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 أسامة حمدان: "فتح" تراوغ في مصالحة "حماس" .1

ال تزال بعض العقبات تعيق المصالحة الفلسطينية بين حركَتي المقاومة : س ــ أنور الخطيبنتو 
مية )حماس( وفتح على الرغم من تصريحات الطرَفين، والتي أّكدت مرارًا توافقهما على نقاط اإلسال

عدة، إذ يكشف مسؤول العالقات الخارجية في "حماس"، أسامة حمدان، أن "حركة فتح تراجعت عن 
المصالحة بعد اعتراض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على االتفاق الذي تم بين الحركَتين 

 ولة الثانية في شهر مارس/ آذار الماضي في الدوحة".بالج
ويقول حمدان لـ"العربي الجديد"، خالل حضوره المؤتمر العاشر لحركة النهضة في تونس، أخيرًا، إّنه 
"اُتفق أن ُيعرض ما تم التوصل إليه في الجولة الثانية لحوار الدوحة على قيادَتي الحركَتين العتماده. 

، تم اعتماد االتفاق لكننا فوجئنا بمماطلة من جانب وفد فتح، بعد ذلك وصلتنا بالنسبة لحركة حماس
تسريبات تقول، إنه جرى االعتراض في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح على ما تم التوافق 

 عليه".
ويضيف حمدان، أّن "عددًا من أعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح اعتبر أن المسؤول عن ملف 

حة الفلسطينية، عزام األحمد، تجاوز التفويض الممنوح له، وكان االعتراض من الرئيس المصال
الفلسطيني تحديدًا، وحتى اآلن لم يّتصل األحمد لتحديد موعد جديد. ويلفت إلى أّنهم فوجئوا 

، واتفاق 2011بـ"تصريحات جديدة من فتح تقول، إنهم يتمسكون بما تم االتفاق عليه في اتفاق 
، متسائاًل عن األسباب التي تدعوهم لعقد لقاءات واتفاقات تفصيلية جديدة، "هذا يعني أن فتح الدوحة"

تحاول تضييع الوقت ليتم بناء عملية سالم جديدة مع الثنائي رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 
 نتنياهو، ورئيس حزب يسرائيل بيتينو، المرشح لمنصب وزير األمن، أفيغدور ليبرمان".
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ؤكد حمدان أّنه "حتى اآلن، ال يوجد أية إشارة إيجابية من فتح تجاه ما تم التوصل إليه في الدوحة، وي
والتسريبات التي تتداولها الطبقة السياسية الفلسطينية تقول، إن فتح تراجعت عما تم االتفاق عليه". 

ي خيارنا ومستمرون وحول خيارات "حماس" في هذا الشأن، يقول حمدان إن "المصالحة الفلسطينية ه
فيها حتى تحقيقها. والجهد الذي بذله األشقاء في قطر مشكور ونأمل أن يتواصل، مع جهود مصر 
باتجاه دفع األمور إلنجاز هذه المصالحة". ويلفت إلى أّننا "في حركة حماس لن نقف في محطة 

عه، وسندعو الطبقة انتظار، سنواصل برنامجنا المقاوم ضد االحتالل وسنواصل تصعيد المواجهة م
السياسية الفلسطينية، والمجتمع الفلسطيني إلنقاذ ليس المصالحة فحسب بل حماية المشروع الوطني 

 الفلسطيني".
وحول نتائج االتصاالت التي أجرتها حركة حماس مع مصر والتي لم ير الشارع الفلسطيني نتائج لها 

نهايتها، حتى أّنه يمكن القول، إنه تم ترميم على األرض، يقول حمدان إن "األمور لم تصل بعد إلى 
العالقة بين الحركة ومصر وترتيب األمور على النحو الذي يرضي الطرَفين"، نافيًا في الوقت عينه، 
أن يكون هناك مواعيد محّددة، بشكل نهائي، الستئناف الحوار مع مصر، مستدركًا بالقول، "هناك 

 ة".أفكار ُتدرس لكن ال توجد مواعيد محدد
على صعيد آخر، يؤكد حمدان وجود اتصاالت بين حركته وشخصيات أميركية وأوروبية، رافضًا 
الكشف عن هويتها، وقال إن "هذه االتصاالت مستمرة وقائمة ولم تنقطع، وحماس تسعى من خاللها 
ى للدفاع عن قضية ومصالح الشعب الفلسطيني، وتعزيز القناعة لدى الغرب أن مشروع التسوية انته

نتيجة التعّنت اإلسرائيلي". ويلفت إلى أّن "إسرائيل ال تريد السالم بل إنهاء القضية الفلسطينية، 
 واالستيالء على كل شيء".

 2016/5/27، العربي الجديد، لندن
 

 خرائط جديدة ترسم ..بيكوبعنوان: مئة عام على سايكس  تونةمركز الزيلحلقة نقاش  .2
بيكو، التي مضى على توقيعها مئة عام، لدول عربية  اقية سايكس أسست اتف "راي اليوم": -بيروت 

قطرية بناء على حدود وضعها المستعمر، نمت معها ظروف التجزئة، واالنغالق؛ ونتج عنها حالة 
ستقرار، كما هيأت في الوقت نفسه لنشوء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين في بيئة عدم االمن 

 ضعيفة مفككة متخلفة.
المناسبة، أقام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في فندق كراون بالزا في بيروت، يوم  وبهذه

 بيكو: خرائط جديدة ُترسم".-، حلقة نقاش بعنوان: "مئة عام على سايكس26/5/2016الخميس 
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وقد شارك في المؤتمر، الذي توزعت أعماله على ثالث جلسات، نخبة من المتخصصين والمهتمين 
العربي والفلسطيني، ناقشوا خاللها المحور األول: سايكس بيكو: قراءة في الخلفيات بالشأن 

والتطبيقات واالنعكاسات، والمحور الثاني: خرائط جديدة ترسم: قراءة في البعد اإلقليمي، أما المحور 
 الثالث، فكان حول خرائط جديدة ترسم: قراءة في البعد الدولي.

د صالح، مدير عام مركز الزيتونة، كلمة االفتتاح، حيث رّحب في البداية ألقى د. محسن محم
 بالحضور، واستعرض أبرز النقاط التي سيتناولها برنامج المؤتمر.

 عن خمسة سيناريوهات محتملة: ، خالل مداخلته في الجلسة الثالثة،وتحدث صالح
 انتصار األنظمة الفاسدة المستبدة.. 1
 نظمة.مصالحات تاريخية بين الثوار واأل. 2
 موجة ثورية جديدة تضرب المنطقة تختلف عن الموجة السابقة.. 3
 الفوضى والتفتيت والصراعات: سيناريو تقسيم المنطقة.. 4
سيناريو ترغب به الدول الكبرى يقوم على فكرة إضعاف المركز، وليس بالضرورة أن يحصل . 5

 تفكيك جديد.
غوب عند الغرب، ولكنه شدد على أن الموضوع وذكر صالح أن السيناريو الخامس هو الخيار المر 

نما ما نريده نحن، وكيف نرسم خرائطنا بأنفسنا. وذكر صالح أنه مطلوب  ليس ما يريده اآلخرون، وا 
إقليميًا أن يحدث توافق بين القوى الكبرى في المنطقة بحيث يتم توفير شبكة أمان في المنطقة لقطع 

وافق على توفير شبكة أمان إقليمي لمنع أي تدخل خارجي، الطريق أمام أي فوضى وتقسيم، وهناك ت
 بعد توفير شبكات األمان. نيوعلى التوجه ضّد المشروع الصهيو 

وفي ختام حلقة النقاش، شكر د. محسن صالح الحضور، منوهًا بما تّمت مناقشته، متمنيًا أن يتم 
ا ُقدم من أوراق عمل مهمة االستفادة مما تّم مناقشته، خصوصًا مع وجود ثلة من الباحثين وم

 ومفيدة.
 26/5/2016الثبات، رأي اليوم، لندن، 

 
 رمضانشهر قبيل  إعداماتالنائب العام في غزة: جملة  .3

جبر عن تنفيذ جملة إعدامات بحق مدانين بجرائم قتل قبيل  إسماعيل في غزة أعلن النائب العام: غزة
لـإذاعة "صوت األقصى" المحلية، إن  وقال النائب جبر في تصريح خاص شهر رمضان المبارك.

 أحكام"قطاع غزة شهد في "اآلونة األخيرة جرائم أهمها أربع ذات رأي عام" مؤكدا تنفيذ "جملة من 
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سيطال ثالثة من المدانين بجرائم قتل كمرحلة  اإلعدامولمح جبر أن حكم  في الفترة المقبلة". اإلعدام
 بعد شهر رمضان. اإلعداماتة ثانية من أولى قبيل شهر رمضان، فيما سيتبعها مرحل

 بهم. اإلعدامشخصا مدانين بجرائم قتل تتعلق بجرائم قتل، تنفيذ حكم  13وينتظر 
 26/5/2016، الرسالة، فلسطين

 
 مجدالني: مصادقة كتلة حماس البرلمانية على عقوبة اإلعدام تؤسس لفوضى قانونية .4

التحرير الفلسطينية، األمين العام لجبهة النضال اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة : رام هللا
الشعبي الفلسطيني أحمد مجدالني، مصادقة نواب حركة حماس بالمجلس التشريعي في قطاع غزة، 
على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام اإلعدام التي تصدرها المحاكم في القطاع دون موافقة رئيس دولة 

قيمة قانونية لها، وتخالف القانون األساسي  فلسطين، يؤسس لفوضى قانونية، وهي أحكام ال
 .2001، وقانون اإلجراءات الجزائية لسنة 2003الفلسطيني لسنة 

أن تكرس االنقسام، ففي الوقت الذي على نواب "التغيير  األحكاموقال مجدالني إن من شأن تلك 
أن القانون األساسي  بواجبهم نحو تعزيز سيادة القانون، يعملون على خرقه، حيث " القيامواإلصالح

( منه، نص على: "ال ينفذ حكم اإلعدام الصادر من أية 109وفي المادة ) 2003الفلسطيني لسنة 
 محكمة إال بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

وطالب بالتوقف عن هذه اإلجراءات غير القانونية والمنافية لمبادئ حقوق اإلنسان وللمواثيق 
معاهدات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين، والتي تتعارض بشكل مطلق مع حكم اإلعدام، وال

 وتعمل على تشويه ونقل صورة غير واقعية عن المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.
 26/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ة الرئيس قتل خارج إطار القانون مركز حقوقي: تنفيذ أحكام اإلعدام دون مصادق .5

أكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أن تنفيذ أي حكم باإلعدام دون مصادقة الرئيس يمثل : غزة
قتاًل خارج إطار القانون، وأن قرارات "كتلة التغيير واإلصالح" بهذا الخصوص ليس لها أية قيمة 

 قانونية.
ن كتلة التغير واإلصالح التابعة لحركة حماس في قطاع وأشار المركز في بيان يوم الخميس، إلى أ

غزة، اتخذت أمس، قرارًا بـ"اعتبار أحكام اإلعدام الباتة والصادرة وفًقا لمعايير المحاكمة العادلة والتي 
استنفذت طرق الطعن كافة مصادقا عليها واجبة النفاذ"، في خطوة استباقية تمهد الطريق لتنفيذ جملة 
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، أبرزها قوانين فلسطينيةام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني والتي اشترطتها عدة من أحكام اإلعد
 .2001، وقانون اإلجراءات الجزائية لسنة 2003القانون األساسي الفلسطيني لسنة 

وأكد المركز أن تنفيذ أي حكم إعدام بهذه الطريقة سيعرض متخذي القرار والمنفذين للمسؤولية 
ن المحلي والدولي، وخاصة في ظل انضمام فلسطين لالتفاقيات الدولية، سيما القانونية على المستويي

وفي المادة  2003وشدد المركز على أن القانون األساسي الفلسطيني لسنة  المحكمة الجنائية الدولية.
( منه، جاء واضحًا بشكل ال يقبل التأويل، حيث نص على: "ال ينفذ حكم اإلعدام الصادر من 109)

ة إال بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية"، وال يجوز للمجلس أية محكم
التشريعي نفسه مخالفة هذا النص، وليس مجرد كتلة حزبية فيه، وال يجوز تجاوز صالحيات الرئيس 

 في المجلس التشريعي. واإلصالحواالستئثار بالحكم من قبل كتلة التغيير 
ى شجبه الشديد لكل محاوالت تجاوز القانون، سيما القانون وأضاف المركز أنه إذ يشدد عل

 األساسي، فإنه يطالب كتلة التغيير واإلصالح بالتراجع فورًا عما أعلنته باسم المجلس التشريعي.
ونبه إلى أن تنفيذ أحكام إعدام بهذه الطريقة قد يساهم في تعزيز صورة مغلوطة عن قطاع غزة، 

 تسويقها لتبرير جرائمه المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.يحاول االحتالل اإلسرائيلي 
كما طالب الجهات التنفيذية في قطاع غزة باالمتناع عن تنفيذ مثل هذا القرار غير القانوني، وقال 
إن صدور قرار من كتلة التغيير واإلصالح لن يحميها من إمكانية المساءلة المستقبلية على جريمة 

كما ذّكر بأن الجرائم التي ترتكب بحق اإلنسان وحرياته وسالمته ال تسقط  طار القانون.قتل خارج إ
بالتقادم بموجب القانون األساسي، وأن تنفيذ أحكام اإلعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني، يجعل 
ي من المنفذ مجرمًا، ومن المجرم ضحية، في مشهد ال تقبله العدالة الواعية وال يرغب المركز ف

 حدوثه.
 26/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تسعى لمنع االنضمام الفلسطيني إلى اإلنتربول "إسرائيل: "مصادر عبرية .6

"القدس العربي": كشفت مصادر عبرية أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية تبذل جهودا  -رام هللا 
الشرطة الدولية "اإلنتربول" للحيلولة دون أي  إلىين دبلوماسية واسعة في محاولة لمنع انضمام فلسط

 خطوات فلسطينية مستقبلية للمطالبة بتسليم إسرائيليين وتقديمهم للمحاكمة على خلفية قضايا مختلفة.
وبحسب عدة مصادر في إسرائيل فإن المنظمة الدولية ستقوم بالتصويت األسبوع المقبل على قرار 

اإلنتربول في إطار الجهود الفلسطينية لالنضمام إلى  إلىام بشأن الطلب الفلسطيني لالنضم
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للبدء بحملة دبلوماسية إلقناع المسؤولين في المنظمة  إسرائيلالمؤسسات الدولية األمر الذي دفع 
 الدولية والدول الفاعلة فيها بضرورة رفض الطلب الفلسطيني.

حالية إال أن هناك مخاوف حقيقية في دولة االحتالل أنه رغم رمزية الخطوة في المرحلة ال وتعدّ 
اإلنتربول سيعطيهم الفرصة مستقبال للمطالبة بتسليم  إلىإسرائيل من أن انضمام دولة فلسطين 

عسكريا بل أيضا اقتصاديا وغيرها.  أوإسرائيليين يرى فيهم الجانب الفلسطيني مجرمين ليس سياسيا 
برة على قبول الطلبات الفلسطينية باعتبارها ليها ستكون المنظمة الدولية مجإوبانضمام فلسطين 

 عضوا وبالتالي فإن إسرائيل تسعى لمنع االنضمام الفلسطيني لإلنتربول.
وتعتبر إسرائيل أن أحد أهم األهداف الفلسطينية من االنضمام إلى الشرطة الدولية هو الوصول لفكرة 

يين متهمين بقضايا عدة ضد أن فلسطين ستكون قادرة على المطالبة بتسليم مجرمين إسرائيل
 الفلسطينيين أيًا كان نوعها، وهو األمر الذي يثير القلق من الطلب الفلسطيني.

 27/5/2016، القدس العربي، لندن

 
تأشيرات للمهاجرين الالسفير الفلسطيني في جمهورية صربيا باع عشرات : صحيفة صربية .7

 األثرياء
طالت السفير الفلسطيني في جمهورية صربيا، فيما  تصاعدت االتهامات التي: ياسين بالل -لندن 

ونفى السفير محمد نبهان التهمة، قائال إنها نتيجة فضحه  يخص بيع تأشيرات سفر لمهاجرين.
 ممتلكات عقارية لمحمد دحالن في صربيا.

وقالت الصحيفة الصربية "بليك" إن السفير استفاد من موقعه الدبلوماسي، وباع عشرات من تأشيرات 
 لسفر للمهاجرين األثرياء الذين مروا من صربيا. وفق موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.ا

وقالت الصحيفة إن نبهان باع تأشيرات سفر للمهاجرين من فلسطين وسوريا والعراق واألردن، بسعر 
 يورو؛ من أجل السفر دون معوقات إلى أوروبا الغربية عبر صربيا. 5,000-3,000 يتراوح ما بين

ضافت الصحيفة أن السلطات األمنية تقوم بالتحقيق مع السفير الفلسطيني، والذي يشتبه بأنه قام وأ
 بإساءة استخدام موقعه، وبتورطه في شبكة قامت ببيع التأشيرات للمهاجرين".

ونفى السفير تلك االتهامات، وقال على صفحته في "فيسيبوك" إن االتهامات ما هي إال فبركات 
ة على "أوراق صفراء". وأضاف أن "هذه الصحيفة ليست رسمية، وهي صحيفة وأكاذيب مطبوع

تملكها شركة "رينغر أكسل سبرنغر"، ومقرها في زيوريخ السويسرية، هي صحيفة معروفة بأنها  دتابلوي
 للعالقات العامة والدعاية، يستخدمها اللوبي الصهيوني في أوروبا".
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طلبا  43بليك"، فإن السفارة الفلسطينية قامت بتحويل وبحسب مصادر أمنية اقتبست منها صحيفة "
شخصا تقدموا بتأشيرات في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير  122لوزارة الخارجية الصربية تخص 

 وحزيران/ يونيو.
وقالت المصادر ذاتها، التي اقتبست منها الصحيفة الصربية، إن النبهان كان ينسق مع مسؤول بارز 

حزيران/ يونيو، وقدم له قائمة بأسماء مهاجرين فلسطينيين قالوا  19داخلية الصربية حتى في وزارة ال
وقالت الصحيفة إن نبهان قام بتحويل طلبات التأشيرات إلى  إنهم سيدخلون صربيا عبر قبرص.

القنصلية الصربية في إسطنبول، وزار المدينة التركية أكثر من مرة؛ من أجل الحصول على حصته 
 ع التأشيرات.من بي

وقالت الصحيفة إن التحقيقات ال تزال مستمرة، للكشف عن التفاصيل، خاصة أن زبائن السفير هم 
 من الشخصيات المهمة القادرة على دفع الثمن المطلوب.

