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 40 :كاريكاتير
*** 

 
قام بزيارة مثيرة للضفة وطالب عباس بأن ينسى "حماس وغزة  يالمجال"القدس العربي":  .1

 والمصالحة"
 األردنيالضفة الغربية رئيس الوزراء  إلىبسام بدارين: أثارت الزيارة التي قام بها مؤخرًا  - انعم  

 األوساطعبد السالم المجالي جداًل واسع النطاق في  ةوادي عرب األسبق ومهندس وموقع اتفاقية
بعدما ظهرت كزيارة هادفة وتستشعر شيئا ما قياسًا بمبادرات موازية  ،الشعبية والسياسية والرسمية

ذات طابع أهلي تم إحباطها وتتحدث عن وفود شعبية من الضفة الغربية ستزور القصر الملكي في 
 عمان.

أهميتها ليس من التكهنات التي  –عاما  92 -سياسي المحنك الدكتور المجالياكتسبت زيارة ال
حاولت القفز على مضمون الزيارة بصورة أساسية بل من مسألتين ال يمكن إسقاطهما من الحساب 
السياسي، األولى تتمثل في طبيعة الحديث الذي دار بين المجالي والرئيس محمود عباس الثالثاء 

طبيعة التكوين العشائري والجهوي لمدينتين في الضفة الغربية زارهما المجالي  الماضي، والثانية
 خالفًا لرام هللا .

لقاء المجالي مع عباس في مقر الرئاسة وقبل مغادرة األخير لمصر استمر لساعتين. وفي اللقاء 
ية توجه المجالي بمالحظات جريئة ونقدية حسب مصادر "القدس العربي" ألداء السلطة الوطن

 وبصفته "األخ األكبر" والخبير األبرز في المفاوضات مع إسرائيل.
المجالي قال لعباس بوضوح "أنت لست ياسر عرفات" معتبرًا أن الرئيس الفلسطيني الراحل كان 

نته من توقيع اتفاقات وبالتالي تقدير المجالي المباشر كان "ال تتوقع أن الشعب يحظى بشعبية مك  
 خلف عرفات". ك كما وقفالفلسطيني يقف خلف

ن أوجهة نظر المجالي أمام عباس وفقًا لشاهد عيان اعتبرت أن "المصالحة مع حماس غير ممكنة" و 
على الرئاسة أن تنسى حماس وغزة وقصة المصالحة ألن قطاع غزة سيؤول مهما طال الزمن لإلدارة 

 المصرية.
الفتا إلى أن المستوطنات تنمو وال المجالي قدم تقييمه للوضع خالل السنوات الخمس األخيرة 

تستطيع مواجهتها واإلدارة اإلسرائيلية تستمر في الجنوح للتطرف والعالم لم يعد يهتم بالقضية 
 الفلسطينية.

 28/5/2016، لندن، القدس العربي
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طالع الوزراء العرب على المبادرة الفرنسية .2  عباس في مصر للبحث في مبادرة السيسي وا 
يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة مع الـرئيس محمـود عبـاس وأبـو مـازن  : الشاذليمحمد  -القاهرة 

الجمعـة علـى  -الذي وصل إلى القاهرة قادمـًا مـن جنـوب إفريقيـا فـي سـاعة متقدمـة مـن ليـل الخمـيس 
رأس وفـــد فلســـطيني رفيـــع المســـتوث، فيمـــا يتحـــدث عبـــاس اليـــوم أمـــام االجتمـــاع غيـــر العـــادي لـــوزراء 

رب برئاســة البحــرين فـي مقــر الجامعــة العربيــة السـتعرا  فخــر محــاوالت تفعيــل المبــادرة الخارجيـة العــ
 الفرنسية.

وأوضحت مصادر فلسطينية في القاهرة أن عباس سيناقش مع السيسـي المبـادرة التـي طرحهـا الـرئيس 
تمـــــام عمليـــــة المصـــــالحة  المصـــــري أخيـــــرًا لحـــــل القضـــــية الفلســـــطينية علـــــى أســـــاس حـــــل الـــــدولتين، وا 

سطينية، كما يلتقي عباس كاًل من وزير الخارجيـة المصـري سـامك شـكري، واألمـين العـام للجامعـة الفل
 نبيل العربي، وقيادات مصرية سياسية وأمنية.

وصرح سفير فلسطين لدث القاهرة جمال الشوبكي أن عبـاس سـيطلع وزراء الخارجيـة علـى مسـتجدات 
امش االجتمـاع الـوزاري. وقـال إن االجتمـاع القضية الفلسطينية خالل جلسـة خاصـة بفلسـطين علـى هـ

مع الرئيس يهدف إلى دعم المبادرة الفرنسـية واتخـاذ قـرارات توحـد الموقـف العربـي لجهـة حـل الـدولتين 
حزيـران ويونيـو  المقبـل. وكشـف سـعي فلسـطين  3وفق جـدول زمنـي قبيـل اجتمـاع بـاريس المقـرر فـي 

لملف اإليراني والملف السوري واليمنـي بعيـدًا مـن لى تحقيق مشاركة دولية على غرار ما حصل في اإ
 20المفاوضــات المباشــرة غيــر المجديــة التــي تريــدها إســرائيل. ونــوب إلــى أن اجتمــاع بــاريس ستحضــرب 

دولة، منها الـدول الخمـس الكبـرث ومصـر والسـعودية واألردن، والمغـرب، مشـيرًا الـى ان مـن المهـم أن 
 زم إسرائيل.يخرج االجتماع بخطة وفليات دولية تل

ســـرائيل تحـــدث فيهـــا عـــن أهميـــة  إلـــىوأوضـــك الشـــوبكي أن الـــرئيس المصـــري وجـــه رســـالة  المنطقـــة وا 
مركزيــة القضــية الفلســطينية، وأن حلهــا ســيجنب المنطقــة الحــروب واإلرهــاب. وأكــد أن مبــادرة السيســي 

واجهـــة بعـــد أن هـــي رؤيـــة عربيـــة ألقـــت حجـــرًا فـــي الميـــاب الراكـــدة، وأعـــادت القضـــية الفلســـطينية إلـــى ال
 أصبحت القضية الفلسطينية قضية ثانوية نتيجة الحروب في المنطقة.

وقال إن مبادرة الرئيس المصري التي تحدث فيها عن حل الدولتين، تستند إلى المبادرة العربية للسالم 
نهاء االنقسام  فتـًا إلـى ، العنهـاال تتعـار  مـع المبـادرة الفرنسـية وليسـت بـدياًل  أنها، كما الفلسطينيوا 

ـــة تجتمـــع الشـــهر  ـــة الرباعيـــة الدولي ـــى مبـــادرة السيســـي. وقـــال إن اللجن ـــاريس سيشـــدد عل أن اجتمـــاع ب
الجـــاري إلصـــدار تقريـــر مفصـــل يســـلم لقمـــم المتحـــدة عـــن قضـــية االســـتيطان والموضـــوع الفلســـطيني 

 عمومًا.
 28/5/2016الحياة، لندن، 
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 استثنائيةيكتسب أهمية  حضور عباس الجتماع "الخارجية العرب" :أبو يوسفواصل  .3
ــ فــي القــاهرة، اجتمــاع وزراء  الســبت يحضــر الــرئيس محمــود عبــاس، يــوم: ناديــة ســعد الــدين - انعم 

الخارجية العرب، لمناقشة فخـر تطـورات األوضـاع فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة، وبحـث المـؤتمر 
 الدولي للسالم المزمع عقدب في الثالث من الشهر المقبل بباريس.

ال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن "حضور الرئيس عباس الجتماع وق
"الخارجيــــــة العــــــرب" يكتســــــب أهميــــــة اســــــتثنائية، إزاء العــــــدوان اإلســــــرائيلي المتواصــــــل ضــــــد  الشــــــعب 

وأكـــد أبـــو يوســـف، لــــ"الغد" مـــن فلســـطين المحتلـــة، ضـــرورة "اتخـــاذ موقـــف عربـــي مســـاند  الفلســـطيني".
دور جـف الفلسطيني، في ظل الحكومة اإلسرائيلية األكثر تطرفًا وغلوًا و"فاشي ة"، بعـد انضـمام أفيللموق

 ليبرمان إليها".
ــًا، إزاء مشــاركة أربعــة وزراء مــنهم فــي مــؤتمر بــاريس  ونــوب إلــى أهميــة "انعقــاد "الخارجيــة العــرب" راهن

اوضـــات الثنائيـــة، وضـــرورة تـــدويل المقبـــل، بمـــا يؤكـــد حيويـــة الموقـــف العربـــي المو حـــد لجهـــة طـــي  المف
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة". نهاء االحتالل وا   القضية الفلسطينية، وا 

وأضاف أن اجتماع يوم غد يهـدف إلـى "اتخـاذ قـرارات توحـد الموقـف العربـي لجهـة حـل الـدولتين وفـق 
 وفي ضوء المبادرة الفرنسية. جدول زمني محدد"، وذلك قبيل اجتماع باريس المقبل،

الفتاح السيسي، مؤخرًا، حيال ضرورة ايجاد حل في المنطقة،  وأشار إلى حديث الرئيس المصري عبد
 معتبرًا أنه "يحاول فتك أفق سياسي بالمنطقة، إزاء التعنت اإلسرائيلي".

طينية، الســيما وقــال أبــو يوســف إن "الــرئيس السيســي تحــدث أيضــًا عــن أهميــة إنجــاز المصــالحة الفلســ
وأن مصر هي الراعية لهذا الملف، فضـاًل عمـا تحظـى بـه مـن ثقـة الجميـع ومـن المكانـة االسـتراتيجية 
الوازنـــة بالمنطقـــة"، الفتـــًا إلـــى "اتفـــاق الفصـــائل الفلســـطينية الـــذي جـــرث توقيعـــه فـــي مصـــر، فـــي العـــام 

ة الوطنيـــة"، معتبـــرًا أن وأكـــد أبـــو يوســـف ضـــرورة "إنهـــاء االنقســـام وتحقيـــق المصـــالحة والوحـــد ".2011
 "انضمام ليبرمان للحكومة اإلسرائيلية يشي بتصعيد العدوان اإلسرائيلي ضد  الشعب الفلسطيني".

ولفــت إلــى "القصــف اإلســرائيلي لقطــاع غــزة، وســن تهديــد ليبرمــان بشــن حــرب جديــدة ضــد القطــاع"، 
لمسـاند الـذي يشـكل بمثابـة صـمام معتبـرًا أن "هنـاك خلطـًا لـقوراق، بمـا يسـتدعي تـوف ر الـدعم العربـي ا

 األمان بالنسبة للشعب الفلسطيني، لجهة المضي  قدمًا في فتك أفق سياسي".
 28/5/2016الغد، عمان، 
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 السويدو تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين فلسطين  .4
ة فادي أبو سعدث: وقع وزير الخارجية الفلسطيني ريا  المالكي مـذكرة تفـاهم لتشـكيل لجنـ - رام هللا

وزاريــة مشــتركة بــين حكومــة دولــة فلســطين وحكومــة مملكــة الســويد. جــاء ذلــك خــالل زيــارة للعاصــمة 
الســويدية ســتوكهولم ولقائــه نظيرتــه الســويدية مــارغوت فالســتروم. وأطلعهــا الــوزير المــالكي علــى فخــر 

الفلسطينية  المستجدات السياسية والدولية التي تخص القضية الفلسطينية كما تناول الطرفان الخيارات
نقــاذ حــل الــدولتين  المطروحــة إلعــادة إبقــاء القضــية الفلســطينية إلــى أولويــة أجنــدة المجتمــع الــدولي وا 

نهاء االحتالل اإلسرائيلي لقراضي الفلسطينية.  وا 
ونــاقش . وأكــد دعــم فلســطين الكامــل لعضــوية مملكــة الســويد فــي مجلــس األمــن التــابع لقمــم المتحــدة

لثنائي بين البلدين، كما ناقش الوزير المالكي مع مدير أكاديمية فولك برنادوت الطرفان سبل التعاون ا
إضافة لسبل دعم بناء معهد دبلوماسي  2017/ 2016خطة لتدريب الدبلوماسيين الفلسطينيين للعامين 

 فلسطيني في المستقبل القريب.
لخارجيـة فـي البرلمـان إضـافة وكان الوزير المالكي قـد التقـى رئـيس البرلمـان السـويدي ولجنـة الشـؤون ا

لعـدد مـن أعضــاء البرلمـان مـن مختلــف األحـزاب السياسـية حيــث أطلعهـم علـى األوضــاع الخطيـرة فــي 
األراضــــي الفلســــطينية المحتلــــة وعلــــى سياســــات االحــــتالل العنصــــرية الراميــــة إلــــى ســــرقة المزيــــد مــــن 

قيــــادة الفلســــطينية متمثلــــة وشــــدد علــــى التــــزام ال األراضــــي وتفريــــل األر  الفلســــطينية مــــن مواطنيهــــا.
صــالح البيــت الــداخلي الفلســطيني مــن خــالل حــوار فلســطيني  بــالرئيس عبــاس بالمصــالحة الوطنيــة وا 

 فلسطيني وعقد االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب فرصة ممكنة.
على صـعيد فخـر ألقـى المـالكي محاضـرة فـي كليـة الحقـوق فـي جامعـة سـتوكهولم ركـز فيهـا علـى أهـم 

حطـــات التـــاريس الفلســـطيني المعاصـــر والتوجهـــات والخيـــارات الفلســـطينية المتاحـــة فـــي ســـبيل إنهـــاء م
 .االحتالل اإلسرائيلي العنصري 

 28/5/2016القدس العربي، لندن، 
 

 الرشيدية مخيم دورة لقوات األمن الفلسطيني فيلبنان:  .5
معسكرات مخيم الرشيدية، تحت انطلقت دورة تدريبية لقوات األمن الوطني الفلسطيني في أحد : صور

، وذلـك فـي حضـور القيـادي فـي حركـة فـتك اللـواء صـبحي "دورة الشهيد خليل الوزير أبو جهاد"عنوان 
أبــو عــرب واللــواء أبــو أحمــد زيــداني وقائــد منطقــة صــور العميــد توفيــق عبــد هللا، وقائــد معســكر الشــهيد 

 والوحدات العسكرية والتنظيمية في صور.ياسر عرفات للتدريب العميد فخري طيراوي وقادة الكتائب 
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وتحــد ث أبــو عــرب عــن دور القيــادة الفلســطينية، وعلــى رأســها الــرئيس محمــود عبــاس فــي دعــم الجئــي 
الساحة اللبنانية ومخيماتها، وفي تأهيل وتدريب قوات األمن الوطني التي تعمل على تحصين وحماية 

 المخيمات والحفاظ على أمنها. 
ـب بـــفريق التـ دريب التــابع لهيئـة التــدريب العسـكري القــادم مـن أر  الــوطن، والـدور الــذي يقـوم بــه ورح 

 في تدريب وتطوير كفاءة القوات على مستوث الساحة اللبنانية.
 وكان سبق الدورة، افتتاح ميدان الرماية الذي أُعيد تأهيله من قبل هيئة التدريب العسكري.
 28/5/2016المستقبل، بيروت، 

 
 أنها اعتقلت مطلقي الصواريخ "إسرائيل"حماس أبلغت  أن زعمي االموقع و  .6

عبــر وســين  "إســرائيل"ادعــى موقــع واال العبــري، مســاء يــوم الجمعــة، أن حركــة حمــاس أبلغــت  :غــزة 
قطري بأنها اعتقلت المجموعة التي أطلقت الصواريس يوم األربعـاء الماضـي علـى مسـتوطنات غـالف 

