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*** 
 

 لن تسمح باستمرار العدوانسلسلة غارات على غزة والقسام تؤكد أنها  الجيش اإلسرائيلي يشن   .1
أصررريس مسرررن يلسررر يني، يجرررر اليرررو  ، مرررن ،رررز ، أنررر  5/5/2016، المركـــز الفلســـطيني لإلعـــالمذكرررر 

 استهديت ورشة حداد  يي حي الزيتون شرق مدينة ،ز .الخميس بجراح إثر ،ار  صهيونية 
سشرريايا يرري  (عامررا 65)وأيرراد مصرردر  برري يرري وزار  الصررحة لمراسررلنا، بحصرراسة الحررا  حسررن حسررنين 

 اليد والكتف ت ايرت جراء قصف االحتالل للورشة التي تعود لعائلت .
صرررهيونية، يجرررر اليرررو ، وجررراء اسرررتهداش الورشرررة  رررمن سلسرررلة ،رررارات شرررنتها الم ررراتالت الحر يرررة ال

 استهديت عددا من مواقع الم اومة الفلس ينية س  اع ،ز .
وجاءت هذه الغارات ع س تدخل الوسا ة المصرية لوقف إ رالق النرار علرل الحردود الشررقية لل  راع 

 بين الم اومة وقوات االحتالل التي تو،لت شرق ريح والشجاعية.
لس يني لإلعال " ن ال عن مصادر محلية وشهود عيان، واستهديت الغارات سحسس مراسل "المركز الف

جبررل الصرروراني شرررق مدينررة ،ررز ، وموقررع لل سررا  يرري الشررجاعية، وكخررر يرري بيررت الهيررا، وكررذل  موقررع 
 الخيالة شمال ال  اع. وأرض يار،ة شرق حي التفاح، وورشة الحداد  التي تعود لعائلة حسنين.

اهررا بررين الم اومررة وقرروات االحررتالل الترري تو،لررت داخررل وترريتي هررذه الغررارات سعررد اشررتساكات دارات رح
الحرردود الشرررقية ل  رراع ،ررز ، وقررد شررهد حرري الشررجاعية أعنررف تلرر  االشررتساكات  ول مررر  منررذ انتهرراء 

 .2014العدوان ا خير علل ق اع ،ز  صيف عا  
 ال ررائرات الحر يررةوالوكرراالت، أن  هاشرر  حمرردان، عررن مراسررل  5/5/2016، 48موقــع عــرب وأ رراش 

 يجر اليو  الخميس سلسلة ،ارات علل أنحاء متفرقة من ق اع ،ز .شنت اإلسرائيلية 
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 وقالت ت ارير إسرائيلية إن ال يران استهدش أر عة مواقع تاسعة لحركة حماس خالل الساعات الليل.
اع كما قال شهود عيان أن م اتالت إسرائيلية استهديت موقع تدريس عسكري يتسع لر'سرايا ال دس'، الذر 

 المسلح لحركة الجهاد اإلسالمي، يي بلد  بيت الهيا، شمالي ،رس ق اع ،ز .
 رائرات حر يرة إسررائيلية شرنت ، مرن ،رز  ون رالم عر  الوكراالت، أن 5/5/2016الغـد، عمـان،  وجاء يري

مساء أمس ،ارات جوية عد  علل م ار ،ز  الردولي المردمر  مسانير  يري ريرح بجنروس ق راع ،رز  مرن 
 يلس يني وشهود. أمنلع إصاسات، ويق مصدر دون تسجيل وقو 

قصررفت سصرراروخين م ررار ،ررز   16-وقالررت هررذه المصررادر ان " ررائر  حر يررة إسرررائيلية مررن  ررراز اش
 ".إصاساتول  تسجل  أ راراالدولي المدمر ما الحق 

للم اومررررة  أهررررداشعلررررل  أي رررراصرررراروخين  أ ل ررررتوأو ررررح شررررهود عيرررران أن ال ررررائرات اإلسرررررائيلية "
 قرس من  ة الم ار". الفلس ينية

من جهة ثانية، تعر ت المن  ة الشرقية الجنو ية لريح مساء أمس ل صف مديعي إسرائيلي من دون 
 .أمنل، ويق مصدر إصاسات

وكان الجيش اإلسرائيلي أ لق النار علل مواقع يلس ينية يي ق اع ،ز ، ردا علل س وط قذيفة هاون 
 يلس ينية. امني ما ذكر الجيش اإلسرائيلي ومصادر  اإلسرائيلية، سحسس ا را يمن ال  اع يي 

ل رروات مشررا   إ ررايةويرري ت ررور ميررداني نشرررت قرروات االحررتالل مرردرعات مت ررور  مررن  ررراز " النمررر" 
تاسعررة للررواء ،رروالني قرررس حرردود ،ررز  تحسررسا  ي تصررعيد محتمررل حسررس تعبيررر المصررادر اإلسرررائيلية. 

ذ سرراعات الصررساح وحتررل اليهيررر ، وأ ل ررت مديعيررة وتصرراعدت حررد  الترروتر علررل الحرردود الشرررقية منرر
واسرتهديت المديعيرة برثالذ قرذائف مديعيرة موقعرا  االحتالل قرذائفها مررتين جنروس ال  راع وشررق ،رز .

 عن إصاسات. اإلسالغي ع شرق حي الشجاعية دون  اإلسالميلسريا ال دس الجناح العسكري للجهاد 
أنها لن ، بيانام أكدت يي  ال سا  4/5/2016دين القسام، موقع كتائب الشهيد عز الويي السياق، نشر 

 تسمح ساستمرار العدوان الصهيوني علل ق اع ،ز .
وقالت كتائس الشهيد عز الدين ال سا  الجناح العسكري لحركة حماس، يي بيان عسكري صردر عنهرا 

رام وأن يعرررال  "علرررل العررردو أال يترررذرع سررريي سررربس كررران وأن يغرررادر ق ررراع ،رررز  يرررو  مسررراء يرررو  ا ر عررراء:
 مخاوي  ومخاوش مغتصبي  خار  الخط الزائل".

وشددت علل أن التو،رل الصرهيوني منرذ مسراء أمرس الثالثراء يعرد تجراوزام وا رحام التفراق التهدئرة عرا  
  وعررردوانام جديررردام علرررل ق ررراع ،رررز ، وأو رررحت أن وحررردات هندسرررية تاسعرررة للعررردو يررري محرررورين 2014

 200-150 ، ا ول شرررق مدينررة ريررح سعمررق 2016-5-3الثرراء مختلفررين، تو،لررت منررذ صررساح أمررس الث
متررر ساتجرراه الشررمال والجنرروس، والمحررور الثرراني  300متررر داخررل الخررط الزائررل ساتجرراه الغرررس وسعرررض 
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مترر ساتجراه الشرمال  300مترر داخرل الخرط الزائرل ساتجراه الغررس وسعررض  200شرق مدينة ،رز  سعمرق 
 سادام وال زالت تفعل ذل .والجنوس/ وعاثت يي أرا ي الموا نين ي

 
ونقل ملف  "إسرائيل""التنفيذية" تقرر البدء بتنفيذ قرارات "المركزي" بخصوص العالقات مع  .2

 االستيطان لمجلس األمن
الموقع الرسمي لمنيمة التحرير: قررت اللجنة التنفيذية لمنيمة التحرير الفلس ينية البدء -را  هللا

لمركزي الفلس يني الخاصة بتحديد العالقات السياسية واالقتصادية الفوري يي تنفيذ قرارات المجلس ا
وا منية مع سل ة االحتالل )إسرائيل(، علل  وء تنكر الحكومة اإلسرائيلية لالتفاقيات الموقعة، 

صرارها علل تدمير خيار الدولتين، وو ع كليات التنفيذ لذل .  وا 
ن سر اللجنة صائس عري ات، ع س انتهاء اجتماعها وحذرت اللجنة التنفيذية يي بيانها الذي قرأه أمي

الذي ترأس  الرئيس محمود عساس، مساء يو  ا ر عاء، حكومة االحتالل من العواقس الوخيمة التي 
تترتس علل تويير الحماية للمت ريين اليهود وتمكينه  من مواصلة استفزازاته  واقتحاماته  لساحات 

 المسجد ا قصل المسار 
ها سالحوار الو ني الشامل لتجاوز الع سات التي تعترض  ريق و ع حد لالن سا  وأكدت تمسك

ا سود، الذي سات يهدد وحد  الشعس والو ن، داعية إلل  رور  احترا  الجميع لحق الموا ن 
الفلس يني يي الممارسة الديم را ية وسيلة إلنهاء هذا االن سا ، وأهمية اإلعداد النتخاسات رئاسية 

من أجل  ي صفحة االن سا  ا سود، واستعاد  وحد  النيا  السياسي، وترتيس أو اع  وتشريعية
البيت الفلس يني من الداخل يي مواجهة سياسة حكومة إسرائيل االستي انية االستعمارية المعادية 

 للسال .
سعدوان  ودانت اللجنة التنفيذية انتهاكات إسرائيل لح وق اإلنسان يي ا را ي الفلس ينية المحتلة

سما ييها ال دس المحتلة، وأكدت  رور  وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤوليات  يي ممارسة  1967
ال غط علل دولة إسرائيل، وديع حكومتها إلل التوقف عن سياسة اإلعدامات الميدانية علل 

ماعية، الحواجز العسكرية ومفترقات ال رق يي ال فة الغر ية، والتوقف عن سياسة الع وسات الج
 وسياسة هد  البيوت، وسياسة االعت االت الجماعية.

حذرت اللجنة التنفيذية حكومة االحتالل من العواقس الوخيمة التي تترتس علل تويير الحماية و 
 للمت ريين اليهود وتمكينه  من مواصلة استفزازاته  واقتحاماته  لساحات المسجد ا قصل المسار .
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تمرار سالعمل والتعاون مع جميع الدول الش ي ة والصدي ة من أجل ن ل قررت اللجنة التنفيذية االس
ملف االستي ان إلل مجلس ا من الدولي، ساعتسار االستي ان االستعماري اليهودي يي أرا ي دولة 

 يلس ين تحت االحتالل، جريمة حرس موصوية.
سية جاد  ومسؤولة للتوصل إلل أكدت اللجنة التنفيذية ترحيبها سا يكار الفرنسية إل الق عملية سياو 

اإلسرائيلي تن ذ حل الدولتين وتصون ح وق الالجئين  –تسوية سياسية للصراع الفلس يني 
 .194الفلس ينيين يي العود  إلل دياره  وي ا لل رار ا ممي 

رحبت اللجنة التنفيذية س رار مجلس الوزراء إجراء انتخاسات السل ات المحلية )المجالس البلدية و 
 المحلية وال روية( يي موعدها يي ا سبوع الثالذ من تشرين أول / أكتو ر الم بل.و 

 4/5/2016، موقع منظمة التحرير الفلسطينية
 

 " بالضفةاإلرهاب"بـ بهم من المشتبهين %40 اعتقال نحوعن  مسؤولةالسلطة معطيات إسرائيلية:  .3
دمها كسار ال ساط يي قياد  مع يات ق ، عن هاش  حمدان، أن4/5/2016، 48عرب  ذكر موقع

بينت أن أجهز  ا من الفلس ينية هي المسؤولة عن  المركز يي الجيش اإلسرائيلي للمستوى السياسي
من المشتبهين بر"اإلرهاس" يي ال فة الغر ية يي الشهور ا خير . أما سالنسسة  %40اعت ال نحو 

 ئيلي.لساقي المعت لين يحنها تت  بواس ة قوات االحتالل اإلسرا
وتشير هذه المع يات إلل ارتفاع بنسسة ثالثة أ عاش يي ن اق نشاط أجهز  ا من الفلس ينية، 

 من المشتبهين. %10حيذ كان ينسس لها قبل ثالثة شهور اعت ال ما نسبت  
وسحسس ت رير نشرت  صحيفة "هآرتس" يحن أجهز  ا من الفلس ينية ت و  بدور أجهز  أمن االحتالل، 

الفلس ينية، ي د قرر جيش االحتالل  ا من  يي أع اس اتساع ن اق عمل أجهز  حيذ جاء أن
 " يي الشهور ا خير .Aت ليص أنش ت  العسكرية يي منا ق "

مارس، دخلت  ويشير الت رير إلل أن  منذ بداية الهسة الحالية، يي تشرين ا ول/ أكتو ر وحتل كذار/
، وعملت مئات المرات يي الشهر يي المدن قوات االحتالل سشكل يومي إلل هذه المنا ق

الفلس ينية، أما اليو  ي د تراجعت الوتير  إلل عشرات المرات يي الشهر، حيذ أن جزءا كبيرا من 
 االعت االت ينفذ من قبل أجهز  أمن السل ة الفلس ينية.

 2500لي نحو وتشير المع يات إلل أن  منذ اندالع الهسة الحالية اعت لت قوات االحتالل اإلسرائي
معت ل  700يلس يني سشبهة التخ يط أو المشاركة يي عمليات  د أهداش إسرائيلية، بينه  نحو 

إداري. ويي الم ابل، يحن أجهز  ا من الفلس ينية اعت لت بدورها المئات، و ناء علي  يرى الجيش 
 اإلسرائيلي أهمية كبير  للتنسيق ا مني بزع  أن  "حاجة مشتركة" لل ريين.
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ال نا  العبرية العاشر ، قالت إن ، من الناصر ، أن 4/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالموأ اش 
خّفض خالل الفتر  الما ية من نشا   العسكري يي المدن والبلدات الفلس ينية  سرائيليالجيش اإل

  ا من التاسعة المصنفة  من المن  ة )أ( سال فة الغر ية المحتلة، لزياد  التعاون بين أجهزت  وأجهز 
 للسل ة الفلس ينية.

وذكرت ال نا  العبرية علل موقعها اإللكتروني، أن الجيش "اإلسرائيلي" قّلص نشا   داخل المدن 
يي المائة، يي حين زادت قوات أمن السل ة  60الفلس ينية يي من  ة )أ( بنسسة وصلت إلل 

 يي المائة، حسس قولها. 40الفلس ينية من نشا ات  بنسسة 
وقالت "هذا هو السيناريو الذي يف ل  الجيش؛ كون  أقل خ ور  علل الجنود الذين ينفذون 

 االعت االت و،يرها من النشا ات إلحساط "الهجمات الفلس ينية".
وزعمت ال نا  وجود انخفاض يي حاالت اعت ال الفلس ينيين، وقالت إن  "سعد أن كان عدده  يي 

 ّدر عدد الذين يعت له  الجيش اليو  سالعشرات ي ط".ا شهر الما ية يفوق المئات، ي 
ون لت ال نا  عن مصدر عسكري إسرائيلي قول  "إن خفض النشا ات ال يعني أنها ستتوقف سشكل 

 اقت ت ال رور ". إذانهائي أو الحد من حرية عمل الجيش 
 

إجراء  حماس تضع العراقيل من أجل االمتناع عنو  ..ريد مفاوضاتتال "إسرائيل"  عباس: .4
 االنتخابات

محمود عساس، إن المشروع الو ني الفلس يني يبدأ  رئيس السل ة الفلس ينية: قال "ويا" -را  هللا 
 سغز  وي وى يي ،ز ، التي هي جزء أساسي من أرض دولة يلس ين.

يتحدذ خالل است سال ، ويد الصيادلة من محاييات ق اع ،ز  المشاركين يي مؤتمر  عساس وكان
المنع د يي مدينة را  هللا، وذل  سح ور أمين عا  الرئاسة ال يس عبد الرحي ، وع و  الصيادلة

 ،ا.اللجنة التنفيذية لمنيمة التحرير الفلس ينية زكريا اآل
إلنهاء االن سا ، واستعاد  الوحد  الو نية علل أساس تشكيل  "حماس"وأ اش: هنا  مشاورات مع 

 جراء االنتخاسات العامة.حكومة وحد  و نية تعمل علل اإلعداد إل
وأشار إلل أن صندوق االقتراع هو الفيصل إلنهاء الخاليات السياسية، مشددا علل  رور  الحفاظ 

 علل الديم را ية كمبدأ أساسي يي الحيا  السياسية الفلس ينية.
جاءت ساالنتخاسات، ويمكن أن تعود ساالنتخاسات وتحايظ علل مكاسبها يي  "حماس" إنوقال: 

جلس التشريعي، ويمكن أن ييتي ،يرها،  ن االنتخاسات والديم را ية شيء م دس يجس المحايية الم
 عليهما.
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ت ع العراقيل من أجل االمتناع عن إجراء االنتخاسات التي تيخرت  كثر من  "حماس"وأو ح أن 
 ."لكننا مصممون علل استعاد  وحدتنا الو نية وحماية مشروعنا الو ني"خمس سنوات، و

أ اش مخا سا الصيادلة: نعول عليك  من خالل هذه االنتخاسات الفرعية لن اسة الصيادلة و،يرها، و 
 لن ول للعال  نحن متمسكون سالديم را ية وسالو ن الفلس يني الموحد.

وقال: إن إمار  ،ز  لن تكون بديالم عن ال دس عاصمة دولتنا، ولن نسمح للمشاريع المؤقتة والمجزأ  
سين  "حماس"ا  جهات يي المن  ة واإلقلي  تلعس دورا هنا وهنا ، نتحدذ معها لي نعوا سالمرور، وهن

 ال ريق الصحيح هو  ريق الوحد  الو نية.
وتاسع: مجيئك  واستمرارك  وحرصك  علل ن ابتك  أكبر دليل علل محاوالتك  الستعاد  الوحد  الو نية 

 بين أبناء الو ن الواحد.
ائيلي ال يريد مفاو ات سياسية معنا، ونحن نريد أن نجبره  سين يكون : الجانس اإلسر عساسوقال 

هنا  موقف سياسي، سمعنل أن ق يتنا سياسية وليست ح وق دينية ومدنية كما حاولوا أن يسوقوها 
منذ وعد بلفور. نحن نريد حال سياسيا، لذل  نحن يي حالة صدا  مع اإلسرائيليين، وأبرز عناوين 

التي كنا قد اتف نا معه  علل أن دخول هذه المنا ق محر   "A"ياحه  لمنا ق هذا الصدا ، هو اجت
 علل جيش االحتالل أو المستو نين.

