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 بالضفة فدائيةوخططت لتنفي  عمليات  فجرت البال بالقد يزعم اعتقال خلية لحما   "الشابا " .1

رام هللا: كشف جهاز األمن العام اإلسرائيلي الشاباك النقاب عن اعتقال نشطاء من حركة حماس منن 
لتخطيط وتنفيذ عملية فدائية على ااألخيرة بزعم  سكان بيت لحم جنوب الضفة الغربية خالل األسابيع

حافلننة ايغينند فنني القنندس المحتلننة فنني مننايوم أيننار الماضنني مننا أسننفر عننن إ ننابة تسننعة عشننر إسننرائيليا 
 بجراح.

وبحسب مزاعم جهاز األمن العام اإلسرائيلي فإنه وخالل التحقيقات تنم الششنف أن الخلينة التني ينتمني 
عمليننات أخننر  فنني القنندس ومحيطهننا بينهننا عمليننة استشننهادية وتفجيننر ليهننا النشننطاء خططننت لتنفيننذ إ

بعن  عنا نرها كنانوا ضنالعين فني  أنسيارات مفخخة وعمليات إطالق نار. كما أظهرت التحقيقات 
عملينات أخنر  فنني الماضني. وتضننم الخلينة سنتة أشننخا  بيننهم شنناب فني التاسنعة عشننرة والبقينة فنني 

 العشرينيات من العمر.
بنشر بع  تفا يل الخلية التي اعتقلنت فني أعقناب تفجينر الحافلنة المنذكورة. وحسنب  وسمح الشاباك

 إسننرائيليا 20ومزاعمننه فإنننه تجننم تجنينند عبنند الحمينند أبننو سننرور الننذ  فجننر البننا  مننا أد  إلننى إ ننابته 
بجراح بينهم واحد و فت جراحه بالخطيرة. واستشهد أبو سرور بعد أن أ يب بجراح حرجة في أحد 

عامننا وهننو مننن سننكان مخننيم عاينندة شننمال مدينننة بيننت  19ات اإلسننرائيلية. ويبلنن  مننن العمننر المستشننفي
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لحم. واعترف أحد عنا ر الخلية بمساعدة أبو سرور في كتابة و يته وت ويره قبينل خروجنه لتنفينذ 
 العملية.

وتضنم الخليننة سنتة عنا ننر ينتمنون لحركننة حمناس فنني العشنرينيات مننن العمنر باسننتثناء عن نر واحنند 
ي التاسنعة عشنرة منن عمنره. ومنن بنين أفرادهنا منن سنبم اعتقنالهم وأمضنوا فتنرات مختلفنة فني سنجون ف

االحننتالل اإلسننرائيلي علننى خلفيننة نشنناطهم فنني حمنناس. كمننا يننتهم الشنناباك اثنننين مننن عنا ننر الخليننة 
 انتهت دون وقوع إ ابات. 2015بتنفيذ عملية إطالق نار عام 

عبنند الحمينند العنزة مننن سننكان مدينننة بينت سنناحور أسننير سننابم  وينزعم جهنناز الشنناباك أن الشناب محمنند
بتهمننة  2007إلننى  2004وسننبم لننه أن قضننى قرابننة الثالثننة أعننوام فنني سننجون االحننتالل فنني الفتننرة مننن 

التخطيط لتنفيذ عمليات ل الح حمناس. ويقنول إن التحقينم منع العنزة كشنف أننه خنرك منع شنريكه فني 
سننكان مخننيم العننزة قننرب بيننت لحننم إلننى طريننم قريننب مننن  الخليننة محمنند عيسننى محمننود البربننراو  مننن

النار من سالح محلي ال نع باتجاه سيارة إسرائيلية كانت تمر  وأطلقوامستوطنة تقوع شرق بيت لحم 
 باتجاه مستوطنة تقوع دون وقوع إ ابات.

وبحسب ما نشر مزاعم الشاباك فإن أسماء بقينة عنا نر الخلينة هني محمند ماجند م نطفى العنزة منن 
سكان بيت جاال وعمل بتوجيهات من محمد سامي واحمد محمد محمود الشيخ من سكان مخيم عايدة 
شمال بيت لحم الذ  نقل منفذ عملية تفجير البا  الشهيد أبو سرور إلى القدس، وعلي احمد محمند 

 المنواد الناسنفة وت نوير منفننذ إنتنناكعنروك منن سنكان قريننة تقنع شنرق بينت لحننم المنتهم بالمسناعدة فني 
عيسى هرماس منن  أسامةعملية تفجير البا  إضافة لمحاولته الح ول على تمويل للخلية. وسعيد 

سننكان مدينننة بيننت لحننم ويتهمننه الشنناباك بالمسنناعدة فنني تجهيننز عمليننة تفجيننر البننا  وكتابننة و ننية 
سنننرور وت نننويره قبنننل خروجنننه لتنفينننذ العملينننة. وسنننلم خنننالل التحقينننم معنننه السنننالح محلننني  أبنننوالشننهيد 
 ع الذ  استخدم في عملية إطالق النار قرب مستوطنة تقوع الذ  كان يخفيه في منزله.ال ن

وجناء فني بينان جهناز األمنن العنام اإلسننرائيلي أن الخلينة اجتمعنت خنالل األشنهر الماضنية لتنفينذ عنندة 
عمليات فدائية في القدس المحتلة ومحيطها. وكشف التحقيم منع أفرادهنا خطنة لتفجينر سنيارة مفخخنة 

فننني القننندس  12لينننات إطنننالق ننننار باإلضنننافة للعملينننة التننني اسنننتهدفت حافلنننة إيغننند اإلسنننرائيلية رقنننم وعم
وتولى أحد عنا ر الخلية العمل على ت نيع المواد المتفجرة التي تم استخدامها بالفعنل فني  المحتلة.

لمتفجنرات الشناباك أن منن قنام ب ننع ا وأعلنتفجير لحافلة من مواد محلية يمكن شراؤها بكل سهولة. 
تعلنننم الطريقنننة منننن خنننالل مواقنننع علنننى شنننبكة اإلنترننننت، فيمنننا سننناعده بقينننة العنا نننر فننني شنننراء المنننواد 

 المطلوبة إلتمام المهمة.
 30/5/2016القد  العربي، لندن، 



 
 
 
 

 

 6 ل             3949 العدد:        30/5/2016 اإلثنين :التاريخ 

                                    

 تغيير نحو األسوأ والمجتمع اإلسرائيلي يصبح أكثر عنصرية "يلرائإس"يحدث في  :عبا  .2
اهتمامًا كبينرًا بزينارة النرئيس الفلسنطيني محمنود عبناس إلنى  "إسرائيل"أبو سعد : أولت  فاد -رام هللا 

القنناهرة واجتماعننه مننع الننرئيس الم ننر  عبنند الفتنناح السيسنني والخطنناب الننذ  ألقنناه فنني اجتمنناع وزراء 
 بناء على طلب الفلسطينيين. القاهرةخارجية الجامعة العربية الذ  عقد أول من أمس في 

فنني  دفاعللنن دور ليبرمننان وزيننراً جننالشننديد علننى تعيننين أفي عبنناسهجننوم وركننزت ال ننحف العبريننة علننى 
 أشثنرحكومة نتنياهو. وقال عباس "يحدث في إسرائيل تغيير نحو األسوأ والمجتمع اإلسنرائيلي ي نبح 

ئير جننوالن فنني الخطنناب الننذ  ات ننريحات نائننب رئننيس األركننان الجنننرال ينن عبنناسعن ننرية". واقتننبس 
كننان المسننؤولون الشبننار فنني إسننرائيل يشننجبون بشنندة حكننومتهم ويقولننون إن  القنناه قبننل فتننرة وقننال: "إذا

 "؟أمامناإسرائيل تمارس العنف والفاشية والعن رية فلماذا يطرحون ادعاءات 
 30/5/2016 ،القد  العربي، لندن

 
 باري  اجتماعبرعاية مصرية وارد بعد  إسرائيليةالمالكي: عقد لقاءات فلسطينية  .3

 ،ر الخارجية في السلطة الفلسطينية ريا  المالشي إلذاعنة " نوت فلسنطين" الرسنميةقال وزي :رام هللا
يوم األحد، إن عقند لقناءات بنين الجنانبين الفلسنطيني واإلسنرائيلي برعاينة م نرية " ينر وراد ا ن وقند 

وأضنناف  بنناريس المقبننل ولننيس قبلننه". اجتمنناعضننمن مسننؤوليات م ننرية تعطننى لهننا بعنند  يكننون وارداً 
"فنني حننال أن اجتمنناع بنناريس فننو  الجانننب الم ننر  للمتابعننة فنني هننذا الموضننوع فننإن اللقنناء المنالشي 

وارد، ولشنن دون ذلنك الجمينع ملتنزم بمنا فينه الجانننب الم نر  بمحنددات االجتمناع ومنا سي ندر عنننه 
وتابع أن "الدور الم ر  سيتوا ل من خالل اجتماع باريس، وسيتحدد من خالل ذلك  من قرارات ".
مكانية تفعيل العودة للمفاوضات". بإعطائها  الدور الرئيس فيما يتعلم بتنسيم المواقف وا 

وبشنن ن لقنناء القمننة بننين الننرئيس الفلسننطيني محمننود عبنناس ونظيننره الم ننر  عبنند الفتنناح السيسنني فنني 
القنناهرة يننوم السننبت قننال المننالشي، إن عبنناس "تشنناور مننع الننرئيس الم ننر  عبنند الفتنناح السيسنني فيمننا 

ية السياسية برمتها والجهد الم ر  المبذول من أجل تفعيل ملف الم الحة الفلسنطينية، يتعلم بالعمل
والتحضننير الجتمنناع بنناريس ومننا يجننب أن يننتمخ  عنننه باإلضننافة إلننى التنسننيم الم ننر  الفلسننطيني 

 فيما يتعلم بالرؤية المستقبلية بشكل عام ".
 29/5/2016 ،القد ، القد موقع صحيفة 
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 تنتظر نتائج قمة باري  وتخشى من ضغوط أمريكية ةالقيادة الفلسطيني "القد  العربي": .4
أشرف الهور: يترقب الجانب الفلسطيني النتنائ  التني سنيخرك بهنا البينان النهنائي لنن"قمة بناريس  - زة 

التمهيدية"، وعلمنت "القندس العربني" منن م ندر سياسني فلسنطيني رفينع أن القينادة ال تنزال تخشنى أن 
قمة باريس االستثنائية" بقرارات ال تلبي مطالب الشعب الفلسطيني، وأن ذلك هو الذ  تخرك مقررات "

دفنع الننرئيس عبناس للت شينند علنى ضننرورة أن تلبني هننذه المبنادرة المطالننب الفلسنطينية العادلننة. وأشنند أن 
هنو التحركات األمريكية في هذا الوقت مريبة، خا ة في ظنل النرف  اإلسنرائيلي للمبنادرة الفرنسنية، و 

مننا جعننل القيننادة تخشننى مننن أن يننؤثر الضننغط األمريكنني علننى المجتمعننين فنني بنناريس فنني الثالننث مننن 
الشهر المقبل، لم لحة اتخاذ قرارات ت ب في  نالح إسنرائيل، منن أجنل حملهنا علنى الموافقنة علنى 

وأشنننار الم ننندر إلنننى أن اجتماعنننات فلسنننطينية وعربينننة سنننتعقد عقنننب قمنننة بننناريس،  المبنننادرة الفرنسنننية.
ا ننة وأن هنننناك أربنننع دول عربينننة مهمنننة ستحضنننر القمننة، وسنننتنقل المطالنننب الفلسنننطينية علنننى أنهنننا خ

 "مطالب عربية" كما اتفم في االجتماع الوزار  العربي أول من أمس في القاهرة.
 30/5/2016 ،القد  العربي، لندن

 
 في القد : غياب الموقف الدولي يشّجع االحتالل على انتهاكاته "الخارجية الفلسطينية" .5

أت وزارة الخارجيننة الفلسننطينية أن : ر تحرينر خلنندون مظلنوم، منن فاطمننة أبنو سننبيتان -القندس المحتلننة 
المجتمننع النندولي وهيئننات األمننم المتحنندة، تتعامننل مننع سياسننة هنندم منننازل الفلسننطينيين "كنن مر اعتينناد  

لخارجينة فني بينان وشددت ا م لوف يتشرر بشكل يومي، ويتم تلخي ه في أرقام ومعطيات إح ائية".
لها يوم األحد، على أن تلك السياسة "ُتخفي حجم الم ساة التي تعاني منهنا العنائالت الفلسنطينية التني 

الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية فني  الوزارةوطالبت  ُهدمت منازلها".
اإلنسنانية وتمثنل أبشنع  دم المنازل "جريمة ضند  توفير الحماية للشعب الفلسطيني، معتبرة ب ن سياسة ه

واتهمت الوزارة المجتمع الدولي ب نه "قرر االشتفاء ببيانات اإلدانة والشجب"، مشيرة  أشكال االحتالل".
للمواقننف الدوليننة إزاء جرائمننه وانتهاشاتننه الجسننيمة للقننانون  مقبننوالً  إلننى أن االحننتالل بننات يعتبرهننا "سننقفاً 

 شرعية الدولية".الدولي، وقرارات ال
 29/5/2016 ،قد  بر 

 
 الفلسطينيين تمار  عربدة فاشية ضدّ  "إسرائيل"واصل أبو يوسف:  .6

العام لجبهنة التحرينر الفلسنطينية عضنو اللجننة  األمين ،يوسف أبووا ل  .أشد د :وكاالتال – رام هللا
 نفحة المفاوضنات الثنائينة  ب همينة طني التنفيذية لمنظمة التحرير، أن القيادة الفلسطينية حنددت قنراراً 
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ضننرورة  إلننىودعننا أبننو يوسننف فنني حننديث  ننحفي،  برعايننة أمريكيننة ألنهننا منحننازة للجانننب اإلسننرائيلي.
اتخننناذ موقنننف عربننني مسننناند للموقنننف الفلسنننطيني، فننني ظنننل الحكومنننة اإلسنننرائيلية األشثنننر تطرفنننًا و لنننوًا 

 دور ليبرمان إليها.جو"فاشي ة، بعد انضمام أفي
قينننام حنننرب علنننى الشنننعب الفلسنننطيني عنننندما اسنننتلم  إلمكانينننةليبرمنننان ينننروك  أنيوسنننف  أبنننو وأضننناف

النظنر  من به ليروك لنفسه ويفر  نفسه، والشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وكرامتنه وحريتنه، الفتناً 
القطنناع، معتبننرًا أن  الق ننف اإلسننرائيلي لقطنناع  ننزة، وسننط تهدينند ليبرمننان بشننن حننرب جدينندة ضنند   أن

اإلسننرائيلية ووقننف االسننتيطان فنني الضننفة وعننزل  ةراق، وال بنند مننن إيقنناف هننذه العربنندهننناك خلطننًا لنن و 
المنننندن عننننن بعضننننها، وتقطيعهننننا عبننننر جنننندار الف ننننل العن ننننر ، الننننذ  تقيمننننه فنننني عمننننم األراضنننني 
الفلسطينية ، وأيضًا المخاطر التي تهدد مدينة القدس، بما يستدعي توف ر الدعم العربني المسناند النذ  

شنننعبنا سيوا نننل نضننناله  النظنننر أن مام األمنننان بالنسنننبة للشنننعب الفلسنننطيني ، الفتنننا  يشنننكل بمثابنننة  ننن
 في الحرية واالستقالل والعودة. وانتفاضته حتى ينال كامل حقوقه الوطنية المشروعة

 30/5/2016 ،الغد، عّمان

 
 ضمن  اكرة العالم فلسطينيونيسكو" لتسجيل أرشيف التّم تقديم طلب لا" :وزير الثقافة .7

يسننعى الفلسننطينيون : تحريننر عننال شننوقي -ة  ننحفية للنشننرة العربيننة مننن رام هللا علنني  ننوافطة تغطينن
وقنال إيهناب  سنكو.ييونالإلى تسجيل أرشيف المل م الفلسطيني علنى الئحنة ذاشنرة العنالم فني منظمنة 

بسيسننو وزيننر الثقافننة لرويتننرز علننى هننامن ننندوة بعنننوان ا ننور مننن الثقافننة الفلسننطينية  أقيمننت يننوم 
 تقديم طلب لليونسكو بهذا الخ و . نه تم  إسبت في متحف محمود دروين في رام هللا ال

ألننننف مل نننننم مختلننننف مننننننذ القننننرن التاسنننننع عشننننر تتنننننناول  11ويضننننم أرشنننننيف المل ننننم الفلسنننننطيني 
 موضوعات مختلفة اجتماعية وثقافية وسياسية نجح أشاديميون فلسطينيون وعرب وأجانب في جمعها.

الثانية التني يعمنل الفلسنطينيون فيهنا علنى تسنجيل أرشنيف مل نقهم علنى الئحنة وتعتبر هذه المحاولة 
سنكو بعند أن رفضنت قبنل عنامين ألسنباب قينل أنهنا تتعلنم بمعناداة بعن  هنذه ياذاشرة العالم  فني اليون
 المل قات للسامية.

 وأضنناف ."مننن ذاشننرة العننالم وقننال بسيسننو "سنننعمل علننى أن يكننون أرشننيف المل ننم الفلسننطيني جننزءاً 
"هنذه المننرة نعينند ترشننيحه ألننننا نعتقند أنننه أ ننبح ا ن مننن التننراث العنالمي ومننن ذاشننرة العننالم. ال يمكننن 

وتننابع "ذا يتننيح المجننال للشثيننر مننن البنناحثين فنني تحليننل ودراسننة  ."اسننتبعاده تحننت أ  مسننوي سياسنني
تهننام المل ننم ويننر  بسيسننو أن "ا ."تطننور المفنناهيم الب ننرية فنني التجربننة الفلسننطينية فنني هننذا السننياق

 ."الفلسطيني ب   شكل سياسي هو محاولة لمحا رة الرواية الفلسطينية وعزلها
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وقننال "هننناك سننياق سياسنني تنناريخي ثقننافي أل  دولننة فنني العننالم هننذا جننزء مننن تراثهننا وثقافتهننا وبالتننالي 
 المل ننم الفلسننطيني الننذ  ظهننر قبننل قيننام دولننة إسننرائيل عننندما كننان فنني بعننده االجتمنناعي والتجننار  

 وتطور بعد النكبة وتطور مع تطور الخطاب السياسي بعد قيام منظمة التحرير الفلسطينية."
من أجنل توثينم تجربتننا السياسنية وذاشرتننا الوطنينة وتوثينم  وأضاف "نحن نقول أن المل م مهم جداً 

يف وأوضنح وزينر الثقافنة فني دفاعنه عنن أرشن ."مرحلة تاريخية ويجب أن يكون جنزءا منن ذاشنرة العنالم
من ذاشرة العالم "أنه جهد أشاديميين ليس فيه أ  بعد في  المل م الفلسطيني وضرورة أن يكون جزءاً 

 ."معاداة السامية وهو جهد لتوثيم الحركة الثقافية الوطنية والسياسية في سياقها الفني والب ر  
لتطننور  عرضنناً وقنندم سننليم تمننار  أحنند األشنناديميين المشنناركين فنني جمننع أرشننيف المل ننم الفلسننطيني 

بنالشثير منن التطنورات التني شنهدتها القضنية  المل م الفلسطيني مننذ نهاينة القنرن التاسنع عشنر منروراً 
وأتنناح تمننار  للجمهننور مشنناهدة عشننرات المل ننقات التنني منهننا مننا هننو إعالنننات تجاريننة  الفلسننطينية.

