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 42 :كاريكاتير

*** 
 

ق النفق قديم واالحتالل يسو   جنوب غزة والقسام تؤكد أنَّ تعلن اكتشاف نفق جديد  "إسرائيل" .1
 األكاذيب

أع نرر  رسرررائيل أنرر   اررور،، مررن ةررزة وعررن مراسرر اا أ ررر  ال6/5/2016، لنــدن، القــدس العربــيذكررر  
اكت ف نفقا هجوميا ثانيا يمتد من منطقة في جنوب قطاع ةزة رلى داخل رسرائيل وبالقرب عن أمس 

بعمررح حرروالي ثمانيررة وع رررلن مترررا. وقالرر  مإررادر عسرركرلة رن الاررد  منرر  ، مررن ال رررلح الحرردود 
عرد كي ررومترا  عرردة عررن النفررح القيرا  بعم يررة هجوميررة داخررل اإلرااري اةسرررائي ية. وذكررر  أن النفررح يب

 الذ  اكت ف قبل نحو ال ار، ولبعد مئا  اإلمتار رلى كي ومتر عن بيو  مستوطني ةال  ةزة.
وحسب رسرائيل فإن النفح المكت ف كان بحالة جيدة، وأن ن طاء حمراس حرالوا الت رويل ع رى عمرل 

 أمس. القوا  الاندسية التي عثر  ع ى النفح، بإطالق قذائف الااون أول من
وكان ناطح باس  جيل االحتالل قد توعد بأن قواتر  ستواإرل عم يرا  التنقيرب وبرالقوة التري تحتاجارا 

وذلك بعد أن دخ   القوا  اةسرائي ية العديد من المناطح  "حتى ربادة اإلنفاق المحفورة تح  اإلرض"
 الحدودية.
ئررب ال ررايد عررز الرردين القسررا ، كتا، مررن ةررزة، أن 5/5/2016، المركــز الفلســطيني لإلعــالموجرراء فرري 

الجناح العسكر  لحركرة "حمراس" أكرد  أن العردو الإرايوني لرن يجرد ع رى أرض ةرزة رال مرا يسرو  ، 
 م ددة ع ى أن المقاومة ستكون ل  بالمرإاد.

وقال  كتائب القسا  في بياٍن مساء الخميس، ن ر ع رى موقعارا اةلكترونري الرسرمي، رن النفرح الرذ  
كت اف  )ظار اليو ( جنوب قطراع ةرزة "هرو ذا  النفرح الرذ  نفرذ منر  القسرا  أولرى تحدث العدو عن ا

عم يرررا  اةنرررزال خ رررف الخطرررول فررري معركرررة العإرررف المرررأكول التررري نفرررذ  خاللارررا الكتائرررب عم يرررة 
 ".2014-07-17استطالع بالقوة بتارلخ 

ر المنطقررة، ويسرروق وأارراف  "ال يررزال العرردو الإررايوني بقيادترر  السياسررية والعسرركرلة يتالعررب بمإرري
اإلكاذيررب ع ررى مجتمعرر  وع ررى اإلطرررا  اةق يميررة والدوليررة الترري حاولرر  ع ررى مرردار اإليررا  المااررية 

 احتواء الموقف، محاواًل تحقيح انتإاراٍ  وهمية وكاذبة".
ونّبا  رلى أن العرال  أجمرش  راهد قإرف العردو لفوهرة النفرح فري حينر  ثر  تفجيرر ، فيمرا أة قتر  كتائرب 

 كما اّخ العدو ميا  الإر  الإحي بداخ   أكثر من مرة منذ ذلك الوق .القسا ، 
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وأكررد  أن أيرررة ذرلعرررة يسررروقاا العررردو "لرررن تكرررون مقبولرررة ع رررى مقاومتنرررا وع رررى  رررعبنا"، مطالبرررة العررردو 
وقيادترر  أن "يتوقفرروا عررن بيررش اإلكاذيررب لمجررتمعا  ول عررال ، مررن أجررل تحسررين إررورتا  أمررا  تقرلررر مررا 

، والرذ  يرتا  نتنيراهو ووزلرر دفاعر  وقائرد جي ر  2014لة المرتقب حرول حررب عرا  يسمى بمراقب الدو 
خفرراء الحقررائح". وحّيرر  الكتائررب فرري ختررا  بياناررا أبنرراء  ررعبنا، مطمئنررة أن "المقاومررة بخيررر،  بالكررذب واف

 وأناا تقف في وج  العدوان بإالبٍة وحكمة".

 
 حداث القضية الفلسطينيةالفلسطينية" إصدار جديد ألهم أ اليوميات""الزيتونة":  .2

أإدر مركز الزلتونة ل دراسا  واالست ارا  في بيرو ، خالل العا  الحالي، كتاب : بيرو 
 "، ويعد المج د الثاني الذ  يإدر عن المركز امن هذ  الس س ة. 2015"اليوميا  الف سطينية لسنة 

الدكتور وأ ر  ع ي  وحرر ،  ويقش الكتاب الذ  أعد  قس  اإلر يف والمع وما  في مركز الزلتونة،
 إفحة من القطش المتوسح. 518محسن محمد إالح، في 

، موثقا يومياتاا، التي 2015ويعرض الكتاب أبرز اإلحداث المتع قة بالقاية الف سطينية خالل سنة 
تعّبر عن طبيعة المرح ة، أو تعكس التحوال  في المسارا  السياسية، وتحديدا مواقف القوى الفاع ة 

سالميا ودوليا. ف  سرائي يا وعربيا واف  سطينيا واف
ويقّد  الكتاب المع وما  واةحإائيا  ذا  الداللة المتع قة بالجانبين الف سطيني واةسرائي ي. 
وتتامن المع وما  كل ما يتع ح بف سطين سواء من حيث اإلداء السياسي، أو االقتإاد ، أو 

 أو ةيرها. …اء المقاومة، أو الواش الداخ يالثقافي، أو االجتماعي، أو التع يمي، أو أد
كما يغطي الكتاب كل ما يتع ح بر"رسرائيل" اقتإاديا واجتماعيا وأمنيا وعسكرلا، وما يتع ح 
باالستيطان وبرامج التاولد واالعتداء ع ى القدس والمقدسا ؛ باةاافة رلى تغطيت  لمسار التسوية 

 الس مية.
لتي يإدرها مركز الزلتونة، معتمدا آلية دقيقة في اختيار اإلخبار ويعد أحد أه  الم فا  الدورلة ا

 وفح أهميتاا، ودورها في ت كيل خرلطة اإلحداث والتطورا  المتع قة بالقاية الف سطينية.
وتبرز أهمية الكتاب في رساام  بإةناء المكتبة العربية بمرجش يخد  الباحثين والماتمين بالدراسا  

 الجامعا  ومراكز اإلبحاث وم سسا  الدراسا .الف سطينية، فاال عن 
 5/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم، 21موقع عربي
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 ويطلعه على آخر مستجدات األوضاع الفلسطينية سويدياً  برلمانياً  يستقبل وفداً  عباس .3
ليو  استقبل رئيس دولة ف سطين محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة را  هللا، ا: وفا –را  هللا 

وأط ش سيادت ، الوفد الايف، ع ى آخر  الخميس، وفدا برلمانيا من الحزب اال تراكي السولد .
 مستجدا  اإلوااع في اإلرض الف سطينية.

و دد ع ى أهمية دع  المبادرة الفرنسية لعقد م تمر دولي لحل القاية الف سطينية، وع ى الدور 
 نجاح المبادرة الفرنسية ةنقاذ المسيرة السياسية.الكبير الذ  يمكن أن ت عب  السولد وأوروبا ة

، بالمواقف الم رفة ل سولد في دع  السال ، وحقوق ال عب الف سطيني بإقامة دولت  عباسوأ اد 
 المستق ة، والتي كان آخرها االعترا  بدولة ف سطين.

تين، ودع  ال عب بدور  أكد الوفد السولد ، دعم  ل عم ية السياسية القائمة ع ى مبدأ حل الدول
 الف سطيني في بناء م سسا  الدولة الف سطينية.

 6/5/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 بالتدريج ي لن يكون كاماًل وسوف يجر  "إسرائيلبين السلطة و": قطع العالقات "الشرق األوسط" .4
ال جنة التنفيذية  قال مإدر ف سطيني مط ش لر"ال رق اإلوسح"، رن تنفيذ قرار: كفاح زبون  - را  هللا

 لمنظمة التحرلر بتحديد العالقة مش رسرائيل، سيطبح ب كل تدرلجي، وال يعني قطش
 العالقا  جميعاا مش رسرائيل.

وأاا  المإدر أن قطش االتإاال  ب كل كامل سيج ب الارر ع ى المإالح الف سطينية، رذ رن 
تإاال . وتابش: "سيت  تخفيف االتإاال  اال كثيرا من االحتياجا  اليومية ل ف سطينيين مرتبطة باذ 

 في مجاال  ووقفاا في مجاال  أخرى، ع ى أن يت  تقيي  ما يجر  وردة الفعل اةسرائي ية".
"تركيزنا سيكون ع ى الم ف اإلمني بداية"، والمط وب هو ريإال رسالة وااحة  وأرد  المإدر:

 رلى رسرائيل، بأن استمرار الواش الحالي ةير مكن.
 6/5/2016ق األوسط، لندن، الشر

 
 يدعو لوقف التصعيد اإلسرائيلي بغزة الفلسطينية الناطق باسم الحكومة .5

دعا المتحدث باس  الحكومة، يوسف المحمود، اليو  الخميس، رلى وقف التإعيد اةسرائي ي : را  هللا
 ائي ي.الخطير اد قطاع ةزة، مطالًبا المجتمش الدولي بسرعة التحرك ولج  العدوان اةسر 
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وحّمل المتحدث الرسمي باس  الحكومة، حكومة االحتالل المس ولية الكام ة عن تبعا  وتداعيا  
تإعيدها وعدواناا، وجدد مطالبة المجتمش الدولي بتوفير الحماية ل  عب الف سطيني في ظل استمرار 

 العدوان واالستيطان وتدنيس المقدسا .
 5/5/2016، القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 تنجح االنتخابات المحلية الفلسطينية تحت االنقسام؟ هل .6

أوإى وزلر الحك  المح ي حسين اإلعرج بإجراء االنتخابا  في موعدها، وقد وافق  الحكومة 
الف سطينية ع ى ذلك، ورحب  حركة التحرلر الوطني )فتح( ومنظمة التحرلر الف سطينية بالقرار، لكن 

 ظل استمرار االنقسا  الحالي بين الفإائل.مراقبين يستبعدون رجراءها فعال في 
قرر مج س الوزراء الف سطيني الثالثاء رجراء انتخابا  الس طة المح ية في القدس والافة الغربية 
وقطاع ةزة مش انتااء دورتاا الحالية في أكتوبر/ت رلن اإلول المقبل. ورة  ترحيب بعض القوى 

 تأجيل االنتخابا  في ظل االنقسا  الحالي.وإم  أخرى عن هذا القرار، فاناك مخاو  من 
وجاء القرار بناء ع ى توإية وزلر الحك  المح ي حسين اإلعرج الذ  اعتبر أن رجراء االنتخابا  
في موعدها استحقاق ال مفر من ، م كدا ل جزلرة ن  جاهزلة وزارت  ةجراء االنتخابا ، وأناا ست مل 

أخرى بغزة، وهي تا  مجالس ب دية  25قدس والافة وهيئة في ال 382مناا  ،س طا  مح ية 407
 ومجالس قروية.

وأاا  اإلعرج أن  يجر  تدارس القوانين واإلنظمة بعد ت كيل ال جان الفنية والتوجياية المختإة 
  من كادر الوزارة.

وستإدر الوزارة قرارا  تخص المجالس المح ية الحالية، ولتوقش أن تتراوح بين خيارلن: اإلول حل 
المجالس وتعيين لجان تتكون من ثالثة أو أربعة أ خاص لتسيير اإلعمال رلى يو  االنتخاب، 

 والثاني اعتبار المجالس المح ية الحالية مسيرة لألعمال حتى موعد بدء االنتخابا . 
ولتوقش أن تحدد وزارة الحك  المح ي موعدا ناائيا ةجراء االنتخابا  بالت اور مش لجنة االنتخابا  

أكتوبر/ت رلن اإلول المقبل، مش تحاير أسماء الايئا   20لمركزلة، ع ى أال يتجاوز الموعد يو  ا
المح ية الب دية والقروية التي ستجرى فياا االنتخابا  ع ى أال تقل مقاعدها عن تسعة وال تزلد عن 

 ، وهذا مرهون بعدد السكان في الس طة المح ية.15
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 لجنة االنتخابات
ود فعل الحكومة، رحب  لجنة االنتخابا  المركزلة بالقرار، وأكد رئيساا حنا ناإر وفي سياق رد

جاهزلة ال جنة من الناحية الفنية ةجرائاا في موعدها. وأاا  أن ال جنة أتم  تحديث سجل 
 م يون. 2.6، حيث ب غ العدد اةجمالي ل مسج ين أإحاب حح االقتراع أكثر من 2016الناخبين لعا  
 .%84.3، بينما ب غ  النسبة في قطاع ةزة %74.9بة المسج ين في الافة الغربية وب غ  نس

وقال المتحدث باس  حركة التحرلر الوطني )فتح( أسامة القواسمي ل جزلرة ن  رن الحركة ترحب 
ناا ال تخ ى االنتخابا  التي مارستاا بالفعل ول  تتوقف عن رجرائاا. كما دعا  بقرار الحكومة، واف

 حركة المقاومة اةسالمية )حماس( رلى تمكين الحكومة من رجراء االنتخابا  في ةزة. القواسمي
وخالل اجتماع ل جنة التنفيذية لمنظمة التحرلر الف سطينية مساء اإلربعاء، رحب  ال جنة بقرار مج س 
  الوزراء واعتبرت  حقا من حقوق الممارسة الديمقراطية ل مواطن الف سطيني، ومدخال لالنتخابا

 الرئاسية والت رلعية. 
أما حركة حماس ف   يإدر عناا موقف رسمي مع ن ب أن قرار الحكومة، لكن مراقبين يرون أن 

 حركتي فتح وحماس ق قتان من هذ  االنتخابا  في حال حدوثاا.
 

 توقعات المحللين
الية واستبعد المح ل السياسي مإطفى الإوا  رجراء االنتخابا  المح ية في ظل الظرو  الح

 ودون توافح جميش الفإائل الف سطينية، وأاا  أن اإلجواء ةير مناسبة حاليا ةجرائاا.
أما أستاذ اةعال  في جامعة بيرزل  ن أ  اإلقطل فقال ل جزلرة ن  رن "حركة فتح تخ ى الخسارة 
  وحماس تخا  الفوز"، مايفا أن فتح تبدو ةير جاهزة وممزقة ع ى نحو يجعل فوزها مستحيال رة

  عبيتاا، متوقعا أن تخوض فتح االنتخابا  بثالث قوائ  "متناحرة" ع ى أقل تقدير.
كما توقش اإلقطل فوز حماس، لكن  رأى أناا تخ ى ما يج ب  هذا الفوز من متاعب، وخ ص رلى 

 القول رن  ليس  هناك قوى أخرى قرلبة من الفوز باذ  االنتخابا  فيما لو تم  بالفعل.
 6/5/2016 وحة،الد الجزيرة.نت،

 
 ناشط بارز يعمل في أنفاق القسام  اعتقال يدعي"الشاباك"  .7

قالر  مإرادر أمنيرة رسررائي ية، يرو  ، عرن مراسر   برالل اراهر، أنر  5/5/2016، 48عـرب ن ر موقرش 
الخمريس، رن نا ررطا فرري وحردة اإلنفرراق ولنتمرري لكتائرب القسررا  الررذراع العسركر  لحركررة حمرراس، يرردعى 

لى محمود العطاونة، م عتقل في رسرائيل، وأ ار خالل التحقيقا  مع  رلى مواقش حفر أنفاق عديدة، واف
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 مخارج أنفاق بإمكان مقات ي وحدة النخبة بالقسا  استخداماا ل ن هجما  خرالل حررب ارد رسررائيل.
عامرررا( مرررن مخررري  جباليرررا بقطررراع ةرررزة، أ رررار خرررالل  29وبحسرررب المإرررادر نفسررراا، فرررإن العطاونرررة )

لى تقنيا  حفر هذ  اإلنفاق واستخدا  الحركرة التحقيقا  رلى م سارا  اإلنفاق في  مال قطاع ةزة، واف
 لاا من داخل بيو  وم سسا  يت  الحفر من داخ اا.

