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 53 :كاريكاتير
*** 

 
 كل الشعب اإلسرائيلي ألننا نريد السالملرؤساء بلديات إسرائيلية: أبوابنا مفتوحة يلتقي عباس  .1

، محمود عباس، مساء اليوم الثالثاء، بمقر الرئاسة في ةالفلسطينيالسلطة استقبل رئيس : ام هللار 
نحن نعمل من أجل صنع السالم "مدينة رام هللا، وفدا من رؤساء بلديات إسرائيلية، وصّرح أمامهم 

 ."مع الشعب اإلسرائيلي الذي تمثلونه، وهذا اللقاء بيننا اليوم يأتي في هذا اإلطار
التجربة في التعايش المشترك في قرى الجليل تدل وبشكل قاطع على أن "وأضاف عباس 

 ."الفلسطينيين واإلسرائيليين يمكن أن يعيشوا بسالم، في دولتين متجاورتين بأمن وسالم
كل ما نريده أن يعيش الشعب الفلسطيني في دولته الخاصة التي أقرت على حدود "أن  عباسوتابع 
ي تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، فلماذا البعض ينكر علينا هذا الحق الذي ، الت1967عام 

 ."كفلته القوانين الدولية؟
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وأشار عباس إلى ضرورة استغالل المبادرة العربية لصنع السالم، التي تنص وبشكل واضح على أن 
سالمية ستطبع عالقاتها مع إسرائيل، إذا وافقت على المبا 57 درة وانسحبت من دولة عربية وا 

نما "وقال عباس  األراضي العربية. نحن ال نحكم على األشخاص بانتماءاتهم الحزبية أو العرقية، وا 
نحكم عليهم من خالل موقفهم من عملية السالم، فنحن نعلم أن اليمين منذ زمن بيغين هو الذي كان 

سالم مع الشعب الفلسطيني، قادرا على صنع السالم، ولكن نحن نريد من كل إسرائيلي أن يؤمن بال
سواء كان من اليمين أو اليسار أو االشكناز أو السفرديم أو غيرهم، فنحن نستقبل كل فئات الشعب 

 ."اإلسرائيلي ومن كافة الطوائف، ألننا نريد صنع السالم مع كل الشعب اإلسرائيلي
اة مع العرب، لذلك نريدكم أن أنتم كيهود شرقيين لكم تجربة تاريخية بالحي"وتابع موجًها حديثه لهم: 

تكونوا جسورا لصنع السالم، ونحن نستقبل الجميع ألننا نريد أن نعيش معكم، فنحن بشر، ولنا الحق 
 ."في إقامة دولتنا المستقلة، فلماذا ينكرون علينا هذا الحق؟

ة السالم، نحن ومنذ عشر سنين وأكثر نعمل على نشر ثقاف"واختتم عباس خطابه الموجه إليهم قائاًل 
 ."وأبوابنا مفتوحة مع كل الشعب اإلسرائيلي، ألننا نريد السالم والعيش بحرية كباقي شعوب العالم

 31/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أبو ردينة: اختبار جدية تصريحات نتنياهو باألفعال وليس باألقوال .2
ة نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الثالثاء، إن التصريحات قال الناطق الرسمي باسم الرئاس: رام هللا

اإلسرائيلية حول حل الدولتين ومبادرة السالم العربية يجب أن تترافق بخطوات على األرض، 
 والقدس الشرقية عاصمة لها. 1967واالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 

مجلس األمن الدولي، وخطة خارطة الطريق،  وأضاف أن مبادرة السالم العربية هي جزء من قرار
سالمي عليها.  ومن غير المقبول االلتفاف عليها، في ظل وجود إجماع فلسطيني وعربي وا 

وتابع أبو ردينة أن على إسرائيل أن تعرف أن الشرعية العربية والدولية هي الطريق الوحيد لألمن 
 واالستقرار والسالم.

 31/5/2016، سطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفل

 
 67عريقات: على االحتالل االعتراف بحدود  .3

صائب عريقات اليوم أن  أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.: رام هللا
، والبدء الفوري بتطبيق 1967االعتراف بحل الدولتين يتطلب إقرارًا صريحًا وواضحًا بحدود عام 
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ت مجلس األمن والجمعية العامة ومبادرة ات الموقعة، وااللتزام بالشرعية الدولية وقرار وتنفيذ االتفاقا
 السالم العربية كما هي.

رئيس حكومة االحتالل نتنياهو ووزير حربه ليبرمان  ادعاءاتجاءت تصريحات عريقات ردًا على 
 حول المبادرة العربية".حول إعالن "الموافقة على مبدأ حل الدولتين، والتفاوض مع الدول العربية 

ووصف عريقات هذه األقوال بمثابة حملة عالقات عامة جديدة يروج لها أطراف حكومة االحتالل 
من أجل أن تدفع عن إسرائيل رفضها الحقيقي للتعاطي مع اإلرادة الدولية، وتضليل المجتمع الدولي 

وال وأفعال نتنياهو وحكومته، بتصريحات لفظية حول السالم، وقال: " اعتدنا على التناقض في أق
فمن يريد السالم عليه أن يترجم أقواله إلى أفعال تبدأ بوقف فرض الحقائق على األرض، ووقف 

الميدانية وهدم المنازل واحتجاز الجثامين ورفع الحصار،  واإلعداماتاالستيطان وتهويد القدس 
 االتفاقات الموقعة". وتنفيذ، واحترام 1967واالعتراف بحدود 

وحذر عريقات من إخراج المبادرة العربية من سياقها، وشدد على أن الموقف الفلسطيني من المبادرة 
العربية محدد وواضح، وقد قال العرب كلمتهم في جلسة وزراء الخارجية العرب في الثامن والعشرين 

العربية من الشهر الجاري في القاهرة، مؤكدا أنه عند استكمال انسحاب إسرائيل من األراضي 
بتطبيع عالقاتها مع  واإلسالميةوالفلسطينية المحتلة وتقوم دولة فلسطين، تقوم عندها الدول العربية 

إسرائيل، وليس العكس الذي تريده إسرائيل، البداية أن تقبل بها إسرائيل وتبدأ بتطبيقها ثم بعد ذلك 
 يمكن للدول العربية تطبيع العالقات معها.

التصريحات اإلسرائيلية تأتي في سياق إحياء شعبنا خالل األيام القليلة القادمة وأشار عريقات إلى أن 
للذكرى التاسعة واألربعين لالحتالل العسكري لفلسطين، مشددًا على أن هذه المناسبة يجب أن تكون 

، وعاصمتها 1967حافزًا للمجتمع الدولي إلنهاء االحتالل إلى األبد وتجسيد دولة فلسطين على حدود 
القدس، ودعم المبادرة الفرنسية بسقف زمني محدد وأطار مرجعي وفق القانون الدولي وقرارات األمم 

 المتحدة ذات الصلة".
 31/5/2016، وكالة معًا اإلخبارية

 
 وزارة الخارجية الفلسطينية: دعوة نتنياهو لتعديل المبادرة العربية تضليل وهدفها إفشال السالم .4

بنيامين  "اإلسرائيلي"خارجية الفلسطينية، أمس، أن دعوة رئيس الوزراء اعتبرت وزارة ال: وكاالت
 ."هدفها إفشال الجهود الدولية إلحياء عملية السالم"نتنياهو لتعديل المبادرة العربية للسالم 
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وقالت الوزارة، في بيان، إن نتنياهو اختار المؤتمر الصحفي الذي جمعه بوزير حربه الجديد أفيغدور 
جديدة من خالل دعوته إلى تعديل مبادرة السالم العربية، وأنها  "مواقف تضليلية"طالق ليبرمان إل

 تتضمن عناصر إيجابية.
هذه التصريحات الحمائمية تشكل استكمااًل لمساعي نتنياهو وحكومته الهادفة "واعتبرت الوزارة أن 

 ."متها المبادرة الفرنسيةلعرقلة الجهود الدولية واإلقليمية إلطالق عملية سالم جدية، وفي مقد
وأعادت الوزارة تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة 

نريدها كما وردت وكما اعتمدت في أول قمة في "بأن مبادرة السالم العربية  الماضي،السبت 
 ."بيروت

 1/6/2016، الخليج، الشارقة
 

 "إسرائيل"على مفاصل الحكم في  "اليمين"ة تحذر من تداعيات سيطرة الفلسطيني "الخارجية" .5
حّذرت وزارة الخارجية من تداعيات سيطرة اليمين واليمين المتطرف على األعصاب الرئيسة : رام هللا

لدولة االحتالل، وتأثيرات ذلك على القضية الفلسطينية، والجهود اإلقليمية والدولية الهادفة إلى إحياء 
 السالم والمفاوضات على أسس جدية ومعقولة.عملية 

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن حكومة نتنياهو المستقرة ستزيد من شهية االحتالل في تسريع 
إجراءاته االستيطانية والتهويدية ألرض دولة فلسطين، بشكل يغلق الباب نهائيًا أمام أي حلول 

دولتين، ما يستدعي ضرورة االستجابة للمطالبة سياسية تفاوضية للصراع، تقوم على أساس حل ال
الفلسطينية بتوفير مظلة دولية تعمل على إنهاء االحتالل، ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب 

 الفلسطيني قبل فوات األوان.
المتطرف )أفيغدور ليبرمان( لحقيبة الحرب، يشكل استكماال لالنقالب الهادئ  إن تسلموقالت 

ى األعصاب الرئيسة للحكم في إسرائيل، بما يضمن لليمين ليس فقط االستمرارية والبقاء والسيطرة عل
في الحكم، إنما أيضا في النفوذ والتأثير لسنوات وأجيال مقبلة، حيث سيشرف ليبرمان على إنجاز 

 ذلك االنقالب اليميني في المؤسسة العسكرية، وبالتحديد في تركيبة رئاسة األركان.
 31/5/2016، اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنب

 
  بغزة سيحاسبون بالقانون الفلسطيني اإلعداماتعريقات: المسؤولون عن  .6

شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، على وجوب محاسبة : رام هللا
 في قطاع غزة أمام القانون الفلسطيني. اإلعداماتالمسؤولين عن 
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، وما فعلته إعدام"ال يحق لحماس تنفيذ أحكام  الثالثاء:ريقات في حديث صحفي، اليوم وقال ع
 ميليشياتها خارج على القانون".

وأضاف "الرئيس منذ توليه مسؤولية الرئاسة لم يأمر باإلعدامات، معرًبا عن خشيته من تلقف العالم 
 القانون.الخارجي للسمعة السيئة التي صدرتها حماس الخارجة أصال على 

 31/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 خطوة تؤسس للفوضى القانونية اإلعداممجدالني: تنفيذ حكم  .7

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، األمين العام لجبهة النضال  :رام هللا
بحق  اإلعداماس بقطاع غزة بتنفيذ أحكام الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدالني، قيام أجهزة أمن حم

ثالثة مواطنين مخالفة قانونية واضحة، وتعبير عن عدم االلتزام بالقانون األساسي والقوانين 
 الفلسطينية النافذة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.

تصديق أحكام اإلعدام ليس من اختصاص  وشدد مجدالني في بيان صحفي، اليوم الثالثاء، على أن
نما من اختصاص الرئيس بموجب القانون األساسي وقانون اإلجراءات  المجلس التشريعي، وا 

 الجزائية.
وأضاف "رغم كل التحذيرات التي وجهتها مؤسسات حقوق اإلنسان والقوى السياسية والمجتمعية 

بذلك صباح اليوم، في خطوة تؤسس لفوضى حماس قامت  أجهزةبرفض تنفيذ أحكام اإلعدام، إال أن 
( التي نصت على: "ال ينفذ 109وفي المادة ) 2003قانونية وتجاوز للقانون األساسي الفلسطيني لسنة 

 حكم اإلعدام الصادر من أية محكمة إال بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية."
فية لمبادئ حقوق اإلنسان وللمواثيق وطالب بالتوقف عن هذه اإلجراءات غير القانونية والمنا

والمعاهدات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين، والتي تتعارض بشكل مطلق مع حكم اإلعدام، 
 وتعمل على تشويه ونقل صورة غير واقعية عن المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

 31/5/2016، القدس، القدس
 

 على انتهاكات االحتالل يكياً أمر  طالبياً  "التشريعي" يطلع وفداً  .8
أطلع نواب في المجلس التشريعي وفدا طالبي من جامعة نوتردام في والية أنديانا األمريكية، : رام هللا

على االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة بحق أبناء شعبنا، واستمرار التوسع االستيطاني على األرض 
 الفلسطينية.
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الل استقبال طالب من جامعة نوتردام في المجلس التشريعي، إن وقال النائب عبد هللا عبد هللا خ
العقبات التي يواجهها الفلسطينيون متمثلة في االقتصاد المحدود والالتناسب في الزيادة الطبيعية 
للسكان بما يتواءم مع االحتياجات الالزمة من أراض ومياه تقوم إسرائيل بالسيطرة واالستيالء عليها 

 بشكل متعمد.
رق إلى عدة قضايا مركزية بشأن الوضع السياسي الراهن في فلسطين تمحورت حول االنتهاكات وتط

اإلسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين، والزيادة المتكررة في الرقعة االستيطانية، وتوسعة المستوطنات 
 واالستيالء على األراضي والموارد الطبيعية في المناطق الفلسطينية.

 31/5/2016، والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء

 
 من دحالن تلقت دعماً ة على أموال شرك النيابة العامة الفلسطينية تحجز .9

أصدر النائب العام لدولة فلسطين المستشار أحمد براك، قرارًا بالحجز التحفظي وفقًا للقانون : رام هللا
والتي تعود ملكيتها للمدعو فادي أحمد حسين  على أموال شركة "السرينا" العالمية للتجارة واالستثمار

 السالمين.
وقال براك في بيان صحفي، اليوم الثالثاء، "إن تقارير اشتباه وردت من الجهات المختصة تفيد بأن 
شركة السرينا العائدة للسالمين تلقت حواالت مالية من شركة الثريا لالستثمارات والبحوث الممولة من 

 مليون دوالر أمريكي." 2هذه الحواالت بأكثر من قبل محمد دحالن تقدر 
 إلىمشبوهة"، مشيرًا  أموال إدخالوأضاف "السالمين قام بإنشاء وتسجيل الشركة في فلسطين بهدف 

نما إنشائهااستثماري فعلي في فلسطين منذ  أوأن الشركة لم تمارس أي نشاط تجاري  اقتصرت  وا 
 واالت من شركة الثريا.حركة حساباتها البنكية على تلقي هذه الح

وأكد براك أن هذه الحواالت استخدمت لشراء عقارات داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة دون 
 ليها ملكية هذه العقارات.إمعرفة الجهة التي ستؤول 

التحقيق وفقًا لألصول  إجراءاتأن هذا الحجز جاء تمهيدًا الستكمال  العام إلىالنائب  وأشار
 والقانون.

 31/5/2016، كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و 
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الحكومة تصادق على نظام ضمان الحقوق في المال المنقول وامتحان التوجيهي التجريبي بالنظام  .11
 الجديد
: صادق مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في مدينة رام هللا، "األيام" -رام هللا 

الحقوق في المال المنقول، الهادف إلى توسيع قاعدة الضمانات عن طريق  أمس، على نظام ضمان
 إدخال األموال المنقولة بجميع أنواعها.

واعتبر المجلس في بيان صحافي صدر عنه عقب الجلسة، أن ذلك سيسهم في إنعاش االقتصاد 
صغر التي ال ودعم قطاع األعمال وتطويره وخاصًة المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية ال

 تتمكن من الحصول على التمويل.
من جهة ثانية أشار وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم في تقريره للمجلس حول امتحان 
الثانوية العامة، إلى أن الوزارة ستعقد االمتحان التجريبي للثانوية العامة للنظام الجديد بعد شهر 

رافيًا، ليتسنى للوزارة بعد ذلك البدء رسميًا بتطبيق هذا رمضان، حيث سيتم اختيار عينة موزعة جغ
  النظام، ابتداًء من العام الدراسي المقبل.

على صعيد آخر ثمن المجلس، وقوف مصر الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته، وجهودها 
يجاد حل عادل وسالم دائم وشامل يؤدي  الصادقة ومساعيها المتواصلة لتسوية القضية الفلسطينية وا 

 وعاصمتها القدس. 1967إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران العام 
كما شدد المجلس على رفض أي تعديل على مبادرة السالم العربية كما وردت وكما اعتمدت في 

سالمية الالحقة، وخطة المرة األولى في القمة العربية في بيروت، وكما اعتمدت في القمم العربية واإل
خارطة الطريق وخاصة ما نصت عليه بإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين وفق قرار 

 .194الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
وعلى صعيد آخر، رحب المجلس بتوقيع اتفاقيتين بين الحكومة الفلسطينية وصندوق األقصى/ إدارة 

ى لدعم وزارة التربية والتعليم العالي في مجال تطوير األبنية المدرسية البنك اإلسالمي للتنمية، األول
مليون دوالر، والثانية لدعم وزارة الحكم المحلي في مجال تطوير البنية التحتية  5وتجهيزها بقيمة 

 مليون دوالر. 1.3وترميم المنازل في المخيمات الفلسطينية بقيمة 
 1/6/2016، األيام، رام هللا
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 من زيارة قاعات امتحانات "التوجيهي" "التربية"تمنع وفد  في غزة شرطة": الياماأل" .11
في قطاع غزة، أمس، وفد وزارة  "حماس"منع أفراد من الشرطة التابعة لوزارة داخلية  فايز أبو عون:

إيعاز التربية والتعليم الذي جاء من الضفة الغربية، من زيارة قاعات امتحانات الثانوية العامة، وذلك ب
 من وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة.

وكان أفراد الشرطة المنتشرون في المدارس الحكومية وعلى أبوابها أبلغوا وفد حكومة الوفاق التابع 
لوزارة التربية والتعليم بالقرار القاضي بمنعهم من الدخول إلى أي من المدارس التي يجري فيها تقديم 

 العامة. الطلبة امتحانات الثانوية
وقال الدكتور أنور زكريا الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، أحد أعضاء الوفد الزائر إلى قطاع 
غزة: إن أفراد الشرطة منعونا من دخول مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات، لالطالع على سير 

 االمتحانات واالطمئنان على الطلبة وسير االمتحانات فيها.
ي تصريح صحافي، إنهم تفاجؤوا بعد الخروج من اجتماعهم مع أعضاء الوزارة في وأضاف زكريا ف

قطاع غزة، من أن شرطة غزة كانت على علم بوجود وفد قادم لتفقد هذه القاعات، معتبرًا أن هذه 
 الخطوة سلبية جدًا وتؤشر لنوايا غير طيبة.

 1/6/2016األيام، رام هللا، 
 

معان في االنقسام: تنفيذ حماس لإلعدام دون مفتح .12  صادقة الرئيس جريمة وا 
اعتبرت حركةة فةتح قيةام حمةاس بتنفيةذ اإلعةدام بحةق ثالثةة فلسةطينيين دون مصةادقة الةرئيس، : رام هللا

معةان فةي تكةريس االنقسةام، ورسةالة واضةحة مفادهةا أن حمةاس ال  جريمة ومخالفةه قانونيةة فاضةحة، وا 
 لسطيني.تريد الوحدة الوطنية وال تكترث بالقانون الف

وقال المتحدث باسةم الحركةة أسةامة القواسةمي فةي بيةان صةحفي، يةوم الثالثةاء، إن حركةة فةتح عبةرت  
عن مواقفها الواضحة والتي أكدت أنها ال تعارض إنزال أقصى العقوبات بحةق المجةرمين، ولكنهةا مةع 

هو القاضي والجالد إنفاذ القانون بشكله الصحيح، وال يجوز لفصيل أن ينفذ أحكام اإلعدام وأن يكون 
والمنفةةذ ألحكةةام اإلعةةدام. وأكةةد أن لحمةةاس أجنةةدة حزبيةةة خالصةةة فةةي تنفيةةذها ل عةةدامات، والتةةي مةةن 
أهمها إرهاب الناس، ودب الذعر في نفوس المواطنين في غزة بعةد األصةوات المتصةاعدة التةي دعةت 

ية من جهةة، وللوضةع للخروج للشوارع رفضا لحكم حماس لما يسببه من ضرر على القضية الفلسطين
 اإلنساني الصعب جدا والذي ال يحتمل أبدا من جهة أخرى.

