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 تحديد طريقة إدارة المواجهة على األرضبوحماس الفيصل "إسرائيل" عقول بين ال صراع: "معاريف" .1

نقززاب عززا افايززا غريززة عمحيززات ال ززي  اززال نوب كشززف تقر ززر إسززرابيح  صززااج يززوم ال معززة ال: غزززة
والت  شكحها اعد الحرب األايرة عحى قطاع غزة، حيز  وصزف التقر زر مزا ي زرا ييهزا اصزراع العقزو  

وبزيا التقر زر الزنا نشزرتي صزحيفة يمعزار في العبر زة أا غريزة العمحيزات تتوا زد  بيا ال ي  وحماس.
وأا دورهزا يتملزب امتااعزة مزا يزدور يز  القطزاع واشزكب  امقر قيزادة المنطقزة ال نوبيزة ازال ي  االنقزب،

 ااص حركة قيادات حماس والقسام ااإلضاية لحركة قوات النااة التااعة لحقسام.
وتشمب قابمة أهزداف غريزة العمحيزات عحزى األنفزان وتصزنيا الصزوار ئ والطزابرات بزدوا طيزار، حركزة 

والتز  تعزد وحزدة التن زيم الااصزة، ويقضز   الاحزرا يالناازةي سكاار قادة حمزاس ور زا ت المومانزدو 
عمززب الفريززة اضززرورة إحاززا  عمحيززات هززن  الوحززدة قبززب وصززولها لححززدود وتمبيززد ال ززي  واإلسززرابيحييا 

فرف صفيرة ومتطورة ايرة العقو  األمنيزة التااعزة لو  حس ي  مبنى العمحيات المقسم  اسابر اشر ة.
عاززة الشززطرنا مقابززب عززدو نززوع  ومتطززور  ززدا ، يزز  اززال ي  يأمززااي و ززديروا ل ا سززتاااراتلشززعاة 

  ماس ب ما المعحومات عا ال ي ، كما تقو  معار ف.حنشفب ييي تالوقت النا 
ونقحت الصحيفة عا ياي وهو لقب ربزيس شزعاة األعمزا  العدابيزة يز  المنطقزة ال نوبيزة قولزي يحمزاس 

ويالحق ياي  دتي ي  ال ناج العسكرايتستاحص العبر وهنا التن يم يدرس المنطقة  يدا  و دير نلك قا
سنوات وقبب عمحية يعامود السحابي ويعرف التن يم ما  ميا زوايا   4تحركات حماس االقطاع منن 

ا سززززتاااراتية، ااإلضززززاية لمعريتززززي اززززالاطوات التزززز  اتاززززنها التن ززززيم نتي ززززة استاالصززززي لحعبززززر اعززززد 
كر ززب ماززابرات أشززك اكززب مززا اعتقززد اززي، وأضززاف قززابال ، ويززق تر مززة صززفا: ي موا هاتززي مززا ال ززي .

عكس المعقو  ه  طر قة العمب الت  انته ها، وبإمكان  أا أموا والقا  بنفس  وعندما يزتتين  محقزق 
 امعحومات استااار ة يمهمت  األولى التشكيك االمعحومة، أنا   أعرف كب ش ء ومحزم االتواضاي.
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 حماس تفكر مثلنا بالضبط
ر متي وكالة صفا عا أسحوب عمحي النا يقض  ااإلحاطة اكزب المسزتطاع مزا وتحد  ياي ويق ما ت

المعحومززات مززا تصززريات المززواطا العززادا وحتززى نشززاطات مسززبو  حمززاس يالمززواطا يعززي  يزز  واقززا 
لززيس االسززهب و همنزز  كيززف يززىلر نلززك عحززى تصززرياتي، مززا يهمنزز  هززو مززا الززنا يفعحززي الناشزز  الززنا 

دود القطزاع امزا يز  نلزك العالقزة بزيا المنزاطق الماتحفزة، مزا الزنا أتااعي، وكب ما هو مو ود عحزى حز
 يحصب بيا القطاع وسيناء، وبيا القطاع والضفة الفربية، والعالقة ما قطر وتركيا.

نززنارات عززا كززب ناشزز  يصززنا عبززوة  وقززا  المسززىو  األمنزز  اإلسززرابيح : أنززا محزززم بإعطززاء معحومززات واش
صوار ئ والهاوا ومعحومات عا أماما استعداد العزدو سزاعة عحى السياج، عا كب محاولة إلطالن ال

الطزززوارأ وأا ال هزززود يبزززن ، والوسزززابب التززز  يسزززتادمها ومنهزززا وسزززابحي الااصزززة، وكيزززف سزززيىلر نلزززك 
ازال  الموا هززة معزي، وهززن  المعحومززات تصزب إلززى األلويززة والفزرن سززاعة الصززفر و  زب ا هتمززام اززتا 

م مزا أقسزام غريزة العمحيزات ي حزس محقزق كبيزر ويكزوا مسزبو   يز  كزب قسز يفهموها و درسونها  يدا ي.
عزا نقزب صزورة الوضززا لحمسزبو ، حيز  أ ززرت الصزحيفة العبر زة لقزاء  مززا المحقزب ياي والمسزبو  عززا 
الاحزز  والتحقيززق يزز  الن ززام األرضزز  الاززاص احمززاس وهزز  األنفززان، وكززنلك ن ر تززي الدياعيززة، وهززنا 

   القطاع.القسم مسبو  عا نشاطات المقاتحيا ي
وقا  ياي: يي  نهاية األمر نتحقى المعحومات ما مصزادرها ونقزوم اصزياغة ولزابق عزا صزورة الوضزا 
إلززى المسززتويات التمتيكيززة العحيززا، ونلززك لمسززاعدة القززوات اززال  المعززارك وطر قززة إدارتهززا، يزز  إحززد  

 المرات شاصنا مناطق استعدادات حماس وأساليب عمحهاي.
ل ي  احماس ياحزق المليزر مزا المعحومزات وهزنا ا حتمزاك يمكننزا مزا يهزم وأضاف ياي أا احتماك ا

ن ر ززة القتززا  الااصززة بهززم، أضززف إلززى نلززك  مززا المعحومززات اليززوم  مززا النشززاطات التزز  تقززوم بهززا 
 الحركة وما نشاطاتنا ا ستااار ة ما الوصو  إلى أدن التفاصيبي.

ا سززتااارا يزز  تشززكيب مززا تشززكيالت العززدو ينحززا مسززبولوا عززا إعطززاء القززرار حززو  أولويززة التعمززق 
يعحى سبيب الملا  تحقينا ي  ال رف الصامد معحومة عا كميا لحماس ي  منطقزة معينزة افززة، وبنزاء  
عحى ن ر تي القتالية ومعرية تفاصيب القطاع كاا بإمكاننا معرية طر قة تصزرف حمزاس وأيزا سيضزا 

عة الصفر، وترا عت القزوات إلزى الاحزف والتفزوا عحزيهم كميني ي  النهاية، ونقحنا المعحومات لحقوات سا
وها موا المكاا، المعحومات الت  نزودهم بها تىلر اشكب كبير عحى نشاطات الوحدات عحى األرض، 

 وهنا يفير أساليب العمب والمكاا والزماا واالتتميد نتي ة هن  النشاطاتي.
مززاس سززاعة الصززفر ي حسززنا وقمنززا بتححيززب وأوضزز" ياي أا الهززدف يكمززا يزز  معريززة الاطززة القتاليززة لح

الفكزززرة العسزززكر ة لحتن زززيم سزززاعة المعركزززة، مزززا الزززنا ير زززد م التسزززحب لمناطقنزززام القيزززام اعمحيزززات دياعيزززة 
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امنطقتيم بن  ال هود ي  التشوي  عحى ال بهة الدااحيةم والهدف يكما يز  يهزم المنطزق الزنا يفكزر 
ج العسزكرا احمزاس يفكزر ملحنزا، يهزم يقومزوا اال حسزات ييي، وي  النهاية وصحنا إلزى نتي زة أا ال نزا

 ي  اكب ما لحمحمة  إلىالتفصيحية الت  نقوم بها نحا، هنا تن يم بدأ بنشاطات إرهابية وتحو  اليوم 
ما معنى، باساطة يقد تعحموا منا، التن يم تطور وشكب أن مة وتدرب وطور نفسي ودرايتي العسكر ة، 

لمضزززادة لحززززدروع والصززززوار ئ األازززر ، وأيضززززا  تطزززوروا يزززز  صززززناعة وتطزززور يزززز  إطزززالن الصززززوار ئ ا
 المتف رات وكب نلك يو ي ضدنا هن  األيامي كما قا .

 
 لماذا يأكل هنية الذرة على شاطئ غزة

وتحززد  ي اي بإسززهاب عززا ضززرورة متااعززة حتززى التفاصززيب الصززفيرة ومززا بينهززا طر قززة تصززرف قززادة 
يس حكومززة حمززاس إسززماعيب هنيززة اتمززب الززنرة عحززى شززاط  حمززاس قززابال ي يزز  كززب مززرة يقززوم ييهززا ربزز

الاحر يي ب أا ااح  عا د  ت هنا األمر، هزب يرغزب بإ هزار قزدرة عحزى الحكزم أو أا ي هزر أا 
الحيززاة افزززة  يززدةم عنززدما يززتت  هنيززة مززا سززترة إنقززان إلززى شززارع مهززدد اززالفرن افزززة يمززا الززنا ير ززد أا 

 هن  التصرياتمي. إلىلقيادةم ولمانا يحتاج يقولي، ولمانام هب هنالك لفرات ي  ا
وأضززاف يعحزز  أا أمززوا عحززى درايززة اطر قززة تززتلير يززت" معبززر ريزز" عحززى السززكاا ومززا الززنا يحصززب 
االاضززابا ولمززا لززيس عحززى مسززتو  إلززى أيززا تصززب ولمززا كيززف يززىلر نلززك عحززى الحيززاة وكيززف تتززتقحم 

صزر والعالقزة بزيا القطزاع وسزيناء، ومزانا القيادة مزا األمزر، ومزانا يعنز  نلزك االنسزاة لحعالقزات مزا م
 يعن  لقاء اقطر حو  المصالحةمي.

وواصب حديلي قابال  إا ما يهمي ي  النهاية يكيف سزيىلر انشزفا  حمزاس باطزوة سياسزية اقطزر عحزى 
حد  عسكرام واألمور احا ة لحفحص وعندما تتدرب حماس يما الزنا يعنيزي نلزكم هزب تنبز  االيزا 

 ا تعد لحه وم غدا م ما ه  نواياهامي.لحمد  الاعيد أم أنه
كما أ رت الصحيفة لقاء  ما المحقاة يأي وه  مسبولة عا دراسزة وتححيزب ن زام النزار الازاص احمزاس 
وه  تهتم امتااعة تطور الوسابب القتالية لد  حماس و ما معحومات عا السالج النا يصب لححركة 

ات  ما معحومات ماتحفة، أنا ااح  كيف يتصرف يحماس تهدد ال بهة الدااحية والقوات، وهن  مكون
العدو االمنطقزة لتحزنير القزوات اكيفيزة التزتقحم مزا التهديزد، ااحز  يز  قزدرات العزدو القتاليزة والصزوار ئ 

 الت  يصنعها والت ارب الت  ينفنهاي.
إطزالن وما األملحة عحى تححيب يأي لحمعحومات ه  ت ارب حماس الت  ت ر ها أيام الهدوء وما بينها 

الصززوار ئ اات ززا  الاحززر يالتن ززيم يززتعحم ويطززور قدراتززي طززوا  الوقززت،   يو ززد اليززوم نشززطاء يصززحوا 
أملزززر تن يمزززا  وأملزززر تعقيزززدا ، هنالزززك أمزززاما إطزززالن  إلزززىلحسزززياج ويطحقزززوا النزززار، التهديزززدات تحولزززت 
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رىيزة الناشز  صوار ئ ما دااب المقابر وما الحمامزات الزراعيزة ويز  اعزض األحيزاا لزيس ااإلمكزاا 
 عندما يتت  لتشفيب الصاروخ يقد تعحموا إافاء نلك ونحا احا ة لتحسيا قدراتنا عحى إي ادهمي.

وأشارت إلى تحسا الوع  األمن  لد  الفحسطينييا يحم يعزد يتحزد  أحزد لصزديقي اتنزي سزينهب لتنفيزن 
اإلسززرابيحية لنشززاطاتهم  عمحيززة يزز  المكززاا كززنا، وأا نلززك مززرد  إلززى معريززة الفحسززطينييا امززد  المتااعززة

وأنها تحقق كنلك ي  الفصابب الفحسطينية األار  العامحة االقطاع ما يصابب يت" والمقاومة الشزعبية 
 وغيرها ونلك بدءا  ما  ماعات تعد عشرات إلى اآل ف.

 
 صيد السمكة الذهبية

 ميا الزوايا وما بينها وما الحح ة الت  تبدأ ييها موا هة ما القطاع؛ يمهمة غرية العمحيات متااعة 
 معحومات عا الن ام األرض  الااص احماس وتشكيالت الحركة النار ة واله ومية والدياعية.

وتحد  ياي عا تصرف الفرية ساعة الحرب قابال  يإنا ما عحمت لمانا تطحزق الحركزة النزار والزى أيزا 
نا ما شعرت أنها ترغب االتشوي  عحى ال  بهة الدااحية اآلا يعحز  العمزب يستعحم كيفية المس بها، واش

يصززالها لح هززات  بنقززا  معينززة تشززب حركتززي، وهززن  كميززة كبيززرة مززا المعحومززات والتزز  ي ززب دراسززتها واش
الماتصة اشزكب واضز"، إنا مزا أبحفزت الوحزدة ازتا هنالزك محاولزة لحتسزحب يحزا أييزدها اشز ء واألصزب 

ومتى تنوا التسحبم وما أيام وكب نلك نقب المعحومة المامحة وه  ما ه  الاحيةم وما ه  قدراتهام 
 ي ب تحايصي اسطر اي.