  وتتابع وزارة الخارجية الفلسطينية القضية بعد أن نشرت وكالة "معا" تفاصيلها عن الصحيفة الصربية.
ه عن نفسه، قال نبهان عبر "فيسبوك" إن الهجوم ضده نابع من المواجهة الكالمية وفي معرض دفاع

 ، بعد اتهامه بالفساد المالي.2011مع محمد دحالن، الذي طرد من حركة فتح عام 
وأوضح نبهان أن السفارة أرسلت لوزارة الخارجية مالحظة تقول إننا أرسلنا تأشيرات هذا العام 

 وفدا. 81با ومرضى، ولمواطنين فلسطينيين، طال
 27/5/2016، "21موقع "عربي 

 
 حماس قدمت تنازالت حقيقية إلتمام المصالحة والسلطة تعطلها :بدران .8

أكـــد النـــاطق باســـم حركـــة "حمـــاس" حســـام بـــدران، أن موقـــف حركتـــه : اليعقـــوبي يحيـــى-الدوحـــة  ،غـــزة
التنازل عن الحكومـة التـي واضح بخصوص المصالحة الفلسطينية وأنها قدمت تنازالت حقيقية بدأت ب

وقــال بــدران لصــحيفة "فلســطين" أمــس: إن حركتــه "تبــذل أقصــى درجــات  فــازت فيهــا بطريقــة شــرعية.
المرونة" في موضوع المصالحة من أجل أبناء شعبها"، متابعا: "لم نجد نية واضحة وجدية لتطبيق ما 

 توصلنا إليه من قيادة السلطة ألسباب مختلفة".
ت مســـؤول ملـــف المصـــالحة فـــي حركـــة "فـــتح" عـــزام األحمـــد التـــي قـــال فيهـــا: إن ورًدا علـــى تصـــريحا

"حمـــاس غيـــر جـــاهزة للمصـــالحة وتصـــر علـــى شـــرط تســـوية قضـــية مـــوظفي غـــزة"، علـــق قـــائال: "مـــن 
المؤســف أن تصــدر التصــريحات مــن مســؤول ملــف المصــالحة فــي حركــة فــتح". وأردف النــاطق باســم 

 ئية كقضية الموظفين هي لاللتفاف على الحقائق".حركة حماس: "إن ربط المصالحة بقضية جز 
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وأكمل بدران فيمـا يتعلـق بلقـاءات المصـالحة األخيـرة: إن لقـاءات الدوحـة كانـت إيجابيـة وحـدث بعـض 
التطور في عدد من الملفات، متابعا: "كـان األصـل أن يعـود الوفـد للدوحـة بعـد مشـاورة رئـيس السـلطة 

 ة".محمود عباس، ويبدو أنه لم يجد موافق
وفي السياق، أكد أن المصالحة مطلب جماهيري عام تسعى إليه حركة حماس والفصائل المعنيـة فـي 
نما في تطبيق ما تم االتفاق  تحقيقها، الفتا إلى أن المشكلة ليست في الوسطاء والمبادرات السياسية وا 

 عليه من قبل السلطة.
كانـت طرفــا أساســيا فــي المصــالحة وحـول الــدور المصــري بموضــوع المصـالحة، بــين بــدران أن مصــر 

خالل الفترة الماضية، منوها إلى أن حركته رحبت به "وترحب بأي مبادرات يمكن أن تسـاهم فـي رأب 
 الصدع".

ولــدى ســؤاله عــن لقــاءات قادمــة للمصــالحة، أوضــح بأنــه ال يوجــد هنــاك شــيء رســمي حتــى اآلن ولــم 
ت مـع حركـة فـتح حـول المصـالحة لـم تصدر أي دعـوات فـي هـذا الخصـوص، الفتـا إلـى أن االتصـاال

 تنقطع، لكن ال يوجد حديث عن مواعيد محددة لعقد لقاءات جديدة.
مـن جهـة ثانيــة، تطـرق بــدران إلـى تعيــين أفيغـدور ليبرمـان وزيــرا لجـيش االحــتالل، قـائاًل: إن الحكومــة 

ــــأن  ــــا فــــي )إســــرائيل( بإضــــافة ليبرمــــان ليســــت كحكومــــات العــــالم، متممــــا "ب الحكومــــة الموجــــودة حالي
وأكد أنها حكومة متطرفة ويمينية، وأي تغيير على عناصرها لن  اإلسرائيلية أشبه بعصابة تقود دولة".

يزيـــد كثيـــرا علـــى الواقـــع، الفتـــا إلـــى أن الشـــعب الفلســـطيني يتعامـــل معهـــا كدولـــة احـــتالل، وال يخشـــى 
 التهديدات اإلسرائيلية سواء من نتنياهو أو غيره.

 26/5/2016فلسطين أون الين، 
 

 المبادرة الفرنسية حول السالم انتصار للقضية الفلسطينية :األحمد .9
جددت السلطة الفلسطينية دعمها وترحيبها بالمبادرة الفرنسية إلحياء عملية السالم، والمرتقـب : رام هللا

 من حزيران )يونيو( المقبل، واعتبرت أنها "انتصار لفلسطين". 3أن يكون اجتماعها األول في 
عضو اللجنة المركزية لحركـة "فـتح" عـزام األحمـد فـي تصـريحات خاصـة لــ "قـدس بـرس"، "أن وكشف 

الفلسطينيين لن يشاركوا في الجولة األولى من المؤتمر، وأن أربعـة دول عربيـة هـي مصـر والسـعودية 
 والمغرب واألردن إضافة لجامعة الدول العربية سيشاركون فيه".

مــــؤتمر هــــو انتصــــار للقضــــية الفلســــطينية"، وقــــال: "مــــع العلــــم أن وأكــــد األحمــــد، أن "مجــــرد انعقــــاد ال
االجتماع المرتقب هـو خطـوة أولـى، وهـو تأكيـد علـى إصـرار المجتمـع الـدولي علـى التمسـك بالشـرعية 

 الدولية، وبحل الدولتين، وهذا انتصار للشعب الفلسطيني، ونحن نقدر لفرنسا هذه المبادرة".
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تــائج لمــن تظهــر بســرعة، وعلينــا االنتظــار علــى اعتبــار أن جولــة وأضــاف: "لكــن نحــن مقتنعــون أن الن
 أخرى ستتلو هذا االجتماع".

ة للمبــادرة المصــرية حــول بجــد تحــرك حتــى اآلن بالنســو علــى صــعيد آخــر، أشــار األحمــد إلــى أنــه ال ي
ي تفعيل محادثات السالم الفلسطينية ـ اإلسـرائيلية، وقـال: "سنتواصـل بعـد مـؤتمر بـاريس مـع اإلخـوة فـ

مصــر بشــأنها، لكننــي شخصــيا أشــك أن يحــدث تطــور مهــم، ألن مــن يــأتي بليبرمــان ال يريــد ســالما، 
 ومن يرفض المبادرة الفرنسية لن يقبل مبادرة أعلى سقفا منها".

وبشـــأن المصـــالحة، واألنبـــاء التـــي تحـــدثت عـــن دعـــوة مصـــر لحركتـــي "فـــتح" و"حمـــاس" لزيـــارة القـــاهرة 
حمــد: "ال توجــد هنــاك دعــوة لنــا لزيــارة القــاهرة مــن أجــل المصــالحة، جهــود المصــالحة، قــال األ إلتمــام

 ومصر ليست بحاجة لمبادرة ألنها هي التي ترعى المصالحة".
وأشـار األحمـد إلــى أن مـا كــان مقـررا بــين حركتـي "فــتح" و"حمـاس" فــي الدوحـة مــن اجتماعـات إلنهــاء 

ــم يــتم، وألقــى بالالئمــة علــى حر  كــة "حمــاس"، التــي قــال بأنهــا "ليســت التوافــق علــى تنفيــذ المصــالحة ل
 جاهزة بعد لتنفيذ المصالحة".

وعمــا إذا كانـــت اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة "فــتح"، قـــد رفضـــت القبـــول بمـــا توافــق عليـــه األحمـــد مـــع وفـــد 
"حمـــاس" فـــي الدوحـــة بشـــأن المصـــالحة، قـــال األحمـــد: "هـــذا كـــالم مثيـــر للســـخرية، أنـــا مســـؤول ملـــف 

 د غيري له ذلك، وأنا ال أرد على اإلشاعات"، على حد تعبيره.المصالحة في حركة فتح وال أح
 26/5/2016قدس برس، 

 
 تبذل مع مصر لتخفيف حصار غزة وتحقيق المصالحة الفلسطينية جهودأبو عماد الرفاعي:  .11

إسطنبول/ صهيب قاللوة: قال قيادي فـي حركـة الجهـاد اإلسـالمي الفلسـطينية، إن هنـاك جهـودا تبـذل 
صرية لتخفيف حدة الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح معبر رفح البري على مع السلطات الم

الحدود مع مصر، وتحقيق المصالحة الفلسـطينية، مشـيرا فـي الوقـت ذاتـه أن حركتـه تـرفض أن تكـون 
 جزًءا من تجاذبات بالمنطقة، "ُيراد منها عزل الشعب الفلسطيني عن عمقه العربي".

فـي مدينـة إسـطنبول التركيـة، علـى هـامش اجتمـاع مفتـوح شـارك فيـه  وفي لقاء خاص مع "األناضول"
ـــو عمـــاد  عـــدد مـــن القيـــادات الفلســـطينية مـــؤخرًا، قـــال ممثـــل حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي فـــي لبنـــان، "أب
الرفاعي"، إنه "يتم العمـل منـذ فتـرة مـع الجانـب المصـري، فـي سـياق تخفيـف حـدة الحصـار المفـروض 

 يتعلق بفتح معبر رفح".على قطاع غزة، وتحديدًا فيما 
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وأضاف، أن "ما يعيشه أهلنا في القطاع، من حصار خانق وشلل في حركـة السـفر والتنقـل، يزيـد مـن 
مأساة الشعب"، مطالبا القيادة الفلسطينية بالبحث عن آليات للخروج من األزمة التي يعيشـها القطـاع، 

 والوضع الفلسطيني بشكل عام.
أن "العمــل مــع مصــر يشــتمل طــرح موضــوع المصــالحة الفلســطينية، وفــي الســياق، أشــار "الرفــاعي"، 

وبــذل جهــود لتخفيــف االحتقــان الــذي كــان فــي الماضــي، بــين حمــاس، والجانــب المصــري، وشــهد فــي 
 الفترة األخيرة تراجعا تدريجيا". 

وكــان المتحــدث الرســمي باســم حركــة الجهــاد اإلســالمي، داود شــهاب، قــد قــال فــي وقــت ســابق، إن:" 
العــام لحركــة الجهــاد اإلســالمي، رمضــان شــلح ونائبــه زيــاد النخالــة، وصــال القــاهرة، للقــاء عــدد  األمــين

 من المسؤولين". 
وحول األحداث والنزاعات التي تشـهدها منطقـة الشـرق األوسـط، قـال القيـادي فـي "الجهـاد اإلسـالمي": 

ني يجـب أن يكـون بعيـدًا "ليس وارًدا أن نـدخل فـي التجاذبـات التـي تحصـل فـي المنطقـة، ألن الفلسـطي
عنها، والتي يراد منها عزله عن عمقه العربي". وأضـاف موضـًحا أن "العالقـة مـع أي ُقطـر عربـي أو 

 إسالمي تأتي وفق المصلحة التي تتطلبها دعم القضية الفلسطينية ومواجهة العدوان اإلسرائيلي".
للبنــاني، أشــار "الرفــاعي"، أن عالقــة وفيمــا يتعلــق بعالقــة "الجهــاد اإلســالمي" مــع تنظــيم "حــزب هللا" ا

حركته مع الحزب مبنية علـى نفـس عالقتهـا مـع إيـران، القائمـة علـى أسـاس أن "كـل مـن يـدعم ويخـدم 
 المقاومة في فلسطين، نكون معه، سواء كان حزبا أو دولة". 

ينبغــي واسـتطرد قـائاًل "نحــن نرحـب بمــن يريـد أن يقــدم الـدعم للشــعب الفلسـطيني، دون قيــد أو شـرط، و 
علينــا أال نــدعم القضــية الفلســطينية مــن الزاويــة المذهبيــة، أو العرقيــة، ألنهــا قضــية الجميــع، و)الجهــاد 

شـــروط مســـبقة، وعلـــى قاعـــدة اإلســـالم، وفلســـطين،  تبنـــي عالقتهـــا مـــع الجميـــع، بـــدون أياإلســـالمي( 
ة الفلسـطينية، قضـية والجهاد، وهذه هي األسس التي ننسج به عالقتنا مع إيران". وتابع "نعتبر القضي

 العرب والمسلمين، وال نستطيع أن نرفض أو نمنع أي جهة تمد يد العون للشعب الفلسطيني". 
إلــى ذلــك، أبــدى ممثــل الجهــاد اإلســالمي فــي لبنــان، تخــوف حركتــه علــى القضــية الفلســطينية نتيجــة 

رة وجـــود موقـــف االنشـــغال والتخلـــي العربـــي واإلســـالمي والـــدولي عنهـــا. وشـــدد "الرفـــاعي" علـــى ضـــرو 
فلســطيني موحــد، يعمــل علــى رفــض االســتيطان، والتهويــد، والسياســات، والممارســات اإلســرائيلية ضــد 

 الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 26/5/2016وكالة األناضول لألنباء، 
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 فلسطينية من فشل مصر في جهود المصالحة مخاوف: المعهد األورشليمي .11
 من جديـد ألخـذ دور الوسـيط فـي المصـالحة الفلسـطينية بـين حركتـي فـتح حمـاس تحاول مصر العودة

عقـــــب خطـــــاب الـــــرئيس المصـــــري عبـــــد الفتـــــاح السيســـــي، ودعوتـــــه إلـــــى اســـــتئناف المفاوضـــــات بـــــين 
وقال الخبير اإلسرائيلي في الشؤون العربية يوني بن منـاحيم، فـي مقـال لـه  الفلسطينيين واإلسرائيليين.

ورشــليمي لشــؤون الدولــة، إن دعــوة مصــر هــذه تــأتي تمهيــدا لعودتهــا ألخــذ دور علــى موقــع المعهــد األ
قيــادي بــين الفصــائل الفلســطينية، بعــد أن أوقفــت وســاطتها بــين الفلســطينيين عقــب انتهــاء حــرب غــزة 

، واتهام مصر لحماس بتنفيذ أعمال عدائيـة داخـل مصـر بالتعـاون مـع 2014األخيرة الجرف الصامد 
 وتنظيم الدولة في شمال سيناء.اإلخوان المسلمين، 

وأشار الكاتب، الذي عمل سابقا ضابطا في جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، إلى أن مقاصد 
مصر من دعوة الفلسطينيين إلى المصالحة في هذه المرحلة غير واضحة، لكـن التوجـه هـو اسـتكمال 

حـة، سـواء مـن خـالل السـعي لتحقيـق اتفـاق ما وصلت إليه المباحثات بينهم في العاصمة القطرية الدو 
، أو محاولـــة إنجـــاز اتفـــاق مصــالحة جديـــد بـــين الفصـــائل 2011المصــالحة الـــذي شـــهدته القـــاهرة فــي 

الفلسطينية، علما بـأن مصـر تعتقـد أن تحقيقهـا لمصـالحة فلسـطينية داخليـة سـيعتبر مـن وجهـة نظرهـا 
 اإلقليمي في المنطقة، في عهد السيسي. إنجازا كبيرا لسياستها الخارجية، مما قد يقوي موقعها

وأشــار إلــى تراجــع دور مصــر بصــورة ملحوظــة فــي اآلونــة األخيــرة، وانخفــاض تأثيرهــا علــى الفصــائل 
الفلســطينية، كمــا أن األجــواء الســائدة بــين الفلســطينيين ال تشــير إلــى وجــود توقعــات كبيــرة بــأن عــودة 

المصـالحة الوطنيـة المأمولـة، وهنـاك أسـباب مصر لدور الوساطة المركـزي بـين فـتح وحمـاس سـيحقق 
أخرى لعـدم التفـاؤل بالجهـد المصـري الحـالي فـي تحقيـق المصـالحة الفلسـطينية، أهمهـا أن السيسـي لـم 

 يقدم بعد مبادرته السياسية الجديدة.
وأوضــح المقــال أن الترحيــب الــذي خــرج عــن حمــاس وفــتح بخطــاب السيســي يعــود فــي األســاس إلــى 

ظ علــى عالقــات طيبــة مــع مصــر، وعــدم إحــداث إربــاك فيمــا وصــفه بـــ"الحفلة" التــي رغبتهمــا فــي الحفــا
أعقبــت الخطــاب، دون وجــود ثقــة لــديهما بقــدرة مصــر علــى العــودة ألخــذ دور حقيقــي فــي المصــالحة 
الوطنية الفلسطينية، ولكن يبدو هذه المرة أن مصر مهتمة بممارسـة ضـغوط جـادة علـى حمـاس وفـتح 

أجل تمهيد الطريق لمبادرة السيسي السياسية مع إسرائيل، الذي يريد أن تنجح إلنجاز المصالحة، من 
 في هذه المرحلة.

 26/5/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
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 من سجن ريمون إلى جهة مجهولة البرغوثينقل األسير مروان االحتالل ي .12
لي نقلــت األســير رام هللا: كشــفت هيئــة شــؤون األســرى والمحــررين أن إدارة ســجون االحــتالل اإلســرائي

النائب مروان البرغوثي من سـجن ريمـون إلـى جهـة غيـر معلومـة، وذلـك بعـد خمسـة أيـام مـن وصـوله 
إن البرغـوثي خـالل وجـوده فـي ريمـون منـع مـن التنقـل بـين »للسجن. وقالت الهيئة فـي بيـان صـحافي 

ولية إلدارة محملـة المسـؤ « األقسام والتواصل مع األسرى وذلك ضـمن تشـديدات مقصـودة علـى حركتـه
 سجون االحتالل لما يجري من انتهاكات تعسفية، أو مضايقات مستمرة بحقه.

فـي  15/4/2002عامـا، قضـى بعـد اعتقالـه فـي  40مؤبـدات و 5وأشارت إلـى أن البرغـوثي المحكـوم 
عزل انفرادي لمدة عامين ومن ثم تم عزله في قسم العزل الجماعي في سجن هداريم ومنع من التنقـل 

 جون، والتواصل مع األسرى اآلخرين.بين الس
 27/5/2016، لندن، القدس العربي

 
 ممارسة أنشطة تتعّلق بالمقاومةبتهمة  من الضفة فلسطينيين ستةاالحتالل يعتقل  .13

اعتقلت قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ستة مـواطنين : زينة األخرس -الخليل 
وذكر تقرير صادر عن جيش االحتالل، أن قواته أقدمت  الغربية. فلسطينيين من مدن وبلدات الضفة

الليلــة الماضــية علــى اعتقــال ســتة فلســطينيين مّمــن وصــفتهم بـــ "المطلــوبين"، بيــنهم أربعــة فلســطينيين 
وأشـار التقريـر، إلـى االعتقـاالت  متهمين بممارسة أنشطة تتعّلـق بالمقاومـة ضـد الجنـود والمسـتوطنين.

ة "حمـــاس" مـــن نـــابلس، باإلضـــافة إلـــى شـــابين مـــن بلـــدة "ديـــر شـــرف" ومخـــيم طالـــت ناشـــطا فـــي حركـــ
"عسكر" )قضاء المدينة(، وشابين من بلدة "بيت سيرا" و"الجديرة" قضاء رام هللا، كما واعتقل االحتالل 

 مواطنًا من بلدة "صوريف" )قضاء الخليل(، بدعوى نشاطه في حركة "حماس".
 27/5/2016، قدس برس

 
 بدعوى حيازته سكينا   اإلبراهيمي المسجدقرب  قل شابا  االحتالل يعت .14

يوم الخميس، شابًا فلسطينيًا على  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء: العيسى إيهاب -الخليل 
 مدخل المسجد اإلبراهيمي في الخليل )جنوب القدس المحتلة( بدعوى حيازته سكينًا.