الرســالة عبــر الســفير القطــري محمــد العمــادي خــالل اجتمــاع وحســب الموقــع، فــسن حمــاس نقلــت  غــزة.
عقــــدب فــــي تــــل أبيــــب مــــع الجنــــرال يــــؤاف مردخــــاي منســــق أعمــــال الحكومــــة اإلســــرائيلية، مضــــيفة أن 

 المجموعة التي تم اعتقالها موالية لتنظيم داعش.
 27/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 عناصرهم ضد  حماس اعتقاالت  " بسببسرائيلإ"تتبنى إطالق صواريخ على  "بيت المقدسغزة: " .7

إلى  "السلفية الجهادية"عادت جماعات في قطاع غزة تطلق على نفسها اسم : كفاح زبون  - رام هللا
التي جددت حمالت  إطالق صواريس وقذائف تجاب إسرائيل بوصفه رد فعل انتقامي من حركة حماس

 االعتقال بحقهم خالل األسابيع القليلة الماضية.
الخمـيس  فـي  –قذائف وعدد من الصـواريس فـي محـين مسـتوطنات غـزة ليـل واألربعـاء  4وقد سقطت 

 تطور يمكن أن يجر القطاع إلى تصعيد جديد.
مسؤوليتها عن إطالق صاروخ  "داعش"و "القاعدة"وتبنت جماعة أجناد بيت المقدس التي تستلهم فكر 

 تعهدة بالمتابعة.العسكري م تجاب موقع ناحل عوز "مطور"وصفته بأنه 
وقالت جماعة األجناد في بيان: نعلن أننا من خالل استهداف اليهود في هذب األيام نسـعى لنـزع فتيـل 

األمن التابعة لحركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة  يوشك على االنفجار بسبب التصرفات الرعناء من أجهزة
اء التيـار السـلفي الجهــادي. التـي بـدأت حملـة مـداهمات واقتحامـات واعتقـاالت ضــد المجاهـدين مـن أبنـ

مشــايخنا فــي الــداخل والخــارج أن الحــل يكمــن فــي توجيــه البوصــلة ضــد اليهــود  فرأينــا عبــر توجيهــات
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عقباهـا بسـبب  ودعوة جميع الجماعات السلفية لذلك لتجنب ما نراب يلوح فـي األفـق مـن أمـور ال تحمـد
داخلـي لطالمـا نـأث التيـار السـلفي بنفسـه األفعال القمعية لتلـك األجهـزة األمنيـة التـي تـدفع نحـو صـدام 

ـــه مـــن أذث علـــى مـــدار ســـنوات حكـــم حمـــاس لغـــزة عبـــر االعتقـــال والتعـــذيب  عنـــه رغـــم مـــا تعـــر  ل
 ومصادرة السالح.

وأكدت مصادر في قطاع غزة أن حماس عادت في األسبوعين الماضيين إلى شن حملـة واسـعة ضـد 
فــسن عناصــر حمــاس راحــت تالحــق  ادرالســلفيين ضــمن االتفــاق األخيــر مــع مصــر. وبحســب المصــ

إن حملة حماس  "الشرق األوسن"وقالت مصادر لـ مطلوبين في منازلهم وفي المساجد والشوارع كذلك.
 ونشطاء سلفيين وتشمل مطاردات واعتقاالت واستدعاءات. مسؤولينتستهدف 

 28/5/2016، لندن، الشرق األوسط
 

 هلدى استقبال األسرى  االحتفاالت التي أقامها بسبب": االحتالل نقل البرغوثي الشرق األوسط" .8
أن الســبب وراء النقــل المفــاجئ للقائــد الفلســطيني  "الشــرق األوســن"علمــت : نظيــر مجلــي - تــل أبيــب

اإلســـرائيلية مـــن  األســـير مـــروان البرغـــوثي مـــن ســـجنه هـــو عمليـــة عقـــاب وانتقـــام نفـــذتها إدارة الســـجون 
 استقبال قدومه من سجن فخر. األسرث بسبب االحتفاالت التي أقاموها لدث

فقد كانـت إدارة مصـلحة السـجون اإلسـرائيلية وافقـت قبـل شـهر علـى نقـل البرغـوثي مـن سـجنه األسـبق 
يومـا اسـتقبل باحتفـال ضـخم كمـا لـو  14قبـل  إلى سجن ريمون بناء على طلبه. فحين أدخلـوب السـجن

 أنه رئيس.
رث وراحــوا فــي كــل يــوم يحتفلــون فيحملونــه وقــد حــذرت إدارة الســجن مــن تكــرار ذلــك فلــم يرضــس األســ 

األكتــاف ويهتفــون بــه ويلقــون كلمــات الترحيــب مــن ممثلــي جميــع الفصــائل. وفــي نهايــة النهــار  علــى
مختلــف وفــتك الجبهــة الشــعبية  تتنــافس الغــرف علــى استضــافته علمــا بــأن كــل غرفــة تنتمــي إلــى تنظــيم

 حماس الجهاد الجبهة الديمقراطية وهكذا.. .
هــذا التعامــل غــية إدارة الســجون اإلســرائيلية فقــررت إعادتــه إلــى ســجنه الســابق هــداريم لكنهــا وقـد أثــار 

 في مرج ابن عامر. أخذته حاليا إلى محطة أخرث ربما إلى سجن جلبوع
وقالت عائلة األسير البرغوثي أمس: إن عزله مجددا يعود إلى انزعاج السلطات اإلسرائيلية من الهالة 

 التنظيمات. ه ومن بوادر قبوله قائدا من مختلفالعالمية التي تحيط
 28/5/2016، لندن، الشرق األوسط
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 سقوط صاروخين قرب حدود غزة .9
ذكـــرت مصـــادر عبريـــة، مســـاء يـــوم الجمعـــة، أن صـــاروخين أطلقـــا مـــن قطـــاع غـــزة ســـقطا قـــرب  :غـــزة

وخين انفجـرا وأوضحت المصادر، أن الصـار  الحدود دون أن يضربا أي من "الكيبوتسات" اإلسرائيلية.
قــــرب الجــــدار األمنــــي داخــــل حــــدود القطــــاع، مشــــيرًة إلــــى أنــــه لــــم تقــــع أي صــــواريس داخــــل المنــــاطق 

 اإلسرائيلية.
 27/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 : سأمارس سياسة مسؤولةصورتهليبرمان يحاول تحسين  .11

عالء المشهراوي، ، زةغو رام هللا، ، نقاًل عن مراسليها في 28/5/2016 ،االتحاد، أبو ظبينشرت 
موقع واال اإلخباري العبري نقل أمس، عن مصادر في األمن اإلسرائيلي قولها ، أن حسين الريماوي و 

ليبرمان الذي سيتولى مهام منصبه رسميًا كوزير  ]أفيجدور[ إن "التقديرات تشير بعدم وجود نية لدث
وبدأ  اع غزة في الوقت الراهن على األقل".للجيش يوم الثالثاء القادم بتغيير السياسة المتبعة إزاء قط

ليبرمان سلسلة من اللقاءات مع قادة األمن اإلسرائيلي، وكذلك مع ضباط في االحتياط، وذلك في 
 محاولة لتشكيل طاقم مكتبه األمني.

رئــــيس حــــزب "إســــرائيل بيتنــــا" ، أن بــــالل ضــــاهر ، نقــــاًل عــــن27/5/2016 ،48عــــرب وأضــــاف موقــــع 
، تحسين صـورته دفاعلل اول، بعد انضمامه إلى الحكومة اإلسرائيلية وتعيينه وزيراً أفيجدور ليبرمان يح

المألوفــــة كسياســــي قــــومي متطــــرف ومنفلــــت مــــن عقالــــه، ويســــعى إلــــى تهدئــــة مخــــاوف قــــادة الجــــيش 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم الجمعـة، أن ليبرمـان  اإلسرائيلي والمسؤولين في وزارة األمن.

"، وأن انطبـاع ومسـؤوالً  رسـمياً  مـن الجنـراالت فـي االحتيـاط، ليـبلغهم أنـه "سـأكون وزيـراً التقى مـع عـدد 
 الجنراالت هو أن ليبرمان صادق في أقوله.

ويتعين على ليبرمان، الذي سيبدأ مزاولة مهامه كوزير لقمن يوم الثالثاء المقبل، أن يبلور مـن حولـه 
 .مهنياً  عسكرياً  - أمنياً  طاقماً 

ـــ ـــاط ومســـؤولين ســـابقين فـــي جهـــاز األمـــن، إال أن ورغـــم أقوال ـــراالت فـــي االحتي ه خـــالل لقائـــه مـــع جن
مســؤولين أمنيــين إســرائيليين حــاليين يترقبــون مــا إذا كــان ليبرمــان ســيفي بأقوالــه، واعتبــروا أن "األيـــام 

 ستثبت" ما إذا كان سينفذ ما يقول.
" المعـار ، وهـو خبيـر ومحلـل من جانبه، اعتبر عضو الكنيست عوفر شيلك، من حزب "يـيش عتيـد

وقـال  كوزير لقمن. أمني وعضو في لجنة الخارجية واألمن في الكنيست، أن ليبرمان سيكون معتدالً 
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، إنه "توجد مسـافة كبيـرة جـدا بـين سـهولة التحـدث كعضـو الجمعة شيلك إلذاعة الجيش اإلسرائيلي يوم
 من".كنيست في المعارضة وبين الرجل الجالس في كرسي وزير األ

 
 نواب الكنيست العرب ليك يتقدم بشكوى ضد  ج .11

مـــس، أ ،كشـــفت القنـــاة الســـابعة الخاصـــة بالمســـتوطنين التـــي تبـــث مـــن مدينـــة الخليـــل ة:القـــدس المحتلـــ
ليــك، بالتقــدم بشــكوث إلــى "لجنــة األخــالق" فــي جالنقــاب عــن قيــام النائــب اإلســرائيلي المتطــر ف يهــودا 

"شـــكوث جليــك جــاءت ردًا علــى تصــريحات للنائــب مســـعود  إنالنــواب العــرب. وقالــت  الكنيســت ضــد  
غنــايم حــول اعتــزام النــواب العــرب الصــالة فــي المســجد األقصــى خــالل شــهر رمضــان الــذي يحــل يعــد 

وزعم جليك أن قـرار النـواب العـرب "مخـالف" لقـرار سـابق أصـدرب بنيـامين نتنيـاهو، وطالـب  عدة أيام".
  لجنة األخالق بأخذ شكواب على محمل الجد.

 28/5/2016 ،الرأي، عم ان
 
 ط عملية كبيرة لتهريب مواد إلى غزة تستخدم في صناعة األسلحةاحبإ " تعلنإسرائيل" .12

أعلنــت إســرائيل أنهــا أحبطــت عمليــة كبيــرة لتهريــب مــواد إلــى غــزة تســتخدم فــي : كفــاح زبــون  - رام هللا
 سرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانـاً ونشر أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء اإل صناعة األسلحة.
والصــواريس، وعشــرات  إحبــاط محاولــة كبيــرة لتهريــب مواســير لتصــنيع مــدافع الهــاون  قــال فيــه، إنــه "تــم  

 المحركات الكهربائية التي يتم استخدامها في حفر أنفاق حماس في قطاع غزة".
القريب من الخليل، شحنة وأضاف: "ضبن مفتشو سلطة المعابر بمساعدة الشاباك في معبر ترقوميا، 

 غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم، وتم   كبيرة كانت في طريقها إلى حركة حماس اإلرهابية في قطاع
وتـــابع: "تضـــم الشـــحنة المضـــبوطة، مئـــات المواســـير  إخفـــاء الشـــحنة بـــين مـــواد النســـي  والمجـــوهرات".

ـــة يبلـــل قطرهـــا  واريس، وعشـــرات المحركـــات بوصـــة وتســـتخدم لتصـــنيع مـــدافع الهـــاون والصـــ 4المعدني
 تستخدمها حماس في حفر األنفاق". الكهربائية التي

 فتك تحقيق من شأنه العثور على الضالعين في محاولة التهريب الفاشلة". وأعلن جندلمان أنه "تم  
 28/5/2016 ،الشرق األوسط، لندن

 
  أزمة الليكود و"البيت اليهودي" تهدد االئتالف الحكومي .13

أعلــن رئــيس الحكومــة اإلســرائيلي ة، بنيــامين نتنيــاهو، يــوم الجمعــة، عــن تعيينــه : نــايمتحريــر الطيــب غ
مـــن أجـــل صـــياغة توصـــيات لســـبل تقـــديم المعلومـــات للـــوزراء األعضـــاء فـــي المجلـــس الـــوزاري   طاقمـــاً 
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"، نفتـالي بينيـت، تعيـين  األمني  المصغ ر والكابينيت ، في أعقـاب مطلـب رئـيس حـزب "البيـت اليهـودي 
للكابينيــت لهــذا الهــدف، مــن أجــل الموافقــة علــى ضــم  حــزب "إســرائيل بيتنــا"، برئاســة أفيجــدور  اً ســكرتير 

. إال  أن  استجابة نتنياهو هذب، لم ترق لبينيـت، الـذي سـارع لإلعـالن عـن بلي رمان، لالئتالف الحكومي 
م اللجنـة رفضه، ليرف  حزبه تصريك نتنياهو الـذي وصـفوب علـى أن ـه "تصـريك عـديم المعنـى". وسـتقد  

 توصياتها خالل ثالثة أسابيع.
وأعلن نتنياهو يـوم الجمعـة عـن إقامـة لجنـة توصـي بسـبل تحـديث ونقـل المعلومـات لـوزراء الكابينيـت، 
وتجهيــزهم كــذلك للجلســات، مــع الحفــاظ علــى أمــن وســري ة المعلومــات. وســيترأ س هــذب اللجنــة، رئــيس 

ابن يوحنان لـوكير ويوسـف معهد األمن القومي  سابًقا، يعكوف عميدرور، وسي كون من أعضائه، الض 
 تشيخنوفر، الذي شغل منصب المستشار القضائي  للجهاز األمني  وأيًضا مدير عام  وزارة الخارجي ة.

" رف  إقامة اللجنة، ووصفها على أن ها خطوة "أحادي ـة الجانـب، وعديمـة  إال  أن  حزب "البيت اليهودي 
 للكابينيت. عام اً  ئيسه، بينيت، بتعيين سكرتيراً معنى"، مصرًّا بذلك على مطلب ر 

 وخلص البيان إلى أن  "تحييد الكابينيت يضع حياة البشر في خطر فوري  واضك وعاجل".
 . وأي ــد رئــيس حــزب "يــش عتيــد"، عضــو الكنيســت يــائير لبيــد، دعمــه لموقــف بينيــت "بينيــت علــى حــق 

ياسـي  مقابل توسيع االئتالف الحكومي  قام بتقديم طلب واحـ -د: تعـديل عميـق فـي عمـل الكابينيـت الس 
." ـــة علـــى موقـــع فيســـبوك "كمـــن جلـــس معـــه فـــي  األمنـــي  وأضـــاف مـــن لبيـــد مـــن علـــى صـــفحتة الخاص 

ـــون معلومـــات  الكابينيـــت، أســـتطيع أن أشـــهد أن  الوضـــع القـــائم غيـــر معقـــول. وزراء الكابينيـــت ال يتلق 
عة كافية، وال يوجد أي  عملي ة تأهيل منظ م، وا  لعمل يتم  من أزمة إلى أخرث".موس 

 27/5/2016 ،48عرب 
 
 لحرب جديدة على غزة إسرائيليون يتظاهرون رفضا   .14

مســيرة إلــى معبــر بيــت  ،ومعظمهــم مــن المســتوطنات المتاخمــة لقطــاع غــزة ،نظــم عشــرات اإلســرائيليين
المجتمـع  ودعـا المتظـاهرون  شمال القطاع، للمطالبة بعدم شن حرب جديدة على غزة.  إيريزوحانون 

وأكـدوا أن اسـتمرار  الدولي إلى تشكيل لجنة صلك تسعى إلـى تحقيـق هدنـة طويلـة األمـد فـي المنطقـة.
 الحصار وحياة البؤس التي يعيشها السكان في غزة ستكون الوقود لجولة أخرث من الحروب.

