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 شمال القدس قرب حاجز حزما إضافيتينعبوتين وتفكيك  ..جنود بانفجار عبوة ثالثةإصابة  .1

اإفجددار عبددوف مةفجددرف جددرث حدداجز  لثددر: أصدديث ثةثددو جإددود ليددرائيءييم ميدداء أمددس وكددا  -القدددس 
 القدس.حزما العيكري شمال شرجي 

وجالددد  مصدددادر عبريدددو لم جإددددييم ومجإددددف أصدددديبواج جدددروو أحددددهم خ يدددرف جدددداج وجدددروو ا خددددريم 
 مةوي و.

وأوضددح  المصددادر أم ضدداب ا ثمددةزم ثددام وهددو جائددد فصدديل فيمددا ييددمص الجب ددو الداخءيددو  أصدديث 
 بجددروو خ يددرف جدددا فيمددا أصدديث مخددر بجددروو مةويدد وج وةددم إقء مددا للددص ميةشددفص هدايددا عدديم كددارمج

 بجروو  فيفو وةءقص عةجا ميداإيا. أصيثالجإدي الثالث  أمموضحو 
 ل المصابيم مم جيش ا حةةل هم خبراء مةفجرا  حداولوا ةفكيدع عبدوف بدائيدو  أموجال  المصادرج 

 اإفجر  في وجوه م. أإ ا
ارا  وأغءق  جوا  ا حةةل ال ريق الواصءو بيم بءدةي حزما وجبع شرق القددسج ومإعد  حركدو اليدي

 والموا إيم إ ائيا.
فددددي المكددددام وخبددددراء  لضددددافيةيمجددددوا  ا حددددةةل عثددددر  عءددددص عبددددوةيم  أم ليددددرائيءيووجالدددد  مصددددادر 
. كمدا جامد  جدوا  ا حدةةل بلعمدال ةمشدي  فدي المإ قدو بحثدا عدم عبدوا  بإب ال مداالمةفجرا  جاموا 
 أخرى مةفجرف.

 11/5/2016األيام، رام هللا، 
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 لصمود القدس وأهلها وحيد الجهود دعماً الحمد هللا: نعمل على ت .2
جال رئيس الوزراء رامي الحمد هللاج لإه   يةم دوم القدسج و  دولو  :الجديدف الحياف-وفا-هللارام 

 دوم القدس الشرجيو عاصمو ل ا".
وشدد "أم عءص المجةمع الدولي أم يدرع اليومج أم اليكو  عم مماريا  ا حةةل اإليرائيءي 

 خاصو بحق القدسج لإما يؤجج الصراع ويجر المإ قو إحو المزيد مم الةعصث والكراهيو". واإة اكاةه
وأضاف "ل ذا فالمجةمع الدولي م الث بلم يولي القدس وأهء ا الحمايو الةي ةيةحق اج وأم يةصدى 
 لكافو المماريا  الةشرعيو الةي ةةإاجض مع مبادئ القاإوم الدولي وحقوق اإلإيامج كمدخل أيايي
إلإ اء ا حةةل اإليرائيءي عم أرضإاج وةجييد ييادةإا في كإف دولو فءي يم الميةقءو كامءو 

 ج والقدس عاصمة ا األبديو".1967الييادف عءص حدود عام 
جاء ذلع خةل كءمةه في مؤةمر بي  المقدس اإليةمي الدولي اليابعج اليوم الثةثاء برام هللاج 

سج ومفةي القدس والديار المقديو محمد حييمج وعدد مم دعيأبحضور وزير األوجاف يويف 
 ممثءي ال وائف المييحيوج والشخصيا  الريميو وا عةباريو.

دعيسج "لم مؤةمرإا هذا يلةي بالةزامم مع احةفال أوالشؤوم الديإيو يويف  األوجافبدورهج جال وزير 
 للص أيضالذي إة ءع كفءي يإييم العالم بايرهج بذكرى هزيمو الإازيو والفاشيو والق ر والظءمج ا

جاموالةخءص مإه  دولةإا الفءي يإيو وعاصمة ا القدس الشريفج وام هذا المؤةمرج هو امةداد  وا 
الحييإي عءص ارض  أميمالذي عقده المفةي المرحوم الحاج  األول اإليةميلمؤةمر بي  المقدس 

ييادف الرئيس محمود عباسج ج وها إحم هذا ماضوم في عقده بةوجي ا  مم 1931فءي يم عام 
اجةصاديو بالغو الصعوبوج وهإا يلةي دور الزكاف في  أوضاعحيث يخصص هذا العام لءزكافج في ظل 

 ةعزيز الةراب  المجةمعي ومياعدف الفقراء والمحةاجيم".
وجال مفةي القدس والديار المقديو محمد حييم "لم هذا المؤةمر هو ةلكيد عءص حقيقو ام القدس 

العزيمو عءص ايةمرار عقد هذا المؤةمرج هو ةلكيد  أم للصبحضارة ا العريقوج مشيرا  ليةميوعربيو 
 والمعراج". اإليراءعءص كل هذه المعاإي في ذكرى 

والقدسج ةعزز الربا  في القدس  األجصصواكد مفةي القدس ضرورف الخروج مم المؤةمر بإةائج عم 
 .واألجصص

القائميم عءص وجفيو القدسج ضرورف ةوفير كل ا حةياجا  لدعم  أحدمإيث المصريج  أكدمم جاإبهج 
الصمود المقدييج في ظل ما ةةعرض له المديإو مم هجمو شريو مم ا حةةلج حيث اعةمدإا في 

 عمءإا في صإدوق وجفيو القدس عءص الةمكيم والةإميو.
 11/5/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 مليون شيكل شهريًا تغطية حكومية لنفقات كهرباء غزة 80 نحو الفلسطيني: مجلس الوزراء .3
رام هللا: أكد مجءس الوزراء خةل جءيةه األيبوعيو الةي عقدها في مديإو رام هللا امس برئايو 

مءيوم  80 - 70الدكةور رامي الحمد هللا رئيس الوزراء أم حكومو الةوافق الو إي ةغ ي ما يزيد عم 
 الموردف لق اع غزف مم كافو المصادر. شيكل ش ريًا ألثمام الك رباء

وأضاف المجءسج اإه رغم هذه الةغ يو وما جام  وةقوم به الحكومو مم ج ود إلعادف اإلعمارج 
صةو كافو ما ةم ةدميره خةل العدوام اإليرائيءي األخير عءص ج اع غزفج ل  أم لصرار حركو  وا 

ال اجو والموارد ال بيعيوج وعدم ةمكيم  حماس عءص اليي رف عءص شركو ةوزيع ك رباء غزف ويء و
الحكومو مم القيام بدورها في لدارف ج اع الك رباء في الق اع جد أوجد وضعًا أدى للص عدم الكفاءف 
في اإلدارف الفإيو والماليو لق اع الك رباءج وأدى للص ايةمرار الإقص في كميا  الك رباء المةوفرف مما 

 عءص كافو مإاحي الحياف األخرى.أثر عءص ج اع البإيو الةحةيو و 
وحّذر المجءس في بيام صحافي صدر عإه عقث جءيةه أمسج مم الةصعيد اإليرائيءي والإوايا 
اإليرائيءيو لشم عدوام جديد عءص ج اع غزفج بالةزامم مع لرهاث الدولو المإظمج وجرائم جوا  

الغربيوج وحمءو الة ويد عءص ا حةةلج وعصابا  الميةو إيمج وال جمو ا يةي اإيو في الضفو 
 الميجد األجصص والمديإو المقديو.

و الث المجةمع الدولي وعءص رأيه األمم المةحدفج بةحمل ميؤولياة ا المباشرف في حمايو الشعث 
الفءي يإيج ولجم ليرائيل ومإع ا مم ةكرار عدواإ ا عءص الق اعج الذي   زال  مثار عدواإ ا 

ثءو في الق اعج والعمل عءص رفع الحصار الظالم والمةواصل عءص ج اع الوحشي األخير وويةةه ما
وأدام المجءس المخ   اإليرائيءي الجديدج ال ادف للص لجامو ميةو إو جديدف بيم محافظةي  غزف.

عائءو مم الي ود المة رفيم الذيم ييكإوم في البؤرف ا يةي اإيو  40رام هللا وإابءسج لمكافلف 
 إ  جد أجيم  في يإوا  الةيعيإا  بالةزوير عءص أراض فءي يإيو خاصو."عاموإا"ج الةي كا

دوإمًا مم بءدةي أراضي بي  لكيا ولفةا لبإاء م ف  419كما أدام المخ   ا يةي اإي بمصادرف 
 الوحدا  ا يةي اإيو عءي ا.

 11/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 يق" وتعتمد قوائم "الداخلية" للسفرالقاهرة تلغي "كشوفات التنس: في غزةوزارة الداخلية  .4

ق بايم وزارف الداخءيو في غزفج البزم الإا  لمَّ لياد، 10/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، جال 
يوم الثةثاءج لم اليء ا  المصريو أبءغة م بلإه ةم للغاء ما يعرف بد "كشوفا  الةإييق" لءيفر عبر 

 معبر رفح.
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ةضث أإه ييةم ا عةماد عءص كشوفا  الميافريم الصادرف عم وبّيم البزم في ةصريح صحفي مق
 وزارف الداخءيو الفءي يإيو فق .

وأضاف "أم ذلع يمثل خ وف ليجابيو في ل ار وجف ايةغةل حاجا  الموا إيمج ويياعد عءص 
 اليماو بيفر أكبر عدد ممكم مم الحا   اإلإياإيو الميةحقو لءيفر".

لم فةح جال  وزارف الداخءيو الفءي يإيو في ج اع غزفج أمَّ ، 10/5/2016، قدس برسوأضاف  
أش رج "ُيفاجم األوضاع  ثةثواليء ا  المصريو لمعبر رفح البري "بشكل ايةثإائي"ج مرف كل 

 اإلإياإيو و  يحل األزمو".
ئم". يوم الثةثاءج اليء ا  المصريو بفةح معبر رفح "بشكل دالوزارف الفءي يإيو في بيام ل ا و الث ا

يوًما ج   يحل األزمو اإلإياإيو  85مشددف عءص أم فةحه لمدف يوميم فق  ثبعد لغةٍق مةواصل دام 
 الُمةفاجمو.

وأوضح وكيل وزارف الداخءيو الفءي يإيو في غزفج كامل أبو ماضيج أم أعداد الميجءيم لدى هيئو 
 ألف ميافر. 30المعابر والحدود بوزارف الداخءيو ةزيد عم الد 

 اف: "معبر رفح الرئو الةي يةإفس مإ ا الشعث الفءي يإي في ج اع غزف".وأض
ودعا أبو ماضي كافو الج ا  للص ضرورف "الةدخل العاجل" لفةح المعبر بشكل دائمج ةقديًرا لءظروف 

 اإلإياإيو الةي يعيش ا أبإاء الشعث الفءي يإي في ج اع غزف المحاصر مإذ عدف يإوا .
 

 ": تصريحات نائب رئيس أركان االحتالل تؤكد مقولة "من فمه يدان"الفلسطينية "الخارجية .5
رام هللا: حذر  وزارف الخارجيو الفءي يإيو أكثر مم مرف مم مخا ر وةداعيا  ايةمرار ا حةةل 
اإليرائيءي ألرض دولو فءي يمج يواًء عءص الشعث الفءي يإي الذي يدفع مم أرضه وحقوجه وحياف 

عءص ميةوى المجةمع اإليرائيءي الذي باة   بيببهج أوياةه أثماإا باهظو أبإائه وممةءكاةه ومقد
العإصريو والفاشيو والكراهيو ةيوده بوضوو وةةغءغل في مفاصل الحكم ودوائر صإع القرار فيه وهو 

وايةمراره. وفي هذه األيام  ا حةةلما يضاعف أيضًا األثمام الةي يدفع ا الفءي يإيوم جراء وجود 
عءص  جاءاحو اإليرائيءيو جدً  صاخبًا في أعقاث ةوصيف دجيق لحالو المجةمع اإليرائيءي ةعيش الي

ليام إائث رئيس هيئو األركام في جيش ا حةةل "يائير جو م" الذي دق إاجوس الخ ر في يياق 
 .كءمةه بمإايبو لحياء ضحايا المحرجو الإازيو

اإليرائيءيو ةشكل اعةرافًا صريحًا وريميًا وةوصيفًا  وأكد  الوزارف أم أجوال إائث رئيس هيئو األركام
 صائبًا ليءوكيا  جإود ا حةةل ال مجيو ضد الشعث الفءي يإي.

  11/5/2016، القدس العربي، لندن
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 وزارة الداخلية منها تخص عمل عشرة قانوناً  50بحر: أصدرنا أكثر من  .6
بغزفج اليوم الثةثاءج لم المجءس أصدر  جال أحمد بحر الإائث األول لرئيس المجءس الةشريعي: غزف

عءص األجل ل ا عةجو مباشرف بعمل وم ام وزارف  10جاإوإاج مإ ا  50أكثر مم  2006مإذ العام 
 الداخءيو.

وأشار بحر خةل يوم درايي إظمةه كءيو الربا  الجامعيو بغزفج للص "ايةخدام الةشريعي لألدوا  
رج ب دف معالجو أشكال الخءل الةي ةعةري أداء ومماريا  الرجابيو الكفيءو بضب  الحال والميا

 اليء و الةإفيذيو"ج وفق جوله.
وأضافج أم المجءس الةشريعي بذل ج دا كبيرا لة وير العمل بوزارف الداخءيو يواء بإجرار القواإيم 

لوزارف والموازإا  الخاصو باألج زف األمإيو ووزارف الداخءيوج أو بمةابعو مم لجام المجءس لعمل ا
 وأج زة ا.

ودعا بحر لعقد مؤةمر دولي لمإاجشو ا إة اكا  ا حةةليو بحق وزارف الداخءيوج بما في ذلع اغةيال 
 الوزير الإائث يعيد صيامج والعمل عءص مةحقو كل مم شارع في اغةياله.

 10/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 جاهزاً  ن وقد تفرض حالً الفوضى تقترب رويدًا في فلسطي: "القدس العربي" .7
فادي أبو يعدى: عءم  "القدس العربي" مم مصدر رفيع أم الوضع الفءي يإي الحالي  –رام هللا 

هو األيوأ عءص اإل ةقج وأم ما يجري جد يكوم ال ريق للص "الفوضص الخةجو" الةي مم شلإ ا أم 
افج وهو أخ ر ما جد يحدث ةفرض حًة يكوم جاهزًا عءص األغءث ومةفقا عءيه بيم مخةءف األ ر 

لءقضيو الفءي يإيو. وبحيث المصدر الذي  ءث عدم ذكر ايمه فإم ما يجري عءص األرض لم يةرع 
كما ةإادي اليء و  1967مجاً  لدولو فءي يإيو ميةقءو عءص حدود الرابع مم حزيرام/ يوإيو 

يةرفض هذا الحل خوفًا مم الفءي يإيو. و  حةص دولو واحدف ثإائيو القوميو ألم دولو ا حةةل 
 ال اجس الديمغرافي.

ويعةقد أم األمور ةيير باةجاه ضم ليرائيل لءمإا ق الميماف "ج" بحيث اةفاق أويءو الةي ةشكل ما 
في المئو مم األرض الفءي يإيو المحةءو ويق إ ا إحو يةيم ألف فءي يإيج بيإما يجري  60إيبةه 

ءكو األردإيو ال اشميو يواء في يياق الكوإفدراليو أو في أي ضم المةبقي مم الضفو الغربيو للص المم
 يياق مخر.

وفي حال كام هذا المخ   بالفعل هو ما يةم الةرةيث له خءف األبواث الموصدف فإإه وبالإظر للص 
وضع الشارع الفءي يإي الذي با  أجرث للص ا إفجار عءص جضاياه الداخءيو غير المرةب و 
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مثل ما حدث في مءف المعءميم وما يحدث ا م في جضيو الضمام  با حةةل اإليرائيءي
ا جةماعيج فإم ا إفجار المحةمل جد يقود للص فوضص مةعمدف كي يةم فرض الحءول الم روحو 

م مؤجةًا.  وا غةق مءف القضيو الفءي يإيو وا 
 11/5/2016، القدس العربي، لندن

 
 ستحقات العمالتحذر من التحايل على م الفلسطينية وزارة العمل .8

حّذر  وزارف العملج العامءيم الفءي يإييم داخل الخ  األخضرج ممم يحمءوم ةصاريح عمل : رام هللا
ريميوج مم الوجوع ضحيو بعض مكاةث المحاماف المحءيو وفئو مم اليمايرفج الذيم يدعوم؛ كذًبا 

ثالمدخرا   دوم الحاجو  وةضءيًةج جدرة م عءص ةحصيل ميةحقا  هؤ ء العمال مم أموال الةوفيرا 
 للص ليقاف ةصاريح العمل الخاصو ب م.

وأكد  الوزارف في بيام ةوضيحي صدر عإ ا اليوم الثةثاءج بلم "ما يةم اإلعةم عإه في هذا 
الموضوع مم جبل هذه الفئا  أو مم ج ا  أخرى هو عاٍر عم الصحوج وغير جاإوإيج ألإه يةوجث 

ائيءيج ا إق اع عم العمل فةرف زمإيو مدة ا أربعو ش ور فق  مم عءص العامل وحيث القاإوم اإلير 
م  أجل الةقدم ب ءث لءحصول عءص هذه المدخرا "ج ُمذكِّرف بلم مكاةث وزارف العمل في المحافظا  ةقدِّّ

 هذه الخدمو مإذ زمم بعيد بالمجام.
فئو مم اليمايرفج وأيو وأعءإ  الوزارف بلإ ا يةقوم بمةحقو أصحاث هذه المكاةث جاإوإًياج وهذه ال

 ج ةيةغل وةعبث بمقدرا  ال بقو العامءو.أخرىج ا  
 10/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 

 الفلسطينية الماليةوزارة ماليين دوالر مستحقات ألسرى محررين لم تدفعها  تسعةقراقع:  .9
 اإلفراجاجا  لمإح جيمو ا يةحق لموالمحرريم عييص جراجعج  األيرىجال رئيس هيئو شؤوم : إابءس

مءيوم دو ر لم ةدفع مإذ يإوا  مم جبل وزارف الماليوج ما خءق حالو ةذمر  9المحرريم بءغ   لأليرى
وأكد جراجع أثإاء زيارةه أليرى محرريم مم إابءس اليوم  المحرريم. األيرىوغضث في صفوف 

القومي بصرف مإح هإاع ةعءيما  مم الرئيس ورئيس الحكومو ورئيس الصإدوق  أمالثةثاءج 
 3,000ما يقارث  أموأضافج  الميةحقو وفق الإظام والقاإومج ولكم حةص ا م لم يةم ذلع. اإلفراج
هذه  للصعاماج بحاجو  15مم  أكثربعض م جضص  األخيرفعإ م في اليإوا   أفرج وأييرف أيير

إياإيو بعد يإوا   ويءو جضوها باليجوم.  المإحو لءبدء بحياف اجةماعيو وا 
 10/5/2016وقع صحيفة القدس، القدس، م
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 أبو شهال: األوضاع في غزة تنذر باالنفجار .11
حّذر وزير العمل في حكومو الةوافق ملموم أبو ش ةج مم صعوبو األوضاع بق اع غزفج وأإ ا : غزف

ج اليوم الثةثاء ث   لد"المركز 5-10ةإذر با إفجار في أي لحظو. وجال أبو ش ة في ةصريٍح خاّصٍ
ي يإي لإلعةم": "البيئو في غزف جابءو لةإفجار في أي لحظوج وجد ةؤدي للص ةدمير مإ قو الفء

 الشرق األوي  بلكمء ا".
وأكد عءص هامش جولةه بصحبو وزير الخارجيو البءجيكي ديديه ريإدرز في حي الشجاعيوج بغزف 

عالم   يية يع أم وشدد عءص أم "ال وجود ةع يل مقصود مم "ليرائيل" لعمءيو لعادف اإلعمار.
يصبر عءص ليرائيل ب ذا األيءوث الذي ةماريه بةع يل لدخال مواد البإاء والمياعدا  الدوليو للص 

 ج اع غزف".
 10/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 باستالم فوري لشركة الكهرباء بغزة الحكومةحماس تطالب  .11

ةبددادر فددوًرا  يددةةم شددركو الك ربدداء وةحّمددل   البدد  حركددو حمدداسج يددوم الثةثدداءج الحكومددو بددلم :غددزف
 ميؤولياة ا لةوفيرها ألهل غزف.

وجال الإا ق بايم حركو "حماس" في ةصريٍح ةءقص "المركز الفءيد يإي لإلعدةم" إيدخًو مإده: "إ الدث 
الحكومدددددو بدددددالةوجف عدددددم لغدددددو المزايددددددف والفئويدددددوج وأم ةبدددددادر فدددددورًا  يدددددةةم شدددددركو الك ربددددداء وةحمدددددل 

وكشدف أبدو زهدري أم حركدو حمداس عرضد  عءدص الحكومدو  ا؛ لةوفير الك رباء ألهل غدزف".ميؤولياة 
خددةل أحددد الءقدداءا  مدددع الءجإددو الفصددائءيو لمءدددف الك ربدداء ايددةةم شدددركو الك ربدداء بالكامددلج وةحمدددل 
ميدددؤولياة ا وحدددل أزمدددو الك ربددداءج ولكإ دددا رفضددد  ذلدددع. وشددددد عءدددص أم حركدددو حمددداس   عةجدددو ل دددا 

اء؛ ألإ دددا شدددركو خاصدددوج وهدددي ةعددداإي مدددم ييايدددو الةمييدددز والة مددديش الةدددي ةماريددد ا بشدددركو الك ربددد
 الحكومو ةجاه غزف ومؤيياة ا.