واعتقل عطاونة بداية نيسان المااي بعرد أن تجراوز ال ررلح الحردود . وادعر  المإرادر اةسررائي ية 
 خطح لقتل جنود أو مواطنين رسرائي يين. رن  كان بحوزت  سكينين، وأن  قال في التحقيح رن 

جارراز اإلمررن العررا  اةسرررائي ي ، مررن ةررزة، أن 5/5/2016موقــع صــحيفة القــدس، القــدس، وجرراء فرري 
"ال اباك"، زع  مساء يو  الخميس، أنر  اعتقرل ال رار المااري، نا رًطا برارًزا فري كتائرب القسرا ، كران 

 طاع ةزة.يعمل في حفر اإلنفاق، في المنطقة ال مالية من ق
عاًما( من سّكان جباليا، تسر ل رلرى الحردود  29وبحسب بيان ال اباك، فإن المعتقل محمود العطاونة )

 وبحوزت  سكاكين، باد  تنفيذ عم ية طعن اد رسرائي يين، وت  اعتقال  ال ار المااي.
ا  زرع واّدعررى البيرران أن العطاونررة  ررارك فرري أن ررطة واسررعة لكتائررب القسررا ، وكرران يقررف خ ررف عم يرر

عبررروا  ارررد الجررريل اةسررررائي ي، وعمرررل فررري مجرررال اإلنفررراق خرررالل السرررنوا  اإلخيررررة، الفتًرررا رلرررى أّن 
العطاونررة قررّد  خررالل التحقيررح معرر ، مع ومررا  كام ررة عررن طرلقررة حفررر اإلنفرراق والوسررائل المسررتخدمة، 

 وعن اإلنفاق الموجودة في المنطقة ال مالية من قطاع ةزة، ومناطح الحفر المحددة.
أاررا  بيرران جارراز ال رراباك اةسرررائي ي أن العطاونررة تحررّدث أيًاررا عررن  رربكة أنفرراق واسررعة لتارلررب و 

المقررات ين واإلسرر حة، وت ررمل مررراحيض وحمامررا  جرراهزة لالسررتحما ، ومطررابخ إررغيرة لتنرراول الطعررا ، 
 وكل ما ي ز  من احتياجا  المقات ين في اإلنفاق.

مع وما  عن أسماء العام ين في مجال حفر اإلنفراق ارمن  وأ ار البيان أيًاا رلى أن العطاونة قّد 
 الكتيبة ال مالية ال رقية ل قسا  وقياداتاا، ومع وما  عن أماكن تخزلن اإلس حة وةيرها.

 وت  يو  الخميس، تقدي  الئحة اتاا  اد العطاونة في المحكمة المركزلة اةسرائي ية ببئر السبش.
 

 المتمثل باألنفاق االستراتيجين إمكانية خسارتها لكنزها جدية م مخاوفحماس لديها يديعوت:  .8
المراسل العسكر  لإحيفة يديعو  أحرونو ، عن مإادر عسركرلة رسررائي ية، أن  زلتون،نقل يوآ  

رطالق قذائف الااون سو  يستمر خالل اإليرا  الق ي رة القادمرة فري اروء عم يرا  الجريل اةسررائي ي 
 لك ف المزلد من أنفاق حماس.ع ى طول الجدار الفاإل مش ةزة 
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ووفح المراسل فإن الواش اإلمني في قطاع ةزة يرزداد ارغطا، م ريرا رلرى أن حمراس قرد تعمرل ع رى 
تنفيس هرذا الارغح نحرو رسررائيل، بجانرب خ رية الحركرة مرن انايرار م رروع اإلنفراق الرذ  قرد يتسربب 

 باالنفجار قرلبا.
التي تعمل بالفترة اإلخيررة -قوا  الجيل اةسرائي ي وأاا  المراسل أن رطالق قذائف الااون باتجا  

ينبرش مرن فقردان الإربر لردى قيرادة حمراس فري ةرزة، ولرذلك فرإن  -في محيح الجدار الحدود  مش ةرزة
تقدير الجريل ي رير رلرى أن رطرالق القرذائف يرو  أمرس كران موجارا نحرو القروا  الاندسرية العام رة فري 

االسررتمرار فرري عم ياترر  قرررب  -كمررا يبرردو-ةسرررائي ي ينررو  مجررال العثررور ع ررى اإلنفرراق، لكررن الجرريل ا
سرائيل اإليا  القرلبة القادمة.  الجدار، وهو ما يعني تواإل االحتكاك المتبادل بين حماس واف

ونقل عن أوسال عسكرلة كبيرة قولاا رن رسرائيل بعث  رسرائل واارحة لحمراس بأنارا سرو  تررد بقروة 
رلة العام رة ع رى الحردود، رةر  أن حمراس لردياا مخراو  جديرة ع ى أ  رطالق نار نحو قواتاا العسرك

من رمكانية خسارتاا لكنزها اةستراتيجي المتمثل باإلنفاق في حال واإل الجريل اةسررائي ي عم ياتر  
ع ى الحدود لك ف المزلد من اإلنفاق والعثور ع ياا، في ظرل الح رول التكنولوجيرة التري توإرل رليارا 

المعي ررري واالقتإررراد  يتواإرررل فررري ةرررزة بإرررورة متزايررردة، عقرررب وقرررف  وأوارررح أن الارررغح الجررريل.
رسرائيل تزولد قطاع ةزة بمواد البناء واةسمن ، مما حدا بأطرا  دوليرة ل توسرح ل بردء بإعرادة ردخالر  
رلرررى ةرررزة، خ رررية أن ترررذهب حمررراس لتإررردير الغارررب الف سرررطيني الرررداخ ي رلرررى رسررررائيل، مرررن خرررالل 

وفح الكاترب -السبب الثانو  ل توتر الذ  حإل في الساعا  اإلخيرة  لكن ذلك يبدو تسخين الحدود.
إلن السرررربب الحقيقرررري مخت ررررف تمامررررا، ولتع ررررح باكت ررررا  رسرررررائيل لنفررررح أرارررري جنرررروب  -اةسرررررائي ي

القطررراع، مرررن خرررالل الوسررري ة التكنولوجيرررة الجديررردة التررري باتررر  بحررروزة الجررريل وأإررربح  تسرررمى "القبرررة 
 الحديدية لألنفاق".

 5/5/2016ت، الدوحة، الجزيرة ن
 

 الحدودي   على الشريطسقوط قذائف هاون بات جاه قو ة إسرائيلي ة يقصف غزة ردًا على  االحتالل .9
أقرردم  طررائرا  الحربّيررة اةسرررائي ّية، عإررر اليررو  الخمرريس، ع ررى قإررف منطقررة أبررو : الطيررب ةنرراي 

 الّروس،  رقّي مدينة رفح، جنوبّي قطاع ةّزة.
أط قررر  عرررّدة إررروارلخ ع رررى منطقرررة أبرررو  F-16طرررائرا  رسررررائي ّية مرررن طرررراز وأفررراد  ررراود عيررران رّن 

 الروس،  رقّي رفح، مستادفًة أراض زراعّية. ول  يبّ غ عن وقوع رإابا .
واّدعرر  مإررادر رسرررائي ّية سررقول عررّدة قررذائف هرراون باّتجررا  قررّوة عسرركرّلة رسرررائي ّية كانرر  بررالقرب مررن 

 يو ، ول  يبّ غ عن رإابا  في إفو  الجنود اةسرائي ّيين.الحدودّ  مش ةّزة بعد عإر ال  رلحال
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 وأط ق  المدفعّية اةسرائي ّية عّدة قذائف نحو مإدر رطالق الّنار، وفح رعالناا.
 5/5/2016، 48عرب 

 
 قطري في وقف التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة وتهدئة الوضع الميداني دورأبو مرزوق:  .11

ك ررف موسررى أبررو مرررزوق، عاررو المكتررب السياسرري  وكرراال :، جمررال محمررد -ةررزة. القرردس المحت ررة 
لحركرررة "حمررراس" عرررن دور قطرررر  فررري وقرررف التإرررعيد اةسررررائي ي ع رررى قطررراع ةرررزة، وتادئرررة الوارررش 

 الميداني.
اإلربعاء، لقإف مدفعي وجو  رسررائي ي، قالر  ترل أبيرب رنر  جراء ردًا ع رى  يو وتعرض قطاع ةزة، 

ع، وأنفررراق ت رررقاا حركرررة "حمررراس" تحررر  اإلرض ل وإرررول رلرررى رطرررالق قرررذائف إررراروخية مرررن القطرررا
رسرائيل باد  تنفيذ هجما ، كرذلك  راد اليرو  نفسر ، ا رتباكا  برين قروا  رسررائي ية ومقراومين ي عتقرد 

 أنا  يتبعون لحماس ع ى الحدود.
وقررال أبررو مرررزوق فرري تإرررلح إررحفي ن ررر  عبررر إررفحت  الرسررمية ع ررى موقررش التواإررل االجتمرراعي 

"، يو  الخميس: "السفير القطر  فري ةرزة محمرد العمراد  واإرل جارد  وبإرم  مرن ال حظرة "فيسبوك
ياد  العدوان ما بنا  فري طرول القطراع  أالاإلولى ل توةل، ودافع  النبيل حب  إله   في ةزة، وحرإ  

وأعرب أبو مرزوق عن تقدير  لجاد من وإفا  بر"الرجال المعرروفين" فري كرل الميرادين فري  وعرا ".
 إد العدوان اةسرائي ي"."

 6/5/2016الشرق، الدوحة، 
 

 لالحتالل بخلق وقائع جديدة على األرض نسمحالحية: لن  .11
 دد عاو المكتب السياسي لحركة حماس د. خ يل الحية ع ى أن حركتر  لرن تسرمح لالحرتالل : ةزة

 الإايوني بخ ح وقائش جديدة ع ى اإلرض. 
"أ   :2016-5-5ن أون اليرررن" نسرررخة عنررر  الخمررريس وقرررال الحيرررة فررري بيررران مقتارررب وإرررل "ف سرررطي

 دخول أو توةل ل عدو في أرانا لن يقب    عبنا ولن تقب   المقاومة". 
وأاررا : " نحررن مررن جاتنررا م تزمررون ببنررود اتفاقيررة وقررف رطررالق النررار الترري وقعرر  فرري القرراهرة ربرران 

ة لرن تمكرن االحرتالل مرن وأكرد القيراد  فري حمراس أن المقاومر ". 2014العدوان ع ى ةزة إيف عا  
فرض أ  معادلة جديدة، م يرًا رلى وجود اتإاال  من وساطا  عربيرة وأمميرة  رم   مإرر وقطرر 

 واإلم  المتحدة لتادئة اإلوااع الميدانية في قطاع ةزة.
 5/5/2016، فلسطين أون الين
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د بالمثل .12  "الجهاد": استهداف الفلسطينيين سيدفع المقاومة للر 
" االحررتالل اةسرررائي ي مررن نقرررل التإررعيد العسرركر  رلررى دائررررة اةسرررالمي"الجارراد حررذر  حركررة : ةررزة

 استادا  المواطنين، "اإلمر الذ  سيدفش المقاومة ل رد بالمثل"، وفح قولاا.
، أن اسرررتادا  المرررواطنين الف سرررطينيين 2016-5-5واعتبرررر  الحركرررة فررري بيررران لارررا، مسررراء الخمررريس 

واطنرة زلنرة العمرور، رثرر قإرف مردفعي اسرتاد  أراراا الزراعيرة اإلبرلاء في القإرف، واست رااد الم
 جنوب قطاع ةزة، يحمل ر ارة "تإعيد خطير يتحمل االحتالل نتائج ".

وحّم   "الجااد" االحتالل مس ولية اسرتمرار التإرعيد ارد قطراع ةرزة، ال سريما فري ظرل عرد  التزامر  
 بتدخال  تثبي  وقف رطالق النار.

دوان سيكون ل  تداعيا  ويارش ال رعب الف سرطيني والمقاومرة أمرا  حقارا فري وأااف  "عد  توقف الع
 الرد والدفاع عن النفس".

 5/5/2016، فلسطين أون الين
 

 : استهداف المواطنين تصعيد خطير ومن حق المقاومة الرد"لجان المقاومة" .13
التزامر  بتردخال   حّم   لجران المقاومرة، االحرتالل الإرايوني مسر ولية اسرتمرار التإرعيد وعرد : ةزة

أكررد  لجرران المقاومررة فرري و تثبيرر  وقررف رطررالق النررار فرري قطرراع ةررزة، وأكرردتا حررح المقاومررة فرري الرررد. 
ف سرررطين أن تواإرررل التررروةال  الإرررايونية  ررررق قطررراع ةرررزة، والعررردوان ع رررى أبنررراء  رررعبنا بالقإرررف 

 "الغا  " لن يردع  رال المقاومة الباس ة.
مساء الخميس، ت قى "المركز الف سطيني لإلعال " نسخًة من ، رلى ودع  لجان المقاومة في بياٍن لاا 

الرررد ع ررى اعتررداءا  وترروةال  االحررتالل الإررايوني، م ررددة ع ررى أن العرردو وحررد  مررن يتحمررل نتررائج 
 عدوان  اد أبناء  عبنا الإامد.

ن وقالرر  ال جرران المقاومررة: "االحررتالل يحرراول أن يطمررئن مسررتوطني  فرري مسررتوطنا  ةررال  ةررزة الررذي
طرالق النرار ع رى المرواطنين  ررق  أإابا  الا ش ال ديد بقيام  بعم يا  التوةل والتجرلف اإلرااي واف
قطاع ةزة"، م ّددة ع ى أن المقاومة لن تسمح بأن يكون ذلك ع ى حساب أمن وسرالمة أبنراء  رعبنا 

اومرة جراهزة وحذر  لجان المقاومرة العردو الإرايوني مرن التمراد  فري عدوانر ، م كردة أن المق البطل.
 لكافة االحتماال  والتطورا  الميدانية.

