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 بذريعة حيازتها سكينا  وانسحاب المنفَذْين واعتقال فتاة  طعنبعملية  ننتيْ مستوطِ إصابة : القدس .1

  ي  ن مسررررر و    ، أ   القررررردح الم   رررررة، مررررر  10/5/2016 ،وكالـــــة الـــــرأي الفلســـــطينية ل عـــــالمذكرررررر  
بجررا  جرراء  هنامرا مر  شبري شرابي  ف سر ينيي ، ارالقر   ، صراا  اليروا الثالثراء،اإسرائي ي ا ، أصريب 

 ي المكبر في مدينة القدح الم   ة.م  جب
" الهبري إ  مس و نة  هرض  ل  ه  في القدح وأصيب  بجرا  م وس ة، اهد 4040وشال موشع "

أ   ا مااجم اا م  شبي شابي ، وخالل انس اباما م  المكا   هنا مس و نة أخرى وأصابوها 
دم  الهالج ل مصاب ي  وذكر الموشع أ   واشا اإلسهاف هرع  إلى المكا  وش بجرو  االغة.

االهم ية، فيما  ا   ويق المن قة م  شبي شر ة اال  الل،  يث شاد  ان شار مكثف ل شر ة 
  والجيش ا ثًا ع  منفذي الهم ية.

شرروا  اال رر الل اع ق رر  ع ررى ، مرر  القرردح وعرر  الوكرراال ، أ  10/5/2016األيــام، رام هللا، وأورد  
ز "الرزعيا" الهسركري شررد مدينرة القردح أمرح ف ران ف سر ينية  اجز "زي يا" الهسكري القرير  مر   راج

" الهبرررري فقرررد وصررر   الف ررران الف سررر ينية إلرررى 0404وا سررر  مرررا نشرررر موشرررع " بذريهرررة  ياز ارررا سررركينا.
ال اجز الهسكري المخصص ل مارن والذي يفصي الهيزرية ع  جبي الزي و ، ولدى  ف يشاا  ا الهثور 

  اال رر الل إلررى اع قالاررا، وجرررى   ويرري الف رران الف سرر ينية إلررى ع ررى سرركي  فرري  قيب اررا مررا دفررع شرروا
 .اإلسرائي يةال  قيق لدى المخابرا  
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 تركز على تفاهمات حول الحراك السياسي في المرحلة القادمةع السيسي م عباس أبو ردينة: لقاء .2
وا االثني ، بي  شال النا ق الرسمي ااسا الرئاسة نبيي أبو ردينة، إ  القمة ال ي عقد  ي: القاهرن

المصري عبد الف ا  السيسي،  ا اال فاد م   الرئيحم مود عااح، و  رئيح الس  ة الف س ينية
 خاللاا ع ى كثير م  القضايا وسوف يس مر ال نسيق خالل األسابيع القادمة  ولاا.

فيه عدن  ال قاء كا  مثمرا وهاما،  يث نوشش  أ ، اإلثني  وأضاف أبو ردينة في  صريح لر"وفا" يوا
شضايا أهماا: "ال فاهما   ول ال ركة السياسية في المر  ة القادمة سواء ما ي ه ق االماادرن 

 مج ح األم  ل ر  مشروع شرار  ول االس ي ا ". إلىالفرنسية، أو  وشي  الذها  
نجا اا دو  أ  ن خ ى ع ى اإل الد ع   قنا  عااح وأوضح أ  أكد ع ى دعا الماادرن الفرنسية وا 

 مج ح األم  أو إلى أي منظمة دولية في القري  الهاجي. إلىي الذها  ف
األوضاع في  إلىوأشار أبو ردينة، إلى أ  القمة ال ي عقد  في شصر اال  ادية الرئاسي   رش  

ش اع غزن، وضرورن الهمي ع ى و دن الصف الف س يني والهربي في كافة المجاال  دعما ل قضية 
اة ال  ديا  ال ي   هرض لاا القضية الف س ينية ن يجة األوضاع الهربية الف س ينية، وذلك لمواج

 الم و رن  اليا.
 9/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تدشن لتحركات مصرية وعربية بمجلس األمنعباس للقاهرة ": زيارة األهرامالشوبكي لـ"بوابة  .3

جمال الشواكي  ومندوباا الدائا االجامهة الهربية د.كشف سفير ف س ي  لدي مصر : ربيع شاهي 
 ال ي يقوا باا إلى مصر  اليا.. لر"بوااة األهراا" ع  مالاسا  زيارن الرئيح م مود عااح "أبو ماز "

وشال إناا  أ ي في إ ار المشاورا  المس مرن بي  الب دي ، وكشف ع   ر ياا   جري لهقد اج ماع 
م  لوضع  د لسياسا  ألمج ح ا ع ى ورن خ ة   رك لهرض مشروع شرار ل جنة الوزارية الهربية لب

االس ي ا  وجدولة إنااء اال  الل لدولة ف س ي . كما كشف ع   ر ياا  شال إناا  جري لهقد 
 اج ماع بي  الرئيح الف س يني ورئيح المك   السياسي ل ركة  ماح خالد مشهي.

القاهرن مع مي  الهاا ل جامهة الهربية ووزير الخارجية وكا  الرئيح الف س يني شد اس اي لقاءا ه ا
الرئيح عبد الف ا  السيسي صاا  اا اهقد شمة مع مسامح شكري ومدير جااز المخابرا  أمح، ويخ 

راضي الف س ينية ع ى ضوء خ ط االس ي ا  ألوضاع ااأليوا "اإلثني " الس هراض   ورا  ا
 ا  ي  الهربية واإلش يمية والدولية.الس ع ىوال اويد اإلسرائي ية وال  ركا  

وأكد الشواكي أ  هذه الزيارن  أ ي في إ ار ال شاور المس مر مع مصر وشياد اا في ظي الهالشا  
بي  الرئيسي  والشهبي ، وكذا في ظي رئاس اا ل جنة المهنية ام ااهة ال  ركا  اشأ  القضية 
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 إنااء د لسياسة االس ي ا  وجدولة  م  لوضع  ي لاا لوضعألالف س ينية وعضوي اا امج ح ا
 لدولة ف س ي . اإلسرائي ياال  الل 

م ، أشر السفير ألوعما إذا كان  هناك   ركا  جديدن في ا جاه مهي ، بخاصة م  خالل مج ح ا
م  لوضع  د ألالشواكي بذلك، الف ا إلى مساٍع وجاود لهرض مشروع شرار جديد ع ى مج ح ا

نااء اال  الل لدولة ف س ي .لسياسا  وخ ط االس ي ا  ا  إلسرائي ية وا 
م ، أفصح ألوعما إذا كا  هذا المشروع سي ا ال داول اشأنه لكي   ولى مصر عرضه ع ى مج ح ا

السفير ع  أ  هناك مشاورا  لهقد اج ماع شرياا ل جنة المهنية ام ااهة القضية الف س ينية ال ي  ضا 
قوا بب ورن خ ة ال  رك الهربية وفقا ل ك يف القمة لاا، دول، ااإلضافة إلى الجامهة الهربية س  4

 م  في وش  ال ق.ألومناششة مشروع القرار الذي سيهرض ع ى مج ح ا
و ول مصير الماادرن الفرنسية وما إذا  جمد    ك الجاود اهد اع راض إسرائيي ع ياا، أكد الشواكي 

   وهي مامة ل غاية. أ  الجاود الفرنسية ما زال  م رو ة ع ى  اولة المناششا
وفي شأ    ورا  م ف المصال ة الف س ينية وهي سيكو  ضم  أجندن ماا ثا  الرئيح أبو ماز  
االقاهرن، شال السفير الف س يني إ  هذا الموضوع ي ظى ااه ماا كبير م  جان  القيادن الف س ينية 

ارية اشأ  عقد لقاء في وهناك مشاورا  ج 2014، ثا  جدد في 2011وفقا لال فاد الذي جرى في 
الدو ة بي  الرئيح أبو ماز ، واألخ خالد مشهي رئيح المك   السياسي ل ركة  ماح، لا ي  دد 
موعده اهد، وسينظر في مواص ة الخ وا  ل نفيذ ما  ا اال فاد ع يه م  شبي إلنااء االنقساا 

جراء االن خااا  الهامة.  و شكيي  كومة ان قالية وا 
 9/5/2016، األهرام، القاهرة

 
 سلطة الفلسطينية تنوي الدفع بمزيد من قواتها األمنية في مناطق الضفة الغربيةقدس العربي: الال .4

الدفع االمزيد م  القوا  األمنية  الف س ينية غزن: كشف  مصادر ف س ينية م  هة، ع  عزا الس  ة
ووفق وكالة "شدح ن " الهام ة في مد  الضفة الغربية ال ي  خضع لسي ر اا األمنية الكام ة. 

الم  ية لألنااء، فإ  األمر جاء في أعقا  ال فاها اإلسرائي ي الف س يني المش رك، الذي جرى خالله 
 اال فاد ع ى  ق يص عمي الجيش اإلسرائي ي وعدا اش  اا المد  الرئيسية.

 ق يص عمي وأشار  الوكالة إلى أ  إسرائيي شد أع ن  عبر  صري ا  لمسؤولي  أمنيي  ع  عزماا 
جيشاا في المد  ال ي  خضع ل سي رن الف س ينية في أعقا  ما سم ه" النجا ا " ال ي  قق اا 
األجازن األمنية ال ااهة ل س  ة الف س ينية، و مكناا م  منع الهم يا  "الهدائية" ضد أهداف 

 إسرائي ية.
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 ة في أجازن األم  المن شرن وذكر  المصادر أ  شرار الس  ة الف س ينية بزيادن عدد عناصرها الهام
في المد  الرئيسية في الضفة يأ ي م  من  ق "ضاط األوضاع الميدانية و  بيق القانو ، إضافة 
إلى عزا أجازن األم  القياا ا مال  أمنية  س ادف م  وبي  ل هدالة". وذكر  المصادر أ  األجازن 

هيد   بيق القانو  واسط األم  و ماية األمنية  قق  خالل الف رن الماضية "نجا ا  كبيرن" ع ى ص
مقدرا  الموا ني . وأكد  أ  أجازن األم  إضافة ذلك  مكن  م  منع "الف  ا  األمني" و دهور 

 األوضاع الميدانية في المد  الف س ينية.
  10/5/2016القدس العربي، لندن، 

 
 تنا في إنهاء االحتاللشعبنا ودعم مسعى قياد لعذابات باالنتصارالحمد هللا: نطالب أوروبا  .5

شال رئيح الوزراء رامي ال مد هللا: "إننا ن ال  دول اال  اد األوروبي، ااالن صار لهذااا  : راا هللا
شهبنا، ودعا مسهى شياد نا الو نية في إنااء اال  الل اإلسرائي ي ع  أرضنا، واالع راف رسميا 

وعاصم اا القدح. كما ندعوها لمنع  1967بدولة ف س ي  المس ق ة كام ة السيادن ع ى  دود عاا 
 دخول اضائع المس همرا  غير الشرعية إلى أسواشاا".

وأضاف "إ  الهالا ك ه م ال  اليوا، ب  رك جاد وفاعي يناي الظ ا ال اريخي الذي ل ق االشه  
 الف س يني منذ عقود  وي ة وم ص ة م  الظ ا والقار والهدوا ".

 فال االيوا األوروبي، يوا االثني  براا هللا، ا ضور ممثي اال  اد جاء ذلك خالل ك م ه في اال  
األوروبي رالف  راف، وممث ي الدول األوروبية، وم افظ راا هللا والبيرن لي ى غناا، وعدد م  الوزراء 

 والمسؤولي  والشخصيا  الرسمية واالع اارية.
 9/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "أدوميممستعمرة "معاليه  إلى سويسريين برلمانيينكتل البرلمانية تدين زيارة ال .6

أدان  الك ي والقوائا البرلمانية يوا االثني ، زيارن عدد م  البرلمانيي  السويسريي  المن مي  : راا هللا
مهاليه مس همرن " إلىفو  سبنثال،  أريكاإلسرائي ية برئاسة  –مجموعة البرلمانية السويسرية  إلى

 .1967" المقامة ع ى أراض ف س ينية م   ة منذ الرااع م   زيرا  عاا أدوميا
وشال  إ  هذه الزيارن  أ ي في الوش  الذي أكد فيه المج مع الدولي اكافة مؤسسا ه وفي مقدم اا 

في جنيف ع ى عدا شرعية االس ي ا   األما الم  دن ومج ح  قود اإلنسا  الذي عقد مؤخراً 
، بي وكي شرارا  مج ح األم  والجمهية 1967 ي في األراضي الف س ينية الم   ة منذ عاا اإلسرائي

 الهامة لألما الم  دن ذا  الص ة، وا فاشيا  جنيف األربع وال ي لا  ه رف اشرعية المس همرا .
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 الشه  السويسري الصديق والبرلما  السويسري ال خاذ إلىوأضاف  الك ي البرلمانية "إننا ن   ع 
الخ وا  الهم ية ا ق هذه المجموعة وم  يدعماا ل  وشف ع  سياسة دعا اال  الل وال وا ؤ مهه 

 في عدا ا  راا القواني  والمواثيق الدولية ماما كان  الذرائع".
 9/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عاء والخميسرفح يومي األرب معبرمصر تقرر فتح : وزارة الداخلية في غزة .7

شال النا ق ااسا وزارن الداخ ية في غزن إياد البزا ع ى صف  ه اموشع "فيح بوك" إ  الس  ا  : غزن
 85المصرية أب غ اا اف ح مهبر رفح يومي األربهاء والخميح المقب ي ، وذلك اهد إغالد داا لمدن 

 يوًما.
 10/5/2016، وزارة الداخلية الفلسطينية

 

 حركة فتحمؤسسي  أحد بوصفه شرفاسليمان العباس يكرم  .8
م مود عااح أمح س يما  الشرفا )أبو  ارد( بوصفه أ د رئيح الس  ة الف س ينية كّرا : لند 

وأوفد الرئيح الف س يني شاضي شضان ف س ي   اآلااء المؤسسي  ل ثورن الف س ينية ول ركة "ف ح".
 مود الاااش إلى لند  ممثاًل عنه ل ق يد الشرعيي  ومس شاره ل شؤو  الدينية والهالشا  اإلسالمية م

الشرفا "وساا االس  قاد وال ميز" ع  مسير ه النضالية، وذلك في ا  فال في مك   المفوضية 
الف س ينية ا ضور السفير الف س يني البروفيسور مانويي  ساسيا  وعدد م  الشخصيا  

ا يأ ي في إ ار  كريا جيي اآلااء الاااش إ  منح الشرفا الوسا وشال الديب وماسية واإلعالمية.
المؤسسي ، و قديرًا لجاودها وع ائاا. وأشار خ ا  ال كريا إلى أ  الشرفا كا  نائاًا أول لرئيح 

 المج ح الو ني الف س يني.
  10/5/2016الحياة، لندن، 

 

 الشرطة في غزة تفرض على السائقين المخالفين أعماال  تطوعية .9
ية ال ااهة ل ركة  ماح في غزن ع ى السائقي  الف س ينيي ، الذي  فرض  وزارن الداخ : )أ.ف. (

ير كبو  مخالفا ، القياا اأعمال   وعية لمساعدن شر ة المرور بداًل م  فرض غرامة مالية ع ياا، 
وشال المدير الهاا لشر ة المرور في غزن، الهقيد عائد  ع ى أ  يبدأ   بيق ذلك األسبوع المقبي.

انح برح، إ  إدار ه "اع مد  برنامجًا جديدًا يقضي بإلزاا السائقي  المخالفي  ع ى  مادن، لوكالة فر 
ال ريق اأعمال   وعية لمساعدن شر ة المرور بداًل م   غريماا ماليًا". وأضاف "سيقوا السائقو  
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ااألعمال ال  وعية ع ى  نظيا  ركة المرور في اهض األماك  المزد مة أماا المدارح، واهض 
 السيارا  برفقة شر ة المرور لمدن ثالث أو خمح ساعا  في اليوا".مواشف 

وأوضح  مادن "يبدأ   بيق البرنامج م  ع األسبوع المقبي. وشبي أ  يبدأ المخالفو  االهمي ال  وعي، 
سيخضهو  لدورن  دريبية   ناول ال وعية  ول مخا ر  وادث ال رد والمخالفا  وشواني  السير". 

   لااسًا خاصًا يدل ع ى أناا م  الم  وعي . وسير دي المخالفو 
 10/5/2016الخليج، الشارقة، 

 
 حماس ترحب بمبادرة "المنظمات األهلية" إلدارة ملف الكهرباء بغزة .11

ر برر   ركررة  مرراح االماررادرن الصررادرن عرر  شرراكة المنظمررا  األه يررة ال رري  رردعو إلررى  شرركيي هيئررة 
 كي كامي.و نية إلدارن م ف الكارباء في ش اع غزن اش

ودعا النرا ق ااسرا ال ركرة سرامي أبرو زهرري إلرى وضرع هرذه الفكررن موضرع ال نفيرذ، مشريرًا إلرى أنره ال 
وبررّي  أبررو زهررري، فرري  صررريح صرر في، أنرره بإمكررا  أي لجنررة  عالشررة ل  ركررة م  قررًا اشررركة الكاربرراء.

. عمررر ك انررة أ  و نيررة إدارن الشررركة و  مرري مسررؤوليا اا، وشررد سرربق ل  ركررة فرري لقرراء الفصررائي مررع د
أكرررد  أناررررا ال  مررررانع أ    سررر ا سرررر  ة ال اشررررة فررري راا هللا م ررررف الكاربرررراء االكامررري ع ررررى أ     مرررري 

 مسؤولية عالج أزمة الكارباء و وفير ما ي زا مناا ل جماور.
وكررا  مرردير شرراكة المنظمررا  األه يررة فرري ش رراع غررزن أمجررد الشرروا دعررا أمررح األ ررد إلررى  شرركيي هيئررة 

 ر إلدارن م ف الكارباء في ش اع غزن.و نية صا اة شرا
 9/5/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الصهاينة وحلفاءهم يحاصرون غزة لتمسكها بالثوابت: بخان يونسخالل مسيرة لحماس  األسطل .11

شرررارك مئرررا  المررروا ني  فررري مسررريرن بخرررا  يرررونح جنرررو  ش ررراع غرررزن، دعررر  لارررا  ركرررة : خررا  يرررونح
أزمة الكارباء في ش اع غزن، وا  جاًجا ع ى دور الس  ة وال كومة " ماح"؛  نديًدا اال صار و فاشا 

 في األزمة ومسؤولي اا ع   دهور األوضاع اإلنسانية في ش اع غزن.
وشررال القيررادي فرري  ركررة " مرراح" وعضررو ك   اررا البرلمانيررة، يررونح األسرر ي، إ  هررذه المسرريرن  رررأ ي 

اء  رررداعيا  أزمررة الكاربررراء، مشرردًدا ع رررى أ  اسرر نكاًرا ل  صررار الرررذي ب ررا ذرو ررره اررا  راد البيرررو  جررر 
 الم وا ئي  في ال صار ل  يف  وا م  عقا  هللا.

ورأى أ  الصااينة و  فاءها ي اصرو  غرزن ل مسركاا االثوابر ، م اًمرا اال ر الل والسر  ة فري راا هللا 
 وال كومة االمسؤولية ع  االش راك في ال صار.
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اا والفصي بي  غزن والضفة، و رك  غزن ل واجه مصيرها"، وشال األس ي إ  ال كومة: "كرس  االنقس
م سائاًل: "لماذا لا  فكر الس  ة في الربط الثمراني ل كاربراء وعنردها لرا نكر  ا اجرة لهردونا أو لم  رة 

مر   161كما أشار إلرى أ  السر  ة  ررفض إمرداد غرزن بخرط   وليد الكارباء ال ي  ثقي كاهي شهبنا؟!".
ا رفررض السرر  ة ل جاررود ال ركيررة لرفررع  صررار غررزن اال رر الل، أو إمررداد م   ررة الكاربرراء االغرراز، عررادل

و وجه لال  الل اال أكيد ع ى رسالة ك ائر  القسراا ال ري أع ن ارا  دلياًل ع ى  ور اا في هذا ال صار.
 مؤخرا في غزن، "رفع ال صار أو االنفجار".