 العالمية األولى والثانية.وأخر  ثقافية باإلضافة إلى العسكرية خالل فترة الحكم العثماني والحربين 
وشارك األشاديمي األمريكي دان ولن  احب فكرة جمع أرشيف المل م الفلسنطيني فني النندوة عبنر 
سننننكايب وتحنننندث عننننن حكايتننننه مننننع المل ننننم الفلسننننطيني الننننذ  شنننناهده للمننننرة األولننننى فنننني منت ننننف 

ل علنى جمنع أرشنيف نه بدأ بعد ذلك بالعمنإوقال  خالل عمله في المغرب.القرن الماضي ات يالسبعين
ألنف مل نم شنارك فيهنا  11ألرشنيف المل نم يضنم  اإلنترننتالمل م الفلسنطيني ولدينه موقنع علنى 

مننع توثيننم كامننل لشنل مل ننم حننول تاريخننه والمكننان الننذ  ظهننر  وأجنبينناً  وعربينناً  فلسننطينياً  فنانناً  2,135
 نه ما زال مستمراً أطيني وأضاف أن هذا العدد يزاد بشكل يومي واألمر الذ  يميز المل م الفلس فيه.

 إلى ا ن ويقدم رواية للق ة الفلسطينية.
 29/5/2016 ،وكالة رويترز لألنباء

 
 عريقات: جولة ثالثة من حوار المصالحة الفلسطينية بقطر في أقرب وقت ممكن .8

 ننائب عريقنات، أمننين سنر اللجنننة التنفيذينة لمنظمننة التحريننر  .أشند د: أجنر  الحننننوار محمنند األخضنننر
باستضنننافتها  ومحوريننناً  كبينننراً  فلسنننطينية وكبينننر المفاوضنننين الفلسنننطينيين، أن دولنننة قطنننر تلعنننب دوراً ال

جهودهنا ومسناعيها المتوا نلة بقينادة الشنيخ تمنيم بنن  جوالت الحوار بنين حركتني فنتح وحمناس، مثمنناً 
نهنناء حالننة االنقسننام، ونبننذ الخالفننات، وتقطننرحمنند  ل ثنناني، أميننر  حقيننم ، مننن أجننل توحينند ال ننف وا 

فنني حننوار لننن"بوابة الشننرق"، إن وزيننر  ،عريقننات وقننال الم ننالحة الوطنيننة الفلسننطينية فنني أقننرب وقننت.
الشيخ محمد بن عبدالرحمن  ل ثاني أعلن استعداد دولة قطر الستضافة جولة ثالثة القطر  الخارجية 

ن فني كنرب وقنال إن الشنعب الفلسنطيني يعني من حوار الم الحة الفلسطينية، في أقرب وقت ممكن.
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زالة أسبابه وتحقينم الم نالحة الوطنينة  كبير بسبب  ياب الوحدة الوطنية، مؤكداً  أن إنهاء االنقسام وا 
 الفلسطينية يعتبر ركنًا أساسيًا لالستراتيجية الفلسطينية.

وأشننند عريقنننات أن دولنننة فلسنننطين لنننن تعنننود إلنننى الخارطنننة دون أن يكنننون قطننناع  نننزة والضنننفة الغربينننة 
، فنني وحنندة جغرافيننة واحنندة، داعيننا إلننى إنهنناء االنقسننام، وأن يننتم تشننكيل حكومننة وحنندة والقنندس الشننرقية

 وطنية، والعودة إلى  ناديم االقتراع، واالحتشام إلرادة الشعب من خالل انتخابات عامة حرة ونزيهة.
باسنننم وفيمنننا يتعلنننم بالمبنننادرة الفرنسنننية للسنننالم، قنننال عريقنننات إن الفرنسنننيين يريننندون تقنننديم مشنننروع قنننرار 

السنتئناف مفاوضنات  كنامالً  إسنرائيلياً  الفلسطينيين إلى مجلس األمن الدولي، بعد إدراشهم أن هناك تعنتناً 
إلنننى أن المبنننادرة تقتنننرح عننندة مبنننادف لحنننل القضنننية الفلسنننطينية وهننني العنننودة إلنننى حننندود  السنننالم، مشنننيراً 

رفين، باإلضننافة إلننى ، وجعننل القنندس عا ننمة مشننتركة بننين النندولتين، مننع تبننادل أرا  بننين الطنن1967
تحدينند جنندول زمننني مدتننه عننامين كحنند أق ننى إلنهنناء االحننتالل اإلسننرائيلي، وعقنند مننؤتمر دولنني للسننالم 

وعن النتائ  المرجوة منن المبنادرة الفرنسنية، طالنب عريقنات المجتمنع الندولي  بدعم ورعاية دولية وعربية.
طنار جديند للمفاوضنات بوضع جدول زمني للمفاوضات والتنفيذ مع  ليات إلزامينة للجا ننب اإلسنرائيلي، وا 

إلننى أن يننتم تبننني مقتننرح تشننوين  علننى  ننرار مننا حنندث مننع إيننران فنني مفاوضننات برنامجهننا النننوو ، داعينناً 
 " على سبيل المثال، حتى تشون النتائ  ملزمة للجانب اإلسرائيلي.2+7مجموعة دول "

 30/5/2016 ،الشرق، الدوحة
 

 زة: ال نحكم بضغط من الشارع وال نعدم كل قاتلرئي  المجل  األعلى للقضاء في غ .9
قننال رئننيس المجلننس األعلننى للقضنناء فنني قطنناع  ننزة المستشننار عبنند الننرؤوف  :فتحنني  ننب اح - ننزة 

الحلبي إنه ليس بالضنرورة إعندام كنل مندان بالقتنل، موضنحًا أن "القضناء ال يهضنم حنم أ  منتهم فني 
وشندد الحلبنني  محاشمننة، الموجنودة فني القننوانين كافنة".تنوفير الضنمانات القانونينة لننه، أثنناء التحقينم وال

خننالل لقنناء مننع وفنند مننن بعثننة اللجنننة الدوليننة لل ننليب األحمننر فنني مدينننة  ننزة أمننس، علننى أن "واجبنننا 
إعطاء المتهم حقه في إثبات ادعائه ألن القضاء ال يحكم تحت ضنغو  الشنارع، ولنيس كنل منن يقتنل 

سابم، كان سيد األدلة، وا ن هنو أحند األدلنة، وتجنب مطابقتنه ُيعدم". ولفت إلى أن "االعتراف، في ال
من جهتها، قالت نائب منسم قسنم الحماينة فني بعثنة اللجننة الدولينة إيمنانويال  بالوقائع ليتم األخذ به".

بيرتجي خالل اللقاء إن اللجنة "تتفهم الضغو  المتزايدة التي يتعر  إليها القضاء في  زة من ناحية 
رادته القوية لتحسنين بيئنة العمنل، لنذلك نريند مسناعدتشم أمنية واقت ا دية وسياسية، ونعي حسن نيته وا 

 لحل المشاشل والضغو  الشبيرة التي ال تستحقونها".
 30/5/2016 ،الحياة، لندن
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 وزير التربية يقرر تقليل شروط ترخيل المدار  في القد  لزيادة عددها .11
د.  ننبر   ننيدم تشننجيع زيننادة عنندد المنندارس  الفلسننطيني اليقننرر وزيننر التربيننة والتعلننيم العنن :رام هللا

الخا ننة وريننا  األطفننال الفلسننطينية فنني القنندس عبننر اسننتثنائها مننن الشننرو  المن ننو  عليهننا فنني 
، 2017م2016تعليمننات تننرخي  تلننك المنندارس والمعمننول بهننا فنني الضننفة الغربيننة وقطنناع  ننزة للعننام 

امة للطلبنة، مؤكندًا أننه سنيتم النظنر بتنرخي  كنل مدرسنة بما لم تتعار  ومعايير األمن والسالمة الع
وبنني ن  ننيدم أن هننذا القننرار جنناء نظننرًا  وفقننًا لواقننع الحننال شننريطة التزامهننا بتنندريس المنهنناك الفلسننطيني.

للظنننروف الخا نننة واالسنننتثنائية التننني تعيشنننها مديننننة القننندس، ممثلنننًة بنننإجراءات االحنننتالل اإلسنننرائيلي 
نة ومحاربة العملية التعليمينة والتربوينة فيهنا واسنتهداف الهوينة الفلسنطينية، بالتضييم على سكان المدي

 األمر الذ  يترتب عليه نقٌ  حاٌد في الغرف ال فية وزيادة الحاجة لمدارس جديدة.
 29/5/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 

 
 وفد من وزارة التربية والتعليم بالضفة يصل إلى غزة .11

و ننل وفنند مننن وزارة التربيننة والتعلننيم العننالي فنني رام هللا إلننى قطنناع  ننزة عبننر معبننر بيننت معننا:  - ننزة 
أعضناء يترأسنه وكينل  8وقالنت م نادر فني االرتبنا  الفلسنطيني: "إن وفندا مكوننا منن  حانون "اينرز".

 وزارة التربية والتعليم العالي ب ر   الح و ل إلى القطاع مساء اليوم اأمس ".
 30/5/2016 ،األيام، رام هللا

 
 ومؤتمر باري  إضاعة للوقت بالمصالحةحما  متمسكة : سامي خاطر .12

أشنندت حركننة حمنناس تمسننكها بننن "الم ننالحة باعتبارهننا ضننرورة وطنيننة"، وقالننت ب نهننا "سننتعمل : الدوحننة
 مهما كانت العقبات". إنجازهاعلى 

ن "قنندس وأوضننح عضننو المكتننب السياسنني فنني حركننة "حمنناس" سننامي خنناطر فنني ت ننريحات خا ننة لنن
الم الحة"، مؤكدا أن ذلنك ال يعنني  إنجازبرس"، أن "حماس ترحب ب   جهد يمكنه أن يساعد على 

وأضنناف: "الم نالحة الوطنينة قضننية مبدئينة وضننرورة وطنينة سنسننعى  رهاننا علنى أ  طننرف خنارجي.
ونفنننننى خننننناطر أن يكنننننون المسنننننعى الفرنسننننني إلطنننننالق  بحنننننول هللا مهمنننننا كاننننننت العقبنننننات". إلنجازهنننننا

وضنات بنديال عنن الم نالحة، وقنال: "منؤتمر بناريس لنن يكنون بنديال عنن الم نالحة، ولنن يكنون المفا
أفضنل مننن مننؤتمر مدرينند وال مننؤتمر كامننب ديفيند، بالنسننبة للشننعب الفلسننطيني، خ و ننا أنننه يتحنندث 

 عن قضية واضح أن الطرف الذ  يملك أن يعطي فيها، وهو االحتالل،  ير مستعد لذلك".
 ن نعتقد أن مؤتمر باريس ال يزيد عن محاوالت إلضاعة الوقت ليس إال".وأضاف: "من هنا نح
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وقلنل خناطر منن "أهمينة جهننود عرقلنة الم نالحة الوطنينة ومحنناوالت العبنث بالقضنية الفلسنطينية عبننر 
 مؤتمرات هنا وهناك ال تراعي حقوق الشعب الفلسطيني بالتحرر من االحتالل".

حولننه مننع كافننة شننرائح شننعبنا الفلسننطيني، ومهمننا حنناول أ   وقننال: "مسنن لة تحريننر أرضنننا مبنندأ نلتقنني
 طرف النيل من هذا المطلب، فهو ال أمر ال يلزم شعبنا في شيء".

وأضنناف: "واهننم مننن يعتقنند أنننه بعرقلننة الم ننالحة أو بمحاولننة النننفخ فنني مسننار المفاوضننات يمكنننه أن 
ا من المجتمع الدولي، لتمارسنوا من يت ل بن لينهي المقاومة، أو ينهكها، ونحن كنا نقول بوضوح لش

ما تشاؤون لشن في األخير ست حون على حقيقة واحدة ال يمكن تغييرها وهي أن الشعب الفلسطيني 
حماس مع كافة األطراف الدولينة المعنينة بالشن ن  وأشار إلى أن توا ل لن يقبل بغير تحرير أرضه".

مسننتمرون بالعمننل مننن أجلننه، ونحننن علننى نحننن لنندينا برنننام  تحريننر وطننني "الفلسننطيني قننائم، وقننال: 
 ".اطالع بكل ما يجر  بهذا الخ و ، وعلى توا ل مستمر بمختلف المعنيين بالش ن الفلسطيني

 29/5/2016قد  بر ، 
 
 خالل زيارة الحركة للقاهرة مناقشتها همة تمّ مملفات  ثالثة: "الجهاد" .13

أن  حركته ناقشنت ثالثنة ملفنات مهمنة منع  أش د أحمد المدلل القياد  في حركة الجهاد اإلسالمي،:  زة
القيادة الم رية خالل زيارتها األخيرة للقاهرة، مبينًا أن  أبرزها كان ملنف معبنر رفنح، وملفني حساسنية 

 العالقة مع حركة "حماس"، والم الحة الفلسطينية.
لهنم إن  وأشار إلنى أن  حركتنه تحندثت بإسنهاب للقينادة الم نرية عنن ملنف معبنر رفنح، وأضناف: "قلننا

 معبر رفح يجب أن يتم فتحه، وقد وعدونا أن يتم النظر في ذلك وأن  يكون هناك انفراجة قريبة".
ودعا القيناد  فني الجهناد اإلسنالمي، م نر إلنى فنتح معبنر رفنح حتنى لنو بقينت األوضناع الفلسنطينية 

زة األحنند ودعننا المنندلل خننالل ورشننة عمننل عقنندها المجلننس الفلسننطيني للتمكننين الننوطني، بغنن كمننا هنني.
ندًا 5-29ا   بعنوان "نتائ  زيارة حركة الجهاد اإلسالمي إلى القاهرة" إلى ترتيب البينت الفلسنطيني، مؤك 

 أن المشروع الوطني الفلسطيني يقوم على دعامتين أساسيتين وهما: المقاومة، والوحدة.
القننناهرة لاللتقننناء وكنننان وفننند بقينننادة األمنننين العنننام للجهننناد رمضنننان شنننلح، قننند زار مطلنننع الشنننهر الحنننالي 

وأوضح المدلل، أن  حركته حاولت التقا  ما جاء في خطاب الرئيس الم ر  عبند  بالقيادة الم رية.
نهاء االنقسام.  الفتاح السياسي الذ  دعا من خالله إلى الوحدة الوطنية وا 

وقننال: "ال يمكننن أن نسننتثني م ننر مننن أ  قضننية، فنني مقاومننة االحننتالل، والم ننالحة، والح ننار"، 
ننندًا أن  "الشنننعب الفلسنننطيني وحنننده ال يمكنننن أن يحنننرر فلسنننطين، ألن  هنننذا مشنننروع  نننهيوني كبينننر  مؤك 

 يدعمه العالم الظالم".
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وأضاف المدلل: "الجهاد ليس لها أ  حساسية لاللتقاء مع أ  نظام عربي"، منوهًا أن  حركتنه تحندثت 
 شعب الفلسطيني.لم ر أن  الخالف مع أ  تنظيم فلسطيني يجب أال ينعكس على كل ال

وأشار المدلل إلى أن  التنظيمات الفلسطينية استطاعت أن ت نع معادلة توازن رعب وردع االحتالل، 
 موضحًا أن ه ليس أمام الشعب سو  خيار ال مود والمقاومة التي امتلشت أقل اإلمكانيات.

واسننتقرار م ننر مننن  وأوضننح أن  الف ننائل اليننوم فنني حالننة تنسننيم مسننتمر وتشامننل، الفتننًا إلننى أن  أمننن
 أمن واستقرار الشعب الفلسطيني، "وهي العمم االستراتيجي للشعب الفلسطيني" كما قال.

ودعنننا المننندلل إلنننى ضنننرورة إيجننناد اسنننتراتيجية وطنينننة موحننندة، وضنننرورة عقننند اإلطنننار القيننناد  المؤقنننت 
 لمنظمة التحرير بمشاركة حماس والجهاد.

فبننننين المنننندلل إلننننى أن  معظمهننننا تعتننننرف بشننننرعية وعننننن المبننننادرات المطروحننننة مننننن بعنننن  الجهننننات، 
وقال: "المبادرة السويسرية كانت تحمل إيقاف المقاومة وأن ت خذ السلطة شرعيتها، وأن يتم  االحتالل.

إنهاء األنفاق، فيما تحندثت المبنادرة الفرنسنية عنن عقند منؤتمر ل منن ال نهيوني تحنت مسنمى منؤتمر 
 تنازاًل وتطبيعًا" كما قال.للسالم، فيما حملت المبادرة العربية 

ومضنننى يقنننول: "أ  مبنننادرة ال تعطننني الشنننعب الفلسنننطيني حقنننه، ال يمكنننن أن ينننتم االعتنننراف بهنننا فننني 
وطالب بعدم المراهنة  حركات المقاومة"، مشددًا على ضرورة االعتراف بالشعب وب رضه وبالمهجرين.

 على أ  مبادرة تعطي الحم والشرعية للعدو ال هيوني.
 29/5/2016، فلسطيني لإلعالمالمركز ال

 

 مستعدة ألي طارئ و  على جاهزية تامة دائما  المقاومة الفلسطينية "الجهاد":  .14
 نننزة: تجنننر  إسنننرائيل منننناورات عسنننكرية كبينننرة، تحننناشي تعرضنننها لهجنننوم  ننناروخي منننن جهنننة حركنننة 
ور حمنناس فنني  ننزة، ومننن جهننة حننزب هللا فنني الشننمال، وهنني المننناورات األولننى لهننا بعنند جلننوس أفيغنند

 ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا المتطرف، على مقعد وزارة الجين.
القننندس "وردا علنننى االسنننتعدادات اإلسنننرائيلية قنننال داوود شنننهاب المتحننندث باسنننم الجهننناد اإلسنننالمي لنننن 

إن احتمنناالت قيننام إسننرائيل بشننن حننرب جدينندة علننى قطنناع  ننزة فنني ظننل تننولي ليبرمننان وزارة  "العربنني
ه أشد أنه ال يوجد فرق بين الرجل وبين سابقه موشيه يلعون في العمنل اإلرهنابي الجين تزداد، ر م أن

 ضد الشعب الفلسطيني.
لشنه قال إن ليبرمان ربمنا يفكنر أن يحقنم لنفسنه ولحزبنه مكسنبا سياسنيا منن خنالل عندوان جديند علنى 

هننا مسنننتعدة أل   ننزة أو الضننفة الغربيننة. وأشننند أن المقاومننة الفلسننطينية دائمننا علنننى جاهزيننة تامننة، وأن
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طننارف وتعنند العنندة وتطننور إمكانياتهننا للنندفاع عننن الشننعب الفلسننطيني مننن أ  عنندوان إسننرائيلي. وأشنند 
 أيضا أن إسرائيل ال تحتاك أل  تمارين إضافية من أجل شن العدوان على  زة.

