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 جنوب غرب رام هللاإصابة ثالثة جنود واستشهاد المنفذ بعملية دهس  .1
عامًا(، مساء أمس، فيي  36مندوبو األيام، وكاالت: استشهد الشاب أحمد رياض عبد العزيز شحادة )
غربيي لمدننير رام  ، بينن أعقاب إطالق جنود االحتالل النار عليه وهو بداخل سيارته عنيد الميدخل ال

والشيهند هيو مين مخييم يلنيديا وهيو  بلدة بنتونيا وعنن عريي  ريرب رام  ، بيدعوه دهيس  ال ير جنيود.
 يقطن مدننر بنتونيا.

ويالت مصادر إسرائنلير إن  ال ر جنود أصنبوا بجراح ميا بينن متوسيطر إليي خطنيرة، هعيد دهسيهم مين 
المقامير عليي أرا يي يريير  ،جنوب ررب رام   "دولنب"نر يبل مواطن فلسطنني، هالقرب من مستوط

 دنر بزيع القريهر.
ويد يكون المواطن ييام بيدهس الجنيود ال ال ير هيالقرب مين مسيتوطنر دولنيب هشيكل "ويال شهود عيان: 

متعمد، وفر من المكان هشاحنته متوسطر الحجم، أو ربما أنه فوجئ هالجنود ال ال ر في طريقه، فوييع 
 ."ر عادي، إال أنه فر من المكان في محاولر للهرب نحو رام   خوفًا علي حياتهحادث سن

وأكييد شييهود عيييان، أن يييوات كبنييرة ميين جييي  االحييتالل طيياردت الشيياب، فيمييا اليتييه يييوات أخييره ميين 
المقييام  17أمكنيير أخييره، ونصييبت أمامييه حيياجزًا، وأطلقييت نحييوة الرصييا  هغييزارة، هييالقرب ميين حيياجز 

 بنتونيا، وهو الطريق المؤدي إلي بنتونيا ورام   أي ًا. عند مدخل بلدة
وعقب إصاهر الشاب وهو داخل الشاحنر، يام الجنود هسيحهه مين داخلهيا وألقيوة عليي األرض، وأطلقيوا 

 عليه الرصا ، وأهقوة ننزف علي األرض، ولم نتم تقديم العالج الطبي له.
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سيييدة، يبيييل أن تقيييوم ييييوات االحيييتالل بنقيييل وأصييينب الشييياب هعيييدة رصاصيييات فيييي أنحييياء مت ريييير مييين ج
 الج مان إلي جهر مجهولر، حنث و ع داخل جنب عسكري وأجلي من المكان.

ومنعت يوات االحتالل سيارات اإلسعاف التاهعر لجمعير الهالل األحمر ال لسيطنني مين تقيديم العيالج 
ميين مكييان استشييهادة، الطبيي للشيياب المصيياب، وكمييا جييرت عليييه العييادة، ومنعيتهم حتييي ميين االيتييراب 

 وأبلغ الجنود  هاط اإلسعاف أن الشاب يد ارتقي شهندًا.
، فيي "شيمال ريرب رام   إسيرائنلنننالمهاجم صدم هسيارته  ال ير " أنوجاء في بيان لجي  االحتالل 

 .أشهرمن سهعر  أك رالهجمات المستمرة منذ  إطارهجوم جدند في 
 ."مقتله إلي أدهالنار هاتجاة المهاجم ما  وأطلقتاشر القوات ردت علي التهدند المه" أن وأ اف
يكشي  مزييدا مين الت اصينل حيول  أنالمستشي ي للعيالج، دون  إلييال ال ر نقليوا  اإلسرائنلننن أنوتاهع 
المصيييابنن الجنيييود خطنيييرة  أحيييد إن جيييروحياليييت  لإلنقييياذمنظمييير نجمييير داود الحميييراء  أن إال حيييالتهم.
ر إن يييوات كبنييرة ميين الجييي  وطييوايم اإلسييعاف التاهعيير لنجميير داوود ويالييت مصييادر إسييرائنلي للغاييير.

الحمراء هرعت إلي المكان لنقيل الجنيود الجرحيي إليي مسيتوطنر دولنيب المجياورة ومين هنيا  تيم نقلهيم 
 المستش ي. إليفي طائرة مروحير 

هعد عدة ومساء أمس، سلمت سلطات االحتالل، ج مان الشهند شحادة إلي الجانب ال لسطنني، وذل  
وتم تسليم ج مان الشهند من داخل معتقل عوفر المقام علي أرا ي بنتونيا إلي  ساعات علي إعدامه.

 سيارة إسعاف فلسطننير، ومن  م تم نقله إلي مجمع فلسطنن الطبي.
 4/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 اقات الموقعةبعد رفضها تطبيق االتف "إسرائيل"السلطة توقف اللقاءات األمنية مع عريقات:  .2

أعلن أمنن سر اللجنر التن نذير لمنظمر التحرير صائب عريقات أمس، انتهاء : ك اح زبون  - رام  
جواها وا حا من  اللقاءات ال نائير مع الجانب اإلسرائنلي دون أي ات اق، يائال إن ال لسطننننن تسلموا

التوي  عن ايتحام المناطق ال لسطننير  اإلسرائنلننن هعدم االلتزام هاالت اييات، في إشارة إلي رفض
علي حرير العمل في تل  المناطق. ويال عريقات إن  التي تقع تحت سيطرة السلطر، واإلصرار

 اللجنر التن نذير لمنظمر التحرير ستقرر )النوم األربعاء( طبيعر الرد علي الموي  اإلسرائنلي.
لرسائل اإلسرائنلير وا حر في هذا المجال ويالت مصادر فلسطننير مطلعر لي"الشرق األوسط" إن ا
"منظمر التحرير ستصادق علي التوصيات  منذ بدء الم او ات األمنير وحتي آخر لحظر. وأ افت:

 هقطع العالير األمنير مع إسرائنل فورا". لكن المصادر تعتقد أن التطبنق سنبدأ هشكل متدرج.
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اءات ال نائير، وسنتهعه وي  أي لقاءات وأ افت المصادر: "البداير هي اإلعالن عن وي  اللق
وأكدت المصادر أن السلطر تنطلق من يناعر يوير هأن مواصلر  أمنير،  م وي  التعاون األمني".

 تطبنق التزاماتها في الويت الذي ترفض فيه إسرائنل تطبنق ما علنها ورف ها كذل  المهادرة
ونها سلطر هال سلطر أمنير أو إدارير وستصهح ال رنسير، يعني أن السلطر توافق علي األمر الوايع ك

ال لسطنني محمود عهاس الذي نؤمن  مهمتها شرطيا عند إسرائنل، وهو األمر الذي نرف ه الرئيس
 هأن السلطر وجدت بهدف نقل ال لسطننننن إلي الدولر.

 4/5/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 اهو ويؤيد انتفاضة خالية من العسكرةال يريد لقاء نتني عباس: الثانية اإلسرائيلية القناة .3
ب ت القناة العبرير ال انير، مساء اال ننن، تقريرا خاصا نتحدث عن الرئيس  :ترجمر خاصر - رام  

محمود عهاس وسياساته تجاة الق ايا الصراع مع االحتالل اإلسرائنلي، وكذل  حول الو ع الداخلي 
 في أركان السلطر وفتح والعالير مع حماس.

هحسب التقرير الذي أعدة ويدمه مسؤول الشؤون العربير في القناة ال انير انهود إيعاري، فإن الرئيس و 
عهاس يال في لقاء سابق مع ذات القناة وكذل  في لقاءاته الصحافير والسياسير هأنه نررب في لقاء 

ربنن منه وكذل  رئيس الوزراء اإلسرائنلي بنيامنن نتنياهو، لكنه في الغرف المغلقر نتحدث للمق
 ألشخا  في المعار ر اإلسرائنلير أنه ال نررب في لقائه وال يأمل في أن تتغنر سياسات نتنياهو.

ووفقا إليعاري فإن الرئيس عهاس نناور في سياساته ويحاول التمل  من كل ال غوطات التي 
 نتعرض لها من أطراف أمنركير ورربير.

عهاس يمل  رؤير للوايع الحالي دون  إنعهاس يالت له  وحسب ايعاري فان جهات مقربر من الرئيس
خطر عمل وا حر الستئناف الم او ات في ظل الو ع الحالي. وأن أبو مازن نؤيد االنت ا ر 

 الشعبير وعمليات الطعن لكنه نرفض عسكرة االنت ا ر هاستخدام األسلحر.
عرض أفكارا لالت اق لحل الصراع  ويقول إيعاري أن رئيس الوزراء اإلسرائنلي السابق أنهود أولمرت

علي أبو مازن الذي يال له سأرد علي   م تجاهله مع الرئيس األمنركي هارا  أوهاما، األمر الذي 
مقتنعنن أن عهاس ال نررب في التوييع علي ات اق وهو في سدة  إسرائنلهات فيه السياسنون في 

 الحكم.
ري إلي أن أبو مازن عمل علي إهعاد دحالن من وحول العاليات ال لسطننير الداخلير، أشار إيعا

الساحر ال تحاوير ومن السلطر ال لسطننير وواصل العمل  دة بإهعاد حل ائه أم ال ياسر عبد ربه 
وسالم فياض بهدف إ عافهم، ويرب شخصيات أمنير إلي جانهه منها ماجد فرج وزياد هب الريح 
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 يه حتي من فصائل منظمر التحرير ومن ييادات ونجليه ياسر وطارق، وال نتواني في مهاجمر معار 
 فتح الكهار إليمانه هأفكار معننر.

ويره إيعاري أن الرئيس محمود عهاس سيستمر في حكم السلطر ال لسطننير هالررم من تهدنداته 
هاالستقالر. مدعيا أن هنا  انخ ا ا في شعبنته وسط مطالهات له هاالستقالر، في المقابل هنا  

 عبير األسنر القيادي في فتح مروان البررو ي.تصاعد في ش
وعن عاليته مع حماس، فيقول إيعاري أن أبو مازن ال نررب أن يكون مقاول بناء لده الحركر التي 
تهسط سيطرتها علي رزة وأنه نرفض زيارة رزة ررم دعوات حماس له وسيعمل علي فرض شروطه 

 علي حماس.
 3/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 : إجراء االنتخابات المحلية بموعدها في تشرين األول القادمالفلسطينية الحكومة .4

رام  : يّرر مجلس الوزراء إجراء انتخاهات الهنئات المحلير في موعدها المقرر في تشرين األول 
المقبل، وذل  بتكلن  وزير الحكم المحلي حسنن األعرج هالتنسنق مع لجنر االنتخاهات المركزير 

 ح نر، وا عداد المطلوب، إلجرائها في موعدها.للت
وأو ح المجلس خالل جلسته األسبوعير التي عقدها أمس في مدننر رام  ، برئاسر رامي الحمد   
أنه تم تدارس توصير األعرج هاستحقاق إجراء انتخاهات الهنئات المحلير، والتي تنتهي دورتها الحالير 

ي، مؤكدا الدور المهم والحنوي الذي تلعهه هنئات الحكم المحلي، في تشرين األول من العام الجار 
 و رورة إجراء هذة االنتخاهات كحاجر وطنير.

من جانهه رحب الدكتور حنا ناصر رئيس لجنر االنتخاهات المركزير، هقرار مجلس الوزراء، أمس، 
 .إجراء انتخاهات الهنئات المحلير في موعدها المقرر في تشرين األول المقبل

وأكد ناصر في بيان صحافي صدر عن اللجنر أمس، أن لجنر االنتخاهات جاهزة من الناحير ال نير 
إلجراء االنتخاهات في الموعد الذي يحددة مجلس الوزراء، وفق المدد القانونير التي ن  علنها يانون 

 .2005( لسنر 10انتخاب مجالس الهنئات المحلير ريم )
  4/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 : اعتقال خلية تهدف لإلخالل باألمن العام في غزةغزةوزارة الداخلية في  .5

المتحدث هاسم وزارة الداخلير واألمن  ، أنرزة، من 3/5/2016وزارة الداخلية الفلسطينية، ذكر مويع 
ويال  الوطني أ. إياد البزم كش  عن اعتقال خلير تهدف لإلخالل هاألمن واالستقرار في يطاع رزة.
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إن "األجهزة األمنير ألقت القهض مؤخرًا علي خلير تهدف للقيام  –في تصريح صح ي  –م البز 
هأعمال تخل هاألمن العام وتمس هحالر االستقرار في يطاع رزة"، الفتًا إلي أنه تم إحالر المتهمنن 

 إلي النياهر العسكرير وفق القانون.
)مروة المصري( من يبل النياهر العسكرير وأ اف البزم أنه تم في ويت سابق اإلفراج عن المواطنر 

 هك الر مالير وشخصير لحنن المحاكمر.
لمراسل  أفادت مصادر مطلعرمن رزة، أن  ،3/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالموأ اف 

"المركز ال لسطنني لإلعالم" أن األجهزة األمنير هغزة، نجحت في ت كي  خلير أمنير أشرف علي 
األمن الساهقنن في ال  ر الغربير، وأن الخلير سجلت فندنو هاسم تنظيم داع  تشكنلها أحد مسؤولي 

حمل تهدندات متعددة لمحاولر توريط رزة، ف اًل عن اإلعداد والتح نر لعمليات فلتان أمني 
 هالقطاع. 

وذكرت المصادر أن العدند من األشخا  معتقلون علي هذة الخل ير، وهع هم يعمل في األجهزة 
لتاهعر للسلطر هال  ر، أحدهم رتبته عقند، وآخر رتبته مقدم، وأنهم تلقوا أسلحر وأمواال األمنير ا

وسجلوا هال عل ال ندنو هاسم داع ، الفتا إلي أن اعتقال الخلير بدأ مطلع شهر مارس/ آذار، 
 وتكش ت خنوطها هالكامل خالل األسابيع األخنرة.

 
 تين وتحديها لإلرادة الدولية في تدمير حل الدول ماضية "إسرائيل"المالكي:  .6

يال وزير الخارجير رياض المالكي إن فلسطنن ما زالت بندا دائما علي جدول أعمال األمم : دكار
المتحدة منذ إنشائها، وهذة الحالر ال ريدة من نوعها ليست امتياز، بل هي إشارة علي عدم يدرة 

عادل ودائم لهذا الصراع من خالل إنهاء المجتمع الدولي علي اتخاذ القرارات الالزمر لتحقنق حل 
 االحتالل اإلسرائنلي.

وأ اف المالكي في كملته خالل أعمال المؤتمر الدولي المعني هق ير القدس الذي تنظمه لجنر 
األمم المتحدة المعنير هحقوق الشعب ال لسطنني رنر القابلر للتصرف ومنظمر التعاون اإلسالمي، 

نوم ال ال اء، أن الدولر الوحندة التي تدمر خيار حل الدولتنن علي  في العاصمر السنغالير دكار،
هي إسرائنل، وهي بذل  تدمر أي فرصر لتحقنق السالم في المنطقر، متحدير بذل   1967حدود عام 

وأعلن دعم دولر فلسطنن ألي مهادرة سالم  اإلرادة الدولير وعلي حساب وحقوق الشعب ال لسطنني.
 علنها دوليا. تستند للشروط المت ق
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ويال المالكي إن جدار ال صل العنصري والمستوطنات ما زلت تبني هسبب عدم تحمل المجتمع 
الدولي لمسؤولياته، مشددا علي أهمير أن نتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته اتجاة إرهاب المستوطننن 

 والجمعيات االستيطانير.
 3/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لوقف التصعيد اإلسرائيلي بحق اإلعالم الفلسطيني عاجلعشراوي تدعو لتدخل  .7

دعت رئيسر دائرة ال قافر واإلعالم في منظمر التحرير ال لسطننير حنان عشراوي، نوم : رام  
 اإل ننن، الهنئات الدولير، واالتحاد الدولي للصح ننن، واتحاد الصح ننن العرب، إلي التدخل العاجل
لردع ومحاسهر سلطات االحتالل اإلسرائنلي، ومساءلتها علي تصعندها الملحوظ  د اإلعالم 
ال لسطنني في مخال ر متعمدة للقواننن والموا نق الدولير التي تك ل حرير الصحافر واإلعالم والتعبنر 

 عن الرأي.
 2/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "حمام الدم" في حلب وقفى بحر يدعو إلأحمد  .8

دعا أحمد هحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي ال لسطنني، في يطاع : رزة/عال عطا 
رزة، إلي وي  "حمام الدم" في مدننر حلب السورير، التي تتعرض لقص  عنن  من يبل طائرات 

 النظام منذ أيام، أس ر عن سقوط مئات ال حايا.
في حركر "حماس"، في بيان صح ي نشر نوم ال ال اء، تلقت وكالر ودعا هحر، وهو ييادي 

 "األنا ول" نسخر منه، إلي تجننب المدنننن األبرياء "ويالت الحرب والصراع الدامي".
سالمي ودولي يوي و ارط بهدف إيقاف المذاهح وحمامات  وشدد علي وجوب "بلورة موي  عربي وا 

 الدم" في المدننر.
بي" ال مهاالة" المحيط اإليليمي والدولي تجاة " نزي  الدم في سوريا"، م ي ا إنه وانتقد هحر ما وص ه 

 يعبر عن "الوحشير ال كرير وال قافير والسياسير للمنظومر الدولير التي ترفع شعارات الديمقراطير".
 3/5/2016، ، أنقرةللنباء األناضولوكالة 

 
 لمهنية على مجلس لمقاطعة منتجات االحتاللالنقابات ا وتجمعوزارة الثقافة بين غزة: اتفاق  .9

ات قت وزارة ال قافر وتجمع النقاهات المهنير في رزة اال ننن علي تشكنل مجلس وطني لمقاطعر : رزة
 منتجات االحتالل ونشر  قافر المقاطعر في المجتمع.
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لمجلس هي ويال وكنل مساعد وزارة ال قافر سمنر مطنر إّن المسئولير التي تقع علي عاتق هذا ا
 مسئولير وطنير هحتر سيشار  فنها كافر أطياف الشعب دون تمننز.

وأ اف مطنر أّن مقاطعر منتجات االحتالل هي إحده أدوات المقاومر  د االحتالل، حنث أن 
 ع  االيتصاد اإلسرائنلي سيساهم في إ عاف القوة العسكرير المستخدمر في يتل الشعب 

 ال لسطنني.
اهات المهنير سائد عاي  فأكد علي  رورة تظافر الجهود للوصول إلي الهدف أما رئيس تجمع النق

 المنشود وهو مقاطعر منتجات االحتالل وتطوير المنتج الوطني.
وايترح عاي  مشاركر الوزارة والتجمع في الو يقر التي يدمت للوصول إلي جمع عدد كبنر من 

 التوييعات من أطياف الشعب ال لسطنني في رزة.
 2/5/2016، الصحافة الفلسطينية )صفا( وكالة

 
رسال تهديدات لمصر يوجهها الطيراوي  من خالل اغتيال قيادات فتح ة لشيطنة غزةيالبردويل: خل .11  وا 

صييالح البردوييل عيين تمكين أجهيزة األميين فيي يطياع رييزة مين  ييهط  كشي  القييادي فييي حركير حمياس
رسيييال تهدنيييدات لمصييير خليييير تهيييدف إليييي شييييطنر يطييياع ريييزة مييين خيييالل ارتييييال يييييادات فت حاويييير، وا 

 وعهاس هاسم تنظيم الدولر اإلسالمير يقودها ع و اللجنر المركزير ليحركر فتح توفنق الطنراوي.
ونقلت وكالر شهاب ال لسيطننير عين البردوييل يوليه أميس اال نينن إن الخليير ت يم أع ياء سياهقنن فيي 

 تنظيمات منظمر التحرير وموظ نن لده السلطر.
ل فييي حييوار خييا  مييع وكاليير شييهاب إن مهميير الخلييير تن نييذ ارتييياالت  ييد أع يياء ميين ويييال البردوييي

حركيير فييتح، ميين بنيينهم أحمييد نصيير ومييأمون سييويدان وجمييال كانييد وعميياد ا رييا، وجميييعهم محييافظون 
عنيينهم الييرئيس ال لسييطنني محمييود عهيياس فييي يطيياع رييزة، هاإل ييافر إلييي تصييوير فنييدنوهات إلرسييال 

 صري ومحمود عهاس هاسم تنظيم الدولر.تهدندات إلي النظام الم
وأ ييياف البردوييييل أن "هيييذة الخليييير تتلقيييي األميييوال مييين الطنيييراوي لتيييتمكن مييين تيييأمنن األسيييلحر وكيييل 

وأشار أن هذة الخليير ياميت بإنتياج عيدة مقياطع مصيورة تحميل تهدنيدات لمصير وحمياس  احتياجاتها".
لها إليي المخييابرات األمنركييير لالطييالع وشخصييات فييي يطيياع ريزة وأرسييلتها للطنييراوي اليذي بييدورة أرسيي

علنهيييا، مبننيييا أن هيييدف الخليييير خليييط األوراق وجليييب العيييداء ال لسيييطنني واإليليميييي لقطييياع ريييزة تحيييت 
كميييا أو يييح البردوييييل أن حمييياس هصيييدد إرسيييال اعترافيييات  مسيييمي تنظييييم الدولييير ومكافحييير اإلرهييياب.