اد وقالــت المجموعــة التــي أطلقــت علــى نفســها اســم "صــوت فخــر"، إنهــا تســير علــى طريــق مبــادرة إيــ
الســراج عــالم الــنفس الراحــل مــن قطــاع غــزة، الــذي دعــا إلــى تحقيــق هدنــة طويلــة فــي ظــل عــدم قــدرة 

 القيادات السياسية من كال الطرفين على تحقيق السالم.
 27/5/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 جيش االحتالل يعلن عن تسهيالت جديدة على الحواجز العسكرية .15
ن إالفلســـطينية يـــؤاف مردخـــاي  أراضـــي الســـلطةفـــي  اإلســـرائيليةالحكومـــة  أعمـــالقـــال منســـق  :رام هللا

 تسـهيالت" علـى الحـواجز العسـكرية فـي الضـفة الغربيـة والقـدس."قرر تنفيـذ سلسـلة  اإلسرائيليالجيش 
نه "تقرر تجديد وتحسين واقع الحواجز في الضفة الغربية بحيث أضاف مردخاي في بيان صحفي، أو 

نســبة العمــال الفلســطينيين المــارين إلــى أمــاكن عملهــم فــي إســرائيل، تــم بلــورة خطــة مــن شــأنها زيــادة 
نــه بنــاء إوقــال مردخــاي  وتحســين شــروط االنتظــار، واعتمــاد تكنولوجيــا متطــورة علــى كافــة الحــواجز".

، وتقلـيص %30 إلى" سيتم زيادة كمية البضائع العابرة عبر الحواجز اإلسرائيلية اإلجراءاتعلى هذب "
 اإلجــراءاتالميزانيــة التــي قــدرت لهــذب  إن ، مضــيفاً %50-30ى الحــواجز بنســبة ســاعات االنتظــار علــ

 مليون شيكل.  300حو نبلغت 
 28/5/2016 ،القدس، القدسصحيفة  عموق

 
 تبحث احتماالت "سايكس بيكو" جديدة يةإسرائيلدراسات  .16

ســم خريطــة أصــدر معهــد أبحــاث إســرائيلي دراســات تناولــت احتمــاالت بــروز اتفــاق دولــي جديــد يعيــد ر 
وجاءت الدراسـات التـي  بيكو التي قسمت المنطقة جغرافيا.-الشرق األوسن على غرار اتفاقية سايكس

أصدرها معهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب قبل أيـام بمناسـبة الـذكرث المئويـة التفاقيـة 
 اإلسرائيلي الفلسطيني. بيكو، وتطرقت لمدث تأثير االتفاقية الجديدة على مستقبل الصراع-سايكس

بسـفارة بـالدب بواشـنطن، إن اتفاقيـة  سياسـياً  وقال السفير اإلسرائيلي روبي سيفيل، الـذي عمـل مستشـاراً 
إعـداد مسـودات حلـول متوقعـة  "إسـرائيل"بيكو تواجه اليوم مخاطر جدية، وهو ما يتطلب من -سايكس

وأضاف سيفيل، وهو عضو فريق التفاو   للصراع مع الفلسطينيين الحتمال تطرق االتفاق الجديد له.
اإلسرائيلي مع مصر واألردن والفلسطينيين، أن هناك حاجة ملحة ليقدم الالعبون اإلقليميون مقترحات 

بيكــو القديمــة، فــي إطــار المحــاوالت لوقــف تــدخالت القــوث العظمــى -جديــدة بديلــة عــن اتفاقيــة ســايكس
 .االســـتراتيجيةوضـــى مســـتمرة خدمـــة لمصـــالحها الخارجيـــة فـــي شـــؤون المنطقـــة، ومـــا قـــد تحدثـــه مـــن ف

وأوضك أن األمر يتطلب تفاهمات واسعة بين الواليات المتحدة وروسيا واالتحـاد األوروبـي، وفـي فتـرة 
يران وتركيا، على أن ُيطلب من  الحقة تنضم إليها دول إقليمية فاعلة مثل مصر والسعودية واألردن وا 

 المرحلة الثالثة الموافقة على المقترحات الجديدة.دول المنطقة الرئيسية هذب في نهاية 
مهمـة  أما البروفيسور عوديد عيران، الرئيس السابق لمعهد أبحاث األمن القومي، فيـرث أن ثمـة فروقـاً 

حيـث تـدور نقاشـات بشـأن اتفاقيـة  2016تـاريس إعـالن اتفـاق سـايكس بيكـو القـديم، و 1916بين عامي 
غيـاب القـوث الكبـرث التـي تسـتطيع فـر  حلـول فوقيـة علـى  -رأيـهفي -ومن أهم تلك الفروق  جديدة.
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بيكــو، وذلــك فــي ظــل امتنــاع الــدول الكبــرث عــن نشــر قواتهــا -دول المنطقــة كمــا حصــل مــع ســايكس
وقال عيـران، الـذي عمـل سـفيرا إسـرائيليا سـابقا فـي األردن واالتحـاد األوروبـي،  العسكرية في المنطقة.

بيكـو جديـد، لكـن مـن الواضـك أن هنـاك نقاشـات لوضـع ترتيبـات -سإنه من المبكـر طـرح اتفـاق سـايك
سياســية فــي الشــرق األوســن تتعامــل مــع المتغيــرات المتالحقــة التــي شــهدتها المنطقــة خــالل المئــة عــام 

بيكــو فــي ضــوء التطــورات الميدانيــة األخيــرة فــي -وخــتم دراســته بــالقول إن انهيــار ســايكس الماضــية.
قية، تلقي بظاللها السالبة على الصراع بين اإلسرائيليين والفلسطينيين تدفع الدول التي استهدفتها االتفا

 به نحو طريق مسدود.
واستبعد عيـران أن تغـامر أي حكومـة إسـرائيلية بتقـديم حلـول سياسـية للصـراع القـائم فـي ظـل الظـروف 

-أن اتفاقيـة سـايكساإلقليمية الراهنة، "ألن على العرب واإلسرائيليين على حد سواء أن يتذكروا دائما 
 بيكو ُصممت وُطب ِّقت من قبل قوث خارجية، قامت بالتدخل في شؤون المنطقة".

إن  ،الـــرئيس الســـابق لجامعـــة تـــل أبيـــب فـــي دراســـته ،مـــن جانبـــه، قـــال المستشـــرق إيتمـــار رابينـــوفيتش
الحــروب األهليــة التــي تشــهدها بعــ  دول المنطقــة، بجانــب ظهــور عــدد مــن الجماعــات اإلســالمية، 

بيكــو بالتــأثير ذاتــه، خاصــة مــع بــروز خالفــات -عــل مــن الصــعوبة بمكــان أن تظــل اتفاقيــة ســايكسيج
إثنيــة دينيـــة وعرقيــة، ممـــا يتطلــب اتفاقـــا جديــدا دون الحاجـــة إلقامــة دول فاشـــلة ال تمتلــك الكثيـــر مـــن 

الــذي شــغل ســابقا منصــب  ،وأضــاف رابينــوفيتس مقومــات البقــاء مــن النــواحي االقتصــادية والسياســية.
أن التطــورات الحاصــلة فــي الشــرق األوســن ربمــا تحتــاج إلعــادة  ،ســفير إســرائيل فــي الواليــات المتحــدة

ترســيم الحــدود، مثــل إقامــة كونفــدراليات أو فــدراليات، "رغــم أن القــوث المتقاتلــة واألقليــات المتخوفــة لــم 
 تصل بعد إلى مرحلة التهيئة الكاملة لمثل هذب الحلول".

 27/5/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 جديدا   استطالع رأي يظهر أن يعلون يستطيع هزيمة نتنياهو إذا شكل حزبا   .17

أنــه فــي حــال تأســيس حــزب جديــد  "إســرائيل"أظهــر اســتطالع للــرأي العــام فــي : تحريــر بــالل ضــاهر
المســتقيل موشــيه يعــالون، ألصــبك هــذا الحــزب أكبــر كتلــة فــي الكنيســت، بينمــا  دفاعبرئاســة وزيــر الــ

يل حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ويخسر قرابة ُثلـث تمثيلـه سيتراجع تمث
برئاســة  ووفقــا لالســتطالع الــذي نشــرته اإلذاعــة العامــة اإلســرائيلية يــوم الجمعــة، فــسن حزبــاً  البرلمــاني.

ة، موشـيه يعالون ويشارك في قيادته الوزير السابق غدعون ساعر ورئيس حزب "كوالنو" ووزيـر الماليـ
فـــي الكنيســـت، فيمـــا لـــو جـــرت  مقعـــداً  25كحلـــون، أي حـــزب المنشـــقين عـــن الليكـــود، سيحصـــل علـــى 

 االنتخابات العامة اآلن. وسيكون هذا حزب يميني، ولذلك فسنه يمكن أن يضع نهاية لحكم نتنياهو.
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كنيسـت. وتوقـع فـي ال مقعـداً  21إلـى  مقعـداً  30لهذا االستطالع، فسن حزب الليكود سيتراجع مـن  ووفقاً 
فقـــن، وذلـــك بعـــد  مقعـــداً  11إلـــى  مقعـــداً  24االســـتطالع انهيـــار قـــوة كتلـــة "المعســـكر الصـــهيوني" مـــن 

محـاوالت فاشــلة لرئيســها، يتســحاق هرتســوا، باالنضــمام لحكومـة نتنيــاهو، الــذي فضــل ليبرمــان عليــه، 
 االستقالة.ووضعه في موقف حرج "المعسكر الصهيوني" وعرضه النتقادات وصلت حد مطالبته ب

، وأن تمثيــل حــزب "يــيش عتيــد" مقعــداً  13وأكــد االســتطالع علــى اســتقرار قــوة القائمــة المشــتركة عنــد 
مقاعــد،  10إلــى  8كــذلك ســيرتفع تمثيــل حــزب "البيــت اليهــودي" مــن  .13مقعــدا إلــى  11ســترتفع مــن 

مقاعد،  8هتوراة" إلى  وسيرتفع تمثيل كتلة "يهدوت مقاعد. 8إلى  6وسيرتفع تمثيل "إسرائيل بيتنا" من 
 مقاعد.   5مقاعد، وسيبقى تمثيل حزب ميرتس كما هو عند  6وحزب شاس سيتراجع إلى 

 27/5/2016 ،48عرب 
 
 مستقبل "إسرائيل" للدفاع يشل   ليبرمان وزيرا   تعيين: "الفاينانشال تايمز" .18

إلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو رأت صــحيفة الفاينانشــال تــايمز البريطانيــة أن إقــدام رئــيس الــوزراء ا :لنــدن
الدوليـة،  "إسـرائيل"للـدفاع فـي حكومتـه، سـيؤدي إلـى تـوتر عالقـات  دور ليبرمان وزيـراً جعلى تعيين أفي

 خاصة مع الواليات المتحدة، وستقضي على أية إمكانية لعودة نتنياهو إلى محادثات السالم.
لعربيــة "هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة"، أن وأشــارت الصــحيفة فــي افتتاحيــة لهــا يــوم الجمعــة، نقلتهــا إيــى ا

"خطـــوة نتنيـــاهو منـــاورة سياســـية لتعزيـــز قـــوة ائتالفـــه الحكـــومي فـــي الكنيســـت، حيـــث بانضـــمام حـــزب 
 ".66إلى  61وإسرائيل بيتنا  إلى االئتالف يزيد عدد مقاعد نوابه في الكنيست من 

هرتســـوا زعـــيم واالتحـــاد  وأضـــافت الصـــحيفة: "إن نتنيـــاهو فكـــر فـــي إمكانيـــة عقـــد صـــفقة مـــع حـــاييم
 الصهيوني  في البداية، لكن هذا كان سيتطلب منه االلتزام بالعملية السلمية".

 وأثــاروتــرث االفتتاحيــة "أن تعيــين ليبرمــان لــم يكــن موضــع ترحيــب مــن أصــدقاء إســرائيل فــي الخــارج، 
 ".اعتراضات في الدوائر السياسية والعسكرية في الداخل أيضاً 

 شيه يعلون قوله إنه "قلق على مستقبل إسرائيل بسبب تعيين ليبرمان".ونسبت الصحيفة لمو 
كما نقلت عن رئيس الوزراء السابق إيهود باراك قوله: "إن الحكومة اإلسرائيلية تلوثت ببذور الفاشية"، 

 وفق الصحيفة.
 27/5/2016 ،قدس برس
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 2016قرارا  إداريا  منذ بداية  729االحتالل يصدر  .19
ز أسرث فلسطين للدراسات بأن االحتالل اإلسرائيلي صع د خالل العام الجاري من فاد مركأ :غزة

معظمها تجديد  إدارياقرارًا  729إصدار قرارات االعتقال اإلداري حيث أصدر منذ بداية العام الحالي 
 اعتقال.

بذات مقارنة  %35وأوضك المركز في بيان له يوم الجمعة، أن هذب األعداد تشكل ارتفاعًا بنسبة 
 قرارًا. 493 اإلداريةالفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات 

وعد  البيان هذب األرقام بالكبيرة جدًا، حيث كانت سابقًا تصدر خالل عدة أعوام وليس عدة أشهر، 
وهو مؤشر سلبي على تصاعد لجوء االحتالل إلى استخدام هذب السياسة التعسفية الغير قانونية بحق 

 سرث الفلسطينيين، دون رادع.األ
مرات لبع   ثمانيقرار تجديد للحكم اإلداري، ووصلت إلى  433وبين أن من بين تلك األحكام 

عامًا ، وهو  50شهور، ومنهم األسير محمد أحمد أبو فنونه و ستةاألسرث وتمتد ما بين شهرين إلى 
  ، وكليهما من الخليل.عاماً  27أقدم أسير إداري، وكذلك األسير صهيب جمال الشروف و

 27/5/2016، فلسطين أون الين
 
صابة "أوتشا" .21  األسبوع الماضي  مواطنا   49: استشهاد فتاة وا 

مواطنا في اعتداءات لقوات االحتالل اإلسرائيلي، األسبوع  49استشهدت فتاة، وأصيب : غزة
يق الشؤون اإلنسانية الماضي، وفقا لتقرير حماية المدنيين الصادر عن مكتب األمم المتحدة لتنس

كما هدمت سلطات االحتالل ثالثة منازل وغرفة للصالة في القدس  "أوتشا"، الصادر يوم الجمعة.
مواطنا بينهم تسعة  26المحتلة، بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، ما أدث لتهجير 

 أطفال.
 عم نيتهم تنفيذ عمليات طعن.مواطنا بز  52ومنذ مطلع العام الجاري قتلت قوات االحتالل 

من الشهر الجاري، سل مت سلطات االحتالل جثث  23- 17وخالل الفترة التي يغطيها التقرير من 
 شهداء فخرين. تسعةخمسة شهداء لعائالتهم. لكنها ما زالت تحتجز جثث 

التي أطلقتها  عملية "تفتيش" واعتقال. فيما أدت قنابل الغاز المسيل للدموع 82ونفذت قوات االحتالل 
شجرة زيتون وكرمة  45خالل مواجهات في مخيم الفوار لالجئين جنوب الخليل إلى إشعال النار في 

 عنب. وفي غزة أصيب مواطنان بالرصاص الحي خالل مظاهرات قرب السياج الفاصل.
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قيد حادثا على األقل، أصيب مزارع بجروح، بعد فتك قوات االحتالل النار في المناطق الم 13وفي 
صيادي  10الوصول إليها على طول السياج الفاصل، وفي والبحر في قطاع غزة. إضافة إلى إجبار 

 أسماك، على خلع على خلع مالبسهم والسباحة تجاب زوارق االحتالل الحربية حيث تم  احتجازهم.
 27/5/2016، فلسطين أون الين

 
 جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريفيسل ِّم  االحتالل .21

ريف، : غنايمالطيب  هيد عبد الفت اح الش  ، يوم الجمعة، جثمان الش  سل مت قو ات االحتالل اإلسرائيلي 
ريف  بحضور والدب في الخليل. هيد الش  ؤون المدني ة الفلسطيني ة إن ه تم  تسلم جثمان الش  وقالت هيئة الش 

هيد عبد  ونقله إلى المستشفى األهلي  في مدينة الخليل من أجل المعاينة الط بي ة. وأشارت عائلة الش 
بت. ريف، أن ها ستقوم بدفن ابنها "بمراسم تليق بمكانته"، ظهر يوم الس   الفت اح الش 
 وكانت العائلة قد أعادت تأكيدها شروط االحتالل مقابل استالم جثمان ابنهم.