وأضننناف العننندوان قنننائم فننني ظنننل بقننناء الح نننار، وعملينننات إطنننالق الننننار اليومينننة علنننى الحننندود التننني 
دف المننزارعين، وكننذلك فنني ظننل اسننتمرار االحننتالل فنني مالحقننة ال ننيادين واعتقننالهم، وفنني ظننل تسننته

 الهجمة اإلرهابية التي تشنها إسرائيل ضد الضفة الغربية.
 30/5/2016، لندن، القد  العربي

 
 مسلسل التنازالت عن حقوق الشعب الفلسطيني لوقفالسلطة يدعو  إسماعيل رضوان .15

دعننا القينناد  فنني حركننة "حمنناس" د. إسننماعيل رضننوان، السننلطة الفلسننطينية  :يحيننى اليعقننوبي - ننزة 
لوقف مسلسل التنازالت عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا رف  حركتنه التننازل عنن أ  شنبر منن 

 األراضي الفلسطينية المحتلة.
 وقال رضوان ل حيفة "فلسطين": "يجب على السنلطة عندم الجنر  وراء سنراب لنن يتحقنم مننه شنيء،

 ولن ي تي بالمفاوضات والتنسيم األمني، في ظل جرائم االحتالل في الضفة الغربية".
وكننان رئننيس السننلطة محمننود عبنناس، قننال فنني كلمننة أمننام اجتمنناع طننارف لننوزراء الخارجيننة العننرب فنني 
القناهرة، أول منن أمننس: إن تطبينع العالقننات العربينة واإلسننالمية منع االحننتالل اإلسنرائيلي لننن ينتم قبننل 

 ، حسب قوله.1967مة دولة فلسطين وعا متها شرقي القدس المحتلة على حدود يونيوم حزيران إقا
وأشنند عبنناس اسننتعداده لمبادلننة األراضنني مننع االحننتالل، وموافقتننه لوجننود طننرف ثالننث لتنفيننذ أ  اتفنناق 

 سالم لحفظ األمن.
القننناهرة وا عنننالن  وفننني األثنننناء، دعنننا رضنننوان أيًضنننا إلنننى ترتينننب البينننت الفلسنننطيني علنننى أسننناس اتفننناق

الشاطئ، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية والتوقف عن سياسية العبث بالثوابت الوطنينة والم نلحة 
 الفلسطينية.

وبحسب رضوان، فإن "السلطة ما زالت م رة على العودة للمفاوضات وتقدمها علنى موضنوع تحقينم 
ني الننداخلي وااللتننزام باتفاقننات الشنناطئ الم ننالحة الفلسننطينية"، مطالبننًا عبنناس بترتيننب البيننت الفلسننطي

وأضاف أن "إ رار رئيس السلطة محمود عباس على أن يكون برنام  حكومة  بداًل من المفاوضات.
الوحدة القادمة هو برننام  منظمنة التحرينر مخنالف التفناق القناهرةم ألن حمناس لنن تعتنرف بناالحتالل 

ك ينننندلل عنننندم وجننننود جديننننة مننننن عبنننناس لتحقيننننم ولننننن تلتننننزم باالتفاقننننات الموقعننننة معننننه"، مؤكنننندا أن ذلنننن
ولفننت إلننى أن "الم ننالحة ليسننت حكومننة وانتخابننات بننل كننل الملفننات، فهنني حكومننة وحنندة  الم ننالحة.

 وانتخابات عامة، وحريات وأمن وم الحة اجتماعية".
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وأشد أن حركته قدمت الشثير منن التننازالت منن أجنل تشنجيع الم نالحة، مشنيًرا إلنى اجتمناعهم منرتين 
 لعا مة القطرية الدوحة، وأنه "كانت هناك تفاهمات، إال أن فتح لم ترد بعد الجلسة الثانية".با

 30/5/2016فلسطين أون الين، 
 
 والعمل على إسقاطها الفرنسية"الشعبية" تدعو إلى رفض المبادرة  .16

وأ  دعننننت الجبهننننة الشنننعبية لتحريننننر فلسننننطين، إلنننى تنظننننيم فعاليننننات رافضنننة للمبننننادرة الفرنسننننية :  نننزة
ًة أنهنننا تهننندف إلنننى شنننطب الحقنننوق الفلسنننطينية وفننني  تحركنننات دولينننة وعربينننة تجنننر  فننني سنننياقها، عننناد 

 مقدمتها حم عودة الالجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.
وطالبت الجبهة، في بياٍن لها يوم األحد تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة منه، ب ن يكون يوما 

هر القنننادم ينننومين للفعالينننات النضنننالية والجماهيرينننةم "لنننرف  المبنننادرة الفرنسنننية الثالنننث والرابنننع منننن الشننن
والعمنل علنى إسنقاطها وكنل التحركننات المشنبوهة التني تجنر  علنى قنندم وسناق منن أجنل إعنادة إحيائهننا 

 وتسويقها إلعادة ضخ األشسجين إلى ما ُيسمى عملية السالم والتسوية".
والشخ يات الوطنية إلى التعبير عن رفضهم للمبنادرة الفرنسنية كما دعت الجبهة الشعبية كافة القو  

وا عنننالن هنننذه المواقنننف  نننراحًة، "فننني ظنننل محاولنننة القينننادة الفلسنننطينية المتنفنننذة تسنننويم هنننذه المبنننادرة 
والتحركننات بمننا يشننك ل ضننرب لحالننة اإلجمنناع الننوطني، خا ننة وأن المبننادرة لننم تعننر  علننى منظمننة 

 ِر مناقشتها مع القو ".التحرير الفلسطينية، كما لم يج
 29/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 من األراضي كبيرةبتالع مساحات الاالحتالل دفع  األراضيعبا  على تبادل  موافقة: خضر حبيب .17

الننرئيس  قننال القينناد  فنني حركننة الجهنناد اإلسننالمي خضننر حبيننب: "إن موافقننة: يحيننى اليعقننوبي - ننزة 
ضننني فنننتح شنننهية االحنننتالل البنننتالع مسننناحات واسنننعة منننن األراضننني عبننناس علنننى تبنننادل األرا محمنننود

المحتلننة"، مشننددًا علننى أنننه "ال يوجنند لالحننتالل شننبر واحنند مننن أر  فلسننطين، ونننرف  أ  خطننة أو 
 مشروع سياسي يعطي اإسرائيل  شرعية وجود في فلسطين".

رة، أول منن أمنس: وكان عبناس، قنال فني كلمنة أمنام اجتمناع طنارف لنوزراء الخارجينة العنرب فني القناه
إن تطبينننع العالقنننات العربينننة واإلسنننالمية منننع االحنننتالل اإلسنننرائيلي لنننن ينننتم قبنننل إقامنننة دولنننة فلسنننطين 

وأشننند اسنننتعداده  ، حسنننب قولنننه.1967وعا نننمتها شنننرقي القننندس المحتلنننة علنننى حننندود يونينننوم حزينننران 
 الم لحفظ األمن.لمبادلة األراضي مع االحتالل، وموافقته لوجود طرف ثالث لتنفيذ أ  اتفاق س
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وأضاف حبينب ل نحيفة "فلسنطين"، فيمنا يتعلنم بزينارة حركتنه األخينرة لم نر، أن الزينارة جناءت بنناء 
على دعوة من جهاز المخابرات الم ر ، مؤكدا أن م ر تدرك أهمية حركة الجهاد اإلسالمي ألنها 

 ليست طرفا في االنقسام الفلسطيني.
 ننريين فيمننا يتعلننم بالم ننالحة الفلسننطينية، وأشنندت رفضننها وتننابع أن حركتننه قنندمت وجهننة نظرهننا للم

 للمبادرتين الفرنسية والعربية "اللتين تجسدان حالة الهوان والعجز لد  النظام العربي".
ولنند  سننؤاله عننن التحركننات علننى المسننتو  اإلقليمنني فنني المنطقننة، أجنناب القينناد  فنني حركننة الجهنناد: 

فلسننطينية تبنندأ بوحنندة حركننة فننتح"، وقننال: "توحنند فننتح  "المحننور العربنني وخا ننة م ننر، يرينندون وحنندة
علنى قاعنندة التمسننك بالثوابننت ي نب فنني  ننالح الشننعب، ونحننذر منن أن يكننون الهنندف تمريننر مشننروع 

 سياسي تريده األنظمة العربية ويخدم االحتالل".
 30/5/2016فلسطين أون الين، 

 
 ينية الستئناف المصالحةبأن مصر ستدعو األطراف الفلسط ا  لم نبلغ رسمي: أمين مقبول .18

قننال أمنننين سننر المجلننس الثننور  لحركننة "فنننتح" أمننين مقبننول: "نرحننب بالننندور : يحيننى اليعقننوبي - ننزة 
ولشننن، لننم نبلنن  بشنننكل رسننمي بنن ن م ننر سنننتدعو  الم ننر  فنني دفننع وتحقيننم الم نننالحة الفلسننطينية

 األطراف الفلسطينية الستئناف الم الحة الفلسطينية".
فلسننننطين": "إن النننندور الم ننننر  مهننننم جنننندا فنننني دفننننع وتحقيننننم الم ننننالحة وأضنننناف مقبننننول ل ننننحيفة "

 الفلسطينية، وم ر مكلفة من الجامعة العربية بمتابعة الملف منذ عدة سنوات".
 30/5/2016فلسطين أون الين، 

 
 اختالف أشكالها النضالية والسياسيةعلى الفلسطينية  الحياةطال كل جوانب  االنقسام: مزهر .19

القياد  فني الجبهنة الشنعبية لتحرينر فلسنطين: "إن االنقسنام  ،قال جميل مزهر: قوبييحيى اليع - زة 
أضننعف الوضننع الفلسننطيني بشننكل عننام، وطننال كننل جوانننب الحينناة الفلسننطينية علننى اخننتالف أشننكالها 

 النضالية والسياسية".
ول: عبنناس لمبادلننة األراضننني مننع االحننتالل، بنننالقرئننيس السننلطة محمنننود وعقننب مزهننر علننى اسنننتعداد 

"اختلفنا معه منذ البداية عندما جعل المفاوضات بالرعاية األمريكية طريقا وحيدا للتسوية، إضافة إلنى 
 رفضنا للمبادرة الفرنسية وكل األفكار التي تنسجم معها".

وتطننرق إلننى اللقنناءات المتشننررة السياسننية فنني القنناهرة ب نننه لننيس مننن المناسننب أن يبحننث الفلسننطينيون 
 ل العوا م العربية.مشكالتهم من خال
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وذهب لإلشارة إلى تشكيل إطار وطني، "وطنينون إلنهناء االنقسنام واسنتعادة الوحندة"، متممنا: "إن هنذا 
 اإلطار شكل حتى يتسلم شعبنا زمام المبادرة، وللتوقف عن البحث عمن ي الحنا".
داء يندين االنقسنام ووفم القياد  فني الجبهنة الشنعبية، فنإن هنذا اإلطنار، هنو تجمنع بندأ التوقينع علنى نن

وهو مقدمنة وبناشورة أعمنال وفعالينات قادمنة، الفتنا إلنى نيتنه عقند منؤتمرات فني محافظنات قطناع  نزة، 
 تمهيًدا لإلعالن عن مؤتمر ت سيسي إلنهاء االنقسام.

وكان عبناس، قنال فني كلمنة أمنام اجتمناع طنارف لنوزراء الخارجينة العنرب فني القناهرة، أول منن أمنس: 
ات العربينننة واإلسنننالمية منننع االحنننتالل اإلسنننرائيلي لنننن ينننتم قبنننل إقامنننة دولنننة فلسنننطين إن تطبينننع العالقننن

وأشننند اسنننتعداده  ، حسنننب قولنننه.1967وعا نننمتها شنننرقي القننندس المحتلنننة علنننى حننندود يونينننوم حزينننران 
 لمبادلة األراضي مع االحتالل، وموافقته لوجود طرف ثالث لتنفيذ أ  اتفاق سالم لحفظ األمن.

 30/5/2016، فلسطين أون الين
 
  بتهمة المشاركة بأعمال مقاومة فلسطينيين من الضفة تسعةاالحتالل يعتقل  .21

اعتقلننننت قننننوات االحننننتالل اإلسننننرائيلي، فجننننر يننننوم األحنننند، تسننننعة مننننواطنين : خلنننندون مظلننننوم -الخليننننل 
 فلسطينيين من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، بعند اقتحامهنا ودهنم مننازل الفلسنطينيين وتفتيشنها

 والعبث بمحتوياتها.
ننننن 0404وذكننننر موقننننع ا   العبننننر  أن جننننين االحننننتالل، اعتقننننل الليلننننة الماضننننية، تسننننعة فلسننننطينيين مم 

الفًتا النظنر إلنى  بتهمة المشاركة ب عمال مقاومة ضد االحتالل والمستوطنين، و فهم بن "المطلوبين"،
 أنه تم نقلهم لن "الجهات المخت ة للتحقيم معهم".

أن االعتقناالت طالنت فلسنطينًيا مننن مديننة قلقيلينة، وثالثنة شنبان منن رام هللا، و خننري ن وأوضنح الموقنع 
وأفناد الموقنع الُمقنرب منن جنين  .منن رام هللا شمالي  نرب رام هللا وعنين يبنرود شنرًقا، من بلدتي كوبر

ار، جنوبي شرق بيت لحنم، وشناًبا من ن بلندة االحتالل، أن األخير اعتقل أيًضا شابين من بلدة بيت فج 
 .بني نعيم، شرقي الخليل

 29/5/2016، قد  بر 
 

 تراجعا  عن السالم عبا  أمام مجل  الجامعة العربية يشكلخطاب نتنياهو:  .21
علننى خطنناب الننرئيس الفلسننطيني  أشننرف الهننور: رد رئننيس وزراء االحننتالل، بنيننامين نتنينناهو، - ننزة 

طنناب الننرئيس الفلسننطيني تراجعننًا عننن محمننود عبنناس أمننام مجلننس الجامعننة العربيننة، قننائال: "يشننك ل خ
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ننل عبنناس التحننالف مننع  السننالم". وقننال" بننداًل مننن النندخول بمفاوضننات تننؤد  إلننى إنهنناء ال ننراع، يفض 
 حماس وهي منظمة إرهابية تحتضن إيران"، حسب تعبيره.

 30/5/2016القد  العربي، لندن، 
 
 سلطان يعقوب فاي جنوب لبنانمعركة الب "إسرائيال"بوتين قرر إعادة دبابة خسرتهاا نتنياهو:  .22

بنيامين نتنياهو بإعالن روسيا إعادة دبابة إسرائيلية  اإلسرائيلي"األيام": رحب رئيس الوزراء  -القدس 
 .1982شاركت في ما تسميه إسرائيل معركة السلطان يعقوب في لبنان العام 

لطلبني ولطلنب رئنيس هيئنة  وقال في بيان: "أود أن أشكر النرئيس الروسني فالديمينر بنوتين السنتجابته
األركان العامة لجين الدفاع اإلسنرائيلي بإعنادة دبابنة شناركت فني معركنة السنلطان يعقنوب. سنوا نل 
دون هننوادة وبطننرق مختلفننة العمننل علننى كشننف م ننير كننل مننن تسننفي فلنندمان وزكريننا باومننل ويهننودا 

تضنح ذلنك. ولشنن فني منوازاة كاتس االجنود المفقنودين مننذ هنذه المعركنة  ولنن يهندأ لننا بنال حتنى أن ي
 ذلك وفي هذا الحين أود أن أشكر الرئيس بوتين على بادرة حسن النية اإلنسانية التي قدمها".

فنني بيننان: "وقننع الننرئيس الروسنني فالديميننر بننوتين علننى مرسننوم  اإلسننرائيليوقننال ديننوان رئننيس الننوزراء 
لطان يعقوب إبان حرب لبنان األولى رئاسي سيعيد إلى إسرائيل دبابة إسرائيلية شاركت في معركة الس

. وطننرح رئننيس الننوزراء نتنينناهو هننذا الموضننوع أثنناء لقائننه مننع الننرئيس بننوتين فنني الشننرملين 1982العنام 
الشهر الماضي في أعقاب طلب رئيس هيئة األركان العامة الفريم  ناد  أيزنكنوت وطلنب مننه إعنادة 

 جنود اإلسرائيليين المفقودين منذ هذه المعركة".الدبابة إلى إسرائيل ب فتها الذكر  الوحيدة من ال
وأضاف: "تلقت إسرائيل في نهاية األسبوع بال ا ب ن الرئيس بنوتين قند اسنتجاب لطلنب رئنيس النوزراء 
نتنياهو وسيعيد الدبابة إلى إسنرائيل. وينذكر أن السنوريين حولوهنا إلنى الجنين الروسني النذ  يعرضنها 

 في متحف الدبابات في موسكو".
بع "أطلع رئيس الوزراء نتنياهو عائالت المفقودين وهم: تسفي فلدمان ويهودا كاتس وزكريا باومل، وتا

وتقننوم بعثننة عسننكرية إسننرائيلية تننزور موسننكو حاليننا ببحننث السننبل لنقننل الدبابننة إلننى إسننرائيل فنني أقننرب 
 وقت مع ممثلي الجين الروسي".

 30/5/2016، األيام، رام هللا
 

 سياسة الحكومة هي ليست البناء في مستعمرات الضفة الغربية يلي:وزير اإلسكان اإلسرائ .23
زينننر اإلسنننكان اإلسنننرائيلي وعضنننو المجلنننس النننوزار  فننني الحكومنننة ادلنننى أبنننو سنننعد :  فننناد  -رام هللا 

يسننبب متاعننب  أنإلننى واشنننطن بت ننريح مننن شنن نه  تننهخننالل زيار  ت الننن يننوافاإلسننرائيلية الجنننرال 
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توطنين واليمين المتطرف. ففي وقت ينرف  فينه نتنيناهو االلتنزام مننذ لرئيس حكومته نتنياهو مع المس
خنالل لقناء منع زعمناء  تسنوات بوقف البناء في المستعمرات وتوا ل هنذا البنناء عملينا، ادعنى  النن

سياسة الحكومة هي ليست البناء في مستعمرات الضفة الغربينة واننه يعمنل بنناء  أنيهود في نيويورك 
حسننب بننل ينندعو حكومتننه إلننى القيننام بخطننوة سياسننية فنني الضننفة الغربيننة حتننى علننى ذلننك. لننيس هننذا ف
 بدون شريك فلسطيني.

وسئل عدة مرات بش ن البناء في المستعمرات فقندم هنذا الجنواب النذ  ينرف  رئنيس الحكومنة نتنيناهو 
قا لها الم ادقة عليه بشكل دائم في السنة األخيرة. وقال: "بشكل أساسي أنا انفذ سياسة الحكومة ووف

يبنون  أناسنحن ال نبني في الضفة الغربية لشنني لست الوحيد الذ  يمسك بالقدرة على البناء. هناك 
لوحدهم وقسم  خر يبني وفقا ألوامر من وزراء  خرين". والمح بذلك إلى حقيقة أنه في الوقت الذ  ال 

بنننناء ليسنننت قليلنننة  عمنننالأ للبنننناء فننني المسنننتعمرات تجنننر   األراضنننيبتسنننويم  اإلسنننكانتقنننوم فينننه وزارة 
 من البيت اليهود . أرئيل أور  بواسطة لواء االستيطان الخاضع لمسؤولية وزير الزراعة 

إنننه يعتقنند بنن ن حننل مسنن لة البننناء فنني المسننتعمرات يجننب أن يقننوم علننى التفاهمننات بننين  توقننال  الننن
تننن  علننى قيننام  شننارون التنني أريئيننلالننرئيس األمريكنني السننابم جننورك بننون ورئننيس الحكومننة األسننبم 

 إسرائيل بالبناء في الشتل االستيطانية فقط بما يتفم مع الزيادة الطبيعية. 
استمرار الجمود مع الفلسطينيين وقال: "خالل عشر سنوات سيكون  أبعاد إزاءوأعرب عن قلقة الشبير 

 . نحننن نفهننم أن هننذا حنندث كبيننراألردنهننناك سننبعة ماليننين فلسننطيني وسننبعة ماليننين يهننود   ننرب 
 والحل مع الفلسطينيين هو م لحة إسرائيلية ونحن نحتاك إلى ذلك ب سرع ما يمكن".

