لألسير سامي جنازرة.
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واي ن بولس، في بيان لنادي ا سير، يوم االثنين، أن جلسة محكمة ُعقدت لألسير جنازرة في "عوفر" 
يها قياما قدمت النيابة العسكرية خاللها الئحة اتهام بحقا ت منت عدة بنود تد عي ف يوم اإلثنين

بالتحريض من خالن منةورات لا علأل موقع التواصل االجتماعي "الفيسبوك"، مةيرا إلأل أن قرارا 
 ُأصدر بحقا يق ي بتمديد اعتقالا حتأل االثنين المقبل.

 
يوما علأل جلسة االلتماس الذي ُقدم للمحكمة العليا لالحتالن باسم  13واين أن ذلك يأتي بعد مرور 

البت النيابة بتحويلا للتحقيا ا مني، وفي حينا أعطت المحكمة مهلة للنيابة مدة ا سير، وخاللها ط
 سبعة أيام للتحقيا معا وفا بينات ادعت رهورها في ق يتا.

وقان رئيس نادي ا سير قدورة فارس، تعقيبا علأل ما جرر، " إن ا سير جنازرة أسقط رواية 
وأن البنود التي تةكلت منها الئحة االتهام تستطيع االحتالن مجددًا في سياسة االعتقان اإلداري، 

 إسرائيل علأل ةارلتها أن تعتقل اآلالف من الفلسطينيين".
 24/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
دفاعًا عن مواطن اإلسرائيلية صور وشهادات إسرائيلية على "فيسبوك" تفّند رواية الشرطة  .32

 فلسطيني
 فلسطينيدة عرب الداخل االعتداء الوحةي الذي تعرض لا مواطن راط قا: أسعد تلحمي –الناصرة 

من النقب أثناء عملا في تل أبيب علأل يد أفراد الةرطة اإلسرائيلية بأجواء التطرف والعنصرية  د 
 العرب اآلخذة في االتساع في ا ةهر ا خيرة، محذرين من أن يكون اآلتي أفدح.

داء أفراد من الةرطة أثناء عملا في محل تجاري في تل وتعرض الةاب ميسم أبو القيعان إلأل اعت
أبيب حين طلب منا ةرطي بلباس مدني إبراز بطاقة هويتا بداعي االةتبام بأنا "مقيم غير ةرعي" 
ذ  في إسرائيل، أي أنا من سكان ال فة ال راية المحرور دخولهم إلأل إسرائيل بال ترخيص رسمي. وا 

ليتأرد من أنا ةرطي، استدعأل ا خير قوة معززة انهان  طلب الةاب من الةرطي إبراز هويتا
أفرادها علأل الةاب بال رب المبرح والركل في أنحاء جسما، فيما العةرات من اليهود الةاهدين 
علأل االعتداء يحاولون ثني أفراد الةرطة عن مواصلة االعتداء ويقومون بتصويرم. ولم يكتف 

سيارة ةرطة، وأخذوم إلأل المعتقل، وفقط بعد خمس ساعات  المعتدون بذلك، إنما قذفوا بالةاب إلأل
اقتنعوا بوجوب نقلا إلأل المستةفأل، فقاموا بذلك، لرنهم لم يفرجوا عنا ومنعوا ذويا من االقتراب منا، 

 حتأل تدخلت المحكمة في ساعات الفجر وأطلقت سراحا بةروم مقي دة.
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لتصل إلأل وسائل اإلعالم العبرية التي وقام ةهود ببإ الصور علأل مواقع التواصل االجتماعي، 
حملت بةدة علأل سلوك الةرطة. لرن هذم دافعت عن نفسها باالدعاء الذي فندم الةهود، بأن الةاب 

 اعتدر علأل اثنين من أفرادها وقام بِّعض  أحدهم.
ر الحادإ عناوين صحف أمس، فوعدت قيادة الةرطة بأن يقوم قسم التحقيا مع أفراد الةرطة  وتصد 

 وزارة الق اء بالتحقيا في الحادإ. في
وأةاد صاحب المحل بأخالق الةاب، واتهم الةرطة باالعتداء عليا بال سبب. وكتب أحد الةهود في 
صفحتا علأل "فايسبوك": "اعتدوا عليا بصورة وحةية وهمجية في الوقت الذي تحدإ إليهم كمواطن 

. وكتب مخر: "أفراد الةرطة قيدوم وألقوم عادي. أسنانا تبعثرت في الهواء من ةدة ال رب والركل"
أر ًا واستمروا ب راا... سيدة عجوز تقد مت منهم وطلبت أن يتوقفوا عن  راا، فردوا عليها 

ال  ستلقين المصير ذاتا".  بالتهديد: اذهبي من هنا، وا 
مع ودان نواب القائمة العراية االعتداء، وقان رئيسها النائب أيمن عودة إن الةرطة تتعامل 

المواطنين العرب بعنصرية وعنف، و"بداًل من أن تحميهم وت من أمنهم، فإنها هي التي تةكل خطرًا 
 علأل أمنهم".

 24/5/2016الحياة، لندن، 
 

 االستيطان بالشيخ جراح لتوسيعمخطط  .33
س عن مخطط أمكةفت الجمعية االستيطانية "يةفات صهيون "النقاب  :خ ير أبومحمد   -القدس 

وحدة استيطانية  38هارون ك، لبناء  أميقة العامة في الةيخ جراح وما يسمأل با هكبانية يستهدف الحد
 .1972جديدة  من القسائم التي بحوزتها منذ العام 

 أنهاوأو حت الجمعية االستيطانية التي تعمل علأل االستيالء علأل المنازن الفلسطينية في الحي، 
وحدة استيطانية  12بواقع  هارونك أمال راي من هكبانية  في الجزء الجنواي ستقوم ببناء ثالثة مبان  

 في كل منها.
 21من مجموع القسائم البالغ عددها  5وأردت الجمعية وفا مخطط المةروع ان القسائم المست لة 

 بع ها موجود فيها عائالت فلسطينية سيتم إخالؤها من هذم المنازن خالن المرحلة المقبلة، قسيمة،
الذي  1اإلخالء ستتم وفا تطور المةروع الذي سيمتد حتأل الةارع الرئيسي رقم عملية  إنوقالت 

 يفصل القدس الةرقية عن ال راية.
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قالت حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية إن "إخالء فلسطينيين من حي الةيخ جراح  وفي نفس السياق،
عودة لليهود فقط"، "محذرة في القدس من منازلهم وممتلراتهم يستند إلأل قانون تمييزي يسم  بحا ال

 من أن منرومة االستيطان في حي الةيخ جراح هي وصفة لزيادة التوتر والرراهية والعنف".
وفي ق ية الةيخ جراح رف ت المحارم اإلسرائيلية وثائا طابو عثمانية تدحض مزاعم المستوطنين 

ا رض والعقارات ملك  أنتؤكد  الوثائا أن من رغمبال اإلسرائيليين بةأن ملريتهم لعقارات فلسطينية،
 للعائالت المقدسية الفلسطينية.

 24/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 أراٍض في العيسوية وسط القدستهدم وتجرف  قوات االحتالل .34
ةنت طواقم تابعة لبلدية االحتالن في القدس، اليوم الثالثاء، حملة واسعة في بلدة  ":وفا" -القدس 

دينة، ةملت عمليات تجريف وهدم لمنةآت تعود لسكان البلدة، في الوقت الذي العيسوية وسط الم
 وصف فيا السكان الحملة باالنتقامية والريدية.

وقان ع و لجنة المتابعة في البلدة رائد أبو ريالة "العيساوي" لا"وفا"، "إن الحملة ةملت حتأل اآلن 
حمد حسين مصطفأل، باإل افة إلأل هدم أساسات بناء لمنزن في حي الرهرة، يعود للمواطن م

 تجريف أرض تعود للمواطن أمين خالف، وهدم سور، وبعض المنةآت داخلها".
ولفت أبو ريالة إلأل أن قوات كبيرة رافقت طواقم البلدية خالن اقتحامها للعيسوية، وفر ت طوقا 

تالن، وما زالت عسكريا محكما حون المنطقة، ما أدر إلأل اندالع مواجهات بين الةبان وقوات االح
 دائرة حتأل اآلن.

 24/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 
 

 شبهات حول تصفية الشرطة لمقدسي خالل التحقيق .35
اتهمت عائلة الرةا في القدس ةرطة االحتالن بقتل ابنها أةرف خالن التحقيا معا : رامي حيدر

و ع حًدا لحياتا في زنزانتا خالن االعتقان،  قبل نحو أسبوعين، حيإ أعلنت الةرطة أن الرةا
 وقامت وحدة الةرطة المركزية هيمارك بفت  تحقيا في الحادثة.