 5/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 صوافطة: اعتقال أمن السلطة لألسرى المحررين خدمٌة لالحتالل .14
قررال القيرراد  فرري حركررة حمرراس، نررادر إرروافطة، رن أجاررزة أمررن السرر طة الف سررطينية بالاررفة : طوبرراس

 تقاال  بحح اإلسرى المحررلن من سجون االحتالل اةسرائي ي.الغربية المحت ة، ت ّن حم ة اع
واعتبررر إرروافطة فرري بيرران إررحفي لرر  يررو  الخمرريس، أن اعتقررال اإلسرررى المحررررلن "تجاهررل إرررار  
لمعاناتا  ومعاناة ذولا  لسنوا  طول ة". مطالًبا بر "تقدير تاحياتا  خ رف قاربان اإلسرر دفاًعرا عرن 

وأاررا  أن أجاررزة السرر طة تقررد  خدمررة لالحررتالل باعتقالاررا أولئررك  "المقدسررا  والرروطن وكرامررة ال ررعب
ورأى القيرراد  فرري حمرراس أن اعتقررال اإلسرررى المحرررلن، "الررذين أمارروا سررنوا  طرروال داخررل  .اإلسررى 

السررجون اةسرررائي ية"، ياررد  لررر "وأد  رررارة االنتفااررة، ومالحقررة المقاومررة فرري الاررفة والقارراء ع ياررا، 
 ها وتطولر أدواتاا في مواجاة المحتل".وعد  السماح باستمرار 

 5/5/2016قدس برس، 
 

 : صفقات المقاومة أمل أسرى المؤبدات في التحرربحماسقيادي  .15
قررال محمررد إرربحة القيرراد  فرري حركررة حمرراس بطررولكر ، والمحرررر مررن سررجون االحررتالل، رن : طرولكر 

   يستحح أكثر من ذلك.اإلسرى ال يندمون ع ى ما يقدمون  في سبيل هللا وفي سبيل الوطن الذ
وأكرد إربحة فري تإررلحا  لررر"المركز الف سرطيني لإلعرال " فرور اةفررراج عنر  مرن السرجون الإررايونية 

عاما من اإلسر، رن رسالة اإلسرى هي أنا  إامدون ومرابطون رة  كل مرا يحردث لار  مرن  15بعد 
اإلسررررى فررري كافرررة  تارررييح وحإرررار وعرررزل وسررر ب ل منجرررزا  والحقررروق، مطالبرررا برررأن يرررت  رثرررارة قارررية

و ردد ع رى أن اإلسررى مرتبطرون باإلمرل فري إرفقة ل مقاومرة يرت  اةفرراج عرنا  مرن  المحافل الدوليرة.
خاللاا عنا ، قائال: "هناك أمل دائ  باةفراج عنا ، والطرلقرة التري يتحردث عنارا اإلسررى هري إرفقة 

 تجبر االحتالل ع ى تبييض السجون".
ل أماما  ل تحرر سوى ت ك الإفقة، قائال: "أسرى الم بدا  رذا لر  وأواح أن أسرى الم بدا  ال سبي

 يكن لا  إفقة تخرجا  من سجنا  فا  في عداد اإلموا ".
 5/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شبان بزعم نية تنفيذ عملية طعن ثالثةالقدس المحتلة: اعتقال فتاة و  .16

ال ي رة الماارية، فتراة قاإرر وثالثرة  ربان مقدسريين، اعتق   قوا  االحرتالل اةسررائي ي، : رامي حيدر
 بزع  نيتا  تنفيذ عم يا  طعن اد جنود في المدينة، وحيازة سكاكين وأس حة بيااء أخرى.
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عاًمررا، وهرري مررن سرركان ب رردة  17واعتق رر  قرروا  االحررتالل الفترراة آيررة محمررد الانررد  البالغررة مررن العمررر 
ة، وزعم  قوا  االحتالل أناا كانر  تحمرل سركيًنا وتنرو  العيسوية، وتتطوع في جمعية اةةاثة الطبي

 تنفيذ عم ية طعن.
وأكرررد  ررراود عيررران لوكالرررة اإلنبررراء الف سرررطينية توفرررات، أن قررروا  االحرررتالل اعتررردوا ع رررى الفتررراة بالاررررب 

 المبرح خالل اعتقالاا، ومنع   بان الب دة القديمة من االقتراب مناا.
قال قوا  االحتالل ثالثة  بان مقدسريين، برزع  محراولتا  تنفيرذ في السياق، أع ن  مإادر عبرلة اعت

عم ية طعن  مال القدس المحت ة، وادعر  المإرادر أنر  تر  العثرور بحروزة أحرد ال ربان ع رى مطرقرة، 
 وسكين مش آخر، ونق وا ل تحقيح.

 5/5/2016، 48عرب 
 

 الفصائل الفلسطينية في لبنان تعلق قرار إغالق مكاتب األونروا .17
قرررر  القيررادة السياسررية ل فإررائل والقرروى الف سررطينية فرري لبنرران تع يررح رةررالق مكاتررب  :بترررا – بيرررو 
 المطالب الف سطينية المع نة. ب أنفي انتظار نتائج االتإاال  الجارلة  اإلونروا
مجتمعرررون بعرررد اجتمررراع عقرررد فررري مقرررر قيرررادة حركرررة فرررتح فررري مخررري  مرررار اليررراس فررري بيررررو   وأإررردر

جرران الفنيررة الترري ترر  ت رركي اا ل حرروار مررش اإلونررروا بيانررا اكرردوا فيرر  تع يررح رةررالق بم رراركة مسرر ولي ال 
فرري بيرررو ، راررافة رلررى المكاتررب فرري بقيررة المنرراطح فرري لبنرران وذلررك ت بيررة  لألونرررواالمكتررب الرئيسرري 

نرروا لمبادرة المدير العا  لألمن العا  ال بناني ال واء عباس ربراهي  الرذ  أط رح مبادرتر  ل حروار مرش اإلو 
فرري المخيمررا  والمنرراطح  واالعتإرراما فرري التحركررا  والن رراطا   االسررتمراربرعايترر ، والتأكيررد ع ررى 

 المطالبة بحقوق الالجئين الف سطينيين في لبنان.
 6/5/2016الرأي، عمان، 

 
 خلية األزمة تهدد "األونروا" بالتصعيد إذا لم تتراجع عن قراراتها :لبنان .18

زمرررة مرررش اإلونرررروا، اليرررو  الخمررريس، مررر تمرًا إرررحفيًا أمرررا  مقرررر اإلونرررروا عقرررد  خ يرررة ردارة اإل: بيررررو 
الرئيسرري فرري العاإررمة ال بنانيررة بيرررو ، لواررش الرررأ  العررا  بررعخر المسررتجدا  المتع قررة باإلزمررة مررش 

تحرردث فرري المرر تمر المسرر ول السياسرري ل جباررة ال ررعبية سررمير لوبرراني، والررذ  قررال رن نسرربة  اإلونررروا.
بالمئرررة بحسرررب رحإرررائية اإلونرررروا  66ئرررين الف سرررطينيين فررري لبنررران ب غررر  أكثرررر مرررن الفقرررر لررردى الالج

 اإلخيرة، متسائاًل كيف تتراجش اإلونروا بعد هذ  اةحإائية عن واجباتاا.
 وقال: "مطالبنا معروفة االست فاء والتع ي  واةيواء وقاية اةةاثة وافعادة رعمار نار البارد".
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يجراد وجدد  خ ية اإلزمة تمسكاا با لمبادرا  ال بنانية والف سطينية التري عم ر  ع رى تخفيرف اإلزمرة واف
 ح ول لعقد حوار مش اإلونروا.

كمررا تحرردث فرري المرر تمر، نائررب المسرر ول السياسرري لحركررة حمرراس أحمررد عبررد الارراد ، والررذ  قررال رن 
تفراق ع رى وأارا  رنر  تر  اال خ ية اإلزمة تترابش الحروار برين ال جران المختإرة واإلونرروا بحرذر  رديد.

وقررال  موعررد محرردد ل حرروار، وع يرر  رن انتاررى ولررن نإررل لحررل أو لإرريغة مررش اإلونررروا فالتإررعيد قرراد .
ال لكل حادث حديث".  عبد الااد : "نرلد من اإلونروا التراجش عن قراراتاا، واف

 5/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اقيعلون: لن تردعنا تهديدات حماس وسنواصل البحث عن األنف .19
وزلر جيل االحتالل اةسرائي ي مو ي  يع ون، قال رن  أن ،5/5/2016، فلسطين أون الينذكر  

ن  سيواإل عم يا  بحث  عن اإلنفاق ع ى حدود قطاع  جي   لن تردع  تاديدا  حركة حماس، واف
 ةزة.

، حيرث التقرى بكبرار اربال 2016-5-5جاء ذلك خالل زلارت  رلرى حردود قطراع ةرزة، ظارر الخمريس 
يررادة فرقرررة ةررزة فررري الجررريل اةسرررائي ي لبحرررث التطرررورا  ع ررى الحررردود، رثرررر التإررعيد العسررركر  منرررذ ق

 أمس.
ونق   وسائل رعال  عبرلة عن يع ون قول : "في اإليا  اإلخيررة، تحراول حمراس تقرويض عمرل جنودنرا 

ة" وفرح ع ى طول السياج مش قطاع ةرزة خرالل عم يرا  ك رف اإلنفراق التري تنتارك السريادة اةسررائي ي
 تعبير .

وأاررا : "لررن تردعنررا تاديرردا  حركررة حمرراس، وسررو  نواإررل عم يررا  فرري ظررل خرررق سرريادتنا حتررى 
ك ف آخر نفح". وتابش، "قوا  الجيل رد  بحز  ع ى استفزازا  حماس ع ى الحدود أمس"، حسرب 

 تعبير .
 ترةررب بررأ  ودعررا يع ررون حمرراس لررر"عد  اختبررار إرربر الجرريل اةسرررائي ي"، م رريرا رلررى أن حكومترر  ال

 تإعيد وأن  يعتقد بأن حماس أياا ال ترةب في ذلك.
ــدس، وأاررا   ــع صــحيفة القــدس، الق يع ررون هرردد، مسرراء يررو  الخمرريس، حركررة ، أن 5/5/2016موق

 حماس، بالعمل بر"حز  وبقباة من حديد" في قطاع ةزة.
ا  القرلرب مرن وحّمل يع ون خالل ك مرة فري رحيراء ذكررى مرا يسرمى "المحرقرة" فري كيبروتس يراد مردخر

لررى مررا يمكررن أن تإررل رليرر  اإلمررور فرري القطرراع،  ةررزة، حركررة حمرراس المسرر ولية عررن رطررالق النررار، واف
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رر  لاررا  ذا حاولرر  المسرراس بنررا فسررو  نوجّ  مارريًفا أّن "ع ررى حمرراس أن تع رر  بأناررا ليسرر  بعيرردة عّنررا، واف
 اربة قوية".

 
 بالجيش اإلسرائيلي وضباطه اً المس سياسيالجنرال جوالن: هناك محاوالت من أجل يعلون يدعم  .21

عبر وزلر اإلمن اةسرائي ي مو ي  يع ون، يو  الخميس، عن دعم  لنائب رئيس أركان : بالل ااهر
الجرريل، الجنرررال يررائير ةرروالن، الررذ  يواجرر  حم ررة اررد  مررن جانررب اليمررين واليمررين المتطررر  بعررد أن 

أزارلرا، الرذ  أعرد  ال راب الف سرطيني عبرد ألمح رلى وجود  ب  برين أجرواء تأييرد الجنرد  القاترل رليئرور 
 الفتاح ال رلف بالخ يل، باإلجواء في ألمانيا النازلة قبل الحرب العالمية الثانية.  

وقرررال يع رررون رنررر  "توجرررد لرررد  ثقرررة كام رررة بنائرررب رئررريس هيئرررة اإلركررران العامرررة، ال رررواء يرررائير ةررروالن... 
د ت روي  أقوالر  مرن أمرس، هري محاولرة أخررى والتاجما  والتإرلحا  المنف تة ارد ، رثرر تح يرل تعمر

 في حم ة مثيرة ل ق ح من أجل المس سياسيا بالجيل اةسرائي ي واباط ".
وأارررا  يع رررون، الرررذ  تعررررض لحم رررة م ررراباة بعرررد ردانتررر  الجنرررد  القاترررل، أنررر  "ولرررل لنرررا رذا سرررمحنا 

قتإرر ع رى قيرادة بحدوث ذلك. ومامة أ  اابح في الجيل اةسررائي ي، وخاإرة ارابح كبيرر، ال ت
نمرررا ت زمررر  برررأن يررروجاا  نحرررو طرلرررح وقررري  بواسرررطة بوإررر ة  الجنرررود والجنرررديا  فررري المعركرررة فقرررح، واف

 وامير".  
 5/5/2016، 48عرب   

 
 لتوسيع االئتالف الحكومي زوجفاوض هرتي"إسرائيل اليوم": نتنياهو  .21

رائي ي "بنيرامين نتنيراهو"، ذكر  وسائل رعال  عبرلة أن رئيس الوزراء اةسر: خ دون مظ و  -الناإرة 
ي جررر  اتإررراال  مرررش حرررزب "المعسررركر الإرررايوني" بزعامرر  اسرررحاق هرتسرررو ، بغيرررة توسررريش االئرررتال  

 الحكومي.
وقال  إحيفة "رسرائيل اليو " رن نتنيراهو أب رغ وزراء ال يكرود برأن اتإراال  جرر  فعراًل مرش المعسركر 

ئررتال  الحكررومي "سيواإررل حالًيررا عم رر  الإررايوني، مررن أجررل اررم  رلررى الحكومررة، وأ ررار رلررى أن اال
 نائًبا. 61كما كان، أ  مش 

وأفاد  الإحيفة العبرلة نقاًل عن نتنياهو أن  ي درك حقيقة عد  رمكانية توسيش االئتال  حالًيا، ولكنر  
 يرةب بذلك من خالل ا  رحدى كتل المعاراة ل حكومة.



 
 
 
 

 

 17 ص                                              3925 العدد:        6/5/2016 الجمعة التاريخ: 
  

ع ى تإرلح نتنياهو، لكن النائب ايتان كابرل، ووفًقا ل إحيفة ذاتاا، ف   يعقب رجال هرتسو  مبا رة 
 باالنارما )المقرب من هرتسو (، قال رن  ل  تجر اتإاال  جدية وان  ل  يت  أبًدا طرح اقترراح جرد  

 ل حكومة.
 5/5/2016قدس برس، 

 
 حماس ليستا معنيتين حاليًا بتصعيد عسكري جديدو أوساط عسكرية إسرائيلية: "إسرائيل"  .22

اتفقرر  أوسررال عسرركرلة رسرررائي ية رفيعررة ع ررى أن رسرررائيل وحركررة "حمرراس" :  حمرريأسررعد ت –الناإرررة 
ليسررتا معنيتررين "فرري الوقرر  الحررالي" بتإررعيد عسرركر  جديررد يرر د  رلررى حرررب جديرردة ع ررى الحرردود بررين 
رسرائيل وقطاع ةزة ع ى رة  تبادل النيران في اليومين اإلخيرلن، لكناا حذر  فري انن ذاتر  مرن ان 

، قرررد تقرررود رلرررى حررررب جديررردة، 2014ور اإلواررراع"، كمرررا حإرررل قبرررل حررررب إررريف عرررا  "دينامّيرررة تطررر
"خإوإررًا فرري حررال  ررعر  الحركررة أن رسرررائيل مااررية فرري م ررروعاا لترردمير اإلنفرراق الترري تعتبرهررا 

 وأس حتاا النفسية في إراعاا مش رسرائيل". االستراتيجيةالحركة أه  أرإدتاا 
"نفقًا هجوميًا" جديدًا يمتد من جنروب قطراع ةرزة رلرى داخرل  وأع ن الجيل اةسرائي ي أمس، أن  ك ف

اإلراارري اةسرررائي ية ع ررى بعررد مئررة متررر فقررح عررن السررياج الحرردود  حيررث ين ررح الجرريل وفررح اتفرراق 
 وقف النار قبل عامين، م يرًا رلى أن  النفح الثاني الذ  يت  الك ف عن  خالل أقل من  ار.

ن بعررد مررا رذا ترر  حفررر النفررح الررذ  ترر  الك ررف عنرر  أمررس قبررل وأ ررار اررابح عسرركر  رلررى أنرر  لرر  يتبرريّ 
الحررررب اإلخيررررة ع رررى القطررراع أ  بعررردها. وأارررا  أنررر  تررر  رإرررد النفرررح "بفارررل الجارررود التكنولوجيرررة 
واالسررتخباراتية الترري تحسررن  كثيرررًا قياسررًا بالماارري"، وأن الجرريل مسررتعد لمواجاررة تإررعيد أو ترردهور، 

 الل ن ر قوا  كبيرة في اإلسابيش اإلخيرة هدفاا رإد اإلنفاق. مايفًا أن الجيل عّزز جاود  من خ
سرائيل ما زالتا تتح يان  وكتب المع ح العسكر  في "يديعو  أحرونو " يوسي ياو واع أن "حماس" واف
باالنابال، وأن "حماس" قإف  بالقذائف آليا  هندسية ل جيل من دون أن توقش رإابا ، فيمرا رد 

 من دون أن يوقش رإابا . الجيل ع ى أهدا  الحركة
 6/5/2016الحياة، لندن، 

 
 اتحقق في استشهاد الشقيقين على حاجز قلندي اإلسرائيليةشرطة ال .23

تحقررح  رررطة االحررتالل فرري  ررباا  رطررالق نررار ب رركل مخررالف ل تع يمررا ، وذلررك فرري : ها رر  حمرردان
عامرررا(  23رسرررماعيل )، والتررري است ررراد فيارررا ال رررقيقان مررررا  أبرررو ااإلسررربوع المااررري ع رررى حررراجز ق نررردي

 عاما(. 16و قيقاا ربراهي  ط  )
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 ررر  أن محكمرررة الإررر ح فررري القررردس فراررر ، مسررراء أمرررس الخمررريس، أمرررر منرررش ن رررر عرررن تفاإررريل وع  
 تحقيح سو  وتجنب المس بأمن الجماور. ءالتحقيح وأسماء الم تب  با ، وذلك بذرلعة رجرا

 6/5/2016، 48عرب   
 

 رمضانشهر قبل إلى ذويهم شهداء  تسعة جثامين توصي بتسليم "العليا اإلسرائيلية" .24
أوإر  المحكمرة الع يرا فري دولرة االحرتالل برأن يرت  تسر ي  تسرعة مرن جثرامين  راداء  :الررأ  –القدس 

القررردس المحتجرررزة ب ررركل تررردرلجي ومتواإرررل وأن تبرررذل  ررررطة االحرررتالل كافرررة جاودهرررا ع رررى ان يرررت  
عرائال  ال راداء بموعرد التسر ي  قبرل  أعرال يت  التس ي  قبل  ار رماان. كما وأوإ  المحكمة بأن 

 ساعة لكي يتسنى لا  القيا  بالترتيبا  الالزمة. 48
وقررال رئرريس المحكمررة الع يررا اليرراكي  روبن ررتاين فرري توإرريت  الترري قرأهررا فرري المحكمررة "المط رروب مررن 

خرررراج الجثرررث  مرررن ال ررررطة أن تنسرررح مرررش العرررائال  وتسررر ماا جثرررامين أوالدهرررا قبرررل  رررار رماررران واف
سررراعة حترررى ال تسررر   مجمررردة لألهرررالي، والتنسررريح مرررش ممث ررري الجمارررور العربررري"،  48الثالجرررا  قبرررل 

وحاررررر الج سررررة عررررن القائمررررة العربيررررة الم ررررتركة المحررررامي أسررررامة  ويقإررررد بررررذلك أعارررراء الكنيسرررر .
 السعد .