وأ اش: ال  ية ليست أمنية، ولكنها سياسية سين ال فة الغر ية هي بداية دولة يلس ين، يعندما 
يمها. ه  ال يريدون لهذه ي ولون إنها ق ية أمنية، ييين سن ي  دولة يلس ين التي ال يريدون أن ن 

الدولة أن ت و ، ولكن نحن نريد أن ن ي  دولتنا ر،  أنويه ، شاؤوا أ  أبوا، وهذا الخالش الذي بيننا 
 ."أ"و ين اإلسرائيليين حول ق ية منا ق 

واختت  قائال: سصراحة نحن صامدون يوق أر نا، وصابرون لن نييس، ونعمل علل بناء دولتنا 
 ولن نتراجع. لنحايظ علل ا مل،

 5/5/2016األيام، رام هللا، 
 

 ماضية في تدمير حل الدولتين وفي تحديها لإلرادة الدولية "إسرائيل"المالكي:  .5
المؤتمر الدولي  أعمالرا  هللا: ترأس رياض المالكي وزير الخارجية الويد الفلس يني المشار  يي 

سح وق الشعس الفلس يني ،ير ال ابلة “عنية المعني س  ية ال دس التي تنيم  لجنة ا م  المتحد  الم
ومنيمة التعاون اإلسالمي وسمشاركة وزير خارجية السنغال مانكيور ندياي المنع د يي ” للتصرش

 العاصمة السنغالية دكار.
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ن الدولة الوحيد  التي تدمر خيار حل الدولتين علل قال ييها إالمؤتمر  أعمالوال ل كلمة يي يتتاح 
هي إسرائيل وهي بذل  تدمر أي يرصة لتح يق السال  يي المن  ة متحدية بذل   1967حدود عا  

 الدولية وعلل حساس وح وق الشعس الفلس يني. اإلراد 
وأعلن المالكي مجددا دع  دولة يلس ين  ي مسادر  سال  تستند للشروط المتفق عليها دوليام وهي 

 رض م ابل السال  ومسادر  السال  العر ية.قرارات ا م  المتحد  ومسادئ مدريد سما يي ذل  ا 
يالتهاواعتبر أن الوقت قد حان لالعتراش سين حصانة إسرائيل  من الع اس هي أكبر ع سة يي  وا 

وأكد المالكي علل أن ال دس هي أكثر س عة علل ا رض تمثل ت لعات إسرائيل   ريق السال .
 بدون ال دس الشرقية عاصمة لدولة يلس ين.  وأكد أن ال إمكانية لمبدأ حل الدولتين االستعمارية.

  5/5/2016القدس العربي، لندن، 
 

 تهجير الفلسطينيين  إلىسياسية تهويدية ترمي  "األقصى"دائرة شؤون القدس: ما يجري في  .6
حذرت دائر  شؤون ال دس يي منيمة التحرير من جرائ  المستو نين وشر ة وجيش  ال دس: 

واعتبرت الدائر  يي بيان لها اليو   مر  سحق المسجد ا قصل المسار .االحتالل اإلسرائيلي المست
ا ر عاء، ما يجري من اقتحا  لساحات المسجد س ري ة عدوانية و،ير مسبوقة من قبل المستو نين 

السياسية التهويدية التي يمارسها االحتالل سشكل  إ ارو ساط جيش وشر ة االحتالل يندر  يي "
م دسة، بهدش تهجير الفلس ينيين الم دسيين من مدينته ، وت بيق سياستها مني  يي المدينة ال

 ، والمسيحية".اإلسالميةواالستي انية سحق المدينة، وم دساتها  اإلجرامية
كما حذرت من دعو  "منيمة نساء  جل الهيكل" النساء اليهوديات بحر اع أ فالهن برحاس 

 يتوى قالت إنها خاصة. إللا قصل، نسسة 
البت الدائر  المجتمع الدولي إلل  رور  التدخل لوقف هذه االنتهاكات والخروقات اإلسرائيلية و 

 لل وانين وا عراش الدولية.
 4/5/2016، موقع منظمة التحرير الفلسطينية

 
 بمواصلة سرقة أموال العمال الفلسطينيين "إسرائيلـ"وزير العمل: لن نسمح ل .7

شهال مع مدير عا  جمعية عنوان العامل، عالء الخ يس،  أبوسحذ وزير العمل ميمون : را  هللا
اإل ار ال انوني لمالح ة إسرائيل السترداد ا موال التي نهبتها من العمال الفلس ينيين علل مدار 
أكثر من أر عين عاما، والتي ت در سمليارات الشواقل، ول  ت   بحعادتها للعمال أو ورثته ، أو  ي 



 
 
 
 

 

 11 ص                                              3924 العدد:        5/5/2016 الخميس التاريخ: 
  

أن  ال يوجد هنا  صندوق  مان اجتماعي للعمال يي منا ق السل ة  جهة يلس ينية، سحجة
 الفلس ينية علل ،رار صندوق ال مان االجتماعي اإلسرائيلي.

وقال أبو شهال، حسس بيان لوزار  العمل اليو  ا ر عاء، إن الوزار  ستذهس  سعد الحدود الممكنة، 
  صحابها.وسا  ر ال انونية، الستعاد  تل  ا موال المستح ة 

 4/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 السفيرة ناصر: دور األونروا أساسي وعامل استقرار في المنطقة  .8
قالت ال ائمة سا عمال ساإلناسة للسعثة المراقسة الدائمة لدولة يلس ين لدى ا م  المتحد  : ويا-نيويور 

ر وكالة ،وذ وتشغيل الالجئين الفلس ينيين ا ونروا إزاء السفير  يداء عبد الهادي ناصر، إن دو 
الالجئين الفلس ينيين أساسي وها ، وت  االعتراش بها علل ن اق واسع علل أنها عامل است رار يي 

 المن  ة.
وأ ايت يي كلمتها خالل اجتماع سم ر ا م  المتحد  يي نيويور  تحت رعاية ا ردن والسويد، حول 

 1950ات المانحة والم يفة الستدامة وكالة )ا ونروا(، أن  منذ بداية عملياتها عا  "تعزيز دع  الجه
كانت شريان الحيا  لماليين الالجئين الفلس ينيين، وت و  بتويير الخدمات التعليمية والرعاية الصحية 

رئة يي والبرام  االجتماعية واإل،اثة، ويرص العمل والتريي  لأل فال والحماية والمساعدات ال ا
 أوقات ا زمات.

وناشدت المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لتح يق تسوية دائمة وعادلة وشاملة وسلمية ل  ية 
 .يلس ين

 4/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 أمن السلطة ومسلحين بمخيم الفارعة قرب طوباس اشتباكات بينالضفة الغربية:  .9
بين عناصر أمن السل ة ومسلحين يي  سا سلحة الناريةالما ية اشتساكات  اندلعت الليلة:  وساس

وقالت مصادر محلية لمراسلنا إن عناصر أمن  مخي  الفارعة قرس  وساس شمال ال فة الغر ية.
السل ة انتشروا سشكل مكثف قرس مركز صالح خلف علل مدخل المخي  وأ،ل وا المدخل سحاجز 

 سا سلحة النارية والعبوات محلية الصنع.ييما هاجمه  مسلحون ملثمون 
وأ ايت المصادر أن امن السل ة اقتح  المخي  حيذ امتدت االشتساكات إلل داخل المخي  يي يل 

 حالة من التوتر بين الفينة وا خرى داخل المخي  سسبس تكرارا هذا النمط من االشتساكات.
 4/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 توطنين دخلوا بيت لحم "بالخطأ" بتنسيق مع أمن السلطةمس أربعةإخالء  .11
مستو نين صهاينة دخلوا إحدى قرى  4أخلت قوات االحتالل الصهيوني، يهر ا ر عاء، : بيت لح 
 ، بتنسيق كامل مع ا جهز  ا منية الفلس ينية.عن  ريق الخ ي بهدش االستجما  بيت لح 

السل ة يي بيت لح ، أرشد ال وات الصهيونية  سل  وقالت صحيفة "معاريف" الصهيونية، إن أمن 
ال رق للخرو  سالمستو نين من قرية "خر ة اللوز" يي بيت لح ، ووصوله   قرس ن  ة عسكرية 

 صهيونية.
ون لت الصحيفة عن أحد  ساط جيش االحتالل قول : "إن أيًّا من الشسان ا ر عة ل  يتعرض لألذى، 

 ن  ة التي دخلوها سالخ ي".ول  تكن حياته  مهدد  يي الم
 4/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إطالق الموقع اإللكتروني الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية .11

 أ ل ت منيمة التحرير الفلس ينية، يو  ا ر عاء، موقعها اإللكتروني الرسمي.: را  هللا
ة هذا الموقع، والعمل الجماعي وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية للمنيمة صائس عري ات، أهمي

والعالقات العامة إلبراز  اإلعال والتنسيق بين كوادر مؤسسات منيمة التحرير العاملين يي مجال 
 دور مؤسسات المنيمة ونشا اتها.

سياسيا، استنكر عري ات جرائ  االحتالل اليومية سحق أبناء شعبنا، وأكد التزا  منيمة التحرير 
قامة الدولة المست لة علل حدود الراسع من حزيران سالسال  ال ائ  علل ق رارات الشرعية الدولية، وا 

 ، وعاصمتها ال دس الشريف.1967عا 
السنتريسي، أن الموقع سيتخصص بنشر  يعل اإللكترونيمن جانس ، أو ح المشرش علل الموقع 

سيخسار يومية،  اإلعالميةالمتعل ة سالمنيمة ومؤسساتها ومراكزها وهيئاتها، وتزويد المؤسسات  ا خسار
 ليصسح مصدرا لألخسار تعتمد علي  هذه المؤسسات.

 4/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي أمام تصعيد االحتالل"الجهاد" .12
ي أمررا  تصررعيد أكرردت حركررة الجهرراد اإلسررالمي، أن الم اومررة الفلسرر ينية لررن ت ررف مكتويررة ا يررد: ،ررز 

 االحتالل علل ق اع ،ز .
وقال المتحدذ ساس  الجهاد داود شهاس، يي تصريح صحفي مسراء ا ر عراء: "إن الم اومرة تراقرس مرا 

 يجري سحكمة عالية و ثوابت أساسية، وهي التزامنا سالدياع عن الشعس الفلس يني وحمايت ".
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ع جديد عبر عدوان  علل ال  اع، كما لن وأو ح أن الم اومة يي ،ز  لن تسمح لالحتالل سفرض واق
 ي بل الشعس الفلس يني سسياسة يرض التعايش التي ينتهجها االحتالل  د ،ز .

 وأ اش شهاس: "الم اومة يي حالة دائمة من اإلعداد والتجهيز للرد علل جرائ  االحتالل". 
بررسطء شررديد سسرربس  ولفررت إلررل أن االحررتالل يشرردد الحصررار ويوقررف عجلررة اإلعمررار الترري كانررت تسررير

 إجراءات ، ييما تستمر االعتداءات التي وصلت مستوى خ يرما من التصعيد يي ،ز  وال دس وال فة.
 4/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 دعو األطراف المعنية لتحمل مسؤولياتهابغزة وت االحتالل مسؤولية التصعيدُتحم ِّل  حماس .13

، المسؤولية الكاملة عن التصعيد شرق مدينة ،ز ، وعن كرل حملت حركة حماس االحتالل اإلسرائيلي
 التداعيات المترتسة علي .

ودعا النا ق ساس  حركة حمراس د. سرامي أبرو زهرري يري تصرريح صرحفي، اليرو  ا ر عراء، ا  رراش 
 المعنية إلل تحمل مسؤولياتها لوقف هذا العدوان.

 سر إراد  شعبنا الفلس يني.وأكد أبو زهري أن الجرائ  اإلسرائيلية لن تفلح يي ك
 4/5/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 العسكري اإلسرائيلي في غزة التصعيدأبو مرزوق: تدخل مصر أوقف  .14

قال ال يادي يي حماس، موسل أبرو مررزوق، مسراء ا ر عراء، إن : ا نا ول ،حبوش مص فل- ،ز 
علير ، قبرل التصرعيد العسركري  "تدخل الجانس المصري، أعاد ا و اع يي ق اع ،رز ، إلرل مرا كانرت

 اإلسرائيلي علل حدود ال  اع، اليو ".
وأ اش "أبو مررزوق"، يري بيران صرحفي نشرره عبرر صرفحت  علرل موقرع "ييسربو "، أنر  "تر  االتصرال 
سراإلخو  المصررريين )حرول التصررعيد العسرركري يري ،ررز (، وهرر  مرن رعررل االتفرراق ا خيرر لوقررف إ ررالق 

يرما أن اسرررتجاسة الجانرررس المصرررري كانرررت يوريرررة وجررراد ، مرررا أعررراد ("، مشررر2014النرررار )أ،سررر س/ كس 
 ا مور إلل ما كانت علي .

وتاسع أن "ما جرى علرل حردود ق راع ،رز  الشررقية، كران محاولرة صرهيونية لفررض وقرائع جديرد  علرل 
مترررما، مررا ديررع م اومينررا إلررل المواجهررة، لمنررع كليرراته  )الجرريش  150الحرردود، لمسرراية يزيررد عم هررا عررن 

 إلسرائيلي( من االست رار أو ال يا  سيي إجراء".ا
 4/5/2016وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
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 لماذا استهدفت المقاومة آليات العدو شرق قطاع غزة؟األمني":  دالمج" .15
عمليرررات التو،رررل الصرررهيونية التررري ي رررو  بهرررا العررردو الصرررهيوني يررري منرررا ق شررررق ق ررراع ،رررز  د: المجررر

تكررون يوميررة، مررا يررؤدي سشرركل مساشررر السررتفزاز الم اومررة الترري تحرردثت أصررسحت سشرركل دوري وتكرراد 
ساس ا عن أنهرا لرن تصرمت  رويال عرن تجراوزات العردو الصرهيوني خاصرة إذا اسرتمرت وت رورت هرذه 

 التو،الت إلل منا ق داخل ال  اع.
ت ردون إلل جانس هذه التو،الت تستمر عمليات الحفر الصهيونية للسحذ عن أنفاق للم اومة والتي يع

أنها تجاوزت الحدود، إ اية إلل نشر ما يسمل سالمنيومة الجديرد  التري يتحردثون عنهرا للكشرف عرن 
 أنفاق الم اومة علل الحدود الشرقية.

هررذه التررو،الت تهرردش إلررل ترريمين عمليررات الحفررر، وتشرركيل حرراجز بينهررا و ررين ق رراع ،ررز  لتررتمكن مررن 
هرررذه الترررو،الت سيعمرررال تجريرررف للمحاصررريل العمرررل سشررركل حرررر وكمرررن يررري تلررر  المنرررا ق، كمرررا ت رررو  

 الزراعية علل الحدود خشية من وجود عيون أنفاق يي المن  ة.
نار صوس الموا نين والمزارعين و يروته  ومصرالحه ،  إ القكما أن التو،الت ال تخلو من عمليات 

 وتخريس أرا يه  ال ريسة من عمليات التو،ل.
اسرتمرار صرمتها علرل هرذه التجراوزات، وأنهرا لرن  إمكانيرةد  الم اومة بدورها كما أسلفنا، تحدذ عن عر

تتهررراون يررري الررررد علرررل االختراقرررات الصرررهيونية التررري ترررت  علرررل حررردود ق ررراع ،رررز ، ويعليرررا ي رررد شرررهدت 
السرراعات ا خيررر  قيررا  الم اومررة ساسررتهداش اآلليررات المتو،لررة شرررقي ،ررز  وريررح س رررق مختلفررة لرر  يررت  

هرررذا، يهرري ال تريررد أن تسررتمر عمليرررات الحفررر والسحررذ عررن أنفررراق  كمررا أن الم اومررة بردهررا تحديرردها.
واعتيرادي، لرذل  ي رد يعرزى إقردامها علرل اسرتهداش اآلليرات لهرذا السربس، يرال يجرس  وهادئسشكل كمن 

من وجهة نيرها كما نعت د أن تت  عمليات الحفرر سيريحيرة تامرة ممرا يع ري العردو أي رلية الوقرت يري 
النررار الترري صرردرت عررن الم اومررة لصررد التررو،الت الصررهيونية  إ ررالقعمليررات  سررريع لخ ترر . إنجرراز

تشرركل ن لررة يرري معررادالت المواجهررة مررع العرردو، ولكنهررا مررا زالررت يرري بررداياتها، والترري علررل ا ،لررس لررن 
تررؤدي لنشرروس مواجهررة عسرركرية مفتوحررة، ولكررن تس ررل الترشرريحات خا ررعة لت ررورات الميرردان الترري قررد 

 لحية.تفلت من سي ر  ال ريين يي أي 
 4/5/2016موقع المجد األمني، غزة، 

 
 الجهاد اإلسالميوحركة بين إيران  طبيعية: العالقات عادت شبه "الشرق األوسط" .16

قالت مصادر يلس ينية م لعة إن اختراقا حردذ يري العالقرة برين إيرران وحركرة : كفاح ز ون  - را  هللا
 الرأي. الجهاد اإلسالمي سعد عا  من ال  يعة سسبس االختاليات يي
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أن العالقات عادت شس   بيعية بين إيران والجهراد سمرا يري ذلر   "الشرق ا وسط"وأ ايت المصادر لر
المصرادر أن العالقرة والردع  المرالي والمواقرف مرن  تعهد إيران ساستئناش الدع  المالي للحركة. وأكردت

شرررلح والمسرررؤولين المحررراور كانرررت محرررل ن ررراش برررين ويرررد الحركرررة الرررذي يرأسررر  ا مرررين العرررا  رم ررران 
ا يررا  ال ليلررة الما ررية وعلررل رأسرره  المرشررد ا علررل علرري خررامنئي ووزيررر الخارجيررة  اإليرررانيين خررالل

وكان ويد رييع المستوى مرن حركرة الجهراد اإلسرالمي ترأسر  ا مرين العرا  رم ران شرلح  جواد يريف.
نرذ أكثرر مرن عرامين وتريتي م وصل إلل إيران قبل أيا  وما زال هنا  يي زيرار  هري ا ولرل مرن نوعهرا

تتويجرررا لجهرررود انتهررراء ال  يعرررة التررري قادهرررا مرررا يسرررمل حرررزس هللا اللبنررراني. والت رررل ويرررد حركرررة الجهررراد 
اإليرررانيين بيررنه  المرشررد ا علررل للجمهوريررة اإلسررالمية علرري خررامنئي  اإلسررالمي كثيرررا مررن المسررؤولين

علررري  أمرررين مجلرررس ا مرررن ال ررروميووزيرررر الخارجيرررة جرررواد يريرررف ورئررريس البرلمررران علررري الريجررراني و 
شمخاني علل أن يلت ي كخرين بينه  رئيس الجمهورية حسرن روحراني. وسحسرس المصرادر تر  االتفراق 

 علل عود  العالقات كما كانت. وأ ايت المصادر:
أشررهر سشرركل جزئرري وتمكنررت الحركررة مررن ديررع راتبررين لعناصرررها سعررد  3الرردع  اإليرانرري اسررتؤنف منررذ 

 الم بلة. يستينف علل ن اق أوسع يي المرحلةشهور من ا زمة وس
وجاءت زيار  ويد الجهاد إلل إيران يي وقت حر  ووسط اتهامات متصاعد  إليران سالمشاركة يي قتل 

 السوريين يي سوريا سما يي ذل  حصار حلس. 
 5/5/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
  خالل باألمن واالستقرارلإل غزة قطاع في عسكريةبتشكيل خلية فتح تنفي اتهامات حماس  .17

اتهمررت حركررة حمرراس يرري ،ررز  ا ر عرراء قيررادات كبيررر  يرري حركررة يررتح سال ررفة الغر يررة : أ ش س -،ررز 
المحتلة التري ي ودهرا الررئيس الفلسر يني محمرود عسراس، بتشركيل خليرة عسركرية يري ال  راع "لإلخرالل 

 سا من واالست رار".
و عي رة االتهامرات، وقرال: "هرذه االتهامرات لريس لهرا ونفل المتحدذ ساس  حركة يتح يري ،رز  يرايز أبر

أسرراس مررن الصررحة وتتنررايل مررع سياسررة يررتح الترري ري ررت منررذ البدايررة اللجرروء  ي عمررل يسررتند إلررل 
وأكد المتحدذ أن هذه االتهامات من شينها "تع يد الو رع الرداخلي وعرقلرة جهرود المصرالحة  العنف".