وكاإدد  حمدداس رحبدد  أمددس بالمبددادرف الصددادرف عددم شددبكو المإظمددا  األهءيددو الةددي ةدددعو للددص ةشددكيل 
 لةإفيذ.هيئو و إيو إلدارف مءف الك رباء في ج اع غزف بشكل كاملج ودع  للص وضع ا موضع ا

 10/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 بتقديم عباس والحمد هللا لـ "محاكمة وطنية" يطالببحماس قيادي  .12

 الث جيادي في حركو حماسج بةقديم رئيس اليء و الفءي يإيو محمود عبداسج ورئديس حكومدو  غزف:
 زف"ج وفق جوله."الةوافق" رامي الحمدهلل لمحاكمو و إيو وذلع لد "جرائم ما ةجاه ج اع غ



 
 

 
 

 

 11 ص                                              3930 العدد:        11/5/2016 األربعاء التاريخ: 
  

واة ددم القيددادي فددي الحركددوج محمددد أبددو عيددكرج خددةل وجفددو إظمة ددا الحركددو اإليددةميو الإيددائيوج أمددام 
معبدددر "بيددد  حددداإوم" ثليدددرز  شدددمال ج ددداع غدددزف ةإديددددا بايدددةمرار الحصدددار عءدددص الق ددداع وةفددداجم أزمدددو 

ةزويدده بدالوجود والغدازج  الك رباء؛ الرئيس عباس والحمد هللا بةعمد ةشدديد الحصدار عءدص الق داع وعددم
 مما ةيبث في وفاف العشرا  مم الفءي يإييمج كام مخرهم أ فال عائءو أبو هإدي.

ورأى أم ضددغ  الددرئيس عبدداس لةشددديد الحصددار عءددص ج دداع غددزف مإددذ عشددر يددإوا  مةواصددءو يددلةي 
 "إلجبار غزف أم ةركع وهذا لم يحدث"ج وفق جوله.
و اليددددء و الفءيدددد يإيو لإمددددا مددددم اجددددل الةيدددداوق مددددع وجددددال: "عبدددداس   يفعددددل ذلددددع مددددم أجددددل فددددةح أ

 المخ  ا  اإليرائيءيو واألمريكيو".
وأضاف: "عباس ج ع رواةث أبإداء فدةح جبدل حمداس ويواصدل الضدغ  عءدص ج داع غدزف بشدةص ال درق 

 كي يعود لبي  ال اعو اإليرائيءي واألمريكي وغير مكةرث لءإةائج".
 10/5/2016، فلسطين أون الين

 
 تحاكم فتى تسلل من قطاع غزة بمحاولة القتل واالنتماء إلى حماس "إسرائيل" .13

أمدس ة مدو محاولدو القةدل وا إةمداء للدص الجإداو العيدكري  ليدرائيءيو: وج د  محكمدو وكدا  -القدس 
 اإليددرائيءيج وفددق ج دداز األمددم الددداخءي ليددرائيللحركددو حمدداس لفةددص مددم ج دداع غددزف ةيددءل للددص داخددل 

 اإليدرائيءيوادر عم الشيم بي  بعد أيام مم الغارا  والعمءيا  العيدكريو وجال بيام ص ثالشيم بي  .
إييدام الماضديج جددم لءمحققديم  6لكشف األإفاق الةي ةبإي ا حركو حماسج لم الفةص الذي اعةقدل فدي 

 معءوما  ايةخباراةيو م مو حول عمءيا  الحركو.
جباليدا شدمال ج داع غدزفج وجدال  عامدا وهدو مدم 17ويبءد  الفةدص الدذي لدم يكشدف عدم ايدمه مدم العمدر 

معءوما  كثيرف عم إشا  حركو حماس في حفر األإفاق ليةيءل مقاةءو حماس "لإه جدم  "الشيم بي "
للددص الفةددص ة ددم محاولددو القةددل  ليددرائيلووج دد  محكمددو فددي مديإددو بئددر اليددبع جإددوث  ."ليددرائيلللددص 

 وزارف العدل.ج بحيث ما أعءإ  ليرائيلبلمم  واإلضراروا إةماء للص حماس 
عيددكريو مكثفددو ومإ ددا إصددث الكمددائم ورصددد أإشدد و  أإشدد و"وأكددد الشدديم بيدد  أم الفةددص شددارع فددي 

 ."ليرائيلوالقيام بدوريا  وحفر األإفاق باةجاه  اإليرائيءيجوا  الجيش 
مدم اجدل  األإفداقةعرفوا للص ال رق الةي يةبع ا عمال حفر  أيضاالمحققيم  أم للصالشيم بي   وأشار
مإددع الخددروج مددم الإفددق وهددم يرةدددوم ثيدداث العمددل وفددرض ا يددةحمام "مإ ددا  األإفدداقويدده عددم حفددر الةم

 ."داخل الإفق وةبديل ثياث العمل بمةبس إظيفو
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وجددال ج دداز األمددم العددام اإليددرائيءي لإدده ةبدديم أم حمدداس جإددد  الفةددص لصددفوف ا جبددل الحددرث األخيددرف 
خفداء مةفجدرا  وعبدوا  إايدفو داخء دا وحول داج عءص ج اع غدزفج واشدةرع فدي عمءيدا  حفدر األإفداق  وا 

 ةحيبا لدخول جوا  مم الجيش اإليرائيءي للي ا. 
وجدداء فددي ادعدداء الج دداز أإدده اعةقددل الفةددص القاصددر فددي اليددادس مددم إييددام الماضدديج وأإدده كددام أحددد 

ي أعضاء لواء شمال غزف فدي كةائدث القيدامج وةءقدص ةددريبا  مخةءفدو فدي معيدكرا  القيدامج وشدارع فد
عمءيدددا  عيدددكريو مدددم ضدددمإ ا مراجبدددو جدددوا  ا حدددةةل وإصدددث كمدددائم ل ددداج وشدددارع كدددذلع فدددي حفدددر 

وزعم الج از أم معظدم الةددريبا  الةدي ةءقاهدا الفةدص كاإد  ذا   دابع هجدوميج مدم ضدمإ ا  األإفاق.
م الةيءل والدخول للص المبداإيج ةفجيدر عبدوا  إايدفو وغيرهداج واعةبدر الشداباع هدذه الةددريبا  جدزءا مد

 رؤيو الحركو لءحرث القادموج بلإ ا يةدور عءص األراضي اإليرائيءيو.
وزعم أيضا أإه اية اع اإةزاع اعةرافا  مم الفةص حدول األإفداق الةدي شدارع فدي حفرهداج ومدم ضدمإ ا 
أإفاق هجوميو ةإوي حركو حماس وذراع ا العيكريو ايةخدام ا لءةيءل للص المإا ق اإليرائيءيو وةإفيذ 

 داج وعدم مدداخل ومخدارج أإفداق عديددفج مإ دا أإفداق أعدد  لخدمدو جدوا  الإخبدو فدي كةائدث عمءيا  في
وادعددص الشدديم بيدد  أإدده حصددل عءددص معءومددا  حددول ال ددرق واأليدداليث الميددةعمءو فددي حفددر  القيددام.

األإفاقج وكذلع القواإيم والةعءيما  المةبعوج مثل مإع العامءيم في الحفر مم الخروج بمةبس العملج 
 ث ا يةحمام وةبديل المةبس في الإفق وغيرها.ووجو 

 11/5/2016األيام، رام هللا، 
 
 المقاومة ويزعم العثور على سالح وذخائر بتهمةفلسطينيين  عشرة يعتقلاالحتالل الضفة:  .14

اعةقء  جوا  ا حةةل اإليرائيءيج يوم الثةثاءج عشرف موا إيم فءيد يإييم : لي اث العييص - رام هللا
  ا لحمءو مداهما  واجةحاما  لمدم وبءدا  في الضفو الغربيو والقدس المحةءةيم.عقث شإّ 

وذكر الجيش اإليرائيءي في بيام لهج أم جواةه اعةقء  عشرف فءي يإييم ممم وصف م بدد "الم ءدوبيم"ج 
 يبعو مإ م بدعوى مماريو إشا ا  ةةعءق بالمقاومو ضد الجيش والميةو إيم.

عةقدا    الد  إاشدً ا بحركدو "حمداس" مدم جربدو كفدر جءيدل ثشدرجي إدابءس ج وأشار الةقرير للص أم ا 
شددمس" جدرث  دولكرمج باإلضددافو  عةقدال شداث مددم بءددف "عدزوم" شددرق  وإاشد ا مخدر مددم مخديم "إدور

وبيم أإده ةدم إقدل المعةقءديم لمراكدز الةوجيدف والةحقيدق الةابعدو لةحدةةلج كمدا ةدم العثدور يدةو  جءقءيو.
 دا  عيكريو وذخائر خةل عمءيا  الدهم وا جةحام في جءقيءيو وبي  لحم.مم صإع محءي ومع

 10/5/2016قدس برس، 
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 2011 بالسفارة عام بعملية خاصة إلنقاذ موظفينا مصرنتنياهو: هددنا  .15
بإيداميم رئديس حكومدو ا حدةةل اإليدرائيءي لبراهيمج أم كامل ج عم 11/5/2016، الرأي، عم انذكر  

لفدددع  2011ج عدددم ة ديدددده مصدددر بعمءيدددو عيدددكريو فدددي جءدددث القددداهرف عدددام أمدددس كشدددفج ظ دددرإةإيددداهو 
 الةي حاصرة ا الجماهير مإذاع. "ليرائيل"الحصار عم يفارف 

وجدداء عءددص ليددام إةإيدداهو خددةل حفددل ةددلبيم جةءددص وزارف الخارجيددو بالقدددس المحةءددو أم ة ديددًدا ليددرائيءيا 
ع بحددق  دداجم اليددفارف اإليددرائيءيو هإدداعج ودفددع بعمءيددو عيددكريو فددي جءددث القدداهرف مإددع مجددزرف كدداد  ةقدد

 الجيش المصري لءةدخل.
إقدوم بدالكثير مدم الج دود وبخاصدو عبدر الشداباع "وجال موج ًدا حديثده لمدوظفي الخارجيدو اإليدرائيءيو: 

والموياد لحمايةكمج وأإقذ  هذه الج ود الكثير مم موظفيإاج فقبل عدف يإوا  كإا أمام حصدار مشددد 
 ."في يفارف ليرائيل في القاهرفج جماهير  ائشو جاء  لةذبح معءص رجا ةإا 

ايةخدمإا في ةءع الءيءدو جميدع الويدائل المةاحدو لةخءيصد م بمدا فدي ذلدع الة ديدد "وواصل حديثه جائًة 
بعمءيددو لإقدداذ عءددص يددد جددوف عيددكريو مددم الجدديشج األمددر الددذي أجبددر القددوا  المصددريو فددي الإ ايددو عءددص 

 ."ييق دجيق مم هإا إلإ اء الحدث بشكل إاجحالةدخلج باإلضافو لةإ
إةإيددداهو جدددالج ميددداء الثةثددداءج أم العمءيدددو ج أم 11/5/2016موقـــع صـــحيفة القـــدس، القـــدس، وإشدددر 

العيكريو الةي ةحدث عإ ا في وج  يابق لةحرير الدبءومايييم اإليرائيءييم مم مصر لبام ما عرف 
 حادي الجاإث.ج كاإ  يةةم بشكل مإيق وليس أ2011بثورف يإاير 

وأضدداف "الييايددو اإليددرائيءيو ةقضددي بحمايددو المددوا إيم الددذيم يةعرضددوم لءة ديددد أيإمددا كدداإوا". مقدددما 
 شكره لءجيش المصري الذي ةعامل مع األزمو بشكل يةحءص بالميئوليو وحل المشكءو حيإ ا.
فدددي ايدددةقرار وثمدددم إةإيددداهو كثيدددرا العةجدددا  مدددع مصدددر ومعاهددددف اليدددةم مع دددا ةعةبدددر عإصدددرا هامدددا 

 المإ قو.
جبدددل بضدددع يدددإوا ج "إةإيددداهو جدددال: ج أم حءمدددي مويدددصج عدددم 11/5/2016، الســـفير، بيـــروتوأورد  

جاب إددا حصددارًا كددام يددزداد وثوجددًا فددرض عءددص رجالإددا فددي يددفارف ليددرائيل فددي القدداهرف. وفددي ذلددع الميدداء 
ذها الجديش اإليدرائيءيج األمدر ايةخدمإا كل األدوا  المةوفرف لديإاج خصوصًا الة ديدد بعمءيدو لإقداذ يإفد

الذي رجح الكفو وجاد القوا  المصريو د الةدي كاإد  حيإ دا ةحد  حكدم اإلخدوام الميدءميم د مدع ةإيديق 
 ."دجيق مم هإاج للص الإ ايو الإاجحو لءحادث

ومدددرف أخدددرى يضدددب  الصدددحافيوم إةإيددداهو يكدددذثج عإددددما جدددال لم الة ديدددد كدددام موج دددا لحكدددم جماعدددو 
فدددي مصدددرج وهددددو مدددا لدددم يكدددم موجدددودًا عإددددد اجةحدددام جمددداهير مصدددريو لءيددددفارف  "ماإلخدددوام الميدددءمي"

بقيادف وزيدر الددفاع حيإ دا المشدير محمدد  اإليرائيءيو. حيإ ا كاإ  مصر ةح  حكم المجءس العيكري
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حييم  إ اوي. وفي ةءع الءيءو أصيب  ليرائيل بالذعرج وكدام الةحدرع األبدرز هدو مخا بدو كدل مدم 
في مصدرج وعإددما شدعر  أم الوجد  يإفدد وأم مصدير مادم فدي اليدفارف فدي خ در ةعرفه ول ا صءو به 

ايددةخدم  إفوذهددا لدددى اإلدارف األميركيددو الةددي ضددغ   بشدددف عءددص القدداهرف إلإقدداذ اإليددرائيءييم. وجددد 
 أإقذ  القوا  الخاصو المصريو يةو مم أفراد األمم في اليفارف.

هو ما لديس صدحيحًاج بدل لم ا دعداء بدلم  "إلخواما"لكمج كما يءفج ليس فق  الجزء المةعءق بحكم 
 ة ديده هو ما جاد للص ةدخل القوا  المصريو أيضًا غير صحيح.

وكاإ  الصحافو اإليرائيءيو جد إشر  حيإ ا أم محداو   ليدرائيل لءةواصدل مدع  إ داوي ب ددف حثده 
ع القوا  المصريو باةجداه عءص ةحريع جوف إلإقاذ مام في اليفارف باء  بالفشل. ولكم ما جاد للص ةحري

اليفارف كام حصول اةصال هاةفي مم الرئيس األميركي باراع أوباما مع  إ اوي. وجدد ةددخل أوبامدا 
 بعد أم  ءث مإه إةإياهو ذلع.

 
 تقرير مراقب الدولة حول الحرب األخيرة على غزةلمناقشة  خاصةالكنيست ترفض عقد جلسة  .16

عضددو كإييدد  عقددد  53كإييدد  اإليددرائيءيو أمددسج  ءددث رفددض الميةشددار القدداإوإي لء: حءمددي مويددص
جءيو خاصو لمإاجشو ةقرير مراجث الدولو حول أداء الحكومدو والجديش اإليدرائيءي فدي الحدرث األخيدرف 
عءص غزف. ولكم راْفضا هذا ال ءثج عءص خءفيو أم الةقرير لم ُيإشر أو لم ُييءم بشكل ريمي ألعضاء 

باع الدددداخءي بشدددلإهج وهدددو اشدددةباع مرشدددح لءةصددداعد عءدددص خءفيدددو الكإييددد ج لدددم ُيقءِّّدددل مدددم حددددف ا شدددة
ايدةمرار أيدباث الحدرث مدع ج داع غدزف. وواضدحش أم ا شدةباع جدائم بديم الحكومدو والمعارضدوج وداخدل 

 الحكومو اإليرائيءيو ذاة اج والميللو ةةعءق بةحمل وةحميل الميؤوليو عما جرى.
يةغةل الحزبي لةقريدر مراجدث الدولدو اإليدرائيءيج وبصرف الإظر عم العواجث اليياييو ومحاو   ا 

فدإم الصددورف العامددو الميةخءصددو مإدده ةخيددف اإليددرائيءييم. ف إدداع جيددادف ييايدديو وعيددكريو عدداجزف عددم 
لدارف الحددرثج وجبددل ذلددع عدداجزفش عددم ةددوفير أيددباث ةةفي ددا. وبددالعمومج فددإم الإةيجددو ُمحرِّجددو وضددارف. 

ز عم حيم معركو مع ةإظيما  المقاومو الفءي يإيو في غزفج فالجيش األجوى في الشرق األوي  عج
 ورغم الضرر الكبير الذي ألحقه بالق اعج ةكبد هو ا خر خيائر كبيرف.

 11/5/2016السفير، بيروت، 
 
 االئتالف الحكومي إلىالدخول  هرتزوج يدفع باتجاه .17

إي" يةيحاع هرةزوج مع جال  مصادر ليرائيءيو ا ءع  عءص لقاء جمع رئيس "الص يو : هاشم حمدام
عضدددو الكإييددد  ةيددديبي ليفإددديج يدددوم الثةثددداءج إل ةع دددا عءدددص ا ةصدددا   الةدددي أجراهدددا مدددع رئددديس 
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الحكومددو بإيدداميم إةإيدداهوج حددول ا إضددمام للددص ا ئددةةف الحكددوميج لم هرةددزوج معإددي بالدددفع باةجدداه 
 الدخول للص الحكومو بيد أم العمءيو لم ةإضج بعد.

"إةإياهو لم يمإح هرةزوج أي لإجاز حقيقيج ففي حيم أم األخيدر يحداول الددخول وجال  المصادر لم 
 ل  أإه يص دم بالجدار".

وأضددداف  أإددده يددديةوجث عءدددص هرةدددزوج أم يقدددررج جريبددداج لمدددا أم يكةفدددي برزمدددو الحقائدددث الوزاريدددو الةدددي 
مدددال ةعدددرض عءيددده أو وجدددف ا ةصدددا   لكوإ دددا   ةمإحددده أي لإجددداز حقيقدددي عءدددص ميدددةوى جددددول أع

 الحكومو.
وجاء أم ليفإيج الةدي ةعدارض ا إضدمام لءحكومدوج أبءغد  هرةدزوج أم دخولده للدص ا ئدةةف الحكومدو 

 يعإي ةفكيع "المعيكر الص يوإي"ج ألإ ا كةءو "هةإوعاه/ الحركو" لم ةإضم ل ذه الخ وف.
مدل"ج حيدث كما مم المةوجع أم يواجه هرةزوج معارضو جديو مم جبل أعضاء الكإيي  مم حزث "الع

يعارض ذلع كدل مدم شديءي يحيمدوفيةش وعميدر بيدرةس وميدراف مخدائيءي وأرئيدل مرغءيد ج كمدا يةوجدع 
 أم يواجه معارضو مم جبل الإاش يم الميداإييم لءحزث.

 10/5/2016، 48عرب 
 

 تقديم أول شكوى ضد كاهن التجنيد نداف .18
جبرائيدل إددافج بعدد يءيدءو  جددم عددد مدم الجإدود شدكوى فدي الشدر و ضدد كداهم الةجإيدد: رامي حيدر

الفضدددائح الةدددي  الةدددهج لذ بدددا  مشدددةبً ا بدددالةور  فدددي جدددرائم ابةدددزاز وةحدددرش جإيدددي وةبيددديض أمدددوالج 
 ميةغًة مكاإةه الديإيو ومإصبه في مإةدى ةجإيد الشبام العرث المييحييم.

زازهم وجدددم الجإددود شددكوى ضدددد كدداهم الةجإيددد ية موإدده بدددالةحرش وايددةغةل صددةحياةه ومإصددبه  بةددد
والضغ  عءي مج ومم المةوجع أم ةدزداد الشدكاوى ضدد إدداف بعدد ةقدديم الشدكوى األولدصج جبدل يدوم مدم 

ج لذ ةددم اخةيدداره إليقادهددا رغددم فشددءه فددي ةجإيددد عدددد "ايددةقةل ليددرائيل"ليقدداده شددعءو فددي مرايددم ذكددرى 
 كبير مم الشبام العرث المييحييم لجيش ا حةةل اإليرائيءي.

 10/5/2016، 48عرب 
 
 مع أنقرة ينتظر تشكيل حكومة تركية جديدة العالقاتتل أبيب: تحسين  .19

أم الج دود  يدةعادف العةجدا   فدي ةركيدا يدرائيلالقإصدل اإلأعءم شاعي كوهيم : رويةرز –لي إبول 
 اإليرائيءيو الةركيو بالكامل يجث أم ةإةظر ا م ةشكيل حكومو جديدف في أإقرف.
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يجددث أم يإةظددر لحدديم ةشددكيل حكومددو "ثإدديم لم ا جةمدداع المقبددل وجددال كددوهيم لءصددحافييم ميدداء ا 
أيدددار ثمدددايو  ويدددةكوم هإددداع جولدددو أخدددرى أو جدددولةيم لءةوصدددل  ةفددداق بعددددما  22ةركيدددو جديددددف فدددي 

 ."أصبح  معظم القضايا بيمٍ ليرائيل وةركيا بالفعل واضحو للص حد ما
مددمج بخاصددو فددي ظددل يددي رف ةإظدديم وجددال كددوهيم لم جددوف الدددفع وراء لصددةو العةجددا  ا م هددي األ

ومة رفيم مخريم عءدص ميداحا  مدم األراضدي فدي يدوريو الواجعدو عءدص الحددود مدع كدل مدم  "داعش"
 ليرائيل وةركيا. ل  أإه أضاف أم لصةو العةجا  العيكريو يييةغرق بعض الوج .
غددداز مدددم حقدددل وهإددداع عإصدددر مخدددر وهدددو الغددداز ال بيعدددي. لذ ةريدددد ةركيدددا الةدددي ةفةقدددر لء اجدددو ضددد  ال

لةيددةخدام  -بءيددوم مةددر مكعددث 500الددذي ةقدددر  اجةدده بمددا يصددل للددص -ليفياثددام اليدداحءي اإليددرائيءي 
 المحءي ولءةصدير.