 27/5/2016، 48عرب 
 
 األقصىالمسجد ألف صلوا في  80 .22

 األقصىالمسجد  َأم  اإلسرائيلية  األمننتشار مكثف لقوات مشددة وا أمنية إجراءاتوسن : القدس
من  مصل    300مصل من القدس والداخل الفلسطيني و ألف 80المبارك ألداء صالة الجمعة نحو 

 خمسين عامًا. أعمارهمقطاع غزة معظمهم من كبار السن ومن الذين تتجاوز 
وحدة الصف الفلسطيني  إلىحمد سليم المبارك الشيس الدكتور م األقصىبدورب دعا خطيب المسجد 

ونبذ الفرقة والخالف والتفرا للدفاع عن القضية وحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة الدفاع غن 
 المبارك من اقتحامات المستوطنين. األقصىالمسجد 

وقالت مصادر فلسطينية إن المصلين الثالثمائة غادروا عبر معبر بيت حانون ايريز شمال قطاع 
 مع مصل خرجوا بتنسيق100الشؤون المدنية، و معمصل خرجوا بتنسيق  200نهم غزة من بي

 ونروا.األ
 28/5/2016الرأي، عمَّان، 

 
   عشرات اإلصابات خالل قمع جنود االحتالل مسيرات سلمية في الضفة الغربية .23

لمسيرات سلمية  اإلسرائيليأصيب عشرات الفلسطينيين أمس خالل قمع قوات االحتالل ": وفا"
 انطلقت في عدد من بلدات وقرث الضفة الغربية لمناهضة االستيطان وجدار الفصل العنصري.
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ففي كفر قدوم، في محافظة قلقيلية، أصيب شاب بجروح وعشرات باالختناق بعد قمع قوات االحتالل 
أكثر  مسيرة القرية السلمية األسبوعية المناهضة لالستيطان، والمطالبة بفتك شارع القرية المغلق منذ

 عامًا. 13من 
العشرات باالختناق جراء قمع قوات االحتالل مسيرة  أصيبوفي نعلين، شمال غرب محافظة رام هللا، 

 السلمية المناوئة لالستيطان والجدار العنصري. األسبوعيةالقرية 
طلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاب أجنود االحتالل  أنوذكرت مصادر محلية 

 ونساء وشيوخ. أطفالالعديد منهم باالختناق، بينهم  إصابة إلى أدثركين ومنازل القرية، ما المشا
عاما  11ولفت منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين عبد هللا أبو رحمة، إنه ألول مرة منذ 

الح في قمع على بدء التظاهرات المناهضة للجدار واالستيطان في القرية، لم يستخدم االحتالل الس
المسيرة كما هو معتاد منذ سنوات، بل استعمل التصوير، وحاول استدراج المتظاهرين للوصول إلى 
مسافة قريبة جدا منهم العتقالهم، لكن خبرة المتظاهرون حالت دون تحقيق جنود االحتالل مبتغاهم، 

 .أمسوأفشلت الخطة الجديدة التي استخدمها الجنود 
 28/5/2016المستقبل، بيروت، 

 
 قوات االحتالل تطلق النار على صيادي غزة .24

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي هجماتها على قطاع غزة، واستهدفت زوارقها الحربية بنيران : غزة
رشاشاتها الثقيلة مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة. وقال صيادون إن زوارق االحتالل هاجمت 

 المنطقة المسموح بها والمقدرة بستة أميال بحرية في تلك المنطقة.مراكب الصيادين، رغم إبحارها في 
ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، غير أنه أجبر الصيادين على مغادرة البحر، خشية من 

 تعرضهم لالعتقال أو مصادرة عدة الصيد والقوارب، كما قامت قوات االحتالل في مرات سابقة.
 28/5/2016، لندن، القدس العربي 

 
 نداء إلى "األونروا" إلنجاز الحل الشامل .25

أقرت "خلية أزمة األونروا" المنبثقة عن القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان، برنام  : محمد صالك
التحركات االحتجاجية لقسبوع المقبل، وذلك التزامًا بقرار القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان. 

الحل الشامل،  إنجازكة في االعتصامات والنــــشاطات التي ستقام حتى فوجهت الدعوة إلى "المشـــار 
 مشددة على ضرورة عدم تقسيم ملف المطالب".
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وأعلنت الخلية عن عقد مؤتمر صحافي ألعضائها األربعاء المقبل، وعقد لقاء شعبي في خيمة 
ل. كذلك وجهت االعتصام في صيدا إضافة إلى تحركات شعبية بعد صالة الجمعة األسبوع المقب

الدعوة إلى "اللجان الشعبية واألهلية والشبابية واالجتماعية والفصائل للمشاركة في األنشطة بفعالية 
األونروا"، داعية في الوقــــت نفسه  إجراءاتوالعمل على إنجــــاح برنام  التحركات االحتجاجية ضد 

نجاحلمجال إلنجاح الحوار الجاري، في ا إفساحاإلى "عـــدم إغالق مقرات ومكــــاتب الوكالة  الحل  وا 
 الشامل".

 28/5/2016السفير، بيروت، 
 
 وأسير من بيت لحم يضرب احتجاجا  على تعذيبه قرار باإلفراج عن البروفيسور عماد البرغوثي غدا   .26

قال المحامي جواد بولس مدير الوحدة القانونية في نادي األسير الفلسطيني إن المحكمة : رام هللا
عامًا  54عسكرية لالحتالل في عوفر أصدرت قرارًا باإلفراج عن األسير البروفيسور عماد البرغوثي ال

 من بلدة بيت ريما في رام هللا وذلك غدا األحد. 
عاما  من بيت لحم إضرابه المفتوح عن الطعام  19وفي السياق أعلن األسير مالك القاضي و
عملية االعتقال. ونقلت محامية نادي األسير جاكلين  احتجاجًا على إعادة اعتقاله وتعذيبه خالل

فرارجة عقب زيارتها لقسرث في معتقل عتصيون جنوب الصفة الغربية عن األسير القاضي أنه 
يخو  اإلضراب المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي إذ كان قد أمضى أربعة شهور في 

ر إلى أن قوة مكونة من خمسة جيبات عسكرية داهمت وأشا االعتقال اإلداري وُأفرج عنه مؤخرًا.
من مايو/ أيار الجاري واعتقلته وأجلسته على أرضية الجيب العسكري وهو مكبل  23منزله فجر 

 ألكثر من ساعة، وكلما كان يحاول تعديل جلسته ينهال عليه الجنود بالضرب.
 28/5/2016، لندن، القدس العربي

 
 طينيا  بالضفةفلس 38تعتقل قوات االحتالل  .27

ت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر امس، حملة مداهمات واعتقاالت في شن  إبراهيم: كامل  -القدس 
منهم  سبعة إنفلسطينيا قالت سلطات االحتالل  38 شملتمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة 

 ن لقواتها بحجة التحري .و مطلوب
 28/5/2016الرأي، عمَّان، 
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 "انتفاضة" تقودان صحفية مقدسية للمحاكمة"شهيد" و .28
نيابة االحتالل تطالب بحكم على الصحفية سماح الدويك لمدة تتراوح بين : ريم الهندي - القدس 

تسعة أشهر وعام كامل بتهمة التحري  باستخدامها كلمتي "الشهيد" و"االنتفاضة" على شبكات 
 التواصل.

محامي رمزي كتيالت إن محكمة االحتالل ترف  التعامل يقول الموكل بالدفاع عن األسيرة سماح ال
معها كصحفية، قائلة إنها تحاسب على خلفية منشورات على فيسبوك، وليس بسبب مواد صحفية في 

 إطار عملها.
بينما تقول النيابة إن عمل سماح صحفية جعلها شخصية معروفة، ولديها أكثر من ثالثة فالف 

 زاد من خطورة منشوراتها، حسب زعمها.صديق على حسابها الشخصي، مما 
يونيو المقبل موعدا لعقد جلسة / وخالل جلسة المحاكمة حددت محكمة االحتالل األول من حزيران

 إضافية، ومنحت المحامي كتيالت والنيابة فرصة التفاو  للتوصل إلى صفقة تنهي القضية.
ة مؤخرا على خلفية قضايا التحري ، ويوضك كتيالت أن النيابة تطالب بحكم مماثل لقحكام الصادر 

أي ما يتراوح بين تسعة أشهر وعام كامل، وهو ما يراب حكما جائرا كون المصطلحات التي تحاسب 
 دارجة في اإلعالم الفلسطيني والعربي. -وهي "الشهيد" و"االنتفاضة"-سماح على استخدامها 

 27/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة 
 
 "الصليب األحمر" لزيارات ذوي األسرى الفلسطينيين صتقليتحذيرات حقوقية من  .29

حذر مركز حقوقي فلسطيني مختص في شؤون األسرث، من : والء عيد، محمد منى -رام هللا 
تداعيات قرار منظمة "الصليب األحمر الدولية" القاضي بتقليص زيارات األسرث الفلسطينيين في 

وأوضك مركز "أسرث فلسطين للدراسات"، أن  يًا.كافة السجون إلى زيارة واحدة بدل زيارتين شهر 
"الصليب األحمر" اتخذ قرار تقليص الزيارات بذريعة أن هنالك عدم مباالة من أهالي األسرث 

 بموضوع الزيارات.
وأشار المركز في بيان صحفي يوم الجمعة، إلى "عدة مخاطر تترتب على قرار الصليب الذي ألغى 

نجازًا، جاء بعد تضحي  ات جسام من إضرابات وشهداء للحركة األسيرة"، وفق البيان.حقًا وا 
وأوضك المركز "أن القرار يؤدي إلى ارتفاع عدد األهالي في الزيارة الواحدة، األمر الذي سينعكس 
على طول الوقت سواء بالمكوث على الحواجز وخالل عمليات التفتيش في السجون قبل الدخول 

دارة السجون، من خالل التخفيف عليهم وأضاف البيان "هذا ال للزيارة". قرار ال يخدم سوث االحتالل وا 



 
 
 
 

 

 21 ص             3947 العدد:        28/5/2016 السبت التاريخ: 

                                    

من ضغن الزيارات والتفتيشات والحراسة، كما أنه يحرم أصحاب التصاريك لفترة قصيرة والمحرومين 
 أمنيا، من لقاء ذويهم، واقتصار الزيارة على عدد محدود من ذويهم أصحاب حق الزيارة".

وأكد المركز أن األسرث في دول العالم يحق لهم التواصل عبر الهاتف مع ذويهم، في الوقت الذي 
ودعا المركز أهالي  ُحرم فيه األسرث الفلسطينيون من هذا الحق الذي كفلته كل المواثيق الدولية.

الصليب األسرث وذويهم إلى مقاطعة الزيارات، وعدم تمرير هذا القرار، واالعتصام أمام مقرات 
 األحمر، مطالبًا إياب بالرجوع عن القرار الذي أضر بسمعته كمؤسسة دولية، وفق بيان المركز.

 27/5/2016، قدس برس
 

 شجرة زيتون جنوب نابلس 20نحو  ُيحرقون مستوطنون يهود  .31
قالت مصادر محلية فلسطينية إن مستوطنين يهود، أضرموا : خلدون مظلوم، محمد منى - نابلس

ق ام الجمعة، بأرا   زراعية فلسطينية في قرية عوريف جنوبي مدينة نابلس، ما أدث الحتر النيران يو 
وأوضك رئيس المجلس القروي في عوريف، يوسف شحادة، أن  العشرات من أشجار الزيتون المثمرة.

عشرات المستوطنين من مستوطنة "يتسهار" ومستوطنة إسرائيلية ُمقامة على أراضي الفلسطينيين 
 غرب نابلس ، أقدموا على إشعال النيران بأراضي المواطنين الزراعية "بشكل متعمد".جنوبي 

شجرة  20وأضاف شحادة خالل حديث خاص مع "قدس برس"، أن النيران أدت الحتراق أكثر من 
 زيتون، تعود مليكتها للمزارع الفلسطيني محمد الصفدي من قرية عوريف.

ن السيطرة على النيران، قبل انتقالها إلى مناطق أخرث، بسبب وأشار شحادة إلى أن األهالي تمكنوا م
 الفلسطينية من الوصول لـ "صعوية التضاريس هناك". اإلطفاءعدم تمكن سيارات 

وبي ن رئيس المجلس القروي، أن المستوطنين اليهود مستمرون في تنفيذ اعتداءاتهم بحق المواطنين 
، بهدف طرد الفلسطينيين منها، وجعلها هدفًا سهاًل وممتلكاتهم في عوريف والقرث المجاورة لها

 للسيطرة عليها وضمها لصالك المستوطنات المقامة على األراضي الفلسطينية هناك.
 27/5/2016، قدس برس

 
 ح "نافذة على القدس" من الدوحةتمعرض يفت .31

حثة المقدسية سهاد افتتك في العاصمة القطرية الدوحة معر  "نافذة على القدس" للفنانة والبا": قنا"
قليبو، يتضمن مجموعة من اللوحات الفوتوغرافية التي تبرز المعالم التاريخية والدينية في مدينة 

 القدس المحتلة.
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وتسعى الفنانة سهاد قليبو من خالل هذا المعر  الذي يقام في المؤسسة العامة للحي الثقافي 
ها التاريخية وارتباطها بالتاريس الفلسطيني بشقيه وكتارا  لتسلين الضوء على أهمية مدينة القدس وقيمت

اإلسالمي والمسيحي، وهو ما يفند ادعاءات االحتالل اإلسرائيلي الرامية إلى طمس هوية المدينة 
أن فازت  -وهي باحثة مقدسية معروفة باهتمامها بالتاريس الفلسطيني-وسبق لسهاد قليبو  وتهويدها.