 شاكل الح ي ية التي يعاني منها الموا نون يي ،ز ".وتهدش إلل إر ا  الو ع والتغ ية علل الم
 وأكد أبو عي ة أن جهود المصالحة "مستمر ، ولكن تع يد ا مور بهذا الشكل يؤثر علل الحوار".

 4/5/2016، 21موقع عربي 
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 الموارد ح ِّ الصعيد اإلنساني إزاء إغالق المعابر وشُ  على كارثية غزة: أحوال قيادي بحماس .18
ألرف مروا ن  75، إن "أكثرر مرن ساسر  نعري  قرال ال يرادي يري حركرة "حمراس": عد الردينسر ناديرة-عمان

، بينمررا لرر  ّيعرراّد إعمررار كالش المنررازل المررّدمر ، كررامالم أ  2014،ررزّي لرر  يعررودوا إلررل منررازله  منررذ العررا  
 جزئيام، حتل اآلن، وسط ا و اع الصعسة ال ائمة يي ق اع ،ز ".

سرر ين المحتلررة، إن "أحرروال ال  رراع كارثيررة علررل الصررعيد اإلنسرراني، إزاء وأ رراش نعرري ، لررر"الغد" مررن يل
 سياسة إ،الق المعابر، وّشح الموارد، والحصار اإلسرائيلي المحك ".

ونررروه إلرررل أن "المؤسسرررات الدوليرررة مررردعو  التخررراذ اإلجرررراءات الالزمرررة لجهرررة ال رررغط علرررل االحرررتالل 
 اإلسرائيلي سغية ريع حصاره اليال  عن ال  اع".

وزاد قائالم إن "المخرر  يكمرن، بجانرس منر ، يري تحرر  تلر  المؤسسرات، التري تؤكرد دومرام سعرد  قانونيرة 
وال إنسانّية الحصار، ييما صّدر عنها مؤخرام تيكيد سين  ل  يثبت ق عيام، يي أّي حالة كانت، استعمال 

 مواد البناء  ،راض عسكرية". 
يررراد واحتياجررات أهررالي ،ررز ، السرريما معبررر ريررح، حيررذ وأكررد  رررور  "يررتح المعررابر مررن أجررل دخررول ا 

الشعس الفلس يني يشكل جزءام أصيالم مرن ا مرة العر يرة اإلسرالمية، ييمرا تشركّل مصرر عم ر  ويهيرره 
 االستراتيجي، والنصير الداع  لل  ية الفلس ينية العادلة".

 ررية، أّي منررذ بدايررة العررا  وأو ررح سررين "و ررع معبررر ريررح يررزداد سرروءام، إذ خررالل ا شررهر ا ر عررة الما
ألررف حالررة إنسررانية مررا تررزال تنتيررر  30الحررالي، لرر  يررت  يررتح المعبررر إال لثالثررة أيررا  ي ررط، بينمررا هنررا  

 يتح ، ومنه  المر ل والحاالت اإلنسانية وللدراسة".
وشردد علررل أهميررة "العمررق العر ري اإلسررالمي للشررعس الفلسرر يني يري مواجهررة ابتررزاز وعرردوان االحررتالل 

 سرائيلي المتواصل يي ا را ي المحتلة".اإل
وأكرد "موقررف "حمراس" الثابررت مرن  رررور  إنجرراز المصرالحة وتح يررق الوحرد  الو نيررة، مرن أجررل إنهرراء 

 االحتالل وكّف عدوان  المتواصل  ّد الشعس الفلس يني". 
دد مواعيرد واعتبر أن "هنرا  عوامرل داخليرة وخارجيرة ت رف حرائالم دون إنجراز المصرالحة، بينمرا لر  تتحر

محرردد  سعررد لل رراء ال رراد  بررين حركترري "حمرراس" و"يررتح"، ولكررن ا هرر  منررذ لرر  أن تكررون النوايررا ح ي يررة 
 والر،سات صادقة إلنجاز المصالحة".

 5/5/2016الغد، عمان، 
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 شهور ستةفي حماس  قيادياالحتالل ُيصدر حكًما بسجن  .19
-5-4الحرررتالل اإلسررررائيلي، ا ر عررراء أصررردرت محكمرررة "سرررال " العسررركرية، التاسعرررة لسرررل ات ا: جنرررين
ررا سالسررجن الفعلرري مررد  2016 شررهور، سحررق ال يررادي يرري حركررة "حمرراس"، نزيرر  أبررو عررون،  سررتة، حكمم

 بتهمة "التحريض".
ررا( سينرر  "كرران  54وقالررت مصررادر م ر ررة مررن عائلررة أبررو عررون أن االحررتالل يررته  نجلهررا ا سررير ) عامم

ررا يرري سررجون  16. مبينررة أنرر  سرربق وأم ررل نحررو ّيحرررض علررل )إسرررائيل( عبررر وسررائل اإلعررال " عامم
 االحتالل.

وكانت قوات االحتالل، قد اعت لت ال يادي يي حماس نزي  أبو عون، ع س ده  منزل  يي بلد  "جسع" 
 قرس مدينة جنين شمال ال فة الغر ية المحتلة؛ يي الخامس من نيسان/ إبريل الما ي.
 4/5/2016، فلسطين أون الين

 
 اعتقال ناشط من حماس شارك في عملية إطالق نار :"الشاباك" .21

كشررف جهرراز ا مررن العررا  اإلسرررائيلي "الشرراسا "، مسرراء يررو  ا ر عرراء، عررن اعت ررال ناشررط مررن  :را  هللا
  د جنود إسرائيليين قرس را  هللا. 2010حركة حماس شار  يي عملية إ الق نار عا  

عامررا( مررن قريررة سررلواد، اعت ررل  43لصررالحي" )وسحسررس البيرران، يررحن الناشررط المعت ررل "عررا ف صررالح ا
وأدت إلصررراسة  2010لمشرراركت  يررري عمليرررة إ رررالق النرررار التررري وقعرررت يررري ا ول مرررن سررربتمبر/ أيلرررول 

 جنديين إسرائيليين حينها.
وأشررار إلررل أنرر  ترر  اعت الرر  لرردى أجهررز  ا مررن الفلسرر ينية لمررد  عررا  ثرر  أ لررق سررراح ، قبررل أن تعت لرر  

 يلية.أجهز  ا من اإلسرائ
 4/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 نا  في القدس بزعم حيازتها سكي االحتالل يعتقل فتاة .21

 الليلة يي ال دس المحتلة. الهويةاعت لت قوات االحتالل يتا  يلس ينية مجهولة  :ال دس المحتلة
دس، برزع  حيازتهرا ال ر أسروارالفتا  واعت لهرا يري  ريرق الرواد داخرل  أوقفاالحتالل  أن مراسلتناوقالت 
 سكين.

 4/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
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 جبهة التحرير الفلسطينية تحتفل بذكرى انطالقتها في صور اللبنانية .22
 40أحيرررت يررري مخررري  البرررر  الشرررمالي ال ريرررس مرررن مدينرررة صرررور اللبنانيرررة، الرررذكرى السرررنوية الرررر :صرررور

س وال ررروى السياسرررية والفعاليرررات االجتماعيرررة الن القتهرررا، سمشررراركة أبنررراء شرررعبنا وممثلرررين عرررن ا حرررزا
 والشعبية الفلس ينية واللبنانية.

ناعة عن اعتزازه وشعبنا والفصرائل سالرذكرى السرنوية شوأعرس أمين سر حركة "يتح" إقلي  لبنان ريعت 
الن القررة الجبهررة الترري تميررزت يرري أدائهررا الفلسرر يني عبررر ن ررالها يرري ا وسرراط الفلسرر ينية العسرركرية 

 ياسية يي إ ار منيمة التحرير.والس
من جهت ، وج  كمال نادر ساس  ا حزاس وال وى اللبنانية، التحية لجبهرة التحريرر الفلسر ينية وقيادتهرا 

 العا ، مؤكدا الوقوش إلل جانس ن ال شعبنا من أجل تح يق أهداي  المشروعة. وأمينها
 ينية عسرراس الجمعررة إلررل أن هررذه مررن ناحيترر ، أشررار ع ررو المكتررس السياسرري لجبهررة التحريررر الفلسرر

يتعرررض لرر  الالجئررون يرري  إن مرراوقررال  المسررير  ال ويلررة كانررت شررائكة متن لررة مررن مح ررة إلررل مح ررة.
لبنرران مررن قرررارات يالمررة مررن قبررل وكالررة ا ونررروا بت لرريص خرردماتها، الترري تركررت تررداعيات سررلبية علررل 

علررل مسررتوى لبنرران وخاصررة لجهررة أكثررر مررن مسررتوى، مشررددا علررل مواقررف جبهررة التحريررر الفلسرر ينية 
 تعزيز وت وير العالقة التي تر ط الشعبين اللبناني الفلس يني.

 4/5/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 

 مصدره اإلسالم المتطرف والعالم العربي اليهودض ضد التحري :نتنياهو .23
ياهو، دور ال حية كعادت  واستغل ذكررى ت مص رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتن: سالل  اهر

، للتحررريض  ررد ا مررة العر يررة والعررال  الخمرريسالمحرقررة، الترري تحييهررا إسرررائيل مسرراء يررو  ا ر عرراء و 
عامررا اجتّررذ الحكرر  النررازي يرري ألمانيررا، لكررن العررداء  71قبررل "العر رري، وكررذل   ررد الغرررس، معتبرررا أنرر  

. وجاءت أقوال نتنياهو خالل مراس  أقيمت مساء اليو  "للسامية وأكاذيس  ل  تمت مع هتلر يي الخندق
 يي ال دس. "يد َيِش "يي مؤسسة 

 "العرال   ردنا"وزعر  نتنيراهو، الرذي يعتمرد علرل خ راس التخويرف ويسرعل إلرل إقنراع اإلسررائيليين سرين 
إلسررائيل.  لتبرير سياست  العدوانية  د الفلس ينيين، أن يت  التعبير عن العداء للسرامية اليرو  سالعرداء

ماليرررين السشرررر يررري العرررال  العر ررري، اليرررو ، يررردعون ويسرررمعون أكاذيرررس رهيسرررة عرررن الشرررعس اليهرررودي. "
وتنتشررر هررذه ا كاذيررس يرري الشررسكات االجتماعيررة، بوسررائل نشررر لرر  يتخيلهررا )الزعيمرران النازيرران( هتلررر 

 ."و،بلز
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ر ي، لكن يي السنوات ا خيرر  هذا التحريض مصدره اإلسال  المت رش والعال  الع"وادعل نتنياهو أن 
ان   إلي  تحريض ليس أقل سما من جانس العال  الغر ي. أع اء برلمان بري رانيون، مسرؤولون يري 
السويد، صناع رأي عرا  يري يرنسرا. العرداء للسرامية يري أيامنرا يمرز  رواسرط ،ريسرة. نخرس تمثرل الت رد  

 ."السشري تن   إلل متعصبين بر ريين
لصرهيونية أملرروا سينر  إذا كرران لليهررود دولرة يررحن الكراهيرة تجرراهه  ستتالشررل. إال أن قرراد  ا"واسرت رد أن 

الواقع يثبت أن هذه الفر ية المتفائلة خا ئة. اعت ردوا مرر  أن الصرهيونية هري الردواء للعرداء للسرامية، 
 وثمررة مررن يررؤمن اليررو  سررين الصررهيونية هرري سرربس العررداء للسررامية. إنهرر  مخ ئررون. كراهيررة اليهررود لررن

 .  "تنتهي سسهولة. ومن أجل محار تها علينا أن نحارس الكذس، ونحصن قوتنا، وأن نبني دولتنا
 4/5/2016، 48عرب   

 
 نتنياهو ويعلون أخفيا معلومات كبيرة عن الوزراء أثناء حرب غزة :اإلسرائيليمراقب الدولة  .24

شررابيرا، نشررره يررو  أمررس  تشررير مسررود  ت ريررر أعررده "مراقررس الدولررة" اإلسرررائيلي يوسررف: هاشرر  حمرردان
ا ر عرراء، إلررل أن رئرريس الحكومررة بنيررامين نتنيرراهو ووزيررر ا مررن موشرري يعلررون أخفيررا معلومررات عررن 
الوزراء يي المجلس الوزاري المصغر أثناء الحرس العدوانية ا خير  علرل ق راع ،رز  يري صريف العرا  

2014. 
ا منري  –اء المجلرس الروزاري السياسري وكان شابيرا قد وزع، يو  أمس، مسود  ت رير و ع  سشرين أد

 واتخاذ ال رارات أثناء الحرس علل ،ز ، التي أ لق عليها "الجرش الصامد".
وقالرررت مصرررادر ا لعرررت علرررل مسرررود  الت ريرررر، لصرررحيفة "هرررآرتس"، إن شرررابيرا يوجررر  انت رررادات شرررديد  

حرررس لوحرردهما، وأخفيررا لنتنيرراهو ويعلررون. وسحسررس أحررد المصررادر يررحن االثنررين أدارا ،البيررة مجريررات ال
 جزءا كبيرا من التفاصيل عن ساقي الوزراء.

كمررا أشررارت المصررادر إلررل أن المسررود  تت ررمن انت ررادات عامررة ل ري ررة عرررض "تهديررد ا نفرراق" علررل 
وزراء المجلرس الروزاري يري الشرهور التري سررس ت الحررس، ولغيراس الجاهزيرة والخ رط العمالنيرة الكاييررة 

 لهجومية يي حال اندالع مواجهات.لمواجهة تهديد ا نفاق ا
صرفحة، قرد وصرلت إلرل  70وعل  أن مسود  الت رير، المصنفة علل أنها "سرية جدا" وتمتد علل نحرو 

نتنيرراهو وعرردد كبيررر مررن الرروزراء السرراس ين والحرراليين، ممررن كررانوا أع رراء يرري المجلررس الرروزاري أثنرراء 
ش نفتررالي بينيررت، ووزيررر ا مررن الررداخلي ، بيررنه  يعلررون، ووزيررر المعررار 2014الحرررس يرري صرريف العررا  

،لعاد إردان، ووزير ال اقة يويال ش اينتس، ووزير المالية السرابق يرائير لبيرد، ووزيرر ا مرن الرداخلي 
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السابق يتسحا  أهرونوييتش، ووزير  ال  راء السراس ة تسريبي ليفنري، ووزيرر الخارجيرة السرابق أييغردور 
 ليبرمان.

 5/5/2016، 48عرب   
 

 يمنع تسليم جثامين الشهداء نتنياهو يلغي قراراً ": "هآرتس .25
ذكررر موقررع صررحيفة "هررآرتس" العبريررة، مسرراء يررو  ا ر عرراء، أن رئرريس الرروزراء  :خاصررة ترجمررة-هللارا  

لروزير الجريش موشري  يعلرون ووزيرر ا مرن العرا  جلعراد أردان حريرة  أع لاإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
 شهداء منفذي العمليات.التصرش سشين احتجاز جثامين ال

مرارس الما ري يمنرع تسرلي  / لغرل قررارا قرد اتخرذه يري نهايرة شرهر كذارأوسحسس الموقرع، يرحن نتنيراهو 
الجثررامين للجانررس الفلسرر يني. مشرريرا إلررل أن ال رررار الجديررد اتخررذ أمررس سعررد إعرراد  جثمرران منفررذ عمليررة 

 الدهس ،رس را  هللا.
سشين  اإلسرائيليالثة الما ية كان هنا  ن اشا يي الر"كابنيت" وأشار الموقع إلل أن  خالل ا شهر الث

جثررامين الشررهداء، وخصوصررا جثررامين شررهداء ال رردس. مشرريرا إلررل أن وزيررر ا مررن العررا  جلعرراد أردان 
، منهرا تحديرد عردد المشراركين يري الجنراز  الم دسرييني ع سلسلة قيود علل أي عملية تسلي  الشرهداء 

يعلون وكسار قياد  الجيش يرون يي أن عد  إعراد  الجثرامين مرن الممكرن أن وقال الموقع أن  و،يرها.
 يؤدي إلل زياد  التوتر والتصعيد.

 مشيرا لمعار ة أحزاس يمينية مت رية منها البيت اليهودي علل إعاد  تسلي  جثامي الشهداء.
 4/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 سجناءترفض اتهامات بانتهاك حقوق ال "إسرائيل" .26

ري ت إسرائيل أمس اتهامات صادر  عن لجنة يي ا م  المتحرد  سشرين ارتفراع : )ا ش س( -جنيف 
عرردد السررجناء يرري الحررسس االنفرررادي لررديها وأكرردت أن هررذه ال ري ررة محصررور  سحرراالت "محرردود  جرردا". 

ين سلسرلة ويرد إسررائيلي سشر إجاساتواستمعت لجنة ا م  المتحد  لمكايحة التعذيس أول من أمس إلل 
اتهامررات وجهررت إلررل عناصررر أمررن إسرررائيليين سارتكرراس انتهاكررات خ يررر  يرري السررجون وال سرريما  ررد 

 معت لين يلس ينيين.
رئرريس اللجنررة يررانس مودييرر  إلررل أن اعتمرراد الحررسس االنفرررادي يرري السررجون اإلسرررائيلية ارتفررع  وأشررار

 .755 إللحالة  390، من 2014و 2012مرتين بين 
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قردوري سران -لمساعد  يري دائرر  ح روق اإلنسران يري الخارجيرة اإلسررائيلية ميخرال سراري وردت المدير  ا
 يوما". 14 أقصاهاهذه الممارسة "محدود  جدا وتفرض لفترات قصير  ومحدود  

لفصرله  عرن اآلخررين  أخررينع رابي ومرع  كرحجراءان هرذه الت نيرة تعتمرد مرع سعرض السرجناء  وأ ايت
 علل ،يره . أو  عندما يشكلون خ را علل انفسه

، مو ررروعون يررري اإلجمررراليمرررن العررردد  %1معرررت ال، ال يمثلرررون أكثرررر مرررن  190تاسعرررت "اليرررو  هنرررا  
 كما نفت إمكانية استخدا  هذه ال ري ة كوسيلة استجواس. الحسس االنفرادي يي سجون إسرائيل".