 9/5/2016المركز الفلسطيني ل عالم، 
 
 تصرف سيئ ومسيء بحصار غزةافطة تتهم عباس : وضع حماس يأبو شهال .12

 سبب  ياف ة كبيرن نصب اا  ركة  ماح في ش اع غزن منذ يرومي   ر اا مر  خاللارا الررئيح  راا هللا:
فيره م  ررشي  اأزمرة جديردن بري   الف س يني م مود عااح اال سب  ا صار ش راع غرزن ووفران األ فرال

 يدن ل مصال ة. ركة ف ح و ماح مما يادد فرص عقد لقاءا  جد
ا سر  مرا  وشال المسؤول في  ركة ف ح فيصي أبو شاال إ  "هذا  صرف سيئ ومسريء". وأضراف 

ال صررف م اولرة ل اررو  مر  المسرؤولية وم اولرة  ع ى لسانه أ  "هذا نشر  مواشع م  ية في غزن 
والفقررر  إللصرراد الرر اا اررالغير.  مرراح هرري المسررؤولة عرر  ش رراع غررزن وعرر  شررركة الكاربرراء والا الررة

 يهرف أناا هي ال ي   كا ش اع غزن". والجميع
ووصرررف أبرررو شررراال وضرررع الياف رررة ب صررررف ال يخررردا المصرررال ة الو نيرررة ويه  ارررا. وشرررال إ  "رفرررع 

  ماح برفضنا هذا الموشف". الياف ا  ضد الرئيح م مود عااح هي م اولة ل ارو  وسنب ا
مرري صررورن الرررئيح الف سرر يني م مررود و ضررع  مرراح وسررط مف رررد السرررايا فرري غررزن ياف ررة ضررخمة   

أ فرررال م ف مرررة وك ررر  ع يارررا "دماؤنرررا فررري  عاررراح ورئررريح وزرائررره رامررري ال مرررد هللا إلرررى جانررر  جثرررث
ورفه  الصورن اهد  نظيا مسريرا  ضرخمة ضرد عاراح   م ره مسرؤولية  صرار ش راع غرزن  أعناشكا".

  الشموع ال ي يسر خدماا أهرالي بنيرا أشقاء السب  الماضي م  رشي  3وش ع الكارباء عناا إثر وفان 
 غزن بديال ل كارباء المق وعة عناا مهظا الوش .

 10/5/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 مسلحة فلسطينية نوعية عملية 77أحبط القناة الثانية: "الشاباك"  .13

األمر    شرير إلرى أ  جاراز 2016شال  القنان اإلسرائي ية الثانية إ  المه يا  األمنية اإلسرائي ية لهراا 
عم يرة مسر  ة ف سر ينية نوعيرة، منارا خمرح عم يرا  ان  اريرة،  77اإلسرائي ي الهاا )الشاااك( أ راط 
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عم ية إ الد  34وساع عم يا  اخ  اف لجنود ومس و ني ، وعشر عم يا  لوضع عبوا  ناسفة، و
ة مماث رة، بينارا عم ير 239إ ارا   2015ووفقا ل قنان اإلسررائي ية، شراد عراا  نار ع ى أهداف إسرائي ية.

عم يررة إ ررالد  120عم يررة وضررع عبرروا  ناسررفة و 41عم يررة اخ  رراف، و 19عم يررة "ان  اريررة"، و 12
إ اررا   2013عم يررة ف سرر ينية جوهريررة، بينمررا شرراد عرراا  217إ اررا   2014نررار، فرري  رري  شرراد عرراا 

 عم ية فقط. 88أ اط الشاااك  2011عم ية، وفي  112 ا إ اا   2012عم ية، وفي  187
وع رررى صرررهيد مواجارررة الهم يرررا  المسررر  ة داخررري عرررر  الرررداخي اإلسررررائي ي، فقرررد أ ررراط الشررراااك فررري 
السنوا  الخمح األخيررن ثمراني عم يرا  خ  ر  لارا خاليرا مسر  ة  ااهرة ل نظريا الدولرة، و را اع قرال 

 ناش ا ف س ينيا في صفوف ال نظيا. 65
 10/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 عن اإلرهاب بمصر خبربصورة أبو عبيدة بعد نشر  سقطة مهنيةاللندنية" تقع ب الحياة": " 21عربي" .14

وشه  ص يفة ال يان ال ندنيرة فري سرق ة مانيرة اهرد نشررها صرورن ل نرا ق ااسرا ك ائر  القسراا الجنرا  
 الهسكري ل ركة  ماح أبو عبيدن برفقة مقا  ي  آخري  ع ى خبر اهنوا  "اإلرها  يهود إلى القاهرن".

لي ع ررى  جررا "الفضرري ة" فرري خ ررأ "ال يرران" ظاررور عاررارن "ك ائرر  القسرراا" اشرركي واضررح ع ررى ومررا يررد
 الهصاة ال ي ير دياا المقا  و  الظاهرو  في الصورن ع ى رؤوساا.

وهرذه الصرورن ل نرا ق ااسرا ك ائر  القسراا مر  الصرور الشرايرن لره فري أ رد المرؤ مرا  الصر فية  يرث 
فيررة" ذا  ال ررو  األخضررر ال رري  رردل ع ررى رايررة ال ركررة ذا  ال ررو  اع رراد شبرري أعررواا ع ررى ار ررداء "الكو 

 األخضر ثا   ول اهدها إلى ار داء كوفية ب و  أ مر.
وال يهرف ما إذا كان  "سق ة" ال يان  هبر ع  ا ااا ما   ل ماح االوشوف وراء هجوا   وا  الذي 

ارراألعيرن الناريررة خررالل  عناصررر ل شررر ة المصرررية اهررد مارراجم اا مرر  شبرري مجاررولي  8أودى ا يرران 
 ركوباا ا اف ة مدنية.

 9/5/2016"، 21موقع "عربي 
 
 قوى وطنية ترحب بقرار تحديد العالقة مع االحتالل وتدعو ألوسع مشاركة في فعاليات "النكبة" .15

ر بر  شيررادن القروى الو نيررة واإلسررالمية، فري بيررا  صرادر عناررا عقرر  اج ماعارا يرروا االثنرري ،  :راا هللا
جنررة ال نفيذيررة البرردء الفرروري ب  ديررد الهالشررة مررع اال رر الل، فيمررا دعرر  إلررى أوسررع مشرراركة فرري اقرررار ال 

وأكرررد  القررروى ع رررى ال مسرررك ال رررازا ا رررق عرررودن الالجئررري   فهاليرررا  ذكررررى نكارررة شرررهبنا الف سررر يني.



 
 
 
 

 

 12 ص                                              3929 العدد:        10/5/2016 الثالثاء التاريخ: 
  

" وفرري السررياد أشررار  إلررى أ  فهاليررا  "النكاررةا. ديررارها ومم  كررا اا ال رري شررردوا منارر إلررىالف سرر ينيي  
 .وفي كي مخيما  ال جوء والش ا  48س ن  ق في كي م افظا  الو   واألراضي الم   ة عاا 

واع بر  القوى سياسة بناء و وسيع االس همار االس ي اني في كري األراضري الم   رة امرا فيارا القردح 
هبنا وشالرر  القرروى فرري بياناررا إناررا  نظررر اكرري األلررا إلررى مهانرران شرر. الهاصررمة، جرررائا  ررر  ضررد شررهبنا

ور برر  القرروى اقرررار ال جنررة ال نفيذيررة االبرردء . الصررامد فرري ش رراع غررزن والم اصررر مرر  شبرري اال رر الل
الفرروري ب  ديررد الهالشررة مررع اال رر الل سررواء األمنيررة أو االش صررادية أو السياسررية  نفيررذا لقرررار المج ررح 

خاارررا  المجرررالح المركرررزي لمنظمرررة ال  ريرررر الف سررر ينية، كمرررا ر بررر  اقررررار ال كومرررة  رررول إجرررراء ان 
 الب دية والقروية وأهمية إنجا  ذلك م  شبي الجميع و  ديد موعد م دد إلجراء االن خااا .
 9/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 االحتالل يفّجر عبوة ناسفة جنوب قطاع غزة .16

ة فّجرررر  شررروا  اال ررر الل اإلسررررائي ي، مسررراء يررروا االثنررري ، عبرررون ناسرررف: زينرررة األخررررح -خرررا  يرررونح 
 اك شف اا ع ى  ول السياج ال دودي الفاصي جنو  ش اع غزن.

 اإلثني  يوا ااهة لجيش اال  الل شام  مساء وشال راصد ميداني لر"شدح برح"، إ  "و دن الاندسة" ال
ب فجيررر عبررون ناسررفة اك شررفاا ع ررى  ررول السررياج ال رردودي الفاصرري شرررد خررا  يررونح، جنررو  ش رراع 

،  الرة مر  ال رو ر المسر مر مرع شروا  1948األراضري الم   رة عراا و شاد  دود ش راع غرزن مرع  غزن.
اال  الل ال ي   وّغي اشركي مسر مر داخري أراضري الق راع، بذريهرة الا رث عر  أنفراد  همري المقاومرة 

 الف س ينية ع ى  جايزها   ضيرا ألي مواجاة شادمة بي  ال رفي .
 9/5/2016، قدس برس

 
 توطنْين طعن اقتل مس بمحاولةإدانة الطفل مناصرة  .17

شض  الم كمة المركزية اإلسرائي ية في مدينة القدح الم   ة، بإدانة ال في  الرأي: –القدح الم   ة 
 عامًا(، ام اولة  نفيذ عم ية  ه  لق ي مس و ني   و يازن سكي . 40أ مد مناصرن )

عمه  نفيذ عم ية  واع قي ال في مناصرن اهد ال امة ال ي وجااها له اال  الل ام اول ه برفقة اب 
أك وبر م  الهاا الماضي، أد  إلصااة  شري  األول/  ه  في مس و نة "اسغا  زئيف" في شار 

 مس و ني .
ال ه     فيق  امةوأ ار مق ع مصور ل  في مناصرن اع داء المس و ني  ع يه اقسون، اهد أ   ا 

 له،  يث اس شاد اب  عمه جراء دهسه م  شبي مس و   في المكا .
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لك نشر مق ع آخر لمناصرن خالل ال  قيق مهه م  شبي أ د ضاا  اال  الل،  يث  ا ان زاع كذ
 االع رافا  منه االقون ورغمًا عنه.

 10/5/2016 ،وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم

 
 : ال جديد في قضية ابنكمآرون نتنياهو لعائلة الجندي  .18

ن نياهو في مك اه امدينة القردح الم   رة مسراء  ال قى رئيح  كومة اال  الل بنيامي : القدح الم   ة
يررروا االثنررري ، والررردي الجنررردي الصرررايوني األسرررير لررردى ك ائررر  القسررراا فررري مهركرررة "الهصرررف المرررأكول" 

وذكر  القنان الهبريرة الهاشررن أ  ن نيراهو شرال لهائ رة شراؤول: "لسروء ال رظ، لريح هنراك  شاؤول آرو .
 شيء جديد في شضية إعادن جثة ابنكا".

شار  القنان إلى أ  عائ ة شاؤول أراد  مهرفة كافة ال فاصيي  ول مصير ابنارا، لكنارا اصر دم  وأ
 اأنه ال جديد  ول ذلك، مبينًة أناا  واص   مع المسؤولي  الهسكريي  ورئيح الوزراء ألجي ذلك.

 9/5/2016، المركز الفلسطيني ل عالم
 
 مةيعلون: إذا استمر إطالق النار من غزة فسنرد بصرا .19

وزيررر الجرريش اإلسرررائي ي موشرريه يه ررو ، شررال ، أ  9/5/2016موقــع صــحيفة القــدس، القــدس، ذكررر 
مسرراء اليرروا االثنرري ، أنرره فرري  ررال اسرر مر إ ررالد النررار مرر  ش رراع غررزن  جرراه الب رردا  اإلسرررائي ية فإنرره 

 سي ا الرد اصرامة وشون ع ى  ماح.
  فررال لق  ررى الجرريش "ع ررى  مرراح وارراشي ونق رر  إذاعررة الجرريش اإلسرررائي ي عرر  يه ررو  شولرره خررالل ا

 المنظما  اإلرهابية في غزن أ   فاا اأنه ع ياا أ  ال ي  دوا الجيش اإلسرائي ي وال جدوى م  ذلك".
وشررردد ع رررى أ  الجررريش سي صررردى لكررري م ررراوال  المرررح ارررالجيش واإلسررررائي يي . مبينرررا أ  ال صرررهيد 

 ور  لدى الجيش لكشف األنفاد.م  شبي  ركة  ماح جاء اسب  القدرا  ال ي    األخير
النروعي  وال فرود وجدد  أكيده ع ى ضرورن أ   واصي إسرائيي مواجاة ال  ديا  األمنية االهمي الجيرد 

 ع ى أعدائاا. كما شال.
أمح، أ  ع ى  ركة " ماح" ضاط شال يه و ، أ  ، 10/5/2016أبو ظبي، االتحاد، وأضاف  

د الصواريخ والقذائف  جاه أراضي اال  الل اشكي كامي ال دود مع إسرائيي ووشف كي عم يا  إ ال
ال فإناا "س كو  في ور ة". مشيرًا إلى أ  " ماح"  ه ا أ  م  غير المقبول الهودن ااألوضاع  وا 

. واع بر أ  إسرائيي  واجه الكثير م  ال  ديا  األمنية، 2014األمنية في جنو  إسرائيي إلى ما شبي 
ن األم  اقيادن وزارن الدفاع، الهمي ل  فاظ ع ى ال فود النوعي ع ى أعدائنا شائاًل: "إ  هذا ي زا أجاز 
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وع ى شدرن ال الؤا مع الوضع الم غير في المن قة". وأشاد االقدرا  ال ي  ور اا إسرائيي م  أجي 
 اك شاف األنفاد.

 
زة عن الجنرال ساميه: على "إسرائيل" أن تبادر بعملية عسكرية تتسبب بانهيار حماس وفصل غ .21

 سيناء
صرر يفة يررديهو  أ رونررو  عرر  شائررد المن قررة الجنوبيررة األسرربق فرري الجرريش اإلسرررائي ي الجنرررال نق رر  

ي مثي في عم ية عسكرية  ارادر غزن يوا  وف ساميه أ  ال هامي األمثي مع ال اديد القادا م  الق اع 
ه جزيررن سريناء، شبري إلياا إسرائيي   سب  فري انايرار  ركرة  مراح وفصري ش راع غرزن اكام ره عر  شرا

وأضراف "بردا واضر ًا أ  إسررائيي ان ابارا ال رردد وعردا  الذها  إلرى الهم يرة السياسرية مرع الف سر ينيي .
وضرررو  األهرررداف إارررا   روبارررا الرررثالث ضرررد  مررراح فررري غرررزن" وهررري عم يرررا  الرصررراص المصررربو  

 .2014، والجرف الصامد 2012، وعمود الس ا  2008
 9/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يتغير بتغير الحكومات في المستقبل قدإزاء الجوالن  "إسرائيل"بيلين: موقف  .21

شرررال وزيرررر القضررراء اإلسررررائي ي السرررابق يوسررري بي ررري  إ   مسرررك إسررررائيي امر فهرررا  الجررروال  السرررورية 
 الم   ة شد ي غير ب غير ال كوما  في المس قبي.

ر الخارجيررة، أنرره رغررا  أكيررد رئرريح الرروزراء وذكررر بي رري ، الررذي سرربق أ   قّ ررد أيضررًا منصرر  نائرر  وزيرر
أبريي/نيسررا  الماضرري فرري  17الررذي عقد رره  كوم رره يرروا -اإلسرررائي ي بنيررامي  ن نيرراهو فرري االج مرراع 

 عدا  نازل إسرائيي ع  المر فها ، فإ  ذلك شد ال يكو  م زمًا ل  كوما  المقب ة. -الجوال  الم  ي
" أ   أكيد ن نياهو عدا  خ يه ع  الجوال  ل سوريي      وأوضح في مقال له اص يفة "إسرائيي اليوا

أي ظرف م  الظروف ل  يكو  م زمًا ألي  كومة إسرائي ية شادمة إذا شرر  أ  ال نازل ع  الاضاة 
 سيكو  في مص  ة إسرائيي م  النوا ي األمنية والسياسية.

ار إسررررائيي عررردا ال نرررازل عررر  وشرررال يوسررري بي ررري  فررري مقالررره إ  ردود الفهررري الهربيرررة والدوليرررة ع رررى شرررر 
 الجوال  جاء  غاضاة ال سيما م  الواليا  الم  دن وألمانيا، في  ي  ال زم  روسيا الصم .

 9/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 والنيابة ترفض قترح عقد صفقة مع الجندي القاتلي العسكري  القاضي .22
ي، إليئرور أزاريرا، الرذي أعردا الشرايد عبرد بدأ  صاا  يوا اإلثني ، م اكمة الجندي القا ر: رامي  يدر

الف ا  الشريف في الخ يي، عندما كا  األخير مصراًاا ع رى األرض وغيرر شرادر ع رى ال ركرة، واش رر  
 القاضي الهسكري خاللاا ع ى النيااة الهسكرية والجندي ال وصي إلى  سوية.

ا الق ري غيرر الهمرد وا  رالد النرار وشدم  النيااة الهسكرية الئ ة ا ااا ضد الجنردي القا ري، شرم    ار
ا ريقرررة مخالفرررة ل ه يمرررا  إ رررالد النرررار فررري الجررريش، السررر وك غيرررر الالئرررق والكرررذ  خرررالل ال  قيرررق، 
واع بر  النيااة الهسكرية أ  كي ما يدعيره الجنردي غيرر صر يح، وال يمكر  ال هامري مهره كجنردي ذو 

 مصداشية.
إ  القاضرري الهسرركري، المقرردا رونرري  شررور، اش ررر   وشالرر  اإلذاعررة اإلسرررائي ية الهامررة )ريشرري  بيرر (،

ع ى النيااة الهسكرية وم امي دفاع الجندي القا ي ال وصي إلى  سوية، إال أ  النيااة رفض ، األمر 
الررذي اع بررره م ررامي الرردفاع أمررًرا مرر  النائرر  الهرراا الهسرركري، وأ  النيااررة   رراول   ويرري الموضرروع إال 

 ة في الم اكا.موضوع سياسي وليح شضية شانوني
وكررا  القاضرري الهسرركري شررال فرري ج سررة  قررديا الئ ررة اال ارراا إنرره  يبرردو أنرره  وجررد شاعرردن أدلررة مهينررة 
الر كررا  مخالفررة الق رري غيررر الم همررد ، و رراول ال خفيررف مرر  اال اامررا  اررالقول إ   شررون األدلررة ضررهيفة 

 دعاء .و جا الجان  الجنائي فياا يمك  أ  يكو  منخفضا أكثر مما ينس  له اال
 9/5/2016، 48عرب 

 
د مزاعم الجندي قاتل الشريفالقناة الثانية:  .23  فيديو جديد ُيفنِّ

: بثّرر  القنرران الهبريررة الثانيررة، ال ي ررة شبرري الماضررية فيررديو جديرردًا وصررف ه بررر "السررال  الوكرراال  -القرردح 
ى الشرا  "عبرد السري" ل مدعي الهاا الهسكري الذي سيثب  كذ  ادعاء الجندي الذي أ  رق النرار ع ر

 الف ا  الشريف" في نااية شار آذار الماضي، وهو م قى ع ى األرض ما  سب  ااس شااده.
وا سرر  القنرران فررإ  النيااررة الهسرركرية سرر قدا خررالل الم اكمررة أمرراا الم كمررة الهسرركرية فرري يافررا، فيررديو 

  كاذارة، مرا سريدعا آخر يوّثق ال دث ويثب  أ  الروايا  المخ  فة ال ي أدلرى بارا الجنردي سرااقا كانر
وأشررار  القنرران إلررى أ  الجنرردي خررالل اسرر جوااه فرري أكثررر مرر  مرررن كررا  يرردلي اشرراادا   إدان رره جنائيررًا.