واستدعت ةرطة االحتالن في القدس قبل أسبوعين الةاب أةرف الرةا، للتحقيا معا بةبهة 
الزنزانة،  االعتداء علأل زوجتا بال رب، وعند وصولا إلأل مركز الةرطة، اقتادم عناصر ا من إلأل

وقالت والدتا إنهم اعتدوا عليا بال رب المبرح خالن اقتيادم إلأل زنزانة االحتجاز، فيما كان يصرخ 
 ."لست بصحة جيدة"
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وقان أحد أقاراا إنا عند وصولا إلأل مركز الةرطة برفقة والدتا، وبعد أن طردوا والدتا قاموا بطرحا 
ا صاعًقا، وخالن الليل، وجد جثة هامدة في أرً ا واالعتداء عليا بال رب، واستخدموا مسدسً 

 زنزانتا.
في اليوم التالي اتصلت الةرطة لرنها لم تقل إنا و ع حًدا لحياتا، بل طلبت "وتابع قريبا قائاًل إنا 

أن نح ر جميع أبناء العائلة ونأتي إلأل مركز الةرطة في المسكواية، عند وصولنا، تعاملوا معنا 
ابنكم و ع حًدا لحياتا علأل ا رج  باستخدام زجاج من مصباح اإلنارة بلطف ومن ثم قالوا لنا: 

 ."هفلوروسينتك
وقان قريبا إن العائلة ال تثا برواية الةرطة اإلسرائيلية، وأنها واثقة أنا مات بسبب االعتداء عيا من 

ف أنا . وأ ا"نحن واثقون أنا لم ينتحر، بل تمت تصفيتا"قبل عناصر ةرطة االحتالن في المركز، 
لم يكن سور ندبة واحدة تمت "عندما رأر جثة أةرف لم يالحظ أي عالمات تدن علأل االنتحار، 

إخاطتها بخيط دقيا خلف أذنا، أنا واثا أنا لم ينتحر، أحد عناصر ا من وجا لها  راة ق ت 
 ."عليا

 23/5/2016، 48عرب 
 

 يق بالقدسالحلواني بعد استدعائها للتحقالمعلمة هنادي االحتالل يعتقل  .36
اعتقلت ةرطة االحتالن الصهيوني، المعلمة هنادي الحلواني، ومددت توقيفها ليوم غد : القدس

الثالثاء ب رض عر ها علأل المحكمة، بعد استدعائها للتحقيا صباح االثنين في مركز المسكواية 
 بالقدس المحتلة.

الحلواني خ عت لساعات : إن ”قدسنا لحقوق اإلنسان“وقان المحامي رمزي كتيالت من مؤسسة 
بمركز المسكواية، واتهمتها ةرطة االحتالن بتقديم خدمات  ”4غرفة “طويلة من التحقيا فيما يسمأل با

 لمنرمة محرورة، وعليا مددت توقيفها ليوم غد  الثالثاء لعر ها علأل المحكمة.
لجوز، بالقدس وكانت قوات من ةرطة االحتالن والمخابرات داهمت منزن الحلواني، في حي وادي ا

المحتلة، صباح اليوم لرنها لم تجد أحدًا فيا؛ ما جعلها تتوجا مباةرًة إلأل محل زوجها التجاري قرب 
 باب العامود، وسلمتا دعوة التحقيا الفوري لزوجتا هنادي.

يذكر أن المقدسية هنادي الحلواني معلمة سابقة في حلقات العلم بالمسجد ا قصأل، تعر ت 
اد مرات عديدة خالن تواجدها في المسجد ا قصأل ومحيطا، كما أنها تسلمت مؤخرا لالعتقان واإلبع

 أةهر. ستةأمًرا عسكريًّا يمنعها من دخون البلدة القديمة لمدة 
 23/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الهيئة اإلدارية المنتخبة للجالية الفلسطينية في هولندا عناإلعالن  .37
اإلدارية المنتخبة للجالية الفلسطينية في هولندا، أنها ستعمل بكل طاقتها  أعلنت الهيئة: أمستردام

 لخدمة الجالية والق ية الفلسطينية.
وجاء إعالن الهيئة وتحديد أع ائها انطالقا من المؤتمر العام للجالية الفلسطينية في هولندا الذي 

 يئة إدارية ممثلة للجالية.ك وما تمخض عنا من انتخاب ه5-21عقد في روتردام السبت الما ي ه
وقالت الهيئة في بيان  لها، يوم االثنين، تلقأل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة منا، إن الهيئة 
اإلدارية المنتخبة، المكونة من تسعة أع اء، ارتسبت ةرعيتها من االنتخابات، "التي ُدعي إليها 

فافية ومراقبة جهة قانونية نزيهة ومحايدة كما يوًما، وأقيمت علأل العلن بة 90دعوة عامة علأل مدار 
قد ةارك فيها أعداد كبيرة من أبناء الجالية الفلسطينية في هولندا، وقالوا كلمتهم من خالن صندوق 

 االقتراع". 
وختمت بقولها: " بناء الجالية الفلسطينية في هولندا نعدكم أننا ملتزمون بهذم ا مانة التي حملتمونا 

مل بكل طاقاتنا  جلرم وفي خدمترم، وسنكون سنًدا ودعًما  هلنا وةعبنا داخل فلسطين إياها، وسنع
 وق يتنا العادلة".

 23/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 طه في "قطنة" بالقدس الشقيقينشييع مهيب للشهيدين ت .38
ةهيدين الةقيقين ةيعت جماهير بلدة بدو والقرر المجاورة، عصر اليوم االثنين، جثمان ال: القدس
براهيممرام   عامًاك إلأل مقبرة بلدة قطنة بالقدس المحتلة. 16عامًا و 23صال  طا ه وا 

عند معتقل  إسعافوكانت قوات االحتالن سلمت الجثمانين إلأل االرتبام المدني الفلسطيني بسيارتي 
 ر.احتجزت الجثمانين قرابة الةه أنعوفر غراي رام هللا، صباح يوم االثنين، بعد 

ا بالعلم فَّ ب الجنائزي من مجمع فلسطين الطبي، حيإ وو ع الجثمانين بعد أن لُ كوانطلا المو 
 الفلسطيني في سيارتي إسعاف، وتوجهت السيارتان نحو بلدة قطنة بمرافقة أعداد كبيرة من السيارات.

رارهما حيإ الف في انتاآلولدر وصون الجثمانين الطاهرين إلأل المدخل الرئيسي لبلدة قطنة، كان 
 حملت الجماهير الةهيدين علأل ا رتاف وسارت بهما نحو منزن العائلة. 

وتأخر تةييع الجثمانين بعد رغبة العائلة في تةريحهما، ولرن الطبيب الةرعي أرد أن عملية 
ساعة حتأل يتم تحون حالة الجثمانين من حالة التجمد التام  72-48التةري  تست رق ما بين 

 وذوبانهما.
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تعاض ا طباء والنائب العام عن التةري  بأخذ صور طبقية ةاملة للجثمانين الطاهرين، لتوثيا واس
الجريمة، في رل رغبة العائلة والعديد من المؤسسات بمحاسبة حكومة االحتالن علأل جريمتها 

 بإعدام الةقيقين بدم بارد.
 23/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 للمنطقة "إسرائيل"ريب من نظرة ق السيسييديعوت أحرونوت:  .39

ذكر المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إيتمار ميخنر أن إسرائيل قررت إعادة قطع أثرية 
تاريخية قديمة إلأل مصر، في خطوة تعكس ما وصلت إليا عالقات الجانبين من تحسن في اآلونة 

 ا خيرة.
ئيلية دوري غولد ومساعديا في الوزارة سلموا وأ اف ميخنر أن مدير عام وزارة الخارجية اإلسرا

السفير المصري في تل أبيب حازم خيرت وطاقم السفارة اثنين من أغطية التوابيت النادرة التي يعود 
 عمرهما إلأل مالف السنين.