ب تقــدم صــوب أحــد الحــواجز المقامــة علــى مــدخل المســجد وذكــر بيــان للشــرطة اإلســرائيلية، أن الشــا
وأضــاف البيــان أن  اإلبراهيمــي، وكــان "مثيــرًا للشــكوك" وبعــد تفتيشــه تــم العثــور بحوزتــه علــى ســكين.

الشــاب الــذي تــم اعتقالــه هــو مــن ســكان مدينــة الخليــل، حيــث تــم نقلــه للتحقيــق بــدعوى تخطيطــه لتنفيــذ 
 اجز.عملية طعن ضد جنود االحتالل على الح



 
 
 
 

 

 16 ص             3946 العدد:        27/5/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

 -وفي السياق ذاته، أكد شهود عيان لـ"قدس برس"، اعتقال االحتالل لشاب في العشـرينات مـن عمـره 
حيـث جـرى نقلـه  اإلبراهيمـيعلى أحد حواجز التفتيش المقامة على مدخل المسجد  -لم تعرف هويته 
 لجهة مجهولة.

 27/5/2016، قدس برس
 

 تركيبة الحكومة هي شأن إسرائيلي داخليو  الئق التدخل األمريكي غيروزير السياحة اإلسرائيلي:  .15
أعربـــت واشـــنطن مســـاء أول مـــن أمـــس عـــن قلقهـــا مـــن تعيـــين العنصـــري : برهـــوم جرايســـي -الناصـــرة 

 الشرس أفيجدور ليبرمان وزيرا للحرب. 
ـــة الحكومـــة هـــي شـــأن  ـــائال أمـــس، إن تركيب ـــين ق ـــاريف لف ـــر الســـياحة اإلســـرائيلي ي ـــك وزي ورد علـــى ذل

وزيـر السـياحة لفـين مـن حـزب الليكـود، فـي حـديث مـع إذاعـة جـيش االحـتالل، قال . و إسرائيلي داخلي
قــائال، إن التــدخل األمريكــي غيــر الئــق، فعالقاتنــا مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة، ذات خصوصــية، 
وهي وثيقـة وثابتـة، ولكننـي أعتقـد أنـه مـن المهـم التأكيـد علـى أن موضـوع تركيبـة حكومـة إسـرائيل هـو 

 داخلي، وهذا هو الوضع القائم على مدى السنين، وهذا ما يجب الحفاظ عليه.  إسرائيليموضوع 
 27/5/2016، الغد، عّمان

 
 بسبب ضم ليبرمان للحكومةيستقيل  اإلسرائيليحماية البيئة وزير  .16

أعلن وزير حماية البيئة اإلسرائيلي أفي غبـاي، مـن حـزب "كوالنـو"، اليـوم الجمعـة، عـن : بالل ضاهر
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن قرار غباي  الته من منصبه بعد سنة تقريبا من توليه المنصب.استق

 باالستقالة نابع من ضم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، إلى الحكومة.
هــي  دفاعوكــان غبــاي قــد صــرح خــالل اجتماعــات مغلقــة بــأن ضــم ليبرمــان للحكومــة وتعيينــه وزيــرا للــ

 يتمكن من التعايش معها". وسيعقد غباي مؤتمرا صحفيا قبيل ظهر اليوم. "خطوة لن
 دفاعوقال غباي عـن انضـمام ليبرمـان إلـى الحكومـة، إن "الخطـوات السياسـية األخيـرة وتغييـر وزيـر الـ

هي بنظري عمل خطير يتجاهل ما هو مهم ألمـن الدولـة وسـيؤدي إلـى المزيـد مـن تطـرف الشـر  فـي 
ه أيضـــا خطـــوة تمنعـــه مـــن االســـتمرار فـــي عملـــه بـــإخالص، "وهـــذا خـــط ال وأضـــاف أن هـــذ الشـــعب".

 يمكنني أن أكون شريكا له وهذا أمر جوهري بنظري يمنعني من االستمرار كعضو في الحكومة".
 27/5/2016، 48عرب 
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قليمية .17  ليفني: على الحكومة تبني خطة سياسية للتفاوض مع الفلسطينيين وهناك مبادرة مصرية وا 
حذرت الوزير السابقة ونائبة المعارضة تسـيبي ليفنـي مـن اسـتمرار الجمـود : برهوم جرايسي -الناصرة 

أخـذ زمـام المبـادرة، وقالـت، "توجـد فـي الخـارج مبـادرة مصـرية  إلى اإلسرائيليةالسياسي داعية الحكومة 
قليمية سـطينيين والفل إسـرائيل، ولكن من يحلم بالسـالم مـع دول المنطقـة دون دفـع شـيك فـي عالقـات وا 

اتخــذت فــي الميــدان خطــوات  إذا إال األمــام إلــىمخطــ،"، وقالــت، إن "هــذه المبــادرات ال يمكــن دفعهــا 
 لم نفعل هذا بمبادرتنا، فانه سيتقرر في باريس، بينما ال نكون نحن هناك".  إذاتجميد. 

ت مـن تبنـي خطـة سياسـية للتفـاوض مـع الجانـب الفلسـطيني، وحـذر  إلـىدعت ليفني حكومة نتنيـاهو و 
 تبني خطة دولية. إلىأن تلكؤا كهذا من شأنه أن يدفع بوزراء الخارجية المجتمعين في فرنسا 

وأضافت ليفني تقول، إن نتنياهو غير ملتزم بخطابه الذي القـاه فـي جامعـة بـار ايـالن: "عنـدما اجـري 
، ولــيس ، تبــين أن رئــيس الــوزراء لــيس مســتعدا الن يوقــع علــى مــا قالــهأخــرى حــوار لتشــكيل حكومــة 

 بسبب كتلة البيت اليهودي بل بسبب الليكود". 
لــن تضــم  إســرائيلوعــن السياســة المتوقعــة للحكومــة الموســعة قالــت ليفنــي: رغــم كــل التصــريحات فــإن 

اليهـا الكتـل االسـتيطانية، ولـن تحتــل غـزة مجـددا. "وألنـه لـن يكــون ممكنـا تطبيـق السياسـة المعلنـة فــان 
مـن الـداخل"، وكلنـا سـندفع ثمـن قيمنـا، وتقصـد بـذلك تصـعيد  أعـداءسـتنفس داخليـا، ضـد " األملخيبة 

ال فـي نظـري، لـن تكـون 48السياسة العنصرية ضد فلسطينيي  . وقالت، إنه "علينا أن ندافع جميعا، وا 
 دولة الشعب اليهودي". 

ترحـه السـير فـي االتجـاه الـذي نق إالوقالت ليفني إن على اليمـين الحـاكم أن يفهـم بأنـه "لـيس لهـم مفـر 
 إسـرائيلليه الشك بأن الخيار الوحيد للحفاظ علـى إ)حزبها(، وان لم يكن كذلك، فسيثبت بما ال يرتقي 

تؤيـــد  أوســـعكتلـــة  إقامـــةكيهوديـــة وديمقراطيـــة وآمنـــة يوجـــد لـــدينا. ولهـــذا فـــإنني سأواصـــل العمـــل علـــى 
 المبادئ التي عرضتها". 

اني، يجمع الكتل واألحزاب ممـا يسـمى "اليسـار تكتل برلم إقامة إلىوكانت ليفني قد دعت قبل يومين 
الصــهيوني" و"الوســط"، لتكــون كتلــة موحــدة لمواجهــة تحــالف نتنيــاهو وحزبــه، مــع أحــزاب المســتوطنين 

 وسائر اليمين األكثر تطرفا، ووصفتهم بأنهم "خطرا على الديمقراطية".
بالديمقراطيــة اإلســرائيلية أن وقالــت ليفنــي إن إســرائيل "تمــر اليــوم بأزمــة قيميــة، وعلــى كــل مــن يــؤمن 

ينضم للتحالف لتغيير حكومة اليمين. وقالت إنهـا عرضـت الفكـرة علـى رئـيس حـزب "العمـل" يتسـحاق 
 ته على الفكرة.قهيرتسوغ، شريكها في قيادة "المعسكر الصهيوني"، وأن األخيرة أعرب عن مواف

 27/5/2016، الغد، عّمان
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 ليبرمان -نياهو يهدد بنسف اتفاق نت "البيت اليهودي" .18
نفتـالي بينـت انـه مـا زال مصـرا  إسـرائيلزعيم حزب "البيت اليهودي" ووزير المعارف في حكومـة  أعلن

علـــى طلبـــه إحـــداث تغييـــر شـــامل فـــي المجلـــس الـــوزاري المصـــغر )الكابينـــت(، مهـــددا بنســـف االتفـــاق 
 تم االستجابة لطلبه.االئتالفي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأفيجدور ليبرمان، إذا لم ت

بينت يطالب نتنياهو بتعيين ملحق عسكري فـي  أنالصادرة أمس  اإلسرائيليةوقالت صحيفة "هآرتس" 
الوزراء علـى آخـر المسـتجدات األمنيـة فـي الوقـت المناسـب، وزيـادة الزيـارات  الطالعالمجلس الوزاري 

 وصول إلى معلومات سرية.لتقصي الحقائق إلى قواعد الجيش ومناطق عسكرية أخرى، وتسهيل ال
وهـدد بينـت بأنـه إذا لـم يـتم تلبيـة طلبـه، فسـوف يصـوت حزبـه ضـد تعيـين ليبرمـان وزيـرًا للـدفاع خــالل 

الــذي ســيؤدي إلــى إفشــال االتفــاق  األمــرجلســة الكنيســت لمنحــه الثقــة، والمقــررة يــوم االثنــين المقبــل، 
 "البيت اليهودي" لتمرير هذا التعيين. ءأعضااالئتالفي، حيث يحتاج االئتالف لألصوات الثمانية من 

 27/5/2016المستقبل، بيروت، 
 
 "إسرائيللـ"آخر في سور األمن المحصن  سنهاجم ونسدد الضربات للعدو ونضع حجرا   :يعلون  .19

، والتزامــه الصــمت منذئــذ، دفاعبعــد أســبوع علــى خطــاب اســتقالته مــن منصــبه كــوزير للــ: بــالل ضــاهر
التهديـدات، بتوجيـه ضـربات عسـكرية، وذلـك مـن دون أن تكـون هنـاك  عاد موشـيه يعلـون إلـى إطـالق

ونقلــت وســائل إعــالم إســرائيلية عــن يعلــون  مناســبة أو داع لتصــريحه بهــذا الخصــوص يــوم الخمــيس.
زعمــه فــي كلمــة أمــام جنــود مســرحين مــن وحــدة النخبــة ســالح المظليــين، "ســرية المظليــين"، فــي قاعــدة 

نما نحو السالم". "بيت ليد" العسكرية، أنه "وجهة  إسرائيل ليست نحو الحرب وا 
وأردف مهددا "لكن إذا طولبنا بالدفاع عن أنفسنا أمام من يريدون السوء لنا، فإن قادة ومقاتلي السـرية 

وتــابع يعلــون التهديــد قــائال إنــه  ســيكونون جــاهزين لتنفيــذ أيــة مهمــة، وســينفذونها علــى أفضــل وجــه".
 ونضع حجرا آخر في سور األمن المحصن لدولة إسرائيل"."سنهاجم ونسدد الضربات للعدو، 

 26/5/2016، 48عرب 
 
 ومستقبلها على مذبح بقائه السياسي "دولة إسرائيلـ"رئيس الحكومة يضحي بالنائب نحمان شاي:  .21

عقـب عضـو الكنيسـت نحمـان شـاي، مـن كتلـة "المعسـكر الصـهيوني" المعارضـة، علـى : بالل ضاهر
يئـــة اإلســـرائيلي أفـــي غبـــاي قـــائال إن "حجـــرا آخـــر يســـقط مـــن ســـور نتنيـــاهو، اســـتقالة وزيـــر حمايـــة الب

وصــوت عاقـــل آخــر يغـــادر االئــتالف المتطـــرف والمهـــووس. رئــيس الحكومـــة يضــحي بدولـــة إســـرائيل 
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ــة مــن أجــل كــبح هــذه الحكومــة  ومســتقبلها علــى مــذبح بقائــه السياســي. وســنعمل فــي كمعارضــة مقاتل
 السيئة".

 27/5/2016، 48عرب 
 
 من السيطرة على أحياء بالقدسالفلسطينية خطة إسرائيلية لتمكين السلطة بركات:  نير .21

كشـــفت مصـــادر عبريـــة، النقـــاب عـــن خطـــة "إســـرائيلية" تـــنص علـــى نقـــل الســـيطرة اإلداريـــة : الناصـــرة
 واألمنية ألحياء فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، إلى السلطة الفلسطينية وأجهزتها. 

ا نقلتـه "القنـاة العاشـرة" فـي التلفزيـون العبـري، مسـاء يـوم الخمـيس، عـن رئـيس وتنص الخطة بحسب م
بلدية القـدس االحتالليـة، نيـر بركـات، علـى "نقـل أحيـاء عربيـة فـي المدينـة ومحيطهـا ومخـيم الالجئـين 

 شعفاط إلى سيطرة السلطة الفلسطينية". 
زالــة الجــدار األمنــي فــي عــدة أحيــاء وقــال بركــات خــالل نــدوة أقيمــت فــي الجامعــة العبريــة، إنــه "يؤيــد إ

أخرى وضمها إلى منطقة نفوذ العاصمة"، في الوقت الذي أكد فيه معارضـته ألي تنـازل عـن مسـاحة 
 القدس.

وكـــان المجلـــس الـــوزاري اإلســـرائيلي المصـــّغر للشـــؤون السياســـية واألمنيـــة "كابينـــت"، بحـــث األربعـــاء 
علـى منـاطق الضـفة الغربيـة المصـنفة )أ(، إلـى (، خطة تقضـي بنقـل السـيطرة األمنيـة 5|20الماضي )

 السلطة الفلسطينية.
 26/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "األقصى"بسبب زيارة  قائمة المشتركة"ال"رئيس الكنيست يهدد نواب  .22

هدد رئيس الكنيست، يولي إدليشتاين، نواب القائمة المشتركة بفرض عقوبـات علـيهم فـي : رامي حيدر
المسجد األقصـى خـالل شـهر رمضـان، كمـا أعلمـوه يـوم أمـس األربعـاء فـي رسـالة رسـمية،  حال دخلوا

 مشيًرا إلى أن هذه الزيارة تشكل خطًرا على أمن الدولة وتصعد التوترات في المدينة.
مسـعود غنـايم،  وكتب رئيس الكنيست في رده على الرسـالة التـي أرسـلها رئـيس كتلـة القائمـة المشـتركة

ذكرك بالقرار الذي أصدره المفتش العام للشرطة فـي شـهر نيسـان/ أبريـل الماضـي، الـذي أنه "أود أن أ
يقضــي بمنــع دخــول أعضــاء الكنيســت إلــى المســجد األقصــى حتــى إشــعار آخــر، ألن هــذا الفعــل قــد 

 يشكل خطًرا على أمن الدولة ويصعد توتر األجواء في القدس".
الــذي يـدخلون إلـى المســجد فـي شـهر رمضــان، وهـدد مـن خــالل الرسـالة بفـرض عقوبــات علـى النـواب 

قائاًل إن "لجنة اآلداب في الكنيست تعتبر قرار األجهزة األمنيـة ملزًمـا لكـل األعضـاء، ودخـول النـواب 
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لألقصى يعتبر إخالاًل بقواعد لجنة اآلداب ومن المحتمل أن تفرض اللجنة عقوبات على من ال يلتـزم 
 بقراراتها".

رئــيس الكنيســت أن النــواب العــرب "ســيدخلون المســجد األقصــى خــالل شــهر وفــي رســالته، أعلــم غنــايم 
قامة الشعائر الدينية التي يفرضها علينا ديننا، ومـن حقنـا وواجبنـا الصـالة فـي  رمضان، للصالة فيه وا 

 المسجد األقصى خالل الشهر المبارك".
 26/5/2016، 48عرب 

 
 اإلسرائيلية عدفالوزارة ال مديرا  عاما  الجنرال أودي آدم تعيين  .23

بدأ الجنرال في االحتياط أودي آدم يوم الخميس مزاولة مهام منصبه الجديد كمدير عام : بالل ضاهر
 اإلسرائيلية. دفاعلوزارة ال

فـي تـل أبيـب، تسـلم آدم خاللهـا منصـبه مـن سـلفه، الجنـرال  دفاعوجرت مراسم رسمية في مقر وزارة ال
نصــب خــالل الســنوات الــثالث الماضــية. وحضــر المراســم فــي االحتيــاط دان هارئيــل، الــذي تــولى الم

 والمالية وقيادة الجيش. دفاعكبار المسؤولين في وزارتي ال
 26/5/2016، 48عرب 

 
 داخل حزبه هرتزوجاستطالع: تراجع شعبية  .24

أظهر استطالع للرأي أجري بين أعضاء حزب العمل اإلسـرائيلي، ونشـر يـوم الخمـيس، : بالل ضاهر
، ســجلت تراجعــا كبيــرا علــى خلفيــة المفاوضــات التــي هرتــزوجهــذا الحــزب، يتســحاق أن شــعبية رئــيس 

أجراهـــا مـــع رئـــيس الحكومـــة بنيـــامين نتنيـــاهو، حـــول االنضـــمام إلـــى الحكومـــة وانتهـــت بضـــم اليمينـــي 
 المتطرف أفيجدور ليبرمان إلى الحكومة.

وفيتش حصلت على تأييد من ووفقا لالستطالع الذي نشرته قناة الكنيست التلفزيونية، فإن شيلي يحيم
، بينمـا تراجـع التأييـد %21مرغليـت علـى تأييـد بنسـبة  ، كما حصل أريئيل%24أعضاء الحزب بنسبة 

وتـاله  %13وحصل رئيس حزب العمل األسبق، عمير بيرتس، على تأييد بنسبة  .%15إلى  هرتزوجل
 .%5عضو الكنيست عومر بار ليف وحصل على تأييد بنسبة 

عطيات أنه فـي حـال إجـراء انتخابـات داخـل حـزب العمـل علـى رئاسـة الحـزب لمـا تمكـن وتبين هذه الم
 %40من الوصول حتى إلى الجولة الثانية، إذ أنه لم يحصل أحد من قادة العمل على نسـبة  هرتزوج
 أو أكثر.

 26/5/2016، 48عرب 
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 إلى الغرق  "إسرائيلـ"نيويورك تايمز: تعنت نتنياهو سيودي ب .25
ـــال الكاتـــب تومـــ اس فريـــدمان فـــي مقـــال بصـــحيفة نيويـــورك تـــايمز إن إســـرائيل تتعـــرض لحملـــة مـــن ق

ن رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين  المقاطعـــة وســـحب االســـتثمارات والعقوبـــات فـــي أنحـــاء العـــالم، وا 
نتنيـاهو هـو أحـد أسـباب هـذه الحملـة ألنــه يتصـرف وكأنـه رئـيس وزراء إلسـرائيل وفلسـطين فـي الوقــت 

 نفسه.
اتب أن تعرض إسرائيل لالنتقاد في الساحة الدولية ناتج عن سياسـة التعنـت التـي ينتهجهـا وأوضح الك

نتنيــاهو، والمتمثلــة فــي رفضــه فصــل إســرائيل عــن الفلســطينيين فــي الضــفة الغربيــة، وقــال إنــه ال يفــي 
 بتصريحاته التي يطلقها بين الفينة واألخرى.