 5/5/2016، الغد، عم ان
 

 نسلمه معلومات: األمن الفلسطيني يحبط عمليات عندما "الشاباك"رئيس  .27
قال رئيس جهاز ا من العا  اإلسرائيلي )الشاسا ( يورا  كوهين، يري ت ريرر قدمر  خرالل : سالل  اهر

عنررردما تتل رررل أجهرررز  ا مرررن الفلسررر ينية "اجتمررراع الحكومرررة اإلسررررائيلية ا سررربوعي، يرررو  ا ر عررراء، إنررر  
 ."معلومات استخسارية من إسرائيل يحنه  يعملون من أجل إحساط عمليات

عررن وزراء شرراركوا يرري اجتمرراع الحكومررة قرروله  إن كرروهين  اإللكترونرري "هررآرتس"ون ررل موقررع صررحيفة 
امترردح التنسرريق ا منرري بررين إسرررائيل والفلسرر ينيين، إال أنرر  أشررار إلررل أن معيرر  ا نشرر ة ا منيررة مررن 

 أجل إحساط عمليات يلس ينية يي ال فة الغر ية تنفذها أجهز  ا من اإلسرائيلية.
ايت الصحيفة أن سرجاال نشرس خرالل اجتمراع الحكومرة برين كروهين و رين الروزيرين نفترالي بينيرت وأ 

لعررراد إردان حرررول محادثرررات برررين إسررررائيل والسرررل ة الفلسررر ينية حرررول تسرررلي  مسرررؤوليات أمنيرررة يررري جو 
إقصاء  سال فة الغر ية  جهز  ا من الفلس ينية. وكان الوزيران قاال قبل أسبوعين أن  يت  "أ"المن  ة 

و لررس بينيررت مررن كرروهين ت رردي  مع يررات وأرقررا  حررول حجرر  ا نشرر ة  الحكومررة عررن هررذه المحادثررات.
إننررري ال أتهررررس، لكنررري ال أنيرررر إلرررل ا رقرررا  ومرررن "الفلسررر ينية إلحسررراط عمليرررات. ورد كررروهين قرررائال 

نما إلل مسيلة ما إذا كانوا ينفذون أمرورا تر رينا الفلسر ينية ال  أجهرز  ا مرن". وأ راش أن "ينفذون، وا 
يمكنها تنفيذ عمليات أمنية معينة سسبس حساسيات داخليرة ويري هرذه الحالرة إسررائيل هري التري تعمرل. 

 ."ويي الم ابل، يحن الفلس ينيين يعملون يي أماكن وحاالت يصعس علل إسرائيل العمل ييها
لفلس ينية والفترر  وت رق كوهين إلل ق ية خالية الرئيس الفلس يني محمود عساس، كرئيس للسل ة ا

التي تلي واليت . وقال إن  ليس وا حا كيف ستبدو السل ة الفلس ينية سعرد أن يترر  عسراس منصرس ، 
ا مر المؤكد هو أن ا مور لن تكون كما هي. من سيخلف عساس لن يسي ر مثلر  علرل جميرع "وأن 

 ."مراكز ال و ، منيمة التحرير الفلس ينية ويتح والسل ة الفلس ينية أي ا
 4/5/2016، 48عرب   
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 ما حصل في ألمانيا النازية "إسرائيل"يحصل في اإلسرائيلي:  الجيشنائب رئيس أركان  .28
قررال نائررس رئرريس أركرران الجرريش اإلسرررائيلي يررائير ،رروالن، مسرراء أمررس ا ر عرراء، إنرر  : هاشرر  حمرردان

ل المحرقررة يالحررظ حصررول أمررور يرري إسرررائيل حصررلت يرري أوروسررا عامررة، ويرري ألمانيررا بوجرر  خرراص قبرر
 )الهولوكوست(.

، مساء ا ر عاء، قال ،والن إن ما ي ل   يي ذكررى المحرقرة هرو "الهولوكوست"ويي حفل إحياء ذكرى 
أو  70تشرخيص أمررور تسعررذ علررل الغثيرران كانررت قررد حصرلت يرري أوروسررا عامررة، وألمانيررا خاصررة، قبررل 

 .  2016ي العا  عاما، وأن هنا  أدلة حصول مثل هذه ا مور يي إسرائيل ي 90أو  80
، "يجس أن تديعنا إلرل التفكيرر معم را سشرين مسرؤولية ال يراد ، ونوعيرة المجتمرع"وقال أي ا إن الذكرى 

وال أسرهل مرن إثرار  المخراوش والرعرس، كمرا أنر   "ال يوجد أسهل وأسسط من كراهية الغريس"م يفا أن  
 ال أسهل من البهيمية والهمجية، علل حد قول .

مناقشة قدرتنا علل اقتالع براع  عد  التسامح، و راع  العنف، و راع  التردمير الرذاتي "وتاسع أن  يجس 
 ."يي  ريق التدهور ا خالقي

ويي حديث  عن إعدا  الشهيد الفلس يني عبرد الفتراح الشرريف يري الخليرل، لفرت إلرل عررض مرا يسرمل 
السررالح والمررس س هررار   يرري الن رراش العررا . وقررال إنرر  حصررلت تجرراوزات يرري اسررتخدا  " هررار  السررالح"

الجرريش يفتخررر س درترر  علررل التح يررق يرري أحررداذ "السررالح منررذ تيسرريس الجرريش اإلسرررائيلي، م رريفا أن 
 علل حد تعبيره. "خ ير  بدون تحيز وتحمل المسؤولية الكاملة

وادعل ،والن أن الجيش يي تح ي ات  ل  يحاول أن يشرعن أو ي مس أو يتستر أو يتذرع، وأن  سحرذ 
علرل ث ررة سالمسرتوى ا خالقري للجرريش كتنيري ، ولكنرر  ال "ي رة وتحمررل المسرؤولية، م ريفا أنرر  عرن الح 

 ."يتجاهل تجاوزات ا يراد
 5/5/2016، 48عرب   

 
 مسؤول إسرائيلي: نقلنا رسائل تحذير شديدة لحماس .29

كومتر  ن لت عد  وسائل إعال  عبرية، مساء يو  ا ر عاء، عن مسئول إسرائيلي كبير قول  أن ح :ز ،
 ن لت رسائل تحذير شديد  إلل حركة حماس يي حال استمر إ الق قذائف الهاون.

وأشار المسئول اإلسرائيلي إلل أن  ت  ن ل الرسائل عبر وسر اء سرين "إسررائيل" ال تر،رس يري التصرعيد 
 وأنها ترد سشكل محدود يي الوقت الحالي علل إ الق الهاون. مبينا أن الرسالة تشرمل تهديردا وا رحا

 سين  يي حال تواصل إ الق قذائف الهاون يسيت  الرد س و .
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وذكر أن الرسالة تشمل تيكيد من الجانرس اإلسررائيلي علرل أن الجريش سيواصرل عملياتر  للكشرف عرن 
 ا نفاق قرس الحدود.

 4/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 تحت الطاولةمن ة السعودي ة مععالقالستبقى مع الفلسطينيين باردو: بدون حل الصراع  .31
 –حررذر رئرريس الموسرراد السررابق تميررر سرراردو، مررن عواقررس عررد  حررل الصررراع اإلسرررائيلي : سررالل  رراهر

الفلسرر يني، وقررال إنرر  يرري حررال اسررتمرار الجمررود السياسرري "قررد نصررل إلررل مرحلررة نجررد ييرر  أبنرراء عمنررا 
لمحرقرة يرحن هرذا حرل ،يرر الفلس ينيين يف لون حل الدولة الواحد . وسالنسسة لي كابن للجيرل الثراني ل

 م بول. وأنا قلق من أننا ن ترس من ن  ة الال عود  كلما مّر الوقت".  
ا ر عررراء، أن أقررروال سررراردو جررراءت يررري نررردو  يررري جامعرررة هاريرررارد  يرررو  اإللكترونررريوذكرررر موقرررع "واال" 

يجس العمل علل ا ميركية، الليلة الما ي. واعتبر ساردو أن "إعالن بنيامين نتنياهو قبل سنوات سين  
 حل الدولتين هو أمر صحيح".  

وت ررررق سررراردو إلرررل الحررررس  رررد تنيررري  "الدولرررة اإلسرررالمية" )داعرررش(، وقرررال "إننرررا ال ننتصرررر حاليرررا، 
لألسف" م يفا أن  "من وجهة نيري نحن نخوض ما يشس  حرس عالمية ثالثرة. وهرذه حررس مرن نروع 

 مختلف وال يمكن م ارنتها مع ساس اتها".
اردو است رارا يي سوريا، معتبررا أن "الحررس ستسرتمر مرن دون سشرار ا سرد. لمراذان  نر  مرن واستسعد س

 300 – 200أجل إعاد  سورية إلل الو ع الرذي كانرت علير  قبرل خمرس سرنوات يحنر  ثمرة حاجرة إلرل 
مليار دوالر. من سي د  هذا المالن ليس ا ميركيين وليس الروس وال الصينيين. والو ع سريس ل كمرا 

 و اليو  إال يي حال ّوجد حل خار  العلسة لألزمة االقتصادية يي المن  ة".ه
وادعرررل سررراردو أن التيييرررد لتنيررري  "داعرررش" يررري ال رررفة الغر يرررة وق ررراع ،رررز  يتزايرررد، "ومرررواجهته  هنرررا  

 ستكون قصة مختلفة".
ت بحمكانهرا حرل ويي رده علل اال،تيراالت التري نفرذها الموسراد، قرال سراردو إنر  "ال أعت رد أن اال،تيراال

مشاكل. ول  نعترش أبدا سيننا ا،تلنا أحدا". لكن  أردش "أنني أعت رد، سصردق، أن تنفيرذ أمرور سريئة هرو 
جررزء مررن اللعسررة. جررزء مررن الحيررا . وهررذا جررزء مررن الترراريخ. يحررين الوقررت الررذي ينسغرري ييرر  أن تسررتخد  

ومعالجرررة  االسرررتراتيجيةقوتررر ، وأيرررة دولرررة أو دولرررة عيمرررل تفعرررل ذلررر  بهررردش الحفررراظ علرررل المصرررالح 
 التهديدات  دها".
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وت ررررق سررراردو إلرررل ا نسرررراء حرررول العالقرررات بررررين إسررررائيل والسرررعودية، وقررررال "إننررري كمرررل أن تتحسررررن 
سرائيل، لكني ال أعت د أن هرذا سريحدذ قبرل أن نحرل المو روع الفلسر يني،  العالقات بين السعودية وا 

 اولة وسمستوى متدن أكثر".تحت ال  االستراتيجيةوعدا ذل  ستستمر العالقات 
 4/5/2016، 48عرب   

 
 قراطية تحت االحتاللو : ال ديم"جمعية حقوق المواطن اإلسرائيلية" .31

ا علرل تصرريحات وزيرر  ال  راء  –الناصر   وديع عواود : قالت جمعية ح وق الموا ن يي إسرائيل ردم
ل المسرتو نات يري ال رفة الغر يرة ن بنيتها ت بيق جزء كبير من ال وانين اإلسرائيلية علرأاييلت شكيد 

ق ائيين منفصلين، يميزان سشكل بنيروي  بنيامينالمحتلة، إن هذا النه  ييتي استمرارما لتجسيد العمل 
 وعنصري بين الموا نين الفلس ينيين والمستو نين.

وأ ايت الجمعية يي بيان لها أمس أن  يت  العمل سموجس هذا النيا  العنصري منذ خمسة ع ود يي 
ا رض المحتلة، وي ال كل جوانس الحيا  والعمرل والمواصرالت والتنيري  والبنراء وحريرة التن رل وحريرة 

أنر  يزيرد مرن االنتهاكرات اليوميرة  إالالتعبير و،يرها من الح وق. وتنس  أن  ر،  أن ا مرر لريس جديردا 
تو ن اإلسرررائيلي التري يتعررض لهررا المروا ن الفلسر يني، سشرركل انت رائي وتمييرزي صررارس، ويمرنح المسر

 المزيد من الح وق يي ا رض المحتلة.
 5/5/2016، القدس العربي، لندن

 
"بي دي  حركة المقاطعةهي مهد الجامعات األمريكية ب"دراسات الشرق األوسط" أقسام  :تل أبيب .32

 أس"
ت يي الوقت الذي جاهر يي  كتراس إسررائيليون سالردياع عرن الحركرة، ي رد اتهمر: صالح النعامي - ،ز 

محايررل إسرررائيلية رسررمية برررام  وأقسررا  دراسررات الشرررق ا وسررط يرري الجامعررات ا مريكيررة سينهررا "مهررد" 
 (.BDSحركة الم ا عة الدولية  د إسرائيل)

ون لررت قنررا  التلفررز  اإلسرررائيلية العاشررر ، يرري تح يررق بثترر  الليلررة الما ررية عررن محايررل يرري ديرروان رئرريس 
( هر   رالس ومحا ررون يري هرذه البررام  BDS، أن معير  قراد  )الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

 وا قسا .
( مرن قبرل المحا ررين وال رالس يري هرذه ا قسرا  نراج  عرن "تريثره  BDSوزعمت المحايل أن دع  )

 سالرواية العر ية، سسبس انكشايه  علل العال  العر ي".
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رائيل، وللسرراحثين اإلسرررائيليين ( قررد حولررت الجامعررات إلررل سرراحة معاديررة إلسررBDSوأكرردت ال نررا  أن )
 الذين يفدون الستكمال تحصيله  العلمي وتيهيله  السحثي.

وعررررض التح يرررق للمشررراكل التررري يواجههرررا سررراحثون إسررررائيليون يكملرررون دراسررراته  العليرررا يررري الواليرررات 
 المتحد  سسبس أنش ة الحركة. 

 3/5/2016، "21موقع "عربي 
 

 ال يجب أن يسمعه الرجالو  غناء النساء حرامٌ حاخام إسرائيلي:  .33
نغمررررات  علررررل وقررررعمنعررررت جامعررررة سررررار إيررررالن  السررررات الجامعررررة مررررن أن ّيغنررررين : توييررررق أبررررو شررررومر

 .4/5/2016الموسي ل، يي ذكرى إحياء ذكرى الهولوكوست السنوية، يو  ا ر عاء 
شلومو  معيثْت يي الحي الجامعي مشادٌ ، بين المؤيدين والمعار ين، ،ير أن حاخا  الحي الجاوحدَ 

"،نرراء النسرراء حررراٌ  شرررعا،  ن صرروت النسرراء عررور ، ال  شرريفر حسرر  النررزاع سفترروى يرري ال نررا  العاشررر :
 .يجس أن يسمع  الرجال"

 4/5/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 اإلسرائيلية المقدسيون يجابهون سياسة اإلخالء والترحيل .34
حتالل انع اد مؤتمر صحفي التحاد التجمع منعت سل ات اال: سمير أبو شمالة -ال دس المحتلة

الم دسي لإلسكان، لإلعالن عن مسادر  سعنوان "مشروع وقف ال دس لإلسكان"، وذل  سحجة أن  
 يندر  تحت إ ار سياسي.

وكان يي م دمة المشاركين يي المؤتمر قبل ي   رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة 
ثوذكس الم ران ع ا هللا حنا، والممثل عن ال وى الو نية صبري، ورئيس أساقفة الرو  ا ر 

واإلسالمية حات  عبد ال ادر، ورئيس اتحاد التجمع الم دسي لإلسكان محمود زحايكة. وكان من 
الم رر أن يدير المؤتمر الشيخ ناجح سكيرات مدير دائر  ا مال  يي ا وقاش اإلسالمية يي 

 ا قصل.
التجمع الم دسي لإلسكان راس  عبيدات إن المسادر  جاءت تحت وقال ع و مجلس أمناء اتحاد 

شعار "أوقف حجرا يي ال دس"، وتهدش إلل السحذ عن كليات ح ي ية للتخفيف عن الموا نين 
الم دسيين من أعساء السكن وتكاليف  الساهية، ومحار ة الت هير العرقي الرامي إلل تغيير الواقع 

 ة.الجغرايي والديمغرايي يي المدين
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وتاسع عبيدات قائال للجزير  نت إن االحتالل يشن حر ام شاملة علل الم دسيين، ويخلق قيودا كبير  
جساره  علل الرحيل منها.  ومشدد  سشين منح تراخيص البناء يي ال دس، لتفريغها من سكانها، وا 

مسين ألف وأ اش أن تكاليف  لس الترخيص يي الدوائر الرسمية اإلسرائيلية يي ال دس تتجاوز خ
دوالر ما بين رسو   ريبية ومخ  ات ومهندسين، وتحسين بنل تحتية و،يرها من مت لسات 

 الترخيص اإلسرائيلي.
من جهت ، أو ح مدير مركز ال دس للح وق االقتصادية واالجتماعية ياسر الحموري أن االحتالل 

الذين يبل  تعداده  حتل  يسعل لتصعيد سياسات  علل ا رض، لتح يق هدش إخالء المدينة من أهلها
 كالش نسمة م ابل خمسمئة ألف يهودي. 310نحو  2015عا  

وذكر الحموري أن العامل االقتصادي هو الوتر الحساس الذي تلعس علي  سياسات االحتالل، حتل 
 .%80وصلت نسسة الف ر بين الفلس ينيين يي ال دس إلل نحو 

وأ اش أن كالش البيوت الفلس ينية مهدد  سالهد  سحجة عد  الترخيص، ومالح ة أصحابها وعزل 
منا ق سشكل دائ  مثل قرية العيسوية يي ال دس المحتلة، تمهيدا إلخراجها خار  حدود الجدار 

 العازل كما يعت د.
الهسة الفلس ينية  وييتي ذل  تماشيا مع مساعي حكومة االحتالل وتصريحات مسؤوليها منذ اندالع

أكتو ر الما ي، بحخالء مئتي ألف يلس يني من ال دس، ومواصلة تنفيذ / م لع تشرين ا ول
ألف هوية من الم دسيين  14مخ ط سحس هويات الم دسيين كما جرى ساس ا حيذ صودر حوالي 

 وحرمته  من اإلقامة يي مدينته .
لية للت ييق علل حيا  الم دسيين من خالل وأ اش الحموري للجزير  نت أن هنا  ممارسات إسرائي

التواجد ا مني المكثف يي المدينة الم دسة ومالح ة الشسان وا  فال، واعت ال المئات منه  ويرض 
اإلقامة الجبرية علل سع ه ، إلل جانس ممارسة الع وسات الجماعية  هالي الشهداء وذل  ساحتجاز 

 االحتالل خالل الشهور السسعة الما ية.جثمانا لشهدائه  الذين س  وا برصاص  14
 4/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 2016/ أبريل الجًئا فلسطينيًّا في سورية خالل نيسان 22 استشهاد ":مجموعة العمل" .35

 22رصدت مجموعة العمل من أجل يلس ينيي سورية، استشهاد : يلس ين أون الين -لندن/ دمشق
 بريل الما ي.الجئما يلس ينيًّا خالل نيسان/ أ

: "إن من 2016-5-4وقالت المجموعة يي بيان لها وصل "يلس ين أون الين" نسخة عن  ا ر عاء 
كخرين ق وا سسبس ال صف، يي حين  خمسةق وا نتيجة إصابته  سيعير  نارية، و  عشر بين الشهداء 
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برصاص استشهد الجئ تحت التعذيس يي سجون النيا  السوري، وق ل أحده  ا،تياالم، وكخر 
 قناص".

يي  ثالثةكخرون يي ريف دمشق، و  ستةالجئين ق وا يي دمشق وحدها، واستشهد  ثمانيةو ينت أن 
 يي حلس، وق ل الجئ يي إحدى البلدات السورية. أر عةدرعا، و 

 3215وأشارت إلل أن عدد الالجئين الفلس ينيين الذين ق وا سسبس الحرس الدائر  يي سورية بل  
 الجئما.

 15الجئما يلس ينيًّا ق وا خار  سورية حتل نهاية نيسان الما ي، منه   81مجموعة أسماء ووث ت ال
الجئما يي تركيا،  12يي اليونان، و ثمانيةيي ليبيا، و  17الجئما يي لبنان، و 12الجئما يي مصر، و

 يي إي اليا، والجئ يي السويد، وكخر يي ثالثةيي يلس ين، و  ثالثةالجئين يي مال ا، و  ستةو 
 قبرص، وواحد يي م دونيا، والجئان يي ألمانيا.