وبحسب ما نقلتا صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الخطوة اإلسرائيلية إةارة جديدة علأل الدفء 
 ت بين تل أبيب والقاهرة.الحاصل في العالقا

وذكر مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري غولد أن إعادة هذم القطع ا ثرية مسألة رمزية لرنها 
مهمة، وهي مؤةر جديد علأل تحسن عالقات إسرائيل ومصر، وأ اف غولد أن هناك عالقات 

رئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ةخصية قائمة بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو وال
مةيرا إلأل أن "خطاب السيسي ا خير بةأن وجود فرصة تاريخية للسالم في المنطقة يجعلني أقون 

 إنا قريب جدا من النررة اإلسرائيلية للتطورات الحاصلة اليوم في المنطقة".
 23/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
من المشاركة في صندوق  "إسرائيل"عيان بمنع المهندسين تطالب مجلس األاألردن: نقابة  .41

 االستثمار
انتقدت نقابة المهندسين موافقة مجلس النواب علأل تمكين الريان الصهيوني ال اصب من المساهمة 
في صندوق االستثمار ا ردني، وذلك خالن مناقةتا لمةروع صندوق االستثمار ا ردني لسنة 

2016. 
ثنين مجلس ا عيان ا ردني بةطب المادة التي تسم  للريان وطالبت النقابة في بيان لا اال

 من مةروع القانون. 2016الصهيوني بالمةاركة في صندوق االستثمار ا ردني لسنة 
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واستنكرت نقابة المهندسين قيام سفارة االحتالن الصهيوني في عمان باالحتفان في ذكرر نكبة 
صارمة  إجراءاتالحبيبة، مؤكدة  رورة اتخاذ  فلسطين بزعمها عيد استقالن لهم علأل أرض عمان

المبارك وهدم  ا قصألعلأل المسجد  ا ردنيةوجادة تجام االحتالن الصهيوني الذي لم يحترم السيادة 
 في القدس. ا نبياءمصلأل 
سفارة االحتالن في عمان في ذكرر نكبة فلسطين واعتبارم تحديا  أقامتاالنقابة االحتفان الذي  وأدانت
 ا ليمة.والفلسطينيين في تلك الذكرر  ا ردنيينانة بمةاعر واسته

 23/5/2016، ، عّمانالسبيل

 
 المحرر عروق  األردني األسيرتعتقل  "إسرائيل" .41

المحرر ا ردني،  ا سيرا ون،  أمساعتقلت قوات االحتالن اإلسرائيلي مساء : الحاج حمدان-عمان
ال فة ال راية عبر جسر الملك حسين.  إلألدن توجها من ا ر  أثناءمهدي جميل عاصي عروق، 

توجا مهدي  أثناءعلأل نسخة منا، انا  "الدستور"وقالت عائلة عروق في تصري  صحفي حصلت 
بلدة بروقين غرب جنين قادما من ا ردن، قامت قوات االحتالن باعتقالا وتحويلا  إلألعاماك  24ه

ةهرا في سجون  11ق أل  أناهدي عروق م لألسيرمعتقل حوارة. الجدير بالذكر انا سبا  إلأل
 بيتا في المملرة. إلألعنا العام الما ي وعاد بعد ذلك  وأفرج، اإلسرائيلياالحتالن 

 24/5/2016، الدستور، عّمان
 

 والسعودية.. لماذا؟ "إسرائيل"واليات المتحدة وللاألردن حليف مهم  :قناة "سيكر دايلي" األمريكية .42
يلي" ا مريكية علأل موقع "يوتيوب" تقريرا عن ا ردن ونرامها الملري، نةرت قناة "سيكر دا: واةنطن

 وو عها االقتصادي واالجتماعي، ف ال عن جيةها "القوي نسبيا" مقارنة بجاراتها.
ألف  175"، إن ا ردن يفتخر اليوم بجيش قواما 21وقالت القناة في تقريرها الذي ترجمتا "عراي

مليار دوالر، معتبرة أن ا ردن "يخطو خطوات  1.5الدفاع تبلغ جندي، وبميزانية مخصصة لوزارة 
وا حة نحو االزدهار؛ بف ل سياسات وقرارات الملك عبد هللا الثاني، رغم غياب الديمقراطية عن 

 البالد".
وأردت أن "االقتصاد ا ردني يعاني من مستويات مرتفعة من الفقر المدقع، والبطالة، والديون العامة، 

ونتيجة لهذا فإن أغلب ةباب البالد يعانون من اإلحبام وخيبة ا مل، ما يجعلهم  حايا  والفساد،
 المجموعات المتطرفة".
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وأو حت أن الدولة ا ردنية "تتمتع بدعم عسكري من الواليات المتحدة ا مريكية، والمملرة المتحدة 
السبب في تعاون كل من أمريكا وفرنسا"، مةيرة إلأل أن "االستقرار النسبي والقوة العسكرية؛ كانا 

سرائيل والمملرة العراية السعودية مع ا ردن".  وا 
وأ افت أنا "علأل الرغم من أن ا ردن يحتوي علأل الرثير من المةارل؛ فإن النمو االقتصادي، 

 والرفاءة العسكرية، يجعالنها حليفا مهما".
 23/5/2016،"21موقع "عربي 

 
هد تحّسًنا كبيًرا وتقارير عن زياراٍت سرّيٍة لرؤساء الموساد معاريف: العالقات مع الرياض تش .43

 للسعودّية
اإلسرائيلي ة مقااًل ليوسي ميلمان تحد إ فيا عم ا ” معاريف“نةرت صحيفة  زهير أندراوس:–الناصرة 

وصفها بالعالقات السرية بين إسرائيل والسعودية، وأةار إلأل أن  االتفاق المصري  والسعودي  بةأن 
لسيادة علأل جزيرتي تيران وصنافير في البحر ا حمر وموافقة إسرائيل علأل االتفاق من المرج  نقل ا

 أن ا نتيجة لالتصاالت السرية المتواصلة والمصال  المةتركة.
وزعم الراتب اإلسرائيلي  أن  موافقة تل أبيب علأل التحرك المصري بإعادة الجزيرتين للسعودية مجرد 

 ا ا مر بالعمليات السرية التي تحدإ خلف الرواليس.غيض من فيض عندما يتعل  
وتحدإ عن أن  الواليات المتحدة وافقت علأل نقل الجزيرتين فالثالإ دون المعنية با مر حلفاء 
لواةنطن، كما أن  إسرائيل ومصر تمتعتا بعالقات وثيقة منذ وصون عبد الفتاح السيسي للسلطة، كما 

ةهد تحسًنا مستمًرا، ا مر الذي دفع العديد من الُمحللين إلأل القون إن  أن  العالقات ا منية بينهما ت
، وأن  هذم العالقات لم تُرن حسنة، كما هي  العالقات بين القاهرة وتل أبيب تُمر  في ةهر عسل 
اليوم، منذ توقيع اتفاق هكامب ديفيدك بين الدولتين. وذكر ميلمان أيً ا أن  الجانبين لديهما مصال  

ة تتمثل في محاراة اإلرهاب بسيناء والتصدي لحماس خاصة جناحها العسكري كتائب عز مةترك
 الدين القسام.

واعتبر أن  الو ع مع السعودية أرثر تعقيًدا، فالبلدين ال تراطهما عالقات رسمية ولن يحدإ ذلك 
السعودي  طالما أن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني لم يحل. وكةف النقاب عن أن  وزير الخارجية
 عادن الجبير يعرف جيًدا يهود أمريكا عندما كان سفيًرا للمملرة في واةنطن والتقأل بهم. 

وتحدإ الُمحلل اإلسرائيلي  عن تقارير غراية تفيد بأن  البلدين لديهما عالقات اقتصادية عبر طرف 
السلطة الفلسطينية أْو ثالإ حيإ تصل المنتجات الزراعية والترنولوجي ة اإلسرائيلية إلأل المملرة عبر 
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ا ردن أْو قبرص، وهناك تقارير تتحدإ عن اتصاالت وحتأل اجتماعات بين مسؤولين رفيعي 
سرائيل.  المستور من السعودية وا 

واعتبر ميلمان، نقاًل عن مصادرم ا مني ة اإلسرائيلي ة الرفيعة، أن  علأل قمة المصال  المةتركة بين 
ن التهديد ا ربر لهما يتمثل في إيران، وهناك تقارير تفيد بأن  الرياض وتل أبيب هو االعتقاد بأ

المملرة سمحت للطائرات اإلسرائيلية باستخدام مجالها الجوي إذا قررت  رب المنةآت النووية 
 اإليرانية.