مخ  فة، آخرها كا  أنره كرا  ينظرر ل شرا  الشرريف وشراهده ي ررك رأسره ويمرد يرده ع رى ن رو السركي  
 ا جاهه.ال ي كان  شرياة جدًا منه واش ر  مناا فهاًل فاض ر إل الد النار ا

ويظاررر الفيررديو الجديررد أ  هنرراك مسررافة كبيرررن برري  الشررا  الشررريف الررذي كررا  ال يقرروى ع ررى ال ركررة 
ومكرررا  السررركي ، وأنررره ال يقررروى ع رررى الوصرررول إليارررا و ناولارررا فررري يرررده، كمرررا أ  اّدعررراء الجنررردي ارررأ  
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يثبر  زيرف "مه ف" الشرا  كرا  من فًخرا مرا أثرار شركوكه بإمكانيرة وجرود شنب رة ع رى وسرط جسرده، مرا 
 اّدعاءا  الجندّي م  خالل الفيديو الجديد.

 10/5/2016، األيام، رام هللا
 
 الشرطة اإلسرائيلية تحذر أفرادها من حقن سامة .24

مر  نروع جديرد مر  الهم يرا ، يسر خدا  اإلسررائي ية رذر  شرر ة لرواء "شراي" : الرأي –القدح الم   ة 
 .م األفيه ف س ينيو   قنا    وي ع ى سموا ضد شوا  

ونصرف،  يرث  أسربوعم اولرة القيراا اهم يرة مر  هرذا النروع شبري  روالي  أعقرا وساد هذا ال خروف فري 
  ه  جندي بواس ة  قنة م يئة امواد ال نظيف. -عاما  15 - اول  ف س ينية 

ال ررادث المررذكور اانرره عثررر ا رروزن  أعقررا و ررا ال أكيررد فرري  قريررر اسرر خااري اعررده م ققررو الشررر ة فرري 
 رراجز شررر  "بيرر   إلررىعامررا ع ررى  قنررة مررع كرري وا رردن منامررا وذلررك لرردى وصررولاما  15 ف ررا ي  اهمررر

و س   قرديرا  الشرر ة فرا  المرادن فري ال قن ري  كانر  مزيجرا مر  مرواد  . 433 - ورو " في شارع 
 .األواني نظيف المرا يض ومواد  نظيف 

 10/5/2016، الرأي، عّمان
 
 "سرائيلإ"تتضاءل في  قراطيةو الديم رؤساء جامعات: .25

رؤسررراء الجامهرررا   أ االثنررري   أمرررح اإلسررررائي يةذكرررر  صررر يفة "مهررراريف" : الررررأي –القررردح الم   رررة 
 .اإلسرائي يعرضوا   ذيرا  خ يرن م  ال  ورا  الجارية في المج مع  اإلسرائي ية

يح فرري الكنيسرر  وال قرروا يررولي ادلشرر اي  رئرر أشررياشرا يررة الررذي و وشررارك الرؤسرراء فرري يرروا الثقافررة والديم
"مث نرا فري الكنيسر  مر  اجري ال  رذير  هرذا ال قراء ورد فيره: أعقرا الكنيس  وصاغوا بيانا مشر ركا فري 

الررذي وجررد  هبيررره فرري الخ ررا  الهرراا  األمررر، اإلسرررائي يةمرر  القضررا ال رردريجي والمسرر مر ل ديمقرا يررة 
  .األخروفي الهنف ال فظي وانهداا ال سامح  يال 

 ثقيف ال ال  ع ى القيا الديمقرا ية ضروري ل  د مر  هرذا القضرا،  "ن   ع ى شناعة اأ  :وأضافوا
يجررراد المجرررزأ مرررع ال فررراظ ع رررى ا  رررراا  اإلسررررائي يالمج مرررع  إجرررزاءل يررران مشررر ركة فررري كافرررة  أسرررح وا 
 كا ". أي اإلنسا 

لررئيح  اإلسررائي يةوشال البروفيسور بير ح لياا رئريح مهارد ال خنيرو  ورئريح لجنرة رؤسراء الجامهرا  
نشراد اسر نزاف الخ را  الجمراهيري  إننرا، اإلسررائي يغيرر جيردن فري المج مرع  أمرور"  دث  نيس :الك
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ل همرري فرري  وأعضررائهوال سرامح ال ررذي   رردهورا اصرورن م  رفررة، ي   ررع الجميرع اأنظررارها ن ررو الكنيسر  
 هذا المجال".

 10/5/2016، الرأي، عّمان
 

 لمواجهة العمليات الفلسطينية المسلحةروبوتا" تنتج " هيئة البرمجيات التقنية: موقع "إن آر جي" .26
  رردث موشررع "إ  آر جرري" عرر  أ  هيئررة البرمجيررا  ال قنيررة اإلسرررائي ية أن جرر   ررديثا "روبو ررا" ميرردانيا 
لمواجاررة الهم يررا  الف سرر ينية المسرر  ة ضررد الجنررود والمسرر و ني  اإلسرررائي يي ، وهررو مررزود امسرردح 

يسرر  يع  جرراوز ألغرراا فرري ال ريررق، ومصررما ع ررى االسرر دارن ، مرر  عيررار  سررهة م  يم رررا ، و 26غ رروك 
درجرررة، ويررر ا الررر  كا اررره عررر  اهرررد، وهرررو كفيررري امواجارررة  ررراال  ال ررروار  ال ررري يواجاارررا الجنرررود  360

وأشرررار الموشرررع إلرررى أ  هرررذا الروبرررو  مصرررما الش  ررراا بيرررو  أو مالجرررئ ي  صررر  بارررا  اإلسررررائي يو .
دف الق ري فري ال  ظرة ال ري ي سر ا فيارا القررار عر  اهرد، مس  و ، ويس  يع إ الد النار اا جاهاا با

كي وغراما، ومصما ع ى الق رال مر  مسرافا  شريارة، ومرزود بوسرائي سرمهية إلدارن  12 يث يب ا وزنه 
 عم ية   رير رهائ  بإجراء  وارا  مع الخا في  عبر شيادن الهم يا  اإلسرائي ية ع  اهد.
 10/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 1860الحروب والعمليات العسكرية منذ عام بتلوا قُ  ا  إسرائيلي جنديا   23,447": أمين الوطنيالت" .27

 68نشرررر  مؤسسرررة ال رررأمي  الرررو ني اإلسررررائي ية، امناسررراة ذكررررى ا ررر الل إسررررائيي الرررر: القررردح الم   رررة
ذي  لف سرر ي ، مه يرررا  إ صرررائية  ناولررر  فيارررا عررردد الق  ررى اإلسررررائي يي  مررر  مررردنيي  وعسررركريي ، الررر

 سق وا في مخ  ف ال رو  والهم يا  المس  ة وال فجيرا .
"مرردنيا" إسرررائي يا ن يجررة "عم يررا  مهاديررة"،  2,576وسررقط منررذ ا رر الل إسرررائيي لف سرر ي  و  ررى اليرروا 

 أجنبيا. 122ويشمي هذا الهدد 
، إضرافة سق وا فري أي رول/ سرب مبر الماضري 29إسرائي يا، بيناا  31و  ى اليوا  2015وش ي منذ أيار 

 مدنيا أصيبوا بجرا . 379إلى 
وعاد  مؤسسة ال أمي  الو ني في إ صائيا اا إلى ف رن الاجرن الياودية األولرى،  يرث ش ري منرذ عراا 

 "مدنيا" ياوديا خالل عم يا  "مهادية". 4,117 -وفقا لسجال  المؤسسة- 1860
والهم يرا  الهسركرية ال ري وشهر   جنديا ش  روا فري ال ررو  23,447وبين  اإل صائيا  اإلسرائي ية أ  

 و  ى يومنا هذا. 1860منذ عاا 
 10/5/2016، "21موقع "عربي 
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  %74.8 " واليهود يشكلون إسرائيل"مليون عدد سكان  8.5: اإلحصاء اإلسرائيلي .28
ـــرأي الفلســـطينية ل عـــالمذكرررر   ـــة ال اإلذاعرررة الهبريرررة، ذكرررر  صررراا  اليررروا ، أ  10/5/2016، وكال

م يررو ، وذلررك اهررد آخررر  8.5اإلسرررائي يي  الررذي  يهيشررو  فرري ف سرر ي  الم   ررة ب ررا  الثالثرراء، أ  عرردد
وأشررار  إلررى أ  عرردد اإلسرررائي يي   ضرراعف عشرررن مرررا ، منررذ إعررال  شيرراا مررا  إ صررائية  ررا إجرائاررا.

وبينررر  أ  الهرردد زاد منرررذ عيرررد االسررر قالل  .1948 سررمى بدولرررة "إسررررائيي" ع رررى أراضررينا الم   رررة عررراا 
 نسمة س ة وثالثو  ألف مناا ها م  القادمي  الجدد. ألفوالي مئة وثماني  السابق ا 
مك   اإل صاء المركزي اإلسرائي ي، نشر االثني ،  أ  ،10/5/2016، "21موقع "عربي وأضاف  

 عاما الماضية. 68مه يا  إ صائية، رصد خاللاا زيادن عدد سكا  إسرائيي ع ى مدى 
د  رررآالف، ثرررا ازدادوا اهرررد عررراا وا 806ي  فررري بدايرررة اال ررر الل كرررا  وذكرررر المركرررز أ  عررردد اإلسررررائي ي

مرر   %74.8، ويشررك و  6,377,000ألفررا، فيمررا يب ررا عرردد السرركا  الياررود  اليررا  182أو  %2.2برررنساة 
 مجموع سكا  إسرائيي.

 374مر  مجمروع السركا  داخري الخرط األخضرر، و %20.8ف سر يني يشرك و   1,771,000كما يهريش 
مياا الس  ا  اإلسررائي ية أ اراع الرديانا  األخررى ومر  غيرر المصرنفي  دينيرا، امرا يشركي ألفا مم   س

 م  مجموع السكا . 4.4%
ألررف  47ألررف  فرري مقابرري  195ب ررا  رروالي  2015وأشررار إلررى أ  عرردد المواليررد اإلسرررائي يي  منررذ أيررار 

 ألفا. 36شخص فارشوا ال يان، فيما ب ا عدد المااجري  
مررر  اليارررود فررري الكيرررا  اإلسررررائي ي ممررر  ولررردوا فررري  %75إل صررراء المركرررزي أ  وأظارررر  مه يرررا  ا

 .1948عاا  355الاالد، أو ما ي  ق ع ياا اال غة الهبرية " سااريا"، مقابي 
ألررف، هرري  100مدينررة وا رردن يب ررا عرردد سرركاناا  1948و سرر  اإل صرراء، فقررد كررا  فرري ف سرر ي  عرراا 

 14ألررف  100عرردد المررد  ال رري يب ررا عرردد سرركاناا أكثررر مرر   يافررا"، فيمررا يب ررا  اليررا–مدينررة " رري أبيرر  
ريشرو  لي سريو ، بي   كفرا،  ألف، هي القردح،  ري أبير ، 200مد  يفود عدد سكاناا  8مدينة، بيناا 

 أسدود، ن انيا، بئر الساع.
 
 اليمين يفقد اتزانهو  في "إسرائيل"... مستمرة والنجعاصفة تقرير:  .29

الجنررال يرائير غروال ، الهصر  األكثرر  ساسرّية  ركا  اإلسررائي يالمح نائ  رئيح األ:   مي موسى
في المج مرع اإلسررائي ي عنردما  رّذر مر   نرامي مظراهر  شراه   رك ال ري كانر  فري ألمانيرا النازّيرة شبري 
ساهي  وثمراني  عامرًا. ومرا كراد ين رق بارذا الكرالا،   رى ان  قر  ضرّده أكبرر جوشرة مر  شرادن اليمري ، 

ًا ااالع ررذار، وداعيررًة ال كومررة  ينررا آخررر إلررى إشال رره مرر  منصرراه. وأثررار كررالا غرروال  م الاررًة إّيرراه  ينرر
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سجااًل  ادًا شارك فيه رئريح ال كومرة اإلسررائي ّية بنيرامي  ن نيراهو الرذي وصرف الكرالا اأّنره " بخريح" 
 م  شيمة الم رشة وذكراها.

ا مع وزير الردفاع موشري يه رو  الرداعا  و    ضغط هائي م  جان  ن نياهو الذي خاض سجااًل  ادل
لغوال ، اض ّر نائ  رئيح األركا  ل فسير موشفره، موضر ًا أّنره لرا يقصرد ال شربيه بري  مرا يجرري فري 
إسرائيي والنازّية. ولك  ال وضيح لا يك  كافيرًا، ع رى األشري االنسراة إلرى ن نيراهو، الرذي يواجره مشراكي 

ا ّررزا  فرري م رريٍط مجنررو . ورأى الرراهض فرري  داخرري  كوم رره وفرري مهسرركر اليمرري ، وال يسرر  يع إبررداء
إعال  ن نياهو م  جديد إدان ه لكالا غوال  و شديده ع ى أ   هذا الكالا إهانة لذكرى الم رشرة، مجرّرد 

  وجيه ب شديد الاجوا ع ى الضااط.
اسري وواضح أ   إسرائيي  شاد في األشار األخيرن، مظارًا جديردًا أساسره ال نرافح بري  المسر ويلي  السي

والهسررركري ع رررى   ديرررد منظومرررة القررريا فررري المج مرررع اإلسررررائي ي. وي رررذّكر كثيررررو  ال م رررة ال ررري شرررّناا 
اليمري  ع ررى رئرريح األركررا  الجنرررال غررادي آيزنكررو ،  ينمرا اع بررر أ   "إفررراد مخررز  رّشرراش فرري جسررد 

سررررائي ّيي   ف رررة   مررري مقصرررًا، ال يه برررر ا ولرررة". وشرررد نررراشض شولررره هرررذا، دعرررونل كارررار المسرررؤولي  اإل
المس و ني  إلى  مي أس   اا   ى داخي المد  اإلسرائي ّية، لمواجاة  اال  ال ه  والردهح. واهرد 
ذلك، جاء الخالف  ول الموشف م  الجندي الذي أ  ق النار ع ى رأح جريح ف س يني في الخ يي، 

عمراًل بايميرًا. وان  قر  إذ اع بر شادن في الجيش، وكذلك وزير الدفاع موشي يه و ، أ   هرذه جريمرة و 
  ظاهرا  في إسرائيي  ضرها سياسيو  م  اليمي ،  نّدد ب صري ا  الهسكرّيي  ضّد الجندي القا ي.
وجاء  أشوال غوال  ل ف ح أوسع جر  عندما  ّذر م  المظاهر النازّية في الس وك اإلسررائي ي. وكرا  

الاوّيرررة، الرررذي  مارسررره عصرررااا   يقصرررد الررردعوا  الهنصررررّية ل فصررري فررري المس شرررفيا  والق ررري ع رررى
اسرر ي انّية، كمررا جرررى مررع الشررايد م مررد أبررو خضررير أو الق رري الجمرراعي، كمررا  رردث مررع  رررد عائ ررة 
الدوااشررة، والقائمررة   ررول. ولكررّ  هررذا ال  ررذير ي نرراشض مررع  صررّور اإلسرررائي ي عرر  نفسرره،  يررث هررو 

 شررراه أّي ضررر ّية. ولرررذلك، فرررإ    عنررروا  ال ارررارن و "نرررور لألغيرررار"، وهرررو الفريرررد فررري كونررره ضررر ّية ال
الجنو  أصا  شادن اليمي  عند مقارنة أفهال اهضاا اأفهال النرازيي ، مرا يقرود إلرى اع ارار ضر اياها 

 كسرًا لفرادن كوناا ض ايا.
وما إ  أناى ن نياهو في مس اّي ج سة  كوم ه األسبوعّية إدان ره لغروال ،   ّرى  البر  وزيررن الثقافرة، 

ل ه. وشال : "ال يجروز أ  يكرو  نائر  رئريح األركرا ، جرزءا مر   م رة نرزع الشررعّية ميري ريغف، بإشا
ع  إسرائيي، وأ  ُي قي في خ ا  رسمي كالمًا يضّر بإسرائيي وصور اا ومنه اا. ماّمة نائ  رئيح 
األركررا  االه مرراا بجاهزيررة الجرريش وا عررداده ل  ررر ، ولرريح ب رررداد أشرروال كاذاررة و شرربيه مرروا ني الدولررة 

 لنازيي . لقد  خّ ى كي  ّد وع يه االس قالة".اا
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وكا  الوزير ال يكودي، أوفير أكونيح، شد اع بر أ   أشوال غوال  "اائسة و   ق ضرررًا هرائاًل االدعايرة 
اإلسرررائي ّية فرري كرري أرجرراء الهررالا"، و الارره ااالع ررذار الصررريح وال راجررع عرر  ال شرربيه "المخيررف والاهيررد 

ير يوفال ش اين ح، ف مي ع رى غروال  شرائاًل: "لرو أ   ضراا ًا بر ارة عميرد   رّدث ع  الواشع". أّما الوز 
 ع ى هذا الن و، لُ رد فورًا م  الجيش".

ونال غوال  ال أييد م  اهض أوسا  المهارضة، خصوصًا م  "المهسكر الصايوني"، إذ شال زعيمه، 
سكا  شادن الجيش، أمر خ ير وغير مسبود". وفري نظرره،  اس ق هر سود، إ   "م اولة بّث الذعر وا 

فإ   نائ  رئيح األركا  "  ّدث ع  ظواهر مريضة في المج مع اإلسرائي ي، وأوضح أّنه لا يشرّاه مرا 
يجررري االنظررراا النررازي. إ    مرررال  المسرر وى السياسررري مسرررّ  ة بنررا قي  ورجرررال عالشررا  عامرررة ضرررّد 

 ضااط ال يس  يع أ  يرّد، مثيرن ل غض  وغير مناساة".
ررا عضررو الكنيسررر ، شرري ي ي يمرروفي ش، مررر  "المهسرركر الصررايوني"، ف م ررر  أيضررًا ع ررى ن نيررراهو،  أم 
ح الم رشرة األشرّد فظاظرة ن نيراهو، ي جرّرأ ع رى اّ اراا نائر  رئريح األركرا  ارال بخيح.  وشال  إ   "ُمربخّ 

 ".إّنه الجمي الذي ال يرى سنام ه. وهو يسك  بي ًا م  زجاج ويم  ك الوشا ة والبرودن
وال ظ المهّ ق ال زبي، يوسي فير ر، أ   ن نياهو بداًل م  مداوان الجرو ، نّفذ في غوال  عم ّيرة " أكيرد 
ش ي". وأوضح أ   ن نياهو ا اجة إلى مثي هذا الموشف، ألّنه يغازل اليمي  الم  ّرف مر  جارة، ويريرد 

شهارها اأ   كي م  ال يرشص ع ى ل نه مشبوه وما  ّدد االمال قة. أدي  الضّاا  وا 
ونظرًا أل   غوال  ال يس  يع الرّد ع رى رئريح ال كومرة ألّنره فري سر ك الهسركرّية، انبرر  والد ره، وهري 

 ناجية م  النازّية ل دافع ع  ابناا. 
وشال  را يي غوال ، إ   ابناا ع ى  ّق، وا    م  يااجمونه جا ة ورّبما يكو  ائ الف ن نياهو هو م  

لقول ما شاله عر  ابنارا. وأضراف  أّنره ألولرى اال كومرة أ   قيري ميرري ريغرف ال ري  دفع رئيح ال كومة
 البرر  بإشالررة الجنرررال غرروال . وأوضرر   أ   مرر  يارراجمو  ابناررا "يرردورو   ولرره مرر  أجرري أ  ال يرر ّا 
ال ررديث عرر  فشرر اا فرري الجرررف الصررامد. أنررا لسرر  سياسررّية، ولكرر  يبرردو لرري أ   كرري مررا يجررري لهاررة 

 سياسّية".
ودافرررع كثيررررو  عررر  غررروال  فررري وسرررائي اإلعرررالا وع رررى مواشرررع ال واصررري االج مررراعي. لكررر  بررري  أبررررز 
المررردافهي  عنررره كانررر  سررريما كررردمو  فررري "يرررديهو "، وال ررري اع برررر  ن نيررراهو "ا ررراًل فررري ال  رررريض". 
وك برر : "ال أ ررذّكر رئرريح وزراء وّظررف هررذا القرردر الكبيررر مرر  وش رره ليرردخي فرري شررقاد، ويشررهي النررار 

الكراهيرة مث مرا يفهري ن نيراهو. و  رى فري األمراك  ال ري يمكنره أ  ي جراوز فيارا األمرر، ي جاهري،  ويبثّ 
يضاط نفسه، يادأ ويبدي سيماء رسمّية ر ينجرذ  إلرى المهمهرا ، ن رو الجمرر المشر هي، ن رو ال ظرى. 
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را  عرر  وال ياررا إذا كررا  هررذا سياسرريًا مرر  اليسررار، لررواء فرري الجرريش أو مجررّرد مفكررر ي جرررأ ع ررى اإلعرر
 موشف يخ  ف ع  ذاك الذي وجد  هبيرًا له في صف ة الرسائي ل يكود".