لدص  للصالجميع ية ءع "وجال كوهيم  معرفو كيف يمكم أم ةصدر ليرائيل الغاز ال بيعي للدص ةركيدا وا 
 ."الغرث عبر ةركيا

رغدم أم أردوغدام جعدل ذلدع مدرارًا  2007غزف المفدروض مإدذ  وايةبعد كوهيم رفع الحظر البحري عءص
 شر ًا إلعادف العةجا .

ويددةركز المحادثددا  عءددص كيفيددو إقددل ةركيددا مددواد البإدداء بددرًا إلعددادف لعمددار غددزف الةددي ةضددرر  بإية ددا 
الةحةيددو جددراء الحصددار والحددروث اإليددرائيءيو. وجددال كددوهيم لم إحددو إصددف مددواد البإدداء فددي غددزف مددم 

 يمكم أم ةزيد ةماشيًا مع جدرف ليرائيل عءص مراجبو الشحإا .ةركيا و 
 11/5/2016الحياة، لندن، 

 
 يرفضون اعتبار الضفة الغربية منطقة محتلة "إسرائيل" فيأكثر من ثلثي اليهود استطالع:  .21

 دل  إةائج اية ةع رأي بحثي عءص أم أكثدر مدم ثءثدي الي دود فدي ليدرائيل: إظير مجءي - ةل أبيث
الشدرجيو احدةة  رغدم  في المائو  يرفضوم اعةبار الوجود اإليرائيءي في الضفو الغربيو والقدس 5.71ث

 .1967أم غالبية م يعرفوم أم الجيش كام جد احةء ا عم  ريق الحرث في يإو 
وجددود أكثريددو ي وديددو فددي "فددي المائددو مددإ م جددالوا لإ ددم يؤيدددوم ا إيددحاث مإ ددا ألم  52ومددع ذلددع فددإم 

المائدو  جدالوا لإ دم يفضدءوم اليدي رف عءدص  فدي 22ث "مم اليي رف اإليرائيءيو عءدص األرض ليرائيل أهم
األرض حةددص لددو ةحددول الي ددود للددص أجءيددو. وعإدددما يددئءوا لم كدداإوا يفضددءوم أم يعةددرف الفءيدد يإيوم 

الشعث الي ودي أو يفضءوم ةوجيع اةفاجيدو يدةم مدم دوم هدذا ا عةدراف جدال  بإيرائيل عءص أإ ا دولو
المائدددو لإ دددم  فدددي 5.27فدددي المائدددو لإ دددم يفضدددءوم ا عةدددراف الفءيددد يإي بالدولدددو الي وديدددو. وجدددال  48

 في المائو لإ م يولوم األمريم األهميو إفي ا. 16يفضءوم اليةم عءص هذا ا عةراف فيما جال 
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وهدو ايدة ةع شد ري بإشدراف جامعدو  "مؤشدر اليدةم"وكام ا يدة ةع جدد أجدري فدي ل دار مشدروع 
 األخرى: ل أبيث والمع د اإليرائيءي لءديمقرا يو. ومم إةائجهة
فددي المائددو مددم الجم ددور الي ددودي يؤيددد ةصددريحا  رئدديس الددوزراء بإيدداميم إةإيدداهو الةددي أعءددم  51  1

فدي المائدو  42ليدرائيل للدص األبدد بيإمدا جدال  في ا أم الجو م اليوري المحةل ييبقص جزءا   يةجزأ مم
فدي المائدو مدم المدوا إيم العدرث الدذيم شداركوا فدي ا يدة ةع لم ةصدريحا   60ال لإ م يؤيدوإه. وج

 محء ا. إةإياهو لم ةكم في
عإدددد اليدددؤال عدددم رأي الجم دددور فدددي حكومدددو إةإيددداهو الحاليدددو بعدددد مدددرور يدددإو عءدددص اإةخاب دددا ةدددم   2

 فق . 10مم  5لع اؤها عةمو 
يدداو  ا راء مددا بدديم راضدديم وغيددر راضدديم عإدددما يددئءوا لم كدداإوا راضدديم عددم وضددع م األمإددي ة  3
 في المائو لكل جاإث . 47ث
ويئل اإليرائيءيوم الي ود عم رأي م في جادة م فجاء  الإةيجو كدا ةي: أو  رئديس أركدام الجديش   4

فدددي المائدددو ثدددم المفدددةش العدددام  5.57يعءدددوم  فدددي المائدددو يءيددده وزيدددر الددددفاع موشددديه 71جدددادي ميزإكدددو  
فددي  48ئددو. أمددا وزيددر الماليددو موشدديه كحءددوم فءددم يةجدداوز الخميدديم وحصددل عءددص فددي الما 56لءشددر و 

م كام هإاع فدي المائدو. ولكدم إةإيداهو أيضدا  40مدا يعزيده ف دو أم إةإيداهو جبدع ةحةده بدرجدو  المائو وا 
 15حظدي بعةمدو  يجد عدزاء فدي أم مإافيده عءدص رئايدو الحكومدو زعديم المعارضدو يةيدحاق هيرةيدو 

الدددذي يقدددوده هيرةيدددو  لدددم ةدددزد  "المعيدددكر الصددد يوإي"وحةدددص فدددي صدددفوف مصدددوةي فدددي المائدددو فقددد . 
 في المائو. 29عةمةه عم 

اإخفضدد  جءددية إيددبو الشددعور بعدددم األمددام لدددى اإليددرائيءييم الي ددود مددع هبددو  إيددبو العمءيددا    5
ئدو. ويشدار فدي الما 64الإيبو للدص  في المائو كاإوا جءقيم هب   69الفءي يإيو للص أدإص ميةوى فمم 

في المائو مم العرث في ليرائيل جالوا لإ م يخشوم عءص حياة م مم ال رفيم الي ودي  73هإا للص أم 
في المائو لم  46المائو مم الي ود لم العمءيا  الفءي يإيو مخذف في ا إحيار ث في 50والعربي. وجال 

 يوافقوا عءص هذا الةقدير .
فدي المائدو  31في المائو لإ م يفضءوم هديةري كءيإةدوم وجدال  40حول ا إةخابا  األميركيو جال   6

فدددي المائدددو مدددم الي دددود  62ةرامدددث وجدددال  لإ دددم يفضدددءوم دوإالدددد ةرامدددث. ورفدددض الغالبيدددو ةخدددويف م مدددم
اإليرائيءييم لإ م يعةقدوم أم ةرامث يديظل مءةزمدا بدالموجف األميركدي الريدمي الحدافظ أمدم ليدرائيل. 

 إةوم يةةصدى لكل محاولو لعزل ليرائيل عم المجةمع الدولي.كءي في المائو لم 48وجال 
 11/5/2016الشرق األوسط، لندن، 
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 تسعى لحرب استنزاف وال يجب قبول التهدئة معها حماسمحللون إسرائيليون:  .21
جدددال وزيدددر الحدددرث اإليدددرائيءي موشددديه يعءدددوم فدددي حدددديث لإلذاعدددو اإليدددرائيءيو العامدددو  :الغدددد–الإاصدددرف 

 أيدباثماس حاول  أم ةردع الجيش اإليدرائيءي عدم كشدف أإفداقج وهدذا كدام أحدد أمسج أم حركو ح
 األخيرف. األيامالإار مم ج اع غزف في  ل ةق

مددم ج ةدده جددال كبيددر المحءءدديم الييايددييم اإليددرائيءييم فددي صددحيفو "ليددرائيل اليددوم" دام مرغءيدد ج لم 
ئيل لقبددول ريدائل الة دئددو مدم حركددو القدذائف الصداروخيو مددم ج داع غددزف واألإفداق يجددث أ  ةددفع ليدرا

حماسج وهو ما جام  به الحكومو اإليرائيءيوج حةص لو ةمثدل الدثمم بحدرث ةةءوهدا حدرثج وةيدبث فدي 
ايةدراج الجداإبيم لمواج دا  عيدكريو   يريدداإ اج محدذرا مدم أي ةقددير موجدف ليدرائيءي خدا   ةجداه 

 حماس في غزف.
للدص أم مدا يقدوم بده الجديش اإليدرائيءي  -و ييايديو ليدرائيءيووهو مقدم برامج ةءفزيوإي-وأشار مرغءي  

عءدددص حددددود غدددزف  كةشددداف األإفددداق كدددام مؤذيدددا لحمددداس لكإددده هادئددداج ممدددا اضددد رها إل دددةق بعدددض 
القدددذائف الصددداروخيو لمحاولدددو وجدددف عمءيدددا  الجددديش الحدوديدددوج ألم الحركدددو ةعءدددم جيددددا أم مواصدددءو 

دوم ويدائل جةاليدوج وهدو األمدر الكفيدل بإشدعال جب دو القةدال ليرائيل العثور عءص أإفاج ا ييجعء ا مم 
 مجددا.

وخدددةم بدددالقول لم عمدددل ليدددرائيل ضدددد األإفددداق يةدددزامم مدددع الجددددوى الةدددي ةظ رهدددا القبدددو الحديديدددو ضدددد 
الصدواري ج ممدا يبقددي الحركدو فاجددف ألي عإصددر جدوف فدي المواج ددو القادمدوج وفدي حددال شدعر  حمدداس 

 جةاليو جديدف مع ليرائيلج فإم ليام حال األخيرف ييكوم "أهة وي ة".إفي ا بلإ ا ةذهث للص موجو 
أمدددا أيدددةاذ درايدددا  الشدددرق األويددد  بجامعدددو ةدددل أبيدددث الميةشدددرق اإليدددرائيءي ميدددال زييدددرج فقدددال فدددي 
صحيفو "ليرائيل اليوم"ج لم حماس ةجد إفي ا ةذهث للص مواج و عيدكريو جديددف مدع ليدرائيل بيدبث 

ةعيشددد اج رغدددم أم وجدددف ل دددةق الإدددار يعةبدددر فرصدددو جيددددف ل دددا لةدددرميم جددددراة ا الضدددائقو الصدددعبو الةدددي 
العيددكريوج ولحاجدددو مءيددوإي فءيددد يإي يعيشددوم فدددي غددزف للدددص مزيددد مدددم ال دددوءج ويةوجعدددوم مددم جيدددادف 

 الحركو أم ةحافظ عءص هذا ال دوء.
لءبإددداإيج وأضددداف أم حمددداس ةحددداول اليدددوم وضدددع جواعدددد جديددددف لءعبدددو أمدددام ليدددرائيل عءدددص الإمدددوذج ا

بموجب ا يحظر عءص ليرائيل ةجاوز الخ  الحدودي مع غزفج والعمل مم داخءهج حةص لو رأى الجيش 
 اإليرائيءي ميءحيم مم حماسج أو عما  يقوموم بحفر األإفاق داخل األراضي اإليرائيءيو.
وف ةقددوم لكددم ليددرائيل أعءإدد  لءحركددو عءددص المددأل أإ ددا ةمةءددع حريددو العمددل والةحددرع عءددص الحدددودج ويدد

إمابالرد ليس عءص كل عمءيو فءي يإيو ضدها فق ج  ةجاه أي ايدةعداد أو ةحضدير لعمءيدوج وهدو مدا  وا 
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يمإددع حمدداس مددم ةإفيددذ خ ة ددا بايددةدراج ليددرائيل للددص حددرث ايددةإزاف عءددص  ددول الحدددود يدددفع ثمإ ددا 
 الميةو إوم اإليرائيءيوم في مإ قو غةف غزف.

ضائقو اجةصاديو خاإقو في ظدل اإلغدةق الدذي ةفرضده مصدر وخةم بالقول لم حماس ةجد إفي ا في 
عءددص غددزفج وهددذا وضددع غيددر ميددةقر ييددةجءث حددوادث ل ددةق إددار وةصددعيد عيددكريج وهإددا جددد ةكددوم 
حماس م مئإو للص أم ليرائيل   ةإوي ليقا  ا مم الحكدمج ممدا يددفع ا لمزيدد مدم ا يدةفزاز لءجديش 

ر مم أي وج  مضص بلم ةضع في اعةبارها أإه لذا وصء  اإليرائيءيج لكم الحركو م البو اليوم أكث
ليرائيل لقإاعو مفادها أم حماس   ةحدافظ عءدص ال ددوء عءدص  دول الحددودج فءدم ةجدد ليدرائيل إفيد ا 
مض رف لإلبقاء عءص الحركو ميي رف عءص غزفج وجد ةفضل ليقا  اج ودخول مجموعدا  أكثدر ة رفدا 

 محء ا.
ءي فددي الشددؤوم العربيددو فددي موجددع "إيددوز وم اإلخبدداري" يددوإي بددم مددم ج ةددهج وصددف الخبيددر اإليددرائي

مإدداحيمج الة دئددو القائمددو فددي غددزف بلإ ددا هشددو ومؤجةددوج رغددم لعةإددا  ليددرائيل وحمدداس أإ مددا   ةريدددام 
 الةصعيد.

فالحركددددو ةددددرى فددددي ايددددةمرار بحددددث الجدددديش اإليددددرائيءي عددددم أإفاج ددددا وعدددددم ةزويددددد غددددزف بمددددواد البإدددداء 
ص موجع ددا العيدكريج وجددد ةجدد ذلددع يدببا فددي لشدعال موجددو جديددف مددم المواج ددو واإليدمإ ج خ ددرا عءد

العيكريوج مع العءم أم الةدهور األمإي بيم ليرائيل وحماس عءص حدود غزف جد يكوم يريعاج ويإة ي 
 بمواج و عيكريو كما حصل في الجرف الصامد جبل عاميم.

ثةثددددو  -ارا  العيددددكريو اإليددددرائيءيوالددددذي عمددددل يددددابقا ضدددداب ا فددددي ج دددداز ا يددددةخب-وذكددددر الكاةددددث 
ييإاريوها  جد ةحصل جريباج يةمثل أول ا بلم ةقوم حماس بإخراج م ف الفءيد يإييم مدم غدزف باةجداه 
الحددددود مدددع ليدددرائيل احةجاجدددا عءدددص ايدددةمرار الحصدددارج وهإددداع يددديإاريو مخدددر يةمثدددل فدددي ايدددةئإاف 

ث يةمثدل فدي ل دةق مكثدف لءقدذائف الصداروخيو "العمءيا  ا إةحاريو" داخل ليرائيلج والييإاريو الثالد
باةجدداه الميدددةو إا  اإليددرائيءيو فدددي الجإددوث لكيدددر األمددر الواجدددع القددائم عءدددص الحدددودج بحيدددث يشدددكل 

 ضغ ا عءص ليرائيل لءعودف لءمفاوضا  مع الحركو بشلم رفع الحصار عم غزف.
 11/5/2016، الغد، عم ان

 
 "إسرائيل"مشروبات الكوال.. أحدث طرق التجسس لدى  .22

 ور فريق مم العءماء "اإليرائيءييم"  ريقو ةرايل جديدف ةعةمدد عءدص مدواد كيميائيدو فدي : إور يءيمام
مشددروبا  الكدددو ج جددد ةيددد ل عءددص الجوايددديس لريدددال شددفرا  ةحمدددل ريددائل يدددريو للددص الج دددا  الةدددي 

 يةعامءوم مع ا.
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جزيئا  ةع ي ضوًءا ذا أ وال موجيو  وةمكم العءماء في مع د وايزمام لءعءوم بد"ليرائيل"ج مم ةخءيق
مخةءفددو عإددد ةفاعء ددا مددع بعددض المددواد الكيماويددوج وبقيدداس ةءددع األ ددوال الموجيددو يددةم الحصددول عءددص 

 شفرف ةحمل ريالو معيإو يمكم جراءة اج وفق "يكاي إيوز".
شدائع ويمكم ةحضدير ةءدع الجزيئدا  فدي المعمدلج أمدا المدواد الكيماويدو الةدي ةةفاعدل مع دا ف دي مإدةج 

 في مشروبا  الكو  أو الق وف أو حةص غيول األيإام.
 10/5/2016، موقع رصد، القاهرة

 
 وتقرير الحرب على غزة: اشتباك متصاعد.. وتنبؤ بإخفاقات مقبلة "إسرائيل" .23

ج عاموس هارئيلج مزيدًا مدم الةفاصديل عدم ميدودف "هآرةس"إشر المرايل العيكري لد : حءمي مويص
ةظ ر صورف مقءقو. الميدةوى الييايدي يإشدغل باليدؤال "ًا أم القراءف المعمقو له مراجث الدولوج موضح

ددم الددذي ييةضددرر مددم الإخبددو الييايدديو  مددم هددذا الةقريددرج وكيددف يددةؤثر الإةددائج فددي  األمإيددوحددول ما
ميددةقبءه. لكددم مددم ي ددةم ايضددًا باةخدداذ القددرارا  و بيعددو القددرارا  ذاة دداج يدديقءق مددم هددذا الةقريددرج لدديس 

بشكل عام وفي غزف  اإليرائيءيوالضعف البإيوي في  ريقو بءورف الييايو  للصم الميودف ةشير فق  أل
 ."جولو الحرث المقبءو مع حماس للص ليرائيلبشكل خاصج بل هي ةةإبل بال ريقو الةي يةدخل في ا 

 وكةدددث هارئيدددل أم مراجدددث الدولدددوج يويدددف شدددابيراج ورئددديس القيدددم األمإدددي فدددي مكةبدددهج الجإدددرال يويدددي
ايددةغة ا ةع مددا عءددص ةءخيصددا  الإقدداش فددي مكةددث رئدديس الحكومددو والكابيإدد  واألذرع "بددايإ ورمج 

ةجاه يء و حماس في الق اع. ويةبيم مم الميودف أم القيادف  ليرائيلج مم اجل ةحءيل يءوع األمإيو
م يدديؤجل ةقددديم ةيدد ية  اجةصدداديو لغددزفج األمددر الددذي كددا لمكاإيددولددم ةإدداجش بشددكل جدددي  اإليددرائيءيو

لم ةضع لإفي ا أبدًا ايدةراةيجيو وأهددافا فدي مدا يةعءدق بالق داعج وأم  ليرائيلاإد ع المواج وج كما أم 
فددي حيإدده بإددي غدداإةسج  األركددامرئدديس الحكومددو بإيدداميم إةإيدداهو ووزيددر الدددفاع موشددي يعءددوم ورئدديس 

هيئو   جيمو ل داج  للصوه المعءوما  عم المجءس الوزاري المصغر ثالكابيإ   وحول لخفاءعمءوا عءص 
وأم المعءومدددا  ا يدددةخباريو حدددول ايدددةعدادا  حمددداس وإواياهدددا كاإددد  جزئيدددو ومةإاجضدددو وأم مجءدددس 

يجدادالقومي لم يفءح في أم يكوم موازيا لءجديش الدذي يحظدص بالمعءومدا  الكامءدو والةخ دي   األمم  وا 
 ."البدائل المحةمءو

ج ورئددديس شدددعبو األركدددامج كدددام وزيدددر الددددفاع ورئددديس حدددول الحدددرث "الكابيإددد "وأثإددداء الإقاشدددا  فدددي 
 "الكابيإدد "ا يددةخبارا  العيددكريوج الجإددرال افيددف كوخددافيج يقءءددوم مددم احةمددا   اإددد ع الحددرث. و 

وج ددداز اةخددداذ القدددرارا ج كدددام  "حمددداس"الدددذي لدددم يددددرع الفجدددوف بددديم ا يدددةخبارا  وبددديم ايدددةعدادا  
لالا الوزراُء عم الخ   العيكريو لعةج األإفاقج كام يةعا ص مع هذه الةقديرا  بثقو عاليو. وعإ دما يا
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أم المعءومدا  جُددم   األمإيدو األج دزفيةم الةمءص والةلجيل. وفي ش اداة م أمام المراجثج ادعدص جدادف 
الذي شكع فيه المراجث. وجد وصف عدم ةقديم المعءوما  بلإه شيء  األمرفي الموعدج  "الكابيإ "لد 
 ."صعث ومقءق"

ورئدديس ا يددةخبارا  العيددكريوج ورئدديس  األركددامجدده الةقريددر اإةقددادا  شددديدف لددوزير الدددفاع ورئدديس ويو 
أم الثةثدوج و  أيضداجيم البحث في ا يةخبارا  العيدكريوج العقيدد ايةدي بداروم. ويةبديم مدم الميدودف 

جبددل  "اسحمد"ج لدم يإاجشدوا بشدكل معمدق المخدرج الدذي مددم شدلإه مإدع المواج دو. لقدد مدر  "الكابيإد "
معبر رفح وبدأ  مصر في ةدمير األإفداق.  لغةقالحرث بلزمو الرواةث مع اليء و الفءي يإيوج وةم 

أو ةويدديع ايددةيراد البضددائع لءق دداع عددم  "حمدداس"لمددوظفي  األمددوالعءددص إقددل  اإليددرائيءيولم الموافقددو 
ةفكير ا مج   ييما في معبر كرم أبو يالمج كام يمكم أم يؤجل الحرث. هذه إق و لء ليرائيل ريق 

بإدددداء عءددددص الوضددددع  أخددددرىالةوجدددده لمواج ددددو  "حمدددداس"حددددول مددددا يمكددددم أم يكددددوم ةكددددرارًاج اذا جددددرر  
 ا جةصادي المةدهور في الق اع.

عمومًاج فإم ةقرير مراجث الدولدو فدي ليدرائيل يةحددث عدم أم الحكومدو اإليدرائيءيو لدم ةإداجش مدا ةريدده 
الإقاشددا  كاإدد  عءددص الميددةوى الةكةيكدديج وكددذلع  اغءبيدده مددم غددزفج ولددم يددةم وضددع هدددف ايددةراةيجي.