ووفًقا لتقارير أجنبية، أ اف الُمحلل ميلمان، فإن  رؤساء الموساد اإلسرائيلي ومن بينهم مائير داغان 
يفتا تامير باردو التقوا بمسؤولين في االستخبارات السعودية في الما ي، كما التقأل رئيس الوزراء وخل

 السابا إيهود أولمرت با مير بندر بن سلطان واجتمع معا.
وتوق ع الُمحلل، نقاًل عن المصادر عينها، أال  ترهر تلك العالقات السرية بين إسرائيل والمملرة علأل 

حتأل ترون هناك دولة فلسطيني ة وتتمكن المملرة من رفع علمها علأل المسجد السط  علأل ا قل 
ا قصأل، علأل حد  تعبيرم. وقان ميلمان أيً ا إن ا خالن والية تامير باردو كرئيس للموساد تعزز 
التعاون الوثيا مع أجهزة استخبارات صديقة للموساد، في دون  قريبة  وبعيدة ، علأل خلفية وجود 

 ة للجم إيران، ببرنامجها النووي وسعيها للهيمنة في المنطقة.مصال  مةترك
كذلك سعأل الموساد من خالن هذا التعاون إلأل إ عاف تنريم الدولة اإلسالمي ة عند حدود إسرائيل 
في سوري ة ومصر و رب تواجد تنريم القاعدة، المتمثل بجبهة النصرة في الجزء الُمحرر من ه بة 

ة، المتاخمة لخط وقف إطالق النار. ُم اًفا إلأل ذلك، نةرت وسائل اإلعالم الجوالن العراي ة السوري  
اإلسرائيلي ة خبًرا مفادم أن  باردو سافر إلأل إحدر الدون العراي ة الُمه مة، والتي ال ُتقيم عالقات 

، ذلك أن  الموساد يرر بعين  واحدة  ما  ترام دبلوماسي ة مع إسرائيل، واجتمع هناك إلأل نريرم العراي 
، بأن  إيران هي العدو الُمةترك.  الدون العراي ة الُمعتدلة، وفا المعجم الصهيوني 

وفي هذا السياق، يذهب الرةف عن العالقات اإلسرائيلية بدون  عراية ، إلأل مقاراة تقون إن ا ُيمكن 
راك معها اعتبار إسرائيل دولة طبيعية في المنطقة لها الحا في الوجود وا من، واذلك يمكن االةت

.  في مواجهة ما أسمتا المصادر السياسي ة وا مني ة في تل أبيب بالنفوذ اإليراني 
 23/5/2016، رأي اليوم، لندن
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 الجامعة العربية تطالب بإزالة لوحة للقدس علقها المندوب اإلسرائيلي باألمم المتحدة .44
تها الةديدة للسماح لمندوب عبرت الجامعة العراية عن رف ها المطلا ومعار  وكاالت:-القاهرة

حكومة االحتالن اإلسرائيلي في ا مم المتحدة بتعليا لوحة كبيرة تصور فيها القدس الةرقية المحتلة 
 بأنها العاصمة الروحية والفعلية للةعب اليهودي، مطالبة بإزالتها بةكل عاجل.

با المندوب اإلسرائيلي الجامعة فوجئت بما قام  أنوأرد بيان صادر عن الجامعة العراية أمس، 
با مم المتحدة في المعرض الخاص بالسكان ا صليين في دورتا الخامسة عةرة بمقر ا مم 
المتحدة، مةيرا إلأل أن هذا اإلجراء يتعارض مع القواعد والتةريعات الدولية، ويمثل انتهارًا صارخًا 

ةرعي للقدس الةرقية، والتي تدين لقرارات مجلس ا من وكذلك الجمعية العامة الراف ة لل م غير ال
كافة السياسات والممارسات اإلسرائيلية الرامية إلأل ت يير هوية المدينة وطمس معالمها واعتبار تلك 
السياسات والممارسات الغية وباطلة. وطالبت ا مانة العامة في بيانها، الدون العراية واإلسالمية 

ا التوصيف غير المقبون سياسيًا وقانونيًا، والذي إلزالة هذم اللوحة بصورة عاجلة، حيإ أن هذ
يتحدر بصورة مباةرة القواعد والتةريعات الدولية بل يةكل إهانة لقرارات ا مم المتحدة ومجلس 

 ا من التي ال تعترف بسيادة إسرائيل علأل مدينة القدس العراية الفلسطينية المحتلة.
 24/5/2016، ، عّمانالغد

 
 القدس عاصمة اإلعالم العربي للعام الحالي": تلفزيون اتحاد اإلذاعة وال" .45

أعلنت رئيس اتحاد اإلذاعة والتلفزيون، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء اإلعالم العرب، صفاء : القاهرة
حجازي، أن المكتب قرر في ختام اجتماعا اليوم االثنين، اعتبار مدينة القدس عاصمة لإلعالم 

  .2016العراي لعام 
كتب التنفيذي لوزراء اإلعالم العرب في ع ويتا: مصر، واإلمارات العراية المتحدة، وي م الم

وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والعراق، والرويت، وموريتانيا، إ افة إلأل عدد من االتحادات 
 والمنرمات والهيئات الممارسة لمهم ات إعالمية في منرومة مجلس وزراء اإلعالم العرب.

 23/5/2016، لإلعالم المركز الفلسطيني
 

 لغزة وميالدينوف: من مصلحة الجميع أن يبقى القطاع هادئا اإلسمنتتشرع في إدخال  "إسرائيل" .46
إسرائيل استأنفت  ، أنالم راي ، من غزة، عن ن ان23/5/2016، وكالة رويترز لألنباءذكرت 
اتهمت حركة المقاومة  يوما بعد أن 45لقطاع غزة يوم االثنين منهية حررا استمر  اإلسمنتةحنات 
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اإلسالمية حماس باالستيالء علأل جزء من الةحنات المخصصة إلعادة بناء المنازن التي دمرت في 
 .2014حرب عام 

ورحب نيكوالي مالدينوف المنسا الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الةرق ا وسط باستئناف 
للمستفيدين  اإلسمنتف علأل وصون ةحنات الةحنات وقان في بيان "ينب ي أن تعمل جميع ا طرا

 المعنيين وأن تستخدم لألغراض المدنية فقط.
ألف منزن تعرض للدمار الجزئي أو الرلي خالن الحرب بين إسرائيل  140وقدرت ا مم المتحدة إن 

ةخص معرمهم  2,100. وقان فلسطينيون إن 2014وناةطين تقودهم حماس في غزة في عام 
 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين إسرائيليين. 67ف ال عن  مدنيون لقوا حتفهم

ك في أونرواوذكر عدنان أبو حسنة المستةار اإلعالمي لوكالة غوإ وتة يل الالجئين الفلسطينيين ه
ألف منزن أصيبت بأ رار طفيفة.  70غزة انا يجري حاليا إعادة بناء ألف منزن كما جرر ترميم 

 مل.وأعادت قطر بناء ألف منزن بالرا
وحإ مسؤولون ا مم المتحدة وزائرون دوليون للمنطقة في ا سابيع الما ية إسرائيل علأل التعجيل 

 بوصون مواد البناء ل زة لإلسراع بأعمان إعادة البناء.
قان في  ،ميالدنوف، أن أةرف الهور ، عنغزة، من 24/5/2016، القدس العربي، لندنوأ افت 

خان اإلسمنت ما كان ليتم لوال الجهود التي بذلها الجانب إن إعادة إد"بيان صدر عن مكتبا 
. وعبر عن أملا في أن يستخدم اإلسمنت في ا غراض المخصصة لا في "الفلسطيني واإلسرائيلي

خدمة المدنيين في قطاع غزة. وأةار إلأل ما يواجها سكان غزة في هذا الوقف، وقان إن التحديات 
من مصلحة إسرائيل والفلسطينيين أن تبقأل غزة هادئة، وأن "اف اإلنسانية في قطاع غزة كبيرة. وأ 

عليا فإن كل الجهود يجب أن تنصب علأل عمليات اإلعمار "، وتابع "تتم استعادة ا مل لسكانها
يجاد حل لمةارل الرهرااء والميام  ."وا 

 
 كرينبول: نصف مدارس األونروا تأثرت جراء النزاعات .47

ك بسبب النزاعات، وفا أونرواعدد المدارس التي تديرها وكالة ه ا أ ف ب: تأثر نحو نصف إسطنبون
 .إسطنبونالدولية المنعقدة في  اإلنسانيةعلأل هامش القمة  أمسالوكالة  أعلنتما 

 أ رارمدرسة تابعة للوكالة في سورية ولبنان وقطاع غزة وال فة ال راية، لحقت  692 أصلفمن 
الوكالة في  أو حت، حسب ما ا خيرةالسنوات الخمس بثالثمئة ومدرستين جراء النزاعات خالن 

 تقرير كةفت عنا خالن القمة.
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غير  أصبحت أوتعر ت للهجوم  أوفي المنطقة  692عمليا، تأثرت نصف المدارس الا"وقان التقرير 
 ."ا خيرةالعنف في السنوات الخمس  أوقابلة للعمل، وذلك من جراء النزاع 

مدرسة قد تأثرت بةكل  302 أنصاعا   مر"بيير كرينبون انا  لألونرواوقان المفوض العام 
 ا ممعدم تنفيذ مثل هذم الهجمات، واحترام الطابع المدني لمنةآت "، حا ا الدون علأل "مباةر

 ."اإلنسانيينوالمدنيين والعاملين  ا طفان أرواحالمتحدة والحفاس علأل 
س مدر قدرة المجتمع الدولي علأل الوفاء لتلم "اختبارا حاسما"حماية المدارس تةكل  أن وأردف

 .اإلنسانيةبالتزاماتا 
احترام القانون اإلنساني الدولي الذي يتم  إلألالعام لألمم المتحدة بان كي مون أمس  ا مينودعا 

 خرقا من خالن هجمات  د مستةفيات ومدارس.
التي  ا  رار إلألررا في سورية غير صالحة لالستعمان، ن ا ونروافي المئة من مدارس  70وباتت 

 مالجئ. إلأل. كما تم تحويل بعض المدارس 2011 مذارتسبب بها النزاع المحتدم في البالد منذ 
 24/5/2016، األيام، رام هللا

 
غزة للتراجع عن تنفيذ أحكام في سلطات الالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا تدعو  .48

 باإلعدام
لحقوق اإلنسان في بريطانيا السلطات الفلسطينية في قطاع غزة  طالبت المنرمة العراية: لندن

 بالتراجع عن نيتها تنفيذ أحكام اإلعدام التي صدرت بحا عدد من مرتربي جرائم القتل في القطاع.
وقالت المنرمة في بيان صدر عنا اليوم إن إل اء العقوبة أدعأل في هذم الرروف التي يمر بها 

وفقر مطالبة باستبدالا بعقوبة بديلة تحقا الردع العام وتتماةأل مع  قطاع غزة من حصار واحتالن
ولفتت إلأل أن "الجرائم الوحةية" التي ارتربها االحتالن أرسبت سكان قطاع غزة  رروف القطاع.

