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  السلطة:
 5 ": "التعليم اإلسرائيلية" تعتمد كتابًا تحريضيًا يبرر االحتالل بالوعد السماويالفلسطينية "الخارجية  2.
 6 تتهم حماس "برفض" تمكينها من القيام بمهامها في غزةحمد هللا حكومة ال  3.
 6 تقي وزير الخارجية الفرنسية لبحث مسار المبادرة الفرنسيةالسفير الفلسطيني لدى باريس يل  4.
 6 نهاية الشهر الجاري واصل أبو يوسف: تحضيرات لعقد مؤتمر السالم  5.
 7 : الشرطة الفلسطينية تالحق منفذي العمليات بالقدسالعبري الاو موقع   6.
 7 الزعنون يوجه رسائل دعم لترشيح البرغوثي لجائزة نوبل للسالم  7.
 8 معبر رفح مع غزة ليومين بطلب من عباس فتحتمصر السفارة الفلسطينية لدى القاهرة:   8.
 8  تهجير البدوتشكيل لجنة وزارية لمواجهة المخططات اإلسرائيلية ل  9.
 9 دحالن يحرض أوروبا على محاربة اإلخوان المسلمين  10.
 9 في الضفة الغربية جمعية خمسينتلغي تسجيل  "الداخلية الفلسطينية"  11.
 10 تنفذ الحكومة التفاهمات""حتى  اإلضرابموظفو التربية يواصلون رام هللا:   12.
 10 الخضري: إغالق المعابر ُيفاقم المعاناة اإلنسانية  13.

 
  المقاومة:

 11 هنية: مساٍع سويسرية لعقد مؤتمر حول المصالحة الفلسطينية  14.

 11 حرب إعالميةالشاباك حول األنفاق مجرد  ما أعلنهيؤكد أن  قسام"الحياة": قيادي بال  15.

 12 على مصر في حل القضية الفلسطينية عول كثيراً : نأبو شهال  16.

 12 تأتي في لحظة تحديد العالقة مع االحتالل إلى مصرزيارة عباس : آمال حمد  17.

 13 حماس تنعى أمير الجماعة اإلسالمية في بنغالديش  18.

 13 فلسطينيين بزعم التخطيط لعمليات مقاومة ثالثةاالحتالل يكشف عن اعتقال   19.

 14 بادعاء عالقاتهما بتفجير حزما فلسطينيين االحتالل يعتقل طبيبين  20.

 14 2003 سنة بغزة جرّاء قصف صاروخيّ ٍح بجرا متأثراً  "كتائب األقصى"عنصر من  استشهاد  21.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 14 "جولدن وشاؤول"نتنياهو: لن نستريح حتى نستعيد جثث   22.
 15 قدس والضفة قد تتجدد ولم يحن الوقت الذي نغمد فيه السيفيعلون: أحداث ال  23.
 16 نواب حزب العمل يرفضون االنضمام لحكومة نتنياهو  24.
 16 في غزة الكشف عن فقدان جندي إسرائيلي جديد في معارك الشجاعية  25.
 17 س: أزمة ثقة عميقة بين نتنياهو والقيادة األمنيةهآرت  26.
 18 في حرب غزة "الجرف الصامد": تقرير مراقب الدولة يعّري "إسرائيل"  27.
 21 من اإلسرائيليين يفكرون بالهجرة %28استطالع لـ"معاريف":   28.
 22 على الموقع الرسمي للخارجية : تهديد نتنياهو لمصر لم ينشر"معاريف"  29.
 22 الجيش اإلسرائيلي: وحدة الكوماندوز جديدة مؤلفة من أربع وحدات خاصة  30.
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  :األرض، الشعب

 23 فرادية" بسجن نفحة الصحراويرائد صالح معزول في "زنزانة انالشيخ الخطيب:   31.

 23 اقتحام المسجد األقصى المبارك ونواصليالمستوطنون   32.

 24 عاماً  13محكمة "عوفر" تحكم بالسجن وغرامة مالية على طفل عمره   33.

صابات خال   34.  24 ل اقتحام كفر عقب اعتقال طبيبين بتهمة المسؤولية عن تفجير حزمامواجهات وا 

 25 قوات االحتالل تقمع جنازة في مقبرة باب الرحمة شرقي المسجد األقصى  35.

 25 الغربية طوق أمني على الضفة  36.

 26 في اليوم األول لفتح معبر رفح مسافراً  433ادرة مغ  37.

 26 االحتالل يواصل حرمان األسير أبو سيسي من الزيارة  38.

 26 : األسير سامي جنازرة يعّلق إضرابه عن الطعام مؤقتاً يوماً  69بعد   39.

 27 هيئة األسرى تتقدم بالتماس لإلفراج المبكر عن األسير المضرب موقده  40.

 27 نقل أسير مضرب عن الطعام إلى عزل سجن عسقالن  41.

 27 مدير شبكة المنظمات األهلية يكشف تفاصيل مبادرة حل أزمة الكهرباء بغزة  42.

 28 دراسة إسرائيلية ترصد نقص البنى التحتية بالقدس  43.

 29 إمعان في زيادة البطالة مهندساً  120 االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين: فصل األونروا لـ  44.

 29 طلق فعاليات مواجهة النكبة المستمرةتن الفلسطينيين الشبكة العالمية لالجئين والمهجري  45.

 30 يحيون اليوم ذكرى النكبة 1948فلسطينيو   46.

 30 1948مؤرخ إسرائيلي يكشف كيف باشرت قيادة الحركة الصهيونية في سرقة أراضي النقب عام   47.

 31 والمواطنة المنقوصة 1948 فلسطينيو الـتقرير:   48.
 

  : مصر
 33 مصريون يتهمون السيسي ببلع إهانة نتنياهو للمجلس العسكري  49.
 35 لواليات المتحدةلتقدير إسرائيلي: لهذا يمثل السيسي مصلحة عليا لنا و   50.
 36 وزير إسرائيلي سابق: يجب بحث التخلص من حماس بالتعاون مع السيسي  51.
 36 دعوى تطالب بإدراج حماس منظمة إرهابية اليوم فيالحكم : القاهرة  52.

 
  األردن: 

 37 إسرائيليةيح إلقـامـة فعـاليـات السياحة األردنية تنفي منح تصار وزارة   53.

 37 انتفاضة القدس وربيع العودة ندوة في المهندسين :عّمان  54.
 

  عربي، إسالمي:
 38 قطر الخيرية تطلق حملة "األقصى قلب العالم"  55.
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  دولي:
 39 قرر بعد المشاركة في مؤتمر باريس للسالمواشنطن: لم ن  56.
 39 كي مون: أرغب في رؤية معابر غزة مفتوحة بشكل كامل  57.
 40 يدين احتجاز االحتالل ألعضائه في مطار تل أبيب "الكنائس العالمي"  58.
 40 دليل على اتفاق سري في السبعينيات مع منظمة التحرير لجنة سويسرية: ال  59.
 41 رئيس وزراء فرنسا: قرار "اليونيسكو" حول القدس "صياغة مؤسفة وفي غير محلها"  60.
 42 "إسرائيل"نشطاء عالميون يتمنون زوال   61.
 43  خيرية بريطانية تبدأ حملة إلنارة المنازل الفقيرة بغزةمنظمة   62.
 43 "قريباً " "إسرائيل"ترامب يزور   63.

 
  : مختارات

 44 كوكبًا خارج المجموعة الشمسية 1,284اكتشاف   64.
 

  حوارات ومقاالت:
 44 فايز أبو شمالة د.... بعد الفشل أيها الفلسطينيون؟وماذا   65.
 46 رأفت مرة... قراءة للواقع الفلسطيني في الذكرى الثامنة والستين للنكبة  66.
 47 عوني صادق... بأثر رجعي "الجرف الصامد"  67.
 49 أحمد جميل عزم د.... ة الفلسطينيةانتهاء الهبّ   68.
 51 تسفي بارئيل العسكري!...إسرائيل على أبواب االنقالب   69.

 
 53 :ةر صو 

*** 
 

مواجهة اإلرهاب ونرفض فتح معبر رفح ل "إسرائيل"وزير خارجية مصر: منفتحون على التعاون مع  .1
 بشكل دائم

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم األربعاء، أن بالده : محمد طارق - نيويورك
 على "التعاون مع إسرائيل من أجل مواجهة اإلرهاب". منفتحة

وقال الوزير المصري في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك إن "مصر منفتحة 
 ولي بما في ذلك إسرائيل من أجل مواجهة اإلرهاب".للتعاون مع كل أعضاء المجتمع الد

ورفض شكري "بشدة" الدعوات المتكررة التي تحث فيها األمم المتحدة، مصر على فتح معبر رفح 
الحدودي مع قطاع غزة بشكل دائم. وفي هذا الصدد قال: "أرجو أال ننسى أن غزة ال تزال تخضع 
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المساعدات التجارية واإلنسانية إلى الفلسطينيين في لالحتالل اإلسرائيلي وهو المسؤول عن وصول 
وأضاف: "مصر ستقوم بفتح معبر رفح كلما ظهرت حاجة إنسانية إلى ذلك، والقضية  القطاع".

 الفلسطينية هي على رأس أولويات األجندة المصرية".
سرائ يل على وكان األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، حّث في وقت سابق اليوم، مصر وا 

لى قطاع غزة"، مشيًرا إلى أنه يرغب في "رؤية معابر غزة  "ضمان حرية الحركة للفلسطينيين، من وا 
مفتوحة بشكل كامل ومتواصل من أجل تحسين الوضع اإلنساني المزرى الذي يعيشه الفلسطينيون 

 داخل القطاع".
 11/5/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 " تعتمد كتابًا تحريضيًا يبرر االحتالل بالوعد السماوياإلسرائيليةلتعليم ا: ""الفلسطينية "الخارجية .2

رام هللا: قالت وزارة الخارجية إن وزارة التعليم اإلسرائيلية برئاسة الوزير المتطرف نفتالي بينت، زعيم 
ولة نكون مواطنين في د أن-حزب "البيت اليهودي"، اعتمدت الطبعة الجديدة من كتاب )المدنيات 

 إسرائيل(، في إطار
تمت الصياغة النهائية له تحت إشراف  الذي-وأشارت "الخارجية"، في بيان، أمس، إلى أن الكتاب 

أن يضع نهايات للصراع وفقًا للحق  يحاول-أكاديمي مقرب من دوائر اليمين يدعى د. أفيغاد بكشي 
اب السالم والمفاوضات، اإللهي كقضية غير قابلة للنقاش، في أوسع عملية تحريض إلغالق ب

 وفرض الحلول بقوة السيطرة االحتاللية المستندة إلى الحق التاريخي والوعد السماوي.
وأوضحت أن الكتاب يتحدث عن ما يسمى "الحق التاريخي لليهود على أرض إسرائيل"، ويدعي أن 

ن "عالقة وحق اليهود في قيام دولة إسرائيل "جاء ترجمة للوعد اإللهي واستجابة لتطلعات األنبياء"، وأ
 أرض إسرائيل مطلقان".

وبينت أن الكتاب يتعامل مع الوجود الفلسطيني باعتباره غير أصيل وهامشي، ويتحدث عنه في 
 إطار "النزوح والهروب"، وليس التهجير والطرد واإلبعاد بالقوة. 

لنشء الجديد في وحذرت من أن الكتاب هو عملية تثقيف صهيونية ظالمية تدفع باتجاه تربية ا
 .إسرائيل على تلك األيديولوجية

   12/5/2016 ،األيام، رام هللا
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 تتهم حماس "برفض" تمكينها من القيام بمهامها في غزةحمد هللا حكومة ال .3

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود "إن الحكومة على : رام هللا
قطاع غزة، ابتداًء من أول يوم في تشكيلها، وهو األمر الذي تم  استعداد لتسلم كامل مهامها في

تشكيل الحكومة، إال أن حركة حماس تقاوم حتى اللحظة، وترفض  إعالناالتفاق عليه، وشمله 
 تمكينها من القيام بأي من مهامها في المحافظات الجنوبية".

هذا الرفض إلى التستر خلف وأوضح المحمود في تصريح صحفي يوم األربعاء، "أن حماس تستند ب
الشعارات، وتوزيع االتهامات، واألباطيل، التي بات يعرف حقيقتها الجميع، وال تساوي شيئا،  إطالق
الوضع الداخلي بمزيد من األعباء، والهموم، وترسيخ االنقسام األسود، خصوصا في هذه  إغراقسوى 

هجمة عدوانية احتاللية، أحوج ما يكون الظروف التي تشهد فيها القدس، وسائر أنحاء الوطن أعنف 
 فيها شعبنا إلى وحدة الصف واالتفاق، والوفاق".

 11/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 السفير الفلسطيني لدى باريس يلتقي وزير الخارجية الفرنسية لبحث مسار المبادرة الفرنسية .4
فلسطين في فرنسا سلمان الهرفي مع جان مارك إيرولت أبو سعدى: التقى سفير  فادي -رام هللا 

وزير الخارجية الفرنسي في إطار المشاورات الفلسطينية الفرنسية بشأن الخطوات العملية في مسار 
المبادرة الفرنسية بخصوص القضية الفلسطينية. وأكد مجددًا على استعداد الجانب الفلسطيني لبذل 

اح المبادرة بما يصب في صالح شعبنا الفلسطيني وحقوقه كل ما يمكن من جهود في سبيل إنج
 الوطنية وبما يفيد قضية السالم في فلسطين والمنطقة.

   12/5/2016القدس العربي، لندن، 
 

 نهاية الشهر الجاري واصل أبو يوسف: تحضيرات لعقد مؤتمر السالم .5
ير الفلسطينية، واصل أبو قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر : سعد الدين نادية -عّمان 

يوسف، إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، إلى األراضي الفلسطينية المحتلة، 
تأتي ضمن "سياق التحضير للمؤتمر المزمع عقده في الثالثين من الشهر الحالي، حيث نأمل نجاح 

، إن "الجانب الفلسطيني رحب منذ وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة األفكار والجهود الدولية".
البداية باألفكار الفرنسية على أساس تبلورها إلى مبادرة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ألجل 

 إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتقرير المصير وحق عودة الالجئين الفلسطينيين".
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ق الوطنية الفلسطينية المشروعة وأوضح "لقد تم الترحيب بالجهود الفرنسية وفق أّس التمسك بالحقو 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام   وعاصمتها القدس المحتلة". 1967في التحرير وا 

   12/5/2016الغد، عّمان، 
 

 : الشرطة الفلسطينية تالحق منفذي العمليات بالقدسموقع واال العبري .6
ال اإلخباري إن الفلسطينيين اعربية بموقع و قال آفي يسخاروف الخبير اإلسرائيلي في الشؤون ال

يزيدون من نفوذهم في القرى واألحياء العربية شرقي القدس، وبات أفراد الشرطة الفلسطينية يعملون 
 في مناطق خاضعة للسيطرة األمنية اإلسرائيلية.

ر إلى أنه وأوضح يسخاروف أن تحرك أفراد الشرطة الفلسطينية يتم بتصريح وموافقة إسرائيلية، وأشا
وبالرغم من أن عمل أفراد الشرطة الفلسطينية يتركز في المجال الجنائي والشرطي فإنهم يقومون 

 بمهام أمنية لمالحقة عناصر يعتبرون معادين لـإسرائيل.
وقال إن الشرطة الفلسطينية زادت من وجودها في األسابيع األخيرة بالبلدات العربية للقدس الشرقية 

ائيل، وهذه البلدات موجودة بالمناطق المصنفة "ب" طبقا لـاتفاق أوسلو حيث تخضع بالتنسيق مع إسر 
لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، ومنها أحياء عناتا والعيزرية وأبو ديس وبير نباال والجيب 

 وقطنا وغيرها.
في مسائل جنائية  وأشار إلى أن المهام األساسية لعمل الشرطة الفلسطينية في هذه البلدات تتركز

مثل مالحقة تجار المخدرات وسارقي السيارات، وفي الوقت ذاته تم تسجيل مالحقات لعناصر 
 تصنف بأنها معادية إلسرائيل بتهم التخطيط لتنفيذ هجمات.

وذكر الخبير اإلسرائيلي أن الشرطة الفلسطينية وضعت يدها على وسائل قتالية وأسلحة، وتم تسجيل 
حباط العمليات في جميع أنحاء الضفة الغربية، وليس فقط منطقة ارتفاع ملحوظ بع دد االعتقاالت وا 

 القدس.
 11/5/2016الجزيرة. نت، 

 
 الزعنون يوجه رسائل دعم لترشيح البرغوثي لجائزة نوبل للسالم .7

وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون رسالة إلى رئيسة لجنة نوبل للسالم،  :عمان
لمن فايف، يؤكد فيها دعم المجلس لترشيح مروان البرغوثي عضو المجلس الوطني كاسي كو 

وقال الزعنون، في بيان صدر من مقر المجلس في عمان يوم  الفلسطيني لنيل جائزة نوبل للسالم.
هذا الدعم يأتي في سياق تعزيز الطلب الرسمي الذي تقدم به الناشط الحقوقي  إنألربعاء، ا
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و بيريز اسكيفيل لترشيح مروان البرغوثي لنيل هذه الجائزة، من أجل إطالق سراح األرجنتيني ادولف
األسرى جميعا ودعم صمودهم وصمود الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل الحرية والسالم 

 وحق تقرير المصير والعودة واالستقالل الوطني.
 11/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 معبر رفح مع غزة ليومين بطلب من عباس فتحتمصر القاهرة:  السفارة الفلسطينية لدى .8

فتحت مصر أمس، معبرها الحدودي مع غزة للمرة األولى منذ نحو ثالثة أشهر، ومنحت : )رويترز(
الفلسطينيين يومين فرصة للعبور بعد إغالق سببه توتر بين القاهرة وحركة حماس المسيطرة على 

ية في القاهرة إن المعبر فتح تلبية لطلب من الرئيس الفلسطيني وقالت السفارة الفلسطين القطاع.
 محمود عباس الذي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا األسبوع.

 12/5/2016، المستقبل، بيروت
 

 تشكيل لجنة وزارية لمواجهة المخططات اإلسرائيلية لتهجير البدو  .9
 اإلسرائيلية اإلجراءاتة وزارية، لوضع خطة لمواجهة أعلن يوم األربعاء، عن تشكيل لجن: رام هللا

 بحق التجمعات البدوية، ودعم سكانها.
وتضم اللجنة: هيئة مقاومة الجدار، ووزارات الحكم المحلي، والزراعة، والتربية والتعليم، والصحة، 

 ، وممثلين عن التجمعات البدوية.وأريحاوسلطة المياه، ومحافظتي القدس 
جتماع، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، جاء ذلك خالل ا

ووزير هيئة شؤون مقاومة الجدار وليد عساف، ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ومحافظ أريحا 
ماجد الفتياني، مع مخاتير وممثلي العشائر البدوية في مناطق القدس والخان األحمر  واألغوار
 والمعرجات.والعوجا  وفصايل وأريحا

في البادية وتعزيز صمودهم  األهلوأكد عريقات أن القيادة تبذل كل جهد ممكن لدعم ومساندة 
حاللالفلسطينية  األراضيتفريغ  إلىإلفشال مخططات الترحيل القسري الهادفة  المستوطنين بدال  وا 

قبل  األردنئية الدولية في وأضاف أن الوفد الفلسطيني الذي اجتمع بوفد من المحكمة الجنا عنهم.
 بحق التجمعات البدوية. اإلسرائيليةشهر، شرح االنتهاكات 

من جانبه، أكد الوزير عساف أن الهيئة تعمل وبالتعاون مع جميع المؤسسات الرسمية، على 
 بناء ما يدمره االحتالل. إعادةالتخفيف من أثر االنتهاكات اإلسرائيلية بحق البدو من خالل 

 11/5/2016، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 
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 دحالن يحرض أوروبا على محاربة اإلخوان المسلمين .11
طالب القيادي المفصول من حركة فتح والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحالن 

 وله.المسيس" ممثال باإلخوان المسلمين، وفق ق اإلسالمأوروبا إلى إغالق المجال على ما أسماه "
وقال دحالن المقيم في اإلمارات إن أوروبا تمتلك هياكل أمنية ولكن غير كافية لمعالجة ظاهرة 
اإلرهاب فيها، مضيفا أن أوروبا وفرت لجماعة اإلخوان المسلمين المناخ المناسب للنمو فيها من 

 خالل الجمعيات والمراكز التي تعمل في كافة البلدان األوروبية.
ة أورو متوسطية، نظمها المركز الدولي للدراسات الجيو سياسية واالستشرافية جاء ذلك خالل ندو 

آسيا، في جامعة السوربون -وبالتعاون مع مركز الثريا لالستشارات والبحوث " أبحاث " ومجلة أفريقيا
 في باريس، وقدم فيها نخبة من القادة والمفكرين أوراق عمل ومحاضرات.

