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 نتنياهو: مستعدون للتفاوض على أساس مبادرة السالم العربية .1
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيااهو اساتعدادل للاد ول فاي مفاوضاات  :األناضول - القدس

مبااادرا السااالم العر ياا أ التااي أعلقلااا العاهاار السااعودي الراحاارأ الملاا   مااع الاادول العر ياا أ علاا  أساااس
أ معتبااراأ أن المبااادرا تضااما نقاعاااأ ييكابياا  يم اان أن تساالم فااي 2002عباادب باان عبااد العزاااز فااي العااام 

 ترميم المفاوضات مع الكانب الفلسعيني.
ق  الكنيسات اإلسارائيليأ كاء ذل  في مؤتمر صحفي مشتر  عقدل مع أفيكدور ليبرمانأ عقب مصااد

 مساء يوم اإلثنينأ عل  تعيين األ ير وزاراأ للدفاع.
وقاااال نتنياااااهو  ااااالل الماااؤتمر الصااااحفي: يأودا أن أوضااااح باااعنني ملتاااازم بتحقيااااق الساااالم مااااع كيراننااااا 
الفلسعينيينأ وماع  ار كيرانناام فمباادرا الساالم العر يا  تحتاوي علا  نقاا  ييكابيا  قاد تسالم فاي تارميم 

ضااات البناااءا مااع الفلسااعينيينيأ حسااب بيااان أصاادرل م تباالأ وحصاالت ياألناضااولي علاا  نساا   المفاو 
وأضااا : ينحاان مسااتعدون لباادء مفاوضااات مااع الاادول العر ياا  علاا  أساااس هااذل المبااادراأ بشاا ر  مناال.

أ ولكااان عليلاااا لأي: المباااادرا  أن 2002يع اااس التايااارات الدراماتي يااا  التاااي حااادثت فاااي المنعقااا  مناااذ 
 ااي  المتفق عليلاأ وهي دولتان للشعبيني.تحتفظ بال

د نتنياااهو ترحيباال بااايالكلم  األ ياارا التااي ألقاهااا الاارئيس المصااري لعبااد الفتاااا    وفااي هااذا الصاادد كاادا
 السيسيأ وباقتراحل لدفع السالم واالستقرار في المنعق ي.
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يلي والعاارب و ااان السيسااي دعاااأ فااي  عاااب سااابق لاالأ يلاا  ضاارورا يحااالل السااالم الكانااب اإلساارائ
 والفلسعينيين.

أ 1967وتااانم يمباااادرا الساااالم العر يااا ي علااا  يقامااا  دولااا  فلساااعيني  معتااار  بلاااا دوليااااأ علااا  حااادود 
أ وانساحاب يسارائير مان هضاب  الفلساعينيينوعاصمتلا القدس الشارقي أ وحارا عاادل لقضاي  الالكئاين 

لبنااانأ مقاباار اعتاارا  الاادول  الكااوالن السااورا  المحتلاا أ واألراضااي التااي مااا زالاات محتلاا  فااي كنااوب
 العر ي  بإسرائير وتعبيع العالقات معلا.

و ان نتنياهو صر  في أكثر من مناسب  بعن مبادرا السالم العر ي  لم تعد تتواءم مع المرحل  الحالي م 
 األمر الذي يتعلب تاييرهاأ فيما تعتبر قوى اليسار اإلسرائيلي هذل المبادرا فرص  يكب استاالللا.

كانباالأ قااال ليبرمااانأ  ااالل المااؤتمر الصااحفي ذاتاالأ موكلاااأ حديثاال يلاا  نتنياااهو: يساايدي رئاايس ماان 
الوزراءأ أش ر  مرا أ رى عل  قرار  تعييني وزاراأ للادفاعأ وأشا ر الح وما  والكنيسات علا  دعملماا 

ذلاا  وأضااا : يقااد أصااايت لكاار مااا تفضاالت باالأ وأتفااق تماماااأ مااع  اار مااا قلتاالأ بمااا فااي  للااذا القااراري.
اار بااعن  حااول حاارا الاادولتين للشااعبينأ  اناات هنااا  تكلنااات  ثياارا حااول سياساا  الح وماا أ وأودا أن أذ ا
حاازب ييساارائير بيتناااي لالااذي يتزعماال ليبرمااان  قااد حساام فااي هااذا الموضااوع قباار ساانوات  ثيااراأ  مااا قااد 

 ان  عاباأ  وتابع: يأعتقد أن  عاب الرئيس السيسي تحدثت أكثر من مرا عن االعترا  بلذا الحري.
 هاماأ للااي أ وهو ي لق فرص  حقيقي  يتوكب علينا أن نحاول تحقيقلاي.

وأعرب ليبرمان عان اتفاقال يتمامااأي ماع ماا ذ ارل نتنيااهو بشاعن وكاود ينقاا  ييكابيا  للاايا  فاي المباادرا 
 العر ي  تم ان من يكراء حوار كدي مع كميع دول الكواري.

قائالأ: يأردت اليوم أن أقول شيئين: الح وم  ستمارس سياس  أمني   م نتنياهو المؤتمر الصحفيأتوا ت
تتحل  بالمسؤولي  واالتزانأ وأيضاا باالحزمأ ولكنلاا لان توقاح البحاب عان سابر تحقياق الساالمأ ونحان 

 متحدون في ذل ي.
 31/5/2016القدس العربي، لندن، 

 
 األمريكي  من الكونجرس وزير خارجية تركمنستان ووفد يبحث األوضاع الفلسطينية مع عباس .2

مسأ بمقر الرئاس  في مدين  رام أمحمود عباسأ  رئيس السلع  الفلسعيني وفا: استقبر  -رام ب 
وسلم الضيح  بأ نائب رئيس الوزراءأ وزار  اركي  تر منستان رشيد ميرادو  والوفد المرافق لل.

منستانيأ تناولت العالقات الثنائي أ أ رسال  م توب  من نظيرل التر عباس التر منستانيأ الرئيس
 وأهمي  تعوارها لمصلح  البلدين.

 أ الضيحأ عل  آ ر مستكدات األوضاع في األراضي الفلسعيني .عباس وأعلع
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أهمي  المؤتمر الدولي لعملي  السالم الذي دعت يليل المبادرا الفرنسي أ مشددا عل   عباسوأكد 
ن  كاحل.ضرورا دعم المكتمع الدولي للمؤتمر وا 

وأشاد الرئيسأ بعالقات الصداق  التي تر ط الشعبين الفلسعيني والتر منستانيأ مؤ دا حرم القيادا 
 الفلسعيني  عل  تعوار العالقات الثنائي  لما فيل مصلح  الشعبين الصديقين.

من أعضاء الكونكرس  أ بمقر الرئاس  في رام بأ وفداأ أمسمن كانب آ رأ استقبر الرئيسأ 
الوفد  ال منأ النائب دانير  يرليأ ولويس غيتيرازأ  وضما  . قراعيو ديملعن الحزب ال ا ياألمر 

أ أعضاء الوفد عل  آ ر عباسوأعلع  ومات  ارت رايتأ وهنري كونسونأ ومار  بو ان.
 مستكدات األوضاع في األراضي الفلسعيني أ وعل  صعيد العملي  السياسي .

زب االستقالل المار يأ برئاس  أمين عام الحزب حمدي أ وفد حأمسأ مساء عباس ما استقبر 
ورحب بالوفد المار ي الشقيق في بلدهم الثاني فلسعينأ مؤ دا عمق العالقات األ وي  التي  شبا .

وأشار الرئيس يل  أهمي  الدعم العر ي للقضي  الفلسعيني أ ودعم  تر ط الشعبين الفلسعيني والمار ي.
قام  دولتنا المستقل  وعاصمتلا القدس الشراح.صمود شعبنا فوق أرضل إلنلا  ء االحتالل وا 

   31/5/2016األيام، رام هللا، 
 

 رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي بين فلسطين وتركمانستان رياض المالكي:  .3
فادي أبو سعدى: أعلن وزار ال اركي  الفلسعيني رااض المالكي عن توقيع اتفاقي  للتعاون  -رام ب 
بين فلسعين وتر مانستان مع نظيرل التر مانستاني رشيد ميرادو  في مقر وزارا ال اركي   المشتر 

 في مدين  رام ب.
وسبق اإلعالن عن التوقيعأ اكتماع ثنائي بحثا فيل مكمر العالقات الثنائي  بين البلدين وسبر تعزاز 

آباد في العام الماضي. وأبدى وتعوار وتنفيذ االتفاقيات ال مس التي تم توقيعلا في العاصم  عشق 
العمر عل  توعيدها  ضروراالعرفان ارتياحلما لوتيرا التقدم في العالقات الثنائي  وأكمعا عل  

 وتنميتلا في م تلح المكاالت.
وأعرب المالكي عن تقدير القيادا والح وم  الفلسعيني  للمواقح المشرف  والتارا ي  لكملورا  

 فلسعيني  وحقوق الشعب الفلسعيني المشروع  في الحرا  واالستقالل.تر مانستان تكال القضي  ال
 فلسعين. ل هذل الزاارا التارا ي  األول  لمسؤول رفيع المستوى من كملورا  تر مانستان لدو  أنوأكد 

   31/5/2016القدس العربي، لندن، 
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 "إسرائيل"في تحذر من تداعيات سيطرة اليمين على مفاصل الحكم " الفلسطينيةالخارجية " .4
حذارت وزارا ال اركي  من تداعيات سيعرا اليمين واليمين المتعر  عل  األعصاب : وفا -رام ب

الرئيس  لدول  االحتاللأ وتعثيرات ذل  عل  القضي  الفلسعيني أ والكلود اإلقليمي  والدولي  اللادف  
 يل  يحياء عملي  السالم والمفاوضات عل  أسس كدي  ومعقول .

حت الوزارا في بيان صحفيأ أن ح وم  نتنياهو المستقرا ستزاد من شلي  االحتالل في تسراع وأوض
يكراءاتل االستيعاني  والتلوادي  ألرض دول  فلسعينأ بش ر يالق الباب نلائياأ أمام أي حلول 
سياسي  تفاوضي  للصراعأ تقوم عل  أساس حر الدولتينأ ما يستدعي ضرورا االستكاب  للمعالب  

لفلسعيني  بتوفير مظل  دولي  تعمر عل  ينلاء االحتاللأ ورفع الظلم التارا ي الواقع عل  الشعب ا
 الفلسعيني قبر فوات األوان.

دور ليبرمان  لحقيب  الحربأ يش ر استكماال لالنقالب اللادئ كوقالت ين تسلم المتعر  لأفي
لليمين ليس فقط االستمرارا  والبقاء  والسيعرا عل  األعصاب الرئيس  للح م في يسرائيرأ بما يضمن

في الح مأ ينما أيضا في النفوذ والتعثير لسنوات وأكيال مقبل أ حيب سيشر  ليبرمان عل  ينكاز 
 ذل  االنقالب اليميني في المؤسس  العس را أ وبالتحديد في تر يب  رئاس  األر ان.

 30/5/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 إسرائيلية في القاهرة توجد أي ترتيبات لعقد لقاءات فلسطينية : ال يوسفواصل أبو  .5
يسرائيلي   أكد مسؤول فلسعيني أنل ال توكد أي ترتيبات لعقد لقاءات فلسعيني  : رام ب:  فا  ز ون 

محمود عباس عل   في مصرأ ألن الرئيس المصري عبد الفتا  السيسي متفق مع الرئيس الفلسعيني
 م الدوليأ ولم يقدم مبادرا تتناقض مع المبادرا الفرنسي أ  ما يعتقد  ثيرون.ينكا  مؤتمر السال

وقال واصر أبو يوسحأ عضو اللكن  التنفيذي  لمنظم  التحرارأ لايالشرق األوسطي: ينحن بانتظار 
 4الشلر المقبر في باراسأ وستحضرل  م ركات االكتماع التحضيري الذي سيعقد في الثالب من

ر واألردن والسعودي  والمارب أ ومن ثم ستتضح الصورا بش ر أكبريأ مضيفا أن دول عر ي  لمص
الوزاري سيبحب  يفي  عقد المؤتمر الدولي الذي نتعلع ألن يضع آلي  إلنلاء  يهذا االكتماع

قام  الدول .. والمعلوب من المؤتمر الدولي آلي  دولي  إلنلاء االحتالل وفق مبدأ أن  االحتاللأ وا 
عاصم  الدول  الفلسعيني أ وأنل يكب االنسحاب منلا مثر باقي الضف أ وعودا الالكئين القدس هي 
اعترا  بيلودي  يسرائيرأ وعر  سقح زمني محدد النتلاء  وأنل ال حلول كزئي أ والأ 194وفق القرار

 المفاوضات واالحتالل.. وهذا ما أبلال الرئيس أبو مازن للفرنسيين والعرب الذين تبنولي.
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الدور المصريأ قال أبو يوسح ينل ينتظر أن ي ون لمصر دور أكبر ومتوقع ضمن اكتماع  وحول
تحدب عن ضرورا فتح آفاق لصنع  باراسأ موضحا أن يالرئيس السيسي لم يعر  مبادراأ بر

السالمأ ألنل مع استمرار اناالقل فإن المستفيد الوحيد هو يسرائير التي تعمر عل  وضع أكندات 
 العالمأ وتستمر ببلعكتلا في األراضي التي تحتللاي. ل اهتمامأ رى عل  كدو 

  31/5/2016الشرق األوسط، لندن، 

 

 مدانين بعمليات قتل في غزةثالثة تنفيذ حكم اإلعدام بحق  .6
أ أح ام علنت النياب  العام  في قعاع غزاأ اليوم الثالثاءأ عن تنفيذ الكلات الم تص  فكراأ : أ غزا

 ثالث  من المدانين بكرائم قتر مروع أ بعد استيفاء  اف  اإلكراءات الالزم .اإلعدام الصادرا بحق 
وقالت النياب  ين تنفيذ عملي  اإلعدام كاء انعالقا من مسؤوليات السلعات الم تص  بتنفيذ األح ام 
الكزائي  البات  التي استنفدت  اف  دركات التقاضي أمام المحاكم الم تص أ وتحقيقاأ للردع العام 

وأكدت النياب  أن تنفيذ  اف  األح ام الكنائي  واكب قانوني لحماي  النسيج المكتمعيأ  لكم الكرام .و 
مبين أ أن عقوب  اإلعدام كاءت بعد صدور األح ام المستوفاا لكميع اإلكراءات القضائي  أمام 

 دركات التقاضي بعد أن أصبحت بات  ونلائي .
 31/5/2016القدس، القدس، 

 

 : حراك لبحث خالفة عباسليةإسرائيصحف  .7
قليميا لبحب  الف  الرئيس الفلسعيني محمود  ذ رت صحح يسرائيلي  أن ثم  حراكا فلسعينيا وا 
عباسأ مشيرا يل  أن األنباء تدور حول القيادي في حر   فتح مروان البرغوثيأ الذي يقبع في 

 السكون اإلسرائيلي أ والقيادي السابق في الحر   محمد دحالن.
قال مراسر صحيف  يسرائير اليوم ندا  شرغاي ين البرغوثي ينوي الترشح النت ابات الرئاس   فقد

الفلسعيني أ وفقا لما أعلنتل زوكتل فدوىأ وحظي بدعم عدد من مسؤولي فتح الكبارأ وتم الحديب 
ها  ع عنل بوصفل ينيلسون مانديال الفلسعينيي. تل وأضا  المراسر أن البرغوثي نشر مؤ را ما عدا

التي اتفق فيلا مع حر   حماس لتوسيع االنتفاض  الشعبي أ في يشارا احتكاج منل عل  السياس  
 الحالي  للسلع  الفلسعيني  ورئيسلا محمود عباس.

أما ال بير األمني اإلسرائيلي يوسي ميلمان في صحيف  معاراح فنقر عن تقارار غر ي  تفيد بعن 
يقليمي  بشعن اإلعاح  بالرئيس الفلسعينيأ واستبدالل بمحمد يسرائير تكري اتصاالت مع عدا أعرا  
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دحالنأ بمشار   من اإلمارات العر ي  المتحدا ومصر واألردنأ وأن األعرا  التي تقوم عل  هذل 
 االتصاالت تعمر تكدد المفاوضات الفلسعيني  اإلسرائيلي .

دحالن استقر في اإلمارات العر ي   يل  أن أالمقرب من المؤسس  األمني  اإلسرائيلي  أوأشار ميلمان
يدارا قعاع غزاأ حيب  ان يترأس أكلزا األمن الفلسعيني أ  2007بعد أن تسلمت حماس عام 

قام  عالقات  وحصر عل  الكنسي  الصر ي  مقابر استمرارل في بناء قوتل التنظيمي  دا ر فتحأ وا 
 كيدا مع القيادا المصرا  واألردني  واإلماراتي .

عباس لن   بير األمني اإلسرائيلي أن هذل االتصاالت الكارا  تتزامن مع توفر قناعات بعنوأوضح ال
يقدم استقالتل العوعي أ و ر تصراحاتل السابق  بشعن يعادا مفاتيح السلع  الفلسعيني  ليست دقيق أ 
علما بعن المرحل  األول  في تصدير دحالن يل  الساح  الفلسعيني  تشمر ترؤسل البرلمان 

لفلسعينيأ ثم السلع  الفلسعيني أ وصوال لي ون زعيما لحر   فتحأ مع أن يسرائير تعمر أن ي ون ا
الرئيس القادم للسلع  الفلسعيني  هو أحمد قراع أحد زعماء فتح التارا يينأ الذي أكرى مفاوضات 

 .1993أسفرت عن اتفاق أوسلو عام  ييسرائيريسرا  مع 
فإن دحالن سيقوم بإبرام مصالح  مع حماسأ لكن مصر وضعت  و تم بعنل وفقا لل ع  المقترح أ

عدا شرو  إلبرام هذل المصالح أ أهملا وقح حماس أي عمر عس ري ضد يسرائير من دا ر غزاأ 
ووقح أي تعاون مع تنظيم الدول  في سيناءأ لكن  ر ذل  ال ينفي الحديب عن ضعح دحالن 

قاتل مع الم ابرات اإلسرائيلي أ وعدم امتالكل شعبي   زعيم فلسعينيأ بسبب اتلاماتل بالفسادأ وعال
 في أوسا  الفلسعينيين.

 30/5/2016، ، الدوحةالجزيرة.نت

 
 بنتنياهو يكشف تفاصيل حول قضية دحالن وعباس مرتبطمركز أبحاث  .8

مرتبط بدوائر صنع القرار الأكد يمر ز يروشليم لدراس  المكتمع والدول يأ :  صالح النعامي -غزا
سي في تر أبيب أن هنا  دوال عر ي  معني  تماما بتليئ  الظرو  أمام محمد دحالن الذي عرد السيا

 من حر   يفتحي ل الف   محمود عباس في قيادا السلع  الفلسعيني .
وحسب تقدير موقح نشرل اليوم يمر ز يروشليم لدراس  المكتمع والدول يأ والذي يرأس مكلس يدارتل 

سرائيلي دوري غولدأ فإن الدول العر ي  يالمعتدل يم وتحديدا التي تقع في و ير وزارا ال اركي  اإل
محيط فلسعين معني  بتنصيب ش م يم ن أن يتم تسليمل زمام األمور في قعاع غزاأ يل  كانب 

 تمتعل بالقدرا عل  السيعرا عل  األمور في الضف  الار ي .
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اإلسرائيلي  وال بير في الشؤون العر ي  يوني  وأشار التقديرأ الذي أعدل الرئيس السابق لسلع  البب
بن مناحيمأ يل  أن أنظم  الح م العر ي  يتعي تماما بعن تحقيق هذا السيناراو يتعلب أوال توحيد 

 حر   فتحأ عل  اعتبار أن هذا يعد شرعا أساسيا الستعادا غزاي.
ر عبد الفتا  السيسي معني وأشار التقدير يل  أن  ر الدالئر تشير يل  أن زعيم االنقالب في مص

يبرؤي  دحالن في قيادا السلع  الفلسعيني يأ منوها يل  أن السيسي ودحالن يرتبعان يبعالقات 
 ش صي  وثيق  كداي.