 31/5/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
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 " برئاسته الحكومة التركية الجديدةيلدريممشعل يهنئ " .13
لةةوزراء هنَّةةأ رئةةيس المكتةةب السياسةةي لحركةةة المقاومةةة اإلسةةالمية "حمةةاس" خالةةد مشةةعل، رئةةيس ا: أنقةةرة

 التركي، بن علي يلدريم، لتسلمه رئاسة الحكومة التركية الجديدة.
وأوضح المكتب اإلعالمي التابع لرئاسة الوزراء التركية، أن مشعل اتصل هاتفيًا بيلةدريم لتهنئتةه علةى 

 رئاسة الحكومة وحزب "العدالة والتنمية"، بحسب ما أوردته "األناضول" اليوم الثالثاء.
ل اتصاله، على أهمية أمن ونجاح تركيا، من أجل المنطقة، "متوجًهةا بالشةكر لتركيةا وأكد مشعل، خال

 من أجل الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني".
ونالةت الحكومةةة التركيةة الجديةةدة برئاسةة، بةةن علةي يلةةدريم، ثقةة البرلمةةان خةالل التصةةويت، الةذي جةةرى 

 ا على غالبية أصوات النواب. أول أمس األحد، في جلسة الجمعية العامة، بعد حصوله
صةةوًتا رافًضةةا، فةةي التصةةويت  138صةةوًتا مؤيةةًدا، مقابةةل  315علةةى  65وحصةةلت الحكومةةة التركيةةة الةةة 
 نائًبا. 453اإللكتروني، الذي شارك فيه 

 31/5/2016، قدس برس
 
 ال يعني التخلي عن أي ذرة من فلسطين 67حدود  علىالبردويل: قبول حماس بدولة  .14

ركةةة "حمةةاس" ترحيبهةةا بةةأي جهةةد دولةةي مةةن شةةأنه أن يسةةاعد الفلسةةطينيين فةةي اسةةترداد أكةةدت ح: غةةزة
نهاء االحتالل.  حقوقهم وا 

وأوضةةح القيةةادي فةةي "حمةةاس" الةةدكتور صةةالح البردويةةل فةةي تصةةريحات خاصةةة لةةة "قةةدس بةةرس"، أن 
"حمةةةةةاس تتعامةةةةةل مةةةةةع المسةةةةةاعي السويسةةةةةرية للمصةةةةةالحة أو الفرنسةةةةةية إلعةةةةةادة المفاوضةةةةةات مةةةةةن هةةةةةذا 

وأضةةاف: "اتصةةاالت أوروبيةةة كثيةةرة جةةرت وتجةةري مةةع حمةةاس، وكنةةا دائمةةا نةةبلغهم بأننةةا ال  منطلةةق".ال
طبقةةا لوثيقةةة الوفةةاق الةةوطني الموقةةع عليهةةا مةةع بةةاقي  67نمةةانع فةةي إقامةةة دولةةة فلسةةطينية علةةى حةةدود 

كة مةع لكةن البردويةل أشةار إلةى "أن موافقةة حمةاس علةى برنةامم القواسةم المشةتر  الفصائل الفلسةطينية".
بقية الفصائل ال يعني بأي شكل من أشكال تغييةر موقةف حمةاس الثابةت فةي كةل تةراب فلسةطين، بمةا 

 يشمل حق العودة والحق التاريخي في كل فلسطين".
على صعيد آخر، قّلل البردويةل مةن الرهةان علةى المبةادرة الفرنسةية لتحريةك عمليةة السةالم، وقةال: "إن 

الةةت تحتكةر القةةرار فةي شةةأن المفاوضةات، مةةع العلةم أنهةةا وسةيط منحةةاز ماز  األمريكيةةالواليةات المتحةةدة 
لصالح الكيان الصهيوني، ولم تقف في أي يوم من األيام إلى جانب الحقةوق الفلسةطينية، هةذا فضةال 

 عن انشغالها هذه األيام بانتخاباتها الرئاسية".  
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ن "الرئيس محمود عباس يناقض كل وبالنسبة لمساعي المصالحة والحوارات الداخلية، أكد البردويل بأ
وقةال البردويةل: "محمةود عبةاس  اتفاقات االتفاقات التي تم التوصةل إليهةا وبةالعودة إلةى المربةع األول".

يةةرى بةةأن جةةوهر المصةةالحة هةةو الةةذهاب إلةةى انتخابةةات وتشةةكيل حكومةةة علةةى أسةةاس برنةةامم منظمةةة 
 عليه في جوالت حوارات المصالحة". التحرير الفلسطينية، وهذا توجه يخالف كل ما تم التوافق

وأضةةاف: "الخةةةالف بيننةةةا وبةةةين عبةةةاس هةةةو أن منظمةةة التحريةةةر واقعيةةةا أصةةةبحت طرفةةةا مقابةةةل حمةةةاس 
وحركات المقاومةة، علمةا بةأن االتفاقةات التةي توصةلنا إليهةا تةدعو إلعةادة تشةكيل المنظمةة بمةا يضةمن 

ق الوطني، ولذلك فإن طرح عبةاس يعنةي دخول حماس إليها، وأن المتفق عليه هو برنامم وثيقة الوفا
 العودة إلى المربع األول وهروب من المصالحة"، على حد تعبيره.

 31/5/2016، قدس برس
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حةةاوالت بم أوروبيةةينومةةدربين  أجانةةباتهةةم القيةةادي فةةي حركةةة حمةةاس صةةالح البردويةةل سةةفراء  :رام هللا
يتم تشجيع الصةحفيين  إعالمية، وذلك من خالل دورات لفلسطينيين في غزةل األخالقيةصورة التشويه 

 الصاعدين فيها على كتابة التقارير االستقصائية.
قةةاموا بعقةةةد  أجانةةبهنةةاك سةةفراء  أن" التابعةةة للحركةةة، األقصةةةىوأشةةار البردويةةل فةةي حةةديث مةةع "قنةةاة 
ين صةةةةاعدين مةةةةن أجةةةةل دفعهةةةةم وتحريضةةةةهم علةةةةى كتابةةةةة تقةةةةارير دورات صةةةةحفية استقصةةةةائية لصةةةةحفي

 استقصائية تنشر الفوضى والشائعات.
هناك جهات خارجية  إنثالثة، حيث قال  إالتقرير جاهزة للنشر، لم ينشر منها  13هناك  أنوأوضح 

تقةةوم بتشةةغيل هةةؤالء الصةةحفيين الصةةاعدين مةةن أجةةل غةةرض التشةةويه، وان حمةةاس تتةةابع الصةةحفيين 
 في تشغيلهم.وتحقق 

 31/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 لوحدة الحركة وقيادتها خدمة ألعداء المشروع الوطني اإلساءة إعالمد وسائل فتح: تعم   .16
العمةةةل  أصةةةولاسةةتنكرت حركةةةة "فةةةتح"، حملةةةة التهويةةةل والتشةةةويه بحةةةق الحركةةةة والخةةةروج علةةةى  :رام هللا

 تنظيمية داخلية عادية. إجراءاتبخصوص  مشبوهة" إعالمالمهني التي مارستها "وسائل 
والثقافة، عضو المجلس الثوري موفةق مطةر، فةي بيةان صةدر  اإلعالموقال المدير التنفيذي لمفوضية 

للحركةةة، واخةةتالق مواقةةف  اإلسةةاءةلكترونيةةة إ إعةةالمعةةن المفوضةةية، اليةةوم الثالثةةاء: "إن تعمةةد وسةةائل 
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القياديةة وتشةويهها، مةا  أطرهةاالحركةة، وتماسةك  في وسواس الساعين لضةرب وحةدة إالليست موجودة 
 خدمة مقصودة ألعداء حركة التحرر الوطنية والمشروع الوطني الفلسطيني".  إالهو 

وأضاف: "يثبت لكل مطلع ومتابع، أغراض المهووسين بمرض الرغبة في رؤيةة الحركةة ضةعيفة، بعةد 
وبةين مةا نشةرته الوسةيلة ذاتهةا  -صةورة اذا صةحت ال –مقارنة بسيطة بين صورة مةذكرة داخليةة  إجراء

إن رائحةةةة الكراهيةةةة للحركةةةة وقيادتهةةةا مةةةن ممةةةولي هةةةذه الوسةةةائل وغيرهةةةا كانةةةت المحةةةرك  -فةةةي الخبةةةر
تنظيمةةي عةةادي، مؤكةةدا تضةةمين صةةورة  إجةةراءولفةةت مطةةر إلةةى أن هةةذا النةةوع مةةن المةةذكرات  والةةدافع".
 المذكرة، ومنهم اسمه دون علمه.على  أصالمن الثوري ال علم لهم ولم يوقعوا  أسماءالخبر 

 31/5/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 
 : حماس تشّغل طائرات صغيرة لجمع معلومات استخبارية"الوا"موقع  .17

قالةةت مصةةادر عسةةكرية إسةةرائيلية، اليةةوم األربعةةاء، إن حركةةة حمةةاس تشةةغل مةةؤخًرا علةةى طةةول  :رام هللا
بهةةةةدف جمةةةةع معلومةةةةات اسةةةةتخبارية حةةةةول تحركةةةةات قةةةةوات الجةةةةيش  حةةةةدود القطةةةةاع، طةةةةائرات صةةةةغيرة

يسةمى قيةادة المنطقةة الجنوبيةة قولهةا، أن  فيمةاال العبةري عةن تلةك المصةادر ونقل موقةع وا اإلسرائيلي.
حماس تسيِّّر تلةك الطةائرات الصةغيرة لجمةع المعلومةات بهةدف اسةتغاللها خةالل أي مواجهةة، وتوقعةت 

 لطائرات خالل المعركة المقبلة.المصادر أن تستخدم حماس تلك ا
ولةةم تسةةتبعد المصةةادر ذاتهةةا أن تقةةدم حمةةاس علةةى تطةةوير طةةائرات صةةغيرة مماثلةةة قةةادرة علةةى حمةةل 
متفجةةرات، مشةةيرًة إلةةى إحبةةاط محاولةةة تهريةةب عةةدد مةةن الطةةائرات مةةؤخرا عبةةر معبةةر "إيةةرز". دون أن 

ويشةير الموقةع  منهةا مةؤخًرا. تستبعد أن تقوم حماس بتهريب طائرات بطرق أخرى بعد كشف العشةرات
إلى أن األجهزة األمنّية اإلسرائيلية وجيش االحتالل يعكفان علةى البحةث عةن حلةول مختلفةة للحةد مةن 

المنتشةةرة فةةي  اإلنترنةةتخطةةورة هةةذه الطةةائرات، فةةي ظةةل إمكانّيةةة الحصةةول عليهةةا بسةةهولة عبةةر متةةاجر 
 ظام يستطيع إسقاط هذه الطائرات.أنحاء العالم. مبّيًنا أّن شركات مختصة كشفت عن تطوير ن

 1/6/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 يشكك في صدق نياتها "اليسار"الدولتين و لحليهدد بإسقاط الحكومة إذا اتجهت  "اليمين" .18

حةةةةزب "البيةةةةت اليهةةةةودي" اليمينةةةةي ، أن بةةةةالل ضةةةةاهر، نقةةةةاًل عةةةةن 31/5/2016 ،48عــــرب نشةةةةر موقةةةةع 
نتنياهو، هدد أنةه سيسةقط الحكومةة مةن خةالل االنسةحاب منهةا فةي المتطرف الشريك بحكومة بنيامين 

حةةال اتجهةةت "ولةةو بخطةةوة صةةغيرة" نحةةو حةةل الةةدولتين، وذلةةك فةةي أعقةةاب تصةةريحات نتنيةةاهو ووزيةةر 
 ، بأنهما يؤيدان حل الدولتين.30/5 االثنين يوماإلسرائيلي الجديد أفيجدور ليبرمان،  دفاعال
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ت اليهةودي"، بتسةلئيل سةموتريتش، ل ذاعةة العامةة اإلسةرائيلية، وقال عضو الكنيسةت الفاشةي مةن "البية
، إنةةه إذا اتجهةةت الحكومةةة ولةةو بخطةةوة صةةغيرة باتجةةاه حةةل "الةةدولتين للشةةعبين" فةةإن 31/5 يةةوم الثالثةةاء

وأشار سموتريتش إلى أن "الجمهةور اسةتيقم مةن هةذا الةوهم،  "البيت اليهودي" سينسحب من الحكومة.
 بنفسه من هذه الفكرة )حل الدولتين( قبل االنتخابات األخيرة لما فاز فيها".  ولوال أن نتنياهو تنكر

وأضةةاف سةةموتريتش أنةةه يتوقةةع مةةن ليبرمةةان أن يقمةةع الهبةةة الفلسةةطينية بشةةدة وأن يةةنظم مكانةةة البةةؤر 
 االستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

الةوزير زئيةف إلكةين  الثالثةاء وقت سابق من يوموتنسجم أقوال سموتريتش هذه مع أقوال أدلى بها في 
من حزب الليكود والمقرب من نتنياهو. وقال إلكين ل ذاعة العامة اإلسرائيلية إنه ال يعتقد أن نتنيةاهو 

قد تبنت مبادرة السالم العربية "وبالتأكيد ليس مركباتهةا  "إسرائيل"وليبرمان بتصريحاتهما تكون حكومة 
". وأكةةد إلكةةين علةةى أن "حكومةةة إسةةرائيل تعةةارض تقسةةيم 1967لةةى حةةدود العةةام المتعلقةةة باالنسةةحاب إ

 ". 67القدس، كما تعارض االنسحاب إلى حدود 
من جانبها، قالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، من كتلة "المعسكر الصهيوني"، ل ذاعة نفسها، 

ن االثنةةةان مةةةن اختةةةراق طريةةةق إن أقةةةوال نتنيةةةاهو وليبرمةةةان ال رصةةةيد لهةةةا، لكنهةةةا أضةةةافت أنةةةه إذا تمكةةة
 سياسية فإنهما سيحصالن على دعم "المعسكر الصهيوني".

عضو ، أن نظير مجلي ،تل أبيب، نقاًل عن مراسلها في 1/6/2016 ،الشرق األوسط، لندنوأضافت 
الكنيست شيلي يحيموفيتش قالت إن "هذا الثنائي هو الوصفة الطبية المضمونة للحرب وليس للسالم. 

وارتعبةوا أكثةر مةن قةرار بعةض العقةالء  بوا من رد الفعل الدولي الذي يهدد بعزلة هةذه الحكومةةفقد ارتع
 السياسيين في اليمين تشكيل حزب يميني معتدل يقود إلى إسقاط نتنياهو".

وقال النائب دوف حنين، من "القائمة المشتركة"، إنه يبارك كل تصريح إيجابي ألي شخصية سياسية 
علةةى أنهةةا بعيةةدة عةةن العقليةةة السةةلمية بعةةد  ممارسةةات الحكومةةة علةةى األرض تةةدل فةةي إسةةرائيل. ولكةةن

السةةماء عةةن األرض. ولفةةت إلةةى النشةةاط الةةذي تقةةوم بةةه الةةدوائر الحكوميةةة بإيعةةاز مةةن الحكومةةة إلعةةادة 
 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، بغية تسليمها للمستعمرات.  62رسم خرائط لمساحة 

حةةزب  أن رئةةيس ،أسةةعد تلحمةةي ،الناصةةرة، نقةةاًل عةةن مراسةةلها فةةي 1/6/2016 ،الحيــاة، لنــدنوجةةاء فةةي 
رأى أن تصةةةةريحات نتنيةةةةاهو وليبرمةةةةان ابتغةةةةت اسةةةةتمالة األسةةةةرة الدوليةةةةة.  العمةةةةل سةةةةابقًا عميةةةةر بيةةةةرتس

وأضةةاف أن مةةن يتحةةدث عةةن حةةل الةةدولتين كةةان يجةةب أن يكمةةل الجملةةة بكلمةةات "علةةى أسةةاس حةةدود 
 وصفت شيلي يحيموفيتش تصريحات نتنياهو وليبرمان بالفضفاضة." وتبادل أراٍض. و 1967العام 
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 شاكيد: ال دولة فلسطينية ما دمنا بحكومة "إسرائيل" .19
قالت وزيرة العدل في الكيان اإلسرائيلي ايليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" : القدس المحتلة

–سطينية أو إخالء تجمعات سكنية األربعاء إنه ما دام حزبها شريًكا في الحكومة "فلن تقوم دولة فل
 لن يتم نقل أي مساحة من األرض إلى العدو"، على حد قولها. كما-مستوطنات

وأضافت "شاكيد" خالل جولة قامت بها في تجمع مستوطنات "بنيامين" أن "حزبها هو الوحيد الذي 
حدود مع يناضل من أجل المشروع االستيطاني وضد إقامة حماستان وداعشستان بالقرب من ال

 إسرائيل".
 1/6/2016، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 "الشرق األوسط": تصريحات نتنياهو وليبرمان بشأن المبادرة العربية تّم تنسيقها مع السيسي .21

 اإلسةةرائيلية حكومةةةرئةةيس الكشةةفت مصةةادر سياسةةية، أمةةس، أن تصةةريحات : مجلةةي نظيةةر- تةةل أبيةةب
ليبرمان، أمس، بشأن استعداده للتفاوض على مركبات المبادرة يجدور وزير الدفاع أفبنيامين نتنياهو و 
السيسةي، وقةد جةاءت لتفةتح إمكانيةة شةق المصةري عبةد الفتةاح  تنسةيقها مةع الةرئيس العربية للسالم، تمّ 

 الطريق لعقد مؤتمر إقليمي بمشاركة عدد من الدول العربية. 
فةةةراو، وهةةةي جةةةزء مةةةن خطةةةوة أكبةةةر  أت مةةةنوقةةال مسةةةؤول إسةةةرائيلي رفيةةةع إن تصةةةريحات نتنيةةةاهو لةةةم تةةة

يحيكهةةا مبعةةوث الربةةاعي الةةدولي تةةوني بليةةر. وأضةةاف: "إسةةرائيل تأمةةل فةةي أن يقةةود ذلةةك إلةةى عمليةةة 
نمةةا تأمةةل فةةي أن تخلةةق األجةةواء المناسةةبة لةةذلك، وتنطةةوي هةةذه  مقابةةل سياسةةية، لةةيس طرفةةاً  طةةرف، وا 

موافقتةةه  مةةن ليبرمةةان الةةذي أعةةرب عةةنالتصةةريحات علةةى أهميةةة بالغةةة ألنهةةا قيلةةت سةةوية مةةع وزيةةر األ
 الكاملة على تصريحات نتنياهو. هذه رسالة مهمة تخرج من القدس".

 1/6/2016 ،الشرق األوسط، لندن
 
 ليبرمان في السالمو  تشكيك بجدية نتنياهو .21

استبعدت أوساط سياسية وا عالمية إسرائيلية أن تكون وراء تصريحات رئيس  :أسعد تلحمي –الناصرة 
بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه الجديد أفيجدور ليبرمان، بترحيبهما بة"بعض العناصر اإليجابية  الحكومة

جةةدًا" فةةي مبةةادرة السةةالم العربيةةة، ودعةةم ليبرمةةان مبةةدأ حةةل الةةدولتين، نيةةة حقيقيةةة لةةدفع عمليةةة السةةالم، 
حةةول المبةةادرة مسةةتذكرًة أن نتنيةةاهو أطلةةق تصةةريحات مماثلةةة أربةةع مةةرات فةةي السةةنوات السةةبع الماضةةية 

العربية لكنه لم يقم بخطوة فعلية واحدة تثبت جديته، فيما لم يشر ليبرمان إلى حدود الدولة الفلسطينية 
التةةةي يؤيةةةد إقامتهةةةا ومةةةا إذا عنةةةى بتصةةةريحه برنةةةامم حزبةةةه السياسةةةي الةةةذي يقضةةةي أساسةةةًا بمقايضةةةة 



 
 
 
 

 

 17 ص             3951 العدد:        1/6/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

ابةل نقةةل منطقةة "وادي عةةارة" فةةي مق "إسةرائيل"السةكان، أي المسةتوطنين فةةي الضةفة الغربيةةة إلةى حةةدود 
 داخل الخط األخضر إلى الدولة الفلسطينية مع مئات آالف من سكانها األصليين من الفلسطينيين.