ويطحب ما محقق  يأمااي ااإلضاية لحشاااك العمب عحى مستويات عحيا والاح  عا المعحومة المهمة 
دااززب  اززا  مززا المعحومززات حيزز  يشززرج ياي عززا نلززك قززابال  ي لنفتززرض أا لززدا القززدرة عحززى الوصززو  

نهاية عحى المحقق معرية ال هة الت  تنتم  إليها القوة، وااتيزار األهزم ا ستااارا لقوة معينة، يف  ال
مززا بززيا م مززب القزززوات عحززى األرض والاحزز  عزززا ال هززة ال وهر ززة التزز  سزززنتمكا عبرهززا مززا  مزززا 
المعحومززات، هنالززك المليززر مززا ال هززات المعاديززة االقطززاع والسززىا  هززو: مززا هزز  ال هززة نات الصززحة، 

يتو ززب عحينززا العمززب، وكززم هززن  ال هززة قززادرة عحززى حفزز  السززر، األمززر  واززتا وسززابب  مززا المعحومززات
الززنا يززدلب عحززى أهميتززي، المعحومززات كمززا صززيد السززمك يزز  بركززة ميززا  محيبززة االمعحومززات، ومززا اززال  

 المعحومات عحيك أا تصيد السمكة النهبية والتوصب إلى ردود عحى األسبحة الصعاةي.
أمزام مسزبو  غريزة العمحيزات و زتم نقحهزا   يأمزااي والقزوات  وي  نهاية األمر يتم وضزا تصزور لحوضزا

عحى األرض، وطبيعة أحدا  الحيحة واليوم التزال  يحزددها نلزك التصزور الزنا كتزب عبزر ايزرة العقزو  
االقيادة ال نوبية لح ي  اإلسرابيح ، محققيا ياحلوا ويعيشوا و تنفسوا الواقا ي  القطاع عحى مدار 

اع األدمفززة والتمنولو يززا أمززام ر ززا ت ا سززتااارات يزز  حمززاس الززنيا   سززاعة، ولززنلك يززإا صززر  24
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يرتزززاحوا أيضزززا  لحح زززة هزززو الفيصزززب يززز  تحديزززد طر قزززة إدارة الموا هزززة عحزززى األرض، ويززز  أا  هزززة 
 ستموا الاسابر وأيا ستتوج عمحيات نا حة، أو ياشحةي.

 13/5/2016وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
 

 قطري في الدوحة ودعوة وزير خارجية قطر لزيارة فلسطين يفلسطينلقاء وزاري  .2
التقى وز ر الاار ية الفحسطين  ر اض المالم  ما ن ير  القطرا محمد  :يادا أبو سعد  –رام هللا 

با عبد الرحما آ  لان  ي  العاصمة القطر ة الدوحة، حي  هنت  بداية  عحى ن اج أعما  الدورة 
رب  الصين  ولما احتحتي القضية الفحسطينية ما أهمية االفة عحى  دو  السااعة لمنتد  التعاوا الع
 أعما  ا  تماع الوزارا.

وتطرن لقاء الوز ر ا إلى األوضاع السياسية ي  األرض الفحسطينية المحتحة والممارسات اإلسرابيحية 
ا  ديدة احق الشعب الفحسطين  ومواصحة البناء ا ستيطان  ي  األرض الفحسطينية ويرض وقاب

تحو  دوا إقامة دولة يحسطينية متواصحة  فراييا  وقابحة لححياة. كما تم تناو  ال هود الفرنسية لعقد 
المىتمر الدول  لحسالم ي  الشرن األوس . وطالب المالم  بتمالف ال هود وتعز ز التواصب والتنسيق 

الدول  إلدانة إلن احها. كما تحد  عا ضرورة العمب ما أ ب استصدار قرار ما م حس 
وي  نهاية ا  تماع و ي الوز ر المالم  الدعوة  ا ستيطاا ي  األرض الفحسطينية ووقفها وتفكيكها.

 لن ير  القطرا لز ارة دولة يحسطيا.
 14/5/2016القدس العربي، لندن، 

 
 حداث تنازالت سياسيةإتهدف من وراء الحصار والتضييق على غزة  "إسرائيل: "شهال أبو .3

شهال، عحى الدور القطرا الرابد ي   ألنى وز ر العمب الفحسطين  متموا أبو: شرف مطرأ -غزة 
دعم ا قتصاد الفحسطين ، عبر سحسحة المشار ا الحيوية وا ستراتي ية الت  تقدم ما اال  الح نة 

 القطر ة إلعادة إعمار قطاع غزة.
ال  مىتمر المانحيا النا عقد وأضاف، نحا نر د ما الدو  الت  أسهمت ي  إعادة إعمار غزة، ا

، أا تحنو حنو قطر ما اال  تنفين التزاماتها المالية الت  تبرعت 2014ي  القاهرة ي  أمتوبر عام 
 بها، ااصة األشقاء العرب ي  المو ت والسعودية وكب الدو  الصديقة.

 لها،ولفت إلى أا ما يتعرض لي القطاع ما حصار ليس يق  اسبب أزمة اإلسمنت ومنا إداا
وقا : يإا  يالمشكحة الربيسية هو و ود تااطى وتعمد ما قبب ا حتال   ستمرار حصار غزة،

إسرابيب تهدف ما وراء كب هنا الحصار والتضييق عحى غزة أحدا  تناز ت سياسية، والقيادة 
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 الفحسطينية لا تسم" بنلك، ينحا ي  معركة حقيقية ما ا حتال  واألمور ليست سهحة، يقد ُكنا
ألف  100نتوقا اعد انتهاء العدواا األاير عحى قطاع غزة أا نتمكا ما إي اد و ابف لنحو 

ا اا نقسام وعدم ممارس حكومة التوايق لعمحها.  شاص، لما ا حتال  واصب غطرستي متح   
ألف عامب  50وأشار إلى أني حسب آار إحصابية لوزارة العمب الفحسطين ، يقد تتلر أملر ما 

 .شكب مااشر ما تشديد الحصار عحى غزةيحسطين  ا
وأقر الوز ر أا غزة االفعب اآلا عحى حاية ا نف ار، والسبب هو استمرار الحصار النا أد  ليس 
يق  إلى تااطى اإلعمار بب إلى توقفي، واصراحة كب ش ء يسير اآلا هو اتقب مما ُكنا نتوقا 

سرابيب تتصرف كيفما تشاء ي  والسبب طاعا الحصار وا نقسام، وهن  ه  نرابا الم ت ما الدول ، واش
نهاء ا نقسام لريا النرابا  هنا المحف، ولألسف نحا حتى اآلا لم نتمكا ما حب مشامحنا الدااحية واش
وتمكيا حكومة التوايق ما ممارسة عمحها احر ة وتنفين اط  إعادة اإلعمار الت  أقرتها الحكومة 

 غزة.اعد انتهاء الحرب األايرة مااشرة عحى 
وييما يتعحق االمشار ا الت  تشرف عحيها المىسسات الدولية ااصة يأونرواي أمد أا تحك المشار ا 
تنفن ما اال  حكومة التوايق الوطن ، وبإشراف الحكومة الفحسطينية، وتنفين تحك المشار ا ما اال  

قها لوقف مسيرة المىسسات الدولية كاا ما أ ب ريا النرابا الت  يحاو  ا حتال  ااستمرار اح
اإلعمار والبناء ي  غزة، عبر التح ا أا األموا  الت  قدمتها الدو  المانحة   تصرف عحى إعادة 

 اإلعمار، لنلك  اءت موايقة الحكومة عحى صرف تحك األموا  عبر إشراف دول .
 13/5/2016الشرق، الدوحة، 

 
 بحث عن بديلالالمختصة  الجهات وعلى بات محطة إذالل: معبر رفح غزةبوكيل الداخلية  .4

أشرف الهور: اعد يوميا ما الفت" ا ستلناب ، شهد اليوم اللان  منها ا ء شديدا ي   -غزة 
إ راءات السفر، أغحقت السحطات المصر ة معبر ري"، لتبدأ يصو  أزمة كبيرة آل ف السكاا ما 

يام يق ، وهو ما دعا أصحاب الحا ة، ااصة وأا المعبر يكوا قد يت" منن بداية العام امسة أ
 وكيب وزارة الدااحية ي  غزة لحطحب ما المسىوليا لحاح  عا بديب، كوني اات يمحطة إن  ي.

وأغحقت السحطات المصر ة المعبر صبيحة أمس، اعد اروج عدد محدود ما المساير ا، ما م موع 
رضى النيا يحتا وا ألف مس ب رسميا لحسفر ي  كشويات وزارة الدااحية افزة، بينهم آ ف الم 30

 لعالج عا ب ي  الاارج.
وقا  كامب أبو ماض  وكيب وزارة الدااحية، إا ييت" المعبر هن  المرة يعتبر ياألسوأي، ولم يادم 
الحا ت اإلنسانية الت  تحد  عنها اعض المسىوليا ي  ال انب المصرا،  يتا إلى إر اع حالة 
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األساسية ي  ادمة المواطنيا، واات محطة إن  ي،  سرطاا متقدمة. وأمد أا المعبر ييقد و يفتي
داعيا ال هات الماتصة اتا تاح  عا بديب. وكاا أبو ماض  قد قا  إا عشرات اآل ف ما 

 المواطنيا احا ة ماسة لحسفر، ودعا السحطات المصر ة لالستمرار ي  يت" المعبر.
مر ض منهم حا ت  5000شاص ما حمحة اإلقامات و 8000طالب و 3000وأضاف أا هناك 

زو ة  1500شاص يحمحوا ال وازات المصر ة وكنلك  6000سرطاا حر ة  دا، إضاية إلى 
 عالقة، احا ة ماسة لحسفر.

 14/5/2016القدس العربي، لندن، 
 

 2015خالل غزة: فتح تالعبت بـ"مكرمة ذوي الشهداء" بوقاف وزارة األ  .5
ع غزة، يوم ال معة أا وزارتي يألبتت االدليب قا  حسا الصيف  وكيب وزارة األوقاف ي  قطا :غزة

القاطا وقوع يساد كبير العام الماض  ي  محف مكرمة الشهداء تقود  مىسسة رعاية أسر الشهداء 
 أبو  ودة النحا ي. وال رحى ي  غزة، الت  يديرها عضو الم حس اللورا لحركة يت"
اسما  العام الماض ، وتمت  162ي   وبيا الصيف  ي  تصر " لي، أني يتم امتشاف تالعب وتزو ر
 معال ة مع مها ي  معبر ري"، ن را لضيق الوقت ي  حينيي.

وأضاف يالنحا  ليس لي أا صفة أو مستند قانون  لححدي  عا مكرمة اادم الحرميا الااصة 
االشهداءي، مشددا عحى أا وزارتي ه  يال هة الوحيدة المسىولة عا كب ما يتعحق اموسم الحا 

 مكرمة الشهداء كما  ر  العرف ي  السنوات الماضيةي.وح اج 
وكاا النحا  قا  أمس الاميس ي  تصر حات إلناعات مححية ي  غزة اتني لا يسم" لألوقاف او 

 لفيرها االتداب ي  هنا المحف.
 13/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 ررانمواطنين بينهم أسيران محثالثة عتقل بالضفة ت أمن السلطةأجهزة  .6

مواطنيا بينهم أسيراا  لاللةاعتقحت األ هزة األمنية التااعة لحسحطة ي  الضفة الفربية : رام هللا
محرراا، كما مددت اعتقا  عدد آار ما المعتقحيا لديها، ي  وقت   تزا  ييي تريض ا نصياع 

اات يعرف لقرارات المحامم، حي  تستمر ي  اعتقا  اعض ما يحصحوا عحى قرارات إيراج، ييما 
 ااعتقا  عحى نمة المحاي .
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األما الوقاب  ي  نابحس اعتقب  إا -الماتص ي  رصد انتهامات السحطة -ونكر موقا أمامة 
عاما( ما بحدة عصيرة الشمالية اعد اقتحام منزلي  27المحرر ما س وا ا حتال  يىاد حسام  وابرة )

 ادرة  هاز حاسوب وهاتف متنقب.ي  وقت متتار الحيحة الماضية، وتفتيشي اشكب دقيق ومص
وي  الاحيب اعتقب  هاز الوقاب  الشاب قتادة رسم  دوي  ما مكاا عمحي االاحيب، وهو شقيق 

 الشهيديا طارن و هاد دوي .
وي  نفس السيان أعادت أ هزة أما السحطة اعتقا  األسير المحرر اسام غنيمات ما صور ف اعد 

حي  تم اإليراج عني واشعادة اعتقالي عحى البوااة ما  ديد، أا حصب عحى قرار إيراج ما المحكمة، 
 وتم تمديد  اعتقالي حتى يوم األحد المقبب.

 13/5/2016، فلسطين أون الين
 

 زة يجب أن ُيفتحغحق ل الميناءحماس:  .7
أمد القيادا ي  حركة حماس وعضزو كتحتهزا البرلمانيزة مزرواا أبزو راس أا مينزاء غززة هزو حزق :  غزة

 الفحسطين ، و  ب أا يفت" إلى العالم؛ لريا الحصار عا سكاا القطاع. االص لحشعب
وقا  أبو راس اال  اطاة ال معزة امسز د مينزاء غززة: يالمينزاء هزو حزق إنسزان  وطبيعز  ألهزب غززة 

  ااصة ي   ب تشديد الحصار وتضييق الانان ما القر ب والاعيدي.
وريززا ال حززم عززا القطززاع، والسززماج اسززفر  وطالززب أبززو راس  مهور ززة مصززر العربيززة افززت" معبززر ريزز"

وأوضز" أا الشزعب الفحسزطين    ير زد  الحا ت اإلنسزانية مزا المرضزى والطحازة وأصزحاب اإلقامزات.
ما مصر إ  كزب ايزر واسزتقرار وأمزاا؛ ير زد يقز  يزت" معبزر ريز" أمزام الحزا ت اإلنسزانية والمرضزى 

لاار ية المصزرا بزريض يزت" معبزر ريز" اشزكب واستنكر أبو راس تصر حات وز ر ا إلنهاء معاناتهم.
 كامب، مىكدا  أا مصر يتحت المعبر اشكب كامب ألناء ا حتال  اإلسرابيح  وي  عهد السحطة.

