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 46 :كاريكاتير
*** 

 
 وطنه "إسرائيل"يهودي في العالم أن يسمي  نتنياهو: بإمكان كل .1

تجنب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنياامين نتنياا،وا التقارل  لاأ مسا لة : الرؤوف أرناؤوط عبد - القدس
حااا العااودج لنجئااين الفلسااقينيينا  ال أنااب مااال  ن هبدم ااان  اام ينااودي  ااي العااال  أن يعتباار  ساارائيم 

الخمااايسا علاااأ أسااائلة و جناااو  لياااب عبااار مومااا  التواصااام  وماااال نتنياااا،و  اااي رد مسااااء ياااو  وقنااابه.
 ااجتماعي هتويتره  نب هيم ن لكم ينودي أن يسمي  سرائيم وقنبه.

و اااان العدياااد مااان اوااااخاة وجناااوا أسااائلة  لاااأ نتنياااا،و حاااول ر ااا   سااارائيم حاااا العاااودج لنجئاااين 
 الفلسقينيينا  ا أنب تجنب اإلجابة علينا.

  واضحة و،ي دولتان لاعبينا دولة  لسقينية منزوعة السان  تعتارف وأضاف نتنيا،و هرؤيتي للسن
وتاب  نتنيا،و: هأنا علأ استعداد لنجتماع م  الارئيس الفلساقيني  بالدولة الينوديةا ومد حان الوموه.

محمود عباس اليو   وًراا ويم نب أن ي تي  لأ منزلي  اي القادس أو أب،اب  لاأ بيتاب  اي را    وسا  
 ربيةا علي   توجيب سؤال بنبا الا ن  لأ الرئيس عباس وأن تستمعوا لبه.الضفة الغ

مبادرج السن  العربية التي تبنتنا القمة العربياة  ه سرائيمهو ي معر  رده علأ سؤال با ن عد  مبول 
ا أوضااح نتنيااا،و أن هصاايغة معدلااة لناابه المبااادرج ت خااب ،مومنااا بعااين ااعتبااار 2002 ااي بيااروو عااا  

 لدراسةها زاعًما أن ه سرائيم ستبحث دوًما عن السن ه.ستستحا ا
م عد  الخو   ي مومفب من المرااحين للرئاساة اومري ياة م تفًياا باالقول هاا ًراا لادي ماا ي فاي  و ضل

وأعلاان أنااب يخقاا  لتوسااي  العنماااو  مان السياسااة ،ناااها  ااي  اااارج  لااأ الخن اااو السياسااية  ااي باانده.
ثيوبياها )دون أن يحدد موعدًا لبلك(.بق او ريقية-اإلسرائيلية   ولب هس زور أوغندا و ينيا ورواندا وا 

وبعد أن  انو العديد من التعليقاو تميزو بالتن ميةا  دن نتنياا،و ر ا   باداء ندماب علاأ مباول   ارج 
 اإلجابة علأ أسئلة عبر هتويترها مائًن ها علأ اإلقنلا أنا أتمت  ب م لحظةه.
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ن   بااتن  ا  فااي رده علااأ سااؤال ه،اام تخاااأ أن ي ااون وزياار خارجيتااك ا يلتااز  وحاااول الاارد علااأ الاات
بعملااب بالكاماامأها أجاااب نتنيااا،و الاابي يتااولأ أيًضااا منصااب وزياار الخارجيااة هأنااا أتحاادث ماا  وزيااري 

 للخارجية يومًياا ونرى سوًيا  م ايءه.
 12/5/2016، ، أنقرةلإلنباء األناضولوكالة  

 
 عقد المؤتمر الدولي للسالمًا هاتفي يبحثانعباس وكيري  .2

وزير ب رو و الة هو اه أن الرئيس الفلسقيني محمود عباس تلقأ اتصاا ،اتفيا من : بنل ضا،ر
 يريا أمسا جرى خنلب الحديث والتااور حول عقد المؤتمر الدولي الخارجية اومري ي جون 

خنل الم المة الناتفيةا علأ الدع   وأكد عباس مجددا للسن ا وأ ضم السبم لدع  المبادرج الفرنسية.
 الكامم للجند الفرنسيا وضرورج دع  المجتم  الدولي لنبه المبادرج.

   13/5/2016، 48عرب 

 

 الحمد هللا يبحث مع مدراء المؤسسة األمنية لضواحي القدس مكافحة الجريمة وتسريب األراضي .3
د  ا  ي م تبب برا    يو  الخميسا بمدراء اجتم  رئيس الوزراءا وزير الداخلية رامي الحم :را   

وادد الحمد   علأ أن المؤسسة اومنية تببل  ا ة الجنود  .المؤسسة اومنية لضواحي القدس
لتو ير اومن والحماية للمواقنين  ي ضواحي القدسا وم ا حة الجريمة وتسريب اوراضي لنحتنلا 

لقاو ااحتنل المستمرج  ي تعقيم دور المؤسسة اومنية رغ  المعيقاو اإلسرائيلية ومحاواو س
وأكد رئيس الوزراء أن القيادج  الفلسقينية  ي تحقيا اومنا وجلب الخارجين عن القانون للعدالة.

تولي القدس م انة خاصةا وتعمم علأ تعزيز صمود س اننا وتسخير  ا ة اإلم انياو المتاحة 
 حاواو التنويد والتنجير اإلسرائيلية التي تستندف بنا المدينة.لخدمة المواقنين  يناا رغ   ا ة م

 12/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني تطالب الفلسطينية" الخارجية" .4
بتحمم مسؤولياتب القانونية واوخنمية تجاه را   : قالبو وزارج الاؤون الخارجيةا المجتم  الدولي 

 معاناج الاعب الفلسقينيا وعملياو السقو اإلسرائيلية علأ اور  وممتلكاو ومنازل المواقنين.
ودعو هالخارجيةها  ي بيان صحا يا أمسا المجتم  الدولي  لأ اتخاب موامف جادج منسجمة م  

يا بما يضمن مومفًا دوليًا حازمًا وداعمًا لأل  ار الارعية الدولية ومراراتناا وم  القانون الدول
الفرنسيةا وداعمًا للقيادج  ي جند،ا لتو ير الحماية الدولية للاعب الفلسقينيا واتخاب مرار ملز   ي 
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زالتب. وعبرو عن استغرابنا من الصمو الدولي علأ جرائ   مجلس اومن لومف ااستيقان وا 
ضد الوجود الفلسقيني علأ أر  وقنبا  ما عبرو عن  ااحتنلا وعلأ تصعيد حربب الارسة

د،اتنا من بع  عباراو اإلدانة الخجولةا التي تصدر بين الفينة واوخرىا دون أن تترك أي أثر 
 علأ موامف وعنماو أصحابنا م  دولة ااحتنل.

حتنليةا وتدين ومالو الوزارج:  ننا  ب تدين ب مسأ العباراو سياسة ح ومة نتنيا،و ااستيقانية اا
عربداو عصاباو المستوقنينا المدعومين با م علني من المستوى السياسي والعس ري  ي 
 سرائيما  دننا تؤ د أن  جراءاو ااحتنل عبارج عن عملياو )سقو مسلح( علأ اور  والمنازل 

خنء البؤر والممتلكاو الفلسقينيةا منما حاول تغليفنا ب منعة مضللةا و،با ينقبا علأ عملياو  
ااستيقانية التي سرعان ما يعود  لينا المستوقنونا أو يت  تحويلنا وغرا  عس رية مؤمتةا ومن 

 ث  تسليمنا للمستوقنين من جديد.
   13/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 السفير السويسري بغزة تتم بتنسيق كامل مع السلطة الفلسطينية تحركات الفلسطينية": القدس" .5

تحر او السفير السويسري بول غارنير   نمالو مصادر  لسقينية مقلعةا يو  الخميسا  :را   
ننا ي مقاع غزج هليسو جديدجا  بدأو منب أانر قويلةا زار خنلنا غزج عدج مراو والتقأ م   وا 

مياداو من حر ة حماس ومسؤولين  ي الفصائما وبلك بتنسيا  امم م  السلقة الفلسقينيةا لتقريب 
 النظر با ن بع  القضايا الخن ية حول ملف المصالحة وخاصًة ملف الموظفينه.وجناو 

وأوضحو المصادر  ي حديث خاة لا هالقدسه دوو  و ا أن هسويسرا تببل جنودا  بيرج لحم أزمة 
الموظفين منب أانر قويلةا ومدمو ورمة خاصة لبلكا وت  مناماتنا والعمم علأ تعديلنا أكثر من 

تي  تح وحماسا  ا أنب حتأ اللحظة ل  يت  التوصم الأ صيغة توا قيةا  ي ظم مرج من مبم حر 
تاديد حماس علأ أن يضمن حم مضية الموظفين  بقائن  جميعا  ي وظائفن  دون أي حلول 

 2014وأاارو المصادر  لأ أن هسويسرا سا،مو با م  بير  ي انر أكتوبر/ تارين أول  مبتكرجه.
ي غزجا بدع  مقري وبدسناد سويسريا وبرعاية من اوم  المتحدج من  ي صرف د عة مالية لموظف

 خنل التنسيا عبر ح ومة الو ال الوقني وول مرجه.
وبينو المصادر أن ااجتماع اوخير البي جم  ميادج حماس  ي غزج والسفير السويسري غارنير 

  منامنا  جزء من هبحث مضية الموظفين باوساسا والعمم علأ تم ين ح ومة الو ال استن
عملية حم اوزمة العالقةا التي تومفو علأ  ثر،ا حواراو الدوحة بسبب خن او بين حماس و تح 
علأ بع  القضايا المتعلقة با م وجو،ر وبرنامج الح ومة وملف الموظفين وملف منظمة 
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ببل جنود  وب رو المصادر أن السفير السويسري أوضح لقيادج حماس أن بنده ستحاول التحريره.
من أجم جم  اوقراف المعنية بالمصالحة الفلسقينيةا و بلك أقرا ا دوليةا بالتعاون م  مقر 

أن تلك الجنود ستبدأ مريبا بتنسيا م  جمي   أوضحومصر لحم جمي  الخن اوا مبينًة أن السفير 
بم للتعاون الجناو التي رعو مسبقا حواراو المصالحة وأننا لن تكون بدين عن تلك اللقاءاو 

وأاارو  لأ أن هالسفير السويسري يض  ميادج  الماترك من جمي  اوقراف لحم الخن او القائمة.
حر ة  تح  ي صورج ااتصااو التي يجرينا باستمرارا والتي ينسقنا أيضا م  مسؤولين أممين من 

 بينن  المنسا الخاة لألم  المتحدج ني واي ميندينوفه.
 12/5/2016القدس، موقع صحيفة القدس، 

 
 االنتهاكات اإلسرائيلية بحق التعليم في القدسسفراء وقناصل على  تطلع"التربية الفلسطينية"  .6

 اإلسرائيليةرا   : عقدو وزارج التربية والتعلي  العاليا  ي را   ا أمسا لقاًء حول وام  اانتناكاو 
دول لدى  لسقين علأ اانتناكاو ضد مدارس القدسا تضمن  قنع عدد من سفراء ومناصم ال

 المجحفة المتواصلة بحا التعلي   ي القدس.
وممارساو  اإلسرائيلية لأ  ضح اانتناكاو  وزير التربية والتعلي  العالي د. صبري صيد ودعا 

ااحتنل التي تستندف محاربة النوية الوقنية  ي القدسا وأسرلة التعلي ا خاصة عبر تحريف 
 القدس من المدارس الجديدج وعد  السما  بترمي  المدارس القائمة.المنا،ج وحرمان 

ودعا  ا ة ممثلي الدول الداعمة  لأ العمم علأ تو ير الحماية العاجلة للتعلي   ي القدسا والضغ  
من أجم تو ير تعلي  نوعي للقلبةا مؤ دًا أ،مية مثم اللقاءاو  ي ظم النجمة المتواصلة التي 

 التعليمية  ي القدس.تتعر  لنا العملية 
وخنل ،با اللقاءا البي أدارتب القائ  ب عمال مدير عا  العنماو العامة والدوليةا نسرين عمروا ت  
 نااء مجموعة العمم لمتابعة اانتناكاو بحا التعلي   ي القدسا ممثلة عن وزاراو التربية والتعلي  

 ساو الدولية والدول.العالي والخارجية واؤون القدسا وعدد من ممثلي المؤس
   13/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 " التركية وسام االستحقاق والتميز الذهبيتيكاعباس يمنح رئيس " .7

منح الرئيس الفلسقيني محمود عباس هأبو مازنها هوسا  ااستحقال والتميز : ناصر حجاج -أنقرج
ة )تي ا( التابعة لرئاسة الوزراءا تقديًرا الب،بيها  لأ سردار تاا ا رئيس و الة التعاون والتنسيا التر ي

 لما مامو بب المؤسسةا من أعمال ومااري   ي مقاع غزج والضفة الغربية والقدس الاريف. 
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وسلل  الوسا  نيابة عن عباسا السفير الفلسقيني لدى أنقرج  ائد مصقفأا خنل مراس  احتفال 
ر يةا بحضور ممثم الجامعة العربية لدى أنقرجا أ ميموا اليو  الخميسا بمقر السفارج  ي العاصمة الت

 محمد الفاتح ناصريا وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب. 
 12/5/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 

الشهر  واجتماع باريس في نهاية ..منصور: فلسطين كسبت الجولة األولى في مجلس األمن .8
  الجاري 

ب  لسقين الدائ  لدى اوم  المتحدج السفير ريا  منصورا أن أارف النور: أعلن مندو  –غزج 
الجانب الفلسقيني  سب الجولة اوولأ  ي مجلس اومن الدوليا ضمن التوجب القائ  علأ تو ير 
الحماية الدولية للاعب الفلسقيني. وأكد أن ااجتماع التمنيدي البي تعقده  رنسا لعدد من الدول 

 ن أجم مناماة بنود مبادرتنا الجديدج للسن  سي ون حاسما.نناية مايو/ أيار الحالي م
 13/5/2016القدس العربي، لدن، 

 

 إسرائيل"تسطو على المناهج "التربوية" في مدارس  العنصرية": الفلسطينية "اإلعالم .9
 تاًبا  يو  الخميسا  ننا ترى  ي تبني وزارج التعلي  اإلسرائيليةالفلسقينية مالو وزارج اإلعن  : را   

مدرسًيا  ي منناج المواقنةا بعنوان هأن ن ون مواقنين  ي  سرائيمه غرًسا للعنصريةا وت سيًسا لحقد 
وأكدو الوزارج أن الكتاب المتناغ  م  نزعة  أسود ضد النوية الفلسقينيةا وترجمة لتقرف أعمأ.

عد دليًن علأ نوايا لن بة  لسقينا ي   68التقرف لح ومة ااحتنلا وتزامنب م  الب رى السنوية 
 سرائيما التي ا تكتفي باستنداف أبناء اعبنا والتن يم بن ا بم ت حرل  علين ا وتقلا يد التقرف 

وحثو وزارج اإلعن  منظمة اليونس و علأ ممارسة الضغ  إلجبار  سرائيم علأ ومف  نحو، .
 عنصريتنا و را،يتنا.

  13/5/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 مدير عام العالج في الخارج بوزارة الصحة منزلمجهولون يهاجمون غزة:  .11
،اج  مجنولون مساء يو  الخميسا منزل مدير عا  العنج  ي الخارج بوزارج الصحة الد تور ج: غز 

مصادر محلية بان  وأ ادو بسا  البدريا والكائن  ي برج داوود  ي منققة الرمال وس  مدينة غزج.
عاما(  78متواجدا  ي المنزل لحظة النجو ا وان والدتب ثريا رجب البدري ) الد تور البدري ل  ي ن

 بعد رحلة عنج  ي القا،رج تو يو خنل النجو . أمسالققاع   لأوالتي عادو 
 12/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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نهاء االنقس يدعو عباس إلى المباشرة بتنفيذ المصالحة مشير المصري  .11  ام بالفعل ال بالقول فقطوا 
دعااا عضااو المجلااس التاااريعي الفلسااقيني عاان حر ااة حماااس ماااير المصااريا رئاايس الساالقة : غاازج

نناء اانقسا  بالفعم ا بالقول  ق ه.  الفلسقينية محمود عباسا ه لأ البدء بتنفيب اتفال المصالحةا وا 
عباااس ،ااو ماان يملااك  ومااال المصااري  ااي تصااريحاو خاصااة لاااهمدس باارسها يااو  الخماايس: همحمااود

مفتااا  تنفيااب المصااالحةا لاادعوج اإلقااار القيااادي لنجتماااعا ولتفعياام المجلااس التاااريعي والاادعوج  لااأ 
وأاااار المصااري  لااأ أن المصااالحة ا تحتاااج  لااأ مزيااد ماان المفاوضاااوا واتناا  حر ااة  اانتخاباااوه.

 ئيلي.ه تحه ب ننا تر،ن مراراتنا با ن المصالحة للمومفين اومري ي واإلسرا
لاادينا أن تتحماام ح ومااة الو ااال  اماام مسااؤولياتنا لكاان بااا م متكاماام   ااا اليةوأضاااف: هحماااس ا 
وأكد المصري أن حماس واثقة من اعبيتناا وا تخاأ الب،اب  لأ اانتخاباوا  وليس با م جزئيه.

تلاااة وماااال: هلقاااد  اناااو انتخابااااو جامعاااة بيرزياااو دلاااين وامعياااا علاااأ ااااعبية حمااااسا حياااث  اااازو الك
اإلسااانمية بالمرتباااة اوولاااأ  يناااا علاااأ الااارغ  مااان الحااارب المزدوجاااة التاااي ت خاااا  ضاااد حمااااس  اااي 

 وأضاف: هنحن واثقون من اعبيتنا ومن ارتباقنا باعبناا وجا،زون لننتخاباوه. الضفةه.
علااأ صااعيد أخاار أكااد المصااري عبثيااة اسااتمرار الر،ااان علااأ الحصااار واخااتنل اوزماااو اامتصااادية 

لحر ة هحماسها ومال: هواضح أن ،ناك بع  اوقراف مازالو تعيش  ي القرون الحجرياةا  واومنية
 ول  تقرأ التاريخ جيداا ول  تتعظ من تجاربنا الفاالة  ي الحرب علأ حماسه.