 6/5/2016، الرأي، عم ان
 

 مستوطنين من "معاليه ادوميم" ثالثة العبرية: فقدان اإلذاعة .25
ثالثة مستوطنين فقرد   رنالعبرلة مساء اليو  الخميس  اةذاعةقال   :ترجمة الحياة الجديدة –ا  هللا ر 

 من مستوطنة "معالي  ادومي " قااء القدس. أثاره 
تم ريح ع رى امتررداد المسرتوطنة وإررواًل  بإعمررالفري  ررطة االحررتالل بردأ   اةنقرراذوحردة  أنوأاراف  

 ستوطنين بعدما انقطش االتإال با .، بحثًا ع ى الثالثة مأرلحا رلى
إرباح اليرو   أرلحراواد   رلرىفتيرة دخ روا  ثالثرة أن رطة االحتالل ت ق  بالةرًا ع رى  أن رلىوأ ار  

 انا  ل  يخرجوا من .  رال
 5/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
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 : تهويد القدس باالستيطانإسرائيليتقرير  .26
عمي " اةسرائي ية، المتخإإة بقاايا القدس، تقرلرا حول أإدر  جمعية "عير : خاص - القدس

سيطرة االحتالل ع ى مباني القدس الف سطينية، وقدم  في  رحإائيا  عن البناء االستيطاني فياا، 
واتساع رقعة التاولد ل مرافح العربية، وآخرها خطح جمعية "رلعاد" االستيطانية، بإقامة م روع "مجمش 

ع ى مدخل حي واد  ح وة بب دة س وان، مقابل المسجد اإلقإى، وهو الم روع كيد " المزمش رقامت  
 اإلكبر واإلخطر بالقرب من .

ألف متر مربش، الستخدا  دائرة  12ياد  الم روع ةقامة مبنى اخ  من ستة طوابح، بمساحة 
، انثار الياودية، وقاعا  م تمرا  وةر  تع يمية، ومواقف لسيارا  السياح والمستوطنين

 والستخداما  سياحية، ومحال  تجارلة، ومكاتب خاإة لجمعية رلعاد".
أن الفترة  -الذ  قام  باستعراا  "أورلي نيفي" النا طة الحقوقية اةسرائي ية-وجاء في التقرلر 

حتى اليو ،  ك   الفترة اإلفال ل مستوطنين الياود  رقي القدس،  2015المااية، منذ بداية عا  
وحدة سكنية بمستوطنة  438ع ى ممت كا  الف سطينيين، وافعالن عطاءا  لبناء  بتوسيش سيطرتا 
 "راما    ومو".

مناا في الجزء  14مستوطنة،  29وأواح تقرلر الجمعية أن عدد المستوطنا  بالقدس يإل رلى 
الذ  ا  من القدس، وتنت ر في لواء القدس ع ى  كل تجمعا  استيطانية مكثفة تتخذ ال كل 

حول المدينة واواحياا، ممث ة بمراكز استيطانية كبيرة المساحة، وفياا مئا  الوحدا  الدائر  
 السكنية الجديدة ت  بنا ها في مستوطنا  رامو  وحي ةي و.

ةير أن البناء االستيطاني اإلكثر كثافة يقش في مستوطنة جبل أبو ةني ، يتوقش أن يعزل القدس عن 
االستيطاني ب رقي القدس ي خص السياسة اةسرائي ية فياا،  مدينة بي  لح ، فاال عن كون البناء

 باقتراب  من اإلحياء الف سطينية، كمستوطنا  "ةي و، أرمون هانتسيف، الت ة الفرنسية" وةيرها.
 2009وعقب  النا طة اةسرائي ية ع ى تقرلر الجمعية بأن هذ  السياسة ليس  جديدة، إلن  منذ عا  

بكافة أذرعاا الوزارلة ل سيطرة ع ى الجناح الف سطيني بالقدس، اإلكثر تسعى المخططا  الحكومية 
حساسية في الإراع مش الف سطينيين، وبإورة مالإقة ل مسجد اإلقإى، وقد حقق  هذ  السياسة 
نجاحا  خطيرة جدا، إلن  في الجانب الف سطيني تتركز المعال  التارلخية ل قدس، وال يوجد حي 

 تجمش استيطاني أو أكثر. ف سطيني فياا رال وفي 
وتتحدث الجمعية اةسرائي ية عن مكاسب الحكومة من سياستاا االستيطانية بالقدس، فاي من جاة 
ال تع ن عن عطاءا  رسمية كي تحمي نفساا من أ  مواجاة مش اةدارة اإلميركية كما حإل عا  

زلارة جو بايدن نائب  وحدة سكنية بمستوطنة "راما    ومو" خالل 1600حين جمد  بناء  2010



 
 
 
 

 

 20 ص                                              3925 العدد:        6/5/2016 الجمعة التاريخ: 
  

الرئيس اإلميركي. ومن جاة ثانية، فإن رسكان ع رلن عائ ة ياودية في ق ب منطقة واد  الح وة في 
ب دة س وان العربية بالقدس أكثر أهمية من رسكان مئا  العائال  الياودية في أطرا  مستوطنة 

 ةي و.
لقدس تتركز بموقعين أساسيين هما، ب دة كما ي كد التقرلر اةسرائي ي أن العم يا  االستيطانية با

س وان، والحي اةسالمي في الب دة القديمة، إلن س وان تعتبر هدفا رستراتيجيا ل م سسة االستيطانية 
وسياسة التاولد اةسرائي ية ب رقي القدس، ةقامة الحديقة الوطنية المسماة "مدينة داود"، تن ئاا 

المتواإ ة ع ى منازل ف سطينيي الحي. وفي اوء ما يقو  ب  جمعية "رلعاد"، مش محاوال  السيطرة 
المستوطنون م خرا، فمن المتوقش أن يتحول حي بطن الاوى، المزدح  بالسكان، لمعقل استيطاني 

 كبير، بطرد مائة عائ ة ف سطينية من .
" الجزء ولختت  التقرلر استعراا  لر االستيطان بذكر طرق أخرى تتبعاا رسرائيل ل قيا  بر"أسرلة

الف سطيني ب رقي القدس، بتن يح "السياحة االستيطانية"، وتجنيد المرافح الحكومية والحدائح الوطنية 
لمنش البناء باإلحياء الف سطينية، وتنفيذ طرق طول ة ع ى ةرار "أوتوستراد" تخد  الجماور الياود  

 ع ى حساب أرااي الف سطينيين.
 5/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 للسجن: األقصى أمانة في أعناقكم طريقهصالح في  رائد .27

دعا رئيس الحركة اةسالمية في الداخل الف سطيني ال يخ رائد إالح الف سطينيين : القدس المحت ة
لتإعيد الدفاع عن القدس والمسجد اإلقإى، قبل ثالثة أيا  من بدء فترة سجن  الممتدة رلى تسعة 

 أ ار. 
" الع يا، رفا  التماًسا قدم  محامو ال يخ رائد إالح، في حين ت  وكان  المحكمة "اةسرائي ية
 / مايو اًرا رلى تسعة أ ار، وسي بدأ بتنفيذها في الثامن من أيار 11خفض فترة محكوميت  من 

 المقبل.
( سأعتكف في 2016/5/8وقال ال يخ إالح عبر إفحت  ع ى "الفيبسوك"، "منذ يو  اإلحد القرلب )

وحتى ن تقي أستودع هللا دينك  وأماناتك  وخواتي  أعمالك ، وأستودعك  القدس  سجني تسعة أ ار،
 ن أمانة في أعناقك ، وال تنسونا من دعائك ".ي  والمسجد اإلقإى المبارك  

ونا د ال يخ إالح جميش الف سطينيين " د الرحال ل قدس والإمود بساحا  اإلقإى والوقو  بوج  
 الذين ياددون باقتحا  الحر  في عيد الفإح الو يك.المستوطنين إعاليك االحتالل"، 
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و دد ال يخ إالح ع ى أن  سيدخل السجن وهو محب ل قدس واإلقإى وسيخرج من  وفيا لاما، 
 وقال "فور مغادرتي السجن سأكرر بالروح بالد  نفديك يا أقإى".

 5/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ر حجاج غزةوزير األوقاف: ال إشكاليات أمام سف .28
أكد وزلر اإلوقا  وال  ون الدينية يوسف ادعيس، أن سفر حجاج ةزة رلى الديار المقدسة، في : ةزة

موعد  المقرر أواخر  ار ذ  القعدة، م يًرا أن "الحج ركن من أركان اةسال  ال يقف في وجا  
 أحد".

( أنا  بانتظار 5-5س )وأواح ادعيس في تإرلح خاص لر"المركز الف سطيني لإلعال "، يو  الخمي
سفر لجنة الحج المس ولة عن قطاع ةزة رلى الديار الحجازلة، لغايا  استئجار السكن ل حجاج 

 واستكمال الترتيبا  الالزمة.
وقال: "بالنسبة ل حجاج ال يوجد هناك أ  عقبا ، وتت  كل اإلمور ع ى ما يرا  هذا الموس ، كما 

 جرى بالمواس  السابقة".
 5/5/2016، طيني لإلعالمالمركز الفلس

 
 شكون من منشآت مصرية تحت األرض "إلغراق الحدود"سكان رفح ي   .29

تستخدماا مإر  اإلرضتح   أنابيبفي جنوب قطاع ةزة، يتحدث الجميش عن  :ب. .ا – رفح
بيئية  أاراراالحدود مش قطاع ةزة بميا  البحر، ما يزلد من معاناة القطاع المحاإر، ولرتب  ةةراق
 دية بالغة ع ى السكان.واقتإا

. لكن ليس لدى اةجراءوال يوجد  اود ع ى وجود مثل هذ  المن ع ، وترفض مإر تأكيد هذا 
والتجاولف الكبيرة التي ظار   اإلرااي ك بان سبب انايار  أدنيالمس ولين والسكان الف سطينيين 

قو  باا مإر من البحر حفر واخ ميا  ت أعمالفي المنطقة  ب  الإحراوية،  اإلخيرة اإل ارفي 
 المتوسح في المنطقة العازلة مش قطاع ةزة.

 اإلرضالتي بناها الف سطينيون تح   اإلنفاقهد  ذلك هو تدمير  بكة  رنويقول الف سطينيون 
سيناء حيث تقاتل  رلىوالمقات ين  اإلس حةتستخد  لتارلب  رنااوتح  الحدود والتي تقول القاهرة 

 متطرفين.المإرلة ال اإلمن قوا   
 .اإلنفاقحد أفر ميا  ت ك   بالقرب من ح   رفرا ويحاول بعض العمال الف سطينيين 
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القطاع الذ  يعاني منذ  رلىوكان هد  النفح الوحيد، بحسب العمال، تارلب الباائش من مإر 
قفال معبر رفح من الجانب رلي  منذ ثالث سنوا  ر أايفخانح،  رسرائي يع ر سنوا  من حإار 

 ، ما عزل  عن العال .المإر  
، والتي  ك   لسنوا  مالذا ل ماربين رسرائيل رلىالعسكرلة الممتدة  اإلنفاقعن  اإلنفاقوتخت ف هذ  

 المإرلين والف سطينيين.
  عائ ة آالكثر من ثالثة أان  ت  ع ى الجانب المإر  طرد  اةنسانول كد المدافعون عن حقوق 

 المنطقة العازلة. رن اءاجل ال  المساكن من آبالقوة وت  تدمير 
 تعزلز ال كوك وال ائعا  ع ى الجانب الف سطيني. رلى رالوال ي د  الإم  المإر  

اقتإاديا فحسب، بحسب مس ول الإحة والبيئة في ب دية  أووتأثير المنطقة العازلة ليس عسكرلا 
 نقيرة الذ  يقول "هذ  ليس  سوى بداية الكارثة". أبو أسامةرفح الماندس 
متر  رلىالتي يإل قطرها  اإلنابيبنقيرة إورا ال يمكن التأكد من إحتاا تظار  أبوويستعرض 

 .اإلرضمترا تح   25 رلى 20كي ومترا و 11.8وتمتد ع ى ما يبدو ع ى طول 
والتي  %97تإبح الميا  الجوفية الم وثة بالفعل بنسبة  أن رمكانيةوتحذر الس طا  الف سطينية من 

الك، ةير قاب ة لالستخدا  هذا العا ، بينما يعد الحإول ع ى ميا  ال رب م ك ة تعد خطرة لالستا
 كبرى في مجال الإحة العامة.

ويقش ث ثا احتياطي الميا  في محافظة رفح، ولتواجد احتياطاا الزراعي وبنيتاا التحتية قرب الحدود. 
 عالجة الميا  كبي  من ورق.انايار  بكة الكارباء والطرق ومحطة م رمكانيةويحذر ابو نقيرة من 

 ل سكن".  خص ةير إالحة ألف 230ويايف "ستإبح محافظة رفح التي يعيل فياا 
 6/5/2016الغد، عمَّان،  

 
 في المسجد األقصى ن الكريم آطالب وطالبة من حفظة القر  1,400تكريم  .31

ومديرة التع ي  ال رعي، مساء يو   اةسالمية اإلوقا احتف   دائرة  :دياال جويحان -القدس المحت ة
طالب وطالبة من الفئا  العمرلة المخت فة لحفظة القران الكرل  بتزامن  1,400الخميس، بتكرل  نحو 
ال  المقدسيين آوالمعراج داخل المسجد القب ي ال رلف بم اركة  اةسراءمش االحتفال بذكرى 
 اإلوقا اني، ودائرة التع ي  ال رعي في المبارك ال يخ عمر الكسو  اإلقإىبحاور مدير المسجد 

 .اةسالمية
في حديث خاص لر" الحياة  اةسالمية اإلوقا بدور  قال ةالب نإر الدين مدير التع ي  ال رعي في 

متسابح تفاجئنا  1,800الجديدة" هذ  المسابقة نتيجة جاد متواإل لمدة عا  حيث تقد  لاذ  المسابقة 
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 آنأجزاء وجز  10جزء و 20وكان حفظة القران مقسمة ع ى حفظ  من هذا العدد الاخ  والكبير
 .لألطفالوبعض الإور الإغيرة 

يقول في حديث لر" الحياة  اإلوقا ا الحاج مإطفى ال رلف رئيس التع ي  ال رعي في دائرة أمّ 
 متسابح تقد  ل مسابقة. 1,800طالب وطالبة من الفئا  العمرلة  من بين   1,400الجديدة" ، فاز 
متسابح حفظ القران الكرل  في  21من حفظة القران تقس  ع ى النحو التالي  1,400أاا ، أن 

أجزاء مواحًا بان  10جزء من القران الكرل ، والباقي أقل من  20طالب وطالب  ت  حفظ  63الكامل، 
الم اركة كان  معظ  مدارس القدس، وان الفكرة جاء  ةعداد جيل يحرص ع ى حفظ القران 