بنو  -القدس -عن كتابها "اإلسالم 2008ودراسة وتاريخا لعام  بجائزة أحسن كتاب عن القدس بحثا
 .2009اليهود"، ضمن فعاليات إعالن القدس عاصمة للثقافة العربية عام  -إسرائيل 

 27/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة 
 
 مقاهي فلسطين تحتفل بالشعر والسرد .32

دت حتالل اإلسرائيلي، ولُ في خطوة ثقافية مهمة تهدف إلى كسر الحصار الذي فرضه اال: حيفا
احتفالية فلسطين لقدب قبل تسع سنوات لتكر س وجهها الثقافي من خالل استضافة أدباء ينتقلون من 

 منطقة إلى أخرث بغية لقاء جمهورهم الفلسطيني.
وفي هذا السياق، جاءت الدورة التاسعة في حيفا مغايرة هذا العام، فنظمت جمعية الثقافة العربية 

كبيرًا باألدب والشعر، بعنوان "نصوص منثورة في المدينة" وذلك في المقاهي والفضاءات  احتفاالً 
 ن صوتًا من فلسطين والعالم العربي.و العامة للمدينة، شارك فيها ثالث

 28/5/2016، لندن، الحياة
 
 تحذر "إسرائيل" من تنظيم "عروض إباحية" في القدس المصريةاإلفتاء دار  .33

اإلفتاء المصرية "إسرائيل"، من اإلقدام على تنظيم مهرجان بمدينة القدس المحتلة حذرت دار  القاهرة:
يشمل عروضًا إباحية، حيث أعلنت سلطات الكيان، عن تنظيم مهرجان يتضمن عرضًا لفرقة 

 راقصًا سيظهرون بأجسادهم العارية. 12نمساوية تضم 
مدينة المقدسة التي تحظى بمكانة دينية في وأكدت "اإلفتاء"، أن هذا العمل يمثل إهانة غير مقبولة لل

قلوب وعقول معتنقي األديان حول العالم، واستفزازًا لمشاعر المسلمين خاصة. وأكدت اإلفتاء أن هذب 
األعمال االستفزازية والمهينة للمقدسات ولمشاعر المتدينين بشكل عام، تمثل ذريعة لنشر التطرف 

ا، ودعمًا للدعاوث الصدامية التي تدفع المنطقة بأسرها نحو واإلرهاب وعدم استقرار المنطقة بأسره
 منحنى العنف والصدام.

ثارة مشاعر المسلمين،  ودعت اإلفتاء، إلى التوقف عن األعمال االستفزازية، وا هانة المقدسات، وا 
 واحترام المقدسات، وعدم إقامة هذا العر  في المدينة المقدسة؛ احتراًما لقدسية المدينة ولمشاعر
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المسلمين حول العالم، لما يمثله هذا العمل من إهانة لواحدة من أكثر المدن قدسية لدث المسلمين، 
كما دعت المجتمع الدولي إلى القيام بدورب في حماية المقدسات الدينية، ومنع اإلساءة لها أو ازدرائها 

 تعلقة بهذا الشأن.وتجريم االعتداء عليها، وضمان تطبيق المعاهدات واالتفاقيات الدولية الم
 28/5/2016، الشارقة، الخليج

 
 القاهرة تحتضن لقاء وزراء خارجية العرب لبحث مؤتمر باريس للسالم .34

يحضر الرئيس محمود عباس، اليوم في القاهرة، اجتماع وزراء الخارجية : نادية سعد الدين - انعم  
محتلة، وبحث المؤتمر الدولي العرب، لمناقشة فخر تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية ال

 للسالم المزمع عقدب في الثالث من الشهر المقبل بباريس.
وكان الرئيس السيسي وجه رسالة للمنطقة وللكيان اإلسرائيلي تحدث فيها عن أهمية مركزية القضية 

 الفلسطينية، وأن "حلها سيجنب المنطقة الحروب واإلرهاب"، بحسبه.
ارجية المصرية أن "مصر ترأست جلسة مجلس األمن أمس، حيث أكدت مصادر دبلوماسية بالخو 

حاطة من منسق األمم المتحدة لعملية السالم في  جرت جلسة مشاورات حول األوضاع الفلسطينية وا 
 اإلسرائيلي". -الشرق الوسن، نيكوالي ميالدينوف، حول الصراع العربي

ألمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس ونقلت األنباء المصرية تصريحًا لمندوب مصر الدائم لدث ا
تنسيق تحركاته ومبادراته  الدولياألمن، السفير عمرو أبو العطا، قال فيه إنه "يتعين على المجتمع 

إطار رؤية واضحة إلنهاء احتالل األراضي الفلسطينية دون االكتفاء بالتركيز على اإلجراءات  في
 استنفدت الغر  منها." التيالمؤقتة 

 الذي"محاوالت إدارة المسألة الفلسطينية دون أفق واضك للحل يعد  سببًا رئيسًا لإلحباط وأكد أن 
دعم المجتمع الدولي وقدرته على إنفاذ  فييسيطر على األجيال الفلسطينية الجديدة التي فقدت ثقتها 

 قرارات الشرعية الدولية واستعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف".
 فياألطراف إلى االستجابة لدعوة الرئيس السيسي إلقامة سالم عادل وشامل ودائم  ودعا "جميع

 الشرق األوسن"، مؤكدًا على "محورية المبادرة العربية للسالم".
 28/5/2016الغد، عمَّان، 

 
 هللا لإلسرائيليينر األمني حذر.. وسأثير تهديد نص الوضعكاغ لـ"السفير":  .35

قمم المتحدة في لبنان سيغريد كاا بسجراء االنتخابات البلدية واالختيارية تنو ب ممثلة األمين العام ل
لت عالمة ثقة بلبنان وباألجهزة األمنية وبوزارة الداخلية".  معتبرة بأنها "شك 
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األمين العام لـ "حزب  تهديدتعامل األمم المت حدة مع  يةكيف"السفير" حول وتقول كاا في حوار مع 
"ليست المر ة األولى التي يتم  فيها استخدام عبارات تهديد مماثلة، فلقد سرائيل: إل هللا هللا" حسن نصر
الفائت، ويومها أدان األمين العام لقمم  / فبرايرشباط 16هللا لغة مشابهة سابقا في  استخدم نصر

"حزب  المتحدة هذا الكالم، وكان ذلك عندما تم  التهديد باستهداف إسرائيليين مدنيين من قبل صواريس
جميع  1701هللا". إن األمين العام لقمم المتحدة يحث  ويطلب في كل تقاريرب المتعلقة بالقرار 

األفرقاء على االمتناع عن استخدام أي مفردات وتعابير تؤج  التوت رات مباشرة أو غير مباشرة ألنها 
تمل قد يؤدي بدورب تسبب خطرا على االستقرار عند الخن  األزرق، وهي تؤدي أيضا الى تصعيد مح

 الى نزاع".
تقول كاا: "ثمة نقاشات دائمة، وأنا على تواصل مع عدد من المسؤولين في "حزب هللا" وسأثير هذا و 

 بالتأكيد، علما بأنني أتحدث به دوما في إحاطتي الدورية أمام مجلس األمن الدولي". األمر
 28/5/2016، بيروت، السفير

 
 رة في إنجاح "مؤتمر باريس"العربي: لدينا آمال كبينبيل  .36

نه لديه فمال كبيرة في إنجاح أأكد األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ": مراد فتحي -القاهرة 
مؤتمر باريس الشهر القادم، ليؤدي إلى مرجعيات معروفة ويحصل تغيير وتقدم في القضية 

 الفلسطينية".
ع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم وأضاف العربي في تصريك صحفي له عقب لقائه م

الجمعة في قصر الضيافة بالقاهرة "أن كل اللقاءات التي تجمعنا مع الرئيس هامة، ولكن هذا اللقاء 
وقت هام وذلك في ضوء االستعداد لعقد اجتماع مجلس الجامعة العربية االستثنائي  يأتي في

ة يوم غد بحضور الرئيس محمود عباس، والتي والطارئ والذي سيعقد على مستوث وزراء الخارجي
 ستكون جلسة خاصة لمناقشة األوضاع في األراضي الفلسطينية".

وأضاف العربي، أن االجتماع الوزاري له أهمية حيث يأتي انعقادب قبيل مؤتمر باريس الذي سيعقد 
فة ليحصل تغيير الشهر القادم، مؤكدا انه لدينا فمال كبيرة بأن يؤدي إلى مرجعيات معرو  3يوم 

نما التقدم يعتبر  وتقدم وليس باستئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وهذا ال يعتبر تقدم وا 
يجاد فلية تنفيذية لالتفاقيات المتفق عليها.  التأكيد على المرجعيات وتحديد إطار زمني وا 

 27/5/2016الشرق، الدوحة، 
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 ثالثة مواضيع في مقدمها القضية الفلسطينيةمخصص لمناقشة : "الوزاري العربي" بن حلي .37
أعلن نائب األمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي أن اجتماع وزراء : محمد الشاذلي -القاهرة 

مخصص لمناقشة ثالثة مواضيع رئيسة، في مقدمها تطورات القضية في القاهرة الخارجية العرب 
الفلسطيني في االجتماع لتحديد الموقف العربي الذي  الفلسطينية، الفتًا إلى أهمية مشاركة الرئيس

سيتم طرحه أمام مؤتمر باريس المقرر نهاية الشهر الجاري أو بداية حزيران المقبل، والذي سيكون 
مكرسًا لبحث القضية الفلسطينية وسبل إنفاذ حل الدولتين والخروج من حال الجمود الراهنة التي 

 باالحتالل. تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة
 28/5/2016الحياة، لندن، 

 
 في الجزائر استياء من إنجاز "معاريف" اإلسرائيلية عمال  ميدانيا  : جبهة العدالة والتنمية .38

عبر الحزب اإلسالمي الجزائري "جبهة العدالة والتنمية" عن استياء بالل لترخيص السلطات بزيارة 
الوزراء مانويل فالس إلى الجزائر في  سصحافي إسرائيلي ضمن وفد إعالمي فرنسي رافق رئي

 ،علما بأن الجزائريين يبدون حساسية غير عادية تجاب إسرائيل ،األسبوع األول من الشهر الماضي
 "معاريف" ينظر إليها على أنها "محاولة للتطبيع". جريدةمن وزيارة صحافي 

ر الخارجية رمضان لعمامرة وأعلن برلماني "الجبهة" حسن عريبي أمس عن رفع سؤال كتابي إلى وزي
بـ"تسلل صحافي إسرائيلي إلى أر  الشهداء".  يطلب منه تقديم توضيحات عن أسباب ما وصفه

يؤسفني سيدي الوزير أن أعلمكم أني  ،وجاء في سؤال البرلماني الذي اطلعت عليه "الشرق األوسن""
ناول وعر  صحافة العدو ماليين الجزائريين في حالة ذهول عندما تناهى إلى علمي خبر ت مثل

بتصريحات وزراء من الحكومة  معززا 2016مايو وأيار   23موضوعا منجزا عن الجزائر في 
الجزائرية في شكل استطالع مدعما بصور حصرية عن الجزائر التقطتها عدسة المصور الصحافي 

 اإلسرائيلي جدعون كودز".
 28/5/2016، لندن، الشرق األوسط

 
 تقدم مساعدات للقطاع الزراعي الفلسطيني اإلماراتيةية هيئة األعمال الخير  .39

قدمت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية مساعدات إلى القطاع الزراعي الفلسطيني، بهدف ": وام"
 استصالح األراضي غير المزروعة، وتوفير حاجات الفلسطينيين من السلع الزراعية.

ربية، إن الهيئة دشنت طريقًا زراعيًا في منطقة الريف وقال إبراهيم راشد، مفو  الهيئة في الضفة الغ
الشرقي من مدينة بيت لحم يتيك زراعة مساحات واسعة من األراضي الزراعية التي يصعب على 
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السكان الفلسطينيين الوصول إليها بسبب وعورة المنطقة، وكذلك وقوعها بالقرب من الجدار الفاصل 
 لك المنطقة.الذي يؤثر في حركة الفلسطينيين في ت

وأضاف أن الهيئة مولت إقامة الطريق الزراعي وطوله نحو أربعة كيلومترات، وأقيم احتفال باالنتهاء 
 من هذا المشروع حضرب نائب محافة بيت لحم محمد طه، وعدد من المزارعين في المنطقة.

د وأوضك أن افتتاح طريق زراعي شرق مدينة بيت لحم يكتسب أهمية خاصة في تعزيز صمو 
 المزارعين وتمكينهم من الوصول إلى أراضيهم الشاسعة.

وبين أن الهدف العام من المشروع يكمن في تمكين المزارع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه 
واستغاللها وفالحتها، ودعم صمودب في مواجهة جدار الفصل واالستيطان، وتمكين العائالت 

 .حتياجاتها، باإلضافة إلى خلق فرص عمل للسكانالمستهدفة من العمل واإلنتاج، وتوفير بع  ا
 28/5/2016الخليج، الشارقة، 

 
 بنسودا لـ "القدس العربي": التحقيق في الحرب على غزة يشهد تقدما   .41

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في لقاء : عبد الحميد صيام -نيويورك 
المنظمة الدولية، بعد تقريرها أمام مجلس األمن حول ليبيا، إن مكتبها مع الصحافة المعتمدة في مقر 

ذا ما كانت هناك جرائم تقع  2014اآلن يتابع مسألة ما جرث في حرب صيف عام  في قطاع غزة وا 
 تحت صالحية المحكمة.

ة جاء ذلك ردا على سؤال لـ "القدس العربي" حول ما إذا كان هناك تقدم في عمل المحكمة الجنائي
غزة  عالدولية في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي قد تكون قد ارتكبت في قطا

 في الحرب التي يطلق عليها اإلسرائيليون "الجرف الصامد".
وأضافت "بالنسبة للملف الفلسطيني فنحن ما زلنا في المرحلة التمهيدية. وكما قلت منذ البداية إننى 

صراع كافة أن يتفاعلوا مع مكتبي وهذا ما يحدث اآلن. العمل اآلن يشهد تقدما. أريد من أطراف ال
ولكني، كما قلت منذ البداية، ال أستطيع أن أضع جدوال زمنيا لمثل هذا العمل. كل ذلك يعتمد على 

 الحقائق وعلى الظروف".
 28/5/2016، لندن، القدس العربي

 
 لتقدم نحو حل الدولتينبحوافز مالية لقاء ا "إسرائيل" عدت  فرنسا  .41

أبدث ديبلوماسي غربي في مجلس األمن مخاوف من "محاوالت اختطاف تنظيم داعش : نيويورك
والتنظيمات المماثلة الملف الفلسطيني" بسبب "فقدان الثقة العام في الشرق األوسن بحل الدولتين"، 
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إعادة الثقة واألمل وحشد يهدف إلى " 3/6/2016مشيرًا إلى أن المؤتمر الذي ستعقدب باريس في 
 ضرورة الحل السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين.باإلجماع المفقود" 

وتحدث الديبلوماسي المطلع على التحضيرات الفرنسية للمؤتمر الذي سيضم أطراف اللجنة الرباعية 
ن "حزمة الدولية ومجلس األمن واالتحاد األوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي، ع

تسويقها ووضعها أمام إسرائيل والفلسطينيين لتشجيعهم على العودة إلى  إلىحوافز" تسعى باريس 
التفاو  ضمن إطار زمني، "بينها عالقة اقتصادية مميزة مع االتحاد األوروبي، وهو أمر يهم 

ة السالم العربية" إسرائيل جدًا". كما أشار إلى أن الحوافز تشمل "ضمانات أمنية، وا عادة إحياء مبادر 
 بما يفتك أبواب العالقة المباشرة بين إسرائيل والدول العربية.