واستدر  التقدير بعن الكلود التي بذللا السيسي لعقد مصالح  بين عباس ودحالن تمليدا لتوحيد 
يصر عل  أن دحالن يبات مكرد موظح أمني في حر   يفتحي قد يباءت بالفشرأ حيب أن عباس 

 دول   اركي ي.
وأوضح التقرار أن الح م في األردن يال يقر حماسا لتتواج دحالن  لفا لعباس عن السيسييأ مشيرا 
يل  أن عباس يتميز غضبا عندما علم مؤ را أن دحالن زار عمان سرا قبر أسبوعين والتق  بعدد 

 عالق  مباشرا مع المل  عبد بي.من  بار المسؤولين الذين للم 
وأشار التقدير يل  أن عباس ا تار أن يتحر  ضد توكلات القاهرا وعمانأ حيب أنل عرض عل  
اللكن  المر زا  لحر   يفتحي آلي  لنقر السلع  في حال غاب عن ساح  األحداب تتضمن تعيين 

رار الفلسعيني  بش ر مؤقتأ في حين أحمد قراع رئيسا للحر   ورئيسا للكن  التنفيذي  لمنظم  التح
أشلر يتم بعدها يكراء  6يتول  رئيس المح م  الدستورا  المش ل  حديثا ملام رئيس السلع  لمدا 

 انت ابات.
وحسب المر زأ فإن عباس معني بالتعثير عل  هوي   ليفتل  شي  أن يتم التن ير بولديل لياسر 

 ن المرافق االقتصادي  في مناعق السلع .وعارق أ وهما ركال أعمال يحتكران الكثير م
 31/5/2016، "21موقع "عربي 

 

 الزعارير: حملة االعتقاالت التي تشنها السلطة استجابة لتوجيهات االحتالل .9
قال النائب في المكلس التشراعي عن حر   حماس بال لير باسم الزعارار ين حمل  : ال لير

مواعنا في أنحاء  14  الماضي  والتي اعتقلت  الللا االعتقاالت التي شنتلا أكلزا السلع  الليل
 الضف  الار ي أ تعتي استكاب  لتوكيلات أمني  من م ابرات االحتالل.

وأضا  الزعارار في تصراح صحفي االثنينأ أنلا تد ر في سياق المناكف  لفصائر المقاوم  التي 
 تعارض سياس  السلع   اص  قضي  التنسيق األمني.
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ع  تكثح من حمالتلا لتثبت لالحتالل أنلا قادرا عل  ضبط األوضاع األمني  وتوفير وأكد أن السل
األمن لالحتاللأ وذل  بالتزامن مع يعالن االحتالل عن ضبط  اليا لحماس ت عط لضرب أمنلأ 

 تد ار األكلزا واعتقال فلسعينيين. -حسب التنسيق األمني-وهو ما يستلزم 
ألمني  تقوم بحمل  اعتقاالت لتقتحم الساح  اإلعالمي أ وتعمر عل  وتابع الزعارار: يين األكلزا ا

يشاال الرأي العام بعيدا عما يكري من لقاءات عر ي  بالتنسيق مع االحتالل الستبدال أبو مازن 
 بدحالنأ والسيعرا عل  منظم  التحرار والسلع  وفتح من  الل ش صيات بديل ي.

 30/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اعتقال المنفذو  بعملية طعن وسط تل أبيب إسرائيليإصابة جندي  .11
أفااادت مصااادر يعالمياا  عبرااا أ بإصاااب  كناادي يساارائيلي كاارااء تعرضاال للععاان وسااط مديناا  : الناصاارا

وذ ارت يالقنااا الساابع ي فاي التلفزااون العباريأ أن كناديا يسارائيليا  يتر أبيبيأ وسط فلساعين المحتلا .
مساء يوم اإلثنينأ للععن في الكازء العلاوي مان كسادل مان قبار شااب فلساعينيأ عاما أ تعراض  19ل

وأضاااافت القنااااا العبراااا أ أن  وذلااا  أثنااااء تواكااادل فاااي شاااارع يييكاااال يلاااونيأ وساااط مدينااا  يتااار أبيااابي.
الكنااادي أصااايب بكااارا  وصااافت بعنلاااا عفيفااا أ غيااار أنااال نقااار علااا  يثرهاااا يلااا  مستشاااف  ييي لاااو ي 

وأشاارت يلاا  اعتقاال الشاااب الفلساعيني و اادء التحقيقاات معاال لمعرفا   لفياا   .اإلسارائيلي لتلقاي العااالج
 العملي  التي يلم تعر  بعديأ وفق ما نقلتل القناا عن شرع  االحتالل اإلسرائيلي .

ماان كلتلاااأ قالاات شاارع  االحااتالل فااي بيااان للاااأ ين منفااذ عملياا  الععاان هااو فلسااعيني يبلاا  السااابع  
 كون  لفي  عملي  الععن قومي  لعل   لفي  أمني  وليست كنائي  .عشرا من عمرلأ مركح  أن ت

 30/5/2016، فلسطين أون الين
 

 ال جديد في جهود المصالحة ويؤكد أنه  االحتالل الستراتيجية وطنية موحدة ضد  الرشق يدعو  .11
 دييكااأكد عضو الم تب السياسي لحر   يحماسيأ عزات الراشاقأ ضارورا ي: نادي  سعد الدين -عمان

ا ضادا عاادوان االحاتالل اإلسارائيليأ وماااادرا المفاوضاات العبثياا   ليااأيأ علاا   اساتراتيكي  وعنيا  موحاادا
أ ين لقااءات المصاالح  األ يارا باين حر تاي يساعنبولوقال الراشقأ في حديب لايالادي مان  حد تعبيرل.

ن في هذا الملحأ الفتااأ يفتحي ويحماسي يلم تنكحيأ أمام قضايا ما تزال عالق أ بينما ال كديد حت  اآل
نلااااء مشااا ل  ماااوظفي غااازاأ وتشااا ير ح ومااا  الوحااادا الوعنيااا يأ باعتبارهاااا  يلااا  يالشاااراك  الوعنيااا أ وا 

نفراكا  وتحسان فاي العالقا  ماع مصارأ ترااد يواعتبار أن يهناا   المصاالح . إلنكاازمتعلبات أساساي  
ممتازايأ دونماا تاييار فاي سياساتلا يحماسي البناء عليلا وتعوارهايأ فيما وصاح العالقا  ماع قعار باايال
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تكااال الحر اا أ وسااط غياااب التضااييق لصااالح الحرااا  الكاملاا أ مؤ ااداأ أن يقعاار لاام تعلااب ماان حماااس 
 ماادرا أراضيلاأ في ظر استمرار دعملا للشعب الفلسعيني وإلنكاز المصالح ي. 
ل علاا  المااؤتمر الاادولي المقباار للسااالمأ الااذي تنشااط ف رنسااا لعقاادل فااي معلااع وقااال ين يحماااسي ال تعااوا

 المقبرأ باعتبارل تقعيعاأ للوقتي. الشلر
ولفت يل  أن االنتفاض  الفلسعيني  تكابل عقباات فاي مساارهاأ بظار انقساام مواقاح القاوى الفلساعيني  

 منلاأ والموقح الرسمي يالمحباطي.  
ابار محاولا  ييقافلااأ أعرب عن يأسفلي من انقسام القوى الفلسعيني  بين تعيياد اساتمرار االنتفاضا أ مقو 

 رغم أنلا تعدا ش الأ من أش ال المقاوم  الشعبي  والعصيان المدني والدفاع عن النفسي.
وتوقااح عنااد ييكااراءات الساالع  باتكااال الحااد منلااا وعاادم توسااعلا وانتشااارهاأ ممااا أضااعح االنتفاضاا يأ 

استمرار الكالم عن يقدسي ي معتبراأ أن الموقح الرسمي للسلع  محبط بالنسب  للشارع الفلسعينيأ يزاء 
 األمني  التابع  للسلع  وقوات االحتالل. األكلزاالتنسيق األمنيأ بين 

ين في الشارع الفلسعينيأ وهما المقاوم  مقابر المفاوضات العبثي   .ورأى أن ثم  يمشروعين متضادا
يلن تقاح فاي عرااق أيا وحول الكلود الدولي  الراهن  لتحرا  العملي  السياسي م قال الراشق ين حر تل 

كلد دولي يم ن أن يحقق الحقوق الوعني أ ولكنلا تناهض أي كلد أو مؤتمر أو مبادرا تنتقم مان 
 حقوق الشعب الفلسعيني في التحرار وتقرار المصير وحق العوداي.

وأضااا  أن حر تاال يال تعااول علاا  المااؤتمر الاادولي المقبااريأ الااذي تنشااط باااراس لعقاادل معلااع الشاالر 
 .أ باعتبارل يتقعيعاأ للوقتيالمقبر

أكاااد حااارم حماااس علااا  يتحقيااق المصاااالح  و اااذل الكلااود الحثيثااا  إلنلااااء أ وحااول ملاااح المصااالح 
االنقساميأ الفتاأ ين يكوالت الحوار في م تلح العواصام لام يتحقاق منلاا أي شايء علا  األرضأ مماا 

 تائج ييكابي ي.وعدم ثق  بإم اني  أن تسفر الكلود الحالي  عن ن يحبا أوكد حال  
وتوقااح عنااد حيوياا  الشااراك  الوعنياا أ مضاايفاأ ين يالمصااالح  ال تعنااي قيااام حماااس بتسااليم  اار شاايء 
نما الشراك يأ مشدداأ عل  أن حر تال يال ترااد يقصااء أحادأ  والكلوس في الزاوي أ  ما يعتقد البعضأ وا 

نما الشراك  الوعني أ سواء معابر وأمن ووزاراتأ وليس تسليم األم  ور يل  فصير أو كل  معين ي.وا 
وأكاد أن يحماااسي ماع يتشاا ير ح وماا  الوحادا الوعنياا  إلنكاااز الشاراك يأ الفتاااأ يلاا  يعادم تحديااد موعااد 

 كديد حت  اآلن للقاء المصالح  بين الكانبيني.
يأ  وقال ين يمنظم  التحرار يعار وعني و يت للفلسعينيين يكب المحافظ  عليلأ ولكنل ال يضما الكرا

 باأ بإعادا تفعيلل والنظر فيل عل  أسس سياسي  وديمقراعي .معال
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اق يال نرااد  وحول عدم استكاب  يحماسي لدعوا اكتماع اللكن  التحضايرا  للمكلاس الاوعنيم قاال الرشا
أن ن ااون شاااهد زوريأ مضاايفاأ ين حر تاال يليساات كاازءاأ ماان المكلااس الااوعني حالياااأأ حيااب نراااد يعااادا 

 .بنائل ألكر المشار   فيلي
نفراكا  أوليا  فاي يوحول العالق  مع مصرم قاال ين ياللقااء األ يار باين حمااس ووفاد الم اابرات حقاق 

العالقااا  ماااع مصااارأ و فاااح مااان حالااا  التاااعزمأ حياااب نتكااات عنااال بعاااض التفاهماااات بوقاااح التكااااذب 
اإلعالمي من العرفين وت فيح االتلامات المتبادل أ وغيرها من ال عوات المعلوب أنلا تساعد عل  

وتااابع قااائالأ يال أسااتعيع القااول ينلااا انتلااتأ ولكنااا تسااير بلااذا االتكاااليأ مؤ ااداأ  حالاا  التااعزامي.  ينلاااء
لفاا أ  مااا الحظنااا التكاااوب ماان مصاارأ فااي ظاار بااذل الحر اا   تحاارم حماااس علاا   لااق عالقاا  م

للكلاااود الكثيفااا  التاااي تؤ اااد علااا  سياساااتلا بعااادم التاااد ر فاااي الشاااعن الااادا لي وحرصااالا علااا  األمااان 
 لمصريي.ا

 31/5/2016الغد، عمان، 
 

 "ثورة داخل ثورة" معلنين استثنائيةجلسة  بعقد"وطن لألنباء": أعضاء من "ثوري فتح" يطالبون  .12
أعلن أعضاء في المكلس الثوري لحر   فتح معالبتلم بضارورا عقاد كلسا  اساتثنائي  وعارئا  : رام ب

ع الااذي وصاالت الياال الحر اا أ ولضاارورا للمكلااس الثااوري للحر اا  تعبياارا عاان عاادم رضاااهم عاان الوضاا
 التايير دا للاأ معلنين يثورا دا ر ثوراي حسب وصفلم لوعن.

عضاوا تام تساليملا ألماين سار المكلاس الثاوري  47وقد حصالت وعان لبنبااء علا  ماذ را موقعا  مان 
 أعضاء من الثوري ممثلين عن الموقعين عل  المذ را. 6بحضور  11/5/2016أمين مقبول بتاراخ 

من أبرز األسماء الموقع  عل  المذ را: يحسن شتيوي يأبو العزيأ ابراهيم برهمأ ابراهيم  راش أ عبد و 
الفتااااا  حماياااارأ بااااالل النتشاااا أ أحمااااد نصاااارأ حنااااان مساااايحأ هيااااثم عاااارارأ فيصاااار أبااااو شاااالالأ نااااايح 

 سويعاتأ وحاتم عبد القادري.
تعقاد بعاد  أنلتاي  اان مان المفتارض وتضمنت المذ را معالب  بعقد كلس  اساتثنائي  للمكلاس الثاوري ا

 للبت في موعد عقد المؤتمر السابع للحر  . أعماللاانتلاء اللكن  التحضيرا  للمؤتمر من 
وعبر الموقعون عن رفضلم لسياس  المماعل  والتسواح التي تنتلكلا اللكن  المر زا  ضد مؤسساات 

دم االساتكاب  ألكثار مان ثلاب المكلاس الحر   وعل  رأسلا المكلس الثاوريأ وتتاواج هاذل المماعلا  بعا
الثوري في معالبتلم بعقد دورا استثنائي  للمكلسأ معتباران أن هاذا يعاد  رقاا صاار ا للنظاام الادا لي 

 ليل.يي الذي يعد دستور الحر   الذي تحتكم 30في مادتل رقم ي
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لماذ را بادأوا المكلس الثاوري الماوقعين لاوعن: أن أعضااء المكلاس الماوقعين علا  ا أعضاءوقال أحد 
حراكا منذ أشلر تحت عنوان يثورا دا ر ثورايأ معلنين انلم ملتزمون بما يانم عليال النظاام الادا لي 

 ليل والتاييب الكامر لكوادرها ومؤسساتلا.يالذي وصلت  السيءللحر   نحو تايير الواقع 
ات اذت فيلاا عادا و ين أن هاذا الحارا  ناتج عنال عقاد كلسا  للمكلاس الثاوري فاي شالر آذار الفائاتأ و 

أننااا وبعااد  يالقاارارات أهملااا ينلاااء اللكناا  التحضاايرا   اماار أعماللااا قباار نلاياا  شاالر نيسااان الماضاايأ 
واعتبر أن أ عر ما في األمر هو تكااوز النظاام الادا لي  شلر  امر من الموعد المحدد لم نر شيئا.
تام تساليم أمانا  السار علباا  أند مان النظاام الادا لي بعا 30للحر   بعدم عقد كلس  عارئ  وفق الماادا 

يبلا  عادد أعضااء المكلاس  يذمان الثلاب المحادد فاي الماادا  حاد أدنا   أكثرعضوا وهو  47موقعا من
عضاواأ والتاي تلازم أمانا  سار المكلاس بالادعوا النعقاادل  االل أسابوعين مان تقاديم العلاب  81الثوري 

زام بالنظاااام الااادا لي وتنفياااذ قااارارات وعالاااب الموقعاااون اللكنااا  المر زاااا  بضااارورا االلتااا  حاااد أقصااا .
المكلااااس الثااااوري محااااذران ماااان  عااااوات الحقاااا  ساااايعلن عنلااااا للقاعاااادا الفتحاوياااا  الناقماااا  ماااان األداء 

ول اام الموقعااون مااوقفلم ماان الوضااع  الضااعيح لقيااادا الحر اا أ محااذران أناال قااد بلاا  السااير الز اا .
قاوم  الشعبي  والوضع الدا ليي تم تقديملا الدا لي للحر  أ والوضع العام في ورق  بعنواني الثورا والم

 للمكلس الثوري في كلستل التي انعقدت في آذار الماضيأ أبرز ما كاء فيلا:
ووضااع  عاا  اسااتراتيكي  لتعوارهااا وتبنيلااا ب عاااب فتحاااوي  أشاا اللا  قيااادا يالثااورا الشااعبي ي بكميااع 1

 ووعني وواضحأ و دء حمل  تعبوي  وعني  للا.
 لقوى والفصائر لالتفاق عل  برنامج عمر وعني موحد للذل اللب  يلتزم بل الكميع.  التنسيق مع ا2
   يعادا صياغ  اللياكر والبن  التنظيمي  الدنيا والعليا وفي األقاليم كميعاأ بما يحقق هذل الملم .3
اياا  الالزماا    تاوفير  اار مااوارد الاادعم المعنويا  والمادياا  للثااورا الشااعبي  وألبناااء شاعبنا وتقااديم  اار الرع4

تالق منازللم  أوتتضرر  أوكراح أو من تلدم  أأسير أألي متضرر من أبناء شعبنا سواء أسرا شليد
 يلخ من رعاي  تعتبر واكباأ مقدساأ يكب االلتزام بل وأداؤل بالسرع  المعلوب . أتدمر محتوياتلا أو
لاااا .. وفضااااح ممارسااااات   توحياااد ال عاااااب اإلعالمااااي والسياساااي ال اااااركي بمااااا يااااتالءم وهاااذل المرح5

 االحتالل واستقعاب الدعم العر ي والدولي الشعبي والرسمي.
 أما على الصعيد الفتحاوي فقد تلخصت مطالبات الموقعين في:

   أن تقدم اللكن  التحضيرا  للمؤتمر تقراراأ عن أعماللا في هذل الدورا.1
ععاان عليلااا قباار عقااد المااؤتمر   أن يااتم يعااالن أسااماء وأعضاااء المااؤتمر وفااتح باااب االعتااراض وال2

 وحسب النظام ووفق الئح  العضوي  للمؤتمر التي يكب عرضلا أيضاأ عل  المكلس الثوري.
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الماااؤتمر مااان كمياااع السااااحات  أعضااااءوالضااامانات الكفيلااا  بمشاااار    ااار  اإلكاااراءات  ات ااااذ  ااار 3
 و اص  ال اركي  وقعاع غزا.

 ؤتمر السابع وعرضل عل  المؤتمر بش ر  امر ومفصر.  وضع النظام االنت ابي وآلي  االنت ابات للم4
 اإلكااراءاتالكفيلاا  لضاامان الشاافافي  الكاملاا  النت ابااات المااؤتمر بمااا يشاامر  اإلكااراءات  ات اااذ  اار 5

 التنظيمي  واإلدارا  واألمني  وعمليات الفرز واإلشرا  عل  التصوات والفرز ...الخ.
مر المباشاااارا بالعماااار علاااا  اسااااتنلاض الحر اااا  بتفعياااار   وفااااي المرحلاااا  الحالياااا  وقباااار انعقاااااد المااااؤت6

نكااااازمؤسسااااتلا وأعرهااااا ب اااار المسااااتويات والمباشااارا بالعماااار علاااا  تعزاااااز وحااادا الحر اااا  ولحمتلااااا   وا 
 المصالحات الدا لي  في الحر   ب ر مستوياتلا وأعرها وأقاليملا.

 30/5/2016وكالة وطن لألنباء، فلسطين، 
 

  الوطنية موااللتفاف على حقوقه الفلسطينيين إللهاءلة حماس: المبادرة الفرنسية محاو  .13
اعتبااارت حر ااا  المقاومااا  اإلساااالمي  حمااااس أن المباااادرا الفرنساااي  تمثااار محاولااا  إلللااااء الشاااعب : غااازا

 الفلسعينيأ وااللتفا  عل  حقوقل الوعني   اص  حق العودا.
يني تكاوب محماود عبااس ماع وقال الناعق باسم الحر   سامي أبو زهري في تصراح لل يوم االثنين 

 هذل المبادرا هو  عوا فردي  ال تمثر شعبنا الفلسعينيأ وال تحظ  بعي توافق وعنيي.
و ااان مكلااس كامعاا  الاادول العر ياا  علاا  مسااتوى وزراء ال اركياا  العاارب أكااد دعماال للمبااادرا الفرنسااي  

ا بعقاد االكتمااع و اف  الكلود العر ي  والدولي  لتوسيع المشار   الدولي  لحر القضاي  ا لفلساعيني أ بادءأ
 الوزاري الدولي في باراس بالثالب من الشلر المقبرأ واإلسراع بعقد المؤتمر الدولي للسالم.

 30/5/2016، فلسطين أون الين
 

 المبادرة الفرنسية ترفضحركة المجاهدين  .14
تبناااي وزراء  أعر ااات حر ااا  المكاهااادين الفلساااعيني أ عااان رفضااالا للمباااادرا الفرنساااي أ مساااتلكن : غااازا

ال اركيا  العارب للمباادراأ مشاددا علا  أن أي حاارا  سياساي يكاب أن ي اون مضابوعاأ ضامن أصااول 
 وعني   الص  ومستندا يل  المقاوم  ال محار ا للا.