ويدعي عدم وجود شريك للحوار فني الجاننب الفلسنطيني لشنن هنذا يجنب أال يمننع إسنرائيل منن التقندم. 
عنننن مقنننود هنننذه الطنننائرة وتركناهنننا تمضننني. مننناذا  أينننديناوقنننال: "يطنننرح السنننؤال عمنننا سنننيحدث إذا رفعننننا 

الل جيل؟. نحن نعرف األرقام. هذه األرقنام ال تبشنر بنالخير. حنل الدولنة الواحندة هنو فكنرة سيحدث خ
ذا  سيئة جدا إلسرائيل. لقد شاهدنا ما حدث في البلقان. لدينا حرب منداها مئنة عنام منع الفلسنطينيين وا 
يننننا اختلطننننا معنننا منننع مسنننتويات عالينننة منننن التنننوتر منننا النننذ  سنننيحدث؟.. التفكينننر بالمسنننتقبل يحنننتم عل

 كحكومة التو ل إلى حل حتى إذا لم ير ب الجانب الثاني بذلك".
 30/5/2016القد  العربي، لندن، 

 
 بإلغاء الرقابة الخارجية في المعتقالتوزارة العدل يطالبان  "سلطة السجون "و جلعاد أردان .24

 أردانلعنناد جالقنندس العربنني: فنني خطننوة جدينندة يقننف خلفهننا وزيننر األمننن الننداخلي اإلسننرائيلي  –رام هللا 
وسنننلطة خننندمات السنننجون فننني محاولنننة واضنننحة للتسنننتر علنننى منننا يحننندث منننن خنننرق لحقنننوق المعتقلنننين 
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وزارة  إلىوممارسات تعسفية تشمل الضرب التعذيب بكل أشكاله داخل أسوار السجون، وجهت دعو  
لطة بطلب وقف المراقبة الخارجية للسجون التي تششف عن المس بحقوق المعتقلين. وتسعى س عدلال

 توسيع قسم المراقبة الداخلية للسجون بحيث تراقب سلطة السجون نفسها. إلىالسجون والوزير 
وحسب م ادر في وزارة القضاء فإن المسؤولين الشبار في الوزارة يدعمون عمل المراقبين الخنارجيين 

قابنة داخلينة للسجون وال ينوون التجناوب منع هنذا الطلنب. وقالنت إن النوزارة ال تعنار  تعينين طنواقم ر 
 في سلطة السجون طالما ال يزع  ذلك عمل المراقبين الخارجيين.

وتقوم ثالث جهات وهي النيابة العامة والنيابة الجماهيرية ونقابنة المحنامين بنإجراء رقابنة فني السنجون 
وتنشننر تقننارير سنننوية حننول ظننروف االعتقننال ومنند  الحفنناق علننى حقننوق المعتقلننين والموقننوفين. ويننتم 

 سلطة خدمات السجون للتعقيب عليها قبل نشرها. إلىقارير المراقبة تحويل ت
 30/5/2016القد  العربي، لندن، 

 
 بالبرازيل بعد اإلطاحة بروسيف "إسرائيلا"انتقادات لعدم تعيين سفير ل"الخارجية اإلسرائيلية":  .25

دم تعيننين سننفير وجننه مسننؤولون فنني وزارة الخارجيننة اإلسننرائيلية انتقننادات علننى خلفيننة عنن: بننالل ضنناهر
إلسننرائيل فنني البرازيننل، بعنند اإلطاحننة بالرئيسننة ديلمننا روسننيف، و ننعود "أ نندقاء إلسننرائيل" فنني سنندة 

، ينننوم األحننند، بننن ن مسنننؤولين فننني وزارة اإللشتروننننيوأفننناد موقنننع "ينننديعوت أحروننننوت"  الحكنننم البرازيلننني.
لبرازينل منن أجنل السنعي إلنى الخارجية اإلسرائيلية انتقندوا عندم اسنتغالل الوضنع السياسني الجديند فني ا

 حل األزمة الدبلوماسية بين الدولتين.
ووفقننا للمسننؤولين اإلسننرائيليين، فننإن الننرئيس البرازيلنني ميشننيل تننامر يعتبننر  ننديقا إلسننرائيل، وحضننر 
االحتفاالت ببلنوي النرئيس اإلسنرائيلي السنابم شنمعون بينرس، سنن التسنعين عامنا، وأن وزينر الخارجينة 

خوزينننه سنننيرا، مقنننرب جننندا منننن الجالينننة اليهودينننة البرازيلينننة، وزار إسنننرائيل لمننندة ثالثنننة البرازيلننني الجديننند 
واعتبر المسؤولون ذاتهم أن وجود تامر وسيرا أوجد فر ة ربما لن تتشرر من  أسابيع في الثمانينيات.

 أجل حل األزمة بين الدولتين.
كبينننرة، وهننني القطنننار النننذ  يقنننود وقنننال مسنننؤول بالخارجينننة اإلسنننرائيلية إن "البرازينننل هننني دولنننة عظمنننى 

سرائيل هي التني تحتناك البرازينل أشثنر ممنا تحتناك البرازينل إلنى إسنرائيل. لقند حندث  أميركا الالتينية. وا 
ما حدث وعلينا أن ننطلم قدما. وعدم وجود سفير إسرائيلي في الدورة األولمبية هو أمر  ير  حي. 

 تقطب وسائل اإلعالم".ونحن بحاجة إلى سفير في مثل هذا الحدث الذ  يس
 29/5/2016، 48عرب 
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 "مراقب الدولة" يؤكد عدم تدمير جميع أنفاق المقاومة والجيش ينفي .26
يؤكد تقرير مراقب الدولة في إسرائيل أن العدوان األخير على قطاع  نزة لنم : خا ة ترجمة -رام هللا 

تسننريبات إسننرائيلية، يننوم ينننجح فنني تنندمير جميننع األنفنناق الهجوميننة لحركننة حمنناس، وفقننا لمننا كشننفت 
وحسب التقرير، فإنه لم يتم تندمير جمينع األنفناق وبشنكل تنام، وأن هنناك مخناوف منن أن هنذه  األحد.

 األنفاق قد يعاد استخدامها.
ونفى مسؤولون كبار في جين االحتالل  حة ما جاء هذه التقارير، وقالوا في حديث إلذاعة الجين 

منند نشننر معلومننات خاطئننة تتنننافى مننع قننيم الجننين، حسننب و ننف إنهننا  يننر دقيقننة، وأن هننناك مننن يتع
 الم ادر.

 29/5/2016موقع صحيفة القد ، القد ، 
 
 ساارة ناتنايااهاو الشرطة اإلسرائيلية توصي بتقديم الئحاة اتهاام ضادّ  .27

أو نت الشنرطة اإلسنرائيلية النيابنة العامنة أمنس، بتقنديم الئحنة اتهنام ضند : برهوم جرايسني - النا رة
ة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنينامين نتنيناهو، بشنبهة تلقني أمنوال  ينر مشنروعة، تمثلنت بالقينام سار 

ب عمال ترميم في بيت العائلة الخا  على حساب الخزيننة العامنة. وتضناف هنذه الفضنيحة الجديندة، 
حنة اتهنام األخينرة، بن ن مسنؤول النيابنة العامنة، أجهن  تقنديم الئ األينامما كشنف عننه النقناب فني  إلى

 في قضية فساد أخر  تطال نتنياهو ذاته. 
وجدت دالئل تتيح تقديم الئحة اتهام ضد سنارة نتنيناهو، ونائنب المندير العنام لبينت  الشرطة قدوكانت 

ترميمات واسعة في بيت العائلة  بإجراءرئاسة الوزراء، بعد أن تبين أن سارة طلبت من مقاول كهرباء 
الخزينننة العامننة، ر ننم أن هننذا مخننالف للقننانون، وأن المقنناول جبننى  الخننا  فنني قيسننارية، علننى حسنناب

العمنل فينه بنالمطلم،  اإلسنرائيليينأمواال طائلة، وحتى أنه ادعى أنه عمل في اليوم الذ  يحظر على 
 وهو يوم الغفران العبر .

ف علنى رفضت محكمة العمل اإلسرائيلية العليا، أمس، طلب سنارة نتنيناهو االسنتئنامن ناحية أخر ، 
بالتنكيننل بمننن كننان مننديرا لبيننت  إدانتهننادوالر، بعنند  ألننف 50قننرار سننابم للمحكمننة بتغريمهننا بنن شثر مننن 

 .إنسانيهرئاسة الوزراء، وتعاملها المهين له، في ظروف  ير 
  30/5/2016الغد، عّمان، 
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 ولدن"جالضابط "أسيرها يشكل لجنة إلعادة تصنيف وضع  القناة السابعة: الجيش .28
كشف موقنع القنناة "السنابعة" العبرينة مسناء األحند النقناب عنن قينام الجنين اإلسنرائيلي : المحتلةالقدس 

بتشكيل لجنة للبحث مجدًدا في ت نيف الضابط هدار  ولدن األسير لد  كتائنب القسنام مننذ عنامين 
 بناًء على طلب تقدمت به عائلته بهذا الخ و .

ي يند حمناس وأخنر  لند  الجنين، حينث طالبنت عائلتنه ن أجزاًء منن جثنة الجنند  فنأ وتزعم "إسرائيل"
بفحنن  وضننعه مننن جدينند، وذلننك علننى ضننوء حقيقننة قيننام حمنناس بالتفنناو  علننى "إعننادة جثتننه وجثننة 

 الجند  أورون شاؤول"، وفًقا للموقع.
وبحسنننب ت ننننيف الجنننين "فنننال ينطبنننم علنننى  ولننندن ت ننننيف قتينننل ال يعنننرف مكنننان دفننننه كمنننا ال ينننا 

الجنند  أورون النذ  أسنرت جثتنه بالشنجاعية شنرق  نزة علنى يند كتائنب ي نف ك سير حرب، كحنال 
 القسام وال يوجد لعائلته قبر منذ ذلك الحين"، بحسب الموقع.

 29/5/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 حرببتوجيه ضربة كبيرة مع بدء القيام حزب هللا أو حما  خطر السيناريو األكبرى: ال ةمناور بدء ال .29

في إطار "أسبوع الطوارف القومي"، بدأت يوم أمنس المنناورُة اإلسنرائيلية الشبنر  إلعنداد : وسىحلمي م
خنننالء  الجبهنننة الداخلينننة لمواجهنننة السنننيناريوهات المتوقعنننة. وتتضنننمن السنننيناريوهات إطنننالق  نننواريخ وا 
سنننكان بعشنننرات ا الف منننن أمننناشن سنننكنهم. وُتعننننى السنننيناريوهات علنننى وجنننه الخ نننو  بمواجهنننة 

 .الت الحرب مع كل من "حزب هللا" في لبنان وحركة "حماس" في قطاع  زةاحتما
وأفاد رئنيس سنلطة الطنوارف القومينة بتسنلئيل ترايبنر، أننه بعند منرور عقند علنى "حنرب لبننان الثانينة" ال 
يزال مستو  جاهزية الجبهة الداخلية في إسرائيل لمواجهة الخطر في حدود "المتوسط زائدا". وقنال إن 

نظومننات جنناهزة أشثننر مننن سننواها، مثننل ال ننحة والرفنناه االجتمنناعي، ولشننن ثمننة فجننوات فنني "هننناك م
 المخزون االحتياطي، خ و ًا في مجال الوقود ومشتقات البترول".

وفي العادة، فإنه في ختام "أسبوع الطوارف القومي"، تقوم سلطة الطوارف القومية ببلورة سيناريو قومي 
م ننغر. وبحسننب ترايبننر، فننإن السننيناريو يت ننل بمخنناطر مننن أنننواع تعرضننه علننى المجلننس الننوزار  ال

مختلفة، بينها خطر واسع من جانب "حزب هللا" و "حماس" بإطالق  نواريخ علنى إسنرائيل. وقنال إن 
أحند أخطننر السننيناريوهات هننو "التهدينند مننن جانننب حنزب هللا أو حمنناس بتوجيننه ضننربة ناريننة كبيننرة مننع 

الجبهة الداخلية، السكان والبنى التحتية على حد سواء". ومن  بدء المعركة بهدف فح  مد   مود
 المقرر أن تستمر المناورة حتى يوم الخميس المقبل.
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وأضاف ترايبر أن "مثل هذا الخطنر ُيل ِزمننا بن ن نكنون مسنتعدين إلخنالء مسنتوطناتم ونحنن جناهزون 
 ب".قدر ما يتطلب األمر إلخالء عشرات األلوف، سواء في الشمال أو الجنو 

لنى مسنتعمرات، و  لمندنيون األقنرب إلنى اولفت إلى أن من بين خطط ترحيل السكان نقلهم إلى فنادق وا 
 خط الحدود سينقلون أسرع من ا خرين. 

وشدد ترايبنر علنى أن االدعناء بن ن إسنرائيل جناهزة ومسنتعدة هنو " طرسنة" والوضنع يتطلنب مننا زينادة 
ين، وعنني السننكان. وفنني كننل حننال، أشنند أن إسننرائيل فع لننت الشثيننر بشنن ن الجاهزيننة فنني العننامجين األخيننرج

ولشن ما يمكن قوله هو: "إننا أفضل من السابم، ودومًا هناك حاجة كبيرة لبنذل المزيند، وفني كنل منرة 
 نتعرف فيها على المزيد من الثغرات التي نركز عليها في المرات الالحقة".

 30/5/2016السفير، بيروت، 
 
 من اإلسرائيليين على استعداد إلخالء منازلهم في حالة الحرب %14 سلطة الطوارئ:استطالع ل .31

أظهننننر اسننننتطالع أجرتننننه سننننلطة الطننننوارف القوميننننة أنننننه فنننني حننننال التعننننر  لهجمننننات : حلمنننني موسننننى
فني المئنة  40في المئة من اإلسرائيليين ير بون في ترك بيوتهم مقابنل  14 اروخية مكثفة، فإن فقط 

ن علننى االنتقننال ب نفسننهم مننن أمنناشن الخطننر إلننى بيننوت أقربنناء أو ي ننرون علننى البقنناء. ويعمننل كثيننرو 
فني المئنة منن السنكان يشنعرون باألمنان حتنى  25أ دقاء لهم في مناطم أشثر أمنًا. كنذلك يظهنر أن 

فنني ظننل هجننوم  نناروخي، ولشننن سننكان الجنننوب أشثننر إحساسننًا باألمننان مننن سننكان الشننمال. وبحسننب 
ن اإلسننرائيليين مسننتعدون إلرسننال أطفننالهم إلننى المؤسسننات االسننتطالع، فننإن تسننعة فنني المئننة فقننط منن

 التعليمية في حال الطوارف.
 30/5/2016السفير، بيروت، 

 
 تراجع عدد الجنود اإلسرائيليين في قوات االحتياط ":يديعوت أحرونوت" .31

أظهنرت معطينات نشنرها الجنين اإلسنرائيلي تراجعنا فني عندد جننوده النذين يخندمون فنني : بنالل ضناهر
 االحتيا ، وذلك في مقابل تراجع نسبة المجندين للخدمة النظامية.قوات 

مليننون  2.1ووفقننا للمعطيننات التنني أوردتهننا  ننحيفة "يننديعوت أحرونننوت" اليننوم االثنننين، فإنننه مننن بننين 
عامنا وخندموا فني الجنين، ربعهنم مسنجلون للخدمنة فني االحتينا ،  45 – 21مواطن إسرائيلي في سن 

 يوما خالل السنوات الثالث األخيرة. 20باالحتيا  لمدة منهم فقط خدموا  %6ولشن 
منننن  %71، وتشنننكل قنننوات االحتينننا  %16والنسننناء  %84وبلغنننت نسنننبة الرجنننال فننني قنننوات االحتينننا  

 1.8مجمنننل قنننوات الجنننين اإلسنننرائيلي، وخنننالل العنننام الماضننني اسنننتدعي الجنننين جننننود احتينننا  ألداء 
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تنل أبينب هني مديننة ين تي منهنا جننود احتينا ، كمنا  ويتبين من المعطيات أن مدينة مليون يوم خدمة.
 أن أشبر عدد من قادة كتائب وسرايا االحتيا  هم من سكان تل أبيب.

وقالت ال حيفة أن التراجع في نسنبة المجنندين للخدمنة النظامينة ننابع منن تهنرب الشنبان اإلسنرائيليين 
يحنرر الشثينر مننن الجننود منن هننذه وفيمننا يتعلنم بخدمنة االحتينا ، فننإن الجنين  منن الخدمنة العسنكرية.

ألف من خدمة االحتيا  ر نم أنهنم لنم يبلغنوا سنن  100الخدمة، وفي العام الماضي سرح الجين قرابة 
 التسريح.

 30/5/2016، 48عرب 
 
 محامو الجندي قاتل الشهيد الشريف يطالبون باستعادة جثمانه مجددا   .32

ليئننون ازريننه الننذ  أعنندم الشننهيد عبنند الفتنناح : طالننب محننامو الجننند  اإلسننرائيلي االوكنناالت -القنندس 
 الشريف في الخليل منذ أشهر، باستعادة جثمانه الذ  تم تسليمه الجمعة الماضي لذويه.

ونقلنننت اإلذاعنننة العبرينننة العامنننة عنننن محنننامي الجنننند  النننذ  قتنننل الشنننريف ادعننناءهم أن تسنننليم جثمنننان 
اع عنننن منننوكلهم" مطنننالبين باسنننتعادة الشنننهيد الشنننريف "يلحنننم ضنننررا  ينننر قابنننل لإل نننالح بعملينننة الننندف

بنينننتهم  اإلسنننرائيليةوأشنننارت إلننى أن محنننامي الجنننند  القاتننل، أبلغنننوا النيابنننة العسننكرية  جثمانننه مجنننددا.
تعيين طبيب شرعي ليعطي رأيه القنانوني فني حادثنة القتنل، معتبنرين تسنليم جثمنان الشنهيد هنذا األمنر 

 "إخفاء لمواد تحقيم في الملف".
 30/5/2016، األيام، رام هللا

 
 "إسرائيلا"ل استراتيجيتهديد " بي دي أ العالمية "المقاطعة خبراء: حملة  .33

أ نننننبحت ظننننناهرة فننننني  "إسنننننرائيل"أشننننند رئنننننيس الشنننننونغرس اليهنننننود  العنننننالمي رون الودر أن مقاطعنننننة 
الجامعننات والبرلمانننات بالعنننالم، "وأثبتننت أنهنننا شننكل جديننند مننن معننناداة السننامية، حينننث يحنناول أعنننداؤنا 

اء علينننا بطننرق عسننكرية واقت ننادية، لشنننهم فشننلوا، وا ن يحنناولون القيننام بننذلك بطننرق سياسننية، القضنن
ور نننم وجنننود اقتناعنننات لننند  أعننندائنا بانت نننارهم عليننننا، لشنننن إسنننرائيل لنننن تتوقنننف عنننن محاربنننة هنننذه 

 الظاهرة".
قنننات منننن جهتنننه، قنننال البروفيسنننور بوعننناز  نننوالني مسننناعد رئنننيس معهننند التخنينننون بمديننننة حيفنننا للعال

الخارجينننة، فننني مقنننال ب نننحيفة ينننديعوت أحروننننوت، إن إسنننرائيل مطالبنننة بعننندم تنننرك سننناحة المقاطعنننة 
األشاديمية ألعدائها، في ضوء ما تشهده األشهر األخيرة منن ارتفناع متزايند فني الحمنالت الداعينة إلنى 

 مي.مقاطعة إسرائيل في مختلف القطاعات االقت ادية والثقافية، وخا ة في الجانب األشادي
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لسياسنية التني تنشنغل وأضاف  نوالني أن هنناك العديند منن األينام الدراسنية والمنؤتمرات والت نريحات ا
بمعالجة حركة المقاطعة العالمية إلسرائيل، وهو ما يعني أنها تواجه تهديدا حقيقيا لقيام الدولة بذاتها، 

 وأن أضرارها أ بحت تمس مختلف القطاعات والمؤسسات األشاديمية العليا في إسرائيل.
تهديند حقيقني يحمنل فني مضنامينه  وأشار إلى أن تهديد المقاطعة األشاديمية إلسرائيل تحول فعال إلنى

مخنناطر مسننتقبلية عليهننا، ألن البحننث العلمنني مننرتبط هننذه األيننام بالتعنناون األشنناديمي بننين المؤسسننات 
ذا توا نننل تراجنننع التعننناون البحثننني واألشننناديمي بنننين المؤسسنننات اإلسنننرائيلية  والبننناحثين فننني العنننالم، وا 

سيضننر بقننندرة الجامعنننات اإلسنننرائيلية علنننى  وباحثيهننا ونظنننرائهم فننني العنننالم بسننبب المقاطعنننة، فنننإن هنننذا
 مجاراة حركة البحث العلمي العالمية.