راوي، مشييددا علييي أن حركتييه أع يياء الخلييير إلييي الييرئيس عهيياس وهعييض الييدول لكشيي  مخطييط الطنيي
أن الخليير الم يبوطر تيأتي هعيد أشيهر مين  إلييوأشيار  ستقطع أي ند تحاول العبث هيأمن يطياع ريزة.
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 هط خلير كانت تهيدف لتن نيذ ارتيياالت  يد يييادات فيي حركير حمياس، عليي رأسيها إسيماعنل هنيير 
لييي يطيياع رييزة كييان هموافقيير نائييب الييرئيس المكتييب السياسييي للحركيير، منبهييا إلييي أن العييدوان األخنيير ع

 ييادات متن ذة في السلطر.
 3/5/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 اإلسالمبمثابة الدفاع عن  إيرانالدفاع عن  يعد   شلح: األنباء اإليرانيةوكالة  .11

)الحركر( تعتبر  أنرم ان عبد   شلح  اإلسالميالعام لحركر الجهاد  األمنن أكد أرنا:-طهران
 .اإلسالمهم اهر الدفاع عن  اإلنرانير اإلسالميرهورير الدفاع عن الجم

هاشمي رفسنجاني نوم  أكبر   آيرجاء ذل  لدي لقائه رئيس مجمع تشخي  مصلحر النظام 
أن  علي وتأكندةمع سماحته،  األخنرفي لقائه  اإلسالميرمقولر يائد ال ورة  إلياال ننن هطهران؛ الفتا 

 ."اإلسالمعن الدفاع عن فلسطنن هو الدفاع "
الساحر ال لسطننير يائال،  علي األخنرةالمستجدات  إلي اإلسالميالعام لحركر الجهاد  األمنن وأشار
ال رصر للكيان الصهنوني هأن يمارس ما يشاء من  أتاحت اإلسالميرالتحوالت في هعض الدول  إن

 .أحدنتعرض له  أنالجرائم هحق الشعب ال لسطنني المظلوم دون 
حنث السياسات المت اربر التي انتهجها المسؤولون في "الو ع الراهن في مصر؛  إلي وتطرق شلح

من الدول العربير لم ولن تدعم االنت ا ر  أيا إن هقوله:؛ مؤكدا "األخنرةهذا البلد خالل السنوات 
هي  اإلنرانير اإلسالميرالجمهورير  أنفي ظل هذة الظروف نالحظ  وتاهع: الشعبير في فلسطنن.

 ولر الوحندة التي تساند االنت ا ر وعوائل الشهداء.الد
المنازل  إعمار إلعادةاستعدادها  اإلنسانيروانطاليا من المشاعر  إنران أعلنت يقول:وم ي شلح 
 اإلنسانيرالترويج  د هذة المهادرة  إلي األعداءفيما يسعي  ،الشهداء ال لسطننننن ألسرالمنكوهر 
 وتسنيسها.

 3/5/2016، رناأ الرسمية، رانيةاإليوكالة األنباء 

 
 "إسرائيل"مع  األمنيةبقطع العالقة  باإلجماعفتح أوصت  الرجوب: مركزية .12

اللجنر  أنصرح اللواء جبريل الرجوب ع و اللجنر المركزير لحركر "فتح"  :خ نر أبومحمد  :القدس
 مع الجانب اإلسرائنلي. يراألمناللجنر التن نذير لمنظمر التحرير هقطع العالير لقرار  هاإلجماع أوصت
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ميع إسيرائنل، وييد  األمنييرويال الرجوب في حدنث خا  بي"القدس" مساء أمس، انيه تيم هحيث العاليير 
موييي   اتخيياذخييالل اجتميياع اللجنيير المركزييير برئاسيير الييرئيس محمييود عهيياس، ه ييرورة  إجميياعتبلييور 

 وا ح ال لهس فيه بخصو  العالير المختلر مع الجانب اإلسرائنلي.
"المركزيير"، جياء عليي  يوء تنكير االحيتالل اإلسيرائنلي  أع اءفي ص وف  اإلجماعهذا  أن وأ اف

لالت اييييات المويعيير، والييرد السييلبي للمطالهيير ال لسييطننير بوييي  االجتياحييات لمنيياطق )أ( ذات السيييادة 
اكييات االحييتالل ورنرهييا ميين االنته إلنهيياءال لسييطننير، وكييذل  وييي  االعتقيياالت وو ييع جييدول زمنييي 

 وااليتصادير. واألمنيرلالت اييات السياسير 
 األمنييريطع العالير  أهمهامجموعر من التوصيات، كان من  أصدرت"المركزير"  أنالرجوب  وأو ح

ويال الرجوب إن اللجنر المركزير نايشت الرفض اإلسرائنلي للمهادرة ال رنسير،  مع الجانب اإلسرائنلي.
 ا لير المناسهر إلنهاء االحتالل. نجادإوجددت ترحنبها بها، وه رورة 

 3/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 لتحضير إلجراء انتخابات الهيئات البلديةقرار حكومة التوافق ا رفضهاحماس تعبر عن  .13

كلييي  مجليييس اليييوزراء ال لسيييطنني، نيييوم ال ال ييياء، وزيييير الحكيييم المحليييي هالتنسييينق ميييع "لجنييير  رام  :
ييير ال لسييطننير"، للتح يينر إلجييراء انتخاهييات "الهنئييات البلدييير"، فييي الموعييد المحييدد، االنتخاهييات المركز 

 وهو ما رف ته حركر المقاومر اإلسالمير "حماس"، التي تسيطر علي يطاع رزة.
بدورها، أعلنت حركر حماس رف ها لقرار الحكومر المجلس، معتبرة إياة "إجراء رنر يانوني، ويعكيس 

 حالر الت رد". 
يحييي موسييي، القيييادي فييي الحركيير، فييي تصييريح خييا  لوكاليير "األنا ييول":" م ييل هييذة القييرارات ويييال 

 استهايير، وتكرس نهج الت رد، )...(، وتعمل علي عريلر المصالحر، والجهود المبذولر إلتمامها". 
وحّمييل القيييادي فييي "حميياس"، الييرئيس ال لسييطنني محمييود عهيياس، مييا وصيي ه بييي"اإلجراءات التييي تخلييق 

ويييال:" أي إجييراءات نجييب اتخاذهييا هييالتوافق، واإلجميياع  يييدا ميين االنقسييام فييي السيياحر ال لسييطننير".مز 
 الوطني، وليس هشكل من رد". 

 3/5/2016فلسطين أون الين، 
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 بانتفاضة القدس فلسطينيا   2,441واعتقال  إسرائيليا   34: مقتل "لشاباك"ا .14
أن انت ا يير القييدس التييي انييدلعت فييي تشييرين أول أظهييرت معطيييات أمنييير صييهنونير : القييدس المحتليير

عملييييييير مقاوميييييير  ييييييد يييييييوات االحييييييتالل  282، شييييييهدت تن نييييييذ 2015)أكتييييييوبر( ميييييين العييييييام الما ييييييي 
 ومستوطنيه.

وبننت المعطيات، التي صدرت عن جهاز األمن الصهنوني الداخلي )الشاها (، أن من بنن عمليات 
عمليييات تيييم  5عملييير دهيييس، و 29إطييالق نيييار، و عمليييير 82عمليييير طعيين، و 166المقاوميير تيييم تن نييذ 

 خاللها استخدام مواد مت جرة وعبوات ناس ر. 
 6صيهنونيا ميا بينن مسيتوطن وجنيدي، "ف يي خيالل العيام الحيالي ي تيل  34وأ اف الشاها  إنه تم يتل 

فيي خالل ال لث األخنر من العام الما ي )...(، هذا ويالحظ انخ اض كبنر  28نهود، هالمقابل ي تل 
 العمليات خالل ال ترة األخنرة، وررم ذل  ما زالت االستعدادات واالحتياطات حا رة ألي طارئ".

عمليير طعين ودهيس،  32عمليير، مين بنينهم  77وذكر الشاها  أنيه "منيذ بدايير العيام الحيالي تيم إحهياط 
عمليير  34عمليات هعبوات ناسي ر، و 10عمليات "انتحارير" وسهعر محاوالت خط  و 5وكذل  إحهاط 

 إطالق نار تم إحهاطها". 
مواطًنيييا اعتقلييوا منيييذ بدايييير االنت ا ييير،  2,441وفيمييا نتعليييق هاالعتقييياالت أكييدت معطييييات الشييياها  أن 

 مشنرة إلي أنه سنتم تقديم لوائح اتهام  دهم.
 3/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األمني التنسيقالنقسام ووقف القوى الوطنية في غزة تدعو إلى استراتيجية جامعة إلنهاء ا .15

رزة: أكدت ييادة القوه الوطنير واإلسالمير في يطاع رزة في ختام اجتماع لها لهحث آخير التطيورات 
 "فلسييييطننير جامعيييير "اسييييتراتنجيرالسياسييييير وي ييييايا الو ييييع الييييداخلي، علييييي  ييييرورة اإلسييييراع بو ييييع 

رورة المشييياركر ال اعلييير فيييي لمواجهييير جيييرائم االحيييتالل  يييد الشيييعب ال لسيييطنني، كميييا دعيييت إليييي  ييي
، وشييددت عليييي  يييرورة تطبنييق ييييرار المجليييس المركييزي، القا يييي هقطيييع كيييل "النكهييير"فعاليييات ذكيييره 

 أشكال العالير مع إسرائنل.
 "سياسر التصي ير والقتيل بيدم هيارد"من أجل التصدي أي ا لي  االستراتنجيروشددت علي  رورة و ع 

 .بإعدام أم حامل وأخنها كما حصل مؤخرا علي حاجز يلنديا العسكري 
نتنياهو التي ندور الحدنث حولها والمتم لر ه م األرا ي  بنيامننونددت هالخطر اإلسرائنلير لحكومر 

خاصر هعد محاولر الحيدنث عين  يم ه يهر الجيوالن السيورير المحتلير هشيكل  1967التي احتلت عام 
 نهائي هعد جلسر حكومر إسرائنل في هنا .
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ل أي يييا عليييي  يييرورة ت عنيييل كيييل أشيييكال المقاومييير  يييد االحيييتالل واسيييتيطانه وشيييددت يييييادة ال صيييائ
لمقاطعييير االحيييتالل وسييييحب  BDSاالسيييتعماري وحيييواجزة العسيييكرير ودعييييم حركييير المقاطعييير الدولييييير 

 االست مارات منه ومحاكمته علي جرائمه. 
خاصير فيي مدننير ونددت كذل  هأفعال االحتالل التي هدفت إلي تقنند دخول المسيحننن إلي الكنائس 

تنظييير بهيييالغ الخطيييورة إليييي االيتحاميييات المسيييتمرة للمسيييجد األيصيييي فيييي »القيييدس، وأكيييدت أي يييا أنهيييا 
محاولر ل رض وايع مين أجيل تقسييمه مسيتقهال وا ريالق الحيرم اإلبراهيميي الشيري  تحيت حجير األعيياد 

 «.النهودير
 4/5/2016القدس العربي، لندن، 

 
 حل  تنظيم أسرى حماس في سجن نفحة .16

أفادت مصادر من سجن ن حر، نوم ال ال ياء، أن أسيره حركير حمياس فيي السيجن أعلنيوا حيّل : رام  
التنظيم، هعد أن عادت إدارة السجن لسياسياتها االنتقاميير هحيق األسيره، إ ير مشيادة ويعيت بينن أسينر 
ميع  وأحد عناصر االحتالل، وذل  عقيب فتيرة هيدوء نسيبي أعقبيت ت اهميات توصيل لهيا أسيره السيجن

وتعني خطيوة حيّل التنظييم داخيل السيجن، أّنيه ليم يعيد هنيا  مسيؤول عين األسيره، وكيل أسينر  اإلدارة.
 نتحّمل مسؤولّير ن سه، وهي خطوة خطنرة وفق اعتهارات سلطات االحتالل.

وهحسب مصادر لصحي ر "القدس"؛ فإن هنا  تهدندات هأن نتم حّل "تنظييم حمياس" فيي هيايي سيجون 
تصييعندّير فييي ظييل إجييراءات إدارة السييجن هحييق األسييره، والتييي تمّ لييت أخنييًرا بنقييل االحييتالل، كخطييوة 

 أمنر الهنئر القيادير ألسره حماس، األسنر جمال الهور إلي سجن "إيشل" من سجن ن حر.
وأ افت المصادر، أنه تم إعالن حالر من االستن ار داخل السجن، هعد أن أييدمت اإلدارة عليي يطيع 

وذكيييرت مصيييادر خاصييير إلذاعييير صيييوت األسيييره، أن أسيييره الجهييياد  ن األسيييره.المييياء والكهربييياء عييي
اإلسالمي، يالوا إنهم لن يسمحوا إلدارة السجن هاالست راد هأسره حماس في سيجن ن حير، م يي ًر أنيه 
وفي الويت ذاته يعقد أسره فتح اجتماًعا لتدارس كي ير الرّد علي إجيراءات االحيتالل، وتن نيذ خطيوات 

 انبهم إسناًدا لهقير األسره داخل السجن الذي ي م أربعر أيسام خاصر هاألسره.احتجاجير من ج
 3/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نفاقلل استخدامها بزعم  تمنع إدخال مواد لصناعة األلياف الزجاجية لغزة "إسرائيل: "واال موقع .17

م منيع إدخيال ميواد تسيتخدم فيي صيناعر ذكر موييع واال العبيري، النيوم ال ال ياء، أن إسيرائنل تعتيز : رزة
 األلياف الزجاجير، بزعم استخدامها في بناء األن اق.
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سييمنت وت ييرر حميياس ميين الحاجيير لييه، لجييأ الجنيياح وهحسييب المويييع، فإنييه هعييد يييرار وييي  إدخييال اإل
 العسكري لحركر حماس الستخدام األلياف الزجاجير في بناء جدران األن اق.

يأتي في إطيار حيرب إسيرائنل  يد أن ياق حمياس التيي خصي  الكيونغرس  وأشار المويع إلي أن ذل 
ملنون دوالر أمنركي لمدة  ال ر سنوات للتعامل مع خطرهيا، ميدعًيا أن إسيرائنل أوي يت  120األمنركي 
سمنت لغزة هسبب تسريب كميات منه لحمياس يبيل أن تقيرر السيماح بإعيادة اسيتئنافه  يمن إدخال اإل

 م المقبلر.رياهر شدندة خالل األيا
 3/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 إطالق النار باتجاه قوة إسرائيلية شمال غزة .18

أمس النار هاتجاة آلير هندسير عسكرير  أطلقوايالت مصادر إسرائنلير إن مسلحنن فلسطننننن  :القدس
 تاهعر لقوات االحتالل، كانت تقوم هعمل منداني يرب مويع ناحل عوز شمال يطاع رزة.

 تقع إصاهات. أنوأ افت المصادر إن أ رارا مادير لحقت ها لير دون 
وذكرت مصادر محلير في يطاع ريزة أن آلييات االحيتالل العسيكرير أطلقيت النيار هشيكل مك ي  شيرق 

 رزة عقب إطالق النار الذي استهدف يوة إسرائنلير يرب مويع ناحل عوز.
 4/5/2016األيام، رام هللا، 

 
يزنكوت: العامان األخيران األهدأ منذ  غزة برفقة لحدودة زيار خالل نتنياهو  .19  2007يعلون وا 

اعتبييير رئيييس الحكومييير اإلسييرائنلير بنييييامنن نتنييياهو أن العيييامنن األخنييرين هميييا : تحرييير هيييالل  يياهر
. وجياءت أييوال نتنيياهو 2007يطياع ريزة، فيي العيام  علييحركير حمياس  سييطرةمنذ بدء  األك ر هدوءً 

، نيييوم ال ال ييياء، شيييملت ن يييق هجيييومي لحركييير األرا يييي ال لسيييطننير المحتليييروب خيييالل جولييير فيييي جنييي
 .حماس، اكتش ه الجي  اإلسرائنلي مؤخراً 

وهحسييب نتنييياهو فإنييه "ننهييي ا ن يراهيير عييامنن علييي "الجييرف الصييامد" )العييدوان علييي رييزة هصيين  
لييي الحكييم". وأ يياف اللييذنن نتييذكرهما منييذ صييعود حميياس إ (، وهييذان همييا العامييان األك يير هييدوءً 2014

مخاطهييا جنييود و ييهاط إسييرائنلننن "لكننييا نعلييم أن هييذا األميير ايتنييي ه  ييل  عملكييم الصييعب، ونحيين 
وتيياهع "أننييا موجييودون فيي عيينن العاصيي ر. وميين حولنييا يتليوا نصيي  ملنييون شييخ  فييي  نعتميد عليييكم".

 وداعي  هنيا، لييس هعنيداً  سورير المنهارة، والعراق انهار وكذل  اليمن ولنبيا. ولدننا داع  في الجوالن
في الجانب ال اني )من الحدود مع القطاع(. مصير واألردن تحاربيانهم، ونحين هعينن العاصي ر، ونحين 

 وأمنا". الدولر األك ر استقرارا وهدوءً 
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هاتجياة منطقير يريهير مين  ريزة ويال الجي  اإلسرائنلي إنه خالل جولر نتنياهو أطلقت ننران من يطياع
. ولييم نويييع إطييالق النييار إصيياهات لكنييه ألحييق أ ييرارا هيلييير هندسييير عسييكرير كنبييوتس "ناحييال عييوز"

ويالت تقيارير إسيرائنلير إنيه فيي أعقياب إطيالق النيار أجليت  كانت تقوم هأعمال عند الشريط الحدودي.
 يوات األمن اإلسرائنلير نتنياهو والوفد المرافق له من المنطقر التي تواجد فنها.

موشيييه يعلييون، ورئيييس أركييان الجييي  اإلسييرائنلي رييادي  دفاعلجوليير وزييير الييورافييق نتنييياهو فييي هييذة ا
 آنزنكوت، و هاط كهار في الجي  بننهم يائد الجبهر الجنوبير.

 3/5/2016 ،48عرب 
 

 في الضفة الغربية "أ"القناة العاشرة: الجيش اإلسرائيلي يقلص نشاطاته داخل مناطق  .21
بريييير العاشيييرة، مسييياء ال ال ييياء، أن الجيييي  اإلسيييرائنلي بيييدأ ذكيييرت القنييياة الع :ترجمييير خاصييير - رام  

وأو يحت القنياة أنيه  .%60بتقلي  نشاطاته داخل مناطق )أ( في ال  ر الغربير بنسهر وصيلت إليي 
لنشييياطات أجهيييزة األمييين ال لسيييطننير  %10مقابيييل  %90فيييي السيييابق وصيييلت نشييياطات الجيييي  إليييي 

وهيييو ميييا خ يييض  %40طنني زاد مييين نشييياطاته بنسيييهر األمييين ال لسييي أنإلحهييياط الهجميييات، مشييينرًة إليييي 
خ يض النشياطات ال يعنيي أنهيا سيتتوي  هشيكل  إنويال مصيدر عسيكري إسيرائنلي  نشاطات الجي .

وأ ييياف المصيييدر "جهيييود مكافحييير  ايت يييت ال يييرورة. إذانهيييائي أو الحيييد مييين حريييير عميييل الجيييي  
ميا تيدابنر سياسيير أخيره مين شيأنها اإلرهاب والتعاون األمنيي ميع السيلطر ال يك ييان، ويجيب أن نتهعه

 منح ال لسطننننن هعض األمل". 
 4/5/2016 ،القدس، القدس

 
 نتنياهو يبحث مجددا  "حكومة وحدة" مع "العمل" .21

ليكود" وزعيميه بنييامنن العادت مسألر تشكنل حكومر "وحدة وطنير" برئاسر " :أسعد تلحمي –الناصرة 
زعامييير إسيييحق هرتسيييوك، إليييي مركيييز اهتماميييات السييياحر نتنيييياهو، وهمشييياركر "المعسيييكر الصيييهنوني" ب

نتنيياهو لتحدنييد والييير  الحزبيير، فيمييا اسيتهعد مرايبييون أن تينجح مهييادرة أحيزاب المعار يير الموجهير  ييدّ 
 رئيس الحكومر ه ترتنن، في الحصول علي رالبير في القراءات ال الث.

ؤن ت من خالل أوساط يريهر منهما، وأفادت أوساط سياسير هأن االتصاالت بنن نتنياهو وهرتسوك است
وذليي  هعييد أن أعليين المستشييار الق ييائي للحكوميير أن ال مجييال ل ييتح تحقنييق جنييائي مييع هرتسييوك فييي 

 شبهات هالحصول علي أموال لتمويل معركته االنتخابير في رياب أدلر دامغر.
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رالبيير  يئنلر مين ووفق أوساط نتنيياهو، فإنيه هيات عليي يناعير هيأن حكومتيه الحاليير التيي تقيوم عليي 
ع وًا، لن تصمد طوياًل، خصوصًا مع وجيود الحيزب اليمننيي  59ع وًا في مقابل معار ر من  61

األك يير تطرفييًا "البنييت النهييودي" بزعاميير وزييير التربييير والتعليييم ن تييالي بنننييت الييذي نجيير نتنييياهو نحييو 
 مواي  أك ر تطرفًا في مجاراته له علي زعامر "المعسكر الوطني".

دت اإلذاعيير العاميير هييأن نتنييياهو معنييي هشييراكر حقيقييير مييع "المعسييكر الصييهنوني"، مييع هقيياء حييزب وأفييا
"كلنيييا" واألحيييزاب الدننيييير المتزمتييير فيييي حكومتيييه، أواًل لتعزيزهيييا برلمانييييًا ومنعهيييا مييين السيييقوط،  يييم ألن 

فيي  "إسرائنل"ان مام "المعسكر الصهنوني" المحسوب علي يسار الوسط يحّسن هعض الشيء صورة 
الساحر الدولير. وأ اف المحلل للشؤون الحزبير في اإلذاعير حنيان كريسيتال أن شيرط نتنيياهو الوحنيد 
هو أن ن بت هرتسوك أنه "رب البنت" في حزبه، وأن ان مامه يمنح الحكومير عيامنن عليي األييل مين 

حكومييير إليييي االسيييتقرار. وبرأييييه، فيييإن نتنيييياهو وهرتسيييوك ي تر يييان أن نيييؤدي ان يييمام األخنييير إليييي ال
انسييحاب "البنييت النهييودي" منهييا، خصوصييًا أنييه سييتتم مطالبتييه هاالسييتغناء عيين إحييده الحقائييب التييي 

 يشغلها )التعليم والق اء والزراعر(.
ورحييب النائييب ميين "المعسييكر الصييهنوني" إنتييان بروشييي ه كييرة ان ييمام حزبييه إلييي الحكوميير "ليييس ميين 

 نر عليي سياسير الحكومير، وأن نكيون شيركاء حقيقنينن أجل دعم سياسير بنننيت وأتراهيه إنميا بهيدف التيأ
أننليت شياكند لتطبنيق القيانون اإلسيرائنلي عليي  عيدلونمنع ايتراحات خطنرة، م ل تل  األخنيرة ليوزيرة ال

جميع المستعمرات في ال  ر الغربيير المحتلير. وأردف: "نرييد مين ان يمامنا أن نمنيع عنيا كار ير، وأن 
 قالني لتهقي دولر نهودير ديمويراطير".نعند إسرائنل إلي مسارها الع

وسارع بنننت إلي اإلعالن أنيه سننسيحب وحزبيه مين الحكومير فيي حيال تميت مطالهير الحيزب هالتنيازل 
 عن حقنهر الق اء.