واعتبر مراقبون الكالم موجهًا إلى الرئيس المصةري عبةد الفتةاح السيسةي علةى تصةريحه قبةل أسةبوعين 
زاع، وأن السالم الدائم بينهمةا كفيةل بتحسةين أن الفلسطينيين واإلسرائيليين أمام "فرصة حقيقية" لحل الن

، مؤكةدًا اسةتعداد القةاهرة "لبةذل كةل الجهةود التةي تسةاهم فةي إيجةاد حةل "إسرائيل"العالقات بين مصر و
ةةل مةةن علةةى منبةةر  لهةةذه المشةةكلة". ولفةةت مراقبةةون إلةةى أن تصةةريحات نتنيةةاهو وليبرمةةان "السةةلمية" لةةم ت ق 

منح الكنيست الثقة لتوزير ليبرمان، إلدراكهما أن هةذه األقةوال  الكنيست إنما في مؤتمر صحافي وبعد
قد تصبح ملزمة وأنها سةتقاب ل بعاصةفة احتجةاج مةن نةواب كثيةرين فةي حزبيهمةا وفةي "البيةت اليهةودي" 

 كان من شأنها نسف احتمال التصديق على توزير ليبرمان.
اإلنكليزيةةة ولةةيس بالعبريةةة، و جهةةت واتفةةق كبةةار المعلقةةين علةةى أن التصةةريحات، التةةي قيلةةت بمعظمهةةا ب

أساسةةًا إلةةى آذان المجتمةةع الةةدولي الةةذي أبةةدى تخوفةةًا مةةن نهةةم ليبرمةةان صةةاحب التصةةريحات العنتريةةة 
والشعبوية المعادية للفلسطينيين والعرب، كما أنها ابتغت استباق مؤتمر فرنسا. كما أنه يستبق التقرير 

الواليةةةات المتحةةةدة هةةةذا الشةةةهر ينتقةةةد فيةةةه بشةةةدة سياسةةةة المتوقةةةع أن يصةةةدره االتحةةةاد األوروبةةةي بقيةةةادة 
 االستيطان اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة التي تنسف تطبيق حل الدولتين.

وقال معلق في اإلذاعة العامة متهكمًا إنه عندما سمع ليبرمان "ظننت للحظة أنةه تةم تعيينةه وزيةرًا لألمةن 
في "هآرتس" باراك دافيد تصةريحات نتنيةاهو بةة"بهلوانيات كالميةة، إذ والسالم". ووصف المحلل السياسي 

إنهةةا الموسةةيقى  أعةةادت تةةدوير تصةةريحات سةةابقة لةةه بشةةكل خةةاّلق وطةةازج لكةةن مةةن دون إضةةافة جديةةة...
ضةافة أخةرى هنةاك، لكةن فةي الجةوهر الكةالم لةم يتغيةر  ذاتها مع اختالف طفيف، مع شطب كلمةة هنةا وا 

 حدة وأوروبا وال الرئيس المصري، وال أعتقد أن هناك جديدًا تحت الشمس".ولن يقنع الواليات المت
 1/6/2016 ،الحياة، لندن
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ال اإلخبةةةاري اإلسةةةرائيلي إن الوضةةةع األمنةةةي فةةةي غةةةزة يمثةةةل التحةةةدي األول لةةةوزير الةةةدفاع اقةةةال موقةةةع و 
واعتبةةر المراسةةل العسةةكري للموقةةع أميةةر بوخبةةوط أنةةه "بعةةد مةةرور  ن.اإلسةةرائيلي الجديةةد أفيجةةدور ليبرمةةا

عامين على انتهاء حرب الجرف الصامد ال يوجد في القطاع أي أفق سياسي، وقيادة حركةة المقاومةة 
اإلسةةةالمية )حمةةةاس( تشةةةعر بةةةأن األرض تغلةةةي تحةةةت أقةةةدامها فةةةي ظةةةل األزمةةةة االقتصةةةادية المتفاقمةةةة 

وتةةةابع المراسةةةل أن  ة عةةةن تةةةدهور البنيةةةة التحتيةةةة وانقطةةةاع الكهربةةةاء".ونقةةةص الميةةةاه والمشةةةاكل الناجمةةة
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ليبرمان يدخل مقر وزارة الدفاع فةي تةل أبيةب فيمةا تقةوم "المجموعةات السةلفية" فةي غةزة بتسةخين جبهةة 
 عقب إطالقها عددا من القذائف الصاروخية في األيام األخيرة. "إسرائيل"القطاع على الحدود مع 

جةةيش اإلسةةرائيلي علةةى الةةرد علةةى أي صةةواريز تنطلةةق مةةن غةةزة باسةةتهداف بعةةض وفةةي حةةين اعتةةاد ال
المواقةع العسةكرية التابعةةة لحمةاس سةوف ينتظةةر اإلسةرائيليون كيةف سةةيكون رد فعةل ليبرمةان علةةى أول 

 صاروخ جديد من غزة باتجاه التجمعات السكانية اإلسرائيلية على حدود القطاع.
علةى هةذه السياسةة فةي  جوهريةاً  بةأن ليبرمةان لةن يحةدث تغييةراً  وختم بأن أوسةاط الجةيش تبةدي قناعتهةا

 الفترة الحالية، ألنها تخدم الجانب اإلسرائيلي وال تعمل على تسخين األجواء األمنية مع غزة.
من جهته، اعتبر العضو اليمينةي السةابق فةي الكنيسةت آرييةد إلةداد فةي مقةال لةه بصةحيفة معةاريف أن 

بالقضاء على حماس تتطلب منه اإلجابة عةن مةآالت تحقيةق هةذا الهةدف، نداءات ليبرمان المتواصلة 
ومن سةيمأل الفةراو الةذي سةينجم عةن ضةرب هةذه الحركةة فةي قطةاع غةزة "علمةا بةأن ليبرمةان ال يفضةل 
بالتأكيةةةد رؤيةةةة مقةةةةاتلي المنظمةةةات الجهاديةةةة العالميةةةةة أو تنظةةةيم الدولةةةة اإلسةةةةالمية بةةةدال مةةةن مسةةةةلحي 

يبرمان بالقضاء على حمةاس فةي غةزة يتطلةب مةن الةوزير الجديةد اإلجابةة وأضاف أن تهديد ل حماس".
علةةةى السةةةؤال عةةةن البةةةديل الةةةذي يمتلكةةةه إلزاحةةةة الحركةةةة، وهةةةي إجابةةةة مطلةةةوب مةةةن ليبرمةةةان تقةةةديمها 

ال أصبحت تهديداته فارغة المعنى.  للجمهور اإلسرائيلي قبل إرسال الجنود إلى غزة وا 
 31/5/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
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أصدرته مفوضية شةكاوى الجنةود فةي وزارة الةدفاع اإلسةرائيلية االثنةين  ذكرت صحيفة هآرتس أن تقريراً 
الماضةةي انتقةةد الثغةةرات الحاصةةلة فةةي الجةةيش اإلسةةرائيلي، ومةةن بينهةةا الوحةةدات الخاصةةة بالعمةةل فةةي 

جهتهةةا أشةةارت صةةحيفة يةةديعوت أحرونةةوت إلةةى أن التقريةةر تحةةدث عةةن آالف حةةاالت الطةةوارئ. مةةن 
مةن أن الوضةع  ،حسةب هةآرتس ،الذي أصدره الجنرال يتسةحاق بريةك ،وحذر التقرير الشكايات لجنود.

عمةا كانةت عليةه الحةال عشةية انةدالع  الذي توجد فيه بعض الوحدات العسكرية اإلسرائيلية لةيس بعيةداً 
من الوحدات العسكرية تعاني من  م جاهزية سالح المدرعات، كما أن عدداً من ناحية عد 1973حرب 

 نقص في القوى البشرية الالزمة.
وأكةةدا أنةةه أرسةةل قبةةل نصةةف عةةام رسةةائل بهةةذا الشةةأن إلةةى قيةةاديين فةةي الجةةيش مةةن بيةةنهم قائةةد هيئةةةة 

ن الوضةع فةي األركان غابي آيزنكوت ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون، لكنةه قبةل شةهر فقةط وجةد أ
وذكر معد التقرير خالل مؤتمر صحفي أنه أجرى لقاءات مغلقة مع العديةد مةن  الجيش يزداد خطورة.

 الضباط الذين عبروا عن خيبة أملهم من عدم قيام قيادة الجيش بما يلزم لمنع تمدد هذه الثغرات.
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مين، بحيةةث يةةتم وحةةذر مةةن أنةةه إذا تواصةةل اإلهمةةال فةةإن الوضةةع سةةيأخذ بالتةةدهور خةةالل عةةام أو عةةا
 اإلضرار بصورة كبيرة بمدى جاهزية الجيش، السيما سالح المشاة، استعدادا ألي حرب قادمة.

وأشار إلى أنه بعد مرور عدة أعوام على هذه الحالةة غيةر المرضةية فةي صةفوف أجهةزة الجةيش وعةدم 
العديةد مةن الضةباط جاهزيته، فقد يصل إلى مرحلة الالعودة، في ضوء حالة انعدام الثقةة التةي يبةديها 

بين نظرائهم في المؤسسة العسكرية، ويعتقدون أن المستوى العسكري األعلى في الجيش منفصل عن 
 الواقع الذي يعيشونه.

 6,371مةةن جهتهةةا أشةةارت صةةحيفة يةةديعوت أحرونةةوت إلةةى أن التقريةةر العسةةكري تحةةدث عةةن وصةةول 
الحالةةةة التةةةي تعيشةةةها وحةةةداتهم  ضةةةدّ شةةةكوى مةةةن الجنةةةود اإلسةةةرائيليين لةةةرئيس مفوضةةةية شةةةكاوى الجنةةةود 

 العسكرية، وهو الرقم األعلى منذ خمس سنوات.
كما يظهر التقرير حالة مقلقة بشأن وضع الدبابات وناقالت الجند التي تستخدم في المعةارك القتاليةة، 
فةةي ضةةوء التقليصةةات الماليةةة، سةةواء فةةي الجةةيش النظةةامي أو فةةي صةةفوف االحتيةةاط، بجانةةب حةةديث 

ظةاهرة خطيةرة تناولةت زيةادة اسةتخدام الجنةود والضةباط الهواتةف المحمولةة خةالل مهمةاتهم  التقرير عةن
مةةةن المحادثةةةات البينيةةةة تجةةةري بةةةين الضةةةباط  %70فقةةةد عثةةةر التقريةةةر علةةةى أن مةةةا نسةةةبته  العسةةةكرية.

وجنودهم عبر الهواتف الذكية، كما يسةتخدمونها مةع عةائالتهم، وبةدال مةن إجةراء المحادثةات العسةكرية 
لوجةةه، يلجةةأ الضةةباط والجنةةود للحةةديث مةةع بعضةةهم عبةةر تقنيةةة واتسةةاب، وهةةو مةةا يحمةةل مخةةاطر  وجهةةا

 جدية على اكتشاف العدو لهم خالل ساحات القتال.
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 طقوسًا وشعائر تلمودية عند حائط البراقاألقصى ويؤدي ليبرمان يقتحم  .24

فيجةةدور ليبرمةةان، صةةباح يةةوم الثالثةةاء، أ اإلسةةرائيلياالحةةتالل فةةي حكومةةة  دفاعاقةةتحم وزيةةر الةة :رام هللا
دى طقوسًا وشعائر تلمودية عند حائط البراق، وسط حراسة أمنية مشددة من أالحرم القدسي الشريف و 

  الخاصة. اإلسرائيليشرطة االحتالل 
ى طقوسةةًا تلموديةةة إن ليبرمةةان اقةةتحم الحةةرم وأد اإللكترونةيوقالةت القنةةاة العبريةةة السةةابعة علةةى موقعهةةا 

ليةةك، الةةذي كةةان باسةةتقبال ليبرمةةان تعهةةد جالحاخةةام المتطةةرف يهةةودا  أن إلةةىعنةةد حةةائط البةةراق، مشةةيرة 
 والصالة فيه. األقصىبالسماح للمستوطنين اليهود باقتحام المسجد 

 31/5/2016 ،الغد، عّمانصحيفة موقع 
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 "اليمين الغبي" ينتمي إلى نتنياهو :نجبي .25
جةةراء  ن غاضةةباً جا يةةزال عضةةو الكنيسةةت عةةن حةةزب الليكةةود الحةةاكم بينةةي بةةي: مةةرتحريةةر بةةالل ضةةاه
 " أفيجةةةدور ليبرمةةةان.ارائيل بيتنةةةإسةةةموشةةةيه يعةةةالون، واسةةةتبداله بةةةرئيس حةةةزب " دفاعاإلطاحةةةة بةةةوزير الةةة

حزبه ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنةه ينتمةي إلةى مةا أسةماه "اليمةين الغبةي"  رئيسن جووصف بي
 سمه بشكل صريح، وذلك ألنه استبدل يعالون بليبرمان.من دون ذكر ا

بالكامةةل بمعارضةةة  ن إلذاعةةة الجةةيش اإلسةةرائيلي إن "الشةةخص )يعةةالون( الةةذي كةةان ملتزمةةاً جوقةةال بةةي
علةيهم، بينمةا الشةخص الملتةزم  إقامة دولةة منظمةة التحريةر الفلسةطينية فةي يهةودا والسةامرة لةيس مقبةوالً 

للمخربين هو حالل مطلق. وهةذا جعلنةي أفكةر بأنةه يوجةد يمةين معتةدل بهذا ولكن تعهد بحكم اإلعدام 
ويمين متطرف ويمين غبي". وأضاف بيغن أنه "يؤسفني أن الطريق لالنتخاب فةي إسةرائيل تمةر عبةر 

ورغةةم ذلةةك، فإنةةه إذا اتضةةح أن  تصةةريحات منفلتةةة وتصةةوير )تأييةةد حةةل( الةةدولتين للشةةعبين كخيانةةة. 
قود وزير األمن )ليبرمان( سياسة معتدلة، فسيسرني أن أرى سياسة كهذه "الكلمة هي مجرد كلمة" وسي

وأشار بيغن إلى عدم وجود تةأثير لةه علةى حةزب الليكةود واالئةتالف الحكةومي، وقةال إنةه "مثلمةا  ت نفذ".
كتبوا عني، فإن تأثيري يراوح الصفر، لكني تعلمت أن لمراوحة الصفر هذه توجد درجات، وأنا أحاول 

ورأى بةةيغن أن "حقيقةةة أن يعةةالون اسةةتبدل مقابةةل ليبرمةةان ال   ذه الةةدرجات جلةةب فائةةدة".مةةن خةةالل هةة
وقةال بةيغن عةن عالقاتةه مةع نتنيةاهو إن "رئةيس  تسهل على قدرتي في المساهمة في عمل الحكومةة".

، لكني لم أتمكن من قبول هذا العبء المتزايد الموجود على كاهةل أن أكون وزيراً  يالحكومة اقترح عل
 عضاء الحكومة".أ 

 31/5/2016 ،48عرب 
 
 ريفلين: مستعمرة "أريئيل" جزء ال يتجزأ من "إسرائيل" .26

قةةال الةةرئيس الصةةهيوني رؤوفةةين ريفلةةين إن مسةةتعمرة أريئيةةل، وهةةي مقامةةة علةةى أراضةةي  :القةةدس المحتلةةة
من أي الفلسطينيين قرب مدينة سلفيت شمال القةدس المحتلةة، جةزء ال يتجةزأ مةن "إسةرائيل"، وسةتكون ضة

ووردت تصريحات ريفلين، حسب القناة العبرية السةابعة، فةي لقائةه بوفةد  اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين.
وعةزا ريفلةين  من جامعة "أريئيل" فةي مقةر الرئاسةة اإلسةرائيلية، بمناسةبة افتتةاح مركةز طبةي فةي الجامعةة.

 "لجهةةود كبيةةرة لكثيةر مةةن األشةةخاص". ، والتةةي تحولةت لجامعةةة "أريئيةةل" الحقةاً عامةةاً  33إنشةاء الكليةةة قبةل 
وتةةأتي تصةةريحات ريفلةةين فةةي الوقةةت الةةذي أعلةةن فيةةه نةةواب صةةهاينة عةةن إطةةالق مبةةادرة لضةةم مسةةتعمرة 

 معاليه أدوميم والم قامة على أراضي الفلسطينيين قرب بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.
 31/5/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ن في الكنيست تر رئيسًا للجنة الخارجية واألمديخالمصادقة على تعيين  .27
مةس مبنةى أالجديةد أفيجةدور ليبرمةان يةدخل  اإلسةرائيلي دفاعفيما كان وزيةر الة: رمضان أحمد-رام هللا 

هةم لجةان الكنيسةت( تمةنح ثقتهةا أ وزارة الدفاع بمراسم عسكرية صاخبة، كانةت لجنةة الخارجيةة واألمةن )
رف والةةةدموي آفةةةي ديختةةةر رئيسةةةًا لهةةةا، فةةةي حةةةين كةةةان الحاخةةةام لةةةرئيس جهةةةاز الشةةةاباك السةةةابق المتطةةة

 غليك يؤدي القسم كعضو في الكنيست بداًل من موشيه يعلون. إيهودالمتطرف 
فةةي الحكومةةة  جنةةة الخارجيةةة واألمةةن عقةةب تعيةةين تسةةيفي هنغبةةي، وزيةةراً لوجةةاء اختيةةار ديختةةر رئيسةةًا ل

 ، والذي كان يشغل هذا المنصب.اإلسرائيلية
 1/6/2016 ،، بيروتالمستقبل

  
 نتنياهو يشيع أجواء تفاؤل: انتهاء األزمة مع تركيا قريبة جداً  .28

 ،رس األمريكةيجأبلغ رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو وفدًا من أعضاء الكون: حلمي موسى
 أن اتفاق المصالحة مع تركيا قريةب جةدًا. ومةع ذلةك، وفةق صةحيفة "هةآرتس"، فةإن ،مساء أمس األول

تةةل أبيةةب تنتظةةر تحديةةد موعةةد للقةةاء الحاسةةم والنهةةائي بةةين طةةاقمي المفاوضةةات مةةن الحكةةومتين لوضةةع 
  اللمسات األخيرة على اتفاقية المصالحة.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية قولهةا إن نتنيةاهو أشةاع أجةواء مةن التفةاؤل الكبيةر بشةأن انتهةاء 
الحة مةةع أنقةةرة ثةةالث مةةرات خةةالل لقائةةه بأعضةةاء األزمةةة مةةع تركيةةا، وكةةرر الحةةديث عةةن قةةرب المصةة

رس. وأشار نتنياهو إلى أن العالقات مع تركيا لن تعود إلى مجدها الذي كانت عليةه قبةل عقةد جالكون
مةةةةن الةةةةزمن، لكةةةةن تطبيةةةةع العالقةةةةات سةةةةيعين الةةةةدولتين علةةةةى تحقيةةةةق سلسةةةةلة مةةةةن المصةةةةالح اإلقليميةةةةة 

وتركيةةا  "إسةةرائيل"، فةةإن الفجةةوات التةةي بقيةةت بةةين وبحسةةب مسةةؤول إسةةرائيلي رفيةةع المسةةتوى  المشةةتركة.
، والةةذي تطلةةب إسةةطنبولتتعلةةق فقةةط بصةةيغة التسةةوية بشةةأن مقةةر القيةةادة العسةةكرية لحركةةة حمةةاس فةةي 

إغالقه. وكان يفترض أن يعقد اللقاء الحاسم بين طاقمي المفاوضةات قبةل أسةبوعين، إال أن  "إسرائيل"
التركيةةةة أحمةةد داود أوغلةةو وتعيةةين رئةةيس حكومةةة جديةةةد. الموعةةد تأجةةل بسةةبب تغييةةر رئةةيس الحكومةةة 

 وهناك تقدير بأن اللقاء الحاسم هذا سيعقد في األسبوع المقبل في إحدى العواصم األوروبية.
وأضةةةاف المسةةةؤول اإلسةةةرائيلي أن تركيةةةا أرسةةةلت فةةةي األسةةةابيع األخيةةةرة سلسةةةلة إشةةةارات إيجابيةةةة تجةةةاه 