وتسززاء  يلمززانا هززن  المواقززف المصززر ة ت ززا  غزززة، يزز   ززب حا تهززا الماسززة لفززت" المعبززر، ألززيس لززدينا 
قامات، كيزف نقنعزك بزنلك يزا وز زر اار يزة حا ت إنسانية ما آ ف المرضى والطالب وأصحاب اإل

 مصرم!ي.
واسته ا ما وصفي بزيتآمري الحكومة وتشديدها لحصار قطاع غزة عبر يمصزادرة المسزاعدات القادمزة 

 إلى غزةي، ااإلضاية إلى يرض ضر اة البحو عحى الوقود الماصص لمحطة المهرباء ي  القطاع.
ربزززاء أضزززعاي ا مضزززاعفة عزززا سزززعر  األصزززح ؛ يززز  وقزززا  أبزززو راس يتفزززرض الضزززرابب عحزززى وقزززود المه

 محاولة لتركيا الشعب الفحسطين  افزة وتشديد الحصار عحييي.
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وحززنر مززا انف ززار سززكاا القطززاع عحززى ا حززتال  يزز   ززب اسززتمرار حصززار لقطززاع غزززة المسززتمر منززن 
 ة.عشر سنوات، مىكدا  أا المقاومة لا تقف مكتوية األيدا إنا استمر مسحسب الحصار عحى غز 

 مساء   5:14:42الساعة  2016/مايو/13ال معة 
 13/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 العهد واالستمرار باالنتفاضة لتجديد: ذكرى النكبة فرصٌة قيادي بحماس .8

 68عززدا القيززادا يزز  حركززة حمززاس امحاي ززة أر حززا، الشززيئ شززامر عمززارة، الززنكر  السززنوية الززز: أر حززا
لت ديد العهد وا ستمرار عحى نات الزدرب امقارعزة المحتزب حتزى ينززاج عزا  لحنكاة الفحسطينية، يرصة  

األرض الفحسطينية، منكر ا شااب يحسطيا ي  كب أمزاما توا زد  ازتا طر زق العزودة لألراضز  المه زرة 
، اليززوم ال معززة، تحقززى يالمركززز الفحسززطين   معباززد عبززر بوااززة القززدس. وأمززد عمززارة يزز  تصززر "ا صززحف اا

اة  مني، أا انتفاضة القدس الت  يشعحها شااب الشعب الفحسطين  تزدلب أا شزعبنا مصزر  لإلعالمي نس
عحززى انتزززاع حقوقززي المسززحواة اززالقوة، ولززيس اطر ززق آاززر. وشززدد القيززادا يزز  حمززاس عحززى أا و ززود 
الشااب كعنصر أساس  ي  ا نتفاضة، يىكد أا هنا ال يب لم يزنس قضزيتي التز  حزاو  ا حزتال  أا 

عامزززا؛ حزززيا شزززرد أهحهزززم مزززا أرضزززهم، وأطحزززق شزززعار يالمازززار يموتزززوا والصزززفار  68اهزززا منزززن ينسزززيي إي
ينسززواي. وتززااا عمززارة يهززا هززم شززاابنا يلبتززوا أنهززم   ولززا ينسززوا قضززيتهم مهمززا تقززادم الزززما، وهززا هززم 
متمسزززكوا اترضزززهم ومقدسززززاتهم أملزززر مززززا أا وقزززت مضزززى عبززززر تف يزززرهم لالنتفاضززززة التززز  أعززززادت 

 ا هتها الصحيحة ي  الدياع عا المقدسات والحرماتي.البوصحة إلى و 
 13/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لمن تسببوا في نكبته يغفرشعبنا لن مسؤول ملف الالجئين في حماس:  .9

شززدد عبرهززا مسززىو  محززف الال بززيا يزز  حركززة حمززاس ياسززر عحزز ، : أحمززد المصززرا  -غزززة ، بيززروت
ا لما تسببوا عحى أا الشعب الفحسطين  الال   ي   كاية أماما و ود  وشتاتي، لا ينسى أو يففر أبد 

 ي  نكبتي وته ير  عا أرضي.
عحزز  يزز  حززوار صززحيفة ييحسززطياي، قززا : إا يبر طانيززا والتزز  كانززت المحتحززة ألرض يحسززطيا، كانززت 
الزززداعم األو  لهزززن  النكازززة، وقززززد سزززهحت إقامزززة دولزززة الميززززاا )إسزززرابيب( عحزززى أنقزززاض أرض يحسززززطيا 

ار اية، وهو ما أسفر عا ته ير الفحسطينييا اعزد ناحهزم وقزتحهم يز  عشزرات الم زازر الحيزة التز  الت
ونكزززر أا ا حزززتال  المفتصزززب ألرض يحسزززطيا، ومنزززن اليزززوم األو   حتاللزززي، اعتمزززد  ولقهزززا التزززار ئي.
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عهم مزا عحى مقولتي الشهيرة يالماار يموتوا، والصفار ينسواي، ونلك اعد ته يزر الفحسزطينييا واقزتال
 بيوتهم وبحداتهم، غير أا الشعب الفحسطين  الال   ألبت ب دارة عكس هن  المقولة بزيالقو  والعمبي.
ولفت إلى أا الن ر ة الفربية واإلسرابيحية اعتمدت عحى محور ا مهميا ي  إلهاء الفحسزطين  وتشزتيتي 

اعاد  عا م رد التفكير بزاالد  وحزق العزودة، لمتملحزة يز  إضزفاء أ زواء العزي  عبزر البواازة األولزى ا واش
 ا قتصادا وا ستقرار عحيي، وأار  ي  إضفاء أ واء التضييق والانق والقتب وغيرها.

ا عحزى أا  وقا : إا النكاة الفحسطينية ااتت ي  أيامنا نكاات متتالية، وصار حق العودة حقوق ا، مشدد 
 المشاهد التار اية تلبت نلك.و ت اوز ، هن  النكاات امتحاا حقيق ، سيلبت الفحسطين  أني قادر عحى 

وعبر عح  عا أسفي ألا تفزدو األمزة العربيزة واإلسزالمية يز  ضزياع دااحز ، كزبش يهزتم اشزىوني ودوا 
 فحسطيا، ييما أا اعض دو  هن  األمة تحاو  إرضاء ا حتال  لححفاظ عحى كرس  عرشها.لامترا  

بزز  يزز  قضززايا  المححيززة، وسزز  ترا ززا مبززرما وبززيا أا نكززر  الناكززة تطززب إلززى  انززب ا نشززفا  العر 
وممزنها لحمىسسززة الدوليزة ياألونززرواي عزا مسززىولياتها ت ززا  الال بزيا، وأا  هززات سزيادية عحيززا مطحعززة 

 سنوات ما اآلا. 8أابرت مسىوليا يحسطينييا ي  لبناا أا دور أونروا سينته  اما   يت اوز 
ا عحزى أا إنهزاء أونزروا هزو  وأمد و ود ماط  إلنهاء األونروا، الشاهدة عحى النكاة الفحسطينية، مشزدد 

 مصححة أولى وربيسة لد  ا حتال  وأعواني ما اعض الدو  الفربية، إلنهاء حق العودة نهابي ا.
 14/5/2016فلسطين أون الين، 

 
 وجهة نظرهاإليهم نقلت و اللبنانيين  المسؤولينجالت على  زمةاأل خلية أحمد عبد الهادي:  .11

أحمززد عبززد ، د. نابززب ربززيس حركززة حمززاس يزز  لبنززاا وعضززو احيززة أزمززة األونززروا: قززا  عاامادونززا سززم
وقزززد نقحززززت و هززززة ن رهزززا إلززززى ل نززززة الحززززوار  الهزززادا، إا الاحيززززة  الززززت عحزززى المسززززىوليا الحبنززززانييا،

وربيس  األوروب تحاد لالالفحسطين  كما إلى ربيس م حس النواب نبيي براا النا نقحها بدور  -الحبنان 
 .المتحدة ااا ك  موا اال  ز ارتي لبناا لألممنقحها إلى األميا العام  حكومة تمام سالم الناال

وتطالب الاحية وكالة األونروا االترا ا عا  ميا التقحيصزات التز  يرضزتها عحزى برنام هزا والتز  مزا 
 شتنها أا تىلر سحاا  عحى الال بيا الفحسطينييا ي  لبناا.

مازادرة الحزوار بزيا الاحيازة والوكالزة، ولمزاا حتزى  إبزراهيمالعام الحواء عاازاس  األماوقد أطحق مدير عام 
م ي  رزمة المطالب،  ما سيىدا إلى تصعيد ي  التحراكات ا حت ا ية مزا انتهزاء يالساعة ما ما تقدا

 ويق عبد الهادا. يالشهر الحال 
 14/5/2016السفير، بيروت، 
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 حدود غزة؟ لىع المناطيدماذا تفعل األمني":  المجد" .11
عحزى طزو  حزدود قطززاع غززة الشزرقية تو زد العديزد مززا مناطيزد الت سزس، التز    تقزب اطززورة : الم زد

عا الرادارات والطابرات بدوا طيار، ولما الاعض يستهيا بها واقدرتها الفابقة عحى الت سس وتعقب 
المقاومزة قبزب حزدولها،  يحا ة ا حتال  المححة لتتميا الحدود ما قطاع غزة ومنا عمحيات األهداف.

والحصو  عحى المعحومات األمنية وتحديلها، ديعها  ستادام المناطيد، حيز  تسزتطيا تفطيزة منطقزة 
 ساعة. 24محددة عحى مدار 

المكززاا المناسززب و ريززا يزز  اززال  سززاعتيا، و ززتم  إلززىيززتم تحميززب المنطززاد عحززى  هززر شززاحنة و ىاززن 
 تلبيتي اتسالك سميكة ي  اعض األحياا.

تقد الاعض أني اكب سهولة يمكا إسقا  هنا المنطاد ما اال  إصابتي بزإطالن النزار عحيزي وغيزر ، يع
ا حزد   وهنا أمر صعب ألا غاز الهحيوم النا يساعد  عحى التححيزق غيزر قابزب لالشزتعا ، وحتزى واش

ز   لقب ييي   يسق  ألا ضف  الهحيوم دااب المنطاد هو نفس ضف  الهواء ي  الاارج ولهنا يالفا
وتتعدد مهام هن  المناطيد يه  تستادم لحمراقاة المعقدة، وتصو ر األهزداف اشزكب  ينديا إلى الاارج.

دقيزززق  زززدا  يفزززون قزززدرة األقمزززار الصزززناعية يززز  هزززنا الم زززا ، ااإلضزززاية إلزززى إمكانيزززة الت سزززس عحزززى 
 ا تصا ت ي  المنطقة المستهدية.

يعالزة  زدا  وااصزة يز  األمزاما  ، رات ا سزتطالع  تصدر ض ي ا  ملب طاب مميزات هن  المناطيد:
مزززودة ، يمكنهززا الاقززاء يزز  ال ززو لفتززرات طو حززة تصززب ألسززابيا، التزز    يمكززا ييهززا اسززتادام الطززابرات

يعمزب اعضزها بن زام التصزو ر ، اكاميرات عالية الدقة تعمب بتقنية ال ي ا اكسزب نات الوضزوج الفزابق
تعتبزر ملزب الروبوتزات حيز  تمزوا ، طقة والتعامب ما أا تهديدالمااشر حي  يتم نقب صورة حية لحمن

يمكنهزا أا تسزاعد العزدو عحزى تصزو ب الحيززر الزنا يو زي ، قادرة عحى العمب بنفسزها انا تطحزب األمزر
 تستطيا العمب ي   ب و ود الفيوم المليفة.، تمحفتي قحيحة مقارنة بتمحفة عمب الطابرات، الصوار ئ

نهزا تتزتلر بهبزوب العواصزف الترابيزة والر زاج القويزة، إن يصزا" مزا الصزعب ما عيوب هن  المناطيزد أ
 إنزالها اسبب شدة الر اج وسرعة حركة السحك النا يربطها، يضال  عا احتما  اقتالعها ما مكانها.

 11/5/2016المجد األمني، غزة، 
 

 جريمة قتل والدة البدري بغزة يرتكبمفتح تطالب بكشف  .12
الاسة والننالة احزق المسزنة لر زا  أياداكة يت" اشدة ال ر مة الاشعة الت  نفنتها استنكرت حر  رام هللا:
 عاما( والدة اسام البدرا مدير دابرة العالج ي  وزارة الصحة افزة.78ر ب )
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اقتحزززام عزززددا كبيزززرا مزززا  أاالقواسزززم  المتحزززد  ااسزززم حركزززة يزززت" يززز  تصزززر " صزززحف   أسزززاميوأمزززد 
درا وا عتداء عحزى والدتزي المسزنة االضزرب المبزرج حتزى المزوت يىكزد المحلميا لبيت الدكتور اسام الب

 من مة ي ب المشف الفورا عا تفاصيحها وال هة الت  تقف وراءها.  ر مة أنها
الدكتور اسام البدرا المسىو  عا محف التحويالت الطبية ي  وزارة الصحة هو  أاالقواسم   وأوض"

شعبنا والتافيف عزنهم، وهزو  أبناءحوا ليب نهار عحى ادمة ما ايرة المسىوليا المناضحيا النيا يعم
 يتم ا عتداء عحى بيتي وقتب والدتي. أار ب يستحق ا حترام والتقدير   

 يتفمدها برحمتي. أاوتقدمت حركة يت" االتعازا لحدكتور البدرا افقداني والدتي را ية العح  القدير 
 13/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 بمسيرة في مارون الراس" تحيي ذكرى النكبة الديموقراطيةن: "لبنا .13

امسززيرة ن متهززا  لتحر ززر يحسززطيا نكززر  النكاززة يزز  لبنززاا، أحيززت ال بهززة الديموقراطيززة: مادونززا سززمعاا
يزز  مززاروا الززراس عحززى الحززدود مززا يحسززطيا المحتحززة، امشززاركة المبززات مززا الفحسززطينييا الززنيا ريعززوا 

وقا  مسىو  ال بهة ي  ال نوب يىاد علماا: نحا هنزا  ىكد عحى حق العودة.األعالم والرايات الت  ت
عحى حدود الوطا لنىكد لحعالم أ ما اتني لا يكوا هناك أما واستقرار يز  الشزرن األوسز  إ  اعزودة 

رو منها، مشددا  عحى   العدو   يفهم سو  لفة المقاومة. أاالال بيا إلى ديارهم الت  ُه اِّ
 14/5/2016 السفير، بيروت،

 
 "إسرائيل" تكرر معارضتها للمبادرة الفرنسية .14

كززرر المززدير العززام لززوزارة الاار يززة اإلسززرابيحية، أمززس، معارضززة حكومتززي لحماززادرة الفرنسززية : وكززا تال
 ستبناف  هود التسزوية مزا الفحسزطينييا، ونلزك قبزب يزوميا مزا ز زارة لزوز ر الاار يزة الفرنسز   زاا 

ولززد م ززددا  لصززحيفة  يزززروزاليم  وأمززد مززدير الاار يززة اإلسزززرابيحية دورا  اا.مززارك آيرولززت إلززى الميززز
بوست أا المازادرة الفرنسزية يتطزرج المليزر مزا المشزامبي، وأشزار إلزى تصزو ت يرنسزا الشزهر الماضز  
عحززى قززرار لمن مززة األمززم المتحززدة لحتربيززة واللقايززة والعحززوم )يونيسززكو( يززريض، برأيززي، يالصززحة اليهوديززة 

وأضزاف أنزي اسزبب هزنا التصزو ت يي زب أ  يفا زت أحزد بزريض يإسزرابيبي لحمازادرة  اية االقزدسي.التار 
يإسرابيبي دولزززة زولزززد إنزززي إنا تضزززمنت المازززادرة الفرنسزززية اعترايزززا  مزززا الفحسزززطينييا بززز الفرنسزززيةي. وقزززا  

ا ما حزب تفاوضز  لمني أشار إلى معارضتي ماادرة ي  تقربن يهودية، يإا نلك يعد يعامال  مهما   دا ي.
 بب ي  الواقا تاعدنا عا حب تفاوض ي.