 29/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 رمضان سيشهد هجمات فلسطينية جديدةشهر "إسرائيل اليوم":  .34

قالنننت  نننحيفة "إسنننرائيل الينننوم" إن شنننهر رمضنننان النننذ  بنننات علنننى األبنننواب سيشنننكل مناسنننبة لزينننادة 
علنننى تنفيننننذ المزيننند مننننن الهجمننننات ضننند اإلسننننرائيليين عبنننر المسنننناجد وشننننبكات التحنننري  الفلسننننطيني 
وأوضحت ال حيفة أن المواقع اإلخبارية لحركتي حماس والجهاد اإلسنالمي لنم  التوا ل االجتماعي.

بإلهنناب المشنناعر قبيننل حلولننه، باعتبنناره شننهر  -كمننا العننام الماضنني-تنتظننر حلننول الشننهر، بننل بنندأت 
 تاريخ اإلسالم، وتبدو فيه التضحية بالنفس أشثر جاهزية. الجهاد واالنت ارات في

وذكننرت أنننه بننالتزامن مننع ذلننك تعكننف أجهننزة األمننن اإلسننرائيلية علننى تطبيننم قننرار بنندخول ثالثننين ألننف 
 فلسطيني للعمل داخل إسرائيل، "مما سيثير مزيدا من المخاوف األمنية".

ين علننى أمنناشن عملهننم داخننل إسننرائيل مننن وأشننارت ال ننحيفة فنني تقريرهننا إلننى أن محافظننة الفلسننطيني
ش نها كبح جماح موجة العمليات الحا لة، وهناك خطة جديدة لمزيد من التخفينف علنى المعنابر فني 

 الضفة الغربية، وهو ما قد يزيد عدد العمال الفلسطينيين داخل الخط األخضر.
م القدسني خشنية ح نول احتشناك كما تنو  الشرطة اإلسرائيلية الحد من زيارات المتدينين اليهنود للحنر 

 مع الم لين المسلمين.
وير  مراسل ال حيفة نداف شنر ا  فني تقرينره أن تنزامن قندوم شنهر رمضنان منع بندء تنفينذ السياسنة 
األمنية اإلسرائيلية الجديدة في الضفة الغربينة أمنر لنيس سنهال، ألن أجهنزة األمنن اإلسنرائيلية منا زالنت 

 هر األخيرة ح ل فيها تراجع في عدد العمليات الفلسطينية القاسية.لديها مخاطر كبيرة ر م أن األش
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عمليننة فنني نوفمبرمتشننرين الثنناني  41وقعننت  2015عمليننة هجوميننة فنني سننبتمبرمأيلول  59ففنني مقابننل 
الماضنني قبننل أن تتراجننع شننيئا فشننيئا لت ننل إلننى خمننس فقننط فنني أبريلمنيسننان الماضنني، مننع العلننم أن 

 رتفاعا ملحوظا في عدد العمليات الفلسطينية، خا ة في مدينة القدس.شهر مايومأيار الحالي شهد ا
وأقننرت  ننحيفة "إسننرائيل اليننوم" بنن ن هننذه الموجننة اننندلعت مننن دون تخطننيط مسننبم أو توجيننه مننن قبننل 

نما كانت موجة من دون قيادة.  السلطة الفلسطينية أو أ  منظمة مسلحة أخر ، وا 
 29/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 عملية شهدتها األشهر السبعة األخيرة 248عمليات فعلية من أصل  204: يل اليوم""إسرائ .35

عملينة جوهرينة شنهدتها األشنهر السنبعة األخينرة وقعنت  248قالت  حيفة "إسرائيل اليوم" إنه من بين 
عملينة دعنس  28عملينة طعنن و 144أخنر ، وكاننت هنناك  45عمليات ب ورة فعلية وتم إحبنا   204
قتننيال وقعننوا  35إسننرائيليا مننن بننين  16ر، وقنند أسننفرت عمليننات إطننالق النننار عننن مقتننل إطنالق نننا 19و

 في هذه الموجة الدامية الحالية من الهجمات.
 128عملينننات وقعنننت فننني مديننننة القننندس وبننناقي المننندن اإلسنننرائيلية، و 204عملينننة منننن بنننين  76وهنننناك 

سيما مدينة الخلينل، وهنذا العندد ال يشنمل عملية نوعية أخر  تم تنفيذها في أنحاء الضفة الغربية، وال 
لقاء الزجاجات الحارقة.  المئات من هجمات الرشم بالحجارة وا 

فلسنطينيا، ممنا يعنني أن أ لبيتهنا وقعنت بندوافع فردينة، كمنا اعتقنل  249وشارك في شن تلك العمليات 
 فيذ عملياتهم.فلسطينيا قتلوا خالل تن 138شخ ا خالل مراحل التخطيط وقبل التنفيذ، وهناك  59

 29/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 : صفقات إسرائيلية سرية بمئات الماليين للسعودية ولإلمارات"جيروزاليم بوست" .36

في الوقت الذ  يخلن  فينه المتحندثون فني منؤتمر  نحيفة "جينروزاليم بوسنت" السننو ، : يحيى دبوق 
سنننرائيل"، تننن تي اليننند الخليجينننة و"دول المنعقننند هنننذا العنننام فننني نيوينننورك، إلنننى توقنننع "مسنننتقبل مظلنننم إل

االعتدال الخليجي" لتمتد من تحت الطاولة وبعيدًا عن شعوبها، فتعطي أماًل ومزيدًا من المدد الماد  
 واالقت اد  إلسرائيل، عبر  فقات بلغت حتى ا ن مئات الماليين من الدوالرات.

، أعنناد أول مننن أمننس، محلننل الشننؤون هننذه ال ننفقات، التنني تنشننر تباعننًا فنني اإلعننالم الغربنني والعبننر  
العسننكرية واألمنيننة فنني  ننحيفة "جيننروزاليم بوسننت" و"معنناريف"، يوسنني ميلمننان، ت شينندها، عبننر مقالننة 
تحليليننة عننن الوضننع االسننتراتيجي إلسننرائيل فنني السنننوات الماضننية، محنناواًل نقنن  مننا ورد مننن رؤيننة 
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أعضنناء الشنيسننت اإلسننرائيليين الننذين تشنناؤمية ومسننتقبل مظلننم، ورجدت علننى لسننان عنندد مننن الننوزراء و 
 تحدثوا في مؤتمر "جيروزاليم بوست".

فنني إطننار العننر  المضنناد، كشننف ميلمننان، مباشننرة هننذه المننرة، عننن ا تنني: "أعننداء إيننران مننن العننرب 
السننن ة تحولننوا باتجنناه إسننرائيل، وتو ننلوا معهننا إلننى اتفاقننات سننرية، عسننكرية واسننتخبارية، تقنندر بمئننات 

 دوالرات، لم لحة المملشة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة".الماليين من ال
 30/5/2016، األخبار، بيروت

 
 اقتحامات جديدة لألقصى وانتشار عسكري واسع في القد  .37

د المستوطنون، أمس، اقتحامهم للمسجد األق ى المبارك، من باب المغاربة، وفا -القدس  : جد 
 ن شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخا ة.بحراسة معززة ومشددة م

وت د  الم لون وطالب حلقات العلم للمستوطنين خالل جوالتهم االستفزازية باألق ى بهتافات 
التشبير االحتجاجية، فيما وا لت قوات االحتالل سياسة احتجاز بطاقات الشبان والنساء خالل 

 دخولهم ل ق ى المبارك.
حتالل انتشارها وسط القدس المحتلة، خا ة بمحيط البلدة القديمة من ناحية ثانية، عززت قوات اال

وداخلها، كما سي رت دوريات راجلة، ومحمولة، وخيالة في الشوارع والطرقات المحاذية والقريبة من 
 سور القدس التاريخي، وأوقفت عددا من الفتية والشبان لتفتيشهم.

أسابيع لح ار عسكر  مشدد، تسبب بشل  تجدر اإلشارة إلى أن القدس القديمة تخضع منذ عدة
 الحركة التجارية في أسواق القدس التاريخية.

 30/5/2016األيام، رام هللا، 
 
 الفلسطينيين مخاوف من تصعيد انتهاكات االحتالل ضدّ  .38

أثار قرار منظمة بتسيلم لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة التوقف عن التعامل مع 
 رية اإلسرائيلية المخاوف من ت عيد انتهاشات االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين.النيابة العسك

وأوضحت في تقريرها الذ  حمل عنوان "ورقة توت االحتالل" أن موا لة تقديم شكاو  إلى نظام 
تطبيم القانون العسكر  يضر أشثر مما ينفع، معتبرة أن تقارير الجين بطيئة و ير فعالة ونادرا ما 

   إلى إدانة.تؤد
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شكو  بش ن مقتل  840بنحو  2000وأشارت إلى أنها تقدمت منذ انتفاضة األق ى التي اندلعت عام 
منها، وأ لقت التحقيقات من دون نتيجة في ن ف الحاالت  180فلسطينيين لم يحقم في أشثر من 

 األخر .
 29/5/2016. نت، الدوحة، الجزيرة  

 
 قساوة الظروفهم بالرغم من يؤكدون على تمسكم بأرضالمقدسيون  .39

أ در "تجمع عائالت البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة"، بيانًا، يوم أمس، دعا "أبناء عائالت بلدة 
القدس القديمة" إلى االجتماع "لنعاهد هللا ورسوله، ممسكين على جمرة الملحمة، وواثقين بن ر هللا 

الت االحتالل الممنهجة لتفري  البلدة القديمة من أهلها، ر م مرارة العين وقل ة المنا رين، أمام محاو 
 ومحاوالته المستمر ة للضغط على األهالي لتسريب بيوتهم".

وأضاف البيان: "نؤكد على أننا سنظل  متشبثين بهذه األر ، ولن ند خر جهًدا للحفاق على ممتلشاتنا 
انت قساوة الظروف التي نعيشها، في البلدة القديمة، مهما تعاظمت الضغو  والمغريات، ومهما ك

وليس أل ٍ  من ا، كائًنا من كان، أن يفر   بحب ة من تراب البلدة القديمة، فهي ملك للمسلمين في أرجاء 
 األر ، وسيحاسبنا هللا عنها".

ل له  كذلك أشار منظمو اللقاء إلى أنه "يعد  خارًجا عن ال ف  الوطني، وخائًنا ّلل  ولرسوله من تسو 
يع عرضه ووطنه وضميره لالحتالل، سواء بطريقة مباشرة أو  ير مباشرة، وال مكان له في نفسه ب

، وال ُيدفن   فوف الشعب الفلسطيني، وتعلن العائالت المقدسية براءتها منه، وال حم  له على مقدسي 
 في مقابرنا، وال ي لى عليه في مساجدنا، وال عزاء فيه".

القدس "من سلطة وطنية وأوقاف إسالمية وف ائل ومؤسسات  وطالب البيان الجهات المعني ة في
وطني ة، بضرورة اتخاذ كافة الوسائل في سبيل مالحقة العمالء المسر بين والمتسترين عليهم، وكشفهم 
وفضحهم، مهما كان نفوذهم، أو مكانتهم". كما طالب الجهات المعني ة "بالبدء فوًرا بوضع الخطط 

على ما تبقى لنا في القدس، وتعزيز الوجود العربي الفلسطيني فيها، في  والبرام  العملي ة للحفاق
 مواجهة محاوالت التهويد واألسرلة".

وكان "تجمع عائالت البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة" قد دعا إلى حضور اللقاء الشعبي 
قارات المسربة والم ادرة بعنوان "وثيقة عهد القدس وميثاقها"، الذ  يسعى إلى "حماية واسترجاع الع

من قبل االحتالل بالقدس عامة والبلدة القديمة خا ة"، على أن يجتمع األهالي والمؤسسات 
والشخ يات الوطنية لتوقيع "وثيقة العهد في سبيل المحافظة على ما تبقى لنا في مدينة القدس"، 
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ساعة السادسة مساًء في "مقر وذلك يوم الثالثاء الموافم الحاد  والثالثين من الشهر الجار ، ال
 الجالية األفريقية نن باب المجلس".

 30/5/2016األخبار، بيروت، 
 
 رؤساء جامعات أمريكية علاى واقاع التعليم في فلسطين وزير التربية والتعليم يطلع .41

جامعة  12أطلع وزير التربية والتعليم العالي د.  بر   يدم، في رام هللا، أمس، رؤساء : رام هللا
أمريكية على واقع التعليم في فلسطين، من حيث أعداد المؤسسات التربوية، والتحديات التي تواجه 

وأشد  يدم، خالل  التعليم العام والعالي، وجهود الوزارة إلحداث نقلة نوعية في المجال التعليمي.
ع كافة لقائه أعضاء الوفد األشاديمي األمريكي، أن الوزارة تسعى لمد جسور من الشراشات م

المؤسسات لدعم التعليم في فلسطين، مشددًا على أهمية بحث السبل التي من ش نها تعزيز الخبرات 
 والمهارات واالستفادة من البرام  األشاديمية الدولية.

وأشار إلى أن وزارة التربية ترحب بت سيس مجلس خا  يستهدف التشبيك والتعاون بين المؤسسات 
 ظيراتها األمريكية لضمان دعم خطط الوزارة وتوجهاتها التنموية.األشاديمية الفلسطينية ون

من جهتهم، أوضح أعضاء الوفد أن هدف زيارتهم هو التعرف إلى واقع التعليم في فلسطين، و ليات 
خلم شراشة فاعلة بين الجامعات األمريكية والفلسطينية، وطرحوا العديد من التساؤالت واالستفسارات 

 التعليمي و يرها من القضايا المهمة، أجاب عنها  يدم.المتعلقة بالواقع 
 30/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 تتوغل داخل قطاع غزة "إسرائيل"ألول مرة من  اتفاق التهدئة..  .41

تو لت قوة عسكرية إسرائيلية،  باح اليوم االثنين، بشكل محدود داخل قطاع  زة شرق مدينة :  زة
منذ االتفاق الذ  رعته م ر لمنع عمليات التو ل التي أ رت  خانيونس جنوًبا، وذلك ألول مرة
جرافات عسكرية  أربعوأفاد شهود عيان لن "القدس" دوت كوم، أن  حماس على أنها ستت د  لها.

و لية واحدة تقوم بعمليات تجريف داخل أراضي المواطنين في محيط بلدة الفخار  جنوب شرق 
 ثفة من ا ليات على طول الحدود بالمنطقة.خانيونس. مشيرين إلى وجود تحركات مك

 30/5/2016موقع صحيفة القد ، القد ، 
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 قرار محكمة عسكرية بإطالقه من رغمبال فيزيائي عماد البرغوثيالتواصل اعتقال  "إسرائيل" .42
ذكر ناد  األسير الفلسطيني أمس أن إسرائيل قررت إبقاء الفيزيائي الفلسطيني : ب.ف.أ – رام هللا
 البر وثي رهن االعتقال، على ر م  دور قرار من محكمة إسرائيلية بإطالق سراحه.عماد 

قضت الخميس بإطالق سراح البر وثي األحد بناء على استئناف  إسرائيليةوكانت محكمة عسكرية 
 شهر.أقدمه ناد  األسير الفلسطيني على قرار وضع البر وثي في االعتقال اإلدار  ثالثة 

الذ  يعنى بالدفاع عن حقوق المنننعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسننننرائيلية،  وأوضح ناد  األسير
  الئحة اتهام بحم األسير البر وثي بتهمة أمسفي بيان له "أن نيابة االحتالل قدمت األحد ا

 التحري ، وطالبت بتمديد اعتقاله، وذلك بعد أن استدعته المخابرات من سجن عوفر حيث يحتجز".
دير الوحدة القانونية في ناد  األسير المحامي جواد بولس األحد، القرار اإلسرائيلي بن وو ف م

"الوقح وبمنتهى العبثية، خ و ًا أن النائب العام لالحتالل كان أعلن خالل جلسة المحكمة 
الخميس الماضي أن النيابة فح ت ملف البر وثي ووجدت أنه من  ير المالئم إ دار الئحة اتهام 

 لعدم وجود بي نات كافية".بحقه 
 30/5/2016الحياة، لندن، 

 
 النار على مزارعين جنوبي القطاع ويطلق الضفة الغربيةفي فلسطينيا   34االحتالل يعتقل  .43

 .فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل وفتى 34اعتقلت قوات االحتالل 
ر جنوب بيت لحم، وسلمت  خر بال ًا لمراجعة واعتقلت قوات االحتالل طفاًل وفتى من بلدة بيت فجا

مخابراتها. ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية عن م در أمني أن قوات االحتالل اعتقلت الطفل محمد 
  من ور ثوابتة، والفتى أحمد سميح محمد الشيخ. 

اع  زة، في أثناء ذلك أطلقت قوات االحتالل أمس النار باتجاه المزارعين الفلسطينيين جنوبي قط
  دون اإلبالي عن وقوع إ ابات. 

 30/5/2016الخليج، الشارقة، 
 
 فيين ونظيرتها البلغاريةااتفاقية تعاون بين نقابة الصح .44

وقعت نقابة ال حافيين الفلسطينيين واالتحاد البلغار  لل حافيين، مساء يوم األحد، اتفاقية : رام هللا
 مجال اإلعالم. تعاون تهدف لتطوير العالقة بين الجانبين في

االتفاقية التي وقعها نقيب ال حافيين نا ر أبو بكر مع رئيس االتحاد  أن  وذكرت وكالة "وفا" 
البلغار  لل حافيين سيمز هانا تودوروفا، في مقر النقابة المؤقت في البيرة، تضمنت على التعاون 
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دين، والتوا ل بين ناشر  في التغطية ال حفية بموضوعية للحياة السياسية واالجتماعية في البل
، إضافة إلى تبادل المواد والمعلومات ال حفية وال حافيين اإللشترونيةال حف وفي ال حافة 

والخبرات المهنية، وتبادل االستشارات فيما يتعلم بالمشاركة في المؤتمرات وعضوية المنظمات 
لتي جاءت تتويجا لزيارة الوفد البلغار  بكر أهمية هذه االتفاقية ا أبووأشد  والدولية. اإلقليميةال حفية 

لدولة فلسطين، حيث اطلع ال حفيون البلغار خاللها على معاناة شعبنا في عدة محافظات بما فيها 
 القدس المحتلة، وتوق شعبنا للحرية واالنعتاق من االحتالل اإلسرائيلي.