علااا  موقاااع  تاراااادامحماااودي فاااي  ساااالم ععاااا ب يأباااو وقاااال عضاااو م تاااب األمانااا  العامااا  للحر ااا  د.
الثناااينأ ين يماااا يااادور مااان حاااديب الساااتكاب  السااالع  للمباااادرا التواصااار االكتمااااعي فااايس باااو  ياااوم ا

لشاااعبنايأ مضااايفا يأن العرااااق الساااتركاع  األصااايل الفرنساااي  يععاااي مزاااادا مااان التناااازل علااا  الحقاااوق 
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التكااارب الكثياارا علاا  فشاار ال يااارات األ اارى  أثبتااتالحقااوق هااو وحاادا الشااعب وعراااق المقاوماا  وقااد 
 داأ من التنازالتي.وأن المزاد من المفاوضات تععي مزا

ودعا ععاا بأ قياادا منظما  التحراار الفلساعيني  والكار الفلساعيني يلا  ييكااد مركعيا  وعنيا  موحادا 
 شعبنا بال استثناء. أعيا المقاوم  تضمن  اف   يل تستند 

ليبرماااان وزااااراأ للحاااربيأ  اإلرهاااابيو اااتم قاااائال يي فاااي رد الصااالاين  علااا  أي مباااادرات للتساااوي  بتعاااين 
  يار القوا والبندقي . يالاالحتالل قائم عل  القتر واإلرهاب وسلب الحقوق وما يردعل  أن دا مؤ 

 30/5/2016، فلسطين أون الين
 

 إحباط تهريب محركات طائرات صغيرة لغزةاالحتالل يعلن  .15
اإلثنينأ عان تم ان عناصارها علا   أمسسلع  المعابر بوزارا كيش االحتالل  : أعلنتالقدس المحتل 

محر ااات لعااائرات صااايراأ عباار  10باار بياات حااانون/ يياارز شاامال قعاااع غاازا ماان يحبااا  تلراااب مع
العبرااا  أناال كاارى العثااور  يالعاشاارايوزعاام موقااع القناااا  عاارود برادياا  تاام شااراؤها ماان مااواعنين بالقعاااع.

علاا  المحر ااات بعاارود برادياا  معاادا للتوراااد يلاا  غاازاأ  مااا ضاابط أيضاااأ مناااظير للبنااادقأ ووسااائر 
ساين الدقاا أ ومعاادات لزاااادا اسااتقبال يشااارات الباابأ وكلااز بااب إلرسااال الفيااديو والااذي يعماار بتااردد تح
5.8 GHz. أ وهو تردد محظور لالست دام بالكيان ومناعق السلع 

وتست دم العائرات الصايرا من قبر شر ات فني  وا عالمي  في التصوار وا عداد األفالمأ وانتشارت فاي 
 ق واسع.اآلون  األ يرا عل  نعا

ونقاار عاان مصااادر بساالع  المعااابر والشااابا  قوللااا ينلااا أحبعاات مااؤ راأ تلراااب قعااع عااائرات صااايرا 
 ومعدات تد ر في الوسائر القتالي  وذل  عبر عرود برادي  في حين يكري التحقيق لمعرف  مصدرها.

 31/5/2016الرأي، عمان، 
 

   لمقراتها شمال الضفة لجنة التنسيق الفصائلي تستنكر إغالق "األونروا"نابلس:  .16
استن رت لكن  التنسيق الفصائلي ولكان ال دمات الشعبي  بم يمات نابلسأ قرار و الا   :وفا -نابلس

غاااوب وتشااااير الالكئاااين الفلساااعينيين لاألوناااروا أ باااإغالق مقراتلاااا شااامال الضاااف  الار يااا  واساااتمرار 
 تقليم  دماتلا لالكئين.

متحدثا باسم فصائر العمر الوعني في ناابلس  االل ماؤتمر وقال أمين سر حر   فتح كلاد رمضان 
صااحفيأ اليااوم االثنااينأ ين تلاا  القاارارات تعساافي  وتلااد  لتصاافي  القضااي  الفلسااعيني  عباار المساااس 
بالثواباات الوعنياا  وقضاااي  الالكئااينأ وأن يكااراء يغاااالق مقاارات الو الاا  تعسااافي وغياار مساابوق يحمااار 
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كديادا تحار باالالكئين اللاذين عاشاوا وياالت النازو  واللكاوء. رسال  سياسي  من كلاات معاديا  ون با  
مؤ دا أن يلن نسمح بمرور مثر هذل القراراتأ وسن ون كنبا لكنب مع لكان ال دمات في الم يماات 

 ومع  ر الكلات التي تتابع هذا الملحأ  ونل يش ر  عورا عالي  كداي.
ي  و ال  غوب وتشاير الالكئين التاي وأوضح أن يالتقليصات من قبر هي يكراءات عل  عراق تصف

حالل شعب معاٍد اغتصب أرضناي.  ما زالت تشلد عل  كرام  العصر بتشراد شعبنا بعكملل وا 

بدورلأ قال رئيس لكن  ال دمات الشعبي  في م يم بالعا  متحادثا باسام لكاان الم يماات فاي محافظا  
االحاتالل اإلسارائيلي ولكان لام نتعاود  نابلسأ أحمد ذوقان ي الكئين تعودنا عل  العقاب الكمااعي مان

 أن ي ون العقاب من مؤسس  دولي ي.
بااادورلأ دعاااا النااااعق باسااام لكنااا  التنسااايق الفصاااائلي عمااااد الااادين اشاااتيوي الااادول المانحااا  والح ومااا   

 الفلسعيني  بالضاط عل  و ال  الاوب للوفاء بالتزاماتلا تكال الالكئين.
يق ماع اللكاان فاي ال ادمات ستواصار حراكلاا الكمااهيري فاي وأكد أن فصاائر العمار الاوعني وبالتنسا

  ر المواقع حت  تحقيق معالب الالكئين العادل .
 30/5/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مشتبهين في عملية طعن بالقدس  قاصريناالحتالل يعتقل ثالثة فتية  .17

اعتقلاات  ااالل األيااام الماضااي أ  أ أن قواتلاااأعلناات الشاارع  اإلساارائيلي   :لأ   ب  - القاادس المحتلاا 
ثالثااا  فتيااا  قاصاااران كناااو ي شااارق القااادسأ متلماااين فاااي تنفياااذ عمليااا  ععااان بدايااا  شااالر أياااار/ ماااايو 

الشاااارع  اعتقلاااات ثالثاااا  قاصااااران  أنوقالاااات متحدثاااا  باساااام الشاااارع  اإلساااارائيلي  فااااي بيااااان ي الكاااااري.
علا  ععان مسانتين يسارائيليتين  أقادموا أفلسعينيين من حي كبار الم باري فاي القادس الشارقي  المحتلا 

ماا  أعماارهمالثالث  الذين تتراو   أنالمتحدث  ي وأضافت في الثمانينيات من عمرهما قبر عشران يوما.
 انات قاد اعتقلات  أحادهمعاما نفذوا عملي  ععن ياوم العاشار مان أيارلماايو أ وان والادا  17و 16بين 

  بمعبااار كبااار الزاتاااوني فاااي الضاااف  الار يااا  بشااابل  محاولااا  تنفياااذ عمليااا  ععااان هكوميااا بعسااابوعقبللاااا 
المشااتبل بلاام التقااوا عنااد بقالاا  فااي كباار الم باار وتوكلااوا نحااو غاباا   أنوتابعاات ي ااذل  تبااين  المحتلاا .

فيما بعد  شي   أحدهميلود. وغادر  أش امهشلوم وبحوزا اثنين منلم س ين و لع  منتظران مرور 
 عل  هدم منزل عائلتل في حال المشار  ي.

عاات يهاااكم القاصااران المقدساايان اماارأتين يساارائيليتين ماان مكمااوع  مااس نساااء اعتاادن السااير فااي وتاب
الاابااا  التاااي تقاااع باااين القااادس الشااارقي  والار يااا  وذلااا  باااالععن بالسااا ين والضااارب بياااد بلعااا   شااابي . 
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للعاااالج بمستشاااف  شاااعاري  أثرهاااااثنتاااان مااان النسااااء بكااارو  عفيفااا  فاااي الصااادر نقلتاااا علااا   أصااايبت
 وفر الملاكمان ال  كبر الم بري.تصيديق. 

المااتلم الثالااب وافااق علاا  تنفيااذ هكااوم بنفساال فااي  أنالعااام لالشااابا   فااي بيااان لاال ي األماانوقاال كلاااز 
القاابض علاا  الثالثاا  بالتعاااون مااع  بإلقاااءوقاماات الشاارع   تنفيااذهما اللكااومي. أثناااءحااال قتاار االثنااان 

 من أيارلمايو . 19كلاز يالشابا ي في 
دواملام المدرساي عبار موقاع  أثنااءيالمشتبل بلم  ععوا لللكوم وتحدثوا فيماا بيانلم  أناعق  وقالت الن

ت عايط عمليا  ععان  أبفيسبو  للتواصر االكتماعي وان اثناين منلماا واصاال عبار فيسابو  وواتاس 
  ان هنا  امر حظر. أنوسمحت المح م  أمس بالنشر بعد  كديدا النلما نكحا بتنفيذ األول ي.

 31/5/2016عمان، الغد، 
 

 ممارسة أنشطة تتعل ق بالمقاومةبتهمة من الضفة  فلسطينيا   17االحتالل يعتقل  .18
شنات قوات االحتالل اإلسرائيليأ يوم االثناينأ حملا  اقتحاماات واساع  لعادد :  لدون مظلوم -ال لير 

مواعنأاا ونقللام  17من مدن و لدات الضف  الار يا أ شاملت دهام وتفتايش مناازل الفلساعينيينأ واعتقاال 
 17وأفاااد تقرااار صااادر عاان كاايش االحااتاللأ أن قواتاال اعتقلاات الليلاا  الماضااي   لكلااات غياار معلوماا .

فلسعينيأاأ ممان وصفلم با يالمعلو ينيأ مشيرأا يل  أن بينلم متلمين بممارس  أنشاع  تتعلااق بالمقاوما  
 ضد الكنود والمستوعنين.

ااا للتقرااارأ فقااد عالاات االعتقاااالت  فلسااعينيأا ماان مديناا  نااابلس لشاامال القاادس المحتلاا  أ وساات   11ووفقأ
 شبان من م تلح أنحاء الضف  الار ي  المحتل .

وأوضح أن قوات الكيش يعثارتي علا  معادات قتاليا  وأسالح م  االل حملا  تفتايش وماداهمات واساع  
 لعدد من القرى الفلسعيني  قرب مدين  نابلس.

 30/5/2016قدس برس، 
 

 لدفاعتعيين ليبرمان وزيرا  ل على انتصادق يستوالكن الحكومة .19
الح وماااا  اإلساااارائيلي أ صااااادقت صاااابا  يااااوم أ أن رامااااي حياااادرأ عاااان 30/5/2016، 48عــــرب ذ اااارت 

اإلثناينأ بإكمااع كمياع أعضاائلاأ علا  اتفاقيا  توسايع االئاتال  وضام ليبرماان وحز ال يلا  الح وما أ 
 ن وسوفا الندفر وزاراأ لالستيعاب واللكرا.  يسرائيرأ باإلضاف  يل  تعيي دفاعوتعيينل وزاراأ ل
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عضااواأ ماان أصاار  66ومااع توقيااع االتفاقياا  والمصااادق  عليلاااأ تتوسااع ح وماا  نتنياااهو ليصاابع عااددها 
أعضااء مان حازب ييسارائير بيتيناوي الاذي يتزعمال ليبرماانأ وتازداد  5عضو  نيستأ بعد يضااف   120

 الح وم  يميني  وتعرفاأ. 
يااوم حافاارأ ت لاار  الفااات بااين نتنياااهو ونفتااالي بينيااتأ زعاايم حاازب يالبياات  وكاااءت المصااادق  بعااد

اليلااودييأ الااذي اشااتر  تصااواتل لصااالح ضاام ليبرمااان بإد ااال تعااديالت علاا  عماار المكلااس الااوزاري 
المصار ل ابينيت  للشؤون السياسي  واألمني  وتعيين س رتير عس ري ألعضاء الكابينيتأ وفي حال 

 أ قد يصر األمر حد ال روج من االئتال  التوكل عل  انت ابات مب را.رفض نتنياهو التعدير
واعتمد االثنان الحر الذي عرحل الوزار يعقو  ليتسمانأ من حزب ييلدوت هتوراايأ االتفاق عل  أن 
يتول  رئيس مكلس األمن القومي حاليااأ ملاام السا رتير العسا ريأ علا  أن تشا ر لكنا   اصا  تقادم 

 ث  أسابيع.توصياتلا  الل ثال
وانم اتفاق االئتال  الح ومي الموسع عل  رصد مليار ونصاح الملياار شاي ر إلد اال يصاالحات 
عل  نظام التقاعد لعشرات آال  الملاكران من دول االتحاد الساوفييتيأ علا  أن ياتم ذلا  علا  فتارا 

لورا صايا  لقاانون تمتد ألر ع  أعوام.  ما ينم االتفاق أيضاأ عل  تش ير عاقم  ام من الوزراء لب
ييسااارائير دولااا  الشاااعب اليلاااودييأ باإلضااااف  يلااا  التااازام ليبرماااان بتعيياااد قاااوانين فاااي مكاااال الصاااحاف  

 واالتصاالت.
وماان أهاام البنااود التااي يقترحلااا اتفاااق االئااتال  الح ااومي يكااراء تعاادير علاا  القااانون العساا ري بشااعن 

  الحالياا  التااي تشااتر  أن تصاادر عقوباا  عقوباا  اإلعاادام علاا  منفااذي عمليااات فدائياا أ وتعاادير الصاايا
أ يلاا  عاادم اشااترا  قاارار 2009 لااذل بإكماااع قضاااا المح ماا  بحسااب صاايا  القااانون الحااالي ماان عااام 

 باإلكماعأ واالكتفاء بقرار غالبي  قضاا المح م  لتنفيذ القرار.
قت صااااد اإلسااارائيلي الكنيسااات أ رواتااارزأ أن أ   بأ عااان 31/5/2016الســـفير، بيـــروت، وأضاااافت 

أمااسأ علاا  تكليااح اليمينااي المتعاار  أفيكاادور ليبرمااان حقيباا  الاادفاعأ والااذي يوعاادي باعتماااد سياساا  
 يمتوازن ي عقب تبنيل  عاباأ عدوانياأ ومتعرفاأ عل  مدى سنوات.

 أيضاابيتناي وزاراأ للدفاعأ وصاوفا النادفير مان حز ال  يسرائيروتمت المصادق  عل  تعيين زعيم حزب ي
صااوتاأ معارضاااأ وامتناااع نائااب واحااد عاان  43  مقاباار 120صااوتا لماان أصاار  55أ باااوزااارا لالسااتيعاب

 التصواتأ بينما غاب النواب اآل رون عن التصوات.
وأعلن م تب نتنياهو أن الح وم  وافقت باإلكماع عل  تعيين ليبرماانأ  ماا أععات الضاوء األ ضار 

 باإلكماع لتعيين الندفير وزاراأ لالستيعاب.
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 مصروفات مقر إقامته عنالكشف  نتنياهو يرفض .21
رفااض م تااب رئاايس الح وماا  تسااليم منظماا  يالحااق فااي المعرفاا ي سااكر مصااروفات مقاار : رامااي حياادر

يقاماا  نتنياااهو فااي القاادسأ رغاام قاارار المح ماا  القاضااي بتسااليملا السااكرأ فيمااا علااب نتنياااهو تااداول 
 الموضوع من كديد وعين محامياأ  اصاأ لتمثيلل أمام المح م .

ت المنظم  بتقديم التماس للمح م  المر زا  في القدس العام الماضي تعالب فيلا بإكبار م تاب وقام
أ وفااي شاالر  ااانون الثاااني/ يناااير الماضاايأ 2014رئاايس الح وماا  تسااليملا سااكر المصااروفات للعااام 

اعتمدت المح ما  اتفاقااأ باين العارفينأ بموكبال يسالم م تاب رئايس الح وما  الساكالت للمنظما   االل 
 ثالث  أشلرأ لكن المنظم  قالت ينلا لم تستلم أي مستند.

وبعد مرور األشلر الثالث أ تم تقديم علب لضم رئيس الح وم  بش ر ش صي لالتفاقيا أ عان عرااق 
السكالت للمنظم  بعنلاا كمعات  ممحام  ام عينل نتنياهو بش ر ش صيأ وعللت النياب  عدم تسلي

ت عان مصاروفات أفاراد عائلا  نتنيااهوأ وتساليملم للمنظما  قاد كميع المستنداتأ لكنلا تحوي يمعلوما
يوماأ بعد صدور الح مأ لكان  45وأكدت المنظم  أن المح م  تمنح حق االستئنا  حت   يضر بلمي.

يومااااأأ وأن االدعااااء ال اااام باااعفراد عائلااا  نتنيااااهو  80نتنيااااهو وم تبااال قااادموا االساااتئنا  بعاااد مااارور 
  فااي حيناالأ وقالاات ين نتنياااهو لاام يعلااب االنضاامام يلاا  االتفاااق و صوصاايتلم لاام يااذ ر فااي المح ماا

 اااالل اإلكاااراءات القضاااائي أ ينماااا علاااب ذلااا  بعاااد أن قضاااي عليااال بتساااليم ساااكالت مصاااروفات مقااار 
وتشير تحليالت يل  أن نتنياهو يرفض تسليم السكالت  وفاأ مان احتوائلاا علا  معلوماات قاد  يقامتل.

ن  شاح محققاون عان تورعلاا بم الفاات كنائيا  واساتاالل أماوال تضر بزوكتالأ ساارا نتنيااهوأ بعاد أ
 الكملور.

 30/5/2016، 48عرب 
 

 إضافية للدفاع واألمنتوافق على تخصيص نحو ثالثة مليارات دوالر  لجنة المالية في الكنيست .21
مليارات  3.4مليار شي ر ل 13.2وافقت لكن  المالي  في الكنيست عل  ت صيم رواترز:  – أ   ب

ر  يضاافي  للاادفاع واألماان بعاد نقاااش عاصااح اتلمات  اللاال المعارضاا  الح وما  بتفضااير قضااايا دوال
لنفقاات  أمان المبلا  اإلكماالي أمليار شي ر 7.582وكرى ت صيم  الدفاع عل  اإلنفاق االكتماعي.

 أمني  لم يتم تحديدهاأ لكن مصادر ح وميا  قالات ين المقصاود هماا الم اابرات اإلسارائيلي  لالموسااد 
وسي صاام المبلاا  الباااقي للكاايش والنفقااات العساا را  األ اارىأ  وكلاااز األماان الاادا ليأ الشااين بياات.

 وتتوفر بعض األموال من المساعدات األمرا ي  السنوي  واحتياعيات الموازن  العام .
 31/5/2016السفير، بيروت، 
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 تصادق على قانون "مكافحة اإلرهاب" "شؤون التشريع"لجنة  .22
لكنااا  شاااؤون التشاااراعأ ياااوم االثناااينأ علااا  مشاااروع قاااانون يعااار  باسااام يم افحااا   صاااادقت: الناصااارا

كلسا  دا ار ياللكنا  الوزاراا  لشاؤون  30اإلرهابيأ بعد نقاش عواار دام أكثار مان عاامين علا  مادار 
وقالااات يالقنااااا السااابع ي فاااي التلفزااااون العبااريأ ين مشاااروع القاااانون ساايعر  علااا  الكنيسااات  التشااراعي.

 بالقراءتين الثاني  والثالث أ ليصبح قانونا نافذا.للتصوات عليل 
مااادا تلقاا  انتقااادات شااديدا فااي أوسااا  المعارضاا  التااي قاادمت  135ومشااروع يالقااانوني الااذي يتضاامان 

 تحفظا عليل ل رقل حقوق اإلنسان. 150حوالي 
 30/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
عالمي إسرائيلي  .23  يذ تصريحاته باغتيال هنيةيتحدى ليبرمان بتنفأكاديمي وا 

تحدى أكاديمي وا عالمي يسرائيليأ وزار الدفاع الكدياد أفيكادور ليبرماانأ أن ينفاذ : 21 عر ي - لندن
تصراحاتل التي هدد فيلا نائاب رئايس الم تاب السياساي لحر ا  حمااس يساماعير هنيا أ باالغتياال يذا 

  لح وم .ساع  من تسلم ليبرمان ا 48لم يقم بحر قضي  األسرى  الل 
وقااام المحاضاار يوفااال درورأ بحكااز موقااع علاا  شااب   اإلنترناات وأساامال يهاار مااات يسااماعير هنياا .. 