 4/5/2016 ،الحياة، لندن
 
 لثنائية القومية "إسرائيل" تحذير من تحول.. و مستعمرات الضفة انتقادات القتراح شاكيد ضم   .22

ردود ال عيل تواليت  ، أنأسعد تلحميي، الناصرة، نقاًل عن مراسلها في 4/5/2016 ،ياة، لندنالحنشرت 
شيياكند سيين يييانون نيين  علييي تطبنييق القييواننن اإلسييرائنلير وزييير العييدل اإلسييرائنلير انلنييت علييي ايتييراح 

يتييراح وبننمييا الييي اال عليي المسييتعمرات فيي ال يي ر، ميا يعنييي  يمها ال علييي إليي السيييادة اإلسيرائنلير.
بنننييييت بييييداعي أن القييييواننن سييييتطبق علييييي النهييييود رئيييييس حييييزب البنييييت النهييييودي ن تييييالي دعمييييًا ميييين 

وال لسطننننن علي السواء، وجه يادة أحزاب أخره انتقادات شدندة للوزيرة علي ايتراحها "الذي سنجعل 
تسيينبي لي نييي ميين  سيياهقاً  عييدلميين إسييرائنل دوليير  نائييير القومييير ذات رالبييير عربييير"، كمييا يالييت وزيييرة ال
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ه همعار يييير دولييييير شييييدندة وربمييييا  "المعسييييكر الصييييهنوني". وأ يييياف آخييييرون أن ايتراحييييًا كهييييذا سيييينواج 
إجراءات أك ر صرامر، كما حذر في حننه المستشيار الق يائي السيابق للحكومير عنيدما رفيض ايتراحيًا 

 مما اًل يدمه نائهان يمننيان.
فييي الكنيسييت، ويييال زعيييم حييزب "كلنييا" وزييير المييال موشيييه واسييتهعد مرايبييون أن نجييد االيتييراح تأننييدًا 

نه ال جدوه من نقا  زائد عين مو يوع لين نيره النجياح. واعتبيرت  كحلون إنه يعارض سن يانون، وا 
زعيميير منييرتس زهافييه رييالؤون االيتييراح "خليطييًا سييرطانيًا ميين ال ييم واألبرتانييد". وأ ييافت أن الحكوميير 

ب الزيت علي نار عالياتنا مع العيالم، وم يل هيذا القيانون سينجعل الحالير "تواصل إشعال الننران وسك
 منا دولر جرباء في عنون المجتمع الدولي".

ع يو  ، أنودييع عيواودة ،الناصيرة، نقاًل عن مراسيلها فيي 4/5/2016 ،القدس العربي، لندنوأ افت 
نيي  يم منياطق الكنيست يعقوب بنري من حزب "هنا  مستقبل" المعارض يال إن مشروع القيانون يع

"ج" فييييي ال يييي ر الغربييييير ميييين "الهيييياب الخل ييييي". وأكييييد علييييي أن حزبييييه ليييين نؤيييييد مشييييروع القييييانون ألن 
 المصادير عليه ست نر زوهعر دولير كبنرة هالغني عنها.

عين ن سيها نظيام فصيل عنصيري.  "إسرائنل"وحذرت تسنبي لي ني من أن مشروع القانون يعني إعالن 
"ستقود إليي دولير  نائيير القوميير ذات رالبيير فلسيطننير فيي الكنيسيت". كما حذرت من أن هذة الخطوة 

ويالت إنه "يد تكون هذة المسألر هعندة، ومن المؤكد أن الحكومر ال تريدها، لكن النتنجر النهائيير هيي 
منن ييانونننن فيي دولير واحيدة، والتعيرض إليي  يغط و يرر اانهيار فكيرة اليدولتنن نهائييا، وفيرض نظي

ملنون فلسطنني إلي أصحاب حق االيتراع للكنيسيت." واعتبيرت  2.5في النهاير إ افر دولي  خم، و 
 لي ني أن "خطر البنت النهودي علي الدولر ال يقل عن الخطر اإلنراني".

األسيبق دان مرييدور بتأكنيدة أن القائيد العسيكري فيي ال ي ر الغربيير هيو  عيدلوهذا ميا ألميح ليه وزيير ال
لتييالي ميين يقييرر متييي تحييال القييواننن أم ال. وتيياهع فييي تصييريح إلذاعيير مصييدر الصييالحير وأنييه هييو ها

جييي  االحييتالل ملمحييا للمسيياس النيياجم عيين القييانون المقتييرح هالمصييلحر اإلسييرائنلير "كييذل  البييد ميين 
 السؤال ماذا يسمي م ل هذا النظام الذي تعتمد هه يواننن للنهود ويواننن أخره للعرب".

يمان )القائمر المشيتركر( مين أن "ال يم الزاحي  هيو تطبنيق ألندنولوجيير وحذرت النائهر عاندة توما سل
الهلوسر التي يقودها حزب وحكومر تهدد وجود الشعبنن في هذة الهالد. وياليت توميا ليي"القدس العربيي" 

نمييياإن م يييل هيييذة األفكيييار تقيييود الشيييعبنن نحيييو واييييع صيييعب ال نهيييدد حيييياة ال لسيييطننننن فقيييط   أي ييياً  وا 
 ويهعد حل الدولتنن مسافر سنوات  وئير".اإلسرائنلننن، 

ميس "أرييد الهحيث أ لهيا لكن شكند لم تتراجع أمام هيذا الكيم مين االنتقيادات والتحيذنرات فقاليت فيي بييان
عييين طريقييير منظمييير ت يييمن "ترجمييير" كيييل ييييانون يسييينه الكنيسيييت بواسيييطر أمييير نويعيييه يائيييد المنطقييير 
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كان المسيتوطنات. حتيي ا ن كيان نيتم تطبنيق الوسطي، وهالتالي تطبنق القانون هشيكل مينظم عليي سي
 القواننن بواسطر أمر عسكري، هشكل مو عي وبدون منهج".

 
 تزعم اكتشاف أطنان كيماوية لصناعة القذائف الصاروخية في طريقها إلى غزة "إسرائيل" .23

يالييت السييلطات اإلسييرائنلير أمييس، أنهييا كانييت يييد اكتشيي ت يبييل أك يير ميين : برهييوم جرايسييي -الناصييرة 
 ييمن شييحنر لملييح الطعييام وصييلت نقيياط العبييور العسييكرير اإلسييرائنلير، متوجهيير إلييي يطيياع  أسييبوعنن
 أطنان من كلوريد األموننوم، المخص  في صناعر القذائ  الصاروخير في القطاع. 4رزة، 

، أسيبوعنن، فإن سلطر الجمار  اإلسرائنلير كانت يد  هطت يبيل اييل مين "إسرائنل"وحسب ادعاءات 
أطنان من مادة كلوريد األموننوم، التيي تسيتخدم فيي صيناعر  4من ملح الطعام،  طناً  40نر داخل شح

مئيات الصيواري . وييد وصيلت الشيحنر  إنتياجالقذائ  الصاروخير هعندة المده، وهذة كمير يادرة عليي 
 ومصر والسلطر ال لسطننير. "إسرائنل"معبر يشكل نقطر التقاء بنن  إلي

لإلذاعر اإلسرائنلير العامر، إن جهاز المخابرات العامر "الشاها " كان يد أجيره  اإلخهاريرويالت القناة 
الع ييور علييي هييذة المييادة الكيماوييير، التييي تطلييب سييلطات االحييتالل  أن تييمّ  إليييللشييحنر،  مشييدداً  فحصياً 

ميين يطيياع رييزة  فلسييطننياً  يطيياع رييزة. واتهييم االحييتالل تيياجراً  إلييياستصييدار تييرخي  خييا  لييدخولها 
 اله اعر، هأنه استوردها لصالح فصائل مقاومر بننها حركر حماس. استورد

 4/5/2016 ،الغد، عم ان
 
 حكومة المنصب ألكثر من واليتينالاقتراح قانون للكنيست يقضي بأن ال يشغل رئيس  .24

( تقييديم ايتييراح يييانون 59جميعييًا ) اإلسييرائنلير يعتييزم نييواب أحييزاب المعار يير :أسييعد تلحمييي –الناصييرة 
كنيست، مع عودتها من عطلر األعياد هعد أسبوعنن، يق ي هأن ال يشغل رئييس حكومير هيذا جدند لل

المنصييب ألك يير ميين والنتيينن كيياملتنن ) ميياني سيينوات(. وأعليين النائييب ميين "ليكييود" أورن حييزان دعمييه 
( نائهًا، لكن مع احتمال أن نن م نائب 60االيتراح، ما يعني أن نتساوه عدد المؤيدنن والمعار نن )

 آخر أو ا نان مع المعار ر نكاير بنتنياهو.
لكن الوزير زئني  ألكينن اسيتهعد نجياح المعار ير فيي تمريير القيانون، متويعيًا أن نن يهط جمييع نيواب 
االئييتالف هقييرار معار يير القييانون. ويييال المعلييق حنييان كريسييتال إنييه لييو كييان التصييويت سييريًا ألمكيين 

 كود نجرؤ علي التصويت العلني مع القانون".تمرير القانون، "لكنني ال أره أحدًا من لي
 4/5/2016 ،الحياة، لندن
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 "معاداة السامية"حزب العمل اإلسرائيلي يدرس قطع العالقات مع حزب العمال البريطاني بسبب  .25
نه ننظر في إمكان يطع العالييات ميع حيزب العميال أأعلن حزب العمل اإلسرائنلي أمس .(: ب.ف.أ)

أعليين نيياطق و  أع يياء الحييزب البريطيياني همعيياداة السييامير. إليييجدنييدة وجهييت  البريطيياني هعييد اتهامييات
 هاسيييم الحيييزب اإلسيييرائنلي أن يطيييع العالييييات ميييع الحيييزب البريطييياني هيييو "أحيييد الخييييارات المطروحييير".
وأ اف لوكالر "فرانس برس" أن حزب "العمل" نهحث عن  مانات من رئيس حيزب العميال جنريميي 

 هذة الق ير هالشدة الالزمر. نه نتعامل معأكوربن تؤكد 
 4/5/2016 ،الحياة، لندن

 
 "إسرائيل" معاريف: بريطانيا تشهد "تسونامي" ضد   .26

أشارت صح  وموايع وكتاب إسرائنلنون إلي ما تشيهدة بريطانييا مين  يجر كبنيرة عقيب صيدور عيدد 
السياسيييي  ميين التصيييريحات "المعاديييير للسيييامير" فييي أوسييياط حيييزب العميييال البريطيياني. وأشيييار المراسيييل

العييداء، علييي حييد  "إسييرائنل"لصييحي ر معيياري  أرييي  بنييدر لعييدد ميين هييذة التصييريحات التييي تناصييب 
ونقل بندر تصريحات سياليم ميوال )اليرئيس السيابق لبلديير هالكبنيرن البريطانيير وع يو الحيزب  وص ه.

ة هسيبب تقي  خلي  هجميات هياريس األخنير  "إسيرائنل"البريطاني المصن  هأنيه مين يسيار الوسيط( هيأن 
الدعم ال رنسي إليامر الدولر ال لسطننير، وهو ما تسبب بتجمند ع ويته، لنن م بذل  إلي أربعير مين 
أع اء الحزب وهيم: شيية حسينن، إليياس أزييم، نيياز شيية، كيان لي نغنسيتون، اليذنن صيرحوا هم يل هيذة 

نييه فييي الويييت ويييال مييوال فييي صيي حته علييي فيسييبو  إ التصييريحات المعادييير إلسييرائنل وفييق الصييحي ر.
ميين يبييل تنظيييم  الييذي صييوتت فيييه فرنسييا علييي الموافقيير إلياميير الدوليير ال لسييطننير، تتلقييي فجييأة هجوميياً 

الدولر اإلسالمير، وحنن تقيوم الياهيان بتقيديم مسياعدات ماليير ل لسيطنن هقيمير مئير ملنيون دوالر لتيرميم 
هل كل هذا صدفر، أم أن هذة لعهر : يطاع رزة، يقوم التنظيم هاختطاف ا ننن من مواطننها، متسائالً 

 من وص هم هالصهاننر؟
تقييوم  "إسييرائنل"يولييه إن  -هييالحزب وع ييو بلدييير بنرنلييي وهييو ع ييو أي يياً -وينقييل بنييدر عيين حسيينن 
 النهود في الحرب العالمير ال انير، مما تسبب بتجمند ع ويته هالحزب. بتن نذ ما يام هه هتلر  دّ 

النهود والمسلمنن كانوا يعيشون سيويا هالشيرق األوسيط حتيي عيام  أن-كما نقل عنه بندر-ويذكر أزيم 
في الواليات المتحدة ألنهيا كبنيرة هميا فييه الك ايير، ويسيتطيع  "إسرائنل"، وكان من األف ل إيامر 1948

 النهود أن نهاجروا إلنها النوم أي ا.
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مييود نييومي ميين جهيير أخييره، يييال جييون مكيياولن ، وهييو ناشييط هييالحزب البريطيياني وكاتييب صيياحب ع
نرلندييير، إن  تسييتخدم المحرييير أداة سياسييير لتحقنييق مكاسييب لهييا،  "إسييرائنل"هموايييع إخهارييير بريطانييير وا 

 متهما إياها هممارسر االبتزاز االيتصادي تجاة الغرب والحصول علي أموال رنر محدودة منذ ييامها.
ييير تسييببت بييردود فعييل إسييرائنلير وأشييار المراسييل اإلسييرائنلي إلييي أن هييذة التصييريحات البريطانييير المعاد

را يييهر، إذ ذكييير ع يييو الكنيسيييت إنتسيييي  شيييمولي أنيييه آن األوان للتعاميييل بجديييير ميييع ظييياهرة معييياداة 
في ص وف الحزب البريطاني هصورة جدير، ويجب عدم التردد، ألن المقصيود مين كيل هيذة  "إسرائنل"

 التصريحات محو إسرائنل عن الخارطر.
مين أع ياء حيزب  سي نر اإلسيرائنلي فيي لنيدن ميار  ريغني  أن هع ياً نديعوت أحرونيوت نقليت عين ال

العمييال البريطيياني لييدنهم صييالت مييع حميياس، بننمييا طالييب ع ييو الكنيسييت نحمييان شيياي ميين رئيييس 
"المعسكر الصهنوني" نتسحاق هرتسوك تجمند العاليات الحزبير ميع الحيزب البريطياني هصيورة فوريير، 

 ، وتنم كلها عن الكراهير والتطرف."إسرائنل"ة عن نواهه تجاة في  وء التصريحات اإلشكالير الصادر 
الكاتييب اإلسييرائنلي أفييياهو سييوفنر كتيياب فييي مويييع ننييوز ون اإلخهيياري أن بريطانيييا تشييهد مييا وصيي ه 
"تسييونامي معيياد للسييامير" تعبيير عنييه التصييريحات الملنئيير هالكراهييير للنهييود، خاصيير وأنهييا تتييزامن مييع 

مطالهير بإ هيات أحقنتهيا فيي ييامهيا عليي هيذة  "إسيرائنل"ريير، هحنيث ميا زاليت إحياء النهيود ليذكره المح
وأشار إلي أنه فيي الوييت اليذي نيتهم فييه أع ياء حيزب العميال الليوبي اإلسيرائنلي هاتهيام أي  األرض.
همعاداة السامير، فيإن زعييم الحيزب جنرميي كيوربن يعتبير حمياس صيديقر ليه، وهيو  "إسرائنلي"معارض ل

رئيس الكتلر الطالبير التاهعر للحزب بجامعر أوكس ورد الذي دعم إيامير  ،كس تشنلمريسنن م إلي ألي
  ."إسرائنلي"أسبوع األهارتاند المعادي ل

، حنييث تزانييدت الييدعوات "إسيرائنل"وأورد الكاتيب معطيييات وصيي ها هالمقلقيير تجياة النظييرة األوروبييير إلييي 
ال بنيييوم المحريييير النهوديييير، وهنيييا  دعيييوات فيييي مجيييالس الطيييالب هالجامعيييات الغربيييير إللغييياء االحت ييي

، فييييي حيييينن أصييييهحت حركيييير المقاطعيييير العالمييييير إلسييييرائنل "بييييي.دي.أس" شييييرعير "إسييييرائنل"لمقاطعيييير 
 ويانونير بنظر الك نر من الغربننن.

ونقلييت صييحي ر نييديعوت أحرونييوت عيين تسييينبي لي نييي )وزيييرة الخارجييير اإلسييرائنلير السيياهقر، وع يييو 
هصييييحي ر دنلييييي تلغييييراف  سييييكر الصييييهنوني المعييييارض( أنهييييا كتبييييت مقيييياالً الكنيسييييت عيييين حييييزب المع

البريطانيييير اال نييينن، طالبيييت فييييه السيييلطات البريطانيييير هعيييدم السيييماح لمعييياداة السيييامير هاالنتشيييار، ألن 
  التصريحات األخنرة  د إسرائنل تعني دعما وا حا للهجمات المعادير للنهود.

عادييير للسييامير هالمملكيير المتحييدة لييدنها ياسييم مشييتر  نتعلييق ويالييت لي نييي إن انتشييار التصييريحات الم
هالتشييكي  بييي"الحق القييومي للشييعب النهييودي فييي إياميير دوليير وطنييير يومييير مييا يعنييد إلييي األذهييان دعييم 
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بريطانيا يبل مائر عام إلعالن وعيد بل يور" وييره أصيحاب هيذة التصيريحات فيي إسيرائنل مشيكلر هحيد 
 ذاتها ويجب حلها.

 3/5/2016 ،، الدوحةالجزيرة نت 
 
 الجندي اإلسرائيلي للشهيد الشريف: رأيت عبد الفتاح حيا  وصورت كيف تم   إعدام فيديور مصو    .27

 إعدامه
عماد أبو شمسير وهو مصور فندنو إعدام الجندي  "القدس العربي"التقت  :"القدس العربي" –رام   

 اإلسرائنلي للشهند الشري  الذي حظي هشهرة عالمير.
كن عماد في تل الرمندة في مدننر الخلنل وهو الحي الذي شهد سقوط أحد عشر شهندًا وشهندة ويس

 كانت أولهم الشهندة هدنل الهشلمون وختمها الشهند عبد ال تاح الشري .
تجمع المدافعنن عن حقوق "الذي ننشط في  "القدس العربي"وعن حاد ر اإلعدام يقول عماد لي 

ه عندما سمع صوت إطالق نار فحمل الكامنرا وخرج علي ال ور إلي إنه كان في منزل "اإلنسان
الشارع وشاهد عبد ال تاح الشري  نلهس بنطااًل أسود وجاكنتًا هاللون ذاته. وكان بجانهه شخ  آخر 

لكن وفي أيل من دييقر هاجمهم جنود االحتالل هو وهعض  "القصراوي "علي األرض هو الشهند 
 طقر.الصحافننن وطردوهم من المن

أخذ عماد مويعًا آخر وشاهد الشهند عبد ال تاح كن  كان حيًا ويحر  جسدة. وصلت في تل  
اللحظر سيارتا إسعاف إسرائنلنتان لكن عندما علمت طوايم اإلسعاف أنه فلسطنني تركوة دون أن 
ف يقدموا له العالج وهاشروا في عالج الجندي اإلسرائنلي المصاب. وو ع الجندي في سيارة إسعا

 وخرج من المكان.
في تل  اللحظر يقول أبو شمسير، سمعت جنديًا إسرائنليًا يستعد إلطالق النار فقمت بتسليط الكامنرا 
عليه. أطلق رصاصر واحدة استقرت في رأس الشهند الشري  ويتلته علي ال ور هعدما كان علي يند 

حده نديه كما يظهر في ال ندنو.  الحياة يحر  رجله اليمني وا 
وهو هال  انت ا ر القدس،د تصوير ال ندنو أصهحت حياة عماد أبو شمسير مهددة ومنذ بداير وهع

عمل ألن أحدا ال يستطيع الوصول إلي منطقته إلصالح األحذير كما أنه نخاف الخروج من المنزل 
 أو حتي يطع الشارع. 

 4/5/2016، لندن، القدس العربي
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وتقارير تظهر اتساع هجمات االحتالل  "ية الصحافةاليوم العالمي لحر "يحيون  فلسطينصحافيو  .28
 وسائل اإلعالم ضد  
: هأشكال مختل ر واصل الصحافنون ال لسطنننون الذنن يعانون هشكل مستمر "القدس العربي" –رزة 

، في ويت "النوم العالمي لحرير الصحافر"من سياسات الهط  اإلسرائنلير نوم أمس، إحياءهم لي 
ارير التي تبنن االعتداءات التي ن ذتها سلطات االحتالل  د الصحافننن صدرت العدند من التق

 العاملنن في المناطق ال لسطننير، خالل ال ترة الما ير.
وهاكورة التقارير أصدرته لجنر دعم الصحافننن التي ذكرت أن سلطات االحتالل ارتكبت خالل 

 صحافيًا. 27أدت إلي استشهاد انتهاكات هحق الصحافننن،  1406األعوام ال مانير الما ير 
ال زال "وذكر التقرير أنه في الويت الذي يحت ل فيه صحافنو العالم هالنوم العالمي لحرير الصحافر 

سلطات  أنديالصحافنون ال لسطنننون نتعر ون لمختل  أشكال االنتهاكات واالعتداءات علي 
 ."س الحاليراالحتالل اإلسرائنلي التي زادت وتنرتها خالل انت ا ر القد

، مؤكدا أن 2016أبريل/ نيسان  30و -2015ننانر/ كانون ال اني  10ورطي التقرير ال ترة ما بنن 
هذة ال ترة شهدت تصعندًا ملحوظًا في انتهاكات سلطات االحتالل التي تمارسها  د الصحافننن 

 العاملنن في األرا ي ال لسطننير المحتلر.
ايترفت عمدًا وأنه تم استخدام "تهاكات هحق الصحافننن واإلعالمننن وبننت اللجنر في تقريرها أن االن

القوة هشكل م رط دون مراعاة لمبدأي التمننز والتناسب، وعلي نحو ال تبررة أير  رورة عسكرير 
 ."متذرعنن هحجج واهير ال أساس لها من الصحر

ا ال رب واالستهداف هاألعنرة اعتداء، هأشكال مختل ر، منه 721وو ق التقرير خالل ال ترة المذكورة 
 النارير هشكل مهاشر.