هددذه القصددو بلجددل جدددر ممكددم مددم الضددحايا وبلجددل  لإ دداء. وا إ بدداع هددو أم القيددادف ةريددد أيضدداالحددرث 
جدر مم الضدرر الييايدي. وبعدد مدرور عداميمج فدام ةقريدر مراجدث الدولدو يضدع عةمدو ايدةف ام حدول 

 جد يضر به مم إاحيو يياييو. الذي األمرةعا ي إةإياهو مع الحرثج 
ويعةقددد المعءددق الييايددي بددم كيددبي  أم جيمددو ةقريددر مراجددث الدولددو ةكمددم فددي مإايددبةه لءظددرف الددراهم 

لدم ةدةمكم مدم ةدرميم جددراة اج  "حمداس"حيث احةما   إشدوث الحدرث مدع غدزف جائمدو. ورغدم جولده لم 
عةقددد. وفددي إظددرهج   ةعةبددر الحددرث ل  أم الظددروف جددد ةجددر ال ددرفيم لجولددو جةددال جديدددف أجددرث ممددا ي

أفءحدد  فددي ل ددةق صددواري  عءددص ةددل أبيددث  األولددصلءمددرف  "حمدداس"ج ألم "إجاحدداً "األخيددرف عءددص غددزف 
وكير روةيم حياف اإليرائيءييم أليابيع  ويءوج بل وا غةق م ار الءد ليدوميم. وبالمقابدلج ةعدذر عءدص 

يددرائيلج كمددا ةةبدددى مددم ةقريددر المراجددثج هددي اةخدداذ جددرار بدداحةةل غددزف. ويخءددص للددص أم ل "الكابيإدد "
. وةقريبًاج كل ةوجعا  رئيس األركامج كما عرض  أمدام الكابيإد ج "مرةبكو ومةرددف ةفةقر لءعزم"دولو 

لدددو إشدددر  كدددل "اإ دددار  عءدددص األرض. وإقدددل بدددم كيدددبي  عدددم مصددددر أمإدددي ليدددرائيءي كبيدددر جولددده: 
. "عءدددص ليدددرائيل لشدددعر الجميدددع بالصددددموالمع يدددا  بشدددلم عددددد الصدددواري  والقدددذائف الةدددي أ ءقددد  

وايددةخدم  ليددرائيل لةدددمير األإفدداق مخزوإ ددا الثمدديم مددم القإابددل المخةرجددو لءحصددوم مددم دوم جدددوى 
 دبابو  شارك  في الحرث وأ ءق  كميو هائءو مم القذائف. 400كما أم أربعو ألويو مدرعو ث

 11/5/2016السفير، بيروت، 
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 ب على تقديس الدولة والعرق اليهودييربي الشبا جديد كتاب إسرائيلي .24
مددم الشددباث الي ددود فددي ليددرائيل يميإيددوم و   %90أمددس األول كشددف أم  وديددع عددواودف: –الإاصددرف 

جديددد غيددر ميددبوق بخ ورةدده هددو عبددارف عددم عمءيددو  "مدددإيا "يقددرأوم. وبدداألمس كشددف عددم كةدداث 
 إيو وة رفا.غييل دما  يإذر بةحويل الجيل الجديد مم اإليرائيءييم أكثر عدوا

أجرةدده وزارف الةعءدديم فددي ليددرائيل معددد لءمرحءددو  "أم إكددوم مددوا إيم فددي ليددرائيل"والكةدداث وهددو بعإددوام 
الثاإويوج وكةبده مؤلفدوم ي دود فقد . وييدةدل مدم مراجعدو بعدض فصدوله أم إصده العبدري أجدرث لغيدل 

م كيدددكام دمدددا  ال دددةث المغيدددول أصدددة ومدددزدحم بعبدددارا  وفصدددول شدددي إو العدددرث وإدددزع شدددرعية 
 أصءييم وكموا إيم ويةعامل مع م برؤيو فرق ةيد ك وائف وأجءيا .

وة غص عءص الكةاث الذي ةةصاعد ا حةجاجا  العربيو والي وديو عءيه ةربيو الجيدل الجديدد عءدص جديم 
الفكددر الفاشددي بةقدييدده الدولددو والعددرق الي ددودي. ولددذا فالكةدداث مددم إاحيددو مفاعيءدده ومثدداره عءددص جم ددور 

ويعإي أم ليرائيل عءص موعد لةكوم بعد يدإوا  أشدد عإصدريو واإغةجدا عءدص  "جإبءو موجوةو"م المةءقي
وأخ ددر ممددا ألمددح لدده إائددث جائددد جدديش ا حددةةل يددائير جددو م الددذي فاضددل بدديم مماريددا   "األغيددار"

 ليرائيءيو وبيم الإازيو.
دولدددو فدددي  "ليدددرائيلشددعث "والكةدداث الدددذي يةيدددم بميددحو ي وديدددو  اغيدددو ييدددوق عدددف ميدددوغا  لبإددداء 

وفدي جيدمه األول يعةبدر الكةداث  ئحدو دفداع عدم لمداذا  ."وعدد لل دي"مفادها أم هذا  "أرض ليرائيل"
  وةمددد  %17ويقصدددي الكةددداث معظدددم فئدددا  المجةمدددع وبالدددذا  المدددوا إيم العدددرث ث "دولدددو ي وديدددو."

وإيو القوميددو الةددي صددياغةه بعيدددا عددم الةوافددق والمشدداركو وفددق عقءيددو فئددو ي وديددو معيإددو وهددي الصدد ي
 حزث الميةو إيم. "البي  الي ودي"يإةمي ل ا الوزير إفةالي بيإي  رئيس حزث 

 11/5/2016القدس العربي، لندن، 
 
 مبعدو "المهد" يطالبون األمم المتحدة بتجريم استمرار إبعادهم :خالل مؤتمر صحافي بغزة .25

ظاهرف إظموها أمسج أمام مقر األمم مبعدًا مم مبعدي كإييو الم د في ة 26عوم:  الث  فايز أبو
العام لألمم المةحدف بام كي  المةحدف غرث مديإو غزف في الذكرى الخاميو عشر إلبعادهمج األميما 

موم بالوجوف للص جاإب مج وا إةصار لحقوق اإلإيامج والضغ  مم أجل لعادة م للص بيوة م في ظل 
 اإلإياإي و ةفاجيو جإيف الرابعو.ايةمرار جريمو اإلبعاد المخالفو لءقاإوم الدولي 

وجال المبعدوم في بيام ةةه المبعد مؤيد جإازرف في مؤةمر صحافيج "لم مإظمو الصءيث األحمر 
الدولي ومؤييا  حقوق اإلإيام م البو بالضغ  عءص ا حةةل لةلميم زيارا  ألهالي المبعديم 

 للص الضفو الغربيو.ألبإائ م في ج اع غزفج وكذلع زيارا  زوجاة م وأبإائ م 
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ودعا جإازرف القيادف لرفع جضيو مبعدي كإييو الم د للص المحاكم الدوليو وعءص رأي ا محكمو 
الجإايا  الدوليو باعةبارها جريمو حرثج والعمل عءص فضح جرائم ا حةةلج كما دعوا مجءس 

عءص الياحةيم المحءيو  الوزراء وخاصو وزارف الخارجيو ووزارف اإلعةم للص لثارف جضية م لعةمياً 
 والعربيو والدوليو.

وشدد عءص أهميو ايةصدار وزارف الشؤوم المدإيو ةصاريح ألهالي المبعديم لزيارف أبإائ م في غزفج 
 وكذلع عودف زوجا  وأبإاء المبعديم للص بي  لحم. 

ا عءص وإاشد جإازرف بايم المبعديم الرئيس محمود عباس العمل عءص عودف المبعديم ورفع جضاي
ا حةةل في المحاكم الدوليو ومحايبةه عءص لبعاد محاصري كإييو الم دج والعمل عءص ةلميم 
زيارا  ألهالي م للص ج اع غزفج م البًا حكومو الةوافق بةخصيص ج و ريميو لءةعامل مع جضايا 

 ومعاإاف مبعدي كإييو الم د والعمل عءص الةخفيف مم معاإاف المبعديم.
ل المبعديم حاةم حمود عءص ضرورف جيام الفصائل بإدراج جضيو مبعدي الم د في مم ج ةه شدد ممث

أي مفاوضا  ةةعءق بالجإود المليوريم في غزف وعدم ايةثإائ م في أي صفقو جادمو كما حدث في 
 الصفقا  اليابقو.

 11/5/2016، األيام، رام هللا
 
 فتية ستةمواطنًا بينهم  15تعتقل  االحتاللقوات  .26

فةيو خةل عمءيا  دهم في محافظا   يةوموا إًا بيإ م  15اعةقء  جوا  ا حةةلج أمسج : رام هللا
 رام هللا والبيرفج والقدسج وإابءسج و ولكرمج وجءقيءيوج وبي  لحمج والخءيل.

وفي محافظو  ففي محافظو رام هللا والبيرفج اعةقء  جوا  ا حةةل أربعو موا إيم بيإ م ثةثو فةيو.
وفي محافظو إابءسج اعةقء  جوا   ةقء  جوا  ا حةةل يةو موا إيم بيإ م فةيام. القدسج اع

وفي محافظو بي  لحمج اعةقء  جوا  ا حةةل . ا حةةل موا إًا مم بءدف كفر جءيل جإوث إابءس
وفي محافظو جءقيءيوج اعةقل ا حةةل الموا م محمد  شابا مم جريو مراو رباو جإوث بي  لحم.

 عاما  مم بءدف عزوم. 49رف ث اهر عصاي
وفي محافظو الخءيلج جال  مصادر محءيو لم جوا  ا حةةل اعةقء  الموا م شاهر يحيص أبو 

 .جحيشو مم بءدف لذإا
 11/5/2016، األيام، رام هللا
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 انطالق فعاليات مؤتمر بيت المقدس اإلسالمي الدولي السابع في رام هللا .27
يإو رام هللا امس فعاليا  مؤةمر بي  المقدس اإليةمي الدولي "وفا": اإ ءق  في مد -رام هللا 

 اليابعج الذي ةإظمه وزارف األوجاف والشؤوم الديإيو ةح  عإوام "الزكاف فريضو وعبادف وةإميو".
وشارع في افةةاو المؤةمر رئيس الوزراء الدكةور رامي الحمد هللاج ووزير األوجاف والشؤوم الديإيو 

ومفةي القدس والديار الفءي يإيو الشي  محمد حييمج وعدد مم ممثءي  الشي  يويف ادعيسج
 ال وائف المييحيوج والشخصيا  الريميو وا عةباريو.

 11/5/2016، األيام، رام هللا
 

 األسرى في "معبار الرملة" عذاباتأسير يروي  .28
ح و  يةقبال األيير اإلداري حاةم جفيشو مم الخءيلج لم معبار يجم الرمءو الذي يعةبر م جال

الميةشفص؛ "عبارف عم ج عو مم ج إم"ج  للص أوالمحاكم  للص أواليجوم  للصالمإقوليم  األيرى
 المزريو والقاييو فيه. األوضاعبيبث 

وإقل محامي هيئو شؤوم األيرى اليوم الثةثاء عم جفيشو جولهج لم المعبار يةكوم مم أجفاص 
 20ثةثو أمةار وعرض ثةثو أمةار ويزج بداخءه ما بيم حديديو   ةءيق بالحيواإا ج كل جفص ب ول 

 .أيير 30-
ا زدحام  للص لضافووأوضح جفيشو أم المعبار جذر جدا ةفوو مإه روائح كري و ومياه المجاري 

 .لأليرىيوء ال عام المقدم  للص لضافووا كةظاظ فيهج و  يوجد فيه مجال لقضاء الحاجو 
ياعو يةكبد خةل ا المعاإاف الشديدفج خاصو المرضص  36ي المعبار ف األييريمكث  أحياإاوةابعج "
 وم م م". أمراض ما إةظار في المعبار يزيد مم  لمميةشفص الرمءوج حيث  للصالقادميم 

يكوم مكاإا  أمو الث جفيشو بإثارف موضوع معبار الرمءو جاإوإيا كمكام   لإياإي و  يصءح 
 لص لغةق هذا المعبار. لةإةظار وا حةجازج والدعوف ل

  10/5/2016، القدس، القدسموقع صحيفة  
 
 غزة التجاري ألربعة أيام معبرتغلق  "إسرائيل" .29

جرر  يء ا  ا حةةل اإليرائيءي لغةق المعبر الةجاري الوحيد لق اع غزف المحاصرج لمدف : غزف
 م صعوبو األوضاع.أربعو أيام مةةاليوج بيبث ع ءو أحد األعياد الي وديوج مما ييزيد م

ومم المقرر أم ةبدأ أولص أيام لغةق معبر كرم أبو يالم الةجاريج جإوث ج اع غزفج الذي ةمر مإه 
وجال إظمي م إا رئيس  يوم األربعاءج ويةيةمر حةص يوم األحد المقبل.الكميا  محدودف مم اليءعج 
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ق المعبر لمدف أربعو أيام بيبث ال يئو العامو لءحدود والمعبرج لم يء ا  ا حةةل أبءغة م بإغة
األعياد الي وديو. وأوضح أم اإلغةق اليوم وغدا ييكوم بيبث األعيادج بيإما ييةمر اإلغةق يومي 

 الجمعو واليب ج كوإ ما يومي لجازف ريميو عإد ليرائيل.
 11/5/2016، لندن، القدس العربي

 
 غزة عائلة من 8,500"بدل إيجار" لـ  صرفاألونروا تعلن بدء  .31

أعءإ  وكالو غوث وةشغيل الةجئيم الفءي يإييم "األوإروا"ج يوم الثةثاءج عم بدء صرف : غزف
 الدفعا  الإقديو المؤجةو "بدل اإليجار" لءمةضرريم مم الحرث األخيرف عءص ج اع غزف.

 ا مءيوم دو ر أمريكي كجزء مم لي ام 9.3وأوضح  األوإروا في بيام ل اج أم ألماإيا جدم  مبء  
عادف بإاء المياكم الةي ُجيِّم  بلإ ا غير صالحو لءيكمج عءص لثر العدوام الذي شإه  في لصةو وا 

 .2014جيش ا حةةل في عام 
عائءو ميةحقو ةإةظر لصةو وا عادف بإاء مياكإ ا الةي  8,500وب ذا الدعم المقدم مم ألماإياج فإم 

اليو "ةمكإ ا مم الحصول عءص يكم ج يةحصل عءص دفعا  م2014ةضرر  ودمر  خةل عدوام 
 كريم ومةئم"ج حيث ةعبير بيام األوإروا.

  10/5/2016، القدس، القدسموقع صحيفة 
 
 "الرواية الفلسطينية في اإلعالم"منتدى فلسطين الدولي لإلعالم واالتصال يناقش  .31

و  18قرر يومي كشف "مإةدى فءي يم الدولي لإلعةم وا ةصال" عم البرإامج الإ ائي لمؤةمره الم
خبيرا لعةميا  20الةركيوج مشيرا للص أإه حشد إحو  لي إبولفي مديإو  2016أيار ثمايو   19

ومةخصصا مم مخةءف أإحاء العالمج لءةحدث في إدوا  ا جةماع وورشهج الةي يةعقد ةح  عإوام 
 "فءي يم في اإلعةم .. فرص وةحديا ".

األولص الةي يةعقد في يوم ا فةةاو يةكوم ةح  عإوام وأوضح بيام صدر عم المإةدىج أم الإدوف 
"في مواج و األيا ير الص يوإيو"ج ويةإاجش الروايو الص يوإيو لءصراع واألكاذيث الةي يةم ةيويق ا 

 والةي ةمس الةاري  والحاضرج ويبل مواج ة ا وفرض الروايو الفءي يإيو مقابء ا.
لمعءوما  وصإاعو الخبر"ج وييكوم اإلعةمي ويةكوم الإدوف الثاإيو ةح  عإوام "مصادر ا

الفءي يإي للياس كّرام أحد المةحدثيم في هذه الإدوفج ميةعرضا ةجربةه في الةعامل مع اإلعةم 
 الص يوإيج وفإوم الةعامل مع المصادر اإلخباريو المخةءفو.
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مم الخبراء  أربعوأما الإدوف الثالثو فيةكوم ةح  عإوام "فءي يم الرجميو"ج وييإاجش في ا 
المةخصصيمج ويائل اإلعةم ا  جةماعي المةإاميوج وفإوم الةعامل مع ا عبر الةي ية  الةي 

 ةقدم اج لخدمو إشر الروايو الفءي يإيوج والةلثير المباشر عءص جيل الشباث.
 ويةإاجش الإدوف الرابعو واألخيرف "أولويا  اإلعةم الفءي يإي اليوم"ج حيث ييقدم المشاركوم في
الإدوف رؤية م ألهم ما يجث أم يةم الةركيز عءي ا فءي يإياج في ظل األحداث اإلجءيميو المةإاميوج 

 والةحالفا  الجديدفج الةي أرخ  بضةل ا عءص الةواجد الفءي يإي لعةميا.
 10/5/2016، السبيل، عم ان

 
 / مايو الجاري أياراألقصى في الثلث األول من المسجد إسرائيلًيا اقتحموا  316نحو قدس برس:  .32

رصد  وكالو "جدس برس لإةرإاشيوإال" : خءدوم مظءومج فا مو أبو يبيةام -القدس المحةءو 
ميةو ًإا ومرشًدا ي ودًيا وعإاصر أمإيو ليرائيءيو؛ خةل الثءث األول مم  316لألإباءج اجةحام إحو 

 .ش ر ثأيار/ مايو  الجاريج لءميجد األجصص المبارع في القدس المحةءو
وذكر  مرايءو "جدس برس" أم الفةرف ما بيم األول للص العاشر مم أيار الجاريج ش د  اجةحام إحو 

مرشًدا ي ودًياج حيث أّمإ  شر و ا حةةل والقوا  الخاصو المدججو باليةو  70ميةو ًإاج و 189
 م مم "باث ل م الحمايو الكامءو؛ مإذ لحظو دخول م باحا  الميجد مم "باث المغاربو" حةص خروج

 اليءيءو".
عإصًرا احةةلًيا اجةحموا الميجد األجصص خةل الفةرف ذاة اج كما اجةحموا المصّءيا   57وأضاف  أم 

 الميقوفو ضمم فةرا  ا جةحاما  الصباحيو والميائيو ثما بعد صةف الظ ر .
ميجدج للص جاإث ولفة  للص أم ييايو ا حةةل ميةمرف في حجز هويا  الفءي يإييم عءص أبواث ال

اعةقال العديد مم الشبام والميإيم والإياءج وةإقء م لءةفةيش والةحقيق مع م في مراكزها بالبءدف 
 القديموج في محاولو لةفري  الميجد األجصص مم رواده.

وأشار  للص أم شر و ا حةةل مإع  المقديييم " ارق ال شءموم" و"أكرم الشرفا" مم دخول 
ل إ ائي"؛ لحيم صدور" جرار ريمي" مم محكمو ا حةةل يقضي بإبعادهما الميجد األجصص "بشك

 عإه لفةرف محددف.
وفي اليياق ذاةهج إصب  شر و ا حةةل كاميرا  مراجبو جديدف داخل باحا  الميجد األجصصج 
 وذلع بالقرث مم مئذإو "باث الغواإمو" ثفي الج و الشماليو الغربيو لءميجد ج حيث لقي هذا اإلجراء

 ةإديًدا مم جبل عدد مم الشخصيا  الديإيوج معةبرف بلإ ا ةمس بحريو العبادف.
 10/5/2016، قدس برس
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 الحاخام المتطرف غليك يقتحم األقصى برفقة مستوطنين .33
أجدم الحاخام المةّ رفج ي ودا غءيعج صباو اليوم الّثةثاءج باجةحام جديد لءميجد : ال يث غإايم

و إيمج وذلع مم باث المغاربوج وةح  حرايو مشّددف لقّوا  أمإّيو األجصص المبارعج برفقو مية
 وشر ّيو خاّصو.

وأّدى المصّءوم الذيم ةواجدوا في األجصص هةافا  ةكبيرج احةجاًجا عءص الّزيارف ا يةفزازّيو الةي جام 
خوله مم باث المغاربوج ةوّجه مم الّياحو األمامّيو إحو الجامع القبءّيج ومم دب ا غءيعج حيث بعد 

هإاع للص مإ قو المصّءص المرواإّيج مم ثّم للص باث الّرحموج ومم هإاع عاد بميار ثامج حيث خرج 
 مم باث اليءيءو.

صغيرفج في الوج  وإّفذ الميةو إوم صباو يوم الّثةثاء اجةحاًما مجّدًدا لءميجد األجصصج بةجّمعا  
 الذي ةشّدد فيه جّوا  ا حةةل عءص المصّءيم والمصّءيا  القادميم لءصةف في األجصص المبارع. 