جمعية ومركز، زاعما أن أكثر من نصف قيادات  350سا وحدها وذكر دحالن أن للجماعة في فرن
 الجماعات اإلرهابية المتطرفة كانوا أعضاء في جماعة اإلخوان قبل انتقالهم إلى هذه الجماعات.
وأضاف أن "األشد وطأة من ذلك هو أن أوروبا وفرت مالذا آمنا لبعض الهاربين الملطخة أيديهم 

 بذريعة أنهم معارضين سياسيين ومن اجل استخدامهم البتزاز دولهم".بالدماء واإلرهاب في بلدانهم 
وشدد دحالن على ضرورة أن تقوم أوروبا بإقناع المسلمين القاطنين فيها والعالم اإلسالمي أن حربها 
هي على اإلرهاب وليست على اإلسالم، وأن على أوروبا أن تفتح المجال وتشجع اإلسالم الديني 

 ر المتعصب، حسب وصفه.والروحي الوسطي غي
 11/5/2016، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 

 في الضفة الغربية جمعية خمسينتلغي تسجيل  "الداخلية الفلسطينية" .11
جمعية بمحافظة رام هللا وذلك بعد  50وزارة الداخلية بدولة فلسطين قرارا بإلغاء  أصدرت :رام هللا

والتي تنص على  37من المادة  2القانون سيما النقطة استنفاذ كافة اإلجراءات المنصوص عليها ب
)تحل الجمعية إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خالل العام األول من تاريخ تسجيلها ما لم يكن التوقف 
ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة وفي هذه الحالة يلغي تسجيلها من قبل 

 يا(.الوزارة بعد إنذارها بذلك خط
  12/5/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 



 
 
 
 

 

 10 ص                                              3931 العدد:        12/5/2016 الخميس التاريخ: 
  

 "حتى تنفذ الحكومة التفاهمات" اإلضرابموظفو التربية يواصلون رام هللا:  .12
علق موظفو وزارة التربية والتعليم العالي ومديرياتها الدوام بعد الساعة الحادية عشرة، وغادروا : رام هللا
لمعلمين الفلسطينيين، وذلك احتجاجا على "قرار مجلس عملهم، استجابة لدعوة االتحاد العام ل أماكن

الوزراء غير المنصف للموظفين اإلداريين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها، وسياسة التسويف 
والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية والحكومة في تنفيذ بنود خطاب السيد الرئيس محمود عباس 

عام اتحاد المعلمين  أمينلتفاهمات السابقة مع الحكومة" وفقا لما كتبه ، وتطبيقا لاإلداريينإلنصاف 
 الفلسطينيين سائد ارزيقات.

الجزئي الذي نفذه العاملون في وزارة التربية والمديريات اليوم  اإلضرابتنفيذ  أن إلىارزيقات  وأشار
اد العام للمعلمين ووزارة "جاء بعد تسويف الحكومة والتفافها على التفاهمات التي تمت ما بين االتح

 أبوفي وزارة التربية والتعليم، استنادا لخطاب الرئيس  اإلداريين إنصافالتربية والتعليم، للعمل على 
 مازن".

 11/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 المعاناة اإلنسانية ُيفاقمالخضري: إغالق المعابر  .13

ق االحـتالل اإلسـرائيلي لمعـابر قطـاع غـزة وزيـادة قال النائـب جمـال الخضـري، إن اسـتمرار إغـال غزة:
 لنحـو مليـوني مـواطن. اإلنسـانيةعدد األصناف الممنوع دخولها ضمن سياسة الحصار يفـاقم المعانـاة 
، أن 11/5/2016يــوم األربعــاء  وأكــد رئــيس اللجنــة الشــعبية لمواجهــة الحصــار، فــي تصــريح صــحفي،

وأوضـح أن  ا بسـبب منـع دخـول مـواد البنـاء بحجـة واهيـة"."ال زالت تراوح مكانهـ اإلعمارعملية إعادة 
االحــتالل يمنــع منــذ نحــو أربعــين يومــًا إدخــال مــواد البنــاء والمــواد الخــام الصــناعية لمشــاريع اإلعمــار 

 .اإلعمار إعادةوالقطاع الخاص رغم إعالن األمم المتحدة توقف مشاريع 
د لالقتصاد الفلسـطيني وتـدخل عجلـة وأضاف الخضري "سياسة االحتالل تضرب كل مقومات الصمو 

اإلنتــاج فــي حالــة مــن التراجــع المســتمر واالعتمــاد علــى مــا هــو مســتورد"، مشــيرًا إلــى أن تلــك السياســة 
مــن ســكان  %80، فيمــا يعــيش %60 تضــيف آالف مــن العمــال علــى قائمــة البطالــة التــي تجــاوزت الـــ

مواجهـة الحصـار، األمـين العـام لألمـم ئـيس اللجنـة الشـعبية لر كمـا طالـب  قطاع غزة تحت خـط الفقـر.
المتحـــدة بـــان كـــي مـــون "وكـــل أحـــرار العـــالم التـــدخل العاجـــل وممارســـة ضـــغط حقيقـــي علـــى إســـرائيل 
لزامها بفتح المعابر ودخول مواد البناء والمواد الخام الالزمة للصناعة الستئناف  بصفتها قوة احتالل وا 

  ".اإلعمارعملية 
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دخـال كـل مـا يحتاجـه قطـاع  وشدد الخضري على ضرورة إنهاء الحصـار بشـكل كلـي وفـتح المعـابر وا 
 غزة، إلى جانب السماح بالتصدير "دون قيود إسرائيلية غير المبررة".

 11/5/2016 ،فلسطين أون الين
 
 مؤتمر حول المصالحة الفلسطينية لعقدهنية: مساٍع سويسرية  .14

حمــاس، إن الســفير السويســري لــدى قــال إســماعيل هنيــة، نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة : غــزة
 السلطة الفلسطينية بول غارنير، أبلغه بنية بالده عقد مؤتمر حول المصالحة الفلسطينية الداخلية.

الثالثـاء،  يـوموكشف هنية النقاب عن لقاء جمعه بالسفير السويسري؛ خالل زيارة األخير لقطـاع غـزة 
ـــى عقـــد ـــا أن العاصـــمة السويســـرية بيـــرن ســـتعمل عل مـــؤتمر يجمـــع العديـــد مـــن األطـــراف لبحـــث  مبيًن

خــالل كلمــة ألقاهــا خــالل احتفــال بمناســبة "يــوم التمــريض العــالمي"،  هوجــاءت تصــريحات المصــالحة.
 ، في الجامعة اإلسالمية بغزة.2016-5-11الذي أقيم يوم األربعاء 

تمام المصالحة والوحـد ة الوطنيـة، متابًعـا وشدد هنية على ضرورة إنهاء االنقسام الداخلي الفلسطيني وا 
 "نحن مع حكومة وقيادة واحدة وبرنامة سياسي يوصلنا لتحرير أرضنا وفلسطين".

وأضــاف "البدايــة )بدايــة المصــالحة( يجــب أن تكــون بــاالعتراف بكــل المــوظفين بغــزة وأن ينخرطــوا فــي 
علـى أكتـافهم أن السلك القانوني واإلداري للسلطة ألننـا لـن نسـمح مطلقًـا ألولئـك الـذين حملـوا المرحلـة 

 يصبحوا في الشارع في أي لحظة من اللحظات".
ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة األولى ُتعلن فيها حركة حماس عن لقاء سفير دولة أوروبية في 

 قطاع غزة، حيث يشترط السفراء الذين يزرون غزة أن تبقى هذه اللقاءات سرية في حال تمت.
 11/5/2016، فلسطين أون الين

 
 حرب إعالميةالشاباك حول األنفاق مجرد  ما أعلنهيؤكد أن  "الحياة": قيادي بالقسام .15

قللــت كتائــب القســام مــن مــزاعم إســرائيل حــول حصــولها علــى معلومــات حاســمة وجوهريــة عــن : غــزة
منظومـة األنفـاق التـي بنتهـا فــي قطـاع غـزة، وتمتـد أعـداد منهــا أسـفل الشـريط الحـدود الشـرقي الفاصــل 

واعتبـرت أن مــا أعلنـه جهـاز األمــن العـام اإلسـرائيلي شــاباك عـن حصــوله  الخــط األخضـر. داخـل إلـى
 على تلك المعلومات، يأتي في إطار الحرب اإلعالمية.

وكان شاباك أعلن أول مـن أمـس أنـه اعتقـل ناشـطًا مـن كتائـب القسـام الـذراع العسـكرية لحركـة حمـاس 
 مة وجوهرية عن منظومة األنفاق.عمل في حفر األنفاق، زود إسرائيل معلومات حاس
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وقــال شـــاباك أن المعتقـــل أدلـــى خـــالل التحقيـــق معــه بمعلومـــات دراماتيكيـــة وحساســـة تتعلـــق بمســـارات 
جراءات إدارة العمل الخاص بوحدة حفر األنفاق.  األنفاق وطريقة وا 

المعلومــات لكـّن قياديـًا فـي كتائـب القسـام، فضـل عـدم الكشــف عـن هويتـه لـدواعب أمنيـة، اعتبـر أن تلـك 
عامــة معروفــة للجميــع، حينمــا يتحــدث عــن التــدريبات العســكرية لــدى الكتائــب، أو وســائل الحفــر فــي 

تلـــك المعلومـــات متاحـــة لفئـــة ضـــيقة جـــدًا جـــدًا، وال  إنوحـــول مســـار األنفـــاق وفتحاتهـــا، قـــال  األنفـــاق.
ان مـن أسـاس العمـل السـرية والكتمـ»، معتبـرًا أن «يعرفها حتى من يعملون في حفـر األنفـاق وترميمهـا

ورأى أنه لو تمكن االحتالل مـن معرفـة أي شـيء عـن نفـق، فإنـه سيسـارع إلـى البحـث  وسبب نجاحه.
 عنه وكشفه وتفجيره، من أجل إضافة إنجاز لجيشه المهزوم.

 12/5/2016الحياة، لندن، 
 
 على مصر في حل القضية الفلسطينية عول كثيراً : نأبو شهال .16

يصــل أبــو شــهال، عضــو المجلــس التشــريعي عــن حركــة فــتح إن الجانــب قــال ف :أشــرف الهــور -غــزة 
نهــاء االحــتالل اإلســرائيلي، خاصــة  الفلســطيني يعــول كثيــرا علــى مصــر فــي حــل القضــية الفلســطينية وا 

. وأضـاف "تملـك الكثيـر فـي هـذا السـياق"ولفـت إلـى أن القـاهرة  وأنها تترأس مجلس األمن هذا الشـهر.
ـــى الواليـــات المتحـــدة فـــي هـــذا الشـــأنال نعـــو "فـــي تصـــريحات صـــحافية  ـــال إن اإلدارة "ل كثيـــرا عل . وق

 األمريكية الحالية لم تفعل شيئا للقضية الفلسطينية طيلة ثماني سنوات.
 12/5/2016القدس العربي، لندن، 

 
 تأتي في لحظة تحديد العالقة مع االحتالل إلى مصرزيارة عباس : آمال حمد .17

إن فرنسا أبلغتهم أنهـا ماضـية فـي إجـراء  "القدس العربي"سطيني لـقال مسؤول فل :أشرف الهور -غزة 
عقــد المــؤتمر الــوزاري التمهيــدي نهايــة مــايو/ أيــار الجــاري، تمهيــدا لمــؤتمر الســالم الــذي تســعى لعقــده 

 رغم الرفض اإلسرائيلي لهذه المبادرة.
يس الفلسـطيني محمـود الـرئقالت آمال حمد، عضو اللجنة المركزية لحركـة فـتح، إن زيـارة من جهتها، 

تـأتي فـي لحظـة تحديـد العالقـة مـع االحـتالل اإلسـرائيلي والـذهاب إلـى مـؤتمر "عباس للقاهرة قبل أيـام 
وقالــت إن هــذا المــؤتمر يبحــث عــن حــل سياســي للقضــية الفلســطينية التــي تمــر فــي  ."دولــي للتســوية

للقضـية الفلســطينية علـى حــل سياسـي  "توافـق مصــري فلسـطيني"أصـعب اللحظـات، مشـيرة إلــى وجـود 
باعتبــار أن مصــر تمثــل المجموعــة العربيــة فــي مجلــس األمــن. وأصــافت تــم التوافــق مــع األشــقاء فــي 
مصـر علـى ثــالث قضـايا مهمنـة ومنهــا الـدعم الحقيقـي مــن قبـل مصـر وجامعــة الـدول العربيـة للــذهاب 
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ة تحديـــد مرجعيـــات وشـــددت علـــى ضـــرور  إلدانـــة المســـتوطنات اإلســـرائيلية والمـــؤتمر الـــدولي للتســـوية.
 وعاصمتها القدس الشريف. 1967محددة لقيام دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران/ يونيو 

 12/5/2016القدس العربي، لندن، 
 
 حماس تنعى أمير الجماعة اإلسالمية في بنغالديش .18

ي نعــى عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، عــزت الرشــق، أميــر الجماعــة اإلســالمية فــ: الدوحــة
 بنغالديش الشيخ العالم مطيع الرحمن نظامي.

وكتـــب الرشـــق عبـــر "تـــوتير": "رحـــم هللا العـــالم الجليـــل الشـــيخ مطيـــع الـــرحمن نظـــامي أميـــر الجماعـــة 
 اإلسالمية في بنغالديش الذي ُنفذ في حقه حكم اإلعدام ظلمًا".

ية مطيــع الــرحمن وكانــت الســلطات فــي بــنغالديش قــد نفــذت حكــم اإلعــدام فــي أميــر الجماعــة اإلســالم
 نظامي ليل الثالثاء رغم مناشدات محلية ودولية للعدول عن ذلك.

 11/5/2016، فلسطين أون الين
 
 فلسطينيين بزعم التخطيط لعمليات مقاومة ثالثةاالحتالل يكشف عن اعتقال  .19

ة، يـــوم أفـــادت القنـــاة العبريـــة الســـابعة بتقـــديم النيابـــة العســـكرية اإلســـرائيلي: مظلـــوم خلـــدون -الناصـــرة 
(، ضـد 48األربعاء، للوائح اتهام أمام المحكمة المركزية في مدينة حيفا )شمال األراضي المحتلة عام 

 ثالثة شبان فلسطينيين من قرية "جديدة المكر" )شمال فلسطين(.
وأوضــحت أن النيابــة وجهــت للشــبان العــرب )علــي صــبحي، إبــراهيم شــامي ومهــدي بصــل( بــالتخطيط 

مستوطنين في القدس المحتلة، مشيرة إلى أن المحكمة مددت اعتقالهم لـ "استكمال لتنفيذ عملية ضد ال
وذكرت القناة السابعة أن الشابين صبحي وشامي اتهما بـ "التآمر من أجل تنفيذ  اإلجراءات القانونية".

ازة جريمة قتل ومحاولة قتل"، وُنسب ألحدهما "محاولة القتل" ولآلخر "المسـاعدة فـي محاولـة قتـل وحيـ
بـرام  السالح". ونسبت الئحة االتهام الثانية للشاب مهـدي بصـل تهمـة "شـراء سـالح وحيازتـه ثـم نقلـه وا 

ووفًقـــا لالئحــة االتهـــام، فقـــد زعمــت نيابـــة االحـــتالل أن الشــبان الثالثـــة ســـافروا للقـــدس  صــفقة ســـالح".
ــدة ا لقديمــة، باإلضــافة وبحــوزتهم ســكاكين، بنيــة تنفيــذ عمليــة طعــن فــي منطقــة "بــاب العمــود" فــي البل

 للتخطيط إلمكانية تنفيذ عملية إطالق نار.
وادعـــت ســـلطات االحـــتالل أن الشـــبان الثالثـــة حـــاولوا تنفيـــذ عمليـــة طعـــن "دون أن ينجحـــوا فـــي ذلـــك، 

 باإلضافة لتوجههم لشخص آخر بهدف معرفة ثمن األسلحة.
 11/5/2016قدس برس، 
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 تهما بتفجير حزمابادعاء عالقا فلسطينيين االحتالل يعتقل طبيبين .21

قالـــت وســـائل إعـــالم فلســـطينية إن قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي اعتقلـــت، يـــوم األربعـــاء، : بـــالل ضـــاهر
طبيبــين تتهمهمــا بالمســؤولية عــن تفجيــر العبــوات الناســفة التــي أصــابت ثالثــة جنــود قــرب بلــدة حزمــا 

 شمال القدس المحتلة، مساء أمس الثالثاء.
يب سامر عياد من سكان بلدة العيزرية جنوب القـدس المحتلـة، والطبيـب واعتقلت قوات االحتالل الطب

 دجانة نبهان من سكان بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.
ـــت مصـــادر فلســـطينية إن قـــوات االحـــتالل صـــادرت الســـيارة الخاصـــة للطبيـــب دجانـــة، وانـــدلعت  وقال

كفـــر عقــب، وفــي ذات الوقـــت  مواجهــات عنيفــة مــع الشـــبان فــي أعقــاب اقتحـــام قــوات االحــتالل لبلــدة
 الطبيب دجانة في عملية خاطفة. "دوفدوفان"اعتقلت قوات المستعربين، من وحدة 

داخــل كــيس بالســتيكي قــرب حــاجز تــابع لقــوات  "كــوع"عبــوات ناســفة محليــة الصــنع  4وانفجــرت أمــس 
 االحتالل على مدخل حزما ما أدى إلى إصابة ضابط بجراح خطيرة وجندي ومجندة.
 11/5/2016 ،48عرب 

 
 2003 سنة بغزة جرّاء قصف صاروخيّ ٍح بجرا متأثراً  "كتائب األقصى"عنصر من  استشهاد .21

استشــهد الّشــاّب شــادي أبـو شــقرة، مــن مدينــة خــان يـونس، صــباح يــوم األربعــاء، متــأّثًرا : الطيـب غنــايم
 .2003بجراحه التي أصيب بها، جّراء قصف صاروخّي، طالته شظاياه، عام 

استشــهد فــي مستشــفى بــرازيالي فــي مدينــة عســقالن، بينمــا رقــد  "أبــو شــقرة"ر طبّيــة أّن وأفــادت مصــاد
 لتلّقي العالج، في إحدى جوالت عالجه المتواصلة في المستشفيات.

وانتمى أبو شـقرة إلـى كتائـب شـهداء األقصـى، وأصـيب بشـظايا صـاروخ حينمـا توّغـل جـيش االحـتالل 
 .2003نوبّي قطاع غّزة، عام في محافظة خان يونس، منطقة الكتيبة، ج

 11/5/2016، 48عرب 
 
 "جولدن وشاؤول"نتنياهو: لن نستريح حتى نستعيد جثث  .22

ـــانذكـــرت  ـــرأي، عّم رئـــيس حكومـــة االحـــتالل اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو تعهـــد ، أن 12/5/2016، ال
 مجددًا بمواصلة العمل على إعادة جنوده من غزة.

مة ألقاها بالمراسم الرسمية إلحياء ذكرى قتلـى معـارك إسـرائيل أنـه وجاء على لسان "نتنياهو" خالل كل
 سيواصل العمل إلعادة الجنديين "أورون شاؤول وهدار غولدين".
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وأضاف "من المناسب أن نتذكر في كل حين الثمن الذي دفعه أعزاؤنا، وسنواصـل العمـل علـى إعـادة 
ــدين"، وعنــدما اســمع ب ــذلك المقــاتلين "أورون شــاؤول وهــدار غول ســقوط أحــد المقــاتلين يتمــزق قلبــي، ول

 فإنني أفكر ملًيا قبل المصادقة على عملية تشكل خطرا على حياة الجنود".
نتنياهو اعتبر "الوحدة الداخلية جذر ، أن أسعد تلحمي عن، 12/5/2016الحياة، لندن، وأضافت 

المصير". وأضاف: "لن نتنازل وجودنا"، معتبرًا هذا اليوم "يوم المصالحة الداخلية النابع عن شراكة 
عن األمل بالمصالحة مع أعدائنا، لكن علينا أواًل أن نتصالح داخلنا، وما من مثل هذا اليوم يعكس 

 بأوضح صورة شراكة المصير".
لعــائلتي جنــديين قــتال فــي حــرب  أكــدنتنيــاهو ، عــن وكــاالت، أن 12/5/2016األيــام، رام هللا، ونشــرت 

 المنزل". إلىثتاهما هناك، انه يقوم بكل ما بوسعه "إلعادتهما ومحتجزة ج 2014غزة العام 
 
 تتجدد ولم يحن الوقت الذي نغمد فيه السيف قديعلون: أحداث القدس والضفة  .23

موشــيه يعلــون وزيــر الــدفاع اإلســرائيلي قــال إن  ، أنوكـاالت، عــن 12/5/2016، األيــام، رام هللاذكـرت 
قــد تراجــع بشــكل كبيــر، ومــع ذلــك فقــد حــذر مــن أنهــا قــد  مســتوى األحــداث فــي الضــفة الغربيــة والقــدس
 .أمستعود مجددا، وفقا لما نشرته المواقع العبرية، 

وجـــاءت تصـــريحات يعلـــون فـــي الكلمـــة التـــي ألقاهـــا فـــي حفـــل بمدينـــة تـــل أبيـــب إلحيـــاء قتلـــى الجـــيش 
أنــه "لــم يحــن  اإلســرائيلي، وتطــرق فيهــا للوضــع الــراهن والتحــديات التــي تواجههــا إســرائيل، مشــيرا إلــى

 الوقت الذي تغمد فيه إسرائيل السيف، وأنها ال زالت تحارب وتقاتل من أجل قيام دولة إسرائيل".
وقـــال يعلـــون فـــي الحفـــل الـــذي أقـــيم فـــي المقبـــرة العســـكرية فـــي تـــل أبيـــب، "األســـبوع الماضـــي، شـــهدنا 

لحاق األذى بجن  ودنا".محاوالت من )حماس( ومنظمات إرهابية أخرى لتعطيل حياتنا وا 
 واكد يعلون "سنرد بقبضة من حديد ضد كل الذين يحاولون مهاجمتنا، أينما كانوا".