وأوجز فكرة "الحوافز" بأنها ستتضمن "القليل من الضغن، لكن الكثير من الدعم" إلسرائيل 
والفلسطينيين "بما يشبه خطة مارشال تنموية يكون لالتحاد األوروبي دور محوري فيها مع 

 سرائيليين".الفلسطينيين واإل
أن لمجلس األمن دورًا "في مرحلة الحقة" يمكن أن يؤديه، لكن بعد انتهاء االنتخابات  إلىوأشار 

األمريكية، "ألن أي مشروع قرار يطرح على مجلس األمن خالل فترة االنتخابات األمريكية في شأن 
يات المتحدة "تريد أن تفعل شيئًا عملية السالم، سيسقن بالفيتو األمريكي". لكنه أبدث اقتناعًا بأن الوال

 وتترك معلمًا جديدًا قبل انتهاء عهد اإلدارة الحالية" في شأن عملية السالم.
 28/5/2016، لندن، الحياة

 
 يبحث في المصالحة الفلسطينيةالجاري لقاء دولي في سويسرا نهاية الشهر  .42

لثالثين من الشهر الجاري لقاًء تستضيف وزارة الخارجية السويسرية في ا: محمد يونس -رام هللا 
حل الدولتين. وكشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ مشروع دوليًا في شأن المصالحة الفلسطينية و 

"الحياة" أن ممثلين عن عدد من الدول المهمة في الحلبة الدولية واإلقليمية سيشاركون في اللقاء، مثل 
حاد األوروبي والسويد والنروي  والصين وروسيا ومصر اللجنة الرباعية الدولية والمفوضية العليا لالت

 والمملكة العربية السعودية وفلسطين.
ن اللقاء سيبحث في مسألة المصالحة الفلسطينية والعقبات التي حالت حتى اآلن إوقالت المصادر 

مكان مساهمة المجتمع الدولي في التغلب على هذب العقبات، مثل إعادة ،دون إنهاء االنقسام  وا 
 اإلعمار ورفع الحصار وتعزيز إجراءات الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ن اإلدارة األمريكية لن تشارك في االجتماع، لكنها لم تعارضه. إوقالت مصادر غربية لـ"الحياة" 
وأردفت أن سويسرا حاولت على الدوام إقناع الدول األوروبية والواليات المتحدة بأن االنفتاح على 
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قناعها باالنضمام إلى العملية السياسية أفضل وأقل كلفة من "حما س" والعمل على احتوائها وا 
محاربتها، محذرة من أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى انهيار الحركة وتشظيها إلى مجموعات 

 تشكل خطرًا على األمن الدولي.
 28/5/2016، لندن، الحياة

 
 ينعجز أوروبي أمام الهدم اإلسرائيلي بفلسط .43

قليلة هي المناطق في العالم التي تتلقى أكبر قدر من المساعدات المالية : لبيب فهمي -بروكسل 
الدولية مثلما يحصل لفلسطين، فاالتحاد األوروبي وحدب ضس المليارات منذ سنوات سواء في 

 المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية أو األراضي المحتلة.
من  %25مواطنين يعيشون على عتبة الفقر ويوجد أكثر من لكن الوضع يزداد سوءا، فنصف ال

بينما ال يسمك فيه للفلسطينيين بالوصول إلى الموارد المالية، وتواصل سلطات  ،العاطلين عن العمل
 االحتالل اإلسرائيلي هدم المنشآت التي تمولها أوروبا في األراضي الفلسطينية المحتلة.  

سان أكد أن أعمال الهدم والمصادرة اإلسرائيلية للمشاريع التي المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلن
يمولها من االتحاد األوروبي في فلسطين تصاعدت كثيرا خالل الفترة الماضية بعد التحرك األوروبي 

 العام الماضي لوسم منتجات المستوطنات اإلسرائيلية.
دم اإلسرائيلية من دون اتخاذ أي لكن السلطات األوروبية تكتفي بسصدار بيانات تندد بعمليات اله

إجراءات عملية رغم أن االتفاقات الموقعة بين الجانبين تسمك لقوروبيين بالضغن على إسرائيل 
 للكف عن انتهاكها لحقوق الفلسطينيين.

تقول رئيسة وفد البرلمان األوروبي للعالقات مع فلسطين مارتينا أندرسون للجزيرة نت، إن "عمليات 
شكل انتهاكات واضحة لحقوق اإلنسان، وتؤثر على حياة فالف الفلسطينيين وهي عقبة الهدم هذب ت

في طريق السالم" مضيفة أنها تشكل استراتيجية متعمدة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية 
فساح الطريق لبناء مستوطنات غير قانونية.  وا 

ع تل أبيب لوضع حد لعمليات الهدم، فسن وذكرت المتحدثة أنه رغم إطالق االتحاد األوروبي لحوار م
إسرائيل تستهين بوضوح باالتحاد وبالمساعدات األوروبية لفلسطين، داعية لوجوب توقف هذب 
االنتهاكات و"وضع حد إلفالت إسرائيل من العقاب، ألن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى المساعدة 

ب مطالبة إسرائيل بالتعوي  المالي وليس إلى الكلمات، وهو بحاجة إلى ذلك بشكل فني، لذا يج
سرائيل".  وتعليق اتفاق الشراكة بين االتحاد األوروبي وا 
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غير أن دعوة مارتينا أندرسون وغيرها ال تالقي فذانا صاغية، ألن السلطات األوروبية الرسمية 
يون عاجزة عن اتخاذ أي قرارات عملية ضد إسرائيل لمنعها من سياسة الهدم، ويقر مسؤولون أوروب

 بذلك.
ويقول عضو الكتلة االشتراكية في البرلمان األوروبي فيكتور بوشتينارو "نعلم جميعا أن االتحاد 
األوروبي هو الممول الرئيسي للفلسطينيين، ولكننا نعرف أيضا أنه من دون التوصل إلى تسوية 

 سياسية فسن تأثير المساعدات محدود للغاية".
يعني أن هدفنا يجب أن يبقى التوصل إلى عملية سياسية تؤدي ويضيف في حديث للجزيرة نت "هذا 

إلى حل الدولتين عن طريق التفاو  بين الطرفين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى غياب أي مبادرة 
أوروبية للتوصل إلى هذا الحل. ومقابل العجز األوروبي الرسمي، تواصل منظمات المجتمع المدني 

 رائيلية ضد الفلسطينيين.حمالتها المناهضة للسياسة اإلس
 27/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 يؤكدون عدم قانونية االستيطان األوروبيممثلو االتحاد  .44

زار رؤساء بعثات دول االتحاد األوروبي في القدس المحتلة ورام هللا، مدينة بيت لحم وخلة :  رام هللا
مع المحافة ورئيسة البلدية وأعضاء  النحلة ووادي الكريميزان في المحافظة حيث عقدوا اجتماعات

 من منظمات المجتمع المدني المحلية وممثلين عن رجال األعمال.
وجاءت الزيارة من أجل االطالع عن كثب على التطورات في المحافظة خاصة في وادي كريميزان 
وخلة النحلة. وقدم المستضيفون من الجانب الفلسطيني إلى رؤساء البعثات لمحة موجزة عن 
التحديات السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تواجه محافظة بيت لحم. في حين قام رؤساء 
البعثات بزيارات ميدانية إلى خلة النحلة وبير عونا في وادي كريميزان حيث قدم لهم موجزا عن أثر 

 التوسع االستيطاني وجدار الفصل اللذين يحيطان ببيت لحم.
/ ي رالف طراف: "أستذكر هنا استنتاجات مجلس االتحاد في كانون الثانيوقال ممثل االتحاد األوروب

يناير الماضي التي أعرب فيها وزراء خارجية دول االتحاد عن معارضتهم الشديدة لسياسة إسرائيل 
. 1967االستيطانية واألفعال التي تتم في هذا السياق مثل بناء جدار الفصل داخل حدود خن عام 

مستوطنات غير قانونية طبقا للقانون الدولي وتشكل عائقا أمام السالم وتهدد إمكانية وأكد مجددا أن ال
 الوصول إلى حل الدولتين".

 28/5/2016، لندن، القدس العربي
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 .. المبادرة الفرنسية أم المصـرية؟يعلون ليبرمان أم  .45
 ياسر الزعاترة

يـــري ممـــا جـــرث مـــع الـــرئيس فـــي صـــحيفة يـــديعوت أحرونـــوت، ســـخرت الكاتبـــة اإلســـرائيلية ســـمدار ب
المصــري بعــد خطابــه عــن "الســالم الــدافئ" مــع "دولتهــا" فــي أســيوط، وذلــك بــالقول إنــه "اشــترث بــوغي 

 ويعلون  فغل فوا له ليبرمان"!!
والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا بعيــدا عــن الطبــع الصــهيوني فــي االســتخفاف بالحلفــاء بشــتى أنــواعهم، 

السياسـية بــين يعلـون وليبرمـان فـي ظـل نتنيـاهو، وهـل ثمـة فــرق هـو: هـل ثمـة فـرق يـذكر مـن الناحيـة 
 عملي أيضا بين مسار المبادرة الفرنسية وبين مبادرة السيسي المقترحة؟

فـي الســياق األول، وبعيــدا عــن بــث الــوهم، فــسن مــا ُتجمــع عليــه األوســاط الصــهيونية هــو أنــه ال يمكــن 
ـــة مـــع الفلســـطينيين، والســـبب  ـــى تســـوية نهائي ـــل التوصـــل إل هـــو أن أحـــدا فـــي الكيـــان ال يمكـــن أن يقب

، ولــو مــع تبــادل لقراضــي، وحتــى مــن دون عــودة الالجئــين، ال ســيما أن 67باالنســحاب حتــى حــدود 
قضــية القـــدس ال زالـــت تشــكل عقـــدة كبـــرث؛ ال يمكــن ألي زعـــيم يســـاري أن يقــدم تنـــازال جوهريـــا علـــى 

 صعيدها، فضال عن أن يكون المعني هو نتنياهو.
، ولــو فعــل أحــدهما لــتم التوقيــع، ألن 2006، ولــم يفعــل أولمــرت ذلــك 2000اراك ذلــك عــام لــم يفعــل بــ

موضوع الالجئين لم يكن هو سب إفشـال التسـوية فـي الحـالين، بـل قضـية القـدس التـي ال يوجـد زعـيم 
 فلسطيني أو عربي يمكنه تحم ل ثمن القبول بتسوية تستبعدها.

رمــان ويعلــون إذا كنــا نتحــدث عــن التســوية، كمــا أن حــارس مــن هنــا، يمكــن القــول إنــه ال فــرق بــين ليب
الملهى الليلي سابقا، ليس مطلق السراح لكي يشـن حروبـا إذا اعتقـد الـبع  أنـه سـيميل إلـى التصـعيد 
في غزة على سبيل المثال، فالقرار في الكيان الصهيوني ليس قرار وزيـر الـدفاع وحـدب، وال حتـى قـرار 

 هو حصيلة تفاهم بين المستويات األمنية والسياسية والعسكرية. رئيس الوزراء وحدب أيضا، بل
السؤال اآلخر هو: هل ثمة مسافة تذكر بـين المبـادرة الفرنسـية ومبـادرة السيسـي؟ الحـق أن هنـاك فرقـا 
مــا فــي المســارات التفصــيلية، لكــن نتيجــة الحــراك فــي كــل منهمــا لــن تخــرج بشــيء عملــي، ولــن تكــون 

فرنســـا ال يمكـــن أن تفـــر  علــى الكيـــان الصـــهيوني تســـوية مقبولـــة، بينمـــا هنــاك تســـوية حقيقيـــة، ألن 
 تحضر أمريكا بقوة.

المبادرة الفرنسية لـن تقـدم شـيئا سـوث بعـ  اإلحـراج لدولـة االحـتالل، لكـن النهايـة هـي ال شـيء، وقـد 
تالل سبقتها مبادرات ال تحصى انتهت إلى ال شيء، أما مبادرة السيسي، فهي تقدم الكثير لدولـة االحـ

من دون أن تأخذ منها شيئا، إذ ال تعدو أن تبدأ عملية تفاوضية تنطوي على تطبيع، وربمـا تعـديالت 
على نصوص المبادرة العربية، ستغدو بعد سنوات محل مساومة جديدة، أما األهم من ذلك فهـي أنهـا 
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عمليـا المسـار وفضال عـن دعمهـا التطبيـع، واسـتعادتها ألجـواء مدريـد وأوسـلو ووادي عربـة ، سـتكرس 
الوحيد الُمجمع عليه صهيونيا ممثال في الحل االنتقالي بعيد المـدث. أي دولـة فـي حـدود الجـدار يقـال 

 إنها مؤقتة، لكنها تتحول دائمة بمرور الوقت وتأبيد الصراع، وجعله مجرد نزاع حدودي .
ربــع قـرن إن مســار  فـي النهايـة، هــذا هـو مـا يريــدون، لكـن األمـر مــرتبن بظـروف كثيـرة، وقــد قيـل قبـل

أوســلو ســينتهي بشــرط أوســن جديــد تتســي دب دولــة االحــتالل ولــم يحــدث ذلــك، واليــوم يســتغلون حريـــق 
المنطقة، وما بعد ضرب ربيع العرب، لتحقيق المراد، لكن ذلك لن يحـدث أيضـا، ففـي فلسـطين شـعب 

د مسـار ربيعهـا حي، وفي المنطقة أيضا أمة حية لـن تقبـل الخضـوع لشـروط الصـهاينة، وهـي ستسـتعي
 ولو بعد حين. 

 28/5/2016 ،الدستور، عم ان
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 د. مصطفى اللداوي 
نجـك أفيجـدور ليبرمـان وحزبـه "إسـرائيل بيتنـا" فـي تحقيـق الكثيـر مـن المطالـب التـي كـان يتطلـع إليهــا، 

تـي بسـبب عجـزب عـن تحقيقهـا سـابقًا، والتي عجز عن تحقيقها في حكومتي نتنياهو الثانية والثالثة، وال
اعتذر عن المشـاركة فـي الحكومـة الرابعـة األخيـرة التـي أعلـن بموجـب االتفـاق الجديـد انضـمامه إليهـا، 
ولكنه ينضم إليها من موقع القـوة والغلبـة وزيـرًا لقمـن ال وزيـرًا للخارجيـة، بعـد تحقيـق الكثيـر ممـا كـان 

المعركــة منتصــرًا، وفــي المفاوضــات قويــًا، وعلــى الشــعب  ينــادي بــه ويطالــب، األمــر الــذي أظهــرب فــي
حريصًا، وعن حقوق المهاجرين الروس تحديدًا مـدافعًا، وعلـى مصـالحهم أمينـًا، وبالرئاسـة األولـى فـي 

 المستقبل جديرًا.
 ، بــدا أفيجــدور ليبرمــان وفريقــه المعــاون وكأنــه كــان يفــاو  خصــمًا ونــدًا لتغييــر دســتور  وا عــدادِّ ميثــاق 

ةِّ عقــد  جديــد  للكيـــان الصــهيوني، يختلــف عمـــا ســبق، وال يشــابه مــا مضـــى، يســور بــه الدولـــة وصــياغ
اليهودية، ويحفة بـه حـق شـعبها فـي أر  فلسـطين التاريخيـة، ويحـول دون التفـرين فـي أي جـزء  ممـا 
ة يعتقد أنه حقهم الموروث، وملكهم الموعود، فقد أملـى علـى نتنيـاهو التمسـك بيهوديـة كيـانهم والمباشـر 

فــي إعـــالن الهويـــة والعمـــل بموجبهـــا، ممهـــدًا بــذلك لطـــرد الفلســـطينيين مـــن منـــاطقهم، وتطهيـــر كيـــانهم 
حالل فخرين مكانهم، خاصًة أن الصـفقة التـي وقعهـا نصـت علـى أن يكـون وزيـر االسـتيعاب  منهم، وا 

 من حزبه، وهي الوزارة التي تعنى بالمستوطنين وتهتم بشؤونهم.
سرائيليين في الشـتات فـي التصـويت واالنتخـاب، وأن يكـون لهـم دور  فـي واشترط ليبرمان على حق اإل

اختيــار ممثلــيهم فــي الكنســيت، وأن تمــنك وزارة االســتيعاب التــي ســيتوالها أحــد أعضــاء حــزب "إســرائيل 
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ـــا" الحـــق فـــي العمـــل فـــي الشـــتات لتشـــجيع الهجـــرة وجمـــع التبرعـــات لتعـــوي  المهـــاجرين اليهـــود  بيتن
من صالحياته تشكيل لجان  وزارية وأخرث مختصة للعمل في مجال اسـتيعاب ومساعدتهم، وأن يكون 

المهــاجرين وزيــادة أعــداد الوافــدين، وحتــى يتحقــق هــذا الهــدف فقــد فــر  طــرح موازنــة لســنتين لتغطيــة 
 برام  االستيعاب.