 4/5/2016، فلسطين أون الين
 

 "الدامون"معتقل األسيرات يشتكين االكتظاظ والمعاملة السيئة في ": األسرى هيئة شؤون " .36
، إن ا سيرات يي سجن 2016-5-4قالت هيئة شؤون ا سرى والمحررين، ا ر عاء : را  هللا

عاملة السيئة التي يتعر ن لها من قبل السجانين، واالكتياظ الشديد داخل الدامون، اشتكين من الم
 المعت ل.

وأ ايت ا سيرات لمحامية الهيئة خالل زيارتها لهن أمس، أنهن يتعر ن ل غوط نفسية جراء 
ممارسات إدار  سجن الدامون، وازدحا  الغرش وانعدا  الخصوصية لوجود كاميرات يي الساحات، 

 إلل قس  ا سيرات يي هشارون. و البن بن لهن
كما اشتكت ا سيرات من يروش ن لهن سالبوس ة، حيذ وصفنها سينها رحلة عذاس وقاسية، 
يتعر ن خاللها لإلذالل واإلهانة علل يد قوات "النحشون"، إ اية إلل انتيارهن ساعات  ويلة 

 داخلها، وهي مغل ة وسيئة ال تصلح لن ل السشر، ورائحتها سيئة جدا.
من بينهن ي سعن يي ،رية واحد  سمرحاض واحد،  17أسير  ي سعن يي سجن الدامون،  25ذكر أن ي

و،البيتهن من الموقويات، إ اية إلل أسيرات معت الت إداريام، وأخريات يعانين من أمراض صعسة 
 .تتسبس سيوجاع وكال  مستمر 

 4/5/2016، فلسطين أون الين
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 تشرين األول/ أكتوبرمنزاًل لمنفذي العمليات منذ  23يهدم  االحتالل: الحورانيمركز عبد هللا  .37
 الماضي

عدد  إنرا  هللا: قال سليمان الوعري مدير مركز عبد هللا الحوراني للدراسات يي ال فة الغر ية 
 إللالما ي وصل  تشرين ا ول/ أكتو ريي انتفا ة ال دس المنازل التي هدمها االحتالل منذ بدء 

( منزالم  سرى يي سجون 11و) بتنفيذ عمليات، إسرائيل( منها لشهداء تتهمه  12( منزالم، )23)
 بتنفيذ عمليات  دها. إسرائيلاالحتالل تتهمه  

يشلها، ول  تردع منفذي العمليات كما توقعت دولة  اثبتسياسة هد  المنازل  أنواكد الوعري 
مخالفة ل واعد  أنها إلل  ايةساإلالمستو نين المت ريين ي ط،  إر اءن هديها هو أاالحتالل و 

 .الراسعةواتفاقية جنيف  اإلنسانيال انون الدولي 
 3/5/2016، موقع الرسمي لمنظمة التحريرال

 
ألف حالة إنسانية في غزة ينتظرون فتح المعبر إلنهاء  غزة: ثالثون  لجنة العالقين في قطاع .38

 معاناتهم
رية يتح معبر ريح البري لسفر المر ل ناشد العال ون يي ق اع ،ز ، السل ات المص: وكاالت

نهاء معاناته  المستمر  جراء إ،الق المعبر. وللم السة سفتح  وال لسة وأصحاس اإلقامات الخارجية، وا 
 المعبر خر  العشرات يي مياهر  وسط مدينة ،ز .

تيرون وقال رئيس لجنة العال ين يي ال  اع مجدي أبو سلي  إن ثالثين ألف حالة إنسانية يي ،ز  ين
 يتح المعبر إلنهاء معاناته .

واحتشد المتياهرون بوسط ،ز  بدعو  من لجنة العال ين س  اع ،ز  وه  يريعون اليتات ت الس سفتح 
 معبر ريح.

وذكر أبو سلي  أن عشرات ال الس ي دوا م اعده  الدراسية وأن أصحاس اإلقامات وا عمال سالخار  
مر ل مهددون سالموت سسبس حرمانه  من السفر للعال  يي ي دوا إقاماته  وأعماله ، كما أن ال

 الخار .
 4/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
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ومفارجة وأبو عاصي يواصالن  …كيلوغراما من وزنه 25جنازرة فقد األسير نادي األسير:  .39
 إضرابهما

 43امي جنازر  )"ال دس العر ي": تمكن محامي نادي ا سير الفلس يني من زيار  ا سير س –را  هللا 
يومام  د اعت ال  اإلداري يي مستشفل سوروكا. ون ل المحامي  64عاما( والم رس عن ال عا  منذ 

عن  ال ول إن عددام من السجانين اعتدوا علي  يو  ا حد الما ي سعدما ريض تكبيل قدمي  ويدي  يي 
مل "ساللجنة ا خالقية" ستنع د السرير. وردام علل ذل  نفذ إ راسام عن الماء، مشيرام إلل أن ما تس

 قريسام علمام سين  يريض أخذ المدعمات.
كيلو،راما.  25وأكد محامي النادي أن عيا  ال فص الصدري لألسير سارز  سعدما ي د من وزن  

 واشتكل جنازر  من المعاملة السيئة لأل ساء والممر ين.
اد عاصي إ رابه  المفتوح عن ال عا  وساإل اية إلل الجنازر  يواصل ا سيران أديس مفارجة ويؤ 

عاما( يخوض إ راس  منذ  30احتجاجام علل اعت الهما اإلداري منذ يترات متفاوتة. يا سير عاصي )
عاما( إلل  29شهر ون لت  إدار  السجون من عزل إيال إلل عزل مجدو ييما ن لت ا سير مفارجة )

 ي. علل التوال 34عزل جلبوع وهو يخوض اإل راس لليو  
 5/5/2016القدس العربي، لندن، 

 
 األقصى والمصلى المروانيالمسجد يقتحمون يهود مستوطنون  .41

مس ساحات المسجد ا قصل المسار  من جهة ساس أمستو نام مت ريا  27اقتح   ":بترا" –را  هللا 
 المدججة سالسالح. اإلسرائيليالمغار ة تحت حراسة مشدد  من شر ة وقوات االحتالل 

مجموعة من اليهود المت ريين  إنيي ال دس المحتلة يي بيان،  اإلسالمية ا وقاشدائر  وقالت 
ساس المغار ة يي  اإلسرائيلياقتحموا ساحات المسجد ا قصل سعد أن يتحت سل ات االحتالل 

  وسا تلمودية  أدواالساعة الساسعة والنصف تمامما، وانتشرت يي ساحات المسجد لحمايته  حيذ 
ة يي ساحات  وجوالت مشبوهة وسط التصدي له  سال رد وهتايات التكبير من قبل حراس استفزازي
 والمصلين. ا قصل

مجموعة من رجال المخابرات اإلسرائيلية اقتحموا يي الوقت نفس  المصلل المرواني  أنوأكدت الدائر  
 وتجولوا يي .

 5/5/2016الرأي، عم ان، 
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 النقب واللدفي  للبيوت حملة هدماالحتالل ينفذ  .41
، يو  ا ر عاء، علل هد  عد  منازل يي الن س يي اإلسرائيليةجرايات الداخلية  : أقدمتاللد –الن س 

جرايات بلدية اللد علل هد  منزلين يعودان لكل من عائلتي  أقدمتحملة تستمر حتل اآلن، ييما 
 الن يس والفرجات يي اللد.

لد الد،ايمة، الذي يسكن مع أيراد عائلت  إلل الجنوس من ن  ت  يي الن س هد  منزل خاأوعل  مراسلنا 
بلد  كسيفة، وتستمر كلة الهد  معزز  سعشرات سيارات الشر ة اإلسرائيلية يي حملة الهد  يي مواقع 

 مختلفة من الن س.
لل رى ،ير المعترش بها، ع ية ا عس ، أن  ت  أي ا هد  بيت يي  اإلقليميوأياد رئيس المجلس 

 ،وين حيذ حاصرت الشر ة المنزل وساشرت بهدم .  قرية وادي
حلول من  أيإلل أن  "ييتي هذا الهد  يي ،ياس  رح  48وأشار يي حديذ لمراسل معا يي أرا ي 

 أنقبل الدولة، التي ال ت و  حتل من التخ يط يي ال رى التي ت  االعتراش بها، وهذا دليل وا ح 
 تي أقامتها من أجل ذل ".هدش الدولة الهد  ي ط وتشغيل الوحدات ال

 4/5/2016وكالة معًا اإلخبارية، 
 

 منازل غرب بيت لحم عشرةاالحتالل يخطر بهدم  .42
منازل يي قرية الولجة ،رس  عشر أخ رت سل ات االحتالل بهد  ووقف العمل ": صفا" –بيت لح  

 محايية بيت لح  سال فة الغر ية المحتلة.
"صفا" إّن قّوات االحتالل أخ رت بهد  المنازل مختلفة وقالت مصادر محلية من البلد  لوكالة 

 المساحة والواقعة يي عدد من أ راش البلد ، بذريعة البناء دون ترخيص.
وتتعرض البلد  لعمليات هد  ومالح ة من جانس االحتالل لوقوعها علل تخو  مدينة ال دس، ويشق 

"هار جيلو" ويحاول االحتالل اقت اع أرا يها جدار الفصل العنصري، وت وقها مستو نتي "جيلو" و
 المزيد من أرا يها لصالح الجدار.

 4/5/2016، غزة، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 وسط توتر كبير نفحةهم في معتقل حل  تنظيم ن علنويأسرى حركة حماس  .43
ماس" أيادت مصادر يلس ينية من معت ل "نفحة اإلسرائيلي"، أن أسرى حركة "ح: رائد اليي - ،ز 

أعلنوا حّل التنيي ، سعد أن عادت إدار  المعت ل لسياساتها االنت امية سحق ا سرى، إثر مشاد  وقعت 
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بين أسير وأحد عناصر االحتالل، وذل  ع س يتر  هدوء نسبي أع بت تفاهمات توصل لها أسرى 
 المعت ل مع اإلدار .

ى، وكل أسير يتحّمل مسؤولّية نفس ، وتعني خ و  حّل التنيي ، أّن  ل  يعد هنا  مسؤول عن ا سر 
وهي خ و  خ ير  ويق اعتسارات سل ات االحتالل. وأ ايت المصادر أن  ت  إعالن حالة من 

 االستنفار داخل المعت ل، سعد أن أقدمت اإلدار  علل ق ع الماء والكهر اء عن ا سرى.
 5/5/2016الخليج، الشارقة، 

 
 ا تلمودية في مقامات إسالميةسلفيت.. مئات المستوطنين يؤدون طقوسً  .44

أقد  مئات المستو نين اليهود، الليلة الما ية، علل اقتحا  : زينة ا خرس، محمد منل -سلفيت 
ا تلمودية يي م اماتها  بلد  "كفل حارس" شمالي مدينة سلفيت )شمال ال دس المحتلة(، وأّدوما   وسم

 التاريخية، سحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي.
مصادر محلية يلس ينية، أن قوات كبير  من جيش االحتالل اقتحمت يي ساعة متيخر  من وذكرت 

الليلة الما ية، البلد  وشرعت بح،الق  رقاتها وا عاقة حركة المار  ييها، قبل وصول حايالت 
 ومركسات ت ل مئات المستو نين.

ا تلمودية يي م ا  "يوشع بن نون" يي البلد ، قبل انسحابه  منها،  وأ ايت أن المستو نين أدوا   وسم
 يجر اليو  ا ر عاء.

" العبري، أن قوات الجيش اإلسرائيلي أَمنت الحماية  لفي مستو ن 0404من جهت ، قال موقع "
اقتحموا الم امات التاريخية يي "كفل حارس" الليلة الما ية، وذل  سمناسسة انتهاء عيد "الفصح 

 العبري".
داش اليهودي للم امات المذكور  )وعددها ثالثة(، إلل أهداش وّيرجع مختصون أسساس االسته

 استي انية سغالش أيديولوجي وسياسي وديني.
 4/5/2016، قدس برس

 
 فيينااالحتالل يمنع إقامة "معرض صور" ُيوث ق انتهاكاته بحق الصح .45

قامة معرض منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، إ: خلدون ميلو ، يا مة أبو سبيتان -ال دس المحتلة 
الخميس(، يعرض صورما و للصور الفوتو،رايية يي مدينة ال دس المحتلة، )كان م ررما يو  ا ر عاء 

 توّ ح انتهاكات االحتالل  د الصحاييين الفلس ينيين.
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وأياد مدير مركز "الحيا  للث اية والفنون" يي ال دس، علي صساح، أن قوات االحتالل صادرت نحو 
علل حاجز "قلنديا العسكري" شمالي ال دس أول أمس )االثنين(، كانت  صور  يوتو،رايية 300

 سّتعرض  من "معرض الصور الفوتو،رايية".
 4/5/2016، قدس برس

 
 "باركور القدس".. إقبال شبابي على رياضة المغامرة .46

بخفة ورشاقة ي فزون علل أس ح ال دس ال ديمة ويعتلون أسوارها، : أسيل جندي -ال دس المحتلة 
ستمتعون سالتسلق علل البوائ  يي المسجد ا قصل واعتالء مدرجات ، إنه  يتية وشسان يمارسون وي

 ريا ة الساركور التي تت لس الخفة وسرعة البديهة ومهار  عالية يي تخ ي الع سات والحواجز.
بدنية ابتكر هذه الريا ة الفرنسي ديفد بيل أثناء تدريسات  العسكرية يي الجيش، حيذ مارس نشا ات 

أخرى مشابهة للجمساز وسعض الفنون ال تالية، ومع مرور الوقت ومشاركة بيل ما تعلم  مع اآلخرين 
 ت ورت مهارات ممارسي الساركور لريا ة شوارع ييها الكثير من التشويق والمغامر .

عة و دك سمتاس 2008أثارت ريا ة الساركور اهتما  الم دسيين قتيسة أبو سنينة وسامي الس ش عا  
 م ا ع ييديو خاصة بهذه الريا ة عبر شسكة اإلنترنت، محاولين ت ليد أه  الحركات والمهارات.

ور،  انعدا  اإلمكانيات وعد  توير بيئة كمنة لممارسة الساركور سال دس أوصل اإلصرار وحس 
 المغامر  الشابين إلل إنشاء يريق ساركور ال دس الذي ي   حاليا نحو مئة ع و.

للجزير  نت عن البداية الصعسة التي ت لبت منهما  -أحد مؤسسي الفريق-الس ش تحدذ سامي 
جهدا ووقتا إلت ان المهارات ا ساسية يي هذه الريا ة، مشيرا إلل عد  توير مدر ين مختصين يي 
يلس ين، حيذ تعر ا إلصاسات  فيفة أحيانا، وسالغة يي أحيان أخرى حتل وصال مرحلة االحتراش 

 ساللعس.
سعدما شعر مؤسسوه سينه  مؤهلون لتدريس من ير،بون يي تعل   2012يريق ساركور ال دس عا   لدوّ 

هذه الريا ة، لكنه  واجهوا تحديات عد ، أبرزها عد  توير نواد ريا ية تحت نه  وتوير له  
 اإلمكانيات الم لوسة للتدريس.

ت سالنا سسبس احتواء اس  ي ول الس ش إن والد  الفريق كانت متعسر  "يسعض النوادي ري ت اس
الفريق علل كلمة ال دس"، لكن صممنا علل عد  تغيير االس   ننا علل ي ين سيننا سنصل للعالمية 

 يوما ما، وال نريد أن يكون اس  يري نا م ترنا سغير ال دس.
 وي يف الس ش "است بلنا مركز بر  الل لق المجتمعي سال دس ال ديمة قبل عا  ونصف، و دأنا رحلة

 تدريس الفريق من هنا ".
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 24يصل عدد أع اء يريق ساركور ال دس حاليا إلل مئة ع و تتراوح أعماره  بين تسعة أعوا  و
 عاما، يتعلمون ريا ة الساركور.

 4/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 

 األردن يرفض تقليص خدمات "األونروا" .47
المغتر ين ناصر جود  أمس مع وزير سحذ نائس رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون  بترا:-عمان

الخارجية النرويجي بور،  برندي تعزيز العالقات الثنائية والت ورات والمستجدات يي المن  ة 
 والتحديات التي تواجهها.

والعجز  ا ونرواالمالية الصعسة لوكالة ،وذ وتشغيل الالجئين الفلس ينيين  ا و اعواستعر ا 
تفي الدول المانحة سالتزاماتها لتمكين الوكالة من ال يا  بدورها الحيوي  أنة الذي تعاني  ميزانيتها وأهمي

لخدمة الالجئين الفلس ينيين، مؤكدا ريض ا ردن ال ا ع  ي ت ليص سمستوى الخدمات التي ت دمها 
 .اإل ارالوكالة، ومعبرا عن ت ديره لدور النروي  بهذا 

مفاو ات جاد  وياعلة  إ القأهمية العمل إلعاد   وييما يتعلق سالو ع يي يلس ين أكد الجانسان
تح يق الهدش المنشود المتمثل بحقامة الدولة  إللبين الجانبين الفلس يني واإلسرائيلي وصوال 

الفلس ينية المست لة وذات السياد  وعاصمتها ال دس الشرقية علل خ وط الراسع من حزيران عا  
 ا ردن أن  جود أكدلمعتمد  ومسادر  السال  العر ية، حيذ المرجعيات الدولية وا إللاستنادا  1967

 الدولة الفلس ينية. إقامةمعني سكل ق ايا الحل النهائي وان  صاحس مصلحة يي 
 5/5/2016، عّمانالغد، 

 
 أردنيون وفلسطينيون يوقعون مذكرات تفاهم أعمالرجال : عم ان .48

مذكر  تفاه ، تهدش لزياد  التسادل  100من أكثر  أمسوقع رجال أعمال أردنيون ويلس ينيون  :عمان
 التجاري بين ا ردن ويلس ين، تنوعت يي ق اعات تجارية وصناعية وخدماتية.