ودعم بشكل غير مباشر، وفقا لما وصفته القناة العاشرة اإلسرائيلية، أقـوال نائـب رئـيس أركـان الجـيش 
مظـــاهر  محاربـــة كافـــة إلـــىاإلســـرائيلي يـــائير جـــوالن والتـــي أثـــارت انتقـــادات إســـرائيلية واســـعة، داعيـــا 

 الـدماء، يحـبالعنصرية والتحريض في إسرائيل، مضـيفا أنـه "حتـى فـي اللحظـات الحرجـة وأثنـاء سـيل 
 علينا أال نفقد طريقنا وقيمنا".

وأضــاف يعلــون، "أنــه يتوجــب علينــا عــدم الســماح للكراهيــة ان تســود ضــد األقليــات التــي تعــيش بيننــا، 
احتـرام سـيادة القـانون فـي إسـرائيل وعـدم  إلـىداعيـا ألنهم جزء مهم وأساسي من تكوين دولة إسرائيل"، 

 المساس بالقضاء والمحاكم، ألن ذلك قد يقودنا على حافة الفوضى.
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لن تساوم حول  قال إن إسرائيليعلون ، أن أسعد تلحمي عن، 12/5/2016الحياة، لندن، ونشرت 
ومية في قطاع غزة متوعدًا بـ أمن مواطنيها ولن تردعها التهديدات، متباهيًا بالكشف عن األنفاق الهج

"ضرب من يبحث عن أذيتنا بيد من حديد كل الوقت وفي كل مكان، بعزيمة وذكاء ومسؤولية". 
وأشار إلى أن "موجة الطعن والدهس" تراجعت إلى حد كبير، لكنها قد تعود". وأردف أنه "حتى عندما 

هذه قيم مقدسة تالزمنا منذ أجيال، يغلي الدم ويزيد الغضب، يحظر علينا أن نفقد دربنا وقَيمنا. 
والتهاون فيها قد يدهور إسرائيل إلى الهاوية. ممنوع أن نبلغ درجة تبلد الحس، وعلينا الحفاظ على 
طهارة السالح وصورتنا اإلنسانية وعدم فقد الصواب". وزاد: "علينا الحذر من تمزيق المجتمع 

من أجل دمجهم في المجتمع اإلسرائيلي ألنهم جزء  والكراهية تجاه األقليات والغرباء بيننا، والعمل
 مهم ال يتجزأ منا. هذا جوهر وروح الديموقراطية، إنه روح إسرائيل والضمانة لجيش قوي".

 
 نواب حزب العمل يرفضون االنضمام لحكومة نتنياهو .24

 أعلنــــت الغالبيـــة العظمــــى مـــن كتلــــة "المعســـكر الصــــهيوني" كبـــرى كتــــل: برهــــوم جرايســـي - الناصـــرة
المعارضة اإلسـرائيلية، التـي فـي مركزهـا حـزب "العمـل" بزعامـة يتسـحاق هيرتسـول، رفضـهم لالنضـمام 

حكومة بنيامين نتنياهو، على ضوء تنامي األنباء، حول مفاوضات جارية من وراء الكواليس بين  إلى
، وفــي أن يــنجح نتنيــاهو فــي توســيع قاعــدة حكومتــه إمكانيــةهيرتســول ونتنيــاهو. ويشــكك كثيــرون فــي 

حــــال تمــــت خطــــوة كهــــذه، فســــتكون حكومــــة عــــدم اســــتقرار. وحســــب مســــح أجرتــــه صــــحيفة "يــــديعوت 
 إلــىأعلنــوا تأييــدهم لالنضــمام  24أحرنــوت"، فــإن اثنــين فقــط مــن نــواب كتلــة "المعســكر الصــهيوني" الـــ 
م لالنضـمام نائبا أعلنوا رفضه 19حكومة نتنياهو، بينما ثالثة آخرين، قالوا إنهم لم يقرروا بعد. مقابل 

الحكومـة، فـإنهم لـن ينضـموا  إلـىمـنهم، إنهـم حتـى لـو تقـرر االنضـمام  11حكومة نتنيـاهو، وقـال  إلى
 لها.

 12/5/2016، الغد، عّمان
 
 في غزة جديد في معارك الشجاعية إسرائيليالكشف عن فقدان جندي  .25

لذي أعلن عن مقتله في : طالبت "نينيت مونجيشين" والدة الجندي اإلسرائيلي "شون" اوكاالت-القدس 
الحــرب األخيــرة بغــزة خــالل المعــارك التــي دارت فــي الشــجاعية دون العثــور علــى جثتــه بمعرفــة مــاذا 

وقالــت فــي مقابلــة تلفزيونيــة نقلهــا موقــع "واال" العبــري: "ابنــي  حــدث لــه بالضــبط وأيــن هــي جثتــه ا ن.
 كان داخل ناقلة جند تم تفجيرها ولم يظهر لجثته أي أثر".
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عت: "أريد أن أعرف ماذا حدث البني بالضبط، أريد تقريرا مفّصال لما حدث، أنـا أعلـم أّن التقريـر وتاب
 لن يعيد لي ابني لكن سأعرف أين ذهب رفات ابني حتى أرتاح.. هذا أمر مؤلم للغاية".
 12/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 والقيادة األمنية نتنياهوأزمة ثقة عميقة بين : هآرتس .26

برزت فـي األسـابيع األخيـرة خالفـات كبيـرة ومتناقضـة فـي المواقـف بـين رئـيس الحكومـة : ربالل ضاه
 دفاعاإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو، مــن جهــة وبــين كبــار المســؤولين فــي جهــاز األمــن، وبيــنهم وزيــر الــ

 موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت ونائبه يائير غوالن.
ف مواقـف نتنيـاهو عـن قـادة جهـاز األمـن، جـاءت بسـبب سـعي نتنيـاهو ويبدو بشكل واضـح أن اخـتال

 إلى مواصلة التعبير عن مواقف جمهور ناخبيه في اليمين اإلسرائيلي واليمين المتطرف.
وظهرت هذه الخالفات بصورة جلية في قضية الجندي القاتل، الذي أعدم الشـهيد عبـد الفتـاح الشـريف 

وت ســلوك الجنــدي القاتــل إليئــور أزاريــا، بينمــا هــاتف نتنيــاهو والــد فــي الخليــل. فقــد دان يعلــون وآيزنكــ
وبعــــد أطلــــق غــــوالن تصــــريحات شــــبه مــــن خاللهــــا  الجنــــدي القاتــــل وحــــاول طمأنتــــه حيــــال محاكمتــــه.

 ممارسات في إسرائيل بممارسات في ألمانيا النازية، هاجمه نتنياهو بشدة.
يفة 'هـــآرتس'، عـــاموس هرئيـــل، يـــوم حـــول اخـــتالف المواقـــف هـــذا، كتـــب المحلـــل العســـكري فـــي صـــح

األربعــاء، أن الهبــة الشــعبية الفلســطينية الحاليــة 'هــي التــي ســرعت تفجــر هــذه الخالفــات المتعلقــة كلهــا 
 بنتائة الحكم اإلسرائيلي المتواصل في المناطق' أي في الضفة الغربية المحتلة.

المعركـــة االنتخابيـــة، العـــام وأضـــاف أن هنـــاك عوامـــل أخـــرى الشـــتعال الســـجال داخـــل إســـرائيل، بينهـــا 
 الماضي، وكانت نتائجها متقاربة نسبيا.

إلى جانب ذلك، بحسب هرئيل، فإن هناك إحباط في صفوف اليمـين العقائـدي نـابع ممـا يعتقـدون أنـه 
ـــراع مـــن أجـــل وضـــع سياســـة واضـــحة ومتشـــددة ضـــد  انعـــدام قـــدرة لترجمـــة التفـــوق فـــي صـــناديق االقت

 يين.الفلسطينيين ومعارضيهم السياس
ورأى هرئيل أن اختالف المواقـف بـين نتنيـاهو وبـين القيـادة األمنيـة 'يـدل علـى وجـود أزمـة ثقـة عميقـة 
ومتعــددة الطبقـــات. وقـــد تصـــدعت الثقـــة بـــين نتنيــاهو ويعلـــون'، علـــى خلفيـــة المواقـــف المتناقضـــة مـــن 

يس أركــان الجنــدي القاتــل، وأيضــا مــن غــوالن، الــذي عبــر يعلــون وآيزنكــوت عــن دعــم كامــل لنائــب رئــ
 الجيش بينما هاجمه نتنياهو، ومعه اليمين المتطرف، بشدة.

 11/5/2016، 48عرب 
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 في حرب غزة "الجرف الصامد": تقرير مراقب الدولة يعّري "إسرائيل" .27
لــم تكــن القــذائف الصــاروخية التــي أطلقتهــا "حمــاس" مــن قطــاع غــزة : شــحادة آمــال -القــدس المحتلــة 

الحكومــة، بنيــامين نتنيــاهو، بقــدر مــا أوجعتــه "القــذائف الكالميــة" التــي  موجعــة لــرئيس إســرائيلباتجــاه 
وجهت نحوه من أقرب الــناس إليه، والتي سترافقه أســابيع طوال مقبلة. وهناك من ال يتردد في الـــقـــول 
ن إنها قد تزعـزع حكومتـه وتحـدث زلـزااًل فـي الحلبـة الحزبيـة اإلسـرائيلية. وهـذه المـرة جـاءت القـذائف مـ

الصـحافة بعـض الفقـرات الـواردة فـي مسـودة التقريـر  إلـىسـابقين فـي حكومتـه، سـربوا  أووزراء حاليين 
، 2014الذي أعده صديق نتنياهو، مراقب الدولة يوسف شبيرا، حول حرب غزة "الجرف الصامد" عـام 

لمعلومــات تنفيــذها وا أوأشــار فيــه إلــى اإلخفاقــات الخطيــرة فــي هــذه الحــرب مــن حيــث اتخــاذ القــرارات 
 االستخبارية.

السـنتين، بـدا واضـحًا انـه يريـد رجـاًل  حـواليعندما عين نتنياهو شبيرا في منصـب مراقـب الدولـة، قبـل 
مقربــًا يكــون مواليــًا لــه ولــيس لمســتلزمات المنصــب. ومنــذ تعيينــه، لــم يخيــب المراقــب ظنــون نتنيــاهو. 

ر. وقد جاء النشر عن الموضوع في وقت ولكنه ا ن وجه ضربة شديدة لرئيسه، عندما أعد هذا التقري
سـرائيل، فــي  إلــىنشـر أن جهــودًا عربيــة ودوليـة قــد نجحــت فـي التوصــل   أعقــابتهدئـة بــين "حمــاس" وا 

 قصف الصواريخ على بلدات الجنوب.
يلهــي الجمهــور بشــيء آخــر ســوى التقريــر، ومــن  أنوقــد أربــك التصــعيد نتنيــاهو، فمــن جهــة هــو يريــد 

رفاقــه فــي اليمــين المتطــرف، كمــن تخــاذل فــي الحــرب مــع "حمــاس"  أمــاميظهــر  أنجهــة ثانيــة ال يريــد 
وتراجع عن محاربتهـا. فـالتقرير يـنص علـى ذلـك بالضـبط. وأولئـك الـذين سـربوا التقريـر أرادوا مقارعتـه 

 بالضبط بسبب هذه القضية.
 ضحالة معلومات

، 2014لصــامد" عــام تــنص مســودة التقريــر علــى أن إخفاقــات خطيــرة وقعــت فــي حــرب غــزة "الجــرف ا
مـــن ناحيـــة طـــرق تنفيـــذها أو مـــن ضـــحالة المعلومـــات  أوســـواء كـــان ذلـــك مـــن ناحيـــة اتخـــاذ القـــرارات 

مئـات األمتـار داخـل  إلـىاالستخبارية، التي فشلت في اكتشاف شبكة األنفاق التي يصـل العديـد منهـا 
كومـة التـي تعتبـر وفـق القـانون . والمتهم المركزي في التقرير هو نتنيـاهو أواًل، كونـه رئـيس الحإسرائيل

صـــاحبة الصـــالحيات فـــي اتخـــاذ قـــرارات الحـــرب. كمـــا انـــه هـــو المســـؤول اإلداري عـــن الجـــيش. لكـــن 
أيضــًا وزيــر الــدفاع، موشــيه يعلــون، ورئــيس أركــان الجــيش فــي حينــه،  أصــابتاالنتقــادات فــي التقريــر 

لـيهم إنصـب رفيـع(. وقـد وجـه عالم السياسة في م إلى)الذي تحاول قوى المعارضة ضمه  زبيني غانت
اتهام بأنهم أخفوا عن أعضاء المجلس الوزاري األمني المصغر معلومات دقيقة عن الحـرب فـي شـكل 

 متعمد.
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وقــد اعتبــرت هــذه االتهامــات خطيــرة فــي شــكل يضــاهي االتهامــات التــي وجهتهــا لجنــة فينــوغراد، بعيــد 
الجـيش،  إركـانراالت وفي مقدمهم رئيس اإلطاحة بعدد من كبار الجن إلىحرب لبنان وأدت في حينه 

دان حلوتس، وأيضًا بـوزير الـدفاع، عميـر بيـرتس. ويـرى محللـون وخبـراء انـه "فـي حـال تمسـك مراقـب 
الدولة برأيه، بعد سـماع الـرد الرسـمي مـن الحكومـة علـى مسـودة التقريـر، فـإن زلـزااًل سياسـيًا سيحصـل 

 حتمًا". إسرائيلفي 
تطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية في تلك الحرب، حتـى يـدفع كـل مـن  ومن ا ن بدأت ترتفع أصوات

 قصر فيها ثمن تقصيره.
أن من  إلىوقد أدخل هذا النشر نتنياهو وحاشيته في أجواء توتر، خصوصًا أن أصابع االتهام تشير 

يــر اإلعــالم هــو أحــد وزراء اليمــين المتطــرف الســابق )أفيغــدور ليبرمــان، وز  إلــىســّرب مســودة التقريــر 
الخارجية السابق، أو نفتالي بنيـت، وزيـر التربيـة الحـالي العضـو فـي المجلـس الـوزاري المصـغر(. وأن 
القصد من النشر ليس فقط إحداث البلبلـة، بـل جعـل نتنيـاهو أسـيرًا بيـد اليمـين المتطـرف، وال يسـتطيع 

 توسيع ائتالفه معهم، بضم المعسكر الصهيوني )كبير كتل المعارضة اليوم(.
ردًا رســـميًا علـــى االنتقـــادات التـــي جـــاءت فـــي  زغـــانت -يعلـــون  -رض ان يعـــد الثالثـــي نتنيـــاهو ويفتـــ

ان  إذلجنة المراقبة في الكنيست وهنا تجري مناقشـته بسـرية تامـة،  إلىالتقرير ليتم تحويله في ما بعد 
يكــون  مراقــب الدولــة اعتبــره مطلــق الســرية. لكــن البحــث فيــه، بعــد نشــر قســم مــن مضــمونه، ينبغــي ان

 شفافًا، وعليه فيجب أن تزال كلمتا "بالغ السرية"، التي تتّوجه.
من اجل شفافية بحثه يتوجب إلغاء السرية عنه وكشفه بكامله وهـذا مـا قـد يحـدث تحركـات شـعبية بـل 

سريًا بذريعة الـدوافع األمنيـة والمطـالبين بإلغـاء سـريته،  بإبقائهسياسية بين المطالبين  -معركة شعبية 
الجنـود الـذي قتلـوا فـي هـذه الحـرب. فهـؤالء لـم يتـأخروا كثيـرًا،  أهاليذا الجانب يتصدر المعركة وفي ه
عــن التقريــر، بالمطالبــة بالحصــول علــى نســخة مــن التقريــر الكامــل وتشــكيل لجنــة تحقيــق  أعلــنبعــدما 

ود، الجنــ أحــدتضــمن فحصــًا دقيقــًا ويــتم اســتخالص العبــر منهــا ومحاكمــة المســؤولين. ونقــل عــن والــد 
سـاغي، انهـم لـن يصـمتوا حتـى يـتم نشـر التقريـر بأكملـه ومـن  إيـالنالذي قتـل خـالل الحـرب، ويـدعى 

، وأن يــدفع المــذنب الــثمن". وهــّدد ســاغي بأنــه فــي حــال لــم يــتم عــرض التقريــر أحــددون التســتر علــى 
 الكامل فسيطلقون حملة احتجاجية واسعة لن تخمد من دون تحقيق مطالبهم.

حملـة تحـريض علـى  أطلقـتة هذه المعركة نحو المقربين من نتنياهو والجهات التـي ووّجه ساغي بداي
علــى غــرار  أقـواالاســمع  أنــاالتقريـر ومعــده ويقـول:" انتقــادات المراقــب هـي ردود "مقرفــة"، وفــق تعبيـره. 

 "تقرير المراقب تافه"، وهذا ما يثير غضبي. إننا نطالب بكامل الشفافية، حتى الحرف األخير من هذا
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واجبهـا وبـأّن جنـودًا قتلـوا بسـبب حكومـة ال  أهملـتالتقرير. ونطالب بأن يعلم الجمهـور بـأن القيـادة قـد 
 مسؤولة وغير جّدية.

يومًا بسبب عدم قدرة الحكومة على الحسم وبسبب جبنها، وهـو  51وأضاف ساغي: "استمرت الحرب 
ّم تشكيل لجنة تحقيق في أعقاب حـرب ما تسبب في وقوع المزيد والمزيد من القتلى في طرفنا... لقد ت

 يوم الغفران، وكذلك في حرب لبنان الثانية، أّما في هذه الحرب، فلم يحدث شيء".
 أماموتناقض  إرباكالتشكيك في التقرير وقد اظهر مقربوه حال  إلىنتنياهو، وعبر مقربين منه، سعى 

التقريـر غيـر جـدي كمـا  إنات تقـول "اإلسرائيليين. ففور تسريب مسودة التقرير راحـوا يطلقـون تصـريح
 أنغيـر جـدي". ولكـن سـرعان مـا تغيـرت لهجـتهم وخفضـوا حـدة االنتقـادات ليعلنـوا  إنسانهو المراقب 

هـذا الحـد. وقـالوا "ال يوجـد أي تشـابه بـين مـا نشـر  إلـىاالستنتاجات في مسودة التقريـر ليسـت خطيـرة 
ـــر، ومـــن المؤكـــد  ـــر النهـــائي". ولمـــح هـــذه الم أنومـــا تتضـــمنه مســـودة التقري ســـودة ســـتتغير فـــي التقري

تســريب التقريــر مــن "سياســيين يفتقــدون المســؤولية، مــن األعضــاء الســابقين  إلــىالمقربـون مــن نتنيــاهو 
 في المجلس الوزاري، والذين يزّورون الحقيقة من اجل الهجوم السياسي".

وزيـــر  إلـــىاالتهـــام  بعأصـــاخـــط معركـــة الـــدفاع هـــذه، المقربـــون مـــن يعلـــون الـــذين وجهـــوا  إلـــىودخـــل 
الخارجية السابق افيغـدور ليبرمـان، الـذي كـان عضـوًا فـي المجلـس الـوزاري خـالل الحـرب، وادعـوا انـه 

أي شي، بل كان كـل شـيء علـى الطاولـة. توجـد هنـا  إخفاءهو الذي سرب التقرير. وقالوا انه "لم يتم 
ى النقاش في شأن األنفاق، فإنه كما كان هناك وزير يدعي انه لم يتم اطالعه عل إذامؤامرة سياسية. 

المتهم الثالث فـي التقريـر، بينـي  إماغادر الجلسة بعد دقائق من بدايتها".  أويبدو تغيب عن النقاش، 
، فكمـــا هـــو معـــروف بشخصـــيته التـــي ال ترغـــب فـــي التصـــريحات الكثيـــرة، خـــرج بنفســـه ليطلـــق زغـــانت

مــن نشــرها فــي وســائل اإلعــالم" و" أدرنــا  ســاعة 24مســودة التقريــر وصــلتني بعــد  أنجملتــين "مؤســف 
 معركة الجرف الصامد بمسؤولية وتوازن".