 14/5/2016 ،الخليج، الشارقة
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 رئيس حكومة آخر أيما لم يفعله  للسالمنه عمل أنتنياهو يزعم  .15
نززي عمززب مززا أ ززب أ اإلسززرابيحيةزعززم ربززيس الحكومززة  :تر مززة ااصززة -يالقززدسي دوت كززوم  - رام هللا

 اإللمترونز لمزا نقحزي الموقزا  بهزنا الاصزوص، ويقزا   يإسرابيبيربيس حكومة ي   أاالسالم ما لم يفعحي 
الزنا  األ نبيةالنا كاا يتحد  اال  حفب استقاا  مملح  الدو   ،وزعم نتنياهو لصحيفة يمعار في.

 دعم حب الدولتياي.أنن  ما زلت أنن  اصراج اصورة قاطعة إي يإسرابيبي تتسيسامناساة  أقيم
ني   يمكا صنا السزالم مزا شزاص إي محمود عااس اقولي: لفحسطينيةالسحطة ا وها م نتنياهو ربيس

ا كب دقيقة يضيعها عااس اعدم ا ست ااة لدعوت  يإنها تضزياا اش يريض حتى م رد ال حوس معك، و 
ودعا نتنياهو  ميا الحاضر ا مساعدتي  لحعي  بدوا اوفي. والفحسطينييااإلسرابيحييا  أمامالفرصة 

يالمحادلزات المااشزرة  لالست ااة لدعوتي واش راء مفاوضات مااشرة، مضيفا  عحى تش يا الربيس عااس 
يزز  نهايززة المطززاف الطر ززق الوحيززد  إنهززالحسززالم يحسززب، بززب  واأليضززبليسززت هزز  الطر ززق المعقولززة 
 قب ما نلكي.أاإلسرابيحييا والفحسطينييا   يستحقوا  إالتحقيق السالم ي  المستقبب، 

 13/5/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة 
 

 أمام حكومة وحدة مع حزب العمل الطريقالليكود يغلق  .16
قا  وز ر استيعاب اله رة اإلسرابيح ، زبيف إلميا، المقزرب مزا ربزيس الحكومزة : تحر ر اال  ضاهر

بنيززاميا نتنيززاهو، إا حزززب الحيكززود الحززامم   ير ززد حكومززة وحززدة ملحمززا يعارضززها حزززب العمززب. و ززاء 
عحززى المعارضززة  بزوكي يززوم ال معززة، تعقيازا   ييززيس موقزا يا يز  صززفحتي عحززىنلزك يزز  تعحيزق نشززر  إلمزز

 الواسعة ي  حزب العمب لالنضمام إلى حكومة نتنياهو.
ي ليسزززد حززززب الحيكزززود بزززنلك وكتزززب إلمزززيا يحكومزززة وحزززدةم أنزززتم   تر زززدونهام ونحزززا   نر زززدها أيضزززا   

ة وحززدة( ستضززر اشززكب كبيززر بلقززة الطر ززق أمززام حكومززة وحززدة. واعتبززر إلمززيا أا ياطززوة كهززن  )حكومزز
، نهبنا إلى هن  ا نتاااات ما اال  ال مهور االسياسة اإلسرابيحية. كال الحزبيا، نحا والعمب أيضا  

اتنزي لزا تتشزكب  وتمزرارا   التركيز عحزى الفزوارن يز  مواقفنزا التز  تفصزب بينهزا هزوة سزحيقة، وتعهزدا مزرارا  
  حكومة وحدةي.

حزززب العمززب اززتنهم ييززدايعوا عززا الماززربياي. وكتززب أا تشززكيب  ووصززف إلمززيا أعضززاء كنيسززت مززا
 ، وهززنا لززيس  يززدا  حكومززة وحززدة سززيكوا املااززة يانتحززار يزز  بزز  حزز  لحزززب العمززب وهرتسززو  شاصززيا  

 ي وأني قد يتسبب باسارة ا نتاااات المقبحة. لحيكود أيضا  
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دور ليبرمززاا إلززى  ززباسززة أييي بر اسززرابيب بيتنززإمززا  هززة لانيززة، دعززا أعضززاء كنيسززت يزز  الحيكززود حزززب ي
ا نضزززمام لححكومزززة اادعزززاء أا هزززنا الحززززب حصزززب عحزززى أصزززوات نزززاابيا يززز  اليمزززيا و  حزززس يززز  

 يساري. –المعارضة سوية ما أحزاب يالوس  
 13/5/2016 ،48عرب 

 
 ال تستخدم القوة غير الضرورية" إسرائيل" :سرائيليةإلالخارجية ا .17

اتهمززت قر ززر ل نززة لمكايحززة التعززنيب تااعززة لألمززم المتحززدة عحززى ت يإسززرابيبيردت .(: ب .أ) – نيززف 
قابحززة إنهززا يتريضززي كحيززا ي.  ،ياستادام مفززر  لحقززوةي يزز  منززاطق يحسززطينيةبزززقززوات األمززا اإلسززرابيحية ييهززا 

وقزززززا  النزززززاطق ااسزززززم الاار يزززززة اإلسزززززرابيحية ايمانو زززززب ناحشزززززوا إا يإسزززززرابيب   تسزززززتادم القزززززوة غيزززززر 
ا نوا زززي مو زززة غيزززر مسزززبوقة مزززا اإلرهزززاب ونزززرد ويزززق مزززا تحزززدد  القزززوانيا الضزززرور ةي. وأضزززاف: يإننززز

 اإلسرابيحية والدوليةي.
 14/5/2016 ،الحياة، لندن

  
 إدخال مصر شاحنات إسمنت لغزة من غاضبة"تل أبيب"  .18

قالزززت مصزززادر دبحوماسزززية مصزززر ة إا يتزززب أبيزززبي تقزززدمت اشزززكو  : تحر زززر احزززدوا م حزززوم -القزززاهرة 
السزحطات المصزر ة شزحنات إسزمنت لقطزاع غززة )اإلسزمنت تزااا لحقطزاع الازاص  لحقاهرة عقب إدازا 

وأوضززحت المصززادر يزز  حززدي  لزززيقدس بززرسي، يزززوم  الفحسززطين (، دوا موايقززة الحكومززة اإلسززرابيحية.
لقطزاع غززة عبزر معبزر ريز" البزرا، يصزفقات تااعزة لشزركات  ال معة، أا اإلسمنت النا أداب مزىارا  

 س السحطة الفحسطينية يمحمود عااسي ما مصر إداالها.ي  رام هللا، طحب ربي
وأمد موقا وا  العبرا أا يالمىسسة األمنية اإلسرابيحيةي غاضاة ما مصر لفتحها معبر ري" والسماج 

وبززياا الموقززا العبززرا، ينقززال  عززا مصززادر أمنيززة إسززرابيحيةي، أا  اعبززور شززاحنات إسززمنت لقطززاع غزززة.
 يإسزرابيبيلفزة ييتعزارض مزا الهزدف مزا التنسزيق األمنز  المشزترك بزيا سماج القاهرة اعبور اإلسمنت 

والسززحطة الفحسززطينيةي، وكززنلك مززا األمززم المتحززدة التزز  تتعقززب مززواد البنززاء التزز  ي ززرا إداالهززا لحقطززاع 
وأشارت المصادر العبر ة إلزى أا دولزة ا حزتال  قزررت افزض تزديق  عا طر ق معبر كرم أبو سالم.

غزة؛ األسزبوع الماضز ، بززعم أا مصزانا يحسزطينية يز  غززة قامزت بتحو زب مزواد اإلسمنت إلى قطاع 
 البناء الاام لمتابب القسام لبناء أنفان.

 13/5/2016، قدس برس
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 " اإلسرائيلي شطب وجود الشعب الفلسطينياالستقاللاحتفال " .19
الززز  يال  إسززرابيبب ززراة قحززم، شززطب المسززىولوا عززا ا حتفززا  الرسززم  بزززياستق: أسززعد تححمزز  -الناصززرة 

يوم األربعاء الماض  الشعب الفحسطين  عحى  انب  الا  األاضر، حيا وقف عشرات  النا تما  68
ال نود المشاركيا ي  الحفب ي  شكب نت زت منزي أربزا كحمزات: يشزعب واحزد، دولزة واحزدةي، ولزو أنهزم 

 زا أدولف هتحر.أضايوا كحمت  يزعيم واحدي لمانوا قد اقتاسوا االمامب شعار الزعيم النا
يُصعقواي لد  مشاهدتهم الشزعار  يإسرابيبيوطاقا  لوسابب اإلعالم العبر ة يإا يالنا يا ما الناز ةي ي  

يالززنا أود  احيززاة سززتة ماليززيا يهززودا، إن ألززار لززديهم تززداعيات عاطفيززة سززحبيةي، ييمززا أشززار معحقززوا 
نلزك عزا  هزب وحماقزة، لمنزي ان زرا  اارزوا إلى أا ما وقف وراء ااتيزار هزنا الشزعار قزد يكزوا يعزب

وراء األ واء المتطرية السابدة ي  السنوات األايرة ي  الشارع اإلسرابيح ، الت  حنر منهزا قبزب أسزبوع 
نابزب ربزيس هيبزة أركزاا ال زي  الحزواء يزابير غزو ا عنزدما قارنهزا ازاأل واء التز  سزادت ألمانيزا عشزية 

ت حنزق اليمزيا لمكانزة قابحهزا وحقيقزة أنزي قالهزا وهزو يحزاس صعود الناز ة إلى الحكم، وهز  مقارنزة ألزار 
البدلة العسكر ة، واستدعت ما ربيس الحكومزة بنيزاميا نتانيزاهو تو يزي انتقزاد شزديد لحر زب اللزان  يز  

 ال ي .
واتفزززق عزززدد مزززا المعحقزززيا عحزززى أا ااتيزززار الشزززعار المزززنكور يدليزززب يقزززداا الحزززس وعزززدم يهزززم معنزززى 

  يعتقززدوا أا مززا ااتززار الشززعار اقتاسززي مززا الشززعار النززازا عمززدا  يلمنززي يزز  الشززعاري، وأضززايوا أنهززم 
كززب األحززوا  عنززى تو يززي رسززالة  ديززدة تتعززارض وماززادأ وليقززة ا سززتقال  التزز  قامززت عحززى أساسززها 
الدولززة العبر ززة واعتريززت بو ززود العززرب يزز  الززاالد وتعهززدت ضززماا المسززاواة يزز  الحقززون ا  تماعيززة 

المززواطنيا اززال تمييززز عحززى أسززاس دينزز  أو عرقزز ي. واعتبززر أحززدهم أا مززرد اطززاب والسياسززية ل ميززا 
لاء الماض  ي  مراسم إحياء نكر  قتحى إسزرابيب يز  الحزروب، الزنا وز ر الدياع موشيي يعالوا اللال

دعزا ييزي اإلسزرابيحييا إلزى و زوب اقزتالع م زاهر العنصزر ة والعنزف مزا  زنورها وعزدم إقصزاء اآلاززر 
امي أا لمة شيبا  يحصب ي  الم تما اإلسزرابيح . لمزة تصزدع حاصزب ... شز ء مزا انفزر م وكرهي، يإدر 

 يتصاحت قحوبنا أملر قسوة ي.
ورأ  معحاززق يزز  صززحيفة يهززآرتسي أا الشززعار الززنا حمحززي ال نززود سززيكوا كمززا يبززدو يالشززعار القززوم  

ب الزززدولتيا لحشزززعبيا. ال ديزززدي لحيمزززيا، كونزززي يعكزززس موقزززف الحكومزززة الحاليزززة الزززرايض عمحيزززا  مبزززدأ حززز
يز   20وأضاف أا هنا الشعار أاطر حتى ما شعار يدولة قومية لحشزعب اليهزوداي، إن يحفز  و زود 

الفحسزطينييا. وأضزاف: يشززعار  1967المبزة مزا المززواطنيا )العزرب( ولاللزة ماليززيا مزا أراضز  العززام 
اللان ... كيف يمكا شزطب دولة واحدة يعن  أني لا يتم تقسيمها  لنتيا. اسهولة يتم شطب الشعب 
 شعبم هناك وسابب وطرن متنوعة... لما هنا ي ب أا يبدأ االمحماتي.
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ولفت مراقبوا إلى أني ااستلناء وز ر الدياع موشزي يعزالوا وربزيس هيبزة أركزاا ال زي  ال نزرا  غزادا 
ي حيززا  التطززرف الحاصزز ب يزز  أيزنكززوت وناباززي، يززإا أركززاا المسززتو  السياسزز  ييمززألوا أيززواههم مززاء 