وحلةةةف شةةةمال  "إسةةةرائيل"ي كانةةةت تفرضةةةه علةةةى التعةةةاون بةةةين إسةةةرائيل، علةةةى رأسةةةها إزالةةةة "الفيتةةةو" الةةةذ
مةن  عةن ذلةك، للمةرة األولةى منةذ خمةس سةنوات ترسةل تركيةا مسةؤولين كبةاراً  األطلسةي )النةاتو(. فضةالً 

 وزارة خارجيتها لحضور حفل االستقبال السنوي للسفارة اإلسرائيلية في أنقرة.
 1/6/2016 ،السفير، بيروت
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 يسمح بفصل نائب من "الكنيست" االحتالل يناقش قانوناً  .29
أفةادت صةحيفة "هةآرتس" العبريةة أن لجنةة الدسةتور : تحريةر خلةدون مظلةوم، مةن سةليم تايةه -الناصرة 

، صةوتاً  90يحدد بأنةه يحةق للكنيسةت بغالبيةة  في البرلمان اإلسرائيلي "الكنيست"، ستبدأ بمناقشة قانوناً 
وأوضةةةةحت أنةةةةه سةةةةيتم  قراطيةةةةة.و يهوديةةةةة وديم كدولةةةةة "إسةةةةرائيل"إقصةةةةاء نائةةةةب منتخةةةةب إذا نفةةةةى وجةةةةود 

بإقصةاء أي نائةب حةرض علةى العنصةرية أو أعةرب عةن  التصويت علةى القةانون، والةذي يسةمح أيضةاً 
، بالقراءتين الثانية والثالثة في البرلمان، لكةي "دولة إسرائيل" دعمه للكفاح المسلح لمنظمة إرهابية ضدّ 

 يصبح قانوًنا نافًذا.
 نائبةاً  61حسب مشروع القانون، يمكةن الشةروع بةإجراءات إقصةاء نائةب بعةد توجةه وقالت "هآرتس" إنه 

 فقط بطلب كهذا، وبعد صدور قرار بهذا الشأن عن لجنة الكنيست، بتأييد ثالثة أرباع أعضائها.
 بةةدوره، دعةةا المعهةةد "اإلسةةرائيلي للديمقراطيةةة" اللجنةةة البرلمانيةةة فةةي الكنيسةةت إلةةى صةةّد االقتةةراح، مشةةيراً 

 قراطي".و أنه "ينطوي على تشويه لمبادئ الفصل بين السلطات في النظام الديم إلى
 31/5/2016 ،قدس برس

 
  2016/ مايو المسجد األقصى خالل أيار اقتحموا"إسرائيلًيا"  963قدس برس:  .31

رصدت وكالة "قدس برس" إنترناشيونال : خلدون مظلوم، فاطمة أبو سبيتان  -القدس المحتلة 
م مئات المستوطنين اليهود وعناصر من مخابرات االحتالل اإلسرائيلي، لباحات المسجد لألنباء اقتحا

 األقصى المبارك؛ خالل شهر أيار/ مايو الجاري.
إسرائيلًيا )مستوطنون وعناصر عسكرية( اقتحموا المسجد  963وذكرت مراسلة "قدس برس" أن نحو 

ين الحماية لهم من قبل عناصر الشرطة األقصى خالل أيار، وذلك من "باب المغاربة"، بعد تأم
اإلسرائيلية والقوات الخاصة التي تنتشر في الباحات بشكل يومي خالل فترتْي االقتحامات الصباحية 

 والمسائية، منذ لحظة دخولهم وحتى خروجهم من "باب السلسلة".
حيث شهد يوم  مستوطًنا يهودًيا اقتحموا المسجد األقصى خالل أيار/ مايو، 659وأشارت إلى أن 

من أيار( اقتحام العدد األكبر، والذي بلغ خالل ذلك اليوم  12ذكرى إنشاء دولة االحتالل )في الة 
 مستوطنين. 110

عنصًرا من مخابرات  120طالًبا ومرشًدا يهودًيا، إلى جانب اقتحام  184ولفتت إلى اقتحام نحو 
ومصّلياته المسقوفة، وشروحات حول  االحتالل، ضمن جوالت استكشافية للمسجد األقصى وباحاته

 "الهيكل المزعوم".
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فلسطينًيا عن القدس والمسجد األقصى والبلدة القديمة، لمدد  14وخالل الفترة ذاتها، تم إبعاد نحو 
يوًما وثالثة شهور، ومنهم من لم ت حّدد له فترة اإلبعاد أو المنع من دخول القدس  15تتراوح ما بين 

 واألقصى.
ليك" وهو أحد أبرز اليهود المتطرفين والذي ينادي بهدم جلتنا إن المستوطن "يهودا وقالت مراس

المسجد األقصى المبارك، قد اقتحم المسجد خالل األسبوع األخير من أيار، قبل دخوله للبرلمان 
 اإلسرائيلي "الكنيست"، خلًفا لوزير الجيش الم ستقيل موشيه يعلون.

العرب واإلسرائيليين ممنوعون من دخول المسجد األقصى بقرار من ومن الجدير بالذكر أّن النواب 
 حكومة االحتالل، معتبرة بأن ذلك يعمل على "تأجيم" الوضع في المسجد األقصى.

 1/6/2016، قدس برس
 

تحديًا للقانون وتكريسًا  في غزة وتعّدهمواطنين  ثالثة بتنفيذ حكم اإلعدام بحقمراكز حقوقية تندد  .31
 لالنقسام

"وفا": القت جريمة إعدام ثالثة مواطنين في مدينة غزة، فجر أمس، إدانات وانتقادات  -هللا رام 
واسعة من الفصائل والمراكز الحقوقية، والتي أجمعت على اعتبارها خروجًا متعمدًا على القانون، 

 لسطيني.ومخالفة ل جراءات القانونية والدستورية، وتكريسًا لالنقسام، وتحديًا للرأي العام الف
ثالثة قدام الجهات األمنية في قطاع غزة، على تنفيذ إ: "إن اإلنسانوقال المركز الفلسطيني لحقوق 

إعدام سبق وأن أصدرها القضاء في قطاع غزة، ودون مصادقة الرئيس الفلسطيني، إعدامات  أحكام
 قتل خارج إطار القانون.

بسط ضمانات العدالة مثل وجود قضاء مستقل أفي ظل االنقسام، وغياب  إعدام أحكاموتابع: "تنفيذ 
مشكل وفق القانون، وحق الدفاع، وعدم الحصول على االعترافات من خالل التعذيب، هو هدر 

 كامل لفكرة العدالة وسيادة القانون، وقد تؤدي إلى الظلم الذي ال يمكن الرجوع أو التعويض عنه".
اهل مع المجرمين، بل يستند إلى اعتبارات سيادة وشدد المركز على أن موقفه ال يعني بأي حال التس

ن ما نحتاجه هو الحزم في تطبيق القانون على المجرمين، وليس المزيد من  القانون والعدالة، وا 
 الجرائم باسم تطبيق القانون.

قالت مؤسسة الضمير، إنها تشعر بقلق عميق جراء استمرار المحاكم على اختالف أنواعها النظامية و 
ية بقطاع غزة إصدار أحكام باإلعدام بحق مواطنين، وتنفيذ أحكام إعدام بصورة فعلية أكثر والعسكر 

 من مرة على مدار السنوات الماضية.
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واعتبرت عقوبة اإلعدام بأنها تشكل انتهاكًا لحق اإلنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من 
وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة حقوق اإلنسان وغير قابل لالنتقاص حتى في حاالت الطوارئ. 

 فعاليتها مع العقوبات األخرى.
وقال مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" في بيان، أمس إن ما قامت به حركة "حماس" 
هو إعدام خارج نطاق القانون، كما أنه جريمة مزدوجة، فمن جهة أزهقت أرواح ثالثة مواطنين، ومن 

 عدام دون مصادقة الرئيس عليها.جهة ثانية نفذت أحكام اإل
وأكد المركز وقوفه إلى جانب أسر الضحايا والعائالت الثكلى وتضامنه التام معهم، كما يؤكد أن 
مطالبته بإلغاء عقوبة اإلعدام بحق الجناة ال يعني بأي حال من األحوال أنه يدعو للتسامح مع 

اإلعدام بعقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية المدانين بجرائم خطيرة، ولكنه يطالب باستبدال عقوبة 
 اإلنسان وكرامته في نفس الوقت.

 1/6/2016األيام، رام هللا، 
 

 خالل اعتقالهم أسرى التنكيل بثالثة ": نادي األسير" .32
رام هللا: أفادت محامية نادي األسير، أمس، بأن ثالثة أسرى تعّرضوا للتنكيل واالعتداء بالضرب 

 خالل اعتقالهم.
لك عقب زيارة المحامية لألسرى في معتقل "عتصيون"، إذ نقلت عن األسير علي الطيطي جاء ذ

عامًا(، من مخيم العروب في محافظة الخليل، أنه تعّرض للضرب منذ اعتقاله من منزله وحتى  21)
اقتياده إلى برج عسكري مجاور للمخيم، واحتجزته فيه مّدة ساعتين، تعّرض خاللهما للضرب المبّرح 

 و مكّبل اليدين ومعصوب العينين.وه
عامًا(، ومحمد عبد  17عالوة على االعتداء بالضرب المبرح على المعتقلين محمد أنور طقاطقة )

 عامًا(، بعد اعتقالهما من منزليهما في بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم. 16الجليل طقاطقة )
 1/6/2016األيام، رام هللا، 

 
 تيةمواطنًا بينهم سيدة وف   24 شملتفي عدة مدن  حملة اعتقاالت إسرائيلية .33

مواطنًا بينهم سيدة وفتية خالل عمليات دهم في  24رام هللا: اعتقلت قوات االحتالل، أمس، 
 محافظات رام هللا والبيرة وجنين ونابلس، وبيت لحم والخليل وطولكرم.

حافظة جنين اعتقلت قوات االحتالل ومن م ففي محافظة رام هللا والبيرة اعتقلت قوات االحتالل فتيين.
عاما( من جنين على  35كما اعتقلت قوات االحتالل الشاب رضا حاتم جرار ) خمسة مواطنين.
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فيما اعتقلت المواطن رائد يحيى عبد الكريم عالونة ونجله يحيى  معبر الكرامة أثناء عودته من تركيا.
ي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل وف بعد اقتحام قرية مسلية، جنوب جنين، ودهم ورشته. 

، شمال "الكونتينر"كما اعتقلت قوات االحتالل، مساء أمس، شابا على حاجز  خمسة مواطنين.

 11أكثر من  شملتوفي محافظة نابلس، شنت قوات االحتالل حملة االعتقاالت  شرقي بيت لحم.
أربعة شبان من قرية  إلىبلس، إضافة مواطنا من بينهم مواطن وزوجته من قرية بيت فوريك شرق نا
 روجيب وشقيقين من دير الحطب ومواطنين من قرية عزموط.

 وفي قرية دير الحطب شرق نابلس، قالت مصادر محلية، إن قوات االحتالل اعتقلت ثالثة مواطنين.
وفي قرية روجيب شرق نابلس، أكدت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت القرية، واعتقلت 

ربعة مواطنين هم: محمود أبو عيشة ومعزوز أحمد رواجبة ووليد سليم رواجبة ومعروف أحمد أ
وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات االحتالل  دويكات، واقتحمت وفّتشت عددًا من المنازل فيها.

يم وفي محافظة طولكرم، أفاد نادي األسير بأن قوات االحتالل اعتقلت الفتى عمران راتب شر  مواطنًا.
 عامًا(. 17)

 31/5/2016األيام، رام هللا، 
 
 وقفة إسالمية عربية موحدة لمواجهة غطرسة االحتاللتدعو ل الهيئة العليا لنصرة القدس واألقصى .34

اقتحمت مجموعات من المستوطنين امس المسجد األقصى المبارك تحت حراسة : القدس المحتلة
وحاول بعض المستوطنين  عة للشرطة اإلسرائيلية،عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع التاب

 أداء طقوس دينية، تصدى لها المصلون وطلبة حلقات العلم بهتافات التكبير.
إلى ذلك، واصلت قوات االحتالل منع نساء القائمة الذهبية من دخول المسجد األقصى، واللواتي 

 اعتصمن قبالة بواباته.
ئة العليا لنصرة القدس واألقصى، إلى وقفة إسالمية عربية ودعا الشيز محمد عارف وتد، رئيس الهي

 موحدة لمواجهة غطرسة االحتالل والدعوات الستباحة القدس واقتحام األقصى األحد القادم.
 1/6/2016الرأي، عمَّان، 

 
 ت العسكرية التدريبا بحجةاالحتالل يخلي عشرات العائالت من األغوار  .35

، عشرات العائالت في األغوار أمسحتالل اإلسرائيلية صباح : أخلت قوات اال"وفا" –األغوار 
 الوسطى والشمالية، بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.
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 17وقال الخبير في شؤون االستيطان واالنتهاكات اإلسرائيلية، عارف دراغمة، إن االحتالل أخلى 
من منطقة المالح، بهدف عائلة  25عائلة من الرأس األحمر، و 14عائلة من منطقة حمصة، و

يذكر أن التدريبات ستستمر لمدة ثالثة أيام ابتداًء من اليوم حتى  التدريبات العسكرية في المنطقة.
 األربعاء.

 31/5/2016األيام، رام هللا، 
 

ويخشون تصاعد القرارات التعسفية بعد تقليص مساحة  ليبرمانمع بداية عهد يعانون صيادو غزة  .36
 الصيد

تقليص سلطات االحتالل اإلسرائيلي التي تفرض حصارا محكما على قطاع غزة، غزة: في ظل 
مساحة الصيد البحرية المسموح لصيادي غزة العمل بداخلها، شنت الزوارق الحربية هجمات ضد 
الصيادين، فأوقعت إصابات في صفوفهم واعتقلت آخرين، في مشهد قد يتكرر كثيرا في األيام 

 يد الذي قد يتبعه وزير األمن الجديد أفيغدور ليبرمان ضد القطاع.، مع بداية التشدالمقبلة
المتطرف مقاليد وزارة األمن، التي  "إسرائيل بيتنا"وجاء القرار مع بداية تولي ليبرمان رئيس حزب 

تشرف وتنفذ مثل هذه القرارات، في مؤشر على إمكانية اتخاذ الوزير الذي دعا سابقا الحتالل غزة، 
 ة أكثر لتشديد الحصار.خطوات تصعيدي

وقال نقيب الصيادين نزار عياش، إن سلطات االحتالل أصدرت قرارا جديدًا للصيادين، بالصيد في 
مساحة خمسة إلى ستة أميال بحرية، موضحا أنها تذرعت بانتهاء موسم الصيد. وانتقد بشدة القرار 

ين يواجهون ظروف اقتصادية اإلسرائيلي الجديد، وقال إنه سيؤثر على سير عمل الصيادين، الذ
صعبة. وأشار إلى أن المساحة السابقة التي قلصت لم تكن تفي بحاجة الصيادين، ولم يكن يتوفر 

 فيها الصيد الوفير.
وسيتأثر نحو أربعة آالف صياد من اإلجراء اإلسرائيلي الجديد، في ظل أوضاع اقتصادية في غاية 

 الصعوبة منذ أن جرى فرض الحصار على غزة.
ودعت نقابة الصيادين للتدخل الدولي العاجل والضغط على إسرائيل إلنهاء معاناتهم اليومية، وحثت 
إسرائيل على االلتزام باالتفاق الموقع مع منظمة التحرير الذي ينص على إعطائهم حرية صيد في 

 ميال بحريا. 20مساحة 
ية الجديدة، وذكر أن الوقائع تؤكد أن لحقوق اإلنسان في غزة بالخطوة اإلسرائيل "الميزان"وندد مركز 

قوات االحتالل صّعدت في اآلونة األخيرة من انتهاكاتها الموجهة ضد الصيادين حيث شهدت الفترة 
صيادًا،  65اعتقال  2016منذ األول من كانون الثاني/ يناير وحتى تاريز التقليص من هذا العام 
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صيادًا 16 2015في الفترة نفسها من عام  رائيلإسقارب صيد، في حين اعتقلت  22واالستيالء على 
قوارب صيد. وقال المركز إن هذا األمر يظهر بالملموس أن ادعاءات تخفيف  أربعةواستولت على 

الحصار والحد من القيود المفروضة على قطاع غزة بما فيها اإلعالن السابق عن توسيع نطاق 
 ."قوات إلى خداع الرأي العام العالميلم يكن إال ادعاًء تسعى من خالله تلك ال"الصيد 

 1/6/2016، لندن، القدس العربي
 
 "مافي مرمرة"سفينة غزة تشهد بدء الفعاليات التضامنية في ذكرى العدوان اإلسرائيلي على  .37

التركية لرفع الحصار عن  "مافي مرمرة"واصلت مدينة غزة الفعاليات التضامنية مع سفينة  غزة:
لعدوان إسرائيلي أودى  2010مايو /أيار 31قبل وصولها إلى القطاع في قطاع غزة، التي تعرضت 

بحياة عشرة من المتضامنين األتراك، وذلك ضمن أحياء أسبوع العالمي لفك الحصار المفروض على 
 القطاع. وتشارك فيع عدة مدن عربية وأجنبية

ة اإلغاثة اإلنسانية هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، ومنظم هوأقيم مهرجان خطابي دعت إلي
 "مافي مرمرة "التركية، بمناسبة الذكرى السادسة العتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على سفينة 

التركية، التي كانت ضمن أسطول الحرية األول، الذي كان سيصل لقطاع غزة بتاريز الواحد 
 والثالثين من أيار.

التركية إنهم قدموا إلى غزة من أجل الوقوف إلى وخالل كلمة له قال محمد كايا مدير منظمة اإلغاثة 
جانب الشعب الفلسطيني المحاصر. وأكد أن الشعب الفلسطيني في غزة ليس بحاجة إلى الطعام 

نهاء االحتالل . وناشد جميع الفصائل الفلسطينية "والشراب، إنما بحاجة إلى الحرية ورفع الحصار وا 
نهاء االنقسام، في ظل استفادة  االحتالل من هذه الحالة. بالوحدة وا 

وتحدث خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالل المهرجان. وشدد على ضرورة 
، وبحق الشعب "مافي مرمرة"محاسبة االحتالل اإلسرائيلي على جريمته بحق ضحايا سفينة 

الشعب  الفلسطيني. ودعا األمة العربية واإلسالمية ألن تحذو حذو تركيا في الوقوف بجانب
 الفلسطيني المحاصر. 

وضمن الفعاليات التضامنية مع ضحايا السفينة التركية وكذلك مع حصار غزة، شارك عشرات 
على شاطئ بحر غزة تخليدًا للشهداء األتراك. ورفع المشاركون شعارات  "سلسلة بشرية"الشبان في 

 ر قريبا.تندد بالعدوان اإلسرائيلي، وأخرى ضد حصار غزة، ودعوا لرفع الحصا
 1/6/2016، لندن، القدس العربي
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 فلسطينًيا منذ انتفاضة األقصى طفاًل  2,079ُمعطيات: استشهاد  .38
 أفادت معطيات فلسطينية رسمية أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت : مظلوم خلدون -رام هللا 

ألف آخرين؛ منذ بداية انتفاضة األقصى )االنتفاضة  13طفاًل فلسطينًيا، وجرحت أكثر من  2,079
 .2016(، حتى نهاية أيار/ مايو 2000أيلول/ سبتمبر  28الفلسطينية الثانية وبدأت في 

ألف حالة اعتقال؛ خالل الفترة ذاتها بحق  12وأشارت وزارة اإلعالم الفلسطينية، إلى أن أكثر من 
 طفاًل. 420اعتقال األطفال، مبينة أن سلطات االحتالل تواصل 

 49أسيًرا طفاًل يقبعون في سجن "عوفر العسكري" )قرب بيتونيا غربي رام هللا(، و 144وأوضحت أن 
 في "مجدو" )شمال جنين(. 136(، و48في سجن "الشارون" )شمال فلسطين المحتلة عام 

في مراكز التوقيف  21أسيًرا طفاًل في سجن "جفعون" )في مدينة الرملة المحتلة(، و 70باإلضافة لة 
 والتحقيق التابعة لجهاز الشاباك اإلسرائيلي.