 29/5/2016موقع صحيفة القد ، القد ، 
 
 جبن لعالج مرض "هشاشة العظام"ينتجون  فلسطينيون طالب غزة:  .45

تمتلئ األسواق الفلسطينية ب شكال متعددة من أنواع : إيهاب العيسى، عبد الغني الشامي - زة 
األجبان إال أن القليل منها ما يكون مدعًما لتعوي  نق  مادة "الشالسيوم" التي يعاني منها مرضى 

 هشاشة العظام، وجلهم من النساء.
ود خمسة من خريجي قسم "تشنولوجيا الت نيع الغذائي" في كلية "مجتمع تدريب هذه الفكرة كانت ترا

 زة" التابعة لوكالة  وث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "اونروا"، كي تشون لهم نواة لمشروع دعم 
 الشباب الرياد  في قطاع  زة "مبادرون"، قبل أن ت بح واقًعا ملموًسا على األر .

م: عبد هللا عاين، إسراء إسليم، نشو  مقداد، سارة لوز، وداليا أبو بحث الطالب الخمسة وه
طاحونم حول إمكانية استبدال أقرا  الدواء بمنت  طبيعي لرفع نسبة الشالسيوم، حتى تو لوا إلى 
إنتاك جبنة مدعمة بن "الشالسيوم" و"فايتواالستروجين النباتي" للعالك والوقاية من مر  هشاشة 

ما أرادوا حيث حازوا بذلك على براءة اختراع من وزارة االقت اد الفلسطينية، تحت  العظام، وكان لهم
 اسم مشروع "كالسيوم بلس".

 29/5/2016قد  بر ، 
 
 "إقاراض الطلباة" ياوقاع اتفاقاية لتسهيل عملية تسديد القروض .46

 PALPAYوق ع  ندوق إقرا  طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين مع شركة : رام هللا
، في رام هللا، أمس، اتفاقية تعاون لتسهيل تسديد القرو  للمقترضين من اإللشترونيةلخدمات الدفع 
 ال ندوق. 
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لل ندوق، من خالل أجهزة  اإللشترونيةبتوفير الخدمات  PALPAYوبموجب االتفاقية ستقوم شركة 
ين من ال ندوق، ومعدات منتشرة عبر مختلف المحافظات، والتي ستفتح المجال أمام المقترض

 لتسديد ما استحم عليهم من دفعات إلشترونيًا وبسهولة. 
لشافة  اإللشترونيوقال المدير التنفيذ  لل ندوق مراد عبيد: إن االتفاقية ستوفر خا ية التسديد 

عمالء ال ندوق، وهي ت تي في سياق حر   ندوق إقرا  الطلبة على تسهيل إجراءات تسديد 
ن ال ندوق سيوق ع مع البنوك خالل األيام القليلة المقبلة اتفاقية في مجال القرو ، مشيرًا إلى أ

 التسديد ا لي. 
 30/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 رجال أعمال فلسطينيون يسعون إلحالل الواردات الصناعية التركية بدل اإلسرائيلية .47

وجها إلحالل ال ناعات هناك ت إن: قال رجل أعمال فلسطيني أمس األحد "األناضول" –رام هللا 
وقال أسامة عمرو،  التركية مكان نظيرتها اإلسرائيلية في السوق الفلسطينية خالل الفترة المقبلة.

إحالل ال ناعات التركية مكان  إنرئيس الوفد الفلسطيني في "المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي"، 
بيرًا في محاولة للتخل  من التبعية إلسرائيل نظيرتها اإلسرائيلية في السوق الفلسطينية سيعد نجاحًا ك

 في بع  القطاعات االقت ادية.
قد أمس أول لقاء لن "المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي" في مدينة رام هللا بحضور ممثلين وعُ 

ويعد هذا المجلس أول  اقت اديين ورجال أعمال أتراك وممثلين اقت اديين ورجال أعمال فلسطينيين.
  اد  لرجال أعمال فلسطينيين وأتراك منذ نحو عقدين.تجمع اقت

وباالعتماد على البيانات الشهرية للتجارة الخارجية ال ادرة عن الجهاز المركز  لإلح اء 
مليار  3.7الفلسطيني، فقد بل  إجمالي قيمة ال ادرات اإلسرائيلية لفلسطين السنة الماضية نحو 

 دوالر أمريكي.
تعمرات اإلسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية سنويًا إلى السوق وتبل  قيمة  ادرات المس

مليون دوالر أمريكي، ويتم تهريبها ل سواق المحلية لوجود قانون فلسطيني  500الفلسطينية، نحو 
 يجرم االتجار بمنتجات المستعمرات.

مليون دوالر أمريكي، موزعة  800حجم التجارة الفلسطينية التركية سنويًا، ال يتجاوز  إنوقال عمرو 
دوالر  مليون  100ومليون دوالر  ادرات تركية لفلسطين ابشكل مباشر وعبر إسرائيل ،  700بين 

  ادرات فلسطينية إلى تركيا.
 30/5/2016القد  العربي، لندن، 
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 وزير إسرائيلي: محظوظون بحكم السيسي لمصر .48
أن  -يب  وتي كشفته  حيفة هآرتسفي تسر -اعتبر وزير اإلسكان اإلسرائيلي يو ف  النت 

إسرائيل محظوظة ب ن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكن من السيطرة على مقاليد الحكم في م ر، 
 واستعادتها من أيد  اإلخوان المسلمين.

وبحسب التسجيل، اعتبر  النت خالل جلسة مغلقة مع قادة التنظيمات اليهودية في شمال أميركا، 
 و الرئيس السابم حسني "مبارك بعد عملية تجميل".أن الرئيس السيسي ه

وقال الوزير المنتمي إلى حزب "كلنا" اإلسرائيلي إن عدم االستقرار في م ر له تداعيات خطيرة 
 عشرات أضعاف خطورة أ  قالقل تجر  في العراق أو لبنان.

ي م ر، مشيرا إلى واعتبر أن من م لحة إسرائيل والواليات المتحدة موا لة دعم النظام الحالي ف
أشثر ليبرالية من الرئيس المعزول  -ر م استيالئه على الحكم بطريقة  ير ديمقراطية-أن السيسي 

 محمد مرسي الذ  انتخب بطريقة ديمقراطية.
وأضاف أن السيسي هو الرجل ال حيح في الموقع ال حيح،  ير أنه يواجه مشاشل ع يبة. وذكر 

  الواليات المتحدة في كل ما يتعلم بالعون العسكر  األميركي أن إسرائيل تتدخل من أجل م ر لد
 لها.

 29/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

تقدير بأن تلجأ عمان إلى إغالق جسر و  باحث إسرائيلي: توتر بين األردن والسلطة الفلسطينية .49
 األردن

األردنية والسلطة قال المستشرق اإلسرائيلي بنحاس عنبار  إن العالقات السياسية بين المملشة 
الفلسطينية تتسم بالتدهور، في حين توجد زيادة ملحوظة في العالقة القائمة بين فلسطينيي الضفة 

 الغربية واألردن.
مقال له على موقع المعهد األورشليمي  في-العربيةوهو باحث وخبير في الشؤون -وأشار عنبار  

أردنيين من الحرم القدسي العام الماضي، ثم  لشؤون الدولة، إلى أن التدهور زاد عقب طرد مسؤولين
 الرف  الفلسطيني للمقترح األردني األخير بتركيب كاميرات ت وير في المسجد األق ى.

كما أن مبادرة السلطة الفلسطينية في منظمة اليونسكو بنفي أ   لة لليهود بالمسجد األق ى أثارت 
وقع معهم بمنح األردن الحم الح ر  في  ضب األردنيين، بسبب أن السلطة خرقت االتفاق الم

 تمثيل القدس في المنظمات الدولية.
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ونقل عنبار  عن أوسا  فلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أن وفدا سياسيا فلسطينيا 
شعبيا ينو  الذهاب إلى األردن لتجديد التوا ل بين المملشة والضفة، عقب خروك وفد اقت اد  

مان ولقائه بنظرائهم األردنيين من أ ل فلسطيني لتقوية العالقات االقت ادية بين فلسطيني إلى ع
 الخليل واألردن.

وأضاف أن الملفت في الوفد االقت اد  الفلسطيني وجود قيادات فتحاوية لديها إشكاليات مع 
المقاطعة حيث مقر الرئاسة الفلسطينية، وقد سافروا إلى عمان دون علم مسبم من السلطة 

 لفلسطينية.ا
، وبات أقرب إلى سيناء 2007وأشار إلى أنه بعد انف ال قطاع  زة عن الضفة الغربية عام 

 الم رية، يبدو أن مدينة الخليل في الطريم لالنف ال أيضا عن رام هللا واالنضمام إلى األردن.
مؤلف وهو محلل لقضايا الشرق األوسط و -وفي مقال  خر له حول ذات الموضوع، تحدث عنبار  
عن الخطاب الذ  ألقاه الملك األردني عبد  -عدد من الشتب الخا ة بال راع الفلسطيني اإلسرائيلي

هللا الثاني قبل يومين في ذكر  استقالل المملشة، مشيرا إلى أن حديثه عن القضية الفلسطينية ينبغي 
ة العربية الهاشمية الشبر ، أن يثير انتباه اإلسرائيليين، فقد أشار إلى أن فلسطين جزء عربي من الثور 
لى مركزية المسجد األق ى بالنسبة ل ردن باعتباره المسؤول األول عنه.  وا 

وأضاف أن الخطاب الملشي األردني    الطرف عن الحديث عن المس لة الفلسطينية كدولة، أو 
ذكر كلمة القومية الفلسطينية، وركز على أن فلسطين جزء من العرب، وليس لها خ و ية 
فلسطينية، وهو خطاب ي تي بعد تدهور في عالقة األردن بالسلطة الفلسطينية، أدت إلى شبه قطيعة 

 بين الملك عبد هللا ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وختم عنبار  بالقول إنه على خلفية األزمة الناشبة بين عمان ورام هللا، هناك تقدير ب ن تلج  عمان 

مع الضفة الغربية على  رار إ الق م ر لمعبر رفح، وهو ما هددت به  إلى إ الق جسر األردن
 عمان إثر طرد ممثليها من المسجد األق ى العام الماضي، وهو تهديد ما زال قائما على الطاولة.

 30/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 اجتماع تنسيقي للدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين: عّمان .51

اجتماعا تنسيقيا للدول العربية المضيفة  األحد أمسائرة الشؤون الفلسطينية عقدت د :بترا –عمان 
ووفد من  األردن إلىلالجئين الفلسطينيين بمشاركة وفود من م ر وسوريا ولبنان وفلسطين، إضافة 

جامعة الدول العربية في مقر الدائرة، تمهيدا للمشاركة في اجتماعات اللجنة االستشارية لوكالة الغوث 
 شغيل الالجئين الفلسطينيين ااالونروا  التي تبدأ في عمان اليوم و دا.وت
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وبحث االجتماع في أوضاع مناطم عمليات وكالة الغوث الدولية الخمسة و ثارها على الدول 
 إضافة، واستراتيجية وكالة الغوث الدولية لحشد الموارد، 2016المضيفة والوضع المالي للوكالة للعام 

 المفو  العام لوكالة الغوث الدولية. إلىاللجنة االستشارية الموجهة  رسالة رئيس إلى
التي ستعقد اليوم في  ل ونروااالجتماعات التنسيقية ت تي عشية اجتماع اللجنة االستشارية  أنيذكر 

 والمضيفة لالجئين الفلسطينيين. ل ونرواعمان وتضم ممثلين من الدول المانحة 
 30/5/2016، الرأي، عّمان

 
 الجامعة العربية تساند مؤتمر باري  وتقر خطة تحر  ديبلوماسي في شأن فلسطين .51

ثبت مجلس جامعة الدول العربية الموقف العربي من القضية الفلسطينية : محمد الشاذلي -القاهرة 
خ و ًا في شم العملية السلمية المتعثرة، فيما أعطى المجلس الذ  اجتمع أول من أمس على 

لخارجية في دورة  ير عادية برئاسة البحرين، الفر ة للعملية السلمية وفقًا لشرو  مستو  وزراء ا
 محددة، وهي المقبولة عربيًا وفلسطينيًا للت ور النهائي إلتمام عملية السالم مع الجانب اإلسرائيلي.

وقرر مجلس الجامعة اعتماد مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة السابعة والعشرين في 
تموز ايوليو  المقبل، وأفاد قرار للمجلس  26إلى  25العا مة الموريتانية انواششو   في الفترة من 

بهذا الش ن، ب نه سيتم عر  جدول األعمال على اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضير  للقمة 
 تموز ايوليو  المقبل. 23المقرر عقده في نواششو  في 

مع إلى ت ور الرئيس الفلسطيني محمود عباس اأبو مازن ، خطة واعتمد مجلس الجامعة الذ  است
التحركات الديبلوماسية المقبلة في ش ن القضية الفلسطينية، واهتم خ و ًا بإيضاح أن مبادرة 

تظل مرجعية أساسية، وكذلك مبدأ األر  مقابل السالم،  2002السالم العربية كما ُقدمت عام 
مني محدد متفم عليه إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ل ر  وتحقيم حل الدولتين، ضمن إطار ز 

-، وأشد المجلس أن قضايا الحل النهائي لتسوية ال راع العربي 1967الفلسطينية المحتلة عام 
 ، هي: الحدود، األمن، الالجئون، القدس، االستيطان، األسر ، والمياه.اإلسرائيلي

لجهود العربية والدولية، لتوسيع المشاركة الدولية لحل وأعلن المجلس دعم المبادرة الفرنسية، وكافة ا
القضية الفلسطينية، بدءًا بعقد االجتماع الوزار  الدولي في باريس يوم الثالث من حزيران ايونيو  

، واإلسراع بعقد المؤتمر الدولي للسالم، وخلم  لية متعددة األطراف بهدف العمل على إنهاء 2016
قامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، بعا متها القدس الشرقية، على االحتالل اإلسرائيلي، وا  

، وذلك وفم المرجعيات الدولية والقانونية، بما فيها قرارات 1967حدود الرابع من حزيران ايونيو  
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الشرعية الدولية ذات ال لة، ومبادرة السالم العربية، ووضع جدول زمني للمفاوضات ولتنفيذ ما ُيتفم 
 ه، ضمن إطار  لية متابعة دولية جديدة.علي

وأشد المجلس عدم قبول الحلول االنتقالية، ومشروع الدولة ذات الحدود الموقتة، والت شيد على رف  
االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورف  تشريس نظام الف ل العن ر  اإلسرائيلي ااألبارتايد  القائم 

 حاليًا.
إلى إلزام إسرائيل، قوة االحتالل، بقرارات الشرعية الدولية، وميثاق ودعا المجلس المجتمع الدولي 

األمم المتحدة، وعدم انتهاك القوانين الدولية، ورفع ح ارها الظالم عن قطاع  زة، وتنفيذ التزاماتها 
بموجب االتفاقات الدولية والثنائية، وفي هذا اإلطار، فإن مجلس الجامعة يجدد دعم قرارات المجلس 

ز  لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية إلى إعادة النظر في كل العالقات السياسية واالقت ادية المرك
 واألمنية الفلسطينية مع إسرائيل.

وكلف المجلس مجددًا اللجنة الوزارية العربية، المعنية بإنهاء االحتالل، بإجراء المشاورات والتحرك 
من، الست دار قرار بوقف االستيطان اإلسرائيلي في الجمعية العامة ل مم المتحدة، ومجلس األ

رهاب المستوطنين في أر  دولة فلسطين المحتلة، وا عادة ت شيد بطالن وعدم قانونية وعدم شرعية  وا 
االستيطان، وأن توا ل اللجنة الوزارية العربية إجراء االت االت والمشاورات مع األمين العام ل مم 

 ولية للشعب الفلسطيني وأرضه وممتلشاته ومقدساته.المتحدة، إلعداد نظام حماية د
وكان المجلس استمع للعر  الذ  تقدم به الرئيس عباس اأبو مازن ، حول  خر األوضاع 
والمستجدات في القضية الفلسطينية، حيث أشد الرئيس الفلسطيني أنه حال تحقيم السالم مع 

لعربية واإلسالمية أن تطبع عالقاتها مع إسرائيل، إسرائيل، فإنه وفقًا للمبادرة العربية، يمكن الدول ا
وليس العكس، مشددًا على أن البداية هي أن تقبل إسرائيل بالمبادرة ثم يمكن الدول العربية أن تطبع 

 عالقاتها معها.
 30/5/2016، الحياة، لندن

 
 1982عام  اإليرانيين الدبلوماسييناختطاف اغتالت زعيم فلسطيني حاول كشف تفاصيل  "إسرائيل" .52

أحمد متوسليان الذ  أشير إليه في  إن” را  اليوم”قالت م ادر لن ن ياسين جميل:” را  اليوم“دبي ن 
اللواء محسن رضائي على أنه ضابط  اإليرانيتقرير عن ت ريح القائد السابم للحرس الثور  

في  اختطفواعة الذين إسرائيل، هو في الحقيقة دبلوماسي إيراني من بين الدبلوماسيين األرب اختطفته
وكان قائدًا لفرقة امحمد رسول هللا  في الحرس الثور ، وأنتجت السينما اإليرانية  1982لبنان عام 

فيلم سينمائي بعنوان اواقف في الغبار  يرو  ق ة المفقود أحمد متوسليان الذ  ذكر  2015عام 
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الدبلوماسيين لجعجع الذ  سل مهم  سمير جعجع أن قواته قتلتهم إال أن إيلي حبيقة  ر ح ب نه سل م
 بدوره إلسرائيل.

 ورائها حزبالحافل بالوقائع واألحداث الذ  وقف  1982 يعود لعامهذا الحدث  أن إلى اإلشارةتجدر 
الشتائب اللبنانية، حيث وقع خالل ذلك العام تفجير سيارة مرسيدس مفخخة في طرابلس على مقربة 

مرسيدس ُأخر  في مركز حزب هللا الذ  كان في طور من حاجز أمن سور ، وتفجير سيارة 
وليد جنبال  في  االشتراشيرئيس الحزب التقدمي  ا تيالاإلنشاء، ومجازر  برا وشاتيال، ومحاولة 

 .1982ديسمبر  1
الدبلوماسيين اإليرانيين األربعة في نقطة تفتين حاجز البربارة  "اختطاف إنوقالت الم ادر 

في أوسا   "الشابتن" باسماللبنانية كانت بإشراف عبده راجي المعروف  العسكر  التابع للقوات
الحركي اأشرم  وهو مسؤول جهاز األمن والمخابرات في  واسمهالشتائب والقوات اللبنانية، وبيار رزق 

 واال تياالتبالشثير من عمليات الخطف  إثمه وارتبطحزب الشتائب والقوات اللبنانية الحقًا 
 ."لخ و  السيارات المفخخة بمعاونة عنا ر محترفة في الجهازوالتفجيرات وبا

الرهائن اإليرانيين هم القائم باألعمال محسن موسو  وأحمد متوسليان وكاظم  أنوذكرت الم ادر 
تحت إمرة إيلي حبيقة وسمير جعجع، وكان الحزب  االعتقالأخوان وتقي رستشار مقدم وكانوا رهن 

 االحتاللاإلسرائيلي، وبعد أن نه  حزب هللا بمقاومة  االحتاللوات حينذاك هو المرشد السياحي لق
في تحرير عدد من األسر  عبر عمليات تبادل مع أسر  إسرائيليين، أعقاب  1986نجح خالل عام 

اإلسرائيلي مع  االحتاللذلك ترددت أنباء مفادها أن الدبلوماسيين األربعة جر  تسليمهم إلى قوات 
الذين كانوا في سجون حزب الشتائب اللبنانية، وذكر بع  األسر  المحررين  طائفة من المعتقلين

أنهم رأوا اإليرانيين في أحد السجون اإلسرائيليةم إسرائيل بدورها  ثرت ال مت ولم تششف عن 
 م يرهم.