دعما وتعاطفا كبيرا علأل مستور المجتمع اإلنساني، وهذا الدعم في ازدياد ويتوسع، وهو ما يحتم 
 ة في قطاع غزة أن تحافظ عليا وتحصنا.علأل السلطات الحارم

وأ افت: "إن تنفيذ أحكام اإلعدام التي توالت ا خبار علأل لسان مسؤولين في قطاع غزة عزمهم 
لقطاع غزم وما يعانيا السكان  الوا حةعلأل تطبيقها سينان من هذا الدعم ويةوم صورة المرلومية 

 قطاع". من الحصار ومن الحروب التي ةنتها إسرائيل علأل ال
وأثارت جرائم القتل التي وقعت في القطاع مؤخرا الرأي العام في غزة، ودفعت باتجام تنفيذ أحكام 

 اإلعدام بعد مطالبات عدد من الوجهاء والةخصيات المحلية بإنفاذ ا حكام.
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ومخر جرائم القتل وقعت بحا والدة مدير العالج في الخارج بوزارة الصحة الفلسطينية، وهي سيدة 
 بعينية قتلت علأل يد ةاب حاون سرقة منزلها.س

 23/5/2016، "21موقع "عربي 
 

 المخرج البريطاني لوتش: لدي الكثير من األفكار السينمائية عن فلسطين .49
قان المخرج البريطاني كين لوتش إن لديا الرثير مما يرويا عن فلسطين وةعبها، وأن علأل : روما

 ائيلي.الجميع أن يعرف طبيعة االحتالن اإلسر 
وقان لوتش، في مقابلة نةرتها صحيفة ماري كلير اإليطالية، إن لديا الرثير من ا فكار السينمائية 
حون فلسطين وهناك ما ال نهاية من القصص المروعة في فلسطين، وعلأل الجميع أن يتعرف علأل 

يد الجديد وكذلك االحتالن اإلسرائيلي وما يحدإ في ا رض الفلسطينية، وهو ما يمثل نرام ا برتها
 حون ما يحدإ في قطاع غزة، واعتقان ا طفان واالستيالء علأل ا را ي.

وأ اف لمناسبة رعايتا ا ولأل لمهرجان الفيلم الفلسطيني في باريس أوائل الةهر المقبل أن علأل 
 الجميع أن يعرف؛  ن الصمت أسوأ من الجريمة.
 جموعة "فنانون من أجل فلسطين"، في بريطانيا.ومن الجدير بالذكر أن المخرج لوتش يتعاون مع م

 23/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وزيرة من أصول فلسطينيةيعّين رئيس وزراء النمسا  .51
عين كريستيان كيرن رئيس وزراء النمسا الجديد السياسي المنتمي إلأل الحزب  وكاالت:-ال د

سطك منأل ف ل دزدار ذات ا صون العراية الفلسطينية وزيرة الدولة االةتراري الديمقراطي هيمين الو 
 لإلدارة العامة، لتصب  بذلك أون ع و في مجلس الوزراء في تاريخ النمسا من عائلة مهاجرة.

فلسطينية إلأل  إخباريةبا مواقع  أفادتوتةير المعلومات التي بالراد تم التوصل إليها لندرتها وفا ما 
، هي ابنة لمهاجرين 2010هينايرك  ا ونر وع و البرلمان منذ أواخر كانون أن المحامية دزدا

 فلسطينيين.
 وراما ال يعرف كثيرون من هي هذم السياسية الةابة أو راما لم يسمعوا عنها من قبل.

ويبدو أن الجالية العراية واإلسالمية في النمسا بالراد سمعت عنها، فاسمها ال يتردد كثيرا في 
 لسياسية أو البرلمانية أو في المناسبات االجتماعية أو الندوات الثقافية والفكرية.المحافل ا
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وبعد بحإ است رق سويعات في المواقع اإللرترونية الناطقة با لمانية تم التوصل إلأل القليل من 
المعطيات عن هذم الةابة الفلسطينية التي أثبتت بتحصيلها العلمي، أنها قادرة علأل الوصون إلأل 

 أعلأل المراتب، وليس أربر دليل علأل ذلك سور حجزها لمكان بين صناع القرار في بالدها.
 23/5/2016، ، عّمانالغد

 
 هل هناك فرصة لنجاح مبادرة السيسي؟ .51

 هاني المصري 
فجأة وبال مقدمات، طرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة تبدأ بتحقيا مصالحة فلسطينية 

تحقيا اتفاق سالم فلسطيني إسرائيلي، يفت  الطريا لت ييرات عميقة في المنطقة، حقيقية تمهيًدا ل
ن السالم المصري اإلسرائيلي البارد إلأل سالم دافئ.  ويحو 

لم يو   السيسي م مون مبادرتا، ولرنها ترافقت مع حديإ عن الو ع في إسرائيل التي طالبها 
رت بأنها تعكس أماًل في حدوإ ت يير في أن تستجيب لمتطلبات السالم، في إةارة ُفهِّمت و  ُفس ِّ

 االئتالف الحارم يسم  بإطالق هذم المبادرة.
بعد خطاب السيسي، كةفت مصادر إسرائيلية متعددة ومتطابقة بأن ما جاء با لم يأتِّ من فراغ، 
سرائيل عدة مرات لهذ نما هو نتيجة جهد بمةاركة أطراف عدة، منها توني بلير الذي زار مصر وا  ا وا 

ال رض، ومنها زيارات متعددة قام بها إسحاق مولخو، مستةار بنيامين نتنياهو، إلأل القاهرة، حيإ 
كان العمل جارًيا علأل إدخان المعسكر الصهيوني بزعامة إسحاق هرتسوغ إلأل الحكومة؛ للتخفيف 

عن رف ها  من تطرفها وتمكينها من المةاركة في تحقيا المبادرة الفرنسية التي سبا وأعلن نتنياهو
 مقابل االتفاق علأل ةروم ومرجعية عملية التسوية الجاري العمل بةكل حثيإ علأل إحيائها.

بداًل من إةراك المعسكر الصهيوني وهرتسوغ في الحكومة، دخل المتطرف أفي دور ليبرمان صاحب 
فِّع موةيا ، بعد أن دُ "تحويل قطاع غزة إلأل ملعب لررة القدم"و "تدمير السد العالي في مصر"مقولة 

كي الوعي "يعالون، وزير الحرب اإلسرائيلي، دفًعا لالستقالة، بالرغم من أنا صاحب مقولة 
، والرافض العنيد إلقامة دولة فلسطينية؛ وذلك عقاًبا لا علأل بعض المواقف المهنية "الفلسطيني"

أركان جيش  وا خالقية التي عبر عنها مباةرة أو دافع عنها، مثلما دافع عن وصف نائب رئيس
 االحتالن لما يجري في إسرائيل بأنا ُيةبا ما جرر في ألمانيا النازية قبل صعود هتلر.