  يعالن ليبرمان وزارا وحت  اآلن.اإلكاب  اليأ وعمر عل  يرفاق ساع  عد تنازلي منذ 
 نت و ان ليبرمان قال  الل مقابل  تلفزاوني  قبر نحو شلر ونصح من اآلن: يلو  نت وزار الدفاع 

 ساع أ وسعقول لل يما أن تعيد كثب الكنود والمواعنين أو أن تموتي. 48سعملر السيد هني  
 30/5/2016، "21موقع "عربي 

 
 طيار إلى غزة بدون سلطات االحتالل تحبط عملية تهريب طائرات  .24

أعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلي أن كنودها علا  معبار بيات حاانون شامال قعااع : 21 عر ي - غزا
محر ات صايرا تست دم فاي يعاالق يعاائرات بادون عيااريأ  10غزا أحبعوا االثنينأ محاول  لتلراب 

   انت في عراقلا عبر رزم  برادي  من يسرائير يل  قعاع غزا.
المسؤول  عن تشااير معبار بيات حاانونأ ين  اإلسرائيلي وقالت مصادر يفيماي سم ي بسلع  المعابر 

يع الماضااي  وبالتعاااون مااع كلاااز يالشااابا ي عشاارات المحاااوالت لتلراااب أفرادهااا أحبعااوا  ااالل األساااب
وسائر قتالي أ وأ رى مساعداأ عبر است دام رزم البراد العاديأ ومن ضمنلا تلراب عائرات صاايرا 

 .دون عيار تم تف ي لا لتسلير تلرابلا يل  غزا عبر يرساليات البراد
 30/5/2016، "21موقع "عربي 



 
 
 
 

 

 22 ص             3950 العدد:        31/5/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 أول اتفاق لبيع الغاز اإلسرائيليتعلن عن  األمريكية شركة نوبل انيجري  .25
أعلاان اتحاااد الشاار ات الااذي تقااودل شاار   أمرا ياا  والمسااؤول عاان تعااوار أ   ب:  –القاادس المحتلاا  

حقااول الااااز البحرااا  اإلساارائيلي  عاان أول صاافق  لبيااع الااااز منااذ الموافقاا  علاا  االتفاااق الكديااد بشااعن 
 حقر بحري رئيسي للااز.

مليارات دوالر  3كونسورتيوم الذي تقودل شر   نو ر انيكري األمرا ي  أمس عن صفق  بقيم  وأعلن ال
 18مليااار متاار م عااب ماان الااااز العبيعااي علاا  ماادى  13لتزواااد محعاا  عاقاا  فااي كنااوب يساارائير بااا

 سن .
وهذل ثاني صفق  بيع يؤ دها الكونسورتيوم ولكنلا األول  مناذ صاادقت الح وما  علا  مشاروع تعاوار 

 أيارلمايو  بعد معر   قضائي  لتعكيلل. 22حقر ليفياثان في 
 31/5/2016، الغد، عم ان

 
 لتحرش جنسي ن  الكنيست تعرض في النساء األعضاءمن  %90القناة الثانية:  .26

 مان %90أظلار تقراار بثتال القنااا الثانيا  للتلفزااون اإلسارائيلي أن نحاو : و ال  ساما -القدس المحتل  
أ تعرضن يل  تحرش كنسيأ وأفاادت اثنتاان باعن التحارش 32من بين  28لكنيستأ االنساء األعضاء 

وقالاات عضااو الكنيسااات شااارن هساا ر ماان حااازب  بلمااا اسااتمر حتاا  بعااد أن أصااابحتا فااي الكنيساات.
يلي اااودي ينلاااا تعرضااات العتاااداء كنساااي علااا  أيااادي شااا م باااال  اعتمااادت عليااال عنااادما  انااات شااااب  

بيارانأ مان  تلا  يالمعسا ر الصاليونييأ وعضاو الكنيسات صايرا.  ماا قالات عضاو الكنيسات مي اال 
 ميرا  بن آريأ من حزب ي لنايأ أن التحرش الكنسي بحقلما استمر بعد د وللما الكنيست.

وأوضحت عضو الكنيست راحير عزارااأ من حزب ي لنايأ أنلا تعرضت لتحرش كنساي عنادما  انات 
عاات للكنا  الت عايط والبنااءأ وأن التحارش تكاررأ عضواأ في البلدي  اإلسرائيلي  للقادسأ و االل اكتما

فيماااا  اااان عضاااو فاااي البلديااا  يقاااول أماملاااا يمالحظاااات ذات عاااابع كنسااايي. وتحااادثت الاااوزارا غااايال 
 غمليئير من يلي وديأ عن تعرضلا لتحرش كنسي في حافل  ر اب عندما  انت مكندا.

 31/5/2016الحياة، لندن، 
 

 العرب ضد   "إسرائيلـ"رية بارتفاع العنصالصحافة اإلسرائيلية:  .27
ارتفعت مظاهر العنصارا  بإسارائير ضاد العاربأ و اان مان بينلاا رفاض بياع شاقق للعاربأ  ماا أبادى 

 العديد من الكنود البدو استياءهم لما يشعرون بل من تمييز ضدهم.
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وسااااكلت صااااحيف  يااااديعوت أحرونااااوت اإلساااارائيلي  المزاااااد ماااان مظاااااهر العنصاااارا  فااااي يساااارائير ضااااد 
العاااربأ و اااان منلاااا ماااا تشاالدل مدينااا  اللاااد المصااانف  علااا  أنلااا مدينااا  م تلعااا  مااان العااارب  مواعنيلااا

واليلااودأ حيااب لااوحظ رفااض بياااع شااقق ساا ني  للعااربأ رغاام أن المدينااا  توصااح بعنلااا متعايشاا  باااين 
 الكانبينأ ويمتاز س انلا بعالقات ييكابي .

عاربأ وحاين يحااول بعاض العارب ولفتت الصحيف  يلا  يهماال واضاح فاي األحيااء التاي يقعان فيلاا ال
 شراء شقق س ني  في مشاراع يس اني  في المدين  ال يم نلم ذل أ األمر الذي يع س عنصرا .

واتذرع أصحاب هذل المشاراع اإلس اني  برفض البيع للعرب بعنلا م صص  للمتقاعادين فاي صافو  
بيعلاا ألشا ام لام ي ادموا فاي  الكيش اإلسرائيليأ يال أن المنتقادين يقولاون ين الكثيار مان الشاقق تام

 الكيش.
ين  -وهااو ماان رابعا  حقااوق المااواعن فااي يساارائير-وتعليقاا علاا  ذلاا أ قااال المحااامي غيار غااان مااور 

هنا  تزايدا في مظاهر التمييز العنصري ضد العرب من قبر الشر ات العقاراا  واإلسا انأ ساواء فاي 
 المدن الم تلع  مثر يافا واللد أو بقي  المدن.

ل نقر موقع يأن آر كيي اإلسرائيلي عن عدد من الكنود البدو في صفو  الكيش اإلسرائيلي من كلت
شعورهم ب يب  األمرأ ألن  ادمتلم العسا را  لام تسااعد فاي تحساين ظاروفلم المعيشاي أ  اصا  علا  
صااعيد حقااوق المواعناا أ فلاام ال يحصاالون علاا  العااالج العبااي المناسااب  مااا يتلقااال زمالؤهاام اليلااودأ 

 ن يل  أنلم سينصحون أقار لم ومعارفلم بعدم االن را  في ال دم  العس را .مشيرا
وأضااا  الموقااع أن الساانوات األ ياارا شاالدت تراكعااا فااي يقبااال الشاابان الباادو علاا  ال دماا  بصاافو  

 الكيشأ في ضوء انتشار مظاهر الفقر في أوسا  عائالتلم.
 30/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 

 البرغوثي األسيربحق  إجراءاتهاتشدد إدارة سجون االحتالل  .28
أفادت هيئ  شؤون األسرى والمحرران اليوم الثالثاءأ بعن يدارا مصلح  سكون االحتالل  :رام ب 

 تزاد من حكم التضييقات والتشديدات بحق األسير والمناضر مروان البرغوثي منذ عدا أيام.
اليوم في سكن كلبوعأ أن يدارا السكون  وأوضح محامي الليئ  أشر  ال عيبأ الذي زار البرغوثي

تعمد يل  سياس  نقر البرغوثي بين السكون بين حين وآ ر  نوع من العقاب و لق حال  من عدم 
االستقرار للأ  ما تمنعل من التواصر مع باقي األسرى من غير القسم الذي يقبع فيلأ في  ر سكن 

ائب البرغوثيأ تعتي بقرار من الم ابرات وأوضح أن التضييقات التي تفرض بحق الن ينقر يليل.
عاما قد قض  فترا  40مؤ دات و 5اإلسرائيلي . وأشارت الليئ  يل  أن األسير البرغوثي المح وم 
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عاما في عزل انفرادي وفي عزل كماعيأ حيب زج دا ر قسم العزل  14اعتقالل وعل  مدار 
لت وحما  واصر مع األسرى اآل ران.الكماعي في سكن هدارام ومنع من التنقر بين السكون والت

الليئ  المسؤولي  إلدارا سكون االحتالل لما يكري من انتلاكات تعسفي  أو مضايقات مستمرا بحق 
 البرغوثي.

 30/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 لجان المخيمات تستنكر إغالق "األونروا" لمقراتها شمال الضفة .29
مات الشعبي  في م يم بالع  متحدثا باسم لكان الم يمات في قال رئيس لكن  ال دي: وفاي -نابلس

محافظ  نابلسأ أحمد ذوقان ي الكئين تعودنا عل  العقاب الكماعي من االحتالل اإلسرائيلي ولكن 
وأكد أن حكج يغالق م اتب الو ال  يواهي  وال أساس  لم نتعود أن ي ون العقاب من مؤسس  دولي ي.

الشعبي  تدافع عن حقوق الالكئين ب ر الضف  الار ي  وتقوم بعمللا  للا من الصح أ وأن اللكان
حت  اليومأ ولم  1948للحفاظ عل  بقاء و ال  الاوب  شاهد عل  ن ب  الشعب الفلسعيني منذ عام 

وأوضح أن بعض السياسات التي تقوم بلا الو ال  تستلد  المس  تلدد أي من العاملين بمقراتلاي.
اص  في تكمعاتلم الس ني  التي تضم اآلال  من الس ان دا ر الم يماتأ بمقدرات الالكئين و 

 التي تفتقر لكر  دمات البني  التحتي  والصحي  والتعليمي 
بدال من السل  الاذائي أ مؤ دا  اإللكتروني وعالب ذوقان و ال  الاوب بإعادا النظر بصر  البعاق  

فيلا الكثير  اإللكتروني والعرق. وأوضح أن البعاق  أنلا تحاول تمرارها عل  الالكئين ب ر الوسائر 
من األ عاءأ محذرا من أن عملي  يلااء أي من برامج الو ال  التي تقدملا لالكئين سيؤدي 

 النع اسات سلبي  نتيك  األوضاع الصعب  دا ر الم يمات. 
 30/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 في الصخر في سلفيت ةمنحوتاالستيطان يعزل أربع قرى أثرية  .31

قامت كرافات المستوعنين في سلفيت بعزل مناعق أثرا  عديدا من بينلا أر ع قرى أثرا  : سلفيت
  ين 5-30دير لو  صبا  يوم االثنين ل وقال شلود عيان من بلدا قديم  تعود لمئات السنين.

راتينأ وهما  ر   يدير كرافات تابع  لمستوعنتي يبدوئيري ويليشمي واصلت التكراح حول قراتين أث
 قلع ي وقرا  يدير سمعاني األثراتان شرق البلدا غرب محافظ  سلفيت.

فيما أفاد شلود عيان من بلدا بروقين أن الزحح االستيعاني يقترب أكثر وأكثر نحو قرا  يقرقشي أو 
مصانع  مار الشمس والقمر شرق البلداأ وأن المستوعنين يقومون باقتحاملا بين فترا وأ رىأ وأن
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أ وهي ملددا  ر لحظ  بالعزل األمتارمستوعن  يأرائيري ال تبعد عنلا الكثير من عشرات ومئات 
 ما قال مزارعون من مدين  سلفيتأ ين الكدار عزل بالكامر  ر   أو قرا   التام من كميع الكلات.

ن مستوعني يأرا ئيري حرموا المزارعين يالشكراي األثرا  الواقع  ما بين الكدار ومستوعن  يأرائيريأ وا 
 من آبارها وأراضيلا الزراعي  والرعوي  ال صب أ وتسببوا ب سائر  بيرا للمزارعين.

بدورل أكد الباحب  الد معالي من سلفيتأ أن االستيعان في محافظ  سلفيت عمر عل  دفن 
وتكراح وت راب مواقع أثرا  عديدا  انت منحوت  في الص ر مثر الكلو أ ومعاصر العنب 

 الزاتون القديم أ والكدران من الحكارا القديم م لصالح بناء وحدات استيعاني  وشق عرق كديدا.و 
 3/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قرار الصليب بتقليص عدد زيارات أهالي األسرى  نالحملة الدولية للتضامن مع األسرى تدي .31

االحتالل اإلسرائيلي يتضامني بشدا قرار  أدانت الحمل  الدولي  للتضامن مع األسرى في سكون : غزا
الصليب األحمر الدولي بتقليم عدد زاارات أهالي األسرى يل  ذوالم دا ر السكون من زاارتين في 

واعتبرت الحمل  في بيان للا يوم االثنين القرار يبالمكحح والظالميأ وبمثاب   الشلر يل  زاارا واحدا.
ن أي قرارات كديدا يعانون ويعيشون حال  من عدم االستقرار عقاب لبسرى وألهاليلم الذين من دو 

 نتيك  اإلكراءات والحواكز األمني  التي يفرضلا االحتالل في أماكن يقامتلمأ ويمنعلم من الزاارات.
وقالت يني الصليب األحمر  مؤسس  ينساني   ان األكدى بل أن تكون قراراتل ييكابي  لصالح األسرى 

ون م يب  لآلمال ومعيب  بحقلمأ وبحق هذل المؤسس  اإلنساني  التي تصدر قرارات وأهاليلمأ ال أن تك
 غير ينساني  ضار   بعرض الحائط معاناا األهالي ومشاعرهم اإلنساني  تكال ذوالمي.

 30/5/2016، فلسطين أون الين
 

   تكثيف االستيطانجل أل ع ألراض فلسطينيةموس  إسرائيلي مسح هندسي  .32
د لمساح  2015قامت اإلدارا المدنيا  لالحتاللأ  الل عام : العيب غنايم  62أ بمسح هندسيا مكدا

فا  الفلسعينيا  المحتلا أ في  عوا يسرائيليا  تمليديا  لضما البؤر االستيعانيا   ألح دونم في أراضي الضا
  ال اصا أ اإلسرائيليا  البعيدا عن يالكتر االستيعانيا ي والستالب المزاد من األراضي الفلسعينيا 

أ من أكر  لتضمالا الحتياعيا األراضي التاابع للمستوعنات اإلسرائيليا . ووفق القانون اإلسرائيليا
أ يكب أن يتما تنفيذ 1999استصدار تصاراح بناء في األراضي التي أُعلنت يأراضي دول ي قبر عام 

ع وم  دأ ما قد يشير يل  تكليز يسرائيليا لبناء موسا فا  الار يا  المحتلا  مسح هندسيا مكدا ثاح في الضا
.  ونياتلا وضع يدها عل  المزاد من األراضي بلد  استيعانيا
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ابق أ فعل   62ويعتبر تنفيذ مسح هندسيا لمساح   نوات السا ألح دونمأ رقمأا قياسيًّا مقارن  مع السا
ا ألراض فلسعينيا  بمساح  2014سبير المثالأ نفاذت سلعات االحتاللأ عام  ألح دونمأ  20أ مسحأ

 ألح دونم فقط. 13أ مسح االحتالل 2013وفي عام 
وعلاق باحب المستوعناتأ درور أتاكسأ الذي قام بتكميع وتحلير مععيات المسح اللندسيا 
لبراضي الفلسعينيا أ عل  ال عوا اإلسرائيليا  يمن اللما أن نفلم أن كلود المسحأ تكاد تكون موكال  

فا  الار  ا يل  حدا فقط يل  عمق الضا ا عن يالكتر االستيعانيا يأ وأيضأ يا  وللمستوعنات الواقع  بعيدأ
بعيدأ لبراضي التي أعلنتلا يسرائير سابقأا ي مناعق حراميأ يالا أنال عل  أرض الواقعأ عمليًّاأ من 
الواضح أنا هذل األرضي هي كزء من احتياعيا األراضي الذي تست دمل يسرائير تدراكيًّاأ 

صلا   للمستوعناتي.لت صا
 31/5/2016، 48عرب 

 
 نفحة" ُيصع دون حراكهم االحتجاجي أسرى ": نادي األسير الفلسطيني .33

-5-30نفاذ األسرى الفلسعينيون في معتقر ينفح  الصحروايي اإلسرائيليأ اإلثنين : القدس المحتل 
 أ حراكا احتكاكيا للتنديد باالنتلاكات التي تمارسلا يدارا السكون ضداهم.2016

  بسكن ينفح يأ 1وأفادت كمعي  ينادي األسير الفلسعينيي بعن األسرى الفلسعينيين في القسم لرقم 
ا عل  نلج المضايقات والقمع الممارس بحقلم.  أشعلوا النار في يحدى الزنازانأ احتكاكأ

 اص   واحدات يسرائيلي  شرعي ل وأوضحت الكمعي  الحقوقي  في بيان للا يوم االثنينأ أن يالمتساداي
أ بقمع األسرى 2016-5-29أ قامت األحد  تابع  إلدارا سكون االحتاللأ وظيفتلا قمع األسرى 

  في سكن نفح أ األمر الذي دفعم للقيام بلذل ال عوا 1  يل  قسم ل4 الل نقللم من قسم ل
من  ولفتت يل  يصاب  أسيران فلسعينيين بحاالت ا تناق يثر استنشاق الد ان المنبعب االحتكاكي .

 النيران.
 30/5/2016فلسطين أون الين، 

 
 سيدمران المسجد األقصى األردنوصمت " ليك"جحسام أبو ليل:  .34

قال الشيخ حسام أبو ليرأ رئيس حزب الوفاء واإلصال أ في األراضي : أحمد صقر - غزا
أ ين يصمتي المملك  األردني  اللاشمي  عن انتلاكات االحتالل 1948الفلسعيني  المحتل  عام 

لي  للكنيستم سيتسببان بايال راب والدماري للمسكد كاإلسرائيلي بحق األقص أ وانضمام يلودا 
يأ حول تعثير وتداعيات انضمام الناشط 21وأضا  في حديب  ام لايعر ي األقص  المبار .
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ت اإلسرائيلي عضوا عن حزب ياللي وديأ عقب استقال  وزار لي  للكنيسكاليميني المتعر  يلودا 
الحرب السابق موشيل يعلون من الح وم  والكنيستأ أن يحمل  التعر  التي تستلد  المسكد 

 األقص  المبار  منذ احتالل مدين  القدسم ستستمر وتتصاعدي.
األردني  اللاشمي  عن ولفت أبو لير يل  أن يالس وت العر ي واإلسالمي الواضحأ وصمت المملك  

االنتلاكات والممارسات اإلسرائيلي  بحق أول  القبلتينم سيدفع نحو زاادا االستلدا  اإلسرائيلي 
وتابع: يالمتعر  غلي  يد ر األقص  ويعر د بدا لل ب ر  للمسكد األقص  في المستقبر القرابي.

 تدعمل في ذل  بش ر أكبري. أراحي أ وبعدما أصبح عضوا في الكنيستم فإنل سيصبح لل ظلر وقوا
وأعرب أبو لير عن  شيتل من وكود ينوع من التسليالت أو التفاهمات بين االحتالل واألردنأ والتي 
بال ش  ستكون نذير  عر عل  األقص أ في الوقت الذي ُيقمع فيل أي نشا  يسالمي بدا لليم 

تستلد  المصلينأ وارتفاع في  مشيرا يل  وكود ياعتقاالت وقرارات يبعاد عن األقص  بش ر يومي
 وتيرا اقتحام المستوعنين لبقص أ وأداء صلوات تلمودي  في ساحاتلي. 

 30/5/2016، 21عربي
 

 فلسطينيا  في الضفة 22 االحتالل تعتقلقوات  .35
مواعنا فلسعينيا  الل  22اإلسرائيليأ امسأ  االحتاللاعتقلت قوات يبراهيم:  امر  -القدس المحتل  

ل ومداهمات شناتلا عل  أر ع قرى شرق مدين  نابلس وهي: بيت فورا  وعزمو  ودير حمل  اعتقا
 الحعب وروكيبأ ومناعق من كنين.

مواعنا من بينلم مواعن  11أكثر من  شملتوقالت مصادر أمني  فلسعيني أ ين حمل  االعتقاالت 
كيب وشقيقين من دير أر ع  شبان من قرا  رو  يل  يضاف وزوكتل من قرا  بيت فورا  شرق نابلسأ 

شبان من بلدا  ثالث أ أمس ما اعتقلت قوات يسرائيلي أ صبا   الحعب ومواعنين من قرا  عزمو .
وأوضحت الشرع   كبر الم بر في القدسأ بزعم قياملم بععن مستوعنتين اثنتين قبر نحو أسبوعين.