 ل .الكر 
 5/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 االحتالل يعتقل جريحًا فلسطينيًا أثناء مروره بمعبر بيت حانون  .31

 أمساعتق   مساء  اةسرائي يس طا  االحتالل  رنقال  منظمة حقوقية ف سطينية ": بترا" –ةزة 
ت قي العالج في  مال قطاع عزة ل (يرلز)رجرلحا ف سطينيا كان في طرلق  عبر معبر بين حانون 

 م افي الافة الغربية.
سمير زقو  في تإرلح لمراسل  اةنسانمدير وحدة البحث الميداني بمركز الميزان لحقوق  وأ ار

قوا  االحتالل اعتق   الجرلح محمد عوض البحيإي خالل مرور  ل عالج  أن)بترا( في ةزة، 
جاة  رلىارلح الالزمة واقتادت  بم افي الافة الغربية بعد حإول  ع ى التحولل الطبي والتإ

 مجاولة.
 برإاص االحتالل قبل  ارلن وسح قطاع ةزة. أإيبوكان البحيإي 

 6/5/2016الرأي، عمَّان، 
 

 القصف اإلسرائيلي على غزة بسببجرحى  أربعةشهيدة و  .32
واإل جيل الحرب "اةسرائي ي" ةارات  ع ى قطاع ةزة، التي أد  رلى : وكاال  - "الخ يج"
إابة أربعة آخرلن، في حين اعتقل االحتالل  است ااد ف سطينيين من أنحاء  ع رة ف سطينية واف

 متفرقة في الافة الغربية.
واست اد  ف سطينية في قإف مدفعي "رسرائي ي" استاد  ب دة الفخار   رق خانيونس جنوب 

نا  من قطاع ةزة. وقال  مإادر طبية ف سطينية رن المواطنة جانة عيطة العمور، في الخمسي
 العمر است اد  في القإف.
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وقال  مإادر ف سطينية رن مسنًا وثالثة أطفال أإيبوا ب ظايا إارو  أط قت  طائرا  "رسرائي ية" 
ع ى ور ة حدادة مح ية  رق مدينة ةزة. ووإف  مإادر طبية الحال الإحية ل جرحى بأناا 

 مستقرة وجروحا  طفيفة.
 6/5/2016الخليج، الشارقة، 

 
 مسيرة كشفية في القدس تنظيميمنع  االحتالل .33

ك افة ناد  هالل القدس الرلااي من تنظي   اةسرائي يمنع  س طا  االحتالل ": بترا" –را  هللا 
 اةسراءرحياء لذكرى  أمسالمسيرة الك فية في مدينة القدس المحت ة والتي كان من المقرر أن تنظ  

 والمعراج.
أن س طا  االحتالل تذرع  بأن سبب رلغاء المسيرة هو  وأواح ناد  هالل القدس في بيان ل 

    تزامناا مش ما يسمى ذكرى "الكارثة والبطولة الياودية".
واعتاد ناد  هالل القدس رحياء ذكرى اةسراء والمعراج بمسيرة ك فية ومعزوفا  دينية خاإة 

 بالمناسبة.
 6/5/2016الرأي، عمَّان، 

 
 الطرف عنها "إسرائيل"غض من لجريمة و من تفشي ا قلقون  48الـفلسطينيو  .34

مجددا  48الر"القدس العربي": دون رعفاء أنفسا  من المس ولية الذاتية حمل ف سطينيو   -الناإرة
رسرائيل مس ولية تف ي السالح والجرلمة قي مدنا  وب داتا ، بعد س س ة حوادث قتل  ادتاا أرااي 

ل ال ي ة قبل المااية  ابان من قرلة عب ين قااء عكا تفي اإليا  اإلخيرة ع ى خ فية جنائية. وق   48
تل  ابان عربيان في النقب بعد يومين من جرلمة قتل مزدوجة في أ  الفح . وفي اإلسبوع المااي ق  

 وذلك ع ى خ فية  جارا  جنائية تستخد  فياا اإلس حة النارلة.
الس طا  اةسرائي ية بغض النظر  48وتتا  الفعاليا  اإله ية والسياسية الف سطينية داخل أرااي 

عن تف ي فواى السالح ونمو العإابا  اةجرامية من منط ح ر غال اإلق ية القومية بذاتاا ع ى 
مبدأ "فخار يكسر بعا " وإر  اهتماما  عن القاايا الحقيقية. وعبر رئيس القائمة الم تركة 

  أمس رن "الق ب يعتإر ع ى ما النائب أيمن عودة عن إدمت  حيال هذ  الجرائ ، وقال في بيان
حدث في عب ين وأ  الفح  في اإليا  اإلخيرة، هذ  الجرائ  التي تطعن بمجتمعنا وبترابطنا، 

 وبإنسانيتنا". وأكد أن  ال يوجد  يء أكثر ريالًما وتثبيًطا ل مجتمش من القتل.
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ي الحد من هذ  الظاهرة وردا ع ى س ال "القدس العربي" تابش عودة "نع   أن ل مجتمش دورا كبيرا ف
وهي ال تكترث حين يكون الاحايا عربا، ولكناا قادرة، رن أراد ، وك نا  ،لكن الحل بأيد  ال رطة

 يع   يقيًنا، أن  لو و ّج  هذا السالح اد "أمن الدولة" لعرف  تماًما كيف تجمش السالح".
ودعا لالستمرار  ،48الرينيو التحديا  التي يواجااا ف سط أإعبواعتبر أن تف ي الجرلمة هو أحد 

في ال وارع العربية أيًاا. ومن  واإلمانبمطالبة الحكومة وال رطة بتطبيح القانون وامان اإلمن 
ل نظر رلى داخ  ، م ددا ع ى أن ع ي   48جاة أخرى دعا المجتمش العربي الف سطيني داخل أرااي 

سرطان العنف الذ  يتف ى في   مس ولية كبيرة وع ي  أن يتعامل ب جاعة وأإالة كي يستأإل
ويسبب ل  خسائر كبيرة. وخ ص عودة ل قول "من أه  عناولن المرح ة القادمة، هي الناال والعمل 

 المناجي والماني قبالة الحكومة، من أجل تنفيذ إحيح لجمش السالح".
ماالاا من جاة أخرى طالب  زعبي ر ساء الس طا  المح ية العربية بوقف كل تعامل مش ال رطة و  اف

أسبوعا لتع ن عن خطة وااحة وجدية لجمش السالح، ث  رماالاا ثالثة أ ار لتنفيذ خطتاا. 
وأواح  أن اإلحزاب والس طا  المح ية م تزمون بالتعاون في كل ما يتع ح بجمش السالح. وقال  

إح رناا ستطالب بعرض هذ  الخطة ع ى الس طا  المح ية والقيادة العربية، بعد عط ة عيد الف
مبا رة. وتتفح زعبي مش عودة من ناحية المس ولية الذاتية، بقولاا رن كل أب وأ  مس ول عن تس ي  
اّل ف يعرفوا أن  قد يكون أداة الجرلمة القرلبة، وأن  سيسبب في قتل ابنا   السالح الموجود في بيت ، واف

 أو سجن .
ل ح الجنوبي ال يخ حمد أبو ع ى خ فية مس سل هذ  المعسي، تساءل رئيس الحركة اةسالمية ا

دعابس رلى "أين يسير مجتمعنا العربي وكيف لنا أن نوقف هذا التدهور الرَّهيب الذ  آل  رلي  
 أمورنا".

 6/5/2016، لندن، القدس العربي
 

 / أبريل الماضياإلعالمية في فلسطين خالل نيسان الحرياتانتهاًكا ضد  29: تقرير حقوقي .35
 22أفاد تقرلر حقوقي أن قوا  االحتالل اةسرائي ي ارتكب  :  دون مظ و خ، يوسف فقي  - را  هللا

 اعتداًء اد الحرلا  اةعالمية في الافة الغربية وقطاع ةزة؛ خالل نيسان/ ربرلل المااي.
وأ ار المركز الف سطيني ل تنمية والحرلا  اةعالمية "مدى" رلى أن االنتااكا  اد الحرلا  

 زة " اد تراجًعا" مقارنة بما كان  ع ي  خالل آذار/ مارس.اةعالمية في الافة وة
وقال مركز مدى )مركز ف سطيني ةير حكومي يعنى بالحرلا  اةعالمية(، رن عدد االنتااكا  

 ./ أبرللخالل نيسان 29رلى  / مارساعتداء في آذار 40)اةسرائي ية والف سطينية( انخفا  من 
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أن س طا  االحتالل "ارتكب  القس  اإلكبر" من مجموع وأواح التقرلر الإادر يو  الخميس، 
اعتداء(، فيما ب غ عدد االنتااكا  التي ارتكبتاا جاا   22)االعتداءا  التي سج   خالل نيسان 

 فقح. سبعة انتااكا ف سطينية في الافة والقطاع 
 5/5/2016، قدس برس

 
 ل منذ شهرينالفلسطينية لإلفراج عن طفل معتق السلطةمنظمة حقوقية تدعو  .36

أعرب  "المنظمة العربية لحقوق اةنسان في برلطانيا" عن بالغ ق قاا ب أن استمرار جااز : لندن
اإلمن الوقائي التابش ل س طة الف سطينية في مدينة ناب س في اعتقال الطفل أحمد طالب عبد الكرل  

 عاما( منذ بداية آذار)مارس( المااي. 17طالب حج حمد مسكاو  )
ع ى ذمة المحافظ هو اعتقال ردار  تمارس   االعتقاللمنظمة، في بيان لاا يو  الخميس، "أن وبين  ا

واةفراج بيد المحافظ بعيدا عن رقابة  االعتقالأجازة أمن الس طة ب كل واسش، يكون في  قرار 
 ".لالعتقالالقااء، وي حر  في  المعتقل من حق  العرض ع ى النيابة و توجي  تامة ل  كمبرر 

وقال  المنظمة: "الطفل أحمد مسكاو  مازال ع ى مقاعد الدراسة في الإف الحاد  ع ر، ومنذ 
اعتقال  وهو متغيب قسرًا عن مقاعد دراست ، وهناك خ ية كبيرة لدى عائ ت  من انتااء الفإل 
كمال  وما يترتب ع ي  من اياع عام  الدراسي بالكامل"  .الدراسي دون أن يتمكن من االلتحاق ب  واف

وحذر  المنظمة "من عواقب استمرار اعتقال الطفل أحمد لما في ذلك من أارار كبيرة ع ى حالت  
النفسية انخذة في التدهور لوجود  بعيدًا عن والدي  لاذ  المدة الطول ة، وفي أجواء ال تتناسب ع ى 

 اةطالق مش سنة كطفل".
م ة عن استمرار اعتقال أحمد، حيث أن وحم   المنظمة "رئيس الس طة الف سطينية المس ولية الكا

اعتقال  باذ  الإورة التعسفية مخالف ل قوانين الداخ ية والدولية وطالب  رئيس الس طة رلى اتخاذ قرار 
 فور  باةفراج عن "، وفح البيان.

وكان تقرلر سابح ل منظمة، قد ذكر أن أجازة اإلمن الف سطينية اعتق   العا  المااي واستدع  
 طالبا. 422إحفيًا، و 68طفال، و 27امرأة، و 25مواطنا ف سطينيا منا   1715قرابة 

ويظار التقرلر الذ  إدر في آذار )مارس( المااي، أن الغالبية العظمى ممن اعتق وا أو استدعوا 
معتقال منا  تعراوا لتعذيب وح ي، أة با  لدى  37ه  أسرى محررون من سجون االحتالل، وأن 

 لعامة.جااز المخابرا  ا
 5/5/2016، قدس برس
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 لمواجهة البطالة بغزة مشروع"مطبخنا غير"  .37
في مسعى لتحسين دخل أسرتاا التي تعيل في قطاع ةزة تح  الحإار اةسرائي ي، أط ق  

 الف سطينية إابرلن السنونو م روعا جديدا باستخدا  رمكانيا  بسيطة.
 اةنترن ،أنواع المأكوال  وتبيعاا عبر استخدم  إابرلن مطبخ منزلاا الخاص لتإنش في  مخت ف 

وقد القى الم روع الذ  بدأ تح  عنوان "مطبخنا ةير" رقباال كبيرا من الزبائن في ةزة بعد أربعة 
  اور من رطالق .

عد وتبيعاا بأسعار معقولة. وت   ،تحرص إابرلن ع ى انتقاء أجود أنواع المكونا  اإلساسية لوجباتاا
من سكان ةزة بالرة  من أناا ال تخ و  %80نجاة من البطالة التي تطحن الم ارلش الإغيرة طوق 
 من العوائح والتحديا .

 5/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 جون لهاويرو    "إسرائيل" يزرون طلبة أردنيون  .38
قال  إفحة "رسرائيل تتك   بالعربية"، التابعة لحكومة االحتالل، رن "بعثة بعثة طالبية أردنية، 

سرائيل، في رح ة قا  بتنظيماا مركز الدراسا  اةسرائي ية في عّمان الذ  يعمل ع ى وإ   ر
 التواإل بين ال عبين اإلردني واةسرائي ي"، وفقا ل إفحة.

ونق   الإفحة بيانا إادر عن وزارة التعاون اةق يمي اةسرائي ية، ذكر  في  أن "البعثة الطالبية 
 ارة التعاون اةق يمي ومركز مو ي  دايان التابش لجامعة تل أبيب".اإلردنية تزور رسرائيل، كايفة وز 

وأواح البيان أن ط بة البعثة التقوا نائب وزلر التعاون اةق يمي أبوب قرا، ومدير عا  الوزارة ها   
 حسين.

وزار الط بة اإلردنيون مدينة القدس المحت ة و"تل أبيب" المحت ة، وةور اإلردن المحتل، متفقدين 
 ارلش م تركة بين الحكومتين اةسرائي ية واإلردنية، مثل مركز عيدان لألبحاث التكنولوجيا.م 

أيا  ل  أستطش  أربعةوزع  البيان أن رحدى الطالبا  اإلردنيا  قال : "عندما قالوا لي )رسرائيل( قبل 
يو  ال عالقة ل  حتى اةإغاء لاذ  الك مة، وكأنني أدرك اليو  أن ما قد قيل لي عن رسرائيل حتى ال

 بالواقش".
ونق   الإفحة ع ى لسان طالب أردني آخر قول  رن "أعااء البعثة تع موا عن مجاال  مخت فة 
 قاب ة ل تعاون بين الب دين، خاإة في مجال الزراعة الذ  ي كل مجاال رئيسيا في االقتإاد اإلردني".
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حتالل ستعمل ع ى "تخفيف رجراءا  ها   حسين مدير عا  الوزارة اةسرائي ية قال رن حكومة اال
منح تأ يرا  الدخول رلى رسرائيل ل مواطنين اإلردنيين؛ وذلك باد  تسايل قدو  بعثا  مماث ة أخرى 

 وزوار أردنيين رلى رسرائيل، ليكت فوا وجااا الحقيقي".
رننا نتعاون اليو  وقال نائب الوزلر قرا: "رسرائيل تعتبر المم كة اإلردنية الاا مية ح يفة رئيسية لاا. 

في مجاال  متعددة مناا الزراعة واالقتإاد والبنية التحتية، وأنا م تز  بتعميح هذ  العالقا  وبدفش 
 الم ارلش واإلن طة الم تركة رلى اإلما  لإالح ب دينا".

في حال إح الخبر  -بدوره ، عّبر نا طون عن ةابا  ال ديد تجا  الط بة اإلردنيين الذين ذهبوا 
يث  كك عدد منا  في إحة الخبر من أساس ؛ نظرا لعد  ذكر الإفحة اةسرائي ية عن ح -

 الجامعة التي يدرس فياا الط بة.
ال يت  اختيار هكذا طالب أردنيين، رال بعد التأكد من طول ذيل  اإلردنأسامة مطير قال: "ل ع   في 

 سو  القي ".الخيانة"، متابعا: "ال يحتر  دولة الكيان المحتل رال )..( مم
وأاا  عإا  القااة: "طيب ليل ما نزلتي تعرفتي عالناس العوا  الموجودين بال ارع، بس 
 احكي ا  أنا عربية أنا مس مة و  وفي رد الفعل ةسرائيل الحقيقية، كل ال ي تعام تي معا  ممث ين".