رائيل تواصــل الغــرق أكثــر مــن أي وقــت مضــى وأضــاف أنــه بينمــا يمضــي نتنيــاهو فــي تعنتــه، فــإن إســ
لتتحــول إلــى دولــة ثنائيــة القوميــة يســيطر عليهــا متطرفــون يهــود، ممــا قــد يجعــل هــذه الصــحيفة تصــفه 

 مستقبال بالصفة التي ألبسها لنفسه "رئيس وزراء دولة إسرائيل فلسطين".
يــاهو صــارت تتحــول مــن وأوضــح فرديمــان أنــه يثيــر هــذه المســألة اآلن ألن حــال إســرائيل فــي عهــد نتن

سي، إلى أسوأ، فهو الذي دفع بوزير الدفاع الجنرال موشيه يعلون لالستقالة، وذلك بعد أن حـاف  هـذا 
 الوزير على هيبة الجيش اإلسرائيلي ومعاييره وسط بيئة محفوفة بالمخاطر العظيمة.

 26/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 رف على اإلرهابيين من خالل تحليل تعبيرات الوجهيمكنه التعتبتكر برنامج شركة إسرائيلية  .26

اإلســرائيلية الناشــئة، مــن ابتكــار برنــامج جديــد  Faceptionتمكنــت شــركة : هــافينغتون بوســت عربــي
 يمكنه التعرف على هوية اإلرهابيين من خالل تحليل تعبيرات الوجه فقط.

جهاديـًا مـن  11مـن أصـل  9نيف وتّدعى الشركة بأنها استطاعت من خالل هـذه التقنيـة الحديثـة، تصـ
منفذي هجمات باريس على إنهم إرهابيين من خالل مالمح وجوههم فقط، ودون إدخال أية معلومـات 

 تخص تورطهم في تلك الهجمات من قريب أو بعيد.
وال يقتصر األمر على تحديد هوية اإلرهابيين فقط، فالتقنية الجديدة من شأنها أيضًا تحديـد هويـة مـن 

ألطفــال جنســيًا، أو هويــة أولئــك المــولعين بلعــب القمــار مــن خــالل مالمــح الوجــه فقــط وذلــك يشــتهون ا
 البريطانية عن الشركة اإلسرائيلية. Daily Mailحسبما نقلت صحيفة 

ـــدو أن التقنيـــة الجديـــدة تلقـــى نجاحـــًا كبيـــرًا، األمـــر الـــذي دفـــع وكالـــة األمـــن القـــومي للتعامـــل مـــع  ويب
Faception جرمين.لتحديد هوية الم 

 26/5/2016، هافينغتون بوست عربي
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 ألف يهودي قدموا إلى فلسطين المحتلة العام الماضي 28اإلحصاء اإلسرائيلي:  .27
، %16ارتفع عدد اليهود القادمين إلى فلسطين المحتلة خالل العام الماضي بما نسبته : بترا  –رام هللا

 مقارنة بعدد الذين قدموا خالل العام الذي سبقه.
عـــن بيانـــات اإلحصـــاء المركـــزي  أمــسصـــحيفة "إســـرائيل هيـــوم"، العبريــة فـــي عـــددها الصـــادر ونقلــت 

 ألفًا العام الماضي". 28اإلسرائيلي، أن "عدد اليهود الجدد في إسرائيل ارتفع إلى 
مـــن القـــادمين الجـــدد مـــن دول االتحـــاد الســـوفيتي الســـابق،  %53أن  اإلســـرائيليةوأوضـــحت الصـــحيفة 

 من الواليات المتحدة األمريكية. %9من فرنسا، و %24و
 27/5/2016، الرأي، عّمان

 
 نتنياهو في زوبعة الفساد يرّوج لصورته ضحية  لإلعالم .28

العاصـــفة التــــي تحــــوم حــــول رئـــيس الحكومــــة اإلســــرائيلية، بنيــــامين : أمــــال شــــحادة -القـــدس المحتلــــة 
متعلقــة بالفســاد وتلقــي الرشــوة، نتنيــاهو، فــي أعقــاب تقريــر مراقــب الدولــة، الــذي وجــه إليــه تهمــًا خطيــرة 

وهي تهم غير بعيدة عـن ملـف سـابقه إيهـود أولمـرت، الـذي يقضـي حاليـًا فـي السـجن، تلـك العاصـفة، 
يستخدمها نتانياهو ليطلق حملة ضد وسائل اإلعالم خصوصًا بعد نجاحه في توسيع حكومته، وضـم 

 أفيجدور ليبرمان ومنحه وزارة الدفاع.
هــي الملــف إلــى تبرئتــه، قــد تصــح، لــيس ألنــه بــريء بــل لقدرتــه علــى التالعــب توقعـات نتنيــاهو بــأن ينت

مـن قبـل وسـائل  أخـرى ليظهر في النهاية أنه "ضحية وسائل اإلعالم" كما قال، مضيفًا: "هذه محاولـة 
اإلعــالم للمــس بســلطة الليكــود. فمــا لــم ينجحــوا بعملــه فــي صــناديق االقتــراع يحــاولون عملــه بوســائل 

ت تصريحاته هذه مواقف عدة لمواجهة التقرير. وبين هذه المواقف كتب أحد الفنـانين أخرى". وقد رافق
الـــداعمين لـــه، مئيـــر عوزيئيـــل:" يحـــاولون، مجـــددًا التســـلق علـــى ظهـــر نتنيـــاهو باســـتخدام قضـــية نقـــاط 
الطيــران، وبطاقــات الطيــران، والفنــادق، وخــدمات الغــرف الفندقّيــة. إن مــا يحــدث فــي هــذه الجولــة هــو 

عن مطاردة محمومة هدفها العثور على أسباب أخرى إلسقاط نتانياهو، وهي مطاردة ال تعـرف كناية 
 من أين يمكنها أن تنفذ الهجوم، ولذا، فهي تركب اآلن على موجة تمويل رحالت السفر".

 
 يورو بألفزجاجة 

يــة التــي الملــف المعــروف باســم "بيبــي تــورز"، لــيس جديــدًا إنمــا طــرح ســابقًا، بعــدما كشــف عــن الرفاه
يتمتع بها نتنياهو وزوجته سارة، خالل سفرهما إلـى الخـارج وفـي بعـض الملفـات رحـالت الـزوجين مـع 
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األوالد. وهــو ملــف يتضــمن شــبهات بتمويــل مــزدوج للــرحالت، وعــدم وضــوح فــي شــأن الحســابات مــع 
 عال"، وفي شأن استخدام عائلة نتنياهو امتيازات الدولة.-شركة الطيران اإلسرائيلية "ال

التهم نفسها كانت موجهة لنتنياهو في مطلع العقد الماضي، عندما كان في منصب وزيـر الماليـة فـي 
حكومة أرييل شارون. فقد قامت عشر جهات مختلفة، من بينها حكومات أجنبيـة، ومنظمـة البونـدس، 

رج. وجهــات رســمية، ورجــال أعمــال، بتمويــل رحــالت نتانيــاهو أو مصــاريفه هــو وأفــراد أســرته فــي الخــا
وتبين بأنه في أكثر من نصف رحالته، تم تحويل مبالغ من الخـارج. ومـن بـين مـا يشـير إليـه التقريـر 

شــيكل لقـاء نــزول نتنيـاهو فــي فنـدق فــي نيويـورك، خــالل  8000أن منظمـة البونــدس قامـت بــدفع مبلـغ 
خــالل . وادعــى نتانيــاهو أنــه قــام حتــى 2004رحلــة وصــفت بأنهــا خاصــة فــي تشــرين األول )أكتــوبر( 

رحالتــه الخاصــة بعمــل رســمي لصــالح المنظمــة. مــع ذلــك جــاء فــي التقريــر أن "هنــاك ذوق ســيء فــي 
ن قــام  تلقــي نتانيــاهو لتمويــل بــدون تصــريح مــن البونــدس، لرحلتــه التــي وصــفها بأنهــا خاصــة، حتــى وا 

 خاللها بعمل لمصلحة المنظمة".
أو جهـات أخـرى، بينمـا تـم تمويـل  وفي رحـالت أخـرى تـم تمويـل سـفر سـارة نتنيـاهو مـن قبـل البونـدس

سفر نتانياهو نفسه من قبل الحكومة أو جهة أخرى. كما يشير التقرير إلى مشـاركة رجـال أعمـال فـي 
إلى الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حيث قام مدير  2003تمويل رحالتهما، كما حدث في حزيران 

ألـف شـيكل. وخـالل  21تمويل رحالت سارة بمبلغ أعمال الملياردير اليهودي األمريكي، رون الودر، ب
، مـول رجـل األعمـال بيـو زبلـودوفيتش، كلفـة إقامـة 2005رحلة أخرى إلى بريطانيـا، فـي كـانون الثـاني 

ألــف شــيكل. ويعتبــر زبلــودوفيتش مــن ممــولي نتنيــاهو، وهــو ناشــط فــي  70الــزوجين فــي فنــدق بقيمــة 
 ، من بينها مشاريع عقارات وسياحة.إسرائيلع في وسط التنظيمات اليهودية في لندن ويملك مشاري

ويستدل من التقرير إلى أن تنظيمات أجنبية شاركت أيضًا في تمويل رحالت نتنياهو، من بينها معهد 
هــي كلفــة رحلــة لنتنيــاهو وزوجتــه  2004شــيكل فــي حزيــران  108,000دراســات أمريكــي قــام بــدفع مبلــغ 

أكـاديمي هولنــدي، يعمـل فـي مجـال االقتصــاد، فـي السـنة ذاتهــا إلـى الواليـات المتحـدة. كمــا قـام تنظـيم 
شيكل، بينمـا تـم تمويـل سـفر نتنيـاهو مـن قبـل  3000بتمويل رحلة لسارة من إيطاليا إلى هولندا، بكلفة 

الحكومــة. ويتبــين أيضــًا أن إحــدى رحــالت نتنيــاهو وأوالده إلــى بريطانيــا تــم تمويلهــا مــن قبــل يحيئيــل 
ألـــف شـــيكل بواســـطة بطاقـــة اعتمـــاده  12ر ماليـــة نتانيـــاهو، حيـــث دفـــع مبلـــغ اليتـــر، مـــدير مكتـــب وزيـــ

الخاصة. وادعى اليتر أمام رجال المراقـب بـأن نتانيـاهو أعـاد إليـه هـذا المبلـغ وأنـه قـام هـو بـدفع ثمـن 
 ياهو ال يملك بطاقة اعتماد!نالتذاكر من حسابه ألن نت
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توقيـع علـى اتفـاق مـع أفيجـدور ليبرمـان ليتـولى طرح التقرير على بساط نقـاش اإلسـرائيليين جـاء مـع ال
وزارة الدفاع، بدل موشيه يعلون، في مقابل التخلي عن المعسكر الصهيوني برئاسة يتسحاق هرتسوغ، 

 وهو ما جعل أكثر من صوت يطرح اقتراحات إلسقاط نتنياهو وحكومته.
لـــى حكومتـــه يتســـحاق أوري افنيـــري وصـــف سياســـة نتنيـــاهو بالجنونيـــة وقـــال: "كـــان يمكـــن أن يضـــم إ

هرتســوغ، الــذي سيحضــر معــه حزبــه، كلــه أو القســم األكبــر، ويضــمن للحكومــة عمــرًا مديــدًا. هرتســوغ 
ـــشريك المــريح واللطيــف اختــار  كــان ســيهدئ دول العــالم، التــي بــدأت بــالخوف، لكــن نتنيــاهو وبــدل الــ

برمـان ال يخفـي أيضـًا طموحـه البلطجي الماكر، الذي ال يتـردد بإخفـاء احتقـاره العميـق لـه. أفيجـدور لي
لخالفــة نتانيــاهو فــي أول فرصــة ســانحة. شــريك يــرى العــالم كلــه فيــه شــــخصًا خطيــرًا. لمــاذا  ال يوجــد 
سبب. ال يوجد سبب منطقي. إدخال ليبرمان إلى الحكومة هو عمل انتحاري. تسليمه وزارة األمن هو 

 عمل جنوني".
وبموجبـه يقـوم أعضـاء الكنيسـت الشـبان فـي المعسـكر ويدعم افنيري مشـروعًا اقترحـه أكثـر مـن طـرف 

الصـــهيوني، ميـــراف ميخـــائيلي، وســـتاف شـــبير، وعمـــر بـــارليف، وايتســـيك شـــمولي، وميكـــي روزنطـــال 
وآخـــرون، باالســـتقالة مـــن حـــزبهم، ليشـــكلوا حزبـــًا جديـــدًا، شـــابًا ونابضـــًا، يضـــمون إلـــيهم نوابـــًا آخـــرين، 

ي بـــيغن. علـــى أن يشـــكلوا علـــى الفـــور كتلـــة جديـــدة فـــي ويطلبـــون دعـــم يعلـــون وغـــابي اشــــــكنازي وبينـــ
الكنيســت ويرفعــوا الرايــة ويحــددوا برنــامج عمــل يركــز علــى مــا يجمعهــم ولــيس علــى مــا يفــرقهم: رايــة 
الســالم والديموقراطيــة والعدالــة والشــراكة االجتماعيــة وطهــارة الســالح. ويــدعو افنيــري إلــى وضــع حــد 

حــزب إســرائيلي يــوفر مكانــًا لكــل  وتأســيسكناز"، "شــرقيين"...، للميــزات "يســار"، "يمــين"، "مركــز"، "اشــ
اإلســـرائيليين، بـــدون تمييـــز فـــي الجـــنس والطائفـــة والقوميـــة والجـــنس. ويـــدعو الكـــوادر الشـــابة وعشـــرات 

 والمساواة والسالم، لالنضمام إلى جهود اإلنقاذ"، كما وصفها افنيري. اإلنسانجمعيات حقوق 
 

 إخفاقات
ون يـــرون أن الـــتهم الموجهـــة إلـــى نتانيـــاهو خطيـــرة ويتوجـــب محاكمتـــه عليهـــا، فـــإن إذا كـــان اإلســـرائيلي

 في الجوانب األخرى التي كشفها التقرير، ال تقل خطورة. اإلخفاقات
هـــذا التقريـــر صـــدر فـــي وقـــت كـــان هـــدير الطـــائرات الحربيـــة اإلســـرائيلية يمـــأل ســـماء المنطقـــة ضـــمن 

خرتــه بقدراتــه الدفاعيــة والهجوميــة. لكــن مــا يتضــمنه تــدريبات عســكرية يقــوم بهــا الجــيش ليســتكمل مفا
التقريــر يظهــر إخفاقــات خطيــرة فــي الجــيش وســالح الجــو فــي شــكل خــاص إذ بــين إن ســالح الجــو لــم 
يعمل على التـزود بالـذخيرة مـن نـوع معـين، لـم تـتم اإلشـارة إليـه، علـى رغـم الحاجـة العسـكرية الملحـة. 

ســنة بتحــديث أهــداف شــراء الــذخيرة مــن  18أكثــر مــن أضــف إلــى ذلــك أن ســالح الجــو لــم يقــم طــوال 
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مختلف األنواع، ولم يتزود بنوع معين من الذخيرة منذ عام على رغم التغييرات التي طرأت خالل هذه 
الســنوات فــي طــابع التهديــدات وعلــى رغــم أهميــة تحــديث أهــداف االســتعداد لبنــاء القــوة، كمــا جــاء فــي 

ت القيـــادة العســـكرية العامـــة لجهـــة عـــدم تعـــديل خطـــة التـــزود التقريـــر الـــذي تطـــرق أيضـــًا إلـــى إخفاقـــا
بالذخيرة، والحاجة العسكرية إلـى الـذخيرة، ومعطيـات المخـزون، علـى رغـم مـن قيـام الجـيش باسـتهالك 

 كميات كبيرة من الذخيرة خالل عملية "الجرف الصامد" في غزة.
كــذلك اإلعــالم اإلســرائيلي فــي فــي السياســة الخارجيــة والصــراع الديبلوماســي ضــد حركــات المقاطعــة و 

الخارج، كشف التقرير أنه تم نقل الصالحيات من دوائر عدة إلى دوائر أخرى في شكل مس بالصراع 
 ، وضد الالسامية ومحاوالت نزع شرعية إسرائيل في العالم.BDSالحكومي ضد حركة المقاطعة 

مـوادًا خطيـرة وسـامة مــن دون فـي الموضـوع البيئـي يسـتدل إلـى أن مئـات المصــانع فـي إسـرائيل تملـك 
تضمن تخزينهـا بشـكل آمـن.  أنأي تصريح، والكثير من هذه المواد ال يخضع للمراقبة، التي يفترض 

مســاحة فاصــلة بــين المــواد الخطيــرة فــي  إنشــاءكمــا يتضــح انــه فــي حــاالت كثيــرة ال يــتم الحفــاظ علــى 
 أنت صــلة بهــذه المــواد. ويتضــح المصــانع ومنــاطق الســكن، ولــم يجــر تقريبــًا التحقيــق فــي أحــداث ذا

 5الوزارة ال تملك تقييما دقيقا حول عدد المصانع التي تعمل بدون تصـريح، والتـي تتـراوح نسـبتها بـين 
غالبية القضايا المشار اليها  أنفي المئة كما يبدو. وقالت وزارة شؤون البيئة تعقيبا على التقرير  25و

 تخضع للعالج.
ى شـــملها التقريـــر، إذ كشـــف أن "مختبـــرات صـــحة الجمهـــور والمختبـــرات المـــواد الغذائيـــة، هـــي األخـــر 

الخاصة في إسرائيل ال تملك القدرة على فحص ما إذا كانـت منتجـات غذائيـة معينـة تحـوي فيروسـات 
أو مركبات خطيرة، أو حتى مسـببة للسـرطان. وجـاء فـي التقريـر انـه خالفـا للمتبـع فـي الـدول الغربيـة، 

رائيلية ببيع مواد غذائية ملوثة بفيروسات خطيرة، مثـل السـالمونيال والعطـائف تسمح وزارة الصحة اإلس
علـى المـواد  األشراففي منظومة  أيضاكثيرة  إخفاقات)كامبيلوبكتر(. وتم العثور خالل المراقبة على 

ـــتم  ـــي ي ـــة، الت ـــال المراقـــب  أو إســـرائيلفـــي  إنتاجهـــاالغذائي ـــي. وق ــــتيرادها لالســـتهالك المحل هـــذه  أناسـ
نماال تمس بصحة الجمهور فقط  إلخفاقاتا  .أيضابجيبه  وا 

في المئة فقط من مواقع البنـاء التـي وقعـت فيهـا حـوادث عمـل فـي السـنوات  2وبين التقرير انه تم في 
، التحقيق من قبـل مفتشـي وزارة االقتصـاد. ويوجـه المراقـب انتقـادات شـديدة اللهجـة إلـى النسـبة األخيرة

لتي يفترض أن تقوم بها وزارة االقتصاد، ويدعو إلـى اتخـاذ قـرار حكـومي عاجـل المتدنية من المراقبة ا
 لتحسين شكل معالجة الدولة لمجال اآلمن في مواقع العمل، في شكل جذري.