يحيأ ما أدى حينلا إلصاب  في بيان للاأ أن الشبان الثالث  نفذوا العملي  في متنزل يارمون هنتس
أ عشرات العائالت في األغوار أمسوأ لت قوات االحتالل اإلسرائيلي    مستوعنتين بكرو  عفيف .

وقال ال بير في  الوسع  والشمالي  بالضف  الار ي أ بحك  يكراء تدرابات عس را  في المنعق .
عائل  من  17 أمسحتالل أ ل  أ عار  دراغم  ين االاإلسرائيلي شؤون االستيعان واالنتلاكات 

عائل  من منعق  المالحأ بلد  التدرابات  25عائل  من الرأس األحمرأ و 14منعق  حمص أ و
 في المنعق . يذ ر أن التدرابات ستسمر لمدا ثالث  أيام. اإلسرائيلي العس را  

 31/5/2016الرأي، عم ان، 
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 الفلسطينيون يطلقون أسبوعا  لكسر الحصار .36
لق الفلسعينيون أمس فعاليات تلد  لكسر الحصار المفروض عل  قعاع غزاأ بالتزامن أعي:  وناي

 مع حلول ذ رى االعتداء عل  السفين  التر ي  يمرمراي.
كاء ذل  في مؤتمر صحفي عقدتل يالليئ  الوعني  لكسر الحصار عن غزا وا عادا اإلعماري في 

لإلعالن عن ياألسبوع الدولي لكسر الحصار ميناء مدين  غزاأ باالشترا  مع عدد من المتضامنين 
ياإلسرائيليي عن غزايأ عشي  االحتفال بالذ رى السادس  لالعتداء عل  السفين  يمرمراي التر ي  رافعين 

 األعالم الفلسعيني .
 31/5/2016الخليج، الشارقة، 

 
 تتراجع وتقلص مساحة الصيد "إسرائيل"غزة:  .37

قرار سلعات االحتالل اإلسرائيلي تقليم مساح  الصيد  اإلنساناستن ر مر ز يالميزاني لحقوق : غزا
المسموح  لصيادي قعاع غزا يل  ست  أميال بحرا  بدالأ من تسع أ اعتباراأ من ال امس من الشلر 
المقبر. وقال نقيب الصيادين في القعاع نزار عياش في تصراح أمسأ ين وزارا الشؤون المدني  

 بالقرار.الفلسعيني  أبلات الصيادين 
واعتبر مر ز يالميزاني في بيان أمسأ أن االنتلاكات الموكل  ضد الصيادين يتعتي في يعار 
يكراءات العقاب الكماعي التي تفرضلا سلعات االحتالل عل  المدنيين في قعاع غزاأ عبر 

 وتشديدل منذ اعتبرت 2000أكتو ر  /استمرارها في فرض حصار شامر منذ التاسع من تشران األول
وعالب المكتمع الدولي يبالتحر  والوفاء بالتزاماتل  ي.2007سبتمبر  /القعاع  ياناأ معادياأ في أيلول

القانوني  تكال الس ان في األراضي الفلسعيني أ  صوصاأ في قعاع غزا إلنلاء الحصار اإلسرائيليي. 
ون الدوليأ أسلم ولم يزل واعتبر أن يعكز المكتمع الدولي وتحللل من الوفاء بالتزاماتل بموكب القان

في تشكيع قوات االحتالل عل  تصعيد انتلاكاتلا الكسيم  والمنظم  لقواعد القانون الدولي 
 اإلنسانيي.

 31/5/2016الحياة، لندن، 
 

من بيت  في فلسطين تدشن حملة المقاطعة الرمضانية "صومك حالل" بدءا   "بي دي أس" حركة .38
 لحم

ي حملتلا BDSللمقاعع  المحلي أ وهي يحدى لكان اللكن  الوعني  ي رام ب: دشنت اللكن  الوعني 
 ألشلر رمضان المبار  ييذانا بانعالق الحمل  لمقاعع  بضائع ومنتكات االحتالل ب اف  أش اللا
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وذل  باالعتصام أمام مقار و الء عدد من الشر ات اإلسرائيلي  في مدين  بيت لحم. وقد تم ا تيار 
نل فيلا اثنان من أكبر موزعي منتكات االحتالل لشر تي يتنوفاي ويتبوزاناي بيت لحم تحديداأ  و 

 للعصير.
وشار  في يعالق الحمل  نشعاء من  اف  الحمالت الفلسعيني  التي تدعو لمقاعع  البضائع 
اإلسرائيلي  من م تلح المدن الفلسعيني . وتشمر الحمل  زاارات ميداني  للمحال التكارا  وومضات 

 ومنشورات في الصحح ومحاضرات وندوات لتوعي  الرأي العام الفلسعيني بعهمي  المقاعع .يذاعي  
و شح منذر عميرا رئيس اللكن  التنسيقي  العليا للكان المقاوم  الشعبي  لمواكل  الكدار واالستيعان 

واحدا  لايالقدس العر يي أن استلال  الفلسعينيين في شلر رمضان وحدل من منتكات شر   يسرائيلي 
 ر يسرائيلي وهو رقم ض م كداأ. مليون شي 15وهي يتنوفاي يصر يل  

مليار  16وبحسب عميرا فإن الفلسعينيين ينفقون  الل عام واحد عل  منتكات االحتالل قراب  
ر. بينما أكثر من نصح هذا المبل  من البضائع للا بدير فلسعيني. وبالتالي ما نقوم بل ليس  شي

نما تدمير االقتصاد الفلسعيني.تعوار االقتصاد ا  إلسرائيلي وحسب وا 
ر أنل و الل الحرب األ يرا عل  قعاع غزا  انت شر   تنوفا اإلسرائيلي  المسؤول  عن توزاع  وذ ا

يوبالتالي ومن  الل حمل  يصوم  أ وكبات غذائي  لكنود االحتالل اإلسرائيلي المشار ين في الحرب
يعكلوا بعد  نشعائر ديني   الل شلر رمضان وال يم ن بالتالي أحاللي سنقول للناس ينلم يمارسون 

وأشار عميرا يل  أنل في السابق  ان الفلسعيني يقول يأنا شو بعثر لحالي عل   .يذل  يفعاراأ حراما
االقتصاد اإلسرائيليي لكن ومع األرقام الكبيرا التي ظلرت يكب عل   ر فلسعيني أن يعر  أنل 

ع االحتالل ينما هو يقاوم االحتالل  اص  وأن المنتكات اإلسرائيلي  هي مؤثر وبمقاععتل لبضائ
 األداا التي ُنضرب بلا من قبر االحتالل اإلسرائيلي.

هي مؤسس  فلسعيني   BDS ما أن عل  الفلسعينيين أن يعرفوا أن مؤسسات المقاعع  وحمل  
ن أهم أدوات المقاوم  الشعبي  مدعوم  من نشعاء العالم في الارب وليس الع س وباتت المقاعع  م

 الفلسعيني  لالحتالل اإلسرائيلي واكب العمر عل  دعملا وتقواتلا.
 31/5/2016، لندن، القدس العربي

 
 بيوت متنقلة تمهيدا  لبؤرة استيطانية جديدة قرب بيت لحم ومصادرة جرارات زراعية .39

من األرض الفلسعيني  بشت  العرقأ يواصر المستوعنون نشاعاتلم التوسعي  لسرق  المزاد  :رام ب
فقد نصب مستوعنون بيتين متنقلين كاهزان عل  أراضي قرا  كب الذيب الواقع  يل  الشرق من 

 بيت لحم.
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وبحسب حسن براكي  ممثر هيئ  الكدار واالستيعان في بيت لحم فإن عددا من مستوعني ازديبار 
انات في أراض تعود لملكيات  اص  وتتبع المقام  عل  أراضي المواعنين في القرا  نصبوا  راف

و شح أن وضع بيوت استيعاني  متنقل  عل  هذل  دونما. 180لعشيرا الزواهرا ومساحتلا اإلكمالي  
قام نشعاء في مقاوم  الكدار ومتضامنون أكانب وأصحاب األرض  أناألراضي يعتي بعد 

هذا يندرج ضمن األعماع االستيعاني   باستصالحلا عل  مدار األسابيع األر ع  الماضي . واعتبر أن
 من أكر توسيع حدود مستوعن  ازديبار بقيادا ما يسم  مسؤول أمن المستوعن  ليفي زوهر.

ن بصور م تلف  فقد استولت قوات  وال ت تلح األوضاع في شمال الضف  الار ي  عن كنو لا وا 
ا ونكلل في قرا  مسلي  كنوب االحتالل اإلسرائيلي عل  اثني عشر كرارا زراعيا واعتقلت مواعن

كنين. وأكدت مصادر لا يالقدس العر يي أن كنود االحتالل اعتقلوا رائد يحي  عبد الكرام عالون  
 ونكلل يحي  بعد اقتحام القرا  ومداهم  ورشتل.

 31/5/2016، لندن، القدس العربي
 

 محكمة االحتالل تصدر أحكاما  "قاسية" بحق ستة أسرى مقدسيين .41
أصدرت المح م  يالمر زا ي التابع  لسلعات : ييلاب العيس أ فاعم  أبو سبيتان  –محتل  القدس ال

االحتالل اإلسرائيلي في القدسأ أح اماأ بالسكن الفعلي بحق ست  شبان فلسعينيين تراوحت بين 
عامين وتسع  أعوامأ بتلم التصدي القتحامات المستوعنين ورشق الزكاكات الحارق  ضد أهدا  

 لي .يسرائي
وذ ر رئيس لكن  أهالي األسرى المقدسيين لا يقدس برسي أن المح م  االحتاللأ أصدرت صبا  يوم 
اإلثنينأ أح اماأ يظالم ي بحق أر ع  شبان عقب يدانتلم بالدفاع عن المسكد األقص  والتصدي 

ابرات أ وتعراضوا لتحقيقات م 2014القتحامات المستوعنينأ حيب اعتقلتلم قوات االحتالل عام 
 غر ي القدس.” المس و ي “االحتالل يشابا ي في مر ز تحقيق وتوقيح 

 30/5/2016، قدس برس
 

 لالستثمار في الشركات الناشئة صندوقا   يطلقالقطاع الخاص الفلسطيني  .41
رواترز: أعلق القعاع ال ام الفلسعيني أمس اإلثنين صندوقا برأسمال عشرا ماليين  –رام ب 

وكرى اإلعالن  الل حفر يعالق الصندوقأ الذي  ي الشر ات اإلبداعي  للشباب.دوالر لالستثمار ف
يأ عن االستثمار في أول ثماني شر ات فلسعيني  ناشئ  لعدد من الشباب في ابتكاريحمر اسم ي

 مكاالت منلا االتصاالت واإلنترنت.
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ينييأ الذراع ق شر ات فلسعيني  وركال أعمال ويصندوق االستثمار الفلسعو ويساهم في الصند
 االستثماري للسلع  الفلسعيني .

ي والمدير العام لبن  فلسعين يال يقتصر دعم ابتكارصندوق ي يداراوقال هاشم الشواأ رئيس مكلس 
المستثمران عل  الدعم الماليأ بر نتعلع أيضا يل  دعم الشر ات الناشئ  من  الل  برات 

الفلسعيني وأحد المساهمين  األعمال وريأ ركر  وقال زاهي. المساهمين وشب   عالقاتلم الدولي ي
وأضا  يهذا الصندوق هو  حقيق . يل في الصندوقأ أن الف را التي تم يعالقلا قبر سنوات تحولت 

 ونحن سعداء بإنكازلي. األوسطاألول من نوعل في الشرق 
 31/5/2016، لندن، القدس العربي

 
  محمد عبد هللال 1967 عام رواية تروي أحداث النكسة يا قدس" "ليس وداعا   .42

يعد األدب الملتزم الذي تنتكل األقالم الفلسعيني  من أقوى الوسائر  : محمد أبو الفيالت - القدس
التي تنقر معاناا الشعب الفلسعيني يل  أكيالل الكديدا التي لم تعاصر الن ب  ثم الن س  وما تالهما 

سعيني  واللكوء الفلسعيني والمكازر التي قامت من أحدابأ لكن هذا األدب غلاب قضي  الن ب  الفل
 بلا العصابات الصليوني  وأدت يل  استشلاد مئات الفلسعينيين عل  الن س  ومعاناتلا.

عاما  رواي  يليس وداعا يا قدسي  71ومن تل  الفكوا أنتج لنا الكاتب المقدسي محمد شاكر عبد ب ل
النزو  واللكوء الفلسعيني في الم يماتأ سواء تل   أ ومعاناا1967التي تروي أحداب الن س  عام 

 .1967التي أقيمت دا ر فلسعين أو  اركلاأ لتكون أول رواي  تتحدب لنا عن مكراات أحداب عام 
وأعلق الكاتب يليس وداعا يا قدسي عل  روايتل ليدلر عل  حق عودا المقدسيين يل  مدينتلم التي لم 

 اأ وعاشوا عل  أمر الركوع يليلا.ينسوها ولم يتمنوا الحياا يال بل
 30/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 عندما يتحول النضال إلى قصيدة  ..كتاب "غزة كما في المجاز" لهيلغا طويل صوري ودينا مطر .43

يليست غزا أكمر المدنأ ليس شاعئلا أشد زرق  من شواعئ المدن العر ي أ وليس : رؤو  قبيسي
وض البحر األبيضأ وليست غزا أكمر المدنأ وليست أرق  المدن برتقاللا أكمر برتقال عل  ح

وليست أكبر المدنأ ولكنلا تعادل تاراخ أم . ألنلا أشد قبحاأ في عيون األعداءأ وفقراأ و ؤساأ 
ألنلا برتقال ملاومأ وأعفال  وشراس . ألنلا أشدنا قدرا عل  تع ير مزاج العدو وراحتلأ ألنلا  ابوسلأ

ونساء بال رغباتأ ألنلا  ذل  فلي أكملنا وأصفانا وأغناناأ وأكثرنا  بال شي و  أبال عفول  وشيوخ 
 كدارا بالحبي.
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بلذل الكلمات من قصيدا يصمت من أكر غزاي لمحمود درويشأ تبدأ هيلاا عوار صوري فصللا في 
تل ودينا معر لمعبوعات هيرست أند  ومباني  ناا لندن  عن غزاأ مدين  المعا -الكتاب الذي أعدا

التي ال يزال ليللا م يماأأ الكراح  ما في الكتابأ السكن المفتو أ اإلرهاب والفاكع  والمقاوم  
أ الحصار واالستثناء والالكئينأ األنفاق والفقر المدقعأ المدين  التي تستدرج اللااتأ وتع ذ واالحتالل

 .االتكاهاتالمكاز يل  أبعد الحدودأ وتحفرل في  ر أذن وعين وفي  ر 
 اتباأ وصحافياأ وأكاديمياأ وعبيباأ من بلدان م تلف  وثقافات م تلف . أرا وا  21الكتاب فصول وضعلا 

حاضر المدين  وعيشلا اليوميأ وقدموا صورا عن معساتلاأ وأهميتلا  رمز للنضال واالصرارأ 
 والكشح عما تمثلل وتضيفل يل  ما في أذهاننا عنلا.

لحاضرأ للدالل  عل  أنلا ليست  ارث  ينساني  يليق بلا المكازأ أو يصوار الكتاب غزا في التاراخ وا
م اناأ للعنح الذي ال معن  لل فحسبأ بر هي فوق ذل   للأ كزء ال يتكزأ من فلسعين التارا ي أ 
 فلسعين الحاضر وفلسعين المستقبرأ وأنلا نموذج حي عن العرق التي ُتسلب فيلا أوعان اآل ران.

أهمي  وصدقي أ أن المسؤولتين عن تحرار الكتاب ناشعتان في حقر  ما يضفي عل  الكتاب
الدراسات اإلعالمي  في كامعتين من أهم مراكز التعليم في العالمأ ولديلما اهتمام في شؤون الشرق 
األوسطأ وقد تكون صل  انتسابلما يل  عائالت ذات كذور فلسعيني أ عامالأ ساعدهما عل  فلم 

 ي  الفلسعيني  بعبعادها الم تلف .المسائر المتصل  بالقض
هيلاا عوار صوري أستاذا مشار   في الثقاف  واإلعالمأ مديرا مر ز يهاغوب  يفور يان لدراسات 
الشرق األدن ي في كامع  نيواور أ وهي باحث  في شؤون التكنولوكيا وسياسات الشرق األوسطأ أما 

 واإلفراقي  لساوب  التابع لكامع  لندن.دينا معر فرئيس  مشار   في مر ز الدراسات العر ي  
 31/5/2016النهار، بيروت، 

 
 غزة : السيسي وليبرمان سيتعاونان ضد  إسرائيليةصحف  .44

قالت صحيف  يمعاراحي اإلسرائيلي  ين النظام الحاكم فاي مصار يشاعر بالرضاا  : الد شر  -القاهرا 
 دور ليبرماان وزااراأ كائير بيتنااي المتشادد أفيحازب ييسارا رئيسيزاء تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ل

وأضاااافت الصاااحيف  أن قائاااد االنقاااالب عباااد الفتاااا  السيساااي يااارى أن وكاااود ليبرماااان فاااي هاااذا  للااادفاع.
المنصااب سيصااب فااي صااالحلأ وساايتعاون العرفااان فااي تضااييق ال ناااق علاا  قعاااع غاازا المحاصاار 

 للمسلحين المتشددين في سيناء. الذي يعد ظليرا لوكستياأ 
ونقلت يمعاراحي عن المحلر والمستشرق السياسي ييلاي أفيادار قولال ين السيساي ر ماا  اان يفضار أن 

مناالأ  ماان وكااود ليبرمااان باادالأ  يتااول  يسااحاق هرتسااوة حقيباا  الاادفاعأ يال أناال يم اان أن يسااتفيد أيضاااأ 
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يشاانلا  ويسااتار وكااودل فااي توعيااد العالقااات بااين القاااهرا وتاار أبيااب فااي مكااال محار اا  العمليااات التااي
وأشار أفيدار يل   الكيش والشرع  المصرا أ بحسب قولل. مسلحو تنظيم الدول  في شمال سيناء ضدا 

أنال يم ان لليبرماانأ الاذي  أن السيسي يتبع سياسات أكثر عدواني  تكال حر   حماس في غزاأ مؤ اداأ 
قعااااع غااازا سااابق وهااادد بضااارب الساااد العااااليأ أن ي صااام المزااااد مااان الماااوارد الماليااا  للتعامااار ماااع 

 والكماعات الكلادي  في الشرق األوسط.
قد تنفذ عملياات اسات بارا  ال تارتبط فقاط بالادفاع عان نفسالاأ بار أيضاا لحمايا   ييسرائيريوأوضح أن 

اسااتقرار أنظماا  متعاوناا  مااع تاار أبيااب مثاار مصاار واألردن ودول ال لاايجأ الفتااا يلاا  العالقااات الساارا  
 العرب هي التي كعلتلم ال يستن رون تعيينل وزارا للدفاع. القوي  التي تر ط ليبرمان بالزعماء

وتااابع المحلاار اإلساارائيلي: يعقااد ليبرمااان العديااد ماان اللقاااءات مااع مسااؤولين عااربأ أكثاار ممااا يتوقااع 
 اإلسرائيليون أنفسلمأ يال أن هذل اللقاءات ظلت مالف  بإعار من الثق  والسرا ي.

يوني بن مناحيمأ ين السيسي غاضاب للاايا  مان نتنيااهو  وعل  النقيض من هذل الرؤي أ قال المحلر
ي اإلساارائيليأ أن 1وأوضااح باان منااحيمأ فااي مقااال نشاارل موقااع ينيااوز  للاادفاع. بعاد تعيااين ليبرمااان وزاااراأ 

السيساااي  اااان يتوقاااع حتااا  اللحظااا  األ يااارا أن ياااتم تعياااين رئااايس حااازب العمااار يساااحاق هرتساااوة فاااي 
نااايأ مضايفا أن مصار قااررتأ علا  ماا يباادوأ الارد علا  تلاا  الح وما  ولايس رئاايس حازب ييسارائير بيت

ال عوا اإلسرائيلي  عان عرااق تعزااز التنسايق ماع السالع  الفلساعيني أ حياب اساتقبر السيساي الارئيس 
وقال: يقرر السيسي االهتماام بعحاد ر اائز مبادرتال  الفلسعيني محمود عباس في القاهرا للذا الارض.

 بين فتح وحماسأ فقام بدعوا وفد من حر   فتح لزاارا القاهراي.والمتمثل  في تحقيق المصالح  
وفي سياق متصرأ قال آيال زاسرأ المت صم في تاراخ الشرق األوسط وأفراقيا بكامعا  تار أبيابأ 

مكاال أوساع للتعااون  ييكااد ين اللد  من وراء مبادرا السالم التي عرحلا السيسي بدعم ساعودي هاو
أكبار وال يقتصار علا  الصاراع  ييسارائيريبيبأ بحيب ي اون االعتمااد علا  بين القاهرا والرااض وتر أ
وأضااا  زاساارأ فااي مقااال لاال فااي صااحيف  ييساارائير اليااوميأ االثنااينأ أن  اإلساارائيلي الفلسااعيني فقااط.