 10/5/2016، 48عرب  
 

 2002بعدوا إلى غزة منذ عام أ  فلسطينًيا  290: هيئة شؤون األسرى .34
 290ج إحو 2002أظ ر  مع يا  حقوجيو ريميو أم ا حةةل اإليرائيءي أبعد مإذ العام  غزف:

 فءي يإًيا مم الضفو الغربيو والقدس المحةءةْيم للص ج اع غزف.
وجال رئيس "وحدف الدرايا  والةوثيق" في هيئو شؤوم األيرى والمحرريمج عبد الإاصر فرواإو"ج لم 

 غالبيو الُمبعديم "لم ييمح ل م بالعودف الص ديارهم وأماكم يكإاهم".
حظي  بموافقو جضائيو وجاإوإيو مم  "اإلبعاد" الثةثاءج أم أوامر وأوضح فرواإو في بيام صحفي يوم

 جبل يء ا  ا حةةلج "ما يؤكد ةوا ؤ القضاء اإليرائيءي مع الج ا  اليياييو واألمإيو".
بعاد الفءي يإييم "جيًرا أو  وًعا" وداخل أو خارج فءي يمج ولفةرف زمإيو محدودف أم  واعةبر أم إفي وا 

 ةبر "يءوًكا شاًذا ومماريو جيريو ومم أجيص العقوبا  المحظورف".بصورف دائموج ُيع
ورأى الحقوجي الفءي يإي أم ييايو اإلبعاد "يواء باإلكراه أم في ل ار اةفاجيو فرديو أم جماعيو"ج 
ةشكل عقاًبا فردًيا وجماعًيا لءمبعديم ولعائةة مج وُةشرد اليكام وةخءق مشاكل يياييو واجةصاديو 

 ماعيو يصعث حء ا"ج وفق جوله.وإفييو واجة
يعةبر اإة اًكا خ يًرا ومخالفو صريحو لءقاإوم الدوليج ومماريو محظورف  القيريوأضاف: "الإفي 

 وغير شرعيو أًيا كاإ  دواعيه ودوافعه ث...  وهو جريمو حرث".
 10/5/2016، فلسطين أون الين
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 ماتهاخد الجئو سورية الفلسطينيون يطالبون "أونروا" بوقف تقليص .35
اعةصم م ف الةجئيم الفءي يإييم مم يوريوج أمس الثةثاءج في العاصمو الءبإاإيو بيرو  بدعوف 
 مم خءيو لدارف األزمو مع وكالو غوث وةشغيل الةجئيم ثاألوإروا  لةحةجاج عءص ةقءيص خدماة ا.

ام الحوار مع ميؤول لجإو مةابعو مءف الةجئيم الفءي يإييم مم يوريو جايم عبايي أكد أم لج
األوإروا وخاصو فيما يةعءق بمءف الةجئيم مم يوريو ميةمر حةص ةحقيق كافو الم الث. و الث 
عبايي مدير عام األوإروا ماةيوس شمالي بالةراجع عم جراراةهج مضيفًا أم وظيفو األوإروا هي ةلميم 

جامة م فيه. حمايو الةجئيم الفءي يإييم مم يوريوج م البًا لياها بةي يل دخول م ل  ءبإام وا 
 10/5/2016، السبيل، عم ان

 
 تالحق طالب الجامعات بتهمة التحريض "إسرائيل" .36

أصدر  محكمو عيكريو ليرائيءيو أول مم أمسج حكمًا باليجم لمدف ش ر : محمد يوإس -رام هللا 
ديسج بة مو  أبو -وإصف الش ر وغرامو ماليو عءص مجد ع وامج ال البو في جامعو القدس 

مإزل عائءو ال البو  اإليرائيءيلةحريض. وجاء الحكم بعد ياعا  جءيءو مم اجةحام جيش ا حةةل ا
 في جامعو بيرزي  م ء عياف واعةقال ا.

الجإود اجةحموا المإزل الواجع في بءدف بيرزي  جرث رام هللا وي  الضفو الغربيوج  لموجال  عائءو م ء 
 ا بعض األثاثج ثم اعةقءوها ئثإاأ أةءفواا  ةفةيش وايعو فيه في ياعا  الفجر األولصج وجاموا بعمءي

 مم دوم لبداء األيباث.
ج أصدر  يء ا  ا حةةل جرارًا يقضي بمإع يكرةيرف الءجإو الثقافيو في مجءس أيضاوفي اليوم ذاةه 

ج عءمًا أم جدو كاإ  أإ   أش ر خميو ةث جامعو بيرزي  أيماء جدو مم دخول الجامعو لمدف 
 ل أيابيع فةرف اعةقال دام  أش رًا بة مو الةحريض.جب

ويع  اعةقال الفةيا   اإليرائيءيووةقول المؤييا  الةي ةةابع شؤوم األيرى أم اليء ا  
 الفءي يإيا ج خصوصًا  البا  الجامعا ج خةل ال بو الشعبيو الحاليو بة مو الةحريض.

اليء ا   لميراحإو لد "الحياف"  أماإيي وجال  الميؤولو اإلعةميو في إادي األيير الفءي يإ
اليء ا  ويع  ة مو الةحريض أخيرًا وبدأ   أمفةاف وامرأف فءي يإيوج مضيفو  72اإليرائيءيو ةعةقل 

 بة بيق ا عءص الكثيريم. 
 11/5/2016الحياة، لندن، 
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 "النكبة"تحضيرات فلسطينية إلحياء ذكرى  .37
عم برإامج  أمس إيو إلحياء ذكرى الإكبو الفءي يإيوج أعءإ  الءجإو الو  ":األإاضول" –رام هللا 

 في مإا ق الضفو الغربيوج والقدسج وج اع غزف. 68فعاليا  لحياء الذكرى الد
وجال محمد عءيام المإيق العام لءجإو خةل مؤةمر صحفي عقده في المركز اإلعةمي الحكومي في 

لكفاو والوحدف إحقق العودف ج وةؤكد عءص رام هللاج لم "فعاليا  هذا العام ةلةي ةح  عإوام ثبا
 ".1948لصرارإا عءص العودف للص الديار الةي هجرإا مإ ا عام 

وأضاف أم لجإةه "أجر  مجموعو مم الفعاليا  في الضفو الغربيوج والقدسج وج اع غزفج ومخيما  
 ". 1948الشةا  ثخارج فءي يم ج واألراضي المحةءو عام 

ثاإيو ثبعدد يإوا  الإكبو ج يوم  68ل عءص ل ةق صافرا  لإذار لمدف وأوضح أم الفعاليا  يةشةم
أيار الجاريج وفي ذا  اليومج يةإظم إشا ا  مركزيو في المدمج والبءدا ج والمدارس  15

 والجامعا ج والإواديج والوزارا ج "ةلكيدا عءص الحق الفءي يإي بالعودف".
 11/5/2016الرأي، عمَّان، 

 
تريد التغطية على جرائم االحتالل الرياضية شركة "ريبوك" : "إسرائيل"قاطعة للجنة الوطنية لما .38

 اإلسرائيلي
" العالميو لءمعدا  الرياضيو ايةياء حركو REEBOKأثار جرار شركو ريبوع " ":األإاضول" –رام هللا 

بو  ج بعد جرارها لإةاج حذاء رياضي خاص بمإايBDS"المقا عو ويحث ا يةثمارا  مم ليرائيل" ث
 إلعةم جيام ليرائيل. 68الذكرى اليإويو الد 

 BDSوجال محمود إواجعهج المإيق العام "لءجإو الو إيو لمقا عو ليرائيل" ثغير حكوميو وهي فرع 
في فءي يم  لم "شركو "ريبوع" بقرارها هذا "ةريد الةغ يو عءص جرائم ا حةةل اإليرائيءيج وةحاول 

الشعث الفءي يإي إةيجو ا حةةلج ف ي ةمجد ما ةيميه ايةقةل  مس الإكبو الفءي يإيو وعذابا  
 ليرائيلج وةةإايص ما إيميه إحم الإكبو".

 11/5/2016الرأي، عمَّان، 
 
 2016أولمبياد الرياضيات الفلسطيني للعام تطلق جامعة فلسطين التقنية  .39

رف الةربيو والةعءيم العاليج ج بالشراكو مع وزا"خضوري"أ ءق  جامعو فءي يم الةقإيو  ":وفا" – ولكرم 
 .2016يوم الثةثاءج أولمبياد الرياضيا  الفءي يإي لءعام 



 
 

 
 

 

 30 ص                                              3930 العدد:        11/5/2016 األربعاء التاريخ: 
  

 الث و البو مم  ءبو الصف الحادي  300ويية دف األولمبياد ال ءبو المةلهءيم والبال  عددهم 
عشر العءميج وييعص للص ةعزيز اهةمام ال ءبو بالرياضيا  بشكل خاص والعءوم بشكل عامج 

 الموهوبيم ورعاية م. واكةشاف
عءص هذا الميةوى  األولمبيادوأعرث وزير الةربيو والةعءيم العالي صبري صيدم عم اعةزازه بإجراء 

الرياضيا  خةل فةرف الصيف  أولمبيادلءعام الثالث عءص الةواليج مؤكدا أم الوزارف جرر  ةإظيم مخيم 
 والرياضيا .المقبل مم أجل ةعميم الةجربو وا عادف ا عةبار لءعءوم 
ييعص للص ةحفيز ال ءبو عءص الةوجه  األولمبيادوأوضح رئيس جامعو خضوري مروام عورةاإي أم 

في مجا   العءوم ال بيعيوج وال إدييو وال بيو والة بيقيو والم إيوج وذلع  لءةخصصا  الجامعيو
صصا  لةصويث الوضع الحالي الذي يش د عزوفا  فةا عم هذه الةخصصا  واإجرافا لءةخ

 اإلإياإيو والةربويو.
يياهم بشكل مباشر وفعال في ة وير جودف الةعءيم مم خةل ةركيزه عءص ة وير  األولمبيادوبيم أم 

م ارا  الةفكير العءيا لدى ال ءبو مثل الةفكير المإ قي والةفكير العةئقي والةفكير الخةق وا يةإبا  
حءو األولص لألولمبياد ما يقارث مم أحد عشر ألف يذكر أإه شارع في المر  والقياس وحل المشكة .

  الث و البو.
 10/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 خبراء ورجال دين: كنائس فلسطين مهددة بأن تصبح متاحف .41

محدجو بالمجةمع " يدق رجال ديم وخبراء إاجوس الخ ر مم "كارثو: أصةم هبو-بي  لحم 
. القس إعيم خوري راعي % 1ظاهرف هجرف المييحييم الذيم لم ةعد إيبة م ةةجاوز الفءي يإي جراء

 الكإييو المعمداإيو في بي  لحم يحذر مم "ةحول الكإائس للص مةاحف".
مم مييحيي بي  لحم الم اجريم جد باعوا  %85م إوبحيث لحصاءا  لدى كإائس بي  لحمج ف
كا الوي ص أو الةةيإيوج في حيم ةفضل أعداد جءيءو يأمةك م بالكاملج وأم جء م هاجروا للص أمر 

 مإ م ا يةقرار في الدول األوروبيو.
وةياهم الب الو وجءو فرص العمل بالإيبو لءشباث وعدم ةكافؤ الرواةث مع المؤهة  العءميو 

عءم  يؤكد برإارد يابية أيةاذ"DW "والخبرا  في هجرف الشباث أوً  وعائةة م ثاإيًاج وفي حوار مع 
ا جةماع المشارع في جامعو بي  لحمج أم "اليبث الرئييي ل جرف المييحييم يةمثل باألوضاع 
اليياييو المرةب و بالظروف ا جةصاديو وا جةماعيو"ج ويوضح الخبير الفءي يإي "أم األراضي 
م الفءي يإيو ةعاإي مم ضعف كبير في الإمو ا جةصادي وغياث فرص الةإميوج والشباث   يرو 
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ميةقبًة لمشاريع م"ج وييةدرع جائة لم "الكفاءا  الشابو مم المييحييم الةي ةحةل مإاصث م مو 
جدًا في المؤييا  المدإيو العامءو في األراضي الفءي يإيوج ةبقص جءيءوج لذا ما ةم  مقارإو إيبة ا 

 بإجمالي أعداد الشبام الباحثيم عم فرص عمل".
بجامعو رام هللاج ورئيس الشبكو العربيو  ا جةماعبرغوثي أيةاذ عءم ومم ج ةه يرصد الدكةور لياد ال

هجرف واضحو داخل المجةمع الفءي يإيج وخصوصا بيم المييحييمج فقد اإخفض   لءةيامح أم"
إيبو الةواجد المييحي داخل فءي يم للص حوالي واحد بالمائو فق  في الضفو الغربيو وغزف بعد أم 

 بالمائو". 13كاإ  
"وجود أيباث مةعددف وراء هجرف المييحييمج مإ ا  الدكةور البرغوثي يؤكد "DW" وار معوفي ح

ا حةةل اإليرائيءيج وةي يل بعض اليفارا  األجإبيو ليفر المييحييمج وة جيرج ل  أم ثقافو 
 الةعصث لم وجد  ف ي ةدعم أيضا هذا الة جير".

أبواث كارثو ةم د للص لمكاإيو ةحول  يحذر القس إعيم خوريج مم أم "الوجود المييحي عءصو 
الكإائس في فءي يم للص مةاحف ةفةح لءيياو فق "ج مشيرًا للص أم عشر عائة  كاإ  ةح  رعايو 

يجاد البديل ل م.  الكإييو المعمداإيو جد هاجر ج فالكإييو حيإ ا لم ةكم جادرف عءص مياعدة م وا 
فام عدد المييحييم في القدس حاليا   يةجاوز وبحيث مصادر الكإائس الفءي يإيو وخبراء محءييمج 

. ويبء  عدد 1945ألفا يإو  32م ف مييحي مم جميع ال وائفج بعد أم كام عددهم  ثماإيو
ألفاج ويإاهز عدد المييحييم  35المييحييم في الضفو الغربيو الخاضعو لءيء و الفءي يإيو حوالي 

ييحي في ج اع غزف فيصفه الخبراء ألف مييحيج أما الوجود الم 60 إحو 48في أراضي 
فق ج ويشكل مجموع المييحييم في أراضي الضفو  1500بد"الملياوي"ج حيث   يةجاوز عددهم 

 مم مجموع اليكام الفءي يإييم. %1 إحووج اع غزف  48الغربيو و
 11/5/2016القدس العربي، لندن، 

 
 الفقر والبطالة يقتالن أهالي غزة .41

و أمسج أجدم شاث في الثةثيإيا  مم عمره عءص حرق مإزله شرق خام ليء: المدهوم زكريا-غزف 
 يوإس جإوث ج اع غزفج هربا مم الظروف ا جةصاديو الصعبو الةي يعيش ا.

جبءه بياعا  حاول يائق ةاكيي جةل إفيه حرجا بيبث مخالفو مروريوج وفي إفس الةوجي  أحرق 
 عا ل عم العمل معدا  عمءه وي  مديإو غزف.

ال ج اع غزف عرض رّث أيرف بيع جزء مم أعضائهج بعد أم أصبح غير جادر عءص ل عام وفي شم
 أ فالهج كما يقول.
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عديد القصص الملياويو أصبح يإام وييةيقظ عءي ا يكام ج اع غزف إاةجو عم الشعور باليلس 
لحصار ليه أوضاع م ا جةصاديو والمعيشيو الميةمرف مإذ عشر يإوا  جّراء اللما مل   واإلحبا 

 اإليرائيءي.
جبل أيام فجع يكام ج اع غزف بحادثو وفاف ثةثو أ فال أشقاء احةراجا في مخيم الشا   لةجئيم 

 غرث غزفج بيبث شمعو في ظل ا إق اع ال ويل لءةيار الك ربائي.
ةقع هذه المآيي في ج اع غزف عءص وجع الفقر والب الو الءذيم يإ شام أجياد الفقراء والعا ءيم عم 

 ألف شخص. 200العملج الذيم يقدر عددهم بلكثر مم 
القرار اإليرائيءي المةواصل مإذ أش ر بمإع لدخال مواد البإاء فاجم مم معاإاف العمال والمقاوليم وأدى 

 للص ةوجف المشاريع العمراإيو واإلإشائيو.
ظل ةحذيرا   في %60 إحوج فيما ةبء  إيبو الفقر المدجع %40و  ةزال إيبو الب الو أكثر مم 

محءيو ودوليو مم ةدهور األوضاع ا جةصاديو واإلإياإيو في الشري  الياحءيج لذا ما ايةمر 
 الحصار وةعثر  عمءيو لعادف اإلعمار.

في هذا الصددج يقول الخبير ا جةصادي ماهر ال باع: "لم مم أهم أيباث األزما  في ج اع غزف 
ةعرض الق اع لثةثو حروث أد   للصأعوامج لضافو هو الحصار اإليرائيءي المةواصل مإذ عشرف 

 للص ةدمير البإيو ا جةصاديو وا جةماعيو".
وأضاف لد"وفا"ج أم الحصار هو اليبث الرئيس في ارةفاع معد   الب الو والفقر والفقر المدجعج 

 وبالةالي ازدياد جيش العا ءيم عم العمل.
ألول مم العام الجاري وفقا لءج از المركزي وبحيث ال باعج وصء  إيبو الب الو في الربع ا

ج وعدد العا ءيم عم العمل %51ج في حيم بءغ  هذه الإيبو بيم الشبام %41.5لإلحصاءج للص 
 ألف خريج. 20جيش الب الو  للصألف فرد. وجال: يإضم يإويا  200أكثر مم 

ل عام لءم البو بةوفير وفي ياحو الجإدي المج ول بغزفج يواصل ثةثو خريجيم لضراب م المفةوو ا
 ألف. 100ويقدر عدد الخريجيم العا ءيم عم العمل في ج اع غزف بحوالي  فرص عمل ل م.

وأضاف ال باع أم القرار اإليرائيءي بمإع لدخال اإليمإ ج ياهم بارةفاع معد   الب الو وةدهور 
لع مشاريع ا يةثمار األوضاع في غزفج حيث ةوجف  العديد مم المشاريع الخاصو بالموا إيمج وكذ

 اإليكاإيوج عةوف عءص ةوجف ج اع اإلإشاءا  والق اعا  المياإدف له.
وعم الحءول المقةرحو لءةخفيف مم ةدهور األوضاع في غزفج كرر ال باع دعوةه للص لإ اء الحصار 

دخال جميع ما يحةاجه الق اع والبدء بإعادف لعمار حقيقيو مم  اإليرائيءيج وفةح جميع المعابر وا 
 أجل عودف العمءيو ا جةصاديو للص الدورام مم جديد.
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وباإلضافو للص األوضاع ا جةصاديو الصعبو الةي يمر ب ا يكام ج اع غزفج فإم مشكءو اإق اع 
 الةيار الك ربائي الميةمرف مم عمر الحصار ةيبث "كابويا" ل م.

 10/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األسير: االحتالل ي ثبت االعتقال اإلداري لألسير البروفيسور عماد البرغوثينادي  .42
جال مدير الوحدف القاإوإيو في إادي األيير المحامي جواد بولسج لم المحكمو العيكريو : رام هللا

لةحةةل في "عوفر" ثبة  أمر ا عةقال اإلداري بحق األيير البروفييور وعالم الفيزياء والفءع عماد 
عامًا  مم بءدف بي  ريما في محافظو رام هللاج لمدف ش ريم مم أصل ثةثو ش ور  54البرغوثي ث

ُأصدر  بحقهج وذلع بذريعو جيامه بالةحريض عءص ا حةةل مم خةل صفحةه عءص موجع الةواصل 
 ا جةماعي "الفيس بوع".

ةقال البرغوثيج وأوضح أإه وأكد بولسج في بيام لءإاديج أإه ييةقدم بايةئإاف ضد جرار ةثبي  اع
وخةل جءيو المحكمو الةي عقد  اليوم الثةثاءج جرى ةقديم عريضو موجعو مم أكاديمييم مم جميع 
أإحاء العالمج كاإ  جد ُأريء  للص ج ا  ليرائيءيو ريميو أعءإوا مم خةل ا احةجاج م عءص اعةقال 

 البروفييور البرغوثي.
 10/5/2016، ينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسط

 
 عن مواطنة مصرية تجنست باإلسرائيلية الجنسيةإسقاط  .43

أصدر الم إدس شريف ليماعيلج رئيس مجءس الوزراءج جرارا بإيقا  الجإييو : عةء ليإا-القاهرف 
المصريو عم الموا إو دعاء عصام محمد حيمج لةجإي ا بالجإييو اإليرائيءيو دوم الحصول عءص 

ا  ةع  بعد-الريميومج في الجريدف 2016ليإو  11الذي حمل رجم -ُإشر القرار  خءيو.لذم وزير الدا
مج وبإاًء عءص ما عرضه وزير الداخءيو 1975ليإو  26عءص الديةور وجاإوم الجإييو المصريو رجم 

 وبعد موافقو مجءس الوزراء.
 10/5/2016، موقع رصد، القاهرة

 
 "األقصى" فيالكاميرات اإلسرائيلية  تركيبترفض  "النيابية فلسطين: "عم ان .44

رفض رئيس لجإو فءي يم الإيابيو الإائث المحامي يحيص اليعود اإة اع الكيام الص يوإي : عمام
بةركيبه لكاميرا  مراجبو في الميجد األجصص المبارعج مؤكدا اإه إوع  اإليةميوالجديد لءمقديا  

 في الميجد األجصص. ميءميم المراب يموالجديد مم ا حةةل الذي يإة ع حرمو المقديا  
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أمس عءص ضرورف جيام اليء و الو إيو الفءي يإيو والدول العربيو  أصدرهواكد اليعود في بيام 
واإليةميو باةخاذ خ وا  فاعءو وحقيقيو مم اجل الحفاظ عءص المقديا  اإليةميو والمييحيو في 

والعمل في رفض هذا الةصرف المشيم القدس وخصوصا الميجد األجصص واليعي محءيا ودوليا 
 ةءع الكاميرا  فورا ودوم اإةظار. لزالو عءص

وشدد عءص أم هدف الكيام الص يوإي مم ةركيث ةءع الكاميرا  هو ةإفيذ ةغييرا  عءص واجع مديإو 
 والدول العربيوالذي ية ءث ةدخة يريعا مم اليء و الفءي يإيو  األمرالقدس المحةءو وة ويدها 

 وعروبو مديإو القدس. اإليةميولءحفاظ عءص المقديا   بلكمء ا
في احدى القمم العربيو وهل أوف   لإشائهعم  أعءموةياءل اليعود عم مصير صإدوق القدس الذي 

ايةمرار الصإدوق ودعمه يخدم  أمبالةزاما  إحوه ودفع  ما وعدد  به مم أموال لءصإدوقج مؤكدا 
 و الة ويد الص يوإي لمديإو القدس الشريفو.القضيو الفءي يإيو ويياهم في محارب

 11/5/2016، الرأي، عم ان
 
 "إسرائيل"للتبادل الثقافي والطالبي مع  اتفاقياتينفي وجود  "التعليم العالي: "عم ان .45

هاإي الضمور وجود أيو ارةبا ا  بيم  إفص أميم عام وزارف الةعءيم العالي والبحث العءمي د.
اةفاجيا  لءةبادل  أيو"ج أو اإليرائيءيردإي ومؤييا  الةعءيم العالي "مؤييا  الةعءيم العالي األ

 ال يئو الةدريييو مشاريع بحثيو مشةركو. ألعضاء أوالثقافي وال ةبي 
زيارا  ريميو ب ذا الخصوص و  يوجد أيو معءوما  لدى الوزارف عم  أيوأكد ل"اليبيل" عدم وجود 

أو عءم بجإييا  ال ءبو المشاركيم أو الصفو الةي زاروا  زيارف  ءبو ةم ا دعاء بلإ م أردإيومج
 .اجإبيه أو" مم خةل اج وهل هم  ءبو جامعا  أردإيو ليرائيل"

 أحدومواجع الةواصل ا جةماعيج مم زيارف لوفد  ةبي بةإظيم مم  اإلعةموةإاجء  بعض ويائل 
لغايا  الة بيع األكاديمي بيم  دمباألر  اإليرائيءيمراكز الدرايا  ا يةراةيجيو المخةصو بالشلم 

 ومحاولو كير المقا عو األردإيو لءكيام الص يوإي. اإليرائيءييمال ءبو األردإييم وال ءبو 
” وادي عربو“ومم المعاهد الةي يدرس في ا  ةث أردإيوم للص جاإث ال ءبو اإليرائيءييمج مع د 

ي الإقث في جءث الصحراءج وةإةشر حوله لءدرايا  البيئيو الةابع لجامعو بم غوريوم والذي يقع ف
أي بعد عاميم ةقريبا عءص ةوجيع  1996ألواو شمييو ضخمو وخزاإا  مياهج وجد ةليس المع د عام 

معاهدف وادي عربوج ويقدم درايا  مةخصصو في مجا   بيئيو حديثو مثل ال اجا  المةجددف 
 وةكإولوجيا العءوم.