وأضاااف: هعلااأ الاارغ  ماان الحصااار اوقااول والحااروب اوااارسا واوزماااو المصااقنعةا  قااد تم نااو 
را ومازالو تا م ماوج عسا رية  اي وجاب المحتام حاضانة لمااروعنا حماس من تجاوز  م بلك بامتدا

 من ااستئصالها علأ حد تعبيره.  ننا أكبرالتحرري. وأكدو بالفعم ا بالقول 
 12/5/2016قدس برس، 

 
 بفلسطين : ال مفاوضات أو مبادرات تعطي االحتالل حقاً "الجهاد" .12

ن خالد البقش أن أية مفاوضاو أو مباادراو  ي  لسقي اإلسنميأكد القيادي  ي حر ة الجناد : غزج
أو تسااوية ا يم اان أن تعقااي ااحااتنل حقااا  ااي  لسااقينا ماااددا علااأ أن  لسااقين ماان ننر،ااا  لااأ 

 بحر،ا ملك وبناء الاعب الفلسقيني وا يم ن أن تقبم القسمة علأ دولتين أو اعبين.
ديار الابلح وسا  مقااع غازج مسااء ومال البقش  ي منرجان نظمتب حر ة الجناد اإلسنمي  ي مدينة 

يااو  الخماايس بمناساابة ب اارى الن بااة ها تسااوية وا مفاوضاااو وا تقبياا  وا مبااادراو يم اان أن تعقااي 
  ااحتنل حقا  ي  لسقينه.
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وأضاف ه ن ب رى الن بة تؤ د لنا أن الصاراع ما  العادو اإلسارائيلي لان ينتناي ا باااعتراف المتباادل 
المفاوضاو لكنب سينتني بالسايف والمقاوماة وصاوا  لاأ تحريار مسارى النباي  أو التسوية السياسية أو

 . ه-صلأ   عليب وسل -محمد 
ودعااا الاابقش اومااة  ه.أ،لناااوتاااب  هنقااول لكاام أبناااء أمتنااا لنجتماا  ماان أجاام  لسااقين ولنتحااد لحمايااة 

مقاومااة ودعاا   لااأ  نناااء حصااار مقاااع غاازج المفاارو  منااب عااار ساانواو ودعاا  ال واإلساانميةالعربيااة 
 صمود أبناء الاعب الفلسقيني  ي القدس.

 12/5/2016وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 
 
 استنتاجات ترعب استخبارات االحتالل خمسةانفجار حزما..  موقع ديبكا: .13

أثاااارو عملياااة تفجيااار العباااوج علاااأ حااااجز حزماااا  اااي القااادس المحتلاااةا مخااااوف واساااعة لااادى : الناصااارج
نيوني؛ تتجاوز نتائجنا المباارج المحدودجا  لاأ أ اال ااساتنتاجاو المرعباة لتقاور أداء ااحتنل الص

 المقاومة وتنوع أساليبنا؛ رغ  اإلجراءاو اومنية الصنيونية الماددج.
تحاااو عناااوان هلااايس بئباااا منفااارداه تحلااايًن  الخمااايسا مومااا  هديب ااااه ااساااتخباراتي الصااانيوني  تاااب ياااو 

حزماااا  اااي القااادس المحتلاااةا و،اااو ماااا تابعاااب مسااا  الترجماااة والرصاااد  اااي لمااااند ماااا حااادث علاااأ حااااجز 
 هالمر ز الفلسقيني لإلعن ه.

( اساات دعي مقاااتلو الجبنااة الداخليااةا 5-10وب اار الموماا  أنااب عاااية هاوعياااد الينوديااةه )مساااء الثنثاااء 
ااامال للتعاماام ماا  جساا  مااابوه عنااد نققااة تفتاايش بلاادج حزمااا بااالقرب ماان مسااتوقنة هجفعاااو زئياافه 

 جنود صناينة أحد،  ضاب  حالتب بالغة الخقورج. 3القدسا لكن الجس  المابوه انفجرا وأصيب 
أنابيب معدنية مليئة بالمسامير والبراغيا و انو ،ناك  4وأضاف الموم  هااتمم الجس  المابوه علأ 

غااازا لاا   متفجااراو أخاارى  ااي الم ااانا وبعضاانا م عاادخ بقريقااة مفخخااة مربوقااة ببعضاانا علااأ بااالون  5
 تنفجر نتيجة لعقم  نيا وبالتالي من  حدوث  ارثة أكبر ب ثيره.

التقاااديراوا علاااأ ماااا يبااادو أن المقااااومين وضاااعوا القنابااام اوربااا  اوولاااأ حتاااأ تنفجااار بجناااود الحااااجز 
 والخمس اوخرى عندما ت تي موج أخرى من الارقة وحرس الحدود ورجال ااستخباراو ويت  تفجير،ا.

 العبري  دن ااستخباراو الصنيونية  ان لدينا خمسة استنتاجاو خقيرج للعملية:وبحسب الموم  
. لااايس عمااام هبئاااب منفرده...عملياااة نققاااة تفتااايش حزماااا عملياااة ه ر،ابياااة معقااادجه؛ تتقلاااب المعر اااة 1 

النظرياااة  اااي  عاااداد عباااواو ناسااافة تنفجااار بقريقاااة متسلسااالةا وتحتااااج للخبااارج العملياااة النزماااة لتجميااا  
واد الخااااا ا وعماااام او خاااااي وأساااالوب تاااااتيوا وماااان ثاااا  ااختفاااااء بساااارعة عاااان اونظااااارا وا عااااداد الماااا
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واانسحاب بندوءا وااتصال بالمرامب با م مباار أو غير مباارا م  وسي  ياغم المتفجراو عن 
 بعد بواسقة خلوي.

أااااخاة  5.  التحضاااير المسااابا:  عاااداد ،جاااو  بنااابا الحجااا  يتقلاااب عااادج أاااانر مااان التحضااايرا و2
لين علااااأ اوماااام تحااااو الساااارية التامااااةا وعلااااأ اوماااام عاااادد مماثاااام ماااان المتعاااااونين  ااااي مختلااااف عااااام

 المجااوا م   م ،با ل  تكن جمي  المعلوماو اوولية لدى الارقة هاإلسرائيليةها وا م  الااباك.
 . اووامر ليسو واضحة: يظنر مرج أخرى أن المبادئ التوجينية التاغيلية غير واضحة ومتنامضةا3

أو ل  تكن موجودجا خبراء المتفجراو لادين  سانواو قويلاة مان الخبارج والمعر اة ولادين  جميا  اودواو 
النزماااةا وقااارل التعامااام مااا  اوجنااازج اإللكترونياااة والمتفجاااراوا ولااادين  التااادابير الومائياااة الاخصاااية 

 الااملةا والعقدج ،نا  ي ميادج منققة القدس.
أن ي اون المقااتلون علاأ اتصاال مبااار ما  النسالكي الثاباو  اي . مسؤولية القياادج: مان المفتار  4

غر ة العملياو؛ بحيث تتلقأ من القوج أي  اارج وبدور،ا يت   رسالنا للقيادجا حيث يوجاد ثنثاة ضاباط 
با ماا تا  التعارف علاأ جسا  ماابوه يجاب  يعملون معا  ي غر اة التوجياب العسا ري مان بوي الخبارجا وا 

تواجد الجنود أو المراكز الحساسة أو بعيدا عن تواجد المواقنينا ومنا  الماارلج تحييده بعيدا عن م ان 
 من اامتراب من المنققةا ويت  بسرعة دعوج خبراء المتفجراو والارقة وسن  النندسة.

. الوعي  ي اويا  الحساسة: النجو  البي  اد أن يخللف العديد من هالضحاياه  ي يو  ب رى سقوط 5
اوومااااو الحساساااة اوخااارى المعرو اااة؛ ،ااام تااانجح المنظمااااو الفلساااقينية  اااي تنفياااب  الجناااودا وبمثااام

عملياو  ي ظم ،به اوجواء الحساسة المنملةا  من الواجب ر   حالة الحبر والوعي مبام حادوث أي 
عمم ه ر،ابيه )مقاو (ا و ي ظم غياب اإلجراءاو التاغيلية النزماة ي منا  المقااتلون غيار المنارج مان 

ة  لاأ أن هالحاظ الساعيد ،او مان لعاب  اي العملياة لمنا  وماوع ويخلا القنابام وتحيياد المتفجاراو. زالة 
 المزيد من القتلأ والجرحأه.

 12/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 والتعبير لإلفراج عن الطلبة المعتقلين على خلفية الرأي األجهزة األمنية بالضفةتدعو  "الشعبية" .14

الجبنة الاعبية لتحرير  لسقين بادج  مدا  أجنازج اومان الفلساقينية علاأ اختقااف استن رو  :را   
القالب  ي بيرزيو وعضو الققب التقدمي القنبي  فا  مزمارا داعية  لأ  قنل ساراحب  اورا دون 

 ميد أو ارطا ومعب جمي  القلبة المعتقلين علأ خلفية الرأي والتعبير.
سة اختقااف القلباة علاأ ياد اوجنازج اومنياةا هوالتاي تصااعدو ودعو الجبنة لضرورج التصدي لسيا

 ي اوسابي  اوخيرجها مؤ دج أن ه،با اوسلوب البوليسي والتغول الفاج ضاد قلبتناا ا يزياد مان الااري 
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 اااي السااااحة الفلساااقينية  حسااابا بااام يعااار  حيااااج القلباااة والمعتقلاااين السياسااايين للخقااار  اااي ظاااام 
 ال اعتقالن ها و ا وصف البيان.استغنل ااحتنل لنبا ااعتق

 12/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 : سنواجه استفزازات االحتالل برد صارمبالمقاومةمصدر  .15

أكد مصدر  ي المقاومة الفلسقينية  ي مقاع غزجا الخميسا أن المقاومة معنية بالنادوءا لكنناا : غزج
 حدود الققاع.لن تقبم استفزازاو جيش ااحتنل اإلسرائيلي داخم 

وادد المصدر  ي حديث مقتضب لو الاة هصافاه علاأ أن المقاوماة ساتواجب أياة اساتفزازاو مان جايش 
 ااحتنل هبرد صار  ل  يتومعب العدو من مبمها علأ حد تنديده.

وي تي ،با التندياد مان المقاوماة بعاد ياومين مان تندياداو أقلقناا وزيار جايش ااحاتنل مواايب يعلاون 
رد جياااب سااي ون هماااسه  با واصاالو حماااس والمقاومااة الفلسااقينية  ااي مقاااع غاازج  لحر ااة حماااس أن

  قنل النار.
واند اوسبوع الماضي موجة تصعيد علأ السياج اومناي المحاي  بالققااعا تصادو خنلاب المقاوماة 

 آللياو  سرائيلية توغلو بعدج مناقا ارل الققاع عبر استنداف تلك القواو بقبائف الناون.
 12/5/2016الصحافة الفلسطينية، صفا، وكالة 

 
 اً الفكر واحد وال ارتباط تنظيميو عالقة تناصح " بغزة: عالقتنا بـ"داعش" المجاهدقيادي في "الشباب  .16

تعزيااز وجود،ااا عباار اسااتققاب ااابان يعااانون ماان   لااأتسااعأ جماعاااو ساالفية  ااي مقاااع غاازج  :غاازج
 خاانا.  سارائيلييقرج حر اة حمااس وحصاار وانسداد أ ال المستقبم  اي منققاة وامعاة تحاو سا  حباط

 وتتجنب ،به المجموعاو الصدا  م  حر ة حماس التي تنحقنا وتقيد نااقاتنا.
بعا  ،ابه  أنا علماا واإلحباطوينا  السلفيون بين الفتية والابان مستغلين الفقر والبقالة والحصار 

متاخمااة لغاازجا  ااي   ساارائيلية ،جماااو بالصااواريخ علااأ بلااداو اوخياارج اوااانرالجماعاااو تبنااأ خاانل 
 م  العدو. اوساسيةت كيد علأ مومعنا  ي المواجنة 

بموجبنااا عاان غالبيااة الناااقاء الساالفيين مقاباام  أ رجااووتااتن  حماااس الساالفيين بخاارل تفا،ماااو سااابقة 
 .2014بعد حرب   سرائيملينا م   التزا  بالتندئة التي ت  التوصم 

مقاتلاة اليناود  أولويتنااه اونصااري العيناء  أبوالسلفي المجا،ده  ويقول ميادي بارز  ي جماعة هالاباب
واعتقلاو  أبناءنااويضيف هنحن التزمنا بالتفا،ماو م  حماسا وحمااس لا  تلتاز  ومتلاو   ي  لسقينه.

 صواريخ علأ ااحتنل الصنيونيه. بدقنلالمجا،دين. ردنا تمثم 
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 بدناااااءلجناااا  العسااا ري لحمااااس الااابي مااااموا الساااابقين  اااي ا اوعضااااءالعينااااء واحااادا مااان  أباااوو اااان 
نحاااو مئتاااي  أنو ااااف . 2006جماعااااو جنادياااة  ااارد علاااأ مااااار ة حمااااس بانتخابااااو السااالقة  اااي 

 والعرال رغ  محاواو حماس لمنعن ه. ةمقاتم سلفي هيقاتلون  ي صفوف هداعشه  ي سوري
العينااءا  اان  أبونية. وبحسب علأ الحدود المصرية الفلسقي اونفالوغادر غالبية الناقاء غزج عبر 

 .مليلةه غادروا  ي العامين الماضيين من معبر ر ح المغلا م  مصر ب عدادناقاء ه
ميام عناا   باالعالمياةا وا نغضاب  اإلسانميةالخن اةا الدولاة   ماماةالعينااء هنحان جازء مان  أباوويقول 
ضام حالياا التوعياة الدينياة التزاماا ويتاب  هنريد تقبيا ارع    ي غزج و م  لساقينا لكان نف داعشه.

  ي ظم ااحتنله. اآلن أولويتناتقبيا الارع هليس  أن  لأمنا بالوام  الفلسقينيها مايرا 
مان ثنثاة أاف  أكثارعادد،  ه  نويقدر النااقاء السالفيون الغزياون بالمئااوا لكان مساؤوا سالفيا ماال 

 ا من ،با العدد.من عار جماعاوه. لكن يصعب التحق أكثرمجا،د يمثلون 
 اإلسان   وتنظاي  جايش  أنصارالجماعاو ،ي: تنظي  الاباب السلفي المجا،د وجماعة جند  وأبرز

مجلااس   لااأ  ضااا ةوجماعااة ساايف   و تائااب التوحيااد والجناااد و تائااب ساايوف الحااا  اومااةوجاايش 
 اورى المجا،دين.

حالياا تقوياة  أولويتنااب ار اسامناا هسيافا و،و مائد عس ري  ي جماعاة سالفية  ضام عاد   أبوويقول 
ويضاااايف ها نريااااد صااااداما ماااا  حماااااسها    الينااااوده. أعااااداءالوضاااا  العساااا ري للمجا،اااادين لمقاتلااااة 

  ر  عليناه.  با م من يقف  ي وجب المجا،دين  أومستدر ا هلن نت خر عن متال الكفار 
هتواجااب  أننااتبقأ ضاعيفةها ا ساايما السالفية المتاااددج هسا أنالعلااو  السياساية ولياد الماادلم  أساتابويارى 

 ه بغزج.اومن أجنزجمحاربة موية من 
ويقااول القيااادي البااارز  ااي حر ااة حماااس محمااود الز،ااار عاان الجنااادينا هانناا  يؤمنااون بااالعنفا نحاان 

ا ولاو لاا  أماربااب أوبعا  الساالفيين هحااول متاام جيراناب  أن  لااأنتاابعن  ونحاااور،  لنوضاح لناا ها ماايرا 
 فجار  بيره.نومفن  لحدث ان

الف ر واحادا وا  أماهعنمة تناصحا   نناالعيناء  أبووعن العنمة بين جماعتب وتنظي  هداعشها يقول 
 ه.ارتباط تنظيمياً 

 13/5/2016الغد، عّمان، 
 
 لتشكيل حكومة وحدةهرتزوج: هناك اتصاالت مع نتنياهو  .17

ه عبر صفحتب  اي ه يسابوكها رئيس  تلة هالمعس ر الصنيوني ايتسحال ،رتزوج : تقرل بنل ضا،ر
نتنيااا،وا لتااا يم بنيااامين مساااء يااو  الخماايسا  لااأ اونباااء التااي تاارددو مااؤخرا حااول اتصااااو ماا  
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ول  ينف ،رتزوج ،به ااتصااوا لكنب ماال  ناب هحتاأ ،ابه اللحظاةا لا  يوضا  أماامي  ح ومة وحدج.
تلقيااو يوميااا توجناااو ماان أجاام امتراحااا ينئاا  خقااوقي الحمااراءها مضاايفا أنااب هخاانل الساانة اوخياارج 

الدخول للح ومة. ومد أجبتنا  لنا با ن الجلاوس ،نااك مان دون اإلمسااك باالمقود ،او أمار ا ينمنايا 
 وأنا لسو لجنة للزينةه.  

با  ان جرى قار   وتاب  ،رتزوج أن هالاائعاو حول اخترال ) ي ااتصااو(  انو سابقة ووانناا وا 
ا لكن ما يقارر بنظاري ،اي مسا لة هوحدجهية. الجمي  يحبون مصقلح امتراحا جديرا  سوف ندرسب بجد

واعتباااار ،رتاااازوج أنااااب ه با حصاااالو علااااأ تفويضااااا لومااااف الجنااااازاو ولجاااا  خقاااار  القريااااا الماااااتر ةه.
المقاقعة الدوليةا وا عادج الواياو المتحدج وأوروبا لتكونان حليفتينا وبدء مفاوضاو م  دول المنققة 

ن ماااان خااانل دولتااااين ماااان أجاااام وماااف حملااااة اإلر،اااااب الدائمااااة... ور اااام واانفصاااال عاااان الفلسااااقينيي
 التاريعاو العنصريةا عند،ا س عرف أن يدي تمس ان بالمقوده.