نفساالاأ يذ يناال يم اان ماان  ااالل تلاا  المبااادرا  ييساارائيريأهاادا  المبااادرا المصاارا  ر مااا تفااوق تعلعااات 
ومصاار والسااعودي  وتر يااا يلاا  عقااد زواجأ يشاامر  ييساارائيريالسااتراتيكي السااري مااع تحوااار التحااالح ا

ينشاء قناا اتصال بين تل  القيادات واستمرار التنسيق األمناي بيانلم علا  أعلا  مساتوىأ ضاار ا ماثال 
 باعتماد األردن عل  يسرائير في تزوادل بميال الشرب والااز. 

 31/05/2016 ،"21موقع "عربي 
 
 



 
 
 
 

 

 34 ص             3950 العدد:        31/5/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 ة للعون الطبي للفلسطينيين تعزز سبل التواصل مع المجتمع المحلياألردني .45
أعلقت الكمعي  األردني  للعون العبي للفلسعينيينأ صفحاتلا التفاعلي  عل  منصات فيسبو  وتواتر 

نستارام تحت  وكااءت هاذل ال عاواأ تزامنااأ ماع ذ ارى تعسايس   .map Jordanي راع  األردني ل اسموا 
عشاارانأ لتعزاااز  اادماتلا ال يرااا  بعراقاا  عصاارا أ تضاامن الوصااول لماان يحتاااج الكمعياا  السااادس وال

ألح مساتفيد فاي  800االستفادا من  دمات الكمعي  العبي  والصحي  والعالكي  والتثقيفي أ ألكثر من 
 في الم يمات. مناعق األردن الم تلف   صوصاأ 

 30/5/2016 ،السبيل، عم ان
  

 نهائي خالل شهرينال ".. واالتفاقإسرائيل"القات مع ا نزال نناقش تطبيع العمأنقرة:  .46
نائب رئيس الوزراء التر ي نعمان  أ أنرواترز الأ عن و ال قأ ن31/5/2016 ،الحياة، لندننشرت 

يعقدون مزاداأ من االكتماعات لتعبيع  ييسرائيريقورتولموش قال أمس ين مسؤولين من تر يا و
نل تمت تلبي  شرعين من شر  وأوضح أمام الصحافيين  و  أنقرا الثالث  إلحياء العالقات.العالقاتأ وا 

للحصار عن قعاع غزا هو أمر ملم للتعبيعأ علماأ أن  ييسرائيريبعد اكتماع للح وم  ين رفع 
 استبعدت ينلاء الحصار البحري والكوي عل  القعاع. ييسرائيري

أ عباد الارحمن العلاراوي  أاغاز أ نقاالأ عان مراسالل فاي 31/5/2016 ،فلسـطين أون اليـنوأضا  موقاع 
السفير التر ي لدى السلع  الفلسعيني  مصعف  سارني   شح لصحيف  يفلسعيني النقاب عن أنل أن 

يسايتم اإلعااالن عاان التوصاار التفااق نلااائي بااين الكانااب التر ااي واإلسارائيلي  ااالل أقاار ماان شاالرانيأ 
ساتمرا حتا  اللحظا  إلعاادا التعبياع االتفاق عل  عدا نقا  ومواضيع في اللقااءات الم أنل تما  موضحاأ 

  بين العرفين.
وقال السفير التر ي: ينل سيتم اإلفصا  في القرااب العاكار عان نقاا  االتفااق التاي تام التوصار يليلاا 

وشدد علا  أن  في المفاوضات التر ي  اإلسرائيلي  من  الل وزارا  اركي  تر يا ونظيرتلا اإلسرائيلي .
 عاناا س ان قعاع غزا حاضرا عل  عاول  المفاوضات.قضي  الحصار اإلسرائيلي وم

 
 مليون دوالر 1.5قطاع غزة بـ  مستشفياتعن دعم  تعلنتركيا  .47

لتلبيا  االحتياكاات العارئا   أملياون دوالر 1.5غزا: أعلنت تر يا أمس عان دعام مشاافي قعااع غازا باا 
ل برفقاا  و ياار وزارا فااي القعاااع الصااحي فااي غاازا. وأعلاان الساافير التر ااي  ااالل مااؤتمر صااحافي عقااد

الصح  في غزا في مستشف  الشفاءأ أن المشروع تشر  عليل منظما  الصاح  العالميا  بالتنسايق ماع 
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أشالرأ باإلضضااف   6مستشاف  فاي القعااع لمادا  13وزارا الصح  وياألوناروايأ وسايوفر الوقاود الاالزم لاا 
 يل  توفير عدا أصنا  من األدوي  الالزم  لرعاي  المرض .

 31/5/2016 ،العربي، لندنالقدس 
 

 "األونروا" في غزة لمدارس كهربائيا   مولدا   43برنامج "الفاخورة" القطري يتبرع بـ  .48
أ فاي المادارس ال اضاع  إلشارافلاأ  لر ائيااأ  مولاداأ  43غزا: أعلنت و ال  ياألونرواي أنلا قامت بتر يب 

سلام من يبرناامج الفا ا ورا القعاريي التاابع لمؤسسا  يالتعلايم بتموار من دول  قعر. وقالت ينل بتبرع وا 
 مدرس  تابع  للا بمولدات  لر ائي  كديدا و بيرا الحكم. 43فوق الكميعيأ يتم تزواد 

مالياين ونصاح الملياون دوالرأ  4حاو نوأشارت يل  أنال مان  االل هاذا المشاروع الاذي ساتبل  تكاليفال 
  تلح أنحاء قعاع غزا.مدرس  في م 43تنفذ ياألونرواي أعمال يصالحات وصيان  في 

 31/5/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 فلسطينإجماع عربي على ضرورة دعم مشكلة عمال  :لكويتيةاوزيرة الشؤون االجتماعية  .49
أكدت وزارا الشؤون االكتماعي  والعمر ووزارا الدولا  لشاؤون الت عايط والتنميا  الكواتيا  هناد الصابيح 

المااؤتمر الساانوي لمنظماا   أماااممشاا ل  عمااال فلسااعين  عر ااي علاا  ضاارورا دعاام يكماااعأمااس يوكااود 
وقالات الصابيح فاي تصاراح لو الا  األنبااء الكواتيا   الياوم لأماس ي. أعمالالالعمر الدولي  الذي تنعلاق 

 ينالماااؤتمر ي أمااامل ونااا  بعااد اكتماعلااا مااع وزراء العماار العااارب لتنساايق مواقااح المكموعاا  العر ياا  
نظرائلم من م تلح دول العالم  أماممفروض عل  عمال فلسعين الوزراء سيضعون تبعات الحصار ال

 ي.أيضاأ لحثلم عل  ضرورا حر هذل المش ل  التي تتر  تبعات ليست فقط اقتصادي  بر اكتماعي  
 31/5/2016 ،السياسة، الكويت

 
 فقط من الدعم المطلوب %50: حصلنا على األونروا .51

الو الا  تم نات مان  فاض العكاز المااالي  أن رانباول  وناروا بييارألعلان مفاوض عاام و الا  اأ  :رام ب
في مؤتمر صحفي عقدل  أوقال  رانبول مليون دوالر للعام الحالي. 74 يل مليون دوالر  81لديلا من 

 أنمااس االثنااينأ أفااي عمااان  أعماللاااعلاا  هااامش اكتماعااات اللكناا  االستشااارا  للو الاا  التااي باادأت 
 د من الدعم و  اص  مع بداي  العام الدراسي المقبر.حشد مزا يل ما زالت بحاك   األونروا
بحصاااف  التااي ات ااذتلا  األمااوالهااذا الت فاايض كاااء نتيكاا  لإلكااراءات التقشاافي  وتوظيااح  أن وأوضااح
 يلا  وأشاار في ظر تراكع الدعم الدولي المقدم للمنظم  التي تواكال احتياكاات تفاوق قادراتلا. األونروا
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الماضي ينداء عوارئي للدول المانح  للمعالب  بدعم موازنتلا بنحو  المنظم   انت قد وكلت العام أن
حصاالت علاا   أنلاااالفلسااعيني أ غياار  واألراضاايولبنااان   مليااون دوالر لاادعم عملياتلااا فااي سااورا 415

 حكم التحديات المالي  الكبيرا التي تعاني منلا المنظم . يل من الدعم المعلوبأ ما يشير  50%
مان عادد الالكئاين الفلساعينيين فاي  %20لاح الكائ فلساعيني يشا لون أ 120نحاو  أنو ين  رانباول 

 يلاا لفااا أ 45و األردن يلاا  لفاااأ أ 16دول مكاااورا ماانلم  يلاا السااورا  وتوكلااوا  األراضاايغااادروا   سااورا
منلم يعيشون فاي منااعق دمشاق  %80يزال  امفيما  مثر تر يا ومصر. أ رى دول  يل لبنان والباقي 

مان  %80 أصارمان  %60ي أنوتاابع المفاوض    معيشاي  واقتصاادي  صاعب .وما حوللاا وساط ظارو 
 شردوا دا للاأ بش ر زاد من احتياكاتلم لل دماتي.  الفلسعينيين الذين بقوا في سورا

هااااو اساااااتدام   اااادماتلا المقدماااا  لالكئاااااين  األوناااارواالااااذي يواكاااال منظمااااا   األكباااااريالتحاااادي  أنواكااااد 
واسااتمرار الحااروب  واألمناايوسااط غياااب االسااتقرار السياسااي الفلسااعينيين فااي م تلااح دول المنعقاا  

 والصراعات والنزاعات فيلاي.
مان م ااو   أثاارلوبالنسب  للتعديالت التي أد لتلا الو ال  عل  برنامج المؤن لالحص  الاذائيا   وماا 

دب لدى الالكئينأ قال  رانباول يناتفلم قلاق الالكئاينأ نفلام بشا ر عمياق راباتلم مان أي تايار قاد يحا
علاا  الباارامج المقدماا أ وناادر  أن ساابب القلااق والراباا  ال يبااات السياسااي  التااي تعاارض للااا الالكئااونأ 

وشدد عل  أن  وسيلمسون ذل  بعنفسلمي. لكن نقول للم ين البرهان سي ون بعن التاير سي ون ييكابياأ 
للحصاول علا  هد  التايير يالحرم عل  حفظ  رام  الالكئين من  الل ينلاء وقوفلم في عاوابير 
اسااتمرار الو الاا   الااذاءأ وماانحلم حاق ا تيااار وشاراء المااواد الاذائيا  التااي تناساب احتياكاااتلميأ مؤ اداأ 

 في عمللا ما دامت قضي  الالكئين الفلسعينيين بدون حر سياسي.
 31/5/2016 ،القدس، القدس

 
 "إسرائيل"ساندرز إلى نزاع مع كلينتون حول  ":لوس أنجلوس تايمز" .51

قراعي بيرني ساندرز بدأ يادفع و حيف  لوس أنكلوس تايمز أن المرشح المحتمر للحزب الديمأوردت ص
بحز ل نحو صراع برامكي بشعن الصاراع العر اي اإلسارائيليأ وهاو ماا سيضااط علا  هايالري  لينتاون 

قراعي و وأشارت الصحيف  في تحلير للا يل  أن الحازب الاديم للتعامر مع انقسام متزايد دا ر الحزب.
وح ومتلاااأ لكان هااذ اإلكمااع باادأ يضااعح  ييسارائيريعلاا  دعاام  مكمعااأ  أولمادا عوالاا  أألمرا اي  ااانا

  الل السنوات األ يرا.
أ و اذل  قلاق وساط ييسارائيريوأوضح التقرار أنل وقبر أر ع سنوات ظلر توتر باين اإلدارا األمرا يا  و

عينيينأ باإلضاااف  يلاا  غضااب الاارئيس تكااال الفلساا ييساارائيريقراعيين الليبااراليين بشااعن سياسااات و الااديم
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قراعيين العام الماضي عندما  اعب رئيس الوزراء اإلسرائيلي و األمرا ي بارا  أوباما و ثير من الديم
وأضااافت الصااحيف  أن حكاام  مكلااس النااواب األمرا ااي وانتقااد الصاافق  النووياا  بااين واشاانعن وعلااران.

أ ييسارائيريمن الليبراليين عان  أبعد  ثيراأ  2014ام األضرار البشرا  في العدوان اإلسرائيلي عل  غزا ع
يظلاار  أقراعيو و ثير من قادا الحزب الاديم أهذل التوترات ال تفضر هيالري  لينتون من رغم باللكن 

 .ييسرائيريأي عالمات عل  ضعح مساندا 
  ماااان شاااابابل فااااي بااااؤرا اسااااتيعاني  يساااارائيلي اليلااااودي الااااذي قضاااا  شاااالوراأ  أوأشااااارت يلاااا  أن ساااااندرز

لمعاملاا   تعباار آراؤل عاان أف ااار اشااتراكي  دا اار الصااليوني أ وقااد تحاادب عاادا ماارات داعياااأ  أل يبااوتز 
وأورد التقرار أن ساندرز است دم حقال فاي تعياين كازء مان عضاوي  لكنا   ي للفلسعينيين.يأكثر ينصافاأ 

هااو كاايمس قراعيأ وا تااار رئاايس منظماا  عر ياا  لحقااوق اإلنسااان و و الباارامج وال عاا  فااي الحاازب الااديم
 اإلنساني ي في عدوانلا عل  غزا. بارتكاب يكرائم ضدا  ييسرائيريزغبي الذي سبق أن اتلم 

 %100يناال مؤاااد  وأشااار التقرااار يلاا  أن ساااندرز قااال فااي مقابلاا  مااع صااحيف  تااايمز البراعانياا  مااؤ راأ 
لم تحترم  أا عوال ولمد أفي الوكود وحماي  نفسلا من ياإلرهابيأ لكنل يعتقد أن أمرا ا ييسرائيريلحق 

أنل يذا  ان للشرق األوسط أن يتمتع بسالم دائمأ فيكب معامل   الشعب الفلسعيني  ما يكبأ مضيفاأ 
 الفلسعينيين باحترام وبحرم عل   رامتلم.

ورفاااض مستشاااارو  لينتاااون مناقشااا  هاااذل القضاااي  يلحساساااي  أي  عاااوا ر ماااا تثيااار التاااوتر ماااع مؤاااادي 
نت ابيااا  اقترحاااوا فاااي بياااان أن تقااااوم  لينتاااون أي تعااادير علااا  سياسااا  سااااندرزيأ لكااان قاااادا حملتلاااا اال
 المتشددين دا لل. ييسرائيريالحزب حت  ال تاضب مؤادي 

 30/5/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 ثلث األمريكيين يعتقدون أن مقاطعة االحتالل "مبررة" .52
أكبار فاي كامعاات   مااأ بادأت مقاععا  دولا  االحاتالل الصاليونيأ تكتساب ز : تركم   اص  أواشنعن

ماااان العلباااا   %40ماااان العااااالب األماااارا يين و %33الواليااااات المتحاااادا والمملكاااا  المتحااااداأ يذ يعتقااااد 
وبحسااب دراساا  كدياادا أكرااات فااي الواليااات  البراعااانيين أن المقاععاا  هااي وساايل  مشااروع  للضاااط.

ت الدراسااا  يلااا  نتاااائج واساااتند المتحاااداأ فاااإن ثلاااب األمااارا يين يعتقااادون أن مقاععااا  ييسااارائيري مباااررا.
ييساارائيري فااي الكامعااات لاام تااؤت ثمارهااا فااي  للمقاععاا  ضاادا  BDSاسااتعالع أظلاار أن نضااال حر اا  

 كميع أنحاء العالم يال أنلا تكتسب النكا  لدى الرأي العام في أمرا ا و راعانيا.
يااات شاا م شاامللم االسااتعالع فااي الوال 1,100وُيظلاار االسااتعالع الااذي أكاارال معلااد آيبسااوس بااين 

يعتقاادون أن مقاععاا  ييساارائيري مباارراأ وفااي اسااتعالع مماثاار فااي المملكاا  المتحاادا  %33المتحااداأ أن 
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مان أفاراد العينا  باعن مقاععا  ييسارائيري هاو  %40 ان أكثر يثارا للقلق بالنسب  لالحتاللم حيب وافاق 
 عمر مشروع.

 30/5/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بالرئيس؟ طاحةلإلماذا وراء ترويج خطة  .53
 هاني المصري 
ل رئيس التحرارأ الكاتب والصحافي المعرو  ديفيد  قال موقع يميدل ييست آيي في تقرار أعدا
هيرستأ ين هنا   ع  يشار  في يعدادها  ر من اإلمارات ومصر واألردنأ تسع  إلحالل محمد 

فلسعيني . وكاء في دحالن بدال من الرئيس محمود عباس في رئاس  السلع  ومنظم  التحرار ال
التقرار يأنا اإلمارات أعلعت تر أبيب عل  ال ع أ فيما سيقوم دحالن والدول العر ي  الثالب بإعالع 

 السعودي  عل  ال ع  حين اكتماللاي.
وإلععاء مصداقي  لما ورد في التقرار البراعانيأ نقر هيرست تعكيدات عل  وكود ال ع  عن 

رض ض أنا ال ع  تقوم عل  عزل عباس من  الل مصدر فلسعيني بارز ومسؤول أردن يأ وشض
االنت ابات التشراعي  ليراد للا أن تكون انت ابات لبرلمان الدول  وليس للمكلس التشراعي للسلع   
التي ستعقد هذا العام ضمن  عوات عدا تشمر التوصر يل  مصالح  دا ر حر   فتحأ وهذا يم ن 

المسؤول الفلسعيني من  الل ياعتقاد دحالن بعنا هنا   أن يحدب  ما كاء في التقرار نقال عن
 ياران متوفران لتحقيق هذل المصالح أ يما باستقال  عباس وهو أمر مستبعدأ أو أن يقوم األردن 
بعملي  مصالح  بين دحالن وعباس تحت ذراع  تقوي  حر   فتحأ ثم االتفاق مع يحماسي عل  عقد 

 ال عوا الثالث  هي يعادا تش ير السلع  قبر يكراء االنت اباتي.انت ابات رئاسي  وتشراعي أ تليلا 
وانقر هيرست عن المسؤول الفلسعيني أن يدحالن ال يرغب في هذل المرحل  تقديم نفسل للرئاس أ 
وللذا سيحاول ترشيح نفسل رئيسا للبرلمانأ وهو منصب يعتقد أنل قادر من  اللل السيعرا عل  

ن يراد منصب الرئاس  لناصر القدوا مع أن اإلسرائيليين يفضلون أحمد الرئاس يأ واتابعأ ين يدحال
قراعيأ مع العلم أن دحالن يعتقد أنل قادر عل  التعثير عل  الركلين.  ما تقوم ال ع  أيضا عل  

 يضعا  وا  ضاع يحماسي.
من الواضح أن  اتب التقرار استند يل  وقائع عديدا صحيح أ مثر تدهور عالقات عباس مع 

إلماراتأ والكفاء الذي أحا  عالقاتل مع األردن ومصر عل   لفيات م تلف أ منلا ما يتعلق ا
برفضل للنصائح بمصالح  دحالنأ وال ال  حول  يفي  التعاعي مع القضي  الفلسعيني  في مكلس 
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األمنأ وغيرل من المؤسسات الدولي أ و يفي  التعاعي مع االعتداءات عل  األقص أ و صوصا 
 صب الكاميرات الذي تراكع األردن عنلا بسبب االعتراضات الفلسعيني .مسعل  ن

ولكن هيرست تسراع أو وقع في فخ ُنِصبض لل بحديثل عن  ع  اإلعاح أ ألنل يذا  انت هنا  مثر 
هذل ال ع أ فلماذا يتم الحديب عنلا من مسؤول أردني لوسائر اإلعالم؟! يال يذا  ان اللد  الضاط 

ر عل  عباس وابتزاز  لأ أو اإلسراع في  شح ال ع  قبر أن تتبلور وتكتمرأ األمر الذي يفسا
 تصراحات مسؤول فلسعيني بارز وردت آراؤل في التقرار.

ين تسراب األنباء باض النظر عن النوايا واألهدا  عن ي ع  اإلعاح ي يساعد أو يستلد  حرق 
 دحالن أكثر ما يستلد  اإلعاح  بالرئيس أبو مازن.