 11/5/2016، ، عم انالسبيل
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 سرائيلية تقصف قافلة سالح لحزب هللا واألخير ينفيمقاتالت إ .46
أعءإ  مإابر لعةميو ليرائيءيو أم يةو الجو اإليرائيءي جصف جافءو يةو كبيرف ةابعو لحزث هللا 

 بيم يوريا ولبإام.
وجال  صحيفو "معاريف" العبريو لم يةو الجو اإليرائيءي جصف جافءو يةو كبيرف عءص الحدود 

 إيو كاإ  ب ريق ا للص حزث هللا الءبإاإي جادمو مم ليرامج مياء الثةثاء.اليوريو الءبإا
 لألإباءبدوره إقل موجع جإاف المإار الةابعو لحزث هللا عم مصادر في الحزث جول ا لإه "  صحو  

الةي ةحدث  عم اية داف ال ائرا  الحربيو لءعدو اإليرائيءي لحدى جوافل حزث هللا في مإ قو 
 رث الحدود الءبإاإيو اليوريو".مجدل عإجر ج

 10/5/2016، "21موقع "عربي 
 
 ن مستشار عباس مدًيرا ألول مكتب لها في رام هللامنظمة التعاون اإلسالمي تعي    .47

عيإ  مإظمو الةعاوم اإليةمي أحمد الرويضي وهو ميةشار الرئيس الفءي يإي محمود  رام هللا:
 لءمإظمو لدى فءي يم.عباس لشؤوم القدس مديرا ألول مكةث ةمثيل 

وايةقبل األميم العام لمإظمو الةعاوم اإليةمي لياد بم أميم مدإي الرويضي بمكةبه بمقر المإظمو 
الدور الملمول الذي ييض ءع به مكةث  بجدف ا ثإيم ويءمه جرار ةكءيفه بمباشرف العمل جائة لم

ث الفءي يإي والمياهمو في بإاء المإظمو في فءي يم هو ةعزيز دور المإظمو وأج زة ا لدعم الشع
وا يةجابو  حةياجاةه وفق القرارا  الصادرف بشلم جضيو فءي يم والقدس  مؤيياةه الو إيو

 الشريف.
وأعرث الرويضي عم شكره وةقديره لءثقو العاليو الةي مإح ا له األميم العام بةكءيفه مديرا لءمكةث 

لدولو فءي يم مم أجل ةوجيع اةفاجيو  العام لءمإظمومإوها للص أإه ييبدأ بالةحضير لزيارف األميم 
 المقر وافةةاحه بشكل ريمي.

وكام مجءس وزراء خارجيو الدول األعضاء في المإظمو في الدورف الثاإيو واألربعيم الةي اإعقد  
لمإظمو الةعاوم اإليةمي في مديإو  وافق عءص لإشاء مكةث ةمثيل 2015بالكوي  في مايو ثأيار  

 بالضفو الغربيو. وةلمل اليء و في أم يياعد فةح المكةث عءص ةشجيع الميءميم والعرث رام هللا
 عءص زيارف القدس.

 11/5/2016، الشرق األوسط، لندن
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يران ةتقدير إسرائيلي مثير للوضع العسكري بسوري .48  وخالف روسيا وا 
مإذ  وءيو لما يجري في يوريايةمرارا لألهميو الةي ةولي ا مراكز البحث اإليرائي: الإعامي صالح-غزف

 خمس يإوا ج فقد صدر  درايو جديدف ةحءل مفاق الصراع بعد الةدخل الرويي.
في هذا اليياقج جال مركز أبحاث ليرائيءي رائد لم الةدخل اإليراإي الرويي في يوريا "فشل فشة 

رضو اليوريو ذريعا في حيم المواج و في أي مإ قو مم المإا ق الةي يةواجد في ا عإاصر المعا
  الميءحو".

"ج 21وفي الدرايو الصادرف عإه اليومج وإشرها في دوريةه "عدكوم ايةراةيجي"ج وا ءع  عءي ا "عربي
أكد "مركز أبحاث األمم القومي" اإليرائيءي أم الروس واإليراإييم لم يفشءوا فق  في حيم المواج و 

يراإيج مع كل ما إةج عإه مم خيائر ضد الثوارج "بل لم كثافو القصف الرويي وعمق الةدخل اإل
فادحو في أويا  المدإييم اليورييمج لم يفءحا في الةلثير عءص دافعيو جوى المعارضو اليوريو عءص 

 مواصءو القةال ضد الإظام واليعي إليقا ه".
وشدد المركز عءص أم الروس يكةشفوم أم المواج و مع المعارضو اليوريو "عصيو عءص الحيم"ج 

 عء م "أكثر واجعيو مم اإليراإييم وحءفائ م في حزث هللا".وهو ما ج
وجّدر المركزج الذي يعد أهم محافل الةقدير ا يةراةيجي في ليرائيلج أم لريال ليرام ةعزيزا  
"بشريو" لمؤازرف جيش الإظام اليوري في القةال لم ةفشل فق  في ةحقيق لحداث ةقدم جوهري عءص 

 يم ميةوى الدافعيو لدى ضبا  وجإود الجيش اليوري".األرضج "بل فشء  أيضا في ةحي
وةياءل المركز عم مصير جيش الإظام في حال اإيحث اإليراإيوم والمءيشيا  الشيعيو وةوجف 

 الدعم الجوي الروييج مشيرا للص أإه   ميةقبل لءإظام بدوم الدعم الرويي واإليراإي.
وس في كل ما يةعءق بالموجف مم الةدخل وعدد المركز موا م ا خةةف بيم اإليراإييم والر 

العيكري في يورياج مشيرا للص أم الروس يحاولوم "ةوظيف ةدخء م في يوريا مم أجل ةحقيق 
وجال: "الروس معإيوم بءعبو كبرى. هم يبةزوم الغرث مم خةل الةواجد  مكايث في ياحا  أخرى".

 في يوريا لةقديم ةإاز   في ياحا  أخرىج مثل أوكراإيا".
وأشار المركز للص أم الخةفا  بيم   رام وروييا ةةعاظم بشلم الةصور لءحل في يورياج مشيرا 
 للص أم مويكو معإيو بلم يةم الةوصل "لحل ييايي يضمم صياإو مصالح ا في الياحل اليوري".
وبحيث المركزج فإم الروس ميةعدوم لءةيءيم بشرعيو يي رف القوى اإليةميو اليإيو عءص مإا ق 

وأوضح المركز أم اإليراإييم معإيوم في المقابل بعدم اليماو  في وي  يورياج واألكراد في شمال ا.
 بلي "إفوذ ييايي وةواجد عيكري ميةقبءي لءقوى اليإيو المقاةءو في يوريا".
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وةوجع المركز أم يةحّول الخةف الرويي اإليراإي للص أزمو حقيقيو يةؤثر عءص ميةقبل العةجو بيم 
وحذر المركز مم خ ورف أي حل "يشّرع احةفاظ الحركا  الج اديو اليإيو بمإا ق  م ومويكو.  را

 إفوذ داخل يوريا"ج عءص اعةبار أإ ا يةيةخدم ا  حقا في اية داف ليرائيل.
 2016/5/10، 21موقع عربي 

 
 مليون دوالر لموازنة السلطة الفلسطينية 60السعودية تسدد  .49

الممءكو العربيو اليعوديو لدى جم وريو مصر العربيوج المإدوث الدائم لدى وفا: جال يفير  -القاهرف 
جامعو الدول العربيو أحمد ج امج لم الصإدوق اليعودي لءةإميوج حّول أجيا  أش ر كاإوم الثاإيج 

  مءيوم دو ر أمريكي للص حياث وزارف الماليو 60وشبا ج ومذار مم العام الحاليج بإجمالي ث
 الفءي يإيو.

أكد ج ام في بيام صحافي أمسج أم هذه األجيا  ةلةي جيمو مياهما  الممءكو الش ريو لدعم و 
   مءيوم دو ر ش ريا.20ميزاإيو دولو فءي يمج لثةثو أش ر بواجع ث

الممءكو العربيو اليعوديو إموذج يحةذى به في ةإفيذ القرارا  وا لةزاما  الخاصو "وأكد ج امج أم 
ج مشيرا للص أم الممءكو حرص  " يإيو عبر األماإو العامو لجامعو الدول العربيوبدعم الموازإو الفءي
مءيوم دو ر للص  14ج عءص زيادف حصة ا في ميزاإيو الدولو الفءي يإيوج مم 2013مإذ كاإوم الثاإي 

 مءيوم دو ر ش ريا. 20
 2016/5/11 ،األيام، رام هللا

 
 ريةالجزيرة نت تواكب ذكرى النكبة بتغطية إخبا .51

مم مايو/أيار الجاريج يحيي الفءي يإيوم في الضفو الغربيو وج اع غزف وأراضي عام  15يوم الد
 لءإكبو. 68وفي الشةا  الذكرى الد 1948

ويةزامم هذا الةاري  مع غياث فءي يم عم الخار و اليياييو لءمشرق وظ ور دولو ليرائيل عءص 
لص الةي اإة   بةوجيع هدإا  مةةاليو مع مصر ولبإام أإقاض اج وبدء الحرث العربيو اإليرائيءيو األو 

 .1949واألردم ويوريا عام 
الجزيرف إ  ةواكث الحدث الةاريخي بدةغ يو لخباريو ةةضمم ةعريفا بالجدول الزمإي لألحداث مإذ بدء 
ا يةي ام الي ودي في أرض فءي يمج والقرى الةي دمر  خةل حرث ة جير الفءي يإييم و ردهم 

 العصابا  الص يوإيو الميءحو. مم جبل
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وةةضمم الةغ يو كذلع ةعريفا بمييرا  العودف للص القرى الم جرف والمحاو   الميةمرف لة جير 
 المقديييمج وموضوعا  أخرى ذا  صءو.

 10/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 لدعم غزة "بروكسل"وزير خارجية بلجيكا يتفقد دمار الشجاعية: سندعو إلى مؤتمر اقتصادي في  .51

: وصف ديديه ريإدرز إائث رئيس الوزراء وزير الخارجيو البءجيكي عمءيو لعادف "األيام" –غزف 
عادف الإظر في  بيعو  لعمار ج اع غزف بالب يئو جدًا مشددًا عءص ضرورف ةفعيل حركو اإلعمار وا 

 األوضاع الصعبو لءموا إيم في الق اع بما يكفل العمل عءص ةحييإ ا.
رز في مؤةمر صحافي عقده عقث جولو ةفقديو زار خةل ا أمس مإ قو الشجاعيو شرق وأشار ريإد

مديإو غزف للص الةزام واهةمام بةده بدعم المإ قو وا عادف اإلعمار ودعم احةياجا  المإشآ  الحيويو 
يو كالمياه والك رباء  فةًا للص ا ةعه عم كثث عءص الدمار الذي ألحقةه الحرث األخيرف بحي الشجاع

 وأإه يةكوم هإاع زيارا  أخرى لمةابعو وةإفيذ المة ءبا  الةزمو لةحييم الوضع في الق اع.
وجال بعد لقائه بلشخاص ة دم  مإازل م في الحي:   بد مم بإاء مإازل ومدارس وبإص ةحةيو حيويو 

و ولكي كالك رباء مثة الةي يجث أم ةةوفر مم جديد وذلع مم أجل ةحييم مجمل األوضاع المعيشي
 يكوم الوضع ميةقرا وشبي ا بما هو في الضفو الغربيو.

وجال: ةحدثإا مع الحكومو اإليرائيءيو مم أجل أم ةفةح المجال أمام لدخال مواد البإاء وكذلع لفةح 
المجال أمام ةحقيق الةإميو وةفعيل الةجارف وا جةصادج وإحاول ا م الدعوف لعقد مؤةمر اجةصادي في 

لةجإيد الدعم اإلإياإيج ولكم أيضا لةفعيل الةجارف وا يةثمار وةحييم أوضاع  بروكيل ليس فق 
 الفءي يإييم في ج اع غزف.

وأضاف: لم المؤةمر ييضم رجال أعمال ليرائيءييم وفءي يإييم مم الضفو وج اع غزفج باإلضافو 
ةإاول القضايا  للص رجال أعمال مم بءجيكا ودول أوروبيو أخرى حيث لم ةقةصر أعمال المؤةمر عءص

اإلإياإيو في غزف فق ؛ بل ييبحث في الفرص المةاحو إل ةق أإش و إشا ا  اجةصاديو في 
 المإ قو.

إؤيد هذه "للص ذلع ة رق ريإدرز للص المقةرو الفرإيي المةعءق بعقد مؤةمر دولي لءيةم بقوله: 
م واإليرائيءييم ومم دوم وجود األفكارج ولكإإا إعود وإشدد عءص أإه مم دوم حوار ما بيم الفءي يإيي

 ."حل الدولةيمج لم يكوم هإاع ميةقبل أفضل
 11/5/2016، األيام، رام هللا
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 فرنسا: نتمسك بالوضع الراهن في األماكن المقدسة في القدس .52
أ ف ث: أعءم وزير الخارجيو الفرإيي جام مارع ايرول  ردا عءص يؤال حول ةصوي   -باريس 

 األماكمفرإيا مةميكو بالوضع الراهم في  أمغضث ليرائيل  أثاركو الذي فرإيا عءص جرار اليوإيي
 ."وهي لءمؤمإيم كافو"المقديو في القدس 

موجف فرإيا حول ميللو القدس واضح لم ولم يةغير: اإه الدفاع عم " لمالإواث  أماموجال ايرول  
لكافو المؤمإيم  أإ االثةثج  لءدياإا  اليماويو األياييوحريو الوصول والعقيدف في القدس المديإو 

 ."ي ودا أو مييحييم أو ميءميم أكاإوا
يديم بشدف "إييام جرارا  14وبمبادرف مم عدف دول عربيو ةبإص المجءس الةإفيذي لءيوإييكو في 

ا عةداءا  اإليرائيءيو والةدابير غير القاإوإيو الةي ةةخذها ليرائيل وةحد مم حريو العبادف الةي يةمةع 
 ."ميءموم ومم لمكاإيو وصول م للص الموجع اإليةمي المقدس الميجد األجصص/الحرم الشريفب ا ال

يةجاهل "ألإه برأيه  "يخيف"ج وإدد إةإياهو بقرار وصفه بلإه ليرائيلوأثار هذا الإص غضث 
 ."العةجو الةاريخيو الفريدف بيم الي وديو وجبل ال يكل

 باإلبقاءةلكيدا عءص ةميك ا  أخرى أوروبيومع دول صوة  فرإيا عءص هذا الإص "وجال ايرول : 
 ."المقديو في القدس األماكمعءص الوضع الراهم في 

يفير عءص اإه ةشكيع في الوجود أو الةاري  الي ودي  أم  شيء في ةصوي  فرإيا يجث ": وأضاف
 ."حصل يوء ف م لبعض الةعابير الواردف في القرار فلإا ميف لذافي القدس. 

 11/5/2016، رام هللااأليام، 

 
عالميين دوليين لقرية الولجة بمناسبة ذكرى النكبة .53  جولة ميدانية لدبلوماسيين وقناصل وا 

"األيام": إظم  دائرف شؤوم المفاوضا  في مإظمو الةحرير جولو ميداإيو للص جريو الولجو  -القدس 
ييم وجإاصل دول لدى جإوث غرث القدسج بمإايبو الذكرى الثامإو واليةيم لءإكبوج لدبءوماي

 فءي يمج والصحافو العربيو واألجإبيو ب دف ل ةع م عءص إةائج الإكبو المةواصءو.
وةوجف الوفد في مية ل الجولو أمام بي  جد اإلإشاء في القريوج ةم هدمه جبل ثةثو أيابيعج حيث 

مةةحقو الةي جدم رئيس المجءس القروي عبد الرحمم أبو الةيمج عرضًا مفصًة حول الإكبا  ال
 .1967ج مرورًا باحةةل العام 1948ش دة ا الولجو مإذ العام 

ة ّجر جزء مم أهل دير ياييم للص جريو الولجو في ش ر  1948وأوضح أبو الةيم اإه "في عام 
 ليرائيلإييامج وةم ة جير أهل الولجو في إفس العام في ش ر ةشريم األول مرف أخرىج حيث احةء  

اضي القريوج ودمر  جزءًا كبيرًا مإ ا ولكم القريو إم  مم جديدج وفي عام مم أر  %80حوالي 
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أعيد احةةل اج وصادر  ليرائيل جزءًا كبيرًا مم أراضي القريو لصالح ةوييع ميةو إا   1967
"جيءو" و"هار جيءو"ج حيث ةعرض  كثير مم مإازل القريو لء دم أكثر مم مرفج وجد ةم هدم أكثر مم 

 اليبعيإا  حةص يومإا هذا.مإز  مإذ  50
وةوجه الوفد للص الموجع الرئيييج وهو عبارف عم مإزل ييحا  به جدار الضم والةويع مم جميع 
الج ا  عإد اكةمال بإائهج وييةم ةيءيم صاحث المإزل مفةاحا مم جبل يء ا  ا حةةل ليةمكم مم 

 دخوله عبر بوابو. 
 11/5/2016، األيام، رام هللا

 
 األونروا: غزة بحاجة لحل سياسي مدير عمليات .54

جال مدير عمءيا  األوإروا في ج اع غزف بوشاعج اليوم الثةثاءج لم محور جضايا ج اع غزف   : غزف
إما ةحةاج للص حل ييايي في ظل ما يعاإيه الق اع  يمكم في ةقديم المياعدا  اإلإياإيو فق ج وا 

 إقل.مم الحصار والب الو والك رباء وصعوبو الحركو والة
جاء ذلع خةل الءقاء الذي إظمةه شبكو المإظما  األهءيو بحضور "بو شاع"ج حيث أكد ممثءو 
المإظما  عءص ضرورف ةعزيز الشراكو والةإييق مع وكالو "ا وإروا" وبرامج ا المخةءفو بما يخدم 

 الفءي يإييم ويعزز مم صمودهم.
ديم خدما  في ج اع الةعءيم والرعايو وايةعرض بوشاع أهم أعمال األوإروا في ج اع غزف مم ةق

الصحيو األوليوج والدعم الإفييج وةوزيع المياعدا  الغذائيو لمئا  ا  ف مم الةجئيمج مشيرا للص 
وأكد عءص وجود ما    ةيعص مم أجل ةقءيص عدد المدارس الةي ةعمل بإظام الفةرةيم. األوإرواأم 

 م خدما  الرعايو الصحيو.مركز صحي ةابع لد"ا وإروا" يقد 30يقل عم 
أما بالإيبو لءخدما  ا جةماعيو والمياعدا  الغذائيو في اليإوا  اليابقوج فقد أشار بوشاع للص أم 

ألف  ج ج وفي هذا العام أصبح عدد مم يةءقص هذه  850" كاإ  ةقدم مياعداة ا لداألوإروا"
 ألف  ج . 950المياعدا  

و لعادف لعمار الق اعج حيث ةم لصةو المدارس والمراكز " في عمءياألوإرواوأشار للص دور "
الصحيو الةي ةلثر  بالعدوامج وةلهيل المإازل المةضررف بشكل جزئي والبدء في لعمار عدد مم 

 المإازل الةي دمر  بشكل كءيج حيث جوله.
حل ل اج  العام الماضي هي أزمو ماليو وةم ليجاد األوإرواوأكد بوشاع أم األزمو الةي ةعرض  ل ا 

" ومؤييا  المجةمع المدإي يجث األوإرواوأضاف أم العةجو بيم " إافيا أم ةكوم األزمو يياييو.
 أم ةكوم جائمو عءص الشراكو ا يةراةيجيو.
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" ج ودها لةحييم أوضاع الةجئيم األوإرواعءص ضرورف ةكثيف " األهءيوفيما شدد ممثءو المإظما  
 في عمءيو لعادف اإلعمار وخءق فرص عمل لءشباث الفءي يإي. الفءي يإييمج والعمل عءص اإليراع

 10/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 تتراجع في مفاوضات المساعدات األمريكية "إسرائيل": "ذي ماركر" .55

ةشير ةقديرا  للص أم رئيس الحكومو اإليرائيءيوج بإياميم إةإياهوج ييض ر للص : بةل ضاهر
المةحدف فيما يةعءق بالمياعدا  األمريكيوج وأإه يييعص للص الةوجيع عءص  الةراجع أمام الو يا 

اةفاجيو المياعدا  ليإوا  عشر مقبل مع اإلدارف األمريكيو الحاليو وجبل اإة اء و يو الرئيس باراع 
 أوباما بعد ثماإيو ش ور.