 12/5/2016، 48عرب 
 
 يحيموفيتش تكشف أكاذيب هرتزوج: حكومة يمين وليس وحدة .18

رئيس ،به  ا،اجمو عضو الكنيسو ايلي يحيمو يتشا من  تلة هالمعس ر الصنيونيه: بنل ضا،ر
مااان رئاااايس الح ومااااة  مناسااااباً  أنااااب لااا  يتلقااااأ امتراحااااً  أماااسالكتلاااة يتسااااحال ،رتااازوجا الااااب زعااا  مساااااء 

 اإلسرائيلية بنيامين نتنيا،وا من أجم اانضما   لأ ح ومتب.
ونقلو القناج الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي مساء يو  الخمايسا عان يحيماو يتش تعبير،اا عان معارضاتنا 

ما   لأ ح ومة نتنيا،و ومولنا  اي بياان  لاأ مؤياد،ا  ن ماا مدماب نتنياا،و لنرتازوج ،او المقلقة لننض
 هامترا   ان ينبغي ر ضب باستخفاف منب  ترج قويلةه.

نما عن ح ومة يمين ب ام معناأ الكلماةا  وأضا و يحيمو يتش أن هالحديث ليس عن ح ومة وحدجا وا 
 لحصول علأ حقائب وزارية وتاريفاوه.و يما حزب العمم يزحف  لينا بدون اروط من أجم ا

ا وتماو صاياغتب مان  وأضا و أن اامترا  البي مدمب نتنيا،و لنرتزوج ،و ها ايء واحد  بير ومادو،
 أكثر اوحزاب اليمينية  ي الكنيسوا و،و البيو الينوديه.   غضابأجم عد  

 12/5/2016، 48عرب 
 
 ونواب يهددون باالنقسامنحو الحكومة  "يزحف"هرتزوج  ":المعسكر الصهيوني" .19

رغااا  نفاااي رئااايس الح وماااة اإلسااارائيلية بنياااامين نتنياااا،و وزعاااي  هالمعسااا ر : أساااعد تلحماااي –الناصااارج 
الصنيونيه المعار   سحال ،رتزوج اونباء عن مفاوضااو بيننماا لادخول ،رتازوج وحزباب اائاتنف 
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الصانيونيه علاأ أن ،ابه  الح ومي وتا يم هح ومة وحدج وقنيةها تصر أوسااط نا ابج  اي هالمعسا ر
المفاوضاو تت   عًنا مضيفًة أن ،رتزوج هيبادو  مان يزحاف علاأ بقناب بان ااروطه مان أجام دخاول 
الح ومااةا  يمااا يناادد نااواب  ااي الحاازب بحصااول انقسااا   ااي حااال حاااول ،رتاازوج جاارل هالمعساا ره  لااأ 

 ح ومة يمينية.
ة ،رتاازوج وهالحر ااةه بزعامااة وزياارج ويتااا م هالمعساا ر الصاانيونيه ماان حزبااي الوساا  هالعماامه بزعاماا

الخارجية سابقًا تسيبي ليفني اللبين خاضا اانتخاباو العامة مبم عاا   اي مائماة مااتر ة أماًن باالفوز 
بنااا وتااا يم الح ومااةا لكاان هلي ااوده  اجاا  بالحصااول علااأ مقاعااد برلمانيااة أكثاار مننااا أ،للتااب لتااا يم 

 ح ومة بقيادتب.
سرائيليا  دن المفاوضاو بين نتنياا،و و،رتازوج أثمارو عان تفا،مااو  اي وقبقًا لتسريباو لإلعن  اإل

ا ن توزي  الحقائب الوزارية علأ نواب هالمعس ر الصنيونيه  ي مقدمنا تولي ،رتزوج منصاب وزيار 
الخارجيةا لكننا ل  تق د  لأ تفا،ماو  ي ا ن تغيير الخقوط العريضة للح وماة الحالياة لتاامم وماف 

وماار ة  سرائيم  ي مؤتمر  مليمي للسن  وخروج حزب المستوقنين اوكثر تقر ًا  بناء المستوقناو
 هالبيو الينوديه من الح ومةا و،ي مقالب سبا أن قرحنا هالمعس ره اروقًا انضمامب.

ونقلو وسائم  عن  عبرية عن اخصية ر يعة  ي الحزب اعتبار،ا سلوك ،رتزوج ورغبتب  ي الادخول 
 ي ثمنا هخنوعاًا وا ،اناة للحازبها مضايفة أن اانضاما  للح وماة سايؤدي حتماًا  لاأ للح ومة بالقوج وب

انقسا  داخم هالمعس ره م   عنن تسيبي ليفناي ر ضانا القااق  اانضاما ا يؤياد،ا  اي بلاك عادد مان 
ناااواب هالعمااامه الباااارزين بيااانن  زعيماااا الحااازب ساااابقًا عميااار بيااارتس واااايلي يحيماااو تش ورئيساااة الكتلاااة 

 ة ميراف ميخائيلي.البرلماني
ويقود النائب أرئيم مرغليو الحملة العلنية ضد انضما  الحزب  لأ الح ومة بقولب  ن هاانضما   لاأ 
ح وماااة متقر اااة سااايجعم مااان الحااازب المفتااار  أن يقااار  نفساااب باااديًن للي اااود  اااي الح ااا   لاااأ عجلاااة 

ح وماة  اي حاال وا اا الحازب احتياط مثقوبةه. وماال عميار بيارتسا الابي أعلان التزاماب البقااء خاارج ال
علااأ اانضااما   ليناااا أنااب حاابر زعااي  حزبااب ماان هالومااوع  ااي ااارك نتانيااا،و الاابي يجيااد توزياا  الوعااود 

 بالتجاوب م   م ما تقلب لكنك لن تحصم منب علأ ايءه.
وأعلن النائب مي ي روزنقال أيضًا مومفًا مماثًنا واتن  ،رتزوج ب ن ،مب اوساسي ،و بقاؤه السياسي 
حتاااأ علاااأ حسااااب القضااااء علاااأ الحااازب. وتااارى النائاااب ميخاااال بياااران أن هالزحاااف نحاااو اائاااتنف 
الح ااومي باان مياااد أو ااارط وماان دون تحرياااك العمليااة السياساااية ماا  الفلسااقينيين وبااان ،ااامش تااا ثير 
حقيقااي ا لاازو  لااب وي ضااعف الحاازب ماان أن ي ااون بااديًن للي ااوده. وأقلااا هااابيبة حاازب العماامه حملااة 

 او التواصم ااجتماعي ضد انضما  الحزب  لأ الح ومة.علأ اب 
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 ااي المقابااما أعلاان عاادد ماان النااواب اسااتعداده لفحااة اامتاارا   ااي حااال قرحااب ،رتاازوج علااأ الحاازب 
للتصااويوا لكاانن  أااااروا أيضااًا  لااأ وجااوب أن ي ااون للحاازب تاا ثير  ااي سياسااة الح ومااة اامتصااادية 

 وااجتماعية.
لحزبيااة  ااي صااحيفة هيااديعوو أحرونااووه ساايما  اادمون أن ،رتاازوج الاابي وأكاادو المعلقااة  ااي الاااؤون ا

ساابا وأن اار أنااب يجااري اتصااااو ماا  نتانيااا،وا يقااو   ااي اوسااابي  اوخياارج بحملااة جديااة إلمناااع نااواب 
حزباب باانضاما  هرغا  علماب با ن نتانياا،و يار   حتاأ التازا  ح وماة  نابه بمبادأ الادولتين للاااعبينه. 

العماامه لح ومااة يمينيااة ماان دون أن ي ااون لااب أي تاا ثير علااأ سياسااتنا سااي ون واعتباارو أن انضااما  ه
بمثابااة هانتحااار سياسااي للحاازبا لكاان خااابة  نقاااب لنرتاازوجه الاابي ا،تاازو زعامتااب للحاازب  ااي اوااانر 

 اوخيرج وباو مقاَلبًا بدجراء انتخاباو جديدج لزعامة الحزب.
 13/5/2016الحياة، لندن، 

 
 إسرائيلي من "المقاطعة الصامتة" لبضائعهاقلق ": معهد الصادرات" .21

حبر رئيس معند الصادراو اإلسرائيلي رمزي غبايا من اتساع ظا،رج ما : بر،و  جرايسي - الناصرج
أسما،ا هالمقاقعة الصامتةها بقصد خيار ار او ومؤسساو عالميةا عد  اراء بضائ   سرائيما مان 

،به الار او بمواجناة ما  حر ااو المقاقعاة.  اي دون اإلعنن عن مقاقعة إلسرائيما  ي ا تدخم 
حين ماال تقريار لصاحيفة ه اكليساوه اامتصاادية اإلسارائيليةا ناار أماسا با ن ناااط حر اة المقاقعاة 

 العالمية هبي دي أسها ليس ملموسا بعد علأ اامتصاد اإلسرائيلي. 
مياة هباي دي أسها المناصارج ومال تقرير الصحيفةا ه نب منب أانر قويلة تحاول حر ة المقاقعة العال

مسااتثمرين وااار او   مناااع  لااأ  ضااا ةللفلسااقينيينا  اار  مقاقعااة أكاديميااة عالميااةا علااأ  ساارائيما 
بسااحب اسااتثماراتن  ماان  ساارائيما و اار  عقوباااو دوليااة علااأ اامتصاااد اإلساارائيلي. وحسااب اااعور 

وعلأ الرغ  من ،اباا  ان يم ان  ا  دن ،به الدعواو ل  ت تي بثمار وصحابنا.اإلسرائيليينالمصدلرين 
 معر ة ما  با ستنجح ،به الحر ة  ي توسي  رمعة ت ثير،اه.

رمااازي غبااايا ه ن المااا لة الحقيقياااةا نجاادا  ااي المقاقعاااة  اإلساارائيليويقااول رئاايس معناااد الصااادراو 
 اة النادئةا  نابا الانم  مان المقاقعاة ياؤثر علاأ قلاب المنتوجااو اإلسارائيليةا   ناا لساو ملقاا مان حر 

الااار او اوجنبيااة  ااي العااال ا التااي تقاارر   داراوهبااي دي أسه حالياااا باام أنااا ملااا أكثاار ماان مجااالس 
ا لااايس لكاااونن  يؤمناااون بالمقاقعاااةا بااام وننااا  ا اإلسااارائيليةباااا م غيااار معلااانا عاااد  ااااراء البضاااائ  

ب سااعار يرياادون وجاا  الاارأس.  ماان أجاام ماااباا ،اابا الوجاا ا  با  ااان بمقاادور،  اااراء بضااائ  ااابينةا و 
 ابينة من دول أخرىأه. 
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علأ   اارج،با مرار ااتحاد اووروبي  ي السنة الماضيةا بوض    لأويتاب  غباي مائنا  نب يضاف 
المنتوجاااو اإلساارائيلية )المسااتوقناو(  ااي الضاافة ومرتفعاااو الجااوان. وحسااب تقااديراو وزارج الماليااةا 

راو اإلساارائيليةا ولكاان التخااوف ماان أن ي ااون  دنااب لناابا القاارار لاان ي ااون تاا ثير جااو،ري علااأ الصاااد
بداياة. وحسااب تقرياار وزارج المالياةا  دنااب  ااي حاال  اار  ااتحاااد اووروباي مقاقعااة علااأ   اااارجالقارار 

ملياون  400 ا ة بضائ  مستوقناو الضفة والجاوانا  ادن حجا  الضارر لنمتصااد اإلسارائيلي سايبل  
اتفامية التجارج م   سرائيما  دن  بدلغاءبي همومفا متقر اها دوار سنوياا و ي حال اتخب ااتحاد اوورو 

 مليار دوار. 1.2  لأالضرر سيصم سنويا 
 13/5/2016، الغد، عّمان

 
 ولدن: آن أوان دفع الثمن لحماس وعودة ابنناج األسيرالضابط عائلة  .21

ار غولااادنا قالباااو عائلاااة الضااااب  الصااانيونيا ،اااد: المر اااز الفلساااقيني لإلعااان  ترجماااة -الناصااارج 
اوسااير لاادى  تائااب القسااا ا الجنااا  العساا ري لحر ااة حماااسا بضاارورج د اا  الااثمن الاابي تقالااب بااب 

ونقلااو القناااج العبريااة العاااارجا يااو  الخماايسا عاان عائلااة ،اادار غولاادن  المقاومااة مقاباام عااودج هابنناااه.
الكفاا  إلننااء  مولنا هحان الوماو إلننااء مضاية ابنناا ود ا  الاثمن لحمااس مان أجام عودتابا سنواصام

ومالااو والاادج غولاادن  ن ه،ناااك حملااة  ااي المجتماا  اإلساارائيلي للمقالبااة بدعااادج الجنااود  ،اابه القضاايةه.
 المفقودين  ي أعقاب الحظر المفرو  علأ ترك الموتأ وراء، ه. 

 12/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 العمليات الفلسطينية تنشر الرعب بشوارع القدسموقع "واال":  .22

ا اإلخباااري اإلساارائيلي موااايب اااتاينمتس اااارع الااوادي  ااي مدينااة اوصااف المراساام اومنااي لموماا  و 
القاادس المحتلااة باااهالاارع الااداميها بساابب  ثاارج النجماااو الفلسااقينية التااي اسااتند و اإلساارائيليين  يااب 

نب وحتأ مبام ومن خنل جولة ميدانية  ي الحي مال اتاينمتس   خنل الموجة الحالية من العملياو.
ااا م ،اابا الاااارع  ااي الحااي اإلساانمي ماان البلاادج القديمااة بالقاادس نققااة مفصاالية  ااي  ه ساارائيمهميااا  

الصاااراع باااين العااارب واليناااودا ناااامن عااان ااااقيا أحاااد القتلاااأ اإلسااارائيليين أن  سااارائيم لااا  تعااارف  ياااف 
 تحا ظ علأ حياج مواقنينا الينود ولن تعرف.

حااي اإلساانمي  ااي القاادس مقتاام العديااد ماان الينااود خاانل الساانواو واااند ،اابا الاااارع المر اازي ماان ال
الماضاايةا وأخاار،  مباام أااانر بالموجااة الحاليااة ماان العملياااو التااي اناادلعو  ااي أكتوبر/تااارين اوول 

 الماضي.
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-وأوضح ااتاينمتس أناب بعاد تزاياد القتلاأ اليناود  اي ،ابا الااارع بنياران الخنياا الفلساقينية المسالحة 
مرر رئيس الح ومة اإلسرائيلية الراحم أرئيم اارون اانتقال لإلمامة  -1987اخر العا  وتحديدا  ي أو 

ونقم المراسم عان سا رتير   ي البلدج القديمة من القدسا  ي مظنر تضامني م  المستوقنين الينود.
علأ جمعية هعقيرو  و،اني ه ماتاي دان مولب  نن  يعملون علأ  يجاد أغلبية ينودية  ي القدس للرد 
 ،به العملياوا وببل جنود  بيرج لزيادج حج  ااستيقان الينودي بالحي اإلسنمي من المدينة.

 مااا نقاام المراساام عاان بوي بعاا  القتلااأ الينااود ماان العملياااو الفلسااقينية عااد  ماادرتن  علااأ متابعااة 
تحولاو  لاأ  ناراو اوخبار المتعلقة بتنفيب ،جماو  لسقينية ضد اإلسرائيليين البين يرون أن القدس

 م ان لقتم الينود بين حين وأخرا بسبب أجواء الكرا،ية السائدج بينن  وبين العرب.
 12/5/2016، نت، الدوحة.الجزيرة

 
 الالجئين إلى وطنهم عودةبمحمد بركة: ال يمكن إصالح آثار النكبة إاّل  .23

أنب ا يم ن  صن  أثار  أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجما،ير العربية محمد بر ة: النقب المحتم
الن بةا  ا بعودج النجئين  لأ وقنن . ومال بر ة  ي  لمتب خنل المنرجان الخقابي الختامي 
لمسيرج العودجا التي نظمتنا لجنة الد اع عن حقول المنجلرين وبدع  هالمتابعةها يو  الخميس: هنتعند 

مامة الدولة الفلسقينية باستمرار ،به المسيرج سنوياا لتبقأ راياتنا مر وعةا ح تأ تحقيا العودج وا 
وأاار  لأ أن ،ناك  ي الحر ة الصنيونية من را،ن علأ أن الكبار سيموتون  وعاصمتنا القدسه.

وأن الصغار سينسونا ومال: هنحن نصرل علأ نقم الباكرج من جيم  لأ جيمها وأضاف هنحن ،نا 
لملف التنجير والعودجا وأيضا رمزية ،با الم ان   ي النقبا  ي ،به المرحلة بالباوا  مسيرتنا رمزية

ألف اجئ  ي سيناء واوردن ت   700ألف  لأ  600تتعلا بقضية تكاد تكون منسيةا أن ،ناك 
 ا  البع  ينسأ جرائ  التنجير  ي النقبه. 1948تنجير،  من النقب  ي العا  

قا حا العودجا  سي ون اختنل  ي ومال بر ة ه،ناك  ي الحر ة الصنيونية من يقولا  نب  با ما تح
الميزان الديمغرا يا بمعنأ أن اوغلبية الينودية ستكون  ي خقر. ونس ل السؤال:  يف حصلو ،به 

 اوغلبية الينوديةأ أليس بجريمة تقنير عرميا بتنجير غالبية أبناء اعبنا الفلسقيني من وقنن ه.
للمجازر التي نفبتنا العصاباو الصنيونيةا وأوضح بر ة أن هالفلسقينيين غادروا بيوتن  نتيجة 

نن  ل  ينجلروا الفلسقينيين ول   وليس  ما يدعون أن الفلسقينيين غادروا تلك البيوو بدرادتن ا وا 
يقتلو، ا بم  ن ما حدث ،و تقنير عرمي اامما  ما أن ،با ا يصادر حقنا  ي العودج  لأ بيوتنا 

الحر ة الصنيونية را،نوا علأ سقوط ،با الحا بالتقاد ا  ومال بر ة  ن هزعماء التي ،جرنا منناه.
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لكنن  مخقئون؛  الفلسقيني ا ينسأ حقبا والدليم علأ بلك ،به المسيراوا والماار ة الفاعلة  يناا 
 التي تدلم علأ تمسك ،با الجيم بحقب  ي أرضب التي ،جر منناه.