 10/5/2016السفير، بيروت، 
 
 لليمين المتطرف نتمون ي الشباب اليهودمن  %60: "يسرائيل هيوملـ" استطالع .31

القردح الهربري:   ر  عنروا  " هرفروا ع رى شراابنا" كشرف اسر  الع رأي واسرع فري إسررائيي  –الناصرن 
م  شااباا يه زو  اان مائاا ل يمي  وي م و  أفكرارا مهاديرة ل هرر   %60ع ى الياود فقط أ   اش صر

صررر يفة ويناصررربو  الكراهيرررة لف سررر ينيي الرررداخي. ويظارررر االسررر  الع الرررذي أعد ررره ونشرررر  ن ائجررره 
 مر  الشربياة %50المقربة جدا م  رئيح  كومرة إسررائيي بنيرامي  ن نيراهو، أ   روالي  "يسرائيي هيوا"

 ال ي مثي الهر  في الكنيس . أ فياا يه قدو  اأنه يج  
ذا %23)ل وسط وهذا المه ى ال يشمي م  يرو  أنفساا من مي   ( الذي ال ياهرد كثيررا عر  اليمري . وا 

أضيف إلرياا مر  ال موشرف لارا، والرذي  يمضرو  دائمرا مرع الغالبيرة فرإ  الن يجرة ال قيقيرة لالسر  الع 
 ها يسار. %10رائيي ها يمي ، واالكاد م  الشاا  في إس %90هي أ  

المررذكورن ف هنري إذ  أناررا ي اهرو  فرري الواشرع ل يمرري  الم  ررف. وهررذا يفسرر مه ررى  %60أمرا نسرراة الرر 
م  الشاا  الياود شالوا إنره يجر  عردا  قرديا المسراعدن ال بيرة لمنفرذي الهم يرا   %60آخر مفاده أ  

 اكمررة الجنرردي شا ري الشررا  عبررد الف را  الشررريف مرر  مر  الف سرر ينيي  اهرد إصرراب اا، ويرردعو  لهردا م
 الخ يي الشار الماضي.

لرررياا السرررؤال الم  يرررز والمضررر ي الرررذي يمكررر  إويهكرررح االسررر  الع موشرررف الصررر يفة اليمينيرررة إذ وجررره 
ع يرره فقررط بررر "نهررا" أو "ال": هرري  وافررق ع ررى أ  الجرريش اإلسرررائي ي هررو األكثررر أخالشيررة فرري  اإلجااررة

م  الشاا  الياود بر "نها" والمفارشة أ  هذا يأ ي فورا اهد السؤال  %80 وشها أجا  الهالا؟ كما كا  م
 ع  إعداا عبد الف ا  الشريف.

 10/5/2016القدس العربي، لندن، 
 
 : نداف متورط بتبييض أموال وسرقة تبرعاتالتجنيد لكاهن الشخصي حارسال .31

بق لكاه  ال جنيد جبرائيي نداف،  : كشف ال ارح الشخصي السا48 صري لر عر   - هاشا  مدا 
 سامر جوزي ،  ور  رئيح من دى  جنيد المسي يي  اقضايا  بييض أموال و زوير مس ندا .
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ع رررى  سرررجيي صرررو ي يقرررر فيررره جررروزي  ارررأ  نرررداف م رررور  اقضرررايا ماليرررة،  48و صررري موشرررع عرررر  
الجنسررية،  ااإلضررافة إلررى شضررايا جنسررية، وأ  ا وز رره وثررائق ومراسررال  مك واررة بخصرروص فضررائ ه

 وع  عم ه في المن دى شال إنه  ك ه سرشة اسرشة  م  أموال ال برعا  ل مجندي .
 ل جنيدويقول جوزي  في ال سجيي الصو ي إ  نداف يقوا ب بييض أموال   صي ع ياا جمهية يرأساا 

لجمهيررررة، ي ررررولى نررررداف  2014الشرررراا  الهررررر  لصررررفوف جرررريش اال رررر الل، وأ  لديرررره ميزانيررررة الهرررراا 
 اا، شاا ب زوير مس ندا  واس صدار شسائا روا   ألشخاص ال يهم و  فري الجمهيرة، و مويري مسؤولي

 ر ال ه ل خارج مع أشخاص ال عالشة لاا االجمهية،  س  جوزي .
وأضرراف جرروزي  أ  نررداف يقرروا مرر  خررالل الجمهيررة ال رري يرأسرراا ب بيرريض أمرروال ي صرري ع ياررا لرردعا 

 الل ويقوا اصرفاا ا رد غير شانونية. م  ه ل جنيد الشاا  الهر  لجيش اال  
 9/5/2016، 48عرب 

 
 عملية قصف إسرائيلي منذ بداية الشهر الجاري  26 غزة تعرضت لـ: مركز الميزان .32

شال مركز الميزا  ل قود اإلنسا ، إ  شوا  جيش اال  الل اإلسرائي ي، شام  منذ بداية الشار : غزن
 اال  إ الد نار، ن ج عناا مق ي مسنة،  ثمانيعم ية شصف مدفهي وصاروخي، و  26الجاري، بر
صااة  -9أ فال. وأضاف المركز في بيا  ص في، اإلثني   أربهةآخري  بجرا  مخ  فة، بيناا  11وا 

، أنه وفًقا ألعمال الرصد وال وثيق، ال ي ينفذها اا ثو المركز، فقد  وغ   شوا  جيش 5-2016
 ساع مايو/  اع غزن، منذ م  ع الشار ال الي أياراال  الل في أراضي الموا ني  شرشي وجنوبي ش

 مرا .
 9/5/2016، فلسطين أون الين

 
 كاميرات مراقبة باألقصى االحتاللمفتي القدس يدين تركيب  .33

دا  المف ي الهاا لمدينة القدح والديار الف س ينية خ ي  المسجد األشصى الماارك،  :القدح الم   ة
  الل اإلسرائي ي كاميرا  مراشاة في من قة اا  الغوانمة في الشيخ م مد  سي ،  ركي  س  ا  اال

وشال مف ي القدح في بيا  ص في إ  هذا االن ااك يشكي  اديًدا  الزاوية الشمالية الغربية لألشصى.
مااشًرا ع ى المسجد الماارك، م ذرًا م  النوايا المبي ة لاذه الخ ون، ومنوهًا إلى أ  الادف م  

  م  يدخي أو يخرج م  األشصى.وجوده  هو مهرفة 
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وأضاف: "اال  الل ومس و نيه ال يك فو  ا فر أنفاد أض   خ رًا  قيقيال ع ى األشصى، بي  ضع 
كاميرا  مراشاة ل سجيي كي ما ي دث فيه، مؤكدًا أ  المسجد األشصى ل مس مي  و دها، وأنه ال 

 يجوز لغير المس مي  ال دخي في شؤونه.
 10/5/2016الغد، عمَّان، 

 
 هيئة األسرى: ارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون االحتالل إلى سبعة .34

غزن: أع ن  هيئة شؤو  األسرى والم رري  الف س ينية أمح، ع  ار فاع عدد المضربي  ع  ال هاا 
في سجو  اال  الل اإلسرائي ي إلى ساهة أسرى، في وش  ناشد  فيه ب دخي عاجي إلنقاذ  يان 

عاما جراء  13 دها، نظرا لوضهه الص ي الخ ير،  يث يهاني ااألصي م  ش ي منذ اع قاله شبي أ
 اإلصااة.

وأكد  الايئة أ  الم كمة اله يا اإلسرائي ية س نظر اليوا الثالثاء في االل ماح الذي رفع إلياا 
 سة  ا بخصوص إ الد سرا  األسير جنازرن، ووشف اع قاله اإلداري. وأوض   أ  موعد الج

مي ، ونظرا ا قديمه م  يوا السادح عشر م  الشار الجاري إلى اليوا الثالثاء، بناًء ع ى     الم 
 لخ ورن الوضع الص ي لألسير، الذي يقاع في مس شفى "سوروكا" اإلسرائي ي.

 10/5/2016، لندن، القدس العربي
 
 بوك" لفتاة فلسطينية بسبب تعليق على "فيس يوما   45السجن  .35

يوما مع  45اسج  أسيرن ف س ينية  اإلسرائي يةشض  الم كمة الهسكرية  الوكاال : -الم   ة ح القد
 غرامية مالية ب امة ال  ريض ع ى اال  الل ع ى صف ا  مواشع ال واصي االج ماعي.

عاما( الشار الماضي، اهد مداهمة منزلاا  22واع ق   شوا  اال  الل اإلسرائي ي الف ان مجد ع و  )
  ه يق لاا ع ى موشع "فيسبوك" ل  واصي االج ماعي. اسب 

وشال  مواشع ف س ينية إ  شون عسكرية اش  م  منزل يوسف ع و  جنوبي مدينة بي  ل ا، واع ق   
  ف يش المنزل ونق  اا لجاة غير مه ومة. مجد اهدابن ه 

يهود إلى  ه يق لاا  وشال والد الف ان إ  م  دث ااسا شر ة اال  الل أب غه أ  سب  اع قال ابن ه
 ع ى موشع فيسبوك،  يث ي اماا "اال  ريض ع ى الهنف ضد".

 10/5/2016الغد، عمَّان، 
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 قوات االحتالل تهاجم حدود غزة وتسمح لدفعة جديدة من أهالي األسرى بالزيارة .36
 غزن: سم   شوا  اال  الل اإلسرائي ي يوا أمح بخروج دفهة جديدن م  أهالي أسرى غزن، لزيارن
أبنائاا المه ق ي ، في وش  هاجم  فيه منا ق  قع ع ى ال دود الشرشية لجنو  الق اع، في خرد 
جديد ال فاد ال ادئة القائا. وشال  الم  دثة ااسا ال جنة الدولية ل ص ي  األ مر الدولي في غزن 

 13ا م  أهالي أسرى الق اع فجر أمح بينا 71ساير زشو ، إ  الجان  اإلسرائي ي سمح بخروج 
 أسيرا ف س ينًيا اسج  "الرامو ". 43عاما، لزيارن  16 فاًل دو  الر 

 وخرج أهالي األسرى م  خالل مهبر بي   انو  "إيرز" شمال ش اع غزن، ومنه  وجاوا إلى السج .
 28وجاء السما  في أعقا  ا فاد مع األسرى عق  خوضاا إضرااا  ويال ع  ال هاا اس مر لر 

 يوما.
شوا  اال  الل اإلسرائي ي هجوما جديدا ع ى  دود ش اع غزن الشرشية، رغا وسا ا  إلى ذلك شن  

ال ادئة، اهد  و ر داا أربهة أياا م  الية كاد أ  يناي  الة ال ادئة. وشال شاود عيا  إ  شوا  
اال  الل اإلسرائي ي أ  ق  صاا  أمح نيرا  رشاشا اا الثقي ة صو  المزارعي  عند أ راف ب دن 

ة شرد خانيونح جنو  ش اع غزن. وأجبر الهدوا  الجديد الذي لا يوشع إصااا ، المزارعي  خزاع
 ع ى  رك  قولاا والهودن مجددا إلى أماك  أكثر أمنا.

وف    الا رية اإلسرائي ية، نيرا  أس   اا الرشاشة  جاه الصيادي  خالل عم اا في ا ر مدينة خا  
 مغادرن.يونح جنو  الق اع، ما أجبرها ع ى ال

 10/5/2016، لندن، القدس العربي
 

 بينهم فتاة فلسطينيا   25 قوات االحتالل تعتقل .37
موا نًا بيناا ف ان خالل عم يا  دها  25 شم  راا هللا: شن  شوا  اال  الل، أمح،  م ة اع قاال  

 وع ى  واجز عسكرية في م افظا  بي  ل ا والقدح وراا هللا والبيرن وجني  وناب ح.
افظة بي  ل ا، اع ق   شوا  اال  الل ساهة شاا  م  ب د ي الخضر وبي  فجار جنو  ففي م 
وفي م افظة راا هللا والبيرن، أفاد  موا نًا. 11وفي م افظة القدح، اع ق   شوا  اال  الل  بي  ل ا.

خ، نادي األسير اأ  شوا  اال  الل اع ق   الف ان آالء سائد عساف، والموا نلي : القساا خالد شي
وفي م افظة ناب ح،  وساا أدي  أبو خ يي. وفي م افظة جني ، اع ق   شوا  اال  الل موا نلي .

 اع ق   شوا  اال  الل موا نلي .
 10/5/2016األيام، رام هللا، 
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 الشيخ رائد صالح من داخل السجن: القدس بريئة من "فيلق القدس" اإليراني .38
ئيح ال ركة اإلسالمية في الداخي الف س يني ع  براءن أع   الشيخ رائد صال  ر : عبد الر يا ضرار

مدينة القدح م  في ق القدح اإليراني الهسكري الذي وصف من سبيه االمجرمي ، وذلك لمشارك ه في 
ولوشوف عناصره جناًا إلى جن  مع شوا  نظاا اشار األسد ومشارك اا في  ةال ر  القائمة في سوري

الشه  السوري وخصوصًا المجازر المر كاة في  ق الموا ني  المذااح ال ي ينفذها النظاا ضد 
 امدينة    .

فيسبوك وال ي   مي دائمًا عنوا   االج ماعيوشال الشيخ في  دونية له ع ى  سااه اموشع ال واصي 
المالصق لسج  نف ة أع    -"م  داخي مه كفي في سج  رامو  الص راوي  " غريدا  مقدسية":
عامة  ةاإليراني الهسكري الذي ال يزال يذاح أه نا في سوري "في ق القدح"م   براءن القدح المااركة

اسماا أسمى م  أ  يس غ ه المجرمو  لشرعنة  القدح المااركة أ    ااسا    خاصة، وأؤكد في و 
 ."جرائماا مثي مجرمي في ق القدح

 10/5/2016الشرق، الدوحة، 
 

 القدس: تشييع جثمان الشهيد نمر بشروط مقيدة .39
عامًا( م   37شخصًا فقط، فجر يوا اإلثني ، جثما  الشايد م مد عبد نمر ) 30شيع : رامي  يدر

 الهيسوية، إلى مقبرن المجاهدي  اشارع صال  الدي  في القدح الم   ة.
في المصرارن شر  اا  الهامود في الهاشر م   إعدامهو   جز س  ا  اال  الل جثما  الشايد منذ 

نوفمبر الماضي اادعاء م اولة ال ه . و جمع عدد م  الموا ني  وأشرباء شار  شري  الثاني/ 
 الشايد في م يط شارع صال  الدي  اهد منهاا م  المشاركة في  س ا الشايد و شييهه.

وشال والد الشايد، عبد نمر، إ  "اال  الل عذ  عائ  ه افهي ا  جاز جثما  نج ه منذ أكثر م  
المصرارن". وأضاف "ع ى الرغا م  هذه الشرو  القاسية، إال أ  ساهة أشار اهد إعدامه في  ي 

 إكراا المي  دفنه ون   ان ظرنا  وياًل لنكرا الشايد م مد وندفنه في  را  القدح".
م  جاناه، شال م امي مؤسسة الضمير ل قود االنسا  ورعاية األسير، م مد م مود، إ  اال  الل 

 وصيا  الم كمة اله يا اإلسرائي ية في ج س اا الخميح الماضي.بدأ ب س يا الجثامي  الم  جزن وفق  
ساعة وفق اال فاد ولا يك  جثمانه  48وأفاد اأ  اال  الل أخرج جثما  الشايد م  الثالجا  شبي 
الم  جزن خالل األياا المقب ة  س   11مجمًدا، مرجً ا أ    ا مواص ة  س يا ااشي الجثامي  الر

 جميع الشاداء شبيي شار رمضا  الماارك. وصيا  الم كمة ب س يا 
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و ول  شوا  اال  الل م يط اا  الساهرن وشارع صال  الدي  إلى ثكنة عسكرية عبر إغالد 
الشوارع ونشر المركاا  الهسكرية والجنود والفرد الخيالة ل ي  ان ااء عم ية الدف  ال ي ان ا  في 

 ساعا  الصاا  األولى.
 9/5/2016، 48عرب 

 
 و خضير توجه رسالة إلى يعلون تطالب بهدم منازل قتلة طفلهاعائلة أب .41

كشف موشع ص يفة "مهاريف" الهبرية، مساء االثني ، أ  عائ ة ال في  : رجمة خاصة - "القدح"
 ي ع ى يد مجموعة م  المس و ني  في القدح ا ريقة اشهة في الشايد م مد أبو خضير الذي شُ 

، وجا  رسالة إلى وزير الجيش اإلسرائي ي موشيه يه و    الاه بإصدار شرار 2014يوليو /  موز
 لادا منازل ش  ة نج اا ال في.
 ي لدوافع شومية جا  م  خالل م امي الهائ ة وك   فياا أ  ال في شُ وا س  الموشع، فإ  الرسالة وُ 

 إرهابية. مشددًن ع ى ضرورن ا خاذ إجراءا  لادا منازل الق  ة.
ادرعي   الاه اس   الجنسية اإلسرائي ية م   أرييه  الهائ ة رسالة إلى وزير الداخ ية كما وجا

 عوائي الق  ة. مشيرًن إلى أ  القواني  اإلسرائي ية  سمح بذلك كما ي ا   بيقاا ع ى الف س ينيي .
 10/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 ان يونسفي ثاني حادثة خالل ساعات.. مواطن يحرق نفسه في خ .41

غزن: أشدا موا   في من قة الزنة شمال بني سايال، شرد خا  يونح، ع ى إضراا النار بنفسه 
 مساء أمح داخي منزله، وهي ثاني  ادثة م  نوعاا خالل الساعا  الماضية.

عاما(، أشدا ع ى إخراج أفراد عائ  ه م   34وذكر  مصادر م  ية أ  الموا   هيثا أبو عاصي )
أضرا النار بنفسه، اسب  الا الة والضائقة المالية ال ي يمر باا، ما أسفر ع  إصاب ه منزله وم  ثا 

صف   الة الموا   أبو عاصي اأناا ووُ  ا رود شديدن موض ة أنه نقي إلى المس شفى األوروبي.
 م وس ة.

وكا  شا  م  خا  يونح أيضا، نفذ مساء أمح م اولة ان  ار  يث سك  وشودا ع ى نفسه 
 لنار بنفسه لك  سرعة  دخي الموا ني  أنقذ ه رغا إصاب ه ا رود.وأضرا ا

 10/5/2016، رام هللا، األيام
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 ل االحتالل والسلطة المسؤوليةمسيرة بخان يونس تندد بالحصار وتحمِّ  .42
شارك مئا  الموا ني  في مسيرن بخا  يونح جنو  ش اع غزن، دع  لاا  ركة : خا  يونح

 فاشا أزمة الكارباء في ش اع غزن، وا  جاًجا ع ى دور الس  ة وال كومة " ماح"؛  نديًدا اال صار و 
 في األزمة ومسؤولي اا ع   دهور األوضاع اإلنسانية في ش اع غزن.