ضعح هذل ال ع  المزعوم  في أن دحالن سيبق   ارج اللعب  ما دام  ارج يفتحيأ وفي  تكمن نقع 
ظر يصرار أبو مازن عل  عدم مصالحتلأ وفي تضمنلا لسعي دحالن تبوء منصب رئيس المكلس 
التشراعي ليقصد البرلمان  في البداي  ألن ذل  يعزز دور المنظم  عل  حساب السلع أ ووضع 

م بل بالرغم من أنل ينقر في م ان آ ر من التقرار نقال عن المسؤول األردني رئيس يستعيع التح 
بعن يقائم  ضعح دحالن عوال يأ يفلو ال يحظ  بشعبي  بين الفلسعينيينأ ومتلم بالفسادأ وعل  
عالق  بالم ابرات اإلسرائيلي أ وعالقتل معدوم  يصفري مع عباس الذي يرى في دحالن تلديدا رئيسيا 

 تليأ يضاف  يل  وكودل وعملل  ارج مناعق السلع .عل  رئاس
ف يح في ظر  ر نقا  الضعح هذل يعمح لكي ي ون رئيس المكلس التشراعي لالبرلمان  بعد 
االنت اباتأ التي ال يعر  أحد مت  ستعقد وال يبدو أنلا بوارد أن تعقد قراباأ يضاف  يل  أن هذا 

حصول عليلأ أو دعم من األغلبي  التي ليس من المنصب يحتاج يل  توافق وعني غير محتمر ال
السلر أبدا أن يحظ  بلا دحالنأ و صوصا أن ال ال  ليس محصورا في يفتحي بين عباس 
ودحالنأ بر هنا  دعم قوي لموقح عباس من دحالن من أغلبي   بيرا في صفو  حر   فتح 

 ومراكز النفوذ في السلع أ  صوصا األكلزا األمني .
ار أن األردن بعد موازن  السلبيات واإليكابيات يقرر التوقح عن تنفيذ هذل ال ع ي وكاء في التقر 

بحسب المسؤول األردنيأ وهذل العبارا األ يرا تكعر  ر الحديب عن  ع  اإلعاح  تنلار من 
 أساسلا.

المؤسح في  ر هذل الح اي  التي بلا من الحقائق مثلما بلا من التلفيق أن مصير أهم منصب 
ي ومسعل  ب عورا ما بعد الرئيس عباس يكري حر رموزها وعالسملا في أروق  وعواصم فلسعين

عر ي  ودولي أ وبمشار   يسرائير  العب رئيسيأ وذل  ألن الشعب ماياب والفصائر عاكزاأ 
فاالنت ابات ال تعقد في مواعيدهاأ ومؤسسات السلع  والمنظم  مشلول  وتتآكر باستمرارأ وتعاني من 
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الستئثارأ بينما االنقسام يتعمق أفقيا وعمودياأ واكعر التد الت ال اركي أ و صوصا التفرد وا
اإلسرائيلي أ أكبرأ ليصر االنقسام والشرذم  يل  مناعق كديداأ لدرك  كعلت أوساعا تتصور أو 
ر بعن الم رج ي من في يحياء يال يار األردنيي أو تبني يالكونفدرالي يأ وفي هذا السياق قدمت  تصوا

 عرائض تعالب بذل أ وعرائض أ رى تنفي وترفض.
وتتناس  هذل األوسا  أن يسرائير التي قتلت  يار يقام  الدول  الفلسعيني  قتلت قبلل ال يار األردنيأ 
وكعلت ال وكود حاليا وحت  يشعار آ ر ألي  يار أردني أو فلسعينيأ بر ينا ال يار الوحيد 

 يار الحر اإلسرائيلي أحادي الكانب الذي تسع  يسرائير  الموكود والكاري تعبيقل عل  األرض هو
لتمرارلأ والمفترض حشد  ر الكلود الفلسعيني  والعر ي  إلحباعل بدال من فتح معار  دا لي  كديدا 

 أردني . –فلسعيني  وفلسعيني   -فلسعيني  
مح بتمرار وحت  يمرا الحر اإلسرائيليأ يكري العمر من أكر تسويقل من  الل حر يقليمي يس

تنازالت  برى من شعنلا يذا حدثت أن تنلي القضي  الفلسعيني أ بينما القيادا الفلسعيني  ال تراد أو ال 
تستعيع تمرار هذل التنازالت من دون تشكيع وغعاء عر ي في ظر المتايرات والحقائق الكديدا التي 

فلسعيني  هي القضي  المر زا  غيارت قائم  األولويات والم اعر في المنعق أ فلم تعد القضي  ال
لبم  العر ي أ ولم تعد يسرائير عدوا وال  عراأ أو ليست العدو األول وال عر األساسي عل  شعوب 

 ومصائر المنعق .
مأ بر سي ون أضعح منل أيا من ي نأ لذل   م أكثر مما قدا ال يستعيع من سي لح أبو مازن أن يقدا

 ام عداأ بحيب ي ون هنا  رئيس لايفتحي وآ ر للمنظم  ُتعر  أف ار مثر توزاع مناصبل عل  أش
وثالب للسلع / الدول أ مع أن توزاع السلعات عل  أش ام عدا في ظر الحال  الفلسعيني  الراهن  
وما تع سل من تيل وفقدان ال يارات والبدائر وضعح المؤسس  يل  حد الشلر وتاييب الشعبم هو 

رذم  واالنقسامأ فاألمر الحاسم ليس من سي لح أبو مازنأ بر أسرع عراق للمزاد من االنليار والش
ما هي الرؤي  وما هو العراق الذي يحتاج الفلسعينيون للسير فيلأ لكي تسير السفين  الفلسعيني  

 يل  بر األمان.
 31/5/2016األيام، رام هللا، 

 

 جديد مأزق نتنياهو في  .54
 منير شفيق

برضتب يقول بيت من الشعر العر ي ذهب مذهب األ ذا أضدب تضِد / وا  بضلضتب باضض الحماُم عل  الوض مثال: ييذا أقب
 بالض الحماُر عل  األسِدي. 
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م واالنتصارأ  ما في حال   والمعن  هنا واضح في الحالتينأ في حال  االزدهار والنلوض والتقدا
 التراكع واالنحعا  واللزائم واالن سار. 

اد والكماعات والدولأ حين ُتقِبر األمور في مصلح  ففي الحال  األول أ وهي تنعبق عل  األفر 
نكاحلم وتوفيقلم. وقد تصر يل  حدا أن يبيض الحمام عل  الوتد. وهو من ال ير الذي ُيشبل 

 المحال. 
ِبر األمور في غير ما  و ذل  الحال  الثاني أ حين تبدأ المصائب تتالحق الواحدا بعد أ رىأ حين ُتدب

والدول. وقد تصر يل  حد أن يبولا الحمار عل  الليب الضرغام وهو من  يشتلي األفراد والكماعات
 السوء الذي ُيشبُل المحال. 

هاتان الحالتان مراتا عل  الوضع الصليوني. ف انت مرحل  االنتداب البراعاني عل  فلسعين 
الصليوني واحتالل فرنسا و راعانيا أغلب البلدان العر ي أ ومن بعدها مرحل  ما بعد قيام الكيان 

وصوال يل  نلاي  القرن العشران. وهي المراحر التي تمثلت باإلقبال عليل حت   اد الحمام يبيض 
 عل  الوتد. 

في لبنان ثم  2006أما الحال  الثاني أ التي هو اآلن فيلا وال سيما منذ هزامتل في حرب تموز/ يوليو 
ع غزاأ مع هزام  االحتالل في قعا 2014و 2012و 2009/ 2008هزائمل العس را  في حروب 

أ وفشر مشروع المحافظين 2008األمرا ي للعراق وأفاانستان واالنليار االقتصادي العالمي لعام 
 الكدد للشرق األوسط الكديد. ينلا مرحل  اإلدبار والتي ي اد يبول فيلا نتنياهو عل  نفسل. 

مستوى المعنويات العام  اللابع   من يتابع بدق  أ بار الكيان الصليوني الدا لي  سواء أكان عل 
 في كيشل أم مكتمعل. 

وهنا ي في مشلدان: مشلد الشاب الفلسعيني وهو يواكل كنديا في كنوب فلسعين فيما الكندي 
يلرب منل ومن س ينل حامالأ سالحل الناري. أما المشلد الثاني فحال العوارئأ أو ما يشبل حال  منع 

ل في تر أبيب عوال سبع  أ يام بعد عملي  نشعت ملحم المتواضع  بقتر اثنين وهروبل وعدم التكوا
العثور عليل يالا بعد أسبوع. و ان ذل   افياأ ليلتزم س ان تر أبيب بيوتلم يل  أن ُي تشح نشعت ملحم 

 وُيقتضر  ارج تر أبيب. 
  الوزاري اللش مما يتر  سياس االئتال ثم أضح ما يدور من صراعات دا لي  حت  عل  مستوى 

الح وم  مت بع  مرتب   في مواكل  االنتفاض أ أو معالك  المش الت التي تواكللا  ر ح وم . 
هذا يل  كانب تدافع أ بار الفسادأ و ان آ رهاأ وليست األ يراأ الفضيح  التي لحقت بوزار 

 الدا لي . 
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الدالل  عل  أن وتسرابل قبر أسبوع من األمثل  ذات  2014ولعر تقرار مراقب الدول  حول حرب غزا 
الكيان الصليونيأ ال سيما ح وم  نتنياهو وكيشل قد د لوا حال  اإلدبار. فضال عن تدهور 
 عالقاتلم ال اركي  بحماتلم وحلفائلم الدوليينأ وعن سلبي  الرأي العام الار ي تكال سياسات نتنياهو.

ع حماسأ وتراكع عن لقد كاء في التقرار المذ ور ما يفيد بعن نتنياهو يت اذل في الحرب م
محار تلاي. األمر الذي وكال صفع  قويا  عل  وكل نتنياهو وال سيما أمام حلفائل الذين يزايدون عليلأ 

 فيما يحاول أن يظلر بعنل أكثر منلم صالب  وتعرفا. 
في مكال ات اذ  2014وأشار التقرار يل  أن ي فاقات  عيرا وقعت في حرب يالكر  الصامدي عام 

أ ال سيما في اكتشا  األنفاق التي االست بارا أو عرق تنفيذهاأ  ما في مكال المعلومات  القراراتأ
 وصر بعضلا مئات األمتار دا ر األراضي التي تحت سيعرا الكيش الصليوني. 

وهذا بالعبع مكرد كزء مما ورد في التقرار أي الكزء العافي في البحر من كبر الكليد. فلنال  
ل يل  عل  سبير المثال ال لزام  العس را  التي ُمِنيض بلا اللكوم في أسبوعيبل األوليبن. ولماذا تحوا

 يوما. وقد ُحِسمضت نتائكلا منذ األسبوعيبن األوليبن. 51القصحأ وأدام الحرب 
المسؤولي  التي يوكللا التقرار عن األ عاء والنواقم تقع أول ما تقع عل  عاتق نتنياهوأ باعتبارل 

نلائلاأ يل  كانب مسؤوليتل اإلدارا  عن الكيش. رئيس الوزراء و  المسؤول المباشر عن قرار الحرب وا 
 األمر الذي يزاد من عرج نتنياهو الذي أصبح يوصح بالبع  العركاء. 

ل التقرار يل  تحمير مسؤولي  رئيسي  يل  موشيل يعلون وزار الدفاعأ  وهنال  يل  كانب نتنياهو يتكا
ل  بيني غاتس و ان رئيس  عل  قعاع غزا.  2014أر ان الكيش في حرب  وا 

وهؤالء أصبحوا اآلن تحت مرم  االنتقادات الشديدا سواء تل  التي كاءت من األحزاب والتكتالت 
يعالبون بنشر التقرار بالكامرأ  األ رون المنافس  والصحاف  أم من أهالي القتل  من الكنود. وقد را  

 عل  لبنان.  2006التي حققت في حرب  وتش ير لكن  تحقيق مثر لكن  فينوغراد
ملم دان حالوتس رئيس أر ان الكيش  و ان من نتيكتلا اإلعاح  بعدد  بير من الكنراالت وفي مقدا

 في حينلأ ووزار الدفاع عمير بيرتس. 
 و انت بداي  السقو  السياسي لرئيس الوزراء السابق ييلود أولمرت. 

لزلزال الذي يضرب في الكيان الصليوني اآلن. وقد أصبح البعض را  يسماي تقرار المراقب بعنل ا
 نتنياهو وح ومتل عل  شفا شفير أو اللروب إلعادا االنت ابات. 

صحيح أن نتنياهو سيحاول اإلفالت من نتائج هذا التقرار. وصحيح أن ثم  ظروفا أشدا  عورا 
زم  والتناقضات. ولكن ما تحيط بالكيان الصليوني في هذل المرحل . مما يالاب المير لتلدئ  األ
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يكب أن ير از عليل هو التعكد في تقدير الموقح أن ح وم  نتنياهو وكيشل والوسط السياسي 
 والوضع الدا لي في أزم  عميق أ  ما أن الوضع الدولي للكيان الصليوني في أزم  عميق   ذل . 

ان راعلا وتواحدها في هذا ما يكب أن تدر ل قيادات الفصائر الفلسعيني  لي ون حافزا عل  
االنتفاض  للذهاب بلا يل  العصيان المدني الشعبي السلمي الذي سيفرض يل  كانب ما تمارسل 
االنتفاض  من أش ال مقاوم  عل  نتنياهو وكيشل االنسحاب من القدس والضف  الار ي  وتف ي  

عالق  ر األسرى وف  الحصار عن قعاع غزا  . المستوعناتأ بال قيد أو شر أ وا 
 موازان القوى وأزم  الكيان الصليوني تسمحان بتحقيق هذل األهدا  بإذن ب.

 30/5/2016، "21موقع "عربي 
 

 ... تنازالت مسبقة!!الفرنسيةالمبادرة  .55
 راسم عبيدات

والتي هي مكموع  أف ار  * المتابع للتلافت العر ي والفلسعيني عل  ما يسم  بالمبادرا الفرنسي أ
اإلسرائيلي لبراضي الفلسعيني  المحتل أ في حين  لالحتاللبعنلا ستضع حداأ  ليس أكثرأ يعتقد

األراضي العر ي  األ رى مثر الكوالنأ هنا  ما هو مراب ويعبخ لير ط مصيرها بنتائج الحرب 
 أووفي الحديب عنما يسم  بالمبادرا الفرنسي أ نكد بعن من يدفع ثمن قبول  العدواني  عل  سورااأ

 عل  تل  المبادرا هو الشعب الفلسعيني من كيبل ومن حقوقل الوعني  المشروع . ائيريسر موافق  
 أو اإلسرائيليأ -وقبر الاوم في كوهر ما هو معرو  من أف ار فرنسي  لحر الصراع الفلسعيني

سرائيرأ فالكميع يتذ ر كيداأ عندما  باألحرى يعادا يعالق المفاوضات بين السلع  الفلسعيني  وا 
بدول   لالعترا  2014سلع  الفلسعيني  تنوي التقدم لمكلس األمن الدولي في  انون أول/ انت ال

فشلت في تامين األصوات التسع  من اكر التصوات  أنلافعدا عن  أاالحتاللفلسعين دول  تحت 
بحيب لم يعد  عل  القرارأ لعبت فرنسا دور العراب في تفرا  المشروع الفلسعيني من كوهرلأ

 ومع ذل  رفضتل أمرا ا. أاالسميال من  الل فلسعينياأ 
تش ير لكن   يل لقاء باراس  أوفلنا  بعض الحالمين بعن يفضي مؤتمر  وما أشبل اليوم بالبارح أ

معتقداأ بعن    عل  غرار اللكن  الدولي  التي تش لت للتفاوض مع ايران حول مشروعلا النوويأ1+5ل
فإيران  ان   ر الظرو  واألوضاع والمععيات م تلف  تماماأأف لديل من أوراق القوا ما ملكتل ايرانأ

رادا سياسي  وثبات عل  مواقفلاأ لديلا الكثير من أوراق القواأ ناهي   و ان لديلا قيادا برأس واحد وا 
 لقوا الردع والقوا العس را . امتالكلاعن 
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لما أمعنت يسرائير في والتي   ونعتي عل  تفصير التراكعات الفرنسي  عن مبادرتلا أو أف ارهاأ
يوتدليللاي وتقدم للا  يتعزز موقفلا السياسي واكري استرضاؤها بدالأ من معاقبتلا عل  ذل أ رفضلاأ

 التنازالت واكري الضاط عل  العر  الضعيح الفلسعيني والعر ي حت  يقدم المزاد من التنازالتأ
 والتي ستصر بل للوقو  عارااأ بدون ورق  توت.

نازالت هذا بإعالن وزار  اركي  فرنسا تراكع بالدل عن شر  االعترا  بدول  فلسعين بدأ مسلسر الت
في نلاي  العملي  السياسي   شر  أساسي للمبادراأ سواء تكللت هذل العملي  بالنكا  أو الفشريأ ثم 
أ يكاءت مؤ را زاارا رئيس الوزراء الفرنسي مانوار فالس إلسرائير التي قدم فيلا تصراحات صادم 
 منلا دعوا الدول العر ي  لالعترا  بإسرائير من أكر ما سمال دفع العملي  السياسي  في المنعق يأ

وعلب من العرب دفع يستحقاق عقد  وذهب أبعد من ذل  عندما قال بعنل صديق ش صي إلسرائيرأ
الحديب عن أي التعبيع قبر  المؤتمر مسبقاأ و عنلم هم المعتدون والرافضون لقرارات الشرعي  الدولي أ

 يسرائيلي؟. انسحابحر أو 
فالس أعلن في مقابل   اص  مع صحيف  ييديعوت أحرونوتي العبرا  أن يعل  الدول العر ي أ وفي 

االعترا  بدول  يسرائير باي  دفع عملي  السالم في المنعق يأ  مقدملا المملك  العر ي  السعودي أ
عل  المضي قدماأ في عملي  السالمي.  ما أعلن أن  مضيفاأ يأن هذا االعترا  سيشكع اإلسرائيليين

يأمن يسرائير يش ر الشار الشاغر لفرنسا وشرعاأ للتقدم في عملي  السالميأ وقال انل سيدعو الكانب 
الفلسعيني  الل المحادثات التي سيكرالا في رام بأ يل  وقح العنح والتحراض عل  العنحأ 

د مؤتمر السالم تلد  يل  منع تدهور األوضاع وحدوب كول  أ رى معتبراأ أن المبادرا الفرنسي  لعق
من العنح والحرب بين يسرائير والفلسعينيين.  ما أعرب عن معارض  بالدل بصورا معلق  مقاعع  

 يسرائيرأ معتبراأ أن الدعوا يل  هذل المقاعع  تنعوي عل  يعداء للسامي ي.
ين من  ر أوراق القواأفإن مؤتمر باراسألن ي ون حالل في ظر الحالتين العر ي  والفلسعيني  المكردت

أوردت عليلا يسرائير 2002بعفضر من حال مبادرا السالم العر ي  التي عرحت في قم  بيروت/
الضف  الار ي  ومحاصرا الرئيس الشليد ياسر عرفات في المقاعع  برام بأوقالت للم  باكتيا 

ومنذ ذل  التاراخ أصبحت ثقاف  ي اإلستنعاجي  ت بلأمبادرتكم ال تساوي قيم  حبر م الذي  تب
مع  أ رىأ يل بحيب  ان يكري ترحير بر ور ر المبادرا العر ي  من قم  عر ي   مستد ل  عر ياأأ

ذالل العربأ تقبر بلا يسرائيرأ أناللبو  بسقفلا من أكر  وان  ولكنلا  انت تمعن في رفضلا وا 
  ما هو حال مؤتمر باراس وأف ار فالس. لتعبيعأكوهر ما يعنيلا من تل  المبادرا هو ا

تحت يافع  وذراع  ستر عكزهم وقصوراتلم  العرب والفلسعينيون دوماأ سباقون لقبول المبادراتأ
سرائير في موقع الرفض  أوالأأ وثانياأ حت  ال يتلمون بعنلم غير يواقعييني ويضيعون الفرمأ وا 
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سرائير تكافع وتتعزز م انتلا السياسي أ  او  عليلمأالعرب يكري ممارس  المزاد من الض الدائمأ وا 
فإسرائير رفضت المبادرا الفرنسي  منذ اليوم األولأ وفرنسا تقوم منذ اليوم األول بتقديم تنازل تلو 
اآل ر إلسرائير من أكر يقناعلا بقبول المبادرا.و دل م افعا العر  الفلسعينيأ فإن فرنسا تقوم 

 يلي من كيب العر  الفلسعينيي.باسترضاء العر  اإلسرائ
رفض يسرائير المبادرا الفرنسي  تحد لإلرادا الدولي أ و دالأ من معاقب  دول  االحتالل إلكبارها عل  
االستكاب  لإلرادا الدولي  ووقح سياساتلا التي دمرت حر الدولتينأ لكن ما يكري هو الع سأ يكري 

قلاأ لذل  فإن فرنسا تح م عل  هذل العملي  بالفشر قبر تعزاز م انتلا في العملي  السياسي  قبر يعال
 أن تبدأي.