ةثو مءيارا  يإوياج مءيار دو رج أي ث 30 2018 – 2009وبء  حجم المياعدا  األمريكيو لءيإوا  
ج ليصبح 2028 – 2018وة الث ليرائيل حاليا بزيادف هذه المياعدا  في ل ار اةفاجيو لءيإوا  

 مءيار دو ر في اليإوا  العشر المقبل. 50مءيارا  دو ر وحةص  – 4حجم ا يإويا ما بيم 
فض الم ءث اليومج الثةثاءج أم الو يا  المةحدف إجح  في خ "ذي ماركر"وذكر  صحيفو 

اإليرائيءي األصءيج وأم المفاوضا  ةةركز حاليا حول مياعدا  أمإيو لءيإوا  العشر المقبءو بمبء  
 4 – 3.75مءيار دو ر في الحد األجصصج أي ما بيم  40مءيار دو رج ويمكم أم يرةفع للص  37.5

 مءيارا  دو ر يإويا.
مم ميزاإيو األمم اإليرائيءيوج الةي بء   %20كل الجدير بالذكر أم المياعدا  األمإيو األمريكيو ةش

 مءيار شيكل مياعدا  أمريكيو. 12مءيار شيكلج بيإ ا أكثر مم  59.1حجم ا هذا العام 
لكم ليرائيل ادع  في المفاوضا  مع اإلدارف األمريكيو بلم المياعدا  األمإيو ةراجع  ولذلع 

يو بلم الةحديا  األمإيو الةي ةواج  ا ازداد  في يإبغي ةعديء اج وذلع للص جاإث المزاعم اإليرائيء
 اليإوا  األخيرفج وأحدها ا ةفاق الإووي مع ليرام.

للص أم أعضاء في مجءس الشيوخ األمريكي عم الحزث الجم وري حاولوا لجإاع  "ذي ماركر"ولفة  
و أفضل مم اإلدارف إةإياهو بالةوجيع عءص اةفاجيو مياعدا  أمإيو مع أوباما وأإه لم يحصل عءص اجةرا

المقبءو. فالرئيسج أو الرئييوج المقبل ييدخل للص البي  األبيض في كاإوم الثاإي/يإاير المقبلج 
والمياعدا  األمإيو لم ةكوم أحد المواضيع المركزيو الةي يةشغءهج للص جاإث أم موجف الرئيس أو 

 الرئييو مم المياعدا  األمإيو ليس معروفا.
إةإياهو وميةشاريه يدركوم ا م أإ م ارةكبوا خ ل عإدما رفضوا ا جةراو وبحيث الصحيفو فإم 

اليخي الذي جدمه أوباما عشيو الةوجيع عءص ا ةفاق الإووي. وأضاف  الصحيفو أم إةإياهو ووزير 
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الماليو موشيه كحءوم مةحميام جدا لءةوجيع عءص اةفاجيو المياعدا  مع اإلدارف الحاليو رغم أإ ا 
 عما كام باإلمكام الحصول عءيه جبل ا ةفاق الإووي. الشواكلبمءيارا  يةكوم أجل 

وأشار  الصحيفو للص أإه عءص الرغم مم العريضو الداعمو لزيادف المياعدا  األمإيو إليرائيل 
 ييإاةور ل  أم القرار ب ذا الخصوص هو لءبي  األبيض و  أحد غيره. 83ووجع ا 

ياعدا  هذهج الذي يثير جءقا بالغا في ليرائيل. وةإص ا ةفاجيو وهإاع جاإث مخر في اةفاجيا  الم
مم المياعدا  لشراء عةاد  %73.5ج عءص أم ةيةغل ليرائيل 2018الحاليوج الةي ةإة ي بإ ايو العام 

عيكري وأيءحو مم الو يا  المةحدف. وبإمكام ليرائيل أم ةشةري بالبء  المةبقي مإةجا  صإاعاة ا 
 و.العيكريو واألمإي

لكم ا ةفاجيو الجديدف ةإص عءص أم لمكاإيو أم ةشةري ليرائيل مإةجا  أمإيو وعيكريو مم يوج ا 
مم المياعدا  األمريكيوج ليصبح بإمكاإ ا أم  %0المحءيو يةةراجع ةدريجيا خةل يإوا  جءيءو للص 

 ةشةري عةاد ويةو أمريكي فق .

 100عءص أكثر مم  1962ليرائيل مإذ العام  وفي ل ار هذه المياعدا  األمإيو األمريكيوج حصء 
مم المياعدا  األمإيو الةي  %55مءيار دو رج لضافو للص مياعدا  مدإيو. وةحصل ليرائيل عءص 

 ةمإح ا الو يا  المةحدف لدولو أجإبيوج وةءي ا مصر.
 10/5/2016، 48عرب 

 
 "رائيلقيام إس"العالمي ة لألحذية والمالبس الرياضي ة تحتفي بـ "ريبوك" .56

 68العالمّيو لألحذيو والمةبس الرياضّيوج بالذكرى الد "ريبوع"احةف  ماركو ": األإاضول"ج "اليفير"
 حةةل فءي يمج مم خةل ةصميم حذاٍء رياضّي جديد يجمع لوإي عءم ليرائيل ثأزرق وأبيض ج 

ثمارا  مم المقا عو ويحث ا ية"في ايةخفاف مريث بإكبو الفءي يإييمج وايةياء مم حركو 
 .BDS "ليرائيل

بقرارها  "ريبوع"شركو "ج محمود إواجعهج لمَّ "الءجإو الو إيو لمقا عو ليرائيل"وجال المإّيق العام لد 
ةريد الةغ يو عءص جرائم ا حةةل اإليرائيءّيج وةحاول  مس الإكبو الفءي يإيو وعذابا  "هذاج 

ّميه ايةقةل ليرائيلج وةةإايص ما إيّميه إحم الشعث الفءي يإي إةيجو ا حةةلج ف ي ةمّجد ما ةي
 ."الإكبو

لحذاء رياضي  "ريبوع"اإليرائيءّيوج كشف  عم ةصميم شركو  "جروزاليم بوي "وكاإ  صحيفو 
وإشر  الصحيفو صورف  ."عامًا عءص لعةم جيام ا 68ةكريمًا  حةفا   ليرائيل لمإايبو مرور "

 ."68ليرائيل "لشارف للص عءم ليرائيلج فيما ُكةث عءص كعبه لءحذاء بالءوإيم األبيض واألزرقج في 
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في األراضي المحةءوج موشيه ييإايج جوله لمَّ  "ريبوع"وإقء  الصحيفو عم الرئيس الةإفيذي لشركو 
 ."الحذاء ييصدر لمرف واحدف ل واف جمع األحذيو الرياضّيو في ليرائيل والعالم"

عءص  "ريبوع"ي يُيباع في مزاد يجري عبر صفحو شركو ولفة  الصحيفو للص أمَّ الحذاء الرياض
 الحالي. / مايوأيار 15ج يوم الإكبو في "فاييبوع"

 11/5/2016، السفير، بيروت

 
 صيف فلسطيني مفتوح على كل االحتماالت .57

 حافظ البرغوثي
مرام حةص ا م اإلفراج عم شري  فيديو لحادث جةل الفءي يإيو الحامل  "اإليرائيءيو"ةرفض الشر و 

يالم ابإو الثالثو والعشريم واألم ل فءيم وشقيق ا ابم الياديو عشرف عءص حاجز جءإديا شمال القدس 
بادعاء أم القةل إفذةه عإاصر مم شركو أمإيو خاصو ةقوم بحرايو الحاجز. عمءيو القةل الغامضو 

قةل الةي ةعرض هذه ليي  األولص و  األخيرف حيث ةحي  الشب ا  بعشرا  الحا   مم عمءيا  ال
 "اإليرائيءي"ل ا فءي يإيوم اةخذ  شكل اإلعدام الميداإي بدم بارد. وفي موازاف ذلع بث الةءفزيوم 

يةحدث عم مقةل  "مويم جفاف"فيءمًا جديمًا عم إظام الفصل العإصري في جإوث لفريقيا بعإوام 
ر الرجل األبيض الذي شاث أيود في مظاهرف ضد إظام البيض ثم مقةل والده ةح  الةعذيث ما أثا

يعمل في حديقةهج ذلع الرجل األيود الذي فقد حياةه ةح  الةعذيث لثر اعةقاله بعد مقةل ابإه ما 
جعل الرجل األبيض يريد الكشف عم جةءو هذيم اإلفريقييمج وأثار عرض الفيءم مخاوف الكاةث 

ما أإ ا ةرفض حل الدولةيم ييفر بءوةيكر مم ميةقبل ةحول الكيام كدولو عإصريو  ال "اإليرائيءي"
وةرفض المبادرف الفرإييو األخيرف.. يضاف للص ذلع أم عإاصر مم حكومو اليميم ا يةي اإي 

الةي يةركز  "يي"ةخ   ل رو مشروع جاإوم يضم الضفو الغربيو بدءًا مم المإ قو المصإفو 
ةليوج ما دعا كاةبًا ا يةي ام في ا حاليا ويق إ ا أربعمئو ألف ميةو م وةخضع لءيي رف ا حة

للص دولو ثإائيو القوميو يحكم ا بعد حيم  "ليرائيل"مخر للص الةحذير مم أم هذا ييحول  "ليرائيءياً "
 مروام البرغوثي بيبث الزيادف اليكاإيو العربيو في مواج و الي ود.

الذي وجد  بإياميم إةإياهو يحاول ال روث للص األمام مم هذا الوضع "اإليرائيءي"رئيس الوزراء 
إفيه فيهج حيث فقد ثقو فرإيا وبري اإيا والو يا  المةحدف ثم ألماإيا مؤخرًاج لذ أعءإ  الميةشارف 

أإ ا ةةف م لماذا يريد الرئيس  "ديرشبيغل"األلماإيو أإجية ميركل في مقابءة ا األخيرف مع مجءو 
دولو فءي يإيو ةح  ا حةةل الفءي يإي محمود عباس الةوجه للص األمم المةحدف ل ءث ا عةراف ب

والحصول عءص حمايو دوليوج ول ذا بدأ إةإياهو في محاورف خصمه رئيس المعارضو هيرةيو  ب دف 
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حزث "دعم حكومةه بالييار في مواج و شريكيه في ا ئةةف الحكومي وهما إفةالي بيإي  رئيس 
يخوض الثةثو مإافيو حاميو  حيث "حزث ليرائيل بيةإا"وافيغدور ليبرمام رئيس  "البي  الي ودي

لكيث ود الجم ور الي ودي المة رف ويةخذ إةإياهو مواجف مة رفو مثء ما باعةباره مم يمثل اليميم 
 الحقيقي.

فبعد رفض إةإياهو لءمبادرف الفرإييو لم يبق أمامه يوى أم يدعم إفيه بمم   يشكل خ را عءيه في 
أم الوضع مع الفءي يإييم مرشح لةإفجارج ففي كيث الصو  الي ودي المة رف. ف و ربما يرى 

غزف بدأ  معركو األإفاق ةح  األرض مع حركو حماس الةي ةريد فع الحصار بواي و الة ديد 
بلإفاق عيكريوج وفي الضفو الغربيو حيم  اليء و الفءي يإيو أمرها بشلم وجف ةدريجي لءةإييق 

ما يعإي أم ا حةكاع مع ا حةةل ييكوم أكثر  "ليرائيل"األمإي وصوً  للص ج ع كل العةجا  مع 
دمويوج وأم ةركيز أج زف األمم الفءي يإيو عءص شؤوإ ا الداخءيو فق  يعإي أإ ا لم ةمإع حدوث 
عمءيا  ضد ا حةةل وميةو إيه في الضفو الغربيو. وةراهم اليء و في ةإفيذ برإامج ا إلعادف 

ةزام األخيرف با ةفاجا  عءص دعم دولي يةيح ل ا بيبث عدم ال "ليرائيل"ةحديد العةجا  مع 
ا إضمام للص المإظما  الدوليو والةقدم بمشروع جرار للص مجءس األمم ل ءث ا عةراف والحمايو 
الدوليو ثم ةفعيل مءفا  جرائم الحرث الةي جدمة ا للص المحكمو الجزائيو الدوليو. وهذا يعإي ج يعو 

 للص زيادف الضغ  عءص اليء و وحرماإ ا مم أموال الضرائث.كامءو مع ا حةةل الذي ييءجل 
ةراهم عءص العجز العربي في دعم المبادرف الفرإييو  "ليرائيل"وةقول بعض المصادر الفءي يإيو لم 

إلفشال ا دوليًاج كما ةراهم عءص العجز العربي في دعم الفءي يإييم بةفعيل شبكو األمام البالغو مئو 
 "ليرائيل"ج بمعإص مخر "ليرائيل"إلفشال ةحرع اليء و حول ج ع العةجو مع  مءيوم دو ر ش رياً 

ةراهم عءص الوضع العربي لكي يفشل أي ةحرع فءي يإي إلعادف القضيو الفءي يإيو للص جدول 
األعمال الدولي. ورغم ذلع فإم اليء و حةص ا م مصممو عءص المضي جدمًا في مياعي ا الدوليو 

رض برإامج ا هذا عءص بعض األ راف العربيو المؤثرف جبل اإلجدام عءيهج فيما والعربيوج وةقوم بع
وا حةةل عءص ةخوم غزف لم ية ور للص حرث جديدف ألم ال رفيم يؤكدام ذلع  "حماس"الةوةر بيم 

و  ييعيام لليهج لكم ييظل هإاع احةمال بلم يكوم هذا الصيف  هبًاج ولكم كيف ييواجه 
عادف الوضع للص إق و ا حةةل الوضع بغ ير القوف العيكريو الةي ةعإي بالضرورف اإ يار اليء و وا 

 الة عودف؟
 11/5/2016، الخليج، الشارقة
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 استمرار ثالثة أخطاء تفاوضية فلسطينية .58
 أحمد جميل عزم
ةخوض القيادف اليياييو الفءي يإيو ا م عمًة عءص محوريم رئيييم. لكم عدا عم كوإ ما   

حدهما ايةراةيجيو و إيو مةكامءوج فإإ ما يحةاجام  يةراةيجيو ةفاوضيو ةةفادى ثةثو يشكةم و 
أخ اء برز  في األعوام الماضيو. هذام المحورام هما: الج د الدوليج وةحديدًا المبادرف الفرإييو؛ 

 وميللو وجف الةإييق األمإي. 
الخارج عءص األجل. وهي معروفو في  هإاع ثةثو أخ اء ةفاوضيوج أو هكذا ةبدو األمور لءمراجث مم

عالم المفاوضا ج وةةمثل في: أ  عدم وجود ةءويح ببديل؛ وث  اليقف المإخفض؛ وج  عدم البدء 
بشيء عمءي عءص األرض مم الة ديدا ج أو لإلشارف لةيةعداد لذلع. هذا رغم أّم ميؤوليم 

 لكاإ  حة لءمشكة  الثةث.  فءي يإييمج مثل صائث عريقا ج جدموا أفكارا لو ةحول  للص إ ج
كما يءفج هإاع ا م ةفاوض ثربما غير مباشر  حول موضوعيم. األولج المبادرف الفرإييو لعقد 

 مؤةمر دوليج والثاإي وجف الةإييق األمإي.
الخ ل األولج أّإه   يوجد بديل واضح لءمفاوضا  الدائرف حاليًا. فالمؤةمر الدولي الذي ةعقده فرإياج 

ادرف مإ اج جاء إوعًا مم محاولو لجإاع الجاإث الفءي يإي بالةراجع عم  ءث ةحديد موعد أو بمب
جراءا  في األمم المةحدف إلإ اء ا حةةل الذي وجع العام  . ويةم ةلجيلج أو الةريث 1967إ ائي وا 

األصل في والمياومو عءص الذهاث لألمم المةحدفج حةص في جضايا مثل اإلداإو الءفظيو لةيةي ام. و 
أم ةكوم هإاع خ و بديءو ثخ و "ث"  م روحو أمام أعيم جميع القوى الدوليوج باعةبارها ثمم 
الفشل في الذهاث لألمم المةحدف؛ بدءا مم الةحرع عءص الميةويا  العربيو الريميوج وصو  إلعادف 

العالمج لءةفاعل  ةعبئو مإظمو الةحرير الفءي يإيو ومإظماة ا الشعبيوج والجاليا  الفءي يإيو في كل
في الييايا  بالةعاوم مع أإصار القضيو الفءي يإيو لءةحرع في البرلماإا  واإلعةمج وغير ذلع. 
يرائيءييم ثهإا  لكم ييايو ا إةظار الب يئو لءج د الدولي ةؤدي للص ب ء مقابل وايةرخاء دولييم وا 

للص مصر وغيرهاج كما أعءم   شع أم  رو ميللو وجف الةإييق في زيارا  الرئيس الفءي يإي 
 أمسج ةشكل خ وف با ةجاه الصحيح .

الخ ل الثاإيج هو اليقف المإخفض لءم الث الفءي يإيو. فمثةج في موضوع وجف الةإييق األمإيج 
ُ رو الموضوع باعةباره ردا عءص ةإصل الجاإث اإليرائيءي مم ا ةفاجيا  الموجعو مع الفءي يإييم. 

ًا  رو ميللو الةإصل مم الةوصل  ةفاجيا  إ ائيوج فإّم ما يحدث هو أمر ورغم أّم الم ءوث أيض
معاكس؛ بالحديث عم جزء محدود مم ا لةزاما  اإليرائيءيو. وعءص يبيل المثالج فإّم رئيس 
المجءس الثوري لحركو "فةح" أميم مقبولج ورغم أّإه أكد جبل أيام أّم "القرار هذه المرف جاد جدا"ج فإإه 
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ش را مجرد ة ديد مم جبل اليء و إليرائيل". وجال بإمكام القرار أم  13كام القرار جبل وّضح: "
يةوجف لذا الةزم  ليرائيل بعدم اجةحام مإا ق ثأ . لذمج حدد مقبول والقيادف اليياييوج اليقف بوجف 
 عمءيو اجةحام مإا ق ثأ  كم ءثج وليس كل ا ةفاجيا ج بدءا مم عودف الفءي يإييم لءمعابر
الحدوديوج للص ل ةق ما ييمص "الدفعو الرابعو مم األيرى"ج وغير هذا مم اةفاجيا ج فضة عم 
العمءيو اليياييو. واألصل رفع اليقف وليس خفضه كما يجري ا مج وكلم الفءي يإييم يياوموم 

ا  مم أإفي م. و"مياومو الذا " هذه ةةضح ةمامًا في ةإويه مقبول لإلعةم أّم الم روو "ليس اإةق
مرحءو للص مرحءوج هو مجرد لجراء مم اإلجراءا "ج وجوله لم هإاع مجا   في العةجو األمإيو بيم 
الجاإبيم معقدف لدرجو جد يقود وجف الةإييق في ا للص ةفجر األوضاع. فمقبول يخبرإا أم اليقف 

 الفءي يإي مإخفضج وأّم هإاع خوفا وةرددا.
صرو ميؤول المفاوضا  الفءي يإيوج أميم ير مإظمو الةحرير  الخ ل الثالثج هو عدم الجديو. وجد

الفءي يإيوج صائث عريقا ج ةصريحا  لو أصبح  إ جًا فءي يإيًاج لحّء  األخ اء الثةث اليالفو. 
فمثةج دعا إ ايو العام الماضيج للص عقد المجءس الو إي الفءي يإي مم أجل مإاجشو "احةمال 

... وذلع 1993فءي يإيو بإيرائيل الذي يبق ةوجيع اةفاق أويءو لعام يحث اعةراف مإظمو الةحرير ال
لعدم الةزام الحكوما  اإليرائيءيو المةعاجبو بلي مم ا ةفاجا  والةفاهما  الةي وجع  مع ا". والواجع 
لو رأيإا مجءيا و إيا حقيقيا جديدا مفعةج لبدا أم الفءي يإييم لدي م خ و بديءو جديوج ويقف يرةفع. 