ك بطرلقة مقرفة هيا جربوع قال : "تإحيح ل مع وما  المقرفة ال ي سبح ذكرها في الخبر المحبو 
نجسة وهدفاا وااح، اسم  الكيان الإايوني .. مل دولة رسرائيل، اسم  جيل االحتالل .. مل 
الجيل اةسرائي ي، اسماا أرض مغتإبة.. مل مستوطنة، اسم  حائح البراق .. مل حائح 
ر المبكي، اسما  عرب اإلرض المحت ة .. مل عرب رسرائيل، اسم  حاجز .. مل معبر، اسم  أسي
، أبيب.. مل معتقل، اسماا حقوق ف سطينية .. مل مطالب ف سطينية، اسماا تل الربيش .. مل تل 

 المسميا  من الحاجا  ال ى لو ترسخ  ة ح في اإلذهان ستقتل أ  قاية".
 5/5/2016السبيل، عمَّان، 

 
 في كل بيت لبناني "إسرائيل""اإلنترنت":  ملفوقائع خطيرة في  .39

 اةعال ن ج سة لجنة إ بنانيين باستحقاق االنتخابا  الب دية واالختيارلة، فبرة  اناماك معظ  ال
واالتإاال  النيابية، امس،  ك  ، بما تامنت  من وقائش ورد معظماا في تقرلر مديرلة المخابرا  

 في الجيل ال بناني.
كاب" إفحة "فولس 15ةير أن النقطة اإلخطر التي تامناا تقرلر مخابرا  الجيل الم لف من 

ةير ال رعي"، هي المتع قة باكت ا  معدا  رسرائي ية مستوردة مبا رة من  اةنترن بعنوان "م ف 
في الباروك  اةسرائي يالتي بد  بإماتاا وااحة في م ف التجسس  اةسرائي ية ركة "سيراةون" 
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 ردارتاان يتولى ، اإلمر الذ  يعيد طرح س ال انك ا  الب د أمنيًا أما   ركة، معظ  م2009في العا  
ه  ابال رسرائي يون متقاعدون أماى معظما  خدمت  العسكرلة امن وحدا  ل تجسس التقني في 

 .اةسرائي يةق ب الم سسة العسكرلة 
وبينما كان ي خ ى أن تتج  اإلمور نحو رقفال الم ف قاائيًا، في ظل  باا  ل  تستثن أ  جااز 

رلى تعمي  التقرلر، الذ  واعت  مديرلة المخابرا ، ع ى أمني أو قاائي، فإن مبادرة قيادة الجيل 
النواب الم اركين في اجتماع ال جنة، أمس، واش النقال ع ى الحرو ، ورمى الكرة في م عب 

 القااء.
أما القااء المالي والعدلي، فيفترض ب  أن يستكمل ما أفإح عن  في ال جنة، أمس، من معطيا  

موقش المبادر فيستعيد م ف الباروك، ويط ب من  رلىأن ينتقل بحح بعض المتورطين، لكن اإله  
تحقيح تقني يقارن بين نوعية التجايزا  التي استخدم  سابقا وت ك التي إودر   رجراءالخبراء 
 م خرا.

والالف  لالنتبا  أن النائب العا  االستئنافي القااي سمير حمود أب غ لجنة اةعال ، أمس، أن 
حطة الزعرور قبل إدور القرار القاائي.. وأياًا قبل وإول المك فين التجايزا  فكك  في م

بالمامة، ما يعني وجود خرق في مكان ما )رما في "أوجيرو" التي ك ف  فرقاا بالمامة أو في قوى 
"داتا"  رلىاإلمن أو في الجيل الذ  كان مك فًا بالمساندة، بأرجحية االحتمال اإلول، استنادا 

 د اإلجازة اإلمنية(.اتإاال  يم كاا أح
 6/5/2016السفير، بيروت، 

 
 : السعودية تتماهى مع اإلسرائيلي"علماء المقاومة"مؤتمر لـقاسم في نعيم  .41

قد أمس في بيرو  بحاور ، الذ  ع  "االتحاد العالمي لع ماء المقاومة"من الم تقى الت اور  لر ا  
سالمية، مش  051أكثر من  فاًا لكل القرارا  التي تإف  باةرهاب، را "حزب هللا" خإية عربية واف

 ودعا رلى دع  االنتفااة الف سطينية ال عبية ومواجاة االحتالل اةسرائي ي.
 ارك في أعمال الم تقى مست ار مر د الجماورلة اةسالمية اةيرانية الدكتور ع ي أكبر واليتي 

عا  لالتحاد ال يخ ماهر حمود ووفود ال يخ نعي  قاس  واإلمين ال "حزب هللا"ونائب اإلمين العا  لر 
ندونيسيا وماليزلا وتركيا وف سطين وسورلا.  ع مائية من العراق ومإر وأفغانستان واف

مرا  التي تحاك من اإلعداء والذين يرلدون امنطقتنا حاليًا وبسبب الم  "ولف  واليتي النظر رلى أن 
رسرائيل قام  بإ غال " ار رلى أن . وأ"رلحاق اإلذى باةسال ، تمر بأإعب مرح ة في تارلخاا

 ."المس مين ببعاا  البعض واستطاع  أن تحقح المكاسب من ذلك
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سرائيل والسعودية واةرهاب لالم روع المعاد  ل  عوب ل  أربش دعائ : أمر "واعتبر قاس  أن  كا واف
سرائيل ا بكامب دايفيد، رن السعودية اليو  أكم   التحاقا". وقال "التكفير ، ولكن القيادة إلميركا واف

وم روعاا متماهي مش الم روع اةسرائي ي، وهي ل  تدع  مقاومة ال عب، وقد ك ف  م روعاا في 
 ."التطبيش وتس ي  الدفة ةسرائيل

وبعد ج سة أخرى بعد الظار تحدث فياا عدد من الع ماء من لبنان والعراق وأفغانستان ومإر 
قر  حزب "ار البيان الختامي الذ  أكد ع ى رفض استادا  وتركيا وباكستان والعراق، جر  مناق ة واف

ووإف  باةرهاب، ودع  االنتفااة الف سطينية ومواجاة عم ية تاولد القدس، ورفض استادا   "هللا
سورلا والعراق، كما دعا الم تقى رلى مواجاة اإلفكار المتطرفة والمت ددة والعمل لمواجاة كل أ كال 

 ةسالمية.اةرهاب والدفاع عن الوحدة ا
 6/5/2016السفير، بيروت، 

 
 تعتقل قيادًيا بحزب االتحاد الكبير التركي "إسرائيلوسائل إعالم تركية: " .41

ذكر  وسائل رعال  تركية يو  الخميس، أن س طا  اإلمن اةسرائي ية في مطار بن : بالل ااهر
 ةورلون الدولي اعتق   قيادًيا في حزب االتحاد الكبير في تركيا.

  الس طا  اةسرائي ية مإطفى دستيك فيما كان يستعد لمغادرة رسرائيل في مطار بن واعتق 
 ةورلون بعد زلارة  م   مساجد في القدس ومناطح أخرى في البالد.

وي ار رلى أن حزب االتحاد الكبير خاض االنتخابا  البرلمانية اإلخيرة في تركيا لكن  ل  يتجاوز 
  تيار القومي المعتدل ويحمل فكرا رسالميا.نسبة الحس . وهذا الحزب ينتمي ل

 5/5/2016، 48عرب 
 

 حل الدولتينمشروع : لن يكون هناك لقاءات رسمية مع "إسرائيل" ما لم توافق على تركي الفيصل .42
أكد تركي الفيإل، الرئيس السابح لجااز االستخبارا  العامة في السعودية : 21عربي -وا نطن

د  دخول بالد  في محادثا  مش رسرائيل، طالما ل  ت تز  بحل والسفير السابح في وا نطن، ع
 الدولتين، م يرا رلى أن حل م ك ة تنظي  الدولة يكمن في رزالة نظا  ب ار اإلسد في سورلا.

جاء ذلك في مناظرة نظماا "معاد وا نطن لدراسا  ال رق اإلدنى"، الخميس، بين الفيإل وال واء 
سرائي ي الجنرال يعقوب عميدرور، مست ار اإلمن القومي السابح المتقاعد في جيل االحتالل اة
 لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
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وقال ال واء اةسرائي ي رن هناك الكثير من ال قاءا  ةير الرسمية بين رسرائيل والسعودية، امن 
نوا محاوال  متعددة ل وإول لمإالح م تركة، والمساهمة في العالقا  مش الجيران، سواء كا

 ف سطينيين أ  سواه ، معتبرا أن  "ال يوجد بديل عن الحوار المفتوح".
من جانب ، أكد الفيإل عد  حإول لقاءا  رسمية ما ل  توافح رسرائيل ع ى حل الدولتين وااللتزا  

 ، داعيا لعد  البناء كثيرا ع ى هذا ال قاء.67بحدود الر
ى، لكن  لن يقو  بذلك ما ل  يت  توقيش اتفاقية وقال الفيإل رن  يتمنى أن يإ ي في المسجد اإلقإ

وأ ار رئيس االستخبارا   السال ، ومتوقعا عد  حإول ذلك في زمن ، بل في زمن أبنائ  وأحفاد .
 2006السعودية السابح رلى دعوة الرئيس اةسرائي ي السابح  معون بيرلز في م تمر دافوس عا  

يحإل ما ل  يت  توقيش اتفاقية السال ، ولن يكون سوى لقاء ل قائ ، رال أن الفيإل أجاب  أن هذا لن 
 عا ، داعيا ل اغح ع ى الطرفين ةتما  السال .

 6/5/2016، "21موقع "عربي 
 

 في األراضي الفلسطينية االستيطانترامب يؤيد  .43
اةسرائي ية أن المر ح الرئاسي في االنتخابا  اإلميركية  "يديعو  أحرونو "ك ف  إحيفة : بترا

من الحزب الجماور  دونالد ترامب بعث برسالة رلى رئيس الحكومة اةسرائي ية بنيامين نتنياهو، 
أع ن فياا دعم  ةسرائيل في مواإ ة بناء المستوطنا . وقال ترامب في رسالت  التي ن ر  

أنا أعارض الدعوة رلى تجميد البناء بالمستوطنا  ك رل مسبح "الإحيفة العبرلة، أجزاء مناا 
 ."تاحة المفاواا  بين رسرائيل والف سطينيينة
رسرائيل تتعرض رلى القإف بالإوارلخ، ول  تحظ أبدا بمعام ة مالئمة " وأاا ، حسب الإحيفة: 

من جانب دولتنا، هذا واش محزن جدا.. كان سيسرني ر ية محادثا  من أجل السال ، لكن الكثير 
السال  المتواإل وليس سالما إلسبوعين، يواإ ون من الناس يقولون أن هذا ليس ممكنا، أنا أقإد 

سيسرني رجراء مفاواا  سال  كاذ ، ". وتابش "بعد  رطالق الإوارلخ، سنرى رن كان ذلك سيحدث
 . "هذ  مفاواا  كل اإلوقا 

                              6/5/2016، الرأي، عم ان
 

  لنا أولوية رئيسية بالنسبةالتحاد األوروبي: التنمية االقتصادية الفلسطينية ا .44
يورو لدع   267,000القدس العربي: أع ن  الحكومة اليابانية تقدي  منحة جديدة قدرها  –را  هللا 
التي تعمل في مدينة أرلحا. وتعد هذ  الدفعة الثانية في رطار  "ل إناعة والتجارة FMH" ركة 
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التابش ل س طة الف سطينية لتن يح مدينة أرلحا  برنامج ال راكة االستثمارلة ل تنمية اةق يمية والت غيل
التابعة لالتحاد  "بيغاس"زراعيا وإناعيا. وت  تسيير المساهمة اليابانية عبر انلية المعروفة بر 

 اإلوروبي.
االتحاد اإلوروبي يساه  في تطولر المدن والمناطح الإناعية "وقال ممثل االتحاد رالف طرا : 

لقطاع الخاص الف سطيني. رن دع  مدينة أرلحا الزراعية الإناعية يظار كجزء من دعم  لتنافسية ا
 نجاح الجاود الم تركة بين االتحاد اإلوروبي واليابان والس طة الف سطينية.

وتعد التنمية االقتإادية الف سطينية أولوية رئيسية بالنسبة لالتحاد اإلوروبي وهي عنإر ما  في 
ستقرار المستقب ي. ويعتبر ذلك ماما تحديدا في سياق النمو بناء الدولة وامان االزدهار واال

 ."الطبيعي الف سطيني المتسارع
حكومة اليابان ت كر االتحاد اإلوروبي ةدارة "وقال سفير اليابان ل   ون الف سطينية تاكي ي اوكوبو: 

موال الارورلة برنامج ال راكة االستثمارلة ل تنمية اةق يمية والت غيل وفي الوق  نفس  لإر  اإل
ل مستثمرلن في مدينة أرلحا الزراعية الإناعية بدون ربطاء. وعبر عن سعادت  رزاء وجود  ركتين 
تعمالن انن في مدينة أرلحا الزراعية الإناعية بمساعدة من ال راكة االستثمارلة ل تنمية اةق يمية 

ية الإناعية التي تاد  لتنمية اقتإاد والت غيل. نرلد أن ن دد ع ى التزامنا تجا  مدينة أرلحا الزراع
 ."مستدا  مش تركيز ع ى الم ارلش الإغيرة ومتوسطة الحج 

 6/5/2016القدس العربي، لندن، 
 

 ن الدنبنهاء عهده بإنجاز يضاهي إنجاز تصفية إ: أوباما يريد موقع "واال" .45
س اإلمرلكي باراك ك ف  مإادر سياسية واستخبارلة رسرائي ية، أن الرئي: إالح النعامي - ةزة

 أوباما، بإدد  ن حم ة خاإة تاد  رلى تإفية قيادة تنظي  "الدولة اةسالمية" في العراق وسورلا.
ونقل المع ح العسكر  أمير بوحبول عن المإادر، قولاا رن أوباما "معني بإنااء عاد  بإنجاز 

 يااهي رنجاز تإفية زعي  تنظي  القاعدة أسامة بن الدن".
 ر  موقش "واال" اةخبار  إباح اليو ، أ ار بوحبول رلى أن هناك رجماعا داخل وفي تحقيح ن

 رسرائيل ع ى أن أوباما "اتخذ قرارا استراتيجيا بتحطي  قيادة التنظي  وتإفية كبار قادت ".
وتوقع  المإادر أن تحدث تغييرا  جوهرلة ع ى طابش العم يا  القتالية التي يقو  باا اإلمرلكيون 

 اق وسورلا من أجل تحقيح هذا الاد .في العر 
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وك ف  المإادر أن اإلمرلكيين يعكفون حاليا ع ى تدرلب المئا  من العراقيين والسورلين 
لمساعدتا  في القااء ع ى تنظي  الدولة، باةاافة رلى رهاناتا  القوية ع ى الدور الذ  ت عب  قوا  

 "البي مركة" الكردية.
ن باتوا معنيين بأن تسا  ارباتا  واربا  ح فائا  الغربيين وأواح  المإادر أن اإلمرلكيي

واإلكراد والعرب واإلتراك، في المس بقيادا  تنظي  الدولة، ع ى اعتبار أن "رنجاز هذا الاد  يمثل 
 وإواًل ل قااء ع ي ". التنظي المتط ب الرئيس الحتواء 

د، فإن الاربا  التي وجااا التحالف وبحسب التقديرا  اةسرائي ية، فإن ، وبخال  االنطباع السائ
 الدولي ل تنظي  نجح  في وقف انت ار ، ومس  ب كل كبير بمإادر تمول  .