ونحن نرى بعن فرنسا بدالأ من الضاط عل  يسرائير لتحقيق حر الدولتين عبر مقاعع  االحتالل 
ومنتكاتل واالعترا  بالدول  الفلسعيني  و ذل  اف  الكلود لمواكل  االبتزاز اإلسرائيلي ورفضل لعملي  

ولذل  ي في العيش عل   تكون فوق القانون الدوليأ أنفرنسا تشكع يسرائير عل  السالميأ نكد 
األوهام والالهب وراء المبادرات التي تلد  يل  منع تدهور األوضاع وحدوب كول  أ رى من العنح 

 والحرب بين يسرائير والفلسعينيين أ ما قال رئيس الوزراء الفرنسي فالس في لقائل مع نتنياهو.
ى بعن أي  مبادرا تسوي  سياسي  أو وساع  تتضمن حر الصراع بين الفلسعينيين ولذل  أر 

واإلسرائيليين يعرحلا أي نظام عر ي أو يسالمي في هذا الوقت بالذاتأ لن تكون يال مبادرا هدفلا 
حر يش االت هذا النظام نفسل مع يسرائير والارب أو محاول  التقرب للما والتعبيع معلما مستاال 

وستكون مبادرا أو وساع  تساوم عل  الحقوق الفلسعيني  وبسقح أقر  الفلسعيني   مد رأ القضي 
 الفلسعيني بر وأقر مما تمنحل لنا الشرعي  الدولي . األدن من الحد 

 31/5/2016القدس، القدس، 

 

 إعادة إنتاج دحالن .56
 د.صالح النعامي

عاني الكمع  الماضي النقاب عن البرا "ميدل ييست آي""ليس من الصدف  أن يتزامن  شح موقع 
تحر  عر ي تقودل دول  اإلمارات العر ي  لتليئ  الظرو  أمام يحالل محمد دحالنأ الذي عردتل فتح 
من صفوفلاأ م ان رئيس السلع  الفلسعيني  الحالي محمود عباس في حال غادر ساح  األحداب 

العاشرا قبر أسبوع عن م عط مماثر لوزار  للذا السبب أو ذا أ مع ما  شفتل قناا التلفزا اإلسرائيلي 
الحرب الصليوني الكديد أفيادور ليبرمان. الم عط الذي  شفل الصحافي البراعاني المرموق ديفد 
هيرستأ والذي قدم تفاصير  ثيرا حول الم عط اإلماراتيأ الذي يراهن عل  دعم  ر من مصر 
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سرائير من أكر وضعل موضع التنفيذ. فقد  ش فت قناا التلفزا اإلسرائيلي  العاشرا النقاب واألردن وا 
محمد دحالنأ يل   "صديقل"عن أن ليبرمان سيسع  يل  توفير الظرو  أمام عوداأ من وصفتل با 

قيادا السلع  الفلسعيني . وارى تسفي يحز ير معلق الشؤون العر ي  في القناا ين هنا  من األسباب 
ينل عل  علم بالعالق  ال اص  بين عدول اللدود  ما يبرر ارتفاع ضاط الدم لدى عباسأ حيب"

 دحالن وليبرمان.
وحسب يحز يرأ فإن تعيين ليبرمان  وزار للحرب يحسن يل  حد  بير من فرم دحالن للعودا 
للساح  الفلسعيني  الدا لي أ حيب يستذ ر أن الفضر في توعيد العالق  بينلما تعود يل  الدور الذي 

ر األعمال والملياردير اليلودي السويسري مارتن شال أ وهو الذي أسس لعبل صديقلما المشتر  رك
 أراحا للقمار. " ازانو"

وارى يحز ير أن ما يدفع دحالن للتفاؤل يزاء فرصل نكا  ليبرمان في تم ينل من  الف  عباس يعود 
دول   أيضاأ للعالق  ال اص  التي تر عل بعبد الفتا  السيسيأ ناهي  عن موقعل  مستشار لحاكم

 اإلمارات العر ي .
وفي يسرائير يرون أن حماس ليبرمان لتوراب دحالن ح م السلع  ليس لسواد عيون األ يرأ بقدر 
حالل كل   ما أن تعبيق هذا الم عط ينسكم مع  ع  ليبرمان العمو  إلسقا  ح م حماس وا 

ال لم يتم استبدال فلسعيني  أ رى محللاأ  وفاأ من تداعيات الفوض  التي يم ن أن تتعاظم في ح
ح م الحر   بسيعرا كل  يم ن الر ون يليلا يسرائيلياأ. وعل  الرغم من أن ليبرمان يتكتم عل  عابع 
عالقتل بدحالنأ يال أنل يكاهر بم ععاتل لفرض انتداب دولي عل  القعاع تمليداأ لتسليمل لكل  

 فلسعيني  أو عر ي .
مانأ بر ين الكثير من األوسا  اليميني  ترى وكوب العمر وال يعد نمط التف ير هذا مقتصراأ عل  ليبر 

من أكر تليئ  كل  ما إلدارا األمور في قعاع غزا في حال قامت يسرائير بشن حمل  عس را  عل  
 القعاعأ  ما عبر عن ذل  وزار الحرب وال اركي  األسبق اللي ودي موشيل أرنس.

هو الم وب عويالأ في قعاع غزاأ عل  اعتبار أنل وال حاك  للتذ ير بعن آ ر ما تف ر فيل يسرائير 
 يترتب عل  هذا السيناراو تداعيات أمني  وسياسي  واقتصادي  بالا  ال عورا.

لكن باض النظر عما ي عط لل ليبرمان وغيرلأ فإن مثر هذا الم عط ال يمل  أي قدر من النكا . 
مع االتكال العام في المؤسس  واتعارض رهان ليبرمان وبعض الدول العر ي  عل  دور دحالن 

 األمني  واالست بارا  اإلسرائيلي .
وتؤ د التقديرات العام  التي تكمع عليلا المؤسس  األمني  ومحافر التقدير االستراتيكي في تر أبيب 

أ وذل  بسبب  يب  "متعرف  وذات  ط متشدد"أنل ال يم ن أن ي لح محمود عباس يال ش صي  
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  الفلسعيني  من عوائد المفاوضات يل  كانب تعاظم التعييد لعمليات المقاوم  األمر التي تسود الساح
 ضد يسرائير.

مؤ راأ عن الكنرال يوآ  مرد ايأ منسق أعمال الح وم  اإلسرائيلي  في  "ولال"وقد نقر موقع 
ست لح األراضي الفلسعيني  المحتل  قولل أمام اكتماع للسفراء اإلسرائيليين في ال ارج ين  ر قيادا 

 ."ستكون قيادا متعرف "عباس 
واتفق الكنرال كادي شمانيأ قائد المنعق  الوسع  السابق في الكيش اإلسرائيلي مع مرد ايأ 

ال يتوافق  "معتدل "حيب أبل  قناا التلفزا األول  مؤ راأ بعن الرهان عل  أن ي لح أبو مازن ش صي  
 مع الواقع.

ولل الكنراالت الصلاين  لكي يتعكد أن فرم تتواج دحالن عل  ال يحتاج المرء يل  االستشلاد بما يق
الفلسعينيين في الضف  الار ي  وقعاع غزا تؤول يل  الصفرم ألن مثر هذا الم عط يتناقض مع 

 المنعق السليم.
ين الشعب الفلسعيني الذي يواصر حرب التحرار والكرام  لن يقبر بعن ينصب في قيادتل من 

 الحتاللأ وتشراع االستيعان والتلواد.ي ععون لتسوي  بقاء ا
 30/5/2016السبيل، عم ان، 

 

 األكبر نتنياهوعدو  .57
 ناحوم برنيع

تشار  ظاهرا أر ع  أحزاب منفصل :  األ يرا اآلون السياسي  التي تعصح باالئتال  في  األزم في 
ل أعمالل: في اثناء أ  ر حزب وكدو وا  فاقاتلبيتناأ البيت اليلودي و لنا.  ر حزب  يسرائيراللي ودأ 
بيتنا فقد نائب  بارزاأ  يسرائيرفقد واحدا من ثالث  وزرائلأ  " لنا"فقد اللي ود أكبر وزرائلأ  األزم 

 والبيت اليلودي وصر حت  التلديد بحر الح وم .
كاؤوا كميعا من اللي ود:  حلون هو لي ودم بينيت  أبعاللاتبدأ باللي ود وتنتلي بل.  األزم عمليا هذل 

هو لي ودم ليبرمان هو لي ود. ف رهم ينبع من  ر ما آمنوا بل عندما  انوا في اللي ودم محيعلم 
 االكتماعي والسياسي يتماثر مع مر ز اللي ودم تعلعاتلم السياسي  للمستقبر تمر عبر اللي ود.
بانلم ال لم ينسحبوا من اللي ود السباب ايديولوكي . النسحابلم  ان سببان فقط: واحدأ االعترا  

يم نلم أن يحعموا من الدا ر السقح الزكاكي الحز يم والثانيأ والمقررأ عالقاتلم مع نتنياهو. لم 
يرغبوا في أن يكلسوا في حزب يترأسل نتنياهو. وهذا صحيح ايضا بالنسب  لمن هو  فير بان يتنافس 
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وغي يعلون وآ رون. في االنت ابات القادم  في حزب كديدأ يتنافس مع اللي ود: كدعون ساعرأ ب
 فلم لم ينسحبوا من اللي ود ا انسحبوا من نتنياهو.

في هذل الحقيق  ي من ثناء هائر للي ود.  يرا  ان أم شراأ هو الليئ  السياسي  الوحيدا التي تمس  
في يدها عصا الح م. ومثر مباي في حينلأ  ر الفصائر ت رج منل و ر الفصائر تعود اليل. ال احد 

ا وعد هرتسوة عشي  االنت ابات بان ياير الح م في الدول أ تر  االماني لوالنصائح غيرل: عندم
الدعائي   تنتصر عل  الحقائق عل  االرض. وقد وقع في ذات ال عيئ  عندما وصح المفاوضات 
التي ادارها مع نتنياهو  عساس القام  ح وم  وحدا. ال توكد وحدا بين القرش والن ايأ بين باتمن 

 بين رو نسون  روزو وشيشت. حزب العمر دعي يل  ال دم  وليس يل  الح م. والفردأ
هر ح م اللي ود يعني بالضرورا ح م نتنياهو؟ في هذل اللحظ  نعم. ال يوكد في حزب احد ما قادر 
عل  أن ينافسل في قدرتل عل  كلب النا بين يل  صندوق االقتراعم ال يوكد احد ما يت ذ صورا 

لقوا  بدير. ولكن هذا ليس يل  االبد. لنتنياهو يوكد  صم واحد متوحشأ الوحيد المنافس متساوي ا
 القادر عل  تصفيتل. واسم هذا ال صم هو بنيامين نتنياهو.

مثر قادا الح م قبللأ في اسرائير وفي دول ا رىأ  لما واظب في الح مأ ه ذا كمع القواأ و لما 
االغراق الارور الذي يعتي بعدل بالضرورا العقاب. أ  ما سم  "هايبرس"كمع القواأ فقد  وابحل. 
 نحن في عصر اللايبرس.

اللايبرس هو تنحي  يعلون وعرض منصب وزار الدفاع عل  ليبرمانأ وعندما يتبين بان اكزاء واسع  
من الكملورأ بما في ذل  من اللي ودأ يردون بعدم ارتيا أ القول ثقوا بيأ انا  نت ضابعا قتاليا 

 من السنينأ انا سعدير االمن.قبر يو ير 
هايبرس هو نشر بوست يلاكم بلا  فظ  وسعين برأي نتنياهو لم يشكبا فعل  االغتصابأ وعندها ا 
عندما يتذ ر بان التحقيق في ذروتل وليس واضحا بعد ماذا حصر هنا أ يذا  ان حصر شيء عل  

. اليئور أزرااأ الكندي من "صدم االلم وال"االعالق ا تبرار الفعل  بالقول انل عمر انعالقا من 
أ وليس رئيس وزراء يقضي وقتل في  تاب  "االلم والصدم "ال ليرأ يم نل أن يبرر فعلتل با 

 البوستات.
هايبرس هو ان ي ترع  ر يوم لنفسل ولعائلتل سيرا ذاتي غير موكودا. والذروا ستكون في الشلر 

عملي  عنتيب  عل  اساس  اذب. هايبرس هو الرد  القادمأ في الزاارا يل  اوغنداأ حيب سيعيد  تاب 
باالدعاء بان ه ذا يفعر الكميع. ليس هذا يفعر الكميع. هايبرس هو  "بيبي تورز"عل  التور  في 

الت في في صورا الضحي  حين ي ون  ر من لل عينان في رأسل يفلم بان زوك  رئيس الوزراء 
 وزوكلا متورعان في قضي  المنازل حت  الرقب .
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هايبرس هو التصر  و عنل أكبر من رئيس الواليات المتحداأ والفشر في المعر   ورفض االعترا  
 بالفشر.

عندما يلتصق زعيم في دول  ديمقراعي أ ملما  ان هاماأ مع السنين بالمظاهر الملكي أ بالرؤى 
ه ذا  ان مع  العابث  وبسلو  أنا وبعدي العوفانأ فان الحزب يعر   يح يرال العراق يل  ال ارج.

 بن غوراون العظيم في بداي  الستينيات ومع مارغرات تاتشر العظيم  في نلاي  الثمانينيات.
ا تبار اللي وديينأ اولئ  الذين يشالون اليوم المناصب في قيادا الحزب واولئ  الذين شالوها في 

 الماضيأ هو ان يفلموا ان من هنا االمور ستتدهور فقط.
 30/5/2016 ،يديعوت

  31/5/2016القدس العربي، لندن، 
 

 ليبرمان يتكلم العربية! .58
 ايلي افيدار
ليس واضحا يذا  ان رئيس الوزراء نتنياهو توقع ردود الفعر القاسي  عل  تعيين افيادور ليبرمان 

وفي اكزاء من الساح  السياسي   انت واضح :  اإلسرائيلي وزارا للدفاع. فالرواي  في وسائر اإلعالم 
بوغي يعلون وتعيين ايفات ليبرمان هو تعر  في عبيع  الح وم  وساستلاأ بالذات في فترا  استبدال

يتعين فيلا التصر  مع العالم العر ي بحذر واعتذار. وقد صد  الفلسعينيون بلذل الرسال  في سلسل  
الول من التصراحات الرامي  يل  نزع الشرعي  عن وزار الدفاع المرشحأ قبر أن يد ر هذا الكراا 

 مرا بمنصبل الكديد.
غير أنل لشدا العكبأ وبالذات من كل  الدول العر ي  ساد صمت. مصرأ االردن والقوا الصاعدا 
في دول ال ليج ا اتحاد االماراتأ والتي ال ت ش  انتقاد القدس ب لمات فظ  وحادا عندما ترادأ 

ي يعر   م هو هذا الصمت شديد ا تارت يال ترد علنا عل  تعيين ليبرمان. من يعر  العالم العر 
المعن . في عصر العالقات السرا  السرائير مع الدول العر ي أ العصر الذي ال يتميز بالصور في 
ساحات البيت االبيضأ تفضر االنظم  المعتدل  في المنعق  ان تسود في اسرائير محافر ابداعي  

يبرمان  فير بان يتبين بانل الركر وهائل أ يم ن اكراء حوار معلا بعيدا عن ضوء الكاميرات. ل
 السليم بالنسب  للم.

 ما ان التصراحات من كل  ليبرمان تفيد بانل يفلم فضلل النسبي. معقول االفتراض بان في الفترا 
القراب  القادم  سنسمع منل تعابير متلون  ومتفكرا اقرم أما العمر الحقيقي فسيتم من  لح الكواليس. 

 ر اإلعالمأ ولكن ليس بالضرورا للدول .هذل انباء سيئ  لوسائ
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 براغماتي ولكن حازم

ب ثير مما هي وزارا ال اركي .  أفضرمن هذل الناحي  فان وزارا الدفاع تتناسب و فاءات ليبرمان 
فليبرمان ليس ركر يعالم فا ر كداأ ولكنل ينكح في  لق عالقات عمر حميمي  مع الناس الذين 

مر سرا عند الحاك أ وال مش ل  لل في أن يناور عل  اإلعالمأ يلتقي بلم. فلو يعر   يح يع
والحفاظ عل  صورا يميني  بينما يقود  عوات براغماتي  لوالع س ايضا  ا و ر ذل  وفقا للظرو  

 واالحتياكات السياسي .
من يقلق بالتعكيد من تعيين ليبرمان هم الفلسعينيون. فني  استبدال بوغي بليبرمان امس ت محمود 

باس وهو غير مستعد وهذا يقض مضاكعل منذئذ. و ما هو معرو أ فان لليبرمان توكد قناا يل  ع
محمد دحالنأ ال صم اللدود للرئيس الفلسعينيأ وال  مضيفيل في ال ليج الفارسي. من ناحي  ابو 

 مازنأ تعيين ليبرمان ليس نتيك  ال عوات السياسي  في اسرائير بر كزء من المؤامرا عليل.
ر فلسعيني آ ر ليس راضيا عن تعيين ليبرمان هو محمود الزهارأ عضو الم تب السياسي محف

البعر "و  "الكبان"لحماس. ففي حديب مشحون مع صحافيين في غزاأ وصح الزهار ليبرمان با 
تصراحاتل هي فقط لبيع الصحح ولالغراض اإلعالمي  والحز ي . "واشار يل  أن  "في اإلعالم فقط
تأ في الفترا التي توكد فيلا حماس في ازم  عميق أ تذ ر اكثر من أي شيء آ ر هذل التصراحا

 ."حك  ضعيف أ ارفع الصوت"بالمالحظ  االسعورا  لموشيل سنيل: 
 

 بين غزة ومصر
في المؤتمر الصحافي بمناسب  التوقيع عل  االتفاق االئتالفي وعد ليبرمان بانل اكتاز عملي  كراحي  

. ولكن من ال عع االعتقاد بانل في اعار تل  العملي  الكراحي  اتسعت ايضا "رالعال  فتيلي القصي"
قدرا االحتواء. لقد بن  ليبرمان صورتل العام  في السنوات اال يرا عل  انتقاد السياس  االسرائيلي  
تكال غزاأ وال سيما عدم الرد في حاالت  رق اللدوء. ال ش  ان وزار الدفاع سي ون من االن 

محفال هاما في السعي يل  رد دراماتي ي عل  حماسأ وليس فقط للحفاظ عل  صورا  فصاعدا
 مصداق  في نظر الكملورأ الذي يتذ ر تصراحاتل كيدا.

ليبرمان هو مؤاد للتلديدات فقط في الحاالت التي يوكد فيلا استعداد حقيقي للتنفيذ. وعليل فمعقول 
لتقديرات التي ست رج من الكيش االسرائيلي والناعقين االفتراض باننا سنرى ان فاضا  بيرا في حكم ا

بلسانل حول السياس  تكال حماس او تعثيراتلا عليل. من انتظر سن   امل   ي يد ر وزارا الدفاع 
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سيفضر يال يقدم تفسيرات ملتوي  بر وضع  ط احمرم وبما يتناسب مع ذل أ فان ايام الصيا  التي 
 النار بين الحين واال ر  فيل  بان تكون معدودا.تسمح لحماس بتنفيس الضاط باعالق 

اال تبار الثاني لليبرمان سي ون م تلفا كوهراا. فقولل الشلير عن سد أسوان اقتبس مرا ا رى هذا 
االسبوع في  ر وسائر اإلعالم في العالمأ وفي احيان قراب  في ظر ا راكل عن سياقل. الرئيس 

ل اللحظ أ قد ي ون أمر في أن يرى بوكي هرتسوة في السيسيأ الحليح االهم السرائير في هذ
الح وم أ ولكن لل مصلح  حقيقي  في توثيق العالقات مع اسرائير. قد ي ون امر في أن يفعر هذا 
مع ح وم  وحداأ ولكنل يش م ر حا ايضا من تعيين ليبرمانأ وال سيما في عصر يش ر فيل قعاع 

 عمر في شبل كزارا سيناء ضد مصر وكيشلا.غزا  لفي  لوكستي  لحر ات الكلاد التي ت
في اعار السياس  االعنح التي يسع  يل  انتلاكلا تكال حماسأ يم ن لليبرمان ان يوكل رئيس 
شعب  االست بارات بان ي صم مقدرات اكبر لمعالك  غزا والكلاد العالمي. اعمال االست بارات من 

أ ولكن للا معن  حركا الستقرار االنظم  يسرائير هذا النوع ليست مرتبع  بالتلديد الفوري عل  دول 
اللادئين الن  يسرائير أصدقاءودول ال ليج الفارسي. سبب آ ر من ناحي   األردنفي مصرأ 

 يفحصوا بعناي  سياس  وزار الدفاع الكديد.
 30/5/2016معاريف
  31/5/2016القدس العربي، لندن، 
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