الـذي خاضـوا نقاشـات  أولئـكالسياسـيين، خصوصـًا  أمـاملكن هذا لـم يقنـع اإلسـرائيليين بـل فـتح البـاب 
مع الثالثي، متخذي القرار، خالل الحرب على غزة وفي مقدمهم افيغـدور ليبرمـان الـذي اختـار اللعـب 

يعلون معتبـرًا مـا حصـل فـي حـرب غـزة  -المسار األمني لإلسرائيليين فراح ينتقد سياسة نتنياهو على 
وما تضمنته مسودة تقرير مراقب الدولة تأكيدًا جديدًا على ان حكومة نتنياهو غير قادرة على ضـمان 

 امن اإلسرائيليين".
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عدم  أوو الذي سيحسم مسألة وقوع وفي نهاية المطاف، فإن الصراع الداخلي في اليمين اإلسرائيلي ه
وقوع الحرب المقبلة على قطاع غزة. وفي الوقـت الحاضـر يعرقـل اليمـين هـذه الحـرب مـع انـه يطالـب 

 بها.
 12/5/2016الحياة، لندن، 

 
 من اإلسرائيليين يفكرون بالهجرة %28استطالع لـ"معاريف":  .28

مـن اإلسـرائيليين  %28اإلسرائيلية، إن  قال استطالع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" :الغد - الناصرة
يفكرون بالهجرة من إسرائيل ألسباب مختلفة، فيما كانت النسبة األكبر للقبول في السكن في إسرائيل، 

 .%21هو االرتباط العائلي، بينما االرتباط الديني الذي تتذرع به الصهيونية حصل على نسبة 
يقولون  %28قالوا إنهم ال يفكرون أبدا بالهجرة، مقابل  من اإلسرائيليين %69ووفقا لالستطالع، فإن  

 األســاسالــرد علــى الســؤال. والســبب  %3انهــم ســيفكرون بمثــل هــذه الخطــوة ألســباب مختلفــة، ورفــض 
(. وبعد ذلك في ترتيب تنازلي: الخطر على %63للتفكير بالهجرة هو الوضع االقتصادي الشخصي )

 من الداخلي. الديمقراطية، الخوف من الحرب ووضع األ
(. آخـرون يشـيرون %39وفي الرد علـى األمـر المركـزي الـذي يـربط اإلسـرائيليين بـدولتهم هـو العائلـة )

(. آخـــرون أشـــاروا إلـــى %21إلـــى العالقـــة التاريخيـــة أو إلـــى الكتـــب المقدســـة كـــأمر يـــربطهم بالدولـــة )
 ة الطقس. ربط نفسه بالدولة بسبب حال %1و االستقالل السياسي، اللغة، األصدقاء، 

قالوا إنه جـيش بمـا يكفـي،  %48من المستطلعين، إنه جيد جدا لهم العيش في إسرائيل، و %28وقال 
إن إسرائيل بلد ال يطيب العـيش  %3إنهم خائبو األمل من العيش في إسرائيل، وقال  %24بينما قال 

يين يعتقــدون أن مــن اإلســرائيل %21إن إســرائيل باتــت حقيقــة قائمــة، فــإن  %68فيــه. وفــي حــين قــال 
 إسرائيل أمام خطر وجودي حقيقي.

تحســـن الوضـــع االقتصـــادي  إمكانيـــةمـــن اإلســـرائيليين متشـــائمون مـــن  %52وفـــي ذات الســـياق، فـــان 
 أيضاهم متفائلون بالذات. والنسب ذاتها  %42والفوارق االجتماعية في الدولة في العقد القادم، مقابل 

تحسـن الوضـع فـي العقـد القـادم، مقابـل  إمكانيـةشـائمون مـن مت %54بالنسبة للوضع األمني. كمـا أن 
موضــوع المقاطعــة أو العزلــة الدوليــة التــي تفــرض  أيضــاصــورة المخــاوف يــدخل  إلــىمتفــائلون.  42%

الجمهور،  أغلبيةالمقاطعة والعزلة، ولكن  إمكانيةيخشون بهذا القدر أو ذاك من  %32على إسرائيل. 
 ال يخشون. 64%

 12/5/2016، الغد، عّمان
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 على الموقع الرسمي للخارجية : تهديد نتنياهو لمصر لم ينشر"معاريف" .29
ـــذي ذكـــره رئـــيس الـــوزراء  ذكـــرت دانـــة ســـومبيرل المراســـلة السياســـية لصـــحيفة معـــاريف أن الحـــديث ال
اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو حــول التهديــد الــذي نقلتــه إســرائيل إلــى مصــر بشــأن مهاجمــة المصــريين 

ألنــه لــم يكــن هنــاك  مســبقة،لــم يكــن معروفــا لــديهم بصــورة  2011ائيلية فــي القــاهرة عــام للســفارة اإلســر 
نقــاش فــي تفعيــل الخيــار العســكري اإلســرائيلي لتحريــر أفــراد طــاقم الســفارة اإلســرائيلية المحاصــرين فــي 

 قلب القاهرة.
ذي تحـدث لـم يـتم نشـر خطـاب نتنيـاهو الـ -وفـي سـلوك غريـب-وقالـت المراسـلة إن علـى غيـر العـادة 

فيه عن تهديد مصر على الموقع الرسمي للخارجيـة، رغـم أن العـادة جـرت بـأن يـتم نقـل كـل خطابـات 
نتنياهو باعتباره وزيرا للخارجية على موقع الوزارة وصفحتها على فيسـبوك، ناقلـة عـن مصـدر مسـؤول 

يتعلــق بتفعيـل خيــار  بـالوزارة أنهـا المــرة األولـى التـي يســمعون فيهـا بـأمر كهــذا ألنـه لـم يــتم طـرح نقـاش
 لهجوم إسرائيلي بمصر.

 11/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 وحدات خاصة أربع جديدة مؤلفة من الكوماندوزوحدة الجيش اإلسرائيلي:  .31

 2015أعطـى رئـيس األركـان اإلسـرائيلي، الجنـرال غـادي أيزنكـوت، أوامـر فـي شـهر تمـوز : عامر دكة
وحــدات خاصــة  4دوز"، وهــي وحــدة قتاليــة ممتــازة مؤلفــة مــن الســنة الماضــية، إلقامــة "وحــدة الكومانــ
وحـدة مجـالن، ريمـون، أغـوز، ودوفـدوفان. فـي كـانون األول  .ومخضرمة تعمل في الجيش اإلسرائيلي

أقيمـــت مراســـم االحتفـــاء بإنشـــاء الوحـــدة. لقـــد أوضـــحوا فـــي الجـــيش أن شـــارة الوحـــدة تعّبـــر عـــن  2015
ج إلـــى قـــدرة وصـــول الجـــيش إلـــى أي مكـــان تســـتدعي الحاجـــة طابعهـــا ومميزاتهـــا: يرمـــز الســـهم المـــزدو 

الوصول إليه، ويمثل سكين الكوماندوز القتال الميداني. إحدى وظـائف وحـدة الكومانـدوز الجديـدة فـي 
الجــيش اإلســرائيلي هــي تحييــد مســار الصــواريخ التــي يطلقهــا حــزب هللا تجــاه إســرائيل إذا مــا انــدلعت 

أنهــت هــذا األســبوع أول تــدريب عســكري لهــا، هــو تشــكيل وحــدة هــدف الوحــدة، التــي . الحــرب مجــددا
مختصـة فـي القتـال الميـداني وجهـا لوجـه ذات أهـداف مركبـة، فـي  –كوماندوز متاحـة، مسـتقلة ومرنـة 

 تنفيذ مداهمات بعيدة المدى وأن يكون لديها القدرة على العمل المستمر في عمق منطقة العدو.
التـي تعمـل مـع  –فرق خاصة في الجيش: فرقـة مجـالن  4لفة من كما ذكرنا فإن وحدة الكوماندوز مؤ 

وســائل خاصــة خلــف خطــوط العــدو، وحــدة المســتعربين، دوفــدوفان، التــي تعمــل بشــكل أساســي ضــد 
مطلوبين في الضفة الغربية، وحدة أغوز التي أقيمت باألساس في التسعينات لخوض حرب عصابات 
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مـــن جديـــد، كوحـــدة كومانـــدوز  2010قيمـــت فـــي عـــام ضـــد حـــزب هللا فـــي لبنـــان ووحـــدة ريمـــون، التـــي أ
 صحراوية لمواجهة تحديات داعش على الحدود المصرية وفي غزة.

ألــف صــاروخ وقذيفــة لــدى حــزب هللا وقوتهــا المــدمرة الهائلــة فــي  140فــي الحــرب القادمــة، مــع وجــود 
كومانـدوز مـن الوحـدات الداخل اإلسرائيلي، للمنشآت االستراتيجية والقواعد العسكرية، فسـتكون وحـدة ال

 األولى التي ستتحرك إلى عمق منطقة العدو من أجل تشويش عملية إطالق الصواريخ.
أيــام تتحــُد فيهــا  4أطِلــق علــى التــدريب األول للوحــدة الــذي اكتمــل هــذا األســبوع اســم "ليلــة الجســور": 

تـوازن العـدو،  الوحدات األربع الخاصة وتبذل جهود شن هجـوم واحـد. وهـي عمليـة تهـدف إلـى إخـالل
خالل تفعيل جهود مشتركة لشن الهجوم. تدربت وحدة الكوماندوز في غور األردن، ولكن من األرجح 

 أنها قد فكرت في حزب هللا، في المنطقة الشمالية.
ـــد اعتـــرف ضـــباط الوحـــدة الجديـــدة لإلعـــالم اإلســـرائيلي أن وســـائل القتـــال الخاصـــة بالوحـــدة تتمثـــل  لق

ا قــوات خاصــة، مؤلفــة مــن مقــاتلين خضــعوا إلــى تأهيــل هــام وطويــل ويمكــنهم بالمقــاتلين أنفســهم. إنهــ
مجابهة التحديات، وأيضا االرتجال الميداني، ولكنهم أيضا يتمتعون بمواهب عديدة نسبيا فـي مختلـف 

 الوسائل القتالية.
 11/5/2016، المصدر، إسرائيل

 
 نفحة الصحراويفي "زنزانة انفرادية" بسجن  معزولرائد صالح الشيخ الخطيب:  .31

األراضــي الفلســطينية قــال نائــب رئــيس الحركــة اإلســالمية فــي : األناضــول ،عــالء الريمــاوي - القــدس
، كمال الخطيب، إن رئيس الحركة رائد صالح، "معـزول فـي زنزانـة انفراديـة داخـل 1948المحتلة سنة 

ناضـول: "كـل مـا فـي تصـريح لأل ،وأضـاف الخطيـب سجن نفحة الصحراوي"، و"ُيمنـع التواصـل معـه".
فعلته إسرائيل تجاه الحركة اإلسالمية، واعتقال الشيخ، جـاء للضـغط علينـا فـي موقفنـا مـن الـدفاع عـن 
المسجد األقصى، حيث كان باإلمكان تفادي هذه المحن بغضنا الطرف عّما يجري في األقصى، وقد 

عـن األقصـى هـو الهـدف  وصلت لنا رسائل بذلك )لـم يـذكر مصـدرها(، لكـن قلناهـا ونقولهـا إن الـدفاع
 والغاية من وجودنا".

 12/5/2016 ،، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 اقتحام المسجد األقصى المبارك ونواصليالمستوطنون  .32

واصل المستوطنون المتطرفـون، أمـس، اقتحـام المسـجد األقصـى المبـارك، : نادية سعد الدين - انعمّ 
في حين تصـدى المصـلون لعـدوان المسـتوطنين  حتالل.من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات اال
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 إجراءاتهـــاوجوالتهـــا االســـتفزازية بهتافـــات التكبيـــر االحتجاجيـــة، بينمـــا واصـــلت قـــوات االحـــتالل فـــرض 
 المسجد. إلىالمشددة على دخول المصلين من الشبان والنساء واحتجزت بطاقاتهم خالل دخولهم 

 12/5/2016 ،الغد، عّمان
 
 عاماً  13حكم بالسجن وغرامة مالية على طفل عمره محكمة "عوفر" ت .33

أفــاد محــامي هيئــة شــؤون األســرى والمحــررين طــارق برغــوث بــأن محكمــة "عــوفر" العســكرية  :رام هللا
بحبس الطفل محمـد سـعيد شـحادة، لمـدة ثالثـة أشـهر ونصـف، وغرامـة ماليـة  اإلسرائيلية أصدرت قراراً 
رغوث إلى أن الطفـل شـحادة مـن مخـيم قلنـديا ولـم يتجـاوز وأشار المحامي ب ل.كبقيمة تسعة آالف شي

 ، وقدمت بحقه الئحة اتهام بمحاولة قتل وحيازة سكين.عاماً  13عمره 
واستنكرت هيئة شؤون األسـرى والمحـررين قـرار المحكمـة اإلسـرائيلية بإدانـة الطفـل شـحادة، مؤكـدة أن 

التــي تمــارس بحــق كــل الفلســطينيين، جهــاز القضــاء اإلســرائيلي هــو جــزء مــن منظومــة القتــل والــبطش 
وعلى رأسهم األطفـال القاصـرين الـذين شـنت تجـاههم السـلطات اإلسـرائيلية منـذ تشـرين األول/ أكتـوبر 

صـدار أحكـام تعسـفية باالعتقـال 2015 ، أبشع السياسات والممارسات اإلرهابية، من اعتقـال وتعـذيب وا 
 والحبس المنزلي وفرض غرامات مالية باهظة جدًا. 

 11/5/2016 ،لحياة الجديدة، رام هللاا
 
صابات خالل اقتحام كفر عقب اعتقال طبيبين بتهمة المسؤولية عن تفجير حزما .34  مواجهات وا 

"األيام"، وكاالت: اقتحمت قّوات االحتالل، صباح امس، بلدة كفر عقـب، جنـوب شـرقي رام  -القدس 
تالل، أسفرت عن إصابة شاّبين، وصـفت حدوث مواجهات بين مواطنين وقّوات االح إلىهللا، ما أدى 

 إحداهما بالخطيرة.
وشــهدت كفــر عقــب مواجهــات مــع قــّوات االحــتالل منــذ الليلــة قبــل الماضــية، حيــث انتشــرت وحــدات 

 راجلة من جنود االحتالل على طول المنطقة الواصلة بين قرية كفر عقب ومخّيم قلنديا. 
ن تتهمهما بالمسؤولية عـن تفجيـر العبـوات الناسـفة مس، طبيبيأاعتقلت قوات االحتالل،  ،مسأومساء 

كمـا اعتقلـت قـوات  التي أصابت ثالثة جنود مساء يوم الثالثاء، قـرب بلـدة حزمـا شـمال شـرقي القـدس.
االحتالل فجرًا الطبيب سامر عياد من سكان بلدة العيزرية القريبة من القدس، وفي سـاعات الصـباح، 

 هان من سكان بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.اعتقلت قوات خاصة الطبيب دجانة نب
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ونسـبت مصـادر  وقالت مصادر محلية، إن قوات االحتالل صـادرت السـيارة الخاصـة للطبيـب دجانـة.
أمنية اعتقال الطبيبـين لوحـدة مسـتعربين "دوفـدوفان"، حيـث اقتادتهمـا إلـى مدينـة القـدس، وتـولى جهـاز 

 ن."الشاباك" التحقيق مع المعتقلين االثني
من سكان بلـدة  مس، نبأ اعتقال وحدة مستعربين "دوفدوفان" عدداً أوأعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

حزما شمال القدس تتهمهم بالمسـؤولية عـن تفجيـر العبـوة الناسـفة التـي أصـابت ثالثـة جنـود مـن قـوات 
 لين.جهاز "الشاباك" تولى التحقيق مع المعتق أنوأضافت المصادر،  االحتالل بجروح.

مـس، حصـارها العسـكري لقريـة حزمـا أواصلت قوات كبيرة من جيش االحتالل صـباح  أخرىمن جهة 
وفرضـت قـوات االحـتالل  شمال شرقي القـدس المحتلـة، وسـط عمليـات دهـم واسـعة لمنـازل المـواطنين.

ية، علـى القريـة، ونصـبت الحـواجز والمتـاريس العسـكر  مشـدداً  منذ ساعات الليلة قبل الماضية، حصاراً 
مــا تســبب بأزمــة مروريــة خانقــة، أعاقــت وصــول الطلبــة والمــواطنين إلــى مدارســهم وجامعــاتهم ومراكــز 

 أعمالهم، علما أن حزما تربط شمال القدس والضفة بجنوبها، وبأريحا واألغوار.
 12/5/2016 ،األيام، رام هللا

 
 قوات االحتالل تقمع جنازة في مقبرة باب الرحمة شرقي المسجد األقصى .35

قمعــــت قــــوات االحــــتالل اإلســــرائيلي، مســــاء يــــوم  :ديــــاال جويحــــان ،الجديــــدة الحيــــاة- لقــــدس المحتلــــةا
األربعاء، عددًا من المـواطنين خـالل تشـييعهم لجثمـان الحاجـة أم أحمـد قـراعين فـي مقبـرة الرحمـة عنـد 

حـتالل وأفادت مراسلتنا في القدس أن مواجهات اندلعت مع قـوات اال السور الشرقي للمسجد األقصى.
في المكان، مضيفة أن االحتالل يمنع للمرة القانية المشيعيين من دفـن موتـاهم فـي المقبـرة، بحجـة أن 

مصــادر لســلطة الطبيعــة االحتالليــة، التــي اســتولت عليهــا قبــل نحــو عــام، ونصــبت  أراضــيهاجــزء مــن 
 المشـيعونوأفـاد  األسالك الشائكة حولهـا، ضـمن مخطـط إلقامـة حـدائق تلموديـة فـي المدينـة المقدسـة.

بان قـوات االحـتالل منعـتهم مـن دفـن المرحومـة قـراعين، وأن قـوات كبيـرة ومعـززة مـن جـيش االحـتالل 
 حضرت لمنع عملية الدفن، فيما تصدى لها الشبان بالتكبيرات والحجارة. 

 11/5/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 الغربية طوق أمني على الضفة .36

على مناطق  منياً أ طوقاً  األربعاءمس أ اإلسرائيليفرضت قوات االحتالل  :وكاالتوال ،الرأي –القدس 
 أغلقتقوات االحتالل  إناإلسرائيلية  اإلذاعةوقالت  الجمعة. الضفة الغربية يسري مفعوله صباح غداً 

جميع المعابر من قطاع غزة وعليه بحيث ال يسمح للفلسطينيين سـكان منـاطق الضـفة الغربيـة دخـول 
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الحكومـة اإلسـرائيلية فـي  أعمـالالطارئـة وشـريطة مصـادقة منسـق  اإلنسـانيةفي الحاالت  إال "إسرائيل"
 المناطق على ذلك.

 12/5/2016 ،الرأي، عّمان
 
 في اليوم األول لفتح معبر رفح مسافراً  433مغادرة  .37

حــافالت  7قالــت "هيئــة المعــابر والحــدود" التابعــة لــوزارة الداخليــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، إن  :غــزة
 ، غـــادرت معبـــر رفـــح البـــري، فـــي اليـــوم األول لفتحـــه مـــن قبـــل الســـلطات المصـــرية.مســـافراً  433تقـــّل 

، أن "من بين الحافالت المغادرة، اثنتـان 11/5/2016وأضافت الهيئة في بيان أصدرته مساء األربعاء 
"، مشـيرة إلـى مـن المرضـى سـيارات إسـعاف تقـل عـدداً  10ألصحاب الجوازات المصـرّية، كمـا غـادرت 

أن "المعبـــر أُغلـــق فـــي اتجـــاه المغـــادرة، ومـــا زال يعمـــل فـــي اتجـــاه واحـــد، أمـــام القـــادمين والعـــالقين فـــي 
ســيكون للحــافالت  12/5يــوم الخمــيس وأوضــحت الهيئــة أن حــق األولويــة للســفر  الجانــب المصــري".

.  المعادة، ومن ثم المسجلين في كشوفات السفر ليوم غدب
 11/5/2016 ،فلسطين أون الين

 
 االحتالل يواصل حرمان األسير أبو سيسي من الزيارة .38

تحرم سلطات االحتالل األسير ضرار موسى أبو سيسي من زيـارة عائلتـه منـذ اختطافـه مـن جمهوريـة 
وأشـــار نـــادي األســـير الفلســـطيني، أمـــس األربعـــاء، إلـــى أن إدارة  أوكرانيـــا واعتقالـــه قبـــل خمســـة أعـــوام.

ير أبو سيسـي انفراديـًا ألربـع سـنوات، وأنهـت عزلـه العـام الماضـي عقـب السجون كانت قد عزلت األس
 خطوات احتجاجية نّفذها األسرى.