 12/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 طفل خالل انتفاضة القدس 2,000: االحتالل اعتقل أسرى فلسطين مركز .24

أكد مر ز أسرى  لسقين للدراساوا أن ااحتنل الصنيوني صعلد خنل انتفاضة القدسا من : غزج
عاًماا منب بداية  18استنداف اوقفال با م خاةا ا تا  لأ توثيا ألفي حالة اعتقال وقفال دون 

 اانتفاضة.
اإلعنمي للمر زا  ي بيان، يو  الخميس تلقأ هالمر ز الفلسقيني  ومال ريا  اواقرا الناقا

من  جمالي ااعتقااو التي قالو ما يقارب  %36لإلعن ه نسخًة منبا  ن اعتقال اوقفال مثم 
وأاار  لأ أن اعتقااو اوقفال خنل  حالة اعتقال منب مقل  أكتوبر/ تارين أول الماضي. 5,500

من  %70ا م  بير  ي مدينتي القدس والخليم التي اندو أكثر من انتفاضة القدس تر زو ب
سنواوا وبينن  عدد من الجرحأ  عارحااو اعتقال القاصرينا بعضن  ل  تتجاوز أعمار،  

قفًن  450وب ر أن ااحتنل أقلا سرا  غالبيتن ا بينما ا يزال يحتجز  ي سجونب  والمصابين.
 عاما(. 11بعة عارجا أصغر،  القفم المقدسي علي علق  )قفن دون سن الرا 16ماصرًا بينن  

وأوضح اواقر ب ن حااو ااعتقال بحا اوقفال خنل اوانر السبعة الماضية تعدل اوعلأ منب 
سنواو قويلة؛ حيث استندف ااحتنل اوقفال با م متعمد اعتقاده ب نن  يا لون ومود اانتفاضة 

 الضفة الغربية والقدس.الاعبية التي اندلعو  ي أنحاء 
 12/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غزة: صرف الدفعة األولى للمستفيدين من مشروع إعادة إعمار المنشآت الصناعية .25

تلقو المجموعة اوولأ من مستفيدي ماروع  عادج  عمار المناآو الصناعية المدمرجا  حامد جاد:
ؤسسة مقر الخيريةا وبالتنسيا م  ااتحاد العا  البي يمولب البنك اإلسنمي للتنمية عبر م

للصناعاوا الد عة اوولأ من التمويم النز  إلعادج بناء مناآتن  المدمرج ور د،ا بالماكيناو النزمة 
وأاار المدير التنفيبي اتحاد الصناعاو خضر انيورج  لأ أنب ت ا  استئناف نااقنا اإلنتاجي.

منا ج من مناآو الصناعاو الورمية والمعدنية والغبائية  136ب أمسا صرف الد عة اوولأ وصحا
وورش اولمنيو  التي لحقو بنا أضرار جسيمة خنل الحرب اوخيرج علأ غزجا وبلك من أصم نحو 

 منا ج متضررج يستند نا الماروع باتب. 270
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ف مليون دوارا وأوضح انيورج  ي حديث لا هاويا ه أن ميمة الد عة التي ت  صر نا بلغو نحو نص
 136من مجمم حج  اوضرار التي لحقو ب م منا ج من المناآو المستفيدج ه %20ما ا م نسبة 

ألف دوار للمستفيد  20منا جه من ،با الماروعا ا تًا  لأ أن الحد اومصأ البي ت  صر ب بل  
فيدج من الماروع ونوه  لأ أن  جمالي ميمة التمويم المرصود لمجمم عدد المناآو المست الواحد.

مليون دوارا وأن ما ت  صر با أمسا يا م المرحلة اوولأ لبدء التنفيب الفعلي  6.5المب ور يبل  
للماروعا حيث يجري اآلن اتخاب الترتيباو النزمة لتنفيب المرحلة الثانية التي ستستندف أخرين من 

 أصحاب المناآو التي يمول الماروع متقلباو عودتنا للعمم.  
 13/5/2016أليام، رام هللا، ا

 
 وسيناريو النكبة متواصل عاماً  68مجلس منظمات حقوق اإلنسان:  .26

أعلن مجلس منظلماو حقول اإلنسان الفلسقينيلة أنلب ه ي الومو البي يعيش  يب : القيب غناي 
لون  عب الفلسقينيل  ي العال ا و  %66النجئون والمنجلرون الفلسقينيلونا البين يا ل ينو من الال

تلينا تستمرل  ا  لسقينا للعا  الثلامن والسل تاو أو  ي وقنن  التلاريخيل اللجوء والتلنجيرا سواء  ي الال
 سرائيم  ي خلا ظروف معيايلة منريلة تؤدلي  لأ تنجير المزيد من الفلسقينيلين. وتتكرلس ،به 

سقينيلين بالعودج  لأ ديار،  التي النل بة المستمرلج من خنل استمرار تن لر  سرائيم لحال النجئين الفل
عب الفلسقينيل من ممارسة حقلب  ي تقرير المصيرا وممارسة سياساتنا  ، جلروا منناا وحرمان الال

 .هالتي تؤدلي باضقراد  لأ تنجير الفلسقينيلين مسريًّا
ر  ميلة وأضاف المجلس أنل  سرائيم ا تزال مستمرلج  ي سياسة التلنجير القسريل داخم القدس الال

م  فلة الغربيلة المحتللة(ا وبلك من  %60المحتللة وما ي سملأ بمناقا هجه )والتي تا ل من مساحة الضل
خنل مصادرج اوراضي أو من  استعمالناا و،د  المنازلا والحرمان من حقول اإلمامة والسل نا 

.  لأباإلضا ة   استمرار التلوسل  ااستيقانيل
م النجئون ما نسبتب وواصم البيان: أملا  ي مقاع غزل  ان الققاعا البين يا ل  %80جا  يعيش س ل

منن ا أزمة  نسانيلة  ارثيلة جرلاء الحصار اإلسرائيليل المستمرل المفرو  علأ الققاعا اومر البي 
مار البي خللفتب الحروب اإلسرائيليلة المتعامبة  ة إلعادج  عمار الدل يحول دون الو اء بالحاجة الماسل

زلج. وعليبا  دنل عاراو أاف الفلسقينيلين ا يزالون منجلرين داخم الققاع حيث علأ مقاع غ
 يعياون ظروً ا غير  نسانيلة دون أيل أ ا إلنناء معاناتن .

وا تقتصر المعاناج الكبيرج التي يعيانا الفلسقينيلون علأ ،ؤاء البين ا يزالون يعياون داخم 
نلما  مليون  لسقينيل يعياون  ي دول  6.2تمتدل لتامم ما يزيد علأ  لسقين بحدود،ا اانتدابيلةا وا 
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تاو ) (. وبالحديث عن مصير النجئين الفلسقينيلين  ي سورية علأ  %49الال عب الفلسقينيل من الال
د و الة اوونروا أنل ما يزيد علأ نصف مليون  لسقينيل ت ثلر با م مباار جرلاء  وجب التلحديدا تؤ ل

من النجئين الفلسقينيلين  ي  %60لنلزاع المسللح  ي سورية. وأنل ما يزيد علأ العنف النلاج  عن ا
د سواء داخم حدود سورية أو  لأ خارجنا. عنوج علأ  سورية مد تعرلضوا  لأ تنجير ثانويل أو متعدل
ون من سوريةا البين اضقلروا للبحث عن م ان أمن لن  ولعائنتن ا  بلكا يتعرل  النجئون الفارل

 اإلعادج القسريلة أو  لأ المعاملة التلمييزيلة من مبم دول اللجوء الثلانية التي يتوجلنون  لينا. لأ 
وليلة حول  لسقين ) سو بموجب مرار UNCCPوأضاف البيان: أنل لجنة التلو يا الدل (ا التي ت سل

لسقينيلينا غير بندف  يجاد حمل دائ  وعادل لم ساج النجئين الف 1948لعا   194الجمعيلة العموميلة 
 اعلة منب ما يزيد عن نصف مرن من الزلمنا اومر البي يحر  النجئين الفلسقينيلين من ااستفادج 

لو أصًن من أجم تو ير الحماية القانونيلة لن .   من وجود و الة دوليلة ا  ل
م الجديل علأ و  رعةا وعليبا  دنل معالجة م ساج النجئين الفلسقينيلين ،به تقتضي التلدخل جب السل

وء علأ وجوب تقبيا حمل دائ  لمس لة النجئين الفلسقينيلين و ًقا للقانون  وضرورج تسلي  الضل
ا وخصوًصا مرار  وليل ادر عن الجمعيلة العاملة لألم  المتلحدج عا   194الدل  237ا ومرار 1948الصل

وليل عا   ادر عن مجلس اومن الدل  . 1967الصل
 12/5/2016، 48عرب 

 
 الحتالل البوليسية تنهش جسد األسير محمد العزةكالب ا .27

تعر  اوسير محمد سامي العزج من بيو لح  لعملية تن يم وتعبيب أثناء اعتقالب من : را   
سلقاو ااحتنل؛ وبلك بعدما أقلا جنود ااحتنل  نبب البوليسية عليب التي نناو يده اليمنأا 

أضاف اوسير العزج خنل زيارج محامي نادي اوسير لب  ي و  وتسببو لب بتمزل وتقق   ي الارايين.
يومًاا هأن الكنب البوليسية مامو بسحبب من يده  21معتقم هالمس وبيةها بعد أن م ن  من لقائب منب 

باتجاه الجنودا ث  اننالوا عليب بالضرب علأ  ا ة أنحاء جسده مبم أن ي نقم  لأ مستافأ ه،داسا 
يجدر ب ره  م ث  يب مدج أسبوع ث  ن قم  لأ التحقيا  ي معتقم هالمس وبيةه.عين  ار ه للعنج حيث 

 أن اوسير ا يزال يعاني من عد  القدرج علأ تحريك أصاب  يده بسبب اإلصابة.
 12/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 750لى ارتفاع عدد المعتقلين اإلداريين في معتقالت االحتالل إ: نادي األسير الفلسطيني .28
غزج: مال نادي اوسير الفلسقينيا أمسا  ن أعداد المعتقلين اإلداريين ،ي اوكبر  ي معتقنو 

 لسقينيًا تحو  647وب ر النادي  ي بيانا أن سلقاو ااحتنل اعتقلو  .2008ااحتنل منب العا  
من دون تقدي  ائحة  أكتوبر من العا  الماضياتارين اوول/ بند هااعتقال اإلداريه منب اوول من 

أسيرًاا  750اتنا  ومن دون محاكمةا ليرتف  ببلك عدد المعتقلين  داريًا  ي معتقنو ااحتنل  لأ 
 .2008و،ي المرج اوولأ التي يرتف  بنا لنبا العدد منب العا  

يدج أكتوبر الماضي ما بين أوامر جدتارين اوول/ أمرًا  داريًا صدر منب بداية  1,144وأوضح أن 
وتمديد اعتقالا  ب مددو مح مة ااحتنل العس رية  ي هعو ره أغلبية اووامر التي صدرو بحال 

عو من نقال ااعتقال اإلداري عقب  يعاز الح ومة  اوسرى. وأكد النادي أن سلقاو ااحتنل وسل
ا  ي محاولة أكتوبر الماضيتارين اوول/ هاإلسرائيليةه للجيش ببلك م  انداع النبة الاعبية  ي 

 لفر  العقوباو الجماعية علأ الفلسقينيين.
 13/5/2016الخليج، الشارقة، 

 
 االحتالل يمنع وصول مسيرة "أفشوا السالم بينكم" لألقصى .29

منعو مواو ااحتنل مسيرج هأ اوا السن  بين  ه من الوصول  لأ المسجد  :جندي أسيم - القدس
 ن  انو انقلقو السبو الماضي من مدينة حيفا.اومصأ المبارك مايا علأ اومدا  بعد أ

بمن  الماار ين من  كمالنا نحو اومصأا  الخميسوأبلغو الارقة اإلسرائيلية منسا المسيرج صبا  
وصادرو ،وياتن  مبم تحر ن  من بلدج بيو حنينا صباحاا  ا أنن  أصروا علأ  تما  المسيرج حتأ 

لتجبر،  ارقة ااحتنل بر قة القواو الخاصة ،ناك وصلوا حي واد الجوز علأ ماارف اومصأا 
  علأ الصعود للحا لة والعودج دون الوصول لألمصأ.

ومال منسا المسيرج سندباد قب  ن ارقة ااحتنل بدأو بمنحقة المسيرج منب وصولنا أمس لحاجز 
ن  لبلدج بيو موديعين علأ ماارف مدينة القدس المحتلةا وأجبرتن  ،ناك علأ الصعود بحا لة أملت

 حنينا بحجة أننا منققة عس رية مغلقة.
 ي حديثب لاالجزيرج نو أن الماار ين  ي المسيرج امترحوا علأ ارقة ااحتنل أن -وأضاف قب  

يدخلوا اومصأ با م  ردي وليس جماعياا لكن الارقة أصرو علأ عد  التقد  خقوج واحدج من 
  واد الجوز  لأ اومصأ.
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ومدا  ستة أيا  دون بلوغ الندفا أكد قب أنب سيت  العمم علأ تنظي  مسيرج ورغ  السير علأ ا
ماابنة العا  القاد ا داعيا المسلمين بجمي  أنحاء العال  للتوجب نحو المسجد المبارك البي يمن  

 ااحتنل المسلمين من الصنج  يب بينما يسمح للمستوقنين بامتحامب وتدنيسب  م لحظة.
 12/5/2016دوحة، . نت، الالجزيرة

 
 2003الالجئون الفلسطينيون في العراق تعرضوا لعملية اجتثاث منهجية منذ عام تقرير:  .31

تحقيقا حول معتقلين  الخميس أصدرو المنظمة العربية لحقول اإلنسان  ي بريقانيا صبا  يو 
تقرير   ويصادف صدور ال 1948 لسقينيين  ي السجون العرامية من النجئين  لأ العرال عا  

ا 2003اومري ي للعرال عا   ااحتنل ي أعقاب  وبين التقرير أنب للن بة الفلسقينية. 68الب رى 
تعر  النجئون الفلسقينيون  ي العرال لعملية اجتثاث منظمة من مبم مواو ااحتنل والح وماو 

جتثاث القتم والتنجير العرامية المتعامبة والميلياياو القائفية التابعة لناا و انو أبرز مظا،ر اا
 التعسفي والتعبيب واوح ا  الجائرج بموجب ملفاو حوو تنما ملفقة. وااعتقال

 لأ تقلية عدد الفلسقينيين المقيمين  ي العرال خنل تلك الفترج بنسبة  اانتناكاوأسفرو تلك 
ألف  40 حيث ل  يتبا من مجموع النجئين الفلسقينيين البي وصم تعداد،   لأ أكثر منا 90%

أغلبن   ي العاصمة العرامية بغداد  ايعياون  ي مناقا مختلفة من العرال 3,500 بان الغزو سوى 
 ا زالوا يتعرضون لمختلف صنوف التمييز والمنحقة.

ر أنب ل  تتوا ر أي بياناو رسمية دميقة عن أعداد المعتقلين الفلسقينيين  ي السجون وأوضح التقري
العرامية حالياا لكن من خنل التواصم م  عدد من أسر المعتقلين  ضا ة  لأ مائمة ب سماء معتقلين 

تي تامم وال اسلمتنا السلقة الفلسقينية للح ومة العرامية برئاسة رئيس الوزراء السابا نوري المالكي
معتقًن علأ اومما بينن   47معتقن  لسقينيا لي ون العدد البي أم ن توثيقب  ي السجون العرامية  39

معتقلين مح و   ثمانيةأخرين مح و  علين  باإلعدا ا  خمسةالقسريا  ااختفاءا زالوا ميد  خمسة
م واحد ميد الحبس علين  بالسجن المؤبدا ومعتقم واحد مح و  بالسجن عارج سنواو ا ومعتق

 معتقن غير محدد مومفن  القانوني. 27ااحتياقيا بينما 
ن التقرير أن الفلسقينيين المعتقلين  ي السجون العرامية تعرضوا لتعبيب با  من جلد و ي وبي  

وصعا بالكنرباءا إلجبار،  علأ ااعتراف بتن  وجرائ  ل  يقوموا بارتكابناا جميعنا تتعلا 
،ابا وبالفعم اتن  معظمن  بارتكاب أعمال  ر،ابية  القيا  بعملياو تفجيرا أو بممارستن  اإلر 

التخقي  لتلك العملياوا واتنمو الغالبية العظمأ منن  بالحث والتحري  علأ ممارسة اإلر،ابا 
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وبع  أولئك المعتقلين اعتقلوا من مبم الميلاياو بسبب عملن   ي ار او استثمارية سعوديةا أو 
 ية تسول منتجاو سعودية.ار او عرام

ل  تقتصر علأ تقييد حريتن  وتلفيا اتناماو مفبر ة لن ا  وأوضح التقرير أن معاناج المعتقلين
وحرمانن  من الحا  ي المحاكمة العادلة لمجرد انتمائن   لأ المب،ب السنيا بم مامو السلقاو 

يت  تعريضن  للتجوي   العرامية باحتجاز،   ي ظروف غير أدمية بعضن   ي سجون سريةا حيث
بمن  القعا  والاراب عنن  لفتراو قويلةا وحرمانن  من اودوية والعنج النز  لحااو مريضة 
منن ا باإلضا ة  لأ تعرضن  للتعبيب البا  بصورج مستمرجا ور    عقاء بوين  تصاريح 

ين للد اع عنن ا  ما تر   السلقاو العرامية تم ين بوي المعتقلين من تو يم محام لزياراتن .
باإلضا ة  لأ الح   علأ بعضن  بالسجن واإلعدا  علأ الرغ  من مقالبة بع  المعتقلين  عادج 

 التحقيقاو معن  نظرًا اعترا ن  تحو الضغ  والتعبيب.
 قد تعر  أغلبن  للمنحقاو  اوأضاف التقرير أن أسر أولئك المعتقلين أيضا ل  يسلموا من الضرر

النروب خارج العرال  رارا من   لأاو من مبم الميلياياو العراميةا مما د   بعضن  اومنية والتنديد
قنل  باو المصير البي تعر  لب بوين ا و ي سبيلن  إلجنء مصير بوين  أو ومف معاناتن  وا 

من مبم أاخاة ومحامين  واابتزازسراحن  داخم السجون العرامية تعر  البع  منن  للنصب 
 يينا حيث  ان يت   عقائن  وعودا زائفة إلنناء معاناتن  مقابم مبال  مالية  بيرج.وأ راد أمن عرام

وب ر التقرير  ي ،با السيال أن المنظمة العربية لحقول اإلنسان  ي بريقانيا أجرو عدج محاواو 
للتواصم م  السفارج الفلسقينية  ي العرال للوصول  لأ معلوماو أكثر دمة حول أزمة الفلسقينيين 
بالعرالا ومعر ة أسماء المعتقلين وبياناتن ا والسؤال حول اإلجراءاو التي مامو بنا السفارج لحم تلك 
اوزمةا  ا أن السفارج ل  تق  بالرد علأ أي من الم الماو التليفونية أو رسائم البريد اإللكتروني التي 

 مامو المنظمة بدرسالنا.
 12/5/2016، لندن، يافي بريطان اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق 

 
 أسرى من القدس ثالثةقرار إسرائيلي بهدم منزل عائلة  .31

سلمو قوام  بلدية ااحتنل عائلة اوسرى سامر وايرين ومدحو العيساوي أمرا بند  منزلنا : القدس
ومالو والدج اوسرى هأ  قارلها  ن مخابراو ااحتنل  يو  الخميسا ببريعة البناء دون ترخية.