على أعلى مستو  من الدقة إلى أن سجينًا يونانيًا خرك من أحد السجون  استخبار  يخُل  تقريٌر 
ئيلية وعاد إلى بالده حيث أفاد للسفارة اإليرانية في أثينا أن الدبلوماسيين اإليرانيين األربعة اإلسرا

، وفي موازاة دعواه، أجر  الشهيد 1982أحياء في السجون اإلسرائيلية، هم ذاتهم المختطفون في عام 
ة على السجون الفلسطيني أحمد حبيب هللا أبو هشام رئيس اجمعية أ دقاء المعتقل والسجين  جول

على أوضاع المعتقلين فيها، وهو الذ  ُأطلم عليه لقب  واالطمئناناإلسرائيلية لتفقد أحوال األسر  
جولته أن  انتهاءااألب الروحي ل سر  في سجون العدو ، حيث أعلن أبو هشام لل حافيين بعد 

ت إسرائيل بت فيته بحادث الدبلوماسيين اإليرانيين األربعة يقبعون في سجن عتليت اإلسرائيلي فقام
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سير مدب ر بالقرب من بلدة كفر مندا شمال فلسطين المحتلة تعر  على أثره لنزيف داخلي وُأستشهد 
 في يوم ذكر  النكبة. 2002امايو   أيار 15بتاريخ 

 29/5/2016، رأي اليوم، لندن
 
 ميالسفير الباكستاني: القضية الفلسطينية سبب رئيسي للغضب في العالم اإلسال .53

 لالعترافعلى الموقف الباشستاني الراف   السفير الباشستاني في األردن "شفاعة هللا شاه"شدد 
بإسرائيل، مع اعتبار أن القضية الفلسطينية سبب رئيسي للغضب واإلحبا  في العالم اإلسالمي، 

ربية المحتلة حيث أشد دعوة باشستان الدائمة إلى االنسحاب اإلسرائيلي الشامل من كافة األراضي الع
ومن ضمنها القدس، وا عادة الحقوق الفلسطينية  ير القابلة للتحويل ومنها إقامة الدولة الفلسطينية 

 المستقلة وعا متها القدس الشريف وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.
 30/5/2016، السبيل، عّمان

 
 إشعار آخراألونروا تقرر وقف كافة خدماتها في مخيمات شمال الضفة حتى  .54

: قررت وكالة "االونروا" أمس، وقف كافة خدماتها بما فيها ال حية والتعليمية في كافة معا-نابلس 
وقال حسني عودة، الناطم الرسمي باسم  المخيمات في شمال الضفة الغربية حتى إشعار  خر.

أن القرار يشمل كافة  لجان المخيمات: "لقد تم إبالي نابلس رسميا بقرار وكالة الغوث الدولية"، مؤكدا
ورف  عودة التعقيب على القرار قائال: "إن ف ائل  الخدمات بما فيها جمع القمامة من المخيمات.

منظمة التحرير الفلسطينية في نابلس ستعقد مؤتمرا  حافيا اليوم وستتخذ قرارا حول موضوع وكالة 
  بالبطاقة التموينية. ةاإللشترونيالغوث والخالف الذ  نش  حول قرار استبدال البطاقة 

مها  ، من "األونروا"وكانت منظ مة الت حرير الفلسطيني ة قد حذ رت مؤخرا، من تقلي  الخدمات التي تقد 
 أن  هذا التوجه قد يكون خطوة لت فية قضي ة الالجئين من خالل توطينهم في مواقع اللجوء.

 30/5/2016، ، رام هللااأليام
 
 رسة تابعة لها في غزة بمولدات كهربائيةمد 43تبدأ بتزويد  األونروا .55

مدرسة تابعة لها بمولدات كهربائية كبيرة.  43تزويد ببغزة  "األونروابدأت وكالة " :الجديدة الحياة- زة
سهام كريم من برنام  الفاخورة القطر  التابع لمؤسسة التعليم  وقالت الوكالة في بيان لها انه بتبرع وا 

 مدرسة تابعة ل ونروا بمولدات كهربائية جديدة وكبيرة الحجم. 43فوق الجميع، سيتم تزويد 
 29/5/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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 االلتزام بقرارات المؤتمر الدولي للسالم "إسرائيل"رئي  الجمعية العامة لألمم المتحدة: يتعين على  .56
فت على ضرورة التزام د ب أ : أشد رئيس الجمعية العامة ل مم المتحدة موجنز ليكيتو ا-القاهرة

الجانب اإلسرائيلي بالقرارات التي سيخرك بها المؤتمر الدولي للسالم، والذ  سينعقد في باريس في 
 الثالث من حزيرانم يونيو القادم، الستئناف المفاوضات بين الطرفين إلقرار عملية السالم.

هذا المؤتمر فر ة كبر   وأضاف خالل مؤتمر  حافي في مقر وزارة الخارجية الم رية السبت أن
ضرورة إعالن دولة فلسطين وفقًا لحدود عام  علىلعودة المفاوضات مرة أخر  بين الطرفين مشددًا 

 موضحًا أن األمم المتحدة تبذل أق ي ما لديها من جهد إلقرار حقوق الشعب الفلسطيني. 1967
 28/5/2016رأي اليوم، لندن، 

 
عدام الجريمة .57  غزة على موعد وا 

يز أبو شمالةد. فا  
 هل أنت مع تطبيم حكم اإلعدام على المجرمين القتلة في قطاع  زة أم ال؟

هذا السؤال الذ   ار يعتر  مسار اللقاءات في كل مكان، وفيه تختلف الرؤية بين مؤيد 
ومعار ، وال حيح أن هذا السؤال له شقان، شم يرتبط بالقاتل وأهله، وشم  خر يرتبط بالقتيل 

فال يحم لمجتهٍد أن ويوظف من نفسه قاضيًا وقانونيًا ومشرعًا وم لحًا اجتماعيًا،  وأهله، وعليه
طالما كانت اإلجابة على هذا السؤال هي حم من حقوق أولياء الدم وحدهم، وهم أ حاب الحم في 
العفو عن قتلة أبنائهم أو ت شيد العقوبة، ليقت ر دور شخ يات المجتمع المدني ومفكريه وقادته 

سيين واالجتماعين في التوسط إلى أولياء الدم برجاء أال يسرفوا في القتل، وأن يقبلوا بالدية، السيا
ودون ذلك فال قرار يعلو على قرار الشرع اإلسالمي، وعلى حم المجتمع الذ  ينشد الق ا  من 

 القتلة.
ا تؤكد على أن قتل لقد قالت العرب يومًا: القتل أنفى للقتل، وهذه المقولة في قمة المسئولية، ألنه

المجرم يعتبر قتاًل للجريمة، ويحول دون تشرارها، وعليه فإن تنفيذ حكم اإلعدام بحم بع  القتلة في 
 قطاع  زة هو إعدام للجريمة نفسها وليس إعدامًا للمجرمين فقط.

لمحاشمة إن تطبيم القانون السماو  على القتلة والمجرمين ال يعني حرمانهم من المعاملة اإلنسانية وا
العادلة، وطالما أن المحكمة قد أدانتهم باألدلة والشواهد واالعترافات الموثقة، وأ درت حكمها، بعد 
أن استوفت الشرو  القضائية، فإن التطبيم واجب أخالقي، وواجب مجتمعي ال يقل أهمية عن 

 الواجب القانوني الذ  ينتظر ت ديم الرئيس على حكم اإلعالم.
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ية ال تنطلي على الشعب الفلسطيني الذ  يعين تحت االحتالل اإلسرائيلي، وت ديم الرئيس قض
ويعاني من ويالت الح ار واالستيطان، ويعاني البطالة، وارتفاع األسعار، ويعين ظروفًا استثنائية 
تجعله أحوك الشعوب إلى االلتزام بالقانون، شر  أن يلتزم الرئيس بم الح الناس جميعهم دون 

ن يتفهم واقعهم وأحوالهم المعيشية، وشر  أال يتنكر الرئيس لمزاك الشارع، وال يستخف تمييز، وشر  أ
باستطالعات الرأ  التي تتعار  مع نهجة السياسي، وترف  مسارة اإلدار ، الذ  قسم المجتمع 
بين مؤيد ومعار ، ومواٍل ورافٍ ، ومفاوٍ  ومقاوٍم، وأسوٍد وأبيٍ ، وموظف براتب وموظف 

تب، وقد ظهر عجزه عن درء الخطر عن الشعب واألر ، بعد أن  ار ير  بال هاينة مقطوع الرا
العدو التاريخي للشعب الفلسطيني جارًا و ديقًا، يشجع التعاون األمني مع مخابراتهم على حساب 
المقاومة، التي ما انفك يحر  على ت فيتها، وهو يشارك في خلم حالة من التمايز بين سكان 

وسكان  زة، حتى بل  عدد العمال الفلسطينيين الذ  يعمرون المستوطنات اليهودية  الضفة الغربية
شيكل يوميًا، في الوقت الذ  تتواجد  500ألف عامل، يتقاضى اقلهم أجرًا  120في الضفة الغربية 

شيكل شهريًا، إنه هذا  500ألف حالة شئون اجتماعية في  زة، تتقاضى فيها األسرة أقل من  80فيه 
ايز ال يجعل من الرئيس رئيسًا لشل الشعب، وال يجعل من الرئيس ذخرًا استراتيجيًا ينتظر الشعب التم

 م ادقته على األحكام بمقدار ما يجعل مسمى الرئيس عبئًا ثقياًل على حياة المجتمع.
إن تدخل األطراف الدولية في حياة المجتمع الفلسطيني، ال تعكس إال االستخفاف بالمجتمع، حتى 

  األمر بالمنسم الخا  ل مم المتحدة في الشرق األوسط، نيكوال  مالدينوف، ب ن يدعو إلى بل
عدم تنفيذ اإلعدامات بحم المجرمين القتلة، ويتجاهل الح ار المضروب حول قطاع  زة، وا  الق 

، ليطلب من الرئيس فر  حظر ”ميالدينوف“المعابر، وك ن القتلة والمجرمين هم من بقايا عائلة 
لى تطبيم العقوبة، في الوقت الذ  كان يجب أن يطلب من الرئيس بالعمل على رفع الح ار ع

  زة؟الشهرباء المتعمد عن  وعدم قطعاإلسرائيلي 
نما يهدف إلى إحقاق  إن تطبيم حكم اإلعدام بحم القتلة ال يهدف إلى الردع كما يدعي البع ، وا 

تمع  زة القبلي، تمتد فيه األسر حتى عميم التاريخ، الحم، ونشر العدل، ووأد الفتنة، والسيما أن مج
وتتشابك فيه الجذور، وال وسيلة أنجع من تطبيم القانون لدرء االنفالت العائلي، ومحا رة الفتنة 

 التي تحر  عدة أطراف محلية وعربية ودولية على إذكاء نارها.
 29/5/2016، رأي اليوم، لندن
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 وراقليبرمان وطبخة خلط األ  –نتنياهو  .58
 ماجد الشيخ
منذ تشكيله حكومته الضيقة، ونتنياهو يت ادم مع كل اتجاهات المجتمع السياسي والحزبي 

جهدا لل دام مع كل االتجاهات، بدءًا  اإلسرائيلي، وفي وقت تتر ده قضايا فساٍد عديدةم لم ي لُ 
لى اليمين العن ر  ممن في  فه وفي حزبه، مرورًا بعتاة اليمين االستيطاني المتطر ف، و واًل إ

والفاشي، وقد توجت جهوده، أخيرًا، بتوسيع حكومته بانضمام أفيغدور ليبرمان وحزبه "إسرائيل بيتنا"، 
على أن يتولى األخير، وضمن  فقة مساومٍة سياسيٍة وزارة الدفاع، وذلك بعد استقالة موشيه يعلون، 

يس هيئة أركانه، يائير  والن، في أعقاب ت ريحات خالفية مع نتنياهو، ودفاعه عن نائب رئ
 لتشبيهه ما يجر  اليوم في إسرائيل بما حدث في ألمانيا النازية.

وهكذا بين شد نتنياهو وجذب ليبرمان، سوف تشهد الحلبة السياسية الحكومية اإلسرائيلية أشكال 
كل طرف  مزايداٍت عديدة بين طرفي التطرف الفاشي، واإليغال أشثر في سلوك ممارساٍت سوف يزايد

فيها على ا خر، ليتهمه بعدم الحسم، وعدم إظهار العداء الشافي أو استعمال القوة المفرطة، في 
مواجهة العدو الفلسطيني، في  زة والضفة الغربية والقدس، أو المواطنين الفلسطينيين في مناطم 

 . 1948االحتالل األول عام 
فة أساسًا، يكون نتنياهو قد كسب جولة جديدة، من وبانضمام ليبرمان المتطر ف لحكومة يمينية متطر  

جوالت  راعه المستمر للبقاء سيد الحلبة السياسية اإلسرائيلية، وبدعم عربي وأوروبي، وبالطبع 
أميركي، على ما اتضح في محادثاته مع زعيم المعارضة، يتسحاق هيرتزوي، التي فشلت بسبب 

يقبل بها نتنياهو على اإلطالق، وما انقالب رئيس الطابع المرن ل خير، وطرحه  ي  تسويٍة ال 
االئتالف الحكومي على هيرتسوي، واستبداله بليبرمان، سو  محاولة ناجحة، إلفشال المبادرة 
الفرنسية، أو على األقل عرقلتها ووضع العقبات أمامها، وحرمانها أو التقليل من إمكانية فوزها، 

ك المفاوضات. ومن جهٍة أخر ، إلفشال ال يغة التي وردت بتحريك الجهود السياسية، مقدمًة لتحري
في خطاب الرئيس الم ر ، عبد الفتاح السيسي، وقطع الطريم عليها في محاولتها إلتمام جهود 

 الم الحة الفلسطينيةم مقدمًة للبدء بجهود التسوية والتفاو  بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.
لية الجديدة واحدًة من خطوات ال د أمام أ  تحرك إقليمي أو وبذا كانت وتشون الحكومة اإلسرائي

دولي، لتحريك جهود التسوية والمفاوضات التي يعمل نتنياهو على إفشالها من األساس، حيث عاد 
وأشد، في اجتماع حكومته قبل أيام، على مبدأيه من أجل استئناف المفاوضات: "دولة فلسطيني ة 

عي ًا أن هذه ليست "شروطًا لبدء منزوعة السالح، واالعتراف بدو  لة إسرائيل دولة يهودي ة"، مد 
، يشتمل على مفاوضاٍت مباشرٍة ثنائي ة بين الفلسطينيين  المفاوضات، إنما نهايًة ناجحة لمسار سياسي 
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واإلسرائيليين، من دون شرو  مسبقة، ومن دون إمالءاٍت دولي ة". ويشكل هذا، في حد ذاته، حسمًا 
 ئيليا لنتائ  المفاوضات، قبل أن تبدأ.وتقريرًا إسرا

وعلى الر م من الجهود  ير العبثية التي أو لت نتنياهو إلى إنقاذ حكومته الضيقة بتوسيعها، 
فراي الجهود العربية واألوروبية من مضامينها العملية،  وف  اشتباشها مع جهود التسوية السياسية، وا 

من نوع  خر، تمثل في محاولة إعادة ا طفاف قو  بدأت الحلبة السياسية اإلسرائيلية حراشًا 
المعارضة، وذلك ليس على قاعدة التناق  مع الحكومة الجديدة، بل على قاعدة التوافم معها، 
بإعادة التفاو  مع نتنياهو لالنضمام إلى حكومٍة أشبر من موسعة، على الر م مما قد تثيره هذه 

 انشقاٍق أو أشثر داخل حزب العمل.  الخطوة من تفك ك المعسكر ال هيوني، وتهيئة
ومن جهٍة أخر ، هناك في المعارضة، كبع  مكونات "المعسكر ال هيوني" وبع  المنشقين عن 
الليكود، وأطراف في الوسط، وقو  عديدة متضررة من سمعة الحكومة، وليس من بع  سياساتها، 

أسماه بعضهم، أو بحسب ما  سعى إلى التشتل بغر  إقامة "حزب يميني عاقل"، كمايمن لم يزل 
أطلم عليه بع   خر تسمية "حزب وسطي له نكهة يمينية ولون قومي"م وذلك بهدف ت سيس حزب 

 ، مهمته، بحسب محللين، "إقامة مساومة سياسية تعيد إسرائيل 2على  رار حزب كاديما اكاديما 
 إلى مسار التاريخ، وُتنجيها من التحول إلى دولٍة ثنائية القومية".

وبحسب المحلل السياسي في القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، أمنون أبراموفيتن، فإن حزبًا كهذا 
يمكن أن يتشكل من تشاتف كل من رئيس حزب "يين عتيد"، يائير لبيد، ورئيس أركان الجين 
ية اإلسرائيلي األسبم،  ابي أشكناز ، والوزير السابم من الليكود، جدعون ساعر، ويعلون وبق

 المطرودين من الليكود.
في هذا االتجاه، يفسر محلل الشؤون الحزبية في  حيفة هآرتس، يوسي فيرتر، ت ريحات يعلون 
"حول سيطرة جهات  ريبة على الليكود"، بالقول إن الفر ة متاحٌة لحزٍب مركز  جديد. ويعلل رؤيته 

مين الذين سئموا التغول واإلفساد باإلشارة إلى الحاجة لقو  عاقلة، وخ و ًا ناخبي الليكود والي
اللذي ن تتدهور فيهما السياسة القومية بقيادة نتنياهو. وعلى هذا األساس، يبني فيرتر ترجيحه ب ن 
دًا لتنظيم  يستغل يعلون فترة اعتزال الحياة السياسية التي ُفرضت عليه، من أجل االستعداد مجد 

طالق دعوة سياسية جديدة، الفتًا إلى أسماء محتملة في حزٍب جديد، مثل ساعر والوزير  القو ، وا 
بيني بيغن ورئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، والوزير السابم، دان مريدور، ورئيس حزب اكلنا  المنشم 
عن الليكود بقيادة وزير المالية الحالي، موشيه كحلون. ويعتبر أن حزبًا يمينيًا فقط تشون قيادته 

وسعه  نع التغيير، ووقف ما أسماه "العهد الملشي" لنتنياهو الذ   مقبولة لد  ناخبي الليكود، في
 .1996يزاول اليوم واليته الرابعة، منذ شغل رئاسة الحكومة للمرة األولى في 
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في ضوء هذا كله، ستبقى إسرائيل، بائتالفها الحكومي الجديد، تعين في دوامة عدم استقرار 
ها، على الر م من إمكانية استقرار أطرافها بخياراتهم سياسيم ليس شرطًا من داخلها، بل ومن خارج

االستعالئية، وحيرتهم التي تزيدها حيرة نتنياهو، وهو يخضع لمساوماٍت  ير مبدئيٍة مع بع  
أطراف ائتالفه، وما يزعمه من مبدئية تسويته التي ال يسعى جديًا إلى إقرارها مع الطرف الفلسطيني، 

الغربي الذ  يحاول تقديم أق ى المساعدة له، من دون أن يسعى هو، على الر م من الدعم العربي و 
في المقابل، إلى تقديم المساعدة لنفسه وإلسرائيل، في مواجهة استحقاقات التسوية والتفاو  مع 
الفلسطينيين، في وقٍت ُي اب الفلسطينيون، على الدوام، بخيبة أمل، جر اء استمرار الرهان على "حل 

 ار خلفنا، بفعل الوقائع االستيطانية، وسيطرة اليمين الفاشي المتطرف، على مقادير الدولتين" الذ  
السياسة اإلسرائيلية، في وقت يستمر الفلسطينيون باللهاث خلف مبادراٍت، هدفها تحريك مفاوضات 

ليمي ممتنعة، وستبقى ممتنعة، ألسباٍب تتعلم بالجانبين، اإلسرائيلي والفلسطيني، والحال العربي واإلق
والدولي المتواطئ والعاجز عن الفعل والت ثير في مجريات السياسات الداخلية لدول المنطقة وأطرافها، 
أو هم ال يريدون ممارسة أ  ضغوٍ  تجعل من تسويٍة ما أمرًا ممكنًا، وهذا هو بالضبط ما يناسب 

 سيد الحلبة السياسية اإلسرائيلية واستمراره "الملك المتو ك" إلسرائيل.
 30/5/2016، لعربي الجديد، لندنا

 
 تصّدعات داخل اليمين اإلسرائيلي ال تحمل تغييرات .59

 حلمي موسى
قبل يوم واحد من الت ويت في الشنيست على ضم أفيغدور ليبرمان للحكومة كوزير للدفاع ضمن 
فقد خطة توسيع حكومة نتنياهو وائتالفه، تتضارب التقديرات حول مد  نجاح هذه الخطوة أو فشلها. 