وجاء توقيع مذكرات التفاه  خالل أعمال اليو  الثاني لمشروع تعزيز التسادل التجاري بين ا ردن 
ل ا عمال الفلس يني ا ردني" و"ملت ل ويلس ين "برنام  الل اءات الثنائية"، الذي ينيم  "ملت ل رجا

 (.GIZا عمال الفلس يني يي الخليل"، سالتعاون مع الوكالة ا لمانية للتنمية )
 5/5/2016، الغد، عم ان
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 يكسران حصار غزَّة.. من بيروت والتكنولوجياالطب  .49
فرو ام منذ عشر سنوات اخترق جهازا كومبيوتر لوحّيان وكاميرتان ّمتناهيتا الدّقة، حصارام م: رويترز

علل ق اع ،زَّ ، حيذ ن لت ت نّية علمّية جديد  ل اق   بي يي ال  اع الفلس يني، أيدي جراح 
 وخبرت  عبر الحدود، ليستعين بها زميل ل  يي ،رية عملّيات تسعد مئات الكيلومترات.يلس يني 

روت، الدكتور ،سان أبو ويشرح رئيس قس  جراحة الترمي  يي مستشفل الجامعة ا ميركّية يي بي
المه  يي هذه التكنولوجيا، أّنها قادر  علل أن توّير يي ا ماكن ر حيذ ال مياه "ستة، الت نية، سال ول: 

 ."وال كهر اء ر الخبرات ال بّية الالزمة عبر اإلنترنت وا قمار االص ناعّية
المن  ة م لع ا سبوع الحالي، ( للمّر  ا ولل يي لبنان و Proximie) "بروكسيمي"واسّتخدمت ت نية 

وأرشدت ال بيس حايظ أبو خوصة يي ،رية عملّيات يي مستشفل العود  يي ق اع ،زَّ ، إلل 
الخ وات الدقي ة التي يتعّين علي  اّتساعها يي ترمي  يد مريض تعاني من تشوه خل ي أّدى إلل قصر 

 سا شياء س ري ة صحيحة. المساية بين اإلبها  والسساسة، وأي دها ال در  علل اإلمسا 
ومن ،رية اجتماعات مكتية سالمتفرجين يي مستشفل الجامعة ا ميركّية، رس  أبو ستة س لم  علل 
يد المريض السادية أمام  علل شاشة الجهاز اللوحي، الشّق الذي يتعّين علل أبو خوصة إحداث  

نا يتشاوران مساشر  حول عمق إل الة المساية بين اإلصسعين من دون المس سيعصابهما، بينما كا
 الشق الم لوس و ري ة    الجرح سعد االنتهاء من العملّية.

وخالل العملية التي استغرقت نصف ساعة ت ريسام، كانت الجّراحة الترميمّية نادين حشاش حر ، 
، ومهندس البرمجّيات  الل علي أحمد الذي حّولها إلل ح ي ة، يواكسان "بروكسيمي"مبتكر  يكر  

 التفاصيل وسير الخ وات، تفاديام  ّي ان  اع يي التواصل بين ال ريين.
المشكلة عندنا تكمن يي االيت ار إلل الخبرات. ومن خالل هذه الت نية، سات "وقال أبو خوصة، إنَّ 

يمكن مثالم ر ط مستشفل الشفاء يي ،زَّ  مع مستشفل جامعة النجاح يي نابلس.. وممكن أن ي و  
 ."يي بيت ، بتوجي  ال اق  ال بي يي ،رية العمليات الجّراح، وهو

يمكن أن تساه  هذه ال ري ة أي ام، يي عال  سعض الحاالت الصعسة الموجود . ولنبدأ يي "وأ اش 
تعميمها، يجس أن ندّرس ال اق  ال بي سمشاركة أ ساء من الخار .. ليت  االستعانة الح ام سالخبراء 

 ."هذه الحاالتيي أي مكان للمساهمة يي عال  
 5/5/2016، بيروتالسفير، 
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 إسالمية األقصى "اليونيسكو"بتثبيت  تشيد "التعاون اإلسالمي" .51
أشادت منيمة التعاون اإلسالمي، أمس، س رار منيمة ا م  المتحد  للتر ية والعلو  والث اية : كونا

سح  .  "اإلسرائيلية"ات سشين تثبيت الهوية اإلسالمية للمسجد ا قصل وريض لالنتهاك "يونيسكو"
وأثنل ا مين العا  المساعد لشؤون يلس ين وال دس يي المنيمة سمير سكر ذياس علل جهود 

دولة ع وا  33المجموعة اإلسالمية يي المنيمة يي سبيل إنجاح إصدار ال رار الذي ل ي دع  
 دولة عن التصويت الخميس الما ي.  17ومعار ة ست دول وامتناع 

يعد وثي ة هامة ت اش إلل الوثائق الدولية التي تدع  وتؤكد هوية المسجد ا قصل "رار وقال إن ال 
 ."اإلسالمية والعر ية

 5/5/2016، الشارقةالخليج، 
 

 يهدف إلى كفالة أرامل قطاع غزة اً مشروع تمول قطر .51
ا دولة "كفالة أرامل ،ز " أو قل "الساعي علل ا رملة" مشروع من جملة من المشاريع التي تموله

ق ر يي ،ز . يهدش إلل كفالة أرامل ق اع ،ز ، بتمويل ق ري كري  بواس ة الدكتور مازن الهاجري 
وزوجت  الداعية يا مة العلي، و حشراش جمعية دار الكتاس والسنة سغز . ويكفل المشروع أكثر من 

لل ما يزيد علل أرملة. ويت من مستح ات مالية لألرامل وتوزيع سلة ،ذائية متكاملة تحتوي ع 250
 صنفما من االحتياجات ا ساسية. 20

 5/5/2016، الشرق، الدوحة
 

 حلف شمال األطلسي يوافق على بعثة تمثيل إسرائيلية في مقره .52
قال حلف شمال ا  لسي يو  ا ر عاء إن  وايق علل أن ت ي  إسرائيل ،ير الع و يي : بروكسل

ر علل سعض الت ارس بين إسرائيل وتركيا الع و الحلف سعثة تمثيل لها سم ره يي بروكسل يي مؤش
 يي الحلف.

وقال حلف شمال ا  لسي يي بيان إن سفير إسرائيل لدى االتحاد ا ورو ي ديفيد يالتسير سيصسح 
 اآلن أي ا رئيسا لسعثتها يي م ر الحلف.

سرائيل ليست ع وا يي الحلف لكنها تتمتع بو ع شري  حيذ تشتر  يي برام  الحوار  وا 
 متوس ي التي ينيمها الحلف مع ست دول أخرى من خارج  يي المن  ة.ال

 ورحبت وزار  الخارجية اإلسرائيلية ساإلجراء.
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ول  تصدر السعثة التركية لدى الحلف أي تعليق يو  ا ر عاء لكن تركيا سبق وأن عار ت سعض 
سرائيل سعد حادذ السفينة مرمر .  أشكال التعاون بين الحلف وا 

لخارجية التركي مولود تشاووش أو،لو يو  ا ر عاء إن أن ر  سحثت أمر يتح السعثة وقال وزير ا
 اإلسرائيلية لدى الحلف مع أمين  العا  ينس ستولتنبر .

وقال تشاووش أو،لو "قلنا إننا ر ما نرحس بهذا إذا حييت جميع الدول سمعاملة متكايئة. من المه  
 ن يحصل علي  أي ا الشركاء الجنو يون اآلخرون."أال تحصل إسرائيل وحدها علل هذا الحق وأ

 4/5/2016، لألنباءوكالة رويترز 
 

 "إسرائيلـ"يديعوت أحرنوت: أوباما يرفض زيادة المساعدات العسكرية ل .53
قالت مصادر إسرائيلية أمس، إن الرئيس ا ميركي سارا  أوساما يريض  :برهو  جرايسي-الناصر 

ية إلسرائيل سمعدل مليار دوالر سنويا، يي السنوات العشر الم بلة، زياد  المساعدات العسكرية السنو 
مليارات دوالر. كما ي لس أوساما مواي ة إسرائيل علل عد   4ليصل الدع  سنويا إلل أكثر من 

 شروط، من بينها االلتزا  أن يت  صرش الدع  علل شراء أسلحة ومعدات عسكرية أميركية ي ط.
ت" عن مسؤولين إسرائيليين م لعين علل سير المفاو ات بين ون لت صحيفة "يديعوت أحرنو 

الجانبين اإلسرائيلي وا ميركي، قوله  إن المفاو ات الجارية منذ خمسة أشهر، وصلت عند ن اط 
 خالش مركزية، وساتت تخر  إلل العلن. 

العا  الم بل ، وينتهي مع نهاية 2008وتتل ل إسرائيل ويق االتفاق الذي دخل حيز التنفيذ يي العا  
مليون دوالر سنويا، عما  600مليار دوالر سنويا، كدع  عسكري مساشر، بزياد   3.1، حوالي 2017

مليون دوالر من هذا الدع   750كان يي السنوات العشر التي سس ت. وويق االتفاق الجاري، يحن 
مليون  500مليون إلل  400تتل اه إسرائيل ن دا لميزانيتها. ولكن إسرائيل تتل ل منذ سنوات ما بين 

لت وير المشاريع الصناعية الحر ية، وخاصة دع  مشاريع صواريخ،  إ اييةدوالر ميزانية سنوية 
 وس اريات صواريخ "دياعية"، و،يرها. 

وقالت أنساء إسرائيلية، إن البنتا،ون سي لص أي ا حج  المساعدات المخصصة لت وير الصناعات 
لية انتشرت يي ا شهر ا خير ، قد تحدثت عن أن المساعدات الحر ية. وكانت توقعات إسرائي

مليارات دوالر، ويي اآلونة ا خير  بدأ  5مليارات وحتل  4العسكرية السنوية ا ساسية قد ترتفع إلل 
 مليار دوالر سنويا.  3.5مليارات، ث  جرى الحديذ عن  4الحديذ يي إسرائيل عن 

مليارات  10" أمس، يحن الرئيس أوساما يريض زياد  الدع  بروحسس ما ن لت  صحيفة "يديعوت أحرنوت
سنوات، دون تو يح حج  الزياد  التي ت ترحها واشن ن. كما ت لس إسرائيل  10دوالر موزعة علل 
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حاليا تمويال ثابتا لت وير صناعة الصواريخ، إ اية إلل السماح لها سالتوج  إلل الكونغرس 
ت استثنائية، مثل تمويل مشاريع صناعات حر ية، أو تمويل ا ميركي يي كل وقت، س لس مساعدا

 حروس تشنها إسرائيل و،يرها. 

وحسس ما نشر، يحن أوساما يريض هذا ال لس حاليا.  كذل  يحن إسرائيل تريض شر ا ي لس  أوساما، 
، أميركيةوسموجس  تلتز  إسرائيل سين تصرش كامل أموال الدع  العسكري علل شراء أسلحة ومعدات 

، يحن إسرائيل 2017يي حين أن  سموجس االتفاقية الجاري العمل بها وتنتهي مع نهاية العا  الم بل 
ومعدات أميركية. كما أن  أسلحةالدع  ا ميركي علل شراء  أموالي ط من  % 26تصرش حوالي 

 بند السيولة الن دية ال ائ  يي االتفاقية ال ائمة حاليا. إنهاءشرط أوساما يعني 
الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها، إن حكومتها تتخوش من أن  لس أوساما من شين  أن ون لت 

 يوج   ر ة للصناعات الحر ية اإلسرائيلية.
 5/5/2016، الغد، عم ان

 
م لكن كيف يمكن عالج النفوس المكسورة المفوض العام لـ األونروا: البنايات في غزة سترمَّ  .54

 واليائسة
عبد الحميد صيا : يي ل اء مع الصحاية المعتمد  يي نيويور  تحدذ - (نيويور  )ا م  المتحد

بيير كراهينبول عن ا زمة المالية  "أونروا"المفوض العا  لوكالة إ،اثة وتشغيل الالجئين الفلس ينيين 
الخان ة التي تعر ت لها الوكالة يي الصيف الما ي التي كادت أن تؤثر علل سير تعلي  حوالي 

مويف يي  22,000مدرسة يديرها ويشرش علل التعلي  ييها  700الس موزعين علل نصف مليون  
كان  2015كل من يلس ين وسوريا ولبنان وا ردن. وقال إن توقع تيخير العا  الدراسي يي صيف 

 تجر ة عا فية لل لسة الفلس ينيين وذويه .
ء ا ونروا يي و ع مالي متين وكان كراهينبول يتحدذ قبل اجتماع ا ر عاء للسحذ عن وسيلة إلس ا

مليون  80سحيذ ال تتكرر أزمة الصيف الما ي. وتواج  ا ونروا حاليا ن صا يي الميزانية يعادل 
 دوالر.

إن التحدي لتنفيذ هذه البرام   خ  وأعت د أن ما يجس أن يكون مفهوما للمجتمع "وقال للصحاييين: 
 ينيين والشساس  ن  بسسا ة يعتبر ا ساس الذي يبنون الدولي هو قيمة التعلي  للبنين والبنات الفلس

علي  أمله  يي تح يق يروش أي ل، لهذا يحن هنا  حاجة للحفاظ علل التعلي  الذي تويره ا ونروا 
 ."لهذا الجيل الشاس من الفلس ينيين
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تبنت الوكالة وقال كراهينبول ل د اتخذت ا ونروا تدابير عد  لتفادي تكرار ا زمة يي المست بل. وقد 
أن النمو الصفري يي "وهذا يي حد ذات  إنجاز كبير، خاصة "، ميزانية النمو الصفري "ما وصف  بر 

 "الميزانية ال يراي   نمو صفري من حيذ االحتياجات.
 أسئلة للمفوض العا : "ال دس العر ي"وعلل هامش الل اء وجهت 

لكن  استدر   "أيريز"يتح معبر بيت حانون علون، أن  قرر يأعلن وزير ا من اإلسرائيلي، موشي  
 قائال لكن ذل  لن يحدذ اليو  أو ،دان هل لديك  معلومات عن يتح المعبرن.

ل  أ لع علل بيان الوزير يعلون لحد اآلن. معبر إيريز مفتوح سشكل  يق لعدد محدود من الناس. 
ة ما زالت محدود . ودعني زادت نسسة المسموح له  سعبوره لكن ال ائم 2014سعد الحرس يي صيف 

من أ فال المدارس يي ،ز  ل  يغادروا ال  اع يي حياته . هذا ال يعني أن كل يرد %90أقول إن 
يحس أن يساير لكن يي حالة ،ز  عد  السفر ليس خيارا. ومن منيور ا  فال يمن ح ه  أن 

نتاجية واإلبداعية. هذا ال يتمتعوا سحرية الحركة والحق يي العمل وال يا  سينش ة تعزز قدراته  اإل
يحدذ يي ،ز  وهو أمر جدي يعال. سعد الحرس ا خير  كان يتح المعابر مو ع حديذ كل الناس 
إال أن ا مر ت  تناسي  ييما سعد. كانوا ي ولون ال يمكن أن نعود إلل أو اع ما قبل النزاع لكن 

علل ا رض من جهة وسسبس ا مور عادت بل هي أسوأ من ذل  سكثير سسبس الدمار الح ي ي 
هذا  –الو ع النفسي والعا في للناس يي ،ز . يمكن  وأنت يي ،ز  أن ت يس مدى إعاد  اإلعمار 

 حي أعيد ترميم  وهذا حي ل  يرم .
يهل تست يع قياس … لكن الذي ال يست يع أحد أن ي يس  هو مدى ا ثر النفسي واالنكسار العا في

كلما ذهبت إلل ،ز  أصاس سالصدمة من ال صص التي أسمعها ذل  سالنير يي وج  اإلنسانن. 
ا يق. إحدى المعلمات أخبرتني سينها نيمت يوما ل البها حول مارتن لوثر  وانسدادحول الييس 

كن . وكان علل ال الس أن يتجادلوا ييما بينه  حول الحل  الذي كان يحر  كن . وقالت كانت 
ست ع أن يعرض الحل  الذي يفكر س . ل د ارتفعت نسسة تجر ة ياشلة  ن أيا من ال الس ل  ي

االنتحار يي ،ز  وأصسحت ق ية يت  اآلن مراقبتها والحديذ عنها. يتح المعبر جزئيا أو كليا ليس 
هو الحل إذا ل  يت  تغيير المعادلة كليا يي ،ز  سحيذ يت  إقصاء الشعور ساإلحساط والتهميش وي دان 

 ا مل.
 5/5/2016، القدس العربي، لندن
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 بحق نشطائها المدنيين اإلسرائيلية" تستنكر التهديدات بي دي أس" .55
 د نش ائها  اإلسرائيلية" التهديدات BDSاستنكرت اللجنة الو نية لم ا عة إسرائيل الر": ،ز 

ية المساشر  عن أي  رر ، متخذ م هذه التهديدات بجدية، محملة الحكومة اإلسرائيلية المسؤولالمدنيين
 .حق به يل

كما حملت اللجنة يي بيان وصل "معا" نسخة من  االتحاد ا ورو ي والواليات المتحد  مسؤولية 
توا ؤهما أي ا، إذ منح وجود سفيريهما يي المؤتمر  وءام أخ رام  منيام إلسرائيل لفعل ما يحلو 

 لها سحق نش اء مدنيين ومدايعين عن ح وق اإلنسان يي كاية أماكن تواجده .
اللجنة الو نية لم ا عة إسرائيل، أوسع تحالف يي المجتمع الفلس يني وقياد  حركة الم ا عة  توأكد

(BDS)  عالميام، أن كل التهديدات اإلسرائيلية والحروس ال انونية والدعائية ال ائمة ال تخيفه  ولن
يني يي تديعه  للتراجع عن ن اله  المستمر نحو انتزاع حق ت رير المصير لكل الشعس الفلس 

 الو ن والشتات.
وذكرت اللجنة أن منيمة العفو الدولية أصدرت بيانا تدين يي  التحريض الرسمي اإلسرائيلي  د 

وتدع  الحق يي الن ال السلمي من أجل ح وق اإلنسان، سما يي ذل   اإلنسانالمدايعين عن ح وق 
 .من خالل حمالت الم ا عة

 3/5/2016، وكالة معًا اإلخبارية
 

 من الدحرجةحذارِّ  .56
 أ.د. يوسف رزقة

  تريد حر ا واسعة الن اق مع العدو العتسارات مو وعية محلية  7/7/2014ل  تكن حماس يي 
قليمية. ويي كتاس الجرش الصامد ذكر سياسيون أن )إسرائيل( ل  تكن تسعل لحرس واسعة الن اق  وا 

ت من خالل سيناريو الدحرجة يي تل  الفتر ، ومن ث  اتجهت التحليالت إلل ال ول سين الحرس وقع
 ال ائمة علل الفعل ورد الفعل، حتل كان قرار الكابينيت سالحرس واسعة الن اق.

  شهد بداية مناوشات من الفعل ورد الفعل، نن ل منها ما جاء علل موقع 4/5/2016أمس ا ر عاء 
 دنيا الو ن:

 جنوس ق اع ،ز .*  ائرات حر ية إسرائيلية ت صف أهدايا سمحيط م ار ،ز  وصويا 
 8* عدد ال ذائف التي أ ل تها الم اومة الفلس ينية صوس موقع "ناحل عوز" اإلسرائيلي أكثر من 

 قذائف.
 * االحتالل يعلن س وط قذيفة هاون يي من  ة مفتوحة داخل السيا  الحدودي مع ق اع ،ز .
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علن  من  ة عسكرية * الجيش يسحذ عن ا نفاق قرس موقع ناحل عوز العسكري شرق ،ز  والذي أ 
 مغل ة.

 * مديعية االحتالل تصيس منزال شرق حي التفاح شرقي مدينة ،ز .
* كليات االحتالل ت لق قذيفتين تجاه ن  ة لل سط الميداني شرق من  ة كر  أبو معمر شرق ريح 

 وأ رار سالمكان.
 *مصادر عبرية: إ الق قذيفة هاون تجاه موقع صويا شرق ريح جنوس ق اع ،ز 

صادر إسرائيلية: الم اومة تفجر عبو  ناسفة قرس موقع "صويا" العسكري قرس ريح جنو ي ق اع *م
 ،ز .

