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 اب المنفذإصابة مستوطن بعملية طعن في القدس وانسح .1
أصيب مستوطن إسرائيلي، مساء االثنين، بجررو،، ععرد تعر رع لعملرة أحمد صقر:  -القدس المحتلة 

طعن على يد فلسطيني وقعت في البلدة القديمة عمدينة القدس المحتلة، حير  تمنرن من رل العمليرة مرن 
عامررراأ، أصررريب  60ال  العبرررري عرررون مسرررتوطنا إسررررائيليا يبلررر  مرررن العمرررر  اوأفررراد موقررر   و  االنسرررحاب.

بجرو، خطيرة، ععد تعر ع للطعن في صدره، قرب عاب العامود في القدس، حي  نقل إلرى مستشر ى 
 شعاري تصريد"  لتلقري العرالف، فري الوقرت الرلي وصرلت قروات نبيررة مرن جريى االحرتال  إلرى منران 

 العملية وشرعت عحملة عح  نبيرة عن المن ل، اللي تمنن من االنسحاب.
طعرن مرواطن يدرودي يبلر  نحرو السرتين مرن العمرر، مرا  لشرطة اإلسرائيلية في بيان إنع  تر   فيما قالت ا

أدى إلى إصابتع بجرا، وصر ت عالمتوسرطة، وتمرت إحالترع للعرالف ، مشريرة إلرى أن  شررطة االحرتال  
 عثرت على سنين، وتواصل التحقيق في ت اصيل العملية .

الخالديرررة عرررالقرب مرررن عررراب اوسرررعا ، وأن قواتدرررا وأو رررحت الشررررطة أن الحررراد  تررر  فررري شرررار  عقعرررة 
 عاشرت عمليات التمشيط عحثا عن من ل العملية في أزقة البلدة القديمة عالقدس المحتلة.

 3/5/2016"، 12موقع "عربي 
 

 بالقيمة العليا لالنتفاضة األولىى: فخورين االنتفاضة األول نشطاءيستقبل عددًا من  عباس .2
محمود ععاس، امس، عددا من نشطاء نادر رئيس السلطة ال لسطينية  وفا: استقبل - را  هللا

 االنت ا ة اوولى، عح ور أمين عا  الرئاسة الطيب عبد الرحي ، وعدد من مستشاري الرئيس.
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وأكد الرئيس  أهمية االنت ا ة المعارنة التي شنلت معلما ومنعط ا استراتيجيا في مسيرة شعبنا 
وأ اف أن االنت ا ة اوولى  هي التي مننتنا  تاريخ ن احع الوطني . ال لسطيني، ومرحلة مدمة من

س، عن فخره  وفخر شعبنا ععاوعبر  من توسيس وبناء السلطة الوطنية ال لسطينية على أر نا .
عالقيمة العليا لالنت ا ة اوولى، ون االت ومعاناة شعبنا التي عززت صورتع اإلبداعية عالميا، 

وأشار إلى أن  القي  التي عملت بدا نوادر ومنا لو  دولي تجاه حقوقنا .واستقطبت التعاطف ال
االنت ا ة اوولى، هي قي  الحرية والعدالة نحو قيا  وبناء الدولة ال لسطينية المستقلة، التي ستقو  ال 

وأو ح أن  الن ا  القانوني والدبلوماسي اللي نقو  عع اآلن هو  محالة في إطار الشرعية الدولية .
 حلقة جديدة تستند للقانون والشرعية الدولية، على طريق الحرية واالستقال  .

 3/5/2016األيام، رام هللا، 
 

 المتحدة بتوفير الحماية الدولية لألسرى ووقف االعتقال اإلداري  األممقراقع يطالب  .3
ر الحماية را  هللا: طالب عيسى قراق  رئيس هيئة شؤون اوسرى والمحررين، اوم  المتحدة بتوفي

الدولية للمعتقلين ال لسطينيين داخل سجون االحتال ، واتخال اإلجراءات الك يلة بإلزامدا عات اقيات 
 جنيف والقانون الدولي اإلنساني في التعامل م  اوسرى والمعتقلين.

حدة وقا  قراق  خال  تقديمع شدادتع حو  الممارسات اإلسرائيلية اتجاه اوسرى أما  لجنة اوم  المت
الخاصة عالتحقيق عالممارسات اإلسرائيلية في اورض ال لسطينية المحتلة، خال  اللقاء اللي جرى في 

، إن اوم  المتحدة مطالعة عالتدخل إلنقال حياة اوسرى الم ربين عن أمسالعاصمة اوردنية عمان، 
 الطعا   د اعتقالد  اإلداري؛ وه  سامي جنازرة وفؤاد عاصي ونجيب م ارجة.

ووفق بيان صحافي عن الديئة استعرض قراق  خال  شدادتع  سياسة االعتقا  اإلداري التعس ية التي 
تصاعدت عشنل مندجي في السنوات اوخيرة والمخال ة للقوانين الدولية، والتي تستخدمدا إسرائيل 

االعتقا  نسياسة روتينية وقاعدة عامة وليس استثناء، وأمرا طارئا من خال  إصدار مئات قرارات 
 اإلداري عحق المواطنين ال لسطينيين .

وأشار إلى االعتقاالت الواسعة في ص وف اوط ا  القاصرين، واالستدداف اإلسرائيلي عحقد  وما 
يتعر ون لع من تعليب وتننيل ومحاكمات غير عادلة، من خال  تشري  قوانين تعس ية وعنصرية 

 جد  داخل السجون.عاما وز  12تجيز إلسرائيل اعتقالد  حتى عمر 
ورنز قراق  في شدادتع على سياسة التعليب نسياسة ممندجة ومستمرة تستخدمدا إسرائيل خال  
االعتقاالت واالستجواب عحق اوسرى، وتمت  المحققين اإلسرائيليين عحصانة قانونية وسياسية 

 واستخدامد  لشتى أنوا  التعليب عحق المعتقلين.
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اوسرى إلى اومين العا  لألم  المتحدة يطالبون فيدا بإرسا  لجنة  وحمل قراق  اللجنة رسالة من
تحقيق دولية للتحقيق في الممارسات واالنتداكات عحق اوسرى ومخال ة إسرائيل لالت اقيات 

 والمعاهدات الدولية.
  3/5/2016األيام، رام هللا، 

 

 تية واالعتماد على مواردنا الوطنيةلتعظيم اإليرادات الذا االستراتيجيالحمد هللا: توجهنا للتخطيط  .4
 وفا : قا  رئيس الوزراء رامي الحمد هللا،  إن عملنا يرتكز على ترسيخ عوامل الصمود  -را  هللا 

 والمنعة الوطنية، وتعزيز قدرة شعبنا على االعتماد على عناصر قوتع اللاتية .
ي  اإليرادات اللاتية واالعتماد على وأ اف:  لقد توجدنا للتخطيط االستراتيجي لكافة القطاعات لتعظ

مواردنا الوطنية، وطوعنا تدخالتنا الحنومية للحد من العطالة وانتشا  شعابنا من اإلحعا  والبؤس، 
 واالرتقاء بجودة ونوعية التعلي ، وزيادة فرص العمل والتشغيل .

قا :  العال  لن يلت ت وأكد الحمد هللا  رورة مراكمة العمل والبناء حتى في ظل أعتى التحديات، و 
 إلى شعب ال ينتج وال يبني، مدما نانت ق يتع عادلة .
، أمس، برا  هللا، عح ور محافظ محافظة 2016جاء للك خال  نلمتع في ح ل  تميز  السنوي للعا  

را  هللا والبيرة ليلى غنا ، ووزير التربية والتعلي  صبري صيد ، ورئيس المجلس اوعلى لإلبدا  
عدنان سمارة، والمدير التن يلي لمنتدى شارك الشعابي بدر زماعرة، والرئيس التن يلي لشرنة  والتميز

واختت  الحمد  عادينو القاع ة سمير حليلة، وممثلي الجامعات الوطنية ومؤسسات القطا  الخاص.
له الجدود. هللا نلمتع قائاًل:  إننا ندع  بل ونتبنى  برنامج تميز ، عاعتعاره المتم  والمنمل لكل ه

ونشنر نافة المؤسسات والخبرات التي ان وت في إطاره، لتصن  منع برنامجًا استراتيجيًا يحقق 
ننا نثمن عاليًا رو، المسؤولية التي يبديدا  منتدى شارك الشعابي   أهدافًا وطنية وتنموية مستدامة. وا 

 لتوهيل شعاب فلسطين وتمنيند  .
  3/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 ": الدعوات العنصرية لضم الضفة تمثل "بالونات اختبار" للمجتمع الدوليالفلسطينية ارجية"الخ .5

را  هللا: أدانت وزارة الخارجية الدعوات  العنصرية التي يطلقدا أرنان حنومة نتنياهو وقيادات 
لى المستوطنين، عشون فرض القانون اإلسرائيلي على المناطق ال لسطينية، نخطوة متقدمة ل مدا إ

 إسرائيل، خاصًة المناطق المصن ة  فأ .
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ورأت وزارة الخارجية في بيان، أمس، أن تلك الدعوات تمثل  عالونات اختعار  للمجتم  الدولي وردود 
عقاء هله المسولة الخطيرة حا رة في دائرة الجد  الحزبي والعا   أفعالع تجاه هلا القرار اإلسرائيلي،  وا 

رعية المطلوعة على المشرو  السياسي اإلسرائيلي، اللي عاتت حنومة في إسرائيل، بددف إ  اء الش
نتنياهو تتحد  عنع عصراحة، وتواصل العمل إلنجازه ميدانيًا دون اكترا  وي طرف نان، في 
اعتراف علني لحقيقة نوايا ومخططات إسرائيل تجاه ال لسطينيين، وسد الطريق في وجع الجدود 

 ل الدولتين .الدولية الدادفة إلى إنقال ح
وأشارت إلى أنع على الرغ  من تعالي المواقف اإلسرائيلية المطالعة ع   ال  ة الغربية إلى إسرائيل 
في اآلونة اوخيرة، فإن اإلجراءات اإلسرائيلية الميدانية  د الشعب ال لسطيني وأرض وطنع، تددف 

ا أدى إلى إحدا  تراكمات ومنل زمن ععيد إلى تديئة المناخ ل رض حقائق جديدة على اورض، م
نبيرة في هلا االتجاه، يسعى االحتال  للبناء علدا للوصو  إلى هدفع الحقيقي المتمثل في    
اورا ي ال لسطينية، ونان آخرها الدعوات العلنية التي أطلقتدا وزيرة العد  في حنومة نتنياهو 

  المساواة بين القانون في إسرائيل ايليت شاكيد من حزب البيت اليدودي، الداعية إلى   رورة إدخا
وطالبت الوزارة المجتم  الدولي عالتعامل  عمنتدى الجدية م   والقانون المطبق في  يدودا والسامرةأ .

مخاطر تلك الدعوات، واتخال موقف صريح ووا ح مندا، عشنل ي من من  إسرائيل من تحقيق 
 مخططاتدا المدمرة للسال  وفرص إحياء الم او ات .

  3/5/2016أليام، رام هللا، ا
 

 تحتج بنابلس لإلفراج عنهم لدى السلطة الفلسطينية عائالت معتقلين سياسيين .6
نظمت عائالت معتقلين سياسيين وق ة احتجاجية للمطالعة عاإلفراف عن : عاطف دغلس -نابلس 

المعتقلين  أبنائد  أما  سجن الجنيد في نابلس شما  ال  ة الغربية المحتلة، حي  يوجد عدد من
وشارك في الوق ة التي نظمت ظدر يو  االثنين نواب في المجلس التشريعي عن نتلة  السياسيين.

التغيير واإلصال، المحسوعة على حرنة حماس. ودعا المشارنون إلى إطال" سرا، أبنائد  اللين 
راف عند ، يتعر ون لقم  وعنف داخل سجون السلطة، رغ  أند  يملكون قرارات من المحنمة عاإلف

 على حد قولد .
 2/5/2016الجزيرة.نت، 
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 أبو يوسف: استراتيجية الفلسطينيين ترتكز على ثالثة محاور للمواجهةواصل  .7
واصل أبو يوسف  ال لسطينيةرد ع و اللجنة التن يلية لمنظمة التحرير  فادي أبو سعدى: –را  هللا 

 التي ومة االحتال  اإلسرائيلي اييلت شنيدفي تصريح لر  القدس العربي  على وزيرة الق اء في حن
أعلنت عن نيتدا دف  مشرو  قانون  المعايير  اللي سيطبق الشرو  القانونية السارية داخل الخط 

عالقو  إنع وا ح أنع ، اوخ ر على المستوطنين في المناطق ما يعني عمليا    ال  ة الغربية
ورض من قبل حنومة نتنياهو لتكثيف وزيادة إ افة إلى التصريحات المتطرفة هناك خطة على ا

االستعمار االستيطاني. وتكثيف نل اإلجراءات المتعلقة عالقدس المحتلة وتدويدها لتوخل الطاع  
 العبري عشنل أكبر.

نما أن ما يحاو  االحتال  سنع من تشريعات لتكريس االحتال  وخطورة ما يجري الحدي  عنع ل   
قانون العسنري ورفض إسرائيل وقف عملياتدا في مناطق السلطة ال  ة الغربية وحنمدا عال

ال لسطينية يؤند أن الحرب م توحة  د الشعب ال لسطيني وهو ما يتطلب المواجدة خاصة. وأ اف 
 ال يملك سوى التصعيد ر وخًا للمتطرفين اليدود. وأن نتنياهو

دا تكثيف نل الجدود م  المجتم  وأكد أن االستراتيجية ال لسطينية ترتكز على ثالثة محاور. أول
الدولي لتدويل الق ية ال لسطينية ععيدًا عن أي حدي  عن الم او ات التي فشلت على مدار عقدين 
من الزمان. والعمل على نل الجبدات سواء مجلس اومن أو الجنائية الدولية أو اوم  المتحدة. على 

 أن ينون العمل عشنل فوري.
نداء ملف االنقسا  الداخلي وتشنيل حنومة أما المحور الثاني فدو  سرعة إنجاز الوحدة ال لسطينية وا 

وحدة وطنية تتغلب على نل التناق ات الداخلية وتوجع التناق ات نافة نحو االحتال  اإلسرائيلي. 
فيما المحور الثال  هو تن يل قرارات المجلس المرنزي ال لسطيني نتيجة عد  التزا  إسرائيل عوي 

موقعة م  ال لسطينيين. وعالتالي يجب وقف التنسيق اومني وتن يل القرارات لات الصلة التي ات اقات 
واعتبر أبو يوسف أن اوه  هو سرعة التحرك ال لسطيني ععد رفض  اتخلت قبل أكثر من عا .

المعادرة ال رنسية من طرف االحتال  وعد  االرتدان للوقت أو وية معادرات جديدة قد توقف 
 اتيجية ال لسطينية من التحرك.االستر 

  3/5/2016القدس العربي، لندن، 

 

 بـ"قانون" إسرائيلي لضم المستعمرات بالضفةيندد جميل شحادة  .8
د ال لسطينيون عمشرو  قانون إسرائيلي ُيطالب ع    المستعمرات في : نادية سعد الدين -عمان ند 

للجنة التن يلية لمنظمة التحرير، جميل وقا  ع و ا ال  ة الغربية المحتلة للكيان اإلسرائيلي،
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قامة نظا  عنصر ي  شحادة، إن  سلطات االحتال  تستددف، من مشروعدا،     ال  ة الغربية، وا 
وأ اف، لر الغد  من فلسطين المحتلة، إن  غور اوردن، وفق هلا المشرو ،  خاص لل لسطينيين .

اك إمنانية إلقامة الدولة ال لسطينية المتصلة سينون جزءا من الجانب اإلسرائيلي، بينما لن تكون هن
، وعالتالي لن ينون لدا الحدود مشترنة م  اوردن، وللك عحسب 1967والمستقلة على حدود العا  

 االنسحابوأو ح عون  سلطات االحتال  أشارت، أكثر من مر ة، إلى رفض  المخطط اإلسرائيلي .
را ي المحتلة وغراض االستيطان، عما يعنس  من المنطقة، ومصادرتدا لمساحات شاسعة من او

مخطط الحنومة اإلسرائيلية اليمينية والمستوطنين المتطرفين حيا  أرا ي الدولة ال لسطينية 
 المنشودة، في تحدي صارخ للمجتم  الدولي ننل .