كما رصد التقرير حوادث اعتقال واحتجاز، وتمدند اعتقال ومداهمر منازل ومصادرة معدات وأجهزة 
إعالمير، ومنع من تصوير وتغطير ال عاليات والمسنرات من جانب واستخدام الصحافننن كدروع 

 ت إعالمير وتهدند أخريات ورنرها.هشرير، وحرمانهم من الس ر، وا رالق مؤسسا
ورصدت اللجنر خالل ال ترة التي يغطنها هذا التقرير، استشهاد  ال ر صحافننن، واعتقال وتمدند 

( 91آخرين من بننهم صحافي أجنبي، كما رصد مع االحتالل لي ) 140واعتقال واحتجاز واستدعاء 
ير أن حمالت تحريض واتهام وتشوي  علي ( صحافيا، وأكد التقر 40حالر تغطير، منع من الس ر لي )

حرير األداء الصحافي وتهدند ومداهمر وا رالق مؤسسات وسائل إعالمير ويرصنر موايع الكترونير 
ذاعات محلير.59بلغت )  ( حالر، منها إرالق تل زيونات وا 
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النوم "وأمس نظم الصحافنون تظاهرة أمام مقر األمم المتحدة في مدننر رزة،  من فعاليات إحياء 
، وهنا  رفعوا الفتات تطالب بتدخل دولي عاجل من أجل وي  االنتهاكات "العالمي لحرير الصحافر

 اإلسرائنلير هحقهم.
 4/5/2016، لندن، القدس العربي

 
 األولويات السياسية: المصالحة والعالقات الخارجيةحول  "أوراد"استطالع لمعهد  .29

ع للرأي العام ال لسطنني ن ذة معهد العالم العربي للهحوث : كش ت نتائج أحدث استطالاأليام-رام   
، النقاب عن تراجع رنر مسبوق همعدالت ال قر هالمؤسسات الوطنير والحكومير "أوراد"والتنمير 

 خمس)أي يبل أيل من  2011 / ديسمبرواألحزاب السياسير مقارنر مع استطالع كانون األول
، وكذل  %56إلي  %73نقطر( من  17حرير ال لسطننير )سنوات(، حنث تراجعت ال قر همنظمر الت

 . %47إلي  %68نقطر( من  21تراجعت ال قر هالسلطر الوطنير )
 5، وتراجعت ال قر هحركر حماس )%52إلي  %68نقطر( من  16تراجعت ال قر هحركر فتح )"ويال: 

 ."%38إلي  %43نقاط( من 
السلطات ال لسطننير في ال  ر ورزة مع  وتظهر النتائج خنهر أمل عارمر في تعامل"وأ اف: 

مجاالت الديمقراطير والش افير وحرير التعبنر وحقوق اإلنسان، هاإل افر إلي التقنيم السلبي لنوعير 
 ."الخدمات المقدمر للمواطننن وخصوصا تل  المقدمر في يطاع رزة

من هقاء تصدر العدند من أما األولويات السياسير هالنسهر لل لسطننننن، فإنه وعلي الررم "وتاهع 
الق ايا كتحقنق المصالحر الوطنير وتعزيز العاليات العربير واألجنبير كأولوير يصوه لل لسطننننن، 
إال أن النتائج تظهر تراجعا ملحوظا في أهمنتها هعد مرور خمس سنوات، وتظهر أي ا تراجعا في 

لمنهجيات السلمير علي حساب ارت اع المنهجيات التحررير علي حساب األخره، حنث تراجع التأنند ل
 . "التأنند للوسائل المسلحر والعسكرير

نيسان  من عننر عشوائير تم اختيارها  21-18وجاءت هذة النتائج  من استطالع أجري بتاري  
من الهالغنن ال لسطننننن من كال الجنسنن في ال  ر الغربير ويطاع  1,200هشكل علمي ومكونر من 

فقهاء، مدنر  –، وأجره االستطالع تحت إشراف الدكتور نادر سعند %3خطأ +رزة، و من نسهر 
 عام أوراد، وفيما نلي أبرز النتائج:
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 حماس: المسيطر الفعلي على األوضاع الداخلية في قطاع غزة
عندما سألنا أهل رزة عن المسيطر ال علي علي األو اع الداخلير في يطاع رزة، "ويال المركز: 

حركر حماس بجناحنها السياسي والعسكري هي المسيطر ال علي علي الو ع  هأن %91صرح 
 الداخلي في يطاع رزة. 

 %5هأن المسيطر ال علي السلطر ال لسطننير هقيادة حكومر رامي الحمد  ، و %4وفي المقابل، نره 
 ."ال يعرفون 

عزيز العاليات العربير علي الررم من هقاء تصدر عدة ي ايا؛ كتحقنق المصالحر الوطنير وأهمير ت
واألجنبير كأولوير يصوه لل لسطننننن، إال أن النتائج تظهر تراجعا ملحوظا في أهمنتها مقارنر مع 

، حنث تراجع االهتمام هأولوير تحقنق المصالحر بنن حركتي فتح 2011استطالع كانون األول 
 ع الحالي. في االستطال %89في االستطالع السابق إلي  %96نقاط( من  7وحماس )

 . %87إلي  %92نقاط( من  5وتراجع التأنند ألولوير تعزيز العالير مع الدول العربير )
 .%79إلي  %87نقاط( من  8وتراجع التأنند ألولوير تعزيز العالير مع الغرب )

أما فيما نتعلق همنهجيات مقاومر االحتالل اإلسرائنلي، فتظهر النتائج تراجعا في التأنند للمنهجيات 
السلمير مقارنر مع ارت اع التأنند للمسلحر والعسكرير، حنث تراجع التأنند لخيار تنظيم نشاطات 

في  %71إلي  2011في استطالع كانون األول  %79نقاط( من  8سلمير ) -مقاومر العن ير 
 24االستطالع الحالي. مقابل ارت اع التأنند لخيار تن نذ علميات عسكرير مسلحر  د إسرائنل )

 . %67إلي  %43ر( من نقط
 .%55إلي  %64نقاط( من  9في حنن، تراجع التأنند لخيار الم ي هاتجاة الم او ات مع إسرائنل )

 تراجع كبنر لمستويات ال قر هالمؤسسات واألحزاب 
تظهر النتائج تراجعا م نرا لالهتمام في  قر المستطلعنن هالمؤسسات الوطنير، ال سيما منظمر 

 17لوطنير والمجلس التشريعي، حنث تراجعت ال قر همنظمر التحرير ال لسطننير )التحرير والسلطر ا
في االستطالع الحالي، وكذل  هالنسهر  %56إلي  2011في استطالع كانون األول  %73نقطر( من 

، والمجلس التشريعي تراجعت %47إلي  %68نقطر( من  21للسلطر الوطنير التي تراجعت ال قر بها )
 . %41إلي  %65نقطر( من  24ال قر هه )

 . %53إلي  %64نقطر( من  11وكذل ، تراجعت ال قر همؤسسات المجتمع المدني )
أما هالنسهر لحركتي فتح وحماس ومؤسساتهما التنظيمير، فتظهر النتائج تراجعا أك ر وطأة هالنسهر 

نقطر( من  16)لحركر فتح ومؤسساتها مقارنر مع حماس ومؤسساتها، فقد تراجعت ال قر هحركر فتح 
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في االستطالع الحالي، وتراجعت ال قر هاللجنر  %52إلي  2011في استطالع كانون األول  68%
 . %47إلي  %62نقطر( من  15المركزير لحركر فتح )

 . %46إلي  %62نقطر( من  16وكذل  األمر، فقد تراجعت ال قر هالمجلس ال وري لحركر فتح )
، وتراجعت ال قر هالمكتب %38إلي  %43نقاط( من  5ها )أما حركر حماس فقد تراجعت ال قر ب

 8، وتراجعت ال قر همجلس الشوره التاهع لحماس )%33إلي  %39نقاط( من  6السياسي لحماس )
 . %31إلي  %39نقاط( من 

إلي  %52نقطر( من  13أما هالنسهر لهقير ال صائل، فقد تراجعت ال قر هالمهادرة الوطنير ال لسطننير )
 .%32إلي  %43نقطر( من  11راجعت ال قر هالجبهر الشعبير ). وت39%
 

 من سكان الضفة يعتقدون بأن الفساد الحكومي منتشر 96%
من عموم المستطلعنن يعتقدون هأن ال ساد منتشر في مؤسسات الحكومر  %89أظهرت النتائج أن 

سسات الحكومر هأن ال ساد منتشر في مؤ  %82ال لسطننير في ال  ر الغربير، في حنن، صرح 
 ال لسطننير في يطاع رزة. 

( أك ر إحساسا هانتشار %96ومن ناحير مناطقير بنن ال  ر ورزة، فتظهر النتائج أن سكان ال  ر )
(، أما هالنسهر لمؤسسات يطاع رزة، فتظهر %78ال ساد في مؤسسات ال  ر مقارنر مع سكان رزة )
 جاة ال ساد في مؤسسات رزة.النتائج أن سكان ال  ر ورزة لدنهم ن س ا راء ت

 
يجاد فرص عمل  األولويات الداخلية: تحسين الوضع االقتصادي وا 

عندما تطرق االستطالع إلي سؤال المستطلعنن عن أهمير الق ايا الداخلير هالنسهر لهم كمواطننن، 
نجاد فر  عمل ي ير مهمر )مهمر جدا أو مهمر إلي  %100اعتبر  تحسنن الو ع االيتصادي وا 
لتحسنن الو ع األمني، ومحاربر  %99ما( وبن س النسهر لتحسنن يطاع الصحر، وتهع ذل  حد 

لتوفنر  %98ال ساد في المؤسسات ال لسطننير، ولتحسنن يطاع التعليم )لكل منها علي حدة(، و
 السكن هأسعار معقولر.

 
 ال يؤيدون أي من األحزاب %51في الضفة الغربية: ألول مرة غالبية 

، وترت ع نسهر %30نتخاهات التشريعير النوم، فان حركر فتح تحصل علي تأنند مقدارة جرت اال إذا
، وتحصل حركر %26، بننما تحصل فتح في ال  ر علي %37شعبير حركر فتح في رزة إلي 

 (. %13(، بننما في ال  ر )%21هشكل عام، وكانت نسهر تأنندها في رزة ) %16حماس علي 
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 . %2، وتحصل المهادرة علي %3جهاد اإلسالمي علي وتحصل الجبهر الشعبير وال
 أو أيل.  %1أما هالنسهر لهقير األحزاب، فتحصل كل منها علي 

أما المجموعر األك ر تأ نرا في االنتخاهات المقبلر فهي المكونر من )رنر المقررين أو الذنن لن 
األكبر في ال  ر ، وكانت النسهر %44يصوتوا( حنث وصلت نسبتهم في هذا االستطالع إلي 

 في رزة.  %30، بننما بلغت %51بلغت  إذالغربير 
 4/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 االحتالل يهدم منزل أسير متهم بقتل مستوطنين .31

استكماال لخطوات كانت يد بدأتها ساهقا، شرعت يوات االحتالل : عاط  درلس - نابلس 
عاما( من  26أسرة األسنر الشاب زيد عامر )اإلسرائنلي فجر نوم ال ال اء في هدم وت جنر منزل 

مدننر نابلس شمال ال  ر الغربير، الذي تتهمه إسرائنل هالتخطيط والمشاركر في تن نذ عملير بنت 
فوري  )مستعمرة إنتمار( شرق نابلس، التي أدت إلي مقتل مستوطن إسرائنلي وزوجته مطلع أكتوبر/ 

 تشرين األول الما ي.
اإلسرائنلي يد أعلنت أنها يررت هدم سهعر منازل لعائالت أسره تتهمهم  وكانت يوات االحتالل

هاإلعداد للعملير المذكورة وتن نذها، وهدمت حتي ا ن خمسر من تل  المنازل، وال تزال تخطر 
 عائلتي علنوي والسايح هاالستعداد لهدم منزلنهما.

يوات كبنرة من جي  االحتالل وفي تعليقه علي الحاد ر، أكد رسان عامر شقنق األسنر زيد أن 
ايتحمت منزلهم في منطقر دوار ال ارس همدننر نابلس في الساعر ال ال ر من فجر النوم وشرعت في 

 عملير الهدم مستخدمر معدات آلير ندوير وأخره  قنلر، ووسائل ت جنر.
صرت آلير تقل نحو مائر جندي حا 12وأو ح عامر في اتصال هات ي هالجزيرة نت أن أك ر من 

البناير التي تقطنها العائلر وعائالت أخره في المنطقر وهاشرت عملير هدم المنزل التي استمرت نحو 
  الث ساعات،  م أرلقت مدخل المنزل هالحدند المص ح هطريقر محكمر جدا.
 4/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 بينهم ضرير وأصمفي الضفة مواطنا   22االحتالل يعتقل  .31

مواطنًا بننهم  رير وأصم  22: شنت يوات االحتالل، أمس، حملر اعتقاالت طالت "ألياما"رام   ي 
 خالل عمليات دهم في عدة محافظات. 
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ومن محافظر . وأفاد نادي األسنر هأن يوات االحتالل اعتقلت عشرة مواطننن من محافظر القدس
 نابلس، ا عتقل االحتالل  ال ر مواطننن. 

 نن من مدننر طولكرم ويرير صندا.قلت يوات االحتالل مواطن  وفي محافظر طولكرم، اعت
عامًا( وهو  23وفي محافظر بنت لحم، اعتقلت يوات االحتالل من بلدة مراح رباح عماد أحمد ال قيه )

وفي محافظر رام   والبنرة، اعتقلت يوات االحتالل اعتقال   رير وأصم، وعدي هاني طقاطقر.
وفي محافظر الخلنل، اعتقلت يوات االحتالل شاها من مدننر  مسعيا. ال ر مواطننن من بلدة تر 

 الخلنل. 
كما دهمت تل  القوات عدة أحياء همدننر الخلنل، ونصبت حواجزها العسكرير علي مداخل بلدات إذنا 
وسعنر وحلحول، وعلي مدخل مدننر الخلنل الشمالي، وعملت علي إيقاف المركهات، وت تيشها، 

 يات المواطننن، ما تسبب في إعاير مرورهم.والتدينق في هطا
 4/5/2016األيام، رام هللا، 

 
مدى  القاتل طالب بحبستوعائلة األخير  .."أبو خضير"الطفل قاتل على الحكم بالسجن المؤبد  .32

 الحياة
عاما تراكميا  20أصدرت المحكمر المركزير اإلسرائنلير يرارها هالسجن المؤبد و عبد الرؤوف أرناؤوط:

عاما(، القاتل الرئيس لل تي الشهند محمد أبو خ نر، هعد أن  31نوسن  حانيم بن دافند )علي 
 كانت يررت ساهقا إدانته وانه مسؤول جنائيا عن تن نذ عملير القتل.

جرائم  أربعأدانته المحكمر بتن نذ ": "األيام"ويال المحامي مهند جهارة، محامي عائلر أبو خ نر، لي 
حراق سيارتنن وحكمت عليه وهي القتل وخط  الش هند أبو خ نر ومحاولر خط  ال تي زلوم وا 

أل  شيكل  20أل  شيكل لعائلر أبو خ نر و 150عاما هالتراكم ودفع ررامر  20هالسجن المؤبد و
 ."لعائلر زلوم ومصادرة السيارة التي تم فنها تن نذ عملير الخط  والقتل

عاما علي القاتل  35نت طلبت الحكم هالسجن المؤبد وول ت إلي أن النياهر العامر اإلسرائنلير كا
استمعت المحكمر إلي موي  النياهر العامر وموي نا ومن  م رفعت الجلسر لمدة ساعر يبل "ويال: 

 ."صدور الحكم هشكل رسمي
الحكم الذي صدر هو الحد األيصي الذي من الممكن الحصول عليه من المحاكم "واعتبر جهارة أن 
ال نوجد شيء يمكن أن يعند الشهند أبو خ نر ولكن "ويال:  "ي ظل الظروف الحاليراإلسرائنلير ف

 ."نجحنا في انتزاع هذا الحكم وهو الحد األيصي الممكن فإننافي ظل الظروف الحالير 
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وكانت والدة الشهند أبو خ نر عبرت عن ر بها علي يرار المحكمر مشنرة إلي أن المطلوب هو 
ه الحياة  د القاتل وليس السجن المؤبد الفتر إلي أن المحاكم اإلسرائنلير إصدار الحكم هالسجن مد

 تتهاون في أحكامها عندما نتعلق األمر همجرمنن نهود.
من جهر  انير فقد أشار إلي أنه سيطلب هاسم العائلر من وزير األمن الداخلي اإلسرائنلي هدم منازل 

ومن وزير الداخلير اإلسرائنلي سحب جنسياتهم  اإلسرائنلننن ال ال ر الذنن ن دوا عملير القتل
 اإلسرائنلير.

 4/5/2016األيام، رام هللا، 
 
 "الصناعات المعدنية"غزة: الحصار يهوي بقطاع  .33

انصهر يطاع الصناعات المعدنير في يطاع رزة، حتي بدا رنر وا ح في الناتج : محمود مجادلر
 صار اإلسرائنلي، الذي دمر بننته التحتير.سنوات من الح عشرالمحلي اإلجمالي ال لسطنني هعد 

وتوي ت عشرات المصانع عن العمل وانتقل مئات العمال إلي طابور الهطالر الطويل، فيما نهدد 
المستخدمر في إنتاج القطع المعدنير، المنشيت  "المواد الخام"تشدند القنود اإلسرائنلير علي إدخال 

 المتهقير هاإلرالق.
حاب منشيت مختّصر هالصناعات المعدنير، أعربوا عن تخوفاتهم من اخت اء تّجار فلسطنننون وأص

هذا النوع من الصناعات تماما، هعد هجرة الحرفننن إلي مصالح أخره، فيما انخ ض عدد العاملنن 
 ، حسب روانتهم."المدمر"، واص نن يطاع الصناعات المعدنير بي%90بنسهر 

واد األولير الالزمر للصناعات المعدنير، هسبب منع مرورها وأصهح من النادر توفر السلع الخام والم
 في أسعارها هحسب التجار. "رنر منطقير"عبر المعابر التجارير، وتشهد الكميات المتهقير ارت اعات 

عامال، كانوا  25ويال صاحب ورشر إلنتاج القطع الحدندير، حمودة العشي، إنه علق عمل أك ر من 
ن فقط، وهم من عائلتي، الحصار تسبب هقطع أرزاق اوم يعمل معي ا نالن"يعملون داخل ورشته، 

 ."أسرة رزير 25أك ر من 
المخارط، وأجهز اللحام، وألواج الصاج الحدندير، والعمدان "وتمنع إسرائنل إدخال ا الت اإلنتاجير كي

 ، حسب العشي."الحدندير
القطاعات الصناعير األخره في رزة، وأو ح أن تقلي  اإلنتاج المعدني نلقي هظالله السلبير علي 

 من تل  القطاعات علي الصناعات المعدنير هشكل أساسي. %90إذ تعتمد أك ر من 
آالف عامل، توي  منهم  سهعروكان يطاع الصناعات المعدنير هغزة نوفر فر  عمل لما يقارب 

 آالف عامل. خمسرعقب إرالق المنشيت الصناعير أك ر من 
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الصناعات المعدنير والهندسير هغزة، فإن عدد المنشيت التي تعمل في  وهحسب إحصاءات اتحاد
منشأة، هسبب  550منشأة من أصل  300يطاع الصناعات المعدنير وتوي ت عن العمل بلغت 

 الحصار والحروب.
وتعاني منشيت الصناعات المعدنير من تيكل وتهال  األجهزة والمعدات المستخدمر في إنتاج القطع 

 يما يحرم أصحابها من استنراد البدائل.المعدنير، ف
االحتالل يحظر إدخال "ويال رئيس اتحاد الصناعات المعدنير والهندسير هغزة، فؤاد السمنر، إن 

جميع المواد المستخدمر في تصنيع القطع المعدنير لصالح المشاريع الخاصر، إال في حال وجود 
 ."تنسنق خا 

تصاريح إلدخال المواد الخام، أمر شاق خاصر أنه  حصول التجار في يطاع رزة علي"وتاهع، 
 ."شهور، وفي ك نر من األحيان يكون الرفض هو الرد ستريستغرق مدة تتجاوز 

واستنكر السمنر ادعاءات االحتالل لتبريرها منع إدخال المواد الخام لقطاع اإلنشاءات الصناعير، 
إسرائنل تدعي الصناعات المعدنير هي المساهمر األول هالتصنيع العسكري، لكن نؤكد أن هذا "يائال 

 ."الكالم ال صحر له
عن األسعار المتداولر في الدول  %300ول ت إلي ارت اع أسعار الحدند في يطاع رزة بنسهر 
 المحيطر، هسب احتكار السلعر وبيعها في السوق السوداء.

 3/5/2016، 48عرب
 
 واألسرى يهددون بالتصعيد "نفحة"طع الكهرباء والماء عن سجن ات االحتالل تقسلط .34

يطعت إدارة معتقل ن حر الماء والكهرباء عن أيسام المعتقل نوم ال ال اء، فيما أرلق األسره : رام  
 كافر األيسام وهددوا بتصعند كبنر إذا لم تتوي  سلطات االحتالل عن سياستها االنتقامير هحقهم.

ويالت هنئر شؤون األسره والمحررين نوم ال ال اء، إن حالر من التوتر تسود السجن، ويد تشهد 
الساعات المقبلر صداما بنن األسره واإلدارة، في حال لم تتراجع األخنرة عن هذا التصعند الذي 

 نق ت هه الت اهمات التي تمت مع ييادة األسره يبل أيام.
ألسنر جمال الهور من السجن لمكان رنر معلوم، ما تسبب همزيد وأ افت، أن إدارة السجن نقلت ا

فيما يال مركز أسره فلسطنن للدراسات، إن األسره أرلقوا كافر األيسام ورف وا الخروج  من التوتر.
لل ورة وسحبوا كافر عمال المرافق، احتجاجا علي سياسر إدارة المعتقل هحقهم، م ي ا أن األسره 

 المسؤولير الكاملر عن كل ما يد يحدث لهم. يحملون إدارة المعتقل
 5/2016//3موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 السجن االنفرادي تضاعف في السجون اإلسرائيلية :األمم المتحدة .35
إلي  2012من  األعوامفي  اإلسرائنليرأ ف ب: ت اع  السجن االن رادي في السجون  -جنن  

 إلسرائنلالمتحدة تحقق في مجموعر من االتهامات  لألمم، هحسب ما ذكرت أمس لجنر تاهعر 2014
 هانتها  حقوق السجناء.