 12/5/2016 ،السبيل، عّمان
 
 : األسير سامي جنازرة يعّلق إضرابه عن الطعام مؤقتاً يوماً  69بعد  .39

ام ســـامي رام هللا: أفـــادت هيئـــة شـــؤون األســـرى والمحـــررين، أمـــس، بـــأن األســـير المضـــرب عـــن الطعـــ
 اعتقاله اإلداري. يومًا على التوالي، ضدّ  69جنازرة، عّلق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر 

وقالت الهيئة، في بيان صحافي: إن األسير جنازرة علق إضرابه فـي انتظـار تقـديم النيابـة اإلسـرائيلية 
 اإلداري.الئحة اتهام بحقه خالل األيام المقبلة، أو االستمرار في اعتقاله 
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وكانت المحكمة العليا اإلسرائيلية قررت، أول من أمس، تأجيل النظـر فـي االلتمـاس المقـدم مـن فريـق 
قــرار االعتقــال اإلداري الصــادر بحــق األســير جنــازرة لألســبوع المقبــل؛ بذريعــة اســتكمال  الــدفاع ضــدّ 

 التحقيق معه وفحص إمكانية تقديم الئحة اتهام بحقه.
 12/5/2016 ،األيام، رام هللا

 
 هيئة األسرى تتقدم بالتماس لإلفراج المبكر عن األسير المضرب موقده .41

أفــاد مــدير الــدائرة القانونيــة فــي هيئــة شــؤون األســرى والمحــررين إيــاد  :علــي ســمودي - القــدس ،جنــين
عاجل للمحكمة اإلسرائيلية العليـا لطلـب اإلفـراج المبكـر عـن األسـير  بالتماسمسك، أن الهيئة تقدمت 

 سياســة اإلهمــال الطبــي، نظــراً  ور موقــده المــريض والمضــرب عــن الطعــام منــذ قرابــة الشــهر ضــدّ منصــ
ن حالة األسير موقدة أصبحت مأسـاوية بسـبب اإلضـراب إوقال المحامي مسك  لسوء حالته الصحية.

بـــإطالق ســـراحه وســـراح كافـــة األســـرى المرضـــى مـــن ذوي الحـــاالت الصـــحية  الـــذي يخوضـــه، مطالبـــاً 
تبـــرا أن إضـــرابه هـــو احتجـــاج علـــى اإلهمـــال الطبـــي واإلهمـــال السياســـي لوضـــع األســـرى الخطيـــرة، مع

 المرضى الذين يعيشون في وضع صعب للغاية.
 11/5/2016 ،القدس، القدس

 
 نقل أسير مضرب عن الطعام إلى عزل سجن عسقالن .41

 30صــي )نقلــت إدارة مصــلحة الســجون اإلســرائيلية األســير فــؤاد ربــاح شــكري عا: تحريــر قاســم بكــري
وأكـــدت  بئـــر الســـبع إلــى زنـــازين العـــزل االنفـــرادي فــي ســـجن عســـقالن.-عامــا(؛ مـــن عـــزل ســجن أيـــال

 إضـــرابه؛ أن "األســـير عاصـــي يواصـــل 10/5 الثالثـــاء يـــوممؤسســـة مهجـــة القـــدس للشـــهداء واألســـرى، 
 علــــى سياســــة االعتقــــال اإلداري بحقــــه". علــــى التــــوالي؛ احتجاجــــاً  37 المفتــــوح عــــن الطعــــام لليــــوم الـــــ

وأضافت أن "إدارة مصلحة السجون عزلت األسير عاصي فور إعالنه اإلضراب المفتوح عن الطعام؛ 
في سجن النقب إلى زنازين العزل االنفرادي قبل أن تنقله إلـى عـزل سـجن أيـال  3حيث نقلته من قسم 

 بئر السبع ومن ثم إلى عزل سجن عسقالن".
 11/5/2016 ،48عرب 

 
 ية يكشف تفاصيل مبادرة حل أزمة الكهرباء بغزةمدير شبكة المنظمات األهل .42

دعا مدير شبكة المنظمات األهلية أمجد الشوا إلـى تـوفير األجـواء اإليجابيـة لحـل أزمـة الكهربـاء  :غزة
بعــض تفاصــيل "المبــادرة" التــي طرحهــا، وبأنهــا "لــن تكــون بديلــة عــن أي جســم  فــي قطــاع غــزة، كاشــفاً 
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وصــف الشــوا فــي تصــريحب خــاص لـــ"المركز الفلســطيني لإلعــالم" و  آخــر، ولــن تســهم بتعزيــز االنقســام".
( ترحيـــب حركـــة حمـــاس بالمبـــادرة بــــ"الخطوة اإليجابيـــة"، معبـــرًا عـــن أملـــه بـــأن تتكلـــل 5-11األربعـــاء )

 المبادرة بموافقة مختلف األطراف.
 وأشـار مــدير شـبكة المنظمــات األهليــة إلـى أّن مبادرتــه كانـت شخصــية "طرحهــا علـى بعــض األطــراف
المختلفة لحل أزمة الكهرباء في غزة، والتخفيف من تداعياتها على أبناء الشعب الفلسـطيني"، وأوضـح 
أّن المبــادرة القــت دعمــًا مــن قطاعــات مختلفــة مــن المجتمــع الفلســطيني ومــن بعــض القــوى السياســية، 

ول طبيعـة اللجنـة وحـ مؤّكدًا أّنها "ليست بديلة عن األجسام الرسمية الموجودة كسلطة الطاقة وغيرهـا".
المقترحة كشـف الشـوا عـن أن الفكـرة تقـوم علـى: "تشـكيل هيئـة وطنيـة بتوافـقب وطنـي، ذات طـابع فنـي 
مهنـي إداري، تضـع خطـة ذات بـدائل مـن أجـل النهــوض بواقـع الكهربـاء فـي قطـاع غـزة علـى مختلــف 

نافيـــا أن تعـــزز وشـــدد الشـــوا علـــى ضـــرورة أن تقـــوم هـــذه الهيئـــة بالتنســـيق مـــع الســـلطة،  المســـتويات".
االنقســام، الفتــًا إلــى أّن المطلــوب مــن أجــل إنجــاح الخطــة؛ تــوفير األجــواء إلنجاحهــا مــن خــالل وقــف 

وأضـاف: "هـذه ليسـت المبـادرة األولـى ولـن  التراشق اإلعالمي، ودعمها بخطوات جديـة علـى األرض.
، متابعــًا: "وقــد تكــون األخيــرة، وهــي مســعى مــن أجــل النهــوض بــالموقف الــوطني تجــاه قضــايا النــاس"

بــدأنا بالفعــل بالتشــاور مــع الكثيــر مــن الخبــراء والجهــات للــدفع بهــذه المبــادرة مــن أجــل التنفيــذ، وهــي ال 
 زالت بالخطوط العريضة، وسنبدأ بشكل سريع لوضع تفاصيل هذه الخطة".

 11/5/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 دراسة إسرائيلية ترصد نقص البنى التحتية بالقدس .43

أكدت دراسة إسرائيلية أن األحياء العربيـة فـي القـدس تفتقـر للعديـد مـن مقومـات البنـى التحتيـة : القدس
والخــدمات االجتماعيــة، ممــا يتطلــب مــن أطــراف الصــراع والمجتمــع الــدولي التنبــه لهــذه االحتياجــات، 

أورشـليم ألبحـاث "معهـد  وأوضحت الدراسـة التـي أصـدرها مـؤخراً  ومحاولة تلبيتها للسكان الفلسطينيين.
إسرائيل"، وأعدها باحثون إسرائيليون وعرب، أن المعطيات األساسية للدراسة استندت للجهاز المركزي 

 لإلحصاء اإلسرائيلي وبلدية القدس اإلسرائيلية، ومؤسسة التأمين الوطني.
ء لكنها أشارت إلى نقص واضح في حجم ونوعية المعلومات التي حصلوا عليها حـول ظـروف األحيـا

العربية في القـدس، ألن العـاملين فـي المؤسسـات اإلسـرائيلية ال يقومـون بزيـارات دوريـة لتلـك األحيـاء، 
 أسوة بغيرها من األحياء اليهودية وال يتفقدون احتياجاتها.
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وجاءت الدراسة ضمن سلسلة تناولت أحـوال المعيشـة فـي أحيـاء القـدس العربيـة، وهـي: بـاب السـاهرة، 
جراح، الطور، سلوان، العيسوية، شعفاط، بيت حنينا، صور بـاهر، بيـت صـفافا، وادي الجوز، الشيخ 

 السواحرة العربية، جبل المكبر، رأس العامود، كفر عقب.
وتطــرق البــاحثون إلــى عينــة مــن المشــاكل المزمنــة التــي تعانيهــا األحيــاء العربيــة فــي القــدس، كوجــود 

لمين، مثل مقبرة اليوسفية المخصصة لـدفن الصـحابة مواقع تجارية قرب المعالم التاريخية الدينية للمس
وتشـير الدراسـة لخالفـات حـادة بـين المقدسـيين  ومنهم شداد بين أوس األنصاري وعبادة بـن الصـامت.

وسلطات ا ثار اإلسرائيلية، التي تنوي إقامة الحدائق الوطنية على أماكن يعدها الفلسطينيون أراضـي 
 22سرائيلية إقامـة حـي جـامعي تـابع لجامعـة القـدس علـى مسـاحة وقف، تزامنا مع رفض السلطات اإل

 دونما، بحجة أن هذه المساحة مخصصة إلقامة حديقة وطنية.
وختمت الدراسة استعراضها لمشاكل األحياء العربيـة فـي القـدس، بتقـديم معاينـة لمـا عـدتها فجـوة كبيـرة 

 التي تقرها الجهات اإلسرائيلية.بين حاجيات الفلسطينيين لمزيد من الوحدات السكنية، والخطط 
 10/5/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 إمعان في زيادة البطالة مهندساً  120 االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين: فصل األونروا لـ .44

قال رئيس االتحاد العام لنقابـات عمـال فلسـطين سـامي العمصـي، يـوم األربعـاء، إن إقـدام وكالـة  :غزة
هـو إمعــان فـي سياســة التضـييق علــى أبنـاء الشــعب الفلسـطيني فــي  مهندســاً  120األونـروا علــى فصـل 

معـــان فـــي زيـــادة نســـبة البطالـــة. واعتبـــر العمصـــي فـــي تصـــريح لـــه القـــرار غيـــر إنســـاني  قطـــاع غـــزة وا 
ومخالف لألعراف الدولية وقوانين العمل في فلسطين، وعدن ذلك تآمرا سياسيا على الشعب الفلسـطيني 

 ن دخلهم".أسرة م 120"يحرم 
 11/5/2016 ،القدس، القدس

 
 طلق فعاليات مواجهة النكبة المستمرةتالشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين  .45

 صــــحفياً  ، مــــؤتمراً 1/5/2016 األحــــديــــوم  ،عقـــدت الشــــبكة العالميــــة لالجئــــين والمهجــــرين الفلســـطينيين
ـــل المـــؤ  إلطـــالق تمر، الـــذي حضـــره مـــا يزيـــد عـــن مئتـــي فعاليـــات مواجهـــة النكبـــة المســـتمرة. وقـــد تخل

والتنصـل مـن كـل  أوسـلوعـن فشـل سـالم  بـاإلعالنشخص، توجيه رسالة للقيـادة الفلسـطينية للمطالبـة 
انتخابـــات للمجلـــس الـــوطني  بـــإجراء، والمطالبـــة األرضمـــا تمخـــض عنـــه مـــن اتفاقيـــات ووقـــائع علـــى 

 إلـى باإلضـافةينية في كـل مكـان، الفلسطيني بما يضمن حق المشاركة والتمثيل لكل فلسطيني وفلسط
، وأخيــراً وســحب االســتثمارات منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا.  "إســرائيل"المطالبــة بتبنــي حملــة مقاطعــة 
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التصـريحات التـي ال تؤكـد بوضـوح علـى كامـل  إطـالقطالبت الرسالة القيادة الفلسطينية بالتوقف عن 
 تقرير المصير. حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف ال سيما حق العودة و 

  1/5/2016 ،المركز الفلسطيني )بديل(
  
 يحيون اليوم ذكرى النكبة 1948فلسطينيو  .46

لنكبة شعبهم، في ذات اليوم الذي  68اليوم الذكرى الـ  48يحيي فلسطينيو : برهوم جرايسي - الناصرة
وينتشــر عشــرات  ، ذكــرى قيامهــا، وهــذا تحــت شــعار "يــوم اســتقاللهم يــوم نكبتنــا"،"إســرائيل"تحيــي فيــه 

عنــد أنقــاض العديــد مــن القــرى المــدّمرة، بينمــا المســيرة المركزيــة ســتقام بعــد ظهــر  48آالف فلســطينيو 
اليوم في صحراء النقب في منطقة "وادي ُزبالة"، وهي إحدى ابرز قرى النقب التي دمرتها العصـابات 

 .1948الصهيونية في العام 
ـــا لفلســـطينيي  نكبـــة شـــعبنا  إحيـــاءأوســـع مشـــاركة فـــي نشـــاطات  إلـــى، 48ودعـــت لجنـــة المتابعـــة العلي

المقبــل، وبشــكل خــاص، المشــاركة الواســعة بشــكل  األيــامالفلســطيني، التــي ســتبدأ اليــوم وتســتمر فــي 
خاص فـي المسـيرة الوحدويـة الكبـرى فـي منطقـة وادي ُزبالـة فـي صـحراء النقـب، التـي دعـت لهـا لجنـة 

  لمتابعة العليا.الدفاع عن حقوق المهّجرين، وبدعم لجنة ا
 12/5/2016 ،الغد، عّمان

 
 1948مؤرخ إسرائيلي يكشف كيف باشرت قيادة الحركة الصهيونية في سرقة أراضي النقب عام  .47

شرعت في سرقة أراضي البـدو فـي النقـب  "إسرائيل"وديع عواودة: يؤكد باحث إسرائيلي أن  –الناصرة 
يه اإلسرائيليون "يوم االستقالل" الذي يصـادف اليـوم التي تتزامن ذكراها مع ما يطلق عل 48غداة نكبة 

الخمــيس. ويوضــح المــؤرخ المحاضــر فــي جامعــة تــل أبيــب د. غــادي الغــازي أن ســرقة أراضــي النقــب 
أراضـي الفلسـطينيين بواسـطة  "إسـرائيل"سـرقت  . ورسـمياً 1954إلـى  1948تمت باألسـاس بـين األعـوام 

الــذي اســتولى علــى أراضــي الالجئــين، وقــانون  1950لعــام  قــانونين مركــزيين: قــانون "أمــالك الغــائبين"
 ، الذي سمح بمصادرة غالبية األراضي لمن نجحوا بالبقاء في البالد.1953استمالك األراضي لعام 

بيــد أن عمليــات الســلب هــذه لــم تســتكمل ألن أهــالي النقــب العــرب صــمموا علــى التمســك بالقليــل الــذي 
داد لمكابدة معاناة مستمرة في قرى غير معترف بها لقـاء الحفـاظ تبقى من أراضيهم، وكانوا على استع

على أراضيهم. وفي حين يعيش هؤالء بظل هدم البيوت اليومي، في ضائقة مستمرة، فجل مـا تحـاول 
 .1948القيام به في السنوات األخيرة هو محاولة استكمال ما شرعت به في  "إسرائيل"

 12/5/2016 ،القدس العربي، لندن
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 والمواطنة المنقوصة 1948 فلسطينيو الـر: تقري .48

ابتالًء للشعب الفلسطيني علـى جميـع المسـتويات،  1948شكلت النكبة الفلسطينية سنة : حسن مواسي
الفرديـــة والجماعيـــة، وبمـــا يتصـــل بمؤّسســـاته االجتماعيـــة والثقافيـــة والسياســـية وخســـارة وطنـــه باحتاللـــه 

اء العـــالم أعـــادوا رســـم معالمـــه مـــن جديـــد، بحيـــث تـــتالءم وتوطينـــه بمهـــاجرين أتـــوا إليـــه مـــن شـــّتى أنحـــ
 48وأهـدافهم األيديولوجيـة ومفـاهيمهم السياسـية والثقافيـة وتخـدم مصـالحهم االقتصـادية. وأدت حـرب الـــ

قريـــة ومدينـــة فلســـطينية، ولـــم يبـــق مـــن الســـكان الفلســـطينيين، وهـــم  570إلـــى هـــدم وتشـــريد أكثـــر مـــن 
 إلى خارج البالد. %80ن، فيما تم تهجير من نسبة السكا %20األصليون، سوى 

 
 جذب يهود العالم

سعت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة إلى جذب يهود العالم إلى فلسطين لفـرض تفـوق سـكاني مطلـق 
 1948على العـرب، وكانـت الفتـرات الذهبيـة للهجـرة اليهوديـة إلـى فلسـطين خـالل األعـوام الممتـدة بـين 

مـــن إجمـــالي زيـــادة  %69(، شـــكلت الهجـــرة اليهوديـــة نحـــو 1960-1948) ، ففـــي الفتـــرة األولـــى2002و
، وفـــي 1981-1972خـــالل الفتــرة  %21,5، و1971-1961خـــالل الفتــرة  %45الســكان، لكنهـــا تتعــدى 

مســجلة أدنــى نســبة، لكــن مــع انهيــار دول االتحــاد الســوفيتي الســابق  %7,5بلغــت  1989-1983الفتــرة 
جرة اليهود السـوفيات تسـجل تصـاعدا باتجـاه فلسـطين المحتلـة، وقـد بدأت أرقام ه 1990في بداية عام 

مـن إجمـالي الزيـادة  %65نحـو مليـون يهـودي، وسـاهمت بـأكثر مـن  1995-1990وصل خـالل الفتـرة 
 اليهودية خالل الفترة المذكورة.

 
 التهويد.. الجليل نموذجاً 

اعها مــع الفلســطينيين، وقــد أدت الصــهيونية فــي صــر  لالســتراتيجيةشــكلت عمليــة التهويــد حجــر الزاويــة 
قريـــة وبلـــدة أكبرهـــا  50قريـــة عربيـــة فـــي الجليــل، ولـــم يبـــق ســوى  127إلـــى هـــدم وتهجيــر  1948حــرب 

 ألف نسمة. 15الناصرة التي وصل عدد سكانها آنذاك إلى 
وعلــى الــرغم مــن انخفــاض عــدد القــرى العربيــة والســكان العــرب، أال أن كثافــات ســكانية عاليــة للعــرب 

ي بعـض منـاطق الجليـل مثـل منطقـة الناصـرة، مـرج الشـاغور، مـرج سـخنين يغـرب الجليـل فـي بقيت ف
 منطقة شفاعمرو وطمرة.

بزيـادة االسـتيطان اليهـودي فـي المنـاطق الحدوديـة، مثـل النقـب  1948اهتمت الحكومة اإلسرائيلية بعد 
 3ســــوى  1943الــــذي كــــان خاليــــا تقريبــــا مــــن الســــكان اليهــــود، حيــــث لــــم يكــــن فــــي النقــــب حتــــى عــــام 
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مســتوطنات يهوديــة. أمــا فــي الجليــل فأقيمــت قــرى زراعيــة مثــل "يعــرا" و"شــوميرا" و"افيفــيم" و"دوفيــف" 
 وغيرها.

كانــت أهــداف التخطــيط االســتيطاني فــي هــذه الفتــرة اســتيطان منــاطق الحــدود، نشــر مســتوطنات علــى 
التـي تركهـا أصـحابها، كـذلك طول خط الحدود، وتوجيه القادمين الجـدد مـن اليهـود إلـى القـرى العربيـة 

المتروكــة فــي الجليــل، التــي تحولــت ألرض الدولــة فــي القــرى العربيــة المهجــرة أو  األراضــياستصــالح 
 بجوارها مثل سعسع ودير القاسي وتربيخا وميرون وغيرها.

في سـنوات الخمسـين والسـتين مـن القـرن الماضـي أقامـت السـلطات اإلسـرائيلية مـدن التطـوير ككريـات 
)الخالصــة(، نتســيرت علييــت، مجــدال هعيمــق )المجيــدل(، شــلومي، معلــوت وحتســور. إضــافة شــمونة 

 إلى تعبئة كل من صفد وطبريا وعكا والسكان اليهود بعد أن تركها العرب.
لكــن علــى الـــرغم مــن برنــامة االســـتيطان الــذي كــان هدفـــه زيــادة نســبة الســـكان اليهــود والمســـتوطنات 

يشكلون غالبية في مركـز الجليـل وبقيـت لهـم السـيطرة اإلقليميـة علـى  اليهودية في الجليل، بقي العرب
 األرض.