  3/5/2016الغد، عم ان، 
 

 : نفط "حلميش" حق للدولة الفلسطينيةاشتيه .9
طالب رئيس المجلس االقتصادي للتنمية واإلعمار ال لسطيني  عندار  : برهو  جرايسي -الناصرة

د.محمد اشتية حنومة االحتال ، بوقف استغال  البترو  من البئر المنتشف قرب العحر الميت، 
نونع يق  في حدود أرا ي السلطة الوطنية حسب الشرعية الدولية. وأ اف قائال،  إن استخراف 

لموق  يخالف القوانين والقرارات الدولية ، وأشار إلى أن القيادة ال لسطينية إسرائيل للبترو  من هلا ا
إن العحر الميت  أشتيةستثير المو و  قانونيا وستطالب بتعوي ات مقابل أي خر" للقانون. وقا  

، اومر اللي 1948أحد أه  المصادر الطبيعية للشعب ال لسطيني، لكن إسرائيل تستنزفع منل العا  
مليار متر منعب مياه ليعود لمستوياتع  16اج  منسوب مياهع حتى أصعح عحاجة إلى أدى لتر 

الساعقة. وقا  إن المنطقة التي اكتشف فيدا بئر البترو  هي مناطق  ف  من ال  ة المحتلة، نان 
عاما، لكن عد  التزا  إسرائيل عاالت اقيات حا  دون  18يجب أن تنتقل إلى السيادة ال لسطينية قبل 

 مر.او
  3/5/2016الغد، عم ان، 

 
 2014 سنة اإلعالن عنها خالل مؤتمر القاهرة ن لم يصرفوا المبالغ التي تم  والمانحاشتية:  .11

أخيرًا إن المانحين ل   أشتيةقا  مسؤو  ملف إعادة إعمار غزة في السلطة ال لسطينية محمد : غزة
. وأشار 2014 أكتوبر /في تشرين اوو  يصرفوا المعال  التي ت  اإلعالن عندا خال  مؤتمر القاهرة

إلى أن المانحين تعددوا دف  خمسة عاليين وأربعمئة مليون دوالر، جزء مندا لدع  موازنة السلطة، 
أن  حماس  والسلطة  إلىوجزء مخصص إلعمار غزة عقيمة بليونين وسععمئة مليون دوالر. ول ت 
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سابق لعملية السال  روبرت سيري آللية إعادة ونل اوطراف وافقت على خطة منسق اوم  المتحدة ال
اإلعمار، حتى ال ُيتد  عونع يعطل عملية اإلعمار قبل أن يتبين أن الخطة واحدة من المعيقات التي 

 أدت إلى تعاطؤ عملية اإلعمار.
  3/5/2016الحياة، لندن، 

 
 توجه أكبر ضربة لتجار المخدرات الفلسطينية  الشرطةقطاع غزة:  .11

أعلنت الشرطة ال لسطينية عن تلقي تجار المخدرات في قطا  غزة أكبر : أبو شحمةمحمد  -غزة
لقاء القعض على عصاعة منونة من    نرتونة 1789أفراد، ومصادرة   10 ربة في ال ترة اوخيرة، وا 

وأكد    فرى حشيى في  عطيتين من صلتين في محافظة رفح جنوب قطا  غزة.297أتراما  و 
-5-2طة المقد  أيمن العطنيجي خال  مؤتمر صح ي، عقدتع الشرطة االثنين المتحد  عاس  الشر 

، عمقر الجوازات غرب مدينة غزة، عح ور مدير عا  شرطة منافحة المخدرات العقيد سامح 2016
السلطان أن سلطات االحتال  اإلسرائيلي وععض اويدي الخبيثة تحاو  إغرا" قطا  غزة عالمخدرات 

وشدد العطنيجي على أن الشرطة ورغ  ما يمر عع القطا   مشرو  التحرير.لثني جيل الشعاب عن 
منانياتدا لتج يف مناع  المخدرات وتمن  وصولدا للمواطنين.  من أزمات فإندا تعمل عنامل طاقاتدا وا 

 2/5/2016فلسطين أون الن، 
 

 المعبر ال يصلح لنقل البضائعهيئة المعابر والحدود:  .12

 يئة المعابر والحدود  في السلطة ال لسطينية، نظمي مدنا، لر اونا و  ،قا  مدير  ه: هاش  حمدان
ع تح معبر بيت حانون  إيريزأ أما  الع ائ  من  وزير اومن اإلسرائيلي موشي يعالون ردًا على قرار 
لى قطا  غزة أكد إن السلطات اإلسرائيلية ل  تبل  الجانب ال لسطيني بدلا القرار حتى اآلن، فيما ، وا 

مسؤو  في هيئة المعابر عغزة، إن معبر ايريز غير مخصص لنقل الع ائ . وأ اف  درمص
 المعبر ال يصلح لنقل الع ائ .. ال توجد آلية لحماية الع ائ  وني ية نقلدا، المطلوب أن تعيد 

 إسرائيل فتح معبر نارني اللي أغلقتع .
 3/5/2016، 48عرب 

 
 ونقطة االلتقاء الميدان"داعش"  حماس: ال تحالف مع االحتالل ضد   .13

ن ررت حرنررة حمرراس، علررى لسرران القيررادي فرري الحرنررة طررال  نصررار، : أحمررد صررقر -21عربرري -غررزة
 وجود أي  تحالف أو التقاء  م  االحتال  اإلسرائيلي، إال في  ساحة الميدان .
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 ، أن  حمررراس، ال يمنرررن أن تررردخل فررري أي تحرررالف مررر  21وأكرررد القيرررادي فررري تصرررريح خررراص لرررر عربي
ال  اإلسرررررائيلي؛ حتررررى  ررررد مررررن خال نررررا أو مررررن تسرررربب لنررررا عرررراولى، مررررن أبنرررراء اومررررة العربيررررة االحررررت

وشرردد نصررار، علررى أن  نقطررة االلتقرراء بررين حمرراس، واالحررتال  هرري فرري سرراحة الميرردان  واإلسررالمية .
وأو رح أن حرنترع  تسرعى للتحرالف والعمرل مر  أمتنرا مرن أجرل  والقتا  من أجرل ننسرع فقرط ال غيرر .

ر ررنا، واجتثرررا  االحررتال  مندرررا ، معربررا عرررن أمررل حرنتررع أن تررردخل  فرري تحرررالف مرر  اومرررة تحريررر أ
 العربية واإلسالمية الستئصا  هلا االحتال  المار" من فلسطين المحتلة .

السبت، وتناقلتع وسائل اإلعال  العبرية،  يو وحو  ما ورد في تقرير نشرتع صحي ة  واشنطن بوست  
ناك  تحالف إسرائيل م  حماس ومصر  د تنظي  الدولرة ، قرا  نصرار: حي  زعمت الصحي ة أن  ه

 اإلعالميررة الترري يررتحن  بدررا عنواندررا الكررلب المتواصررل . والماكينررة االحررتال  ينررلب عشررنل متواصررل؛ 
 وأ اف:  هي تكلب على المجتم  اإلسرائيلي أوال، وعلى المجتمعات العالمية المختل ة .

تنظري  الدولرة فري شرما  سريناء وعملياتدرا العسرنرية المؤلمرة، حير   وزعمت الصرحي ة، أن  تعراظ  قروة
يثير  عف مصر للتصدي لع قلق إسرائيل، وهو ما دعرا إلرى تشرنيل تحرالف جديرد يجمر  مصرر مر  
سرررائيل صرر ا واحرردا فرري وجررع داعررى ، وفررق التقريررر الررلي نشرررتع صررحي ة  واشررنطن بوسررت ،  حمرراس وا 

 ر" اووسط.على لسان محللين مختصين في شؤون الش
 2/5/2016"، 21عربي موقع "

 
 على طريقة روابط القرى  ا أن يكون قائد ثورة أو عميالً القادم إم   الفلسطينيالطيراوي: الرئيس  .14

مررن قررادة حرنررة   غيررر معتررادة غررزة: فرري تصررريحات شررملت موا رري  سياسررية مدمررة وحملررت م ررامين 
خل ررا   الرررئيس القرراد  ة للحرنررة، إلررى ملررف فررتح، تطررر" اللررواء توفيررق الطيررراوي، ع ررو اللجنررة المرنزيرر
نررع  إمررا أن ينررون قائررد ثررورة أو عمرريال للرررئيس محمررود ععرراس. وقررا  عشررنل معاشررر إن هررلا الرررئيس  ، وا 

التاععررة ل ررتح، قررد  الطيررراوي   عررودة وفرري مقابلررة مرر  ف ررائية  يمنررن أن ينررون مررن خررارف حرنررة فررتح.
يني، وعن المنان اللي من المحتمل أن يخرف منرع إجاعات جديدة عن مستقبل العمل السياسي ال لسط

 . القدس العربي الرئيس القاد  للشعب ال لسطيني. ووافق اللواء الطيراوي على نشر المقابلة في 
وفي حديثع عن خلي ة أبو مازن في رئاسة السلطة وحرنة فتح، قد  الطيراوي إجاعة غير متوقعة، فري 

سياسي ال لسطيني من أحدا ، أبرزهرا التراجر  اإلسررائيلي عرن ظل ما تشدده المنطقة ونللك الملف ال
، ونران يقصرد الم درو   لرن ينرون هنراك رئريس قراد  ععرد أبرو مرازن  تطبيق بنود ات اقيات السال ، فقرا  

الرئيس القاد  إما ينون قائد ثرورة فلسرطينية، أو أن ينرون علرى طريقرة  الحالي لمعنى رئيس. وأ اف 
. واسررتطرد قررائال إن الرررئيس القرراد ، وحتررى ينررون قائررد ثررورة  يعرريى ولررن يرردو رواعررط القرررى، وهررلا لررن 
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حرنرة  ، مؤندا أن ظروف الثورة غير متروفرة. ورغر  للرك قرا  إن  يجب أن تتديو الظروف لدله الثورة 
 . لن تت سخ مؤندا أن حرنة فتح   فتح ستكون قادرة على تجاوز هله الو  

ئيس، والشرخص المتوقر  أن يحرل منانرع، وقرا  أن الررئيس القراد  وفي تصريحاتع أثار ملف خالفة الرر 
 . لكنع قا  إن فتح سترشح أحدا لمنصب الرئيس. قد ينون من حرنة فتح أو من غيرها 

فري  وفي شرحع لكي ية اختيار رئيس من فتح، حا  قررت الحرنة أن ينرون الررئيس مرن صر وفدا قرا  
 . دة الحرنة، وما سيت  االت ا" عليع سيجد إجماعاحرنة فتح اومور منوطة عاالت ا" داخل قيا

ع وا مند  اوسير  22وأشار إلى أن عدد أع اء اللجنة المرنزية ععد وفاة عثمان أبو غربية أصعح 
أعلنروا رسرميا أندر  لرن  10مرند . وحسرب مرا أكرد الطيرراوي فرإن  21مروان البرغوثي، فيعقرى للتصرويت 
عالتررالي يعقررى  . وتراع   منرن خمسررة أو سرتة آخرررون لرن يترشررحواوي يترشرحوا لخالفررة الررئيس. وأ رراف 

العرردد محصررورا عقليررل مررن اوشررخاص، ومررا سرريت  انتخاعررع سررنجم  عليررع وسررنؤدي لررع التحيررة، ععررض 
لرن ترلهب إلرى اقتترا   . وشردد اللرواء علرى أن فرتح  النظر عن االت ا" أو االختالف م  هلا الشرخص

زية ستنتخب من يخلف الرئيس أبو مازن سواء مرن برين أع رائدا . وعاد وقا  إن اللجنة المرن داخلي
 أو من خارجدا، وقد ينون شخصا من المجلس الثوري أو اوسرى، أو حتى من خارف اإلطار. 

وتحد  الطيراوي فري مل رات عردة مندرا اجتمرا  القيرادة ال لسرطينية القراد  لعحر  الو ر  السياسري ععرد 
سررية، إ ررافة إلررى تمريررر مشرررو  قرررار فرري الكنيسررت، ل رر  ال رر ة إعررالن إسرررائيل رفررض المعررادرة ال رن

 الغربية إلى إسرائيل قريعا.
غطرسرة ل ر  ال ر ة وقمر  عوقا  إن هلا غير مستغرب على االحتال ، الفتا إلى أن إسرائيل تتحررك 

 ، مشريرا إلرى أن التوييرد للق رية ال لسرطينية فرري  رعف الععرد العربري الشرعب لسرببين أساسريين أولدمرا 
 . معنوي أكثر منع مادي ظل الواق  الجديد 

أما السبب الثاني فقا  إنع يتمثل في الو   الدولي، مشيرا إلى أن الدو  الغربيرة وأمرينرا تصرر، أندرا 
ال يخرجررون عررن مسررتوى التصررريحات لمسررتوى ال عررل   ررد االسررتيطان، لكررن اووروبيررين واومرينرران 
 . تي تقو  بدالل غط على إسرائيل لوقف نل الممارسات ال

 نللك أشار الطيراوي إلى أن الو   ال لسطيني اللي يشدد انقساما سياسيا وا حا، لع أثر نبير. 
وأكررد علررى  رررورة إعررادة الو رر  لمنظمررة التحريررر، مررن خررال  عقررد جلسررة للمجلررس الرروطني لتجديررد 

اومرة االحرتال ، واختيرار وطنيرة لمق استراتيجيةنما دعا لبناء  المنظمة لتكون قادرة على القيا  عال عل.
 . المقاومة الشعبية ال لسطينية اوسلوب المناسب للمقاومة، وهي 
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لررر  تكرررن أن ترررت  إال  ووجررع خرررال  تصرررريحاتع انتقررادات لحرنرررة حمررراس، وقررا  إن سررريطرتدا علرررى غررزة 
، وقررا  إندررا أي ررا تعمررل علررى محاولررة السرريطرة علررى ال رر ة، عوسررلوب مختلررف عمررا  عموافقررة إسرررائيل

 . لن تستطي  السيطرة على ال  ة في غزة، لكنع أكد أن حماس حصل 
سرررائيل، م رري ا  حمرراس أهلنررا  وخررال  تصررريحاتع أي ررا قررا  الطيررراوي إن فررتح ال تقررارن بررين حمرراس وا 

وشعبنا وأخوتنا وخصومنا السياسيون، نتخاص  معد  وال نتقاتل معد  وال نتحارب معدر ، وندر  ليسروا 
 . دون إسرائيلأعداءنا، وأعداؤنا الوحي

وبخصوص الملف العارز اللي أثارتع حماس مؤخرا في قطا  غزة، حو  قيامع بتشرنيل مجموعرة فري 
الرررد   قطرررا  غرررزة لتن يرررل عمليرررات اغتيرررا  فررري صررر وف قرررادة فرررتح، أعررراد تصرررريحع السرررابق عرررالقو  إن 

ا تقرررارير ون رررى مرررا نسرررب إليرررع مرررن تدررر  نشررررتد . إال علرررى عمرررالء إسررررائيل عنرررده محرررر ،   ال لسرررطيني
  .ال أريد الرد عليد  صحافية، حو  و عع مخطط اغتياالت لقادة من فتح عغزة، وأ اف 

 3/5/2016القدس العربي، لندن، 
 

 األمم المتحدة دليل على كذب االحتالل منسق: تصريحات حماس .15
أكررد النرراطق عاسرر  حرنررة حمرراس سررامي أبررو زهررري أن تصررريحات روبرررت عررايبر منسررق اومرر  المتحرردة 

  عد  وجود أدلة على استخدا  مواد البناء فري غرزة وغرراض عسرنرية دليرل علرى نرلب ادعراءات حو 
االحررتال  فرري اسررتخدا  اوسررمنت فرري غررزة وغررراض عسررنرية وأن االحررتال  يسررتخد  هررله االدعرراءات 

ودعررا أبرو زهررري، فري تصررريح صرح ي، اومرر  المتحردة إلررى تحمررل  لتبريرر الحصررار المشردد علررى غرزة.
دا القانونيررة واإلنسررانية لوقررف السياسررة اإلجراميررة الترري يمارسرردا االحررتال   ررد غررزة، والعمررل مسررؤوليات

 على رف  الحصار و مان حرية تنقل اوفراد ودخو  جمي  أصناف المواد والع ائ  إليدا.
 2/5/2016موقع حركة حماس، 

 
 الحوار للحفاظ على المشروع الوطني  علىمركزية فتح تؤكد  .16

ت اللجنة المرنزية لحرنة  فتح  اجتماعا، مساء يو  االثنرين، فري مقرر الرئاسرة عمدينرة را  عقد :را  هللا
وقررا  ع ررو اللجنررة المرنزيررة والنرراطق الرسررمي عاسرر  حرنررة فررتح  هللا، برئاسررة الرررئيس محمررود ععرراس.

نبيل أبو ردينة، فري تصرريح عقرب االجتمرا  عرون  الررئيس أطلر  أع راء المرنزيرة، علرى نترائج جولترع 
، والقرررارات إسررطنبو السياسررية اوخيرررة، الترري شررملت المشررارنة فرري القمررة اإلسررالمية الترري عقرردت فرري 

والتوصرريات الصررادرة عندررا الداعمررة لحقررو" شررعبنا ال لسررطيني وق رريتع العادلررة، وعلررى جولتررع إلررى نررل 
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تعردد من عاريس وموسنو وبرلين ونيويورك مؤخرا، التي هدفت إلرى حشرد الردع  الردولي لخلرق مسرار م
 جديد إلنداء االحتال  اإلسرائيلي من خال  المعادرة ال رنسية  وفقا لما نقلتع عنع ونالة  وفا .

 اإلسرررا ردينررة إن اللجنررة المرنزيررة جررددت ترحيبدررا ودعمدررا للمعررادرة ال رنسررية، مؤنرردة أهميررة  أبررووقررا  
قامررة دو  لررة فلسررطين علررى حرردود عررا  ععقررد المررؤتمر الرردولي، وخلررق اآلليررة المناسررعة إلندرراء االحررتال  وا 

وعاصمتدا القردس الشررقية، ودعروة جمير  اوطرراف عح رور متميرز مرن أجرل خلرق حالرة دوليرة  1967
ندائع بجدو  زمني وا ح ومرجعية وا حة.   د االحتال  وا 

تحديرد محتروى وتوقيرت طرر، مشررو  قررار لالمشاورات مستمرة م  نافة اوطرراف الدوليرة،  أنوأ اف 
 .ولي حو  االستيطان ولتحديد نافة الخطوات السياسية القادمة على الصعيد الدوليمجلس اومن الد

 . وأشار إلى أن اللجنة أكدت أهمية االستمرار في ان ما  فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية
اللجنرة قرا  إن  ،وفيما يتعلق عاستمرار االقتحامات اإلسرائيلية للمناطق ال لسرطينية وتحديردا منراطق  أ 

ناقشرررت آليرررات وسررربل تن يرررل قررررارات المجلرررس المرنرررزي  رررمن برنرررامج وطنررري شرررامل للمرحلرررة المقبلرررة، 
 من التوصيات لعر دا على اجتما  اللجنة التن يلية لمنظمة التحرير بدلا الشون. عدداً وأقرت 

وقرررت وقرررا  إن اللجنرررة المرنزيرررة أكررردت أهميرررة اإلسررررا  فررري عقرررد المجلرررس الررروطني ال لسرررطيني عوسرررر  
 .ممنن، وأن المشاورات ستستمر م  نافة ال صائل من أجل عح  نافة الت اصيل إلنجاحع

وأكدت اللجنة المرنزية استمرار الجدود واالستعدادات لعقد المؤتمر الساع  للحرنة، وللك تعزيرزا لردور 
 الحرنة في المشرو  الوطني ال لسطيني.

ة الوطنيررة عاعتعارهررا مصررلحة وطنيررة عليررا، وتعزيررز وأشررارت اللجنررة المرنزيررة إلررى  رررورة إنجرراز الوحررد
وجرررود وعمرررل حنومرررة التوافرررق الررروطني فررري قطرررا  غرررزة إلرررى حرررين تشرررنيل حنومرررة وحررردة وطنيرررة تلترررز  

إلجرررررراء  واإلعررررردادببرنرررررامج منظمرررررة التحريرررررر، وتعمرررررل عصرررررالحيات ناملرررررة لتوحيرررررد شرررررطري الررررروطن، 
 .النقسا االنتخاعات العامة، وحل نافة الق ايا العالقة إلنداء ا

وأشررادت اللجنررة المرنزيررة عالعمليررة الديمقراطيررة الترري شررددتدا جامعررات الرروطن، والترري عبرررت عررن ندررج 
 .الحرنة الديمقراطي التعددي، معربة عن فخرها بجمي  الطلعة اللين مارسوا حقد  الديمقراطي

 2/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 المنطقةبآخر  ي موقف سياسي مع طرف ضد  ال تحمل أ شل ح إلى طهرانالرفاعي: زيارة  .17
بدأ أمين عا   حرنة الجدراد اإلسرالمي  فري فلسرطين رم ران عبرد هللا شرل ح زيرارة رسرمية إلرى : بيروت

إيران، يلتقي خاللدا عددا من القيادات السياسية اإليرانية في مسعى لو   القادة اإليرانيين في صورة 
 تطورات اوو ا  الداخلية في فلسطين.
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وقد أكد ممثل  الجداد اإلسالمي  في لبنان أبو عمراد الرفراعي فري حردي  مر   قردس بررس ، أن  زيرارة 
شررل ح إلررى طدررران تررروتي فرري سرريا" التواصرررل الطبيعرري مرر  المحرريط العربررري واإلسررالمي لرردع  الق رررية 

 ون رررى الرفررراعي أي اسرررت زاز وي طررررف مرررن هرررله الزيرررارة، وقرررا :  نحرررن لسرررنا جرررزءا مرررن ال لسرررطينية .
 الصرا  الدائر في المنطقة، نحن معنيون عالعقاء على الحياد اإليجابي .