ووفق التقرير فإن وتيرة زيارة المفتشين إلى أماكن العمل انخفضت إلى مستوى متـدن يصـل إلـى زيـارة 
واحــدة كـــل أربــع ســـنوات، فـــي الحــد المتوســـط، بينمـــا لــم يـــتم فــي نحـــو نصـــف أمــاكن العمـــل أي زيـــارة 
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مـن عامـل يصـابون سـنويًا فـي حـوادث العمـل، ويقتـل  ألـف 50للمفتشين. وبموجب التقرير فان حوالي 
 عاماًل، نصفهم في ورش البناء. 60بينهم حوالي 

 27/5/2016الحياة، لندن، 
 

 في سجن "هولي كيدار" أسيرا   140األسرى": أوضاع مأساوية يعيشها شؤون "هيئة  .29
قالت "هيئة شؤون األسرى والمحررين" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، : رائد الفي - غزة
م األسبوع الماضي من معتقل "ايشل" إلى معتقل "هولي كيدار" يعيشون أسيرًا تم نقله 140إن 

أوضاعًا مأساوية، بسبب عدم سماح مصلحة معتقالت االحتالل لهم بنقل احتياجاتهم الشخصية من 
 مالبس، ومواد غذائية.

وقالت الهيئة في بيان، إن عددًا من األسرى المرضى والمصابين والمعاقين لم يسمح لهم بأخذ 
 رافهم الصناعية واألدوية معهم، ما سبب لهم أوجاعًا شديدة، وتدهورًا على أوضاعهم الصحية.أط

وأضافت أن القسم الذي نقلوا إليه خال تمامًا من أي مقومات إنسانية، ومعيشية، ما سبب حاال من 
 االستياء الشديد لدى األسرى.

دار" قبل أسبوع، بحجة إجراء تفتيشات أسيرًا نقلوا بشكل تعسفي إلى معتقل "هولي كي 140يذكر أن 
 شاملة.

 27/5/2016الخليج، الشارقة، 
 

 أمام البرلمان لحثه على إقرار وسم بضائع المستعمرات جالية الفلسطينية في هولنداللوقفة  .31
 DOCPنظمت الجالية الفلسطينية في هولندا، بالشراكة مع البيت الفلسطيني، ومنظمة : أمستردام

احتجاجية، يوم الخميس، أمام مقر البرلمان الهولندي، أثناء جلسة مناقشة وضع وسم الهولندية، وقفة 
 خاص للبضائع القادمة من المستعمرات الصهيونية؛ لتسهيل مقاطعتها. 

وقالت الجالية في تصريٍح تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة منه، إن الوقفة هدفت إلى 
خاص للبضائع القادمة من المستعمرات الصهيونية؛ األمر  الضغط باتجاه اتخاذ قرار وضع وسم

الذي يسهم بتفعيل المقاطعة لبضائع المستعمرات، ويساعد على إبرازها في السوق المحلية كبضائع 
 غير مرغوب بشرائها، ما سيكلف االحتالل عبىًئا اقتصاديًّا وتجاريًّا كبيًرا. 

ندي أيدت القرار، الفتة إلى صدور قرار منه أمس وأضافت أن غالبية األحزاب في البرلمان الهول
 يشرع حمالت المقاطعة واعتبار عملها ضمن حرية الرأي والدفاع عن الحقوق.

 26/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ونروا: الفلسطينيون يعيشون حياة غير صحية النعدام األمن الغذائياأل  .31
يس، أن المواطنين الفلسطينيين محكوم عليهم بالعيش الخم يوم أفادت األونروا ":األناضول" - جنيف

 حياة غير صحية مليئة باألمراض بسبب انعدام األمن الغذائي، ومنعهم من زراعة األراضي.
وأوضحت أمية الخماش، رئيس برنامج الخدمات الصحية باألونروا في الضفة الغربية، أن "أغلب 

ارهم على تناول مواد غذائية مثل الخبز، الفلسطينيين يعانون من مشكالت صحية بسبب اقتص
 والبطاطا، والسكر، وعدم توفر الفواكه والخضروات واللحوم في األسواق".

بحبس الفلسطينيين في سجون مفتوحة، بل تمنعهم أيضًا  أن "إسرائيل لم تكتف   إلىوأشارت الخماش 
األمر الذي يدفعهم إلى تناول  من زراعة أراضيهم، فضاًل عن قلة إنتاج الفواكه والخضروات بالبالد،

وأضافت: "تعد غزة واحدة من أكثر مناطق العالم من حيث انتشار  أطعمة تسبب مشاكل صحية".
أمراض الفشل الكلوي، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع نسبة األتربة في المياه"، مؤكدة في الوقت 

 بالمئة من مياه قطاع غزة غير صالحة للشرب". 80ذاته أن "
من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم  %42عن وضع الشباب الفلسطيني، بَينت المسؤولة األممية أن و 

سنة، يعانون من أمراض نفسية بسبب الوضع السياسي المتدهور، والفقر، األمر الذي  24و 14بين 
 يسهل تبنيهم أعمال العنف، والشراهة في استخدام التدخين والمخدرات والمواد الكحولية.

 27/5/2016قدس العربي، لندن، ال
 
 مطالبة الصليب األحمر بالتراجع عن قراره تقليص الزيارات لألسرى  .32

الناصرة: طالب النائب أسامة سعدي رئيس لجنة األسرى في القائمة المشتركة في الكنيست في رسالة 
أهالي  للصليب األحمر بالتراجع عن قراره المستهجن وغير المسؤول الذي يقضي بتقليص زيارات

وكان الصليب األحمر قد علل قراره الذي سيسري ابتداء  األسرى لمرة واحدة شهريا بدال من مرتين.
 يوليو المقبل بذريعة األزمة المالية التي تمر بها المؤسسة في اآلونة األخيرة./ من مطلع شهر تموز

الصادرة عن مجلس  وحّذر السعدي في رسالته من المس بالخدمات اإلنسانية في أي من القرارات
ألغراض إنسانية ولخدمة اإلنسان وعليه فمن غير  ُأنش،اإلدارة، مشيرا إلى أن الصليب األحمر 

 المعقول أن يخرق أحد أهم ركائزه وهو خدمة المستضعفين.
وخلص السعدي الذي عمل محاميا مختصا بشؤون األسرى قبل انتخابه للكنيست للقول "سنتابع هذا 

مع كافة الجهات وسنقوم بدور فعال بإنهاء هذه األزمة والعمل على إيجاد الحلول  الموضوع اإلنساني
 بما في ذلك اجتماع مع إدارة الصليب األحمر لثنيهم عن هذا القرار الغريب والمستهجن".
 27/5/2016القدس العربي، لندن، 
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 تحكم اإلغالق على "حزما" الفلسطينية "إسرائيل" .33
اطنون ومسؤول محلي فلسطيني، إن السلطات اإلسرائيلية تحكم اإلغالق : قال مو "األناضول" –حزما 

على بلدة "حزما" الفلسطينية الواقعة إلى الشرق من مدينة القدس، ببناء جدار إسمنتي جديد، 
 باإلضافة إلى إغالق مداخل البلدة بالمكعبات اإلسمنتية والحواجز العسكرية.

جدارين إسمنتيين على أراضيها، األول هو "الجدار الفاصل"، وتعاني البلدة اليوم من بناء إسرائيل ل
على أراضي الضفة الغربية. أما الجدار الثاني، فبدأته يوم الثالثاء  2002الذي بدأت بناءه عام 

 الماضي ويفصل البلدة عن شارع يصل بين محافظة رام هللا ومحافظات جنوب الضفة الغربية.
كيلومترات شرق القدس، لوكالة  8يس بلدة حزما التي تبعد عاما(، رئ 40ويقول موفق الخطيب )

مواطنا عن بلدتهم مما يشكل معاناة لهم للوصول  150األناضول، إن الجدار الجديد يعزل نحو 
إليها، حيث يعملون ويتلقى أبناؤهم دروسهم التعليمية". وأضاف: "الجدار يمنع السكان من االستفادة 

 الشارع الرئيسي الذي تسلكه آالف المركبات يوميا".  من تقديم الخدمات للمارة على
 27/5/2016القدس العربي، لندن، 

 
بحماية مشددة من عناصر الوحدات  المستوطنون اليهود يجددون اقتحامهم للمسجد األقصى .34

 الخاصة
جدد المستوطنون اليهود، بعد ظهر يوم الخميس، اقتحامهم للمسجد األقصى ": وفا" –القدس 
ونفذوا جوالت استفزازية في المسجد، بحماية معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة المبارك، 

 في شرطة االحتالل.
وقال مراسلنا إن االقتحامات تمت من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ووسط هتافات 

 التكبير االحتجاجية التي صدحت بها حناجر المصلين.
دة القديمة من القدس المحتلة، أجواء مشحونة بالتوتر، بسبب فعاليات ما في الوقت نفسه، تشهد البل

 يسمى "مهرجان األنوار" الذي تنظمه بلدية االحتالل في القدس بمشاركات عالمية واسعة.
وشددت قوات االحتالل إجراءاتها في المدينة المقدسة، وعززت انتشارها وسط المدينة بسبب 

دقيق ببطاقاتهم الشخصية وتفتيشهم بأساليب مهينة واستفزازية، خاصة المهرجان، وأوقفت الشبان للت
 في منطقة باب العامود.

 26/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 االحتالل يخطر عشرات العائالت في األغوار ويصادر معدات .35
، عشرات العائالت ألربعاءاإلسرائيلي، يومي الخميس واأخطرت قوات االحتالل  ":وفا" – األغوار

 الفلسطينية بإخالء منازلها األسبوع المقبل، في مناطق متفرقة من األغوار الشمالية والوسطى.
وقال الخبير في شؤون االستيطان واالنتهاكات اإلسرائيلية، عارف دراغمة لــ"وفا"، إن االحتالل أخطر 

 األسبوع المقبل لمدة ثالثة أيام متفاوتة.عائلة في منطقة حمصة، بضرورة إخالء منازلها  ةسبع عشر 
عائلة في منطقة المالح شرق طوباس، إلخالء  27وأضاف، أن االحتالل أخطر يوم الخميس أيضا، 

 مساكنها األسبوع المقبل لمدة ثالثة أيام، بحجة إجراء التدريبات العسكرية.
قة الرأس األحمر، لإلخالء عائلة في منط 14وفي السياق ذاته، أخطرت سلطات االحتالل يوم أمس 

 األسبوع المقبل للهدف ذاته.
وأشار دراغمة إلى أن االحتالل صادر اليوم آليتين تعمالن على استصالح األراضي في منطقة 

 الرأس األحمر.
 26/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لغربيةفي الضفة ا فلسطيني يستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل مخبزه .36

: يستخدم صاحب مخبز في مخيم األمعري لالجئين الفلسطينيين في "رويترز" –مخيم األمعري 
الضفة الغربية الطاقة الشمسية لتشغيل أفرانه وعمل أنواع من الخبز والحلويات وبيعهما لسكان 

ًا ومخبزين المخيم. ويقع مخبز وحلويات األمانة الذي يملكه إيهاب الميمي في مبنى يضم متجرًا كبير 
لوح شمسي على السطح لتوفير الطاقة للمبنى كله وليس  مئةآخرين وشقتين سكنيتين. وَثبت نحو 

وأوضح أنه درس الكهرباء وأخذ دورة تدريبية في الطاقة الشمسية ليتعلم كيفية تركيب  للمخبز فقط.
اتير الكهرباء التي وتشغيل األلواح الشمسية. وظهرت ثمار تركيب األلواح الشمسية سريعًا على فو 

 يدفعها المخبز والمبنى كله.
 27/5/2016القدس العربي، لندن، 

 
 أسير فلسطيني ُينهي إضرابه عن الطعام بعد استجابة االحتالل لمطالبه .37

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية بأن األسير فؤاد عاصي قّرر : خلدون مظلوم، فقيه يوسف -رام هللا 
يوما، عقب التوصل التفاق حول مطالبه مع  55الذي دام  ،ن الطعاميوم الخميس إنهاء إضرابه ع

وذكر محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين أشرف أبو سنينة أن األسير  نيابة االحتالل العسكرية.
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فؤاد عاصي، وهو من بلدة بيت لقيا غربي رام هللا، قرر وقف إضرابه عقب التوصل التفاق ُينهي 
 شهور. بعةأر اعتقاله اإلداري بعد 

 26/5/2016، قدس برس
 
 أسبوع عالمي لكسر الحصار عن غزة األسبوع المقبل .38

قالت "الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة": "إن سلسلة فعاليات دولية ستنطلق نهاية الشهر 
الجاري في عدد كبير من المدن والعواصم األوروبية والعربية، وذلك ضمن األسبوع العالمي لكسر 

مايو الجاري، بالتزامن مع ذكرى مجزرة  يار/أ 31عن قطاع غزة والذي يبدأ االثنين المقبل الحصار 
 سفينة مرمرة التركية".

وأوضحت الناطق الرسمي باسم الحملة العالمية لكسر الحصار، منى سكيك، في تصريح صحفي 
لعالم إلى معاناة مكتوب أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس"، "أن األسبوع العالمي يأتي للفت أنظار ا

 أعوام". 10المحاصرين في قطاع غزة منذ 
وأشارت إلى "أن األسبوع سيبدأ بحملة تغريد إلكترونية مساء االثنين عبر هاشتاق )وسم( 

 ".EndGazaSiege#احرار_لكسر_الحصار، وباللغة اإلنجليزية #
سبوع العالمي لكسر ودعت سكيك كافة الفلسطينيين في الوطن والشتات للمشاركة في فعاليات األ

 الحصار، والذي يستمر حتى الخامس من يونيو القادم.
وطالبت باستنهاض كل الجهود لنصرة القضية الفلسطينية إلى جانب بذل المزيد من التحركات 

 لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة.
مازن كحيل، "أن أغلب مدن وعواصم  بدوره أوضح رئيس "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"

مايو، وتستمر حتى أيار/  30القارة األوروبية ستشهد فعاليات تضامنية مع قطاع غزة المحاصر، يوم 
أيار )مايو(  28نهاية الحملة. الفتًا إلى أن فعاليات كبرى أيضًا سُتنظم في تركيا بعد غد السبت 

 حزيران )يونيو( المقبل. 4وفرنسا يوم السبت  الجاري، وفعاليات أخرى في ألمانيا، بريطانيا،
 26/5/2016، قدس برس

 
 ماليين شيكل "فكة" لقطاع غزة أربعةسلطة النقد الفلسطينية ُتدخل  .39

تمكنت سلطة النقد الفلسطينية )المؤسسة القائمة بأعمال : إيهاب العيسى ،الغني الشامي عبد –غزة 
مليون دوالر(، من القطع النقدية المعدنية إلى  1.05) البنك المركزي( من إدخال أربعة ماليين شيكل

 قطاع غزة في محاولة منها إلنهاء أزمة "الفكة" في القطاع.
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وأوضح محاف  سلطة النقد عزام الشوا، خالل مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس في مدينة غزة أن 
 ة أطنان ونصف الطن.شيكل لغزة، حيث يبلغ وزنها اإلجمالي تسع ماليين أربعةسلطته وفرت مبلغ 

وأعرب عن أمله أن تؤدي هذه الخطوة إلى انتهاء أزمة السيولة )الفكة( التي يعاني منها قطاع غزة 
ورجح أن تكفي هذه الكميات لحاجة السوق المحلي في غزة، خاصة مع اقتراب شهر  بشكل كبير.

وأشار الشوا  حتكارها.رمضان وعيد الفطر، في ظل تخوف تجار الجملة من أزمة الفكة، ما يؤدي ال
مليون دوالر( إلى غزة من العمالت الورقية الجديدة، ما بين فئة  13.1مليون شيكل ) 50إلى إدخال 

 ( شيكل.50و 20)
 26/5/2016، قدس برس

 
 : تعيين ليبرمان قّرب السيسي من الفلسطينيينإسرائيليةمصادر  .41

م حزب "إسرائيل بيتنا" إلى حكومة اعتبرت مصادر سياسية إسرائيلية رسمية أن ض: بالل ضاهر
دور ليبرمان وزيرا لألمن أدى حدوث تغيير في موقف النظام جبنيامين نتنياهو، وتعيين رئيسه أفي

المصري، وذلك بعد أن راهن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على ضم كتلة "المعسكر 
 ليبرمان. الصهيوني" برئاسة يتسحاق هرتسوغ، إلى حكومة نتنياهو قبل ضم

ونقلت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، مساء يوم الخميس، عن المصادر اإلسرائيلية ذاتها قولها إن 
"المصريين يدرسون اآلن كيفية التعامل مع وزير األمن اإلسرائيلي الجديد، التي أطلق تصريحات 

  ضد مصر في الماضي ودعا إلى قصف سد أسوان".
أن زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى القاهرة، اليوم، ولقائه مع وأشارت المصادر إلى 

 السيسي غدا، هي مثال ساطع على حدوث تغيير في المواقف المصرية تجاه إسرائيل.  
وتابعت المصادر اإلسرائيلية، أن السيسي طلب من عباس أن يحضر معه ورقة المواقف الفلسطينية 

 ن السيسي تعهد لعباس بأن يدعم المواقف الفلسطينية.حيال المبادرة الفرنسية، وأ
وقالت المصادر اإلسرائيلية أيضا، إن المصريين شكلوا في الماضي "وسيطا نزيها" بين إسرائيل 

 والفلسطينيين، "وباإلمكان اآلن رؤية انزياح في المواقف باتجاه الفلسطينيين".
غال، إلى أن رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، وأشار المحلل السياسي في القناة الثانية، أودي سي

شوهد يجلس في مقهى في تل أبيب برفقة السفير المصري لدى إسرائيل، ما يدل، بحسب سيغال، 
على أن المصريين يتعقبون االتجاهات السياسية لحكومة نتنياهو بعد ضم ليبرمان وتعيينه وزيرا 

 لألمن.
 26/5/2016، 48عرب 
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 تحفظات على تعيين ليبرمان وزيرا  للدفاعمصر أبدت : يديعوت .41
كشف المعلق العسكري لصحيفة "يديعوت" أليكس فيشمان عن أن مصر أبدت : حلمي موسى

تحفظات على تعيين ليبرمان وزيرًا للدفاع في مكالمة أجراها نتنياهو مع الرئيس المصري عبد الفتاح 
ادرة من نتنياهو بهدف طمأنة المصريين السيسي يوم الجمعة الماضي. وكانت المكالمة قد تمت بمب

إلى استمرار رغبته في تسيير المبادرة السياسية التي وقف خلفها رئيس الحكومة البريطانية السابق 
طوني بلير. ونقل المعلق عن مصادر مصرية قولها إن نتنياهو كرر في المكالمة االلتزامات 

أيار، والتي دعا فيها إسرائيل  17العلنية في اإلسرائيلية التي قطعت للرئيس المصري عشية كلمته 
والفلسطينيين إلى اللقاء في مؤتمر يبحث في التسوية السلمية، بل وتعهد بأنه فور أداء الوزراء الجدد 

 في حكومته الموسعة اليمين القانونية سيعود ويصرح علنًا عن تأييده للخطوة التي يقودها السيسي.
 27/5/2016، السفير، بيروت

 
 على زيارة نتنياهو لمصر اعتراضا   "إسرائيل"نشطاء يحرقون علم : قاهرةال .42

نظم عدد من النشطاء، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، اليوم : لينا عالء - القاهرة
الخميس بعنوان "لن تمروا"، حول توجه وفد من الحكومة اإلسرائيلية لمصر، في جولة تحضيرية، 

وحرق النشطاء علم إسرائيل، وسط  ، رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى مصر.هونتنيالزيارة بنيامين 
هتافات: "تسقط تقسط إسرائيل لن نعترف بإسرائيل"، ورددوا النشيط الوطني خالل حرقهم العلم، 

 وأشاروا إلى مفاجأة بوصول نتنياهو.
 27/5/2016، موقع رصد، القاهرة

 
 قدس عاصمة لإلعالم العربيال يقرر اعتماداإلعالم العرب  وزراءمجلس  .43

اإلعالم العرب في ختام أعمال دورته السابعة واألربعين  وزراءقرر مجلس : مراد فتحي –القاهرة 
اليوم األربعاء، اعتماد القدس "عاصمة لإلعالم العربي" وذلك تأكيدا من المجلس للقدس لما لها من 

 مكانة خاصة في قلب العالم العربي واإلسالمي.
 27/5/2016، دوحةالشرق، ال

 
 اليهود في كردستان.. دين أم سياسة؟تقرير:  .44

حتى وقت قريب كان الحديث عن اليهود في إقليم كردستان العراق أمرا غير : أمير فندي - أربيل
متداول إال في سياق تذكر أحداث تاريخية مرت بالمنطقة، لكن الحال تبدل خالل العامين 
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والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان افتتاح مكتب  الماضيين، حيث قررت وزارة األوقاف
وممثلية خاصة باليهود، لتنضم إلى مكاتب أخرى يمثل كل منها أحد األديان المعترف بها في 

 اإلقليم.
هذا األمر كان محل ترحيب معظم األحزاب الكردستانية، وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي 

ثر األحزاب التي عملت على تثبيت وجود اليهود في اإلقليم، عبر االعتراف يقوده مسعود البارزاني أك
 بوجودهم والمشاركة في مناسباتهم الدينية التي يقيمونها في كردستان.