من األطفال لة "التعذيب واالعتداء" خالل اعتقالهم؛ الذي  %95ووفًقا لذات المعطيات، فقد تعرض 
"اإلكراه" في غياب محامين أو أفراد العائلة أثناء  منهم بةيتم بعد منتصف الليل، قبل انتزاع اعترافات 

 االستجواب.
طفل من مختلف  700وأوضحت دائرة الطفل في اإلعالن الفلسطينية أن االحتالل يعتقل سنوًيا نحو 

لقاء الحجارة على قوات االحتالل  المحافظات الفلسطينية، بحجة اإلخالل بالنظام العام وا 
 والمستوطنين.

ن/ يونيو(، تعرضون في "اليوم العالمي للطفل" )ي صادف مطلع حزيرايوقالت إن أطفال فلسطين 
 النتهاكات االحتالل وقطعان المستوطنين في جميع محافظات الوطن.

 1/6/2016، قدس برس
 

 مع االحتالل يتماشى هيئة شؤون األسرى والمحررين: قرار تقليص زيارات األسرى  .39
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون األسرى : خلدون مظلوم، سليم تايه -رام هللا 
ين، عبد الناصر فروانة، إن قرار تقليص زيارات األسرى "يمس حقوق المعتقلين ويفاقم من والمحرر 

 معاناتهم وذويهم ويتعارض بشكل صارخ مع القوانين الدولية".
جراءاته القمعية تجاه األسرى  يتماشىورأى فروانة أن قرار الصليب األحمر  مع قرارات االحتالل وا 

 وعائالتهم".
ي له يوم الثالثاء، أن القرار يفقد "اللجنة الدولية" استقالليتها ودورها الحيادي وأضاف في بيان صحف

 واإلنساني تجاه المعتقلين، متهًما الصليب األحمر بأنه له "مواقف باهتة" تجاه انتهاكات االحتالل.
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مشدًدا: "القرار األخير للصليب األحمر ينسجم تماًما مع توجهات وتصريحات قيادات االحتالل 
 السياسية واألمنية الداعية إلى االنتقام من األسرى وعائالتهم وتضييق الخناق عليهم".

وطالب عبد الناصر فروانة بإعادة النظر في طبيعة ومستوى وآليات التعامل مع الصليب األحمر، 
سانية مؤكًدا: "من المفترض أن تتمتع تلك المؤسسة الدولية بالحيادية واالستقاللية، وأن تكون أكثر إن

 في الدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل".
، ي منع بموجبه زيارة األسير من قبل 1996وبّين أن سلطات االحتالل كانت قد أقرت قانوًنا، عام 

القرابة "خارج الفئة األولى"، واقتصار الزيارات على هذه الفئة )األب واألم والزوجة واألشقاء واألبناء 
 فقط(.

فًتا النظر: "ومع ذلك م نع اآلالف من األسرى، في وقت الحق، وبشكل جماعي أو فردي، بقرار ال
 سياسي، من الزيارات العائلية، كما حصل مع أهالي أسرى غزة بذريعة ما ي سمى المنع األمني".

 1/6/2016، قدس برس
 
 لفلسطينيين في لبنانالتمكين االقتصادي لالجئين ا برنامج"صندوق االستثمار" يعلن عن توسيع  .41

ذراع صندوق االستثمار الفلسطيني في االستثمار  –أعلنت مؤسسة فلسطين للتنمية : رام هللا
عن توسيع برنامم التمكين االقتصادي لالجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك بالشراكة  –المجتمعي 
ر قروض صغيرة لهم ، بحيث سيتم استهداف فئة الشباب هناك من خالل توفي "صلتك"مع مؤسسة 

 إلنشاء مشاريع إنتاجية مدرة للدخل أو لتوسيع وتطوير المشاريع اإلنتاجية القائمة.
إن تحسين الظروف "وفي هذا السياق، أكد د. محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الصندوق: 

وقد  المعيشية ألهلنا الالجئين في لبنان هي على رأس أولوياتنا في صندوق االستثمار الفلسطيني،
اعتمد الصندوق استراتيجية تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في الظروف االقتصادية واالجتماعية 
والتعليمية ألهلنا هناك، وذلك من خالل مؤسسة فلسطين للتنمية التي تنفذ برنامم التمكين 

 ."االقتصادي لالجئين الفلسطينيين
، ومساهمته 2012عام  إطالقهلبرنامم منذ ونتيجة لآلثار اإليجابية التي حققها ا"وأضاف مصطفى: 

، توسيع "صلتك"في تحسين ظروف أبنائنا الالجئين في لبنان، فقد قرر الصندوق، وبالتعاون مع 
سنة( وتوفير تمويل إضافي من  35-18هذا البرنامم وذلك من خالل استهداف فئة الشباب )

ض الصغيرة لبدء مشاريع إنتاجية بقيمة مليون دوالر لتقديم مزيد من القرو  "صلتك"الصندوق و
 خاصة بهم، أو توسيع مشاريع قائمة، بحيث يتم ذلك من خالل مؤسسات اإلقراض العاملة في لبنان.
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عدد المستفيدين من برنامم التمكين  إن"بدوره، قال جمال حداد، مدير عام مؤسسة فلسطين للتنمية: 
شخص، فيما وبلغت حصة النساء حوالي  9,300االقتصادي ألهلنا الالجئين في لبنان قد تجاوز 

. إلى جانب ذلك، فإن %36من إجمالي قيمة القروض، بينما حصلت فئة الشباب على حوالي  25%
كافة المخيمات والتجمعات السكانية الفلسطينية في لبنان قد استفادت من هذا البرنامم وحصلوا على 

 قروض لمشاريعهم. 
البرنامم ال يقتصر على القروض اإلضافية لفئة الشباب، بل إن توسيع هذا "وتابع حداد بقوله: 

سيقدم البرنامم خدمات تدريبية للمقترضين من فئة الشباب، من أجل رفع كفاءتهم في إدارة مشاريعهم 
من مختلف النواحي اإلدارية والمالية والتسويقية وغيرها من األمور الفنية، بحيث قدمت مؤسسة 

 ."ألف دوالر للخدمات التدريبية 50دوالر للقروض، باإلضافة إلى  لفأ 250مشكورة مبلغ  "صلتك"
 1/6/2016األيام، رام هللا، 

 
 جديدة يتم اكتشافها في قطاع غزة سنوياً  سرطانحالة  1,600طبيب: ما يزيد على  .41

قال الدكتور خالد ثابت رئيس قسم األورام في مستشفى الشفاء الحكومي إن ما يزيد على  حسن جبر:
 حالة سرطان جديدة يتم اكتشافها في قطاع غزة سنويًا. 1,600

حالة سرطان جديدة تضاف إلى  120وأكد الدكتور ثابت أن الحاالت المكتشفة شهريًا تزيد على 
أعداد المصابين بالسرطان في الفترات السابقة، ما يضخم عدد الحاالت المصابة بالسرطان، مبينًا أن 

من السرطانات وخاصة سرطان القولون بسبب الملوثات التي تدخل  هناك ارتفاعًا في أنواع معينة
 عن طريق األطعمة.

وتابع: يعتبر سرطان القولون األكثر إصابة بين الرجال والمسبب الثاني للسرطان بين النساء منوها 
 إلى أن واقع مرضى السرطان في قطاع غزة واقع مرير جدا بسبب التزايد الواضح للحاالت.

ما  2009-2008اك مؤشرات على أن إسرائيل ألقت خالل عدوانها على قطاع غزة عامي وقال إن هن
طنا من اليورانيوم، األمر الذي رفع نسبة اإلصابة بالسرطان إلى جانب بعض  70يزيد على 

 الممارسات الخاطئة لبعض المزارعين والتي ساهمت في رفع نسبة اإلصابات.
يتمثل في إصابة السرطان لصغار السن قياسا بما كان  ونوه ثابت إلى وجود مؤشر جديد وخطير
 سنة. 40 - 35سنة لتصبح الفئة العمرية بين  60 - 50سابقا، حيث كانت الفئة العمرية تتراوح بين 

وأكد ثابت أن العديد من الخدمات الواجب تقديمها إلى مرضى السرطان غير متوفرة في قطاع غزة، 
مرضى السرطان يتم تحويلها إلى الخارج لعدم توفر اإلمكانيات من الجراحات ل %15منوها إلى أن 

 رغم توفر اإلمكانيات البشرية.
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من خدمات العالج الكيميائي غير متوفرة في غزة إلى جانب عدم توفر  %60_50ن خدمات إوقال 
 إشعاعي.من مرضى السرطان يحتاجون إلى عالج  %60خدمات العالج اإلشعاعي رغم أن 

أن الحل األمثل لمعالجة مرضى السرطان في قطاع غزة يتمثل في إنشاء مشفى  وشدد ثابت على
 متخصص يتلقى فيه المريض جميع الخدمات الالزمة.

 1/6/2016األيام، رام هللا، 
 

 لعايد أبو فردة "الفلسطينيديوان السامر "حفل إشهار كتاب  .42
زراء األسبق طاهر المصري حفل في جمعية دورا للتنمية االجتماعية برعاية رئيس الو  أقيم :عمان
 ."ديوان السامر الفلسطيني"فرده الذي حمل عنوان  أبوكتاب الشاعر والباحث عايد محمد  إشهار

وفي نهاية الحفل كرم المصري بدرع الجمعية، كما كرم المؤلف بدرع الجمعية ودرع من بلدية 
 المنطقة المسجلين بالجمعية. أيامسحاب، وتم عمل مزاد على مائة نسخة من الكتاب تبرع لصالح 

التراث  أهميةمحمد زرقان ندوة تراثية تحدث فيها المصري عن  أدارهإلى ذلك أقيمت في الحفل الذي 
 وفلسطين وخاصة السامر. األردنهذا التراث يشكل قاسما مشتركا بين  أنوتوثيقه الفتا 

 األرضفلسطيني مستهدف كما وألقى المؤلف الضوء على اهمية توثيق التراث خاصة وان التراث ال
 ، وزاد أن األمة التي ال توثق تراثها ال تستحق أن تكون أمة.واإلنسان

المحاور األساسية التي تشكل  أحدولفت الباحث إلى أن أهمية دراسة التراث الفلسطيني تكمن كونه 
ما يحمله من تثبيت الهوية الفلسطينية وتأكيد الِّذات، خاصة أننا نعيش زمن العولمة بكل  أعمدة

 مؤثرات خطيرة على هوية الشعب الفلسطيني وثقافاته التي تعرضت للنهب والسلب.
األمثال  منها: األعمال،األردنيين جملة من  واألدباءوكان صدر للباحث، وهو عضو اتحاد الكتاب 

س ، العر 2009، األمثال الشعبية الجزء الثاني عام 1995الشعبية الفلسطينية الجزء األول عام 
 ومخطوطة بعنوان الزجل والشعر الشعبي في الوطن العربي. 2008الفلسطيني عام 

 1/6/2016، عمَّان، الرأي
 

 رفح لمدة أربعة أيام معبرالسلطات المصرية تقرر فتح  .43
 وأفاد ولمدة يومين. األربعاءد ب أ(: قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح اعتبارا من )-القاهرة
أن السلطات المصرية قررت فتح المعبر كذلك يومي الرابع والخامس  إلخباري ا” مصر أخبار"موقع 

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان  اإلنسانيةمن حزيران/ يونيو المقبل وذلك لعبور العالقين والحاالت 
 الفلسطينيين. األشقاءالجهود المصرية لرفع المعاناة عن  وفي إطارالمعظم 
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فتح المعبر جاء بناء على تعليمات  إن قرارارة فلسطين بالقاهرة قالت وأفاد موقع قناة العربية أن سف
السيسي عقب مباحثات أجريت خالل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود  عبد الفتاحالرئيس المصري 

 عباس األخيرة إلى القاهرة.
 31/5/2016، رأي اليوم، لندن

 
 طاب السيسي لثقتهم فيهوزير الخارجية المصري: الرأي العام اإلسرائيلي احتفى بخ .44

علق سامح شكري وزير الخارجية المصري على كلمة عبد الفتاح السيسي حول : خالد عمر-القاهرة
الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، والترحيب اإلسرائيلي بهذه المبادرة قائاًل: "أنه بحكم حجم مصر 

وهذا ما جعل للحديث الصادر من  تها،اوتأثيرها اإلقليمي تولدت ثقة لدى في احترام مصر لتعاهد
 السيسي وقًعا لديهم، ولذا جاء رد الفعل متصل بهذه الثقة".

ورحب رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، عقب إدالء 
ية، مؤكدا أنهما السيسي والسالم مع الفلسطينيين ومع الدول العرب عبد الفتاحاألخير القسم، بمبادرة 

 مستعدان للنظر في مبادرة السالم العربية، وفقا لما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية.
 1/6/2016، موقع رصد، القاهرة

 
 بالمنطقة لـ"إسرائيل"معاريف: السيسي الحليف األكثر أهمية  .45

إن المنطقة  قال أستاذ دراسات الشرق األوسط بجامعة تل أبيب المستشرق اإلسرائيلي "آيال زيسر"
تشهد حراكا سياسيا متالحقا لوضع ترتيبات إقليمية جديدة، من خالل الجهد الذي يبذله الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، إلحداث عملية سياسية هدفها العثور على قنوات اتصال بين القيادتين 

رار التنسيق األمني بين الفلسطينية واإلسرائيلية، بغرض تثبيت تهدئة في المناطق الفلسطينية واستم
سرائيل.  السلطة وا 

وأضاف زيسر في مقال بصحيفة "إسرائيل اليوم" أن الجهد المصري الحالي ال يهدف لحصر 
االتصال بين الفلسطينيين واإلسرائيليين فقط، بل تعميمه ليصبح تعاونا إقليميا بين إسرائيل وعدد من 

 دول المنطقة مجتمعة ومنها إسرائيل.الدول العربية لمواجهة التحديات الماثلة أمام 
أن الجهود التي تبذلها مصر برئاسة السيسي تشير  -الخبير في الشؤون العربية-وأوضح "زيسر" 

إلى حالة التغير االستراتيجي الذي تشهده المنطقة خالل السنوات األخيرة، حيث كانت الدول العربية 
هدت أي منها مشاكل داخلية، بينما باتت اليوم، توجه اتهاماتها نحو إسرائيل، وتصعد ضدها، إذا ش
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وعلى عكس المتوقع، تنظر إلى إسرائيل على أنها حليفة جديدة يمكن التعاون معها، والعمل بجانبها 
 لمواجهة التحديات العديدة التي تقف أمامها جميعا.

سالمية وأشار إلى أن مصر تقف اليوم أمام تهديد أمني آخذ بالتصاعد من قبل المنظمات اإل
الراديكالية، وال سيما من قبل تنظيم والية سيناء التابع لتنظيم الدولة اإلسالمية، وهو تهديد من شأنه 
زعزعة االستقرار الهش الذي تعيشه مصر، ويشهد على ذلك السلسلة الطويلة من العمليات الدامية 

 في داخل مصر وسيناء.
الداعمين -إلضافة إلى ممارسة اإلخوان المسلمين وقال المستشرق اإلسرائيلي إن تلك التهديدات با

ضغوطا إضافية على السيسي لمنعه من فرض االستقرار والرفاه  -لحركة المقاومة اإلسالمية حماس
 االقتصادي في داخل مصر، هو ما يجعل السيسي يعيش لحظات صعبة.

إلسرائيلي أو حتى للنزاع وختم زيسر مقاله بالقول إن مصر ال تمتلك حال سحريا للصراع الفلسطيني ا
الفلسطيني الداخلي بين حماس والسلطة الفلسطينية، لكنها تأمل بالعثور على صيغة حل تشكل 

 مدخال لتعاون إقليمي يحظى بدعم الرأي العام العربي.
أن السعي المصري بجانب بعض الدول العربية ذو أهداف بعيدة المدى،  -في نظر زيسر-ويبدو 

قعات إسرائيل نفسها، حيث يدور الحديث عن قيام تحالف مصالح بين إسرائيل وربما بما يفوق تو 
 والدول العربية بعد إيجاد حل ما للقضية الفلسطينية.

من جهة ثانية، قال "يوسي ميلمان" الخبير األمني اإلسرائيلي في صحيفة معاريف إن العالقات 
سرائيل تعيش اليوم أفضل حقبة  لها منذ سنوات طويلة، بفضل المصالح األمنية بين مصر السيسي وا 

األمنية المتشابهة بينهما، وعلى رأسها الحرب الضارية الحاصلة في سيناء، والرغبة اإلسرائيلية 
 المصرية المشتركة إلضعاف حركة حماس في غزة، وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام.

ف "إيلي أفيدار" إن السيسي يعد اليوم وفي هذا السياق، قال الكاتب اإلسرائيلي في صحيفة معاري
الحليف األكثر أهمية إلسرائيل في المنطقة، ويمتلك مصلحة حقيقية في توثيق عالقاته معها، 
وأضاف أن السيسي يعتقد أن تعيين أفيغدور ليبرمان قد يعد مكسبا له، ألن األخير لديه خطة قاسية 

ية لتوفير الدعم للحركات الجهادية في سيناء باتجاه قطاع غزة الذي يرى فيه السيسي جبهة لوجست
 ضد مصر وجيشها.

 31/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 واألردن توقعان اتفاقا بشأن "قناة البحرين" "إسرائيل: "اإلذاعة العامة اإلسرائيلية .46

يمي قالت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية، اليوم الثالثاء، إن نائب وزير التعاون اإلقل: بالل ضاهر
اإلسرائيلي، أيوب القرا، اجتمع في مدينة العقبة مع مسؤولين أردنيين، خالل زيارة سرية إلى األردن، 

الذي سيتم خالله مد أنبوب يربط بين البحر الميت  "قناة البحرين"قبل أسبوعين، لبحث مشروع 
 والبحر األحمر.

قيع على اتفاق، ومنحت الواليات ووفقا ل ذاعة اإلسرائيلية، فإنه جرى خالل هذا االجتماع التو 
ويمول  ."قناة البحرين"مليون دوالر لتنفيذ المرحلة األولى من  100المتحدة في إطار االتفاق مبلغ 

 البنك الدولي والدول المانحة هذا المشروع.
بعد ثالثة  "قناة البحرين"أردنية مشتركة لمشروع  –ومن المتوقع أن تجتمع لجنة عطاءات إسرائيلية 

ابيع بهدف اختيار الشركة التي ستمد األنبوب األول. وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إنه تقدمت لهذا أس
 شركة من أنحاء العالم. 95العطاء 

وسيتم وضع هذا األنبوب في الجانب األردني من الحدود بين الجانبين، وسيصل طوله إلى قرابة 
 كيلومتر. 200

 31/5/2016، 48عرب 
 

 تطالب بطرد سفير االحتاللو ندسين تدين اقتحام ليبرمان لـ"األقصى" .. المه: نقابة عّمان .47
دانت نقابة المهندسين قيام وزير الدفاع الصهيوني أفيغدور ليبرمان باقتحام الحرم القدسي  :عمان

 الشريف وأدائه طقوسا وشعائر تلمودية عند حائط البراق صباح أمس.
ابعت بكل قلق قيام هذا المجرم بهذه الخطوة االستفزازية وأشارت النقابة في بيان أمس، إلى أنها "ت

 والمتحدية لمشاعر العرب والمسلمين، بانتهاكه لحرمة المسجد األقصى المبارك".
وأكدت أن ليبرمان يشغل منصب وزير في حكومة االحتالل ويعّبر عن الموقف الرسمي لحكومته، 

اس بالوضع القائم في المسجد األقصى، ما يؤكد "كذب حكومة االحتالل في وعودها بعدم المس
 والحفاظ على هوية الحرم القدسي الشريف".