وأ رراف:  نحررن نتررول  ونقررو  عررون هررله الصررراعات الرردائرة فرري المنطقررة، ال يمنررن أن تحررل إال عررالحوار 
السياسررري، ونحرررن نررردعو لوحررردة الموقرررف العربررري واإلسرررالمي، لموجدرررة عررردونا المشرررترك المتمثرررل فررري 

المنطقررة، عوأكررد أن الزيررارة ال تحمررل أي موقررف سياسرري مرر  طرررف  ررد آخررر . االحررتال  الصررديوني 
دولرة عربيرة أو لوقا :  الددف اوساسي من الزيارة هو دع  انت ا رتنا وق ريتنا، ونحرن عنردما نتوجرع 

 المنطقة ، على حد تعبيره.عدلا السيا" وليس دعما لموقف تلك الدولة من أي ق ية بإسالمية نلهب 
 2/5/2016قدس برس، 

 
 فصائل اليسار: الحكومة لم تلتزم بإعفاء كهرباء غزة من ضريبة "البلو" .18

حرررلرت قررروى اليسرررار ال لسرررطيني، مرررن ت ررراق  أزمرررة الكدربررراء، فررري قطرررا  غرررزة، فررري ظرررل امتنرررا  : غرررزة
 الحنومة عن إع اء السوالر المَور د لمحطة توليد الكدرباء، من  ريعة  البلو ، عشنل نامل.

شترك صدر يو  االثنين، عن نرل مرن الجبدترين  الشرعبية  و الديمقراطيرة  لتحريرر جاء للك في بيان م
 فدا . -فلسطين، وحزبي  الشعب  و المعادرة الوطنية ، إلى جانب  االتحاد الديمقراطي ال لسطيني 

 65وعرد ت القروى قررار الحنومرة، إع رراء السروالر الصرناعي المرورد لمحطررة توليرد الكدربراء عغرزة، بنسررعة 
خرال  شردر حزيرران/ يونيرو،  خطروة غيرر نافيرة، وال تتجراوب مر   % 80ال  شدر أيار/ مايو وخ %

الموقرررف الررروطني والشرررعبي المطالرررب للحنومرررة بتحمرررل مسرررؤولياتدا تجررراه قطرررا  غرررزة عاإلع ررراء ال ررروري 
 للوقود الصناعي بنسعة مائة في المائة من نافة ال رائب ومن بيندا  ريعة  البلوأ .

لرررى تطبيرررق قررررارات اللقررراءات برررين شررررنة ندربررراء غرررزة وسرررلطة الطاقرررة، والقا رررية بتلبيرررة ودعرررا البيررران إ
يجاد حل جلري لمشنلة الكدرباء من خال  الربط م  خرط  احتياجات القطا  عشنل دائ  ومتواصل، وا 

ميجرراوا أ مرر  إجررراء توسررعة لمحطررة توليررد الكدربرراء، والبرردء  120أ بواقرر   161الكدربرراء  اإلسرررائيلي   
 تن يل مشرو  مد خط الغاز إلى محطة التوليد في القطا .في 

وطالبررت قرروى اليسررار، شرررنة ندربرراء غررزة عالقيررا  عمسررؤولياتدا بت عيررل جعايررة الكدربرراء مررن المؤسسررات 
الحنوميررة والمررواطنين المقترردرين والبلررديات ودور الععررادة وغيرهررا، والعمررل علررى ترروفير عرردادات مسررعقة 

 والمؤسسات الحنومية واومنية والمرافق البلدية والعامة.الدف  عما فيدا للوزارات 



 
 
 
 

 

 16 ص                                              3922 العدد:        3/5/2016 الثالثاء التاريخ: 
  

وفرري سرريا" متصررل، دعررت ال صررائل الحنومررة، إلررى وقررف الخصررومات الكبيرررة مررن رواتررب المرروظ ين 
عقطرررا  غرررزة تحرررت عنررروان المعرررال  الماليرررة المتراكمرررة علررريد  مرررن الكدربررراء وخاصرررة الرررلين تررر  إنجررراز 

 ظا  الدف  المسبق.معامالتد  والتزموا عالسداد اآللي أو بن
 2/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في غزة أثناء أداء واجبه الجهاديالقدس في  سرايااستشهاد مقاوم من  .19

أ مقاو  وأصيب اثنران آخرران؛ فري ان جرار عر ري قررب منطقرة 5-2استشدد ظدر يو  االثنين  : غزة
 اإلدارة المدنية شما  قطا  غزة.
صابتين إلى المستش ى اوندونيسري شرما  القطرا ، فيمرا أك ردت  وأفادت مصادر طبية بوصو  شديد وا 

 عامًاأ من سنان حي الشجاعية شر" غزة. 30مصادر محلية استشداد الشاب مازن محمد لولو  
وأعلنت سرايا القدس الجنا، العسنري لحرنة الجداد اإلسرالمي، أن لولرو هرو أحرد نوادرهرا ويعمرل فري 

 سرايا، مبينًة أن ع ق ى أثناء أداء واجعع الجدادي.وحدة التصني  التاععة لل
 2/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لناشط في حماس اتهاماتتوجه  "إسرائيل" .21

تناولررت الصررحف اإلسرررائيلية الئحررة اتدررا  نررادرة وخطيرررة ترر  توجيددررا إلررى ناشررط عسررنري فرري حمرراس، 
منران االعتقرا ، وقرا  برإطال" قرلائف هراون اعتقلع الجريى اإلسررائيلي قبرل شردر مرن اآلن، دون لنرر 

 ، وتشغيل عبوات ناس ة  د الجنود.اإلسرائيلية د القوات 
عامرراأ مرن قطرا  غررزة  23فرإن مرردحت أبرو سرنيمة   ،ووفرق مراسرل صررحي ة هر رتس، ألمروي بررن زيخرري 

يندا عاما فقط، من ب 15تدمة منل نان عمره  18وجدت لع سلسلة طويلة من االتدامات اومنية بلغت 
 امتالك ن ق أر ي بين غزة ومصر، قا  من خاللع بتدريب أسلحة ومالعس عسنرية.

وقرررا  إن المحنمرررة اإلسررررائيلية فررري بئررررر السرررع  جنررروب إسررررائيل تررررتد  الشررراب عسلسرررلة مرررن العمليررررات 
العسررنرية  ررد الجرريى اإلسرررائيلي، ومحرراوالت عديرردة لتن يررل هجمررات قاتلررة، واالنخرررا  فرري تنظيمررات 

إلى نتائب شردداء اوقصرى، وو ر  مر  أحرد رفاقرع عبروة ناسر ة  2007ة، حي  ان   عا  غير قانوني
 نيلوغراما  د قوات إسرائيلية عاملة في منطقة الجدار ال اصل شر" حدود غزة. 25وزندا 

، التقى أبو سنيمة م  ناشط آخر مسؤو  عن المواق  العسنرية في نتائرب عرز الردين 2010وفي عا  
لعسرنري لحمراسأ وات قرا علرى مراقعرة التحرنرات العسرنرية اإلسررائيلية فري منطقرة نرر  القسا   الجنا، ا

أبرررو سرررال   جنررروب قطرررا  غرررزةأ خاصرررة معبرررر صررروفا  شرررر" رفرررحأ. وقررراموا بتررردوين حرنرررة المرنعرررات 
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نلر   80-70العسنرية اإلسرائيلية، عبر التصوير عال يديو. وقرر في الندايرة و ر  عبروة ناسر ة بروزن 
ائيلية لتشغيلدا في الوقت المناسب، لكنع انتظر ثالثة أيا  حتى تن جر من خال  مرور  د جرافة إسر 

 الجرافة فو" العبوة دون جدوى، ون العبوة ل  تن جر.
يررا ، أن أبررو سررنيمة قررا  عررا   لنرررت مراسررلة صررحي ة يررديعوت أحرونرروت، إيالنررا نررور آخررر،مررن جانررب 

، قررا  بتدريررب 2016وحتررى أوائررل العررا  الجرراري  عمشررارنة آخرررين عح ررر ن ررق بررين رفررح وسرريناء. 2014
أنبوعررة  35وسررائل قتاليررة عبررر الن ررق مثررل ثالثررين بندقيررة نالشرريننوف وعشرررة صررناديق مررن الررلخيرة و

العحررررري الخرررراص  للكومانرررردوسنلرررر  ومالعررررس عسرررنرية  35لترنيرررب الصررررواريخ وزن اونبوعررررة الواحررردة 
 دوالر شدريا. عمقاتلي حماس، وبل  إيراده الشخصي من الن ق أل ي

 2/5/2016الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 "إيرز"عبر معبر بيت حانون إلى غزة البضائع  بإدخاليسمح  يعلون  .21
قرر وزير الدفا  اإلسرائيلي موشيع يعلون السما، بإدخا  السل  والع ائ  إلى قطا  : الحياة –غزة 

المتحدة أنع ل  يثبت استخدا  غزة عبر معبر بيت حانون  إيرز  غداة إعالن مسؤو  عارز في اوم  
 سمنت المستورد من إسرائيل وغراض عسنرية. الغزيين  اإل

ونشف موق  القناة العبرية الثانية أمس أن يعلون قرر، للمرة اوولى منل سنوات طويلة، السما، بنقل 
 السل  والع ائ  إلى القطا  عبر معبر  إيرز  المخصص لحرنة اوفراد فقط.

الع ائ  سيت  من خال  معبري  إيرز  و  نر  أبو سال   مناص ة، م ي ًا أن  وأ اف ان إدخا 
القرار اتخل على خل ية احتجاجات المستوطنين أخيرًا على مرور الشاحنات عبر الطريق الواصل إلى 
 نر  أبو سال  ، ما يؤثر على حرنة سياراتد . وأو ح أن الددف من القرار الحد في شنل نبير من 

 لع ائ  عبر نر  أبو سال  عسبب واق  البنية التحتية، وحرنة المرور في المناطق القريعة.عبء نقل ا
 3/5/2016الحياة، لندن، 

 
 اإلسرائيليةمن الحكومة  باالنسحاببينيت يهدد  .22

لنرت صحي ة  ه رتس  العبرية، اليو  الثالثاء، أن زعي  حزب البيت  : القدس  دوت نو  -را  هللا 
بينيت، وزير المعارف في الحنومة اإلسرائيلية، هدد عانسحاب حزبع من االئتالف اليدودي ن تالي 

الحنومي في حا  نقلت حقيعة وزارة الق اء التي ترأسدا إيليت شاكيد من حزبع لصالح المعسنر 
وأشارت الصحي ة إلى أن  الصديوني اللي تجري م او ات معع إلدخالع في االئتالف الحنومي.

حزبع في اجتما  خاص بللك، مبينا أن الق ية ال تتعلق عوي خالف شخصي لع  بينيت أبل  أع اء
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م  رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، بل إن للك ناع  من المعادئ التوجيدية الحنومية المت ق عليدا 
 خال  حوارات تشنيل االئتالف الحنومي.

 3/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 من الضفة لسيادة القانون اإلسرائيلي "ج" المنطقةبينيت يدعم ضم  .23
أعلن زعي  حزب البيت اليدودي ن تالي بينيت، دعمع الكامل القترا، وزيرة الق اء أييلت : رامي حيدر

شاكيد،    المستعمرات والمناطق المعرفة عمناطق  سي  إلى سيادة القانون اإلسرائيلي، وهو ما 
وقا  بينيت إنع ال يرى أي مسوي  رائيل تدريجًيا.يعتبره محللون محاولة ل   ال  ة الغربية إلس

قانوني ي  ي إلى رفض االقترا، من قبل المستشار الق ائي للحنومة، م  العل  أن هلا االقترا، 
طر، العا  الما ي أيً ا، لكن المستشار الق ائي في حينع، يدودا فاينشطاين، ل  ينتف برف ع 

ء الساعقة، تسيبي لي ني، بإلغائع وعد  السما، بنقاشع فقط، بل انتقده عحدة، وقامت وزيرة الق ا
وبرر بينيت دعمع لالقترا، عالقو  إن شاكيد  تحاو  إصال، الو   الشال اللي تشنل في  قانونًيا.

 مناطق سي، وأن القانون اإلسرائيلي سيسري على جمي  سنان هله المناطق، العرب واليدود .
 2/5/2016، 48عرب 

 
 ُيطلق مبادرة لإلفراج عن قاتل الشهيد الشريف اإلسرائيلي بـ"الكنيست"نائب  .24

لنرت صحي ة  يسرائيل هيو   العبرية أن النائب عن حزب اللينود في  : خلدون مظلو  - الناصرة
البرلمان اإلسرائيلي  الكنيستأ دافيد بيطان، يقود معادرة للمطالعة عاإلفراف عن الجندي  اليؤور ازاريا  

 ينًيا ععد أن أطلق النار عليع في مدينة الخليل  جنوب القدس المحتلة أ. أعد  جريًحا فلسط
وقالت الصحي ة أن النائب بيطان علل سبب مطالبتع عاإلفراف عن  ازاريا  عون الحنومة نانت قد 

 ، مطالًعا عمنح الع و للجندي 300منحت الع و ساعًقا لعناصر أمنية شارنت في عملية  العاص رق  
 ك الحادثة.استناًدا لتل

 2/5/2016قدس برس، 
 

 الجندي الذي أعدم الشهيد الشريف شهادة جديدة لضابط إسرائيلي ضد  القناة العاشرة:  .25
لنرت القناة العبرية العاشرة، مساء االثنين، أن شدادة جديدة قدمدا  اعط  :ترجمة خاصة -را  هللا

في الخليل منل أسابي ،  د الجندي  إسرائيلي نان في منان عملية إعدا  الشديد عبد ال تا، الشريف
 اللي أطلق النار تجاه الشاب رغ  أنع نان مصاب وملقى على اورض.
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عحسب القناة، فإن ال اعط اللي نان متواجدا في المنان أو ح خال  التحقيقات معع أنع سم  
أطلق  طلقات نارية وخال  ثواٍن من إطال" النار صا، أما  الجمي  في المنان عوعلى صوتع  من

 النار ، فل  يجيب أحد حتى صا، أحد الجنود وأشار للجندي  اليئور ازاريع .
وعحسب ال اعط فإنع اقترب من الجندي وسولع  لمالا فعلت للك؟ ، فرد الجندي عالقو   رأيتع 
يتحرك . معتبرا أن للك الجواب ل  ينن مقنعا ولنيا ويشير إلى أن الجندي تصرف عشنل غير 

 م دو .
لنياعة العسنرية اإلسرائيلية التي ستقد  يو  االثنين المقبل نامل الملف أما  المحنمة وتشير ا

العسنرية للنظر عشنل ندائي في الق ية، عون هله الشدادات تعد أدلة  د الجندي. في حين يرى 
 فريق الدفا  أن الجندي أطلق النار لشعوره عالغ ب ععد محاولة طعن صديقع.

 3/5/2016قدس، موقع صحيفة القدس، ال
 

المنطقة المحتلة من البحر ب علن عن اكتشافهالجدوى من استخراج النفط الذي أُ اقتصاديون: ما  .26
 الميت
قا  محللون وخبراء اقتصاديون إسرائيليون أمس، إن السؤا  اوبرز اللي : برهو  جرايسي - الناصرة

ط في البئر اللي أعلن عن سينون مطروحا في اوسابي  المقبلة، هو الجدوى من استخراف الن 
 .لمليون برمي 11ماليين إلى  7اكتشافع في المنطقة المحتلة من العحر الميت، عحج  يتراو، ما بين 

ر الكمية  ونانت شرنة تنقيب إسرائيلية  حتروري   قد أعلنت أو  من أمس عن اكتشاف بئر ن ط، تقد 
مليون دوالر على اوكثر.  315تصل إلى  مليون برميل، وعقيمة مالية 11ماليين إلى  7فيع ما بين 

ونانت هله الشرنة قد تلقت في شدر تشرين اوو   أكتوبرأ الما ي،  ترخيصا  من الوزير 
المختص في حنومة االحتال ، للتنقيب عن الن ط في هله المنطقة المحتلة، وفور إعالي البورصة 

 .%35حو اإلسرائيلية بنعو اكتشاف الن ط، ق ز سعر أسد  الشرنة بن
عالمائة،  100درجة  إلىوقالت تقارير اقتصادية، إن التقديرات لحج  الن ط اللي ت  العثور عليع دقيقة 

خاصة وأن البئر اللي ت  العثور عليع قريب من بئر صغير آخر، أطلق عليع االحتال  اس  
انت الشرنة لاتدا نيلومترا مربعا. ون 94 حلميى . وتعمل شرنة  حتروري   في منطقة تبل  مساحتدا 

، وفي حينع ت  العثور على 1995قد عملت في التنقيب عن الن ط في المنطقة لاتدا في العا  
مخزون ن ط على عمق نيلومترين اثنين، إال أنع في تلك اويا  ظدر سؤا  الجدوى من استخراف 

 الن ط.
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قابل البنية التحتية التي وهلا السؤا  يطر، ن سع من جديد، على  وء تدني أسعار الن ط عالميا، م
يجب إنشاؤها من أجل استخراف هله الكمية الصغيرة من الن ط. وتقو  الخبيرة االقتصادية اإلسرائيلية 
في شؤون الطاقة إيال فريد، لصحي ة  ناكليست  االقتصادية اإلسرائيلية،  إن اكتشاف الن ط أمر 

العحر الميت يوجد طعقة ن ط، إال أن عمق  إيجابي، ولكنع ليس م اجئا، فمن المعروف أنع في منطقة
الطعقة، والحساسية البيئية في المنطقة، ستجعل من الصعب الح ر فيدا ، وأ افت قائلة،  إن السو" 
الن ط العالمي في حالة فائض في العروض، ومستويات اوسعار متدنية، ما يجعل الح ر للوصو  

 إلى الن ط من دون جدوى اقتصادية .
ير االقتصادي في الصحي ة لاتدا، طا  طينا، إن مسولة الجدوى االقتصادية ظدرت في ويقو  الخب

، وهي أي ا مطروحة اليو ، إل أنع من المؤند وجود ن ط،  ولكن ليس من المؤند وجود 1995العا  
مليون برميل، ولدلا هناك شك في الجدوى  6.85الكمية المعلنة للن ط، إل حسب التقديرات فإن الكمية 

 القتصادية إلجراء الح ر .ا
 3/5/2016، الغد، عم ان

 
 مساحة الضفةمن  %60 أكثر من قانون إسرائيلي يسعى لقضم شروعبم فلسطينيتنديد  .27

د ال لسطينيون عمشرو  قانون إسرائيلي ُيطالب ع    المستعمرات في : نادية سعد الدين -عمان  ند 
من مساحة اورا ي  %60ؤدي إلى  ق    زهاء ال  ة الغربية المحتلة للكيان اإلسرائيلي، عما ي

، عحدود مشترنة م  اوردن ، عحسب 1967المحتلة، ومن  قيا  الدولة ال لسطينية على حدود العا  
 المسؤولين.