الم تمززا اإلسززرابيح ، بززب أا اعضززهم يفنيززي بتصززر حات عنصززر ة عحززى المززأل. ولفتززوا إلززى حقيقززة أا 
احتفزززا ت يايقزززاد شزززعحة ا سزززتقال ي التززز   هزززر ييهزززا الشزززعار ال ديزززد هززز  مزززا مسزززىولية وز زززرة التربيزززة 

 والر اضة ميرا ر فف ما أملر نواب ليكود تطريا . 
 14/5/2016 ،الحياة، لندن

 
 ر: مقتل مصطفى بدر الدين جّيد بالنسبة لـ"إسرائيل"عميدرو  .21

ربززيس م حززس األمززا القززوم  الصززهيون  السززابق الحززواء يزز  ، أا 14/5/2016 ،الســفير، بيــروتنشززرت 
ا حتيززا  يعقززوب عميززدرور اعتبززر يزز  حززدي  إلناعززة ال ززي  اإلسززرابيح  أا مقتززب القيززادا يزز  يحزززب 

 نساة لزيإسرابيبي.مصطفى بدر الديا  ياد اال الحبنان  هللاي
نززي   ألمززانا لززم ينززتقم حزززب هللا لمززوت عمززاد مفنيززةم ال ززواب هززو  أحززدوأضززاف عميززدرور يهززب تسززاء  

مززا صززالحياتي رحززب عززا هززنا العززالم، وقززبا وتبززدد  يو ززد عمززاد مفنيززة. كززب مززا  ززاء اعززد  وتززولاى  زززءا  
مسززىولة عززا نلززك،  يسززت دابمززا  ح ززم الابززرة والت ربززة والقززوة الشاصززية، وهززنا  ياززد لزززيإسرابيبي، التزز  ل

لزي  ةونحا   نعرف إا كانت مسىولة عا نلكي، وتااا يي ب أا تتنكروا أا كب ما يعمزب يز  سزور 
مززا دوا يإسززرابيبي. لمززا مززا ناحيززة يتززب أبيززبي، يزز  كززبا مززرة ياتفزز   ةالمليززر مززا المززارهيا يزز  سززور 

 حوبيا.. يهنا أيضب لناي.أملا  بدر الديا مماا يمتحموا الابرة والت ربة ما قابمة المط
حصب نقزا  يز  السزابق حزو   زدو  اغتيزا  هزى ء األشزااص، وأحزد المحزاور ا  وأضاف عميدرور:

قززا  لزز  إنهززا عبززوة ناسززفة لززيس لهززا قعززر، وال ززواب نعززم هززنا صززحي"، لمززا كحمززا اقتربنززا مززا هززنا القعززر 
أا مسزتو  التنفيزن تضزرر  كحما ترا عت ت ربة هى ء، ألا أصزحاب الابزرة ااتفزوا، لمزا   يو زد شزك

 لززديهم بززديب نززا "  ززدا   أنززي يأحيانززا   إلززىوأشززار  كليززرا، ألا األشززااص النززوعييا ااتفززوا عززا الار طززةي.
ويزز  المليززر مززا  واألمززيا العززام لحزززب هللا السززيد حسززا نصززرهللا نفسززي ملززا  عحززى نلززك، لمززا أحيانززا  

ا مىهحوا ورامموا  قادة إلىالحا ت،   يو د بديب، يهم ليسوا عبل ا تحولوا  ي  هن  المن مة، ألنهم  د 
 الملير ما الابرة ما الوقت، وعحيي يإا البديب هو أقب ابرة ما الناحية الشاصية والعمحيةي. 

المعحزق يز  موقزا يوا ي اإلاازارا آيز  ونكر محرر الشىوا اإلسرابيحية ححمز  موسزى يز  السزفير، أا 
ااغتيا  بدر الديا. وواض" أا لهنا  يإسرابيبزيا تهام ل يسسااروف  ح  أا يحزب هللاي ت نب تو يي

يزز  هززنا  يإسززرابيبي الت نززب آلززار بينهززا عززدم اضززطرار يحزززب هللاي لحززرد عحززى ا غتيززا  افززت"  بهززة ضززدا 
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الوقززت االززنات. وتحززت عنززواا يأصززااا ا تهززام   تت ززي إلسززرابيبي كتززب يسسززااروف أا لبززدر الززديا 
 ية والمعارضة السور ة ويداع ي وي بهة النصرةي والقابمة تطو .أعداء  كلرا . أميركا والسعود

 أا إلزىشارت أ صحيفة يمعار في، أا يحيى دبون ، نقال  عا 14/5/2016 ،األخبار، بيروتوأضايت 
 األوابززبضزربة قاسززية لحقيززادة العسزكر ة لحزززب هللا، وااصزة انززي مزا المىسسززيا  اغتيزا  بززدر الزديا يعززدا 

ني يما ناحية إسرابيب، يه  االطاا غير آسفة عحى مزا حزب أ إلىزب، مشيرة لح ناج العسكرا ي  الح
 إسرابيحييا ومصال" إسرابيحيةي. لعشرات اله مات ضدا  ومنفنا   كاا ماططا   إناي )بدر الديا(، 

عزززا عمحيزززة ا غتيزززا ، امتفزززى المتحزززد  ااسزززم  يإسزززرابيبيعزززا مسزززىولية  اإلعالميزززيا أسزززبحةعحزززى  وردا  
عحززى  ، ردا  أيضززا  يحية عمانوبيززب نحشززوا اعاززارة ي  تعحيززقي. العاززارة نفسززها تمسززك بهززا الاار يززة اإلسززراب

يزوب أ، اإلقحيمز نابزب وز زر التعزاوا  أشارالعبر ة، وز ر ا ستيعاب، زبيف الميا، ييما  لإلناعةسىا  
تفكيزر  أو تو زي أااني ي  عالقة إلسرابيب امقتب بدر الديا... وليس لزد  إسزرابيب  إلىقرا )الحيكود(، 

 .ةسور  إلى إشارةبتنفين اغتيا ت ي  هنا القطاعي، ي  
 

 على قاصر في الكنيسة نداف باالعتداء جنسيا  الكاهن  شكوى ضدّ  .21
كزاها الت نيزد  برابيزب نزداف يز  شزرطة يم زدا  هعيمزكي، يتهمزي  قزدم شزاب شزكو  ضزدا : رام  حيدر

وكشف مصد ااص  .اصرة، عندما كاا قاصرا  ي  كنيسة ي  قر ة ياية الن ييها اا عتداء عحيي  نسيا  
 ي، أا الشاب قا  ي  الشكو  الت  قدمها إا ينداف قزام اا عتزداء عحيزي عنزدما كزاا قاصزرا  48لزيعرب 

 ي  المنيسة الت  يرعاها ي  ياية الناصرةي، وريضت الناطقة بحساا الشرطة التعقيب عحى الموضوع. 
 13/5/2016 ،48عرب 

 
 نتنياهومن  يسخرون المغردون  .22

دعوة ربيس وزراء ا حتال  بنياميا نتنياهو العرب عحى تو تر  عحى عكس هديها المعحا، ارتدت سحاا  
يقد أراد نتنياهو عبر هنا ال هور أا يبدو اصورة  .AskNetanyahلطرج األسبحة عحيي عبر وسم #

 يززززب عززززا القابززززد الموامززززب لعصززززر منصززززات التواصززززب ا  تمززززاع  والززززنا يتفاعززززب مززززا المفززززرديا و 
يز  اليزوم  12تساى تهم. لما لزم تمزض لح زات عحزى هزن  اإلطاللزة التز  بزدأت الامزيس عنزد السزاعة 

النا يحي  ييي اإلسرابيحيوا ما يطحقوا عحيي يعيد ا ستقال ي والموايق لنكر  النكاة عند الفحسطينييا 
ا تهامززات لززربيس  ، حتززى انهززا  المبززات مززا رواد تززو تر اطززرج األسززبحة المحر ززة وتو يززي1948عززام 

 وزراء ا حتال . 
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التزز  ارتمبززت منززن بدايززة ا حززتال ،   سززيما الحززرب األايززرة  يإسززرابيبيالمفززردوا نكززروا نتنيززاهو ب ززرابم 
 302طفززال و 530يحسززطين  بيززنهم  1700وقتززب ييهززا أملززر مززا  2014التزز  شززنت عحززى قطززاع غزززة عززام 

 امرأة. 
و  ب زززرابم الحزززرب، إلزززى  انزززب العنصزززر ة واضزززطهاد واصزززور ضزززحايا ، وا زززي الزززاعض نتنيزززاهو واتهمززز

 الفحسطينييا ي  الضفة الفربية.
الزنا دازب السز ا منزن -وعحى الوسم النا أطحقي نتنياهو، تضزاما المفزردوا مزا الشزيئ رابزد صزالج 

 وما رياقي األسر  اس وا ا حتال ، لينقحب السحر عحى الساحر كما قا  الاعض.  -أيام
 13/5/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 ؟"إحياء" لذكراها األليمة والفلسطيني: هل هو "احتفال" بالنكبة أ الشارعتساؤل في  .23

يحي  الشعب الفحسطين  نكر  النكاة الفحسطينية ي  الاامس عشر ما  :يادا أبو سعد - رام هللا 
ت  ميا ا عحى النكاة الت  طاليمايو ما كب عام. وهنا العام تحب النكر  اللامنة والست/ أيار

وتسببت ي  ته ير  ما قرا  ومدني ووطني. وطالت النكاة أملر ما  ،مكونات الم تما الفحسطين 
ر أهحها  اِّ قر ة يحسطينية وعشرات المدا الربيسية ملب يايا وحيفا وصفد وعكا والحد والرمحة، هُ  500

 االمامب ما أراضيهم ومنازلهم إلى غير ر عة.
هو طر قة إحياء نكر  النكاة ااصة يالمهر ااي المركزا النا ترتب لما ما يلير الشارع الفحسطين  

لي من مة التحر ر الفحسطينية والفصابب الماتحفة الوطنية منها واإلسالمية الت  غالاا  ما تموا عحى 
 شكب احتفا  مح ء االموسيقى والاطااات الرنانة، أسحوب يعتبر الشارع أني يعفا عحيي الزماي.

بيب نكر  النكاة أا يتم إحياىها اطر قة لتواصب ا  تماع  اانتقادات طالبت قُ وامتألت صفحات ا
ااصة وأا إسرابيب تستفب الوقت ناتي أمام الفحسطينييا والعالم  ،ماتحفة عا كب األعوام الماضية

 اتسر  يلالحتفا  بنكر  تتسيسهاي عحى أنقاض نكاة الفحسطينييا.
 14/5/2016، لندن، القدس العربي

 
 انتفاضة القدس لخنق تعتقل الصحفيين الفلسطينيين طات اإلسرائيلية السل .24

دعا صحف  إسرابيح  اارز نقااة الصحفييا اإلسرابيحية لحاروج عا صمتها حيا  و ود : الناصرة
عدد كبير ما الصحفييا الفحسطينييا ي  س وا ا حتال . وأقر مقدم البراما الاارز ي  القناة 

السحطات اإلسرابيحية   تعتقب صحفييا لشبهات أمنية يحسب بب تسعى بهن  العاشرة ياروا لندا أا 
وكشف ي  ندوة ن مها مركز يإعالمي ي  الناصرة  بتمميم األيوا . انتفاضة القدسا عتقا ت لانق 
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برس محمد  سوشيتدأأمس امشاركة مراسب يالقدس العرب ي والصحاي  ما وكالة  48دااب أراض  
روة  اارة، أا ا حتال  اعتقب منن اند ع الهاة الفحسطينية ي  الار ف ضراغمة والصحايية م

ما زا  عشرة منهم ما زالوا ي  الس وا ستة منهم قيد  ،صحاييا ما الضفة الفربية 19الماض  
ا عتقا  اإلدارا ما يمنعهم ما أا إمكانية لحدياع عا أنفسهم ي  موا هة ما ينسب إليهم. وييما 

يزعم  هاز  ،حسطينية أا إسرابيب تالحق الصحايييا الفحسطينييا بهدف تاويفهمتعتقد السحطة الف
نما بز  الماابرات اإلسرابيحية يالشاااكي أا سبب اعتقا  ر ا  اإلعالم   يرتا  اعمحهم الصحاي ، واش

 عحى حد زعمي. يالتن يمات اإلرهابيةي
إلى تن يمات الصحايييا ي  العالم ونتي ة لح م ا عتقا ت، تو ي اتحاد الصحايييا الفحسطينييا 

 والى اتحاد الصحايييا األوروب ، لم  يمارسوا الضف  عحى إسرابيب ما أ ب إطالن سراحهم.
محمود احيفة لصحيفة يهآرتسي اإلسرابيحية يت را  .وقا  وكيب عام وزارة اإلعالم الفحسطينية د

عرض لمب ما ينقب الرواية محاولة لتحو ب كب الصحايييا الفحسطينييا إلى محرضيا، والت
 الدول ي.  أوالفحسطينية إلى الرأا العام المحح  

 14/5/2016، لندن، القدس العربي
 

 األقصىالمسجد بالصالة في  فلسطيني من قطاع غزة 300تسمح لـ  "إسرائيل" .25
مسا ما قطاع غزة إلى مدينة القدس،  300غزة: سمحت سحطات ا حتال  اإلسرابيح  أمس باروج 

ء صالة ال معة ي  المس د األقصى. ونكر مصدر ي  هيبة الشىوا المدنية الفحسطينية الت  ألدا
تنسق لعمحيات الاروج ما معبر بيت حانوا يايرزي أا المساير ا ا تازوا المعبر شما  قطاع غزة، 

 ي  ساعات الصااج، وتو هوا إلى مدينة القدس وعادوا ي  ساعات العصر.
مصب ار وا بتنسيق ما هيبة الشىوا المدنية  200عاما، بينهم  60الز  وتت اوز أعمار المساير ا

 األونروا. ماار وا بتنسيق  مصباا  100و
وكانت إسرابيب متنرعة اح ا ماتحفة، قد ترا عت عا قرار ز ادة التسهيالت لمصح  غزة، اعد أا 

اج أيضا اسفر عدد مصب يوم ال معة يق ، وأا يتم السم 400إلى  200قررت أا يتم ريا العدد ما 
 عاما. 50إلى  60ممالب يوم الاميس، وتافيض السا المسموج لي االسفر ما 

 14/5/2016، لندن، القدس العربي
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 أسيرا  مصابا  في األحداث األخيرة في "نفحة" 48األسرى: هيئة شؤون  .26
ي ي  14يالمصابيا ي  قسم  األسر   أسماءوالمحرر ا، عا  األسر  رام هللا: كشفت هيبة شىوا 

مىارا، اعدما  اإلسرابيحيةعحى يد قوات القما ي  مصححة الس وا  أسيرا 48س ا نفحة وعددهم 
 االعص . األسر  طحقت الفاز المسيب لحدموع وها مت أاقتحمت القسم و 

 14/5/2016الدستور، عمَّان، 
 

 إصابات واعتقاالت خالل تفريق االحتالل مسيرات بالضفة .27
لفحسطينييا ب روج واحا ت ااتنان، يوم ال معة، اال  تفر ق قوات أصيب عشرات ا: اال  ضاهر

ا حتال  اإلسرابيح  المسيرات األسبوعية المناهضة لالستيطاا و دار الفصب العنصرا ي  الضفة 
 الفربية المحتحة.