ائلة مرار ،د  المنزل البي تس ن  يب منب سبعيناو القرن الماضيا معتبرج القرار محاولة سلمو الع
 للنيم من  رادج العائلة وصمود أبنائنا  ي المعتقنوا ومؤ دج أننا ستبقأ صامدج داخم منزلنا.

 12/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 غزةالمحروقات ل إلدخال سالم استثنائياً  أبوفتح معبر كرم  .32
سال  با م  أبوا اليو  الجمعةا معبر  ر  اإلسرائيليتفتح سلقاو ااحتنل  أنمن المقرر : غزج

 الينودية. اوعياديومين بسبب   غنلاستثنائي بعد 
 وستسمح سلقاو ااحتنل بددخال المحروماو التي يعاني مقاع غزج مننا من نقة حاد جدا.

 12/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 ويستهدف المزارعين والصيادينهجمات على حدود غزة  الحتالل يشن  ا .33
غزج: انو مواو ااحتنل اإلسرائيلي يو  أمس ،جماو جديدج علأ صيادين ومزارعين يعملون  ي 

ومال انود عيان  ن مواو ااحتنل ،اجمو مراكب صيد  منققة الحدود البرية الارمية لققاع غزج.
لثقيلةا خنل  بحار،ا  ي منققة الصيد المسمو  بناا  ي منققة تق  مبالة بنيران أسلحتنا الراااة ا

 سواحم بلدج بيو ا،يا امال الققاع.
وجرى خنل ااعتداء مقاردج موارب الصيدا ما أجبر الصيادين علأ مغادرج المياه والعودج للساحم 

 خاية علأ حياتن .
نل عملن  ارل مدينة خان يونس جنوب  بلك استند و مواو ااحتنل مجموعة من المزارعين خ

وأقلقو مواو ااحتنل صوبن  زخاو من الرصاةا ما حال دون  كمال عملن  اليومي  الققاع.
 والعودج  لأ مناقا أكثر أمنا. 

 13/5/2016، لندن، القدس العربي
 
 يكابدون معاناة السفر للخروج من الحصار عبر معبر رفح  الفلسطينيون  .34

رغ  تواصم عملية  تح معبر ر ح با م استثنائيا أما  عدد محدود من  :ورأارف الن -غزج 
الحااو اإلنسانية من مقاع غزجا  ا أن مئاو هالصور المؤلمةه انتارو علأ مقربة من بوابة 

 يوماا وجميعنا لعوائم ومرضأ باتو بحاجة ماسة للسفر. 85المعبر البي  ان موصدا لمدج 
محو السلقاو المصرية بمرور حا نو تقم مسا رين من مقاع غزجا ولليو  الثاني علأ التوالي س

 لأ الجنة المصرية من المعبرا بينن  مرضأ وقنب وأصحاب حاجةا بعد اليو  اوول لعملية 
مسا را  ق ا من بين عدد  412الفتح ااستثنائيا البي سمح الجانب المصري خنلب بمرور نحو 

  بير من الراغبين بالمغادرج.
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اليو  الثاني لفتح المعبر الماا،د باتنا التي سجلو  ي اليو  اوولا  تواجد مواقنون أما   وسجم
البوابة الفلسقينية تحو أاعة الامس الحارمةا علأ أمم الحصول علأ  رصة السفر م  العدد القيم 

 البي أتيحو لب الفرصةا و ان من بينن  نساء ورجال قاعنون  ي السن وأقفال صغار.
تقرير عن حالة المعبر نارتب وزارج الداخلية  ي غزج التي تارف علأ السفر أن همعبر ر ح  وجاء  ي

 يلومترا  360البوابة الساوداء التي ت لقي بظنلنا الااحبة علأ سجن،  بيرا  ي بقعة ا تتعدى الا 
 مربعا باتو ت كابد عناء الحصار المضروب علينا منب عدج سناواوه.

حاب الحااو اإلنسانية هالمرضأ والقنب وأصحاب اإلماماو واوجانب وب رو الوزارج أن أص
وغير،  من  ئاو وارائح الم جتم  الغزيه باتوا يحلمون  م يو  بتسنيم أمور،  دون تعقيداو. 
وأضا و ه ا أن ،با الحل  يواجب استمرار اإلغنل والتضييا وتحقيقب علأ ما يبدو سيبقأ بعيد 

 المناله.
بر ر ح مصقلح هالبوابة السوداءه لكون بوابة المعبر من الجنة المصرية مقلية بنبا ويقلا علأ مع

 اللونا و بلك نسبة لرحلة السفر المريرج التي ي ابد،ا الس ان خنل ترك غزج.
وتفاعم س ان غزج  ثيرا م  الصور المتناملة من داخم وخارج معبر ر حا خاصة وأن السلقاو 

يرج بالمغادرجا وحملو التعليقاو التي تداولنا الناقاء علأ موام  المصرية ل  تسمح وعداد  ب
 التواصم ااجتماعيا دعواو للمجتم  الدولي لضرورج التدخم الفوري لحم أزمة حصار غزج الخانقة.

 وجرى الحديث عن هرحلة اآلا ه التي يققعنا س ان غزج للخروج من المعبر.
يوماا  روى العائدون  85ين عادوا  ليب بعد غياب دا  ول  ي ن الحال أ ضم علأ س ان الققاع الب

مصة السفر المتعبة حتأ وصول الققاعا  في الومو البي أكدو  يب سيدج  ي نناية الخمسينياو 
من العمر تر نا القا،رج مبم منتصف ليم الثنثاءا  انو تلك السيدج التي حقو أما  بوابة المعبر 

مد وصلو منزلنا  ي وس  مقاع غزج بعد غروب تلك من الجنة المصرية م  ارول الامسا 
 12الامس. ومالو  ن رحلة الوصول من الجانب المصري من المعبر  لأ منزلنا استغرمو نحو 

  يلو مترا. 20ساعةا رغ  أن المسا ة ا تزيد عن 
ا ألف 30مسا را من أصم  1500ومن المتوم  أن يصم  ي نناية انتناء الدوا  عدد المغادرين  لأ 

مسجلين للسفرا حيث ا تكفي أيا  الفتح ااستثنائي حاجة س ان الققاع المحاصرين من مبم 
  سرائيم منب عار سنواو.

و ي ،با السيال مال  امم أبو ماضي و يم وزارج الداخلية  ي غزج  ن عاراو اآلاف من المواقنين 
 بر.بحاجة ماسة للسفر. ودعا السلقاو المصرية لنستمرار  ي  تح المع
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مري  منن  حااو  5000اخة من حملة اإلماماو و 8000قالب و  3000ومال  ن ،ناك 
زوجة  1500اخة يحملون الجوازاو المصرية و بلك  6000سرقان حرجة جداا  ضا ة  لأ 

 عالقةا بحاجة ماسة للسفر.
 13/5/2016، لندن، القدس العربي

 
 ذكرى النكبة في مخيم برج البراجنة إحياءلبنان:  .35

الفلسقينية  ي مخي  برج البراجنةا مرب العاصمة اللبنانية بيرووا  او،ليةأحيو المؤسساو  :رووبي
للن بةا عبر سلسلة من النااقاو تضمنو معار  صور عن الن بةا  68يو  الخميسا الب رى الا 

 نااقاو  نيةا رسوماو لألقفالا وعر  لتراثياو  لسقينية.
 أارف ي سفارج دولة  لسقين حسان اانيةا ممثن للسفير  مياإلعناارك  ي المناسبة المستاار 

دبورا وأعضاء ميادج حر ة  تح  ي بيرووا وممثلو الفصائم الفلسقينية واللجان الاعبيةا 
 والمؤسساو الفلسقينية النااقة ضمن مخي  برج البراجنة.

 12/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
ألب نداف مستفز ومسيء وأخرج ذاته من الكنيسة وأفكاره ال عالقة لها بالرسالة المطران حنا: ا .36

 الكهنوتية
،اج  المقران عقا   حناا رئيس أسامفة سبسقية للرو  اورثوب سا اوب جبرائيم ندافا : غزج

 البي يدعو لدمج المسيحيين  ي المجتم  اإلسرائيليا وبلك علأ خلفيب ماار تب  ي  يقاد الاعلة
ال حنا  ن  ضاءج نداف ما مو  التقليديةا ضمن احتفااو ميا   سرائيم علأ حساب هن بة  لسقينه.

يسمأ هاعلة عيد استقنل  سرائيمها وما را ا ،با الحدث من  لماو صادرج عنب ها تمثلنا 
ومف  مسيحيين  لسقينيين ا من مريب وا من بعيد.ه وادد  ي لغة اانتقاد بالقول هنعتبر ،با الم

 و،به الماار ة عمن استفزازيا بامتيازا ويسيء لتاريخناا وانتمائناا وميمناا و،ويتنا الوقنيةه.
وأضاف هو،و بنبا الفعما  نما أخرج باتب من الكنيسة بتصر او ا مسؤولةا وأ عال تتنام  وميمنا 

 بة اعبا ويتجا،م اوخنمية والروحية واإليمانيةه. وتاب  القول ه يف يم ن للمؤمن أن يحتفم بن
معاناج أبناء اعبنا البين حم بن  ،با الظل  التاريخيه. وادد علأ أن مومف اوب نداف همستفز 
ن  ان متاحا بثوب الكننووا  ا  ومسيءا ويدل علأ أن ،با الرجم  قد البصر والبصيرجه. ومال هوا 

 مريب وا من بعيده. أن أ  اره ا عنمة لنا بالرسالة الكننوتيةا والخدمة الكنسية ا من
 13/5/2016، لندن، القدس العربي
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 إحياًء لذكرى النكبة النقبفي يشاركون بمسيرة العودة  48من فلسطينيي  اآلالف .37
تحو عنوان هيو  استقنلن  يو  ن بتناها انقلقو مسيرج : القيب غناي  ايحيأ جبارينا ربي  سواعد

يو  الخميسا بماار ة اآلاف من أبناء الاعب العودج  ي مرية وادي زبالة المنجرج  ي النقبا 
الفلسقيني بالداخما را عين الراياو الفلسقينية مؤ دين علأ حا العودج والتمسك باور ا وانتنو 

 بمنرجان خقابي علأ أر  القرية.
ها  ن 48مراقي والقائمة الماتر ةا حنين زعبيا لاهعرب و ومالو النائبة عن التجم  الوقني الديم

 ة المنيبة  ي المسيرج ت كيد علأ أن الماروع الصنيوني ا يستقي  أن يعيد  تابة تاريخناا هالماار 
المسيرج محقة وحاضر وباكرج نقول  ينا  ن ،با الوقن ،و وقننا وأ  حياتنا علينا وحقنا ناب  من 

 أننا أصحاب اور  اوصليينه.
اية التاريخية وتصويرنا  غرباء وضيوف وأكدو زعبي أن محاولة الماروع الصنيوني  عادج  تابة الرو 

 لن تنقلي عليناا النضال البي نحملب يستند علأ تاريخنا وعلأ وجودنا مبم الدولة العبريةه.
واعتبرو زعبي أن همقلبنا بالمساواج ،و تنازل تاريخيا ونقول للمؤسسة اإلسرائيلية  ننا لن نقبم ب ي 

ونحن نقد  للمجتم  اإلسرائيلي رؤيا وماروع تعريف يعقي أي امتياز لاعب ،اجر  لأ وقننا 
وقني مبني علأ المساواج الحقيقيةا وننا ديمقراقيون ونؤمن بالعدالة والحرياو نقد  ماروًعا للعيش 
لغاء  ا ة اامتيازاو  الماتركا لب معنأ واحد ،و عودج النجئين وااعتراف بنا   بناء وقن وا 

ر أبن  اء اعبناه. للاعب البي ،اجر  لأ أرضنا و،جل
ه  ن تنظي  48ومال عضو الم تب السياسي للتجم  الوقني الديمقراقيا جمعة الزبارمةا لاهعرب 

المسيرج  ي النقب ه ان حلمنا منب سنواوا ومن ،نا نريد  يصال رسالتينا الرسالة اوولأ للسلقة 
 ب ننا اعب واحد وا بديم لنا عن حا العودجه.

الثانية ،ي  لأ أبناء اعبنا الماار ين وغير الماار ين  ي ،به المسيرجا وتاب  الزبارمة أن هالرسالة 
 ونحن نقمح لماار ة أوس   ي ،به المسيرج و م المسيراو اوخرىه.  

 12/5/2016، 48عرب
 

 تحت حماية قوات االحتالل يقتحمون باحات المسجد األقصىيهوديًا  مستوطناً  97 :القدس .38
امتح  عاراو المستوقنين الينودا صبا  يو  : خلدون مظلو ا تان اقمة أبو سبي -القدس المحتلة 

الخميسا باحاو المسجد اومصأ المبارك  ي مدينة القدس المحتلةا وس  دعواو امتحامب  ي ما 
وب رو مراسلة همدس برسه أن ارقة ااحتنل والقواو الخاصة  يسمأ با هب رى ااستقنله.
لوا  يب  97 اإلسرائيليةا أملنو الحماية لا مستوقًنا امتحموا المسجد اومصأ من هباب المغاربةها وتجول
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حتأ خروجن  من هباب السلسلةه حيث اندو المنققة )خارج باب السلسلة( رمصاو وغناء من مبم 
وا الرحال للتواجد  ي  المستوقنين. وأضا و أن الفلسقينيين والمقدسيين هتوا دواه؛ منب الصبا ا وادل

 حيائب وا عماره وصد اامتحاماوه.المسجد اومصأ هإل
من جنة أخرىا ب ر انود عيان أن مواو ااحتنل اعتقلو أربعة  لسقينيين بينن  سيدتان من 
أبواب المسجد اومصأا ع رف من بينن ؛ محمد خلف وقا،ر الايخ خليما بحسب مر ز همدسناه 

 اإلعنمي.
 12/5/2016، قدس برس

 
 الضفة وغزة ؤشر غالء المعيشة فيجهاز اإلحصاء المركزي: ارتفاع م .39

أظنرو معقياو صادرج عن جناز اإلحصاء المر زي  : خلدون مظلو ا يوسف  قيب -را    
؛ خنل %0.28أن الرم  القياسي وسعار المستنلك  ي  لسقين سجم ارتفاًعا بنسبة ا الفلسقيني

وبيلن  بققاع غزج. %1.35 ا وبوام 2016 / مارسبريم الماضيا مقارنة م  انر أبارأانر نيسان/ 
التقرير الرسمي أن السبب الرئيسي ارتفاع اوسعار  ي  لسقين يرج  با م أساسي ارتفاع أسعار 

(ا والمحروماو السائلة المستخدمة  ومود %19.4العديد من السل  أبرز،ا الفواكب القازجة )بنسبة 
 %0.28سعار المستنلك انخف  بمقدار وأاارو البياناو  لأ أن الرل القياسي و والمنازل والغاز.
وبمقارنة البياناو لألانر اوربعة  .2015بريم الماضيا مقارنة بباو الانر  ي أخنل نيسان/ 

ا مقارنة م  نفس الفترج من %0.4ا سجلو أسعار المستنلك ارتفاًعا بنسبة 2016اوولأ من العا  
 بالضفة الغربية. %0.83ا بوام  2015العا  

 12/5/2016، قدس برس
 
حماس كمنظمة  إدراجدعوى  فياألمور المستعجلة تقضى بعدم االختصاص  محكمة: القاهرة .41

 إرهابية
ا بعد  12/5 مضو مح مة القا،رج لألمور المستعجلة بعابدينا يو  الخميسي:  ري  صبح

ااختصاة بنظر الدعوى القضائية المقالبة بددراج حر ة حماس  منظمة  ر،ابيةا وحظر نااقنا 
  لينا. ينتميعضو  أيوالقب  علأ 

 12/5/2016، اليوم السابع، القاهرة
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 شريكة صديقة "إسرائيل"لمناهج التعليمية الجديدة بمصر تجعل من ا ة:دراسة إسرائيلي .41
مال باحث  سرائيلي  ن بنده تاعر باارتيا   زاء المنا،ج التعليمية الجديدج  ي مصر وننا تجعم 

ةا وتحتفي باتفال السن  بين البلدين وتجعم منب مفتاحا ضروريا لننتعاش من  سرائيم اري ة صديق
و ي دراسة أعد،ا الباحث بمعند أبحاث اومن القومي التاب   اامتصادي البي تحتاجب مصر.