، إن  إقرار هلا  من جانعع، قا  رئيس اللجنة العامة للدفا  عن اورا ي المحتلة، عبد الدادي هنطى 
من مساحة ال  ة الغربية المحتلة لصالح الكيان  %62زهاء  ي ق  القانون وتطبيقع فعليا يعن

 اإلسرائيلي .
، لر الغد  من فلسطين المحتلة،   المستوطنات والمناطق المحيطة بدا، والتي يُمن   أن  وأ اف هنطى 

من مساحة ال  ة الغربية،  %16 نحوأصحابدا ال لسطينيين من دخولدا أو االقتراب مندا، تشنل 
وزاد قائال إنع  ي اف إليدا مناطق أخرى واقعة تحت  كثر من نصف مليون مستوطن .وت    أ

االحتال  بلريعة ما يسمى  أمالك دولة  ومناطق عسنرية مغلقة، والتي تشنل في مجملدا حوالي 
 ، مبينًا عون  مساحة تلك اورا ي المستولى عليدا تعد  جزءًا من المناطق المسم اة  ف ، والتي 45%
 تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة .تق  
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ن أن  المواطن ال لسطيني سينون محاصرًا في وطنع، عحي  ال يحق لع الدخو  إلى منطقة  ف  وبي  
 وال استخدامدا، في محاولة إسرائيلية يائسة إلجعاره على الدجرة من أر ع . 

 3/5/2016الغد، عمَّان، 
 

 للنظام لدمشق دعماً  على زيارة رئيس اتحاد الكتاب فلسطينيسخط  .28
تؤند زيارة وفد رسمي من االتحاد  شرت على مواق  التواصل االجتماعي  فيسبوك  صور  را  هللا: نُ 

العا  للكتاب واودعاء ال لسطينيين للعاصمة السورية دمشق ولقائع نجا، العطار نائعة رئيس النظا  
 دا  د اإلرهاب .عشار اوسد. وأكد الوفد على  وق وه إلى جانب سورية في حرب

ووصل  القدس العربي  بيان موق  من عدد من الكتاب واودعاء جاء فيع  فوجئ الكثير من اوع اء 
 بزيارة رئيس االتحاد مراد السوداني ووليد أبو عنر ورشاد أبو شاور لدمشق والقصر الجمدوري.

 لسطينية وال يمثلون سوى موق د  وأعلن الموقعون براءتد  من هؤالء وقالوا إند  ال يمثلون هله ال ئة ال
الشخصي اللي عبروا عنع أكثر من مره ، وال رسالة من وراء هله الزيارة في هلا الوقت عاللات اللي 

وطالب  يقتل فيع شعبنا ال لسطيني والسوري، إال الت امن م  قاتل أط ا  دمشق وحمص وحلب.
شرعية من هؤالء وال غط إلقالتد  أو البيان جمي  الكتاب والصحافيين عوخل موقف وا ح وسحب ال

االنسحاب من االتحاد حي  إن اودب وال ن والصحافة أعداء الجريمة وال مجا  للسنوت عن توييد 
 القتل واإلجرا .

 3/5/2016، لندن، القدس العربي
 

 صحافيًا فلسطينياً  19لحرية الصحافة: االحتالل يعتقل  العالميفي اليوم  .29
صحافيًا فلسطينيًا في سجونع بتد  مندا  19ال  اإلسرائيلي تقييد حرية را  هللا: يواصل االحت

التحريض ونشر منشورات على ص حات التواصل االجتماعي أو بزجد  في االعتقا  اإلداري بدون 
من اإلعالن العالمي لحقو" اإلنسان أن:  لكل شخص الحق في حرية  19وأكدت المادة  تد  محددة.

هلا الحق حرية اعتنا" اآلراء دون أي تدخل واستقاء اونعاء واوفنار وتلقيدا الرأي والتعبير ويشمل 
لاعتدا عوية وسيلة نانت دون تقيد عالحدود الجغرافية . وأشار نادي اوسير في بيان صدر قبيل  وا 

أيار/ مايو من نل عا  اللي أعلنتع الجمعية العامة  3اليو  العالمي لحرية الصحافة اللي يصادف 
إلى أن قوات االحتال  اعتقلت منل اوو  من تشرين اوو / أكتوبر  1993المتحدة في عا   لألم 
 سععة عشر صحافيًا ُأفرف عن خمسة مند . 2015
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ويستددف عالوة على للك اإلعالميين العاملين في المؤسسات المختصة عالدفا  عن اوسرى. 
سؤو  اإلعال  في مؤسسة ال مير نما فاعتقلت قوات االحتال  يو  اوحد الما ي حسن الص دي م

وتعتقل صال، عواد مدير الدائرة اإلعالمية في نادي اوسير اللي يق ي حنمًا عالسجن لسع  
 سنوات، أم ى مندا خمسة.

ول ت نادي اوسير إلى أن أقد  اوسرى الصحافيين وأعاله  حنمًا هو محمود موسى عيسى من 
عامًا وهو أحد اوسرى القدامى اللين اعتقلوا قبل توقي   46والقدس المحنو  عالسجن لثالثة مؤبدات 

 من مسار  2014ات اقية أوسلو وننثت سلطات االحتال  عاالت ا" عاإلفراف عند  في عا  
 الم او ات ال لسطينية اإلسرائيلية.

 3/5/2016، لندن، القدس العربي
 

 االحتالل يحكم على البروفيسور عماد البرغوثي   .31
نمت محنمة االحتال  في معتقل عوفر يو  االثنين على البروفيسور عماد البرغوثي ح :را  هللا
 .  اإلداري عالسجن 

ة   أشدر. ثالثةوأفاد لوو اوسير أن االحتال  حن  على البرغوثي مد 
على مدخل قرية النبي صالح  أقي أن البرغوثي اعتقلع االحتال  على حاجز عسنري  إلىيشار 

 يعمل في جامعة القدس. و ال يزياء  أستال اوسبو  الما ي، وهو
 2/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 مستوطن اقتحموا المسجد األقصى الشهر الماضي 1,800: األوقاف ةر اوز  .31

مستوطن  1,800 اويا  : قا  وزير اووقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف إدعيس، إن  –را  هللا 
ال  الشدر الما ي، الفتًا إلى أن قوات االحتال  والمستوطنين، اقتحموا ودنسوا المسجد اوقصى خ

وأو ح إدعيس في بيان، أمس، أن  انتداكًا واعتداء عحق المقدسات خال  الشدر ن سع. 124ن لوا 
هله االعتداءات ترنزت في المسجد اوقصى، والمسجد اإلبراهيمي اللي منعت سلطات االحتال  رف  

 حين واصلت تعدياتدا على أرا ي الوقف في أريحا والخليل وبنابلس.وقتًا، في  63اولان فيع 
وحلر من أن المشرو  اللي تقوده الحنومة اإلسرائيلية عبر مستوطنيدا وحاخاماتدا  د المسجد 
اوقصى المعارك يمدد لمرحلة جديدة ومتسارعة من فرض االستيالء على اورض والمقدسات، 

جد اوقصى من خال  االقتحامات اليومية، والصلوات التلمودية، وا   اء الطاع  اليدودي على المس
 واالعتداء على المراعطين واعتقالد .
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مستوطن اقتحموا ودنسوا المسجد اوقصى خال  الشدر الما ي، ما  1,800وأكد أن ما يربو على 
 مستوطن. 4,800يرف  عدد المقتحمين خال  اوربعة أشدر الما ية إلى 

 3/5/2016، األيام، رام هللا
 

 2016نيسان/ أبريل مواطنًا خالل شهر  567: اعتقال األسرى مؤسسات  .32
نادي اوسير ال لسطيني، مؤسسة ال مير لرعاية اوسير  را  هللا ر  اويا  : نش ت مؤسسات اوسرى 

، عن أن سلطات االحتال  اعتقلت أمس، أوحقو" اإلنسان، وهيئة شؤون اوسرى والمحررين، الميزان
فلسطينيًا، وبللك يرت   عدد المواطنين اللين جرى اعتقالد  منل بداية  567الشدر الما ي خال  

 مواطنًا. 5,334إلى  2015 / أكتوبرالدع ة الشعبية في تشرين اوو 
جاء للك في تقرير مشترك صدر عن المؤسسات لتوثيق أو ا  اوسرى والمعتقلين ال لسطينيين في 

 التي تمارس عحق د .سجون االحتال  واالنتداكات 
سيدة وفتاة بيندن ثال  قاصرات، نما  24ط اًل، و 123وأشار التقرير إلى أن من بين المعتقلين 

أمرًا صدرت عحق  أسرى أم وا أشدرًا وسنوات في  97أمرًا إدرايًا، بيندا  133وصدر خال  نيسان 
 سجون االحتال .

فتاة بين ط الت  15أسيرة بيندن  69لرهلا ووصل العدد الكلي لألسيرات في سجون االحتال  
أسيرًا  750، وهناك أكثر من 400وقاصرات، أما عدد اوط ا  في سجون االحتال  فدو أكثر من 

 أسير مريض. 700إداريًا، و
فلسطينيًا اعتقلوا على خل ية نشاطاتد  على مواق  التواصل االجتماعي،  157التقرير أن  وأ اف

ال  اوشدر اوخيرة، ما يسمى  وحدة سايبر العربية  في الشرطة حي  شنلت حنومة االحتال  خ
د عملدا عمالحقة شعنات التواصل االجتماعي وعلى رأسدا الموق  العالمي   . فيسبوك اإلسرائيلية، تحد 
 3/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 في الضفة الغربية عشرة مواطنين بينهم فتاة يعتقلاالحتالل  .33

ت االحتال ، أمس، عشرة مواطنين بيند  فتاة من محافظات الخليل ونابلس اعتقلت قوا :را  هللا
 والقدس.

 ف ي محافظة الخليل أفادت مصادر متعددة عون قوات االحتال  اعتقلت ثمانية مواطنين.
وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات االحتال  اعتقلت ال تاة آيات محمد نبيل الرجبي ععد توقي دا 

 اإلبراهيمي عمدينة الخليل. المسجدالمقامة قرب على أحد الحواجز 
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وفي محافظة نابلس، أفاد نادي اوسير عون قوات االحتال  اعتقلت المواطن عاسل حسن مرشود، من 
 مخي  عالطة جنوب نابلس. 

ومن القدس، اعتقل االحتال  الناشط الحقوقي والمنسق اإلعالمي في مؤسسة ال مير لرعاية اوسير 
 عامًاأ، من على جسر الكرامة. 25ن حسن الص دي  وحقو" اإلنسا

عاماأ من القدس المحتلة، عحجة  30نما اعتقلت شرطة االحتال  اإلسرائيلي الشاب محمد عوي ة  
الما ي عمدينة يافا عحسب ادعاء شرطة  / مارساالشتعاه بتقديمع المساعدة لمن ل عملية في آلار

 االحتال .
 3/5/2016األيام، رام هللا، 

 
م مسنًا  .34  عليه مستوطن مئة ألف شيكل اعتدىاالحتالل يغر 

الخليل: فر ت المحنمة العسنرية اإلسرائيلية في سجن  عوفر  غرب را  هللا، غرامة مالية بلغت 
ألف شينل على المواطن إسماعيل إبراهي  العدرة المقي  وعائلتع في خربة  بير العد  عمنطقة  100

، وللك بتدمة  االعتداء  على أحد نزالء الموق  االستيطاني  مسافر يطا  جنوب شرقي الخليل
 المسمى  ماتسبي يائير  قبل عامين.

وأو ح منسق اللجان الشعبية لمقاومة االستيطان في جنوب الخليل، راتب جبور أن المحنمة 
 عاماأ لصالح المستوطن؛ نتعويض 70اإلسرائيلية فر ت الغرامة المالية على المواطن  العدرة   

 بد  عطل و رر  جراء االعتداء المزعو ، الفتا إلى أن  العدرة  اللي رفض دف  المبل  ورفض 
التدمة المواجدة إليع، أكد أما  المحنمة أنع هو من تعرض لالعتداء من المستوطن أثناء مرافقتع 

عليدا  قطيعا من اوغنا  في محيط الموق  االستيطاني المقا  فو" أراٍض عالمنطقة ت  االستيالء
 عالقوة.

 3/5/2016األيام، رام هللا، 
 

 رهن بالمعابر والدول المانحة غزةإنهاء معاناة مشردي  .35
يؤند منتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التاع  لألم  المتحدة  أوتشاأ في دراسة : أحمد فياض - غزة

زالوا مدجرين  ألف فلسطيني ما 75أعدها عن حا  المشردين في غزة ع عل العدوان اإلسرائيلي، أن 
يعيشون في أماكن  %62داخل قطا  غزة ععدما دمر االحتال  منازلد ، من بيند  أكثر من 

وت صح الدراسة عن جانب إنساني  مستوجرة، ويخشى معظمد  التعرض للطرد من أماكن إقامتد .
من اوسر المدجرة إلى االقتراض من أجل توفير  %85أكثر صعوعة يتعلق عا طرار أكثر من 
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لطعا ، بينما دفعت الظروف نصف هله النسعة من اوسر إلى خ ض معد  استدالكدا للطعا  ا
 ح اظا على ديمومتدا في الحياة.

وتعبر دراسة اوم  المتحدة عن قلقدا حيا  نمط عيى اوسر المشردة في ظروف سننية تعاني من 
رة إلى اوسر التي تعيى في انعدا  شرو  اومن والسالمة، وال تح ظ الكرامة والخصوصية، في إشا
 الخيا  والمالجئ المؤقتة أو على أنقاض البيوت المدمرة أو في العراء.

ورغ  ما يلف حياة المننوبين من معاناة أفقدتد  أعسط مقومات الصمود في ظل حصار جائر ل  
وتوقف  يسل  من تداعياتع غير المشردين، فإن مرارة انتظار إعادة اإلعمار وتبدد وعود المانحين

 دخو  مواد البناء أشد نناية عالمشردين من قسوة تلك الظروف.
ويعقب وزير اوشغا  العامة م يد الحساينة على هلا الحا  في تصريح للجزيرة نت عقولع إن  عملية 
إعادة اإلعمار في غزة عحاجة إلى فتح المعابر عصورة حقيقية لمرور مواد البناء، وأي ا إي اء الدو  

تعدداتدا المالية التي التزمت بتوفيرها في مؤتمر إعادة اإلعمار عشر  الشيخ صيف العا  المانحة ب
2014.  

 2/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 فيي فلسطيناعلى صح االحتاللتصاعد اعتداءات  .36
فيين ال لسطينيين، عمناسعة اليو  العالمي لحرية الصحافة، إلى اأشار تقرير أعدتع لجنة دع  الصح

 ملحوظ في اعتداءات االحتال  على الحريات الصح ية في فلسطين. تصاعد
من العا  الما ي  يناير/ اللي يغطى ال ترة بين العاشر من نانون الثاني-وبينت اللجنة في تقريرها 

فيين واإلعالميين اقترفت عمدا، وأنع اأن االنتداكات عحق الصح -2016أبريل / والثالثين من نيسان
ة عشنل م ر  دون مراعاة مبدأي التمييز والتناسب، وعلى نحو ال تبرره أي  رورة ت  استخدا  القو 

 عسنرية. 
اعتداء على الصحافة، تشمل جرائ  انتداك الحق في الحياة  721ووثق التقرير خال  ال ترة الملنورة 

 فيين.اوالسالمة الشخصية للصح
فيين وقتلد  وتعري د  لإلصاعة المعاشرة عالرصاص الحي اوتشمل تلك االنتداكات استدداف الصح

والمعدني وقنابل الغاز السا  وغاز ال ل ل، واالعتداء عليد  عال رب والتدديد وغيره من وسائل العنف 
 أو اإلهانة والمعاملة الحاطة للكرامة واإلنسانية.

  ومصادرة معدات وأجدزة نما رصد التقرير حواد  اعتقا  واحتجاز وتمديد اعتقا  ومداهمة مناز 
فيين دروعا عشرية، وحرماند  اإعالمية، ومن  التصوير وتغطية ال عاليات والمسيرات واستخدا  الصح
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من الس ر من جانب آخر، واإلععاد عن مدينة القدس المحتلة، وا غال" مؤسسات إعالمية وتدديد 
 أخرى، وغيرها.
اعتقاال وتمديد  140فيين، واقتل ثالثة صح -قريرخال  ال ترة التي يغطيدا هلا الت-ورصدت اللجنة 

إصاعات واعتداءات وحاالت اختنا" عالغاز  209اعتقا  واحتجازا واستدعاء، بيند  صح ي أجنبي، و
من حاالت من  التغطية، بيند  صح ية أجنبية، وأربعين حالة من   91السا ، بيند  ثالثة أجانب، و

 من الس ر. 
 27انتداكات خال  اوعوا  الثمانية الما ية، ومن  مندا قتل  1406ووثقت اللجنة في تقريرها 

صح يا فلسطينيا، معظمد  استشددوا أثناء توديتد  عملد  الصح ي خال  الحروب اإلسرائيلية 
 صح يا فلسطينيا ال يزالون يقععون في سجون االحتال . 19المتعاقعة على قطا  غزة، وهناك 

 2/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 هيئة األسرى: ضغوطات إسرائيلية لكسر إضراب األسيرين مفارجة وعاصي   .37
أفادت هيئة شؤون اوسرى والمحررين اليو  االثنين، عون إدارة مصلحة سجون االحتال ،  :را  هللا

وأكد اوسير الم رب  تمارس  غوطات جمة عحق اوسرى الم ربين عن الطعا  لكسر إ رابد .
لى التوالي احتجاجًا على اعتقالع اإلداري أديب م ارجة، أنع يتعر ض ع 30عن الطعا  لليو  

لحاحد  لكسر إ راعع من خال  الت تيشات اليومية المتكررة وعد   اني االحتال  وا  لم ايقات سج 
نما أو حت الديئة أن اوسير فؤاد عاصي الم رب عن الطعا  منل نحو شدر،  السما، لع عالنو .

غوطات التي تمارس عحق م ارجة، الللان يعانيان من آال  عالرأس وفقدان يعاني ن س الظروف وال 
 للوزن ودوخة وغثيان وال يتناوالن سوى الماء.

 2/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 هآرتس: جنود يطِفئون سجائرهم في أجساد فتية صغار معتقلين .38
لعبرية، مساء يو  االثنين، أن نشف موق  صحي ة  ه رتس  ا :ترجمة خاصة - القدس   -را  هللا

أكتوبر / فتية صغار اعتقلوا في تشرين أو  ثالثةعدد من جنود االحتال  اعتدوا بوحشية على 
 الما ي على حدود قطا  غزة خال  المواجدات التي نانت تجري قرب الحدود.

أكتوبر / ن أو وعحسب الموق ، فإن الجنود حرموا ال تية الثالثة ععد اعتقالد  في العاشر من تشري
قرب حدود مخي  البريج، من النو  ووقات طويلة وأط ووا سجائره  في أجساده  ععد تجريده  من 
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مالعسد  و ربد  ما سبب حالة من الصدمة لألط ا ، وأطلقوا الكالب لمداجمتد  أكثر من مرة في 
 لحظة االعتقا .