وجا  المشاركو  شوارع المدينة اهد مغر  يوا االثني ، رافهي  الالف ا  المنددن اال صار، والم م ة 
 لية ع  االش راك اال صار واألزما  الم والية اغزن.ل س  ة و كومة راا ال مد هللا المسؤو 

 9/5/2016، المركز الفلسطيني ل عالم
 
 سمنت لغزةاتحاد المقاولين ينفي سماح االحتالل بإدخال اإل .43

نفى ا  اد المقاولي  الف س ينيي ، يوا االثني ، األنااء ال ي  ا  داولاا اأ   كو  الس  ا   :غزن
 ف إدخال اإلسمن  إلى ش اع غزن.اإلسرائي ية سم   ااس ئنا

وشال اال  اد في  صريح ص في له "ال  وجد أي مه وما   ول موعد جديد إلعادن إدخال اإلسمن  
م  شبي س  ا  اال  الل، كما كا  سااقا". مبينا أ  الجاة الو يدن المخولة اال نسيق مع الس  ا  

 ا   ول هذا الم ف.اإلسرائي ية هي هيئة الشئو  المدنية ال ي  م  ك مه وم
 و ال  اال  اد وسائي اإلعالا ب  ري الدشة عند نشر أي مه وما  باذا الشأ .

 9/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 في الدانمارك.. حامد البلتاجي "فلسطيني بال هوية"! .44
دنمارك منذ  فاجأ  امد الب  اجي الساهيني م  ش اع غّزن، والذي يهيش في ال :أ مد دراغمة -راا هللا 

أربهة عقود، ب غيير مكا  والد ه في جواز سفره الدنماركّي م  غزن إلى الشرد األوسط، األمر الذي 
رفضه واع بره اع داًء ع ى هوي ه، و قّدا ع ى إثره اشكوًى ل جاا  الرسمّية ال ي  ذّرع  اأ  عنوا  

، وأ  ع يه أ  يخ ار عنوا  والد ه إّما غزن أو ف س ي  ليح م وّفًرا ع ى األجازن اإللك رونّية ال كومّية
 في "إسرائيي" أو "الشرد األوسط".

عاًما(، في ب دن "كالوندبورد" برفقة عائ  ه، ويقول في  ديثه لر "القدح" إّنه  70ويهيش  امد الب  اجي )
قي (. ويضيف أّنه ان 1946ال يزال ي مي وثيقة والدن ف س ينية  شير إلى أّنه م  مواليد غزن عاا )

(، الفً ا إلى أّنه  هّ ا 1981عاًما(، وي مي الجنسّية الدنماركّية منذ عاا ) 42ل هيش في الدنمارك منذ )
ال غة الدنماركية بينما كا   فاًل،  يث  هّ ماا م  الجنود الدنماركيي  الذي  عم وا في اهثة األما 

 ي شريًاا مناا.،  يث كا  يهم1956الم  دن شر  مخّيا الشجاعية في ش اع غزن عاا 
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وي ف   امد إلى أّ  ال كومة الدنماركية ك ب  ع ى جواز سفره أّنه م  مواليد غزن، وذلك  ي  
 فاجأ اأ   2013، و ي  أراد  جديد جواز سفره عاا 1981 صوله ع ى الجنسّية الدنماركّية عاا 

أخبر ه الجاا  المهنّية  مكا  والد ه  غّير ليصاح "الشرد األوسط" بدل "غزن"، و ي    ّرى ع  األمر
 نص ع ى أ  "األشخاص الذي  ولدوا في غزن أو الضفة  2011أ  هناك  ه يما   كومّية منذ عاا 

الغربية أو القدح، يج  ع ياا أ  يخ اروا أ  يك   ع ى جوازا  سفرها أّناا ولدوا في الشرد 
 األوسط أو إسرائيي".

ب  اجي  قّبي األمر، ويخوض كفاً ا ل غيير هذه واهد ثالثة أعواا ع ى ال ادثة، يرفض  امد ال
ال ه يما  الرسمية الجديدن،  يث ذه  إلى وزارن الهدل والم اكا، وكذلك البرلما  الدنماركي، إاّل أ  
  اه جواه االرفض، و ي  ذه  شبي أشار ل جديد رخصة شيادن المركاة أخبروه أناا ال يس  يهوا 

وأناا سوف يك بوا "إسرائيي" بداًل عناا، إاّل أّنه رفض اس الا  ك ااة غزن في خانة مكا  الميالد،
 الرخصة م  دائرن السير، واك فى برخصة مؤش ة.

وي ساءل الب  اجي: كيف ال  ه رف  كومة مثي الدنمارك اغزن رغا أ  مئا  الجنود الدنماركيي  
هناك، وأيًضا هناك في ا ُيثب  عم وا فياا في سنوا  الس ينّيا ، وشام  م كة الدنمارك بزيارن جنودها 

 هذا األمر!
 امد الذي بدأ الهقد الثام  م  عمره، ُي قي اال وا ع ى السفارن الف س ينية ُهناك، كوناا لا  قا اما 
ي زا إلثارن هذه القضّية وفق ما يقول، مشيًرا إلى أّنه     م  أبنائه أ  يك بوا ع ى شبره  ي  وفا ه 

 ".1946غزن عاا " امد الب  اجي، ُولد في 
 9/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 فيين" تطلق حملة إلنهاء االعتقال اإلداري ارام هللا.. "نقابة الصح .45

شرر  األمانة الهامة لنقااة الص افيي  الف س ينيي ، إ الد : زينة األخرح، س يا  ايه -راا هللا 
ش يمية ودولية  ضامنا مع الص في عمر نزال الذي أصدر  م اكا اال  الل   م ة و نية وا 

واع بر  األمانة الهامة في بيا  صدر عناا،  اإلسرائي ي ا ثه أمر اع قال إداري لمدن أربهة أشار.
يوا اإلثني ، أ  القرار اإلسرائي ي الصادر ضد النا ق ااسا النقااة "يأ ي في إ ار مساع دولة 

 ا ل ص افيي  والموا ني  اشكي عاا".داري ل برير اس ادافاإلاال  الل الس خداا االع قال ا
وأكد  ع ى أهمية ال قييد اأخالشيا  المانة واالل زاا اقواعد الهمي الص في، خاصة في ظي 
االس اداف الواضح م  شبي س  ا  اال  الل لكي مقوما  الهمي الص في في ف س ي ؛ سواء عبر 
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  اإلعالمية أو شيادن الهمي النقابي اس اداف الص افيي  الهام ي  في الميدا  أو اس اداف المؤسسا
 الص في الذي  مثي في اع قال نزال.

ا ق الص افيي  والمؤسسا   اإلسرائي يةوأوضح البيا ، أ  مواجاة هذه الممارسا  واالن ااكا  
ي      نظيا أوسع  م ة و نية عبر اهث الرسائي ل مؤسسا  والايئا  والممث يا   اإلعالمية

الم  ي واإلش يمي والدولي، ل م الاة ااإلفراج ع  كافة الص افيي  الف س ينيي   الدولية ع ى المس وى 
 في سجو  اال  الل وع ى رأساا الص في عمر نزال.

 9/5/2016، قدس برس
 
 البدو في فلسطين نكبتهم مستمرة والتهجير القسري متواصلتقرير:  .46

ل كايا  الف س ينية خاصة وأ  فادي أبو سهدى:  كاية البدو في ف س ي  م  أشدا ا -راا هللا 
"النكاة" االنساة لاا مس مرن   ى يومنا هذا. م  األغوار أو م  م يط القدح الم   ة وراا هللا و  ى 
جنواًا في الخ يي، يال قاا اال  الل وي ردها م  أماك  سكناها ويقوا ب ر ي اا م  مكا  إلى آخر. 

" االس ي اني والذي يادف إلى 1ع  مخ ط "إي  لك  النكاة  جدد  منذ أ  بدأ  إسرائيي ال ديث
 جمع البدو في مكا  وا د شر  مدينة أري ا أشدا مد  الهالا ع ى اإل الد.

وغالبية البدو في الضفة الغربية ياددها مخ ط شد يفضي إلى وضهاا داخي كن ونا  هي أشاه ما 
 اديدها في من قة م يط القدح  كو  امهسكرا  ال جميع النازية "غي وا  أو مهازل". فمع اس مرار 

و  ى األغوار والا ر المي  إلى الجنو  الشرشي اال ر يي الجماعي والقسري و دمير نمط  يا اا 
   هثر  يان ما ال يقي ع  خمسة عشر ألف شخص أكثر م  نصفاا م  األ فال.، األصيي
م همدن وضهاا في  د  س  ا  اال  الل م  ضغو ا اا ع ى ال جمها  البدوية الف س ينيةوصه  

 ال شديد الصهواة والخ ورن. فقد ار فه  و يرن أوامر الادا وال ر يي والجزء الكبير مناا أصدر 
 وازداد بدو  إع اء ماي كافية لالع راض القانوني أو ل  صرف الهائال  في شأ   يا اا. 

رية ممناجة. اع داءا  المس و ني  و  اولاا ع ى ال جمها  البدوية ب صرفا   دل ع ى عنص
وكذلك شدد  الس  ا  اإلسرائي ية م  شاض اا م  أجي منع   وير البنى ال   ية الاسي ة في 
ال جمها  البدوية م   وصيي ماء أو كارباء أو   ى   سي  وضع  ريق اهد ه ول األم ار. بي 

شا اا مع ب دا  را    ادا   ى المم  كا  الممولة أوروبيًا دو  أي اع اار ل أثير هذا الهمي ع ى عال
 أورواا.

وي اول اال  الل اإلسرائي ي  غ يف مخ ط ال  اير الهرشي ضد البدو ع ى أنه مخ ط ل  سي  
و  وير  يا اا، إال أ  م  ال بيهي أ  يرفضه البدو كونه يدمر النسيج االج ماعي واالش صادي 
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عائ ة ال  كفي لم   اا   والسياسي والثقافي لاا لهدن أساا  أولاا: أ   خصيص مسا ة صغيرن لكي
 عيش األسر البدوية وم   اا   ربية المواشي و س  يي مهاا ال يان.

أما السب  الثاني فيكم  في  خصيص المسا ا  الصغيرن لكي عائ ة وجمع أكثر م  عشيرن م  
مخ  ف المنا ق في من قة وا دن وهذا يخرد أ د أبرز مميزا   يان اإلنسا  البدوي وثقاف ه وال ي 

 م  ضمناا مثال  م هه االخصوصية واشكي أساسي ل نساء.
إلى ال خ ي ع  نمط اإلن اج وال يان ال ي يهيشوناا ل ا ث ع  سبي  االض راروالسب  الثالث هو 

واال الي   وي اا إلى الهمالة الرخيصة في المس و نا  اإلسرائي ية  ،أخرى ل هيش ال   فق مع ثقاف اا
   الهمي.بدو   قود أو إلى عا  ي  ع

م  م ي اا  اش العااويكم  السب  الرااع في أ  هذا ال  ول في نمط ال يان وما ين ج عنه 
 ،و اضن اا البيئية واالش صادية، م  شاه المؤكد أنه سيراكا لدى اإلنسا  البدوي شهورا االمرارن والذل

يط وااألخص مع شد ي  ول اساولة إلى شنب ة اج ماعية  خ ق  و را  غير مرغو  فياا مع الم 
مدينة أري ا. فيما السب  الخامح يكم  في أنه ومع هذا ك ه سُي را االش صاد الف س يني الضهيف 

م  مصادر إن اج ال  وا ال مراء واأللاا  ما سيادد األم  الغذائي واالش صاد  %13 ن وأصاًل م  
 مها.

لف س ينيو  في دول اا " في  قويض واضح ألي فرصة في أ  يهيش ا1و ه بر خ ورن مخ ط "إي 
  المشروع إضافة إلى إالمس ق ة ذا  السيادن ع ى كامي أراضياا ويشكي م واصي جغرافيا،  يث 

سيجهي م  الضفة الغربية  ،المجمها  االس ي انية الكبيرن في شمال الضفة ووس اا وجنوباا
القدح الم   ة عاا مجموعة م  الكن ونا  المغ قة وغير الم ص ة جغرافيا والمهزولة ع  مدينة 

 واال الي  كو  فكرن إشامة دولة ف س ينية إلى جان  دولة إسرائيي غير ممكنة. 1967
و  اول إسرائيي نقي البدو الف س ينيي  إلى ثالث "ب دا " خاصة باا، األولى هي شرية الجبي شر  

أبناء شبي ة نسمة م   300ال ي يقيا في شسا مناا  ،ديح في القدح الم   ة أبومجمع نفايا  
 يث جرى ضماا إلى مس و نة مهاليه  ،م  أراضياا 1977في عاا  إخالؤهاالجاالي  الذي   ا 

أدوميا. و ا  جميد إنشاء القسا الثاني م  هذه القرية اسب  المسافة القرياة م  مجمع النفايا ، فيما 
نسمة في من قة الفصايي  1,200 خ ط اإلدارن المدنية ال ااهة لال  الل إلنشاء ب دن أخرى   سع لر

 شمال غور األرد .
نسمة  12,500أما الب دن الثالثة فس قاا في من قة األغوار شر  أري ا ويصي عدد م  فياا إلى شرااة 

 م  أبناء ثالث شاائي مخ  فة هي: الجاالي  والكهابنة والرشايدن.
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إلسرائي ي الذي يجري  نفيذه منذ ويه بر  ركيز البدو في ب دا  ثاب ة في الضفة الغربية شمة ل مخ ط ا
عاما والذي يادف إلى  ق يص مسا ا  الرعي ووشف  ر ال القاائي البدوية ورفض السما  لاا  40

ببناء بيو  ثاب ة واالر اا  اشاكا  الخدما  في األماك  ال ي يهيشو  فياا منذ عشرا  السنوا  و ا 
 .1993في  أوس و سريع   بيق هذا المخ ط اهد  وشيع ا فاشيا  

وال  خ  ف األمور كثيرًا االنساة ل بدو الف س ينيي  في من قة الخ يي جنو  الضفة الغربية. فاناك 
عاما صراعا شضائيا مع اال  الل ضد شرار إخالئاا وهدماا  17اثن ا عشرن شرية لاا  خوض منذ 

 و  ويي أراضياا إلى مهسكرا   درياا  ل جيش اإلسرائي ي.
لف س ينية   اول   سي   يان البدو الف س ينيي  الذي  يه برو  م  الفئا  ورغا أ  ال كومة ا

المامشة   ى ف س ينيًا، إال أ  الدعا المقدا لاذه الفئا  ش يي جدًا   ى الدعا األوروبي الذي يبرمج 
ومثال ذلك هدا المدرسة  ، وفير اال  ياجا  األساسية، إال أ  إسرائيي ال  أاه بذلك اع اارع ى 
 يدن ل بدو في من قة القدح وأخرى شر  ناب ح وثالثة شر  الخ يي الم   ة في الضفة الغربية. الو 

ويق   البدو في أها المنا ق االس را يجية الف س ينية ال ي جرى ال ديث عناا خالل المفاوضا  
را  بي  ال رفي  الف س يني واإلسرائي ي، وعرض  إسرائيي اس ئجارها م  الس  ة الف س ينية لهش

 السنوا  وهو ما يفسر الم اوال  اإلسرائي ية الم كررن ل ر يي البدو و ردها م  منا قاا.
هذا هو  ال البدو الف س ينيي ، ورغا أناا  كاية كي الف س ينيي  القااهي      اال  الل 
 اإلسرائي ي. لك   ال البدو هو األسوأ واألشسى ع ى اإل الد. فال بيو   أوياا م  شمح الصيف،
وال   مياا م  أم ار الش اء وبرده. فيما يال ق اال  الل اإلسرائي ي أ الماا ال ي ال   جاوز ال يان 

 ناح يه اشو  ع ى ماشي اا وما  دره لاا.الاسي ة أل
 10/5/2016، لندن، القدس العربي

 
 السيسي يتعهد دعم القضية الفلسطينية خالل رئاسة مصر مجلس األمن .47

 هاد الرئيح المصري عبد الف ا  السيسي  نسيق الجاود الهربية لدعا : ليالشاذ م مد -القاهرن 
القضية الف س ينية، خصوصًا مع  ولي مصر رئاسة مج ح األم  الشار ال الي، وأكد خالل لقائه 
نظيره الف س يني م مود عااح في شصر اال  ادية امصر الجديدن في القاهرن أمح، اه ماا االده 

 الف س ينية برعاية مصرية".بر" فهيي المصال ة 
وصر  النا ق ااسا الرئاسة المصرية السفير عالء يوسف، اأ  اج ماع السيسي وعااح ا ث في 
م فا  عدن، في مقدماا  فهيي المصال ة الف س ينية برعاية مصرية. وأضاف أ  السيسي أكد خالل 

مصر الخارجية، وما   م ع اه م   ال قاء "ما  مث ه القضية الف س ينية م  أولوية االنساة إلى سياسة
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مكانة في الوجدا  المصري، وشدد ع ى ثاا  موشف مصر إزاء دعا القضية الف س ينية ومواص ة 
  فاع اا اإليجابي مع الماادرا  ال ي م  شأناا مساندن ال قود المشروعة ل شه  الف س يني".

االخ وا  ال ي سي ا ا خاذها في  وأضاف أ  الرئيسي  ا ثا في " نسيق الجاد الهربي في ما ي ه ق
إ ار مج ح األم  ااألما الم  دن، السيما في ضوء  ولي مصر رئاسة مج ح األم  الشار 

 ال الي".
وا فق الرئيسا  ع ى "أهمية وشف الممارسا  ال ي  ؤدي إلى زيادن اال  قا  ااألراضي الم   ة 

الزا ل ي القضية الف س ينية م  خالل و الاا بر " ايئة المناخ ال وضرورن وضع  د لالس ي ا ".
 ضافر جاود المج مع الدولي، وخصوصًا الماادرا  الدولية ال ي  دعو إلى ذلك، ع ى غرار الماادرن 

 الفرنسية".
 10/5/2016، الحياة، لندن

 
 مليون دوالر منحة أمريكية إضافية لـ"ناقل البحرين" 100: عّمان .48

عماد فاخوري الدعا  ا الناصر وال خ يط وال هاو  الدولي د. از  ثم  وزيرا المياه والري د.: عما 
م يو  دوالر، مبيني  أ  هذا  100األمريكي لمشروع ناشي الا ري  م  خالل من ة إضافية اقيمة 

 الدعا يساا اشكي كبير في السير شدما بإنجاز هذا المشروع ال يوي والماا.
وى الفني ل مشروع الذي عقد في الهقاة أمح جاء ذلك خالل مؤ مر المان ي  الدوليي  ع ى المس 

اال نسيق بي  وزار ي المياه والري وال خ يط وال هاو  الدولي والواليا  الم  دن األمريكية والبنك 
 جاة دولية وعالمية. 40الدولي واأل راف اإلش يمية، امشاركة ممث ي  ع  ن و 

ة ع ى آخر  فاصيي المشروع ومس جدا ه وسي ا خالل أعمال المؤ مر إ الع الجاا  الدولية المان 
اما يخص إجراءا   أهيي شركا  المقاوال  الهالمية ل مشاركة في  قديا عروضاا الفنية والمالية 

كما شارك الجان  الف س يني في أعمال  وصواًل الى اخ يار المناشص المفضي والبدء اال نفيذ.
 كاا مذكرن ال فاها الموشهة بي  األ راف المؤ مر بوصفه شريكا في المشروع اإلش يمي، عمال اأ

م  المياه الصال ة  3م يو  ا 30،  يث خصص ألراضي الس  ة الف س ينية 2013المهنية الهاا 
وسي ا أيضا خالل فهاليا  المؤ مر  وشيع ا فاشيه ثنائية بي  وزارن المياه وبنك االس ثمار  ل شر .