 5/5/2016، "21موقع "عربي 
 

 تمهيد لعدوان جديد أمتبادل لكمات … غزة .46
 زايدة أبود. سفيان 

ا حدث قبل حدوث عدوان جديد ع ى ةرار م رمكانيةفي ةزة من  اإلهل عور بالق ح ال ديد لدى 
ال عور مبرر حيث تواج  ةزة عدوان كل عامين، والعدوان  اةحإائيةعامين تقرلبا. من الناحية 

كما هو معرو . وال عور مبرر الن المقدما  التي سبق  الحرب  ٤10٢كان في إيف  اإلخير
 را  االنفجارومبر . اإلنفاقاةسرائي ية في الك ف عن  الذرلعة أهمااما زال  قائمة، والتي  أسبابااو 

ما كان  ع ي  ع ية  أسوء اةنسانيةما زال  قائمة حيث الظرو   أياامن الجانب الف سطيني 
رلى ما خ فت  من دمار ل  يت  ترميمة  راافةا د بكثير مما كان ع ي   والحإارالعدوان السابح، 

 وجروح ل  ت تئ  بعد.
في المناطح  اإلمتاررائي ي لعدة مئا  والذ  ما زال قائما ناتج عن التوةل اةس اإلخيرالتوتر 

عابرة ل حدود ع ى ةرار النفح الذ  ت  اكت اف  قبل حوالي  رنفاقالف سطينية الحدودية بحثا عن 
بقذائف  استادا . وكذلك رد فعل فإائل المقاومة وخاإة حماس ع ى هذا توةل من أسبوعين
طالقالااون  في  ريجابيع ى عم اا الذ  يحرز تقد  النار، رسرائيل تدعي ان  من باب الت ويل  واف

 .اإلنفاقعم ية الك ف عن هذ  
قد تبدد الخو  من ان يتدحرج هذا التوتر رلى حرب رابع ، واالكتفاء  أخرى مش ذلك هناك عوامل 

 التالية: لألسباببتبادل ال كما  الخفيفة وذلك 
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 اإلمنيمش ةزة والواش  : حتى االن ال يوجد استراتيجية جديدة لدى رسرائيل في تعام ااأوال
استراتيجية ةير موجودة  أهدا مواجا  ستكون هي مواجا  ذا   أ والسياسي القائ  هناك. وبالتالي 

 ، هذا ال يعني ان ال يحدث تغيير في هذا الموقف في المستقبل.اإلنحتى 
كان  والتي  اإلنفاقمن  ٤10٢ن اثانيا: بعكس حالة الرعب والق ح التي كان  سائدة ع ية عدو 

 أكثرالتي تجع ا   التكن وجيةيدعون بأن لديا  الوسائل  اإلنمبرر كافي بالنسبة لا  ل ن العدوان، 
اطمئنانا. قد ال يكون هذا االدعاء إحيح وقد يكون جزء من الحرب النفسية لكي يقول لحماس كل 

لعدوان  اإلجواءء رسرائيل ال تاي اإلحوالفي كل  جادك  وتعبك  بدون فائدة، وقد يكون امر حقيقي.
 كما حدث في السابح. اإلنفاقواسش بسبب 

والبطولة  الكارثةاليو  ذكرى ما يسمون   اةسرائي يين،ومناسبا  لدى  أعيادثالثا: هذا ال ار هو  ار 
 الدولة، وهي ذكرى نكبتنا كف سطينيين. رعالنالقاد  ذكرى  اإلسبوعو 

خين ومناو ا  وتوجي  لكما  كما يحدث االن. رابعا: الحرب القادمة لن تكون متدحرجة وبعد تس
 ن عدوان جديد سيكون مباة  وعنيف بحيث ال يستمر طويال. هذ  هي اه   رسرائيلعندما تقرر 

 .٤10٢االستخالإا  من تقييما  لعدوان 
ةير معنيين باالنجرار رلى معركة في الوق  الحالي  اإلخرى خامسا: تقديراتا  ان حماس والفإائل 

حالة الاغح التي يعي اا قطاع ةزة  أهمااقد يتغير نتيجة لعوامل عديدة،  اإلمران هذا  كا ردرارة  
 واقتإادية. رنسانية أزما نتيجة الحإار وما يسبب  من 

ان ل  يحدث  يء ما خارج عن السياق فأن كال الطرفين سيكتفون بتوجي  الإفعا  دون  لذلك،
 جا   ام ة.التسرع في الذهاب رلى حد االنجرار رلى مو 

 5/5/2016، رأي اليوم، لندن

 
 .. هل اختفت حقًا؟!الفلسطينية "الهب ة" .47

 د. أسعد عبد الرحمن
 "الاّبة الف سطينية"تبجح رئيس الحكومة اةسرائي ية بنيامين نتنياهو في انونة اإلخيرة، متفاخرًا بأن 

نخفاض في وتيرتاا رلى: )جااز اإلمن العا  اةسرائي ي( اال "ال اباك"اعف  وخفت ، فيما عزا 
ع ى تحديد واعتقال ال بان الف سطينيين الذين  "ال اباك"تحسين قدرة االستخبارا  العسكرلة و

، راافة رلى االعتقاال  التي تنفذها أجازة اإلمن الف سطينية، "عم يا  منفردة"يخططون لتنفيذ 
لمدارس الف سطينية ةقناع الطالب والن ال اةعالمي الواسش ل س طة الف سطينية وأجازة اإلمن في ا

فرأى أن تراجش عدد العم يا  ال ي ير  "الدفاع"بعد  الخروج لتنفيذ عم يا  من ذلك النوع. أما جيل 
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الابول الم حوظ في "، فقيادة الجيل المس ولة عن الافة الغربية المحت ة تقدر أن "الاّبة"لخفو  
ر رلى انابال أو تراجش مناجي في الاّبة ال عبية، وما عدد العم يا  خالل اإلسابيش اإلخيرة، ال ي ي

 ."هو رال هدوء ما قبل العاإفة القادمة، والتي ستكون أ د وأعنف
بمحاورة الابال اةسرائي يين الستة المس ولين عن  "يديعو  أحرونو "من جاتاا، قام  إحيفة 

، من أجل تقيي  الحالة الراهنة س  كتائب تابعة لجيل الحرب اةسرائي ي تسيطر ع ى الافة الغربية
ةول "ل اّبة، والسبل الفعالة لمواجاتاا وقمعاا، فتحدث مس ول منطقة المجمش االستيطاني 

في قرى محافظة الخ يل، وتطرق رلى قرلة  "الاّبة")جنوبي الخ يل( عن كيفية قمش  "عتإيون 
فحإنا من أ  "ار:  ابًا نفذوا عم يا  خالل  ارلن ونإف ال  12التي خرج مناا  "سعير"

العائال  خرج ه الء، وقمنا بن اطا  اد عائالتا  فقح، في الوق  الذ  منحنا باقي العائال  في 
تعرف  العائال  ع ى اإلمر بسرعة، وكبح  كل من ". ث  أاا  زاعمًا متوهمًا: "القرلة تسايال 

  أحد الابال من أن الاّبة . لكن من أه  ما قيل في الحوار الم ار رلي  ما أكد"يتط ب اإلمر كبح 
عامًا يحم ون  13في جولتاا القادمة ستقفز عدة درجا ، واإلمر لن يعود رلى الوراء إلبناء "

التفجير في الحاف ة في القدس )الذ  وقش بعد تباهي نتنياهو(، أعادنا جميعًا ". ويايف: "سكاكين
 خالل االنتفااة الثانية.، في ر ارة ل عم يا  االست اادية "رلى بداية سنوا  اإللفين

 "عميرة هاس"وقبل أسابيش، استخدم  الكاتبة اةسرائي ية المدافعة عن حقوق اةنسان الف سطيني 
االنتفااة "ولربما أكثر ما أخ ا  أن أسمياا الحقًا: "، وأااف : "االنتفااة اليتيمة"عبارة 
. "االنتفااة الكبرى الثالثة"إبح لربما ت -رن توفر -. وأااف : لكن هناك عوامل عديدة "المغدورة

ومن جاتنا، ومن واقش الكتابا  اةسرائي ية، ن ير رلى هذ  العوامل، منوهين رلى أن أولاا هو: كون 
عامًا الذين تحدث عنا  الاابح( يتسيسون من عمر السابعة، ويإبحون  13ه الء ال باب )أبناء 

أن  ليس لديا  سوابح أمنية، اإلمر الذ  ي عّقد  مفعمين بالحياة السياسية، ومن إفاتا  17في سن الر
المسألة أما  اإلجازة اإلمنية اةسرائي ية. ول حظ المتابش ل إحافة اةسرائي ية أن معظ  الكتابا  

، "الذئاب المنفردة"، والحقًا أإبحوا يتحدثون عن ظاهرة "الذئب المنفرد"كان  تتحدث عن ظاهرة 
فردين، بل أإبح  ظاهرة ت مل قطاعًا واسعًا من جيل كامل، وقد فالمسألة ل  تعد مسألة فرد أو 

فقح، مش استمرار عد  معرفة أجازة اإلمن  "ذئب منفرد"، ال ظاهرة "الذئاب المنفردة" ك   ظاهرة 
 اةسرائي ي لاذ  العناإر وقيادتاا.

أو الدهس أو أ   أما العامل الثاني، فيعود رلى توفر السالح المستخد . فالمقاومون ي جأون ل سكين
قطعة معدنية قادرة ع ى اةيذاء، فااًل عن حاال  فردية تستخد  قنابل المولوتو  اد قوى 
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يستاد   "انتحارلاً "االحتالل )عسكرًا ومستوطنين(، ما ساه  بامتداح العمل، كون  ليس عماًل 
 المدنيين.

 ة المااية دخ   في أح اء في السنوا  الق ي "االستيطان"ولتجسد العامل الثالث في أن عم يا  
اإلحياء الف سطينية، وبالتالي با  المستوطنون يعي ون بين الف سطينيين، وال حاجة ل ف سطيني أن 
يسعى رليا ، كما أن االحتالل ال يستطيش بناء سور هائل في القدس القديمة، وال حتى في أحياء 

لمستوطنة الجديدة. وحتى العمارة نفساا قد القدس ال رقية، إلن العمارة بات  بجانب العمارة وبجانب ا
 تكون لف سطينيين ت  االستيالء ع ياا من جانب مستوطنين يمكن استادافا  بساولة.

أما العامل اإلخير الذ  ي حن بطارلا  الاّبة، فيكمن في تداخل الحياة في المجتمش االحتاللي 
ألف عامل( تعمل في مان  200 مامة )تب غ نحو "عمالة ف سطينية"برمت ، وبالذا  مش وجود 

مخت فة في أعماق المجتمش اةسرائي ي. وهذا اإلمر يعزز عدوى الخو ، حيث با  الخو  متباداًل، 
ذا ما توسع  الاّبة، فإناا قد تخ ح واقعًا يفتقد رلى  مما ين ر ال عور بال ك والخ ية من المجاول. واف

 اجرة )الغزو الوافد( والاجرة المعاكسة.اإلمان، تاركًا آثار  ع ى االقتإاد والسياحة وال
لقد استعيد  روح الناال الف سطيني عبر  ّبان ال يرهبون قوا  االحتالل، مثبتين ل دولة الإايونية 
)ول عال ( أن االستسال  ل عدوان واالحتالل ليس خيارًا، ماما طال الزمن وماما ة   التاحيا . كما 

ةّير  الإورة التي ظ م  الجيل الف سطيني الجديد واتامت  أن الر ية الجديدة ل  اب الف سطيني 
بالخنوع. فا الء انن، يقدمون حياتا ، مش أنا  يع مون س فًا أنا  حتى عندما يقتربون من الجند  أو 
المستوطن )وهما المستادفان(، فإن  سيط ح ع يا  النار، وأنا  رن ارتقوا رلى سدة االست ااد، أو رن 

يإال الرسالة ونقل الم عل رلى ةيره  من ه  جرحوا واعتق  وا، فإنا  يسامون في تغيير الإورة واف
 ال باب الف سطيني.

 6/5/2016، االتحاد، أبو ظبي

 

 جامعة بيرزيت... دالالت الزمان والمكان انتخاباتفوز "حماس" في  .48
 عدنان أبو عامر

 انتخابا وعد  رجراء أّ   2006ا  في اإلرااي الف سطينّية منذ ع االنتخابيةفي ظّل تعّطل العم ّية 
 انتخابا بين "فتح" و"حماس"، تبدو  االنقسا ت رلعّية أو رئاسّية أو ب دّية فياا بسبب أحداث 

الجامعا  الف سطينّية المقياس اإلكثر مإداقّية لمعرفة أوزان القوى السياسّية الف سطينّية. ولقد  اد  
نيسان/ربرلل فوز الكت ة اةسالمّية،  27ّفة الغربّية برمج س طاّلب جامعة بيرزل  في الا انتخابا 

مقعدًا، فيما حإ   "حركة  51مقعدًا من أإل  25اةطار الطالبّي لحركة "حماس"، بحإولاا ع ى 
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مقعدًا، وحإل "القطب الطالبّي الديموقراطّي" الّتابش ل جباة ال عبّية  21ال بيبة" الّتابعة لر"فتح" ع ى 
 آال  طالب. 9عدد المقترعين  مقاعد، وب غ 5ع ى 

وفي هذا اةطار، قال منّسح "الكت ة اةسالمّية" في جامعة بيرزل  ربراهي  جاك لر"المونيتور": "رّن 
سبب فوز الكت ة يعود رلى عم اا بين الطاّلب طوال عا  كامل، وتقدي  مج س الطاّلب بقيادتاا 

الكبير حول الكت ة وفوزها بأكبر  االلتفا أثبت   الكثير من الخدما  الجامعّية رلى الطاّلب، وهذا ما
القدس، وعد  تفرلقنا في  وانتفااةعدد من اإلإوا ، بجانب انحياز الطاّلب لخيار المقاومة 

اإلخيرة، العديد من  االنتخابا الخدما  الطالبّية بين اّتجا  وآخر. ولذلك، قا  بالتإول  لنا في 
نا طًا  30المحّجبا ، في ظّل اعتقال رئيس مج س الطاّلب والطاّلب المسيحّيين والطالبا  ةير 

 من الكت ة من قبل رسرائيل، ومالحقة الس طة الف سطينّية لنا طي هذ  الكت ة والتاييح ع يا ".
لقد  عر  "حماس" بأّن فوز رطارها الطالبّي يتجاوز جدران جامعة بيرزل ، رذ رأ  في تإرلح 

وز هو استفتاء ع ى برنامج المقاومة المسّ حة اّلذ  تتبّنا  اّد رسرائيل نيسان/ربرلل أّن الف 27رسمّي بر
القدس ودليل ع ى قّوة "حماس"، واعتبر رئيس مكتباا السياسّي خالد م عل في  النتفااةورسالة دع  

نيسان/ربرلل، أّن فوز "الكت ة اةسالمّية" رثبا  ع ى رلتفا  ال عب الف سطينّي حول المقاومة  28
سرائيل.واّد ا  لّتنسيح اإلمنّي بين الس طة الف سطينّية واف

، ما قّدمت  "الكت ة االقتراعل كتل المتنافسة اّلتي سبق  يو   االنتخابيةوكان وااحًا في الدعاية 
 اةسالمّية" من عرض لما تعتبر  رنجازا  "حماس" السياسّية والعسكرّلة.

، لكّن مس ولين فياا االنتخابا قيب ع ى خسارتاا في وفي المقابل، ل  تإدر "فتح" بيانًا رسمّيًا ل ّتع
عّبروا عن خيبة أم ا  من الازلمة، ومنا  عاو مج ساا الثورّ  سفيان أبو زايدة، اّلذ  تساءل في 

 نيسان/ربرلل قائاًل: ك  هزلمة متبّقية لكي تنتفض "فتح" ع ى ذاتاا؟. 27
نيسان/ربرلل رلى أّن نتائج  28نبيل عمرو في ومن جات ، أ ار المست ار السابح ل رئيس الف سطينّي 

بيرزل  ف ل لمنّظمة التحرلر الف سطينّية اّلتي تواإل الحديث عن استحواذها ع ى والء  انتخابا 
 ال عب الف سطينّي.