 *الم اومة ت لق عد  قذائف هاون تجاه موقع صويا العسكري شرق مدينة ريح.
هذا الموجز يعني أن حالة من التوتر تتج  نحو قاعد  الفعل ورد الفعل، ومن ثمة )الدحرجة(، التي 

انفجار حرس واسعة الن اق، مع أن ال ريين أرسال رسائل إعالمية وسياسية أنهما ال  تنذر بخ ر
يريدان التصعيد، وال يريدان الحرس، ولكن رسائل العدو ما زالت مصحوسة ساستفزازات خ ير  يي 
الميدان، سواء من خالل إعالن من  ة ناحل عوز من  ة عسكرية مغل ة، أو من خالل التصريحات 

التي تصر علل ال يا  بتو،الت محدود  سحجة الكشف عن ا نفاق، واإلصرار علل العسكرية 
استس اء عمل سالح الهندسة يي المكان، مع ما يصاحس ذل  من إ الق النار علل منازل 

 الموا نين.
إن سياسة الجيش علل الحدود مع ،ز  تتميز سالتبجح، وسالتحدي، ور ما سفرض معادالت جديد  علل 

سحجة ا نفاق. هذه الصور  التي شهدها ال  اع أمس ت ترس من الصور  التي سس ت الم اومة، 
 ، وال ننسل إجراءات العدو الستغالل حدذ ساص ال دس، وحدذ الكشف عن نفق قدي  7/7/2014

يخترق من  ة كر  أبو سال ، وما صاحس الحدثين من تهديدات ومزايدات بين ا حزاس اليمينية التي 
 يد   د ،ز .ت الس سحرس جد

أنا شخصيا أثق سين الم اومة ال تريد التصعيد، وال تريد حر ا واسعة الن اق يي ،ز ، ولكني ال أثق 
سموقف العدو ورسائل ، لذا يجدر سالم اومة الحذر من خ ط العدو وشساك  ومناورات  لجّر المن  ة 

 لحرس واسعة الن اق يي يرش يناسس العدو وال يناسس الم اومة.
 4/5/2016، أون الين فلسطين
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 االنتفاضةعملي ة القدس... عنوان المرحلة الثانية من  .57
 عدنان أبو عامر

الحالّية يي تشرين ا ّول/أكتو ر الما ي، جاءت السمة ا ساسّية لعملّياتها  االنتفا ةمنذ اندالع 
د  ييها كان السكاكين،  ّد اإلسرائيلّيين، أّنها كانت يردّية ودوايع تنفيذها شخصّية، والسالح المستخ

الفردية"، لعد  وجود  االنتفا ة" ول  يتّ  الّلجوء إلل إ الق النار إاّل نادرام، مّما ديع إلل تسميتها بر
 جهات منّيمة ت ف خلفها.

نيسان/إبريل، انفجار عبو  ناسفة سحايلة إسرائيلّية يي  18لكن مدينة ال دس شهدت سعد يهر يو  
مستو نام إسرائيلّيام، وتبّين الح ام أّن التفجير ناج   16ي ال دس، ييصابت شارع "موشي برعا " جنو 

 20عامام، من بيت لح ، اّلذي تويي يي  19عن عملّية يلس ينّية نّفذها الشاس عبد الحميد أبو سرور 
 نيسان/أبريل متيثرا بحصابت .
ي  أبو سرور ساعتساره أحد نيسان/أبريل لتصدر بيانام رسمّيام نعت ي 21إّن "حماس" انتيرت حّتل 

عناصرها، من دون أن تتبّنل تنفيذ العملّية يي شكل وا ح، مّما ي رح التساؤالت حول إحجا  
الحركة عن تبّنيها، ويبدو اليتام أّن أبو سرور منّفذ العملّية تر    عالقة قراسة وثي ة بثالثة من أيراد 

 االنتفا ةخالل  1993ذين قاموا يي عا  ذات ا سر ، وه : ماهر ومحمود ونصر أبو سرور، الّ 
ا ولل س تل  اسط مخابرات إسرائيلّي يي ال دس الغر ّية، بل إّن ملّثمين ارتدوا زّي كتائس عّز الدين 

الجناح المسّلح لر"حماس"، وزاروا بيت عزاء أبو سرور، وتوّعدوا إسرائيل سمزيد من  –ال ّسا  
 .2007تي تشهد ال ّفة الغر ّية مشهد الملّثمين منذ عا  العملّيات، ولعّلها المّر  ا ولل الّ 

ويي هذا السياق، قال النا ق ساس  "حماس" وقائدها العسكرّي السابق يي شمال ال ّفة الغر ّية حسا  
اإلسرائيلّي المتصاعد .  االحتاللبدران لر"المونيتور": "إّن عملّية ال دس ت ّور  بيعّي للرّد علل جرائ  

هذه العملّيات، يتّ  اّتخاذ ال رار ييها سصور  ميدانّية، ييتحّر  أبناء حماس اعتمادام علل وعند تنفيذ 
سكّل السبل، وأّي مجموعة تسادر إلل تنفيذ عملّيات  االحتاللالسياسة العاّمة ال ائمة علل م اومة 

، وحماس كهذه ال تيخذ إذنام من أحد، وهي ،ير م السة سانتيار قرار من أّي مستوى يي الحركة
 ".االحتالليشّريها أن يكون رجالها سال ّفة يي الخندق ا ّول يي مواجهة 

تسّببت عملّية ال دس بذعر ساد اإلسرائيلّيين،  ّنها وقعت يي ذرو  استنفار أمنّي سبق احتفاالت 
نيسان/إبريل، وصدور تحذيرات أمنّية إسرائيلّية من تصعيد  23-21اليهود سعيد الفصح بين يومي 

لفلس ينّيين هجماته ، وانت اله  من عملّيات ال عن والدهس الفردّية لهجمات منّيمة وأشّد تيثيرام، بل ا
السلبّية للعملّية يهرت سانخفاض حجوزات الفنادق يي ال دس، وتراجع عدد  االقتصاديةإّن اآلثار 

 الرّكاس اإلسرائيلّيين للحايالت خويام من تفجيرها.
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نيسان/إبريل إلل إصدار بيانات  18سارعت سعد ساعات من عملّية ال دس يي إّن ال وى الفلس ينّية 
رسمية لمساركة العملية والترحيس بها، مثل "حماس" و"الجهاد اإلسالمّي" والجبهتين الشعبّية 
والديموقرا ّية لتحرير يلس ين، ووصفتها سالنتيجة المتوّقعة الستمرار قتل الجيش اإلسرائيلّي 

 .االنتفا ةقتحامات المستو نين للمسجد ا قصل، والّتيكيد علل استمرار للفلس ينّيين وا
وكان اليتام أن تلتز  "يتح" اّلتي ي ودها الرئيس الفلس ينّي محمود عّساس الصمت الرسمي إزاء 
العملية، ول  تصدر بيانا ساسمها كساقي ال وى الفلس ينية، لكن رأيت عليان النا ق ساسمها يي 

أبريل أن عملية ال دس رد يعل  بيعي علل الممارسات اإلسرائيلية  د أبناء  18 ال دس، قال يو 
الشعس الفلس يني من قتل واعت ال وحصار واقتحامات متكرر  للمسجد ا قصل، ر،  أن 

 الفلس ينيين ال يسحثون عن العنف وال يريدون .
وّيت ، لر"المونيتور": "إّن ويي هذا السياق، قال مسؤول يلس ينّي م ّرس من محمود عّساس، أخفل ه

الثانية  االنتفا ةعملّية ال دس تعيدنا إلل المرّ ع ا ّول اّلذي شهدت  ا را ي الفلس ينّية يي أوائل 
، حين اجتاح الجيش اإلسرائيلّي ال ّفة الغر ّية  من عملّية السور الواقي، مّما يشّكل 2002عا  

 ر  العسكرّية اإلسرائيلّية علل أرا ينا، يي وقت تبذل سال رور  انتكاسة يلس ينّية، وترسيخام للسي
السل ة الفلس ينّية جهودام إلخرا  الجيش منها، وعملّية ال دس تؤّكد ما لدينا من ت ديرات أمنّية سيّن 

 حماس تريد هدوءام يي ،ّز ، وتوّترام يي ال ّفة إل عاش السل ة الفلس ينّية".
سالسحذ والتحّري خلف منّفذي العملّية،  ّن الت دير اّلذي ساد ل د بدأت أجهز  ا من اإلسرائيلّية 

سرائيلّيام، صعوسة أن يتّ  الّتخ يط والّتنفيذ واإلعداد لهذه العملّية التفجيرّية سصور  يردّية،  يلس ينّيام وا 
ل نيسان/إبري 21كعملّيات ال عن والدهس. ولذل ، أعلن جهاز ا من اإلسرائيلّي العا  "الشاسا " يي 

جنوس ال ّفة الغر ّية مسؤولة عن عملّية ال دس من  -اعت ال خلّية تاسعة لر"حماس" يي بيت لح  
نيسان/إبريل، أعلن الجيش اإلسرائيلّي  س   لمحّلي حداد  يصنعان  21سّتة أيراد. ويي اليو  ذات  بر

صاحس المحلين إبراهي  المتفّجرات والعبوات الناسفة يي من  تي العيزرّية وأبو ديس سال دس، واعت ال 
 عياد من ال دس.

ل  تعلن "حماس" حّتل اآلن مسؤولّيتها عن العملّية، مّما جعل أجهز  ا من اإلسرائيلّية ت ّدر أّن 
السبس يعود إلل عد  ر،سة الحركة يي االنجرار إلل حرس جديد  يي ،ّز ، كما حصل يي 

تو نين يي الخليل، يشّنت إسرائيل حر ام ، حين خ فت الحركة ثالثة مس2014يونيو/حزيران من عا  
عليها يي ،ّز  زادت عن خمسين يومام، ر،  أّن "حماس" تدعو إلل تنفيذ عملّيات  ّد إسرائيل يي 

 ، وتعتبر عملّية ال دس حايزام للفلس ينّيين لت ليدها.االنتفا ةكّل مكان إلحياء 
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ة بيرزيت سال ّفة الغر ّية نشيت ا ق ش ومن جهت ، قال أستاذ اإلعال  والعلو  السياسّية يي جامع
لر"المونيتور": "يصعس تحديد أّن عملّية ال دس يردّية أو منّيمة، يي يّل ال غوط ا منّية سال ّفة 
سرائيل، لكن من الوا ح أّن حماس تديع س ّو  لتنفيذ هذه العملّيات  الغر ّية من السل ة الفلس ينّية وا 

اإلنتفا ة، دون أن تعلن مسئوليتها عنها حتل ال تديع ثمنام سياسّيام  ّد إسرائيل لر،بتها يي إشعال 
قد يتمّثل سحرس قاسية تشّنها إسرائيل رّدام علل تبّني الحركة المحتمل لعملّية ال دس، مع وجود احتمال 

 كبير بتكرار مثل هذه العملّية يي حال استمّرت إسرائيل يي تعّنتها إزاء الفلس ينّيين".
دو أّن "حماس" تجري حساسات دقي ة يي هذه المرحلة ا كثر دّقة وحرجام مع إسرائيل، ورّ ما وأخيرام، يب

تعل  أّن ميزان الر ح والخسار  يجس أن يكون هو ا كثر و وحام يي سلوكها السياسّي وخ ابها 
أبو  اإلعالمّي، مّما جعلها، كما يبدو، تمس  العصا من الوسط، إذ أعلنت أّن منّفذ عملّية ال دس

سرور أحد كوادرها. ويي الوقت ذات ، أس ت الساس مفتوحام علل  بيعة العملّية بين كونها يردّية أو 
 منّيمة.

هذا السلو  الجديد من "حماس" شّكل ت ّورام جديدام يي ما تعتبره الحركة صراع ا دمغة مع إسرائيل، 
لّيام قاسيام ال تريده يي هذه المرحلة، وال يال أعلنت التبّني الكامل مّما قد يجّر عليها رّد يعل إسرائي

تنّصلت من ،  ّنها كما يبدو تريد المحايية علل شعبّيتها بين الفلس ينّيين، اّلذين يؤّيدون يي 
،البّيته  يي ق اع ،ّز  وال ّفة الغر ّية انت ال الهجمات الفلس ينّية الحالّية إلل انتفا ة مسّلحة، وي ام 

 مركز الفلس ينّي للسحوذ السياسّية والمسحّية يي كذار/مارس الما ي.آلخر است الع أجراه ال
 4/5/2016المونيتور، 

 
 الضفة والقدس بعد الجوالن! "تأبيد"نحو  .58

  ماجد الّشيخ
، "إلل ا بد"اآلن وسعد إعالن رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتانياهو ملكية إسرائيل له سة الجوالن 

الحكومة اإلسرائيلية سائتاليها اليميني الحالي، واتجاهها نحو     بدأت تت ح مالمح استراتيجية
تدريجي لل فة الغر ية وال دس وكامل المستو نات الم امة، إلل إسرائيل. ومنح اإلقامة أو الجنسية 
والهوية اإلسرائيلية تدريجا للموا نين الفلس ينيين كذل ، كما يعلت ساس ام إزاء موا ني الجوالن 

يي ه   وق   ا را ي التي وقعت تحت االحتالل يي  "التدر "تل، ساستخدا  من ق السوري المح
، لتكتمل بذل  سردية االحتالل الكولونيالي الذي يرى يي ا رض واحتاللها واستمرار هذا 1967

االحتالل، المآل النهائي وا خير لسرديات  التي ال يرى نهاية لها؛ ال عبر المفاو ات، وال عبر 
 عن أراض سبق ل  احتاللها. التنازل
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،ير المساشر ، التي يسعل الكيان االحتاللي اإلسرائيلي لفر ها والتوصل  "التسوية المبتور "أي أن 
عبر ا مر الواقع، يي يل استمرار وتواصل االستي ان  "الممكنة"إليها مع الفلس ينيين، هي تل  

ي اد ، سعد مما الت أكثر م"الدولة الواحد "واالحتالل  من   "حل الدولتين"ن عشرين عامام لنفي وا 
وس من  الدولة الفلس ينية، إمكان قيامها، أو التوصل إلي  عبر المفاو ات التي يبدو أنها ابتعدت 

 االستي اني الكولونيالي ي رر الخ وات الم بلة. "ا مر الواقع"كثيرا لتصير خلفنا، وتر  
يو  ا حد الما ي،  "معاريف"بر ما ن لت  صحيفة الخ و  الم بلة التي بدأت مالمحها تتكشف، ع

عن رئيس مجلس المستو نات يي ال فة الغر ية شيال ألدار )من حزس الليكود( من أن البرلمان 
 اإلسرائيلي )الكنيست( سيمرر قريسام مشروع قرار ل   ال فة الغر ية المحتلة إلسرائيل.

، علل أن يت  "البيت اليهودي"ومن قاد  حزس وذل  استنادام إلل تعهدات من وزراء ونواس الحزس 
سيكون علل رأس أولويات كتل "سن قانون يشّرع    ال فة الغر ية، مشددام علل أن هذا المشروع 

البيت ". وقد ل ي تيييدام من نائس وزير الحرس الحاخا  إيلي بن دهان، ال يادي يي "اليمين البرلمانية
   يهودا والسامر  )االس  العبري "ال ني  يي الخليل، إن . حيذ ن ل عن  قول  يي احتف"اليهودي

 ."الذي ي لق علل ال فة الغر ية( هو أمر الساعة. اليروش اإلقليمية والدولية تسمح بذل 
داخل الكنيست، للديع نحو سن قانون    ال فة  "لو ي"ولهذه الغاية شكل مجلس المستو نات 

الميام، يحن قاد  مجلس المستو نات مستعدون لت بيق الغر ية سيسرع وقت ممكن. وويق ما ن ل إع
علل أن يت  أوالم    تجمع أدومي ، الذي ي   كل المستو نات التي تحيط "قرار ال   سالتدري  

، وهو مخ ط ال تعترض علي  "سال دس، وعلل رأسها معالي  أدومي ، كبرى مستو نات ال فة الغر ية
  بي  .الحكومة منذ سنوات، بل ل الما سعت لت

، "يي شكل متدر "وكان وزراء سارزون، مثل وزير التعلي  نفتالي بينيت، قد اقترح    ال فة الغر ية 
يي المئة من مساحة ال فة الغر ية.  60، التي تشكل " "علل أن يت  يي البداية    منا ق 

نعرض "ألف يلس يني، وويق بينيت أن  يمكن أن  70ألف يهودي و 400ومعروش عنها أنها ت   
 ."عليه  )الفلس ينيون( إما الحصول علل الموا نة اإلسرائيلية أو حق اإلقامة

ويبدو أن التح ير لخ و  من هذا ال بيل، يحيل س بول عا  يي إسرائيل، وذل  علل خرلفيرة إجماع 
إسرائيلي متصاعد حول دور السل ة الفلس ينية الحاس  يي الحفاظ علل أمن المستو نين، وتويير 

 مناسسة لمشروعه . بيئة
العبري اإلخساري إلل  "واال"وقد أشار الكاتس اإلسرائيلي كيي سيسخاروش يي م ال نشره يي موقع 

. مشيرا إلل أن  يي ، ون "إسرائيل ليس بحمكانها  مان أمنها من دون تعاون السل ة ا مني"أن 
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عشرات العمليات التي ستة أشهر منذ الهسة يي تشرين ا ول )أكتو ر( الما ي أحس ت السل ة 
 خ  ت الستهداش المستو نين والجنود.

يي كل هذا الذي ي ال ويخ ط ل ، ليس هنا  يي سلو  السل ة الفلس ينية ما يناقض أو يتنايل مع 
ما يحدذ أو يخَ ط ل  عمليام، ل   ال فة الغر ية وال دس سالتدري ، وويق خ ة    الجوالن 

وني يي االحتفاظ بها حتل اآلن، يي استغالل سشع، كعاد  اليمين التي نجح الكيان الصهي "التدرجية"
 ."إلل ا بد"المت رش، للو عين اإلقليمي والدولي، ليعلن نتانياهو االحتفاظ بها 

ينسحس مر  أخرى، لي اول ال فة الغر ية وال دس، يي يل ،ياس موقف يلس يني  "ا بد"وها هو 
وقف التنسيق ا مني الذي بدأت مؤسسات إسرائيل م او ، وح ور  اغ للمواقف المساومة، وم

ا منية والسياسية يي استثماره سياسيام وديمو،راييام، سيؤكد ح وره ،دام يي كل أصعد  التعامل بين 
الكولونيالية االحتاللية واالستي انية، والو ع الو ني الفلس يني، وهو يتحول علل وقع التحوالت 

لديات تصريف أعمال يي ال فة الغر ية وال دس، وهما سعد الجوالن، الدولية واإلقليمية إلل مجرد ب
 ."التيبيد"مثار ال   واإللحاق والمصادر  والتسيي ، وصوالم إلل 

 5/5/2016، الحياة، لندن
 

 هل تخل ت الدول العربية عن مسؤولياتها تجاه األونروا؟ .59
 علي هويدي

الثالثة يي الهيئة االستشارية لألونروا تل  التي تعتبر جامعة الدول العر ية أحد ا ع اء المراقبين 
لتاريخ  302رق   "ا ونروا"أنشيتها الجمعية العامة لألم  المتحد  ويق البند الراسع من قرار تيسيس 

، 2005، ساإل اية إلل االتحاد ا ورو ي ودولة يلس ين. ان   ا ع اء الثالثة سنة 8/12/1949
ال سيما  "ا ونروا"عر ية تشار  يي جميع الل اءات التي تدعو إليها وسالتالي أصسحت جامعة الدول ال

الدورية منها والتي تع دها الوكالة كل ستة أشهر، أو الل اءات ال ارئة التي تع دها وتدعو إليها الدول 
 المانحة.