الثالثة تعر وا لل رب الوحشي ووفقا لشدادات جمعتدا  ه رتس  ومنظمة بتسلي  فإن اوط ا  
عوعقاب البناد" والرنل عوقدامد  في نافة أنحاء أجساده ، واستمر الجنود بتقييد أيديد  وأقدامد  
عقائد  جالسين دون السما، لد  عالنو  لمدة ثالثة أيا ، ونانوا يسنبون الماء عليد  ويط ئون  وأعيند  وا 

 السجائر في أجساده  العارية.
ط ا  في شدادتع لمنظمة بتسلي  أنع نا  مغشيا عليع وهو عاري دون وجود أي غطاء وأشار أحد او

أو عطانية وفي نل يو  نان يتعرض لل رب م  رفاقع اآلخرين وسط صيحات من ال حك من قبل 
 الجنود اللين نانوا يشغلون الموسيقى الصاخعة في الليل.

 2/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

خط مفتوح بين النقابة الفلسطينية  بإقامة اإلسرائيلي اإلعالم أكاذيبين تنفي فيانقابة الصح .39
   واإلسرائيلية

، اإلسرائيلية اإلعال ن ت نقاعة الصحافيين ال لسطينيين عشنل قاط  ما لنرتع ععض وسائل : را  هللا
يروجدا التي  اوكاليبهلا  أنعن فتح خط م تو، لحل مشاكل الصحافيين من الجانبين، مؤندة 

اللي حققتع في مؤتمر اتحاد  اإلنجازلنقاعة الصحافيين ععد  اإلساءة إلىتددف  اإلسرائيلي اإلعال 
 .اووروبيينالصحافيين 
ترج  في ختا  المؤتمر بإصدار بيان عاإلجما  عاس  فلسطين طالب  اإلنجازهلا  أنالنقاعة  وأو حت

فيين ال لسطينيين مطالعا عاإلفراف اعلى الصح يليةاإلسرائفيع المؤتمر بوقف االنتداكات واالعتداءات 
عمر نزا  نما طالب بتقدي  مرتكبي االنتداكات  د  العامة للنقاعة اومانةال وري عن ع و 

والتل زيونية التي اغلقدا  اإللاعيةفتح المحطات  وا عادةالصحافيين ال لسطينيين للمحاسعة والمحاكمة 
ريض عما يتعارض م  القانون الدولي. واستننرت النقاعة قيا  االحتال  عووامر عسنرية عحجة التح

عاعتعاره  اإلسرائيليصح يين مو وعيين بتناو  ما نشره الموق   أن سد ععض من يطلقون على 
حقيقة مطلقة والقيا  بنشره والتعليق عليع بدون مسئولية والتشدير بنقاعة الصحافيين ال لسطينيين 

 لتحقيق مناسب خاصة.
 2/5/2016، رام هللا، الجديدةالحياة 
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 التعليم بالقدس إلنقاذمبادرات فلسطينية  .41
تستقبل  1970ععد أكثر من أربعة عقود ونصف العقد على بنائدا عا  : ميرفت صاد" - را  هللا

طالعة على المقاعد لاتدا التي  1250المدرسة النظامية عحي بيت حنينا  شما  القدس المحتلةأ 
وتواجع مدارس  ن وجداتدن، وفي مبنى متدالك ل  ينن سوى عمارة سننية.درست عليدا أمداتد

القدس ال لسطينية ظروفا صععة عسبب من  االحتال  اإلسرائيلي بناء مدارس أو ص وف جديدة، 
رها"  وفرض حظر على ترميمدا أو توسعتدا، إلى جانب محاولة فرض المناهج اإلسرائيلية، وا 

 معانيدا.المدارس الخاصة عال رائب على 
وفي هلا الواق ، أطلقت وزارة التربية والتعلي  ال لسطينية برا  هللا معادرة  انتصر للتعلي  في القدس  
عالتعاون م  صندو" ووق ية القدس ومعادرتع  قناديل القدس  لدع  تعلي  وصمود المقدسيين في 

 مدينتد .
ة تاععة لألوقاف اإلسالمية وتتاععدا مدرس 46وحسب المعطيات الرسمية ال لسطينية، توجد في القدس 

مدرسة في معاٍن مستوجرة، إلى جانب مدارس خاصة تاععة للكنائس  14وزارة التعلي  ال لسطينية، مندا 
والجمعيات الخيرية، وأخرى تمولدا وزارة المعارف اإلسرائيلية وبلدية االحتال ، وغيرها تاععة لونالة 

 ونروا.او
 -احت الية إلطال" معادرة لدع  التعلي  في القدسفي -ي  صبري صيد  ووصف وزير التربية والتعل

المدارس المقدسية التي تنشد النشيد الوطني ويرف  فيدا العل  ال لسطيني عوندا آخر معاقل الدوية 
 العربية في القدس.

طالعا في مدارس اووقاف،  12,582ويدرس في القدس نحو تسعين ألف طالب وطالعة، بيند  
 1,542طالب في مدارس المعارف اإلسرائيلية، و 38,200طالعا في المدارس الخاصة، و 27,660و

وا  افة إلى تحديات البنية التحتية، يواجع التعلي  في القدس تعديات  طالعا في مدارس ونالة الغو .
ية إسرائيلية على المنداف ال لسطيني من خال  إعادة طعاعتع وحلف نل ما يتعلق عالدوية ال لسطين

 ورموزها الوطنية.
ويشنل بناء مدارس جديدة ووحدات ص ية إ افية وطعاعة المنداف ال لسطيني وتسديل توزيعدا أبرز 
احتياجات مدارس القدس التاععة لوزارة التعلي  ال لسطينية التي تستددفدا حملة  انتصر للتعلي  في 

 ت فرض ال رائب على معانيدا.القدس ، عاإل افة إلى دع  المدارس الخاصة وتحريرها من سياسا
وتسعى الحملة أي ا إلى دع  التعلي  العالي من خال  توفير منح دراسية للمقدسيين في الجامعات 
ال لسطينية والعربية ودع  برامج التعلي  المدني إلكساب الشعاب المدارات العملية لالنخرا  في سو" 

 العمل.
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على جم  تبرعات من مدارس ال  ة الغربية وغزة  -نيةالتي أقرتدا الحنومة ال لسطي-وتقو  الحملة 
 إلدخا  الطلعة وأولياء أموره  في مساهمة معاشرة لدع  التعلي  في القدس.

وفي مؤتمر إطال" الحملة قبل أيا ، قا  وزير التربية والتعلي  إن ال لسطينيين استمعوا لوعود براقة 
سالمية ودو   لية نثيرة لدع  القدس، لكندا دون فائدة.نثيرة، وشددوا إنشاء صناديق عربية وا 

وفي تصر، خاص للجزيرة نت قا  صيد  إن مدارس القدس تحتاف إلى ميزانية عاجلة تقدر عوكثر 
مليون دوالر إلنقال المدارس القائمة وتوهيلدا ولشراء المزيد من المدارس عسبب التوس   150من 

 السناني.
 2/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 : وقفة تضامنية مع حلبالناصرة .41

ظمت في الناصرة مساء يو  اإلثنين، وق ة احتجاجية ت امنا م  الشعب السوري نُ : هاش  حمدان
عامة، وم  مدينة حلب بوجع خاص، وللك نظرا الستمرار النزيف الناج  عن قصف الطائرات 

 وخيرة.الروسية وطائرات النظا  للمدينة، ما أوق  مئات القتلى والجرحى في اويا  ا
وحمل المشارنون في التظاهرة العديد من الشعارات المت امنة م  حلب والمطالعة بوقف القصف  

وقا  الناشط وأحد منظمي التظاهرة، سمير برانسي إن  الدموي، نان بيندا  حلب  و حلب تحتر" .
  الددف اوساسي من الوق ة هو الت امن ووقف العدوان  د المدنيين واوط ا  العز  .

 2/5/2016، 48عرب
 

 "أخوات السرعة" بمهرجان الفيلم الفلسطيني في شيكاغو .42
 من فعاليات مدرجان ال يل  ال لسطيني في مدينة شيناغو اومرينية ت  عرض ال يل  الوثائقي 
ْين ظروف االحتال  اإلسرائيلي   أخوات السرعة  اللي يروي قصة واقعية لشاعات فلسطينيات تحد 

وشنل هلا ال يل   ، وشنلن فريقا لممارسة ريا تدن الم  لة، سعا" السيارات.واوعراف المحلية
ورافق بروز االنت ا ة  2001إحدى اللحظات القوية في المدرجان اللي نظمت دورتع اوولى عا  

ال لسطينية، ويسعى منظمع إلى أن ينون مناسعة لتعريف الجمدور اومريني عحياة ال لسطينيين تحت 
وتقو  مخرجة ال يل  اللبنانية عنبر فارس إندا سعت من خال  تلك القصة إلى  سرائيلي.االحتال  اإل

أن تقو  إن الق ية يمنن أن تروى خارف سردية االحتال  وخطابدا، ومن خال  رصد مالمح من 
 حياة ال لسطينيين التي عاينتدا عن قرب من خال  اإلقامة هناك طيلة ثال  سنوات.

 2/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
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 لمحاربة تهويد القدس .. فن  "األرابيسك" .43
قا  الكاتب المتخصص في شؤون القدس والروائي المسرحي ، مدير إبراهي : نامل  -القدس المحتلة 

، ننت احب  الرأير سعود في لقاء خاص ب أبوعا  الغرفة التجارية السابق في مدينة القدس عزا  
غر، وهله الدواية تعلمتدا عن خالي، اللي توفي منل عشرة الح ر على الخشب وهي هوايتي منل الص

 45دراستي ودخلت الجامعة  وعملت  أنديتأعوا ، عقيت الدواية في لاكرتي، عشقتدا وتعلقت بدا، 
 هله الدواية. لممارسةسنة في وظائف متعددة، ولما  تقاعدت عدت 

  فن الرسو  الدندسية والتوريقات  اورابيسك السعود اللي استقبلنا في بيتع ومشغلع: أبووي يف 
، عطريقة فنيع وزخرفة وبنمالف من اورابيسكالجعصين، يترج  فن  أوالعربية، والح ر على الخشب 

الخشب المعشق والمنون من  الطبيعة وأشنا  هندسية متداخلة، اورابيسك جزء لتسميتع مصرية هو
غراء في التجمي   أومسمار  أوغي   بر  أيقط  صغيرة، يت  تجميعدا م  عع دا دون استخدا  

فتجد قط  المشربيات الصغيرة القط  المنونة من مئات القط  الصغيرة تجم  وتربط -وترنيب 
 متراعطة ومتداخلة تشنل لوحة فتية . أجزاءتدخل في جزء من قطعة فنية،  أن إلىبخيطان 
ت العمارة اإلسالمية، حي  نان سك قدي  وأحد عناصر ال ن اإلسالمي القدي ، وأحد منونايبار وفن او

ُيزي ن جدران وأعمدة المساجد والقصور والكنائس، وهلا ال ن تطور في الشر" منل العدد ال اطمي 
، فقد اوموي والمملوني، ولكن فن الح ر على الخشب والزخارف الخشبية بدأت منل بداية العصر 

وال ارسية، وعما وجدوه من ترا  في عالد  عال نون اإلغريقية والبيزنطية و الرومانية اومويينتوثر 
الشا  ومدينة القدس منل اقد  العصور، وأيا  الدولة العثمانية زاد انتشاره، وعقي يعب ر عن الدوية 

 العربية اإلسالمية المسيحية الخالصة، وازدهر في سورية ومصر..
لبلد القديمة والشنل يعملون على تدويد ا اإلسرائيليين أنالسعود هدفي هو طالما  أبو وأ اف

 أصالتعللمدينة المقدسة على  اإلسالمينعيد المظدر العا   أنالخارجي لمدينة القدس فدورنا نحن 
 أواللي نسر نثيرا من مشربيات مدينة القدس  1927دمر معظمدا زلزا   والتيالطبيعة التي نانت 
نان موجودا في  الليملون حتى الزجاف ال أونانت تجمل مدينة القدس  التيالشعابيك الخشبية 
 شعابيك المدينة .

 2/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 أم الرشراش من "إسرائيل" الستعادةالقاهرة: دعوى  .44
القاهرة: أقيمت دعوى ق ائية أما  محنمة الق اء اإلداري تطالب بإصدار حنر  يلرز  نرال مرن رئريس 

دولي الستعادة قريرة أ  الرشرراى مرن  إسررائيل ، الوزراء ووزير الخارجية المصريين، عاللجوء للتحني  ال
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 47028وقرا  ر را محمرد المحرامي، ومقري  الردعوى، التري حملرت رقر   التي تحمل حاليًا اسر   إيرالت .
مترر  1,500إن قرية أ  الرشراى مصرية، وهي همزة الوصل بين عرب إفريقيا وآسيا، وتبلر  مسراحتدا 

، ومن المقرر أن تحردد 1948صر، ععد ات اقية الددنة عا  مرب ، قا  الكيان الصديوني عسلخدا عن م
 المحنمة موعدًا لنظر الدعوى، خال  اويا  المقبلة.

 3/5/2016 ،الخليج، الشارقة
 

 للنفط في البحر الميت "إسرائيل"حول اكتشاف  بإيضاحالتطبيع" تطالب  مقاومة" :عم ان .45
منررراف مجلررري وزارة الطاقرررة  د. اوردنيرررة يرررةطالرررب رئررريس لجنرررة حمايرررة الررروطن ومقاومرررة التطبيررر  النقاب
في العحرر  عنع الكيان الصديوني مؤخراً  أعلنوالثروة المعدنية بإي ا، حقيقة االكتشاف الن طي اللي 

ن الكميرررات المنتشرر ة غيرررر ومرررا صرردر عررن مصررردر رسررمي عرر إنوقررا   الميررت عشررنل علمررري ووا ررح.
الن طيرة التري قامرت عالتنقيرب عرن الرن ط فري  نيف تعلن الشرنات ، متسائالً أد"تجارية عحاجة لت سير 

الررن ط فرري حررا  وجررد  أن ،فرري تصررريح صررح ي ،مجلرري وأ رراف العحررر الميررت عررن اكتشرراف تجرراري.
عالكامرررل ولررريس مرررن حرررق االحرررتال  الصرررديوني  سررررقتع  نمرررا سرررر"  أردنررريعنميرررات تجاريرررة فدرررو حرررق 

وجرود  أكردتتنقيرب عرن الرن ط دراسرات سراعقة أجرتدرا إحردى شررنات ال إلرى وأشار وما تحتدا. اورض
 نميات تجارية من الن ط في المنطقة.

 2/5/2016 ،السبيل، عم انموقع صحيفة 
 

 قطر تدين الدعوات بفرض القانون اإلسرائيلي على المناطق الفلسطينية .46
أعربرت دولرة قطرر عرن إدانتدرا واسرتننارها الشرديدين للردعوات اإلسررائيلية اوخيررة : قناونالة  –الدوحة 

أمس  ،ولنرت وزارة الخارجية، في بيان لدا ن فرض القانون اإلسرائيلي على المناطق ال لسطينية.عشو
أن الرردعوات اإلسرررائيلية العدوانيررة ل رررض القررانون اإلسرررائيلي علررى اورا رري ال لسررطينية تدرردد الجدررود 

سرراس حررل الدوليررة المبلولررة السررتئناف معاحثررات السررال ، وتقرروض أي فرررص للتسرروية السررلمية علررى أ
وأكرردت أن هرله التصرررفات تزيرد مررن حالرة الترروتر عالمنطقرة، وجرردد البيران رفررض دولرة قطررر  الردولتين..

نمرا دعرا البيران المجتمر  الردولي  التا  اإلجراءات اإلسررائيلية الدادفرة إلرى تدويرد اورا ري ال لسرطينية.
لزامدررا  بإندرراء االحررتال  وعاالنسررحاب إلررى تحمررل مسررؤولياتع لوقررف االنتداكررات اإلسرررائيلية المسررتمرة وا 

 الكامل من اورا ي ال لسطينية والعربية.
 3/5/2016 ،الشرق، الدوحة
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 حظر رفع علم فلسطين "يوروفيجن"ستنكر قرار " تإيسيسكو" .47
استننرت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلو  والثقافرة  إيسيسرنوأ قررار القرائمين علرى : ونالة اونا و 

ووروبية للغناء  يوروفيجنأ حظر رف  العل  ال لسرطيني فري الح رل الرلي تست ري ع ندائيات المساعقة ا
فررري بيررران لدرررا، إنرررع  ،وقالرررت إيسيسرررنو مرررايو الجررراري. /العاصرررمة السرررويدية سرررتوندول  منتصرررف أيرررار

فري منظمرة اومر   يتعارض م  القانون الدولي اللي يعترف ع لسطين دولة في اوم  المتحدة، وع رواً 
ربية والعل  والثقافة  يونسنوأ. وشدد البيان على أن برلمانات أوروبية عديدة، مندا البرلمان المتحدة للت

 السويدي والحنومة السويدية، تعترف بدولة فلسطين.
 2/5/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 في شركة داعمة للكيان الصهيوني الكويتية "التأمينات" اتنائب كويتي يشجب إسهام .48

فيصل الدويسان عالبيان الختامي الصادر عن المرؤتمر الثالر  والعشررين لالتحراد يتي الكو أشاد النائب 
بريررل الما رري حررو  توييررد اقترررا، رئرريس االتحرراد البرلمرراني نيسرران/ أالبرلمرراني العربرري فرري العاشررر مررن 

 اومررةنبيرع برري بتشررنيل لجنرة برلمانيرة خاصررة لردع  صرمود الشررعب ال لسرطيني برئاسرة رئرريس مجلرس 
  مرررن االتحررراد اإلسررررائيليالغررران  الرررلي دعرررا الرررى طررررد برلمررران الكيررران الصرررديوني  الكنيسرررت مررررزو" 

  المؤسسرررة العامرررة اسررردإمرررن معلومرررات حرررو   أثيررررالبرلمررراني الررردولي، مسرررتننرا فررري الوقرررت لاترررع مرررا 
 للتومينات االجتماعية في شرنة  جي فور اس  الشريك الرئيسي في شرنة المال لخدمات الحراسة.

فرررري حررررا  صررررحة هررررله  -دويسرررران فرررري تصررررريح صررررحافي امررررس، عموقررررف مؤسسررررة التومينرررراتونرررردد ال
تعامررل مرر  شرررنة مثررل  جرري فررور  أوتواصررل  أيمتسررائال نيررف ينررون وي جدررة نويتيررة  -المعلومررات

 في خروقات يوميرة  رد   اإلسرائيليبريطانية متواطئة م  قوى االحتال   – دانمارنيةاس  وهي شرنة 
مرن ات اقيرة جنيرف  76الشررنة متورطرة فري جررائ  عموجرب ال صرل  أني، نمرا ال لسطين اإلنسانحقو" 

في العا   اإلسرائيليةالمعلومات حو  قيا  الشرنة بتوقي  عقد م  مصلحة السجون  إلىالراععة، مشيرا 
والتررري يقعررر  داخلدرررا  1948وخررردمات خاصرررة عالسرررجون التررري تقررر  داخرررل حررردود  أنظمرررةلتزويرردها  2007

ليدررررا والتررري تحظررررر نقررررل إون ال لسررررطينيون، منتدنرررة بررررللك ات اقيررررة جنيرررف المشررررار المعتقلرررون السياسرررري
 دولة االحتال . أرا ي إلىالمحتلة  اورا يالسجناء من 

 3/5/2016 ،السياسة، الكويت
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 على التقارب بين حماس وتركيا حمادة فراعنة: إيران تستضيف "الجهاد اإلسالمي" رداً  .49
رران ،بيررروت ،طدررران ن عررا  حرنررة الجدرراد اإلسررالمي فرري فلسررطين رم رران عبررد هللا شررل ح برردأ أمرري :عم 

مرن القيرادات السياسررية اإليرانيرة فري مسرعى لو ر  القررادة  زيرارة رسرمية إلرى إيرران، يلتقرري خاللدرا عردداً 
 اإليرانيين في صورة تطورات اوو ا  الداخلية في فلسطين.