ممثل اليهود في وزارة األوقاف ورئيس الطائفة اليهودية في اإلقليم شيرزاد مامساني، قال للجزيرة نت 
ميزة مع العائلة البارزانية، وأضاف "نحن لن ننسى كيف أنها حمتنا في إن لليهود في اإلقليم عالقة مت

منتصف القرن الماضي وحتى مطلع السبعينيات منه، وأنقذت أرواح المئات من اليهود عندما كانوا 
 يتعرضون للقتل واإلعدام والسلب في بغداد أيام الفرهود".
تان لجميع األديان، فإن اليهود حتى هذه وعلى الرغم من أجواء حرية االعتقاد التي توفرها كردس

 اللحظة يمارسون طقوسهم بشيء من السرية.
وهو أحد -هذا الوجود اليهودي في اإلقليم لم يكن محل ترحيب الجميع، فالشيخ مظهر الخراساني 

يحترم جميع الديانات، فال إكراه في الدين، لكنه اشترط أن ال  -أكبر الدعاة المسلمين في اإلقليم
ذلك الوجود باإلسالم والمسلمين، وذكر أن هناك تضخيما لوجود أتباع عدد من األديان في  يضر

 اإلقليم، واليهود منهم، وهذا التضخيم يضر بمصالح المسلمين.
 -عقب زيارة له إلى إسرائيل واللقاء بأعضاء في الكنيست-وطالب مامساني الكونغرس األميركي 
شمركة "التي تحمي المسلمين والمسيحيين واليهود والصابئة بتقديم المزيد من الدعم لقوات الب

 واإليزيديين والعرب والكرد دون استثناء".
من جانبه، قال القيادي األول لتجمع رفض التدخل في العراق عبد الرزاق الشمري، إن اليهود 

ئيل ستعترف الموجودين في اإلقليم يحاولون عقد مقايضة سياسية مع الكرد بأن يصوروا لهم أن إسرا
 بدولتهم القادمة في حال أعلنوا عنها، إذا ما تم االعتراف بوجود اليهود في اإلقليم.

وشدد الشمري على خطورة هذا االنفالت في االتصال بدول الجوار والعالم، معتبرا أن وقوف رئيس 
تجر العراق إلى  الطائفة اليهودية في اإلقليم أمام الكونغرس األميركي "هو قفزة سياسية يمكن لها أن

 الهاوية".
في هذا السياق، قال الشيخ الخراساني إن ما يجري من اتصال المسيحيين بالفاتيكان مباشرة واليهود 
بالكنيست اإلسرائيلي دون العودة إلى الحكومة وباقي األديان كل حسب هواه، أمر خطير من شأنه 
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ية واالجتماعية لشعب إقليم كردستان فسح المجال أمام دخول أجندات خارجية إلى البنية السياس
 العراق المسلم.

لكن في رده على سؤال للجزيرة نت عن عالقة اليهود الموجودين في اإلقليم بإسرائيل، قال مامساني 
"ليست للعراق عالقة مع إسرائيل، واإلقليم أيضا، وبالتالي نحن أيضا ال تربطنا أي عالقة مع 

 وم بها أفراد الطائفة إلى القدس ألداء الحج.إسرائيل"، لكنه لم ينف زيارات يق
يذكر أنه ال توجد إحصائيات دقيقة عن عدد اليهود الموجودين في إقليم كردستان العراق، لكن رئيس 
الطائفة يقول إن عددهم يصل إلى نحو خمسين عائلة تلتقي أيام السبت في معبدها الموجود في 

 إحدى ضواحي أربيل.
 26/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 أشهر ثالثةمنشأة أوروبية التمويل في الضفة خالل  120هدمت  "إسرائيل": "ألورومتوسطي"ا .45

منشأة  120أظهر تقرير حقوقي يوم الخميس بأن جرافات االحتالل هدمت أكثر من : الرأي –غزة 
 أوروبية التمويل في الضفة الغربية خالل األشهر الثالثة األولى من العام الجاري.

إلى أن العدد المذكور يفوق عدد  ار المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان في تقرير له،وأش
واتهم أطرافا  خسائر العام الماضي كاملة من تدمير لمنازل وبني تحتية بنيت بمساعدة أوروبية.

ائيلية أوروبية بـ"الصمت والتواطؤ تجاه االنتهاكات اإلسرائيلية"، مشيرا إلى أن "أعمال الهجمات اإلسر 
على قطاع غزة خالل السنوات الماضية دمرت عددا مهوال من المنشآت أوروبية التمويل والبني 

 التحتية كذلك".
وقال المرصد "إن أعمال الهدم والمصادرة اإلسرائيلية ضد المشاريع الممولة من االتحاد األوروبي 

العام الماضي لوسم منتجات تصاعدت بشكل كبير خالل الفترة الماضية بعد التحرك األوروبي في 
وأضاف في تقريره الذي حمل عنوان "مساعدات مهدرة... تدمير إسرائيل  المستوطنات اإلسرائيلية".

المتكرر لمشاريع ممولة أوروبًيا في األراضي الفلسطينية" بأن عدد عمليات الهدم شهريًا ارتفع إلى 
 .2012-2015ا بين عملية هدم م 50عملية هدم مقارنة بمعدل شهري  165معدل 

مليون  65بحوالي  2001وقدر المرصد إجمالي قيمة أموال المساعدات األوروبية المهدرة منذ عام 
مليون يورو منها على األقل كانت خسائر أوروبية خالل الهجوم على غزة صيف عام  23يورو، 
2014. 
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ار التي تلحق بالمشاريع ضعفت شفافية المعلومات المتعلقة باألضر  2012ولفت إلى أنه ومنذ عام 
الممولة أوروبًيا، بل ويتعذر الوصول إليها سواء من قبل وسائل اإلعالم أو مؤسسات حقوق اإلنسان 

 والرأي العام.
ألف منشأة فلسطينية في الضفة  50دمرت إسرائيل أكثر من  1967وبحسب المرصد، منذ عام 

نات اإلسرائيلية "التي تتعارض في األصل الغربية وشرق القدس بهدف إفساح الطريق لبناء المستوط
 مع القانون الدولي".

ودعا المرصد األورومتوسطي مفوضية االتحاد األوروبي للقيام بالتحقيقات والتحريات المطلوبة، 
ظهار البيانات المتعلقة بأعمال الهدم للجهات المختصة والصحافة والرأي العام، ومطالبة إسرائيل  وا 

وفرض العقوبات عليها إذا استمرت بهذه الممارسات، مع عدم توقف الدعم  بالتعويضات الالزمة،
 واالستثمار األوروبي.

 26/5/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 "إسرائيل"اتحاد علماء األنثروبولوجيا األمريكي بصدد التصويت على مقاطعة  .46

نثروبولوجيا األمريكي في نهاية مايو/ أيار يقرر اتحاد علماء األ أن"القدس العربي": يتوقع  –رام هللا 
 الحالي ما إذا كان سيقطع كل االتصاالت مع إسرائيل.

آالف عضو، إذا ما أقر المقاطعة، أكبر جسم أكاديمي يتخذ  10ويعتبر االتحاد الذي يضم أكثر من 
أكاديميا  20قرارا بهذه الروح. ويكشف تقرير أعده شاحر غوالن لحركة "ام ترتسو" اإلسرائيلية أن 

 إسرائيليا شجعوا االتحاد على مقاطعة إسرائيل.
األكاديميين اإلسرائيليين هم محاضرون في الجامعات وأعضاء إدارة وبعضهم  أنوجاء في التقرير 

 يحصل على راتبه من دافع الضرائب اإلسرائيلي وهم عمليا يعملون ضد أنفسهم.
االتحاد األمريكي  إلىنثروبولوجيا اإلسرائيلي برسالة وفي محاولة إللغاء الخطوة بعث اتحاد علماء األ

محاضرا إسرائيليا وهم أعضاء في حركات يسارية بدعوة لدعم  20لكنه بعد أسبوعين من ذلك خرج الـ 
وكان المؤتمر العام لعلماء األنثروبولوجيا األمريكي قد قرر في نوفمبر/ تشرين الثاني  المقاطعة. 

ضائه حول قرار فرض المقاطعة "ألنها تمنع منذ عشرات السنوات إجراء تصويت لكل أع 2015
الفلسطينيين من حقهم األساسي في الحرية والمساواة وتقرير المصير بواسطة التطهير العرقي 
واالستعمار والتمييز واالحتالل العسكري، ومنع الفلسطينيين من التعليم عبر هدم الجامعات 

 كري."والمدارس الفلسطينية بالقصف العس
 27/5/2016، القدس العربي، لندن
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 هدم االحتالل للمنازل تناقشندوة بالبرلمان األوروبي  .47
 ، أمسنظم مجلس العالقات الفلسطينية األوروبية والحزب االجتماعي الديمقراطي األوروبي: بروكسل

صة عمليات ندوة في البرلمان األوروبي حول السياسات "اإلسرائيلية" الجائرة بحق الفلسطينيين، خا
 هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية والبنية التحتية التي تمارسها سلطات االحتالل.

وفي مداخلة له، أوضح مازن كحيل، رئيس مجلس العالقات الفلسطينية األوروبية أن األمور في 
أعوام من الحصار المخالف للقانون الدولي، معتبرًا  10قطاع غزة وصلت إلى حد ال يطاق بعد 

 لحصار "اإلسرائيلي" عقابا جماعيا للفلسطينيين نتيجة لخيارهم الديمقراطي.ا
بدورهم أدلى عدد من النواب األوروبيين، الذين شاركوا في وفد مجلس العالقات إلى فلسطين مارس 
الماضي، بشهاداتهم حول الوضع في األراضي الفلسطينية، بعد عقدهم عدة لقاءات ومقابالت مع 

ُتعنى بمناهضة بناء المستوطنات "اإلسرائيلية" وهدم المنازل الفلسطينية في وقت  تجمعات ومؤسسات
 سابق خالل الزيارة.

فيما أكدت النائب آنا جومس أن االتحاد األوروبي يملك من وسائل الضغط على "إسرائيل" إلرغامها 
 في نهاية المطاف. عملية السالم لن تخدموقف هذه السياسات العدوانية ضد الفلسطينيين والتي  على

وأوضحت أن االتحاد األوروبي مطالب بتحميل دوله االحتالل المسؤولية الكاملة عن هدم المنشآت 
من حقهم  األوروبيين والذينوالبني التحتية الممولة من دول االتحاد وهي أموال دافعي الضرائب 

 حقيقة السياسات اإلسرائيلية بحق هذه المنشآت. علىالوقوف 
 26/5/2016، لفلسطيني لإلعالمالمركز ا

 
 قراطيين العام؟و بمؤتمر الديم "إسرائيل"نيويورك تايمز: هل ستنتقد  .48

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن سيناتورين عينهما المرشح : باسل درويش - 21عربي -لندن 
مبادئ  المحتمل النتخابات الرئاسة األمريكية عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز في لجنة صياغة

المؤتمر العام للحزب، انتقدا االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وغزة، حيث قاال إن صفوف وكوادر 
 الحزب الديمقراطي لم يعودوا مرتبطين بموقف الحزب التقليدي المؤيد للحكومة اإلسرائيلية.
في صياغة  ويشير التقرير إلى أن ساندرز اختار كال من كورنيل ويست وجيمس زغبي، للمشاركة

مبادئ اللجنة التي تعبر عن مواقف الحزب العامة أثناء االجتماع الرسمي للحزب في تموز/ يوليو، 
في مدينة فيالدلفيا، حيث سيتم فيه اختيار المرشح الرسمي للحزب في االنتخابات الرئاسية، التي 

 ستعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
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قوله: "لن يتم تحقيق العدالة للفلسطينيين دون إنهاء االحتالل"، وتنقل الصحيفة عن الدكتور ويست 
مشيرة إلى أن ويست يعترف بأهمية تحقيق األمن لليهود، الذين عانوا لسنوات طويلة من الكراهية، 
 لكنه يرى أن بيان الحزب يجب أن يكون متوازنا، ويعترف بمأساة الشعب الذي يقع تحت االحتالل.

عضوا، بينهم ستة عينتهم هيالري  15وجود زغبي وويست في اللجنة، التي تضم ويعلق التقرير بأن "
كلينتون، وأربعة آخرون عينتهم رئيسة الحزب، ال يعني أن مواقف ممثلي ساندرز ستتفوق، لكن 
مواقفهما ستؤثر في وحدة الحزب، فيما يتعلق بقضية حساسة تفتح للنقاش العام، خاصة أن كلينتون، 

حظا حتى اآلن، ستحاول توحيد الحزب واجتذاب الناخبين، الذين ال يريدون انتخاب  المرشحة األوفر
 دونالد ترامب".

وتذكر الصحيفة أن مواقف السيناتورين تعبر عن تحول في الحزب الديمقراطي، الذي يبدو أعضاؤه 
كز "بيو" أقل استعدادا لدعم إسرائيل كما في السنوات السابقة، الفتة إلى أن استطالعا أجراه مر 

للدراسات المسحية في نيسان/ أبريل، وجد أن من يعدون أنفسهم ليبراليين في الحزب الديمقراطي 
لديهم القابلية للتعاطف مع الشعب الفلسطيني أكثر من تعاطفهم مع إسرائيل، بنسبة تبلغ ضعف ما 

هم يتعاطفون أكثر من الليبراليين قالوا إن %40كان عليه الحال قبل سنوات، وأظهر االستطالع أن 
 إنها تتعاطف مع إسرائيل. %33مع الفلسطينيين، فيما قالت نسبة 

 26/5/2016، "21موقع "عربي 
 
 شهرا   63ألف قتيل ومليونا مصاب في  400: سورية .49

ألف شخص إضافة إلى إصابة  400 حواليأفيد أمس بارتفاع القتلى في سورية إلى ": الحياة"–لندن 
ألفًا قتلوا في سجون النظام السوري، في  60شهرًا بينهم  63تلفة خالل مليوني شخص بإعاقات مخ

وقت شن الطيران السوري أمس غارات على ريف إدلب ما أدى إلى جرح وقتل عشرات. وبارك 
 جهات سياسية ونشطاء االتفاق بين فصيلين معارضين لوقف االقتتال في الغوطة الشرقية لدمشق.

إلنسان" أمس: "انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في أطراف بلدة سراقب وقال "المرصد السوري لحقوق ا
بريف إدلب الشرقي، فيما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة الناجية وقرية 
الكندة بريف جسر الشغور الغربي، من دون أنباء عن خسائر بشرية. وقصف الطيران الحربي منطقة 

بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي ما أدى إلى استشهاد مواطن على سوق للمواشي في أطراف 
 جريحًا". 20األقل وسقوط نحو 

من جهته، أفاد موقع "كلنا شركاء" المعارض بأن "طائرات حربية تابعة لقوات النظام، أغارت اليوم 
ي المدينة، )أمس( على مدينة سراقب بالصواريخ المحملة بالقنابل العنقودية، مستهدفة سوق الغنم ف



 
 
 
 

 

 38 ص             3946 العدد:        27/5/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

صابة أكثر من  آخرين بجروح"، الفتًا إلى "مقتل خمسة  15ما أدى إلى مقتل مدني على األقل، وا 
 مدنيين، وهم أربعة أطفال وامرأة، جراء غارات جوية استهدفت قرى وبلدات ريف إدلب".