ألف يورو، وذلك ل نفيذ  750ضم   قديا من ة اقيمة ،   AFDاألوروبي والوكالة الفرنسية لإلنماء 
ثالث دراسا   نفيذية لمشروع ناشي الا ري   شمي ال   يي االش صادي ل مشروع، ودراسة إنشاء 

 برنامج  جريبي ل مياه النا جة ع  ال   ية، ودراسة ل قييا األثر البيئي.
 10/5/2016، ، عّمانالغد
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 لألردنقاسم من العودة المحرر منير  األسيرتمنع  إسرائيل .49
أعاد  س  ا  اال  الل الصايوني األسير األردني الم رر منير شاسا إلى :  مدا  ال اج - ا عمّ 

كما أكد   ال والي.ل مرن الثانية ع ى  األ داألمح  أولاألراضي الف س ينية أثناء مغادر ه إلى األرد  
 والد ه.

/  8األرد  لرؤي اا والهائ ة في المرن األولى منذ  اريخ وأفاد  والدن شاسا أ  نج اا  اول الهودن إلى 
 ، ولك  اال  الل منهه م  ذلك.2015/  12

 10/5/2016، الدستور، عّمان
 
 تونستحذير إسرائيلي من السفر إلى  .51

وجا  إسرائيي أمح،   ذيرًا شديد ال اجة إلى موا نياا م  السفر إلى  :أ ف   -القدح الم   ة 
 مس وى ال اديدا  م  عم يا  إرهابية" م  شبي "الجااد الهالمي".  ونح اسب  "ار فاع

ووجا  "هيئة مكاف ة اإلرها ، في بيا  أصدره مك   رئيح الوزراء اإلسرائي ي بنيامي  ن انياهو، 
  ذيرًا شديدًا م  خ ورن السفر إلى  ونح لوجود "جاا  إرهابية". وأضاف البيا : "يه زا ياود السفر 

أيار  26و 25"الج ااعومر" عيد المشاعي في جزيرن جربة ال ونسية خالل يومي  عشية ا  فاال 
)مايو( امشاركة ياود م  كي ان اء الهالا وم  إسرائيي إلى  ونح.  شدد هيئة مكاف ة اإلرها  

وشدد البيا   ال  ذير الخ ير م  السفر إلى هذه الدولة. و وصي ااالم ناع ع  زيارن هذه الدولة".
"جاا  إرهابية وع ى رأساا جاا   ن مي ل جااد الهالمي  واصي الهمي في  ونح و نفذ ع ى وجود 

فياا عم يا  إرهابية، ولذلك يه بر مس وى  اديد الهم يا  اإلرهابية عاليًا، ويادد مصالح ياودية 
 هناك أيضا".

 10/5/2016، الحياة، لندن
 
 التركية تقّدم شحنة مستلزمات طبّية لقطاع غزة "تيكا" .51

األناضول: شّدم  وكالة ال نسيق وال هاو  ال ركية " يكا"، ال ااهة لمج ح الوزراء ال ركي،  –غزن 
أمح، ش نة م  المس  زما  ال بية، لق اع غزن. وشال صالح يور ش، مساعد منسق " يكا"، في 
  ف س ي  الذي يزور ش اع غزن  الًيا: "نقدا ش نة م  المس  زما  ال بية، لصالح جر ى ال رو 

 اإلسرائي ية ع ى ش اع غزن".
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وأضاف: "   وي الش نة ع ى مس  زما   بية، ومناا ما ُيس خدا في الهالج ال بيهي ل جر ". 
و ااع: "في وش  شري  سنرسي ش نة أدوية، وسيار ي إسهاف، وسنواصي ال زامنا امسؤوليا نا  جاه 

 الشه  الف س يني".
 ركيا"، في ش اع غزن، ال ي س  ولى  وزيهه ع ى -ضو ا  س يا الش نة لفرع جمهية "أ ااء األر 

المراكز الص ية. و قول وزارن الص ة في ش اع غزن، إناا  هاني م  نقص  اد في األدوية 
 والمس  زما  ال بية.

 10/5/2016القدس العربي، لندن، 

 
 حصار الطالب بتحرك شعبي عالمي ضد تلدعم غزة  العالميةالهيئة الشعبية  .52

ايئة الشهبية الهالمية لدعا غزن" عصاا يوسف مصر لف ح مهبر رفح أماا سكا  ش اع دعا رئيح "ال
 ل واج  و ق الجيرن". غزن "وفاءً 

وشال يوسف في  ديث مع "شدح برح": "م وشع م  مصر أ   وجد  ريقا إنسانيا ثاب ا ال  ياجا  
 الق اع. مصر شادرن ع ى  وفير من قة  جارية  رن مع ش اع غزن".

وسف الس  ة الف س ينية ب  مي مسؤولي اا القانونية ن و  وفير ا  ياجا  الق اع المهيشية، و ال  ي
والماادرن إلنجا  المصال ة و  قيق الو دن الو نية في مواجاة ال غول اإلسرائي ي ومشروع اال  الل 

 ال دميري ل ضفة الغربية والق اع.
ود المهقول، واع بره جريمة عقا  جماعي وأكد أ  "ال صار اإلسرائي ي ضد ش اع غزن خرج ع   د

 غير مسبوشة ولا ي هرض لاا شه  م  شبي".
 و ال  يوسف ب  رك شهبي داخ ي وعالمي إلنااء ال صار ع  غزن شبي فوا  األوا .

وأضاف: "أال  كفي ثالث  رو  ظالمة مدمرن لغزن، أا هي الرغاة اإلسرائي ية في الق ي وال دمير 
 ، ع ى  د  هبيره.ا ق الشه  الف س يني"

 9/5/2016، قدس برس
 
 مليون دوالر 50في القدس يطلق مبادرة لدعم غزة بـ  القنصل األمريكي .53

: أ  ق القنصي األمريكي الهاا في القدح دونالد ب وا ماادرن إنسانية جديدن لدعا "األياا" –راا هللا 
أمريكي، أمح، خالل م يو  دوالر  50"، اقيمة 2020ش اع غزن     عنوا  " صور غزن عاا 

(، ال ي جمه  صانهي السياسة والمزارعي  Grown in Gazaاس ضاف ه فهالية "زرع في غزن" )
 الف س ينيي  والص افيي ، ل س يط الضوء ع ى إمكانا  ش اع الزراعة في غزن.
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 النظر بإيجابية لمس قبي غزن، "المس قبي الذي ي مثي في إلىوفي ك م ه أماا ال ضور، دعا ب وا 
   بية اال  ياجا  اإلنسانية الم  ة في غزن، وكذلك خ ق النمو االش صادي المس داا وفرص الهمي".

وأ ا   الفهالية ا س  بيا  أصدر ه القنص ية، أمح، و  ق  "األياا" نسخة عنه، الفرصة أماا ب وا 
 Envision) "2020لإلعال  ع  ماادرن إنسانية جديدن لدعا ش اع غزن     عنوا  " صور غزن عاا 

Gaza 2020 م يو  دوالر أمريكي، مقدمة م  خالل اهثة الوكالة األمريكية ل  نمية الدولية  50(، اقيمة
 (.CRS( واالشراكة مع خدما  اإلغاثة الكاثوليكية )USAIDفي الضفة الغربية وغزن )

" س زيد 2020اا والى جان  المساعدا  اإلنسانية ل سكا  األكثر  اميشًا، فإ  ماادرن " صور غزن ع
فرص الهمي م  خالل وظائف شصيرن المدى، وال دري  مدفوع األجر، واالس ثمارا  الصغيرن، 

 وال دري  الماني.
 10/5/2016، األيام، رام هللا

 
 مليون دوالر كدعم طارئ لالجئي فلسطين 8السويد تتبرع بمبلغ  .54

م يو  دوالر( لوكالة  8 يو  كرونا )م 65أع ن  مم كة السويد ع   قديماا  برعا اقيمة  وفا: -غزن 
األما الم  دن إلغاثة و شغيي الجئي ف س ي  في الشرد األدنى )األونروا( لدعا مناشدا  األونروا 

وشال  "األونروا" في بيا  لاا يوا االثني : إ  هذا  ال ارئة لسورية واألراضي الف س ينية الم   ة.
يرن وفهالية أفضي لقدرن الوكالة ع ى االس جااة ال برع السخي وغير المشرو  سيه ي  رية كب

ال  ياجا  الجئي ف س ي  الم ضرري  جراء النزاع في سورية عالون ع ى أولئك الموجودي  في 
 الضفة الغربية وش اع غزن.

الجئ ها  450,000م  الجئي ف س ي  الااشي  في سورية والاالا عددها  %60يذكر أ  أكثر م  
 لبي اا  قرياا يه مدو  ع ى األونروا ل  صول ع ى المساعدا .مشردو  داخ يا وأ  غا

وشال البيا : إ  هؤالء يشم و  عشرا  اآلالف م  األشخاص الم اصري  في المنا ق ال ي  شاد 
وبي  أ  الجئا  نزاعا نش ا والذي  يهانو  م  سبي مقيدن ل غاية ل وصول إلى المساعدا  اإلنسانية.

أربهة الجئي   قرياا في الضفة الغربية يهاني م  انهداا األم  الغذائي،  ف س ينيا وا دا م  بي  كي
شخص ا اجة إلى المساعدن م  أجي   بية ا  ياجا اا الغذائية  200,000وهنالك ما يقار  م  

 45وأورد "ال  زال السويد وا دن م  أكبر عشر دول مان ة ل وكالة، وشد  برع  اأكثر م   الاسي ة.
 و ده.  2015عاا  م يو  دوالر في
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م يو  دوالر دعما لمناشدا  الوكالة ال ارئة لسورية  817،    اج األونروا إلى 2016وفي عاا 
ولألراضي الف س ينية الم   ة م  أجي   بية ال د األدنى م  اال  ياجا  اإلنسانية لالجئي ف س ي  

 في المن قة".
 9/5/2016، ، رام هللاالحياة الجديدة

 
 تقرر مقاطعة "إسرائيل"جامعات تشيلي  .55

شرر  راا ة ال ال  "ا  اد ال ال " في جامها   شي ي في أمريكا الال ينية : القدح الم   ة
م   ال  الجامها  لصالح المقا هة وفقا لما  %56مقا هة الجامها  الصايونية،  يث صو  
ار جاء بناء ع ى  صوي  أ  القر  إلىوأشار الموشع  نشر ه اإلذاعة الهبرية "ريش  بي " يوا االثني .

م  ال ال  شرار  ظر األنش ة ال ي يشارك فياا  %56في صفوف  ال  الجامها ،  يث دعا 
م  ال ال  االموشف الذي ي يح ل جامها  في  شي ي ع ى  %64مسؤولو  صااينة، كذلك صو  

 عدا اال  فاظ االهالشا  مع الجامها  الصايونية   ى لو كان  م  الجامها  المان ة.
وجاء القرار م  شبي  ال  الجامها  في  شي ي بناء ع ى االن ااك المااشر م  شبي "إسرائيي" 
ل قود اإلنسا  ل شه  الف س يني، وفقا لما صدر ع  راا ة ال ال  في  شي ي، في  ي  شال 
 مراسي اإلذاعة الهبرية إ  ا  اد ال ال  الف س يني في  شي ي اع بر هذا القرار وال صوي  امثااة

  ظاهرن ضد نظاا الفصي الهنصري "األبر اايد" الصايوني.
 9/5/2016، المركز الفلسطيني ل عالم

 
 ل"  إسرائيـ""دير شبيغل": الحكومة األلمانية تعيد النظر في مواصلة سياسة "التأييد المطلق" ل .56

قد األمي في وكاال : ذكر  مج ة "دير شبيغي" األلمانية، أ  مك   المس شارية ببرلي  فال -برلي  
إشامة دولة ف س ينية مع وجود رئيح الوزراء اإلسرائي ي ال الي بنيامي  ن نياهو؛ ما بدأ ي ر  
 ساؤال  ع  ا  مال  غيير سياسا  ألمانيا  جاه إسرائيي، خاصة مع  جاهي الخارجية األلمانية   اا 

 إسرائي يا اال دخي إللغاء شرار أوروبي يدي  سياسة االس ي ا .
المج ة أ  المس شارن األلمانية أنجيال ميركي ووزير خارجي اا فرانك فال ر ش اينماير اا ا ع ى وذكر  

شناعة اأ  اس مرار االس ي ا  اإلسرائي ي في األراضي الف س ينية الم   ة، وغيا  أي أفق إلشامة 
 فصي عنصري.دولة ف س ينية بوجود ن نياهو سيؤديا  ع ى المدى الاهيد إلى   ويي إسرائيي لنظاا 

وأشار  المج ة، إلى وجود إشارا  عديدن إلى  غير في مواشف ال كومة األلمانية الداعمة إلسرائيي 
 عند صدور شرارا  مامة اشأ  القضية الف س ينية ااال  اد األوروبي واألما الم  دن.
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نهول ع يكا وضرب  مثاال ع ى هذا اا صال ن نياهو اش اينماير في كانو  الثاني الماضي شائال: "
في إلغاء شرار أوروبي يدي  االس ي ا "، ووفقا لما ذكر ه المج ة في  قريرها المهنو  بر"الصديق 
الغري " فقد  جاهي رئيح الدب وماسية األلمانية     ن نياهو، وصّو  لصالح القرار األوروبي، الذي 

   قيق السالا.عّد االس ي ا  اإلسرائي ي في أراضي الضفة الغربية عائقا ي ول دو  
كما عبر  المس شارن ميركي ل رئيح الف س يني م مود عااح أثناء اس قااله ببرلي  شبي أسبوعي  ع  

  أييدها مواشفه و فاماا أساا  رغب ه المس مرن في ال وجه لمج ح األم .
وذكر  دير شبيغي أ  موشف ميركي مع عااح ي كامي مع عدا وجود صدى ل ضام  بدائرن 

لوصف ن نياهو وسا اال  اد األوروبي من جا  المس و نا  اإلسرائي ية اأنه "مقا هة  المس شارية
 مهادية ل ياود".

وأشار  المج ة إلى  غّير مواشف مسؤولي  االخارجية عرفوا ب أييدها إسرائيي،  يث أصا وا ي البو  
ا ل صري ا  اآل  اهدا ال جاو  مع   اا  ن نياهو، في  ي  يجري مسؤولو  آخرو  رصدا مكثف

رسمية إسرائي ية رافضة ل ي الدول ي ، ويرسمو  سيناريوها  مهظماا س بي لبدائي عدا إشامة دولة 
 ف س ينية.

ونق   ع  رولف مو سنيش نائ  رئيح الك  ة البرلمانية ل  ز  االش راكي الديمقرا ي المشارك في 
ن نياهو لصداش نا أسوأ اس غالل، االئ الف ال كومي شوله إ  "برلي  أصا   ع ى بينة م  اس غالل 
 ونر   امراجهة الخارجية األلمانية سياس اا  جاه ال كومة اإلسرائي ية".

 10/5/2016، األيام، رام هللا
 
تقرير عن "اللوبي" اإلسرائيلي باالتحاد ينشر خالصة منتدى التواصل األوروبي الفلسطيني  .57

 األوروبي
اأسماء مخ  فة داخي أروشة اال  اد األوروبي ل هزيز    رك عدن منظما  : لبي  فامي - بروكسي

 وجاة النظر اإلسرائي ية إزاء الصراع في الشرد األوسط ودعا موشف  ي أبي  سياسيًا واش صاديًا.
ونشر من دى ال واصي األوروبي الف س يني خالصة  قرير أصدره ع  "ال وبي" اإلسرائي ي ااال  اد 

-ويوضح ال قرير الذي صدر االثني  كيفية  مك  هذا ال وبي  ه.األوروبي، وهو يهد األول م  نوع
 م  ال غ غي في عدد م  المواشع األوروبية. -الذي نشأ في السنوا  األخيرن فقط

ويسرد ال ريقة ال ي ا اهاا ال وبي ل ضغط ع ى الس  ا  األوروبية لدفهاا إلى عدا فرض أي 
  قود الشه  الف س يني في ش ى المجاال .عقواا  ع ى إسرائيي رغا ان ااكا اا الصري ة ل



 
 
 
 

 

 38 ص                                              3929 العدد:        10/5/2016 الثالثاء التاريخ: 
  

وشال رئيح من دى ال واصي األوروبي الف س يني زاهر بيراوي إ  هذا ال وبي يروج لوجاة النظر 
و  دث ع  شخصيا   زور البرلما  األوروبي ذا  عالشة  اإلسرائي ية داخي البرلما  األوروبي.

وأشار إلى أ  ال وبي يروج لوجاة  زراعة والبيئة.بإسرائيي في مجاال  االش صاد والسياسة والمال وال
النظر اإلسرائي ية؛ واال الي ال ي ولة دو  وضع المه ومة الص ي ة ع ى  اولة الاا ث أو المفكر أو 

 السياسي في أورواا، وبذلك ي ول دو  ا خاذ القرار الص يح.
إلسرائيي في أورواا بنظيرا اا ويكشف ال قرير ع  االر اا ا  ال نظيمية والمالية ل ايئا  الداعمة 

شام ة  رؤية-الم خصصي الذي أعد ه مجموعة م  الاا ثي  -كما يقدا ال قرير  الم واجدن في أمريكا.
  ول  رد عمي ال وبي اإلسرائي ي وكيفية  أثيره ع ى صانهي القرار.

 ضخا كثيرا  ويقول الخبير في الشؤو  األوروبية دافيد كرون  إ  ال وبي اإلسرائي ي في بروكسي
سرائيي أكثر شون.  خالل السنوا  الهشر األخيرن،  يث أصا   الهالشا  بي  اال  اد األوروبي وا 

وا س  مهدي ال قرير فمواجاة ال وبي اإلسرائي ي لدى اال  اد األوروبي    اج إلى إنشاء لوبي 
 ية.ف س يني، وي     ذلك  كا ف جاود كي األ راف المهنية ال كومية وغير ال كوم

ويه قد المس شار لدى السفارن الف س ينية في ب جيكا ولوكسمبورد  سا  الب هاوي اأ   أثير ال وبي 
لكنه  ال  اهدا  ضخيا شون هذا  اإلسرائي ي ع ى اال  اد األوروبي أعمق اكثير مما جاء في ال قرير.

  أجي  قوشه ال وبي، شائال إ  الشه  الف س يني  مك  م  هزيم ه في مواشع عدن بنضاله م
 المشروعة.

كذلك  رى الناش ة مريا دوالي أ  اع راف مجموعة م  الب دا  األوروبية االدولة الف س ينية دليي 
بيد أناا   ال  امواص ة النضال اكي  شا ع ع ى فشي ال وبي اإلسرائي ي في اال  اد األوروبي.
 السبي م  أجي  صول الشه  الف س يني ع ى كافة  قوشه.

 9/5/2016نت، الدوحة، .الجزيرة
 

 األهم في تقرير مراقب الدولة اإلسرائيلي .58
 فايز أبو شمالة د.