 لحناكاة. 68تحت عنواا 'مسيرات العودة'، إحياء  لحنكر  الز ال معة وانطحقت مسيرات يوم 
موا هات عقب صالة ال معة ي  بحدات نعحيا، وبحعيا، والنب  صال"، غرب رام هللا، وكفر واندلعت 

 قدوم، غرب نابحس شمال  الضفة الفربية.
واستادمت قوات ا حتال  قنابب الفاز المسيب لحدموع والرصاص المطاط  والح  لتفر ق المسيرة، 

ت احا ت ااتنان تم معال تهم ميداني ا، الت  انطحقت عقب صالة ال معة، ما أد  إلى إصااة العشرا
واند ع النيراا ي  الحقو  والحدابق المنزلية ي  بحدة نعحيا، حي  شارك ي  المسيرة نشطاء 

 ومتضامنوا أ انب.
لحنكاة، انطحقت ما دوار ياسر  68كما ن م نشطاء، مسيرة االدار ات الهوابية إحياء  لحنكر  الز 

ار الفصب العنصرا ببحدة بحعيا غرب المدينة، يراقها ا حتال  عريات وس  رام هللا، ت ا   د
 مستادم ا قنابب الفاز المسيب لحدموع.

ق ل اا المقاومة الشعبية ي  بحعيا، وناشطة أ نبية  واعتقحت قوات ا حتال  عبد هللا أبو رحمة، منسا
األعالم الفحسطينية لم تعرف هو تها اعد، اال  مشاركتهم االمسيرة، الت  ريا ييها المشاركوا، 

وأطحق ال ي ، قنابب الفاز المسيب لحدموع ت ا  المشاركيا، عند وصولهم  دار  والراايات السوداء.
 الفصب العنصرا االبحدة، ما أد  إلى إصااة العشرات احا ت ااتنان تم معال تهم ميداني ا.

 13/5/2016، 48عرب 
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 غزة ومصر إغالق معبر رفح بين": هيئة المعابر والحدود" .28
 أغحقتالسحطات المصر ة  أاقالت هيبة المعابر والحدود بوزارة الدااحية اقطاع غزة  ي:بتراي –غزة 

وقالت هيبة  معبر ري" البرا ما القطاع اعد يوميا يق  ما يتحي استلنابيا  األربعاء والاميس.
المساير ا النيا إا إ مال   أمسالمعابر والحدود بوزارة الدااحية ي  بياا صحف  صدر صااج 

ألف مس ب ي  كشويات الوزارة ما  30مسايرا  ما أصب  747غادروا القطاع اال  اليوميا بحغ 
مسايرا   1,332وأضايت كما وصب القطاع  يق . %2الحا ت اإلنسانية الصعاة، بنساة   تت اوز 

وأضايت هيبة  صر ة.ال  ما الس وا المرح  مُ  21عالقا  ما األراض  المصر ة اال  اليوميا بينهم 
المعابر أنها لم تتحق أا إشارات بتمديد عمب المعبر أو إعادة يتحي قر اا ، ما يعن  تفاقم األزمة 
اإلنسانية القابمة منن سنوات ي   ب تواصب إغالن المعبر وتمدس عشرات اآل ف ما المرضى 

 والطالب وحمحة اإلقامات وال وازات األ نبية.
 14/5/2016الرأي، عمَّان، 

 
 الوجه اآلخر لتشديد الحصار على غزة ..معبر "بيت حانون" .29

عاما ( إ  السفر عبر حا ز بيت  27  ايار آار، لحمر ض عح  حمداا ): نسمة حمتو -غزة 
و  سيما ي   ب إغالن معبر ري" الحدودا ما ، 48حانوا لعالج دااب األراض  المحتحة عام 

  مهور ة مصر العربية.
الطحب لحعالج، قبب أشهر، غير أني تفا ت اطحب الماابرات اإلسرابيحية، امقابحتي، وتقدم حمداا، ا

 ساعاتي.  امسيواالفعب تمت المقابحة وح ز  لمدة تز د عا 
وقا : ياعد انت ار طو ب أ ر  أحد الضاا  المقابحة مع ، وستلن  اعض األسبحة المتعحقة بإاوت  

 ن  االعودة لفزة .. واعدها بيوميا أابرون  أني تم ريض ي.وأبناء عم  وتن يماتهم السياسية، لم أمر 
وحاو  حمداا، السفر أملر ما مرة عا معبر ري"، لمني لم يستطا افعب استمرار إغالن المعبر 

 ألشهر طو حة، لم عاد لحتس يب لحسفر عبر يإيرزي، مرة أارة، يكاا الرد اإلسرابيح  يممنوع أمنياي.
، 1948  قطاع غزة، و رب  القطاع ااألراض  الفحسطينية المحتحة عام ويقا حا ز يإيرزي أقصى شما

وهو ممر إ اارا لمب ما يرغب ي  السفر ما غزة إلى الضفة الفربية المحتحة، ويسم" يق  االمرور 
 عبر  لححا ت اإلنسانية وبتصر " مسبق االمرور عبر .

هو تي؛ اشية اتاان إسرابيب و  ياتحف الحا  كليرا، ما أحد الت ار النا ريض المشف عا 
إ راءات تعسفية احقي، وقا  يلقد سحبت قوات ا حتال  اطاقت  الااصة كر ب أعما ، دوا معرية 

 السببي.
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وأمد التا ر أا إسرابيب تتاا هنا األسحوب ما عدد كبير ما ت ار قطاع غزة ما اال  إ راءات 
 وضي" األسااب.مفا بة دوا إيضاج السبب أو حتى إ راء مقابحة أمنية لت

اطق ااسم الشبوا المدنية، محمد المقادمة، أا يا بتزاز النا تمارسي قوات ما  هتي، أمد الن
ا حتال  احق المواطنيا النيا يضطروا لحسفر عا طر ق حا ز يإيرزي هو  زء ما سياسة 

 الحصار المفروضة عحى قطاع غزة والت    تسم" إ  بو ود منفن واحد لحسفر ما االليي.
أمام المواطنيا ي  غزة ما ت ار وحا ت إنسانية إ  عبر هنا وقا  المقادمة: ي  يو د يرص 

والم تما المدن  عحى توعية المواطنيا اتا هناك  اإلعالمالمنفن، ي ب أا يكوا هناك تركيز ما 
تصر حا  950 هات واضحة ما المفترض أا يتم التعامب معهاي. وأمد المقادمة أا هناك أملر ما 

ة ر ا  أعما ، عوضا عا إر اع عشرات الحا ت المرضية دوا اطاق 18تم سحبها ما الت ار و
 إبداء األسااب.

ما ناحيتي، قا  الناطق ااسم وزارة الدااحية إياد البزم، إا ا حتال  اإلسرابيح  يستادم حا ز يإيرزي 
لفرض األهداف األمنية وابتزاز المواطنيا، مىكدا  أا عشرات المواطنيا ما قطاع غزة تعرضوا 

سقا  ما قبب أ هزة األما اإلسرابيحية.لمحاو  وأضاف البزم: يإسرابيب تستفب حا ات  ت ابتزاز واش
الناس سواء الطحاة أو الحا ت اإلنسانية لحسفر وتستادم معهم أسحوب المساومة وا بتزازي،  يتا  إلى 

االدور المطحوب أا األ هزة األمنية الماتصة ي  وزارة الدااحية تراقب هنا األمر اشكب كبير وتقوم 
 ي  توعية هى ء المواطنيا قبب داولهم المعبر ما ال انب اإلسرابيح .

 14/5/2016فلسطين أون الين، 
 

 في الرباطجامعة القدس توقع اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة محمد الخامس  .31
ة العحوم وقعت  امعة القدس منكرة تفاهم وتعاوا ما بيا كحية الحقون ي  ال امعة، وكحي: القدس

 القانونية وا  تماعية وا قتصادية ي   امعة محمد الاامس ي  الربا .
ووقا ا تفاقية عا  امعة القدس نابب ربيس ال امعة لشىوا ا تصا  والتنمية أ.د. حسا دويك، 
وعا  امعة محمد الاامس نابب ربيس ال امعة أ.د. محمد غاش ، واحضور مملال  ما وزارة 

 ومندواة مكتب ربيس ال امعة. ة،الاار ية المفربي
وتتضما ا تفاقية البدء ببرناما الدكتوراة المشترك بيا ال امعتيا ي  يروع القانوا الماتحفة، إضاية 
إلى الاح  ي  آيان التعاوا األماديم ، اما يشمب التااد  الطالب ، وتااد  أعضاء الهيبة التدر سية، 

المشترك ي  الحقو  المنكورة، إضاية  إلى الاح  ي   واح  سبب التعاوا ي  م ا  الاح  العحم 
 طرابق التدر س وأساليب تطو رها.
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كما وتااد  الطرياا األساليب اإلدار ة واألماديمية المتاعة ي  ال امعتيا، وااصة  ييما يتعحق بتدر ب 
 الطحاة اال  الفترة السر ر ة المتعددة.

 13/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 الشهيد الشريف ترفض استالم جثمان ابنها بشروط االحتاللعائلة  .31
ر ف، ما مدينة الاحيب استالم  لماا ابنها بناء  عحى  :الاحيب هيد عبد الفتااج الشا ريضت عابحة الشا

رو  الت  وضعتها سحطات ا حتال  لتسحيمي.  الشا
محالة لحتفاوض معهم اشتا  وصراحت العابحة أاا ماابرات ا حتال  أ رت بهم اتاصا   هاتفيًّا، ي 

هيد، يا ليال  احضور  شرو  تسحيم  لماا ابنهم الشا ا ما العابحة والمز د ما  30ملب الدا شاص 
رو  التاقييدياة.  الشا

ر ف أناها لا تاضا لشرو  ا حتال ، وأناها لا توايق عحى استالم  هيد الشا وأوضحت عابحة الشا
رو  الت  يضعها، ناهيك عا  هيد.ال لماا االشا  إعالنها عا إصرارها عحى  نازة تحيق االشا

 14/5/2016األيام، رام هللا، 
 

   أسرى فتح يحيون ذكرى النكبة ويؤكدون ضرورة إنهاء االنقسام .32
، نكر  يوم  الاميس وال معة أحيا أسر  حركة يت"  ي  س ا النقب الصحراوا، يومي: وياي - نيا

ونكر األسير هان  غنام مو ي  سام المعتقب وغريي الماتحفة.بتن يم عدة يعاليات دااب أق 68النكاة الز
أسر  يت" ي  النقب أا الحركة ن مت ندوات توعوية ومسااقات لقايية ور اضية ويقرات متعددة 
تتاححها التروي" عا النفس، وأا  ميا األنشطة تتحد  عا نكر  النكاة ما سرد تار ا  لها منن 

 بدايتها وحتى اليوم.
إلى أا حركة يت" أصدرت بيانا مركز ا دااب الس وا اإلسرابيحية أمدت االلي أا وأشار غنام 

المقاومة اماتحف أشكالها ه  حق مشروع وسياقى ايارا حتى تحقيق لوابتنا الوطنية المشروعة وي  
قامة دولتنا المستقحة. وقا : كما شدد البياا الصادر عا أسر   المقدمة حق العودة وتقر ر المصير واش

عحى الوحدة الوطنية والعمب عحى إنهاء ا نقسام وكب ما تماض عني، والعمب عحى استلمار  يت"
 وحدتنا الوطنية ما أ ب ا ستمرار ي  النضا  وصو  لت سيد ا ستقال  ورحيب ا حتال . 

 14/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
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 يمارسون أعمال عربدة جنوب غرب جنين  يهود مستوطنون  .33
اقتحم عشرات المستوطنيا احماية ما  ي  ا حتال  اإلسرابيح ، يوم ال معة، منطقة ي: وياي - نيا

وأيادت مصادر مححية  الحفيرة ي  سهب قر ة كفيرت  نوب غرب  نيا، ومارسوا أعما  عربدة.
وا لزيوياي اتا عشرات المستوطنيا اقتحموا سهب كفيرت ي  منطقة الحفيرة، وأقاموا طقوسا دينية ومارس

 أعما  عربدة، مردديا هتايات عنصر ة.
 14/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 عائلة العيساوي: قرار االحتالل هدم منزلنا انتقامي .34

اعتبرت عابحة العيساوا قرار بحدية ا حتال  بهدم منزلها ي  بحدة : أسيب  ندا -القدس المحتحة 
إل راءات التعسفية غير القانونية الت  تنته ها العيسوية بزالقدس انتقاميا، يندرج تحت إطار ا

 السحطات اإلسرابيحية ضد المقدسييا.
وتفا ت طارن وليحى والدا األسر  سامر ومدحت وشير ا العيساوا اقرار هدم منز  العابحة اال  
لالليا يوما اح ة عدم الترايص، ونلك اعد عودتهما لحمنز  ما ز ارة ابنتهما األسيرة شير ا اس ا 

 شاروا.ه
ا العابحة سارعت لحتقدم اطحب لت ميد قرار الهدم حتى إما  هتي أمد والد األسر  طارن العيساوا 

 انتهاء اإل راءات القانونية، بناء عحى عدم عحمها بنية بحدية ا حتال  هدمي.
واعتبر طارن العيساوا أا قرارات الهدم الت  توزع عحى المقدسييا انتقابية احي  يتم ااتيار 

لعابالت الت  ير د ا حتال  تسديد ضربات مو عة لها، وما ضمنها عابحة العيساوا الت  ناضب ا
 أبناىها ليعيشوا احر ة، ولم يرضاوا لالحتال  يوما.