فرري حرردي  مرر   قرردس برررس ، أن زيررارة شررل ح رأى الخبيررر عالشررؤون ال لسررطينية الكاتررب حمررادة فراعنررة، و 
 مررن مظرراهر إعررادة إيررران قراءتدررا للمشرردد ال لسررطيني، مررن جدررة وهرري أي رراً  إلررى طدررران، تشررنل واحررداً 

للسياسرة  وأكد فراعنة  أن الجداد اإلسالمي تنظي  يشنل امترداداً  من التنافس اإلقليمي عالمنطقة . جزءاً 
عرراداة إسرررائيل، ولكررن رم رران شررل ح يتميررز عحسررع ال لسررطيني اإليرانيررة فرري السرراحة ال لسررطينية وفرري م

 اللي يمنحع اوولوية المطلقة، وهو ال يؤمن بوالية ال قيع وهو يتعامل م  الدولة اإليرانية ندولة .
 ورأى فراعنة  أن زيارة شل ح إلى إيران تزيل تعاينات ساعقة بين الطرفين، حي  نانت إيران تراهن ساعقاً 

، ونرران هررلا يررت  علررى حسرراب الجدرراد اإلسررالمي، والزيررارة اآلن هرري إعررادة تر ررية علررى حرنررة حمرراس
وأ رراف:  يرردع  هررلا التوجررع اإليرانرري، وجررود مسررتجدات فرري الموقررف الترنرري، حيرر  تسررعى  للطرررفين .

سررائيل، هرلا التردخل مرن وجدرة نظرر إيرانيرة هرو علرى حسراب إيرران،  أنقرة إلى الوساطة بين حماس وا 
 زيارة توتي في سيا" دع  إيران لشل ح في مواجدة التقارب بين حماس وترنيا .وعالتالي هله ال

 2/5/2016، قدس برس
 

 "البث األوروبي" يعتذر لفلسطين عن حظر عَلمها في مسابقة "يوروفيجن" .51
عتررلر اتحرراد البرر  اووروبرري، لدولررة فلسررطين ولجميرر  مررن شررعر عاإلهانررة، مررن حظررر أعررال  ا  :را  هللا

 في وثيقة مساعقة اوغنية اووروبية. أدرجتاوعال ، التي  معينة من قائمة
جرراء للررك فرري رسررالة رسررمية وجدتدررا مرردير عررا  اتحرراد البرر  اووروبرري إنغريررد ديليترررن، إلررى أمررين سررر 

على رسالتع، التي طالب بدا االتحراد عاالعترلار  اللجنة التن يلية لمنظمة التحرير صائب عريقات، رداً 
لغاء قراره بإخراف عل  فلسطين من مساعقة اوغنية اووروبية.لشعبنا ال لسطيني، و   ا 

وقالررت ديليترررن فرري الرسررالة، يررو  اإلثنررين،  ععررد ظدررر الخمرريس، نشرررت مسررودة لسياسررة العلرر  لمسرراعقة 
 Globeوالمسرر، العرالمي   AXSعلرى الموقر  اإللكترونري لشررنة الترلاكر  2016اوغنيرة اووروبيرة 

Arenaر حصرية من اومثلة حو  أعال  يحظر رفعدا في منان المساعقة وفقًا  ، وت منت قائمة غي
وأ رررافت أن  منظمررري المسررراعقة يت دمرررون  لسياسرررة العلررر ، ولررر  ينرررن مرررن المنررروي نشرررر هرررله الوثيقرررة .

ويعترفون عحساسية تقدي  مجموعة مختارة من أعال  المنظمات والدو ، التي تتصف نل مندا عطبيعة 
ننا نقد  اعتلارنا لجمير  مرن شرعر عاإلهانرة مرن هرله القائمرة، عمرا فري للرك مختل ة جدًا عن اوخرى  ، وا 
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والمسرر، العرالمي، إزالرة  AXSوتاععت:  لقد طلب اتحاد الب  اووروبي من شرنة التلاكر  فلسطين .
 الوثيقة التي تت من قائمة أمثلة اوعال  على ال ور ونشر الوثيقة الرسمية بداًل من للك .

رن فري رسرالتدا علرى أن  اتحراد البر  اووروبري يدردف إلرى  رمان خلرو مسراعقة اوغنيرة وشددت ديليت
اووروبيررة مررن التصررريحات السياسررية، والرسررائل التجاريررة غيررر المصررر، بدررا، وللررك تماشرريًا مرر  قرروانين 

ة المشارنة، وأن المنظمين ملتزمرون تمامرًا عسرالم 42المساعقة التي تت ق عليدا جمي  شرنات الب  الر 
الجمدررور وأفررراد الطرراق . ولررللك، قرررر فريررق مسرراعقة اوغنيررة اووروبيررة التقيررد عسياسررة العلرر ، وعشررنل 

 خاص، طلب احترا  وتقدير الطبيعة غير السياسية لمساعقة اوغنية اووروبية .
 2/5/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 يدة لالحتالل في بروكسلمنتدى التواصل األوروبي الفلسطيني يكشف شبكة المؤسسات المؤ  .51

أعلررررن منترررردى التواصررررل اووروبرررري ال لسررررطيني، ومقررررره لنرررردن، إطررررال" تقريررررر عررررن  اللرررروبي : برونسررررل
فرري   إسرائيلر اإلسرررائيلي واالتحرراد اووروبرري ، يتحرردى السرررية الترري تحرريط عشررعنة المؤسسررات المؤيرردة لرر

المؤيرردة لالحررتال  تمويلدررا، وعحسررب المنترردى، ينشررف التقريررر مررن أيررن تتلقررى المجموعررات  برونسررل.
ونيرررف أن ععرررض الجدرررات الداعمرررة لدرررله المجموعرررات سررردلت ودعمرررت االحرررتال  غيرررر المشررررو  فررري 

نيرررف اسرررتطا  اللررروبي إقنرررا  المشررررعين  وقرررا  المنتررردى فررري بيررران لرررع:  يبرررين أي ررراً  ال ررر ة الغربيرررة.
 " اإلنسان .اووروبيين لكي يمتنعوا عن فرض عقوعات على إسرائيل رغ  انتداكاتدا لحقو 

ويحلل التقرير نللك  نيف يحاو  مؤيدو إسررائيل تقرويض الحمرالت الشرعبية العاملرة مرن أجرل العدالرة 
عاإل افة لللك فإن التقرير  اللوبي اإلسرائيلي واالتحاد اووروبي  ينشف الطاع  العابر  في فلسطين .

لالحررتال  الترري ترر  إطالقدررا  للمحرريط اوطلسرري لدررلا اللرروبي، وخاصررة أن معظرر  المجموعررات المواليررة
حررديثا فرري برونسررل لدررا صررالت ماليررة أو تنظيميررة مرر  ععررض العناصررر اوكثررر يمينيررة وعررداء لإلسررال  

 من اللوبي الصديوني القوي في الواليات المتحدة.
برعايرررة مرررن  Spinwatch سررربين ووترررى وأعرررد هرررلا التقريرررر المتميرررز نخعرررة مرررن العررراحثين فررري مؤسسرررة

وسريت  إشردار التقريرر فري العاصرمة اووروبيرة  روبي ال لسطيني  يوروعرا  فرورا أ.منتدى التواصل اوو 
 مايو الجاري. /أيار  13في وفي العاصمة البريطانية لندن  ،مايو الجاري  /أيار 9 فيبرونسل 

 3/5/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ملف األسرى  بعمان حول فلسطينياً  اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان تلتقي وفداً  .52
رر رر: ناديررة سررعد الرردين - انعم  ان، التقررت اللجنررة الدوليررة لحقررو" اإلنسرران عرراوم  المتحرردة، أمررس فرري عم 

وفرردًا فلسررطينيًا رفيعررًا لعحرر  ملررف اوسرررى ال لسررطينيين فرري سررجون االحررتال  اإلسرررائيلي، تمديرردًا لرفرر  
لجنرة اومميرة اجتماعدرا، الرلي وبردأت ال تقرير أممري حرو  انتداكرات االحرتال  فري اورا ري المحتلرة.

قد يستمر ليومين، م  الوفد، برئاسة رئريس هيئرة شرؤون اوسررى والمحرررين التاععرة لمنظمرة التحريرر، 
عيسررى قراقررر ، وللررك ععررردما رف ررت الحنومرررة اإلسررررائيلية دخولدررا لألرا ررري المحتلررة، والتعررراون معدرررا 

 سطيني  عبد العا  العناني.وتيسير أي  من مدامدا، وفق مدير عا   نادي اوسير ال ل
وقا  العناني، لر الغد ، إن  اللجنة الدولية تستم  إلى شدادات حي ة من أسرى محررين، ومند  أط ا ، 

وأ رراف إن  مؤسسررات رسررمية وغيررر  حررو  انتداكررات االحررتال  فرري السررجون والمعررتقالت اإلسرررائيلية .
اوسررررى، مرررن حيررر  طريقرررة االعتقرررا   رسرررمية، وجدرررات حقوقيرررة، تقرررد  تقرررارير ومل رررات ت صررريلية حرررو 

العدوانيررة، وملررف االعتقررا  اإلداري، واإلهمررا  الطبرري  المتعمررد  ررد  اوسرررى المر ررى، ومررند  حرراالت 
وأو رررح عرررون  الوفرررد ال لسرررطيني يحمرررل فررري جعبترررع الكثيرررر مرررن المل رررات الموثقرررة عالمعلومرررات  مزمنرررة .

لى شدادات حي رة مرن اوط را  اوسررى، إزاء النتداكات االحتال   د  اوسرى، حي  سيت  االستما  إ
طريقررة اعتقررالد  الترري ارت عررت وتيرتدررا مررؤخرًا، عبررر إطررال" الرصرراص علرريد  مررن مسررافة قريعررة قبيررل 

وأشار إلى ملف  االعتقا  اإلداري التعسر ي  الرلي ال يسرتند إلرى أي أسراس عاسرتثناء الرؤيرة  اعتقالد  .
معرررتقال إداريرررًا، تررر  تجديرررد أوامرررر االعتقرررا  عحرررق  750زهررراء  العنصررررية اإلسررررائيلية، الفترررًا إلرررى وجرررود

وتحرد  عرن انتدراك إسررائيلي آخرر يمرس  نشرطاء  مواقر  التواصرل االجتمراعي   الكثيرين مند  مؤخرا .
عبررر توقيررف العديررد مررند  تحررت تدمررة  العررداء لالحررتال  ومقاومتررع ، مررن خررال  توجيررع لرروائح االتدررا  

   اإلداري . ده  أو تحويلد  إلى االعتقا
رر ررد    د اوسرررى المر ررى، السرريما الحرراالت المزمنررة مررند  والترري ونرروه إلررى  اإلهمررا  اإلسرررائيلي المتعم 

حالرررة مر ررري ة صرررععة، حيررر  يتعر رررون للتعرررليب ععرررد  تقررردي  العرررالف الطبررري  20يزيرررد عرررددها عرررن 
 المناسب لد ، فيترنون للموت العطيء تحت مسمى تواجده  في  مش ى  سجن الرملة .

أكترروبر  /سرريما منررل بدايررة تشرررين اوو  ول ررت إلررى إن  حرراالت االعتقررا  اإلسرررائيلي ارت عررت مررؤخرًا، ال
أسرررير  7,500الما ررري، حيررر  يصرررل عررردد اوسررررى ال لسرررطينيين فررري سرررجون االحرررتال ، اليرررو ، إلرررى 

  . أسيراً  ط الً  450أسيرة، و 72، وإدارياً  معتقالً  750وأسيرة، مند  
 3/5/2016 ،الغد، عم ان
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 ينتقد حزب البديل المتطرف األلماني المجلس اليهودي .53
عررالء جمعررة: اتدرر  المجلررس المرنررزي ليدررود ألمانيررا حررزب البررديل عررالتخلي عررن االسررتناد إلررى  -برررلين 

القانون اوساسي  الدستور اولمانيأ. وقا  جوزيف شوستر رئيس المجلس أمس إن  قرارات البرنرامج 
ورأى في ال قرة التي ت مندا البرنامج ععنروان  زب المعادي لألديان .أو حت عصورة جلية موقف الح

من ألمانيرا ، أندرا تروتي فري طليعرة اوشرياء التري تظدرر عرد  تسرامح الحرزب وعرد    اإلسال  ليس جزءاً 
إلى أن هرلا الموقرف يتجلرى نرللك فري رفرض الحرزب للرلعح  احترامع لألقليات الدينية في ألمانيا، مشيراً 

، وتراع  أن  قررارات الحرزب البرديل تمثرل لدرلا السربب أي را هجومراً  ة اإلسرالمية واليدوديرة.على الشريع
ال يسررعنا أن نقبررل عررع، علررى اليدوديررة فرري ألمانيررا . واختررت  شوسررتر تصررريحاتع عررالقو  إن  ت صرريالت 

 برنامج الحزب هي ععارة عن محاولة وا حة لتقسي  مجتمعنا وتقويض التعايى السلمي فيع .
 3/5/2016 ،العربي، لندن القدس

 
 " لدول عربيةF35"معاريف": واشنطن تعهدت بعدم بيع طائرات " .54

أفرررادت صرررحي ة  معررراريف  العبريرررة أن الواليرررات : تحريرررر خلررردون مظلرررو ، مرررن سرررلي  تايرررع -الناصررررة 
طائرات المتحدة اومرينية تعددت لر إسرائيل  ععد  تزويد الدو  العربية، عما فيدا دو  الخليج العربي، ع

 F35.ولنرت الصحي ة عبر موقعدا اإللكتروني يو  االثنين، أن واشنطن أكردت    من الجيل الخامس
 إلسرائيل في منطقة الشر" اووسط . أ  سينون حصرياً F35لر تل أبيب  عون هلا النو  من الطائرات  

الجيرل الراعر  لردولتي   مرن F35وقا  معاريف إن مصادر أمرينية  ل  تلنرهاأ ل  تستععد بي  طائرات  
نع ووأو حت أن  تل أبيب  تخشى من أن بي  مثل هله الطائرات لدو  عربية، مرن شر قطر والكويت.

 أن ينتدك  الت و" التكنولوجي إلسرائيل في المنطقة .
 2/5/2016، قدس برس

 
 

 "الكبرى  إسرائيل"إحياء  .55
 هاني المصري 

نوي إلقاء  قنبلة سياسية  خال  اوسابي  المقبلة، نش ت صحي ة  معاريف  اإلسرائيلية أن  إسرائيل ت
حي  ستقو  عطر، قانون في الكنيست من شونع أن يحظى بتوييد أغلبية أع اء الكنيست ويدعو إلى 

. وأ افت الصحي ة أن اليمين اإلسرائيلي اختار هلا 1967   اورا ي التي احتلتدا إسرائيل العا  
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ة، وللك ون  الواليات المتحدة ستكون مشغولة في انتخاعات التوقيت عشية االنتخاعات اومريني
 الرئاسة ولن تكتر  لما يجري في المناطق ال لسطينية.

وقالت الصحي ة: إن  المعلومات اوولي ة تتحد  عن قيا  إسرائيل في المرحلة اوولى ع   جمي  
ألف  400ثر من من أرا ي ال  ة الغربية والتي يعيى فيدا أك %60مناطق  فأ التي ت   

مستوطن مقابل عشرات اآلالف من ال لسطينيين. وعحسب الخطة اإلسرائيلية فإن إسرائيل ستعرض 
 على سنان المنطقة  فأ الحصو  على الدوية اإلسرائيلية وفرض مناهج التربية والتعلي  اإلسرائيلي.

القانون اإلسرائيلي في  وصرحت وزيرة العد  اإلسرائيلية إيليت شنيد عونع يتوجب على إسرائيل فرض
 ال  ة الغربية، ما يعني عملًيا خ و  اورا ي ال لسطينية المحتلة للسيادة اإلسرائيلية.

وبدوره، طالب نائب وزير الحرب اإلسرائيلي إيلي بن دهان  ع   ال  ة الغربية ون الو   العربي 
زب البيت اليدودي المشارك في واإلقليمي مناسب للقيا  بدله الخطوة . وقا  ن تالي بينت، زعي  ح

 الحنومة  من اوف ل أن تبدأ إسرائيل ع   مناطق  فأ .
ال يجب االستخ اف بدله المواقف والتصريحات، بل ال بد من أخلها على محمل الجد، ون حنومة 

 نتنياهو تعمل على أساس أن ال  ة  أرض محررة  وأن  مدا رسمًيا ما هو إال مسولة وقت.
عانتصار اليمين اإلسرائيلي في انتخاعات الكنيست وو  مرة  1977التاريخي العا   منل االنقالب

بزعامة مناحي  بيغين، تلميل جابوتنسني صاحب نظرية الجدار الحديدي، والتي تنطلق من مقولة 
صحيحة عون أصحاب العالد اوصليين ال يمنن أن يقبلوا عما يريده االستعمار اللي يتعر ون لع وما 

سرائيل  من عملية تغيير متواصلة نحو التحو  أكثر وأكثر إلى دولة يدودية  ي ر ع من حلو ؛ وا 
 يمينية استيطانية عنصرية.

حين بدأت ما  2009وتعم ق هلا االتجاه عشنل نبير ععد عودة بنيامين نتنياهو إلى الحن  العا  
المديمن على مصادر القوة في سميت مرحلة  إسرائيل الثالثة ، إل أصعح اليمين هو التيار المرنزي 

الحن  والمجتم ، وتراجَ  توثير العناصر واوحزاب والجماعات التي تريد التوصل إلى حل يت من 
إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، لدرجة أن  حزب العمل  تخلى عن الموافقة على إقامة 

يي  هرتسوي عاإلجما  أثناء المؤتمر اوخير، الدولة ال لسطينية متبنًيا الخطة التي طرحدا رئيسع حا
التي تقو  على حل أحادي يق ي عاالن صا  عن المناطق اآلهلة عالسنان ال لسطينيين لحماية 

 إسرائيل بوص دا دولة  يدودية  وعد  تعري دا لخطر التحو  إلى دولة ثنائية القومية.
لطاع  الليبرالي والعلماني وتقد  الجانب هناك سلسلة من التغييرات تشددها إسرائيل  تراج  فيدا ا

الديني واليميني من خال  إقرار قوانين وسياسات وفرض حقائق على اورض تجعل التراج  عن هلا 
الواق  أمًرا عال  الصعوعة. فإلا أخلنا على سبيل المثا  العالقة م  ال لسطينيين، نجد اآلراء المنادية 
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اق  متقدمة في الحنومة والجيى واومن والكنيست ومختلف بتدجير ال لسطينيين تزداد وتحتل مو 
مؤسسات الدولة، بينما انتقلت الحنومة اإلسرائيلية من تبني سياسة  إدارة الصرا   وخلق حقائق على 
اورض تساعد إسرائيل على فرض حلدا عند الت اوض على الحل الندائي إلى اعتماد سياسة فرض 

ف واحد؛ لللك تخل  االتجاه المرنزي في الحنومة والمعار ة الحل اإلسرائيلي اوحادي من طر 
 اإلسرائيلية عن الموافقة، ولو الشنلية، على إقامة الدولة ال لسطينية، إلى رف دا.