نندهش ن   الهر   ي  نسمع ع  النقاش الدائر بي  اإلسرائي يي  أنفساا  ول مسودن ال قرير 
السري الذي أعده مراش  الدولة  ول ال ر  األخيرن ع ى غزن، والذي ُسر  إلى وسائي اإلعالا شبي 

صي إلى اهض الوزراء، وأزعا أ  مصدر الدهشة ال ي مثي في  سري  ال قرير السري الذي أ  ي
صف ة، ويكشف ع  عميق الخالفا  ال زبية، والمساعي الشخصية لإليقاع االخصوا،  70ي ضم  

نما مصدر الدهشة وفق  قديري يرجع إلى  فاذا ال نافح وارد بي  السياسيي  في كي زما  ومكا ، وا 
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وى م  الديمقرا ية الداخ ية لدى اإلسرائي يي ، وشدر اا ع ى مراجهة شرارا اا السياسية هذا المس 
والهسكرية، والوشوف إزائاا اموضوعية، وم اساة المسئولي  عناا إ  اس وج  األمر، وهذا ما نف قر 
  إليه ن   الهر ، الذي   هودنا ع ى الهشق األبدي ل قائد، و نزياه ع  األخ اء ال ي اس و ن

 سموماا مفاصي  يا نا.
شغال الرأي الهاا  لقد  اول مؤيدو رئيح الوزراء ن نياهو  رف األنظار ع  مضمو  ال قرير، وا 
االجاة ال ي  قف خ ف  سري  ال قرير، فكا  الرد اأ  ما يامنا هو مضمو  ال قرير الذي ي اا أع ى 

، وفي إخفاء المه وما  ع  الوزراء المس ويا  السياسية والهسكرية االفشي في إدارن ال ر  ع ى غزن
في ال كومة، بي وع  أعضاء المج ح الوزاري المصغر الذي ي ااع األوضاع الميدانية ل ظة 

 ب  ظة، والمك ف بإصدار القرارا  المااشرن اشأناا.
  لقد ف ح  قرير المراش  الهاا ل دولة " يوسيف شابيرا" أفواه الوزراء والمسئولي  والجنراال  ل كشف ع

، ان قدها الجنرال 2014أرشاا م  ن ائج أ ول  ر  شناا الجيش اإلسرائي ي ع ى غزن صيف 
اإلسرائي ي "يوا  وف ساميا" نائ  شائد المن قة الجنوبية، شائاًل: هناك م  سهى إلى  كنيح إخفاشا  
خفائاا م  خالل  وزيع األوسمة ع ى المشاركي  في  ال ر  )الجرف الصامد(     الاسا ، وا 

وساما هو فضي ة، ولدي شهور اأ  منح األوسمة شد جاء  72ال م ة الهسكرية، وأضاف: إ  " وزيع 
 ل  غ ية ع ى شيء ما، ولذلك لا يفاجئني  قرير مراش  الدولة".

األياا القادمة في إسرائيي س ف ح مزيدًا م  األفواه المغ قة، وس شاد السا ة السياسية والقانونية نقاشًا 
رير مراش  الدولة وع ى كافة المس ويا ، ول  يقف األمر ع   دود الخالف في  ادًا  ول  ق

المواشف ال زبية بي  مؤيد ومهارض، وبي  مصدد ومكذ ، ف الما وصي األمر إلى الشارع 
اإلسرائي ي، وهو صا   القرار، وصا   الشأ  وفق النظا اإلسرائي ية، فإ  ل  قرير صداه ع ى 

في إسرائيي، ول  قرير  أثيره ع ى مصداشية القرارا  والبيانا  الهسكرية ال ي ال  الف ال كومي القائا 
 صدر  أثناء الهدوا  ع ى غزن.

ذا كا  كي ما سبق م   هقي  ع  ال قرير ي ه ق االمج مع اإلسرائي ي وشيادا ه السياسية  وا 
 خص الشأ  والهسكرية، فإ  األها م  كي ما سبق هو   ك ال قائق ال ي ورد  في ال قرير، و 

 الف س يني، وال ي  شير إلى فشي ال ر  اإلسرائي ية األخيرن ع ى ش اع غزن.
إ  االع راف افشي ال ر  الوارد في  قرير مراش  الدولة ليمثي ال قيقة ال ي   دث  عناا المقاومة 
 رن الف س ينية  وال ف رن ال ر ، وهي ال قيقة ال ي  ناول اا وسائي اإلعالا الف س ينية  وال ف

ال ر ، وهي ال قيقة ال ي   دث عناا مهظا الم   ي  السياسيي  الف س ينيي  األوفياء  وال ف رن 
ال ر ، وهي ال قيقة ال ي  اول  كي الجاا  السيادية واإلعالمية في إسرائيي إخفاءها ع  عي  
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ومرعاًا  وال أياا الف س يني أواًل، شبي م اولة إخفائاا ع  عي  الياودي الذي عاشاا واشهًا مفاجئًا 
 ال ر  ع ى غزن الم اصرن.

 9/5/2016، فلسطين أون الين
 
 دروس وعبر في ذكرى النكبة .59

 هاني المصري 
فكر  كثيًرا  ول ماذا أك   في ذكرى النكاة، ووجد  أنه م  المناس   قديا ما اع ب ره اهض الهبر 

 سا  الشه  الف س يني و  ى  والدروح المس خ صة م  ال جربة الف س ينية منذ شياا إسرائيي ع ى
 اآل .

سأبدأ اأكذواة أ  الرفض الف س يني والهربي لقرار ال قسيا هو الذي ساها في وشوع النكاة وجهي 
م  مسا ة ف س ي  االن دابية، أي أكبر م  المسا ة ال ي  %78مسا ة إسرائيي  صي إلى 

منع شياا دولة ف س ينية ع ى خصص  لاا في شرار ال قسيا، و صوير أّ  هذا "الخ أ" هو الذي 
الضفة الغربية وش اع غزن، وليح الرفض الصايوني المدعوا م  الدولة المن داة بري انيا، وم  

 ال وا ؤ الهربي، واهد ذلك ساها في  دوثه أخ اء ف س ينية. 
 ي  فنيد هذه األكذواة يمك  م  خالل اإل الة إلى الوثائق الصايونية ال ي اا   م ا ة اآل ، وال

 شير إلى وجود خ ة صايونية كان  موضوعة س ًفا الس ئناف الهدوا  والسي رن ع ى مزيد م  
األراضي وممارسة   اير عرشي ل رد أكبر عدد ممك  م  السكا  األص يي ، و وسيع مسا ة 
إسرائيي ع ى أكبر مسا ة ممكنة م  األرض، وهذا يؤكد أ  إسرائيي اّدع  أّ  الهر  برفضاا شرار 

سيا وش  ال ر  ع ى الدولة الوليدن لا يجهي أماماا مجال سوى الدفاع ع  نفساا، واما أناا ال ق
هزم  الهر  الذي   اولوا القضاء ع ياا فم   قاا اهد أ  ان صر  ع ياا أ    صد الغنائا، مع 

ال ي  الهسكرية فاد كًما ونوًعا مجموع "الجيوش" الهربية الصايونيةاله ا أ  عدد و س يح الهصااا  
هّب  لنجدن ف س ي ، وهذا ااإلضافة إلى دعا دولة االن دا  ل صااينة أدى إلى هزيمة الهر  وليح 

 رفضاا لقرار ال قسيا.
لقد ُشّك    كومة عموا ف س ي  لكي  مارح سي ر اا ع ى األراضي الف س ينية ال ي لا  ك  ضم  

  و وا ئاا و اهي اا ورهاناا ع ى إسرائيي، ولكناا لا  قف ع ى رج ياا ا كا رفض ال كاا الهر 
   يف اا الهزيزن بري انيا "صا اة وعد ب فور".
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ال يمك  م اساة الشه  والقيادن ع ى رفضاا  قسيا الو   ال اريخي ع ى يد  ركة اس همارية 
اس ي انية إ اللية، أل  الموافقة كان  س قسا الو   والشه  والقضية، ولو  صي ذلك ووافق  

  ينية ع ى شرار ال قسيا لما اقي  شضية ف س ي   ية   ى اآل .القيادن الف س
لقد أ ي  الثورن الف س ينية المهاصرن القضية الف س ينية اهد سنوا  م  وشوع النكاة، وما زال   ية 

 رغا جميع المخا ر وال  ديا  ال ي  واجااا  الًيا و اددها اال صفية.
 اء اه ماا أكبر ل شق الذي   دث ع  إشامة دولة  اًها، كا  بإمكا  الف س ينيي  والهر  إع 

ف س ينية )عربية وفق نص شرار ال قسيا(، وال ها ي اإليجابي مع هذا الشق م  دو  الموافقة ع ى 
القرار، وهذا كا  سيفضح  قيقة الموشف الصايوني منه، ولك  هذا ع ى أهمي ه مجرد  فاصيي، أل  

 لفاد  في ميزا  القوى لصالح إسرائيي وم  يدعماا.األمر ال اسا كا  وال يزال االخ الل ا
 

 فلسطينية القضية وعروبتها وعالميتها واستقاللية القرار الفلسطيني
م  الدروح المس فادن م  ال جار  الف س ينية أنه كا  م  األخ اء الفاد ة  مح الاهد الف س يني 

  القر  الماضي، أو الهكح كما في الصراع لصالح الاهد الهربي، خصوًصا في خمسينيا  وس ينيا
 صي منذ  وشيع "ا فاد أوس و" ب غ ي  الاهد الف س يني اشكي  اٍد  لملحل الاهد الهربي. وم  الخ أ 
اآل  وضع ناصية القرار الف س يني في يد ال جنة الرباعية الهربية. كما م  الخ أ رفع الراية األممية 

 ى  سا  الاهد الف س يني الذي كا  وال يزال ويج  أ  أو راية أي مشروع ااسا القومية أو الدي  ع
 ياقى  اسًما في إنجاز ال قود الو نية الف س ينية.

الف س يني صا   األرض والض ية ورأح ال ربة في مواجاة المشروع الصايوني الذي هو  جسيد 
الاهدي  الهربي  وام داد لمشاريع الايمنة الخارجية ع ى المن قة، وع ى هذا األساح م  الخ أ إهمال

نما يادف إلى إاقاء المن قة الهربية أسيرن  والدولي، أل  ا  الل ف س ي  لا يس ادف ف س ي  فقط، وا 
 ال خ ف والجاي والفقر وال اهية وال مزد   ى  اقى مايم  ع ياا ومناواة ثروا اا ومس غ ة أسواشاا. 

مشروع الصايوني مع مشاريع ل  يس  يع الف س ينيو  و دها   رير ف س ي ، ا كا  داخي ال
الايمنة ع ى المن قة، ولكناا ال يمكناا االن ظار   ى يس يقظ المارد الهربي أو اإلسالمي أو 
نجاز أشصى ما يمك    قيقه في كي مر  ة.  األممي، بي م  واجباا إاقاء جذون الصراع مش ه ة وا 

  فالثورن ف س ينية الوجه عربية الهمق عالمية اآلفاد واألاهاد.
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 المقاومة المسلحة والسلمية والعمل السياسي
لقد أع   الثورن الف س ينية اهد ان الش اا، وخصوًصا  ركة ف ح المقاومة المس  ة اه ماًما  اغًيا، 
لدرجة إ الد شهار "هوي ي بندشي ي"، وأ  الكفا  المس ح هو ال ريق الو يد، واهد ذلك أصاح 

القيادن الف س ينية ع ى من  قا اا واع بر  أ  المفاوضا  واقية الرئيسي ل  رير ف س ي ، ثا انق ب  
أشكال الهمي السياسي الس مية هي ال ريق الو يد إلنجاز ال قود واألهداف الو نية، لدرجة  جاوز  
في  نازال اا ال خ ي ع  الكفا  المس ح عند  وشيهاا ال فاد أوس و ل صي إلى إدان ه وا عال  نبذه 

، إضافة إلى االع راف المشؤوا ا ق إسرائيي في الوجود ع ى اإلرها ااره نوًعا م  وال خ ي عنه واع 
 م  أرض ف س ي  م  دو  اع رافاا اأي  ق م  ال قود الف س ينية. 78%

لى األبد، وعندما  فشي المفاوضا ، فال ي يكم  في المزيد م   وعندما فشي ناج المفاوضا   يان وا 
، وأشصى ما ي ا فه ه الهمي م  أجي   سي  اهض شرو اا، و وفير المفاوضا  أو ان ظار ان الشاا

 رعاية دولية شك ية لاا. 
الخالصة ال ي يمك  الخروج باا م   جربة الكفا  الف س يني أنه يمك  ويج  الجمع ما بي  
المقاومة المس  ة والس مية. كما يمك  ال ركيز ع ى شكي دو  آخر، أو اع اار هذا الشكي أو ذاك 

يسي في هذه المر  ة أو   ك، ع ى أساح  سا  مق ضيا  وظروف المر  ة والجدوى لجاة الرئ
 سا  ال ناس  بي  األربا  والخسائر، ولك  م  دو  ال نازل ع ى ما أكد ه الخبرن المس فادن اهد 
أكثر م  شر  م  الكفا  م  أّ   ق الشه  الف س يني الواشع     اال  الل في المقاومة المس  ة 

ح ومكفول في شرارا  األما الم  دن وفي القانو  الدولي اإلنساني وفي جميع األديا ، و خضع مقد
 ممارسة هذا ال ق لإلس را يجية السياسية في كي مر  ة والمرجهية الو نية المه مدن ل جسيدها.

نما  بيهة الصراع،  ما ي دد شكي أو أشكال النضال ليح  رًفا وا ًدا أو عنصًرا وا ًدا، وا 
خصائصه، وموازي  القوى، واأل راف والهوامي المؤثرن فيه، واس هداد أو عدا اس هداد  رف أو و 

 رفي الصراع ل  وصي إلى  سويا ، ومدى اس خداا القون والدمار والمو ، فال يمك  مواجاة 
ذ اهي  المجازر اإلسرائي ية واس خداا القون المفر  م  شبي إسرائيي االمقاومة الس مية و دها، مع األخ

االع اار  أثير غيا  الهمق الهربي واإلش يمي والدولي واإلس را يجي ع ى الكفا  المس ح اهد 
الم غيرا  الم  ية والهربية واإلش يمية والدولية، وانايار اال  اد السوفيي ي ومنظوم ه االش راكية و ركة 

 اا المن قة الهربية  الًيا.ال  رر الهالمي وال ضام  الهربي، وخصوًصا في ظي األوضاع ال ي  هيش
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 الممكن والمستحيل ... كل شيء أو ال شيء
ان  ق  ال ركة الو نية ال ديثة م  مسّ مة مفادها أنه يمك    رير ف س ي  اضربة وا دن أو دفهة 
وا دن اهد   قيق الو دن الهربية، أو شياا دولة الخالفة اإلسالمية، وأ  ال مكا  ل مرا ي وال سويا  

 ة؛ لذا اع بر  في البداية كي م  ي  دث ع  ال سوية أو الدولة ع ى جزء م  ف س ي  خائًنا، المؤش
ثا انق ب  أوسا  رئيسية نافذن في ال ركة الو نية واع بر  أ    قيق "شيء أفضي م  ال شيء"، 

زل ع  و الب  "بإنقاذ ما يمك  إنقاذه"، ومض  اهيًدا في هذا اال جاه، لدرجة وص   فياا إلى ال نا
مهظا ف س ي  والمساومة ع ى  ق الهودن وع ى سيادن ومسا ة الدولة الف س ينية دو  أ  يؤدي 

 ذلك إلى   قيق أي شيء، اما في ذلك إشامة الدولة ع ى جزء م  ف س ي . 
م ص ة هذا الناج ضياع كي شيء، ف ا ي ا ال فاظ ع ى و دن القضية واألرض والشه ، وال ع ى 

 ل اريخية، ولا ُي رر أي جزء م  ف س ي .الرواية وال قود ا
الدرح المس فاد م  كي ما سبق، أ    قيق شيء أو الممك ، واألصح أشصى الممكنا ، في كي 
مر  ة ال يمك  أ  ي هارض مع ال قود والمااد  واألهداف، شر  أال يكو  ثمنه ال نازل ع  

 ثمنه ال نازل ع  القضية.المصالح وال قود األساسية. فما شيمة   قيق إنجاز إذا كا  
 10/5/2016، األيام، رام هللا

 
 هل تحدد السلطة عالقاتها مع الكيان؟ .61

 د. فايز رشيد
ب  ديد عالشا  الس  ة مع الدولة الصايونية، مسألة مشكوك في  "ا.  . ف"شرار ال جنة ال نفيذية ل 

فياا مثي هذا القرار. جاء  القدرن ع ى  نفيذها! نقول ذلك، ألناا ليس  المرن األولى ال ي ُي خذ
اإلعال  ع  ال  ديد في مؤ مر ص في عقده أمي  سر ال جنة ال نفيذية صائ  عريقا ، امقر 

شرر  ال جنة ال نفيذية البدء الفوري ب نفيذ شرارا  المج ح "الرئاسة الف س ينية في راا هللا،  يث شال: 
ية واألمنية مع س  ة اال  الل، وذلك ع ى المركزي، والخاصة ب  ديد الهالشا  السياسية واالش صاد

صرارها ع ى  دمير خيار الدول ي ، ووضع  "اإلسرائي ية"ضوء  نّكر ال كومة  لال فاشيا  الموّشهة، وا 
في ظي مواص ة االس ي ا  في األغوار وراا هللا وكي األراضي ". وأضاف "آليا  ال نفيذ لذلك

اا مج ح األم  اأسرع وش  في  ال اس كمال الم   ة، نهمي م  أجي وضع م ف االس ي ا  أم
 .. اال اع لا يوضح عريقا  ما المقصود ب  ديد هذه الهالشة!."المشاورا 

،   ديد الهالشة مع 2014مهروف أ  المج ح المركزي ل منظمة شرر في الخامح م  مارح/آذار 
مسؤولية ع  الشه  ال "إسرائيي"الكيا  اكافة أشكالاا )وبخاصة وشف ال نسيق األمني( و  ميي 
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. لك  شرارا  المج ح لا  نفذ   ى ال  ظة واشهًا ع ى األرض. ثا، "شون ا  الل"الف س يني بوصفاا 
( في ا فاد أوس و نّص بوضو  ع ى ال نسيق األمني بي  الكيا  والس  ة 3فإ  الم  ق )رشا 

األمني مع الكيا  و ي  الف س ينية. أيضًا، ل الما سمهنا  صري ا  م  رئيح الس  ة بوشف ال نسيق
الس  ة، غير أ  ال هذا وال ذاك   قق ع ى أرض الواشع، والدليي ع ى أ  هذا ال نسيق ُم زا ل س  ة 

أجازن أمنية هي: الشر ة المدنية، الدفاع المدني، األم  الوشائي، شوا   10ال ي أنشأ  فور  شكي اا 
اا  الهسكري، االس خاارا  الهسكرية، األم  األم  الو ني، الشر ة الا رية، الشر ة الجوية، االر 

( والمخابرا  الهامة. مع نااية الهقد الماضي أنشأ الرئيح الرا ي عرفا  جاازي  17الرئاسي )القون 
جاازًا، ويب ا  12إضافيي  هما: األم  الداخ ي والقوا  الخاصة، وبذلك أصاح عدد األجازن األمنية 

م  النفقا  الهامة. االنساة ل  نسيق  %37ألف شخص و س ا ك  70عدد المن سبي  لألجازن األمنية 
م اور رئيسية: دوريا  مش ركة ع ى ال رد ) وشف  مع اندالع  3األمني مع الكيا  يشمي 

االن فاضة الثانية(، لجا  أمنية مش ركة وال نسيق األمني المدني. ثا وع ى مدى السنوا  منذ إنشاء 
غ ن  كثيرًا بوجودها، وهناك شري ة م  السماسرن، وكي هؤالء الس  ة  كون  شرائح اش صادية ا 

 مهنيو  بوجود الس  ة واس مرار اقائاا و نسيقاا األمني. 
ما نقوله وااخ صار شديد، أراد الكيا  لألجازن األمنية الف س ينية، كما اف رض  ذلك ا فاشيا  أوس و 

واع قال الف س ينيي  و قييد  ري اا و كبيي  المشؤومة أ   كو  وكي ة أمنية له في: المراشاة وال جسح
إراد اا! شضية أخرى ن ر اا.. نصف ميزانية الس  ة  قرياًا  ذه  لألنفاد ع ى هذه األجازن 

 األمنية، ال ي   كاثر كالف ر في الجسد الشهبي الف س يني، وبخاصة     اال  الل. 
األلمانية، عم يا   "دير شبيغي"ج ة أيضًا، أدا  م مود عااح رئيح الس  ة، في مقاب ة له مع م

المقاومة المجيدن، ال ي ينفذها شاا  شهبنا الا ي ضد شوا  اال  الل الفاشي الصايوني وضد 
الق ها  السائاة م  مس و نيه الامجيي  المنف  ي  م  عقالاا. إذ شال في المقاب ة ال ي نشر اا 

ل قاء المس شارن األلمانية  "برلي "ة األلمانية المج ة أخيرًا ع ى هامش زيار ه ال ي شاا باا ل هاصم
، مضيفًا اال رف الوا د: "يسير ع ى أ س  ما يراا "إسرائيي"إ  ال نسيق األمني مع "أنجيال ميركي: 

يمكنني القول إ  األوضاع في المنا ق الف س ينية     سي رن أجاز نا األمنية اال نسيق مع "
م  الشاا  وال  قيق مهاا  3شبي أياا شام  شوا نا ااع قال "ضاف أنه ! وأ"اإلسرائي ية"األجازن األمنية 

، ما يمكنني شوله إ  شوا نا  همي اكفاءن عالية لمنع "إسرائيي"لي بي  أناا كانوا ينوو   نفيذ عم ية ضد 
ع ى ما يجري في المنا ق الف س ينية م   "ان فاضة". كما رفض عااح إ الد اسا "اإلرها "

ن   ال نشجع شاابنا ع ى ار كا  "فدائية ينفذها شااننا الف س ينيو ، مس  ردًا:  عم يا  مقاومة
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، ال ي س هيش جناًا إلى جن  مع دولة ف س ي  "إسرائيي"نجدد  قديرنا لدولة ". وخ ا االقول: "الهنف"
 في سالا وأم ، وأنا ع ى اس هداد  مامًا ل ج وح مع ن نياهو.