ألهب ضم ليبرمان خواطر حليف نتنياهو الثاني وم الحه، زعيم البيت اليهود  نفتالي بينت الذ  
يملك مقاعد أشثر بمرة ون ف مما يملك ليبرمان لشن أق ى ما ناله هو وزارة التعليم. وقادت هذه 

االشابينت   الضغينة بينت إلى إظهار البطولة في المطالبة بإدارة ناجعة للمجلس الوزار  الم غر
الوزراء على  الطالععن طريم تحديد إجراءات بينها تعيين سكرتير عسكر  خا  للمجلس 

 المعطيات وتحضيرهم للمداوالت األمنية.
ومن الوجهة النظرية يبدو أن بينت أمسك باليد التي توجع نتنياهو. فمطلبه، ر م أحقيته الظاهرية، 

الحكومة للمعلومات. ونظرًا ألن تقرير مراقب الدولة  يقل  فعليًا من احتشار وزير الدفاع ورئيس
تحد ث عن مظاهر إخفاء للمعلومات من جانب نتنياهو ووزير الدفاع السابم موشي يعلون عن 
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أعضاء الشابينت أثناء الحرب على  زة، فإن مطلب بينت ينال الت ييد. لشن الفرق بين المطالبة بذلك 
 ن، ما يعني إسقا  الحكومة فعليًا، كبير جدًا.والتهديد بالت ويت ضد تعيين ليبرما

وحتى مساء أمس، كان بينت ال يزال ي ر على موقفه والذ  ينال فيه ت ييد كتلته في الشنيست. 
وطور بينت خطابه بحيث بدا كنقي  حاد لنتنياهو الذ  تخلى عن أمن اإلسرائيليين بتعيينه ليبرمان 

ن داخل الحكومة أو خارجه فسيظل يدافع عن الجنود وزيرًا للدفاع. وأعلن بينت أنه سواء كا
والضبا . وقد اتخذ بينت هذا المنه  منذ حرب  زة حينما عمد إلى إقامة عالقات مع جهات 

 عسكرية وكان يعر  على الشابينت  راء ال تروق لنتنياهو وال لوزير الدفاع.
اضح من المعركة على الشرعية والواقع أن معركة بينت ضد نتنياهو على ال عيد األمني هي جزء و 

ظهاره كرجل  والزعامة. وليس  دفة أن نتنياهو طوال الوقت يحاول أن يسف ه شريكه في الحكم وا 
 ير مسؤول ومتهور. ولشن كل شيء جائز في نظر نتنياهو وبينت إذا كان المق ود هو الو ول 

 إلى كرسي الزعامة والبقاء فيه أطول فترة ممكنة.
برمان أيضًا العب ماهر في هذه اللعبة. والمثير لالهتمام أن نتنياهو  ار محاطًا ومن المؤكد أن لي

لوا مع الوقت إلى أعداء واضطرتهم جميعًا الظروف  بمجموعة من األ دقاء القدامى الذين تحو 
لالتحاد من جديد في ائتالف حاشم باسم اليمين. هذا ي ح  على ليبرمان الذ  واشب نتنياهو منذ 

ولى لسعيه للو ول إلى الزعامة قبل أشثر من عشرين عامًا. وحدث هذا أيضًا مع نفتالي اللحظة األ
بينت الذ  كان بين أقرب المقربين لنتنياهو وسكرتيرًا شخ يًا له. وبشكل ما كان هذا أيضًا حال 

 الذ  خرك من الليكود  اضبًا من نتنياهو وخا  االنتخابات ضده. "كلنا"موشي كحلون زعيم حزب 
واضح اليوم أن اتحاد كل هؤالء في حكومة واحدة ال يعني زوال الخالفات فيما بينهم. وكثير من و 

المعلقين في إسرائيل يعتبرون إعادة نتنياهو لليبرمان عماًل انتحاريًا ليس بسبب خالف هنا أو هناك 
نما جراء استماتة ليبرمان على إزاحة نتنياهو وكسب زعامة اليمين. ومن شبه المؤ  كد أن حكومة وا 

ن نجحت حتى اليوم في تحقيم استقرار سلطو ، إال أنه  تضم  هذا القدر الشبير من الخالفات، وا 
 ليس مضمونًا أن تحافظ على هذا النجاح.

وهذه ليست المرة األولى التي يعمد فيها بينت، حينًا، أو موشي كحلون حينًا  خر، لتوجيه إنذار 
و التغيب عن الت ويت. ولشن ربما أن تهديد بينت هذه المرة لنتنياهو أو الت ويت ضد الحكومة أ

 الحكومة واضطرار الدولة العبرية إلى الذهاب مجددًا إلى انتخابات مبكرة. إسقا يقود إلى 
ثمة بين المعلقين اإلسرائيليين من يتحد ث عن نظرية مؤامرة أساسها أن نتنياهو برفضه التجاوب مع 

يد فعليًا خلم أزمة إلبعاده عن الحكومة. وحسب هذه النظرية فإن مطلب بينت بش ن الشابينت ير 
ابتعاد بينت عن الحكومة سيقود إلى تشجيع حزب العمل على االنضمام إليها ما يعني العودة إلى ما 
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كان عليه الوضع قبل ضم  ليبرمان، ولشن بعد إبعاد أبرز عن ر متطرف في الحكومة. وهناك مثل 
ناريوهات أخر  كثيرة بعضها ذو ُبعد عالمي وبعضها ا خر إقليمي وثالث نظرية المؤامرة هذه سي

حزبي داخلي. ولشن، كما هو معلوم، ال يمكن بناء التحليل على نظريات مؤامرة، خ و ًا أن هناك 
 احتمااًل ب ن من تسلم شجرة عالية يمكنه أن ينزل عنها.

بم وحدث مع الليكود نفسه، حينما قاد مشكلة نتنياهو وبينت في هذه اللحظة تبدو مشابهة لما س
التطرف اليميني إلى سقو  حكومة اليمين وحينما دفع متطرفو الليكود أرييل شارون إلى تشكيل 
حزب كديما. المهم أن كل المعطيات تشير إلى أن االحتماالت مفتوحة في كل االتجاهات. لشن ما 

 ن، عن التخلي عن متطرفيه وهو يشجع هو أهم من كل ذلك أن الجمهور اإلسرائيلي بعيد، حتى ا
على مزيد من التطرف. ولذلك فإن الحديث عن تغيير قريب في السياسة اإلسرائيلية سواء باتجاه 

ال يستند  "القيم الديمقراطية"تسوية مع الفلسطينيين أو انفتاح على العرب أو حفاق على ما يسمونه 
 إلى أساس.

وبشكل واضح نحو مزيد من التطرف واليمينية والفاشية. وهذا ما  فالحلبة السياسية اإلسرائيلية تتجه
قاد مجن هم أقل تطرفًا إلى التحذير من الفاشية والعن رية خشية أن تفقد الدولة العبرية تعاطف 

 الغرب معها.
 30/5/2016، السفير، بيروت

 
 .. غزة واألنفاقاألولامتحان ليبرمان  .61

 عاموس هرئيل
تحذيرا  أيامالمنطقة، نيكوال  مالدنوف، أ در قبل بضعة  إلىالمتحدة  ممل العام  األمينمبعوث 

وأن هناك ” قابلة لالشتعال“فان  زة توجد في ظروف  أقوالهكان االهتمام به هنا ضئيال. وحسب 
 ، قال.”السؤال ليس هل بل متى“خطر الندالع الحرب. 

 .األول األمنيامتحانها هذه الظروف قد تضع حكومة نتنياهو بتركيبتها الجديدة أمام 
 األطرافالمتحدة والمعروفة جيدا لمن يهتمون بقطاع  زة في  األممالظروف التي ي فها مبعوث 

 األسبوع. في األول األمنياإلسرائيلي والفلسطيني والم ر ، قد تضع حكومة نتنياهو أمام امتحانها 
لة عن الحرب األخيرة والطلب من وفي ظل الجدل السياسي المتزايد حول تقرير مراقب الدو  األخير

البيت اليهود  تعزيز الشابنت في أعقاب هذا التقرير، تستمر في الميدان االحتشاشات بقوة أقل في 
سقطت في  وأ لبيتهاالقذائف وال واريخ نحو إسرائيل،  بإطالقحدود القطاع. تنظيمات سلفية قامت 
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حول جهود إسرائيل للششف عن األنفاق المناطم الفلسطينيين. وفي نفس الوقت استمر التوتر 
 الهجومية التي حفرتها حماس في منطقة الحدود.

رد  إلىإلسرائيل في الششف عن نفقين في منت ف نيسان وبداية أيار، أدت  األخيرةالنجاحات 
 إطالق. ولشن 2014مرة منذ انتهاء الحرب في تموز  ألولالقذائف،  بإطالقاستثنائي من حماس 

 إلىالجنود اإلسرائيليين. وبتدخل م ر تم التو ل  إ ابةمناطم مفتوحة وتجنب حماس استهدف 
معبر رفح أمام الفلسطينيين مدة يومين. يبدو أن وضع حماس  إطارهاتهدئة مؤقتة فتحت القاهرة في 

النار. ولشن م ر لم تقدم أ  حل  إطالقدرجة أنها وافقت على طلب م ر وقف  إلى عب 
سرائيل وهي أهمي األشثرللمشكالت  االقت ادية ال عبة في القطاع وخشية  األزمةة بين حماس وا 

في المواجهة  األساسيةحماس من أن الششف عن األنفاق سيمنعها من استخدام الورقة الهجومية 
العسكرية القادمة. المواطنون الغربيون الذين يزورون القطاع كثيرا ي فون حالة الي س العميقة 

وظفين في حكومة حماس أيضًا من الظروف االقت ادية. فهم يقومون بتشبيه للمواطنين. وي س الم
. وتوجد أهمية لهذا التشبيه ألن الضائقة 2014الحالية بتلك التي سادت في حزيران  األجواء

االقت ادية سرعت اندالع الحرب قبل عامين. سلطة حماس وجدت  عوبة في حينه في دفع رواتب 
تفاق الم الحة بينها وبين السلطة الفلسطينية في الضفة فشل ألف موظف في القطاع. ا 42

سرائيل قامت بتشوين محاولة قطرية للتخفيف عن الضغط االقت اد  لحماس. مسودة تقرير  وا 
مراقب الدولة التي نشرت في هذا الشهر تقول إن الشابنت اإلسرائيلي لم يناقن بجدية في تلك 

قت ادية، اندالع الحرب. وبالتحديد بعد الحرب سمحت أن منع التسهيالت اال إمكانية األشهر
 .أضعافالقطاع ب ربعة  إلىإسرائيل بالتسهيالت حيث تضاعفت البضائع التي تدخل من إسرائيل 

مس لة األنفاق تحلم طوال الوقت فوق النشا  العسكر . إسرائيل ملزمة باالهتمام باألنفاق بسبب 
حل تشنولوجي لموضوع األنفاق والذ  يحتاك  إيجادت عن الخطر المستقبلي الذ  تشكله. الت ريحا

القيام  إلىكان جديرا المبادرة  إذاالتساؤل  إلىسنتين، تدفع قادة الذراع العسكر  في حماس  إلى
بعملية اختطاف عن طريم نفم، قبل أن تفقد هذا السالح. وهناك عامل  خر هو أن القوات 

ستعداد للحرب انطالقا من فرضية معقولة أنها ستندلع أخيرا. العسكرية في الطرفين تقوم بالتدرب واال
الذ  يزيد من خطورة اندالع الحرب. توجد هنا نبوءة  األمرهذان زمبركان ُيشدان بشكل معاشس، 

 أن تحقم نفسها. إلىتميل 
 الجين والشباك لوزير الدفاع الجديد، حينما ههذه المواضيع ستتم مناقشتها في االستعرا  الذ  جهز 

الماضي تم اقتباس ت ريحات ليبرمان من بداية الشهر  األسبوعيتم استشمال الترتيبات السياسية. في 
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جثتي الجنديين  بإعادةلم يقم  إذاهنية،  إسماعيلحيث هدد نظريا حياة رئيس حكومة حماس، 
 من به. إلىساعة من لحظة دخوله  48الموجودتان في القطاع، خالل 

المعقدة وحاجة  األمنية ا من المضمون وسيتم نسيانه على خلفية الظروف يبدو أن هذا تهديدا فار 
 تهدئة الجمهور، ألن تعيينه ال يعني اندالع حرب جديدة في ال يف. إلىليبرمان 

الخوف الحقيقي على خلفية استقالة يعلون يتعلم بفقدان  وت العقل و ير االنفعالي في القيادة 
 األمموالوضع االقت اد  المتفاقم في  زة الذ  يحذر منه مبعوث  . ولشن على خلفية التوتراألمنية

معاشسة. وزير الموا الت، إسرائيل كاتس، يطلب منذ  بإجراءاتالمتحدة، يبدو أن هناك مكان للقيام 
جزيرة  ناعية أمام القطاع تستخدم كميناء، ومراقبة  بإقامةأشهر أن يتم نقان اقتراحه في الشابنت 

لون عار  هذا االقتراح بشدة، في الوقت الذ  أيدت فيه قيادة الجين فح ه. قد أمنية دولية. يع
 بشكل مختلف وأن يكون متفتحا أشثر على فح  اقتراح كاتس. األمورير  ليبرمان 

 29/5/2016 ،هآرت 
 29/5/2016، رأي اليوم، لندن
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 إيال زيسر
بدون تردد على دفع خطوة سياسية  األخيرة األسابيعتاح السيسي في يعمل الرئيس الم ر  عبد الف

وبدعم من السعودية من اجل تشكيل قناة للحوار بين إسرائيل والفلسطينيين ومن اجل ضمان التهدئة 
 –بين الطرفين. هدف الخطوة الم رية  األمنيفي مناطم السلطة الفلسطينية واستمرار التنسيم 

وضع األسس  إلى، ومن هنا أهميته، أيضاً الش ن الفلسطيني بل هو يهدف  السعودية  ير ُمركز في
 مع إسرائيل في وجه التحديات التي تواجهها دول المنطقة. اإلقليميالتي تنشئ التعاون 
السعود  هو برهان  خر على التغيير االستراتيجي الحا ل في المنطقة في  -هذا النشا  الم ر  

م كان الزعماء العرب يسلطون الضوء على إسرائيل من اجل التخل  من السنوات األخيرة. في الساب
الجمهور  أنظارالداخلية. وفي الماضي البعيد كانوا ُيسخنون الحدود معها من اجل حرف  األزمات

المحلي عن المشكالت الداخلية. ا ن أيضًا، على خلفية التحديات الداخلية، توجه الدول العربية 
ولشن ليس على اعتبار أنها كيس اللشمات من اجل ضربه لتليين الرأ  العام  نظرها نحو إسرائيل.
كحليفة يمكن التعاون معها واالعتماد عليها في مواجهة التحديات الشثيرة التي  –المحلي، بل العكس 
 تواجهها الدول العربية.
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د  الذ  يدخل المتطرف في شبه جزيرة سيناء، هذا التح اإلسالمي اإلرهابم ر توجد أمام تحد  
في قلب الدولة. وفي  اإلرهابيةداخل م ر كما يبرهن على ذلك عدد من العمليات  إلىرويدا رويدا 

لقاء ظل على جهود السيسي إ، في "حماس"المسلمون، بدعم وت ييد  اإلخواننفس الوقت يستمر 
الشتف األميركية لضمان االستقرار السياسي والنمو االقت اد  الداخلي. وعلى خلفية كل ذلك، فان 

 الباردة لنظام السيسي بارزة في هذه الظروف ال عبة.
وفي  راع مباشر مع طهران، ليس كما كان في  اإليرانيالسعودية من ناحيتها توجد على خط النار 

السابم،  راع مندوبين. العالقة بين الدولتين ُقطعت، وا ن تغرقان في ال راع في اليمن الذ  هو 
في ساحات المعارك في العراق  وأيضاً سيطرتها.  إيرانللسعودية، حيث عززت  الساحة الخلفية

من ناحيته ال يتهاون تجاه المملشة السعودية وهو يعمل على ضعضعة االستقرار  "داعن"وسورية. و
 في المنطقة.

 . على"داعن"وبين خطر  اإليرانيةبين مساعي السيطرة  –إن مستقبل المنطقة يوجد في كفة الميزان 
خلفية هذا الواقع فان أهمية إسرائيل تزداد. وجهود م ر والسعودية ليست موجهة، كما كان في 

. اإلقليميتهديد الحرب التي قد تضعضع االستقرار  إلزالةالسابم في السبعينيات من القرن الماضي، 
لتعاون والتقدم في الموضوع الفلسطيني لم يعد الهدف األسمى. الحديث في هذه المرة يدور عن ا

 الشامل والعميم فيما يتعلم بمواجهة التحديات التي تواجه أمن واستقرار المنطقة.
هذا الشيء فهمه األردن منذ زمن. وفي نهاية المطاف، األردن متعلم بإسرائيل من اجل الح ول 
 على مياه الشرب والغاز من حقول الغاز التي تم اشتشافها في شواطئ إسرائيل. رئيس تركيا أيضًا،

داعن المت اعد  إرهابوالقدس على خلفية تهديد  أنقرة، يعمل على تدفئة العالقة بين أردو ان
الشثير  أردو انتحول في الساحة السورية التي استثمر فيها  بإحداثوروسيا  إيرانوخطورة أن تقوم 

 من الجهود في السنوات األخيرة.
ي الفلسطيني أو ال راع الفلسطيني ال يوجد حل سحر  لد  م ر والسعودية لل راع اإلسرائيل

والسلطة في رام هللا. ولشن نظرا ألن الحديث يدور عن مس لة لها أهمية  "حماس"الفلسطيني بين 
كونها القاسم المشترك المتدني بالنسبة للرأ  العام العربي الذ  يمكن التوحد حوله، هناك أهمية 

 ر والسعودية واألردن وتركيا في المستقبل، تهدئة في هذه الساحة. ولشن بالنسبة لم إلىللو ول 
فان الهدف هو أبعد من الماضي، وقد يكون أشثر من توقع إسرائيل نفسها. هل سيستمر الموضوع 

 عقد زواك بكل معنى الشلمة. إلىالفلسطيني في منع اتحاد العالقات السر  من أن يتحول 
 29/5/2016، "إسرائيل اليوم"

 30/5/2016، األيام، رام هللا
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