لقد أ اع نتنياهو فرصة تاريخية كما صرح هرتسوغ الذي وصف تصرفا بالجنون. وبالفعل، لقد وجا 
، بما فيهم بإ افة ليبرمان لحكومتا صفعة لرل الوسطاء والساعين إلنقاذ ما تبقأل من حل الدولتين

السيسي، وو عهم في موقف حرج، فكيف سيواصل السيسي مبادرتا بعد أن ت ل بت العناصر 
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اليمينية والدينية وا رثر تطرًفا في إسرائيل  لدرجة دفعت يعالون للحديإ في استقالتا والمؤتمر 
كذلك  الصحافي الذي ُعقد بعدها عن التطر ف الذي بات يسيطر علأل الليكود والحكومة، ودفعت

 أيهود باراك رئيس الحكومة السابا إلأل التحذير من مالم  فاةية في إسرائيل.
نخةأل أن نستمع إلأل مراء لتبرير االندفاع نحو تقديم المبادرات العراية المعتدلة رغم  م ليبرمان 
للحكومة،  ن من ةأنها أن ترةف وتحرج حكومة نتنياهو، وتساعد علأل إقناع ا طراف المؤثرة 

القرار الدولي بممارسة ال  ط علأل إسرائيل، وهذا احتمان يستحا النقاش، لرنا ال يمكن علأل 
التعويل عليا، فمن جهة العالم كلا يخةأل من عواقب التطر ف المستةري في إسرائيل، ومن تراجع، 

؛ إال أنا من جهة أخرر يجب أن يأخذ ما يلي في "حل الدولتين"إن لم نقل موت، ما يسمأل 
 الحسبان:

مت  أواًل: إن الو ع العراي في أسوأ أحوالا في رل الحروب ا هلية والطائفية والمذهبية التي قس 
واقعًيا عدة بلدان عراية، أبرزها العراق وسورية، وتهدد بتقسيم بلدان أخرر؛ ما ينذر بمزيد من 

ن علأل مستور  -التنازالت العراية، بدليل تراثر اللقاءات اإلسرائيلية  غير رسمي، وتزايد السعودية وا 
الحديإ عن التقاء عراي سني إسرائيلي في مواجهة ما يسمأل الخطر اإليراني، وي اف إلأل ذلك 

في التلفزيون اإلسرائيلي عن إبداء السعودية استعداًدا  "العاةرة"هإن صدقت ا نباءك التي أعلنتها القناة 
ما سبا من استعداد عراي إلدخان مبدأ لتعديل المبادرة العراية في بندين هالجوالن وحا العودةك، و 

الذي يةرعن االستيطان إلأل المبادرة، ومن جهود أميركية لعدم اةترام التطبيع  "تبادن ا را ي"
العراي مع إسرائيل بقبولها المبادرة العراية، بل الةروع في تةجيع إسرائيل علأل قبولها، وهذا ما 

الو ع العراي هو الطرف ال عيف الذي ي ري طالبت با فرنسا مؤخًرا إلنجاح مبادرتها. إن 
 بال  ط عليا وهو قابل لالستجابة أرثر بكثير من إسرائيل.

ثانًيا: إن مصر في و ع سيء، إن لم ترن في أسوأ و ع علأل ا قل، جراء ا و اع االقتصادية 
ا بادر ، والسيسي ليس مثل السادات الذي كان مسلًحا بانتصار أرتوار عندماإلرهابوالحرب علأل 

لزيارة إسرائيل، وبالتالي ماذا يملك السيسي لل  ط علأل إسرائيل، حتأل لو حقا المصالحة فهي 
سترون مرهونة بالعودة إلأل المفاو ات العبثية،  ن ال أحد عاقاًل يمكن أن يتخيل موافقة حكومة 

لم يدخل. نتنياهو علأل الدخون في مفاو ات برعاية ومرجعية دولية، سواء إذا دخل هرتسوغ أو 
وهناك أنباء بأن إسرائيل يمكن أن ت ير موقفها من المبادرة الفرنسية بعد وعد فرنسي بأن المؤتمر 

نما منصة إلطالقها.  الدولي ليس بدياًل من المفاو ات الثنائية، وا 
ةكًرا لنتنياهو الذي أ اع فرصة أمام تحقيا إنجازات تاريخية جديدة إلسرائيل، وذلك الستنتاجا بأن 

يجب أن يقدما إلنجاح المبادرتين الفرنسية والمصرية علأل قلتا سيهدد بانفرام عقد حكومتا، وهو  ما
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لم يفقد ا مل بأن يم ي العرب، وهم  عفاء وممزقون، للتحالف معا، وفي هذم الحالة سترون 
ئيل، الق ية الفلسطينية هي ال حية، بحجة أن السالم ال يصنعا سور المتطرفين اليمينيين في إسرا

 والدليل أن حكومة مناحيم بي ين هي التي وقعت معاهدة السالم مع أنور السادات.
لقد رحب بعض الفلسطينيين ورفض البعض اآلخر المبادرة الفرنسية قبل معرفة م مونها، بالرغم 
من الدالئل علأل أنها ستتبلور بةكل يقترب أرثر وأرثر من المواقف والةروم اإلسرائيلية، بدليل أن 

رنسا غي رت موقفها من البدء بطرح مةروع قرار في مجلس ا من كما كان موقفها قبل عامين إلأل ف
أن يكون ذلك الخطوة النهائية بعد االتفاق اإلقليمي والدولي علأل مةروع القرار أواًل، حتأل ال يواجا 

 بالفيتو ا ميركي واإلسرائيلي.
إلنهاء المفاو ات، وعن وعدها باالعتراف كما تراجعت فرنسا عن مطالبتها في الجدون الزمني 

بالدولة الفلسطينية إذا فةلت مبادرتها. ورأينا أن مةروع القرار الفرنسي كان يت من اعتراًفا بيهودية 
إسرائيل. وةاهدنا التراجع الفرنسي الذليل عن تصويت فرنسا في اليونيسكو والوعد بتصحي  هذا 

هو الرد الفرنسي علأل الرفض اإلسرائيلي للمبادرة الفرنسية، الخطأ في التصويت القادم. وكل ما سبا 
نًصا يعترف بصلة اليهود في القدس من خالن ما  "مبادرة اإلليزيا"ما ينذر بمطالبة فرنسية بت مين 

 ."جبل الهيكل"يسمأل 
وحتأل ال يكون الموقف العراي متطرًفا أو مستسلًما، عليا أن يصر  علأل أن مرجعية أي تحرك منذ 

قامة 19/67يتا يجب أن يكون االعتراف بالقرار الدولي رقم هبدا ك الذي يت من إنهاء االحتالن وا 
دولة، أما التحرك السياسي مثل التحرك الفرنسي الحالي إذا كانت مرجعيتا غام ة أو ناقصة؛ فال 

 يؤدي سور لةيء واحد، وهو أن الطرف القوي يفرض رؤيتا وتفسيرم علأل الطرف ال عيف.
وغير العرب، إما أن يكون  "العرب"رك من دون مرجعية وا حة وملزمة سيجعل الوسطاء إن التح

هدفهم من التحرك السعي لعدم حدوإ فراغ يمكن أن تمألم مبادرات وأطراف أخرر غير مرغوبة، 
وهذا أمر سيء  نا ُيبقي الو ع الراهن الذي يتدهور باستمرار، أو التوسط بين الموقفين الفلسطيني 

رائيلي الحاليين، حيإ تقف إسرائيل في أقصأل التطر ف، بينما الفلسطينيين والعرب في أقصأل واإلس
االعتدان، ما يجعل أي حل وسط لن يقوم إال علأل فرض المزيد من الةروم واإلمالءات علأل 

 الفلسطينيين.
لصيت سيئ ا "اتفاق أوسلو"، وبعد أن تراجعت إسرائيل حتأل عن "مسيرة السالم"بعد فةل ما سمي 

والسمعة وعادت إلأل مواقفها السابقة؛ علأل الفلسطينيين العودة إلأل نقطة البدء وسحب التنازالت 
من أرض فلسطين، إلأل  %78الفادحة التي قدموها من االعتراف بحا إسرائيل في الوجود علأل 
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بادن ت"التبعية االقتصادية وا منية، وتطبيع العالقات، ورفض المقاومة ونبذها، وقبون مبدأ 
 ، وحل متفا عليا لق ية الالجئين."ا را ي

 24/5/2016، األيام، رام هللا

 
 المصالحة وتحوالت المشهد اإلسرائيلي .52

  نبيل السهلي
بعد التحوالت السريعة في المةهد السياسي اإلسرائيلي، وقرب ان مام أفي دور ليبرمان إلأل حكومة 

سياسيين من عدوان جديد علأل قطاع غزة، في وقت نتانياهو الرابعة، ثمة تخوفات بين المتابعين ال
ترتفع وتيرة النةاطات االستيطانية، والسجاالت حون الرفض اإلسرائيلي للمبادرة الفرنسية، التي تسعأل 
إلأل الدفع قدمًا بمؤتمر سالم دولي، سيعقد في الثالإ من حزيران هيوليوك المقبل، من أجل استئناف 

 طينيين.المفاو ات بين إسرائيل والفلس
بعد تلك التحوالت، برزت أسئلة حون أهمية و رورة إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني المرير، التي 
يجري الحديإ عنها بين فترة وأخرر، بيد أن المتابع بات علأل يقين من وجود معوقات أساسية تحون 

رجية من جهة ترسيخ مصالحة حقيقية. وقد ترون من بين تلك المعوقات ا ساسية، ال  وم الخا
وغياب القوة الصامتة عن توقيع االتفاق وبالتالي الةرارة السياسية، ومحاولة أصحاب المصال  
واالمتيازات التي تولدت بفعل تداعيات االنقسام اإلبقاء علأل الج رافيا السياسية المستحدثة في كل 

تحوالت في المةهد من ال فة ال راية وقطاع غزة، ف اًل عن المصال  ال يقة التي فر تها ال
 العراي، وانسداد أفا المفاو ات مع إسرائيل بسبب تعنت قادتها.