و وضع  خ   وةدريبا  عءإيو لبدائل وجف الةإييق لبدا األمر جديًا. لكم كما يوضح رئيس ول
"ثوري فةح"ج في حديثهج فإم موضوع وجف الةإييق كام "مجرد ة ديد"ج وعمءيا   يوجد حةص ا م 

 يبث لةعةقاد أّم هإاع جديو ا م.
 2016//11، الغد، عم ان

 
 اإلسرائيلي في حرب غزة "البنيويالضعف "يفضح  "مراقب الدولة"تقرير  .59

 عاموس هرئيل
في غزف صورف مقءقو. فالج از  األخيرفةظ ر القراءف العميقو لميودف ةقرير مراجث الدولو حول الحرث 

الييايي يإشغل في اليؤال حول مم الذي ييةضرر مم الإخبو اليياييو األمإيو مم هذا الةقريرج 
م مم ي ةم أيضًا باةخاذ القرارا  و بيعو القرارا  إفي ا وكيف يةؤثر الإةائج عءص ميةقبءه؟ ولك

الضعف البإيوي في  ريقو بءورف الييايو  للصييقءق مم هذا الةقرير. ليس فق  ألم الميودف ةشير 
 للصاإليرائيءيو بشكل عام وفي غزف بشكل خاصج بل هي ةةإبل بال ريقو الةي يةدخل في ا ليرائيل 
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في حدود الق اعج األيبوع الماضيج فام  األحداث. ومثءما ةؤكد "سحما"جولو الحرث القادمو مع 
 هذه الإةيجو ليي  بعيدف.

في مكةبهج العقيد احةيا  يويي بايإ ورمج  األمإيمراجث الدولوج يويف شبيراج ورئيس القيم 
ييةغةم ا ةع ما عءص ةءخيصا  الإقاش في مكةث رئيس الحكومو والكابيإي  وا ذرع األمإيو مم 

في الق اع. ويةبيم مم الميودف أم القيادف  "حماس"جل ةحءيل يءوع ليرائيل ةجاه يء و ا
الذي كام  األمراإليرائيءيو لم ةإاجش بشكل جدي لمكاإيو القيام بالةي يل ا جةصادي في غزفج 

ةعءق ييعمل عءص ةلجيل اإد ع المواج وج وأم ليرائيل لم ةضع لإفي ا أبدا ايةراةيجيو وأهدافًا فيما ي
في حيإه  األركامبالق اعج وأم رئيس الحكومو بإياميم إةإياهو ووزير الدفاع موشيه يعءوم ورئيس 

جيم   جيمو لهج وأم  للصالمعءوما  عم الكابيإي  وحولوه  لخفاءبإي غاإةسج عمءوا عءص 
لم  وإواياها كاإ  جزئيو ومةإاجضو وأم مجءس األمم القومي "حماس"ا يةخبارا  حول ةحضيرا  

يجاديإجح في أم يكوم موازيا لءجيش الذي يحظص بالمعءوما  الكامءو والةخ ي    البدائل المحةمءو. وا 
بعد  "هآرةس"كام جرأ ةحقيقا   لذاالكثير مم هذه ا يةخةصا  لم ةيق  القارئ عم كرييه 

ءو الةي ُإشر  هإا ا يةخباريو وا يةعداد لعةج األإفاق ال جوميو أو المقاب األج زفالحرث حول أداء 
 مع عضو الكإيي  عوفر شيءحج العضو في لجإو الخارجيو واألمم. 2015في إييام 

مكاإيو  للصلم ميزف مراجث الدولو هي جدرةه عءص الوصول  المقابة   لجراءالوثائق المصإفو أمإيا وا 
الماضيج هي فق  . الميودف المةعءقو بالكابيإي  والةي أع ي  لءمعإييمج األيبوع األ رافمع جميع 

 الإبضو الثاإيو مم بيم أربع إبضا  ةةمحور حول الحرث.
الإبضو اليابقوج وهي الميودف الةي ةم ةقديم ا في كاإوم الثاإي الماضيج ركز  عءص ة ديد األإفاق. 

المةعءقو بمةابعو الجب و الداخءيو والقاإوم  األجزاءوما زال مكةث مراجث الدولو يعمل عءص صياغو 
ج يةوجع حدوث صراع شديد عءص الصيغو الإ ائيو لءةقرير بخصوص األحوالوفي جميع  الدولي.

 أخرىالكابيإي ج حيث عارض موشيه يعءوم وجادف الجيش اإليرائيءي ا إةقادا ج وجاموا بةقديم وثائق 
 وةفييرا  بديءو مم أجل إفي موجف المراجث.

م كخ يم ميةقيميم   يءةقيام. فمم الميودف الحاليو ةةإقل  ول الوج  بيم موضوعيم ية ورا
إاحيوج إةإياهو ويعءوم وغاإةس ومع م األج زف األمإيو يف موم الوضع عءص حقيقةه حةص جبل اإد ع 

بالةحذير مم لمكاإيو  2014في إييام  "الشاباع"الحرثج حيث لم خ ر األإفاق كام معروفا وجام 
 عبر األإفاق في ةموز.القيام بعمءيو ايةراةيجيو كبيرف  "حماس"أم ةحاول 

ومم إاحيو ثاإيوج هإاع الكابيإي  الذي   يعرف. فلعضاء الكابيإي  ايةُبعدوا بشكل مةعمد مم جبل 
 أش ر أربعوج أي جبل 2014رئيس الحكومو. وجد يمعوا عم خ ر األإفاق في إقاش واحد في مذار 
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لثير ج اع غزف عءص الجيش في ةعا يه الغزيو أو ة "القإبءو المةكةكو"مم بدء العمءيو. ولم يعرفوا عم 
عم  لبةغ مفي الضفو الغربيوج فبعد اخة اف الفةيام الثةثو في غوش عصيوم ةم  "حماس"مع 

 مم اإد ع الحرث في الق اع. أيامفي كرم أبو يالم جبل بضعو  "حماس"بحث الجيش عم إفق 
لم يعرفوا عم إةائج وجف  أيضاً  أعضاءهوإظرا ألم الكابيإي  غير م ءع عءص الةفاصيلج فام 

الةدريبا  في الجيش اإليرائيءي كجزء مم الصراع عءص الميزاإيوج جبل اإد ع الحرث بفةرف جصيرف 
 الخ ير فيلي ا مراجث الدولو ج وةم ا ةع م في وج  مةلخر عم الوضع لثهذه الميللو لم ية رق 

اعةرف الوزير جءعاد أردام لمراجث مخزوم الجيش بيبث ا يةخدام غير المراجث لءذخيرف في غزف. 
الكابيإي  لم ةكم لدي م المعءوما  الكافيو أو الوج  الكافي لمةابعو المعءوما   أعضاءالدولو بلم 

 الةي حصءوا عءي ا وفحص ا أو الةوجه لءخبراء مم اجل ةحءيل الوضع.
ئيس جيم ا يةخبارا  ور  األركامالإقاشا  في الكابيإي  حول الحرث كام وزير الدفاع ورئيس  أثإاء

ج الجإرال افيف كوخافيج يقءءوم مم احةمال اإد ع الحرث. والكابيإي  الذي لم األركامفي هيئو 
وج از اةخاذ القرارا  كام يةعا ص مع هذه  "حماس"يدرع الفجوف بيم ا يةخبارا  وبيم ايةعدادا  

لعةج األإفاق كام يةم الةمءص الةقديرا  بثقو عاليو. وعإدما يلل الوزراء عم الخ   العيكريو 
والةلجيل. وفي ش اداة م أمام المراجث ادعص جادف األج زف األمإيو أم المعءوما  ُجدم  لءكابإ  في 

الذي شكع فيه المراجث. وجد وصف عدم إقل المعءوما  عءص أإه شيء صعث  األمرالموعدج 
 ومقءق.

إةإياهو في موضوع ايةبعاد وزراء  لكم بشكل غير مف وم يخرج المراجث عم أ واره دفاعا عم
الكابيإي  عم المعءوما  والقرارا . ومم يةءقص الإار بيبث ذلع هم وزير الدفاع ورئيس هيئو 

ورئيس ا يةخبارا  العيكريو ورئيس جيم البحث في ا يةخبارا  العيكريوج العقيد ايةي  األركام
ص الكابيإي ج لم يةم ةحميءه الميؤوليو عم ةلثيرا عء األكثرباروم. رئيس الحكوموج الذي هو الشخص 

 ذلع. ل ذا فام هجوم مكةث إةإياهو عءص شبيرا بعد إشر الميودف هو شيء مفاج .
ويةبيم مم الميودف أيضًا أم الثةثو والكابيإي  لم يإاجشوا بشكل معمق المخرج الذي مم شلإه مإع 

معبر  لغةقليء و الفءي يإيوج وةم جبل الحرث بلزمو الرواةث مع ا "حماس"المواج و. لقد مر  
أو  "حماس"لموظفي  األموالرفح وبدأ  مصر في ةدمير األإفاق. لم الموافقو اإليرائيءيو عءص إقل 

ةوييع ايةيراد البضائع لءق اع عم  ريق ليرائيل في معبر كرم أبو يالم كام يمكم أم يعمل عءص 
 "حماس"جرر   لذاما يمكم أم يكوم ةكراراج  ةلجيل الحرث. هذه إق و لءةفكير ا مج   ييما حول

 بإاء عءص الوضع ا جةصادي المةدهور في الق اع. أخرىالةوجه لمواج و 
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 لع ائهةرفض األج زف األمإيو ادعاءا  المراجث وةقول لم الةقرير   يف م دور الكابيإي  وهو يحاول 
ووزير الدفاع ووزير الخارجيو مع  الذي هو مم ميؤوليو رئيس الحكومو األمرالحرثج  لدارفصةحيو 

 رؤياء األج زف األمإيو.
أإه لم يكم في اية اعةإا ةوجع كل  للصلقد اخةار مراجث الدولو الةركيز عءص األإفاقج وأشار 

إار حيث شرو إا دوم مإح  ل ةقالة ورا ج لكإإا كإا إعرف ماذا إريد وعمءإا عءص ةحقيقه: وجف 
يقا غزف ودوم احةةل  لإجازأي  "حماس"  ."حماس"حكم  وا 

لم يكم هكذا  األمرالكابيإي  بعدم رغبة م في الةعمق في المواد.  أعضاءاألج زف األمإيو أيضًا ةة م 
الكابيإي  مثل دام مريدور وبإي بيغم. صحيح أم الةقرير ية رق لش ادف رئيس  أعضاءفي ع د 

عم دورف ةعءيميو جام بالةخ ي  ل ا ج الجإرال إمرود شيفرج األركامجيم الةخ ي  اليابق في هيئو 
الكابيإي  الجددج الةي لم يل  أحد مإ م الي ا. ولكم حيث مراجث الدولو فام المشكة     ألعضاء

ةقةصر عءص الكابيإي ج حيث يةبيم مم الميودف أإه لم يةم اةخاذ أي جرار حول ماذا ةريد ليرائيل مم 
الإقاشا  كاإ  عءص الميةوى الةكةيكي وكذلع  يوأغءبج اع غزفج ولم يةم وضع هدف ايةراةيجي. 
هذه القصو بلجل جدر ممكم مم الضحايا وبلجل  لإ اءالحرث أيضًا. وا إ باع هو أم القيادف ةريد 

جدر مم الضرر الييايي. بعد مرور عاميمج فام ةقرير مراجث الدولو يضع عةمو ايةف ام حول 
 ر به مم إاحيو يياييو.الذي جد يض األمرةعا ي إةإياهو مع الحرثج 

 "هآرتس"
 11/5/2016، األيام، رام هللا
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 جاكي خوري
 أبومم عائءو  أ فالهذاج وليس بيبث غارا  يةو الجو. ثةثو  األيبوععصف الق اع في إ ايو 

ياويوج بيإما كاإوا إياما عشيو اليب . لةجئيم  جوا حةف م في حادثو مل الشا  هإدي في مخيم 
ييرى ابإو الثةثوج وشقيقاها راهف ابم اليإةيم وإاصر ابم الش ريم احةرجوا موةا في اشةعال إشث 
في بية م. في ةءع الياعا  خيم الظةم عءص الحي بيبث اإق اع عادي لءك رباءج كما هو معةاد 

غرفة م ولم ةةرع ل م  أشعء لةبديد الظةم  بواماأل أشعء امإذ بضع يإوا  في مدم الق اع. شموع 
 للص ميةشفص الشفاءج ولكم موة م ةقرر عءص الفور. األ فالأمة. إقل 
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الثةثو مش د غير عادي: ثةثو إش اء الذراع العيكري  األ فالفي يوم اليب  برز في جإازف 
عءص جبورهم. وعءص رأس  ووجفوا أيدي ملحماسج مءثموم وميءحومج حمءوا الجثاميم الثةثو عءص 

 هإيو. ولم يضع وجةا. ليماعيلالمؤبإيم وجف الميؤول الكبير مم المعيكر الييايي لءحركوج 
ففي خ اث ةلبيم ايةغرق عشريم دجيقو جير هإيو المصيبو لءكفاو الييايي. فقد ادعص بام ج ع 

فءي يإيو معا. ليرائيل الك رباء هو إةيجو الحصار عءص غزفج الذي ةشارع فيه ليرائيل واليء و ال
هاجم  مإشآ  الك رباء في يءيءو مم الحروث في العقد الماضيج واليء و في أإ ا    أإ افي "

ج "وبيوةإا أراضيإا ائرا  العدو ةحرق "ةدفع المال الةزم لشراء اليو ر لةفعيل مح و ةوليد ال اجو. 
 ."غزف د يحرجوم أو دإاالذيم يةآمروم ضد  أولئعالحصار عءص غزفج مع "هةف هإيوج و

 
 انتصار تحت ارضي

مع حماس عءص الةدهور للص خ ر عام حقيقي  األخيرليس صدفو أم ايةعصص الةوةر في األيبوع 
عءص ال رفيم. ليس فق  بيبث الويا و الإش و مم المخابرا  المصريوج الحكومو الق ريو ومبعوث 

ذا الةوةر لم يكم كمقدمو مةدرجو لمواج و . فال دف الميبق ل األوي األمم المةحدف للص الشرق 
عاصفو. فالةوةر بادر اليه الذراع العيكري لحماس وله هدف واضح. مشكوع أم يكوم هذا ةحققج 

 الوصول للص الإةائج. ألواإهولكم مم اليابق 
 والواجع األمإي في غزف ييجل ةغييرا جوهريا وهدوء. فالواحد ةءو ا خر ةإ ار أإفاق أش رمإذ بضعو 

مقاةءيم مم الذراع العيكري يةدربوم في ا. فةواةر الحا   عال بشكل إيبيج  أحياإاحماسج وةدفم 
ةيمص  وأخرى. بعض ا أإفاق داخل غزف ومحي  اج األمروفي الق اع ةدور ةياؤ   حول يبث 

فاق في اإليرائيءيو. في ذروف الميل الخفي الذي يإةاث بةد األإ األراضيج ةدخل للص "أإفاق هجوميو"
 حكومو ليرائيل عم العثور عءص وييءو ةكإولوجيو  كةشاف ا. أعءإ الق اعج 

والةمييز بيإ ا د  األرضالويائل الةكإولوجيو الةي ةوجد اليوم ةيمح باكةشاف فضاءا  في داخل  لم
 ةةراوو بيم عشرف وعشريم مةرا. وةفيد محافل بلعماقبارةفاع مةر واحد ةقريبا. ولكم األإفاق حفر  

ليرائيءيو مإذ يإةيم بام خبراء مم الج از األمإي يبحثوم عم ويائل  كةشاف فضاءا  في هذه 
 ج وأعرب  عم ثقة ا بام الحل ييةوفر.األعماق

يكام غةف "بشر رئيس الوزراء باخةراق ةكإولوجي  كةشاف األإفاق:  أيابيعوبالفعلج جبل ثةثو 
م إةإياهو. وبالةوازي بء  ش ود عيام في غزف بام جرافا  ج وعد بإيامي"غزف يمكإ م أم يكوإوا هادئيم

بإشا  عءص الحدود مع ليرائيل وبويائل ةكإولوجيو  األخيرف األيابيعالجيش اإليرائيءي عمء  في 
 معيإو في محاولو  كةشاف األإفاق.
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  ةصوروا محمد ضيف ومرؤوييه: مم مكام اخةبائ م في مديإو غزف يشاهدوم بعيوم ةعبو كيف ةفء
 .أيدي مالوييءو ا يةراةيجيو الةي بإوها بكد ومال كثيريم عءص مدى عقد مم الزمام وإيفج مم بيم 

اجةحام خ و  العدو "المعركو  أثإاءحايميم. ففي  لإجازيمهذه األإفاق ةيمح لحماس بةيجيل 
يقاع دارفاخة اف ليرائيءييم  "الحياف العاديو أو ال وارئ أيامالخيائر فيهج وفي  وا  مفاوضا   وا 

في  اإل ةقلةحرير اليجإاء مقابء م. في حماس ف موا مإذ وج  بعيد بام ليرائيل ليي  يخيو عءص 
في يموها  األولصهذه الإق وج وفق  أيرى ليرائيءيوم ييإةجوم صفقا  ةحرير. وها هوج الوييءو 

 ليرائيءييم ةإكشف وة اجم. أيريلءحصول عءص 
ارضيج خفي عم العيامج ولكم ثقيل الوزم في ميزام القوى  مم إاحيو ليرائيلج هذا اإةصار ةح 

مع حماس. وفي حماس ف موا هذاج ويعوا في األيبوع الماضي لجبايو ثمم مم ليرائيل. ولكم هذا 
جذائف ال اوم والصواري  كام حذرا وبةواةر مةدم. وهو لم يوجه إحو  ل ةقالثمم في الصورف فق : 

الجإود. وبالةلكيد لم يوجه لجر الجيش اإليرائيءي للص مواج و  لصابومإا ق اليكام ولم يية دف 
ريالو للص القيادف اليياييو في القدس والقيادف العءيا في  لريالجاييو. كام هدفه واحد فق  هو 

ج ةءقيإا مإكم ضربوج ولكم   ةإيوا بام في مخازإإا أوكيالجيش اإليرائيءي. وهذه الريالو بيي و: 
يح أم ة ديد األإفاق ةقءصج ولكم الصواري  يةبقص ة ددكم في كل مواج و م ف القياما . صح

ميةقبءيو. وكل هذا يحصلج بالصدفو ام بغيرهاج في الزمم الذي ةعصف فيه الياحو اليياييو في 
ليرائيل عءص هذه الخءفيو بالضب : خءف الزاويو يإةظر ةقرير مراجث الدولو الذي يعإص بمعالجو 

 الج از األمإي ألإفاق حماس.القيادف اليياييو و 
 

 يستعرضون العضالت
عإاويم رئييوج عمل رجال المخابرا  المصريو عءص لجم ال رفيم ومإع  لإةاجخءف الكواليسج ودوم 

في غزف غير معإي بالةدهورج ولكم ال رفيم  فلحدالةدهور. مم إواو عديدفج هذا الءجم   داعي له. 
مكام. وال دوء الذي وعد  به جيادف حماس جم ورها مإذ يرغبام في ايةعراض عضةة ما جدر اإل
. ةفاصيل ا ةفاجا  لم ةيرثج وعءص رأي ا ميللو هل أمسيوم الخميسج بدأ يةثب  بب ء صباو 

في عمق  أمةارالجيش اإليرائيءي عءص جدار الحدودج بضعو  أعماليةحةمل حركو حماس ايةمرار 
 لحياف العاديو يجء  عءص ال رفيم.الغزيو. ولكم مؤشرا  العودف للص ا األراضي

بام يكةشف يءيءو مم  فوج الةي اإ ءق  مم الق اع  األصوا مم ةابع في إ ايو األيبوع 
صعد  ا خرالةصريحا  المثإيو عءص اةفاق الة دئو الذي ييةحقق بعد بضع ياعا . والواحد ةءو 
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عم الج اد اإليةمي ليعدوا مرزوق وخءيل الحيوج بل وممثءوم  أبوميؤولوم في حماسج مثل مويص 
 ."ال دوء ييحل"بام 

الرد "مرزوق يوم الخميس مياءج  أبوج جال " ءبإا مم ال رف المصري بام يةدخل ويوجف العدوام"
صاروخ مخر إحو الحدود  أ ءق. وفي غضوم ياعا  جءيءو "عاد  للص ميارها واألموركام فوريا 

 مع ليرائيلج ويةو الجو اجءع لءرد.
يحل؟ لذا  اليبث الذيم وصفإاه مإفإا. يبدو أم في حماس أيضًاج القادف  أمض ال دوء لماذا رف

وةةبع ييايو  أييادهاالعيكريو الةابعو لءقيادف اليياييو ةرفض اليير عءص الخ  حيث احةياجا  
الجيوش  أحدخاصو ب ا. الذراع العيكري لحماسج عز الديم القيامج يدير صراعا ميةحية حيال 

ذاةج يزا في العالم.  األكثر ي ءق ريالو ردعج فمع كل ا حةرام د فام  أوكام عءيه أم يإقذ شرفه  وا 
 أياميعضوا عءص شفاه م ويإةظروا بضعو  أممرزوق ورفاج ما ييةعيم عءي م  أبوالييد هإيوج الييد 
 حةص ةحقق ال دف.

مم ضمادف صغيرف  ثرأكج هإاع مم يعةقد بام هذا ال دوء ليس األرضعءص  ال ادئورغم الة ور 
ج يقول البروفييور "بعيوم مفةوحو ةماماج إحم إيير إحو الجولو الةاليو"مءصقو عءص جرو إازف. 

في المركز مةعدد المجا   في هرةييءياج بل ويجد في  األوي شاؤول مشعالج رئيس برإامج الشرق 
و ليس فق  اجةماعيا بل ويياييا هذه الإق و الزمإيو ةواٍز معيم بيم غزف والقدس: دولو ليرائيل مإقيم

اعةدا ج براغماةيوج ولكم  أكثرالجيش يريد خ ا "في مقابءو مع صو  الجيشج  أمسج جال "أيضاً 
القيادف اليياييو ةريد الضرث فلكثر فلكثر. ومع الفرقج في  رف حماس يوجد ذا  الةماثل 

. أكبرف و ييعص  م ييير بقوف الملياوي: الذراع العيكري لدي م يوازي الذراع العيكري لديإا. 
 ."ومقابءهج الذراع الييايي لدي م يوازي المؤييو العيكريو في ليرائيل

 10/5/2016معاريف 
 11/5/2016، القدس العربي، لندن
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