وتعي  العابحة حالة ما الترقب عقب قرار الهدم األاير النا تىكد أني ي  حا  تنفين  سيتضرر 
اا لن حيهما رأيت ويراس اشكب كبير ما سيعرض العابحة منز ا واقعاا ي  الطابق األرض  ويعود

 اتممحها لحتشرد.
 13/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 االستيطان": حملة دولية ضد االستيطان بالخليل "شباب ضدّ  .35

الاميس، حمحة دولياة تهدف لريا الحصار  يومأطحق يت ماا شااب ضدا ا ستيطااي، : الطيب غنايم
فاة الفربياة المحتحاة.عا قحب مدينة الاحي  ب،  نوب الضا
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هداء،  وصراج النااطق ااسم التا ماا، محمد إزغير، اال  مىتمر صحاي ا عقد ي  مداب شارع الشا
ااب ا ضدا ا ستيطاا سحام وزارة الاار ياة األميركياة طحا ا لحضف   وس  مدينة الاحيب، أاا التا ماا الشا

  وضما أحياء سكنياة يحسطينياة وس  المدينة، وتحو حها إلى لحترا ا عا إ راءاتها اعز  عحى إسرابيب
 بىر استيطانياة.

، ما أ ب التاتميد 68وأشر إزغير إاا الحمحة تتت  تزامن ا ما انطالن يعالياات إحياء نكر  الناكاة الز 
ر عمحياات التها ير الت  وقعت إاااا الناكاة ما ما تاقاى ما  عحى أاا الفحسطينيايا   ير دوا أا تتمرا

. هداء وتب الراميدة وي  محي  المس د اإلبراهيم ا  عابالت يحسطينياة تقطا ي  شارع الشا
وطالب إزغير القو  الوطنياة واإلسالمياة وال هات الحقوقياة ونوااب الم حس التاشر ع ا المشاركة ي  

 ة الاحيب.الحمحة، بتحقيق أهدايها، وتصعيد مقاومة ا حتال ، وريا الحصار عا قحب مدين
 13/5/2016، 48عرب 

 
 اتهام فلسطينيين من سلوان وأم الفحم بدعم المرابطين .36

 بحة اتهام قدمت ضد مواطنيا ما بحدة سحواا ي   أا أمسييروشاليمي العبر ة  أسبوعيةنكرت 
 اإلسرابيحيةالمحكمة المركز ة  أمام(، األاضرالفحم )دااب الا   أمالقدس المحتحة ولال  ما مدينة 

 ي والعضوية ي  اتحاد غير قانون .اإلرهاب  القدس تضمنت تهم دعم يي
تحقيق  أعقابوقدم المحام  يفعت بنحاس  مملب ا دعاء العام ي  القدس  بحة ا تهام هن  ي  

 أموا العامة )الشاااك( اتض" ما االلي ااا اللاللة نقحوا  اإلسرابيحيةالشرطة والماابرات  أ رتي
عا القانوا اإلسرابيح  ي  شهر  إارا هماا تم ييالمرااطوا والمرااطاتي الحت لنشطاء ي  من مت 

 الماض . أيحو / سبتمبر
 القضابية ضدهم. اإل راءات إنهاءالمداو ت تمديد اعتقا  اللاللة لحيا  أعقابوقررت المحكمة ي  

 14/5/2016الرأي، عمَّان، 
 

 مذكرة مطالب إلى السفير البريطاني .37
ياد إي  الحديقة الصفيرة التف المعتصموا حو  عضو ياحية أزمة األونرواي أبو : مادونا سمعاا 

ز ييها عحى مطالب الفحسطينييا الت  ريعت إلى السفير البر طان . ُعنونت  شعالا النا تال كحمة ركا
يها المنكرة بز يمطالاة بر طانيا بتمكيا الشعب الفحسطين  ما إقامة دولتي وعاصمتها القدسي وُحماحت ي

عاما . وقد استعاد شعالا ما االلها أرقام  68حكومة االد اإلنكحيز مسىولية النكاة الت  حصحت قبب 
ي  المبة  66( لإلشارة إلى رزوج أملر ما 2010) دراسة ياألونرواي و يال امعة األميركية ي  بيروتي
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عحى الر وع عا القرارات  ما يحسطيني  لبناا تحت ا ا الفقر، ولحمطالاة اضرورة دعم الوكالة وحلاها
 اصوصا  أنها استهديت ماتحف القضايا وا حتيا ات المعيشية لال بيا الفحسطينييا.

وما أبرز مطالب المعتصميا الر وع أو   عا قرار تقحيص ادمات ا ستشفاء و يالت  يرضت عحى 
مطالب: استمما  ي  المبة. كما  اء ي  ال 45و 5المرضى ديا نساة ما كحفة العالج تتراوج بيا 

إعمار مايم نهر الاارد والعمب باطة الطوارأ ألهحي، واشعادة تقديم بد ت اإليواء لال بيا 
. ااإلضاية إلى ز ادة عدد عماا  التن يفات ي  المايمات االن ر ةالفحسطينييا النازحيا ما سور 

عحميا ي  مدارس إلى ز ادة ح م عدد السكاا، وز ادة عدد المن" ال امعية وعدد الصفوف والم
طالاا  ي  الصف. كما طالب المعتصموا ي  المنكرة بز ادة  40ياألونرواي اما   يز د عا 

ا اتصاصات ي  مهنية سبحيا وبناء معاهد ي  المناطق الحبنانية كاية، وريا مستو  التو يف ي  
حالت العسر الشديد  م ا ت العمب كاية ي  الوكالة، واشعادة الن ر ي  المعايير الت  تعتمدها اشتا

ي ويد مصفار ما المعتصميا لتسحيمها إلى السفير البر طان .و  لحعابالت.  اعد تالوة المنكرة تو ا
 14/5/2016السفير، بيروت، 

 
 بذكرى النكبة البقاع والشمال يرفعون الصوتلبنان في فلسطينيو  .38

لقحة بهموم سياسية ومعيشية تمر نكر  يالنكاةي عحى الال بيا الفحسطينييا ي  لبناا هنا العام م
واقتصادية كبيرة، ضاعفت منها مو ات النزوج ما مايمات سور ا وتداعيات تقحيص يا ونرواي 

 لادماتها، حتى تحولت المناساة إلى يرصة لريا الصوت وتسحي  الضوء عحى معاناتهم.
أبناء ماي م  يالااردي غزة، القدس، يايا، حيفا وغيرها ما المدا الفحسطينية، شعارات لطالما ريعها 

ويالبداواي وتفننوا برسمها عحى ال دراا، إحياء  لنكر  يالنكاةي ولحتنكير احقهم ي  العودة إلى 
يحسطيا، لمنهم أضايوا إليها هنا العام اسم مايم ياليرموكي ي  دمشق، والنا اات حق العودة إليي 

 ما مايم ينهر الااردي الُمدم ر مطحبيا أساسييا.
لحنكاة،  68النكر  الز الفحسطينيةاقاع األوس  )سامر الحسين (، ااتارت المن مات والفصابب وي  ال

واعتصم الفحسطينيوا اشكب رمزا أمام يالمركز  ما ا ب المطالاة احقون شعبها المدنية واإلنسانية.
 .اللقاي  الفحسطين ي ي  سعدنايب، وتال ا عتصام ندوة لقايية حو  ينكاة يحسطيا المبر ي

 14/5/2016السفير، بيروت، 
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 مصّل يؤدون صالة الجمعة في األقصى ألف 50أكثر من  .39
أد  عشرات آ ف المصحيا الفحسطينييا صالة : احدوا م حوم، ياطمة أبو سبيتاا –القدس المحتحة 

مصبا مما سم" لهم ا حتال   300 نحوال معة، ي  المس د األقصى الماارك، ما بينهم 
وأيادت مراسحة يقدس برسي ي   صو  لمدينة القدس المحتحة ما قطاع غزة المحاصر.اإلسرابيح  الو 

وا صالة ال معة ي  المس د  50المدينة المحتحة )القدس(، أا أملر ما  ألف مصبا يحسطين  أدا
عام ا وُسم" لهم االوصو   50ما قطاع غزة، مما تز د أعمارهم عا الز  300األقصى، ما بينهم 
وأضايت مراسحتنا أا قوات ا حتال  شدادت ما إ راءاتها العسكر ة،  انوا يإيرزي.عبر معبر بيت ح

وأوضحت أا  نود  ونصبت العديد ما الحوا ز الحديدية ي  أنحاء المدينة ماتحفة ما مدينة القدس.
وقوات عسكر ة أار  يمد  ة االسالجي انتشرت ي  محي  يااب العامودي )وس  ، يحرس الحدودي
ا ما الشااا وكاار السا لز يتفتي   سداي.القدس المحت  حة(، وأاضعت عدد 

 13/5/2016، قدس برس
 

من عمال غزة فقراء والبطالة في صفوفهم بلغت  %70": فلسطين عمالاالتحاد العام لنقابات " .41
60%  

ما عما  قطاع غزة يقاعوا تحت ا  الفقر  %70قا  ا تحاد العام لنقااات عما  يحسطيا إا 
. وأوض" ا تحاد العام ي  تقر ر %60دقا،  يتا أا نساة الاطالة ي  صفويهم وصحت إلى والفقر الم

( األسوأ ي  تار ئ الحركة العمالية افحسطيا اعد 2015أصدر  حو  واقا العما ، أا العام الماض  )
ألف عامب ي  قطاع غزة، مبينا أا تضييق  213ارتفاع أعداد العما  المتعطحيا عا العمب لنحو 

لحصار اإلسرابيح  عحى القطاع منن عشر سنوات ألر عحى  ميا الم ا ت الصناعية والزراعية ا
 وأحد  شحال وضررا كبيرا ييها.

، يف  قطاع البناء واإلنشاءات، قا  ا تحاد: يكاا يعمب ي  هنا اإلااار ةوكما نكرت وكالة سما 
رة غير مااشرة، إ  أني اعد ألف عامب اصو  30وألف عامب اصورة مااشرة،  40القطاع قرااة 

الحصار واشغالن المعابر أصا" قطاع اإلنشاءات متعطب اصورة شاي كامحةي. وعا القطاع الزراع ، 
ألف عامب، ولما ما استمرار  40 – 35أضاف:ي قبب الحصار كاا يعمب ي  هنا القطاع قرااة 

ة وقحة الدعم لهم، ترا عت إغالن المعابر ونقص المواد الالزمة ما مبيدات حشر ة وأسمدة زراعي
 ألف عامبي. 15أعداد العما  إلى 
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عامب، منوها إلى انافاض  9,000وبيا أا أعداد عما  الاياطة والفز  والنسيا بحفت ي  السابق 
 1,000استطاعت تشفيب نحو  أنها، إ  %20قدرات أا المصانا اإلنتا ية الفعحية الت    تت اوز 

 عامب ي  هنا القطاع.
ا تحاد، يإا قطاع الصناعات المعدنية، شهد تقحصا بنساة المصانا العامحة، اعد أا كاا واحسب 
ألف عامب، يضال عا تدمير  23مصنا، منوها أني كاا يعمب ييي ما يز د عا  3,900يضم 

 منشتة صناعية اال  العدواا األاير. 500ا حتال  قرااة 
يعدد  م، قا :2014ررة اسبب عدواا عام واستعرض ا تحاد نتابا حصر أضرار المنشآت المتض

منشتةي، منوها أا المنشآت المتضررة ي  القطاع  936المنشآت المتضررة ي  القطاع الصناع  بحغ 
 منشتة . 93منشتة، وقطاع السياحة  1,171منشتة، وقطاع الادمات  3,227الت ارا 

ي  استهداف المنشآت وتااا :ي إا عمحية حصر أضرار العامحيا النيا تتلروا ما الحرب و 
عامال وكاا غالبية المتعطحيا عا العمب ي  29,845 ا قتصادية ي  ماتحف القطاعات ت اوز  

 ي.%32قطاع الت ارة حي  بحفت نسبتهم 
وعحى صعيد قطاع الصناعات الاشبية، أردف:ي تتلر ااإلغالن والحصار والمنا، حي  تم إغالن ما 

 عامب لعمحهمي. 5,000ويقداا أملر ما مصنا، ومن رة لأللا ،  500يز د عا 
قاربا منن اإلعالا عا  40صيادا وصادر  70وباصوص قطاع الصيد الاحرا: ا حتال  اعتقب 

م. وأوض" أا هنا القطاع 2014آب/ أغسطس  26وقف إطالن النار بيا المقاومة وا حتال  ي  
الفترة الحالية ي ما الصيادوا  منهم يزاولوا مهنة الصيد،  يتا أني اال  %60آ ف صياد  4يضم 
أميا   6-4طا سنويا، وه  كميات قحيحة، ألا مساية الصيد تقحصت إلى  1,800 – 1,000قرااة 

 وه  منطقة االنساة لحصياديا صحراوية تاحو ما األسماك المبيرة. 
 14/5/2016الرأي، عمَّان، 

 
 عن مأساة شباب مدينة اللد فيلم فلسطيني .."48"مفرق  .41

ي ييحم يحسطين   ديد مار ي إسرابيح  يستعرض اتسحوب درام  ساار وغناب   48ة: يمفرن الناصر 
لما الفيحم يتمحور ي  مدينة  .48واقا الحصار وا غتراب لد  الشااب الفحسطينييا دااب أراض  

الحد الت  تهمشها إسرابيب وتمارس التمييز العنصرا ضد المتاقيا ما أصحابها، وه  ملا  لحمدا 
 حسطينية الساححية الت  تمابد هدم المناز ، وارتفاع نساة الاطالة وتفش  المادرات ييها وغيرها.الف

ويسح  الفيحم الضوء عحى نهضة شاابية تتصد  لحتهمي  والتمييز اإلسرابيحييا ااإلقاا  عحى التعحيم 
  ا ية  يتة.والنضا  والتاحص ما آيات ا تماعية تنميها إسرابيب، تتاححي مقاطا غناء راب احت
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الفيحم النا أار ي المارج اإلسرابيح  أودا ألون  المناصر لححقون الفحسطينية عاارة عا صراة 
 .مدوية يطحقها شااب االدراما والموسيقى ما أ ب الحياة المر مة والاقاء