ويرر محللون بأن الحديإ عن قرب توقيع عقد المصالحة، من خالن اجتماعات مترررة بين قادة 
حركتي فت  وحماس وبح ور بعض قادة الفصائل الفلسطينية ا خرر في هذم العاصمة او تلك، 

دارة أزمة لحالة االنقسام الذي امتد لتسع سنوات خلت هيعتبر بمثابة تري ك، في 2016-2007ف، وا 
وقت يتطلب الررف السياسي، اإلسراع لترسيخ الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات المحدقة بالق ية 

 الفلسطينية.
فمن جهة استصدرت إسرائيل خالن السنوات المذكورة حزمة من القرارات التي من ةأنها اإلطباق 
علأل مدينة القدس. وفي هذا السياق تةير تقارير إلأل أن المؤسسة اإلسرائيلية استطاعت السيطرة 

في المئة من مساحة القدس الةرقية، ناهيك عن بناء طوقين من المستوطنات تحيط  93علأل 
ألف مستوطن إسرائيلي. وقد تم طرد مالف  190بالمدينة من الجهات ا راع ويتركز فيها نحو 

ين بعد قرار تهويد التعليم في المدينة قبل ثالإ سنوات. واست لت إسرائيل حالة االنقسام المقدسي
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لتجعل من النةام االستيطاني العنوان ا برز في سياساتها اليومية. ا مر الذي أدر إلأل سيطرة 
 151كبيرة علأل أرا ي ال فة ال راية لمصلحة المستوطنات اإلسرائيلية التي وصل عددها إلأل 

 ك ألف مستوطن إسرائيلي.400توطنة يتركز فيها أرثر من نحو همس
المةهد السياسي الفلسطيني الراهن يبدو رماديًا مع استمرار حالة االنقسام الحقيقي علأل ا رض، 
وعدم وجود إرادة سياسية صادقة إلنهائا، وبات من ال رورة ت ليب المصلحة الوطنية علأل المصال  

في رل انكةاف صورة إسرائيل العنصرية  د الةعب الفلسطيني سواء  الفصائلية ال يقة، بخاصة
 في ال فة والقطاع أو إزاء ا قلية العراية في إسرائيل.

ويمكن تعزيز االعتراف بفلسطين كدولة في المؤسسات الدولية إذا استطاع الفلسطينيون إنهاء 
ا بخطاب سياسي ديبلوماسي موحد انقسامهم وترسيخ مصالحة با فعان وليس با قوان، ومن ثم التوج

 مةتركة. واستراتيجيةوجامع بعد و ع برنامج 
وفي هذا السياق ال يمكن أن ترتمل دائرة المصالحة الحقيقية، وتفعيل دور منرمة التحرير والسلطة 
الفلسطينية من دون مةاركة واسعة من ال البية الصامتة من الةعب الفلسطيني في الداخل 

ت، ونقصد بالقوة الصامتة الفعاليات السياسية واالقتصادية ومنرمات المجتمع الفلسطيني والةتا
المدني لجهة حماية المةروع الوطني ورسم مستقبل الةعب الفلسطيني لنيل حقوقا الثابتة. وقد يكون 
ذلك بمثابة جدار متين في مواجهة رؤر إسرائيل التي تسعأل إلأل جعل السلطة الوطنية الفلسطينية 

نجازاتا علأل  في ال فة ال راية، وحركة حماس في غزة مجرد ةرطي لحماية المحتل اإلسرائيلي وا 
 ا رض الفلسطينية.

يجمع متابعون بأن استمرار حالة االنقسام إنما تخدم الموقف ا ميركي واإلسرائيلي، الرافض أساسًا 
ق سيكون بمثابة طوق التفاق المصالحة، والذي جاء علأل خلفية هواجس عديدة، في مقدمها أن االتفا

نجاة للحد من ال  وم اإلسرائيلية وا ميركية علأل الفلسطينيين، ويرفع في الوقت نفسا من سقف 
الخطاب السياسي الفلسطيني، بعد مفاو ات عبثية امتدت أرثر من عقدين، بحيإ يكون من 

تجميدها، وكذلك  السهولة بمكان المطالبة بتفكيك معالم االحتالن، ومنها المستوطنات، عو ًا عن
يمكن المطالبة بتطبيا قرارات دولية صادرة، ومنها تلك القرارات المتعلقة با سرر الفلسطينيين، 
والسيادة علأل الميام الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل، واعتبار المستوطنات غير ةرعية، 

 عة لألمم المتحدة.خصوصًا أن هناك قبواًل بع وية فلسطين في العديد من المنرمات التاب
التحديات الجمة التي تواجا المةروع الوطني الفلسطيني، واخاصة بعد أن يتسلم إفي دور ليبرمان 
وزارة الحرب في إسرائيل، تتطلب اإلسراع بعقد مصالحة فلسطينية حقيقية تتعدر الةكليات السابقة، 

في الساحة الفلسطينية من دون بحيإ يةارك فيها الرل الفلسطيني، إلنهاء حالة االنقسام الحاصل 
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رجعة، نزواًل عند مطالبات الةعب الفلسطيني، عو ًا عن البحإ عن تطور كيانين في قطاع غزة، 
وال فة ال راية. فتجميع الجهد الفلسطيني واالتفاق علأل برنامج سياسي مةترك وخيارات سياسية 

الجارفة، وفي مقدمها النةام وكفاحية مستقبلية من ةأنها أن تحد من السياسات اإلسرائيلية 
االستيطاني الذي يق م ا رض، ويفرض ج رافيا سياسية إسرائيلية قسرية واخاصة في مدينة 

 القدس.
 24/5/2016، الحياة، لندن

 
 نتنياهو يخادع مرة أخرى! .53

 جيمس زغبي
أل  م خاض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو علأل مدار أسابيع مفاو ات علنية، تهدف إل

، إلأل حكومتا االئتالفية. لرنا، بصورة مفاجئة، فعل "االتحاد الصهيوني"إسحاق هيرتزوغ، رئيس كتلة 
العكس تمامًا. حيإ أسقط هيرتزوغ، واداًل من ذلك  مَّ أفي دور ليبرمان اليميني المتطرف إلأل 

 حكومتا.
هةة. وقبل يوم واحد فقط من وقد أصاب هذا التحرك اإلسرائيليين وكثيرين في بقية دون العالم بالد

 -نتنياهو "إعالن نتنياهو، سان لعاب بعض المعلقين الليبراليين في أميركا بةأن أفا ائتالف 
، واعتمدت تقديراتهم علأل التفكير الحالم أرثر من التحليالت السياسية المنطقية. فترهن "هيرتزوغ

خفيف ال  وم الدولية علأل إسرائيل. ، بقصد ت"معتدلة"البعض بأن الوحدة يمكن أن تجعل الحكومة 
وقبل يومين، عندما عرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المساعدة في تسهيل محادثات السالم 

، أصدر هيرتزوغ ونتنياهو بيانين متتابعين يؤيدان المقترح المصري، وسارع الفلسطينية-اإلسرائيلية 
 المعلقون إلأل اإلعراب عن تفاؤلهم.