بإصداره األوامر لمدير مخابرا ه امنع عم يا  المقاومة وال ه  سبق لرئيح س  ة أوس و أ   ااهى 
عم ية  200االسكاكي  لجنود اال  الل ومس و نيه، وأيضًا  فاخر األخير امنع وا  اا  ما يزيد ع ى 

ضد شوا  اال  الل الفاشي الصايوني، وذلك في  صريح ل   فزيو  الصايوني شال فيه إنه أصدر 
اة المدارح ا ثًا ع  سكاكي  الم بخ، كما اع بر ال نسيق األمني مقدسًا، األوامر ب ف يش  قائ    

وناج المفاوضا  كخيار اس را يجي و يد ي بناه! رغا عبثي ه وال جدواه وعقمه، ورغا أ  االس ي ا  
 الصايوني  جاوز ن اد أية إمكانية لقياا دولة ف س ينية!. 

لس  ة مع الكيا  الصايوني وخصوصًا ع ى الجان  لكي هذه األساا ، ال ن وشع   ديدًا لهالشا  ا
 األمني، فاو جوهر سياس ه الموغ ة في  دمير المشروع الو ني، و قزيا ال قود الو نية الف س ينية.

 10/5/2016، الخليج، الشارقة
 
 خيارات صعبة أمام المشروع الفلسطيني .61

  ماجد كيالي
ية في الهالا الهربي، فضاًل ع  أ  هذا االّدعاء ما عاد  القضية الف س ينية امثااة القضية المركز 

يبّي   وظيفا  وماالغا  و العاا  سياسية أضّر  االف س ينيي  وا رك اا الو نية واقضّي اا. فود 
ذلك، فإ  الف س ينيي  اليوا، ع ى ضهف مواردها و شّ   مج مها اا و رّهي كيانا اا السياسية، اا وا 

  الدولية واإلش يمية والهربية الراهنة، في مواجاة إسرائيي، ال ي مكشوفي  وو يدي ، في المه يا
 أض   م  ّكمة امصيرها، أكثر اكثير م  ذي شبي.

إزاء هذا الوضع الصه ،  بدو مشك ة الف س ينيي  في أ  كيانا اا السياسية ما زال  مصّرن ع ى 
وفي عموا المن قة. هكذا  ال صّرف ع ى أساح إنكار هذه ال قائق، وكأ  شيئًا لا ي غّير عندها

، ما زال   ه قد اصوابية وجدوى ما  رى أنه "ف ح"فالقيادن الرسمية، وهي شيادن المنظمة والس  ة و 
مشروعاا الو ني، الم مثي بإشامة دولة مس ق ة في الضفة والق اع، ع ى رغا مرور أكثر م  أربهة 

(، وع ى رغا 1993وفق ا فاد أوس و )عقود ع ى هذا الخيار، وأكثر م  عقدي  ع ى شياا الس  ة 
 قويض إسرائيي لاذا الخيار عبر  فشي األنش ة االس ي انية وبناء الجدار الفاصي و كريح ال اهية 

، ال ي    كا كس  ة في ش اع " ماح"االش صادية وواشع الايمنة األمنية. في المقابي، ثمة  ركة 
ر هذه المهادال ، بجهي غزن شاعدن ل  رير ف س ي  غزن، وال ي ما زال   ه قد اأناا شادرن ع ى  غيي

أو أش ه لد ر اال  الل م  الضفة، كأناا لا  س ن ج الدروح الالزمة م  ثالث  رو  مدمرن شّن اا 
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إسرائيي ع ى الق اع، وال م  الهبر الناجمة ع  الخرا  ال اصي في مج مها  المشرد الهربي م  
يك اهدا شدر اا ع ى فك ال صار ع  ش اع غزن، أو   ى  ق يي الهراد إلى لبنا  مرورًا اسورية، ناه

 اع ماده ع ى إسرائيي.
واكي صرا ة فإ  الف س ينيي ، في وضهاا هذا، اا وا يف قدو  ألي مشروع و ني جدي، أو ذي 
أفق مس قب ي، بي إناا   ى لو ام  كوا مثي هذا المشروع، اغض النظر ع  مس واه أو  بيه ه، فإناا 

   القدرا  واإلمكانيا  والمه يا  الموا ية لفرضه ع ى إسرائيي، أو ع ى أرض الواشع.ال يم كو 
اآل  إذا كا  خيار الدولة المس ق ة في الضفة والق اع في  الة مو ، في المدى المنظور، ا كا 
ذا كان  القيادن الف س ينية عاجزن ع   غيير   هّن  إسرائيي ومساندن الواليا  الم  دن لاا، وا 

مهادال  السياسية أو عاجزن ع    رير إراد اا ل ر  خيارا  جديدن، فإ  الخيارا  الااشية، م  ال
النا ية الواشهية أو الهم ية، ال   ّبي ال د األدنى م  م    الف س ينيي ، فضاًل ع  أناا ال   هامي 

م  النا ية  مع شضي اا ا ريقة شمولية، وهي ال   أسح ع ى شواعد ال ق والهدالة وال قيقة ولو
 النسبية.

، وهو خيار شديا جديد، واالنساة لإلسرائي يي  "الخيار األردني"وشد برز م  بي  هذه الخيارا  مؤّخرًا 
نما هو ي ضم  مجرد انس ا   فإ  هذا الخيار ال ي ضم  االع راف اكيانية سيادية ل ف س ينيي ، وا 

و ركاا ل سيادن األردنية، و اليًا  رك  إسرائي ي جزئي م  المنا ق الف س ينية الكثيفة السكا ،
الف س ينيي  ل دّبر أنفساا مع األرد . وفي هذا اإل ار، يمك  اإل الة ع ى مقالة الم  ي اإلسرائي ي 

 "اإلسرائي ي –الخيار األردني... ال ي الو يد الممك  ل صراع الف س يني "سيفر ب و سكر، وعنواناا: 
 (.28/4/2016، "يديهو  أ رونو ")

في المقابي واالنساة إلى الف س ينيي ، الذي  يجرى ال داول في اهض أوسا اا السياسية باذا األمر، 
ي أسح ع ى ا  اد كونفدرالي بي  كياني  سياديي  ومس ق ي ، أي الدولة  "الخيار األردني"فإ  

 . وأص ا  هذا الف س ينية والدولة األردنية، ع ى رغا الفارد ال بيهي في السيادن بي  هذي  ال رفي
ال ر  يبررو  اس هاد ه اانسداد أفق الدولة المس ق ة، وم اولة إ راج إسرائيي والمج مع الدولي 
إليجاد مخرج إلنااء اال  الل اإلسرائي ي ل ضفة. ومشك ة ال ر  الف س يني )الذي يه بر ساري 

د  م كي، في  ي  أ  نسياة م  أها دعا ه( أنه ي جاوز  بيهة النظامي ، إذ إ  النظاا في األر 
النظاا الف س يني المف رض هو جماوري ويخضع ل داول الس  ة واالن خااا  الديموشرا ية، الرئاسية 

 والنيابية، ما يهني أننا إزاء نظامي  سياسيي  مخ  في   مامًا.
، ، مجدداً "الخيار األردني"وفي الواشع فإ  هذا ال ر  يثير، أيضًا، ال ساؤل ع  سب  الذها  ن و 

وكأ  صراع الف س ينيي  مع اإلسرائي يي  ي وشف ع ى األرض/ الجغرافيا، أو ع ى ش هة أرض هنا او 
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هناك، وكأنه ال يف رض  قوشًا سياسية ل موا ني ، ناهيك اأ  ذلك ي ضم  ال خ ي بداهة ع  الرواية 
 الو نية الف س ينية، وع  و دن الف س ينيي ، أو ع  مهنى كوناا شهاًا.

ة هذا ال ر  ربما م  األجدى، واألصو ، الذها  ن و خيار آخر ي ه ق االنضال م  في مساج 
أجي  هزيز  قود الموا نة في كي ف س ي / إسرائيي، اما ال يخي بو دن أرض ف س ي  وال بو دن 
شهباا. فضاًل ع  كي ذلك، فإ  الف س ينيي  يف رض أ  يكونوا األكثر  رصًا ع ى  هزيز مشك ة 

ه قة ااألراضي الم   ة، واالف س ينيي ، ال مساعد اا ع ى  جاوز هذه المشك ة ع ى إسرائيي الم 
 سا  شه  ف س ي  و قوشاا. والفكرن هنا أ  أي  ي أو خيار االنساة ل ف س ينيي  م  األنس  أ  
يف ح مسارًا مس قب يًا يؤدي، وفق   ورا  سياسية واج ماعية، إلى  ي الدولة الوا دن الديموشرا ية، 
أي دولة الموا ني ،   ى لو مر  ب هرجا ، م  ضمناا شياا دولة موا ني  ذا   ااع ثنائي 

 وع ى أسح ديموشرا ية. "القومية"
واال اع فن   إذ ن  دث ع  هذه الخيارا ، نأخذ في االع اار أ  هذه ال صورا  هي مجرد 

ظ ع ى و دن األرض  رو ا  نظرية، و ص ح كهناوي  لمشاريع نضالية، ل  هبئة  ولاا، ل  فا
والشه  والرؤى، ول ر  شهارا  ذا  مهنى في إدراكا  الرأي الهاا الهالمي، ألناا ال يمك  أ  
  ر  في اإل ارا  ال فاوضية الراهنة، وأل  الوشائع والمه يا  وموازي  القوى هي ال ي  فرض 

 أشكال ال  ول، أو هي ال ي  فرض الخيارا  الممكنة.
آخر، بي  إسرائيي واألرد  والف س ينيي ، ذي  كونفدراليال ديث ع  خيار  في هذا اإل ار، يمك 

، أو اش صادي فقط، وفق أوري سافير مدير عاا وزارن الخارجية اإلسرائي ية اش صادي- ااع سياسي 
األسبق، الذي رأح الجان  اإلسرائي ي في المفاوضا  السرية ال ي شاد  ل  وشيع ع ى ا فاد أوس و 

الذي يه بر أ  ال  وال  الجيوسياسية في المن قة وال ي س سمح اأ    ظى مثي هذه ، و 1993عاا 
، في الهالا الهربي. وهي فكرن كا   ر اا سااقًا القائد "الم ور السني المه دل"الخ ون بدعا 

)ب جيكا وهولندا ولوكسمبورد(. وع ى أساح  "البيني وكح"الف  اوي خالد ال س ، و شاه نموذج دول 
مك  إشامة من قة  جارن  رن و هاو  في مجال ال اشة و   ية المياه، ومشاريع سيا ية مش ركة ذلك ي

ال سيما في من قة الا ر المي ، و دشي  خ و  مواصال  بي  األرد    ى ميناء  يفا، و ر ياا  
، "هآر ح"، و ي شضي ي الالجئي  والقدح. )"اإلرها "أمنية ثنائية ومخ  ا  مش ركة لمواجاة 

5/9/2014) 
ما يمك  لف  االن ااه إليه أ  ال رويج لاذه ال رو ا  يأ ي في وش   سهى فيه األوسا  اليمينية في 
إسرائيي ال خاذ خ وا   رمي إلى  شريع ضا الضفة الغربية في شكي شانوني، ولو  دريجيًا، بداية 

يوا هي في  الة ضا م  خالل   بيق القانو  اإلسرائي ي ع ى المس و ني . ومه وا أ  الضفة ال
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فه ي، فثمة  الة م  هيمنة إسرائي ية ع ى األرض والسكا  والموارد، وفي كي ما ي ه ق اأنش ة 
الف س ينيي ، و ه بر اي ي  شاكيد وزيرن الهدل اإلسرائي ية م  أبرز دعان هذا الخيار، الذي ي ر  في 

الجباة "جاورن واخ فاء ما يسمى إ ار م اولة إسرائيي اس غالل انايار أوضاع الدول الهربية الم
 ."الشرشية

وبدياي أال يس ثني ذلك غزن، ال ي ي ّا ال  ويج بإشامة ميناء فياا، وفق شرو  مهينة، و  وي اا إلى 
يجاد فرص عمي، اال هاو  بي  إسرائيي واهض الدول الهربية.  مكا  يزخر امشاريع البناء وال نمية وا 

يًا ع ى الف س ينيي ، في هذه الظروف الصهاة والمهقدن، وفي هذه هي الخيارا  الم رو ة إسرائي 
ظروف اس االك  رك اا الو نية، و آكي أ والاا كشه ، وفي ظروف  دهور أ وال الهالا الهربي، 

 ال سيما المشرد منه.
 10/5/2016الحياة، لندن، 

 
 حذاِر من حرب استنزاف محدودة مع "حماس" على حدود غزة .62

 ايال زيسر
ل س م ع اكي الهوالا. م  جاة، أ    افظ ع ى وشف النار مع إسرائيي،  " ماح"سهى كهاد اا  

والذي     في ظ ه  هيد بناء مكان اا السياسية وشدر اا الهسكرية. وم  جاة أخرى أ   هرض 
ضد إسرائيي م   "إرهابية" اأعمالنفساا كمنظمة مقاومة    زا االكفا  الهسكري ضد إسرائيي و سمح 

 . "اإلسالميالجااد "لاا وم  جان  منظما  أخرى  همي في الق اع، ك نظيا جان  رجا
أيضًا ال  م يوني غزي يهيشو       كماا ي  اجو  الى الادوء الذي  " ماح"وشف النار ماا لر 

أ     رمه و  افظ ع يه ل سمح لاا  " ماح"يوفره لاا وشف النار، وع يه فاناا ي وشهو  م  شيادن 
م  نصي  الجميع في الق اع.   أصا  ا اا ويواجاوا الضائقة االش صادية ال ي اا  يهيشوا  ي

 ال، فا  القرار ليح موجودا  أيال  همي دوما وفقا لمصالح سكا  غزن. وع ى  " ماح"ولك  
هنية، الذي سهى في  إسماعييالسياسية، مثي رئيح وزراء غزن،  " ماح"االضرورن في يد شيادن 

ي افظ ع ى الادوء  أ  أيأ  يأكي الكهكة وا  ياقياا كام ة،  إلى األسبوعية في ناا األخيرخ ااه 
يضع إلسرائيي خ و ا  مرا  ول ما هو مسمو  وما هو ممنوع ل جيش  أ وفي الوش  ذا ه 

 اإلسرائي ي ع ى  ول  دود الق اع. 
الصواريخ ن و  إ الد فيد  جربة الماضي االذا  اأ  القرار في الشؤو  الهسكرية، وخاصة اس ئناف 

، وع ى رأساا م مد ضيف، ولاذه من ق و فكير " ماح"إسرائيي، موجود في يد القيادن الهسكرية لر 
 خاص باا. 
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. هكذا " ز  هللا"وع ى خ ى منظمة  اإليرانيي  أصدشائاانفساا كم   سير امشورن  " ماح" رى 
اإلسرائي ية، اما  األراضي  واسهة م أجزاءمنظومة الصواريخ ال ي  غ ي  إشامةمثال  رص  ع ى 

.  " ز  هللا"ردع ضد إسرائيي ك  ك ال ي  وجد في يد منظمة    قق شدرنفي ذلك وسط الاالد، كي 
 قرر شواعد له   يال إسرائيي  س  النموذج ال بناني، وال ي  هني أ   أ اآل   " ماح"و  اول 

ى لو ال ظ الجيش اإلسرائيي إسرائيي ال ي ق لاا أ    جاوز خط ال دود وا   همي خ فه،   
داخي  إلى " ماح"، و  ى لو كشف أنفاشا   فرها "إرهابي"اس هدادا  لمقا  ي المنظمة لنشا  

 إسرائيي السيادية.  أراضي
إسرائيي م  جا اا  وضح م  جديد ل منظمة ااناا  اقي لنفساا  رية الهمي في الجان  الف س يني 

ينفذه رجالاا بي ع ى كي اس هداد ل نفيذ أي  "إرهابي"كي عمي س رد ليح فقط ع ى  وأناام  ال دود، 
 عمي كاذا. 

في ضوء الوضع السائي السائد في الق اع وع ى كي  دوده مع إسرائيي، فا  الموشف اإلسرائي ي 
فقط عاد الجيش اإلسرائي ي فاك شف أنفاشا هجومية موجاة  األخيرن األسابيعمن قي بي مبرر. ففي 

يي، وفضال ع  ذلك فا   نازل اليوا هو خط البداية ل مفاوضا  غدا، وفيه ما ن و أراضي إسرائ
الواشع السائد ع ى  ول ال دود في جنو  لبنا ، والذي  قيد فيه إسرائيي م   إلىيدهور إسرائيي 

 أ ضدها. وع يه، م ظور ع ى إسرائيي  " ز  هللا"لر  أعماال يث شدر اا ع ى أ   منع اشكي ماادر 
 ر  اس نزاف م دودن ع ى  ول ال دود يدفع ثمناا سكا  غالف  إلىاا   جرها  " ماح" سمح لر 
 غزن. 

كنموذج، ُنص ع ى وشف النار  " ماح"فضال ع  ذلك، ع ى ال دود ال بنانية، ال ي  نظر الياا 
، واموجاه ين شر الجيش ال بناني ع ى  ول األم في شرار لمج ح  " ز  هللا"الاش الذي  نفذه مع 

 األمنيةالم  دن. كي هذا ال يس جي  كما هو مهروف لال  ياجا   األمادود في ظي  واجد شوا  ال 
 ال يوجد في  الة ش اع غزن.  األدنىإلسرائيي، ولك    ى هذا ال د  األساح

النار وال وادث ع ى  إل الدلم اولة المساومة مع إسرائيي م  خالل  اادل  " ماح" إ  اس هداد
 اإلغالدالضرورن  هبيرًا ع  شون. فالمنظمة  هيش ضائقة في الداخي في ضوء  ول ال دود ليح ا

 " ماح" كو   أ الذي فرضه ع ياا المصريو ، وهذا وضع هش يس دعي  وادث و صهيد. ي  مي 
كا الق اع. ولك  في مثي هذه ال الة ع ياا  إسرائيي شرر   ركاا   أ اس مد   شجيها م   قيقة 

ال  ريد بي ال  س  يع ال فاظ  " ماح" أ االس ن اج  إلى وص   إسرائيي  إذاه أ   أخذ اال ساا  اان
 م ة  أثناءع ى الادوء ع ى  ول ال دود، ف   يوجد في إسرائيي م  يدعو، مث ما  صي في 
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 شددا مناا م  شأناا أ   أكثر ركاا في ال كا و فضي اا ع ى مجموعا   إلى، "الجرف الصامد"
    ي مكاناا.

 9/5/2016، "ل اليومإسرائي"
 10/5/2016، األيام، رام هللا
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