ه مال الباحث  ن ،با التحسن استراتيجيلجامعة تم أبيب أو ير  اينترا ونارو ضمن مجلة هتقدير 
 ارنة ب وضاع المنا،ج الدراسية  ي عند الرئيس اوسبا حسني مبارك. يبدو ملموسا حتأ مق

وأوضح الباحث اإلسرائيلي أن المننج المصري الجديد ا يتوس   ي الحديث عن الحروب العربية 
صفحة  قد ت  تقلية  32اإلسرائيلية أو القضية الفلسقينيةا  في حين  انو ،به الموضوعاو تحتم 

صفحة  ق ا و م ،به مستجداو  ي المننج  12التعليمي الجديد  لأ  ،به المساحة  ي المننج
المصري الجديد تختلف عما  ان سائدا  ي عصور سابقةا وسي ون لب أكبر اوثر علأ الجيم الجديد 

  ي مصر.
وأاار  اينتر  لأ أن المننج التعليمي المصري الجديد أبدى عد  انخراط مصر  ي الصراع العربي 

و أمر لب دالة علأ أن النظا  المصري الجديد برئاسة عبد الفتا  السيسي ليس معنيا اإلسرائيليا و،
بدبداء مدر أكبر من التدخم  ي ،با الصراعا ورغبتب الواضحة بعد  تصدر ،با الصراع جدول أعمال 

اخم السياسة المصرية الخارجيةا وااناغال أكبر بقضايا داخلية  الفقر والبقالة والعملياو العنيفة د
 البند.

وتقرل الباحث اإلسرائيلي  لأ أن الكتاب الدراسي الجديد يؤ د بين حين وأخر علأ أ،مية اتفال 
السن  م   سرائيما وضرورتب استقرار مصر ه ي محاولة من نظا  السيسي لمحاربة اويديولوجية 

ية  سنمية تعمم اإلسنمية التي تر   ،با ااتفال م   سرائيما من خنل عد   يراد نصوة دين
وأضاف أن اومر وصم  علأ بث مفا،ي  عقائدية متقر ة وتحر  علأ القيا  ب عمال العنفه.

بنظا  السيسي  لأ حد اقب أي حديث عن القائد اإلسنمي صن  الدين اويوبي  ي المننج 
ما أثار الدراسي الجديد علأ الرغ  من أن المسلمين يعتبرونب محرر القدس من أيدي الصليبيينا م

 ضجة  بيرج  ي الرأي العا  المصري.
 ي الومو نفسبا أاار الباحث  لأ أن اإلعن  المصري عمم علأ تعتي  الحديث عن التغييراو 
الجديدج  ي المننج التعليمي المصري خاية  ثارج الرأي العا  المصري ضد نظا  السيسي البي يعتبر 

صبحو اري ة ارعيةا بم  ن ،ناك عنماو صدامة ودية ا وأننا أاستراتيجياالسن  م   سرائيم  نزا 
 بيننما.
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وخت  الباحث دراستب ب ن التغييراو الجارية علأ المنا،ج الدراسية المصرية تتزامن م  التعاون الوثيا 
سرائيم  ي مواجنة الجماعاو المسلحةا وخقواو تقارب أخرى مثم  عادج السفير  بين مصر وا 

ء العلني البي جم  وزير القامة اإلسرائيلي يو ال اتاينتس م  وزير المصري  لأ  سرائيما واللقا
الخارجية المصري سامح ا ريا واتفال تم أبيب والقا،رج علأ صفقاو با ن تصدير الغاز 

 القبيعي.
 12/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في سورية مقتل قيادي بحزب هللا في غارة إسرائيلية .42

ن حزب   اللبناني صبا  اليو  الجمعة أن أحد مادتب متم ،با اوسبوع أعل: رويترزوو الة  االجزيرج
وجاء  ي بيان للحزب أن القيادي مصقفأ  .ة ي غارج جوية  سرائيلية علأ الحدود بين لبنان وسوري

بدر الدين متم الثنثاء  ي غارج  سرائيليةا وأنب هاارك  ي معظ  عملياو المقاومة اإلسنمية منب 
 ه.1982العا  

 وب رو رويترز أن بدر الدين متم  ي غارج  سرائيلية مرب مقار دماا.
و انو المح مة الدولية الخاصة بلبنان مد اتنمو بدر الدين بالتورط  ي اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 

 .2005السابا ر يا الحريري عا  
 12/5/2016، نت، الدوحة.الجزيرة

 
 جاح المبادرة الفرنسيةالعربي: اتصاالت ومشاورات دولية إلن .43

ا  ن ،ناك اتصااو 12/5مال اومين العا  للجامعة العربية نبيم العربيا الخميس : الدوحة
ومااوراو تجرى علأ المستوى الدولي لدع  المبادرج الفرنسية الخاصة بعقد مؤتمر دولي نناية 

والتفا،ماو والمبادرج الانر الجاريا إليجاد الحم السياسي للقضية الفلسقينية و ا المرجعياو 
يجاد ألية عملية من مبم مجلس اومن لتنفيب مراراو الارعية الدولية. وأااد العربي  المتفا عليناا وا 

 ي  لمتب اا تتاحية للاادورج السابعة لنجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني والمنعقد  ي 
لداع  للقضية الفلسقينية... ونتقل  لمزيد من العاصمة الققرية الدوحةا بمومف الصين هالثابو وا

الدع  من اوصدماء الصينيين بما يسن   ي تحقيا التسوية الااملة والعادلة التي نتقل   لينا بالنسبة 
ماار ة الصين  ي مؤتمر باريس هستكون ،امة ونتمنأ أن تلعب  أنللقضية الفلسقينيةها مضيفا 

 الصين دورا منما  ي ،با المؤتمره.
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أضاف: ه نو أتمنأ أن أرى تقدما  ي القضية الفلسقينية علأ صعيد القضايا واوزماو العربيةا و 
المحورية اوولأ تاند  -مضية العرب المر زية– ا أنب ولألسف الاديد ا تزال القضية الفلسقينية 

لقضية حالة من الجمود  ي ظم عد  وجود أي مبادراو جدية إليجاد حم عادل واامم ودائ  لنبه ا
 المحوريةا التي يرتكز علينا  لأ حد  بير اومن وااستقرار  ي منققة الارل اووس ه.

وأردفا انب ا توجد حلول تلو   ي او ا القريب ه ي ضوء تعنو الح ومة اإلسرائيلية الحاليةا اومر 
ر  وتبني مرار البي د عنا  لأ السعي لتو ير حماية دولية للاعب الفلسقينيا والسعي  بلك إلعادج ق

 ي مجلس اومن يؤ د مبدأ حم الدولتين و قا لمبادرج السن  العربيةا و ا جدول زمني إلنناء 
يجاد تسوية ننائية للقضية الفلسقينية م  وجود ألية رمابة  ااحتنل اإلسرائيلي لدولة  لسقينا وا 

 دولية تضمن التنفيب الدمياه.
 12/5/2016، فلسطين أون الين

 
 عن تصريحات "الحل النهائي" "إسرائيلـ"تحدة: سفير فنزويال يعتذر لاألمم الم .44

مال متحدث باس  اوم  المتحدج يو  الخميس  ن سفير  نزوين  ي المنظمة اعتبر : اوم  المتحدج
للسفير اإلسرائيلي  ي اوم  المتحدج با ن تعليقاو أدلأ بنا  ي اجتماع غير رسمي بمجلس اومن 

 فلسقيني مايرا  لأ أن السفير أكد ومو ب ضد معاداج السامية.عن حماية الاعب ال
ومالو البعثة اإلسرائيلية  ي المنظمة  ي بيان اوسبوع الماضي  ن سفير  نزوين ر ائيم راميريز 
تساءل خنل ااجتماع يو  الجمعة الماضي عما  با  انو  سرائيم تسعأ  لأ هحم ننائيه ضد 

 الفلسقينيين.
ي مد انتنج ما سمي بسياسة هالحم الننائيه للتخلة من الينود  ي الحرب العالمية  ان نظا  الناز 

 الثانية.
ومال المتحدث باس  اوم  المتحدج ستيفان دوجاريك  ن راميريز اجتم  م   دموند مولي  بير موظفي 

 بان  ي مون يو  اوربعاء. وخنل ااجتماع أعرب السفير عن أسفب استخدامب ،به اللغة.
مال دوجاريك هأكد للسيد مولي ومو ب ضد أي ا م من أا ال معاداج السامية وأنب يحتر  تماما و 

المنيين من ضحايا المحرمةه. وأضاف المتحدث هأبل  أيضا  بير الموظفين  نب اعتبر اخصيا 
 لتعليا.ول  يتسن ااتصال بالبعثة اإلسرائيلية  ي اوم  المتحدج ل للسفير اإلسرائيلي )داني( دانون.ه

 12/5/2016، وكالة رويترز لألنباء
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غادر  من الفلسطينيين %20أكثر من ة: مفوض األونروا يزور المخيمات الفلسطينية بسوري .45
 الحرب بسبب
 %20أعلن المفو  العا  لو الة )اوونروا( بيار  ريننبولا  ي دماا أمسا أن أكثر من : ا ف ب

ومال  ريننبولا خنل زيارج دمااا  ا بسبب الحرب.غادرو، ةمن النجئين الفلسقينيين  ي سوري
ألفًا منن  غادروا  120 لأ  110ا ونقدر أن ةألف اجئ  لسقيني  ي سوري 560همبم الحرب أما  

 البنده.
ألفًا  لأ اوردن. ونفتر  أن البامينا أي  15ألفًا  لأ لبنان و 45 حواليوأضاف همن ،ؤاء توجب 

وأوضح أن هالبع  وصم  لأ أوروبا.  بلدان أخرى عبر تر ياه.  لأا حوالي نصف المغادرين توجنو 
وأاار  ريننبول  لأ  نعل  أن  لسقينيين أخرين أصبحوا  ي أسيا وغير،  اتجب  لأ أمير ا النتينيةه.

 أن المخي  ل  يعد يض   ا ستة أاف اخة  يما تسوده أجواء هي س  لأ أمصأ الحدوده.
ول المخي  لتوزي  المساعداوا لكن المفو  أكد هلن نستسل  وسنواصم ويتعبر علأ هاوونرواه دخ

جنودنا لدخولب.  ي ،با الومو نر ز جنودنا لتو ير المساعداو  ي البلداو المحيقة بالمخي ه التي 
 لج   لينا الكثير من س ان اليرموك.

 13/5/2016، السفير، بيروت
 
 ة لكسر حصارها"أمل" و"زيتونة".. سفن نسائية تسير باتجاه غزّ  .46

أقلا تحالف أسقول الحرية اسمي هأممه وهالزيتونةه علأ سفينتين تحمنن  :الحياج الجديدج -لندن 
متضامناو من بلدان مختلفة من العال ا مقرر  بحار،ما تجاه مقاع غزج  ي محاولة لكسر الحصار 

 .2016اإلسرائيلي منتصف انر أيلول من العا  
اابتساماو الد تور عصا  يوسف باإلعنن عن التسمية التي تحمم ورحب رئيس موا م أميال من 

اومم لغزج رغ  معاناتناا والت كيد علأ تثبيو الحا الفلسقيني باور  والاجرا وحقب  ي تحقيا 
مامة دولتب. وتوم  يوسف وصول عدد الماار او  ي السفينتين  لأ أربعة وعارين  حريتب وا 

ودعا  لأ دع  ،به المحاولة الجديدج لكسر الحصار  كسر الحصار.متضامنةا مؤ دًا تواصم العمم ل
عن غزج معنويا وماديا وسياسيا ومالياا مقالبًا بتفاعم اعبي دولي م  ناقاء الحرية والعدالة 

وادد يوسف علأ ضرورج بدء  عالياو مناصرج ومؤيدج  ي غزج للقوارب تحو اعار  المتجنين لغزج.
 ه اكسر حصارك بيدك.

ة سير القاربين  دننما سوف يتومفان  ي عدج موانئ بحرية  ي البحر اوبي  المتوس ا وو ا خق
 علأ أن يصم  ي اوول من تارين اوول/ أكتوبر.
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ويحظأ ماروع القارب بت ييد مجموعة من المنظماو النسائية الرائدج  ي مختلف أنحاء العال ا من 
(ا منتدى دي بوليتي ا  مينيستا  سرائيمسن  )بيننا: مر ز اؤون المرأج )غزج(ا تحالف النساء لل

(ا الجبنة النسائية )النرويج(ا تنسيقية التضامن م   لسقين )الم سيك(ا  ودبينك نساء من  سبانيا)
 ( و اتحاد الكيبيك للنساء ) ندا(.اومري يةأجم السن  ) الواياو المتحدج 

 12/5/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
  بـ"استقالل إسرائيل" تلغي إطالق حذاء خاص احتفاالً "ريبوك" شركة  .47

ألغو ار ة اوحبية الرياضية العالمية هريبوكه خقتنا إلقنل حباء خاة  :را    ترجمة خاصة
 ي هيو  استقنل  سرائيمها  ان من المفتر  أن يحمم اللونين اوزرل واوبي  وتحفر عليب باللغة 

 ه.68اإلنجليزية  لمة ه سرائيم 
ومال موم  هاانتفاضة اإللكترونيةه  نب تواصم م  الار ة متسائن عن ،به الخقوجا ومد ردو ب ننا 
ا تريد صناعة الحباء وأن اومر مبادرج من أحد المستنلكين ولكن الار ة ا تدع  مثم ،به الخقوجا 

 و ا مولنا.
موم  ه يسبوكه يو   و ان من المفتر  بي  الحباء  ي مزاد علأ صفحة الار ة الخاصة علأ

ورحب ناقاء  ي مجال مقاقعة  .ه سرائيمها خنل احتفااو ما يسمأ هعيد ااستقنله  ي اوربعاء
  سرائيم بنبه الخقوج من مبم الار ة اولمانية التي تملكنا مجموعة هاديداسه.

 12/5/2016، القدس، القدسموقع صحيفة 
 
رسالة للعالم بمساندة الصين للقضية  الصيني -وزير خارجية الصين: منتدى التعاون العربي  .48

 الفلسطينية
أكد وان  ييا وزير خارجية الصينا أن منتدى التعاون العربي الصيني يعد بمثابة رسالة : الدوحة

واضحة للعال  ب ن الصين تقف  لأ الجانب الفلسقيني وتحرة علأ التنسيا م  الجانب العربي 
   بالحم السلمي للخن او السياسيةا  ما يعد التزاما بديجاد ماس  لتسوية الخن او عبر الحوار والد

ماترك بين مختلف اوقراف للحوار الاامما م  اوخب  ي ااعتبار مصالح الاعوب اوساسية  ي 
 المنققة.

وأضاف يي أن بنده تدع  الدول العربية بثباو  ي الد اع عن حقومنا ومصالحنا الماروعةا خاصة 
مؤ دا عد  السما  بتنميانا أو تبديد حل  السن   ينا  وننا أساسية إلحنل  قينية.الفلسالقضية 

 السن   ي الارل اووس ا وأن أكبر تنديد لعملية السن  ي من  ي  قدان اومم لدى الاعوب.
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وادد وزير الخارجية الصينيا  ي  لمتب أما  الدورج السابعة لنجتماع الوزاري لمنتدى التعاون 
 1967ي الصينيا علأ دع  بنده إلمامة دولة  لسقينية باو سيادج  املة علأ حدود عا  العرب

وعاصمتنا القدس الارميةا والوموف بجانب الدول العربية لجعم منققة الارل اووس  خالية من 
ودعا  لأ ضرورج استمرار عملية  أسلحة الدمار الاامما وبناء حوار سياسي  ي سوريا واليمن وليبيا.

يجاد موج د   جديدج لنا من خنل اندماج  لسقين  ي المجتم  الدولي با م أكبر.ا وأعلن  لسن  وا 
عن ترحيب بنده بمبادرج الدول باو الصلة لعقد اجتماع دولي لدع  القضية الفلسقينية والقيا  بخقة 

تو ير حماية دولية جديدج إلحنل السن ا ودع  جنود الفلسقينيين  ي سبيم د   اوم  المتحدج ل
دولية للاعب الفلسقيني  ي اوراضي المحتلة وتندئة الوض  بين الجانبين الفلسقيني واإلسرائيلي 

 وتحقيا التعايش السلمي بين الدولتين.
 13/5/2016، الشرق، الدوحة

 
 خرج صيني في غزة إلعداد فيلم وثائقي عن أزمة الالجئينم   .49

مقابنو م  اجئين  لسقينيين  ي غزج التي   جراء ه ي واي وايهبدأ المخرج الصيني المعار  
يعرضب العا  المقبم لتسلي  الضوء علأ  أن يلما وثائقيا يعتز    عداده  قارلينا الثنثاء  ي  وصم 

 محنة النجئين.
،نا للقاء   لأومال المخرج  ي تصريح لب: هاعوري مختل  لكنني سعيد جدًا بوجودي  ي غزجا جئو 

جراالمواقنين  مقابنو م  اجئين  لسقينيين  ي مخيماو النجئين  ي غزج  ي سيال الفيل   ءوا 
هزرو منققة الاجاعية )ارل مدينة غزج( والتقيو مواقنين  وأضاف .هالنجئين أزمةالوثائقي عن 

علأ الققاع البي  2014 ي صيف  اإلسرائيلية لسقينيين  ي ،به المنققة  قدوا منازلن   ي الحربه 
 . ائيم سر تحاصره 

مخيمي جباليا لنجئين الفلسقينيين  اوربعاءوزار المخرج الصيني بر قة قام  من عارج  نيين مساء 
مقابنو م  عدد من النجئين والنازحين البين دمر  وأجرى  ي امال الققاع وخانيونس  ي جنوبب 

 . 2014منازلن   ي حرب صيف  اإلسرائيليالجيش 
السلقاو المصرية  تحب استثنائيا  أعادومقاع غزج ومصر والبي  ما زار معبر ر ح الحدودي بين 

سلسلة مقابنو م   لسقينيين  انون يستعدون للسفر  أجرى ا حيث اإلنسانيةالحااو  أما ليومين 
 من غزج.