إلأل حكومة نتنياهو المتطرفة بمثابة  "االتحاد الصهيوني" يزان البعض يعتبر أن دخون وارغم ذلك، ال
وثيقة تأمين ت من عدم تأييد أو اتخاذ إدارة أوباما أي إجراءات غير مالئمة تجام إسرائيل في ا مم 

فكرة "ليين المتحدة، خةية تعطيل حكومة الوحدة اإلسرائيلية الهةة. وقد اعتبرها أحد الرتاب اإلسرائي
، برغم أنها خطوة تقليدية يفعلها نتنياهو، حيإ يخدع اليسار ليمن  حكومتا ورقة توت يستر "عبقرية

 بها عورة سياساتا االستيطانية العدوانية المستمرة في ا را ي المحتلة.
ة، وبقدر ما رغب نتنياهو وهيرتزوغ، كل منهما  سبابا الخاصة، في نجاح تمثيلية الوحدة المصطنع

بقدر ما باءت بالفةل. وزاد حنا نتنياهو من وزير الحرب موةيا يعلون، الذي تجرأ مؤخرًا بإةارتا 
. فما كان من نتنياهو إال أن "في االعتراض علأل االستخدام المفرم للقوة"إلأل حا جيش االحتالن 
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ي ًا مناصب أعرب عن رغبتا باستبدالا. وقد بدا أن هيرتزوغ راغب في قبون الدور، لرنا أراد أ
وزارية رئيسية أخرر لرتلتا. وكان ذلك يتطلب من نتنياهو استبدان ةركاء مخرين في االئتالف، لرن 
هذا من ةأنا أي ًا تفكيك تحالف جناحا اليميني. وفي رل استمرار حاجتا لوزير دفاع غير مثير 

ية، تحون نتنياهو ب تة إلأل للمتاعب، وتوسيع الرتلة التصويتية المساندة لقراراتا في حكومتا االئتالف
اليمين، وعرض علأل وزير الخارجية السابا، المتطرف أفي دور ليبرمان، االن مام إلأل حكومتا 

 ."قطع رؤوس العرب"بصفة وزير دفاع، علمًا أن ا خير كان قد دعا في السابا إلأل 
ارر. وارغم وفي  وء ما سبا، كةف نتنياهو عن المالم  الرئيسة لفلسفة حكما، فهو مراوغ م

خداعا اليسار من حين إلأل مخر، إال أنا في جوهرم متطرف يميني، وليست لديا رغبة في إنهاء 
االحتالن أو تقديم العدالة للفلسطينيين. وحتأل إذا ان م هيرتزوغ إلأل ائتالفا، فلن يكون ا مر خطوة 

ويخاف دومًا من اآلخرين جادة نحو السالم. علمًا أنا تجدر اإلةارة أي ًا إلأل أن نتنياهو  عيف، 
لأل جانب إيمانا العميا ب رورة السيطرة اليهودية  داخل وخارج حكومتا، الذين يتحد ون سلطتا. وا 

 ، فهو يرهر رغبة دائمة بالحفاس علأل سطوتا الةخصية."أرا ي إسرائيل"علأل ما يسميا 
معار ة هيرتزوغ وحتأل مع وجود كثير من الةخصيات المتطرفة في حكومة نتنياهو، كان زعيم ال

يستميت من أجل االن مام إلأل هذا االئتالف لحمايتا من المنتقدين في ال رب. ويواصل ا وروايون 
التهديد بفرض عقوبات في وجا البناء االستيطاني المستمر علأل ا را ي المحتلة. وفي هذم الق ية 

لمنصب، زاد عدد المستوطنين بأرثر بالتحديد، أرهر نتنياهو تطرفًا منقطع النرير. فأثناء فترة توليا ا
من مئة ألف. وارغم أن ا ميركيين أعراوا مرارًا وتررارًا عن استيائهم من السياسات االستيطانية 

 35لنتنياهو، إال أن إدارتهم تدرس اآلن من  حكومتا حزمة مساعدات مدتها عةرة أعوام وتقدر بنحو 
لفائا في الرون رس، إلأل الحصون علأل ما يتراوح بين مليار دوالر، بينما يتطلع نتنياهو، بدعم من ح
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ررفيف دروك  
 ا سبوعلالنكسار في  إحداثا ا رثر، يوم الجمعة الما ي، القصة "هآرتس"نةر يوسي فيرتر في 

 الما ي. 
بيت رئيس الحكومة  إلألكابل، ع و الرنيست من حزب العمل،  إيتانمذار جاء  30في  ويتبين أنا
، وفي نهاية اللقاء، كما قان كابل، فانا اقتنع بأن نتنياهو "ليك وأنا اةعر بعدم الثقةإجئت "وقان لا: 
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لأل هو ةخص جدي، فقد تالةت سنوات طويلة من عدم الثقة في هذا اللقاء. يبدو أن كابل ال يفهم إ
كنت استيقظ في الليل وأقون "أي حد ُت  ب سذاجتا وتبعإ علأل اليأس عندما يقون لفيرتر: 

 ."لنا هو أمر ال ُيصدق إلعطائالزوجتي نوعا: إن ما هو علأل استعداد 
إن كل ما قالا كابل واسحا هرتسوغ في الما ي عن نتنياهو ال يستحا التعقيب عليا. يكفي 

 إلألبتأييد ان مام حزب العمل  إلقناعاتنياهو مع كابل في محاولة التقأل ن 2009التذكير أنا في 
 الحكومة. 

يبدو أن كابل كان أقل يأسا حينها، ورفض. وهذا لم يمنع ايهود باراك من االن مام. من المؤكد أنا 
.  وانتهأل ذلك بانسحاب إلعطائاإنا ال يصدق ما الذي نتنياهو علأل استعداد  أي اقان لزوجتا 
م يقم نتنياهو بتعداد أو رؤية اقتراحات باراك حون االنفصان أحادي الجانب عن باراك. ول

 الفلسطينيين أو المفاو ات السياسية.
نتنياهو.  نسي  "تجراة"بخطوة تعبر عن اليأس السياسي  أي اقرر ةاؤون موفاز  2012في أيار 

 حكومتا.  إلألوتعهد بعدم االن مام  "كذاب"موفاز أنا لقبا با 
. وتعهد نتنياهو بسن قانون إلعطائاؤكد أنا قان لزوجتا إنا ال يصدق ما الذي نتنياهو مستعد من الم

دون قانون تجنيد ودون ت يير  ا مر، وانتهأل ا ونالتجنيد للجميع وت يير طريقة الحكم حتأل كانون 
 طريقة الحكم.

ة مع محمود عباس. جولة محادثات سري إلألواين ذلك وذاك أرسل نتنياهو الرئيس ةمعون بيريس 
ذهب بيريس وعاد وهو ال يصدق كم نتنياهو مستعد للذهاب بعيدا. وعندما حان وقت عرض 

ان مت  2013الخارطة علأل عباس طلب نتنياهو تأجيل اللقاء. ولم يتم اللقاء حتأل اآلن. في العام 
 حكومة نتنياهو.  إلألتسيبي لفني 

ق كم نتنياهو مستعد للذهاب بعيدا إلأل درجة دفعتها إنها ال تصد أي امن المؤكد أنها قالت لزوجها 
 ا مرنسيان جميع خطاباتها التي كانت تقون فيها لماذا يجب عدم تصديا نتنياهو، وانتهأل  إلأل

 ك وُأقيلت من الحكومة.با مربتحطم مخر هبةكل أو بآخر نجحت لفني باتهام عباس 
قابل "و "الرمان المتحركة"يا. وهم يصفونا با رجان هرتسوغ علأل قناعة حتأل اآلن أن نتنياهو كان جد

ال يمكن استيعابها في المفاو ات. ويتبين أن نتنياهو ال  أو اعاويصفون  " ن يتم ال  ط عليا
وقوانين  "15في "يوجد لديا مبدأ مقدس. إنا مستعد ليلقي بقانون الجمعيات إلأل القمامة، مع قانون 

 ن هذا مهم، بل  نا ال يستطيع تمرير ذلك.من ذلك تراجع. ليس   أيام. بعد أخرر 
كثيرا. هي اي ا ألقيت بلحرة هكان يفترض  أجلهاالةيء ذاتا بالنسبة لصي ة ال از التي نا ل من 

أن ي ع كابل صي ة جديدةك. وكان نتنياهو مستعدا العطاء الفيتو لهرتسوغ حون البناء في 
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ك وكأنا لم يحارب حتأل اآلن كي ال يكون "اطاالمن"المستوطنات ههذا ال يةمل المدن اليهودية في 
 بل أنا يمكنهما ت يير هذا الةخص هناك تصري  علني كهذا. هل حقا اعتقد هرتسوغ وكا

ن من هو مستعد للحديإ  منذ تحطم المفاو ات يقون هرتسوغ وكابل إنهما كانا م طرين للتجراة وا 
 . إسرائيلمة مع الفلسطينيين قادر بالتأريد علأل التفاوض مع رئيس حكو 

هؤالء الرومانسيون، يحاولون. وأنا أحبهم. لو كنت معلقا للريا ة لمباراة بين فريقين ال أعرفهما لرنت 
 مختلفة. أمورهذم  –وقفت بةكل تلقائي إلأل جانب الفريا الخاسر. لرن الخسارة واليأس والخداع 
لب. كان هذا قوال بائسا، خالن الصراع الربير داخل حزب العمل ةبهت يحيموفيتش هرتسوغ بالر

وكان من المفروض مواجهتها علأل الفور. ومع ذلك يجب علأل هرتسوغ أن يستقيل. فببؤسا ال يمكنا 
 تمثيل أحد يريد ت يير نتنياهو.

 "هآرتس"
 24/5/2016، األيام، رام هللا
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