المتحدة لمكافحر التعذنب  األمم، وجهت لجنر 2009منذ  إسرائنلوفي أول مراجعر للو ع في 
رنر يانونير  أعماال امنيههشأن التقارير المتعددة حول ارتكاب عناصر  إسرائنلوفد من  إلي األسئلر

 هالسجناء ال لسطننننن. خاصر فيما نتعلق
تسلمت تقارير ت ند هان استخدام السجن االن رادي في "اللجنر  إنويال رئيس اللجنر جننز مودفيغ 

الذنن  األشخا حنث ارت ع عدد  "2014 إلي 2012من  األعوامت اع  في  اإلسرائنليرالسجون 
 رة.سجننا خالل تل  ال ت 755 إلي 390يحتجزون في زنزانات ان رادير من 

هشكل  إحصاءاتهماللجنر الذنن ال نزورون في العادة الدول الخا عر للمراجعر، بجمع  أع اءويام 
 خا  من بيانات يدمتها منظمات مجتمع مدني وتقارير مستقلر.

توفنر ت اصنل حول انتشار عقوهر  إسرائنل، من 2015العام  أرياموطلب مودفيغ الذي لم يكش  عن 
 ارت اعه هشكل كبنر. أسهابذل   السجن االن رادي هما في

حول محاوالت االنتحار بنن القاهعنن في السجن االن رادي، والرد علي  أرياما إسرائنلكما طلب من 
م ايقات جنسير "ينتعر ن ل اإلسرائنليرتقارير هان النساء ال لسطننيات المحتجزات في السجون 

، "التناسلير األع اءتهدف هشكل خا  من العن  تس وأشكالل ظير وعمليات ت تي  وهن عاريات، 
 يكش  عن حاالت معننر. أندون 

الداخلي  األمنجهاز  أنرنر حكومنتنن في تقرير  إسرائنلنتانوفي شهاط الما ي ذكرت منظمتان 
 )الشنن بنت( ارتكب انتهاكات منهجير  د فلسطننننن خالل التحقنق معهم.

 وأرجلهم إن أندنهمت اصنل من سجناء يالوا  "هاموكند"و "بنتسنلم"منظمتا  أعدتهوت من التقرير الذي 
 كرسي لساعات طويلر وتعر وا للبرد والحر الشدندنن. إلي أو قت

 4/5/2016الرأي، عمَّان، 
 

 "عتنيئيل"نة من إدانة الفتى مراد عويسات بقتل مستوط   .36
ي أن المحكمر اإلخهاري العبر  "واال"ذكر مويع  -ترجمر خاصر  -دوت كوم  "القدس" -رام   

عاما( من يرير بنت عمرة في الخلنل هقتل  15العسكرير أدانت نوم أمس ال تي مراد عويسات )
 في كانون ال اني من هذا العام. "عتننئنل"المستوِطنر دفنا مائنر من مستعمرة 
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عمد، عويسات يد اعترف هارتكاهه عملير القتل، وأ دنن بتهمر التسبب هالقتل ال أنالمويع إلي  وأشار
 وهي التهمر التي توازي حسب المويع تهمر القتل في القانون العسكري، وكذل  إدانته هحيازة سكنن.

 4/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 القدس والضفة الغربيةشرقي إقامة حاجز عسكري جديد في ضاحية البريد في القدس يفصل بين  .37

رائنلير واإلدارة المدنير التاهعر لالحتالل عن إيامر أعلنت الشرطر اإلس: فادي أبو سعده – رام   
القدس المحتلر وال  ر الغربير في حي  احير البريد شمال شريي حاجز عسكري جدند ي صل بنن 

هذا  القدس الذي تم شطرة إلي يسمنن بواسطر الجدار ال اصل يبل أك ر من عشر سنوات. وسنؤ ر
 فلسطننير أخره أ ناء خروجهم من منطقر القدس. الحاجز علي تحركات سكان حي الرام وبلدات

وتأمل شرطر االحتالل أن نخ   هذا الحاجز من االكتظاظ الكبنر علي حاجز يلنديا أكبر معبر بنن 
ال  ر وشمال القدس. وسي تح هذا الحاجز حاليا فقط في ساعات هعد الظهر وهاتجاة ال  ر فقط 

دة معبر يلنديا في ساعات الصهاح المهكر أ ناء خروج ولذل  فإنه لن نؤ ر علي االكتظاظ الذي يشه
آالف العمال ال لسطننننن للعمل في إسرائنل. وجاء في بيان الشرطر أنه إذا تم الح اظ علي النظام 

 والقانون فسنتم فح  توسيع ساعات العمل علي هذا الحاجز.
 4/5/2016القدس العربي، لندن، 

 
 
 للبذور النباتيةفلسطينية إلنشاء أول مكتبة  مساع   .38

لم تخ  الهاح ر في علم اإلنسان والزراعر في يان صنصور، من  :سمنر أبو شمالر - بنت جاال
مدننر بنت جاال ي اء محافظر بنت لحم، مخاوفها من الخطر الذي نتهدد مستقبل التنوع الحنوي 

عازل أو مصادرة والزراعي في فلسطنن نتنجر ممارسات االحتالل اإلسرائنلي، سواء عبر الجدار ال
األرا ي الزراعير والق اء علي خصوهر تربتها لصالح مشاريعه االستيطانير التوسعير، إلي جانب 

 االنحسار العمراني داخل المدن ال لسطننير بي ال  ر الغربير.
كل تل  المخاوف دفعت الهاح ر التي عادت يبل عامنن من الواليات المتحدة األمنركير إلي الت كنر 

ي كي ير إنجاد آلير إلنقاذ الموروث الزراعي ال لسطنني وبذورة البلدير األصنلر من ال ياع، هعمق ف
كالقمح والهطن  والسهان  والهاذنجان والذرة وعشرات األصناف األخره، وبدأت بتحقنق حلمها في 

نشاء تأسيس مكتهر شخصير للبذور البلدير في منزلها، إلي أن توسع نطاق طموحها إلي العمل علي إ
 أول مكتهر للبذور البلدير ال لسطننير.
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ويالت صنصور إن فكرة إنشاء مكتهر البذور ال لسطننير انطلقت من يرير بتنر ي اء بنت لحم يبل 
نحو عام، هالشراكر مع مؤسسر عبد المحسن القطان، حنث عقدت ورشات عمل لعدد من المعلمنن 

ام في نقلها لطلبتهم حتي تتشكل م اهيم ال قافر العلمير هالقرير إل راء المعرفر الزراعير لدنهم، واإلسه
وتعزيز مقومات الصمود والمقاومر من خالل الح اظ علي تركر "والمنهجير بنن األجيال القادمر 

 ."أسالفهم من البذور المهددة هاالنقراض
ن بذور أن ال كرة تعززت عبر التوسع في عمليات الهحث ع -في مقابلر خاصر للجزيرة نت-وتاهعت 

أخره همناطق جدندة، حنث تركزت في مراحلها األولي همحافظتي بنت لحم والخلنل جنوبي ال  ر 
يبل أن تنتقل كما هو متويع في المستقبل القريب إلي مدن ويره شمال ال  ر ووسطها "الغربير 

 ."وداخل حدود يطاع رزة
فكرة مكتهر البذور البلدير ناهعر من أن  -للجزيرة نت-بدورة أكد المدنر همؤسسر عبد المحسن القطان 

رؤير مشتركر بنن المركز وصاحهر المشروع في تعزيز ييم التعليم المغانر أو التكاملي لألط ال في 
 فلسطنن حتي يشعروا بهويتهم ال قافير.

وأ اف نادر وههر أن لهذا المشروع مناحي أخره تمس  وابت الق ير ال لسطننير من خالل التمس  
 داد كوسنلر مقاومر لالحتالل وحماير موروث زراعي تاريخي من القرصنر أو االند ار.بإرث األج

وشدد علي أن المشروع الذي سنره النور مطلع نوننو/ حزيران المقبل تعليمي توعوي سياسي  قافي، 
 حنث يحمل معه يص  الما ي ألجيال الحا ر.

 3/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 في منتدى البرلمانيات العالمي الذي يستضيفه "إسرائيل"مشاركة البرلمان األردني يمنع  .39
حسم رئيس مجلس النواب األردني عاط  الطراونر، الجدل في شأن : خنر الرواشدة محمد -ان عمّ 

مشاركر وفد برلماني نسائي إسرائنلي في أعمال منتده البرلمانيات، الذي يعقد في مقر البرلمان 
بلنن. وأعلن الطراونر في مؤتمر صحافي عقدة لمناسهر انعقاد المنتده، أن األردني خالل النومنن المق

مجلس النواب رفض مشاركر إسرائنل في أعمال المنتده، مؤكدًا أن المجلس ننأه هموي ه هذا عن 
الموي  الرسمي الذي نرتهط هقانون معاهدة السالم مع إسرائنل )ات اق وادي عربر( المويع عام 

1994. 
لي "الحياة"، أن سجااًل دار في كواليس التح نر لمؤتمر البرلمانيات بنن البرلمان  وأكدت مصادر

األردني ومنظمي المؤتمر، في شأن مشاركر إسرائنل في المنتده الذي سننعقد للمرة األولي في 
 الشرق األوسط.
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المجلس، وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعر، أن اجتماعًا عقد بنن الجهر المنظمر للمنتده ورئيس 
حاولت فيه سنل انا كو  منرين من مؤسسر المنتده العالمي للنساء في البرلمانات، االنقالب علي 
ات اق سابق مع البرلمان األردني هعدم دعوة إسرائنل، إال أن الرئيس تصّده لها بنصو  مح ر 

إلي مقاي ر اجتماع سابق أجبرها فيه علي إلغاء دعوة إسرائنل، فوافقت علي ذل  آنذا ، لتعود 
الرئيس همنع دعوة فلسطنن إلي المنتده، لنرد هاإلصرار علي دعوة فلسطنن بوفد مستقل، علي أن 

 ي ع العلم ال لسطنني أمام الوفد المشار  تكريسًا لحق ال لسطننننن في المشاركر.
م ويأتي موي  رئيس مجلس النواب األردني هعد سلسلر مواي  له اتخذها في مؤتمرات دولير، هاج
فنها االحتالل اإلسرائنلي ل لسطنن وممارساته الوحشير المستمرة هحق الشعب ال لسطنني، وانتهاكاته 

 حرمر المقدسات اإلسالمير والمسيحير في القدس الشري .
دولر.  89وينعقد المنتده األربعاء والخميس همشاركر مئات القيادات البرلمانير والسياسير النسائير من 

شخصير برلمانير وسياسير دولير،  486تلقي البرلمان األردني طلهات مشاركر من ووفق الطراونر، 
شخصير برلمانير وسياسير من أيطار العالم للمشاركر، والعدد يابل  260وجود تأكندات من  إليمشنرًا 

 ر.للزيادة. وأو ح أن عددًا من رؤساء الدول سيشار  في القمر، من بننهم الرئيسر اللنتوانير والمالطي
 4/5/2016، الحياة، لندن  

 
 "إسرائيل"أردنيون وفلسطينيون: عازمون على سلخ االقتصاد الفلسطيني عن  رجال أعمال .41

وفلسطنننون العزم علي سل  االيتصاد  أردننون  أعمالعقد رجال  :الدنن صوالحر بترا، سن  –ان عمّ 
 .واإلسالميعمقه العربي  ال لسطنني من تهعنته الكاملر لاليتصاد اإلسرائنلي ودفعه هاتجاة

مليار دوالر فيما ال  4ر5علي االيتصاد ال لسطنني هحجم تجارة تصل سنويا لنحو  إسرائنلوتتغول 
 ملنون دوالر سنويا. 100تتجاوز التجارة الخارجير ال لسطننير مع األردن 

ي مشروع تعزيز في عمان المرحلر ال ال ر "برنامج اللقاءات ال نائير" ف أمسبدأت  اإلطاروفي هذا 
ال لسطنني في  األعمالالعام الما ي ملتقي رجال  أطلقهالتهادل التجاري بنن األردن وفلسطنن الذي 

 ال لسطنني األردني هالتعاون مع الوكالر األلمانير للتنمير. األعمالفلسطنن وملتقي رجال 
وفلسطننير  أردنير شركر 150من  أك رويشار  في برنامج اللقاءات التي تستمر علي مده نومنن 

 تم ل القطاعات الصناعير والتجارير والسياحير.
من جانهه، يال رئيس ملتقي رجال األعمال ال لسطنني محمد الحرباوي إن مشروع تعزيز التهادل 

فاق التعاون آالتجاري بنن األردن وفلسطنن، يأتي  من عدة مشاريع ايتصادير، تهدف إلي دراسر 
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مال من كال البلدنن، والتعرف علي اإلمكانيات التي تساهم في رفد االيتصادي بنن رجال األع
 االيتصاد ال لسطنني.

في المئر من  85هالمئر فقط من السوق ال لسطننير، وأن 15وأشار إلي أن اإلنتاج ال لسطنني يغطي 
 مليارات دوالر. 5، هحجم استنراد يصل لنحو إسرائنلالمنتجات التي تورد إلي فلسطنن منتجر في 

 إلزالرذل  دعا رئيس ررفر صناعر عمان زياد الحمصي القطاع الخا  لبذل كل الجهود  إلي
العوائق التي تواجه تنمير العاليات االيتصادير بنن األردن وفلسطنن خصوصا وأن المملكر تشكل 

ير مع العوائق التي تواجه التجارة األردن أبرز أن إلي وأشارالعمق االستراتنجي لاليتصاد ال لسطنني 
فلسطنن هي سيطرة إسرائنل علي المعابر والحدود ال لسطننير، وتحكمها هشكل شهه تام هحركر 

 االستنراد والتصدنر.
علي  إسرائنلالعاليات التجارير األردنير ال لسطننير ما زالت متوا عر جراء سيطرة  أن وأو ح

ملنون دوالر  100رير ال تتجاوز مهادالت البلدنن التجا أن إليالمعابر والحدود ال لسطننير مشنرا 
 سنويا هالررم من عمق الرواهط التاريخير.

 4/5/2016، الرأي، عم ان
 

 "التعاون اإلسالمي" تطالب مجلس األمن بإدانة االستيطان اإلسرائيلي .41
طالبت منظمر التعاون اإلسالمي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاة وي  "االنتهاكات : الرياض
ير للمقدسات اإلسالمير والمسيحير، خصوًصا المسجد األيصي، وا رالق بواهاته وتقنند حرير اإلسرائنل

الوصول إليه واالعتداء علي المصلنن بداخله واعتقالهم، بجانب مصادرة األرا ي واألمال  وبناء 
 وشددت المنظمر، التي تتخذ من جدة ررب السعودير مقًرا لها، علي  رورة الكنس النهودي حوله".

توفنر الحماير الدولير لل لسطننننن،  د "ما نتعر ون له من عدوان وجرائم نومير علي ند يوات 
االحتالل اإلسرائنلي"، وجددت التحذنر من "خطورة استمرار هذة االنتهاكات التي تشكل اعتداء 

 خطنر".واست زازًا رنر مسبوق لمشاعر المسلمنن، ما تدفع نحو توسيع دائرة الصراع إلي هعد دنني 
وأشار األمنن العام المساعد لشؤون فلسطنن والقدس في منظمر التعاون اإلسالمي الس نر سمنر هكر 
ذياب خالل افتتاح أعمال االجتماع الدولي "القدس في بؤرة التسوير السلمير للق ير ال لسطننير" الذي 

و ًعا رنر مسبوق في  بدأت أعماله نوم أمس ال ال اء في العاصمر السنغالير دكار إلي أن " مر
تسارع وتنرة المخططات اإلسرائنلير الرامير لتهويد مدننر القدس الشري ، وتغننر معالمها التاريخير 
وطاهعها العربي واإلسالمي والمسيحي، ف ال عن تركنبتها السكانير، هاإل افر إلي محاوالت عزلها 

 عن محيطها ال لسطنني".



 
 
 
 

 

 36 ص                                              3923 العدد:        4/5/2016 األربعاء التاريخ: 
  

اون اإلسالمي المؤتمر، هالشراكر مع لجنر األمم المتحدة المعنير وتعقد األمانر العامر لمنظمر التع
 هممارسر الشعب ال لسطنني لحقويه رنر القابلر للتصرف.

 4/5/2016، القدس، القدس
 

 "إسرائيل"المستعمرات إلى  الجروان يدين مشروع قانون ضم   .42
ئنلي الذي يطالب ه م دان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي مشروع القانون اإلسرا

المستعمرات في ال  ر الغربير المحتلر إلسرائنل. ويال معاليه إن مشروع القرار نهدف إلي شرعنر 
االحتالل و م مساحات شاسعر من أرا ي ال  ر الغربير المحتلر والمعترف دوليا هأنها أراض 

لن ت لح في جعل  سرائنليراإلمشددا علي أن هذة السياسات  1967فلسطننير محتلر طهقا لحدود عام 
 المستعمرات يانونير.

وأكد الجروان أنه حان الويت لردع دولي إلسرائنل علي كل هذة الجرائم  د اإلنسانير مشددا علي 
يمكن السكوت  أن مشروع  م المستعمرات المزمع يعد تعديا سافرا علي يرارات الشرعير الدولير وال

تحدة همنع إسرائنل من إن اذ م ل هذا القرار رنر الشرعي عنه وطالب المجتمع الدولي واألمم الم
 والذي نؤسس لنظام فصل عنصري  د ال لسطننننن في ال  ر الغربير.

 4/5/2016، االتحاد، أبو ظبي
 

 مليون دوالر مع "اإلسالمي للتنمية" 2.6مؤسسة "التعاون" توقع اتفاقيات منح بقيمة  .43
للتنمير هص ته  اإلسالميدنرها العام ت ندة الجرباوي، والبن  ويعت مؤسسر التعاون مم لر هم: رام  

ملنون  2.6مدنرا لصندوق األيصي، هح ور مستشار البن  هاني أبو دياب، ات ايير دعم هقيمر 
 دوالر.

وتهدف االت ايير الممولر من الصندوق العربي لإلنماء االيتصادي واالجتماعي في إطار المرحلر 
امج العاجل إلرا ر الشعب ال لسطنني، إلي دعم مشاريع تمكننير وتنموير في ال ال ر عشرة من البرن

 مختل  المناطق ال لسطننير، في القدس والخلنل وبنت لحم ونابلس وطولكرم ويطاع رزة.
 3/5/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إسرائيل"السلطات السورية تفرج عن متهم بالتجسس لصالح  .44

أفرج النظام السوري، عن أحد سكان بلدة "مجدل شمس"، في ه هر : دس/عبد الرؤوف أرناؤوطالق
 عاما(، بتهمر التجسس لصالح إسرائنل.  12"الجوالن" السورير المحتلر، هعد اعتقال دام )



 
 
 
 

 

 37 ص                                              3923 العدد:        4/5/2016 األربعاء التاريخ: 
  

ويال ع و الكنيست اإلسرائنلي، من حزب "الليكود"، أنوب يرة، "أفرجت الحكومر السورير عن 
عاما(، من يرير مجدل شمس، هعد أن ي ي في سجونها، أك ر  47س ياسم عويدات )المعتقل برج

وأ اف "يرة"، في تصريح صح ي حصلت "األنا ول" علي نسخر منه، "لقد  عاما(".  12من )
يامت الحكومر السورير هاعتقال )عويدات(، خالل فترة دراسته في الجامعات السورير، ولم يعرف 

 سبب االعتقال".
إلي أن "والدة عويدات، يامت بزيارته في سجن العذرا، يرب دمشق لمدة ساعتنن مرة واحدة وأشار، 

مح لها دخول األرا ي السورير، بتصريح من وزارة   اإلسرائنلير".  الداخليريبل سهع سنوات، هعد أن س 
إن النظام  من جانبها، يالت صحي ر "معاري " اإلسرائنلير، علي مويعها اإللكتروني، النوم ال ال اء،

، مشنرة إلي إنه "سيعود إلي رالسوري أفرج عن "عويدات"، أمس اال ننن، في "السويداء" جنوبي سوري
علمت عائلته هأنه تم إلقاء القهض  2011ول تت إلي أنه، في العام  إسرائنل في رحلر عبر األردن".

ة بتهمر التجسس لصالح عليه من يبل الشرطر السرير السورير، وأنه حكم عليه هالسجن مده الحيا
 ولم يصدر أي تعقنب رسمي عن الحكومر اإلسرائنلير حول اإلفراج عن "عويدات". إسرائنل.

 3/5/2016 ،للنباء األناضولوكالة 
 

 تركي يصنع مجسما  للمسجد األقصى بتراب من القدس .45
والير همناسهر لنلر اإلسراء والمعراج عرض دوران خطاط أورلو، من : أر روم/ نونس أوكور

 أر روم شريي تركيا، للزوار، مجسمًا للمسجد األيصي، صنعه من تراب جلهه من القدس.
وأو ح خطاط أورلو لمراسل األنا ول، أّنه فتح ورشر عمل في منزله عقب تقاعدة من وظي ته، 

مجسمًا بننهم  40وبدأ هصناعر مجسمات لألماكن المقدسر لده المسلمنن، مشنرًا أنه أنجز صناعر 
 مات للمسجد الحرام والمسجد النبوي، والمسجد األيصي.مجس

وحول مجسم مسجد األيصي، يال خطاط أورلو، إنه أجره زيارة إلي القدس، واطلع علي ت اصنل 
 المسجد، ويام بإح ار التراب من القدس، مشنرًا أّن عملير تصميم المجسم، استغريت عامًا ونص .