وضعت الحكومة اإلسرائيلية خططا وبرامة استيطانية جديـدة فـي الجليـل لرفـع  60في بداية سنوات الـ 
نسبة السكان اليهود واإلقامة عشـرات المسـتوطنات اليهوديـة الجديـدة )اسـتيطان إقليمـي( كـان ذلـك فـي 

ليــل األعلــى قــرب الحــدود مــع لبنــان، وفــي منطقــة "التــيفن" بــين كســرى ويركــا غــرب الجليــل وســط الج
والركــود  1967األعلــى، أال انــه لــم يكتمــل تنفيــذ هــذا المشــروع االســتيطاني، بســبب نشــوب حــرب ســنة 

. المســــــتوطنات التــــــي أقيمــــــت فــــــي حينــــــه كانــــــت 1967-1965االقتصــــــادي الــــــذي ســــــاد آنــــــذاك بــــــين 
 .1964ة "شتوال"، "نطوعا"، "زرعيت"، "بيرانيت"، "حازون" ومدينة "كرمئيل " سنة المستوطنات الحدودي

 
 معاناة مستمرة

مهـــاجرين خـــارج  إلـــىألـــف فلســـطيني  635وفـــي ظـــل الظـــروف السياســـية التـــي واكبـــت النكبـــة، تحـــول 
ألــف فلســطيني فقــط تحــت الحكــم اإلســرائيلي أطلــق علــيهم اســم فلســطينيي  156بلــدهم، ولــم يبــق ســوي 

مـع معـاملتهم كمـواطنين  1948، حيث تم إعطاؤهم الجنسية اإلسرائيلية بعد قيام دولة إسـرائيل عـام 48
من الدرجة الثانية، ولم تمنحهم الحقوق التي تمنحها للمواطنين اليهود األشكناز والسفارديم، وقد تركـز 

، والمدن المختلطـة. في أربع مناطق جغرافية رئيسية وهي الجليل، المثلث، النقب 48وجود فلسطينيي 
مليـون نسـمة،  1,648حـوالي  إلـىإضافة إلى بعـض المـدن مثـل يافـا وحيفـا وعكـا ليصـل عـددهم اليـوم 

 ."إسرائيل"من سكان  %20أي ما نسبة 
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منذ نشأة إسرائيل وحتى يومنا هذا إلى سياسة اضـطهاد وتـرويض مبرمجـة  48 ويتعرض فلسطينيي الـ
جتماعيــة واالقتصــادية والسياســية والثقافيــة، وعلــى الــرغم مــن أن شــملت جميــع المجــاالت الحياتيــة، اال

مــن مجمــوع الســكان فــي إســرائيل إال أنهــم مــا زالــوا مغيبــين ومهمشــين،  %20العــرب يشــكلون نســبة الـــ
وبعيدين كل البعد عن التأثير في السياسة اإلسرائيلية وفي مراكز اتخاذ القرارات التي تتعلـق بوضـعهم 

 ."إسرائيل"في 
وسلخهم عن محيطهم العربـي  48فلسطينيي  علىلما عمدت الحكومات اإلسرائيلية إلى التضييق ولطا

المشاركة السياسية الفاعلة  48واإلسالمي من خالل سياسات ممنهجة. ولم تسمح إسرائيل لفلسطينيي 
 علـىإال التصويت فقط، واعتبرت حقوق المواطنـة والمسـاواة لهـم دربـا مـن دروب الـوهم، والتـي امتـدت 

مدي أكثر من نصـف قـرن فـي درب التيـه والتظليـل، ودأبـت الحكومـات اإلسـرائيلية علـي سـلب العـرب 
 حقوقهم ومكونات وجودهم.
ثــــالث مشــــاكل أساســــية: الضــــائقة الســــكنية الحــــادة؛ أوضــــاع التعلــــيم  48 واليــــوم يواجــــه فلســــطينيو الـــــ

لفقــر وخاصــة آفــة المخــدرات والجريمــة المتــدهورة؛ اتســاع دائــرة ا فــات االجتماعيــة التــي ترافــق أحيــاء ا
 المنظمة. 

 12/5/2016 ،المستقبل، بيروت
 
 إهانة نتنياهو للمجلس العسكري ببلعمصريون يتهمون السيسي  .49

وصف سياسيون وا عالميون مصريون، بينهم مؤيدون لرئيس االنقالب عبد : حسن شراقي - القاهرة
سرائيل، بنيامين نتنياهو، الثالثاء، بأنه هدند الفتاح السيسي، رد فعله على تصريحات رئيس وزراء إ

أيلول/  9المجلس العسكري بإرسال قوة إلى القاهرة، حينما تعرضت سفارة تل أبيب لالقتحام، في 
، بأنه ابتالع إلهانة موجهة للمجلس العسكري، الذي كان يحكم مصر، والسيسي كان 2011سبتمبر 

 أحد أفراده آنذاك.
الخارجية المصرية تعمندت عدم الرد على تلك التصريحات، على الرغم من  والحظ أولئك أن وزارة

مطالبة سياسيين وا عالميين مصريين لها بالرد، وأن الوزارة ال تترك شاردة وال واردة من التصريحات 
األجنبية بشأن مصر، حتى لو كانت من مسؤول درجة ثانية في وزارة الخارجية التركية، إال وعلقت 

 ا، وبقوة.عليها فور 
وأبدوا دهشتهم من حالة الصمت التي رانت على الموقف الرسمي المصري تجاه إهانة نتنياهو التي 
رأوا أنها تالمس السيسي، على الرغم من أن أي مصري يضبط متلبسا بشبهة إهانته يتم إلقاء القبض 

صدار األحكام المشددة بحقه، مشيرين في هذا الصدد إلى اعتقال أفراد الفرقة الموسيقية  عليه فورا، وا 
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المعروفة باسم فرقة "أطفال الشوارع"، وتوجيه النيابة العامة المصرية االتهامات إلى أفرادها، الثالثاء، 
 بإهانة السيسي.

 الخارجية: لم نكن على علم
 ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد قوله إن "الوزارة لم

 تكن على علم بأي مناقشة إسرائيلية داخلية من هذا النوع حينها".
واكتفى أبو زيد بهذا النفي المقتضب، متجنبا التعليق على تصريحات نتنياهو، وقائال إن الحكومة 
المصرية تتحمل مسؤولية تقديم الحماية ألي بعثة دبلوماسية أجنبية على األراضي المصرية بموجب 

نها ستواصل القيام بذلك، على حد قوله.التزاماتها الدولي  ة، وا 
وفي المقابل، نشرت صفحة بنيامين نتنياهو عبر موقع "تويتر"، ما سمته بـ"توضيح" لتصريحاته، نقال 
عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية، جاء فيه: "حول الهجوم على سفارتنا بالقاهرة، كانت النية القيام 

 ية الجانب".بعمليات منسقة، وليس بعملية أحاد
وتابعت التغريدة: "يسرنا أنه لم يكن هناك حاجة لذلك، ونشكر الجيش المصري الذي تعامل مع 

 األزمة بشكل يتحلى بالمسؤولية، وحل المشكلة".
"رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يثمن العالقات مع مصر ومعاهدة السالم  واختتمت التغريدة بالقول:

 استقرار المنطقة".معها تعتبر عنصرا مهما في 
 رأي المراقبين

رأى مراقبون مصريون وعرب أن هذا التعديل يأتي على طريقة المثل المصري: "جه يكحلها عماها"، 
ن حاول تخفيف حدة التهديد ذلك التهديد  ألنه أكد صحة التهديد اإلسرائيلي، وأعاد تثبيت الواقعة، وا 

 وليس بعملية أحادية الجانب". بالقول إنه "كانت النية القيام بعمليات منسقة،
وأضافوا أنه كان يجب على السلطات المصرية توضيح أن تهديد نتنياهو بإرسال قوة عسكرية إلى 
القاهرة هو في أفضل األحوال ادعاء فارل، وفي أسوأ األحوال تعبير عن فزع أصابه، إذ من يجرؤ 

د قليل من أفراد السفارة، من دون أن يتهم حينها على إرسال قوة إسرائيلية إلى قلب القاهرة إلنقاذ عد
 بالجنون.

 -ومن جهته، كتب محرر الشؤون الدبلوماسية بإذاعة "صوت إسرائيل"، شيمون أران، على "تويتر" 
قوله: "ليت نتنياهو لم يتحدث عن أي  -نقال عن مصدر حضر عملية اإلجالء، لم يذكر اسمه 

 الرد على اتصاالت نتنياهو الهاتفية".عمل عسكري.. المشير محمد حسين طنطاوي رفض 
وأضاف المصدر، بحسب أران، أن الرئيس األمريكي باراك أوباما، هو من توجه بالطلب إلى 

 طنطاوي، الذي استجاب له، وأرسل قوات خاصة لتنفيذ عملية اإلجالء.
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وباما، مارسا وأكد أران أن السفيرة األمريكية بالقاهرة آنذاك، آن باترسون، والرئيس األمريكي، أ
 90دبلوماسيين ونحو  6ضغوطا كبيرة على وزير الدفاع، المشير طنطاوي، وهو ما أدى إلى إجالء 

 شخصا من عائالت الدبلوماسيين اإلسرائيليين.
 11/5/2016، "21موقع "عربي 

 
 لواليات المتحدةلمصلحة عليا لنا و  السيسيتقدير إسرائيلي: لهذا يمثل  .51

مركز أبحاث إسرائيلي رائد على بلورة استراتيجية أمريكية إسرائيلية  حثّ : صالح النعامي -غزة
 مشتركة، لضمان بقاء نظامي الحكم في كل من مصر واألردن. 

وفي دراسة نشرها األربعاء على موقعه، اعتبر "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي، أن "تأمين 
 ن إسرائيل والواليات المتحدة".استقرار" نظام حكم السيسي يمثل "مصلحة عليا لكل م

واعتبرت الدراسة التي أعّدها الجنرال أودي ديكل، والدكتورة كرميت فيليبتس، أن أهمية ضمان 
استقرار نظام السيسي لكل من تل أبيب وواشنطن، "تكمن في أنه يمثل بوليصة تأمين تحافظ على 

املة على التنظيمات الجهادية، ويمنع اتفاق السالم بين إسرائيل ومصر، عالوة على أنه يشن حربا ش
 وصول السالح إلى قطاع غزة".

وأضافت الدراسة أن "على إسرائيل والواليات المتحدة تقديم مساعدات مباشرة لحكومة السيسي، 
ويتوجب مساعدتها على ممارسة الحكم، ودعوة األوروبيين لالنضمام إلى الجهد األمريكي اإلسرائيلي 

 لحكم الحالي".الهادف للحفاظ على ا
وحّثت الدراسة على تخصيص مساعدات عسكرية واستخبارية لمساعدة نظام السيسي على "إغالق 

 حدود مصر بإحكام، باإلضافة إلى مساعدته للتعامل بشكل حازم وناجع مع بدو سيناء".
وفي ما يتعلق باألردن، فقد شددت الدراسة على أن استقرار نظام الحكم في عمان يعد "مصلحة 
عليا" لكل من واشنطن وتل أبيب، واصفة هذا النظام بأنه "عامل استقرار إقليمي مهم، وحليف أمين 

 وموثوق به، لكل من إسرائيل والواليات المتحدة".
مليون الجئ  1.5وحّذرت الدراسة من خطورة تدهور األوضاع االقتصادية في األردن في ظل وجود 

 ظيم الدولة يهدد النظام من الشرق والشمال.من سوريا والعراق؛ محذرة من أن خطر تن
وأوصت الدراسة بشكل عام، بتعزيز التعاون مع الدول العربية "المعتدلة بسبب قائمة المصالح 

 المشتركة معها".
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وأشارت الدراسة إلى أن قائمة المصالح المشتركة تضم "الحرب على الحركات الجهادية، ومواجهة 
تل أبيب على عدم التردد في تزويد هذه الدول بالمعلومات  عمليات التهريب وغيرها"، وحثت

 االستخبارية والتقنيات العسكرية، لمساعدتها على تحقيق أهدافها.
 11/5/2016، "21موقع "عربي 

 
 التخلص من حماس بالتعاون مع السيسي بحثوزير إسرائيلي سابق: يجب  .51

ينز، إن نظام السيسي يمكن أن "يلعب دورا قال وزير الخارجية والحرب اإلسرائيلي األسبق، موشيه أر 
 مهما وأساسيا في مساعدة إسرائيل على التعاطي مع معضلة قطاع غزة".

ودعا أرينز، الذي ينتمي لحزب "الليكود" اليميني المتطرف، في مقال نشره موقع صحيفة "هآرتس" 
اتخاذها للتخلص من حكم  الثالثاء، حكومة نتنياهو، إلى "التشاور" مع السيسي حول ا ليات الواجب

 حماس، "دون أن تتأثر إسرائيل سلبا بذلك".
وأضاف أرينز أن "إسرائيل في ورطة، فهي ال يمكنها رفع الحصار عن غزة، حيث إن هذا يفيد 
حماس، وفي الوقت ذاته، فإن استمرار الحصار سيفضي إلى انفجار مواجهة جديدة، إلى جانب 

اط حكم حماس، على اعتبار أنه ال توجد جهة مسؤولة يمكن أن ذلك، فإن إسرائيل ال يمكنها إسق
 تحل مكانه".

ويرى أرينز وجوب التباحث مع السيسي للعثور على طرف "مسؤول" يمكن أن يحل محل حكم 
 "حماس" في حال تم إسقاطه.

 11/5/2016، "21موقع "عربي 
 
 دعوى تطالب بإدراج حماس منظمة إرهابية اليوم فيالحكم : القاهرة .52

تصدر محكمة القاهرة لألمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار شريف سالمة، ي: كريم صبح
الدعوى القضائية المطالبة بإدراج حركة حماس  فيوسكرتارية هيثم فريد، اليوم الخميس، حكمها 
 إليها.  ينتميعضو  أيكمنظمة إرهابية، وحظر نشاطها والقبض على 

جميع مما ال يدعى مجااًل للشك أن حركة حماس منظمة إرهابية تخطط وقال مقيم الدعوى "تبين لل
عبد الغفار  مجديمصر، وهو ما تأكد بعدما أعلن وزير الداخلية اللواء  فيلتنفيذ العمليات اإلرهابية 

حادث اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، وذلك من خالل سفر أعضاء الخلية  فيتورطهم 
للحادث االغتيال إلى قطاع غزة، وتدريبهم على تفخيخ السيارات، والتخطيط الغتيال  اإلرهابية المنفذة
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 الذيمخابرات حركة حماس هو  فياعترافاتهم بأن ضابط  فيالنائب العام، وهو ما أكده المتهمون 
 تولى تدريبهم". 

شئون  في، أن حركة حماس دأبت على التدخل 2016لسنة  764حملت رقم  التيدعواه  فيوأضاف 
العديد من العمليات اإلرهابية مثل اقتحام السجون، واغتيال رجال الشرطة  فيمصر وتورطها 

 سيناء، وانتمائها وتضامنها مع جماعة اإلخوان اإلرهابية. فيوالجيش 
 12/5/2016، اليوم السابع، القاهرة

 
 إسرائيليةتنفي منح تصاريح إلقـامـة فعـاليـات  األردنية السياحةوزارة  .53

الوزارة لم تمنح أي تصريح  أنأكد وزير السياحة وا ثار نايف الفايز : عبد الهادي نيفين -ان عم
حول  أثيرفي المملكة بكافة محافظاتها، ومواقعها السياحية واألثرية، نافيا ما  إسرائيليةإلقامة فعاليات 

 رسمية وترخيص. إجراءاتفعاليات من هذا القبيل من خالل  إقامة
في تصريح خاص لـ"الدستور" أن اإلسرائيليين يدخلون المملكة فهناك اتفاقية سالم معهم،  وبين الفايز

( يحملون جوازات سفر إسرائيلية، مشيرا إلى حضورهم لغايات السياحة وهذا 48إضافة إلى أن عرب )
وهذا  أو احتفاالت أو فعاليات مطلقا، إسرائيليةأمر موجود لكن الوزارة لم تمنح تصريح ألي مناسبة 

 أمر نشدد عليه فلم يحدث أن منحنا رسميا مثل هذه التصاريح.
وبين الفايز أنه يمكن إقامة أي فعالية ولكن بصورة شخصية من قبل السياح، وتكون فردية، لكن 

، الفتا إلى أن األعداد الكبيرة تردنا من عرب إجراءاتاألمر لم يحدث رسميا مطلقا بأي تصاريح أو 
 أوفعاليات  إقامةحتى هؤالء لم يتم منحهم  اإلسرائيليةفهم يحملون الجنسية  يليينإسرائ( وليسوا 48)

 احتفاالت.
 12/5/2016، الدستور، عّمان

 
 العودة ندوة في المهندسين وربيعانتفاضة القدس  :عّمان .54

فلسطين والقدس في نقابة المهندسين  ألجلأكد المشاركون في الفعاليات التي تقيمها لجنة مهندسون 
والمعراج أن حق العودة وقضية القدس قضايا جوهرية متصلة ال  اإلسراءفي ذكرى النكبة وذكرى 

 تنفك عن بعضها.
ضمن الفعاليات بعنوان " انتفاضة القدس ربيع العودة " وحضرها  أقيمتجاء ذلك في الندوة التي 

 ةوالمعراج والنكبة ومشاهد حية من النكب اإلسراءمهتمون ومختصون تحدثوا في 



 
 
 
 

 

 38 ص                                              3931 العدد:        12/5/2016 الخميس التاريخ: 
  

فلسطين والقدس أن القضية الفلسطينية قضية  ألجلوقال المهندس بدر ناصر رئيس لجنة مهندسون 
جهود اللجنة المبذولة  إلىعملها الوطني مشيرا  إطارالمركزية وأنها موضع اهتمام النقابة في  األمة

 .وحق العودة واألسرىفي قضية القدس 
كانت جريمة تطهير عرقي منظمة على  إن النكبةالمختص في القضية الفلسطينية كاظم عايش قال 

مظاهر النكبة ما زالت مستمرة من خالل استمرار  أنيد الصهاينة لم يشهد التاريخ لها مثيال مؤكدا 
 القتل والتهجير والتهويد والتزوير للتراث ومحاوالت طمس الهوية.

القوة  أسباببد من توفير وال  األخرىحق العودة هو الحق الذي يدعم كل الحقوق  أنوأكد عايش 
 ألصحابه.ليعود الحق 

 12/5/2016، ، عّمانالسبيل
 
 قطر الخيرية تطلق حملة "األقصى قلب العالم" .55

نظم مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع فرع الريان نساء بالتعاون مع رابطة شباب ألجل : الدوحة
ى قلب العالم وتحت شعار القدس في قطر فعالية خاصة عن المسجد األقصى ضمن حملة األقص

قامة  "ألجلك يا قبلة األنبياء"، وذلك على مدار يومين في منتزه الخور للتعريف بالمسجد األقصى وا 
مجموعة فعاليات موجهة للفئات المختلفة في المجتمع، وجاءت الفعالية بالشراكة مع السفارة 

 وعة الروزنا وحلويات العكر.الفلسطينية والمدرسة الفلسطينية ومركز األصدقاء الثقافي ومجم
تستهدف الفعالية المجتمع بجميع فئاته باإلضافة للجاليات ا سيوية واألجنبية التي ال تملك الحد 
األدنى من المعرفة بالمسجد األقصى، فمن خالل تعزيز دور جمعية قطر الخيرية في القضية 

ات بمكانة المسجد األقصى، ناهيك الفلسطينية والمسجد األقصى؛ تسعى الجمعية لتعريف هذه الجالي
 عن عقد شراكات مع مؤسسات وجهات حكومية وخاصة لنشر الثقافة المقدسية في الدولة.

مطوية بثالث لغات خاصة بالمسجد األقصى، وشملت أهم  600وضمن فعاليات الحملة تم توزيع 
تي تقع داخله ونبذة عن المعلومات من حيث موقعه ومساحته ومكانته في القرآن والسنة، والمعالم ال

كل معلم، وتم تسليط الضوء على األوضاع التي تهدد وجود المسجد األقصى من حفريات وانتهاكات 
 وأثر تكرار هذه األفعال عليه مستقبال.

 12/5/2016، الشرق، الدوحة
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 واشنطن: لم نقرر بعد المشاركة في مؤتمر باريس للسالم .56
أنها "لم تتوصل" لقرار حول مشاركتها في المؤتمر الدولي  أعلنت واشنطن: واشنطن/ أثير كاكان

الذي دعت إليه فرنسا بشأن عملية السالم في منطقة الشرق األوسط، مشيرة إلى أنها مستمرة 
جية األمريكية إليزابيث جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الخار  بالتباحث مع باريس حول مقترحاتها.