وأكدت وقوفها الكامل ودعمها المطلق لألهل في فلسطين والقدس ضد الهجمة الصهيونية الشرسة 
التي تستهدف األرض واإلنسان والمقدسات في فلسطين، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة 

ليس أقلها "القطع الكامل والفوري للعالقات السياسية واالقتصادية معه، وطرد السفير ضد االحتالل، و 
 الصهيوني وا غالق السفارة الجاثمة على صدر عمان الحبيبة".
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كما طالبت المؤسسات الوطنية والدولية بالوقوف في وجه صلف وطغيان االحتالل الصهيوني، وعدم 
 عن مقدسات األمة اإلسالمية والعربية. ترك المقدسيين وحدهم في معركتهم دفاعا

 1/6/2016، الغد، عّمان
 

 مع القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار يجري اتصاالالشيخ ماهر حمود  .48
رئيس االتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيز ماهر حمود في ندوة في مركز باحث للدراسات  شارك

الخميني"، شارك فيها طالل ناجي  اإلمامن في فكر بيروت تحت عنوان "فلسطي –في بئر حسن 
منير شفيق، حضرها حشد من  والمفكر اإلسالميالعامة  القيادة-العام للجبهة الشعبية  األميننائب 

 المهتمين.
 أوضاع، حيث تم التداول في ساتصاال مع الدكتور محمود الزهار" القيادي في حركة حما أجرى كما 

ول العالقات العامة في االتحاد العالمي لعلماء المقاومة الدكتور قطاع غزة وذلك بحضور مسؤ 
 مصطفى اللداوي.

 31/5/2016موقع صيدا سيتي، 
 

 منزال بغزة 260البنك اإلسالمي يمول إعمار  .49
أعلنت وكالة أونروا أنها حصلت على تمويل من البنك اإلسالمي للتنمية، إلعادة بناء ": األناضول"

 .2014ا الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة صيف عام منزال دمرتها تمام 260
وقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم أونروا إن الوكالة وّقعت أمس االثنين اتفاقية جديدة مع البنك 

وأوضح أن أونروا  منزال مدمرا كليا. 260ماليين دوالر، لتمويل بناء  10اإلسالمي للتنمية بقيمة 
 منزل من البيوت المدمرة تدميرا تاما. 1300من بناء  أوشكت على االنتهاء

مليون دوالر  2.5في سياق آخر، قال أبو حسنة إن البنك اإلسالمي للتنمية قدم أيضا تمويال بقيمة 
 لتزويد المشافي والبلديات ومحطات المياه والصرف الصحي بالوقود.

 31/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 التحرك عربيا ودوليا لدعم القضية الفلسطينية البرلمان العربي يدعو إلى .51

قليميا ودوليا، من أجل  :وفا -القاهرة دعا البرلمان العربي، البرلمانات العربية، إلى التحرك عربيا وا 
 مساندة ودعم القضية الفلسطينية، رافضا كافة أشكال التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي .
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، اليوم الثالثاء، أن قضية األوللخامسة واألخيرة لدور االنعقاد وأكد البرلمان في ختام أعمال جلسته ا
فلسطين هي القضية المركزية بالنسبة لألمة العربية جمعاء، مشددا على الهوية العربية للقدس 
الشرقية المحتلة، وأن السالم العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وشرط تحقيقه هو إنهاء االحتالل 

لسطينية والعربية المحتلة، وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، لكامل األراضي الف
طالق سراح جميع  قامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وا  بما فيها حق تقرير المصير وا 
األسرى من سجون االحتالل، وحل قضية الالجئين الفلسطينيين، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات 

 ية الدولية ومبادرة السالم العربية وقرارات القمم العربية المتعاقبة.الشرع
صرار  وطالب بتقديم كل الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني المناضل الذي يتصدى بعزيمة وا 

 وممتلكاته.اليومية على أرضه ومقدساته  اإلسرائيليةلكافة أشكال االعتداءات واالنتهاكات 
مصالحة الفلسطينية، ودعا إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتها القمة وأكد البرلمان، دعمه لل

( بشأن حشد الدعم الدولي إلعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس األمن يؤكد االلتزام 26العربية )
 الدولية.بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية 

ن السوري المحتل، أكد البرلمان العربي رفضه إلجراءات في الجوال األوضاعوحول تطورات  
االحتالل التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجوالن العربي السوري 
المحتل، واعتبرها إجراءات غير قانونية والغية وباطلة، وتشكل خرقا لالتفاقيات الدولية ولميثاق األمم 

 ية الدولية.المتحدة وقرارات الشرع
وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس األمة في الكويت مرزوق الغانم، في تصريحات له اليوم، أنه 
يشارك في اجتماع لجنة فلسطين التابعة لالتحاد البرلمان العربي خالل اجتماعها اليوم في القاهرة، 

الشعب الفلسطيني  بناءأضد  اإلسرائيليةالواجب اتخاذها للتصدي لالنتهاكات  اإلجراءاتوذلك لبحث 
 في القدس. واإلسالميةوالمقدسات العربية 

في فلسطين هو واجب شرعي وقومي وليس عمال فرديا، مشيدا بقرار دول  األشقاءدعم  أنوأكد 
 مجلس التعاون بتزكية دولة الكويت لتكون ممثلة في هذه اللجنة.

 31/5/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 قتصادي": السياسات اإلسرائيلية وراء ظهور التطرف واإلرهاب"مؤتمر اإلثراء اال .51

للشرق األوسط جلساته السياسية اليوم بعقد  االقتصاديأحمد البيومي: استهل مؤتمر إثراء المستقبل 
"، حيث شهدت ناقشا ساخنا حول أسباب األوسطجلسة حملت عنوان "رؤى مختلفة حول أمن الشرق 

 اعي في الشرق األوسط.تنامي العنف السياسي واالجتم
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وأجمع المشاركون على أن الدافع الرئيسي لهذه الحالة من عدم االستقرار بالمنطقة يرجع إلى سياسة 
التطرف العنف، وأضافوا بأن سياسة رئيس وزراء االحتالل الصهيوني "نتنياهو" العنصرية تشكل 

 العامل الدافع الرئيسي لتأجيم العنف والصراع بالشرق األوسط.
شارك في الجلسة مجموعة من األكاديميين والسياسيين منهم الدكتور أنور عشقي رئيس مركز و 

الشرق األوسط للدراسات االستراتيجية والقانونية، ويوسف عمراني وزير مكلف بمهمة في الديوان 
ة، الملكي المغربي والدكتور كايهان بارزيغار من معهد دراسات الشرق األوسط للدراسات االستراتيجي

والبروفيسور سوات كينيكاليغلو مركز االتصال االستراتيجي والبروفيسور ستيفين سيغل مدير مركز 
 تنمية الشرق األوسط.

وأوضح المشاركون أن المنطقة تمر بالعديد من التحديات سواء في فلسطين جراء االحتالل أو في 
ويين اإلقليمي والدولي وعبر منابر سوريا واليمن وليبيا، مطالبين بضرورة التحرك الفاعل على المست

األمم المتحدة ونفوذ الدول الدول صاحبة القرارات النافذة كالواليات المتحدة لنزع فتيل التوتر بالمنطقة 
والعمل على إرساء قواعد األمن واالستقرار فيها من أجل تمكين الشعوب من نيل حريتها وتحقيق 

 كرامتها.
فلسطينية باعتبارها جوهر الصراع بالمنطقة وانتقد بشدة سياسة وتناول الدكتور عشقي القضية ال

المعرقلة للسالم واالستقرار بالمنطقة قائال:" في كل مرة يتم الحديث فيها عن قبول نتنياهو  إسرائيل
لمبادرة السالم العربية نجده يقوم بتصرفات مغايرة على األرض تنسف كل مفاهيم السالم، فهذا يغير 

لحين واآلخر األمر الذي يعرقل كافة مساعي السالم بالمنطقة وهذا يتطلب حقيقة من رأيه بين ا
تحركا دوليا فاعال للخروج من هذا المأزق". وأعرب عن أمله بان يشهد االجتماع القادم بالدوحة 

 لمؤتمر إثراء المستقبل شرق أوسط مختلف ينعم باألمن واالستقرار والسالم.
مراني وزير مكلف بمهمة في الديوان الملكي المغربي:" لماذا ال يتم بدوره تساءل الدكتور يوسف ع

ضد الشعب الفلسطيني وعن مصادرة الحريات وعمليات القتل  اإلسرائيليالحديث عن العنف 
 األوسطالفلسطينية؟! ولماذا منطقة الشرق  واألرضالميدانية والهدم والمصادرة للممتلكات والبيوت 

رهابهاالشديد ومن سيوقف داعش التي تشهد هذا االضطراب   بالمنطقة ومن يحركها؟". وا 
فيه وال هناك تحرك  إنسانبأن قطاع غزة يحاصر ويجوع أكثر من مليون ونصف المليون  وأضاف
هذا الحصار غير القانوني، متسائال: ماذا فعل المجتمع الدولي لهذا الحصار حتى  إلنهاءعملي 
 اآلن؟".

 1/6/2016، الشرق، الدوحة
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 الجامعيين بغزةالطالب حسنون قطريون يكفلون عشرات م .52
( طالبا وطالبة 30نفذت جمعية الفالح الخيرية مشروع كفالة ): محمد جمال ومصعب اإلفرنجي-غزة

من غير القادرين على تسديد الرسوم في جامعة فلسطين بغزة. وذلك في إطار سعيها لتمكين الطلبة 
ليمهم الجامعي. ويأتي المشروع بدعم كريم من أهل الخير في من االستمرار في دراستهم ومواصلة تع

دولة قطر الشقيقة، برعاية الدكتور على محيي الدين القره داغي، األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء 
ويهدف المشروع إلى مساعدة الطلبة مالًيا والتخفيف من عبء تحمل تكاليف الدراسة في  المسلمين.

التي يعيشونها، مع ضرورة تمكين الطلبة الجامعيين من استكمال تحصيلهم ظل الظروف الصعبة 
العلمي. كما وتكمن أهميته في التخفيف عن كاهل ذوي الطلبة ومساندتهم بتوفير الرسوم الجامعية 

 ألبنائهم، إضافة إلى تحقيق مبدأ التكافل بين أبناء األمة اإلسالمية.
اإلغاثة التي يتم تقديمها للشعب الفلسطيني من األشقاء  ويأتي مشروع الكفالة امتداًدا لمشاريع

القطريين. ومساهمتهم في مساعدة عدد من الطلبة على مواصلة العملية التعليمية في ظل الظروف 
 الصعبة التي حالت دون تعليمهم الجامعي.

 1/6/2016، الشرق، الدوحة
 
 للمرة األولى "إسرائيل"وزير خارجية تركمنستان يزور  .53

اإلذاعة اإلسرائيلية أن وزير خارجية تركمنستان رشيد مريدوف يزور إسرائيل حاليًا للمرة  كشفت
 عامًا. 20األولى منذ نحو 

وأضافت إن مريدوف اجتمع مع كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو والقيادي بحزب 
وأشارت إلى أن المحادثات تناولت  .زئيف ألكين والمدير العام لوزارة الخارجية دوري غولد” الليكود"

 االتفاق على تعميق وتعزيز العالقات بين البلدين على الصعيدين السياسي واالقتصادي.
يذكر أن تركمنستان دولة علمانية ذات غالبية كبيرة من المسلمين، وتقيم عالقات ديبلوماسية مع 

 يار االتحاد السوفياتي السابق.، بعد نيلها االستقالل في أعقاب انه1993إسرائيل منذ العام 
 1/6/2016، السياسة، الكويت

 
 توصيات بزيارة القدس واألراضي المحتلة: ندوة في بغداد .54

عقدت مؤسسة بحثية عراقية، ندوة نقاشية حول سبل مواصلة الدول  بغداد ة مصطفى العبيدي:
يات منها فكرة زيارة وفود توص إلىالتوصل  إلىالعربية واإلسالمية دعم القضية الفلسطينية، إضافة 

 عراقية وطنية للقدس وفلسطين لدعم أهلها.
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االنتفاضة "خالل ندوة نقاشية حملت عنوان  "للدراسات واألبحاث األقصىنداء "وتناولت مؤسسة 
ذكرى النكبة، عرض العديد من الرؤى الجديدة عن سبل دعم العرب والمسلمين  بمناسبة"جسر العودة 

اجهة العدو الصهيوني، وشارك فيها نخبة من رجال البحث والسياسة والثقافة ومو  يللشعب الفلسطين
 في العاصمة العراقية.

المشاركين أكدوا ضرورة الرد على النكبة والعدوان الصهيوني المستمرين منذ "وذكر بيان المؤسسة أن 
ركة مقاومة من خالل الدعم بالمال والسالح والكلمة للشعب الفلسطيني، وأن تتم إعادة ح 1948

التطبيع ومقاطعة السلع والبضائع األمريكية واإلسرائيلية في العراق وسوريا والمنطقة مع المواجهة 
، "الجادة ثقافيا وسياسيا ضد اإلرهاب وجماعات التكفير المسلحة في مصر وسوريا وليبيا والعراق

العربية لتفكيكها ولصرف في المنطقة  الصهيونيهذه الجماعات إحدى أدوات العدو " أن إلىمشيرين 
 ."األنظار والجهود بعيدا عن فلسطين

ممثلين عن حركات المقاومة الفلسطينية وأحزاب ونقابات ومنظمات شعبية عراقية " أنالبيان  وأوضح
وعربية شاركوا في الندوة وقدموا عددا من المقةترحات في تعزيز المبادرة لدعم القضية الفلسطينية، 

لمؤرخ العراقي عدنان البياتي ورقتين بحثيتين بشأن سبل دعم الشعب والمقاومة فيما قدم الكاتب وا
عاما على النكبة، وسلسلة ذكريات ومواقف داعمة للشعب الفلسطيني منذ عقود  68الفلسطينية بعد 

 . "عدة
الحوار االستراتيجي بتقديمه بحثا عن  فيبينما شارك النائب عن التيار الصدري فوزي أكرم ترزي 

 مقاومة اإلسالمية ودعم االنتفاضة للشعب الفلسطيني.ال
، وقال إن الندوة حضرها "القدس العربي"وتحدث الملحق الثقافي في السفارة الفلسطينية فؤاد حجو لة 

السفير الفلسطيني في بغداد احمد عقل ولفيف من الخبراء والسياسيين والمثقفين، فضال عن رجال 
اق، وكان يوما مميزا في ظل الظروف التي يمر بها العراق. وأشار الدين لمختلف الطوائف في العر 

نية المؤسسة في إعادة البوصلة لالهتمام بالقضية الفلسطينية، ألن الناس تعبت من تركيز  إلى
الندوة هي جزء من التوجه  أناالهتمام على أوضاع العراق وظروفه التي دمرت البالد، ويبدو 

 لالهتمام بهذا الموضوع.
ر حجو أن الندوة أصدرت توصيات مهمة منها دعوة الدول العربية واإلسالمية إلعادة تقديم وذك

دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة وأهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية، وطلب 
 بكافة أشكاله. اإلرهابشجب 

وفد يمثل كل  إلىطينية بتوجيه دعوة إال أن التوصية المهمة للندوة كانت في مطالبة الحكومة الفلس
 إنهامكونات الشعب العراقي لزيارة فلسطين والقدس والصالة في المسجد األقصى، حيث أكد حجو، 
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أن موقفنا الثابت هو الترحيب بزيارة العرب والمسلمين "أول مرة يتم فيها مثل هذا الطرح، مؤكدا 
ضاياه، حيث أن التعايش مع الشعب الفلسطيني لفلسطين، ونعتبرها تضامنا مع الشعب الفلسطيني وق

 ."عن قرب يوضح حقيقة األوضاع والمعاناة هناك
 1/6/2016، القدس العربي، لندن

 
 بعثات دول االتحاد األوروبي تدين اإلعدامات في غزة .55

األيام": أدانت بعثات دول االتحاد األوروبي في القدس ورام هللا تنفيذ أحكام اإلعدام بحق "-القدس
 الثة سجناء صباح أمس في غزة.ث

أيار، فان بعثات دول االتحاد  26وقالت في بيان مشترك "كما ورد سابقًا في بياننا األخير في 
األوروبي في القدس ورام هللا تعيد التذكير بموقف االتحاد األوروبي الذي يعارض بشدة وتحت كافة 

 الظروف استخدام عقوبة اإلعدام".
ألوروبي يعتبر أن إلغاء عقوبة اإلعدام يساهم في تعزيز الكرامة اإلنسانية وأضافت "إن االتحاد ا

والتطور التقدمي لحقوق اإلنسان، ويعتبر عقوبة اإلعدام قاسية وغير إنسانية، حيث تفشل في توفير 
 رادع للسلوك اإلجرامي وتمثل تجاهال غير مقبول للكرامة والسالمة اإلنسانية". 

غزة  الواقع فياد األوروبي في القدس ورام هللا "يتوجب على سلطات األمر وتابعت بعثات دول االتح
أن تمتنع عن القيام بأي عمليات إعدام للسجناء، ويجب أن تتقيد بالوقف القائم لعمليات اإلعدام الذي 

 تطبقه السلطة الفلسطينية إلى حين إلغاء عقوبة اإلعدام بما يتماشى مع التوجه العالمي".
 1/6/2016، هللا األيام، رام

 
 "سي"احتجاج أوروبي على تكثيف الهدم اإلسرائيلي بمناطق  .56

أندرسون، منّسق عملّيات -حّذر سفير االّتحاد األوروبّي في إسرائيل، الرس فابورو: الطيب غنايم
االحتالل في الّضّفة الغربّية المحتّلة، الّضابط يوآف مردخاي، من أّن مواصلة هدم البيوت 

، التي تقع تحت الّسيطرة C في مناطقواسعة الّنطاق، المنتهجة ضّد بيوت الفلسطينّيين  الفلسطينّية،
من شأنها أن "من المساحة الكلّية للضّفة الغربّية  %61الكاملة للحكومة اإلسرائيلّية، والتي تشّكل 
 ."تضّر في عالقات االّتحاد األوروبّي بإسرائيل

أندرسون، أّن سلطات االحتالل ستواصل -ألوروبّي، فابوروإاّل أّن مردخاي أعلم سفير االّتحاد ا
 ."غير القانونّية"، Cسياستها بهدم البيوت الفلسطينّية في مناطق 
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 "هآرتس"أندرسون لصحيفة -وأشار مصدر مّطلع على تفاصيل االجتماع بين مردخاي وفابورو
حونة، وذلك في أعقاب تعبير الّصادرة صباح األربعاء، إلى أّن الجلسة كانت متوّترة وأجواؤها مش

، إذ Cالّسفير األوروبّي في إسرائيل عن احتجاجه الّشديد على هدم البيوت المعمول به في مناطق 
 ."هدم البيوت يشّكل مساًسا كبيًرا بحّل الّدولتين"قال إّن 

ي العاّم في الّرأ"أندرسون لمنّسق عملّيات االحتالل في الّضّفة الغربّية المحتّلة، إّن -وقال فابورو
أوروبا يعترض على هدم البيوت وعلى اإلخالء القسرّي لمجتمعات، ولذلك فإّن مواصلة انتهاج هذه 

سرائيل  ."الّسياسة من شأنه أن يأتي بضرر في العالقات بين االّتحاد األوروبّي وا 
حتّلة، كما في الّضّفة الغربّية الم Cويقف سببان رئيسّيان وراء سياسات الهدم المكّثف في مناطق 

ليوم األربعاء. األّول، يكمن في ضغط أعضاء كنيست يمينّيين على منّسق  "هآرتس"جاء في 
االحتالل في الّضّفة الغربّية المحتّلة، يوآف مردخاي، من أجل تطبيق هذه الّسياسة، وعلى رأس 

 البيت"أعضاء الكنيست هؤالء، يقف عضوا الكنيست موطي يوغيف وبتسلئيل سموتريتش من 
 ."اليهوديّ 

أّما الّسبب الّثاني وراء تكثيف سياسة الهدم هذه، فيأتي بنابع الّضغط اإلسرائيلّي على االّتحاد 
 ."كرّدة فعل على قرار وسم منتجات المستوطنات في شبكات الّتوسيق في أوروبا"األوروبّي 

ينيًّا مّولها االّتحاد مبنى فلسط 75، 2015ووفق معطيات األمم المّتحدة، فبينما هدمت إسرائيل عام 
 2016فلسطينيًّا بتمويل خاّص، أقدمت سلطات االحتالل، منذ مطلع عام  مبنى 531واألوروبّي، 

حّتى شهر أّيار/مايو على هدم عدد مماثل من المباني، أي ضعفي عدد المباني المهدومة، مقارنة 
 .C مبنى في مناطق 591، 2016بالعام الماضي. وهدمت إسرائيل منذ مطلع 

شهدت ضرًرا للمبادرات التي  2016وبّينت معطيات عّممتها حكومة هولندا، أّن الّثلث األّول من عام 
، "نتيجة للعملّيات اإلسرائيلّية"آالف يورو،  210بما يقّدر بة  Cمّولها االّتحاد األوروبّي في مناطق 