ود اإلسرائنلننن خالل زيارته إلي القدس، يائاًل في هذا وأّكد خطاط أورلو أنه تعرض ل غوط الجن
الصدد: "القدس أرض للمسلمنن، ولكن لألس  فإّننا النوم ال نستطيع التجول فنها هحرير، وننتظر 
إذنًا من سلطات االحتالل، وعندما أردت أن أجلب ترابها إلنشاء المجسم، تعر ت للمساءلر من ِيبل 

 ال غوط تمكنت من تحقنق هدفي ولهذا فإنني سعند جدًا".جنود االحتالل، لكنني ررم 
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وشهد العرض الذي جره في جامع "أولو" الشهنر وسط والير أر روم، إيهااًل شعبيًا كبنرًا، تقّدمهم 
رئيس بلدير الوالير، محمد سكمان، ووكنل م تي الوالير، جالل بويو ، حنث يام الهعض هالتقاط 

 صور للمجسم.
 4/5/2016 ،لنباءل األناضولوكالة 

 
 ألف مستفيد في غزة يوميا   12توزع المياه على  "عفيف الخيرية: "الدوحة .46

تحت شعار "معًا نوفر يطرة الحياة" يامت "مؤسسر ع ن  الخنرير" هشراء سيارات لنقل المياة : الدوحر
والتي الصالحر للشرب، وذل  لتوزيع الماء العذب، خاصر علي المناطق الحدودير في يطاع رزة، 

 ننقصها الماء هشكل حاد، ويد بدأ فعليًا توزيع المياة علي المحتاجنن..
ويهدف هذا المشروع لخدمر األسر ال قنرة، والمهمشر رنر القادرة علي الوصول للمياة الصالحر 

 للشرب، يقدم الماء مجانًا للعائالت المعِوزة والمهمشر في يطاع رزة ه لسطنن.
 نسمر نوميًا.. 12,000نسمر في يطاع رزة شهريًا، أي همعدل  360,000 ويست ند من المشروع يراهر

 4/5/2016، الشرق، الدوحة
 

 "أموس"قنوات إيرانية دينية موجهة إلى العرب تبث من القمر اإلسرائيلي  6": الشرق " .47
كش  تقرير لمويع "سات أج" المتخص  في رصد حركر األيمار الصناعير حول العالم وما : القاهرة
ينوات إنرانير دننير موجهر إلي العرب تبث من إسرائنل، هحسب  6مله من ينوات تل زيونير، وجود تح

 المويع.
ويال التقرير الذي نشر مؤخرا إن القنوات هي "آل البنت، األنوار، فد ، الحسنن، العالمير، الغدنر" 

خالل شركر وجميعها ررم اختالف مسمياتها تتواجد علي القمر اإلسرائنلي "أموس"، من 
 "أر.أر.سات".

وأ اف التقرير، أن "أر.أر.سات" هي شركر اتصاالت إسرائنلير خاصر يملكها رجل األعمال 
هموجب ترخي  من وزارة االتصاالت اإلسرائنلير، وتاهع  1981اإلسرائنلي دافند ري ، وتأسست عام 

لإلذاعر والتل زيون إلي جانب  تقوم بتقديم خدمات التداول عبر األيمار الصناعير 2002أنه منذ ننانر 
 األلياف الهصرير واإلنترنت.

راموت جلعاد، وهو عمند احتياط في  2001كما أشار التقرير، إلي أن إدارة الشركر نرأسها منذ إبريل 
 يوات الدفاع الجوي بجي  إسرائنل.

 4/5/2016، الشرق، الدوحة
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 يحول األزمة السياسية إلى دينية استمرار احتالل القدس يمكن أن: وزير الخارجية السنغالي .48
أعرب وزير الشؤون الخارجير السنغالي مانكنر ندياني، الذي ترأس فعاليات افتتاح المؤتمر، عن 
حنرته إزاء "استمرار احتالل القدس الذي يمكن أن يحول األزمر السياسير إلي دننير، األمر الذي يد 

ن خالل هذا المؤتمر ال وء علي الق ير وأ اف "نسلط م يعرض المنطقر هأسرها إلي الخطر".
ال لسطننير ذات األهمير الهالغر في الويت الذي نركز فيه المجتمع الدولي، حاليا، علي ي ايا أخره 

ودعا وزير الخارجير السنغالي إلي  رورة  في المنطقر. وال نريد أن تو ع هذة الق ير جانها".
ر ال لسطننير من أجل توفنر ظروف أف ل لتحقنق توخي الدنناميكير ذاتها في التعامل مع الق ي

 سالم دائم.
 3/5/2016 ،للنباء األناضولوكالة 

 
 إسرائيلية -لوريثه حول تسوية فلسطينية  "مبادئ"أوباما يدرس إصدار  ":الحياة" .49

كش ت مصادر مو وير فلسطننير وأمريكير لي"الحياة" أن البنت األبيض ندرس : كرم جويس-واشنطن 
منذ عام  اإلسرائنلي-ض ختامي لمهادئ إدارة هارا  أوهاما في مقاربر الصراع ال لسطنني صيغر لعر 

، في ويت أحاط التشنج العالير بنن السلطر ال لسطننير والكونغرس الستخدام "الجمهورينن" 2008
ووفق مصادر تتاهع هذة الجهود، فإن  ورير المساعدات لوي  ان مام فلسطنن إلي منظمات دولير.

انبْنن األمريكي واإلسرائنلي رنر متحمسْنن لل كرة، في حنن نريد الجانهان األوروبي وال لسطنني الج
 انعقاد المؤتمر يبل عطلر الصن  ودخول أمريكا فعليًا في موسم االنتخاهات األمريكير.

 ووفق مصادر في وزارة الخارجير األمريكير، تنصب جهود إدارة أوهاما علي "إنجاد صيغر" إلعادة
كانون ال اني  21طرح أفكار البنت األبيض ورؤيته للصراع والحل يبل انتهاء الوالير ال انير في 

)ننانر( المقبل. وت ن  أن اإلدارة تدرس إصدار بيان من مجلس األمن نتبني هذة المقاربر 
طير" في والمهادئ، إنما يد يصطدم ذل  همعار ر إسرائنلير، ويد نؤذي المرشح أو المرشحر "الديمويرا

 االنتخاهات.
ر ه في  كما نناي  المسؤولون األمريكنون فكرة خطاب أخنر ألوهاما ي ع فيه النقاط األبرز لرؤيته وا 

سرائنلي للغاير ن سها.   عملير السالم، أو حتي مؤتمر أخنر هح ور فلسطنني وا 
ا من النزاع، ويكون أساسًا ويقول مسؤول أمريكي لي "الحياة": "نريد القيام بتحر  أخنر يعند تأكند مواي ن

لخل  أوهاما في التعاطي مع هذا المل ". وتستند هذة األسس إلي رفض التوسع االستيطاني، 
مع تهادل  1967والتمس  هحل الدولتنن، ويهودير الدولر اإلسرائنلير، وعودة إسرائنل إلي حدود عام 

 مت ق عليه بنن الجانبنن.
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لسلطر ال لسطننير حيال الم او ات. ويقول مصدر فلسطنني: علي خط مواز، يحيط التشاؤم أجواء ا
"نحن رنر مت ائلنن علي اإلطالق في حصول أي شيء، ال في المدة المتهقير ألوهاما، وال في ال ترة 
األولي ممن سنليه في الحكم" هسبب انهما  واشنطن والمنطقر همل ات أك ر سخونر، م ل اليمن 

 .وسورير والحرب  د تنظيم "داع "
أمريكيًا، يعمل الجانب ال لسطنني علي ت بنت مويعه الدولي الجدند برفض  غوط الكونغرس هقطع 
المساعدات في حال استكملت السلطر ال لسطننير ع ويتها في منظمات دولير. وفيما حسمت 

مالننن دوالر الشهر الما ي، فإن  108السلطر المعركر األخنرة بر وخ الكونغرس وتمرير ما ييمته 
 ملنون دوالر متهقير لم ي رج عنها النواب. 51هنا  

وكانت اإلدارة األمريكير  غطت لتسهنل اإلفراج عن هذة المساعدات. ويال مسؤول أمريكي لي 
"الحياة": "إن المساعدات األمريكير للسلطر لعبت دورًا كبنرًا في تح نز االستقرار، ليس فقط 

 ها "تدعم التعاون األمني بنن إسرائنل وال لسطننننن".لل لسطننننن بل إلسرائنل أي ًا"، كما أن
 4/5/2016الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"مسؤولة أممية: ارتفاع في عدد األطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون  .51

أفادت المتحد ر هاسم الم و ير السامير لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان رافننا : جنن / بتول نورو 
د األط ال ال لسطننننن المعتقلنن في السجون اإلسرائنلير، شهد ارت اعًا "دراماتيكيًا" شامداساني أن عد

منذ العام الما ي، معربر عن يلقها حيال األنهاء الواردة بخصو  تعرض األط ال إلي العن  
 الجسدي، وعصب أندنهم وأعننهم أ ناء االعتقال والتحقيقات.

مصلحر  إلحصائياتنا ول، نوم ال ال اء، أنه وفقًا وأ افت شامداساني في تصريح لمراسل األ
 ط لر. 12ط اًل معتقاًل يقهعون في السجون، بننهم  440السجون اإلسرائنلير، فأن 

وأشارت شامداساني أن عدد األط ال المعتقلنن في السجون اإلسرائنلير في أنلول/سبتمبر الما ي 
 ال ويعد األعلي حتي النوم منذ عام ط 440ط اًل، مو حر أن هذا العدد وصل إلي  171كان 
2008. 

ول تت شامداساني إلي أن إسرائنل تعد طرفًا في ات ايير حقوق الط ل، وأنه وفقًا لالت ايير فأن توين  
أو اعتقال ط ل نجب أن يكون الخيار األخنر الذي يمكن اللجوء إليه، وينهغي أن تكون مدة التوين  

 يصنرة جدًا.
م جهود األمم المتحدة والمؤسسات األخره، فإن عدد المعتقلنن األط ال في ويالت شامداساني "رر

ارت اعًا دراماتيكيًا، حنث كان عددهم في  2015السجون اإلسرائنلير شهد منذ تشرين األول/ أكتوبر 
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سنر إلي  15-12بنن  معتقاًل، ووصل عدد األط ال المعتقلنن الذنن نتراوح أعمارهم ما 27أكتوبر 
 ل تشرين ال اني/ نوفمبر وكانون األول/ ديسمبر من العام المنصرم".الذروة خال

وأردفت يائلر "نحن يلقون إزاء االدعاءات حول تعرض األط ال إلي العن  الجسدي، وأنه نتم عصب 
 أندنهم وأعننهم أ ناء االعتقال والتحقنق، وو ع هع هم في حهس ان رادي".

 3/5/2016 ،للنباء األناضولوكالة 
 

 إلى وقف االستيطان "إسرائيل"كي مون يدعو  بان .51
جدد األمنن العام لألمم المتحدة هان كي مون، دعوته إسرائنل إلي وي  : داكار/أنار سيغوالد

 االستيطان في األرا ي ال لسطننير، معتبرًا بناء المستعمرات "انتهاكًا للقانون الدولي".
مدنر مكتب األمم المتحدة في منطقر ررب جاء ذل  في رسالر تالها نياهر عنه مم له الخا  و 

أفريقيا والساحل، محمد بن شامهاس، خالل المؤتمر الدولي حول القدس الذي انطلق أمس ال ال اء، 
في العاصمر السنغالير داكار تحت شعار "القدس في يلب التسوير السلمير للق ير ال لسطننير" والذي 

 سيستمر لنومنن.
المعنير هممارسر الحقوق ال ابتر للشعب ال لسطنني هالتعاون مع منظمر وتنظم لجنر األمم المتحدة 

عاما من  40التعاون اإلسالمي، هذا المؤتمر الدولي الذي ننعقد ألول مرة علي أرض أفريقير، منذ 
 إنشائه.

وندد األمنن العام لألمم المتحدة هكافر أعمال "العن " التي تستهدف المدنننن وتقوض جهود العودة 
وطالب "هان كي مون" في رسالته،   او ات "الجادة"، داعيا أطراف النزاع إلي تخ ن  التوتر.للم

 رجال الدنن والمسؤولنن المحلننن هاحترام حرمر األماكن الدننير والدور الذي تلعهه األردن لحمانتها.
ال عبر ينوات وأشار األمنن العام لألمم المتحدة إلي أن "حل الدولتنن وعاصمتهما القدس لن يمر إ

 الحوار، شريطر التوصل الت اق يقبله الجميع".
وجدد "كي مون" التزام األمم المتحدة همساعدة كافر األطراف من أجل إنهاء االحتالل "الم ر ورنر 

 العادل" والتوصل إلي مخرج لهذا الصراع "الذي طال أمدة".
 3/5/2016 ،للنباء األناضولوكالة 

 
 الخليج التبرع لها لتجنب أزمة مالية مفوض األونروا يدعو دول .52

دعا بننر كراهنبول الم وض لوكالر روث وتشغنل الالجئنن ال لسطننننن "األونروا"، دول : رام  
ويال بننر كراهنبول في  الخلنج إلي التبرع همالننن الدوالرات لمساعدتها علي تجنب أزمر تمويل.
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أبدت استعدادها لتقديم المساعدة الصن   التيول تصريح صح ي له، "سنكون ممتننن هأن تكرر الد
 والكويت، كرمها هذا العام". واإلماراتالما ي، وخاصر  الث من دول الخلنج وهي السعودير 

وأ اف "إذا تم ذل ، سنكون يادرين علي تجنب أزمر أخره هذا الصن ". مشنرا إلي أن األونروا 
األردن وسوريا ولبنان واألرا ي  فيشون يعي فلسطننيتقدم المساعدات لنحو خمسر مالننن 

 ال لسطننير.
 4/5/2016، القدس، القدس

 
بمليارات  "إسرائيلـ"مسؤولون: خالفات بشأن الدفاع الصاروخي تعرقل اتفاق مساعدات أمريكيا  ل .53

 الدوالرات
: يقول مسؤولون إن م او ات تهدف العتماد مساعدات عسكرير أمريكير رويترز - واشنطن ،القدس
سرائنل علي مده العقد المقبل واجهتها عقهات هسبب نزاعات هشأن حجم ونطاق حزمر جدندة هقيمر إل

 مليارات الدوالرات.
ت اصنل عن  واإلسرائنلننن األمريكنننوهعد خمسر أشهر من المحاد ات كش  عدد من المسؤولنن 

 النزاعات لرويترز هشرط عدم نشر أسمائهم. 
 الم او ات مستمرة. إندون الخوض في ت اصنل  اإلسرائنليرو  األمريكيرويالت الحكومتان 
إسرائنل تسعي للحصول علي حزمر أكبر هما يصل إلي عشرة مليارات دوالر من  إنويال المسؤولون 

إلي مليارات أك ر من التي  هاإل افرالحزمر الحالير التي تقدمها الواليات المتحدة في عشرة أعوام 
  تعر ها الحكومر األمريكير.

 2018ومن المقرر أن تنتهي صالحنتها في  2007وتمنح مذكرة الت اهم الحالير التي ويعت في 
مليار دوالر أو ما يعادل  ال ر مليارات دوالر سنويا في صورة ما يسمي "تمويال  30إسرائنل نحو 
 عسكريا أجنبيا".
مليار دوالر نريدون  15ر الذنن تبلغ منزاننتهم الدفاعير السنوي اإلسرائنلننن إنويقول مسؤولون 
 سنويا في مذكرة الت اهم الجدندة. األيلمليار دوالر علي  3ر7الحصول علي 

مساعدات م مونر في مجال الدفاع الصاروخي في مذكرة الت اهم للمرة  إدراجكما تريد إسرائنل 
مر الكاملر إلي ما يد يعني زيادة يدرها مئات المالننن من الدوالرات سنويا ولتصل ييمر الحز  األولي

 مليار دوالر خالل العقد المقبل. 40أك ر من 
مليار دوالر مساعدات سنوير إلسرائنل لكن  3.7مليار دوالر و 3.5وايترح م او ون أمريكنون ما بنن 

 كانت هذة المهالغ تت من تمويل الدفاع الصاروخي. أنلم نت ح 
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سار من صل لتمويل مشاريع الدفاع أوهاما رف ت طلب إسرائنل تحدند م إدارة إنويال مسؤول 
الصاروخي في مذكرة الت اهم، ولم تعرف ييمر المبلغ الذي ايترحته إسرائنل تحت بند الدفاع 

 الصاروخي الجدند.
ملنون دوالر في صورة  600 إليإسرائنل ما يصل  األخنرةومنح مشرعون أمريكنون في السنوات 

 150أوهاما وهو  إدارةر هك نر من المبلغ الذي طلبته تمويل تقدنري سنوي للدفاع الصاروخي وهو أك 
 ملنون دوالر.

 2012و 2009- 2008وساعدت الهجمات الصاروخير ال لسطننير في يطاع رزة خالل حروب 
الم ادة للصواري  م ل القهر  لألنظمرودعمهم  األمريكنننعلي حشد تعاط   إسرائنل 2014و

 الحدندير وأرو ومقالع داود.
الما ي ندعون فنها  األسبوعرسالر  األمريكيمن أربعر أخماس أع اء مجلس الشنوخ وويع أك ر 
 االنتهاء من الحزمر الزائدة الجدندة التي تبلغ مدتها عشرة أعوام. إليأوهاما 

ردا علي طلب من رويترز لتأكند أحدث شروط الت اوض: "هذة  األبيضويال مسؤول هالبنت 
نأمل أن نستطيع التوصل الت اق هشأن مذكرة ت اهم جدندة تتعلق المنايشات مستمرة ونحن ال نزال 

ورفض المسؤول التعلنق هشكل مهاشر  هالتزام الواليات المتحدة التاريخي والدائم تجاة أمن إسرائنل". 
 علي الشروط.

علي صناعاتها  األمريكيفي المئر من التمويل  26.3 إن اقوتتيح مذكرة الت اهم الحالير إلسرائنل 
الواليات المتحدة تريد التخل  من هذا البند تدريجيا هحنث  إندفاعير الخاصر. وتقول مصادر ال

 .األمريكيرعلي المعدات العسكرير  األموالتن ق كل 
وأ افوا إن إسرائنل تريد أن يظل البند موجودا أو أن نخ ض هشكل جزئي. وتخشي إسرائنل من 

ملنون دوالر سنويا من مذكرة  800ير التي تكسب نحو اإلسرائنل األسلحرتوجيه  ربر يوير لشركات 
 الت اهم الحالير.
خر لدعم صناعاتها الدفاعير تريد الواليات المتحدة التخل  من بند نتيح إلسرائنل Nوفي تحر  

ملنون دوالر سنويا من أموال مذكرة الت اهم علي الويود المستخدم في أرراض  400نحو  إن اق
 عسكرير.

الحقيقي  األمنعلي  األموالإسرائنل هأنها "نريدكم أن تن قوا هذة  إليالر واشنطن ولخ  مسؤول رس
 وعلي سبل تجعلكم أك ر أمانا". األسلحروعلي أنظمر 

 4/5/2016، األيام، رام هللا
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 وزير خارجية البرازيل يؤكد موقف بالده المساند لفلسطين .54
  هالدة الداعم للق ير ال لسطننير علي أساس أكد وزير خارجير البرازيل ماورو فننرا موي: برازيليا

يامر الدولر ال لسطننير علي حدود  والقدس الشريير عاصمر  1967الشرعير الدولير وحل الدولتنن، وا 
 .لالستيطانلها، مجددا إدانر هالدة 

إلي وتاهع أن البرازيل تدعم هشكل متواصل إيامر الدولر ال لسطننير القابلر للحياة، التي تعي  جنها 
 والقدس الشريير عاصمر لها. 1967جنب مع إسرائنل في سالم وأمن علي أساس حدود عام 

ويال إن هالدة تدنن هشدة المستعمرات اإلسرائنلير في األرض ال لسطننير المحتلر، وتعارض الحصار 
الم روض علي يطاع رزة، الذي ي ر هااليتصاد ويمنع وصول المساعدات اإلنسانير، مؤكدا وجوب 

 نجاد حل لهذا الصراع هشكل نهائي مع احترام القانون الدولي.إ
 3/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 دول عربية تسعالفساد ازداد في : منظمة الشفافية الدولية .55

أكد تقرير لمنظمر الش افير الدولير شمل تسع دول عربير، تزاند ال ساد : أ ف ب، أ ب -دبي، برلنن 
ي هذة الدول، مع التشدند علي الو ع في لبنان الذي يعاني أزمر سياسير واليمن الذي يشهد نزاعًا. ف

في  61 أنوأشار التقرير الصادر أمس عن المنظمر رنر الحكومير العاملر علي مكافحر ال ساد، إلي 
ئر واألرا ي المئر من مواطني الدول المعنير، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزا

البيانات  أنال ساد ازداد انتشارًا خالل السنر الما ير، رنر  أنال لسطننير وتونس واألردن، يعتبرون 
 تت اوت في شكل كبنر بنن مختل  البلدان.

في المئر في اليمن  84في المئر في لبنان و 92وتصل نسهر الذنن يعتقدون هأن ال ساد ازداد إلي 
في  77في المئر في الجزائر. وأير  26في المئر في مصر و 28في مقابل  في المئر في األردن، 75و

لقاء خدمات عامر، في  رشاوي في المئر في مصر انهم دفعوا  50المئر من المشاركنن في اليمن و
 مقابل تسعر في المئر في تونس وأربعر في المئر في األردن.
حكومته علي صعند مكافحر ال ساد، وي عتب ر  وال يحكم الرأي العام في أي من هذة الدول إنجاهًا علي

في المئر في  58في المئر في اليمن و 91عمل السلطات سنئًا برأي رالبير من المواطننن تتراوح بنن 
"عدم الر ا عن يادة فاسدنن وأنظمر فاسدة  أنمصر. وأوردت منظمر الش افير الدولير في تقريرها 

التغننر، خصوصًا خالل تظاهرات الربيع العربي. وهعد خمس شكل محركًا أساسيًا لررهر المنطقر في 
الحكومات لم تبذل سوه القلنل لتطبنق القواننن المخصصر لمكافحر  أنسنوات، تشنر الدراسر إلي 

 ال ساد".
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وأبدت المنظمر مخاوف خاصر حيال الو ع في لبنان الذي يعاني أزمر سياسير عميقر، خصوصًا 
. ويالت وا عر التقرير 2009سنتنن وعدم إجراء انتخاهات تشريعير منذ مع شغور مويع الرئاسر منذ 

"ما ن نر يلقنا في صورة خاصر هو لبنان حنث نبدي الرأي  إنكورالي برينغ لوكالر "فرانس برس" 
العام انتقادات شدندة جدًا لجهود الحكومر لمكافحر ال ساد، وتصور المواطننن لمستوه ال ساد في 

 ع جدًا. هذا مقلق للغاير، والنتائج مشابهر لنتائج اليمن الذي انزلق هسرعر إلي القطاع العام مرت
 حرب".