 وجز الصحفي اليومي للوزارة، بالعاصمة واشنطن.يوم األربعاء، في المترودو، 
وقالت ترودو إن بالدها "ستواصل مع المسؤولين الفرنسيين وغيرهم من األطراف الرئيسية ذات 
العالقة، لبحث مقترح باريس حول المؤتمر"، الفتة إلى أن الواليات المتحدة لم تتخذ قراًرا نهائًيا بعد، 

 المزمع عقده نهاية هذا الشهر. حول المشاركة من عدمها بالمؤتمر
وكانت فرنسا قد أعلنت عزمها عقد اجتماع يوم الثالثين من الشهر الجاري، في العاصمة باريس، 
سرائيل، لبحث عقد مؤتمر دولي للسالم في النصف  بمشاركة عدد من الدول، ليس بينها فلسطين وا 

 الثاني من العام الجاري.
 22و 21زراء مانويل فالس، بزيارة إلى إسرائيل وفلسطين يومي هذا ومن المقرر أن يقوم رئيس الو 

 من الشهر الجاري، لبحث سبل استئناف عملية السالم المتعثرة، وفق بيان حكومي.
 12/5/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 كي مون: أرغب في رؤية معابر غزة مفتوحة بشكل كامل .57

حدة، بان كي مون، مصر ودولة االحتالل على "ضمان حرية حّث األمين العام لألمم المت: نيويورك
لى قطاع غزة"، مشيًرا إلى أنه يرغب في "رؤية معابر غزة مفتوحة بشكل  الحركة للفلسطينيين، من وا 

 الذي يعيشه الفلسطينيون داخل القطاع". المزريكامل ومتواصل من أجل تحسين الوضع اإلنساني 
يوم مين العام، في مؤتمر صحفي عقده ك، المتحدث باسم األجاء ذلك على لسان استيفان دوغري

 األربعاء، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوغريك: "نحن نريد تحسًنا للوضع اإلنساني المزري في القطاع، والسيما للطلبة والمرضى من 

 الفلسطينيين الذين في حاجة إلى المغادرة طلًبا للعالج أو الدراسة".
"نرحب بقيام مصر اليوم بفتح معبر رفح في االتجاهين لمدة يومين، لكننا نالحظ أن ذلك وأضاف 

يوًما كان فيها المعبر مغلًقا، وهي أطول فترة يغلق فيها  85جاء بعد فترة زمنية طويلة وصلت إلى 
يوًما فقط، منذ  42"، الفًتا إلى أن مصر فتحت المعبر بشكل جزئي متقطع، لمدة 2007منذ عام 

 .2014أكتوبر/تشرين أول 
 11/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 يدين احتجاز االحتالل ألعضائه في مطار تل أبيب "الكنائس العالمي" .58

"األيام": أصدر مجلس الكنائس العالمي بيانا في أعقاب تعرض المشاركين في لقاء  -بيت جاال 
 تالل في مطار تل أبيب. حول العدالة المناخية الحتجازهم من قبل سلطات االح

أوالف تفايت ما تعرض له األعضاء بـ"غير  ووفق البيان، فقد وصف األمين العام للمجلس، القس د.
 مسبوق وغير مقبول على اإلطالق".

وقال تفايت إن "المجلس ُيديُن التصرف غير المقبول وغير المبّرر للسلطات اإلسرائيلية في حق 
مجلس وكوادره الذين قدموا ألجل المشاركة في مؤتمر حول التغيرات ممثلي الكنائس األعضاء في ال

 المناخية وسبل حماية البيئة، بدعوة من كنائس المنطقة األعضاء".
وعقد اللقاء األسبوع الماضي ببيت جاال بمشاركة رئيس سلطة جودة البيئة عدالة األتيرة، ورئيس 

المقدسة، ورئيس االتحاد اللوثري العالمي المطران الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية في األردن واألراضي 
 منيب يونان، وممثل المجلس لينارات رينوفلت.

وأكد البيان أن الفريُق المكون من أعضاء ينتمون لثالث عشرة دولة تعرض "لشبه اعتقال واستنطاق 
ربة جّد في ظروف سادها الترهيب واالحتجاز ثالثة أيام متتالية للبعض منهم، وصفها تفايت بتج

 صعبة".
وأضاف: "إننا نتفاعل بطرق مختلفة في مثل هذه التجارب الصعبة؛ أما بالنسبة لحالتهم، فأعتقد أنهم 

 لم يكونوا يتوقعون أن يكونوا موضوع معاملة مهينة وغريبة كالتي تعرضوا لها خالل هذه التجربة".
لمجلس طالب إسرائيل بضرورة تقديم وبحسب البيان، فقد تّم إجالء المشاركين في المنتدى، غير أّن ا

االعتذار ووقف سلوكها العدائي ُتجاه الكنائس األعضاء واألطر العاملة تحت إشراف المجلس، حتى 
 ال تتكرر مثل هذه التصرفات مستقباًل.

واختتم األمين العام للمجلس بالقول: "إننا نؤمن بأن من مصلحة إسرائيل مراجعة هذه األحداث 
 كي ال تتكرر في المستقبل". "المزعجة جًدا"

 12/5/2016، األيام، رام هللا
 
 لجنة سويسرية: ال دليل على اتفاق سري في السبعينيات مع منظمة التحرير .59

رويترز: لم يتوصل تحقيق سويسري ألي دليل على أن وزيرا سابقا أبرم اتفاقا سريا يعرض  -زوريخ 
مقابل وقفها الهجوم على أهداف  1970عام مساعدة دبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ال

 سويسرية.
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وترددت هذه الروايات خالل العام الحالي في كتاب "سنوات اإلرهاب السويسري" الذي أثار أيضا 
تساؤالت عن احتمال أن يكون اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية قد أثر على سير التحقيق في 

 شخصا. 47وأودى بحياة  1970اير" في تفجير استهدف طائرة تابعة لشركة "سويس 
المدان في جرائم إرهاب دولي والذي يعتبره البعض رمزا لمناهضة  -وقال المقاتل الماركسي كارلوس 
في تصريحات صحافية في آذار الماضي انه تحرك بحرية في  -اإلمبريالية إبان الحرب الباردة 

عدم اعتداء" بين الحكومة ومنظمة التحرير سويسرا خالل سبعينيات القرن العشرين بموجب "اتفاق 
 الفلسطينية. 

 ويقضي كارلوس أحكاما بالسجن مدى الحياة في فرنسا بعد إدانته في سلسلة هجمات.
قوة مهام كانت قد تشكلت للنظر في هذه المزاعم لم تجد دليال  إن، أمسوقالت الحكومة في بيان، 

أو أي من ممثلي سويسرا ا خرين وبين فاروق  على اتفاق سري بين الوزير السابق بيير جرابر
 القدومي المسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ما يلي، لم يكن  إلىوورد في ملخص أعدته قوة المهام عن خالصة تحقيقها: قوة المهام توصلت 
 بين فاروق القدومي وممثلي سويسرا في جنيف.  1970هناك أي اتفاق سري في أيلول 

دارات  -لمهام ولم تجد قوة ا التي ضمت ممثلين عن الجيش ووزارة الخارجية والشرطة االتحادية وا 
دارة السجالت االتحادية  أي دليل أيضا على عرقلة مدعين  -قضائية باإلضافة للمدعي العام وا 

 سويسريين عن التحقيق في كارثة الطائرة.
ومة والشرطة ووثائق تخص جرابر من ملفات الحك 400وتوصلت اللجنة لتلك النتائة بعد دراسة نحو 

 وسجالت اللجنة الدولية للصليب األحمر.
 12/5/2016، األيام، رام هللا

 
 رئيس وزراء فرنسا: قرار "اليونيسكو" حول القدس "صياغة مؤسفة وفي غير محلها" .61

أ.ف.ب: أسف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، امس، لتأييد فرنسا قرارا أصدرته  -باريس 
ة "اليونيسكو" حول القدس، معتبرا انه يتضمن "صياغات مؤسفة وفي غير محلها" كان ينبغي منظم

 تفاديها.
وقال فالس أمام الجمعية الوطنية، "هناك في قرار )اليونيسكو( صياغات مؤسفة، في غير محلها، 

ين "فلسط إلىهذا القرار الذي يشير  أنتلحق ضررا وكان ينبغي من دون شك تفاديها"، مؤكدا 
يستخدم تسمية "جبل الهيكل" التي يطلقها اليهود على باحة المسجد األقصى "لن  أنالمحتلة" دون 

 يغير شيئا في سياسة فرنسا" حيال النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
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 إسرائيل واألراضي الفلسطينية. إلىويتوجه فالس بعد عشرة أيام 
ي يحمل الجنسيتين الفرنسية واإلسرائيلية، حاول وردا على سؤال للنائب الوسطي مائير حبيب الذ

 فالس مجددا تهدئة ما وصفه بأنها "تساؤالت" و"قلق" تعبر عنه إسرائيل وجمعيات يهودية في فرنسا.
فرنسا لم ولن تنكر الوجود والتاريخ اليهودي في القدس  إنأمامكم بقوة واقتناع:  اكر أنوقال، "أريد 

 هذا التاريخ سيكون أمرا سخيفا".إنكار  إنال اليوم وال غدا. 
"موقفنا واضح وال يتغير: انه الدفاع عن حرية الزيارة والعبادة في القدس، المدينة  أنوأضاف فالس، 

 أوالديانات الموحدة الثالث، المدينة التي هي ملك جميع المؤمنين سواء أكانوا يهودا  إلىالتي ترمز 
وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت،  أكدهمسلمين"، مكررا الموقف الذي  أومسيحيين 
 الثالثاء.

 12/5/2016، األيام، رام هللا
 
 "إسرائيل"نشطاء عالميون يتمنون زوال  .61

أجمع أبرز النشطاء العالميين في حركة المقاطعة العالمية "بي دي أس" على عبارة "نتمنى أن يرفع 
 الفلسطينيون سالحهم ويزيلوا الدولة اإلسرائيلية".

جاء ذلك خالل عدد من اللقاءات أجراها مراسل موقع "أن آر جي" اإلسرائيلي تسفيكا كالين في 
 لتأسيس إسرائيل. 68الذكرى السنوية الـ

تعود اإلسرائيليون على أن نشطاء حركة المقاطعة العالمية يوجهون إدانات إلسرائيل عبر وسائل 
عترضهم، مما دفع المراسل إلى إجراء اإلعالم العالمية، وينظمون مظاهرات في كل فرصة ت

 اتصاالت مع هؤالء من مختلف دول العالم، ليستمع منهم إلى كلمة في هذه المناسبة اإلسرائيلية.
وأشار إلى أنه في أحسن المكالمات تم قطع خط الهاتف، ولم يكمل عدد من النشطاء المحادثة بعد 

 دهم بين إسرائيل وألمانيا النازية.أن عرفوا أنه إسرائيلي، وفي أسوأ األحوال قارن أح
قوله إنه "يرغب بأن  -أحد نشطاء الـ"بي دي أس" من جنوب أفريقيا-ونقل عن راشد يوسف دادو 

زالة النظام اإلسرائيلي كما  يحيي الفلسطينيون ذكرى تأسيس إسرائيل من خالل حمل أسلحتهم وا 
ال النازية وبين ما يعيشه حصل في جنوب أفريقيا، وليس هناك فرق بين معسكرات االعتق

 الفلسطينيون في أيامنا هذه".
في حين ذكر مساعد مدير اإلعالم في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( كريستوفر 
غونس أنه "ال مكان للفرح في يوم استقالل إسرائيل"، فيما أشارت منظمة "أميركيون مسلمون من 
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اومة اإلسالمية )حماس( تمثل الديمقراطية للشعب الفلسطيني، أجل فلسطين" إلى أن حركة المق
 وليست هناك منظمة إرهابية سوى الجيش اإلسرائيلي.

 11/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 منظمة خيرية بريطانية تبدأ حملة إلنارة المنازل الفقيرة بغزة .62

ي منظمة خيرية بريطانية، مشروعًا بدأت هيئة اإلغاثة اإلنسانية "هيومان أبيل انترناشونال"، وه: لندن
كبيرًا في قطاع غزة لتوفير اإلنارة ا منة للعائالت الفقيرة والمنازل المحتاجة، وذلك بعد العديد من 

 الحوادث والحرائق التي أدت إلى وفيات في أوساط أبناء قطاع غزة.
ء تغيب عن القطاع لمدد وقال مدير مكتب هيئة اإلغاثة اإلنسانية في غزة عماد الحداد إن الكهربا

ساعة يوميًا، وهو ما دفع الهيئة إلى التحرك من أجل تقديم المساعدة والعون في  16و 15تصل إلى 
هذا المجال لألسر الفقيرة والمحتاجة، مشيرًا إلى أن "استخدام الوسائل البديلة األخرى في إنارة 

الكثير من الحرائق والمآسي لألسر المنازل مثل الشموع أو المولدات الصغيرة أو غير ذلك سبب 
 الفلسطينية".

" به العديد من المآسي التي حدثت في 21وعرضت الهيئة في فيلم تسجيلي قصير زودت "عربي
قطاع غزة بسبب انقطاع الكهرباء، ومن بينها أم فقدت طفليها اإلثنين الوحيدين بسبب حريق شب في 

 نارة. المنزل لياًل عندما تم استخدام الشموع في اإل
ويتبين من الفيلم أن الهيئة قامت بتزويد العشرات من المنازل الفقيرة في القطاع باإلنارة ا منة ضمن 

 مشروع ضخم لتزويد الفلسطينيين في غزة بالكهرباء الالزمة إلنارة منازلهم واستمرارهم في الحياة.
 11/5/2016، "21موقع "عربي 

 
 "قريباً " "إسرائيل"ترامب يزور  .63

أبلغ المرشح الجمهوري النتخابات الرئاسة األميركية دونالد ترامب : أ ف ب، رويترز -طن واشن
صحيفة "إسرائيل هايوم" المجانية المقربة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو انه سيزور 

 الدولة العبرية "قريبًا"، من دون اإلدالء بمزيد من التفاصيل.
في شأن  أوباماهايوم"، انتقد ترامب سياسة الرئيس األميركي باراك  إسرائيلوفي مقابلته مع صحيفة "

وقت  أياهم من  إسرائيلوتوقيع االتفاق النووي معها، والتي "جعلت التهديد الحالي ضد  إيران
 ".أوبامامضى، لذا اعتقد بأن شعبها عانى كثيرًا بسبب 

 12/5/2016، الحياة، لندن
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 المجموعة الشمسية كوكبًا خارج 1,284اكتشاف  .64

كوكبًا خارج  1284أعلنت الوكالة األميركية للطيران والفضاء )ناسا( اكتشاف ": الحياة" –لندن 
المجموعة الشمسية بواسطة التلسكوب الفضائي "كيبلر". وقالت المسؤولة العلمية في "ناسا" إيلين 

رض يدور حول نجمة مثل ستيفان: "يحيي فينا هذا االكتشاف أمل العثور على كوكب شبيه باأل
 الشمس".

جرمًا قد تكون من الكواكب، لكن ال بد من إجراء دراسات معمقة للتأكد  1327ورصد "كيبلر" أيضًا 
آالف كوكب خارج المجموعة الشمسية، جرى التأكد  5من طبيعتها. وأوضحت "ناسا" أنه من أصل 

 ر".رصدها "كيبل 2325منها هي كواكب، منها  3200من أن أكثر من 
ألف نجمة بحثًا عن كواكب تدور في مدارها، خصوصًا  150، 2009ورصد "كيبلر" الذي أطلق عام 

 الواقعة في محيط مناسب لتوافر المياه السائلة وموات بالتالي لنمو الحياة فيها.
وقالت ناتالي باتالها، وهي من العلماء المعنيين بمهمة "كيبلر" في مركز "أميس" للبحوث التابع لـ 

باليين كوكب قد تكون  10"ناسا" في كاليفورنيا، إن الحسابات تشير إلى أنه قد يكون هناك أكثر من 
في المئة من النجوم على كواكب قد تكون قابلة  24قابلة للسكن في درب التبانة. وأضافت: "تحتوي 

ي نعتقد بأنه مرة. وهذا رقم نفضله ألنه أقل من ذلك الحجم الذ 1.6للسكن وهي أصغر من األرض بـ 
 يكون للكواكب الصخرية على األرجح".

 12/5/2016، الحياة، لندن
 
 وماذا بعد الفشل أيها الفلسطينيون؟ .65

 فايز أبو شمالة د.
حتى ا ن، لم تبد القيادة الفلسطينية نفيًا أو اعتراضًا على تصريحات أحد قادتها، عضو اللجنة 

أن هذا يؤكد أن تصريحات القائد غسان الشكعة تمثل التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأزعم 
 الواقع، وتحاكي الحقائق التي ال تجرؤ القيادة الفلسطينية على نفيها.

فما هو ملخص تصريحات القائد غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية، والتي تميزت بالصدق 
شرة في لقائي مع فضائية والوضوح والشفافية والبراءة السياسية؟ كما قلت ذلك على الهواء مبا

األقصى قبل أيام، وكما جاء في مقال الدكتورة حنان عواد بعد ذلك، وهي تختم مقالها بجملة "شكرًا، 
إننا مخدوعون"، وكان الدكتور يوسف رزقة قد رد على تصريحات الشكعة، واختتم مقاله بجملة " إن 

عقل الوطني"، وكان الدكتور عصام شاور حجر المركزي ليس كبيرًا، بل هو الحد األدنى الستخدام ال
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أيضًا قد التفت إلى تصريحات الشكعة، وطالب في مقاله "بالتوقف عن بيع األوهام للشعب 
 الفلسطيني، طالما كان وقف التنسيق األمني غير ممكن".

 
 فماذا قال القائد غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية، واستوجب كل هذا االهتمام؟

نا في المجلس المركزي وفي اللجنة التنفيذية، والصحيح أننا في السلطة وفي الحكومة كبرنا حجر  -1
 وفي اللجنة التنفيذية ال نستطيع قطع عالقتنا األمنية مع )إسرائيل(.

 نضحك على أنفسنا لو قلنا إننا سنقطع عالقتنا األمنية واالقتصادية مع )إسرائيل(. -2
ئيل( تقتحم منطقة "أ" ومنطقة "ب" ومنطقة "ج" بالتنسيق ال سيادة لنا على األرض، و)إسرا -3

 األمني ودون التنسيق األمني.
 معتقل في سجون السلطة، ستعتقلهم )إسرائيل( إذا أوقفنا التنسيق األمني.  1000هنالك  -4
 أنا ضد المفاوضات الثنائية، وضد اللقاءات الرسمية مع اإلسرائيليين، ألنها فاشلة. -5
 مع اإلسرائيليين يجب أن تكون على مستوى الشعوب وليس القادة. المفاوضات -6
 أعضاء المجلس المركزي القادمون من الخارج عاطفيون، ونحن في الداخل أكثر واقعية. -7

لقد شخص القائد غسان الشكعة الحالة الفلسطينية بكل صدق ونزاهة وموضوعية، فلم يتحدث الرجل 
إن القيادة تسير على طريق تحقيق الدولة، ولم يصفق كذبًا لعقد  عن الحلم بتحرير فلسطين، ولم يقل

مؤتمر دولي وهمي، ولم يلوح بيده ويتحدث عن وقف االستيطان، وعن إدانته، ولم يذم االنقسام 
نما قدم الرجل وصفًا دقيقًا وأمينًا للحالة السياسية واألمنية واالقتصادية الفلسطينية،  الفلسطيني، وا 

فشل، نعم، إنه يفضح الفشل الرسمي لمشروع المفاوضات؛ المشروع الذي عجز عن والتي تحاكي ال
الفطام واالنفصام عن جسد دولة )إسرائيل(، بل ازداد ولهًا بها، حتى صار معلقًا من خاصرته 

 بالحبل السري االقتصادي واألمني اإلسرائيلي.
 

 نساني:وهنا يقفز السؤال السياسي والشرعي والقانوني واألخالقي واإل 
من الذي أوصل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى هذه الحالة من اإلعاقة؟ ومن الذي 
انحدر بطموح الشعب الفلسطيني من خانة المقاومة للغاصبين والحلم بتحرير كل فلسطين، إلى خانة 

ى الحياة دون األمل بطرد المحتلين وقيام الدولة فقط، لينحدر بهم اليوم إلى خانة عدم القدرة عل
 االقتصاد اإلسرائيلي والتعاون األمني مع المخابرات اإلسرائيلية؟

وهل ينتظر الشعب الفلسطيني اعترافًا بالفشل أبعد مدى من هذا االعتراف الرسمي بالعجز وقلة 
الحيلة وارتجاج الرؤية، والتيه في صحراء السياسة؟ فأين حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح من 
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لحقائق؟ أين أنتم من حالة الضياع؟ وأين التنظيمات الفلسطينية بمختلف أنسابها وأسمائها؟ أين هذه ا
أنتم من التبعية األمنية واالقتصادية التي تعيشها القضية الفلسطينية بحضوركم وشهادتكم؟ وأين 

وأين الشعب المثقفون الفلسطينيون؟ إلى متى ستصفقون نفاقًا، وتعلقون صور القيادة على الجدران؟ 
الفلسطيني من مشهد القيادة الفلسطينية الممددة على السرير في غرفة اإلنعاش، وهي تشمر عن 
ذراعها متوسلة التغذية الصناعية من المخابرات اإلسرائيلية؟ سئلت فتاة في مقتبل العمر عن حال 

 زوجها الذي أرهقها بمرضه، وأنينه، وقلة حيلته، فقالت:
 ال هو ميٌت فينعى.ال هو حيٌّ فيرجى، و 

 11/5/2016، فلسطين أون الين
 
 قراءة للواقع الفلسطيني في الذكرى الثامنة والستين للنكبة .66

 رأفت مرة
تمّر ذكرى النكبة هذا العام في ظل واقع فلسطيني صعب، مرتبط باألحداث اإلقليمية والتطورات 

ة، واستمرار الخالف السياسي الدولية، وتزداد الصعوبة مع تراجع االهتمام بالقضية الفلسطيني
الفلسطيني الداخلي، دون تقّدم المصالحة، مع استمرار سياسة اإلرهاب والحصار اإلسرائيلي، واشتداد 
الهجمة على القدس والمسجد األقصى، بالتزامن مع مشاريع إسرائيلية لضّم أجزاء من الضفة الغربية، 

 م، ومواصلة سياسة القتل واالغتيال والتهويد.1948واستهداف الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 
وترافق األزمات الفلسطينية الداخلية أزمات، ال بل كوارث إنسانية واجتماعية ومصيرية، يعيش فيها 

 الالجئون الفلسطينيون بسوريا ولبنان واألردن، في ظل أحداث تهّدد مصيرهم وحياتهم.
تالك الفلسطينيين مجموعة من عناصر القوة، التي في ظل هذا الواقع المؤلم هناك مؤشرات على ام

 تجعل من اإلمكانية تجاوز مجموعة من األزمات التي سبقها ذكرها.
مع الواقع السياسي الصعب في المنطقة وكل أحداث العنف حافظ الفلسطينيون على قضيتهم وعلى 

ية التي شكلت أخيًرا، وبناء مسارها الصحيح، وزاد اهتمامهم بها، ورفضوا إشراكهم في المحاور اإلقليم
عليه، انتفض الشعب الفلسطيني في وجه االحتالل، وواجه التهويد واالعتداء على القدس واألقصى، 
ونّفذ عمليات طعن ودهس، وجاءت "انتفاضة القدس" في وقت سياسي مهم، أعادت فيه الروح 

ي التصدي لالحتالل، وكسر للقضية، وأكدت امتالك الفلسطينيين قرارهم، وأظهروا بسالة كبيرة ف
 شوكته في أكثر من مكان.