ووصل الموقف اإلسرائيلي إلى حد رفض الت اوض من دون الموافقة ال لسطينية أواًل على الشرو  
االعتراف بإسرائيل ندولة  للشعب اليدودي ، وعلى  رورة أن اإلسرائيلية، التي تت من الموافقة على 

اإلسرائيلية  –ينون اومن اإلسرائيلي مرجعية رئيسية وتكاد تكون وحيدة لتنظي  العالقات ال لسطينية 
ك ع رورة تواجد قوات االحتال  في مراكز حيوية  اآلن وفي المستقبل، نما يظدر من خال  التمس 

ستراتيجية  من نطا"  الدولة ال لسطينية ععد قيامدا و مان حرية تحرندا في جمي  أنحاء  أرض وا 
 الميعاد .

ألف مستوطن، والعمل  700في هلا السيا" ن   وصو  عدد المستوطنين في ال  ة إلى أكثر من 
 جاٍر بوتائر متسارعة لزيادة عدده  إلى مليون خال  سنوات قليلة.

حرص إسرائيل على فصل ال  ة الغربية عن قطا   نما نستطي  أن ن   في هلا السيا" أيً ا
غزة، وعمل نل ما من شونع لتحويلع إلى ان صا  دائ ، وتجريد السلطة من سلطاتدا، لدرجة أصعحت 
نما يردد الرئيس محمود ععاس  سلطة عال سلطة ، عالرغ  من نل ما قدمتع من تنازالت، خصوًصا 

والتزا   2003ولدا بر  خارطة الطريق  الدولية في العا  في ظل استمرار تمسندا عالتزامات أوسلو، وقب
الجانب ال لسطيني عالتزاماتع فيدا من جانب واحد، أي من دون التزا  إسرائيل عالتزاماتدا، وامتداًدا 
لدلا الموقف نستطي  أن ن د  لمالا رف ت الحنومة اإلسرائيلية العرض اللي قدمتع السلطة 

ا ية، واللي يق ي عالتخلي عن التدديد بتطبيق قرارات المجلس ال لسطينية خال  اوشدر الم
المرنزي، عما فيدا وقف التنسيق اومني، إلا التزمت الحنومة اإلسرائيلية ععد  دخو  المناطق 
لا نجحت التجربة وقامت  المصن ة  أأ، فعر ت على السلطة في البداية البدء برا  هللا وأريحا، وا 

نية بدورها خير قيا  عما يغني قوات االحتال  اإلسرائيلي عن اقتحا  هله اوجدزة اومنية ال لسطي
المناطق يمنن تعميمدا على عقية المناطق، ث  سرعان ما رف ت حنومة نتنياهو أي تقييد لعمل 
جيى االحتال  في أي منطقة، معتبرة  أن هله الحرية أمر مقدس  رغ  اإلشادة بإنجازات اوجدزة 

 ة.اومنية ال لسطيني
السؤا  اللي يطر، ن سع: هل ين   استمرار السياسة التي نانت أيا  الت اوض على تسوية، وهي 
رت فيع إسرائيل عن أنيابدا، وترفض أي ت اوض على  نانت أصاًل خاطئة ووهًما خالًصا في زمن نش 
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أي تسوية، وت رض حلدا من طرف واحد على اورض، أي أو حت بجالء ساط  ما اللي تنوي 
، مست يدة مما يجري في المنطقة العربية  حي  أصعح  الخطر اإليراني  لع اوولوية على ما عملع

نت الموق  اإلستراتيجي إلسرائيل حتى إشعار آخر؟  عداهأ واإلقلي  والعال  من تغييرات وتطورات حس 
نة إسرائيل تتصور أن أمامدا فرصة نادرة الستكما  تحقيق ما عجزت عن تحقيقع من أهداف الحر 

الصديونية، فدله الحرنة أرادت إقامة إسرائيل على نامل فلسطين، ووصلت أطماعدا إلقامتدا من 
فدي تستند إلى حيثيات وجيدة في ظل تردي الو   العربي وتراج  الق ية  النيل لل رات.

ة من ال لسطينية، وحالة ال عف واالنقسا  والتوهان ال لسطيني، فالقيادة ال تزا  تدور في حلقة م رغ
إعادة إنتاف ن س الخيارات القديمة من دون الجرأة الكافية على تبني بدائل وخيارات جديدة. فاالنتظار 
والعقاء هما سيدا الموقف عند االتجاهين المرنزيين في الساحة ال لسطينية، بينما االتجاهات والقوى 

 اوخرى  عي ة وصغيرة ومشرلمة.
  تحقيق  إسرائيل الكبرى  ليست معبدة، فال لسطينيون رغ  نل عالرغ  من نل ما سبق فإن الطريق أما

ما يعانون منع ال يزالون متمسنون عق يتد  وحقوقد  وتواجده  على أرض وطند ، وما زالوا يقاومون 
عنل اوشنا  المتاحة الشعبية والمسلحة. نما نظموا حرنة مقاطعة دولية إلسرائيل تدددها عشنل 

اعتراف أممي عالدولة ال لسطينية، وان موا إلى عدد من المؤسسات إستراتيجي، وحصلوا على 
الدولية، أهمدا محنمة الجنايات الدولية، واوه  أند  فج روا موجة انت ا ية وقودها اوفراد ععيًدا عن 
القيادة والقوى المنظمة وقيود المنظمة والسلطة أعادت تلنير اإلسرائيليين بوجوده ، وعون المقاومة 

جياًل وراء جيل، وال يمنن أن يستمر االستعمار االستيطاني العنصري االحتاللي هادًئا  مستمرة
 ومربًحا ودائًما.

في ظل ما تملكع إسرائيل من عناصر قوة وبيئة مناسعة إلحياء  إسرائيل الكبرى  إال أن لديدا نقا  
ل عدوة ن سدا، وتطر،  عف لو أحسن ال لسطينيون ال غط عليدا النتصروا عليدا، أهمدا أن إسرائي

مشروًعا عال أفق مستقبلي يثير سخًطا ونقمة في العال  عوسره، وصل إلى انتقادات حتى من حل ائدا 
 الموثوقين، مثل الواليات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.

يحتاف ال لسطينيون حتى يتمننوا من هزيمة المخططات المعادية إلى رؤية، ومؤسسة وطنية جامعة، 
ستراتيجية سياسية ون الية فع الة  وقيادة عمستوى التحديات والمخاطر وقادرة على توظيف ال رص، وا 
تحقق أقصى ما يمنن تحقيقع في نل مرحلة، وتنتقل لتحقيق المزيد مرحلة وراء أخرى حتى تحقيق 
ي الحل التاريخي الديمقراطي اإلنساني على أنقاض المشرو  الصديوني االستعماري االستيطان

 العنصري.
 3/5/2016، األيام، رام هللا



 
 
 
 

 

 40 ص                                              3922 العدد:        3/5/2016 الثالثاء التاريخ: 
  

 .. رسائل متعددة في اتجاهات مختلفةبيرزيتانتخابات  .56
 ساري عرابي

، والتي أُعلنت نتائجدا مساء يو  2016/2017لعل انتخاعات مؤتمر مجلس طلعة جامعة بيرزيت للعا  
البية لحرنة حماسأ؛ واحدة ، وفازت فيدا الكتلة اإلسالمية  اللرا  الط2016نيسان/إبريل  27اوربعاء 

من أه  االنتخاعات التي ُأجريت في تاريخ هله الجامعة، وربما في تاريخ الحرنة الطالبية ال لسطينية 
 عموما.

ويعود للك وسعاب متعلقة أساسا عالظرف السياسي ال لسطيني الراهن، واللي ال ين ك عن الظرف 
ا العا ، حينما ل  تكتف عاودوات القديمة، السيما اإلقليمي، وهو ما أدرنتع السلطة ال لسطينية هل

نما سخرت لللك هله المرة  اومنية والخ ية مندا، في دع  الكتلة الطالبية الممثلة لحزب السلطة، وا 
الوزارات المدنية، نما فعلت وزارة التربية والتعلي  العالي التي قدمت رسالة لصالح حرنة الشبيعة  لرا  

، تستجيب فيدا لععض من الوعود التي طرحتدا اوخيرة على طالب الجامعة في حرنة فتح الطالبيةأ
سيا" دعايتدا االنتخابية، وللك عاإل افة إلى وعود أخرى، مالية تحديدا، تنوء بدا قدرات أي نتلة 

 طالبية.
ليس للك إال جزءا من المشدد، فاالنتخاعات في حقيقتدا، من الناحية اإلجرائية ال من الناحية 

لسياسية، بين نتلة طالبية محظورة من طرف االحتال ، ومحاصرة من طرف السلطة ال لسطينية، ا
سناد الكتلة الممثلة لحزبدا الحاك ، إل إن حرنة حماس  وبين السلطة التي تستن ر نل أدواتدا لدع  وا 

لسلطة محرومة تماما من نل ف اءات العمل العا  في ال  ة الغربية، عسبب استدداف االحتال  وا
لدا، فدي لللك ت تقر إلى قدرات الحشد والتوطير والتنظي  والتواصل م  الشريحة الطالبية، سواء 
طالب المدارس الصاعدين إلى الجامعات، أو طالب الجامعات، لتعتمد نتلتدا الطالبية وعشنل 

 نامل على ممنناتدا اللاتية.
لا نانت هله الكتلة محظورة إسرائيليا ويتعرض عناصره ا لالعتقا  والمحاكمة لمجرد العمل في وا 

، حتى عاتت أقرب 2007إطارها، فإندا عانت من ظروف غاية في القسوة من ععد االنقسا  في العا  
إلى التنظي  المحظور في إجراءات السلطة ال لسطينية تجاهدا، ومن ث  فإن فوزها خالصة لعملية 

 النقابية الم  ية بدورها إلى هلا ال وز.ن الية طويلة وشاقة، ف ال عن العوامل السياسية و 
، رافعة دعائية نبيرة لحرنة حماس عو تدا عن حرماندا من ف اءات 2014شنلت حرب غزة عا  

ومنابر العمل العا  في ال  ة الغربية، وبدت تلك الحرب عالنسعة لحماس، وبدون إغ ا  ال وار" 
، وقد انعنس للك في نتيجة 1968عا  المو وعية، نمعرنة الكرامة عالنسعة لحرنة فتح في ال
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ن فازت في انتخاعات الجامعة مرات  انتخاعات جامعة بيرزيت العا  الما ي، فنتلتدا الطالبية وا 
 عديدة، فإن فوزها اللي تال الحرب ل  ينن مسبوقا في حجمع، وهو ما ُعد ط رة في حا  ل  يتكرر.

ق، عالرغ  من انعدا  الحد  ال ار" اللي يمننع بيد أن انتخاعات هلا العا  نرست نتيجة العا  الساب
أن يمنح حماس الدفعة الكبيرة التي أخلتدا ع  ل الحرب الساعقة، وهو ما يعني أن وعي الشرائح 
الشاعة في ال  ة الغربية، قد أخل عالتجدد والتحرر، خطوة فخطوة، من الوعي الزائف اللي خلقتع 

وعنلمة أخرى عادت حماس عالتدريج لتحتل موق  حرنة ، 2007أحدا  االنقسا  في غزة في العا  
المقاومة، في الوعي ال لسطيني، أكثر من موقعدا نحرنة تنافس على السلطة، في مقابل الحرنة 

 التي قادت مشرو  السلطة السياسي، وتماهت معدا وارتعطت بدا ع ويا.
لن، تحظى انتخاعات مجلس طلعة جامعة بيرزيت هلا العا  عوهمية ع الغة، عالنظر إلى االنتخاعات وا 

التي سعقتدا، وفي السيا" اللي جاءت فيع سياسيا، من جدة خطاب السلطة الرسمي المعادي 
للمقاومة، والمتح ظ في أحسن أحوالع، تجاه انت ا ة القدس الجارية، وأي ا إجرائيا عالنظر إلى 

افتقار الكتلة المنافسة إلى الظرف  استن ار السلطة لكل إمناناتدا دعما لكتلتدا الطالبية، في مقابل
المنافئ ف ال عن الحصار اومني، والتحديات الجسيمة التي يواجددا عناصرها ونوادرها، والكل ة 
العاهظة التي يدفعوندا، والمحالير التي ي ر دا العامل اومني على مناصريدا ومنتخبيدا، غير أندا 

 هله االنتخاعات، فوي شيء يميز جامعة بيرزيت؟ ُمدمة أي ا من جدة الجامعة التي ُأجريت فيدا
ال تخلو جامعة بيرزيت من ميزات خاصة، تمنح انتخاعاتدا دالالت الفتة، فدي وف ال عن اشتراكدا 
رثدا الوطني والن الي، فإندا جامعة ليبرالية أسستدا أسرة مسيحية،  م  جامعات أخرى في عراقتدا وا 

لتقى طالب وطالعات ال  ة الغربية نلدا، بيد أن حرص وتتوسط ال  ة الغربية مما يجعلدا م
كراهات السلطة؛ هو الميزة  مؤسسي الجامعة ومجلس أمنائدا على استقالليتدا، وتحررها من  غو  وا 
اوكبر لدله الجامعة، ععدما تمننت السلطة من إعادة هندسة عقية جامعات ال  ة، إلى الدرجة التي 

ة السياسية، تمارس فيدا اإلدارات ما تمارسع السلطة خارف حولتدا فيدا إلى ملحقات عالسلط
الجامعة اوكثر قدرة على إدارة انتخاعات نزيدة ولات قدرة  -نسبيا-الجامعات، فظلت جامعة بيرزيت 

تمثيلية، وم  الجمود السياسي اللي فر تع السلطة ال لسطينية، عاتت هله الجامعة المتن س السياسي 
 الوحيد لل لسطينيين.

ل  يوتي فوز الكتلة اإلسالمية للعا  الثاني على التوالي، ورغ  حشد السلطة ودفعدا إلنجا، نتلتدا، وا 
ينتظ  هلا ال وز م  انت ا ة القدس، وا  راب المعلمين؛ نمحاولة جادة من ال لسطينيين المتالك 

بي عالسلطة المعادرة عما يتجاوز السلطة السياسية، ويوتي من جدة أخرى تعبيرا عن ال يق الشع
وسياساتدا. وفي هلا السيا" يمنن أن يلتقي هلا الناظ  عالظرف اإلقليمي، ليعطي معنى جديدا ي يد 
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استحالة استئصا  التيار اإلسالمي، عما هو تيار شعبي متجلر في مجتمعاتنا، وقد سعقت محاوالت 
ة اآلن في اإلقلي  استئصا  حرنة حماس في ال  ة الغربية، عمليات استئصا  اإلسالميين الجاري

 العربي.
لا نان التصويت لصالح حماس، ُي سر عادة، على أنع عقاب للسلطة السياسية، فإن أصحاب هلا  وا 
الت سير اوحادي لمو و  تتعدد العوامل ال اعلة فيع، ال ي سرون السر اللي يجعل اوصوات 

المتورطة في االنقسا ،  المنصرفة عن فتح تتجع إلى حماس تحديدا، وليس إلى أي من الكتل غير
بل إن نل انتخاعات فلسطينية تزيد حقيقة الموقف و وحا، من حي  استمرار استحوال ال صيلين 
الكبيرين  حماس وفتحأ على الجمدور ال لسطيني، وعد  قدرة أي من الخيارات اوخرى على 

 االست ادة من صرا  هلين ال صيلين.
لا نان عامل المقاومة يعزز من فرص ح ماس، والسيما ععد الرافعة التي صنعتدا الحرب اوخيرة وا 

في غزة، فإن هلا ال يعني مينانينيا، أن نل اوصوات التي تتجع إلى فتح معتر ة على خيار 
المقاومة، إل ال يزا  اإلر  الن الي لحرنة فتح، مادة دعائية تتمت  عقدر من ال اعلية، وتلجو لدا 

 لما أحرجدا الموقف السياسي الراهن لحرنتدا.اوطر الطالبية التاععة ل تح، ن
وقد نوت نتلة فتح في هله االنتخاعات عن قيادتدا السياسية الراهنة، وحاولت منافسة حماس على 
ن نان مؤثرا في نسعة من الشريحة  خطاب المقاومة، نما لجوت إلى الوعود النقابية، وهلا وا 

لب القادر على عرض الخطاب داخل الجامعة على المستددفة عالخطاب، فإنع يستعطن استغ اال للطا
الوقائ  خارجدا، ومن ث  فإنع ل  ي لح في تحقيق ال وز المطلوب للكتلة التي تمثل السلطة السياسية، 

 وترتعط بدا شرائح اجتماعية واسعة، نوي سلطة حاكمة في العال  العربي.
في اجتلاب أصوات الطلعة لصالح نتلة  وفي المقابل أي ا، ل  ينن عامل المقاومة هو ال اعل الوحيد

حماس، فدله الكتلة قط ت في النداية ثمرة ن الدا المثير لإلعجاب في مواجدة حمالت االستئصا  
المرنزة، وقدمت أداء نقابيا مقنعا للطالب، وتمننت من ال صل بين أدوارها المتعددة بين ما تمثلع من 

ت من أدلجتدا حيثما وجب للك، وعاتت أكثر قدرة تصور إسالمي وموقف سياسي ودور نقابي، فخ  
على استيعاب الجمي  عما يليق بدا ننتلة نقابية، وامتداد لحرنة تحرر وطني، ث  هي الكتلة التي 
قدمت العديد من نوادر ص دا اوو  معتقلين لدى االحتال ، عما في للك رئيس مجلس الطلعة، 

الشعبية اوه  في انت ا ة القدس، في استعادة رائدة ععدما قادت عبر رئاستدا للمجلس ال عاليات 
للدور القيادي اللي لعبتع الحرنة الطالبية في جامعة بيرزيت في هعات وانت ا ات الشعب 

 ال لسطيني منل ما قبل االنت ا ة اوولى وحتى نداية االنت ا ة الثانية.
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ئع، نما ال تحتاف اوطر الشاعة في وأخيرا، ال يحتاف مسار فتح إلى مثل هله االنتخاعات إلثعات خط
فتح إلى مثل هلا اإلنلار، ولكن الظاهر أن هله اوطر عاتت عاجزة عن إنتاف محاوالت تتجاوز 

 مواقف القيادة
المتن لة، فقد تكرست نامتدادات لسياساتدا الرسمية عوععادها نلدا، ولكن على اوقل ينعغي على فتح 

 س، وأن تقبل بدا شرينا وطنيا.أن تيوس من محاوالتدا استئصا  حما
أما حماس، فدي مدعوة لتطوير الخطاب المتقد  اللي صاغتع نتلتدا الطالبية في بيرزيت، سعيا 
لا نانت الحرب اوخيرة قد فتحت  نحو حرنة تحرر وطني تجد فيدا جماهير الشعب نافًة صورتدا، وا 

ة، فإن على حماس أال ت وت للك، مدما فرصا يمنن استثمارها شعبيا، وقد أكدتدا االنتخاعات اوخير 
 بلغت التحديات.