في حماة المجاورة، قال "المرصد": "ال يزال سجناء سجن حماة المركزي مستمرون في تنفيذ 
االستعصاء داخل السجن، مطالبين بتنفيذ المطالب التي اتفقوا عليها سابقًا مع سلطات النظام، فيما 
يحاول األخير من خالل التفاوض تهدئة السجناء، وسط معلومات عن إفراج سلطات السجن عن 

ان معتقاًل من المواطنات واألطفال والفتي 15عدد من السجناء". وأضاف أن "سلطات النظام سلمت 
من ريف حمص الشمالي إلى فصائل في المنطقة بإشراف من الهالل األحمر، بعد تسهيل الفصائل 

شخصًا على األقل من قوات النظام والمسلحين الموالين  47لفريق الهالل األحمر عملية سحب جثث 
ية الزارة لها ومدنيين، ممن قتلوا خالل الهجوم من قبل جبهة النصرة وفصائل إسالمية ومقاتلة على قر 

 بأقصى ريف حماة الجنوبي".
في الجنوب، قال نشطاء معارضون إن قوات النظام حشدت قواتها القتحام مدينة داريا جنوب غربي 
دمشق بعد يوم من إعالن موسكو تمديد الهدنة في ريف دمشق ثالثة أيام. وأفاد "المجلس المحلي 

يدة من قوات األسد القتحام المدينة مدعومة لداريا" على صفحته في "فايسبوك" أمس بـ "محاوالت جد
 عنيف يستهدف أحياء المدينة السكنية". أرض-بعدة آليات تترافق بقصف مدفعي وصاروخي أرض 

شاحنات تحوي  6وقال "المرصد السوري" إن ناشطين رصدوا "دخول قافلة مساعدات مؤلفة من نحو 
الهالل األحمر السوري إلى مدينة دوما في  موادًا غذائية ومساعدات إنسانية وحليب أطفال بإشراف

 الغوطة الشرقية".
ذ رحب "المجلس اإلسالمي السوري" الذي يشكل مظلة للفصائل المقاتلة باالتفاق بين "جيش  وا 
اإلسالم" و "فيلق الرحمن" لوقف االقتتال بينهما في غوطة دمشق، قالت "الهيئة العامة في الغوطة 

ي على وثيقة إعالن المبادئ الموقعة مؤخرًا من قائدي فصيلي جيش الشرقية" في بيان إنها "تثن
اإلسالم وفيلق الرحمن وتشكر كل الجهود التي سعت لرأب الصدع وتعبر عن االرتياح العام لدى 
نها تشجع الفصائل على تنفيذ  أهالي الغوطة الذي ظهر نتيجة البدء بتنفيذ المبدأ األول من الوثيقة وا 

 علنة في أسرع وقت ممكن".مضمون المبادئ الم
وأشارت "الهيئة" إلى "الثوابت الواردة في النظام الداخلي والتي تبنتها القيادة العسكرية الموحدة والهيئة 
العامة" بينها "وحدة سورية أرضًا وشعبًا ورفض مشاريع التجزئة والتقسيم ورفض أي تواجد عسكري 

ة قطاع إداري من محافظة ريف دمشق والتي أجنبي على األرض السورية" وأن "الغوطة الشرقي
بدورها جزء من الجمهورية العربية السورية وأهالي الغوطة وسكانها المقيمون والمهجرون جزء من 

 الشعب السوري".
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وشددت على أن "المكون العسكري هو جزء أساسي من معادلة الصمود والتغيير والحماية لألرض 
الثورة المدنية والعسكرية في القرار السياسي العام من دون والشعب ومشاركة جميع قوى ومكونات 

إقصاء أو تهميش" وأن "األمن الداخلي والسلم المجتمعي ومحاربة الجريمة ومالحقة المجرمين من 
اختصاص مؤسسة الشرطة المدنية وتحت إشراف القضاء وحرمة استخدام السالح ألغراض خاصة 

 خلي بين الفصائل ووجوب حل النزاعات باالحتكام إلى القضاء".أو مصالح فئوية وحرمة االقتتال الدا
إلى ذلك، أصدر "المرصد" تقريرًا مفصاًل عن عدد القتلى في السنوات الخمس الماضية، موضحًا: 
"ال تزال الدماء مستمرة في النزيف اليومي على األرض السورية، وال يزال القتل وسفك دماء أبناء 

النطالقة الثورة  63متواصاًل في معظم المحافظات السورية، في الشهر الـ الشعب السوري واالقتتال 
 18منذ سقوط أول شهيد في درعا في الـ  282283السورية إذ ارتفعت حصيلة خسائره البشرية إلى 

 من أيار )مايو(". 26، وحتى فجر 2011من آذار )مارس( من العام 
 9106طفاًل و 14040ن من ضمنهم ما ال يقل عن عدد الشهداء المدنيي 81436وأوضح: "ارتفع إلى 

إناث. كما ارتفع عدد المقاتلين من الفصائل المقاتلة واإلسالمية وقوات سورية الديموقراطية التي 
"، إضافة إلى "ارتفاع الخسائر البشرية في صفوف قوات 45986تشكل الوحدات الكردية عمادها إلى 

 "56609النظام السوري إلى 
، 1247صد": "ارتفعت أعداد الخسائر البشرية في صفوف قوات حزب هللا اللبناني إلى وتابع "المر 

من الموالين للنظام من الطائفة الشيعية من جنسيات إيرانية وأفغانية وجنسيات آسيوية  4600مقابل 
ثانية باإلضافة إلى جنسيات عربية ولواء القدس الفلسطيني ومسلحين من جنسيات عربية"، إضافة 

ألفًا من جنسيات لبنانية وعراقية وفلسطينية وأردنية وخليجية وشمال أفريقية ومصرية ويمنية  47" إلى
وسودانية وجنسيات عربية ثانية، إضافة إلى مقاتلين من الجنسيات الروسية والصينية واألوروبية 

ممن يقاتلون في صفوف  والهندية واألفغانية والشيشانية والقوقازية واألميركية واألسترالية والتركستانية
تنظيم "داعش" وجبهة النصرة والحزب اإلسالمي التركستاني وتنظيم جند األقصى وتنظيم جند الشام 

 والكتيبة الخضراء وجنود الشام الشيشان والحركات اإلسالمية".
ألف معتقل، داخل هذه األفرع وسجن  60وكان "المرصد" أشار إلى "استشهاد ما ال يقل عن 

الل األعوام الخمسة الفائتة، إما نتيجة التعذيب الجسدي المباشر، أو الحرمان من الطعام صيدنايا خ
أطفال دون سن الثامنة عشر،  110معتقاًل، بينهم  14464والدواء، حيث تمكن من توثيق استشهاد 

 مواطنة فوق سن الثامنة عشر، منذ انطالقة الثورة السورية". 53و
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من السوريين، أصيبوا بجروح مختلفة وا عاقات دائمة، وشرد أكثر من مليونين  حواليوتابع: "هناك 
مليونًا آخرين منهم، بين مناطق اللجوء والنزوح، ودمرت البنى التحتية والمستشفيات والمدارس  11

 واألمالك الخاصة والعامة في شكل كبير جدًا".
 27/5/2016، الحياة، لندن

 
 السالم الدافئ رشاوي  .51

 تاحسيف الدين عبد الف
لدوٍل كثيرة، حتى يمكن أن يضفي شرعنًة على انقالبه، يقوم  رشاوي يقوم المنقلب، كل وقت، بتقديم 

بذلك بشراء صفقات من السالح أو بالتنازل عن حقوق، أو ببيع أرٍض أو بتقديم تنازالٍت من كل 
ار سلطانه شكل. إنه يحاول بذلك أن يجعل من هذه الدول التي تساعُده صاحبَة مصلحٍة في استقر 

وحكمه، ويبدو ذلك جليًا في أمرين مهمين، وقعا في اآلونة األخيرة، أمٌر يتعلق بخطاٍب يمكن تسميته 
السالم الداف،، وبقرٍض أصدر به قرارًا جمهوريًا مع روسيا بلغ خمسة وعشرين مليارًا من الدوالرات. 

لتعلن عن أمٍر خطير، أن قائد بين هذا الخطاب والقرض، تأتي الرشاوى، معنويًة كانت أم مادية، 
َن انقالبه، مهما كان الثمن، سواء تعلق هذا الشأن بانبطاٍح في عالقته مع  االنقالب يريد أن ُيشْرع 

 إسرائيل، أو في عقد ديوٍن تكبل مصر في قادم األيام. 
وعًا عشية الذكرى الثامنة والستين للنكبة في فلسطين، أثارت تصريحات المنقلب، في افتتاحه مشر 

للطاقة في صعيد مصر، استياء من الشعب المصري بكل فئاته، إذ دعا فيه إلى السالم الداف، مع 
إسرائيل. وفي حقيقة األمر، سبقت هذا التصريح الذي أدلى به في أسيوط، في مكاٍن اتشح بألواٍن 

زيارة محمد دحالن، تمثل ألوان العلم اإلسرائيلي نفسها، زيارٌة عابرٌة قام بها توني بلير، وأعقبتها 
ليؤشر ذلك إلى أن هذا الخطاب عن السالم الداف، لم يصدر عفوًا، لكنه كان خطابًا متعّمدًا من 
المنقلب. ومبعث موضع االستغراب في هذا المقام أن هذا الخطاب يصدر من على أرض صعيد 

له على مّر مصر، إذ تصّور الناس أنه سيتحدث عن مشكالت الصعيد وعن مظلومياته، وعن إهما
الزمان من جميع من حكموا مصر، إال أنه، في حقيقة األمر، وّجه خطابه للكيان الصهيوني، ولم 
يكن غريبًا أن قوبل هذا الخطاب بترحاٍب شديٍد من نتنياهو، والذي وصف هذا الخطاب بالمشّجع، 

 كما أكد أنه يستلهم الشجاعة من هذا الرجل. 
، فإنما تعني، في حقيقة األمر، أنه "أجبن الجبناء"، فأي حينما تتحّدث إسرائيل عن شجاعة  أيّ  عربيٍّ

مدٍح يكون بعكسه، مناط ذلك تحقيق مصالح إسرائيل التاريخية والثابتة، وما يمثله ذلك من انبطاٍح 
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حقيقي، بكونه ترسًا في آلة إسرائيل الجهنمية، لتحقيق أهدافها، إنها الشجاعة الزائفة، حينما تصف 
 بمن يكون في خدمتها، ويشكل أداًة لخدمة أغراضها وأهدافها. إسرائيل 

بّشَر المنقلب بتحقيق سالٍم أكثر دفئًا، حينما يستطيع حل القضية الفلسطينية. لم يقل، في حقيقة 
األمر، ما هو الحل، لكنه، قبل أشهر، كان قد صّرح بأن "المزاج العدائي والتشكيك تضاءال بالسالم 

تصريٌح قوبل باستهجاٍن واسع، آنذاك، إذ جاء في وقٍت، لم تكّف فيه آلة الحرب مع إسرائيل"، وهو 
اإلسرائيلية عن استهداف الفلسطينيين، واستهداف قطاع غزة، غير مرٍة، بضرباٍت وتوغالت عسكرية، 
وكذلك في ظّل تمدد النشاط السرطاني االستيطاني الصهيوني وتوغله وانتشاره، كما أدلى بحديٍث 

، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، الصيف الماضي،  صحفيٍّ
 بضرورة "توسيع دائرة السالم مع إسرائيل، لتشمل عددًا أكبر من الدول العربية".

بات هذا التبشير بهذا السالم الداف، مكافأة مجانية لنتنياهو، ال نعرف أي مقابل يمكن أن يحصل 
حكام حصارها، وفي عليه عبد الفتاح ال سيسي سوى أنه يمارس خطًا ثابتًا في التضييق على غزة، وا 

اتهام حركات المقاومة الفلسطينية بأشكاٍل ودرجاٍت مختلفة، مطلقًا كالب إفكه اإلعالمي الذين 
 يسّبون ويهجون، ليل نهار، فصائل المقاومة الفلسطينية، خصوصًا حركة حماس. 

تًا لمماألة إسرائيل، باعتبارها جواز المرور الذي يشكل الرضا السامي، إذ لم يكن هذا كله إال خطًا ثاب
يضغط الكيان الصهيوني من أجل مساندة هذا النظام االنقالبي، ودعمه من دول غربية، ومن 
الواليات المتحدة األميركية، وبدت الصحافة اإلسرائيلية تعلن على صفحاتها أنَّ السفير اإلسرائيلي في 

ا كان حبيسًا خلف أسوار السفارة خالل عهد حسني مبارك، أصبح من جلساء المنقلب، مصر، بعدم
ويلتقيه )أي السفير( عدة مرات، بل أكثر من ذلك، جاءت أقبح مجاملة قدمها السيسي بإطالق سراح 

 عودة الترابين الذي دين بالتجسس قبل خمسة عشر عامًا في السجون المصرية. 
ق بمفهوم السالم الداف، الذي ال يشكل إال إعالنًا باالنبطاح الكامل، كان هذا هو السياق الذي يتعل

المنقلب عّرابًا له في منطقة الشرق األوسط، وفق عملياٍت ثابتٍة صار ُيعّبر عنها بالتعاون األمني مع 
مصر، وهي، في حقيقة األمر، أكثر من ذلك، إذ تشكل حلفًا حقيقيًا، من لحظات االنقالب الذي 

عاموس جلعاد بـ"معجزة أمنية"، إن ما كشفه تقرير ألحد المواقع اإلسرائيلية، في العام وصفه 
الماضي، والذي أكد "أن السيسي أكثر المسؤولين األجانب تواصاًل عبر الهاتف مع نتنياهو بصورة 
ع غير معلنة". إنه االنبطاح االستراتيجي الذي يريد المنقلب مد الخط على نهايته، في العالقة م

الدول العربية األخرى، وذلك ضمن خطاٍب متحٍد ومتشابه، حول المصالح المشتركة المتمثلة في 
مكافحة اإلرهاب. وفي يناير/ كانون الثاني، في مفتتح العام، كشفت صحيفة معاريف اإلسرائيلية 
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قوله إن النقاب عن أن إسرائيل تقدم دعمًا للجيش المصري في سيناء، وهو ما يتباهى به المنقلب، ب
 قواته صارت تدخل سيناء لمقاومة اإلرهاب، على حد قوله من دون استئذان. 

ماذا يعني السالم الداف، إال محاولة من المنقلب للقيام بكل ما من شأنه حرث األرض، لتطبيٍع كامل 
 لمصلحة الكيان الصهيوني، والقضاء قضاًء مبرمًا على كل أشكال المقاطعة الرسمية وغير الرسمية،
وبما يمهد إلقرار كامٍل بالغصب اإلسرائيلي، ومن دون أدنى تنغيص على الكيان الصهيوني برّد 
بعض الحقوق، أو إيقاف االستيطان أو توقف، حتى عن كل االنتهاكات التي تتعلق بتهويد بيت 
المقدس، واالعتداء المتكرر على حرمة األقصى، من جحافل صهاينة يقومون بذلك كله في حماية 

ش الكيان الصهيوني، وتواطؤ وصمت عربيين مريبين، ينتفض هؤالء المرابطون من أهل القدس، جي
ليدافعوا عن األقصى بصدور عارية، من دون أي سند. ومع ذلك، يخرج بعض المتصهينة، في 

 مصر وفي بالد العرب، ليتحدثوا عن كل أشكال التطبيع مع إسرائيل. 
المعنوية التي يقدمها السيسي، من خالل مقولة السالم الداف،،  إذا أردت أن تتعّرف على حجم الرشوة

فإن عليك فقط أن تلح  وتطلع على موقع صحيفة يديعوت أحرنوت منذ يومين، إذ يعّبر كاتبان "أن 
السيسي يدرك حجم الدور الذي تقوم به إسرائيل، من أجل مراكمة شرعية دولية لنظامه"، ويكشفان أن 

رجية واألمن التابعة للكنيست اإلسرائيلي، برئاسة الليكودي تساحي هنغبي، جميع أعضاء لجنة الخا
أكدوا، في زيارتهم واشنطن وأمام ُصّناع القرار والمشرعين األميركيين، على أهمية الدور اإليجابي 

 الذي يقوم به نظام السيسي في مواجهة اإلرهاب. 
للكيان الصهيوني، إلضفاء شرعنة على  السالم الداف، هو الرشوة الكبرى التي يقدمها المنقلب

 غصبه، غاصبان يتحدثان لغًة واحدًة غاصب األرض وغاصب الحكم.
 27/5/2016، العربي الجديد، لندن

 
 ليبرمان.. مكافأة إسرائيل للسيسي .51

 وائل قنديل
فور اإلعالن عن اتجاه حكومة االحتالل الصهيوني لتعيين ليبرمان وزيرا للحرب، عقب خطاب 

في خيمة أسيوط الزرقاء، اعتبر محللون ومعلقون تلك الخطوة ردا مهينا من رئيس الحكومة السيسي 
 بنيامين نتنياهو على السيسي، الذي عرض سالما دافئا، بالمجان، على اإلسرائيليين.

بنى بعضهم هذا الرأي على مجموعة من العناصر، بعضها يخص شخصية أفيجدور ليبرمان، 
رف، منها أنه الرجل الذي هدد يوما بتدمير السد العالي، وكذلك هو األكثر اليميني الصهيوني المتط

غال وكراهية ضد الشعب الفلسطيني، واألشد شبقا لقصف غزة وهدم، وصاحب اآلراء العنصرية 
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المعروفة تجاه الفلسطينيين والعرب عامة.. ويخلص هؤالء إلى أن طرح اسمه وزيرا للحرب، في 
ة وساخنة، هو صفعة لعبد الفتاح السيسي واستهانة بمبادرته، وكأن لحظة سالم سيسية، حميمي

األخير يمثل تصورا أو طرحا مغايرا ومناقضا ألفكار واتجاهات ليبرمان، أو أنهما ضدان مختلفان، 
 وهو ما تنفيه كل المجريات والتطورات المتالحقة.

ف، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" هناك معطيات ال ينبغي إهمالها عند التوقف أمام ليبرمان، المتطر 
اإلسرائيلي غير المسبوق، والذي  -ومنها أن تعيينه وزيرا للحرب، يأتي في سياق التقارب الروسي

تجسد في عديد من المواقف، في مقدمها التنسيق والتعاون في الحرب التي يقودها الروس في سورية 
سية والذي وتصفه وسائل اإلعالم في بلد لتثبيت حكم بشار األسد، فالوزير الجديد ذو األصول الرو 

المنشأ بـ"البعبع الروسي" يعبر عن لحظة مفصلية في نضوج العالقات بين موسكو وتل أبيب، بدأت 
والتي تطرق جزء كبير منها إلى أوضاع  2012بشائرها منذ زيارة بوتين إلى الكيان الصهيوني، عام 

 من أصول سوفييتية. اإلسرائيليين
مع ليبرمان في أمور كثيرة، تتجاوز كون السيسي حقق رغبة قديمة للوزير الصهيوني  السيسي يلتقي

خراجه من الخدمة، من دون طلقة رصاص واحدة، كما أعلن  المتطرف، وهي تدمير السد العالي، وا 
وزير كهرباء السيسي، صراحة، فالثابت أنه يشاطره تلك الكراهية المرضية لقطاع غزة وللمقاومة 

ذا كان السيسي يستمتع بقصف وتدمير كل بيت مقاوم في غزة، كما وصف معلق الفلسطيني ة، وا 
صهيوني، فإن ليبرمان هو من دعا خالل الحرب إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة لتدميره 

 بالكامل والتخلص من وصف العالم إلسرائيل بدولة احتالل.
إلى أن تصعيد ليبرمان وزيرا للدفاع في دولة هذا األمر دفع المعلقين اإلسرائيليين إلى الذهاب 

االحتالل يعني مزيدا من الشراسة ضد الفلسطينيين، خصوصا مع استمرار التعاون بين تل أبيب من 
جانب، وكل من القاهرة وعمان من جانب آخر، ما يعني بالنهاية مزيدا من الحصار المفروض على 

إسرائيل، وكلفت السيسي باإلعالن عنه في خطاب صانع القرار الفلسطيني، حتى يرضخ لما تريده 
 أسيوط.

يمكنك أن تضيف إلى ذلك أن ليبرمان روسي بوتيني، بحكم العرق والمولد، والسيسي بوتيني، بحكم 
التبعية والمصلحة الشخصية، فال غرابة إذن أن يتزامن تصعيد نجم اليمين الصهيوني المتطرف، 

االنقالبي المتطرف في مصر، داخل بحيرة القرض الروسي، أو وزيرا للدفاع، مع تعويم نجم اليمين 
 باألحرى إغراق مستقبل مصر في خضم االرتهان االقتصادي الكامل للمشيئة الروسية.