وتهقي نقطر األمل الوحندة بنن الدول التسع تونس، الوحندة بنن دول "الربيع العربي" التي لم تنزلق 
فعاًل "تونس أحرزت نتنجر جندة  إنإلي ال و ي وتمكنت من إيامر نظام ديمويراطي. ويالت برينغ 

 71 أنتظهر في الدراسر.  مر ك نرون يعتقدون هأن بوسعهم القيام هشيء ما  د ال ساد"، مشنرة إلي 
"أشخاصًا عادننن يمكنهم إحداث فرق". لكن  أنفي المئر من المشاركنن من هذا البلد يعتبرون 

 64البير  انير )عمل الحكومر سّيء وتره ر أنفي المئر( تره  62"رالبير من التونسننن المشاركنن )
 ال ساد ما زال نزداد". أنفي المئر( 

ويالت كندة حتر، المنسقر اإليليمير للشرق األوسط في المنظمر، لوكالر "أسوشنتد برس": "ما لم تعمل 
الحكومات الستقالل الق اء لن نتمكن من الحصول علي نظام يحظي ب قر الناس". ول تت إلي 

لواسطر" أو ننل الخدمات أو الوظائ  الحكومير ه  ل عاليات عوامل فساد يصعب يياسها، منها "ا
 يملكها المست ند مع أشخا  ذوي ن وذ.

 4/5/2016، الحياة، لندن

 
 أسباب ودالالت تعثر انتفاضة القدس .56

 عدنان أبو عامر
، يرب مدننر نابلس 2015منذ تن نذ العملير ال دائير ال لسطننير نوم األول من أكتوبر/تشرين األول 

ال ال  ر الغربير، أعلن ال لسطنننون، وهاألحره يطاعات عري ر منهم، عن اندالع ما هاتت شم
تسمي "انت ا ر القدس"، وهنا  من أسماها "الهّهر الجماهنرير، هّهر القدس، انت ا ر الوحندنن"، لكنها 

 ا. انطلقت علي كل األحوال، ولم يعد هنا  من جدوه للدخول في نقا  حول التسمير ودالالته
طالق  اندلعت االنت ا ر إذن، وبدأ الشهان وال تيان ال لسطنننون نن ذون عمليات الطعن والدهس وا 
النار  د الجنود والمستوطننن في أنحاء مختل ر من ال  ر الغربير والقدس المحتلتنن وفلسطنن 

ع من ، وهاتت األريام والمعطيات اإلحصائير تشنر إلي أننا هصدد موجر تتصاعد وتتراج1948
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الهجمات، لكنها مستمرة في كل األحوال، علي الررم من الجهود اإلسرائنلير إلحهاطها من دون 
 .2016جدوه، حتي الشهور الخمسر األولي مع أوائل فبرانر/شهاط 

لم يعد هنا  ك نر ش  في أن موجر العمليات ال لسطننير  د اإلسرائنلننن، أو "انت ا ر القدس"، 
يقيًا منذ أوائل فبرانر/شهاط الما ي، ويمكن الحدنث عن حالر من التراجع هاتت تواجه تع رًا حق

الملموس والتدريجي لهذة العمليات للشهر ال الث علي التوالي، حنث نعي  النص  األول من 
 مانو/أيار الحالي، وهو ما يطرح تساؤالت وت سنرات ك نرة لهذا التراجع، الذاتير والمو وعير.

 
 الرقمية مؤشرات اإلحصائيات 

أظهرت إحصاءات الجي  اإلسرائنلي أنه، هعد مرور نص  عام علي اندالع االنت ا ر  د إسرائنل 
، 2016ونهاير مارس/آذار  2015في ال  ر الغربير والقدس، وتحدندا بنن أوائل أكتوبر/تشرين األول 

 39، إ افر إلي هجمر في ال  ر الغربير،  د الجنود والمستوطننن 168بلغت الهجمات ال لسطننير 
عملير إطالق نار، بننها  54عملير في القدس وداخل الخط األخ ر، ومن بنن هذة العمليات هنا  

عملير دعس  30 د الجنود، و 64عملير طعن هالسكاكنن، منها  84استهدفت مستوطننن، و 16
 منها  د الجنود والهايي  د المستوطننن. 25هالسيارات، 

هجمر. ومنذ  44كبر من الهجمات ال لسطننير في أ ناء هذة الههر هعدد وشهد شهر أكتوبر العدد األ
عملير، أما  35ذل  الشهر، بدأ االنخ اض التدريجي في عدد العمليات، فشهد نوفمبر/تشرين ال اني 

عملير، وتواصل التراجع في عدد العمليات حتي وصل في  36ديسمبر/كانون األول فقد شهد 
 فقط.  عمليات 10مارس/آذار إلي 

عملير  د  168من أصل  127وحسب إحصائير جي  االحتالل، ن ذت رالبير العمليات هعدد 
من  %76من عمليات الدعس هالسيارات، و %83الجنود المنتشرين في المناطق ال لسطننير، و

من العمليات التي ويعت في القدس  39هجمات الطعن هالسكاكنن توجهت  د الجنود، في حنن أن 
طنننون من سكان القره المنتشرة في ال  ر، هالتزامن مع التراجع في عمليات إلقاء الحجارة ن ذها فلس

عملير إلقاء حجارة  530والزجاجات الحارير علي يوات الجي ، حنث شهد أكتوبر/تشرين األول 
عملير إلقاء حجارة وزجاجر حارير فقط. ومنذ بداير  185زجاجر حارير، فيما شهد مارس/آذار  442و

عملير إلقاء زجاجر حارير،  79مظاهرة فلسطننير، و 484عملير إلقاء حجارة، و 664ويعت  2016
 عملير مسلحر.  48و

ويبدو شهرا مارس/آذار الما ي، والنص  األول من أبريل/نيسان، األك ر هدوًءا في موجر العمليات 
الق نار في ال  ر نومًا تن نذ خمس عمليات إط 45التي اندلعت يبل ستر أشهر، حنث شهدت الي
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 14والقدس المحتلتنن، و ماني عمليات طعن وعملنتي دعس، مقابل سهع عمليات إطالق نار، و
 عملير طعن، وعملير دعس واحدة شهدها فبرانر/شهاط. 

تعطي هذة المعطيات الريمير مؤشرًا جدنرًا هالدراسر هأن االنت ا ر الحالير وموجر عملياتها ربما تكون 
يتياًل  33ا، السيما وأنه نترافق مع تراجع في عدد القتلي اإلسرائنلننن، فمن بنن في طريق نهانته

إسرائنليا، يتلوا منذ أكتوبر/تشرين األول الما ي، هنا  يتنل واحد فقط سقط منذ أوائل مارس/آذار 
 الما ي في يافا خالل عملير طعن! 

 
 دور التنسيق األمني

، 2016وحتي أبريل/نيسان  2015في أكتوبر/تشرين األول منذ اندالع موجر العمليات ال لسطننير 
مجموعر مسلحر في ال  ر الغربير المحتلر،  57كش  جهاز األمن اإلسرائنلي العام "الشاها " عن 

عشرة منها خطط أفرادها لتن نذ عمليات اختطاف مستوطننن أو جنود، وفي أربع منها كش  عن 
حزمر ناس ر، ويد أعلن الناطق العسكري اإلسرائنلي، مختبرات لصناعر المت جرات، كانت تجهز أ

 أوائل أبريل، عن تراجع جوهري في عدد الهجمات ال لسطننير. 
ويد دأب المسؤولون األمننون والعسكريون اإلسرائنلنون علي اإلشادة بجهود التنسنق األمني مع 

الغربير، واستمرار السلطر ال لسطننير، ودورها في و ع حد لتدهور الو ع األمني في ال  ر 
لقاء منذ العام  140استهداف الجنود والمستوطننن، حتي بلغ عدد اللقاءات األمنير بنن الجانبنن 

، وحتي كتاهر هذة السطور، حنث تجري االجتماعات بنن  هاط فلسطننننن 2015الما ي 
سرائنلننن هصورة اعتيادير. وعلي الررم من التوتر السياسي والمنداني بنن الج انبنن، تواصل أجهزة وا 

األمن ال لسطننير تنسنق عملياتها مع جهاز الشاها  والجي  اإلسرائنلننن، وتساعدهما لمنع تن نذ 
عمليات مسلحر كبنرة  د اإلسرائنلننن. ونجحت األجهزة ال لسطننير في إحهاط عشرات المحاوالت 

 من العمليات ال لسطننير، ال ردير منها والمنظمر. 
لقاء أمنيا بنن الجانبنن علي مستوه يادة ألوير،  80إلي  140ة اللقاءات األمنير الييمكن تقسيم هذ

لمنايشر ي ايا ت صنلير مندانير، عقدها الجانهان منذ اندالع االنت ا ر أوائل أكتوبر/تشرين  60و
ن ، كما أن جزءا أساسيًا من إحهاط األجهزة األمنير ال لسطننير للعمليات المسلحر كا2015األول 

ه  ل معلومات استخهارير، أوصلها "الشاها " إلي السلطر ال لسطننير، وجزءًا آخر همهادرة من 
السلطر ن سها وأجهزتها األمنير، م لما حصل لده اعتقالها شهانًا فلسطننننن كتبوا علي "فيسبو " أنهم 

 نريدون تن نذ عمليات مسلحر  د إسرائنل. 
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 جهود الجيش والشرطة
ولي الندالع انت ا ر القدس، يررت يوات الجي  اإلسرائنلي والشرطر أن تدخل إلي منذ اللحظر األ

يلب األحياء العربير في القدس وال  ر الغربير، همساعدة من القوات الخاصر، واعتقال ما نزيد عن 
يامر موايع أمنير عسكرير   ال ر آالف فلسطنني، وتعزيز هذة القوات هعناصر حرس الحدود، وا 

 ندة، هما فنها جنود و هاط االحتياط الذنن نتم تجنندهم عند الحاجر.وشرطير جد
كما بذلت يوات األمن اإلسرائنلير جهودًا ح ن ر في مالحقر ما وص ته "التحريض" عبر شهكات 
التواصل االجتماعي، حنث تجري فحصًا دوريًا لهذة الموايع، لتشخي  المحّر نن ومن ذي العمليات 

 هاط العمليات المسلحر وخرق القانون.المتويعنن، من أجل إح
وربما أن تقنيمًا أمنيًا مندانيًا إسرائنليًا للعمليات ال لسطننير، منذ أوائل مارس الما ي، يشنر إلي أن 
عدة هجمات من الطعن والدعس في كل نوم لم تعد تشكل مصدر توتر كبنر بنن اإلسرائنلننن، ألن 

ًا لها وليس اإلسرائنلننن، حتي إن أحد التقنيمات األمنير من ذنها، في معظمهم، دفعوا حياتهم  من
اإلسرائنلير ذكر أن حقهر "العمليات االنتحارير" انتهت، وما لدننا النوم من حالر ال تشهه "المسلحنن 

نما تشهه "االنتحارينن العادننن"، وهم أفراد ي عون حدا لحياتهم.  االنتحارينن"، وا 
دد العمليات ال لسطننير يدرة األجهزة األمنير والجي  اإلسرائنلي ولعل السبب الرئيس في تراجع ع

علي إحهاط عدند منها يامت جميعها هحمالت اعتقاالت كبنرة في أوساط المشتهه هان مامهم لخاليا 
مسلحر خطنرة. وفي ظل السيطرة اإلسرائنلير الكاملر في مدن ال  ر الغربير، من دون إزعاج من 

 لسطننننن علي تن نذ عمليات نوعير خطنرة تراجعت إلي الحد األدني، بجانب أحد، نبدو أن يدرة ال
النتائج اإلنجابير التي أس رت عنها سياسر هدم منازل ال لسطننننن من ذي العمليات، وما حققته من 

 ردع إسرائنلي لآلخرين.
رح عشرات من مع العلم أن االجتماعات المغلقر للمؤسسر األمنير والعسكرير في إسرائنل شهدت ط

العقوهات  د ال لسطننننن، منها إهعاد عائالت من ذي العمليات ال لسطننير إلي يطاع رزة، وهدم 
منازل من ذي العمليات فور تن نذ العملير، ووي  تمويل السلطر ال لسطننير، طالما أنها تواصل 

تصاريح عمل داخل  التحريض علي العمليات، عبر ينوات التل زة الرسمير، وعدم منح ال لسطننننن
 إسرائنل.

ويد جاءت إجراءات الجي  اإلسرائنلي واألجهزة األمنير  د االنت ا ر ررهر منها هالذهاب إلي 
حلول جذرير الستئصال البنير التحتير لهذة الموجر، من خالل إحهاط هذة العمليات، يبنل أن تصل 

شجيع العمليات ودعمها رنر يابل األرا ي اإلسرائنلير، و رورة أن ي هم ال لسطنننون أن  من ت
 للتحمل من طرفهم، سواء لعائالتهم أو األحياء التي يقطنون فنها.
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 اختالف الفلسطينيين

ت بدي إسرائنل تقدنرا م ادة هأن ال لسطننننن وصلوا إلي يناعٍر هأن الههر ال لسطننير ليس لها جدوه 
ئنلي، ولم تستطع إحداث  جر في المجتمع سياسير، ألنها لم تحدث تأ نرًا في الرأي العام اإلسرا

الدولي، وهو ما ات ح في التراجع في حجم التحريض اإلعالمي ال لسطنني علي تن نذ العمليات، 
وتعاونًا وا حًا بنن إسرائنل والسلطر ال لسطننير، هعكس ما كانت عليه االنت ا تان األولي وال انير، 

نهما، لكن النوم حركر فتح التي كل ها الرئيس الراحل حنث حظنتا بدعم القيادة ال لسطننير في حن
ياسر عرفات هاالنخراط في االنت ا ر ال انير لم تشار  هصورة فعالر في هذة الموجر التي اندلعت في 

 أكتوبر الما ي.
ولذل ، جميع المظاهرات ال لسطننير مت رير ورنر منظمر، يياسًا هالما ي، فهنا  عشرات أو مئات 

لمشاركنن فنها، مقابل عشرات ا الف الذنن كانوا نن مون لم يالتها في االنت ا تنن من الشهان ا
األولي وال انير، كما أن الجمهور ال لسطنني ال نبدو منخرطًا في موجر العمليات الحالير، في  وء 
 أن عدد تصاريح العمل للعمال ال لسطننننن داخل إسرائنل لم ننخ ض، هسبب ما تقول إسرائنل إنها
 يناعر لده الرأي العام ال لسطنني، ت ند هأن موجر جدندة من العمليات لن تنقله إلي مكان أف ل.

كما أن التصريحات التحري ير الصادرة عن السلطر ال لسطننير لدعم االنت ا ر تراجعت كليًا، 
ذ فترة طويلر، والتنسنق األمني اإلسرائنلي مع األجهزة األمنير ال لسطننير نجري هصورٍة هي األعلي من

وربما أن السلطر ال لسطننير تقوم بذل ، ليس حهًا في إسرائنل، بل خشيًر وخوفًا من حركر حماس، 
فما زال يادة فتح في ال  ر الغربير يستح رون، في كل مناسهٍر، أحداث سيطرة حماس علي يطاع 

يطر حماس علي . ولذل ، تقوم السلطر ال لسطننير هعمل كل شيء، حتي ال تس2007رزة أواسط 
 ال  ر الغربير، علي حد تعبنرها.

تبذل حماس، من جهتها، جهودًا إلشعال الو ع في ال  ر الغربير  د "إسرائنل"، وصواًل هه إلي 
تن نذ عمليات استشهادير واختطاف جنود إسرائنلننن، ما سيعني، هال رورة، ذهاب االحتالل إلي 

في ظروف مشابهر في ال  ر الغربير.  2002ن ذها عام  تن نذ عملير جدندة من "السور الوايي" التي
وهذا يد ال يصب هال رورة في صالح السلطر ال لسطننير. وفي الويت ن سه، تبدو حماس معنير 
أك ر، من أي ويت م ي، هعدم الزج في يطاع رزة، حنث تسيطر هنا ، في أي مواجهر مع 

 إسرائنل، خشير استدراجها إلي حرٍب راهعر.
نه هالنظر إلي التراجع التدريجي في عدد العمليات ال لسطننير، يظهر أن استعدادات حماس المل ت أ

لتن نذ عمليات اختطاف وعمليات انتحارير، وصلت إلي ذروتها في هذة ا ونر، ويد أحهطت يوات 



 
 
 
 

 

 50 ص                                              3923 العدد:        4/5/2016 األربعاء التاريخ: 
  

األمن اإلسرائنلير، في الشهور األخنرة، عشرات من العمليات التي تخطط لها الحركر علي هذة 
 كلر. الشا
 

 المفاوضات السياسية واألمنية
أيقن المستوه األمني والعسكري في إسرائنل، منذ األسابيع األولي الندالع االنت ا ر الحالير، أنه من 
أجل وي  هذة الموجر من العمليات ال لسطننير، فإن ذل  نتطلب من إسرائنل الذهاب إلي عملير 

المنداني، خصوصًا أن االنت ا ر وصلت إلي مرحلٍر سياسير مع ال لسطننننن، لوي  حالر التصعند 
لم تعد فنها الحلول العسكرير يادرة علي وي ها، وال بد، في نهاير األمر، من عملير سياسير شاملر، 
تشمل خطوات أحادير لتهدئر الخواطر بنن ال لسطننننن واإلسرائنلننن. علمًا أن هعض العمليات 

األولي من االنت ا ر، السيما مع االستخدام المتزاند للسالح ال لسطننير التي حصلت في المرحلر 
الناري، أشعلت األ واء الحمراء لده صناع القرار اإلسرائنلي، ألنها أعطت االنطهاع الوا ح هأننا 
أمام انت ا ٍر  ال ٍر، تتجاوز هجمات السكاكنن لمن ذنن وحندنن، وصواًل إلي تشكنل المجموعات 

ل لسطننننن، مع العلم أن هذة مرحلر خطنرة وفتاكر، مع العلم أن التجارب المسلحر المحلير بنن ا
التاريخير بنن اإلسرائنلننن وال لسطننننن تؤكد أن هذا تطور طبيعي وحتمي، ويعني الدخول في مرحلر 
حروب العصاهات واالستنزاف، في  وء توفر أر ير شعبير مؤيدة لها بنن ال لسطننننن، ما يعني 

 لقتلي من الجانبنن. سقوط مئات ا
وفي محاولر منه إلحهاط االنت ا ر، بلور األمن اإلسرائنلي سلسلر تسهيالت للسلطر ال لسطننير، 
وتقوير أجهزة أمنها، تت من منحها المزيد من األسلحر، ومنح تصاريح العمل داخل الخط األخ ر، 

ت منوط هحصول تهدئر، ررم أن في  وء التقدنر األمني اإلسرائنلي القائل هأن تن نذ هذة التسهيال
المستوه السياسي اإلسرائنلي لم نتحمس للمصادير علي أير هادرة حسنر تجاة ال لسطننننن، خشير 

 علي ان راط عقد ائتالفه الحكومي.
ومع ذل ، عقد الجانهان، ال لسطنني واإلسرائنلي، أواخر فبرانر/شهاط ومارس/آذار الما ننن، 

ت منت تقديم سلسلر من التسهيالت في المجال األمني وااليتصادي  محاد ات أمنير رنر علنير،
والبناء في ال  ر الغربير المحتلر، منها المصادير علي طلهات يدمتها السلطر ال لسطننير للحصول 
مكانير إطالق سراح أسره، رالبنتهم ي وا في السجون  علي مركهات مدرعر وأسلحر وذخنرة، وا 

 عشرات السنوات. 
سرائنل إلي منايشر انسحاب الجي  اإلسرائنلي التدريجي من ووصل األ مر بنن السلطر ال لسطننير وا 

مدننتي رام   وأريحا،  م االنسحاب التدريجي من هايي مناطق "أ" في ال  ر، في حال نجحت 
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بداء يدر أكبر من العمل األمني  د أي بوادر لتشكنل خاليا  السلطر في الق اء علي االنت ا ر، وا 
 لسطننير مسلحر. ف

أخنرًا.. علي الررم من أن تقدنر الموي  األمني اإلسرائنلي الو ع مع ال لسطننننن يشنر إلي وجود 
نجاحات ملموسر بتخ يض حجم العمليات، إال أن هنا  استمرارا في اإلنذارات للعمليات ال ردير، ويد 

كتنهر عسكرير في ال  ر  21نشر  تستعد إسرائنل إلمكانير اندالع موجر جدندة من الهجمات، وسنتم
الغربير، هالتزامن مع احت االت إسرائنل بنوم االستقالل وعند ال صح وشهر رم ان، ما نجعلها ال 
تسارع هاإلعالن عن نهاير موجر العمليات الحالير، علي الررم من توفر مؤشراٍت مندانير، تجعل هذة 

رات أخره يد تعطي اإلسرائنلننن نتائج االنت ا ر خل  ظهورنا. وفي الويت ن سه، هنا  مؤش
 معاكسر، وهي أخهار لن تكون ساّرة لهم. 