ونـــص االتفـــاق بينهمـــا علـــى وحـــدة أر  وإســـرائيل  الكاملـــة، وســـيادتها علـــى كامـــل الـــوطن القـــومي 
ريخي للشعب اليهودي، وأن هذا الحق مقدس وغير قابل للتقسيم أو التفرين فيه، بعاصمته القدس والتا

الموحدة، وفي حال التوصل إلى أي اتفاق  مع الفلسطينيين أو العرب، فسنه ينبغي عر  هذا االتفـاق 
لف االتفـاق على الكنيست أواًل للتصويت عليه، ثم على الشـعب السـتفتائه واألخـذ برأيـه، شـرط أال يخـا

ابتــداًء أي بنــد  مــن بنــود التحــالف، فبــدا ليبرمــان بهــذا االتفــاق وكأنــه الوصــي علــى الحقــوق التاريخيــة 
للشــعب اليهــودي واألمــين عليهــا، وأكــدت بنــود االتفــاق علــى جــواز ضــم أي منطقــة أو مســتوطنة إلــى 

 ة االستيطانية.حدود الكيان، إذا تطلب األمن ذلك، أو فرضها واقع التوسع السكاني والكثاف
وبموجب االتفاق فقد أصبك نائب رئيس الكنسيت اإلسرائيلي من حزب "إسرائيل بيتنا"، وسمي فخرون 
أعضاًء في اللجنة االقتصـادية التابعـة للكنسـيت، وفـي المجلـس الـوزاري المصـغر للشـؤون االجتماعيـة 

نـة الوزاريـة للتشـريع وغيرهـا، وبـذا واالقتصادية، وفي اللجنة الوزارية لشؤون الرموز والمراسم، وفي اللج
يكون أفيجدور ليبرمان الذي يتمثل حزبـه فـي الكنيسـت بسـتة أعضـاء فقـن، قـد انتشـر وتمـدد فـي أكثـر 
من مكان  وموقع  في الحكومة والكنيست، وفي غيرهما من مواقع القـرار والسـلطة األمنيـة واالجتماعيـة 

 ضمن تحقيق شروطه.واالقتصادية والتشريعية، ليحصن بذلك وجودب، وي
كثيــرة  هــي المطالــب التــي حققهــا ليبرمــان مــن بنيــامين نتنيــاهو وائتالفــه الحــاكم، الــذين خضــعوا مثلــه 
البتــزازات حــزب "إســرائيل بيتنــا" ورئيســه، الــذي يعلــم مــدث حاجــة نتنيــاهو لــه ليوســع قاعدتــه البرلمانيــة، 

فقن، وهو األمر الذي يجعـل حكومتـه  نائباً  61ويزيد عدد األعضاء المؤيدين لحكومته، إذ إن عددهم 
، فـسن تأييـد حكومتـه يرتفـع إلـى  نائبـًا، األمـر  67ضعيفة وغيـر مسـتقرة، لكـن بانضـمام سـتة نـواب جـدد 

الــذي مــن شــأنه أن يمــنك الحكومــة اســتقرارًا وثباتــًا، ولكنــه يخضــع رئيســها البتــزازات وضــغوط وشــروط 
أضــحت باالتفــاق الجديــد خمســة إلــى جانــب حــزب  األحــزاب المشــكلة لحكومتــه، والتــي كانــت أربعــة ثــم

 الليكود األم.
هـا قـد نجـك ليبرمــان فـي الحصـول علــى مـا يريـد، وتمكـن مــن تقييـد خصـمه بقيــود  وأغـالل  كثيـرة، فهــل 
ينجك في إدارة المستقبل وتحقيق األهداف التي يتطلع إليها، وهو الذي فشل لمرتين سابقتين فـي إدارة 

ضــعت لــه، وســلمت إليــه، فتســبب برعونتــه فــي التضــييق علــى ســفارات كيانــه، وزارة الخارجيــة التــي أخ
وأفسد عالقاتـه الخارجيـة، وعطـل االجتماعـات التضـامنية معـه، ودفـع نظـراءب إلـى االبتعـاد عنـه وعـدم 
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دعوتــه، وتعمــد عــدم لقائــه أو االحتكــاك بــه، ثــم غــادر الــوزارة برصــيد  كبيــر  مــن الفشــل والعجــز والكــرب، 
قم الدبلوماســية اإلســرائيلية قــد اشــتكت منــه، وأبــدت اســتياءها مــن أســلوبه ومــن طريقــة حتــى أن الطــوا

معاملته، وامتنع بعضها عن التعامل معه أو تلقي التعليمات منه، واستعاضت عنه باالتصال بمكتـب 
 رئيس الحكومة.

ولهـذا فقـد قبـل لعل البع  يقول بأن المسافة بين نتنياهو وليبرمان محـدودة، أو أنهـا معدومـة أصـاًل، 
بالقيود ورحب باألغالل، وسعد بالشروط، فهما يتشابهان فـي الفكـر والسياسـة، وفـي العقيـدة واإليمـان، 
، ال يتــردد فــي الكشــف عــن  ، ومنــافق  محتــال، بينمــا الثــاني واضــك  وصــريك  ولكــن األول متلــون  كــذاب 

شـن اللفـة سـلين اللسـان، ال يفهـم مواقفه، أو بيان سياسته، فهـو أسـوُد الوجـه كـالك  بشـع ، فـة الخلـق خ
في الدبلوماسية وال يراعي أصول اللياقة واللباقة وحسن التعامل، لكن حقيقة الرجلين واحدة، وسياسات 
الحزبين متشابهة، وال فرق بينهما سوث في التعبير عنها، لكنهما معـًا يسـعيان لتحقيـق ذات األهـداف، 

 أحيانًا، ال تستند إلى واقع، وال تعتمد على حقيقة. وما االختالفات بينهما إال شكلية أو وهمية
 27/5/2016 ،فلسطين أون الين
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تقضي الجرأة واالستقامة األخالقية أن نعترف أن االنتفاضة الشبابية في القـدس والضـفة، وهـي تـدخل 

زخمها، حتى أن بعضهم تنبأ مسبقًا بموتهـا علمـًا شهرها الثامن، شهدت تراجعًا ملحوظًا في فعالياتها و 
شــــهيد، جل هــــم مــــن الشــــباب دون الخامســــة  200أنهــــا قــــدمت خــــالل األشــــهر الثمانيــــة هــــذب أكثــــر مــــن 

والعشرين من العمر، كما قدمت أكثر مـن ألفـي معتقـل، هـم أيضـًا مـن الشـباب وبعضـهم مـن األطفـال 
المعــاقين، وعشــرات المنــازل التــي نســفت فــي دون السادســة عشــرة، فضــاًل عــن الجرحــى والمصــابين و 

إطـار العقوبـات الجماعيــة مـن قبـل ســلطة االحـتالل، لـردع العــائالت والضـغن عليهـا لمنــع أبنائهـا مــن 
 االنخراط في االنتفاضة.

ـــات الطعـــن  ـــات االنتفاضـــة الشـــبابية، هـــو عملي ـــذي أعتمـــد، لالعتـــراف بتراجـــع فعالي ـــاس ال ولعـــل المقي
 زة لالنتفاضة الثالثة وإذا جاز التعبير  عن االنتفاضتين السابقتين.بالسكاكين التي شكلت مي

في إطار مراجعتنا لما تعيشه القدس والضفة الفلسطينية علينا أن ال نقلل على اإلطالق من أهمية أن 
لــى التنظــيم، حافظــت علــى  تســتمر االنتفاضــة وحتــى اآلن  لثمانيــة أشــهر، وهــي تفتقــر إلــى القيــادة وا 

 ون أن تتقدم خطوة واحدة خارج هذب العفوية.عفويتها من د
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ذا كان بعضهم قد رأث في هذب العفوية عاماًل إيجابياً  ، يعق د على سـلطات االحـتالل كشـف النشـطاء وا 
واعتقـالهم، فـسن العفويـة، كمـا هـو معـروف، نقطـة ضـعف كبـرث، لـم تسـتطع االنتفاضـة تجاوزهـا. ربمــا 

ع إلرادة الكبــار، وربمــا، بتقــديرنا ألســباب أكثــر عمقــًا. ألن عنصــر الشــباب يتميــز بتــرددب علــى الخضــو 
 من أهم هذب األسباب، برأينا:

]إجراءات االحتالل بما في ذلك سياسة القتل في الشارع بـدم بـارد، حتـى عنـد االشـتباب ولـيس فقـن ردًا 
 علــــى عمليــــات الطعــــن. إجــــراءات االحــــتالل كانــــت قاســــية إلــــى حــــد أن القيــــادة العســــكرية اإلســــرائيلية
 "تسامحت" و"تواطأت" مع الجنود الذين ارتكبوا جرائم القتل بشكل علني، حتى تحت أعين الكاميرات. 
ذا كـــان مـــن "الطبيعـــي" أن تقابـــل ســـلطات االحـــتالل فعاليـــات االنتفاضـــة بالرصـــاص الحـــي، نظـــرًا  ]وا 

األمنية الفلسطينية  "لطبيعة" النظام الفاشي االحتاللي اإلسرائيلي، فيما لم يكن طبيعيًا هو سلبية القوث 
 تجاب نشطاء االنتفاضة.

 إدراجوقد زاد من األمور تعقيدًا أن الجانب الرسـمي الفلسـطيني، وألسـباب ليسـت مجهولـة، عجـز عـن 
الضـــحايا فـــي قائمـــة شـــهداء الشـــعب الفلســـطيني، بســـبب ضـــغوط الجهـــات المانحـــة التـــي ربطـــت بـــين 

أحــداث االنتفاضــة، بمــا فــي ذلــك عــدم تبنــي  المــالي نحــو الســلطة، وبــين موقــف الســلطة مــن التزامهــا
شهداء االنتفاضة أو التعوي  على أصحاب المنـازل المنسـوفة، علـى يـد االحـتالل فـي إطـار العقـاب 

 الجماعي لعائالت الشهداء.
هذب األجواء "غير الصحية" سياسيًا، لعبت دورًا شديد السلبية في إضـعاف حالـة اليقـين لـدث شـرائك ش]

لضــفة فــي رســم مــوقفهم مــن االنتفاضــة الشــبابية. لقــد أدركــت هــذب الشــرائك بعفويتهــا واســعة مــن أبنــاء ا
السياسية أن االنتفاضة تسـير فـي اتجـاب وأن القـرار الرسـمي يسـير فـي اتجـاب معـاكس، بـل إن بعضـهم 
ــــدمها  ــــأن التضــــحيات التــــي تق فســــر عــــدم انخراطــــه فــــي االنتفاضــــة وعــــدم انخراطــــه فــــي فعالياتهــــا، ب

ل التعثر السياسي القائم، تضحيات مجانية لن تثمر لصالك القضـية الوطنيـة. لـذلك االنتفاضة، في ظ
بقيت شرائك واسـعة فـي المجتمـع الفلسـطيني فـي موقـف المتفـرج، والمتـابع للحـدث، مـن دون االنخـراط 
فيــه، بانتظــار مــا ســوف تســفر عنــه الوقــائع السياســية. ومــا ال شــك فيــه أن المــواطن الفلســطيني تــابع 

لبيانــات الرســمية التــي كانــت تتحــدث عــن الشــروع فــي تنفيــذ قــرارات المجلــس المركــزي بمــا فــي مطــواًل ا
ذلــك وقــف التنســيق األمنــي مــع ســلطات االحــتالل، ومقاطعــة االقتصــاد والمنــت  اإلســرائيلي. لكنــه فــي 
الــذي بقــي علــى حالــه، بــاعتراف رئــيس الــوزراء الفلســطيني  الوقــت نفســه يتــابع ميــدانيًا هــذا التنســيق،  

  كمـــا كـــان فـــي الوقـــت نفســـه يـــرث كيـــف أن رفـــوف االســـتهالكيات المنتشـــرة فـــي أنحـــاء 17/5/2016و
الضفة الفلسطينية مازالت تع  بالمنت  اإلسرائيلي، بذريعة عدم وجود بـديل، وكيـف يتـدفق يوميـًا أكثـر 
 مــن عشــرين ألــف عامــل فلســطيني لبنــاء المســتوطنات اليهوديــة وتوســيعها فــي أنحــاء الضــفة، وكيــف
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يتدفق يوميًا أكثر من مئة ألف عامل فلسطيني إلى المشاريع اإلسـرائيلية، يصـبون جهـدهم كيـد عاملـة 
رخيصــة فــي خدمــة االقتصــاد اإلســرائيلي. هــذا التنــاق  الصــارخ، لــم يــوفر المنــاخ السياســي الصــحي 

هاتهـا لتطوير االنتفاضة، يضاف له بطبيعة الحـال، تقـاعس فصـائل العمـل الـوطني الفلسـطيني، باتجا
المختلفــة مــن اليســار إلــى اليمــين، مــن العلمــانيين إلــى اإلســالميين، عــن احتضــان االنتفاضــة وتــوفير 

 الزخم لها عبر الزج  بآالف الشباب المنضوين تحت راية هذب الفصائل.
في الشهر الثامن من االنتفاضة، دعوة إلى القوث الفلسطينية الداعية إلى التغيير، إلى مراجعة لتجربة 

لى خطوة مقدامة قبل أن تسقن راية االنتفاضة الثالثة.الش  باب الغنية، وا 
 28/5/2016 ،المستقبل، بيروت

 
 وثائق عن األنفاق من غرف التحقيق .48

 الـعوديد شالوم وايالنا كوري
في نيسان الماضي. ولم يتطلـب االمـر الكثيـر  إسرائيلمحمود عطاونة من جباليا، تسلل من غزة إلى 

 م بالزحف من تحت االسالك الشائكة. وقد قال لمحققيه أنه أراد قتل جنود.من الجهد حيث قا
مدحت أبو سنيمة، من سـكان غـزة، اجتـاز قبلـه باسـبوع بـنفس الطريقـة، حيـث أراد الـذهاب إلـى مصـر 
للبحــث عــن شــقيقه عبــد هللا الــذي انضــم إلــى داعــش فــي ســيناء، لكنــه شــاهد قــوات مصــرية كبيــرة فــي 

 إلى القطاع. وخشية من القاء القب  عليه من قبل حماس هرب إلى إسرائيل.الحدود وحاول العودة 
شاب فخر ال يمكن ذكر اسمه تسلل إلى البالد قبل شهر من غزة بسبب خالف مع والدب. فقـد ضـربه 
األب ألنــه اشــتبه فيــه بأنــه يحــاول التقــرب مــن ابنــة الجيــران. هــؤالء الثالثــة معتقلــون اآلن فــي ســجن 

محــاكمتهم. التحقيــق معهــم مــن قبــل "الشــباك" والشــرطة أدث إلــى تقــديم لــوائك اتهــام عســقالن بانتظــار 
 ضدهم من قبل النيابة العامة في الجنوب.