وعلى ذلك، فإن الوقائع على األرض تنطق بأن السيسي أقرب من حيث القيم واألفكار إلى وزير 
تالي ليس من قبيل الغلو أو التعسف أن نرى في تعيين الحرب الجديد، منه إلى بنيامين نتنياهو، وبال
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ليبرمان مكافأة من الدوائر اإلسرائيلية للجنرال السيسي، وليس عقوبة فورية أو نزوعا إلحراجه، أو ردا 
غليظا على مبادرته البائسة، هذا إن اعتبرنا أن ما جاء به في أسيوط هو من عندياته، وليس نصا 

 "خطبة الكهرباء".يقرأه في ربية، لكي عبريا ترجموه له إلى الع
ويضيف لنا السفير اإلسرائيلي األسبق في القاهرة تسفي ميزئيل دليال آخر على هذا التماهي التام 

"ليبرمان" حين يحذر وسائل اإلعالم  "السيسي" واليمين الصهيوني المتطرف بين اليمين االنقالبي
عميل لهم، مشددا على أنه من مصلحة الصهاينة أن اإلسرائيلية من االستمرار في تناول السيسي ك

"السيسي يقدم لنا خدمات جليلة، فلم يحدث أن  يتم النظر إلى رجلهم في مصر بإيجابية، ويقول نصا
 ندد بأي عمل قمنا به ضد الفلسطينيين".

 باختصار شديد: ليبرمان والسيسي يد واحدة، ومعهما نتنياهو.
 26/5/2016هافينجتون بوست عربي، 
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سعد عبد الرحمنأد.   
، يلح  وفق سياسيين ومحللين إسرائيليين، أن 2016 – 2015من يتابع معالم الواقع اإلسرائيلي في 
 الدولة الصهيونية تواجه سنوات سيئة: 

يقود « استيطان»ى األرض من استعمار/ أفق مسار المفاوضات عبر فرض الوقائع عل انسدادأواًل، 
 إلى الدولة ثنائية القومية.

ثانيًا، تراجع العالقات األمريكية اإلسرائيلية: فرغم التملق السياسي المتصاعد من المرشحين للرئاسة 
األمريكية، فإن الشر  ما عاد يقتصر على معسكر الديمقراطيين إذ شمل معسكر الجمهوريين أيضًا. 

سواء في الواليات المتحدة أو في بقية أنحاء « الجالية اليهودية»لشر  وصل، ثالثًا، إلى بل إن ذلك ا
 العالم.

نجحت باستقطاب آالف المؤيدين، ونقلت قادة  (BDS)ورابعًا، حركة مقاطعة االحتالل حول العالم 
وا عالمية الدولة الصهيونية من حالة الغضب إلى حالة قلق عقب تسبب تلك الحركة بخسائر سياسية 

 واقتصادية ومعنوية مهمة للدولة الصهيونية.
، األمر «المستوطنات»وضع المفوضية األوروبية ملصقات تميز المنتجات الوافدة من  وخامسًا،

الذي أثار غضبًا واسعًا اعتبرته القيادة اإلسرائيلية نوعًا من أشكال العقوبات أو المقاطعة. هذا كله، 
 سوء الوضع داخليًا وخارجيًا.كي ال نذكر معالم أخرى عن 
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الفلسطينية منذ أكثر من ثمانية أشهر حيث اعتبرها « هبة ترويع اإلسرائيليين»في األثناء، ظهرت 
سياسيو وجمهور اليمين واليمين المتطرف إرهابا صرفا يقف وراءه تحريض من الرئيس الفلسطيني 

اجهتها، بل هم يرونه متابعة للجهد والفصائل الفلسطينية واإلعالم، مقترحين حلوال عسكرية لمو 
الفلسطيني والعربي واإلسالمي إلبادة اليهود!! بالمقابل، ظهر موقف األجهزة األمنية اإلسرائيلية التي، 
ن كانت الشريكة في كل الجرائم التي ارتكبتها إما عبر مبادراتها أو تنفيذها قرارات السياسيين، فإنها  وا 

من مواصلة طريق التصعيد مع الفلسطينيين، معتبرة أن كل الخطوات اليوم تحذر قيادتها السياسية 
التصعيدية التي تقرها حكومة )بنيامين نتانياهو( اليمينية لن تحقق أي هدف سوى تحفيز الفلسطينيين 
أكثر على مواصلة هبتهم. كذلك، يحاول باحثون ومراقبون إسرائيليون إقناع قيادتهم أن الشعور 

د الوطني واالقتصادي والشخصي هو المغذي للهبة، وأن الحل يجب أن يكون الفلسطيني باالضطها
« الشعبي»سياسيا وليس عسكريا. وهؤالء يطالبون في كتاباتهم بضرورة وقف السعار اليميني 

اإلسرائيلي وفي إجراءات حكومتهم، وينادون بعدم اللجوء إلى اإلعدام الميداني الذي يزيد عدد 
سماح لإلعالم بنقل صور ما يجري باعتباره مصدر إلهام للشباب الضحايا، وكذلك عدم ال

 الفلسطيني، مع متابعة انتقاد )نتانياهو( باعتباره يبحث عن العالج العنيف قبل معرفة المرض.
إسرائيل تقوم بإذكاء نار الهبة الفلسطينية يوميا بمقارفاتها وعلى قاعدة أن الدم يستولد الدم، مثلما هو 

الحقد، والقمع يستولد الكفاح، بخاصة وأن هذه األمور أصبحت تمس الجانبين الوطني الحقد يستولد 
، أوال: في «الهبة». وتتجلى هذه المقارفات، الساعية لقتل األقصىوالديني فيما يحدث في المسجد 

تكثيف عمليات التنكيل واالعتقاالت واإلعدامات الميدانية، والحصار االقتصادي الخانق، وتدمير 
زل منفذي عمليات، وسحب اإلقامات من مواطني القدس، واستهداف أطفال الحجارة قتال واعتقاال، منا

قامة الحواجز على مداخل القرى والبلدات والمدن واقتحامها، والسكوت على، بل تشجيع، قطعان  وا 
 الخ.… في اعتداءاتهم« المستوطنين»المستعمرين/ 

، وهي الحركة «عن القانون » 48في فلسطين « اإلسالمية الحركة»ثانيا: إخراج الجناح الشمالي في 
عاما، مستهدفين ليس الحركة اإلسالمية بمفردها بل  20التي تدير حملة )األقصى في خطر( منذ 

 .48كل فلسطينيي 
 «.يموتون هباءا»للفلسطينيين، عبر اإلعدامات الميدانية، أن أبناءهم  "البرهنة" ثالثا:

لميزان غير المتوازن، نرى الفلسطينيين في االتجاه المعاكس مصممين مقابل كل ما سبق، ورغم ا
عبر مطالبهم: أوال، تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف « الهبة»على ديمومة 

التنسيق األمني مع قوات االحتالل، والعودة إلى الوحدة الوطنية بعد تجاوز االنقسام الفلسطيني/ 
ثانيا، تفعيل الدور العربي/ اإلسالمي، دوال وشعوبا. ثالثا، تعميق التعاون مع قوى  الفلسطيني البائس.
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عودة  . رابعا،BDSحول العالم  اإلسرائيليالتضامن الدولي، وعلى رأسها حركة مقاطعة االحتالل 
الفصائل الفلسطينية لسابق عهدها النضالي عبر اإلسهام في إيجاد إطار قيادي موحد لضمان 

 وعدم االكتفاء بالموقف اإلعالمي اللفظي الممجد!!« الهبة»ديمومة 
( عملية 282ووفق إعالم الدولة الصهيونية جرى تنفيذ )«. الهبة»لقد مرت ثمانية أشهر على 

ومحاولة لتنفيذ عمليات خطيرة، كما تصفها حكومة اليمين المتطرف، كان معظمها عمليات إطالق 
 –الشاباك »( آخرين بجروح، فيما زعم 342ائيليًا وأصيب )( إسر 34نار ودهس وطعن، قتل خاللها )
، 2015( عملية منذ بداية العام 290والجيش أنهما أحبطا أكثر من )»جهاز األمن العام اإلسرائيلي 

ن كان ثمة من رأى انخفاضًا في العمليات 15( عملية اختطاف، و)25منها ) ( عملية استشهادية. وا 
ال االستخبارات واألمن وصفوا هذا التراجع بالمؤقت الذي قد ينقلب الفلسطينية، فإن عددا من رج

الماضي تؤكد ذلك غير أن  األسبوعخالل يوم واحد أو حتى ساعات قليلة. وأحداث ومعلومات 
، األمر الذي أبقاها في «الهبة»المحزن فعاًل يتجلى في غياب توافق فلسطيني حول أهداف وآفاق 

الذي كان يمكن أن يتطور نحو هبة شاملة.. والبد من حدوث ذلك طال دائرة الفعل الشعبي الفردي 
 الزمان أم قصر.

 27/5/2016، الرأي، عّمان
 
 ال تقلقوا ستكون حرب جديدة مع الفلسطينيين واللبنانيين.. ولن تغير شيئا .53

 كوبي نيف
ذاال تقلقوا، كل شيء سيكون على ما يرام، ستكون حرب،  الربيع لم تكن في هذا الصيف ففي  وا 

القادم. وسبب ذلك ليس ألن افيغدور ليبرمان سيكون وزيرا للدفاع. هذا هو الواقع ببساطة، على 
في السنوات العشرة الماضية. كل عامين أو ثالثة أعوام بالمعدل توجد لنا حرب، وليس مهما  األقل

 من يكون رئيس الحكومة أو وزير الدفاع والى أي حزب ينتميان.
)كاديما(، وزير  أولمرت أهودحرب لبنان الثانية. رئيس الحكومة  – 2006الجافة:  اإلحصاءاتواليكم 

الرصاص “ – 2008ونحو ألف لبناني.  إسرائيليا 165الدفاع عمير بيرتس )العمل(. وقد ُقتل فيها 
 13باراك )العمل(. وقد ُقتل فيها  أهود)كاديما(، وزير الدفاع  أولمرترئيس الحكومة ”. المصبوب

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو )الليكود(، ”. عمود السحاب“ – 2012فلسطينيا.  1300و يلياإسرائ
 – 2014فلسطينيا.  50و إسرائيليينباراك )االستقالل(. وكان فيها ستة قتلى  أهودوزير الدفاع 

تل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو )الليكود(، وزير الدفاع موشيه يعلون. وقد قُ ”. الجرف الصامد“
 فلسطينيا. 2200و إسرائيليا 72فيها 
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 2016. وألن الواقع لم يتغير بعد أي حرب من هذه الحروب، بل العكس، ففي اإلحصاءاتهذه هي 
 ليس له أي صلة بليبرمان. األمرستكون حرب. وهذا  2017أو 

شخص الحرب ايضا لن تندلع بسبب ليبرمان. بل ستبدأ، كالعادة، كما في الحروب السابقة بسبب 
نت عدة مرات من أجل ييقوم باختطاف و/أو قتل جنود أو مواطنين. وكرد على ذلك سيجتمع الكاب

الظهور وكأنهم عقالنيين وجديين. وفي نهاية المطاف سيقررون، وليس مهما من يجلس هناك، 
الحرب. وسيعلنون لألمة، كالعادة، أنه في هذه المرة  إلى إدخالناالجيش في مهمة. أي  إدخال

كل شيء يحدث، كالعادة، بالضبط ”. والتهديد والخطر بمرة واحدة والى األبد اإلرهابنقضي على س“
 حسب ما هو مكتوب.

الحرب ويقف مثل رجل  أثناءالعادية، يتحد  األيامبجموعه، المنقسم والمتخاصم في  إسرائيلشعب 
محظور “بنت جبيل.  الذين ينقضون على قلب جباليا أو اإلسرائيليجانب جنود الجيش  إلىواحد 

 إلىمن قام ليقتلك، بادر “ أيضاولن ننسى ”. الدم اليهودي لن يكون مستباح“و ” لإلرهابالخضوع 
 هذه هي الحكمة القديمة والجيدة.”. قتله

رؤساء المعارضة، اسحق هرتسوغ ويئير لبيد، أو من سيكون حينها، كل واحد على حدة بالطبع، 
ب المتبع. المؤتمرات الصحفية في معالوت أو سدروت، وهذا سيقف وهو يلبس الزي العسكري حس

في هذا الوقت علينا أن نترك الخالفات جانبا وأن نتحد ونقف ونهدد “حسب الظروف، وسيعلنان أنه 
 ”.ونضرب

يعلون وتعيين ليبرمان وزيرا للدفاع، سيهدأ  إقالةعندها ستبدأ الحرب. والغضب الذي نراه اآلن بسبب 
 وكأنه لم يكن.

االمر المؤكد هو أنه يحتمل، نظرا ألن وزير الدفاع هو ليبرمان وليس يعلون، أن تكون الحرب 
 القادمة أكثر تصميما وأكثر قوة وأكثر ضحايا وأكثر من أي شيء آخر.

بالضبط، ولكن هناك شيء واحد واضح وهو أنه في نهاية المطاف  األرقامال نعرف ماذا ستكون 
النار، بعد خرقه مرتين أو ثالث مرات من قبلنا وقبلهم. وكل واحد  قإطالسيتم االتفاق على وقف 

سابق عهده مدة عامين أو ثالثة. وهكذا  إلىمن ناحيته سيعلن انتصاره. وبعدها يعود الوضع 
 دواليك. وليس مهما من سيكون في حينه رئيس الحكومة أو وزير الدفاع.

 في ميدان المعركة. األحداث ال تغادر يا روني دانييل، ألنه سيكون عليك تغطية
 26/5/2016هآرتس 
 26/5/2016، رأي اليوم، لندن
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 اختبار ليبرمان األول .54
ليكس فيشمنأ  

، األمنيمكن منذ االن التخمين بالشعار االنتخابي التالي الفيغدور ليبرمان لرئاسة الوزراء: قوي في 
زراء ووزير الدفاع الجديد توافق مرن في السالم. ثمة أكثر من تلميح على أنه يوجد بين رئيس الو 

على مواصلة المسار لتسوية إسرائيلية ـ فلسطينية، كجزء من تسوية شاملة مع العالم العربي بقيادة 
 مصر.

صحيح أن التعهد الذي قطعه نتنياهو للرئيس المصري السيسي كي يشرع علنا بهذه الخطوة مع 
في  األقليوني، ولكن يتبين أن المسار ـ على العالم العربي، كانت مفصلة على قياس المعسكر الصه

الحديث  األقلمستوى النوايا ـ يبقى على حاله. ليبرمان في الداخل، يمكن مواصلة الدحرجة، وعلى 
 عن التسوية.
الماضي نقل المصريون تحفظاتهم على تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع. ويوم  األسبوعفي منتصف 

توني بلير في  أعدهايسي لتهدئة روعه: المبادرة السياسية التي الجمعة الماضي هاتف نتنياهو الس
بالتعاون مع مندوب رئيس الوزراء، المحامي اسحق مولكو، مستمرة كما كان  األخيرة األشهر
 مخططا.

وحسب مصادر مصرية، كرر نتنياهو في الحديث االلتزامات اإلسرائيلية التي قطعت للرئيس 
، والتي دعا فيها إسرائيل والفلسطينيين إلى اللقاء في مؤتمر أيار 17 المصري عشية كلمته العلنية في

الوزراء الجدد في حكومته الموسعة اليمين  أداءيبحث في التسوية السلمية، بل وتعهد بأنه فور 
 القانونية سيعود ويصرح علنا عن تأييده للخطوة التي يقودها السيسي.

لحديث بين الرجلين، اخذوا االنطباع بان نتنياهو شخصيات في القيادة المصرية، قرأوا محضر ا
مقرب  أعلن، اإلحساسيتحدث ايضا على لسان شريكه الجديد ـ ليبرمان. ولعله من أجل تعزيز هذا 

. والمبادرة اإلقليمية، بان ليبرمان ملتزم بالمبادرة األحديوم  إذاعيليبرمان، موشيه ليئون، في بث 
 األسبوعيا هي تلك التي يقودها السيسي. وبالمناسبة، زار في بداية الوحيدة الموجودة عمل اإلقليمية

مصر وفد رفيع المستوى من رجال وزارة الخارجية، ولكن خالفا لما نشر في إسرائيل فانه لم يكن 
جزء من الخطوة السياسية المخطط لها. فالموظفية في وزارة الخارجية لم تشرك بعد، وتكتفي في هذه 

 جميل بحد ذاته. إنجازالجاري بين وزارتي الخارجية. وهو بالحوار  األثناء
لم ينبع القلق في مصر فقط من مجرد التغيير في مبنى االئتالف في إسرائيل وانصراف المعسكر 

التي  األصابعالصهيوني عن المفاوضات على االنضمام إلى الحكومة بل من الخوف من أن كمية 
 و البيت اليهودي على الخطوة.يجلبها ليبرمان معه لن تكفي لمنع فيت
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 األمرعشية خطاب السيسي نقل توني بلير للرئيس المصري التزامين من نتنياهو، وفرا له في واقع 
: بيان إسرائيلي يقبل مبادرة السالم السعودية، األول. واإلماراتللعمل مع السعودية « ضوء أخضر»

مندوبي العالم العربي. والثاني: تكرر  الحوار مع إطارلديها تحفظا ستبحث في  أنفي ظل حقيقة 
إسرائيل علنا التزامها بالدولتين للشعبين، وبشكل غير علني تنفذ خطوات ما لمنح مصداقية لهذا 

 له. األول األكبراالختبار السياسي  أمامالتعهد، مما سيضع وزير الدفاع الجديد 
الكلية متعددة المجاالت في هرتسيليا واليته كوزير للخارجية مع طالب في  أواخرفي  أجراهفي لقاء 

تسوية شاملة مع العالم العربي المعتدل هي التي ستؤدي إلى حل المسألة »صرح ليبرمان قائال: 
وقال هناك انه في العصر الحالي توجد أمام إسرائيل فرصة كبرى للوصول إلى تسوية «. الفلسطينية

تتمكنوا من أخذ طائرة مباشرة من تل  أنوا تصور »اقليمية، عالقات دبلوماسية وعالقات تجارية: 
أبيب إلى الدوحة أو إلى الرياض. هذا واقع جديد، مختلف تماما. فالقدرة التكنولوجية إلسرائيل والقدرة 

وبرأي ليبرمان، «. والعالم كله األوسطوالعظمة المالية للعالم العربي المعتدل سيغيران واقع الشرق 
عرفنا كيف نصل إلى مثل هذا  إذا»هي نتيجة جانبية للمسيرة. وقال: فان التسوية مع الفلسطينيين 

تصل  أنوبزعمه السلطة الفلسطينية خائفة، وال يمكنها «. الوضع، لن نضطر إلى الرباعية أو غيرها
الف الالجئين ممن آمئات  إغراقتخاف من  أخرى  أمورإلى التسوية وحدها مع إسرائيل. وضمن 

كن من توفير مصدر رزق لهم. وعليه فتسوية شاملة فقط ستؤدي إلى يصلون إلى الضفة ولن تتم
 حل المسألة الفلسطينية.

وها هو ليبرمان يدخل إلى الحكومة، فيما انه توجد على الطاولة مبادرة مصرية لحل شامل. واالن 
سنرى كيف ستخضع تصريحاته عن التسوية الشاملة الختبار ثمن البطاقة  اآلنفي يديه.  أيضاهذا 

، اآلنالذي سيكون مطالبا بان يدفعه للعالم العربي كي يدخل إلى المسيرة. فهو سيكون مطالبا، منذ 
 باتخاذ قرارات مصيرية فيها مرونة وحتى تنازالت للفلسطينيين على حساب المستوطنين.
 26/5/2016يديعوت 
 27/5/2016، القدس العربي، لندن
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