ه  ي غزج التي نسقو زيارج المخرج الصيني هضمن 24مدير ار ة هميديا اواقرمن جانببا مال خالد 
جراءوي وي زيارج لميناء غزج  برنامج المخرج اي مقابنو م  صيادين واجئين و بلك تتضمن  وا 
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مقابلة م  محمود الز،ار عضو الم تب السياسي  ي حماس بندف استخدامنا  ي  يلمب   جراءالزيارج 
 .هالوثائقي

 13/5/2016المستقبل، بيروت، 

 
 2019بليون دوالر في  238 الحاللعائدات السياحة  .51

بليون  238ي توم  أن يتجاوز اإلنفال علأ هالسياحة الحنله حاجز الا: اوسدي افيا -أبو ظبي 
 ي المئة  14و 12وأن يستحوب ،با المفنو  اآلخب  ي اانتاار علأ ما بين  2019دوار بحلول عا  

 من اإلنفال السياحي علأ مستوى العال ا و قًا لمصادر  ي مقاع السياحة.
تارين الثاني  25و 21نية من هالقمة العالمية للسياحة الحنله بين وتستضيف أبو ظبي النسخة الثا

تحو مظلة مؤسسة ه نترنااونال ترا م ويكه  ي همر ز أبو ظبي الوقني للمعار ها  2016)نو مبر( 
 ي حضور أكثر من ستة أاف من خبراء السفر والو نء ومجموعاو الضيا ة وأصحاب الفنادل 

 10صناع القرار الدوليين. وتامم أجندج ه نترنااونال ترا م ويكه وماغلي الرحنو السياحية و 
نااقاو تر ز علأ أسرع الققاعاو نموًا  ي امتصاد السياحة وخصوصًا السياحة الحنل وتوزي  
جوائز مرمومة للوجناو التي تعنأ بناا م   جراء ندواو ولقاءاو تتعلا بالسياحة التعليمية والبيئية 

 لجواو البحرية والتسويقية والرياضية والصديقة لألسر.والعنجية وسياحة ا
 2015ه تحقيا نتائج متميزج استكماًا لنسخة 2016ويتوم  منظمو هالقمة العالمية للسياحة الحنل 

 73.5مليون دوار  ضا ة  لأ  18.4دولة م  عائداو تجاوزو  26عار  من  202التي اارك  ينا 
 مال بين العارضين.مليون دوار  ي صفقاو وعقود وأع

ومال رئيس الوزراء الفلسقينيا رامي الحمد  : ه لسقين ،ي مند الدياناو والحضاراوا ا تًا  لأ 
أن الماار ة  ي القمة تا م أ،مية  برى لتعزيز دور  لسقين  وجنة رئيسية للسياحة الحنل لما 

 تملكب من مقوماو سياحية ودينية  ريدج وخصوصًا  ي القدسه.
الرئيس التنفيبي المنظ  الرسمي لا ه نترنااونال ترا م ويكها أندي بو انان: هالقمة العالمية  ومال

للسياحة الحنل تجلب معنا للسنة الحالية مفنومًا حديثًا  ي صناعة السياحة  ضًن عن الزخ  الواس  
ل و وائد،ا من العارضين والزوار الوا دين لنبا الحدث اإلستثنائيه. وأكد أن السياحة الحن

اامتصادية بدأو تظنر منب اليو   ي موازاج استضا ة أكبر برنامج للماترين علأ صعيد محتر ي 
 السفر  ي العال  خنل القمة المقبلةه.

 13/5/2016الحياة، لندن، 
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 ؟"حل الدولتين"هل انتهى  .51
 الياس سحاب

نام  أو خنف أو اقال تبدو  ي اآل ال السياسية لقضية  لسقين منمح يم ن أن تحمم ببور ت
حول مستقبم القضيةا علأ اعتبار أن ماروع الكيان الصنيوني البي حم م ان  لسقين واعبنا 
 ان  ي اوساس ماروعًا ماتر ًا بين الحر ة الصنيونيةا والحر ة ااستعمارية اووروبيةا الزاحفة 

 منققتنا.  لأ
يان الصنيوني يحمم منمح ماروع تتضاءل ومد  ان اانسجا  بين الاري ين قوال  ترج ت سيس الك

ا والحر ة الصنيونيةحيانًاا حتأ ليبدو الاري ان )الحر ة أ يب المسا او بيننما  لأ درجة ااختفاء 
لينا(ا  يانًا سياسيًا واحدًا ا  رل بين  ما بعد الحرب العالمية الثانية  أمير اااستعماريةا بعد انضما  
نينا  ي اا  التكتيك التفصيلي. أوستراتيجية العامة عنصريب الم ول

القرن عليناا خضعو لتحواو بقيئةا ليس الأ درجة  أرباعوحدج الحال ،بها خنل ما يقارب ثنثة 
التصاد ا لكننا تمثلو بظنور خن او تكتي ية ،ي بالت كيد مراحة لنتساعا و،به الببور ا تضرب 

كن لنا عنمة دميقة بنظرج  م من اري ي الماروع ا ل1948الماروع البي نا   ي العا   أساس ي 
ت دار بنا اومورا بالباو بعد توس  ااحتنل الصنيوني لما  أنالقريقة التي يجب   لأااستعماريا 

ا اومر البي مضأ عليب نصف مرن بالتما  والكمال حتأ يومنا 1967تبقأ من  لسقين  ي العا  
 ،با.

تحواو جبرية منمة  ي ظم تحول د ة   لأ ي ،به اوثناء  وبما ان الحر ة الصنيونية تعرضو
ا  دن  دارج اؤون اوراضي الفلسقينية التي هاليمين المتقرفهأحزاب   لأ هاليسارهالقيادج من أحزاب 
ا ا م ماروع هاليسار الصنيونيها بدأو ت خبا حتأ تحو ح   أحزاب 1967احتلو منب العا  

ن أراضي الضفة الغربيةا بما  ي بلك القس  الارمي من القدسا لتوسي  ااستيقان علأ ما أم ن م
أر  هاستكمال ااستينء علأ ما تصر الحر ة الصنيونيةا علأ تسميتب )بيسار،ا ويميننا( 

 .هالميعاد
أما  ي المجتمعاو المدنية  ي دول الاريك اآلخر )اووروبي خاصة(ا  قد بدأو تظنر منب مدج 

وادج نظرج متعاقفة م  ماروع الدويلة الفلسقينية   لأة بدااتناا تاير عنماو ا يم ن ااستنان
 .1967علأ أراضي العا  

 ن مرامبة دميقة للعنماو الديبلوماسية بين ح ومة  سرائيم )اليمينية المتقر ة من جنة( وأ،  دولتين 
عاو اووروبية لمانيا و رنسا(ا تؤار  لأ وجود صحوج نامصة بدأو تجتا  المجتمأأوروبيتين )

الحديثة الخارجة من  قار ااستعمار القدي ا ليس  ي اتجاه المحو الكامم آلثار الجريمة اوصلية 
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ا بم استغنل التراج  البي 1948التي ارتكبنا المجتم  الدولي م  الحر ة الصنيونية  ي العا  
ويلة  لسقينية ا مجال ب م أثار،ا المدمرجا بد 1948أصاب القضية الفلسقينيةا ولاراء جريمة 

 أمامنا سوى التحول الأ  يان تاب  إلسرائيما بعد حس  المستوقناو مننا.
حدود أن   لألكن الخنف البسي  بين الاري ين ل  يصما وا اعتقد أنب مد يصم  ي يو  مريبا 

الدولة  أنا خاصة هالدويلة الفلسقينيةهيضغ  الاريك اووروبي جديًا علأ الدولة العبرية لقبول حم 
جانب الحل  الصنيوني المتقرف   لأالعظمأ  ي النظا  الدولي )الواياو المتحدج(ا ما زالو تقف 

 الفلسقينية. اوراضيالقاضي بااستينء علأ  امم 
حالا  دن حم الدويلة الفلسقينية ل  يعد مم نًا عمليًاا ليس  ق  بسبب العناد اإلسرائيليا  أيعلأ 

 أراضيا ومبم بلكا بسبب نسبة ما ت  تنويده من أيضاامم لنبا العنادا بم الك اومير يوالدع  
 تكون عاصمة للدويلة الفلسقينية(. أنالضفة الغربية ومن مدينة القدس العربية )المفتر  

ا  ي حال الفام الننائي لا  سرائيميعبر عن نفسب من خاية علأ  أوروبام  بلكا  دن التخوف  ي 
دولة واحدج باو موميتينا ولكن بنظا  عنصري مفضو ا تمامًا   لأتتحول ب ن  هحم الدوليتينه

  النظا  السابا و ريقيا الجنوبيةا البي أ قيح  ي نناية المقاف.
 13/5/2016، السفير، بيروت
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 أسعد عبد الرحمند. 
ا ورغ  ت كدي من جنون 4/5/2016  ي اجتماع اللجنة التنفيبية لمنظمة التحرير الفلسقينية مساء يو 

الغقرسة اإلسرائيليةا  دو ا أصدل ما أسم  عن الرد الرسمي لسلقاو ااحتنل. ولفداحة 
(  نناء اللقاءاو اومنية م  الجانب اإلسرائيلي بعد العجز عن 1وغقرسة بلك الردا مررو اللجنة: )

( البدء 2قينية والدخول  لينا دون تنسيا. ) مناعب بومف ااجتياحاو التي تقو  بنا مواتب للمدن الفلس
الفوري بتنفيب مراراو المجلس المر زي للمنظمةا المتخبج مبم أكثر من عا ا والخاصة بتحديد 
العنماو م  ااحتنل اإلسرائيلي سياسيا وامتصاديا وأمنياا وبخاصة  ي ضوء تن ر ااحتنل 

 .هحم الدولتينهلنتفامياو المومعة وسعيب الدؤوب لتدمير خيار 
معروف أن ح ومة اليمين المتقرف بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنيا،و مد أ الو  ا ة المساعي 
الفلسقينية للوصول  لأ تسوية ماا وما زالو تفر  اروقنا التعجيزية علأ القيادج الفلسقينيةا 

س الارميةا و بلك معتمدج علأ  ر  اومر الوام : ااستيقان وتنويد اور  وعلأ رأسنا القد
 بان اانتفاضة الفلسقينية الثانية )انتفاضة  2002ااستباحة المستمرج للمناقا )أ( منب عا  
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اومصأ(ا و،و اومر البي يتعار  م  ااتفاماو المومعة وعلأ رأسنا اتفال التنسيا اومني.  في 
سقينيين واإلسرائيليينا أصرو ااجتماعاو اومنية اوخيرج التي جرو بين المسؤولين اومنيين الفل

ح ومة نتنيا،و المتقر ةا  ي البدايةا علأ تسلي  السلقة الفلسقينية المسؤوليَة اومنية علأ ماعدج 
التي رسختنا اتفاماو أوسلو. بم  ن  هوحدج مناقا أها و،و ما يسق    رج هأريحا + را    أواه

ي ودمجب م  المساراو اوخرىا  يما أصرو سلقاو ااحتنل حاولو اللعب بورمة المسار المال
 القيادج الفلسقينية علأ عد  وحدج المساراو.

من استياء اعبي  هالتنسياهوم  التزا  القيادج الفلسقينية بمس لة التنسيا اومنيا ورغ  ما رسخب ،با 
ر  لسقينيا جاء المومف اإلسرائيلي لينسف  م ااتفاماو السابقة.  نوا رغ  موا قتب  ي أخ

)أ(  دنب وض  اروقًا تعجيزية ير    هوحدج مناقاهااجتماعاو اومنية المب ورجا علأ مبدأ 
( 1من خنل  صراره علأ استثناء تدخنتب  ي الحااو التي أسمو،ا: ) هالوحدجهبموجبناا عملياا تلك 

! و،به هجيداه ( تنفيب ما ا تنفبه السلقاو الفلسقينية3ا )هحماية المصدره( 2ا )هاإلنبار الساخنه
الاروط تعني: الر   الفعلي لوحدج المنققة )أ(ا مما يعني الخروج عن ااتفاماو المومعة  ي 
أوسلوا بم تنبي  سقفنا عبر استمرار التدخم العس ري اإلسرائيلي  ي المناقا )أ( عبر برائ  

 ني!ا وااتراط الرضأ عن اوداء اومني الفلسقيهحماية المصدرهو هاإلنبار الساخنه
ورغ   بنغ القيادج الفلسقينية لح ومة اليمين ر   تلك الاروط الثنثةا  قد مرر المجلس الوزاري 
اإلسرائيلي المصغر للاؤون اومنية والسياسية )الكابينو( اإلصرار علأ اروقبا بمعنأ أنب باو 

جديدج  هارعيةهادوا خلا ا بم أر هالنبلة الفلسقينيةهمرارا سياسيا  سرائيليا ا عنمة لب باومن  ي ظم 
 بديلة عن ااتفاماو المومعة سابقاا  ضن عن  م انية سحب ،با الننج علأ  م ااتفاماو اوخرى.

المتمثم  ي  هبرنامج الحد اودنأ الفلسقينيه ي اجتماعنا اوخير علأ  هاللجنة التنفيبيةهلقد أكدو 
 علأ مساراو ،ي:تجسيد  مامة الدولة الفلسقينية والمباارج باا قريقنا 

( الدولي: عبر تكثيف العمم م   رنسا بعد ر    سرائيم مبادرتنا لعقد مؤتمر دولي للتسوية 1)
الصيف المقبم والب،اب لمجلس اومن الدوليا خاصة  ي ظم عد  تسجيم أي  دانة أمير ية 

م  نناية  هة الدوليةالرباعيهأمنيا.  ما تتوم  ،به القيادج صدور تقرير  هالقيادج الفلسقينيةهلموامف 
انتقادا اديدا استمرار البناء ااستيقاني  ي  -بحسب دبلوماسيين-الانر الحاليا والبي يوجب 

مح مة هالضفة الغربية وسرمة أراضي الفلسقينيين.  ما مررو اللجنة استكمال جنود،ا بالتوجب  لأ 
لا م  تقدي  ماروع مرار  ي مجلس ا لفضح جرائ  ااحتنهمح مة العدل الدوليةهو هالجناياو الدولية

 اومن حول ااستيقان.
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(:  سرائيليًا: جوابن  واضح! ا مجال للعمم من جانبن  و ا ااتفاماو المومعةا وعليبا  دن مس لة 2)
التنسيا اومني تفقد أساس وجود،اا مما يستوجب المباارج بومف بلك التنسيا ننائيًا وتكليف 

او تنفيب القانون الفلسقيني  ي جمي  أراضي السلقة الوقنية الجناو المختصة بتحديد ألي
الفلسقينية؛  ن للتعامم م  ما يسمأ اإلدارج المدنية بالمقلاا بم العمم  ق  و ا ما نصو عليب 

والسلقة العس ريةا و  ننا  هاإلدارج المدنيةهااتفاماو المومعة.  ما تريد  سرائيم تكريسب ،و عودج 
 سقينية: جبراا مسراا  رضاا ،به ،ي العنمة التي تح منا وليس ااتفاماو!تقول للقيادج الفل

(:  لسقينيًا: التمسك بالحوار الوقني الاامم لتجاوز العقباو التي تعتر  قريا وض  حد 3)
لننقسا  البي يندد وحدج الاعب واستعادج وحدج النظا  السياسي وترتيب أوضاع البيو الفلسقيني 

 ي وجب سياسة ح ومة نتنيا،و ااستيقانيةا ومتابعة الكفا  علأ أساس المقاومة  من الداخم للوموف
 الاعبية بدين للمفاوضاو العبثية.