نيسان/ربرلل بت كيل لجنة  29وطالب عاو المج س الت رلعّي عن "فتح" ماجد أبو  مالة في 
 .لالنتخابا "فتح"  تحقيح ل بحث في أسباب خسارة

أّما وزلر اةعال  الف سطينّي السابح والقيادّ  في "حماس" يوسف رزقة فقال لر"المونيتور": "رّن فوز 
جامعة بيرزل  عالمة ع ى المزاج ال عبّي الف سطينّي العا ، إلّن الجامعة تعّد  انتخابا حماس في 

ترًا لقياس توّجاا  الرأ  العا  والناخب الف سطينّي. معقاًل ل حياة الديموقراطّية الجامعّية، وتعتبر ترموم
الفإائل الف سطينّية، رلى آفاق أوسش رق يمّية ودولّية، إلّناا  االنتخابا بنتائج  االهتما ولذلك، تجاوز 



 
 
 
 

 

 38 ص                                              3925 العدد:        6/5/2016 الجمعة التاريخ: 
  

م ّ ر ع ى أوزان الفإائل الف سطينّية، مش أّن ما حدث في بيرزل  يعكس عم ّية الوعي العا  
ث عن التغيير والجديد، بعد أّن فقد الثقة بالقدي  وبالكتل السياسّية اّلتي الف سطينّي اّلذ  يبح

 استحوذ  ع ى القيادة الف سطينّية وع ى أإوا  الناخبين لفترة طول ة".
يمكن قراءة فوز "حماس" في بيرزل ، انطالقًا من جاتي الزمان والمكان، فتوقي  الفوز يأتي عقب 

سرائيل اّد طاّلباا ونا طياا، حم ة اعتقاال  ومالحقا  أمنّية  كثيفة أجرتاا الس طة الف سطينّية واف
وع ى رأسا  رئيس مج س الطاّلب السابح سيف اةسال  دة س اّلذ  اعتق ت  رسرائيل في كانون 

 .2015اإلّول/ديسمبر من عا  
في عا   أّما عن المكان فإّن جامعة بيرزل  هي أقد  م ّسسة أكاديمّية ف سطينّية، تأّسس  كمدرسة

. أّما اّتجاهاتاا ففكرّلة ليبرالّية ال 1961، ثّ  ارتق  رلى ك ّية، وأخيرًا رلى جامعة في عا  1924
رسالمّية، ودأب  منّظمة التحرلر و"فتح" ع ى اعتبارها أحد معاق اا التارلخّية في ف سطين، وهذا العا  

 .2015عا  الدراسي السابح في أبرلل ، عقب فوزها في البانتخاباتااالثاني اّلذ  تفوز في  "حماس" 
وبدور ، قال عاو في الّ جنة المركزّلة لر"فتح"، الجس  القيادّ  اإلع ى في الحركة، لر"المونيتور"، 
أخفى اسم : "رّن هزلمة فتح في بيرزل  كان  متوّقعة، في اوء أّن طاّلب الجامعة حاكموا القيادة 

لحركة ال بيبة. ولألسف، لقد كان أداء الس طة الف سطينّية في السياسّية ل حركة وليس اإلداء الطالبّي 
الحالّية ةير موّفح من وجاة نظر ال ارع الف سطينّي،  االنتفااةاإل ار اإلخيرة، وتحديدًا منذ اندالع 

خإوإًا ظاورها كما لو كان  تعمل وكياًل أمنّيًا لإالح رسرائيل، مّما دفش بطاّلب الجامعة رلى 
 رنامج الس طة السياسّي وفتح لمعاقبتاما".التإول  اّد ب

ويمكن اة ارة رلى أّن السياسة التي اتبعاا عناإر "الكت ة اةسالمّية" في بيرزل  دون ةيرها من 
، حيث النتخابااالجامعا  الف سطينية، رّبما  ّك   حافزًا لبقّية الطاّلب ةير المنتمين رلى "حماس" 

الفكرّلة، فانخرط  فتيا  ةير  االتجاها ةير معاود ع ى بقّية أبد  الكت ة انفتاحًا حماسوّيًا 
 محّجبا  في فعالّياتاا ل عا  الثاني ع ى التوالي.

ولبدو أّن لر"الكت ة اةسالمّية" مبنى تنظيمّيًا متينًا، فرة  اعتقاال  قيادة الإف اإلّول من قادتاا 
مج س الطالب في بيرزل ، لكّن  ونا طياا وه  من كوادر حماس البارزلن، خاإة رئيس وأعااء

 الإفين الثاني والثالث رّبما أثبتا أّناما ال يقاّلن أهمّية، وبإمكاناما قيادة معركة  ديدة والفوز فياا.
ومن جات ، قال الكاتب والمحّ ل السياسّي الف سطينّي في الاّفة الغربّية سار  عرابي لر"المونيتور": 

أهّ  االنتخابا  اّلتي أ جرل  في الجامعة، ورّبما في تارلخ الحركة  بيرزل  ت ّكل رحدى انتخابا "رّن 
اةسرائي ّي منذ عا   االحتاللالطالبّية الف سطينّية، إلّناا جر  بين الكت ة اةسالمّية المحظورة من 
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، والمحاإرة من الس طة الف سطينّية، وبين ال بيبة الفتحاوّية اّلتي حظي  بدع  الس طة، لكّن 2000
 بيرزل   ّك   عمومًا تعبيرًا ف سطينّيًا عن الايح ال عبّي بالس طة وسياساتاا". انتخابا ائج نت

وأخيرًا، رّبما كان  "حماس" في ظّل المرح ة الإعبة اّلتي تعي اا في الاّفة الغربّية بحاجة رلى فوز 
نّية من الس طة بيرزل ، إلّن  قد يرسل رسائل رسناد رلى عناإرها اّلتي ت عر بالتاييقا  اإلم

سرائيل، فيما تإب خسارة "فتح" مزلدًا من الزل  ع ى نار خالفاتاا الداخ ّية، رة   الف سطينّية واف
حإولاا ع ى الدع  المالّي من الس طة الف سطينية، واإلرلحّية اإلمنّية التي ت عر باا في الافة 

ة أو رسرائيل، كما تتعرض الكت ة الغربية، بحيث ال تتعرض ل مالحقا  اإلمنية من الس طة الف سطيني
 اةسالمية.

 5/5/2016المونيتور، 
 

 حماس تحاول وضع خطوط حمراء .49
 عاموس هرئيل

الحرب  رنااءخطورة منذ  اإلكثرأحداث رطالق النار في حدود القطاع ر يو  أمس ر تعكس التإعيد 
طورا  في ةزة. إلول ل ت أخرى . ولكن هناك أهمية 2014بين رسرائيل وحماس في نااية آب  اإلخيرة

طالقالقذائف  رطالقمرة منذ الحرب يبدو أن الذراع العسكر  لحماس يقف من وراء  النار من  واف
في الميدان ل  تنت  بعد، لكن يبدو أن هذ   اإلحداثالسالح الخفيف ع ى قوا  الجيل اةسرائي ي. 

سرائي ي ل ك ف عن محاولة من حماس لواش خطول حمراء ةسرائيل ع ى خ فية جاود الجيل اة
 الاجومية التي حفرتاا حماس تح  الحدود رلى داخل المناطح اةسرائي ية. اإلنفاق

خالل أكثر من سنة ونإف بعد الجر  الإامد، عاد المتحدثون اةسرائي يون وأكدوا، سواء في 
والتوجياا  ل جيل أو عبر الميكروفونا ، نفس الموقف: حماس ت ق  من الجيل  اةر ادا 

ةسرائي ي اربة ل  يسبح لاا أن ت قتاا، لاذا فان حماس مرتدعة، وهي ليس فقح ال تط ح بنفساا ا
في حدود القطاع هو اإلقل منذ  اةجماليرلى داخل رسرائيل منذ انتااء الحرب، بل رن عدد الحوادث 

اإلمنية في  ةاإلجاز النار، فان  بإطالقالتنظيما  الس فية الإغيرة  أحدأكثر من عقد. وعندما يقو  
 حماس تبادر بسرعة رلى كبحاا.
بتإرلحا  رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد زلارت  أول  اإلخيرهذا التح يل ر الذ  كان تعبير  

عن  في نااية نيسان ر كان  إحيحة رلى أن أإبح  ةير إحيحة. رمز   اةعالنأمس نفح ت  
قوتاا النسبية مثل حقيقة أن النار  وأياا النار. رطالق أحداثحماس م خرا عن مس وليتاا عن 

القرلبة من الجدار ر أما  حي  اإلنفاقوجا  نحو قوا  الجيل اةسرائي ي التي تات  بالبحث عن 
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ر هذا ي ير رلى  اإلخيرال جاعية في  رق ةزة وفي منطقة كيبوتس حولي  التي اكت ف فياا النفح 
متواإ ة يمكن أن تحدث في  أحداثن خمس النار. ويإعب القول ر رطالقمس ولية حماس عن 

 يو  واحد دون أن يرةب المسيطر الوحيد في القطاع بذلك.
رن ما يحدث هنا هو لعبة ت ميحا  متبادلة بين الطرفين في محاولة مناما لواش ميزان الردع من 
جديد. وكما كتب هنا أمس فان حماس تعر  أن رسرائيل قد ك ف  عن نفح هجومي واحد، وترى 

القطاع وتسمش تإرلحا  حول الحل  أرااييت  بعااا ةربي الجدار في داخل  أخرى  عماالر 
وتدميرها، الذ  قد يإبح جاهزا خالل عامين. في هذ   اإلنفاقالتكنولوجي الكامل ل ك ف عن 

الظرو ، قيادة حماس متأرجحة بين التاديد المستقب ي وبين الخطر الفور . التاديد المستقب ي هو 
. والخطر الفور  يكمن في قرار المبادرة اإلنفاقرسرائيل من حماس ب كل مناجي ورقة  أن تسحب
تك ف حماس احايا كثيرة.  أخرى الذ  سيجر الطرفين بيقين رلى جولة عسكرلة  اإلمروالعمل، 

رابعة )الرإاص المإبوب، عمود السحاب والجر   رنسانيةوالمدنيون في ةزة سيواجاون كارثة 
 الإامد(.

 رطالق، لكن يبدو أن حماس تمتنش رلى انن عن الحس . اإلحداثجد لدينا إورة كام ة عن ال تو 
تحذيرلة وليس دعوة رلى حرب  ام ة. وفي الخ فية تقف المنطقة  ر ارةالنار من القطاع ما زال 

، حيث اتفح 2012وبين عمود السحاب في  2009العازلة اإلمنية بين الرإاص المإبوب في 
القطاع، في المنطقة  أراايطة مإرلة ع ى حح رسرائيل في الدفاع عن نفساا داخل الطرفان بوسا

متر ةرب الجدار. بعد عمود السحاب، بناء ع ى ط ب من مإر، وافق   500العازلة وحتى مسافة 
متر فقح. وال  ك أن هذا القرار قد سال ع ى حماس حفر  100رسرائيل ع ى تق يص المسافة رلى 

عم ية الجر  الإامد. وانن يبدو أن  رثناء فاا الجيل اةسرائي ي قرب الجدار نفح هجومي اكت 33
 متر. 100عمل الجيل في عمح  رحبالحماس تحاول 

، لكناا ال تستطيش الإم  ع ى التاديد اإلخيرةالمحتم ة في انونة  أعمالاا إلبعادرن رسرائيل مدركة 
 اك ظرو  الحياة التي تزداد خطورة في القطاع.ت  حفرها. وفي الخ فية هن رنفاقرذا اكت ف  وجود 

أن  أخرى رلى القطاع بعد أن تبين مرة  اةسمن أوقف الجيل اةسرائي ي نقل  اإلخيرفي ال ار 
 رعمارلذلك: توقف  عم ية  أخرى . وهناك تأثيرا  اإلنفاقحماس تستغل جزءا كبيرا من  في بناء 

يعتمدون ع ى البناء، حيث أإبحوا بدون عمل. هذ  آال  المنازل وتوقف عمل آال  الغزلين الذين 
 من  أناا أن ت سرع اندالع المواجاة العسكرلة القادمة. أسباب أياا

 5/5/2016هعرتس 
 6/5/2016، القدس العربي، لندن
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 االبتزاز عن طريق الجثث! .51
 جدعون ليفي

براهي المااي: مرا   اإلسبوعفاطمة وإالح ط  فقدا ابنياما في  رإاص في حاجز قتال بال واف
بحح من ا تباوا كحام ي سكاكين. إالح هو سائح سيارة عمومية  أخرى  رعدا ق ندية. في عم ية 

من قطنة والذ  ع ى مدى سنوا  كان ينقل جزارلن ومراقبي طرلقة الذبح من بني براك، أإبح أبا 
 ثاكال مزدوجا.

 تكفياا معانات  ومعاناة زوجت . . فاي تإم  ع ى تعذيب  أكثر. الرسرائيللكن مأساة إالح ال تكفي 
جثث اإلبناء رلى هذين الوالدين البائسين، ال يوجد تفسير  رعادةال يوجد تفسير لتإميماا ع ى عد  

 سوى سعي عدد من السياسيين ةرااء رةبة االنتقا  لدى ناخبيا .
ثث الداخ ي تت  حول مواوع ج اإلمنالمنافسة بين رئيس الحكومة ووزلر الدفاع ووزلر 

، باس  ال رطة والوطنية وم لدي  في ال يكود، ال أردانالف سطينيين. وقد وإ   رلى ذروتاا: ج عاد 
المإطنعة، يعيدها. وبنيامين نتنياهو يأمر بعد   اةنسانيةالجثث. وزلر الدفاع باس   بإعادةيقو  
ثة من دهس في . جاإلموا ثالجا   ردارةإالحية  اإلسبوع، وقد أعاد لوزرائ  في هذا أعادتاا

أول أمس. ومن حسن حظ  أن الجنود ه  الذين قت و  وليس ال رطة. وقد  أعادتااتم   "دولب"
 الجثة عاو الكنيس  أورن حزان. رعادةاحتج ع ى 

كما  أحيانامن أين هذا السوء؟ من أين هذ  ال يطنة تجا  عائال  ثك ى ااع عالماا؟ ق تل أبنا ه  
قد  لا  العالج الطبي وبقوا مست قين مثل الجيفة ع ى ال ارع. وبعد ذلك تقتل الحيوانا  الاالة ول  ي  

 ال يعيدون ل عائال  احتراماا وعزاءها ليت  دفن الجثث.
سراح  إلطالقتتإر  هكذا، بنفس القدر من االنحطال. لكناا تفعل ذلك في محاولة  أيااحماس 
سرائيلأسراها.  : رناا ال تمنح اإلموا كبيرة وال ترلد رفش  أن تفعل ذلك بذرلعة أناا ال ترلد جنازا   واف

من يتحول رلى بطل. وكأن هد  المنازل  أياانفساا فقح الحح في من يعيل ومن يمو ، بل 
ومإادرة تإارلح العمل من أبناء عائال  القت ى ال يكفي، فقد سقط  ع ى ر وسا  هذ  القاية 

 .أياا
 وأيااوارلر. جثث من حم وا السكاكين ومن دهسوا رن الجثث آخذة في االزدياد في الثالجا  والج

قت وا بال داع، رجال ونساء،  باب و ابا  قرروا مقاومة االحتالل بطرلقة  أة بيتا الم بوهين بذلك. 
 أياايائسة جدا، مإادرة جثثا  ر حتى ال نقول سرقتاا ر ال تزلد أل  العائال  فقح، بل هي تزلد 

تب ع ياا والرةبة في اال واةحبالالغاب  نتقا  في المناطح. وهناك الفتا  كثيرة تنت ر في المدن ك 
 ."أعيدوا لنا الجثث"
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من القمش في عد  أنسنة الف سطينيين من اجل استمرار السيطرة ع يا . في البدء  أخرى هذ  مرح ة 
 ل  تكن حياتا  تساو   يئا. وانن جثثا  كذلك. الحياة تعود رلينا وكذلك جثثا .

. مسموح تعذيبا  وه  أياان ليس  لا  حقوق وولدوا لكي يقت وا، ال توجد لا  م اعر الناس الذي
ال تناسبا . فأين ه  من الثكل؟  "آباء ثكالى". رن ك متي أيااع ى قيد الحياة أو أموا ، وبعد ذلك 

مر انباء الثكالى ه  نحن فقح، والثكل يخإنا وحدنا وكذلك اإلل  والحقوق. رن المجتمش الذ  ال ي
 م اعر احايا . وافهانةفي  يو  دون أن يتذكر موتا  ال يخجل من تحقير 

قت وه ، قت وه  ر لكن ع ى اإلقل ": اإلسبوعفي بي  العزاء في قطنة قال لي ع  القت ى في هذا 
. عندما ط ب معرفة مإير جثث أبناء "أعطونا الجثث. نحن ال نستطيش مواإ ة حياتنا بدون دفن

لمدنية في بي  ريل ت  طرد  من هناك. ما الذ  تفع   هنا أإال، سألو  قبل طرد . ا اةدارةأخي  في 
 وهذا إحيح، ما الذ  يفع   هناك أإال.

 5/5/2016هآرتس 
 6/5/2016، الغد، عم ان
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