 .2015آالف يورو، عام  206مقابل 
 808، خّلف االحتالل اإلسرائيلّي 2016ى نيسان/أبريل من عام ومنذ شهر كانون الّثاني/يناير وحتّ 
 طيلة العام الماضي. 688فلسطينيًّا دون سقف يأويهم، مقابل 

وأوضح سفير االّتحاد األوروبّي لمنّسق عملّيات االحتالل في الّضّفة الغربّية، أّنه ال يمكن تفسير 
شيًرا إلى أّن سياسات الهدم تّسبب مآس لفلسطينّيين الّسياسة اإلسرائيلّية بالهدم أمام األوروبّيين، م

 يظّلون دون مأوى، بينما ال تسمح في الوقت ذاته بترسيم أّي خرائط تتيح البناء للفلسطينّيين.
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، المحاذية لمدينة القدس، E1أندرسون إلى قضّية البدو الذين يسكنون مناطق -كما وتطّرف فابورو
د من عملّيات الهدم. وأعلم الّسفير األوروبّي مردخاي بعدم قبول حيث نّفذت إسرائيل مؤّخًرا العدي

 االّتحاد األوروبّي لهذه الّسياسة المنافية للقانون الّدولّي.
 1/6/2016، 48عرب 

 
 العربية مكالم نتنياهو وليبرمان حول مبادرة السالمالدينوف يرحب ب .57

، عن مالدينوفاألوسط، نيكوالي  أعرب المبعوث الخاص لألمم المتحدة لشؤون السالم في الشرق 
مباركته للتصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه الجديد 
أفيغدور ليبرمان بشأن المبادرة العربية. وكان الفتًا مسارعة ليبرمان إلى تهدئة المخاوف اإلقليمية 

بوله بحل الدولتين، ما أوحى باستمرار الزخم الذي كان بدأ والدولية من تعيينه وزيرًا للدفاع، بإعالن ق
قبل تعيينه من أجل التوصل إلى حل إقليمي. غير أن معلقين إسرائيليين يصرون على أن تغيير 

 في تصريحات نتنياهو وليبرمان. "ال جديد تحت الشمس"الكالم ال يعني تغيير الموقف، وأن 
اهو وليبرمان حول مبادرة السالم. فأقوالهما يمكن أن تساعد في إنني أبارك كالم نتني" مالدينوفوقال 

المفاوضات من أجل تحقيق حل الدولتين، وهي استمرار مباشر ألقوال الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، الذي دعا اإلسرائيليين والفلسطينيين لمواصلة المسيرة التاريخية نحو السالم الذي أقامته 

سرائيل قبل   ."عامًا. هذه فتحٌة لفرصٍة تاريخية، ينبغي أن ال تضيع 37مصر وا 
أنني أود التوضيح أنني ملتزم بتحقيق السالم "وكان نتنياهو أعلن خالل مؤتمر صحافي مع ليبرمان 

مع جيراننا الفلسطينيين ومع كل جيراننا. ومبادرة السالم العربية تتضمن مكونات حيوية يمكنها أن 
على استعداد إلجراء مفاوضات مع الدول العربية لتحديث المبادرة،  ترمم مفاوضات بناءة. نحن

، والحفاظ على الهدف المتفق 2002بشكل ي ّعبر عن التغييرات الدراماتيكية في المنطقة منذ العام 
إننا نرحب بخطاب الرئيس المصري األخير، واقتراحه ". وأضاف نتنياهو "عليه لدولتين لشعبين
 ."في المنطقةتحقيق السالم واألمن 

 1/6/2016، السفير، بيروت
 
 "الدولتين"انقسام بين أعضاء منظمات اللوبي اإلسرائيلي في أمريكا حول دعم  .58

تمام البرازي: برز انقسام حاد بين أعضاء منظمات اللوبي اإلسرائيلي في واشنطن حول –واشنطن 
تضع هذه  أنادة جرت الع أندعم حل الدولتين في إسرائيل والضفة الغربية، خاصة  اقتراح
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حول السياسة تجاه إسرائيل التي  والديمقراطيالمنظمات اقتراحات للمرشحين الرئاسيين الجمهوري 
 تعديل. أويتبناها المرشحان بدون نقاش 

الذي تأسس في التسعينيات بتشجيع  "IPF"وطرح أمس منتدى سياسة إسرائيل المعروف اختصارا بة 
، 1993عام  أوسلواإلسرائيلي الذي اغتيل بسبب توقيعه اتفاق  رابين رئيس الوزراء إسحاقمن 

اقتراحات بأن تقوم إسرائيل بخطوات على األرض للتحضير لقيام الدولة الفلسطينية حتى يتحقق 
 األمن إلسرائيل.

ومن الخطوات التي طرحها المنتدى إعادة توطين المستوطنين في الضفة الغربية ونقلهم إلى داخل 
 طاء السيادة للفلسطينيين على األحياء التي يقطنها الفلسطينيون في القدس الشرقية.إسرائيل وا ع

مين نتنياهو الذي يترأس حاليا اهذه االقتراحات تعتبر تحديا لسياسات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بني
 أكثر حكومة متطرفة يمينية في تاريز إسرائيل.

لبدء المفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين فور كما تدعو االقتراحات الرئيس األمريكي الجديد 
انتخابه، وهذا أمر يعارضه نتنياهو بشده ألنه يعتبر أن أي ضغط على إسرائيل للتفاوض أمر غير 

وجرى طرح هذه االقتراحات في مؤتمر عقد في مركز األمن األمريكي الجديد وهي منظمة  بناء.
صفحة وتعرف بخطة قادة إسرائيل  67يقة التي تقع في أكاديمية معروفة في واشنطن. وتقول الوث

نه ال يوجد حل عسكري  األمنية إن على إسرائيل أخذ زمام المبادرة لتحديد مصيرها ومستقبلها، وا 
 للنزاع واإلرهاب.

 1/6/2016، القدس العربي، لندن
 
 الثقافة التشيكية في خدمة تهويد القدس .59

التشيكية كل عام على رعاية مهرجان "أيام القدس في براو" تصّر وزارة الثقافة : براو-أسامة عباس
الذي يروج لتهويد القدس، بالتعاون والتنسيق بين مجلس محافظة العاصمة التشيكية والسفارة 

 اإلسرائيلية في براو، رغم معرفتهما أن مثل هذه الفعالية مخالفة للقانون الدولي.
لطابع الثقافي للمدينة سكانيا وثقافيا، لتشريع االعتراف وتسعى الفعالية السنوية سياسيا إلى تغيير ا

بالقدس عاصمة إلسرائيل، وهو أمر مخالف للقانون الدولي، حيث رفضت العديد من العواصم في 
 أوروبا رعايتها، مثل العاصمة البريطانية لندن.

مة المهرجان المذكور القائم بأعمال السفارة الفلسطينية في براو تامر المصري قال للجزيرة نت إن إقا
يعّد "أبشع عملية تجميل لوجه االحتالل اإلسرائيلي يمكن أن تجري باسم الثقافة، مستغربا إصرار 
وزارة الثقافة وبلدية براو على إقامة هذه الفعالية، رغم مخالفة ذلك لموقف وزارة الخارجية التشيكية، 
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الشرقية، بوصفها مدينة محتلة منذ عام التي أكدت التزامها القاطع باإلجماع الدولي من القدس 
1967. 

وأضاف المصري "لقد حاولنا أكثر من مرة لقاء عمدة العاصمة براو، لبحث خطورة هذه الخطوة 
ومصارحتها برأينا الرافض لهذه الرعاية، كونها تخالف القانون الدولي وقرارات منظمة اليونسكو، 

رئيسة البلدية المسؤولة أدريانا كرناتشوفا فضلت بكل  والموقف التشيكي الرسمي الحالي نفسه، إال أن
 أسف عدم اللقاء".

وفي خطوة ع دت مقاطعة علنية للجزيرة نت، رفضت السيدة كرناتشوفا اإلجابة عن األسئلة التي 
طلبت هي توجيهها إليها، قبل أي لقاء صحفي، حيث تجاهلت اإلجابة عنها بشأن إصرارها على 

 لمخالفة للقوانين الدولية ذات الصلة.رعاية هذه الفعالية، ا
رفض إجراء أي لقاء صحفي، رغم طلب  -وفي خطوة مشابهة-وحتى الناطق باسم المهرجان 

المنسق في هذا الشأن رقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني لتحديد موعد للقاء الحقا، حيث تجاهل 
 وقفهم حول طبيعة المهرجان.األمر كليا، رغم تطمينه أننا نسعى إلعطائهم فرصة وشرح م

أما رئيس الجمعية العمومية لألمم المتحدة وزير الخارجية التشيكية األسبق يان كافان فقال للجزيرة 
من هذا  25نت إنه وقع العام الماضي على عريضة احتجاج لهذه الفعالية السنوية، التي بدأت في 

 الشهر وانتهت مساء األحد.
ر الثقافة التشيكي دانيل هرمان ورئاسة مجلس المحافظة بإصرارهما على وأكد كافان أسفه لموقف وزي

إقامة المهرجان باسم الثقافة "التي تظهر ازدراء للقانون الدولي، حيث تصر الحكومة اإلسرائيلية على 
استغالل العالقات المميزة بين البلدين للسعي إلى االعتراف غير المباشر وضم القدس غير 

 القانوني".
غرب كافان كيف أن وزير الثقافة هرمان والسيدة كرناتشوفا ال يفرقان بين القدس الغربية والقدس ويست

، وأن هناك قرارا دوليا يطالب إسرائيل باالنسحاب منها، في حين ال 1967الشرقية، التي احتلت عام 
 تقيم إسرائيل أي اعتبار لهذا القرار، وتصر على االحتالل.

أن تشرع هذا الخرق في القانون الدولي، الذي  -وباسم الثقافة-حق ألي جهة وأضاف، "وبالتالي ال ي
 لن يسمح بنقل أي سفارة ألي دولة من تل أبيب إلى القدس تحت أي مسمى".

بعض النشطاء من التشيك الذين استطلعت الجزيرة نت آراءهم قالوا إنهم لم يلحظوا أي نوع من 
واقتصر الحضور على الضيوف من إسرائيل، في حين التضامن الشعبي التشيكي مع المهرجان، 

 سعى اإلعالم التشيكي لتضخيم الفعالية.
 31/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 الكونفدرالّية... رغبة فلسطينّية وتحّمس إسرائيلّي وترّدد أردنيّ  .61
 عدنان أبو عامر

سّي غير المسبوق، بسبب إلى مرحلة من االنسداد السيا اإلسرائيلّية-وصلت العالقات الفلسطينّية 
، بسبب المصالحة الفلسطينية بين حماس 2014توّقف المفاوضات بينهما منذ نيسان/إبريل من عام 

وفتح في الشهر ذاته، وا عالن السلطة الفلسطينية رفضها االعتراف بدولة يهودية، وفرض إسرائيل 
لضرائب الفلسطينية لخزينة لعقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية مثل وقف تحويل عائدات ا

 السلطة، بسبب انضمامها لعدد من المنظمات الدولية دون التنسيق مع تل أبيب.
هذا االنسداد في العالقة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين يتزامن مع عدم موافقة إسرائيل األخيرة على 

فاوضات المباشرة مع الفلسطينيين المبادرة الفرنسّية لتجديد العملّية السلمّية، ألن تل أبيب تفضل الم
دون تدخل دولي، مّما قد يساعد على بحث الفلسطينّيين عن أفكار من خارج الصندوق، عبر 

 الحديث القديم الجديد عن الكونفدرالّية مع األردن.
ويقصد بالكونفدرالية بين الفلسطينيين واألردنيين، إقامة دولة واحدة للشعبين، بعد قيام الدولة 

، وقد طرحها األردن عام 1967ينية على األراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل عام الفلسط
، لكن منظمة التحرير الفلسطينية رفضتها في ذات العام بصورة قاطعة. وترى الكونفدرالية أن 1972

يكون للدولة الواحدة، عاصمتين القدس للفلسطينيين وعمان لألردنيين، وسلطة قضائية مركزية، 
وقوات مسلحة واحدة قائدها الملك األردني، ومجلس وزراء مركزي، ومجلس أمة باالنتخاب بين 

تاحة مجال لحركة المواطنين بين المنطقتين بحرية تامة.  الشعبين، وا 
وفي هذا المجال، قال سري نسيبة، وهو الرئيس السابق لجامعة القدس والمسؤول الفتحاوّي السابق 

إلى طرح خيار الكونفدرالّية مع األردن لة"المونيتور": "إّن خيار الكونفدرالّية مع ومن أوائل اّلذين دعوا 
األردن جّيد، شرط أن تقام الدولة الفلسطينّية، وتبقى القدس الشرقّية عاصمة للفلسطينّيين، في ضوء 

سرائيلّي في اإل االستيطانأّن عالقة الفلسطينّيين مع اإلسرائيلّيين ال تبّشر بالخير، مع اّتساع رقعة 
الضّفة الغربّية. ولذلك، ستكون الكونفدرالّية مع األردن مخرجًا مناسبًا للفلسطينّيين من هذا المأزق، 
سرائيلّية مسبقة، علمًا  يخّلصنا من الوضع السّيئ اّلذي نعيشه، رغم أّن ذلك يتطلب موافقة أردنّية وا 

ة وعائلّية قديمة، وقد تكون الكونفدرالّية بدياًل بأّن الفلسطينّيين واألردنّيين يمتلكون عالقات تاريخيّ 
 اإلسرائيلّي". االحتاللمقبواًل من الفلسطينّيين للتخّلص من 

وبالّتزامن مع األحاديث الفلسطينّية المتزايدة حول الكونفدرالّية مع األردن، نشرت جامعة "الّنجاح 
 اتحادالمئة من الفلسطينّيين إقامة  في 42أّيار/مايو نتائم استطالع أّيد فيه  12الوطنّية" في 

أّيار/مايو  24كونفدرالّي مع األردن، فيما أجرت صحيفة "الحدث" اإللكترونّية الصادرة في رام هللا بة
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في المئة يؤّيدون خيار الكونفدرالّية مع األردن، في  76استطالعًا للرأي بين الفلسطينّيين أظهر أّن 
تبين تزايدا ملحوظا في تأييد الفلسطينّيين  2013-2007عامي حين أّن استطالعات أخرى جرت بين 

في المئة، في حين تراجعت معارضته بين هذين العامين من  31إلى  25للكونفدرالّية مع األردن من 
في المئة، وفق نتائم أعلنها المركز الفلسطينّي للبحوث السياسّية والمسحّية في  40إلى  52

 .2013يونيو/حزيران من عام 
ومن جهته، قال رئيس تحرير صحيفة "المستقبل العربّي" اإللكترونّية والقريب من دوائر صنع القرار 
في عّمان شاكر الجوهري لة"المونيتور": "إّن الكونفدرالّية خيار قائم ومطروح بين الجانبين الفلسطينّي 

الشخصّيات الفلسطينّية  واألردنّي، فهناك تواصل دائم بين المسؤولين من الجانبين، وأعلم أّن بعض
المرموقة في الضّفة الغربّية تأتي إلى عّمان، وتلتقي مع مستويات رسمّية عليا في المملكة، وتتحّدث 
بصوت عاٍل لدعم خيار الكونفدرالّية، وتظهر والء كبيرًا للقصر الملكّي بصورة غير خافية، لكّن خيار 

 فلسطينّية".الكونفدرالّية ال بّد أن يسبقه إعالن الدولة ال
، عن إشكاليات قانونية في 2013الخبير القانوني الفلسطيني البروفيسور أنيس قاسم، تحدث في يناير 

الكونفدارلية الفلسطينية األردنية، ألنها تتطلب إجراء استفتاء بين الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة 
كما أن المؤسسات الفلسطينية التي  وخارجها، وهذا غير ممكن لتوزعهم في العشرات من دول العالم،

ستقوم باالستفتاء، كاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليست دستورية، وهناك طعن 
بقانونيتها، ألنها قامت دون انتخاب ديمقراطي من الفلسطينيين، فضال عن أن الكونفدرالية ستعطي 

ي ملف عودة الالجئين الفلسطينيين، بدمجهم في مشروعية قانونية للمستوطنات اإلسرائيلية، وسيتم ط
وستكون الدولة الفلسطينية المتوقعة بالضفة الغربية على هيئة  الدولة المشتركة بعد قيام الكونفدرالية،

تندمم باتحاد كونفدرالي مع األردن، وليست دولة مكتملة  كانتونات مقطعة األوصال منزوعة السالح،
دانات المجتمع الدولي.األركان ذات سيادة، وتتخلص   إسرائيل من األعباء القانونية لالحتالل، وا 

وكان الفتًا في غمرة الحديث الفلسطينّي عن الكونفدرالّية مع األردن زيارة رئيس الوزراء األردنّي 
أّيار/مايو وا عالنه أمام مائة شخصّية فلسطينّية  21األسبق عبد السالم المجالي للضّفة الغربّية في 

بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية تأييده للكونفدرالّية، بإقامة مجلس تشريعّي مشترك وحكومة  مرموقة
مشتركة، ألّن الفلسطينّيين غير مؤّهلين كفاية لتحّمل مسؤولّية شؤونهم، خصوصًا الشؤون المالّية، 

رك األردنّية وّضاح فيما زار مسؤولون أردنّيون آخرون الضّفة الغربّية، من بينهم المدير العام للجما
آذار/مارس. ولقد علم  24أّيار/مايو، وقبله وزير الخارجّية األردنّي ناصر جودة في  19الحمود في 

"المونيتور" من مصدر عشائرّي في مدينة الخليل بجنوب الضّفة الغربّية، رفض كشف هوّيته، أّن 
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فد عشائرّي عريض يمّثل بعض مدن هناك "ترتيبات تجري في األّيام األخيرة لزيارة عّمان من قبل و 
 الضّفة الغربّية لمطالبة الملك عبد هللا الثاني بتفعيل مشروع الكونفدرالّية".

وبدوره، أشار عضو الّلجنة التنفيذّية في منّظمة التحرير الفلسطينّية المقيم في نابلس غسان الشكعة 
ن واألردنّيين له قبول وتأييد واسع بين لة"المونيتور" إلى أّن "خيار الكونفدرالّية بين الفلسطينّيي

الفلسطينّيين، في ضوء تشابك العالقات اإليجابّية والعائلّية بين الجانبين، ألّن ثلثي عائلتي مقيمة في 
األردن وزوجتي أردنّية، وهذا الخيار يشّكل للفلسطينّيين نقطة انطالق نحو العالم، حّتى أّن أهل 

 االنقسامة باألردن، علمًا بأّن هذا الخيار يجب أن يسبقه إنهاء قطاع غّزة تربطهم عالقة تاريخيّ 
جراء استفتاء للشعبين األردنّي والفلسطينّي للموافقة على هذا  الفلسطينّي وا عالن الدولة الفلسطينّية وا 

 الخيار من عدمه".
اإلسرائيلّيين من  لم يتوّقف الحديث عن الكونفدرالّية بين الفلسطينّيين واألردنّيين عليهم فقط، بل إنّ 

خالل الدبلوماسي اإلسرائيلي األسبق أوري سافير عملوا على تسويقه باعتباره حالًّ يخّلصهم مّما 
يعتبرونه العبء الفلسطينّي، ويعلنون دعمهم له في مقاالت شهدتها الصحافة اإلسرائيلّية في األسابيع 

لسابق في جهاز االستخبارات العسكرية، األخيرة، على لسان يوني بن مناحيم، الضابط اإلسرائيلي ا
 والخبير اإلسرائيلي في الشئون العربية.