 2/5/2016، نت، الدوحة.الجزيرة

 

 ضم الضفة الغربية؟ الفلسطينيون كيف يواجه  .57
 فايز أبو شمالة د.

يظل الحدي  عن مواجدة مشرو     ال  ة الغربية عال معنى طالما ل  يقف الشعب ال لسطيني 
لساعقة، ويحاسب المسئولين عندا، ودون للك فالكلب هو سيد أما  ن سع، ويراج  المرحلة السياسية ا

 الموقف، والت ريط عاورض هو النتيجة العملية للتص يق أو الصمت.
فقد أكد رئيس مجلس المستوطنات في ال  ة الغربية  شيال إلدار  أن البرلمان اإلسرائيلي  الكنيستأ 

ل، وأنع حصل على تعددات من وزراء ونواب سيمرر قريعًا مشرو  قرار ل   ال  ة المحتلة إلسرائي
حزب اللينود ومن قادة حزب  البيت اليدودي ، عون يت  سن قانون يشر     ال  ة الغربية، 

 وسينون هلا المشرو  على رأس أولويات نتل اليمين البرلمانية .
يت اليدودي  ولنرت صحي ة  معاريف  أن نائب وزير الحرب الحاخا  إيلي بن دهان، القيادي في  الب

نان قد قا : إن    يدودا والسامرة  االس  العبري اللي يطلق على ال  ة الغربيةأ هو أمر 
ن الظروف اإلقليمية والدولية تسمح بللك، ونان وزير التعلي   ن تالي بينيت  قد اقتر،     الساعة، وا 

في المائة من مساحة  62ال  ة الغربية عالتدريج، حي  يت  في البداية    مناطق  ف ، التي تشنل 
 ال  ة الغربية.

ونانت وزيرة العد  اإلسرائيلية  أياليت شاكيد  قد قالت في حدي  لإللاعة اإلسرائيلية: إندا قامت 
بتشنيل طاق  م  وزارة الدفا ، لعح  سبل تطبيق القوانين اإلسرائيلية على المستوطنين في ال  ة 

 لحاك  العسنري للمناطق.الغربية ععد تحويلدا إلى أوامر من قبل ا
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إن نل ما سبق من حدي  إسرائيلي ليؤند أند  سائرون عمليًا في تشري  قوانين    ال  ة الغربية 
دون اوخل ععين االعتعار اعتراض السلطة ال لسطينية، ودون االلت ات للشجب واالستننار واإلدانة 

يون يستندون إلى الوقائ  التي ت قو عين نل الصادرة عن وزارة الخارجية ال لسطينية، فالقادة اإلسرائيل
 معاند للواق  اللي يصن  ت اصيلع اليدود، واللي يقو :

من مساحة ال  ة الغربية، بل   %62في المنطقة التي سمتدا ات اقية أوسلو  ف  والتي تبل  مساحتدا 
 408عدد اليدود ألف وفق حدي  وزير التعلي   ن تالي بينيت ، وبل   400عدد المستوطنين اليدود 

آالف وفق حدي  وزير الحرب  موشي يعلون ، م  اوخل ععين االعتعار أن هلا الرق  يستثني يدود 
 ألف يدودي. 300مستوطنات مدينة القدس ومحيطدا، والعال  عدده  حوالي 

ألف عربي فلسطيني  70وفي ن س المنطقة التي سمتدا ات اقية أوسلو  ف  بل  عدد السنان العرب 
عات ا" جمي  المصادر، يتعر ون لالعتداءات والمطاردة ومصادرة اورض والت ييق على  فقط

من أرض ال  ة الغربية قد صارت  %62الحياة. ومعنى للك أن منطقة  ف  والعالغة مساحتدا 
يدودية عسناندا اليدود اللي يبل  عدده  ستة أ عاف سناندا العرب، ولد  الحق في استثمار 

 ت ادة مندا، وتطويرها وتدميرها وفق رغبتد  ومصالحد . المنطقة، واالس
 وني يواجع ال لسطينيون قدره  ال بد من اإلجاعة عن اوسئلة التالية:

هل تنامي عدد اليدود وتناقص عدد العرب في منطقة  ف  ت  عشنل ع وي، أ  عشنل منظ ،  -1
 ووفق خطة استيطانية متكاملة؟

طوا  الزمن السابق اللي تناقص فيع عدد العرب في منطقة  ف  في أين نان القادة ال لسطينيون  -2
 ال  ة الغربية، وتنامى فيع عدد المستوطنين في هله المناطق؟ 

هل نان ال لسطينيون يجدلون الددف الندائي للتوس  االستيطاني، أ  نانوا يعلمون للك  -3
 ويتغافلون عشنل متعمد؟

لمستوطنين العدواني، لمالا ل  يتحرنوا طوا  السنوات إلا نان ال لسطينيون يدرنون هدف ا -4
 الما ية عشنل فاعل وموج  وراد  للتوس  االستيطاني؟

هل من عالقة وثيقة بين التوس  االستيطاني وبين شعور المستوطنين عاومن والددوء السائد على  -5
 أرض ال  ة الغربية جراء التعاون اومني؟

ياسة ال لسطينية العامة القائمة على الم او ات م  اإلسرائيليين هل من عالقة وثيقة بين الس -6
 وبين تنامي عدد المستوطنين واست راده  عاورض؟
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هل القيادة ال لسطينية الراهنة عوعلى مستوياتدا تتحمل المسئولية عما وصل إليع حا  اورض  -7
لثاني من القيادة ال لسطينية واإلنسان في ال  ة الغربية، أ  أن المسئولية تق  على عاتق الصف ا

 اللي ل  يعترض على قرارات القيادة، ول  يناقى آثارها السلبية؟
وأخيرًا: إن تحميل المسئولية والمحاسعة هي الخطوة اوولى على الطريق الصحيح لمواجدة التوس  
 االستيطاني، ومحاربة مشاري     ال  ة الغربية، ودون للك، فالشعب ال لسطيني يرعى عشب

 اووها ، في الوقت اللي يشرب فيع المستوطنون حليب اورض.
 2/5/2016، فلسطين أون الين

 

 وحربها "القانونية" على المقاومة  "إسرائيل" .58
 د. صالح النعامي

ل  تكتف  إسرائيلأ عاإلجراءات القمعية المتمثلة في اإلعدامات الميدانية واالعتقاالت وتدمير المناز   
ت الجماعية، بل تلجو عشنل واس  إلى سن التشريعات القانونية التي تزيد من ونل أشنا  العقوعا

هامى المناورة المتا، أما  دوائر صن  القرار في  تل أبيبأ لتكثيف القم  وزيادة ال غط على 
 ال لسطينيين لوقف عمليات المقاومة.

ود االحتال  ومستوطنيع فنظرًا لمشارنة أعداد نبيرة من القاصرين في تن يل عمليات الطعن  د جن
في بداية االنت ا ة الحالية، فقد قدمت وزير الق اء إياليت شاكيد مشرو  قانون يجيز تقدي  اوط ا  
اللين بلغوا من العمر اثني عشر عامًا لمحاك  اعتيادية ووقف أي تعامل قانوني أو أمني يراعي 

 نوند  أط ا .
ن التشري ، نما أقر عالقراءتين اوولى والثانية في البرلمان؛ وت  إقرار القانون في اللجنة الوزارية لشؤو 

 حي  من المتوق  أن يحصل على أغلبية الكبيرة عند طرحع للقراءة الثالثة.
ومن أجل م اع ة ال غو  على ال لسطينيين وردعد  عن ممارسة أي شنل من أشنا  المقاومة، 

مشرو  قانون تقد  عع الوزير اللينودي يريف لي ين، ولو القاء الحجارة، فقد أقرت الحنومة اإلسرائيلية 
ويق ي عحرمان من يدان برشق الحجارة من إمنانية الحصو  على رخصة سياقة عادعاء  أن من 

 ينتدك حقو" المسافرين على الطر"، ال يحق لع الحصو  على رخصة لقيادة السيارة .
رمان العائالت ال لسطينية التي تحمل وقد  وزير التعلي  ن تالي بنات مشرو  قانون يدعو إلى ح

الدوية اإلسرائيلية من مخصصات ال مان االجتماعي في حا  شارك أحد أفرادها بتن يل أي عملية 
 من عمليات المقاومة.
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و من ما وصف في  إسرائيلأ بر  الثورة التشريعية  لمواجدة انت ا ة القدس، بلور عدد من النواب 
انون يق ي بإغال" المساجد في ال  ة الغربية، في حا  ثبت أندا من االئتالف الحاك  مشرو  ق

  تحرض على اإلرهاب .
وال يقتصر دع  مشرو  القرار من اوحزاب الدينية واليمينية في البرلمان والحنومة، بل أيده أي ًا 
نواب من حزب  نلنا ، اللي يمثل  الوسط . ويدعو مشرو  القانون إلى سد منافل المساجد التي 
يسجل فيدا أي مظدر من مظاهر  التحريض  على اليدود عمنععات من اوسمنت، حي  يشدد على 
أن التصدي للمساجد يعد  توجدًا إسرائيليًا لمعالجة خطر اإلرهاب من الجلور وليس معالجة 

 عر ية . 
 ومما يدلل على محاولة توظيف هجمات عاريس وبرونسل في تبرير هلا المشرو ، جاء في توطئتع:
 نحن مطالبون عون نقد  على ما أقدمت عليع الحنومة ال رنسية مؤخرًا من اتخال قرارات بإغال" 
المساجد التي تحرض على اإلرهاب، ومشرو  القانون اللي يلز  بإغال" المساجد التي يت  فيدا 

مثل ماكنة التحريض يعد إسدامًا إسرائيليًا في الحرب العالمية على اإلرهاب؛ المساجد نانت وستعقى ت
 الدعاية العربية اوكثر خطورة، إندا البيئة الحا نة لإلرهاب وحان الوقت لمعالجة هلا التدديد 

الم ارقة أن اللي قد  مشرو  القانون هو النائب بتسال  سموطريتى هو أكثر نواب البرلمان  
واعشة، ظل سموطريتى تحري ًا على اإلرهاب والقتل. فمنل أن قا  اإلرهابيون اليدود بإحرا" عائلة د

 يرفض اعتعار هله الجريمة عماًل إرهابيًا بل  نتاف اإلحعا  الناج  عن اإلرهاب ال لسطيني .
وقا  في أكثر من مناسعة إنع يتوجب إطال" النار على رؤوس ال لسطينيين ليس فقط اللين 

 ثل هله ال عل .يداجمون اليدود  بل أي ًا يجب استدداف من تدور الشبدات حو  نيتع القيا  عم
ويدلل مشرو  القانون على االزدواجية التي تتعامل بدا  إسرائيلأ، حي  أن وزارتي التعلي  والرفاه 
االجتماعي واوديان تقدمان مساعدات عمئات اآلالف من الدوالرات سنويًا لمدرسة   عود يوسيف 

يديرها هو الحاخا  إسحا"  حاي  في مستوطنة  يتسدار  القريعة من نابلس، على الرغ  من أن اللي
شابيرا اللي ألف  مصن ًا فقيدًا  يعدد المسوغات  الشرعية  التي ت رض على اليدود قتل الر   من 

 العرب.
و من  الثورة القانونية  التي تعشر بدا  إسرائيلأ، قد  عدد من النواب مشرو  تعديل على القانون 

 إسرائيلأ و مواطنيدا ، عحي  ت اعف العقوعة خمسة المتعلق ععقوعة اوطراف التي توجع تدديدات لر
 أ عاف.

وحسب المشرو  المتبلور فإنع سيصدر حن  عسجن المدددين لخمسة عشر عامًا بد  ثالثة أعوا  نما 
 هو سائد حاليًا، حتى لو ل  يترتب على التدديد أي فعل.
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العجز في و   حد لدله  قصارى القو ، عسبب الطاع  العنصري وال اشي للكيان الصديوني، ونتاف
االنت ا ة، فإن التشريعات والقوانين تصعح وسيلة قتالية مشروعة في الحرب على ال لسطينيين من 

 أجل احتواء المقاومة ال لسطينية.
 2/5/2016، ، فلسطيننت الرسالة

 
 المساعدات األمريكية تمنعاختالفات  8 .59

 عاموس يدلين
ستعداد لتوييد ات ا" ععيد المدى يزيد عشنل نبير المساعدات سناتورا، اللين يبدون اال 83رسالة الر

اومنية إلسرائيل، هي خطوة مدمة لمجرد نوندا من الحزبين، وتعنس التوييد الواس  إلسرائيل في 
مجلس الشيوخ. وم  للك، فقد رفعت الرسالة إلى العح  الجماهيري االختالفات بين الدولتين في هله 

 د  أن االختال  ال يترنز على حساعات اورقا ، بل في الرؤية االستراتيجية المسولة. من المد  أن ن
للتدديدات في الشر" اووسط، في فنر وتقديرات ومواقف الدولتين. وهاك  االختالفات المرنزية 

 الثمانية:
ي . االختالف في الرؤية االستراتيجية: في فنر إسرائيل، فإن االت ا" م  إيران مس أمندا وعالتال1

يجدر عالواليات المتحدة، التي قادت االت ا"، أن تساعدها على مواجدة ما فيع من مخاطر. ومن 
 الجدة اوخرى، ترى إدارة أوعاما في االت ا" إنجازا استراتيجيا سيقلص التدديد النووي على إسرائيل.

ة الجواب اوف ل . االختالف االيديولوجي: ترى اإلدارة في الواليات المتحدة في المسيرة السلمي2
ومن إسرائيل، بينما ترى إسرائيل مخاطر أمنية مدمة ستنشو عاللات في أعقاب ات ا" السال   أوسلو 
وغزة في الخل يةأ. إ افة إلى للك، تشنك اإلدارة في تماثل القي  والمصالح التي شنلت أساسا 

 للمساعدة السخية إلسرائيل في السنوات الما ية.
وقعات: توقعت إسرائيل زيادة مليار دوالر في السنة على اوقل في المساعدات. . االختالف في الت3

في المئة. وحقيقة أن العالوات التي  20مليار نزيادة بنسعة  3.7أما اإلدارة فتعرض ارت اعا إلى 
خصصدا الكونغرس والمعدة للدفا   د الصواريخ أدخلتدا اإلدارة في أساس المساعدات، تجعل 

مة هامشية عمليا. وتطلب اإلدارة من إسرائيل التزاما ععد  طلب عالوات خاصة من العالوة العا
الكونغرس تتجاوز المساعدات التي يت ق عليدا. أما إسرائيل فترى في حقدا في التوجع إلى الكونغرس 

 مرونة ال يجوز لدا أن تتخلى عندا.
حدة: تشير اإلدارة إلى التقليص في . االختالف في فد  القيود المالية في ميزانية الواليات المت4

لى الصعوعة في تقدي  المساعدات اومنية لحل اء آخرين  إسرائيل تتلقى أكثر من  ميزانية البنتاغون وا 
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نصف المساعدات الخارجية اومرينيةأ. أما إسرائيل عالمقابل فتشير إلى التوييد االستثنائي لدا في 
لى المناف  اومنية للواليا  ت المتحدة ننتيجة لتعزيز قوتدا.الكونغرس وا 

. االختالف في تقدير سياسة اإلدارة التالية: تشير إدارة أوعاما إلى المصاعب التي ستكون لكل 5
لزيادة المساعدات إلسرائيل، وتشير إلى تصريحات  –جمدورية نانت أ  ديمقراطية  –إدارة مستقبلية 

لعسنرية من الواليات المتحدة أن تدف  مقابلدا  ترامب حو  أن  على الدو  التي تتلقى المساعدات ا
نمثا  على للك. أما في إسرائيل المقابل، فيقدر الكثيرون أن نل إدارة مستقبلية تقريعا ستغير 
الموقف السلبي ووعاما تجاه الشر" اووسط وسترى في تعزيز إسرائيل جزءا ال يتجزأ من هله 

 االستراتيجية.
الداخلية للرزمة: منل إلغاء مشرو  طائرة هل ي في نداية الثمانينيات . االختالف حو  الترنيعة 6

سمح إلسرائيل عون تستبد  نحو رب  الما  الدوالري عالشينل لغرض مشتريات من الصناعات اومنية 
ن  اإلسرائيلية سبق أن ت ررت. أما اإلدارة فتؤيد إلغاء هلا الترتيب في رزمة المساعدات، حتى وا 

مليارات  3ويدور الحدي  عن مس شديد عالصناعات اومنية المحلية وعبء عمقدار نان عالتدريج. 
 شينل على ميزانية الدفا .

. الربط عالمو و  ال لسطيني وبإر  الرئيس: يخشى نتنياهو من أنع إلا منح أوعاما فرصة ون 7
ومر سيسدل على يثبت مرة أخرى توييده اللي ال جدا  فيع ومن إسرائيل من خال  االت ا"، فإن ا

 اإلدارة العمل في الساحة ال لسطينية حتى في موا ي  ال يوجد فيدا ات ا" م  إسرائيل.
. االختالف في مو و  الثقة الشخصية: العالقات بين أوعاما ونتنياهو تعاني من نقص أساسي في 8

م  إيران. ويجعل الثقة نشو م  السنين وبل  لروتع في المواجدة بين الرجلين ععد االت ا" النووي 
انعدا  الثقة صععا على قدرة الزعيمين في الوصو  إلى لقاء قمة يحسمان فيع المسائل المرنزية 

 للمساعدات اومنية.
ندجا جديا حيا  اإلدارة وأدارت نت ا عاردة لالقتراحات  2015لقد اتخلت حنومة إسرائيل في صيف 

ة من االت ا" م  إيران. اما رفض العح  م  اومرينية إلعطاء جواب أمني شامل للمخاطر الناعع
وزير الدفا  في مو و  التعويض إلسرائيل قبل إقرار االت ا" والتصويت عليع، ونلا الخطاب 

 االست زازي في الكونغرس، فقد أ ع ا موقف إسرائيل جدا.
ل تجد إسرائيل ن سدا في عح  أحادي الععد عن المساعدات وليس في عح  شامل في جملة المسائ

المدمة ومندا، وللك أما  إدارة مصاعة وأكثر تصلعا في مواق دا. نوصي عاستئناف االتصاالت م  
اومرينيين للوصو  إلى توافقات شاملة في الموا ي  اومنية، وعلى رأسدا الجواب على التدديد 

يل في اإليراني طويل المدى، الح اظ على الت و" النوعي اإلسرائيلي، رف  مستوى منانة إسرائ
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موا ي  االستلدا  االيديولوجي واالستخعاري وات ا" أمني يزيد المساعدات إلسرائيل عشنل حقيقي 
وليس رمزيا، ال يمس عصناعاتدا اومنية ويحافظ على حقدا في طلب عالوات من اإلدارة التالية 

بية أخرى في والكونغرس، إلا ما تجسدت التوقعات المتشائمة عن تعزز إيران، داعى أو انعطافة سل
 المنطقة.

 يديعوت أحرونوت
 3/5/2016، الغد، عم ان
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