وفي هذه المدة برز التطور في أعمال المقاومة بغزة والضفة، عنصر قوة وأداة ردع أساسية، وهذا ما 
عّزز من الموقف الفلسطيني، وشّكل درع حماية للمطالب والحقوق الفلسطينية، وهو ما ظهر واضًحا 
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النتفاضة بالقدس والضفة، أو تسجيل أهداف سياسية وعسكرية في عجز االحتالل عن كسر إرادة ا
في قطاع غزة ومحيطه، وبذلت حكومة االحتالل جهوًدا كبيرة في الحالتين، لكنها لم تحقق األهداف 

 المطلوبة.
ومّثل تمّسك حماس برؤيتها السياسية المقاِومة في هذا الزمن عنصر قوة لخّطها، في حين كانت 

ية ترفض شروط عباس للتسوية، وهو يواصل التنسيق األمني، وترفض التجاوب الحكومة اإلسرائيل
مع شروطه تسلم مناطق )أ( و)ب(، وظّلت محاوالت عباس لفتح نوافذ جديدة للمفاوضات مجّرد 

 أمنيات تعطلت أمام مجلس األمن.
في سوريا وال يمكن أن ننكر المكاسب التي تحققت لالحتالل في السنوات األخيرة بفعل األزمات 

 ومصر ولبنان، واالنخراط في الصراع الداخلي.
لكن في الحالة الفلسطينية بقيت سياسة المحافظة على الذات والهدف هي الغالبة، واستطاع 
الفلسطينيون التأقلم معها، لكن نشأت لالحتالل أزمات جديدة مثل: المقاطعة العالمية، واالنتقاد القوي 

 لسياساته، خاصة االستيطانية.
اليوم في ذكرى النكبة ال تزال هناك فرص لتعزيز الوضع الفلسطيني، أهمها: دعم انتفاضة القدس، 
نهاء الخالف  واستمرار تعزيز موقع المقاومة وقدراتها، والسعي إلى فّك الحصار عن غزة، وا 

 الفلسطيني، ودعم الالجئين في سوريا ولبنان، والثبات أمام المطالب اإلسرائيلية.
تاحة أمام رأي شجاع البّد أن يبدأ بإطالق حوار فلسطيني شامل ومسؤول يضم الجميع، الفرصة م

 فلسطين أحوج ما تكون إليه.
 11/5/2016، فلسطين أون الين

 
 بأثر رجعي "الجرف الصامد" .67

 عوني صادق
، أطلقت عليها قيادته 2014على غزة في صيف « اإلسرائيلي»الحرب العدوانية التي شنها الجيش 

والحقيقة أنني لست متأكدًا أنني فهمت المقصود من هذه التسمية، وعن أي «. الجرف الصامد»اسم 
« إسرائيلياً »جرى الحديث عند إطالق هذه التسمية. لكنني متأكد، ا ن، أنه إن كان جرفًا « جرف»

 فإنه لم يكن صامدًا أبدًا.
المجلس األمني »، أصدر 2014بعد انتهاء الحرب العدوانية على غزة مباشرة، في صيف العام 

( دراسة وضعها خبراء استراتيجيون عسكريون تحت 31كتابًا حول ما جرى فيها، ضم )« اإلسرائيلي»
عنوان )الجرف الصامد(، كانت نوعًا من المراجعة للحرب. وقد ناقشت الدراسات كل جوانب الحرب: 
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فادة منها، وانطوى الكتاب على أسئلة أسبابها، أهدافها، نتائجها، وتداعياتها، والدروس والعبر المست
وتساؤالت، وانتقادات للحكومة المصغرة وللثالثي القيادي الذي أشرف وأدار الحرب والمسؤول عما 
انتهت إليه من نتائة وهم: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع موشيه يعلون، ورئيس أركان 

لتشكيك في الزعم الرسمي للحكومة بتحقيق الجيش بني غانتس. وكانت حصيلتها النهائية ا
 الذي كانت تملكه قبلها.« الردع»فقدت « إسرائيل»االنتصار، بل ويمكن القول إنه انتهى إلى أن 

« مسودة»ب« اإلسرائيلية»وفي األسبوع الماضي، تركزت األضواء، وانشغل المعلقون في الصحف 
أعضاء الحكومة المصغرة في حينه، تقرير عن مجريات الحرب، كان قد وضعها ووزعها على 

المراقب القانوني للدولة، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا. وتضمنت مسودة التقرير كشفًا بالعيوب 
التي انطوت عليها مواقف وسلوكيات القيادة أثناء الحرب، ووجهت إليها ما يشبه االتهامات، بدءًا 

ائق عن الحكومة، واالرتباك وعدم جاهزية الجبهة ، مرورًا بإخفاء الحق«الحرب كانت بال أهداف»بأن 
الداخلية، وانتهاء بتزوير النتائة. والسؤال الذي دار في ذهن الكثيرين الذين تابعوا هذا االهتمام 
بمسودة قديمة هو: لماذا ا ن تسلط األضواء عليه؟ ولم يكن الجواب صعبا، إذ كان يكفي الربط بين 

منذ فترة في محيط غزة من غارات وتوغالت، ليعرف الجواب. لقد « اإلسرائيلي»ما يقوم به الجيش 
إلى حرب « تتدحرج»ثم « المناوشات»ضد غزة تبدأ بمثل هذه « إسرائيل»كانت كل حرب تشنها 

يخشى أن يحدث الشيء نفسه، فتتدحرج « اإلسرائيليين»واسعة. ويبدو واضحًا أن قطاعًا كبيرًا من 
رابعة. ويبدو أيضا أن الثقة بالقيادة التي أدارت الحرب لم تتحسن الحالية إلى حرب « المناوشات»

 عما كانت عليه. 
، «اإلسرائيلي»وليس مستغربًا أن تثور هذه المخاوف في الوقت الذي تتسع فيه تحرشات الجيش 

في الوقت الذي يعلن فيه عن اكتشاف « السنتين األخيرتين تميزتا بالهدوء»بينما يعلن نتنياهو أن 
ق جديدة ويصر على مواصلة البحث عن أنفاق أخرى، يعرف أنها موجودة، فإذا كانت األنفاق أنفا

تتمثل « اإلسرائيلي»هي سبب الحرب السابقة، وكانت المشكلة التي تقف حاليًا وراء نشاطات الجيش 
في هذه األنفاق، وهدف الجيش أن يكتشفها بهدف تدميرها، فمن أين الهدوء ومن يضمن أال تنتهي 
هذه النشاطات إلى حرب رابعة، خصوصًا أن مسودة القاضي شابيرا وآراء الخبراء تعيد أسباب عدم 
تحقيق النصر الناجز في الحرب إلى الجهل بحقيقة وطبيعة األنفاق، وعدم إعطائها االهتمام الالزم 

نفاق يوحي قبل الذهاب إلى الحرب. فضاًل عن ذلك، فإن اهتمام حكومة نتنياهو الحالية بمسألة األ
 بالتحضير لحرب رابعة. 

وفي كل األحوال، ليس صحيحًا أن الحرب الماضية كانت بال أهداف، وتكفي اإلشارة إلى أول 
أهدافها، وهو نزع سالح المقاومة الفلسطينية. كذلك، لم تكن األنفاق وحدها المسؤولة عن فشل إحراز 
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الكبير، بل كانت هناك أسباب أخرى ال تقل نتنياهو وقيادته النصر في )الجرف الصامد( رغم دورها 
خفاء  أهمية ذكرتها مسودة القاضي شابيرا، ومنها تفرد الثالثي نتنياهو ويعلون وغانتس بالقرارات، وا 
الحقائق عن أعضاء الحكومة المصغرة، وعدم جاهزية الجبهة الداخلية، وفشل رئيس أركان الجيش 

في صد « القبة الحديدية»القتالية. وهناك أيضا فشل في إدارة الحرب، وعدم معرفة قدرة )حماس( 
صواريخ المقاومة الفلسطينية بالمستوى المطلوب. وفي تعليق على الهاتف للضابط المتقاعد يوطوف 

لم أقرأ مسودة التقرير، إال أنها مهما كانت سيئة، فلن تكون »ساميا على مسودة تقرير شابيرا، قال: 
مهرجانًا »ساميا أن األوسمة والنياشين التي وزعت بعد الحرب كانت  ، واعتبر«سيئة بالقدر الكافي

 (. 8/5/2016 -48)عرب «. فضائحيًا وتسترًا على أشياء
صامدًا، باعتراف الخبراء والضباط الذين شاركوا أو اطلعوا « الجرف الصامد»باختصار، لم يكن 

، وهي أنه تظل لدى «ائيليةإسر »فضيلة »على مجريات الحرب الفاشلة. لكنه يجب االعتراف ب 
فرصة لمعرفة الحقائق، أو جزء مهم منها، ولو بأثر رجعي، بينما عندنا ال نعرف « اإلسرائيليين»

 شيئًا ال أثناء وقوع الحدث، وال بعده.
 12/5/2016، الخليج، الشارقة
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أحمد جميل عزم د.  
بدأت في تشرين األول )أكتوبر( الماضي سريعًا، ستكون قد إذا لم تتجدد الهّبة الفلسطينية التي 

انتهت بانتظار تجدد المقاومة؛ على شكل هّبة شبيهة، أو شكل آخر. فمع االحتالل، يصعب تخيل 
رد فعل سوى المقاومة. لكن بشكل عام، يمكن ا ن وضع كشف حساب بنتائة تلك الهّبة، أو 

 بكلمات أدق ما هو الموقف حاليًا.
في استمرار االحتالل وسياساته وضغوطه  -أوال-لهّبة لتعبر عن حالة موضوعية، متمثلة جاءت ا

على األرض؛ وثانيا، في فشل العملية السياسية؛ وثالثا، عدم وجود أفق تنمية اقتصادية متوازنة 
ب؛ وناجحة ومستقلة عن االحتالل وأموال المانحين الذين يمارسون كل أنواع اإلمالء والتسلط والتالع

قصاء الفصائل واالتحادات الشعبية لألجيال  ورابعًا، عدم تجديد الفصائل وأطر العمل السياسي، وا 
بدءا من -الجديدة، فالفصائل تعاني من عدم وجود دماء جديدة يفرزها الشارع، واالتحادات الشعبية 

هميش، وسيطرة أفراد تعاني التكلس والت -االتحاد العام لطلبة فلسطين، وحتى اتحاد المعلمين والعمال
مهيمنين عليها يسيرونها وفق حساباتهم الشخصية. ويضاف إلى ما سبق ظهور جيل ما بعد "أوسلو" 
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غير المرتبط بالمنظومات االقتصادية والبيروقراطية الناجمة عن االتفاقيات. وكل هذا أوجد الهّبة 
 والشكل الذي أخذته. 

مجموعات شبابية ضد حواجز لجنود االحتالل  أخذت الهّبة شكل عمليات فردية ومواجهات من
والمستوطنين، من دون خطة عمل. وتدرك هذه المجموعات غياب الخطة، لكنها ترفض تكّون 
الخطة، وغالبيتها لديها ميل أو والء تنظيمي لفصيل أو آخر، ولكنها تتحرك بعد أن يئست من 

تت الهّبة فشل وعجز، أو عدم تنظيمها، ومن أن يبادر أحد لوضعه في إطار عمل مخطط. وأثب
رغبة، مكونات المجتمع السياسي الفلسطيني، في استغالل أو توجيه الطاقة الشبابية واستثمار الحالة 

 الشبابية. 
لم يتمكن، أو لم يرغب أي طرف، بدءا من القيادة الرسمية ووصوال إلى فصائل منظمة التحرير 

مع المدني واالتحادات الشعبية، في االنخراط في والفصائل خارج المنظمة، مرورا بمنظمات المجت
الحدث بقوة. وكان الحديث عن الهّبة من باب رفع العتب، وعدم القدرة على التجاهل الكامل، بينما 
مضت كل االستراتيجيات، للجميع بال استثناء، كما هي وشعارها األساسي محاولة حل األزمات 

دارة خالفاتها الدا خلية، بين فصيل وآخر، أو داخل الفصائل ذاتها، واستمرار الحياتية اليومية، وا 
 الصراع على مناطق النفوذ الشخصي والفصائلي، أو التنافس في تحقيق مطالب نقابية حياتية.   

استمرت الهّبة أشهرًا، تراجعت تدريجيًا فيها المواجهات الجماعية على الحواجز، ولعبت قوات األمن 
لتراجع بشكل مباشر أحيانًا، كما في موضوع حاجز بيت إيل )البالوع( الفلسطينية دورًا في هذا ا

الشهير. وفي ذروة الهّبة، حصلت محاوالت لنقل الهّبة لمرحلة ثانية، وتولى أسرى محررون وأسر 
الشهداء دورًا كبيرًا في المحاولة، التي شهدت صفحات تذّكر بالماضي النضالي الشعبي القديم 

بناء بيوت أسر الشهداء. كما شهدت الهّبة محاوالت ألفراد للخروج من دائرة المجيد؛ من تكافل في 
تدريجيًا.  ذوىالمبادرات الفردية الشخصية للعمل في مجموعات من شخصين وثالثة، وكل ذلك 

وكانت تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن "جنون" من يسمح البنه بالوصول للجنود 
 ا عثر عليها في مدرسة، في المرحلة التي ذوت فيها االنتفاضة. لطعنهم، وعن سبعين سكين

فقد الشعب الفلسطيني بعض أجمل شبابه وأطفاله في هذه الهّبة، وقدم التضحيات. لكن الوضع 
أّن كل الظروف الموضوعية لالنتفاض والثورة والمقاومة ما تزال موجودة، بدءا  -أوال-ا ن، يتضمن 

مرتبطة باالحتالل، وصوال لألسباب الذاتية المرتبطة، من جهة، بفشل من العوامل الموضوعية ال
األداء السياسي المنظم، من مستويات رسمية وفصائلية ومجتمع مدني وعدم تجديد هذه البنى، ومن 

 جهة ثانية، بوجود إرث نضالي وثوري لدى الشعب وأسره وأفراده، يشكل نبراسًا للعمل لألفراد. 
 فلسطيني لهّزة أو نكسة كبرى، كما حدث في انتفاضة األقصى.لم يتعرض المجتمع ال
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تستمر المستويات السياسية المختلفة المنظمة في استراتيجياتها التفاوضية والصراعية الداخلية، مع 
قلق أقل من الفعل الشبابي على األرض، ولكنها بذلك تهمل أّن الواقع واألسباب التي أفرزت الهّبة ما 

ا يزال الجيل الذي انتفض قادرا على التفكير بأساليب جديدة، وبمبادرات أخرى، إن تزال موجودة، وم
 لم يحدث انفجار آخر غير مخطط وغير مدروس أيضًا.

 12/5/2016الغد، عّمان، 
 
 العسكري!إسرائيل على أبواب االنقالب  .69

 تسفي بارئيل
الجنرال يئير غوالن،  أقوالالمحرقة سوف ُتحدث انقالبا عسكريا في إسرائيل. هذا لن يحدث بسبب 

لمانيا قبل الحرب العالمية الثانية، بل بسبب ما أهنا حدثت في  أشياءالذي الحظ وبشكل دقيق وجود 
 المحرقة. أورثتهاُيعرف كحرب من اجل القيم التي 

 لم تعالة بشكل صحيح، قد إذا، أعراضلمانيا النازية، لقد الحظ وجود ألم يقم غوالن بتشبيه إسرائيل ب
وطالب القيادة السياسية العمياء بان تنظر معه  أصغريحدث وباء مشابه. حذر غوالن، واخرج كرتا 

ال  إنهاباتجاه المريض المصاب. لكن القيادة العمياء ال تستطيع النظر. وهذه هي إسرائيل الواثقة 
 كلب ينبح. وبالذات من يلبس الزي العسكري ويتعلق بذاكرة المحرقة. إلىتحتاج 
ال يسمح باستخدامها للحاجات التي يراها  أورقة، كما يقول نتنياهو تابعة له. هو فقط من يسمح المح

مناسبة. ولن ينافسه أي جنرال على الذاكرة. الن من يتنازل اليوم عن نسب المحرقة لذاته، سيطلب 
القيم  وقيمها، وسيجد نفسه بعد غد مجرورا وراء األمةمنه غدا التنازل عن احتكار تشكيل وعي 

 والليبرالية والديمقراطية. يجب وقف هذا التدهور. اإلنسانية
حملة التخويف واالستنكار التي قام بها نتنياهو ضد غوالن تؤكد انه فعال يخاف من ضياع السيطرة 
على الصراع من اجل تكوين القيم. انه يسمع جيدا بان المسؤولين عن امن الدولة ضاقوا ذرعا من 

لم يتم وقفه ووقف قطيعه في  إذاه. يعتبرون أنفسهم مسؤولين عما سيحدث للدولة السيرك الذي يدير 
 الوقت المناسب.
الحاخامية العسكرية من مهمة « أعفي»جادي آيزنكوت ببناء السد، حيث  األركانلقد بدأ رئيس 

خطط تصادق الحاخامية العسكرية على ال أنالمربي القومي والذي أخذته على عاتقها. انه ال يريد 
 األمرمن جديد والتي تشمل « قيم الجيش»التنفيذية وتضع حدود االنصياع واالنضباط ويعيد تعريف 

الذي  النار على من ال يشكل خطرا وهو يسير بسرعة باتجاه الواقع إطالقالمفرول منه: ال يجب 
 يستطيع فيه الجيش فرض قيم الدولة.
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الثورة.  أحداثومحطات التلفاز، من اجل  مكاتب الحكومة أويحتل الجيش الكنيست  أنال يجب 
، غير متأكدين كم من الوقت سيبقى أيضاال زال معه. لكن آيزنكوت، غوالن ويعلون « الشعب»
مع الجيش. الشتائم التي تغرق الشبكات االجتماعية ضد الثالثة، والتشجيع الذي يحصل « الشعب»

لهذه الشكوك. الخطر  أساساهناك  أنؤكد التي ت األولى اإلشاراتمن نتنياهو، هي « الشعب»عليه 
 ليس فقط حدوث انشقاق داخل الجيش بين جنود يؤيدون اليمين وجنود يؤيدون اليسار.

بين من يخضعون للحاخامات وبين من يخضعون للسياسيين، التهديد الحقيقي هو في الشرخ الذي قد 
 حكومة.يعمل على تفكيك البنية الديمقراطية التي تقدس تبعية الجيش لل

عندما تتبنى الحكومة قيم تعتبرها قيادة الجيش تهديدا على وجود الدولة، وعندما يطالب الجمهور 
، يجب على قيادة الجيش أن تقرر ما هو التهديد إنسانيتهالجيش بأن يصبح بهيمي وأن يفسد ويفقد 

تقوم بهندسة  على أمن ووجود الدولة: آالف الصواريخ والسكاكين الفلسطينية أم حكومة األكبر
 الديمقراطية اإلسرائيلية. مبادئغول يلتهم  إلىالجمهور من اجل تحويله 

إن الثورة أو االنقالب العسكري هما نهاية كل ديمقراطية، وفي كل مرة سمعنا فيها عن ديمقراطية 
سقطت على أيدي زمرة عسكرية، شعرنا باالستغراب والخوف، لكننا هدأنا أنفسنا بأن ذلك لن يحدث 

 في إسرائيل.
ولكن يتبين أن إسرائيل ليست محصنة من هذا االحتمال، إال أنه لن يكون الجيش هو الذي سيتسبب 

 إلىمكان سيكون مضطرا فيه  إلىاندلعت، بل القيادة السياسية التي تدفع الجيش ا ن  إذابالثورة، 
ي اليهودي األول، الذي الدفاع عن نفسه وعن قيمه. إن الحكومة هي التي سُتحدث االنقالب العسكر 

 يحتمل أن يكون قد بدأ.
 11/5/2016هآرتس 
 12/5/2016، القدس العربي، لندن
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 مسن فلسطيني مصاب بالسرطان يفترش األرض قرب معبر رفح

 12/5/2016، 21موقع عربي 