 م ما سبا يجب أن يتكرس علأ اور  باعتباره المومف الفلسقيني الواضح والعلني  ي مواجنة 
رائيلية من حيث مضينا اإلسرائيلي البي يمثم مومف  حدى أارس الح وماو اإلس هالكابينوهمومف 

 المستمر  ي سعار،ا ااحتنلي التوسعي اإلحنلي العنصري.
 13/5/2016، االتحاد، أبو ظبي
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 محمد صالح الفتيح
أننا ستبدأ البحث عن النف  الصخري  ي  2013من دون مقدماو حقيقيةا أعلنو  سرائيم  ي العا  

وان السوري المحتم. لكن برغ  ثنث سنواو من الحفر ااستكاا ي  ي الجوانا ا تزال حقيقة الج
وجود النف  الصخري  ي الجوانا و ميتب  ن وجدا محاقًة بالكثير من الغمو ا ما د   البع  

ال   ي للتا يك بالرواية اإلسرائيلية. لن تكون ،به ،ي المرج اوولأ التي يظنر  ينا أن  سرائيم تب
.  في مقل  انر نيسان الماضي ومعلو ار ة هالنايدرو اربونيةهتقدير اكتاا اتنا من ااحتياقاو 

ا  ي البحر الكاريبي هجمنورية ترينيداد وتوباغوهالكنرباء اإلسرائيلية عقدًا لاراء الغاز المسال من 
ائيليا وبلك ون  لفة اإلسر  هتامارهبالقرب من  نزوينا بدل استعمال الغاز المستخرج من حقم 

دواراو أمير يا  يما تبل   4.7الوحدج الحرارية من الغاز المستوردا من البحر الكارييبيا تبل  نحو 
دواراو. و ي انر نيسان أيضًا  5.7نحو  هتاماره لفة الوحدج الحرارية من الغاز المستخرج من حقم 

 ي المئة من تقديراتنا  24ي ،ي أمم بنحو اإلسرائيل هلفيثانهاكتافو  سرائيم أن احتياقياو حقم 
السابقة. برغ  ،به اومثلةا ا تزال  سرائيم مصرج علأ القول  ن ،ناك احتياقاو نفقية ،ائلة  ي 
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الجوانا تبل  ملياراو عدج من البراميم من النف  الصخري. ربما يجب البحث عن تفسير استراتيجي 
عاءاو اإلسرائي  لية.سياسي وليس امتصادي لندل

 
 التوقيت

 ن اناغال سوريا اليو  بالقتال للبقاء مد ا ي ون دا    سرائيم الوحيد للتنقيب عن النف   ي الجوان. 
 نناك رأي يقول  ن حم اوزمة السورية سيامم بالضرورج حًن لقضية الجوانا و،با الرأي متداول 

لتي نار،ا سيمور ،يرش مقل  ،با سواء بين المعارضين أو الموالين  ي سوريا. وبحسب الرواية ا
العا ا  دن دوائر أمير ية منمةا  ي وزارج الد اع اومير ية تحديدًاا عرضو تقدي  معلوماو منمة 
للح ومة السورية لمساعدتنا  ي متال اإلر،ابيين مقابم أن تتعند دماا بالتوصم  لأ حم سياسي م  

لتسوية مضية الجوان سلميًا. وبرغ  أن دماا ل  المعارضةا وأن تتعند بالعودج للتفاو  م   سرائيم 
تعلا حتأ اآلن علأ ما ناره ،يرشا  ا أنب ا يم ن تجا،م المصاد ة المتجلية  ي  ون  سرائيم مد 
بدأو التنقيب عن النف   ي العا  نفسب البي يفتر  أنب ت  التوصم  يب للتفا،  اومير ي ا السوريا 

،ي اللعبة اإلسرائيلية  بًاأ بالترويج لوجود  مياو ،ائلة من النف  علأ اومم و ا رواية ،يرش. ما 
 ي الجوانا تصبح بريعة  سرائيم ب ن الجوان حيوي لنا أموى من بي مبما سواء  انو تريد ببلك 

 عد  التخلي عنب  قنمًاا أو التنازل مقابم الحصول علأ صفقة أ ضم.

 
 للمقارنة: إسرائيل ونفط سيناء

رائيم  لأ يومنا ،با و،ي تعتمد با م تا  علأ النف  المستورد لتغقية احتياجاتنا. منب ناوء  س
 ي المئة من  55عندما استقاعو  سرائيم تغقية  1975-1967يستثنأ من ،به الفترج السنواو من 

درهحاجتنا من النف  من حقلي   ي ابب جزيرج سيناءا اللبين استثمرتنما  هأبو رديسهو هرأس س 
ا بدأو الواياو المتحدج مسعا،ا للوساقة 1973. بعد حرب تارين 1967عد حرب حزيران  سرائيم ب

بين  سرائيم ومصر للتوصم  لأ تسوية سياسية. ومن بين أ،  المحقاو التي مادو احقًا  لأ 
. بموجب ،به ااتفامية  ان علأ  سرائيم أن تنسحب من هسيناء الثانيةه انو اتفامية  ه امب ديفيده

دره ضا ية  ي سيناءا من بيننا حقن  مناقا ا و،با ما ر ضتب  سرائيم تمامًا. هأبو رديسهو  هرأس س 
و ي وجب الضغوط اومير ية للتوصم  لأ تسويةا تبرعو  سرائيم ب ن الحقلين حيويان بالنسبة لنا  ب 

للواياو  ي المئة من حاجتنا من النف .  انو حجة  سرائيم مفنومة تمامًا بالنسبة  55يغقيان 
. وبرغ  أن  سرائيم  انو 1973المتحدج وا سيما بعد أزمة النف  العالمية  ي أعقاب حرب تارين 

تعل  جيدًا أن الحقلين المب ورين ياار ان علأ النضوب علأ أي حالا  ا أننا تم نو من انتزاع 
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الثانيةا ومعو  سرائيم  م اسب  بيرج مقابم التنازل عننما.  قبم ثنثة أيا  من تومي  اتفامية سيناء
ا ترمأ  ي  م تفاصيلناا باستثناء ااس ا  لأ همب رج تفا، ه 1975أيلول  1والواياو المتحدج  ي 

مستوى اتفال تحالف استراتيجي. حيث تعندو الواياو المتحدج بااستجابة لحاجاو  سرائيم الد اعية 
ندو الواياو المتحدج بت مين حاجة  سرائيم من واامتصادية والنفقية. و ي المادج الثالثة تحديدًاا تع

النف ا ونقلب لناا  ي حال  الو اوخيرج  ي ت مينب. و ي المادج الرابعة تعندو الواياو المتحدج 
بتقدي  تعوي  مالي سنوي إلسرائيم يعادل ميمة النف  البي  انو تستخرجب من حقلي سيناءا و،و 

مليون دوار سنويًاا ل  تتومف  350و التعويضاو بمبل  منيين قن سنويًا؛ وبدأ 4.5ما يعادل 
م اسب  سرائيم ،نا.  في اتفامية سيناء الثانيةا وباإلضا ة  لأ تعند مصر بالتخلي عن الحم 
العس ري واللجوء  لأ الوسائم السلمية للتوصم  لأ تسويةا تعندو مصر بالسما  للسفن المتوجنة 

لأ  سرائيم بعبور مناج السويس . وا تخفأ م اسب  سرائيم اوخرى من مبيم أن اتفامية سيناء من وا 
زادو الاري بين مصر وسوريا وأبعدو مصر عن ااتحاد السو ياتي ما ملم مدرتنا علأ خو  
حرب أخرى. بالمحصلةا حصدو  سرائيم ثمنًا ،ائًن مقابم التخلي عن حقلي نف   انا علأ واك 

 النضوب.
 الخنصة

أبار  26أن التفاو  السوري اإلسرائيلي مد وصم  لأ مراحم متقدمةا  ي   ي أخر مرج بدا  ينا
ا ل  ينجز ااتفال ون  سرائيم ر ضو اانسحاب  لأ خ  الراب  من حزيرانا البي تصر عليب 2000

متر.  انو  500 لأ  400سورياا وعرضو بالمقابم خقًا بديًن يبعد عن بحيرج قبرية ما بين 
ظ بالسيادج علأ  امم البحيرج التي تعتبر،ا حيويًة لناا وا سيما لناحية ت مين  سرائيم تريد أن تحتف

حاجاو  سرائيم من المياه. اآلنا بالترويج لوجود نف  ب مياو ،ائلة  ي الجوانا يصبح بدم ان 
 سرائيم أن تدلعي أننا ا تستقي  القيا  بانسحاب  امم من الجوان ليس  ق  لحاجتنا لميا،با بم 

لحاجتنا للنف  الصخري المزعو ا أو علأ اومم تستقي  أن تفاو  للحصول علأ م اسب  أيضاً 
تابب ما حصلو عليب  ي اتفامية سيناء الثانية: أي المزيد من الدع  اومير ي وتنازاو  ضا ية من 

ول العرب. ما ،ي خياراو سورياأ الخيار او ضم ،و االتزا  باستراتيجية النفس القويم وعد  القب
 بالجلوس للتفاو  من موم  ضعف.

 13/5/2016السفير، بيروت، 
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سـرائـيـل  .54  اتـسـاع الـهـّوة بـيـن أمــريكـا وا 
 أودي سيغال
 ي ب رى عيد الحرية البي نحتفم  يب بالخروج من مصر ونتبا،أ باستقنل سياسي مزد،را من 

وام  أن ،با استقنل محدود الضمان. المثير لن،تما  اانتباه  لأ أي درجة يتن ر اإلسرائيليون ل
 دسرائيم دولة مستقلة وباو سيادجا ومعجزج  عنا يفعم  ينا الينود  م ايء ب نفسن ا ا اومنا 
السجنا الفسادا والتقوع ا لكن اعتمادنا بالمستوى السياسي علأ الواياو المتحدج  ان وا يزال 

 الحجر اوساس  ي عنماتنا م  العال .
معروف لدى معظ  مواقني  سرائيم للعنمة المنمة والمثيرج م  الواياو المتحدج يسمح لنا والجنم ال

بداء الغضب من أوباماا وااستنزاء  بدمعان النظر با م ابب مسم  ي اانتخاباو اومير يةا وا 
بسباجة اومير يينا وتجا،م النولج التي تزداد اتساعا بيننا وبينن . ومبم لحظة من الغوة  ي 

ا تكبب: و،ي تظنر استقرارا بم وارتفاعا   ن اورما منظومة العنماو ،به من المن  لنا أن نقول 
 ي نسب ت ييد الرأي العا  اومير ي إلسرائيما خصوصا  ي مواجنة الفلسقينيينا و،ي تدور حول 

يبراليين ا أي  ي المئة. والما لة اوساسية التي تواجننا ،ي أنب  ي صفوف الديمومراقيين الل 70الا
 النخب ا قرأ تراج .

 بًاا بالوس  الاخير باحتقار تجاه الميم والقول  ن من او ضم لنا التر يز علأ الحزا  التوراتي لدى 
اوغلبية البيضاء المحبة للمسيح والينودا وليس علأ المحاضرين المثيرين للغضب ورجال السياسة 

أن نف ر  يف نومف ،با اانزيا ا وأن ن خب بالحسبان  المسالمين  ي واانقن. ولكن ينبغي لنا أيضا
العوامب الناجمة عنب. ون النخبا ،ناك مثلما ،ناا تدير العنماو واإلداراوا وباو الاعور لدينا 

 ب ن  سرائيم غدو نوعا من المزعجين الضارين.
لمساعداو خبوا مثًن الا ن السياسي المر زي البي يواجب رئيس الح ومةا المفاوضاو علأ ا

العس رية اومير ية للعقد المقبم.  وزير الد اع مواي يعلون والمسؤولون  ي وزارتب يتحدثون عن 
ااحتياجاوا لكن بنيامين نتنيا،و ا يسا ر للواياو المتحدج ون لديب ما لة. والما لة سياسية. 

يتحدث عن زيادج  بيرج  نتنيا،و حدد لنفسب ،د ا ا يم ن تحقيقب.  ي أحاديث مغلقة با م أو بآخر
مليار دوار سنوياا وسويا م  زياداو خاصة مثم  3.1 ي المساعداو. وتبل  المساعداو حاليا 

 3.6التكنولوجية لألنفالا  دننا تصم  لأ  وعصأ الساحر والقبة الحديدية والحلولتمويم حيتسا 
مليار دوار  ي العقد المقبما  34مليار دوار. و،با يعني أن اإلدارج اومير ية مستعدج لد   حوالي 

 50و،با يعني تجميد الوض  الحالي با م أو بآخر. نتنيا،و تحدث عن أن بوسعب الحصول علأ 
مليار دوار. منب بلك الحين يلمح أو يعقي اانقباع ب ن  نمب ل  يفن   ما ينبغيا لكن ،با ،و 
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فا عليب وي ون أمم من بلك سيعتبر ا ون أي مبل  سيتاستراتيجياانقباع البي نا . و،با خلم 
  ان.

ونتنيا،و يحب تحقيا اانتصاراوا لبلك  دنب ينتظر أن تنضج المفاوضاو. و،و يقول  نب يرغب  ي 
التوصم  لأ اتفال م  باراك أوباماا لكنب ليس واثقا أن ،با صواب. ويخاأ رئيس الح ومة علأ 

خيرج من وايتبا من تارين ثاني  لأ  انون وجب الخصوة من خقوج سياسية ووباما  ي اوانر او
ثان. وعندما يغدو واضحا من ،و الرئيس الجديد وي ون أوباما ا يزال  ي البيو اوبي ا وا تعود 
لديب حساباو سياسية. ويتحدثون عن سيناريو،او مختلفة لقرار مجلس اومن الدوليا م  معايير 

 سي.للتسوية م  الفلسقينيينا ربما م  خقاب رئا
وما يخيف نتنيا،و ،و الصلة بين المال والجرأج السياسية ووباما.   لما  انو اإلدارج اومير ية سخية 
 ي تقدي  أموال المساعدج  ان بوسعنا أن تسمح لنفسنا أن تر س بقوج المؤخرج السياسية لرئيس 

مأ و، با  دن مليار دوار ومن  سرائي 45الح ومة.  من بوسعب أن يقول ايئا ضد رئيس مد  
نتنيا،و يدير مفاوضاو من منقلا خاية سياسية مبررج. و،ناك حتأ من يزعمون ب ن نتنيا،و ا 
يريد أن يبر  اتفاما م  أوباما ونب غير معني ب ن يمنحب ماروعية دع   سرائيم بعد ااتفال النووي 

عليناا بحيث يظنر اومر  م   يران ومن أجم أن يخلا نزعا  سرائيليا لارعية أي خقوج سياسية يقد 
 و  نب ا ن اخصيا غير جو،ري وغير مقبول.

وا ينسأ نتنيا،و الصفعة اوموى التي وجننا رونالد ريغان المحبوب والجمنوري إلسرائيم ا ااعتراف 
اومير ي بمنظمة التحريرا  ي اوانر اوخيرج من وايتب. ويم ن ووباما أن ي ون ليس أمم  بداعا 

بوسعب أن يعود ليقول  نب ومن دون صلة بالمفاوضاوا ينبغي تف يك المستوقناو.  ما من سلفب. و 
 بوسعب أن يتحدث عن تقسي  أو القول  ن الدولة الينودية ليسو أكثر من نزوج.

وعنوج علأ بلك: سيبقأ أوباما اخصية بالغة النفوب  ي السنواو القريبة.  نو اابا مجتندا و،و 
للمعس ر الليبرالي  ي الواياو المتحدج. وسوف يؤثر علأ اانتخاباو الداخلية الرمز الجديد والنم  

لدى الديمومراقيين وعلأ انتخاباو الكونغرس ومجلس الايويا ولن يبقأ مراحا ا يقم   ي نيم 
با جلسو ،ينري  لينتون  ي البيو اوبي ا  دنب سيغدو نااقا جداا  مبعوث  مبار تب ودعمب. وا 

مستاار أو اعب من خلف الكواليسا  با أراد بلك. و، با  دن العداء الاخصي خاة أو مجرد 
 والفجواو اويديولوجية لن تتبدد م  نناية العا .

وربما أن ،با ،و السبب وراء تول أغلب اإلسرائيليين رؤية اخة أخر  ي البيو اوبي ا ومثم 
ربما يم ننا أن تفسر  ووباماتب المعادية أمير يين  ثيرين  دنن  ومعوا  ي سحر دونالد ترامب.  مقارب

وام  أن المراح الجمنوري اومرب  ي موامفب  لأ نتنيا،و واليمينا تيد  روزا ا ينظر  ليب  المراح 
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او ضم بالنسبة إلسرائيم. وبعيدا عن بلك:  ي  قار استقنع لصندول  يرن رودرمان البي ا،ت  
ئاسية اومير يةا ت  سؤال المستقل  رأين  با ن من ،و بموامف اإلسرائيليين  ي اانتخاباو الر 

 6 ي المئة لنينري  لينتون و 31 ي المئةا مقابم  33المراح اوكثر موااج إلسرائيم.  نال ترامب 
  ي المئة لساندرس. 5 ي المئة لكروز و ق  

ج إلسرائيم.  ما أنب وترامب ،و المراح اوبرز  ي منا،ضتب ووباماا لكنب ليس بالت كيد اوكثر مواا
الاخة البي ا يم ن تومعب.  نو يزع  أنب مفاو  عنيدا وأنب سوف يحقا السن   ي الارل 
اووس  خنل نصف عا . تخيلوا ترامب يلتقي م  نتنيا،و بعد عا  ويقول لب بمودج: يا نتنيا،وا خب 

رين. ،م تقبمأ  مابا مليار دوار للعقد المقبم ولكن عليك أن تخرج من المناقا خنل ان 60
 سيفعم رئيس الح ومةأ ون ترامب يم نب حيننا أن يقول أيضا:  با ر ضو  لن تنال المساعدج.

و ي العمو ا ا يميم الرؤساء اومير يون  لأ أن ينثروا بسنولة  بيرج اوموال  ي العا  اوول 
الاعور العا  بالغضبا ليس لوايتن .  ب ينبغي للرئيس المنتخب أن يفي بوعوده. و،با يضاف  لأ 

 ق   ي صفوف الديمومراقيينا بسبب أن  سرائيم تتصرف بن ران جميم تجاه الواياو المتحدج. 
وأننا ا تعرف أن تقول ا راا  ما أننا ا تثني علأ أحد. اس لوا  وندليزا رايس وجورج بوشا أو 

 ي المئة من  84يظنر أن  الينود  ي الواياو المتحدج.  من استقنع صندول  يرن رودرمان
 ي المئة  ق  يظنون أن  53اإلسرائيليين ينتظرون من ينود أمير ا أن يتجندوا من أجم  سرائيما لكن 

علينا أن ن خب،  بعين ااعتبار عندما نسن القوانين  ي  سرائيم. و،نا تتس  الفجوج. و،با ،و الخقر 
 الحقيقي.

م  الزع  ب ن نتنيا،و أضر بالعنماو م  الواياو   ي المئة  ق  من اإلسرائيليين يتفقون  40
المتحدج. و،با ي اف نتنيا،و  ي الم ان اوكثر أمانا لب.  دبا نجح الزعماء  ي الواياو المتحدج مبيم 
اانتخاباو المقبلة  ي  سرائيم  ي أن يوصلوا لإلسرائيليين الرسالة التي أخفقوا حتأ اآلن  ي  يصالنا 

 الي للعنماو او،  إلسرائيم ا  دن ،با مد يغير الصورج. و،با ،و السبب  ي أن ا ب ن نتنيا،و  ا
نتنيا،و يبدي حبرا لنبتعاد عن أي تدخم  ي اانتخاباو اومير ية.  نب موضوع  ي المرصادا و،و 

 ا ينوي أن يساعد أيا من الصيادين علأ اصقياده بسنولة.
 صحيفة معاريف

 13/5/2016الدستور، 
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