د شمول ان القام منها لتحمل المسؤولية السياسية تجاه الالجئين الفلس ينيين، وقفت الدول العر ية  
الالجئين الفلس ينيين تحت وصاية المفو ية السامية لشؤون الالجئين التي أسستها ا م  المتحد  

، يو عية الالجئين الفلس ينيين مختلفة عن الالجئين اآلخرين من حيذ أن و عيات 1/1/1951يي 
نسانية، أما يهي  "ا ونروا" اللجوء ا خرى تكون مسؤولية ا م  المتحد  عنها مسؤولية أخالقية وا 

تعبر عن المسؤولية السياسية لألم  المتحد  تجاه الالجئ الفلس يني، علل اعتسار أن اللجوء جاء 
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الذي منح الشرعية  29/11/1947لتاريخ  181نتيجة مساشر  ل رارات ا م  المتحد ، ال سيما ال رار 
 ل يا  دولة االحتالل اإلسرائيلي.
وجامعة الدول العر ية و حشراش ا م  المتحد ، يحن الدول  "ا ونروا"لة ويق االتفاق المبر  ما بين وكا

، وقد جاء "ا ونروا"من الميزانية السنوية لوكالة  %7.8العر ية ألزمت نفسها سالمساهمة سما نسبت  
، وعلل "ا ونروا"هذا االلتزا  ليعبر عن المسؤولية الدولية تجاه الالجئين الفلس ينيين من خالل 

حالة  "ا ونروا" "تعريس"  المتحد  والدول الغر ية المانحة أن تتحمل مسؤوليتها، ير ا م مريوض، وا 
 أوسلوخدمات الوكالة للسل ة الو نية الفلس ينية، كما سعل المجتمع الدولي سعد التوقيع علل اتفاقية 

ا ممية تجاه ، هو اآلخر مريوض،  ن هذا سيلغي تدريجيام المسؤولية السياسية 1993يي أيلول 
 الالجئين وسيساه  يي تكريس التو ين وش س حق العود .

قال سين  30/7/2010السابق يي ق اع ،ز  جون ،ين  بتاريخ  "ا ونروا"ويي تصريح لمدير عمليات 
إال أنها توقفت  "ا ونروا"من ميزانية  %7.8ديع ما نسبت   1997الدول العر ية قد التزمت يي العا  "

ساهمت الدول العر ية يي الميزانية العامة سيقل من واحد يي المائة،  2008ي العا  ، وي"سعد ذل 
عن أن أسساس العجز يي  2009وذكرت المفوض العا  السابق لألونروا كارين أبو زيد يي العا  

دولة حصصها  30تعود إلل عد  ديع سعض الدول المانحة التي يصل عددها إلل "ميزانية الوكالة 
منها م دمة من الواليات  %99مليون دوالر،  400الوكالة السنوية والتي ت در بنحو  يي ميزانية

المتحد  ودول االتحاد ا ورو ي والدول اإلسكندنايية، ييما تبل  نسسة مساهمة الدول العر ية واحد يي 
 ."المائة ي ط

إلسرائيلي هما المسؤوالن إذا كانت الدول العر ية تريد أن ت ول سين المجتمع الدولي ودولة االحتالل ا
نما  ن الالجئين الفلس ينيين ليسوا الجئي كوارذ إنسانية وا  عن خلق مشكلة الالجئين الفلس ينيين، وا 
ه  الجئون اقتلعوا من أر ه  وهنا  أولوية لحق العود  وحق ت رير المصير علل مسيلة ت دي  

ية عن اإليفاء سالتزاماتها المالية يي صندوق الخدمات، إال أن هذا ليس تبريرام كاييام لتخلي الدول العر 
، يفي الوقت الذي نسمع يي  عن ماليين الدوالرات التي تساه  ييها الدول الغر ية يي "ا ونروا"

نسمع عن أرقا  ال تتجاوز الخمسة أصفار تتبرع ييها سعض الدول العر ية، ونادرام  "ا ونروا"ميزانية 
، إعاد  إعمار 2002إعمار مخي  جنين يي العا  "ي أوقات ال وارئ ما نسمع سمسال  مهمة تديع إال ي
؛ وليس دقي ام أن السبس، كما يذكر سعض الدول المانحة، يعود إلل "مخي  نهر السارد، ،ز ، سوريا..

المتغيرات التي تعيشها المن  ة العر ية خالل الخمس سنوات الساس ة واختالش أولويات المساعد ، 
. لذل ، الم لوس من 1998ر ية عن المساهمة يي صندوق الوكالة بدأ منذ العا  يتراجع الدول الع

الدول العر ية أوالم تحمل مسؤوليتها سال غط علل المجتمع الدولي ودولة االحتالل الستعاد  الح وق 
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إلل حين العود ، وثانيام االلتزا   "ا ونروا"المشروعة للشعس الفلس يني واستمرار ت دي  خدمات 
، لكي تست يع من خاللها أن تساه  سحل %7.8السنوية بنسسة الر  "ا ونروا"مساهمة يي ميزانية سال

الكثير من احتياجات الالجئين الفلس ينيين اإلنسانية، ال سيما االستشفاء والتعلي  وتويير يرص 
ال لن ّيفه  مما يجري إال أن الدول العر ية قد تخلت عن مسؤولياتها تجاه  وق ية  " ونرواا"العمل، وا 

 الالجئين وحق العود ..!
 5/5/2016، السفير، بيروت

 
 تحوالت المشروع الصهيوني والضفة الغربية .61

 عوني صادق
أرض "، دار الحديذ عن 1897يي المؤتمر الصهيوني ا ول الذي ّع د يي سازل سسويسرا يي العا  

المزعو ! وعندما  "لوعد اإللهيا"، سحسس ما جاء يي "من النيل إلل الفرات"تحت شعار  "الميعاد
، دون تحديد. "و ن قومي لليهود يي يلس ين"، تحدذ عن 1917يي العا   "وعد بلفور"صدر 

دولتين: يهودية "(، علل يلس ين إلل 194ونص قرار الت سي  الصادر عن الجمعية العامة )رق  
من  %78ها علل انتهت بو ع العصاسات الصهيونية يد 1948، لكن حرس " %46، وعر ية 54%

حدود مؤتمر "، بدا للسعض أن الفرصة إلحياء 1967يلس ين التاريخية. ويي نهاية حرس حزيران 
أصسحت قريسة ساحتالل ما س ي من يلس ين، وسيناء المصرية وه سة الجوالن السورية. لكن  "سازل

، نص 242ق  أعادتها إلل حدود يلس ين التاريخية،  ن قرار مجلس ا من، ر  1973حرس تشرين 
 !"عد  جواز    أراٍض سال و "علل 

يي المؤتمر الصهيوني ا ول، حددت الحركة الصهيونية، إلل جانس مرتكزاتها اإليديولوجية 
المشروع الصهيوني من النيل إلل "وأسا يرها الدينية، س ف أ ماعها السياسية يكانت حدود 

التخلص من اليهود يي شكل  1ن ل  هديان: ا ورو ي، كا -البري اني  "وعد بلفور". لكن "الفرات
إقامة قاعد  استعمارية وسط الو ن العر ي، يمنع قيا  وحد  أو اتحاد بين  2. "المحرقة"تكفير عن 

البلدان العر ية، إلس ائها مجزأ   عيفة، معتمد  ومرتس ة سالغرس، وتاسعة ل ، حفايام علل مصالح  
 . 1916الفرنسية للعا   -بيكو البري انية  -يي المن  ة، كما استس نت اتفاقية سايكس

، وقبل أيا  أعلن رئيس الحكومة "ال دس الكبرى "إليها  "إسرائيل"سعد حرس حزيران،  مت 
بنيامين نتنياهو أن ه سة الجوالن المحتلة لن تعود لسوريا، يي أية تسوية محتملة! قبل  "اإلسرائيلية"

 "إسرائيل"، أعادت 1979مع مصر يي العا   "ة السال اتفاقي"و "اتفاقية كامس ديفيد"ذل . وسعد 
بين  "اتفاق أوسلو"، ت  التوقيع علل 1993سيناء سشروط أي دت مصر السياد  عليها. يي العا  
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ومنيمة التحرير الفلس ينية، وسعد أكثر من عشرين سنة من بدء ما يسمل  "اإلسرائيلية"الحكومة 
، ات ح أن  ال "حل الدولتين"و اتها يي إ ار ما ّيسمل ، ومفا"عملية السال  يي الشرق ا وسط"

 "الدولة الفلس ينية"توجد إمكانية لتنفيذ هذا الحل، ليس  ن  ل  يبق من ا رض ما يسمح س يا  
الموعود  ي ط، بل  ن ال وانين والتشريعات التي سنت وتسن سشينها تلغي الفكر  من أساسها، لييتي 

إيليت شكيد، كخر المسامير يي نعشها، حيذ أعلنت عن نيتها ت دي  قانون ، "العدل"ما أعلنت  وزير  
، وهو "اإلسرائيلية"جديد إلقراره يي الكنيست، ينص علل إخ اع ال فة الغر ية لل وانين والتشريعات 

 ما يعني    ال فة الغر ية المحتلة!
ت ديم  للكنيست، يهدش إلل ل د أعلنت شكيد عن نيتها، وقالت يي التفصيل إن ال انون الذي تعتز  

يي المعاملة، وحيذ يت  إخ اع كل يلس ين لل وانين والتشريعات  "مساوا  كل المستو نين"
ل ائد المن  ة الوس ل يي ". وسالنسسة لل فة الغر ية، سيت  إقرار ال انون كيمر عسكري "اإلسرائيلية"

 "الخط ا خ ر"جاهل ما يسمل ، و ذل  ت  ت"المسؤول عن ال فة الغر ية "اإلسرائيلي"الجيش 
قنبلة "( هذا ال انون سين  1/5/2016 -لل فة الغر ية. وقد وصفت صحيفة )معاريف  1967وحدود ال

. "1967ا كبر منذ احتالل "، وقالت إن  سي د  يي الكنيست يي ا سابيع الم بلة، واعتبرت  "سياسية
ية ا ع اء عند التصويت علي ! يذكر أن أن يحيل ال انون سي،لب "اإلسرائيلية"وتوقعت الصحيفة 

قانونام مشابهام لل انون الجديد، كان قد قد  يي والية حكومة نتنياهو الثالثة من قبل النائسة المستو نة 
يي الخليل، أوريت سترو ، وع و الكنيست من )الليكود( ياريف ليفين، لكن نتنياهو أوقف عملية 

ر الحكومة ال  ائي، وخويام من ردود الفعل العالمية التصويت يي حين ، سسبس معار ة مستشا
 المتوقعة علي .

رسميام،  "المسادر  الفرنسية"وييتي اإلعالن عن النية بت دي  هذا ال انون، سعد أيا  من ريض نتنياهو 
، ما يشير إلل التوجهات الرسمية والح ي ية التي تخ ط لها "حل الدولتين"والتي ت و  علل احترا  

تنياهو. وترى صحيفة )معاريف( أن اليمين المت رش الذي تمثل  شكيد )من البيت اليهودي( حكومة ن
اختار هذا التوقيت استغالالم النشغال الواليات المتحد  سانتخاسات الرئاسة، حيذ لن تكون مهتمة سما 

ر ما  "اإلسرائيلية"يجري يي ا را ي الفلس ينية! ويي رأيي الشخصي أن ما ذهبت إلي  الصحيفة 
الم بلة.  "اإلسرائيلية"لإلدار  ا مريكية، حتل ال تتدخل يي الخ و   "المبرر"ي ع يي إ ار ت دي  

جراءات  ويرجح هذا الرأي أن اإلدارات ا مريكية ل  تتخذ موقفام عمليام واحدام  د كل قرارات وا 
 "فاو ات عملية السال م"المتعاقسة، خالل العشرين عامام التي رعت ييها  "اإلسرائيلية"الحكومات 

المزعومة، وخصوصام يي ما يتعلق ساالستي ان، و ناء المستو نات، ر،  إعالناتها المتكرر  عن عد  
 شرعيتها!
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ويس ل سؤال موج  لسل ة أوسلو الفلس ينية: ما رأيك ، وماذا سيكون موقفك ، سعد أن كشفت حكومة 
 نتنياهو عن كخر نواياها ن!

 5/5/2016، الخليج، الشارقة
 

 تتخوف من خسارة تفوقها في األنفاق "حماس" غليان في غزة: .61
  عاموس هرئيل

يغلي ق اع ،ز  من جديد. يسعد مرور أسبوعين علل اعالن الجيش اإلسرائيلي الكشف عن نفق 
هجومي حفرت  "حماس" إلل داخل أرا ي إسرائيل سال رس من كيبوتس حوليت، يبدو أن مستوى 

 ال مرتفعام جدام. التوتر علل الحدود ال يز 
أ ل ت عيارات نارية من سالح خفيف، الثالثاء الما ي، علل كليات هندسية تاسعة للجيش 

 اإلسرائيلي كانت تعمل سال رس من السيا  الحدودي شمالي ال  اع. 
ل  يؤد الحادذ إلل وقوع إصاسات، وحدذ سعد مرور ساعات معدود  علل الجولة التي قا  بها رئيس 

ير الدياع ورئيس ا ركان، علل الحدود الجنو ية لل  اع، والتي زاروا خاللها النفق الذي الحكومة ووز 
 اكتشف يي الفتر  ا خير .

ويبدو أن المسؤولين عن إ الق النار أع اء يي أحد التنييمات السلفية التي تخرق تعليمات سل ة 
 شر مع إسرائيل. "حماس" يي ال  اع ال ا ية ساالمتناع عن االحتكا  العسكري المسا

لكن بينما تنشر الحركة قو  قوامها مئات ا شخاص مهمته  منع الهجمات علل الجيش اإلسرائيلي 
 علل  ول الحدود، يحنها تواصل أي ام تهديد إسرائيل. 

يفي تجمع جرى يي ،ز ، يو  الجمعة الما ي، حّذر النا ق بلسان الذراع العسكرية لر"حماس" لر"المر  
 "أن الخيار هو بين ريع الحصار عن ،ز  أو االنفجار".  ا خير "، من

ويي الوقت عين  أ ل ت "حماس" حملة دعائية كبير  عبر لوحات إعالنية يي ال  اع، يتوج  أحدها 
لل جانس صور   إلل رئيس الحكومة نتنياهو ساللغة العبرية سال ول إن "جنود  ال يزالون يي ،ز "، وا 

اإلسرائيليين اللذين ال تزال الحركة تحتفظ بجثتيهما، ساإل اية إلل نتنياهو و عت صور للجنديين 
 موا نين إسرائيليين اثنين تحتفظ بهما "حماس" سعد اجتيازهما حدود ال  اع. 

ويي إعالن كخر نرى تدريسات أيراد الذراع العسكرية "ما وراء خ وط العدو"، وصور  صاروس تحت 
 "التهديد ال ّسامي". عنوان

 اإلعالنات وا ح للغاية. تجد "حماس" نفسها تحت  غط مزدو .  ومغزى هذه
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يمن جهة هنا  الو ع الداخلي الصعس يي ال  اع، حيذ تالقي الحركة صعوسة يي تويير الحد 
ا دنل من البنل التحتية التي تسمح سحيا   بيعية )تويير الكهر اء، ومياه الشرس، وشسكة صرش 

 اتها المتوتر  مع مصر. صحي(، وهي ل  تنجح يي تحسين عالق
من جهة أخرى تعلن إسرائيل عن ت وير حل تكنولوجي للكشف عن أنفاق وتواصل بنشاط أعماالم 

 هندسية علل  ول الحدود.
، ويفت 2014ومنذ انتهاء جولة ال تال ا خير  يي ال  اع، أية عملية "الجرش الصامد" يي صيف 

ر تكنولوجيات  د ا نفاق. وتعهدت الواليات مليون شيكل يي ت وي 600المؤسسة ا منية نحو 
مليون دوالر خالل السنوات الثالذ الم بلة من  120المتحد  بت دي  مساعد  خاصة إلل إسرائيل س يمة 

 أجل الهدش عين ، ومن المنتير أن تزداد االستثمارات.
الق الكثيف نسبيام، شكلت ا نفاق قصة النجاح ا ساسية لر"حماس" يي الحرس ا خير ، ياإل 

للصواريخ ل  يكن يعاالم  ن معي  هذه الصواريخ س ط يي أراض مفتوحة أو جرى اعترا   بوسا ة 
س اريات "ال سة الحديدية"، وكان عدد اإلصاسات يي إسرائيل  ئيالم نسبيام )ل د كان السالح ا كثر 

ي ،الش ،ز  ومنا ق يتكام هو قذائف مدايع الهاون ذات المدى ال صير التي ّأصابت كيبوتسات ي
 دخول قوات الجيش اإلسرائيلي سال رس من الحدود(. 

واست اعت "حماس" بوسا ة ا نفاق الهجومية أن تح ق مفاجي  أر كت الجيش، وتسببت سعد  خسائر 
يي ا رواح. ويبدو أن ا نفاق هي الورقة ا ساسية التي س يت لر"حماس" يي مواجهة جولة قتال 

ينسع التوييف الكبير للحركة يي وسائل وموارد من أجل محاولة إعاد  بناء  ومن هنا -مست بلية 
 منيومة ا نفاق الهجومية.

نجاح إسرائيلي محتمل كخر يي الكشف عن أنفاق ي لق الحركة،  ن  يشكل أي ام تهديدام إلنجازها 
 المست بلي وروحيتها ال تالية. 

د   د إسرائيل، ساإل اية إلل رسالة من الذراع ومن المحتمل أن هذه هي خلفية التهديدات المتجد
 العسكرية للحركة إلل الذراع السياسية التي يتحفظ زعماؤها علل تجديد ال تال.

إن كل هذا لن يؤدي علل ا رجح إلل مواجهة إ ايية، لكن هذه ا مور تريع مستوى التوتر لدى 
 ال ريين قبيل ذكرى "يو  االست الل". 

جمات أي ام يي ال دس الشرقية ويي ال فة الغر ية. يو  االثنين ّ عن موا ن ويي الخلفية تحدذ ه
بجروح متوس ة يي المدينة ال ديمة. ويو  الثالثاء ّجرح ثالثة جنود يي  إصابت إسرائيلي، ما أدى إلل 

 حادذ دهس ،ر ي را  هللا.
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شهر معدود  ي ط، لكن ال ال يزال عدد الهجمات  ئيالم نسبيام سالم ارنة مع ما حدذ يي ال فة قبل أ
يمكن الحديذ عن هدوء تا  للو ع هنا ، يالهجمات تحدذ يوميام علل الر،  من الجهد الكبير الذي 

 تبذل  إسرائيل وأجهز  السل ة الفلس ينية من أجل إحسا ها.
 "هآرتس"

 5/5/2016، األيام، رام هللا
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