 
 سكينان بسبعة شواقل

يســكن عطاونــة فــي مخــيم جباليــا وهــو أمــي ال يعــرف القــراءة والكتابــة. وقــد تســلل وهــو يحمــل ســكينين 
عة شواقل من اجل طعـن اليهـود الـذين سـيالقيهم، حيـث على جسمه قام بشرائهما من سوق جباليا بسب

سيدخل إلى السجن بعد ذلك فيعيش أبناؤب باحترام ويحصلون على المال من السلطة. ألن كل سجين 
 يحصل على راتب شهري.

 المحقق: "ما الذي جعلك ترغب في قتل اليهود؟".
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في الشوارع واعدامهم مثلما حدث مع عطاونة: "ما نشاهدب في التلفاز، اطالق النار على الفلسطينيين 
 الجندي في الخليل الذي قتل مواطنا فلسطينيا".

. وقـد تـدرب 2014وكـان نشـيطا حتـى  2006عطاونة قال إنـه انضـم إلـى الـذراع العسـكري لحمـاس فـي 
على استخدام السالح واطالق القذائف وبعـد ذلـك انضـم إلـى خليـة "الربـاط" التابعـة لكتائـب عـز الـدين 

، الخلية التـي عملـت ضـد المتعـاونين وضـد دخـول الجـيش اإلسـرائيلي إلـى غـزة. المحقـق: "عنـد القسام
 دخول الجيش اإلسرائيلي، ماذا كنتم ستفعلون؟".

عطاونــة: "كنــا ســنمنعه مــن الــدخول. فكــل واحــد منــا كــان يملــك كالشــينكوف وثالثــة امشــاط رصــاص 
 وعبوات ناسفة".

ـــ "فر.بي.جــي". وقــد اعتــرف فــي التحقيــق أنــه لقــد تــم ارســال عطاونــة إلــى بيــت الهيــا ل لتــدرب علــى ال
دوالر  150علــى مبلــل  2007شــارك فــي حفــر عــدد مــن االنفــاق فــي شــمال القطــاع. وأنــه حصــل فــي 

شــارك فــي حفــر نفــق داخلــي لكتائــب القســام الــذي  2010مقابــل المشــاركة فــي حفــر أحــد االنفــاق. وفــي 
 متر تقريبا. 200استمر مدة شهرين. وكان طول النفق حوالي 

 المحقق: "أعطني تفاصيل عن االنفاق وكيف يتم حفرها؟".
ــه توجــد  150أمتــار وطولــه  7عطاونــة: "يبلــل عمــق النفــق  متــرا. وعــر  فتحــة النفــق متــر وفــي داخل

 غرفتان صغيرتان، واحدة لالستراحة واالخرث لقضاء الحاجة".
 المحقق: "كيف يبدو النفق من الداخل؟".

بنى من االخشـاب وفيـه اضـاءة. ونحـن نسـتخدم الكونغـو والفـأس والمجرفـة مـن اجـل عطاونة: "النفق يُ 
 أمتار يوميا". 4ـ  3الحفر. وقد كنا نحفر 

يقــول أحــد المطلعــين علــى التحقيــق إنــه حســب الشــهادات يوجــد فــي داخــل النفــق نقــص بــالهواء النقــي 
إلى باطن االر  في الصـباح والضوء. وأن العمل صعب من الناحية الجسدية والنفسية. فهم ينزلون 

 ويخرجون في المساء، في الظالم. وهم يفقدون االحساس بالزمن".
سنة  كـان لـه نفـق تجـاري  24المال هو أحد االعتبارات االساسية لدث المتسللين. مدحت أبو سنيمة و

علـــى الحـــدود بـــين غـــزة ومصـــر، وكـــان يعمـــل لصـــالك الجهـــاد اإلســـالمي وبعـــد ذلـــك لصـــالك حمـــاس. 
كنت شريكا في احد انفاق التهريب من مصر إلى رفك مع  2014ه عن النفق مثيرة والفتة. "في وروايت

فالف دوالر ثمنـــا للشـــراكة. وكـــان طـــول النفـــق كيلـــومتر  7خمســـة اشـــخاص فخـــرين. وقـــد دفعـــت لهـــم 
 ".2016ونصف، لكن المصريين قاموا بملئه بالمياب في 

 المحقق: "ما الذي قمتم بتهريبه؟".
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كلغــم  50"قمنــا بتهريــب العطــور والســجائر والكالشــينكوفات والــذخيرة وايضــا أنابيــب بــوزن  أبــو ســنيمة:
 أطنان من الزي العسكري". 4من اجل تصنيع الصواريس و

 المحقق: "هل النفق تابع للقسام؟".
قامـت حمـاس بوضـع بوابـة حديديـة عليـه  2014أبو سنيمة: "النفق هو نفق خاص وتجاري. ولكن في 

 بة البضائع".وبدأت بمراق
 المحقق: "أي أن حماس كانت تراقب هذا التهريب؟".

 أبو سنيمة: "نعم. كانوا يعرفون كل شيء".
 ؟".األرباحالمحقق: "هل كانت حماس تحصل على قسم من 

 أبو سنيمة: "كانت تحصل على ضريبة على البضائع".
، يقـوم الجــيش اإلســرائيلي اقاألنفــمقابـل الجهــد االسـتراتيجي الكبيــر الــذي تبذلـه حمــاس مــن اجـل حفــر 
الهجوميــة التــي يــتم حفرهــا  األنفــاقبالجهــد االســتخباري والتكنولــوجي والهندســي مــن اجــل الكشــف عــن 

 أيــاميجــري علـى مـدار الســاعة وفـي جميـع  األنفـاقنحـو إسـرائيل. مصــدر عسـكري قـال إن العمــل فـي 
ـــاقالمعلومـــات عـــن اإلســـرائيلية الحصـــول علـــى بعـــ   األمـــن أجهـــزة. وقـــد اســـتطاعت األســـبوع  األنف

 بواسطة التحقيقات مع المتسللين من غزة.
  27/5/2016يديعوت 
 28/5/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 وفاة سايكس بيكو متعهدة الشرق األوسط .49

 يوشكا فيشر
 وزير ألماني سابق

وقعـــت بريطانيـــا العظمـــى وفرنســـا  1916مايو/أيـــار  16فـــي خضـــم الحـــرب العالميـــة األولـــى، وبتـــاريس 
معاهــدة ســرية فــي لنــدن. إن الصــفقة التــي تعــرف رســميا باســم اتفاقيــة فســيا الصــغرث هــي صــفقة تــم 
التفاو  بشأنها مـن قبـل الدبلوماسـيين مـارك سـايكس وفرانسـوا جـورج بيكـو، وقـد حـددت تلـك الصـفقة 

 مصير الشرق األوسن ونظامه السياسي منذ ذلك الحين، ولكن هذا لن يدوم طويال.
ان رســمت القــوث األوروبيــة التــي كانــت علــى وشــك االنتصــار والتــي كانــت مهتمــة قبــل قــرن مــن الزمــ

حسـب وصـف -بتقسيم المنطقة التي كانت وقتهـا جـزءا مـن اإلمبراطوريـة العثمانيـة "خطـا فـي الرمـال" 
يمتــد مــن مينــاء عكــا فــي شــمال فلســطين ليصــل إلــى كركــوك فــي شــمال العــراق  -الكاتــب جــيمس بــار

 على الحدود مع إيران.
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لقد ذهبت كل المناطق شمال ذلك الخن وخاصـة لبنـان وسـوريا لفرنسـا، وذهبـت المنـاطق جنـوب ذلـك 
لبريطانيـا العظمـى والتـي كانـت تسـعى بشـكل رئيسـي لحمايـة  -فلسطين وشـرق األردن والعـراق-الخن 

 المصالك البريطانية على طول قناة السويس والتي كانت المر البحري الرئيسي للهند البريطانية.
لكن في الوقت نفسه كانت المملكة المتحدة تتفاو  مع العرب الـذين انحـازوا للبريطـانيين والفرنسـيين 
في انتفاضـة ضـد الحكـم العثمـاني وخاصـة مـع حسـين بـن علـي شـريف مكـة. لقـد أعطـي حسـين وعـدا 

د تـم بسعطائه سوريا في حالة االنتصـار العسـكري علـى األتـراك، ولكـن طبقـا التفاقيـة سـايكس بيكـو فقـ
منك سوريا لفرنسا، وعليه كان ال بد من خداع أحد الطرفين وحرمانـه مـن غنـائم االنتصـار.. وقـد كـان 

 من الواضك منذ البداية من هو الطرف األضعف، إنه العرب الذين كانوا يسعون لالستقالل.
لك لقـــد أدت االتفاقيـــة الســـرية التـــي فـــاو  عليهـــا ســـايكس وبيكـــو الحقـــا لتشـــكيل دول خـــدمت المصـــا

ـــة والعرقيـــة  ـــة والديني ـــائق االجتماعي ـــيس الحق ـــة العظمـــى، ول الجيوسياســـية للقـــوث االســـتعمارية األوروبي
للمنطقـــة. لقـــد تـــم فـــر  نظـــام سياســـي علـــى الشـــرق األوســـن المســـلم مـــن قبـــل قـــوث أوروبيـــة مســـيحية 

 تجاهلت التزاماتها باالستقالل العربي، وهو نظام شكل أساسا لقرن من الحروب والصراعات.
إن صــدمة تلــك الخيانــة وهزيمــة الحركــة الوطنيــة فــي العــالم العربــي مــا تــزال موجــودة، ولكــن ســايكس 
وبيكــو تمكنــا مــن تحقيــق المصــالحة بــين دولتــين عظيمتــين مــن دول الوفــاق، واســتمر النظــام اإلقليمــي 

ة متمثلـة الذي قاموا بسنشائه في أعقاب قرون مـن الحكـم التركي/العثمـاني. لقـد حلـت السـيطرة األوروبيـ
فــي بريطانيــا وفرنســا مكــان البــاب العــالي ممــا ضــمن ذلــك النظــام ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــالل 

 وكالء إقليميين.
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة تولــت الواليــات المتحــدة األميركيــة دور الضــامن النهــائي لنظــام ســايكس 

شـار االضـطرابات هنـاك وفـي أمـاكن وانت 2003بيكو، ولكن تجربة أميركا في العراق بعد التـدخل سـنة 
أخرث جعل الواليات المتحدة األميركية تسحب قواتهـا وتقلـل مـن تـدخلها فـي المنطقـة، وبهـذا بـدأ نظـام 

 سايكس بيكو باالنهيار.
ولعل ذلك يفسر لماذا األزمات الرئيسية اليوم في الشرق األوسن موجـودة علـى وجـه التحديـد فـي قلـب 

 ا ولبنان والعراق. إن المسألة الكردية كذلك قد عادت للواجهة.اتفاقية سايكس بيكو: سوري
 -مـع التركيـز علـى كلمـة يبـدو-يبدو أن إسرائيل واألردن هما اللتان تتمتعـان باالسـتقرار دون غيرهمـا 

فبدون المصالحة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ستكون القصة مسألة وقت فقن قبل أن يشتعل برميل 
ني مــرة أخــرث، كمــا أن اســتقرار األردن يعتمــد بشــكل كبيــر علــى والء الجــيش والقبائــل البــارود الفلســطي

البدوية للحكم الملكي، باإلضافة إلى وجود جهاز مخابرات يتمتع بكفاءة عالية، ولكن هذب أسس غيـر 
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ق كافية للمرونة والمتانة، وخاصة بـالنظر للتحـوالت الكبيـرة التـي تحصـل فـي الـبالد المجـاورة أي العـرا
 وسوريا.

إن هــذين البلـــدين يمـــثالن اآلن المســـرحين الرئيســيين لمعركـــة نظـــام الشـــرق األوســن لمـــا بعـــد ســـايكس 
بيكو، فكال البلدين لم ينعما باالستقرار لفترة طويلة وحكمهما حكام سلطويون بعثيون علمانيون واجهوا 

ر مـن السـكان األكـراد الـذين أغلبية من الناس تنتمي لطائفـة إسـالمية منافسـة؛ باإلضـافة إلـى عـدد كبيـ
 حلموا باالستقالل منذ فترة طويلة.

أوال -إن نظـام مــا بعـد ســايكس بيكـو ســيكون نتيجــة للصـراع فــي السـنوات القادمــة بـين القــوث اإلقليميــة 
وبــين قــوث أخــرث ذات دوافــع الدينيــة مثــل حــزب هللا الشــيعي  -وقبــل كــل شــيء بــين إيــران والســعودية

 ة السني وأي تدخل عسكري غربي سيفاقم فقن من الوضع.وتنظيم الدولة اإلسالمي
إن الحقبــة التــي كانــت تســتطيع فيهــا القــوث الغربيــة المســيطرة المحافظــة علــى ســيطرتها علــى الشــرق 

 -ولـيس القـوث الخارجيـة بمـا فـي ذلـك روسـيا-األوسن بالقوة العسكرية قـد انتهـت. إن القـوث اإلقليميـة 
ألوســن والــذي خــرج مــن بقايــا نظــام ســايكس بيكــو، وعنــدما يحــين ستنشــئ النظــام الجديــد فــي الشــرق ا

الوقــت الــذي تنتهــي فيــه حــروب الوكالــة مثــل الحــرب فــي ســوريا فــسن اتفاقيــة ســايكس بيكــو ســتكون قــد 
 أصبحت من التاريس.

لكــن يمكــن أن يكــون ظهــور النظــام الجديــد بطيئــا ألنــه ال توجــد قــوة مــن القــوث اإلقليميــة تتمتــع بــالقوة 
لفر  إرادتها على اآلخرين، ولو اتجهوا لخيار الصراع العـدمي مـن أجـل السـيطرة فـسن الشـرق الكافية 

نسـانية ضـخمة؛ وفـي النهايـة فـسن اإلرهـاق التـام مـن جميـع األطـراف  األوسن سيواجه كارثـة سياسـية وا 
 سوف يفر  المصالحة والخطوات األولى في اتجاب التسوية السلمية اإلقليمية.

هو أنه كلما طالت فترة حصول اختراق من أجـل إنشـاء نظـام جديـد كلمـا أصـبك هناك شيء واضك؛ و 
الجميع في وضع أسوأ. إن مسيرة مطولة وفترة من البلقنة في الشرق األوسن لن ينت  عنها إال المزيد 
ـــة موقوتـــه للســـلم العـــالمي، وبالنســـبة ألولئـــك الموجـــودين خـــارج  مـــن األســـى والمعانـــاة ممـــا يشـــكل قنبل

 ن األمل الوحيد هو أنه ال يوجد أحد ضمن المنطقة لديه مصلحة حقيقية بذلك.المنطقة فس
 : بروجيكت سينديكيت المصدر

 27/5/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
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