حتى أن رئيس الحكومة األردني األسبق عبد السالم المجالي أعلن خالل زيارته األخيرة إلى الضفة 
ية أيار/مايو، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد تطبيق الكونفدرالية الفلسطين 21يوم 

 األردنية اآلن قبل الغد، وطالب فيها عدة مرات.
وعند قراءة المواقف الفلسطينّية واألردنّية من الكونفدرالّية، يمكن تفّهم المخاوف األردنّية من هذا 

مليون الجئ فلسطينّي، بحسب  2.2الخيار، في ضوء لغة اإلحصائّيات السكانّية، فاألردن يضّم 
، في 2015األونروا في عام  -تشغيل الاّلجئين الفلسطينّيين الدولّية بيانات صادرة عن وكالة غوث و 

مليون نسمة، منهم  9.5حين يبلغ عدد سّكان المملكة حسب النتائم األولّية للتعداد الرسمّي للعام ذاته 
 مليون أردنّي. 6.6فقط 

، ويحّولها مع الوقت إلى وفي حال تّمت الكونفدرالّية مع الفلسطينّيين، فهذا قد يهّدد "أردنة" المملكة
، بعنوان "إشكالية 2014دولة فلسطينّية بأغلبّية سكانّية، وفق دراسة أردنّية صدرت في عام 

الكونفدرالية األردنية الفلسطينية قراءة في المخاوف والتبعات" أعدها الباحث األردني محمود الجندي 
 أبدت تخّوفها من الهاجس الديموغرافّي الفلسطينّي.

، قال الرئيس السابق لكتلة اإلخوان المسلمين في البرلمان األردنّي عّزام الهنيدي لة"المونيتور": ولذلك
"إّن خيار الكونفدرالّية مع أشّقائنا الفلسطينّيين مرفوض ألّنه يعمل على ترحيل القضّية الفلسطينّية إلى 
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والسيطرة على  االستيطانيالتوّسع اإلسرائيلّي حالًّ مريحًا له، فيما يواصل  االحتاللاألردن، ويمنح 
كامل األراضي الفلسطينّية، وال نرى أّي حّل مناسب للقضّية الفلسطينّية سوى بمنح الفلسطينّيين دولة 

 لهم على ترابهم الوطنّي".
وأخيرًا، تزايد التأييد الفلسطينّي لخيار الكونفدرالّية مع األردن يدفع إلى طرح التساؤل حول سبب هذا 

الفلسطينّي، ورّبما يعود إلى أّن الفلسطينّيين فقدوا أّي أمل بإقامة دولتهم المستقّلة، ولم يعد  التحّمس
لديهم الكثير من الثقة في السلطة الفلسطينّية، عقب ما يرونه من إخفاقات سياسّية متالحقة مع 

لعالم، في ظّل إسرائيل، فضاًل عن تطّلع الفلسطينّيين إلى أن يكون األردن مدخلهم الواسع إلى ا
اإلسرائيلّي وعدم قدرتهم على الخروج والدخول إلى  االحتاللالحصار المفروض عليهم من قبل 

 أراضيهم بطريقة سهلة.
 30/5/2016المونيتور، 

 
 التصالح مع سايكس بيكو .61

 ريتشارد ن. هاس
هي اتفاق يصادف شهر مايو/أيار من هذا العام مرور مائة عام على إبرام اتفاقية سايكس بيكو، و 

بريطاني فرنسي سري أطلق سلسلة من التعديالت دامت عشر سنوات لحدود الشرق األوسط بعد 
سقوط اإلمبراطورية العثمانية. وكانت أغلب التعليقات التي تناولت هذه المناسبة سلبية، فأشارت إلى 

 ودوامها. أن االتفاق يتحمل قدرا كبيرا من اللوم بسبب ارتفاع وتيرة الصراعات في المنطقة
بيد أن هذا التفسير يكاد يحاكي الكاريكاتير؛ إذ كان هدف مارك سايكس وفرانسوا جورج بيكو وضع 
خطة من شأنها تمكين بريطانيا العظمى وفرنسا من تجنب المنافسة المدمرة في الشرق األوسط. وقد 

ن األوروبيتين، وظل نجحا إلى حد كبير؛ فقد نجح تصميمهما في منع المنطقة من التمزق بين القوتي
 باقيا لمدة قرن من الزمن.

من المؤكد أن العديد من الخطوط الحدودية التي رسمتها اتفاقية سايكس بيكو عكست صفقات ع قِّد ت 
في أوروبا وليس الحقائق الديموغرافية أو التاريخية المحلية. ولكن هذا ال يجعل الشرق األوسط فريدا 

ي مختلف أنحاء العالم ال تدين بإرثها لتصميم مدروس أو اختيار من نوعه؛ ذلك أن أغلب الحدود ف
 شعبي بقدر ما تدين لخليط من العنف والطموح والجغرافيا والمصادفة.

الشرق األوسط أصبح على ما هو عليه اآلن ألن أداء شعوبه وقادته  الحقيقة غير السارة هنا هي أن
ايكس وبيكو مسؤولين عن افتقار المنطقة إلى في صياغته كان بالغ السوء. فال يمكننا اعتبار س

التسامح والحرية السياسية، أو التعليم الهزيل، أو المعاملة الظالمة للفتيات والنساء. والواقع أن أجزاء 
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أخرى من العالم )بما في ذلك تلك التي ال تملك احتياطيات هائلة من النفط والغاز( خرجت من 
 كثيرا.الحقبة االستعمارية في حال أفضل 

تستحق العوامل المسؤولة عن سجل الفشل في الشرق األوسط الدراسة الجادة؛ ولكن السؤال األكثر 
لة بالتحليل التاريخي مقارنة بصلته بالسياسة الحالية.  إلحاحا الذي تثيره هذه الذكرى أقل صِّ
لجديد. ففي في قسم كبير من الشرق األوسط، أصبح الصراع العنيف على السيادة الوضع المعتاد ا

في المنطقة، ال تسيطر الحكومة على أجزاء كبيرة من حدود الدولة.  -وربما خمس دول-أربع دول 
فكانت لبنان على هذه الحال لعشرات السنين، والعراق ألكثر من عشر سنوات، وفي سوريا وليبيا 

قاتلون األجانب، واليمن لنحو خمس سنوات اآلن. فقد فرضت الميليشيات والمنظمات اإلرهابية، والم
 وغير ذلك من الجماعات المسلحة درجات متفاوتة من السلطة المحلية.

وهناك أيضا الطموحات الوطنية التي لم تتحقق لألكراد )الذين يعيشون بأعداد كبيرة في تركيا والعراق 
يران( والمسألة التي لم تحل بشأن كيفية التوفيق بين واقع إسرائيل واألهداف الس ياسية وسوريا وا 

للفلسطينيين. كما تالشت الحدود بين سوريا والعراق عندما يتعلق األمر بكل المقاصد واألغراض 
 العملية. واآلن أصبح الماليين من الرجال والنساء واألطفال يعيشون في بلد ليس بلدهم.

دقة  أو بعبارة أكثر-ما الذي ينبغي أن يحدث إذن؟ يتلخص أحد الخيارات في محاولة الحفاظ على 
األوسط كما تركته اتفاقية سايكس بيكو؛ ولكن محاولة إعادة توحيد الدول التي تظهر  الشرق -استعادة

أمر ال يخلو من حماقة. فلن تعود هذه الدول إلى  -والتأكيد على تفعيل الحدود بينها-على الخريطة 
ر  ق، اإليديولوجية كان في العديد ما كانت عليه؛ والواقع أن االرتباط بالمنطقة و/أو الدين، القبيلة، العِّ

 من الحاالت يحل محل الهويات الوطنية.
أما الخيار الثاني فيتمثل في محاولة التفاوض على شروط شرق أوسط جديد، خلفا التفاقية سايكس 
بيكو. وهذا أيضا قد يثبت كونه فشال باهم التكلفة. فربما يصبح في اإلمكان إعادة رسم الخريطة 

 لك اليوم ال يزال على ب عد عشرات السنين في أفضل تقدير.ذات يوم، ولكن ذ
فال يوجد إجماع ببساطة على الهيئة التي ينبغي للخريطة أن تبدو عليها، وال يوجد حزب أو تحالف 
قادر على فرضها أو التمسك بها. وكقاعدة عامة، ال يمكننا أن نتوقع من الدبلوماسية أن تعمل إال 

رض، فهي غير قادرة على خلق حقائق جديدة، ومن الواضح أن الحقائق من خالل الحقائق على األ
 على األرض تحول دون التوصل إلى تسوية إقليمية.

يقودنا كل هذا إلى الخيار الثالث: قبول حقيقة مفادها أن الشرق األوسط لن يشبه في المستقبل 
بالمنطقة واإلعراض عنها؛ المنظور ما يظهر على الخرائط. وهذه ليست ح جة لصالح عدم االكتراث 

فبرغم ما آلت إليه الحال من سوء، فمن الممكن دوما أن تتفاقم سوءا. ولمنع هذا من الحدوث، البد 
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من تعزيز قوة الحكومات والمنظمات التي تلبي معايير بعينها؛ أما تلك التي ال تلبي المعايير فينبغي 
 إضعافها.

ة األساسية في المنطقة: فالحدود ال تمثل أهمية كبيرة بيد أن أي مستوى من الجهد لن يغير الحقيق
والحكومات ال تمثل غير قدر أكبر قليال من األهمية. ومن المرجح أن تظل سوريا والعراق وليبيا دوال 
باالسم فقط، وسوف تصبح أجزاء كبيرة منها مستقلة في األساس وتتدبر أمرها بنفسها، سواء كان 

يران والمملكة العربية السعودية ذلك لألفضل أو األسوأ. ومن  الواضح أن تضارب مصالح تركيا وا 
سرائيل وروسيا والواليات المتحدة في المنطقة يؤكد بشكل أكبر على مستقبل فوضوي بال أساس  وا 

 قانوني.
الواقع أن الشرق األوسط كما رسمته اتفاقية سايكس بيكو سوف يعود من بعض النواحي، ولكن في 

فرضته اإلمبراطورية العثمانية. ومن المنتظر نتيجة لهذا أن تكون معاناة الشرق  غياب النظام الذي
األوسط في القرن المقبل أعظم من معاناته في القرن الماضي، وهو الواقع الذي ربما يجعلنا نشعر 

 بالحنين ذات يوم لزمن سايكس بيكو.
 بروجيكت سينديكيت

 31/5/2016، ، الدوحةالجزيرة نت

  
 تمر الدولي؟لماذا المؤ  .62

 د. ناجي صادق شراب
المبادرة الفرنسية أو ما يصطلح على تسميتها بالمؤتمر الدولي للتوصل لمرجعية دولية جديدة 

تثير تساؤالت كثيرة: لماذا فرنسا وما أهدافها؟ وما هو الموقف  "اإلسرائيلية"للمفاوضات الفلسطينية 
فكرة  "إسرائيل"ذا الخيار؟ وبالمقابل لماذا ترفض ولماذا تقبل السلطة الفلسطينية وتدعم ه األمريكي؟

المؤتمر؟ وهل البيئة الدولية ناضجة لعقد هذا المؤتمر؟ وهل يمكن أن يسفر المؤتمر عن قرارات 
 ومرجعية ملزمة؟ 

فرنسا من ناحيتها كدولة محورية في أوروبا، ودولة مؤثرة دوليًا تسعى ألن يكون لها هذا الدور كما 
وما دفع فرنسا للقيام بهذا الدور عالقاتها  يد من القضايا الدولية في إفريقيا وغيرها.مارسته في العد

وعدد من الدول العربية. إال أن فرنسا تدرك أن  "إسرائيل"اإليجابية مع كل من السلطة الفلسطينية و
ض ألية هذا الدور محفوف بالكثير من المخاطر والتحديات. ولعل في مقدمتها الدور األمريكي الراف

، وهذا االحتكار األمريكي تدركه فرنسا، كما "اإلسرائيلية"دولة أخرى ترعى المفاوضات الفلسطينية 
يدركه الفلسطينيون والدول العربية، تحاول فرنسا مدعومة من الدول العربية لملء الفراو السياسي 
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لقضية الفلسطينية فيما الذي ستدخله القضية بسبب االنتخابات األمريكية، ومحاولة تفعيل وتحريك ا
تتنامى موجات اإلرهاب الذي لم يستثن أوروبا. ورغم إدراك فرنسا للتحديات والمخاطر إال أنها 
استمرت في مواصلة جهودها بالزيارات التي قام بها كل من وزير خارجيتها ورئيس وزرائها للمنطقة. 

لسطينية من المؤتمر. الموقفان والسلطة الف "إسرائيل"ويبقى التساؤل الرئيسي عن موقف كل من 
ثابت على رفض فكرة تدويل القضية  "اإلسرائيلي"متناقضان كل منهما يلغي اآلخر، فالموقف 

الفلسطينية، ورفض كل قرارات الشرعية الدولية، أو أي دور مباشر لألمم المتحدة ألنها تدرك ماذا 
لغاء كل سياساتها االستيطانية  يعني تدويل القضية الفلسطينية، وااللتزام بقرارات الشرعية الدولية وا 

على أن تحصر القضية في إطارها الثنائي  "إسرائيل"والتهويدية على األراضي الفلسطينية، وتصر 
على اعتبار أنها مجرد مسائل خالفية مع الفلسطينيين يمكن حلها بالمفاوضات المباشرة، وبالتالي ال 

على هذا الرفض هو الموقف األمريكي الداعم  "رائيلإس"ضرورة لمثل هذا مؤتمر. والذي يساعد 
األمريكي الذي يحول  "الفيتو"لموقفها والذي يوفر لها الحماية في داخل مجلس األمن، ومحصنة ب

 "اإلسرائيلي"دون اللجوء إلى الفصلين السادس والسابع من ميثاق األمم المتحدة، لهذا جاء الرفض 
 للمبادرة الفرنسية.
سلطة الفلسطينية وموقفها فهو ال يخرج عن التمسك بخيار تدويل القضية الفلسطينية أما عن دور ال

والتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وعلى أهمية هذا الخيار، إال أنها من الضعف بما ال يسمح لها 
عية برفض أية مبادرة دولية في هذا السياق، لذا هي تؤيد فكرة المؤتمر الدولي، رغم إدراكها بأن الشر 

 الدولية تحتاج لقوة ملزمة غير متوفرة.
العدو األول، كما أن الدول  "إسرائيل"أما الموقف العربي فهو في أسوأ حاالته من القضية، فلم تعد 

العربية منشغلة بقضاياها الداخلية، وفي مثل هذه البيئة الدولية واإلقليمية ال يمكن أن ينتظر أن يأتي 
فكما هو معلوم فإن قرارات المؤتمر ليست ملزمة، وال يمكن فرضها  هذا المؤتمر بقرارات ملزمة،

بالقوة، وتحتاج إلى بلورة في صورة مشروع قرار ملزم يصدر عن مجلس األمن وهذا خيار مستبعد 
 ."إسرائيل"بسبب الموقف األمريكي، إضافة إلى ضعف البيئة العربية والدولية التي تعمل كلها لصالح 

وفلسطين، وبالتالي حفظًا لماء وجه الجميع يمكن أن يخرج  "إسرائيل"دون إن عقد المؤتمر من 
المؤتمر ببيان عام وبإطار ومرجعية دولية جديدة قد يتم من خاللها توسيع إطار الرباعية الدولية، 
وبتحديد أسس المفاوضات، والتي كما ستشير لحل الدولتين ودعم المطالب الفلسطينية، لكنها في 

األمنية واالعتراف بها كدولة يهودية، ليجد الفلسطينيون  "إسرائيل"ن تتجاهل احتياجات الوقت ذاته ل
والعرب أنفسهم أمام مأزق جديد للشرعية الدولية، ويبقى التساؤل كيف سيتعاملون مع هكذا مرجعية 

 جديدة؟
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ذا وأما السيناريو اآلخر فهو الذهاب لمجلس األمن من جديد بمشروع عربي بدعم أوروبي، وه
 سيناريو من السيناريوهات المفتوحة، لكن الفرصة تبقى ضعيفة.

 1/6/2016، الخليج، الشارقة
 

 باتجاه حل الدولتين األرضنتنياهو تعهد للسيسي باتخاذ خطوات على  .63
سبيتابن ك  

الماضي، عندما تبين بانه بدال من اسحق هرتسوو والمعسكر الصهيوني  األسبوعفي منتصف 
سرائيلافيغدور ليبرمان الحكومة  إلىسيدخل  بيتنا، رفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الهاتف  وا 

السيسي. ولم يكن هذا حديثا سهال. فقد تميز السيسي  عبد الفتاحوتحدث مع الرئيس المصري 
 -حكومة السالم الجديدة لنتنياهو إلىغضبا. فقد تجند، بكامل ثقل وزنه، كي يشق طريق هرتسوو 

ساعة. هذا ال يعني أن  48هنية في غضون  إسماعيل بإعدامى ليبرمان، الذي هدد وبدال من هذا تلق
السيسي قلق على حياة هنية، ولكنه كان جزء من خطوة دولية واسعة بنيت حول تحفيز أرجل 

والتأثير لطوني بلير واستعداد الدول العربية السنية لدفع ثمن علني مقابل تنازالت  اإلبداعيةهرتسوو، 
 .ةإسرائيلي

أنا ال أتراجع عن أي شيء. وأنا مستعد "، قال نتنياهو للسيسي، ”أنا أقف خلف كل ما وعدت به"
؟ فشرح نتنياهو أين إلى؟ مع ليبرمان؟ اإلمام إلىالسيسي لم يفهم. التحرك ”. اإلمام إلىللتحرك 

. فهو اإلقليميةطوة لمحادثه بان ليبرمان ليس ما يعتقده الجميع، وهو ملتزم بالمسيرة، باالستقرار، بالخ
في الحملة السابقة، قبل أن تقع على حزبه التحقيقات الشرطة.  اإلقليميةالذي اخترع موضوع الخطوة 

 ، وليس بوعوده.بأفعالهيقيس نتنياهو  أنالسيسي فلم يهدأ حقا. وقرر  أما
 سرائيليإوقام نتنياهو أمس بتوفير البضاعة. حسنا. ليس حقا بضاعة يمكن لمسها، ولكنه تصريح 

أول، تاريخي، نوع من االعتراف الغامض بمبادرة السالم العربية )التي ينبغي تحديثها( كأساس 
والفلسطينيين. وسارع ليبرمان للحاق به. ولما كنت ال اذكر بانه يوجد في  إسرائيلللمفاوضات بين 

ليبرمان جديد. ففقط في مبادرة السالم العربية بند يعنى بقتل هنية، فبالتالي يوجد لنا على ما يبدو 
تحاك بعد نحو يومين  أنالدولة المستحيلة خاصتنا يمكن لخطة سالم خيطت على مقياس هرتسوو 

 لقياسات ايفات ليبرمان. كل ما ينقص هو سيماء بوجي لتكتمل القصة.
خطوات تجسد  األرضعلى  إسرائيلالخطوة الدولية تعهد بان تنفذ  إطارعلى ماذا تعهد نتنياهو؟ في 

للمفاوضات )تبعا  كأساسالتزامها بحل الدولتين، وتعلن عن اعترافها بمبادرة السالم العربية 
فغامض جدا. فعلى ماذا التزم العرب؟ هذا  األول أما. اآلنللتعديالت(. وقد نفذ االلتزام الثاني منذ 
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اليوم وافقت الدول مشوق بالذات: فقد تعهدوا بالبدء بخطوات التطبيع بالتوازي مع تقدم المسيرة. حتى 
، بمبادرة مصر، اآلنالعربية على التطبيع في النهاية فقط، بعد تحقيق التسوية )أي، وال مرة(. أما 

 مرة لتنفيذ خطواتها بالتوازي مع خطواتنا. ألولمستعدة  فإنها
محادثاتهما مؤخرا  أثناءهل كل هذا سيحصل حقا؟ من الصعب التصديق. نتنياهو أطلع ليبرمان في 

 إليهود إياه” التسونامي السياسي"حقيقي. هذه هي رواية بيبي لة ” سياسي إعصار" إسرائيلنه يهدد با
الثأر بين تشرين  إلىسيكون حرا ويتطلع  أوباماباراك. ويعرف رئيس الوزراء ما الذي يخاف منه. 

 إقليميةبخطوة شرعوا بالمبادرات، والخطر حقيقي. وهو يستبق ذلك  األوروبيون ، األولالثاني وكانون 
أو في  ،الليل أثناء. ماذا سيقول نفتالي بينيت؟ هذا بالتأكيد سمعناه في باألقوال إالال تكلفه حاليا 

يقف جانبا؟ من معرفتي له، ليس مؤكدا. ماذا سيخرج في  أنهرتسوو  إلسحقالصباح. فهل يمكن 
 النهاية من كل هذا؟ كالمعتاد، ليس كثيرا.

 31/5/2016 ،معاريف

 31/5/2016، ليوم، لندنرأي ا
 

 :كاريكاتير .64

 

 
 1/6/2016، لندن، القدس العربي