 3/5/2016، العربي الجديد، لندن
 

 عن بلسم المبادرة الفرنسية الذي يداوي الجراح!! .57
 ياسر الزعاترة
لم نتردد نتنياهو ك نرا في رفض المهادرة ال رنسير لحل الق ير ال لسطننير، وأعلن إصرارة علي 

 اوض المهاشر مع السلطر دون شروط مسهقر، مع أن الشرط الذي تطرحه تل  السلطر ال نتعده الت
 .67تجمند االستيطان في األرا ي المحتلر عام 

وفيما رحبت السلطر هالمهادرة المذكورة، فهي لم تقل لنا من سي ر ها علي نتنياهو؟ هل هو أوهاما 
ون، وكن  سنتم تمريرها من خالل مجلس األمن هح ور في نهاير والنته، أم ترامب أم هيالري كلننت

ال نتو األمريكي، ف ال عن سؤال التزام الصهاننر حتي هقرارات مجلس األمن؟ بل ما هو أيوه منها 
 ؟2005كما هو حال حكم محكمر العدل الدولير في الهاي عام 

قايا من منظمر التحرير أسئلر ال تجنب علنها اللجنر المركزير لحركر فتح، كما ال تجنب علنها ه
ال لسطننير التي نجمعها الرئيس ال لسطنني كلما استدعت الحاجر لكي تصدر بيانا ما، أو تهدندا أو 
مطلها؛ ما نلبث أن يطويه النسيان. ولعلنا نذّكر السادة األشاوس هالقنبلر المويوتر التي وعد بها 

ها لوي  تورل جي  االحتالل في مناطق الرئيس، وال زالت تنتظر االن جار، وهالمهلر التي و عو 
)أ(، والتي انتهت من دون أن ن ن ذ التهدند )كررة عريقات وآخرون مرارا(، مم ال في وي  التعاون 

 األمني مع العدو.
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نعلم تمام العلم أن المهادرة ال رنسير ال تعدو أن تكون حلقر جدندة في مسلسل إلهاء الشعب 
م تتوي  منذ عقود من دون أن تغنر شنئا في الوايع، اللهم سوه تعزيز ال لسطنني هالمهادرات، والتي ل

 االستيطان والتهويد.
التي تن تح للشعب ال لسطنني، مع أنها هحسب ” طاير القدر“نتحدث عن المهادرة كما لو كانت 

النصو  التي أتيحت منها ال تم ل سوه أيل من السق  الذي ع رض علي عرفات رحمه   في 
، وهي أسوأ هك نر أي ا مما ع رف هالمهادرة العربير التي 2000كامب دي ند صن  العام  م او ات

نره عربا يكررون عر ها في لقاءات سرير وعلنير علي الصهاننر لتبرير اللقاء بهم، وهالطهع بدعوه 
 محاولر إيناعهم بها!!!

 ائل اإلعالم:في ت اصنل المهادرة نع ر علي البنود التالير كما نشرتها نصا هعض وس
منزوعر السالح، مع تهادل مناطق  1967إيامر دولر فلسطننير في حدود الراهع من نوننو/حزيران  -

 اإلسرائنلير.” لالحتياجات األمنير“همساحات مت ق علنها، وتستجنب 
شهرا للوصول إلي حل الدولتنن، وفي حال فشلها فإن  18إجراء م او ات ال تزيد مدتها عن  -

 رف رسميا بدولر فلسطنن )يا للتهدند الرهنب؟!!(.  فرنسا ستعت
 ”.آلير تعويض“حل عادل ومتوازن ووايعي لق ير الالجئنن ال لسطننننن، هاالستناد إلي  -
 تطبنق مبدأ حل الدولتنن لشعبنن، مع مطلب االعتراف هالطاهع النهودي إلسرائنل. -
وتحافظ هشكل ناجح وفعال علي علي الطرفنن و ع معاننر ت من أمن إسرائنل وفلسطنن،  -

الحدود، وتصد اإلرهاب وتدفق الوسائل القتالير، وتحترم سيادة دولر فلسطنن المنزوعر السالح، 
 واالنسحاب الكامل للجي  اإلسرائنلي علي مراحل خالل فترة انتقالير نتم االت اق علنها.

 .اعتهار هذة المهادرة هم اهر تسوير نهائير وليست ات ايا مؤيتا -
هذة هي البنود التي نهشرنا بها القوم. فهي تشنر لدولر منزوعر السالح تستجنب لالحتياجات األمنير 
للكيان الصهنوني، وتشطب ي ير الالجئنن )تعويض فقط(، مع تهادل لألرا ي نعلم أنها أهم 

كر لها األرا ي في ال  ر التي ت تت الكيان عمليا، وتسيطر علي أحواض المياة. أما القدس فال ذ
هنا، وهي عقدة العقد كما يعلم الجميع، ولن نتجاوز العرض حيالها مع عرض في كامب دي ند 

 .48، وال تسأل عن اإلشارة إلي نهودير الدولر، وما يمكن أن ي  هم من ذل  حيال مصنر عرب 2000
تبرة مع كل هذا البؤس، ال نتردد نتنياهو في الرفض، وهي عادته علي كل حال، األمر الذي يع

الهعض مبررا للترحنب هالمهادرة، لكن وايع الحال أنه نرف ها ألنه نره أن مشروعه الذي أصهح 
مو ع إجماع في األروير الصهنونير يم ي بنجاح، مم ال في الحل االنتقالي هعند المده كما سماة 

شروع ر، حسب بنريز، أو السالم االيتصادي حسب تسمنته هو. وهو متشارون، أو الدولر المؤي
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يم ي بنجاح ألن ييادة السلطر تطهقه هحذافنرة، وما مطالبتها المحمومر بوي  تورل جي  االحتالل 
في مناطق )أ( رنر تأكند علي ذل ، ألن الميل النهائي للمشروع هو الحصول علي ما نتركه الجدار 

ؤب د النزاع، ويغدو في المئر تقريها(، ويهقي األمر معلقا لعقود هعد ذل ، وي   40من ال  ر الغربير )
 المؤيت دائما.

ييادة السلطر تعلم ذل  تماما، ولكنها تناور، ليس علي الكيان الصهنوني، بل علي شعبها، حتي 
تجّرعه كأس السم هالتدريج، فيما تستمر في الحدنث عن ال وابت، وهالطهع كي نواصل هعض مغنبي 

، حتي وهي تتحول )بل ”ال ورة“ها، ول تح العقول والمسكوننن بروح القبلير الحزبير في الهتاف ل
 تحّولت( إلي حزب سلطر تحت عهاءة االحتالل ت اخر هالتعاون األمني معه!!

 4/5/2016، الدستور، عم ان
 

 إنها إسرائيل تتجدد .58
 علي جرادات

ستحت ظ هالقدس »دأبت الحكومات اإلسرائنلير المتعايهر، هألوانها الحزبير المختل ر، علي إعالن أنها 
، وأنها «ستحت ظ هالكتل االستيطانير الكبره في ال  ر إلي األبد»، وأنها «الم وحدة إلي األبد

ستحت ظ برف ها المطلق لحق عودة »، وأنها «ستحت ظ هسيطرتها علي منطقر األروار إلي األبد»
 «. الالجئنن إلي ديارهم التي شردوا منها إلي األبد

هذا إعالنْنن جدندْنن، « خطاب إلي األبد«و، فقد أ افت ليأما حكومر المستوطننن، هقيادة نتنياه
نتم ل األول في تصريحات هعض أركانها، )مع صمت مركز يرارها الليكودي(، حول نير إسرائنل 

 من مساحر ال  ر.  %60التي تشكل « سي» م المنطقر 
، ال تتر  مجااًل أما ال اني فنتم ل في إعالن حكومر نتنياهو هكامل يوامها، هصورة ياطعر مانعر

، وأن علي «ستحت ظ هالجوالن السوري الم حتل إلي األبد»للش  أو االلتهاس أو التأويل، أن إسرائنل 
 «.سيادة إسرائنل علنها«العالم االعتراف بي

ذا ما أردنا فهمًا دييقًا لهذا التصعند السياسي اإلسرائنلي رنر المسبوق، لقلنا إن الصراع الجهنمي  وا 
هعض األيطار العربير وعلنها، إن هو إال الظرف السياسي المناسب، وليس السبب ال علي الدائر في 

من ال  ر ال لسطننير وه هر الجوالن  االستراتنجيرإلعالن حكومر نتنياهو عن مواي ها السياسير 
 المحتلتْنن. 

االنقسام  فما نجري في سورير، خصوصًا، والمنطقر العربير، عمومًا، )عالوة علي استمرار حالر
ال لسطنني الم دمر(، لم ي عل سوه أنه أنع  تطلعات يادة إسرائنل الكامنر، وحر  نواياهم المبنتر، 
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لتحقنق المزيد من األهداف الصهنونير، وصواًل إلي دْفعهم نحو اإلفصاح عنها، ونحو محاولر 
ًا وعربًا(، بها، جنهًا إلي إدراجها علي جدول أعمال السياسر الدولير، ونحو محاولر إيناع العالم، )عجم

جنب مع تسريع تن نذها علي األرض، علي ند أك ر الحكومات اإلسرائنلير تطرفًا وتشددًا، وتعبنرًا 
عما طرأ علي بنير إسرائنل الداخلير، في السنوات األخنرة، من انزياحات كبنرة نحو المزيد من 

علماني المتطرف مع سياسر األحزاب التطرف الما ل في تطابق سياسر حزب الليكود الصهنوني ال
 ، )أي المتزمت(.«الحريدي«الصهنونير الدننير األك ر تطرفًا، هشقنها القومي و

« المعارض»وكل ذل  من دون نسيان التوافق، القديم الجدند، بنن حزب العمل الصهنوني العلماني 
المشروع الصهنوني. كن   وحزب الليكود الحاكم علي توظن  األسطورة الدننير لتحقنق كامل أهداف

ال؟ طالما أن حزب العمل هو الحزب الذي أرسي دعائم هذا التوظن  خالل سنوات ييادته، هال 
(، وهو التوظن  الذي جعل، وال نزال، الخطاب 1977-1948منازع، الئتالفات الحكم في إسرائنل، )

الدنن النهودي وأهقي الصلر مع العلماني الصهنوني، وهالتالي اإلسرائنلي، خطاهًا تل يقيًا يطع مع 
، «وطن يومي للنهود في فلسطنن»األسطورة الدننير، واستخدمها، بوعي وعن سابق إصرار، إليامر 

، بل والعمل علي توسيع حدودها لتشمل ما أمكن من «دولر نهودير بنن الهحر والنهر»أي إليامر 
؟ طالما أن حزب العمل هو الحزب وكن  ال«. بنن الننل وال رات»مساحر األرض العربير الوايعر 

الوارث للمنطلقات ال كرير والسياسير والعسكرير واألمنير لبن روريون الذي لم يقبل القرار الدولي 
من هاب المناورة والتكتي ، واالحتيال علي السياسر الدولير، واإلعداد  ، إال47لتقسيم فلسطنن، العام 

، من عدوان مبنت الحتالل ما 67حزب العمل، في العام واالستعداد، لما ستشنه إسرائنل، هقيادة 
 تهقي من أرض فلسطنن، والجوالن السوري، وسنناء المصرير.

الداخلير هي المحر  األساس إليدام « إسرائنل»هذا يعني أن االنزياحات اليمننير المتطرفر في بنير 
الم اجئر برأني(، من ال  ر  ، )ورنراالستراتنجيرحكومر نتنياهو علي اتخاذ وا عالن هذة المواي  

 والجوالن السوري. 
ذا ما شئنا السنر خطوة أخره في التحلنل، لقلنا: إن صحَّ أن ت قرأ المواي  من عناوينها، فهو أصّح  وا 
في هذة المواي  اإلسرائنلير الجدندة من ال  ر والجوالن، حنث إن حكومر المستوطننن، هقيادة 

ارات األمن، ذريعر إسرائنل الدائمر، بل بزعم أن ال  ر والجوالن نتنياهو، لم تغل  مواي ها هاعته
 «. جزء من أرض إسرائنل»السوري )وهنا بنت القصند(، 

وهقدر ما نتعلق األمر هموي  إسرائنل الجدند من الجوالن، فقد كان الفتًا، وذا داللر رمزير كبنرة، أن 
جتماع است نائي عقدته هنا  همناسهر الذكره ي طلقه رئيس حكومتها، نتنياهو، من يلب الجوالن هعد ا

 «. جالء االستعمار ال رنسي وا عالن استقالل سورير«السنوير لتشكنلها، والذكره السنوير لي
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وكان الفتًا، وذا داللر كبنرة، أي ًا، أن يكون الصمت المطبق هو سند مواي  األحزاب الصهنونير 
لقته حكومر نتنياهو حول ه هر الجوالن، ذل  الذي أط االستراتنجيتجاة الموي  « المعار ر»

لم يكن هنا  حاجر ألن تويظ حكومر »، هالقول: «المعار ر»هاست ناء تعلنق هعض رموز هذة 
 «.عاماً  49إسرائنل دبهر الجوالن من سهاتها علي مدار 

تنياهو وأك ر، فقد كان الفتًا، وذا داللر، أي ًا وأي ًا، أن تتزامن تصريحات هعض أركان حكومر ن
من مساحر ال  ر، مع تراجع حزب العمل عن تأنندة النظري لما يسمي  %60حول نير إسرائنل  مَّ 

، بدعوه مصاعب تطبيقه، وطرحه لخطر ان صال من طرف واحد في ال  ر، علي «حل الدولتنن»
 ، إنما من دون أن يشمل االن صال في ال  ر2005ررار ما فعله شارون في يطاع رزة، في العام 

ت كيكا للكتل االستيطانير الكبره فنها، ما يعني أن  مر توافقًا بنن األحزاب الصهنونير، الحاكم منها 
، علي الموي  من ال  ر والجوالن، همعزل عن اختالف طريقر، وأشكال، التعبنر عن «المعارض«و

 هذا الموي . 
، «الجبهر الشمالير»رير في أما أن ت علن حكومر نتنياهو موي ها من الجوالن في ظل مناورات عسك

عشرات »علي إعالن رئيسها، نتنياهو، وأي ًا من الجوالن، عن مسؤولير إسرائنل عن  أسبوعوهعد 
التي ن ذها جيشها داخل سورير، في السنوات الخمس الما ير، فال يحمل جدندًا « ال ربات الجوير

لير، وتتدخل فنها هأشكال شتي، هما سوه اإليرار الرسمي هأن إسرائنل تستغل األزمر السورير الداخ
فنها التدخل العسكري المهاشر، ما يعني اإلمعان في العدوان علي سورير وسيادتها، والتمادي في 
انتها  القواننن الدولير، وخرق شروط ات اق الهدنر السائدة في جبهر الجوالن، برعاير هنئر األمم 

 .1974المتحدة، منذ العام 
إلي تشخي  وفهم دييقْنن للتحوالت الجارير، منذ سنوات، في بنير إسرائنل، عليه، هات  مر حاجر 

أبرزها تعاظم دور التيار الصهنوني الدنني القومي في صيارر القرار السياسي والعسكري واألمني 
اإلسرائنلي، وانخراط هذا التيار تحت ييادة حلي ه حزب الليكود الصهنوني العلماني الذي رفض يرار 

، وناهض مناورة بن روريون تجاهه، بل ورفض، )حزب الليكود(، في العام 1947في العام التقسيم 
بنرس عليه، فيما اعتبرة األخنر )اإلنجاز  -، ات اق أوسلو، وناهض موافقر حكومر رابنن 93

 ال اني هعد ييام دولر إسرائنل(.  االستراتنجي
حكومر نتنياهو من الجوالن السوري المحتل،  الذي اتخذته، وأعلنته االستراتنجيهذا يعني أن الموي  

وطالبت العالم هالتسليم هه، إن هو إال امتداد لما تتخذة من مواي  صريحر تجاة الصراع علي الجبهر 
 ال لسطننير. 
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عاصمر دولر )»فمن الرفض المطلق لحق عودة الالجئنن، إلي تك ن  تهويد القدس، وتأكند أنها 
طالق الدعوات إلي  م أرلب ، إلي تسر «(إسرائنل األبدير يع استيطان ما تهقي من أرض ال  ر، وا 

، إلي سن المزيد من «دولر للشعب النهودي»مساحتها، إلي التشبث همطلب االعتراف بإسرائنل 
 القواننن العنصرير التي تزيد إسرائنل، كدولر احتالل استيطاني إيصائي إحاللي، فاشير علي فاشير.

أن إسرائنل ستعي  علي حد »، إعالن «إعالنات إلي األبد«نتنياهو لي لذل  ال عجب في أن ي ن 
 «. السن  إلي األبد

فهذا ليس، فقط، من مقت يات برنامج حزبه الذي كان، وال نزال، )سلطر واحدة بنن الهحر والنهر(، 
 «الحريدير«بل هو، أي ًا، تحصنل حاصل لتحال  حزبه مع األحزاب الصهنونير الدننير القومير و

من أرض «!! »تم تحريرة»التي ترفض التخلي، )والتوصن  لنتنياهو وبننت(، عن أي شبر 
، وكأن ما يامت هه الحركر الصهنونير، «أرض إسرائنل الكاملر»، «أرض ا هاء واألجداد»، «الميعاد

من أرض فلسطنن وايتالع ألهلها، كعملير تطهنر عريي  %78، ليس عملير ابتالع لي48في العام 
، ليس عدوانًا 67، يل نظنرها في التاري  المعاصر، أو كأن ما يامت هه إسرائنل، في العام هشعر

مبنتًا الحتالل واستيطان ما تهقي من فلسطنن، ف ال عن الجوالن وسنناء، هما صاحهه من نزوح 
 يسري لمئات آالف ال لسطننننن والمصرينن والسورينن. 

 دد.إنها إسرائنل بن روريون وجابوتنسكي تتج
 4/5/2016، األيام، رام هللا
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 نحمان شاي
سياسر إسرائنل الخارجير تق  علي يدمنن دولنتنن ي الواليات المتحدة وألمانيا. هاتان الدولتان تحمالن 

اإلسرائنلير وتسمحان لها هالخروج منها  واإلخ ايات األخطاءك نرة وزر  أحيانفي  أكتافهماعلي 
. ولم أحياناوالير الرئيس هارا  أوهاما، أن القدم األمريكير ترتعد  أ ناءولكننا اعتدنا علي أنه  هسالم.

تعد إسرائنل تره التأنند األمريكي أمرا م رورا منه. هذا حدث في االت اق مع إنران، التدخل األمريكي 
انت ال ر ير هي أن في سوريا والموي  من مصر ورنر ذل . وفي المقابل، فيما نتعلق هأوروها، ك

أن  األسبوعلم يعد كذل ، حنث تبنن في هذا  األمرألمانيا ستؤيد إسرائنل دائما هالنار والماء. ولكن 
« دنر شبيغل»و« بنلد»معدودة نشرت الصح   أسابيعالقدم ال انير أللمانيا بدأت في االرتعاد. خالل 

 الشكو  حول التأنند التلقائي إلسرائنل. مقاالت تحمل تساؤالت حول عالير إسرائنل وألمانيا، وطرحت
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منذ فترة طويلر، العالير بنن المستشارة األلمانير انغيال منركل وبنن رئيس الحكومر بنيامنن نتنياهو 
علي سياسر إسرائنل في « هطنها ملنئر»هاردة. منركل الصديقر األكبر إلسرائنل من بنن يادة أوروها 

 او ات السلمير. هدم المنازل وخطط البناء والموجر اإلرهابير المناطق وهسبب عدم التقدم في الم
 األمرتنتقد إسرائنل. وكالعادة يقال هذا االنتقاد هأدب كبنر،  األخره تجعل ألمانيا مرة تلو  األخنرة

الذي يسمح للمستمع اإلسرائنلي هعدم االستماع أو عدم ال هم. ولكن بنن السطور يظهر عدم الر ا. 
ركل هي أن االستمرار في السيطرة علي المناطق نهدد أمن إسرائنل ويزيد عزلتها نقطر انطالق من

 الدولير.
من ناحير، ألمانيا تلتزم هأمن ووجود إسرائنل هشكل يوي. ولم يأت هعد الرئيس األلماني الذي نتجرأ 

علي من شراء الوسائل األمنير من إسرائنل ويساعدونها  أي اعلي زعزعر ذل . واأللمان نزيدون 
األوروبير حنث تقوم  في المنصات أي اشراء الس ن السريعر من اجل الدفاع عن المياة اإليليمير. 

. هذا حدث في مو وع األخنرةألمانيا بتخلي  إسرائنل من المشكالت هشكل دائم، حتي ا ونر 
ول لكنها سمحت لد أرا نها، فقد رفعت ألمانيا ندنها وهي لم ت رض ذل  علي «وسم المنتجات»

 فعل ذل . أخره 
نؤكد الك نر من األلمان أنه ال يمكن تأنند إسرائنل إذا لم تهادر بن سها من اجل حل  أخره من ناحير 

الدولتنن. الحل الذي تلتزم هه ألمانيا. الجمود السياسي ال ي ند. حتي ا ن ينلت االنتقادات في الغرف 
 كل إنها ت هم أبو مازن، وت هم خنهر األمل.المغلقر وبدأت مؤخرا تخرج إلي الخارج. لذل  يالت منر 

إن من نتاهع الردود والتصريحات األلمانير سيالحظ التصعند نحونا. األلمان ي همون أن اللحن هو 
نجد تعبنرة في وسائل إعالم  األمرالذي يصنع الموسيقي، وهم يغنرون اللحن. وليس صدفر أن هذا 

 آة أمام إسرائنل كي تره شكلها.هارزة جدا في ألمانيا. هذة طريقر لو ع مر 
إسرائنل كعادتها تغلق أعننها. العالير مع ألمانيا، خالفا لهايي دول العالم، مبنير علي تاري  هشع نلزم 
ألمانيا هعد سهعنن سنر علي انتهاء الحرب العالمير ال انير. وأنا أوصي هعدم االعتماد ك نرا علي 

 ذل .
رته إلي إسرائنل أيل حميمير من المستوه القيادي. لده الشهان عالير الرأي العام في ألمانيا ونظ

حول حكمر وعدالر احتالل شعب آخر  أخالييرالهعندنن سنوات طويلر عن الكار ر ولهم تح ظات 
 ومصادرة حقويه.

وكمن يق  علي رأس مجموعر الصداير البرلمانير، إسرائنل ي ألمانيا، أنا أسمع مالحظات انتقادير 
البوندستاج خاصر من الشهان. مالحظات كهذة ال يمكن أن تمر دون االستماع  اءأع من  أي ا

ما  إطارلها. في نهاير الشهر سنخرج وفد من الكنيست إلي ألمانيا من اجل النقا  مع نظرائنا في 
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ومن الوا ح أننا سنسمع مالحظات كهذة. من نتويع م لنا من ألمانيا أن «. برلمان ي برلمان»يسمي 
، ال يسمح له منعها من استخدام هذة السياسر تجاة الصراع األخالقير خارجير تعتمد علي تدنر عال

 اإلسرائنلي ال لسطنني. هذة ال يمكن أن تكون سياسر خارجير انتقائير.
 أحيانام ل العاليات التي تدهورت مع الواليات المتحدة، الحدنث هو عن عملير، العمليات تستمر 

التنبؤ متي ستتحول إلي يرارات ) دنا(. نحن في هذة الطريق. ويد وصلتنا فترة طويلر ومن الصعب 
 : هل استيقظ أحد ما في القدس.األسبوعدعوة صحوة هذا 

 3/5/2016غلوبوس 
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