 14/5/2016القدس العربي، لندن، 
 

 هاء االحتاللللمطالب الفلسطينية بإنتؤكد دعمها الكامل  القطريةالخارجية  .42
التقى وز ر الاار ية الفحسطين  ر اض المالم  ما ن ير  القطرا محمد  :يادا أبو سعد  –رام هللا 

با عبد الرحما آ  لان  ي  العاصمة القطر ة الدوحة، حي  هنت  بداية  عحى ن اج أعما  الدورة 
ما أهمية االفة عحى  دو   السااعة لمنتد  التعاوا العرب  الصين  ولما احتحتي القضية الفحسطينية

 أعما  ا  تماع الوزارا.
بدور  تحد  الوز ر القطرا عا دعمي المامب لحمطالب الفحسطينية المستمرة بإنهاء ا حتال  
قامة دولتي المستقحة وعاصمتها القدس الشرقية. وتحد  عا و ود  اإلسرابيح  لألرض الفحسطينية واش

تمام المصالحة الوطنية الفحسطينية، ااإلضاية إرادة حقيقية لد  االد  إلنهاء ا نق مواصحة  إلىسام واش
الدوحة  هودها إلتمام إعمار قطاع غزة النا دمرتي الحروب اإلسرابيحية المتتالية. وي  نهاية 

 ا  تماع و ي الوز ر المالم  الدعوة لن ير  القطرا لز ارة دولة يحسطيا.
 14/5/2016القدس العربي، لندن، 

 
 لعرب يطالبون البرتغال االعتراف بدولة فلسطينالسفراء ا .43
: طالبت عميدة السحك الدبحوماس  العرب  لد  البرتفا ، سفيرة ممحمة المفرب كر مة با يعي ، يوياي

الربيس البرتفال  ببن  كب ال هود ما أ ب تر مة توصيات البرلماا البرتفال  لالعتراف بدو  
س البرتفال  مارسيحو ر بحيو دا سوزا ام حس السفراء  اء نلك، اال  لقاء  ما الربي يحسطيا.
، ي  القصر ال مهورا االعاصمة لشبونة، احضور سفير دولة يحسطيا لد  البرتفا  أمسالعرب، 

وأمدت با يعي  عحى أا العالم العرب  يتااا ااهتمام واكلير ما التقدير  هود  حكمت ع ورا.
قتنا، والتزامها االسالم العاد  والدابم ي  المنطقة، والنا البرتفا  إلحدا  حالة ما ا ستقرار ي  منط

االتصو ت لصال" ا عتراف بدولة يحسطيا ي  األمم المتحدة، وأعادت التتميد  2012تر متي عام 
حيا اعتمد البرلماا البرتفال  قرارا  يوص  الحكومة اا عتراف بدولة يحسطيا  2014عحيي ي  عام 

وطالبت الربيس البرتفال  اتا    ويقا  لماادأ القانوا والشرعية الدولية.كدولة مستقحة ونات سيادة 
 يدار  هدا  ما أ ب تر مة توصيات البرلماا البرتفال  لالعتراف االدولة الفحسطينية المستقحة.

 14/5/2016األيام، رام هللا، 
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 بات على بعد خطوة من توقيعه اتركيمع االتفاق  :في إسطنبول "إسرائيل"قنصل  .44
 -إا ا تفان الترك  ، شاع  كوهيا ي  حوار ما صحيفة يحر يتي إسطنبو ي   إسرابيبقا  قنصب 
لتطبيا العالقات اات عحى اعد اطوة ما توقيعي، وهو ينت ر انتهاء مىتمر حزب يالعدالة  اإلسرابيح 

تتواصب حو  وقا  إا المفاوضات  والتنميةي لمعرية ما هو ربيس الوزراء ووز ر الاار ية ال ديداا.
تقترج م  ء المساعدات الماتحفة لفزة  إسرابيبطر قة إداا  المساعدات التركية إلى غزة، مضيفا  أا 
وما لم تنقب المساعدات اشاحنات إلى  إسرابيبعبر بواار تقف قاالة ميناء أشدود يتم تفتيشها ما 

ألا عمحيات إرهابية ضد وأشار شاع  إلى أا تركيا وايقت عحى أ  تاط  يحماسي أو غيرها  غزة.
انطالقا  ما األراض  التركية، مضيفا  أا المشكحة العالقة اآلا ه  طبيعة عالقة تركيا بز  إسرابيب

 يحماسي وضرورة قطعها. 
 14/5/2016السفير، بيروت، 

 
 ؟دمشق على الصراع في مخيم اليرموك غوطةكيف أّثرت معارك  .45

وب دمشق ترا عا  مححو ا  ي  نشاطات ي ي  شهدت مناطق  ن: هللا العمرا  عبد - إسطنبو 
ي، لتافيف الضف  عا داع اإلسالمي الت  كاا يقوم بها ي  بحدة يحدا لمشاغحة عناصر تن يم ي

ي بهة النصرةي الت  تاوض معارك ضد التن يم، ونلك اعد اند ع الموا هات بيا الفصيحيا ي  
د يصابحي وييحق الرحما منن املر ما تعد يالنصرةي أح إلىالفوطة الشرقية ما  ي  الفسطا  

 .أسبوع
وقا  مصدر ااص لز يالقدس العرب ي ما مايم اليرموك يكاا  ي  اإلسالم قد أرسب تعز زات إلى 

 اإلمدادمايم اليرموك لمىازرة  بهة النصرة منن اند ع الموا هات، وقطا تن يم الدولة كب طرن 
 ة يحدا لدعم  بهة النصرة الت  طحبت المىازرةي.تستادمها المعارضة ي  بحد أاالت  ما الممكا 

وأضاف، أا هن  الفصابب يتحت عدة  بهات ما تن يم يالدولةي ما  انب بحدة يحدا نفسها، إ  أا 
ي يوقف  بهاتي الت  يفتحها ليشاغب تن يم اإلسالمالااليات ي  الفوطة الشرقية  عحت ما ي ي  

 ا يصيب يأحرار الشامي لتافيف الضف  عحى يالنصرةي.يالدولةي، ولم تعد هناك أا مشاغحة سو  م
وكشف المصدر يأا تن يم الدولة ريض كب الوساطات والماادرات لعقد هدنة سواء ما األطراف 
الت  أرسحتهم واولتهم  بهة النصرة أو ما الماادرات الت  اادر بها اعض و هاء المايم، وقد ريض 

اتي الت  أبحفتها اتا عقد أا هدنة يعن  إعطاء يرصة التن يم أملر ما امسة ويود التقت اقياد
 لحنصرة  ستمرار المعركةي.
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وكاا آار تواصب بيا تن يم يالدولةي وي بهة النصرةي هو عمحية تااد  أسر ، وانتهت ما عودة آار 
تااا لحتن يم محت ز لد  ي بهة النصرةي، احسب المصدر النا نكر أا الصراع دااب المايم  أسير

ليرا  اعد داو  عدة يصابب ما بينها، يحركة أبناء اليرموكي الت  تساند ي بهة النصرةي، تشعب ك
 وي بهة أنصار هللاي الت  داحت عحى ا  الموا هات لمساندة تن يم يالدولةي.

وااتتم المصدر حديلي االقو : يإا حدة المعارك افت أايرا  ما اس  تن يم الدولة نفون  عحى غالبية 
إلى مايم يحسطيا، وهو يحاو  الضف  با ء عحى  بهة النصرة ما  إضاية، مايم اليرموك

مطالبتهم اا ستسالم وقد تسببت المعارك بإحران الماان  المدنية، و تهم الطرياا اعضهم الاعض 
احرن الماان ، كما أا الصراع بيا الطرييا ي  مناطق أار  ما الشام يفنا الصراع الدااح  هنا، 

ألطراف ي  يحدا ااصة و نوب دمشق عامة أا ينشفب تن يم الدولة ما وما مصححة اعض ا
النصرة وعدم انهاء القتا  بينهم حتى   يحتفت إليهم، وعحى ما يبدو أا يحدا ستموا و هة التن يم 

 المقبحة اعدما ساندت يصابحها النصرة ويتحت أملر ما  بهة ضد التن يمي، عحى حد قولي.
 14/5/2016، لندن، القدس العربي

 
 تتلقاها دولة من واشنطن لمنحها مساعدات عسكرية هي األكبر التي "إسرائيل"مع  اتصاالت: البيت األبيض .46

البيت األبيض دنيس مامدونو إا الو يات المتحدة ت را  مو ف قا  ربيس طاقم : (أ)د.ب.
 ما واشنطا.  اتصا ت ما إسرابيب لمنحها حزمة مساعدات عسكر ة ه  األمبر الت  ستتحقاها دولة

وأمد المسىو  األمر ك  ي  سيان حفب أقامتي سفارة المياا لد  الو يات المتحدة امناساة ما يسمى 
تتسيس إسرابيب أا إدارة الربيس ااراك أوااما محتزمة امنا إيراا ما امتالك السالج النووا والحفاظ 

 إسرابيب.  عحى أما
حى الدعم األمر ك  قابال  إا العالقات بيا البحديا وبدور  ألنى السفير اإلسرابيح  روا ديرمر ع
 ت اوزت الااليات اشتا ا تفان النووا ما إيراا.

محيارات دو ر سنويا  ضما مساعداتها العسكر ة،  3حاليا   يبينكر أا الو يات المتحدة تمن" إسراب
تحدة اشتا المساعدات وتطالب األايرة بريا هنا المبحغ ي  المفاوضات بيا إسرابيب والو يات الم

 محيار دو ر. 3,7العسكر ة لحعشر السنوات القادمة إلى 
 14/5/2016الخليج، الشارقة، 
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 إلقناعها التعامل اإليجابي مع األفكار بشأن عقد مؤتمر دولي للسالم "إسرائيل"حراك فرنسي نشط باتجاه  .47
اات ا  إسرابيب ي  محاولة إلقناعها عبد الرىوف ارناىو : تتحرك يرنسا افاعحية ي  األيام القادمة 

االتعامب ااإلي ابية ما األيكار الفرنسية الت  تتمحب اعقد مىتمر دول  لحسالم ي  النصف اللان  ما 
 اإلسرابيحية.-هنا العام يطحق آلية دولية متعددة األطراف لمتااعة المفاوضات الفحسطينية

ا األحد محادلات مكلفة ما القيادتيا الفحسطينية ييعقد وز ر الاار ية الفرنس   اا مارك ايرولت غد
واإلسرابيحية ويفادر ي  نات اليوم ليعقاي ربيس الوزراء الفرنس  مانو ب يالس النا يبدأ السبت المقبب 

سرابيبز ارة رسمية إلى يحسطيا   أيام. 4تستمر  واش
الفرنس  هو إقناع  وقالت مصادر دبحوماسية غربية لزياأليامي إا الهدف الربيس ما هنا التحرك

 الحكومة اإلسرابيحية االتعامب اإلي اب  ما األيكار الفرنسية.
ويتت  هنا التحرك الفرنس  ي  وقت تتحرك ييي يرنسا افاعحية إلقناع اإلدارة األمر كية االمشاركة ي  

 20ا المزما ي  اللالليا ما الشهر ال ارا ي  العاصمة الفرنسية اار س امشاركة وزراء م ا  تماع
 دولة عربية وغربية.

اللالليا ما  ا تماعي  الموايقة عحى المشاركة ي   األمر ك وتقو  المصادر الدبحوماسية إا التحمى 
الشهر ال ارا ي عب العديد ما الدو  تتحمت بدورها ااإلعالا عا مستو  مشاركتها ي  الحقاء النا 

ورأ  مراقبوا إا الو يات المتحدة  لدول .يهدف إلى وضا األسس واآلليات وتحديد الموعد لحمىتمر ا
اللالليا ما الشهر ال ارا ي  اار س إنما تاشى يقداا  ا تماعبتحمىها االموايقة عحى المشاركة ي  
وما  .اإلسرابيحية-الفحسطينيةعاما عحى المفاوضات اللنابية  23هيمنتها الت  استمرت أملر ما 

اار س بينها السعودية، مصر، األردا  ا تماعة ي  المزما أا تشارك العديد ما الدو  العربي
والمفرب والدو  دابمة العضوية ي  م حس األما وه  الو يات المتحدة ويرنسا وبر طانيا والصيا 

األوروب  واألمم المتحدة والهند والياااا و نوب إير قيا والبراز ب ودو   ا تحادوروسيا إضاية إلى 
ساانيا يطاليا ودو  أار . أوروبية ملب ألمانيا واش واحسب المصادر الفربية يإا يرنسا تديا امشاركة  واش

سرابيب ليستا مدعوتيا لهنا  ا  تماعهن  الدو  ي   عحى مستو  وزراء الاار ية عحما اتا يحسطيا واش
 .ا  تماع
اار س صدور تقر ر لح نة الرباعية الدولية ي  الاامس والعشر ا ما الشهر ال ارا  ا تماعويسبق 

ي  األراض  الفحسطينية  ا ستيطانيةحدد المااطر الت  توا ي حب الدولتيا وعحى رأسها األنشطة ي
 ما تحديد الاطوات المطحواة ما أ ب الحفاظ عحى حب الدولتيا.

ا كاا هنا األمر غير واض" حتى اآلا.  وتتمب يرنسا أا يتضما التقر ر تتييدا لأليكار الفرنسية واش
 14/5/2016األيام، رام هللا، 
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 لبنانمخيمات في  "داعش"و "النصرة"توسع قدرات يقدم استقالته من األمم المتحدة ويحذر من  الرسن .48
ي  شتا  1559قدم الماعو  الااص لألميا العام لألمم المتحدة لمتااعة تطبيق القرار  :نيو ورك
ي إلى مواصحة تيرا رود  رسا، استقالتي ما منصاي. ودعا م حس األما ي  آار إحاطة ل ،لبناا

تورطي ي  سور ة  يحزب هللايال هود الدولية لدعم انتااب ربيس لح مهور ة، محنرا  ما أا إعالا 
 .يوتاعاتي عحى استقرار لبناايوالعران يفاقم مااطر التوتر الطابف  

  عاما  ي  منصاي اعدما قدم استقالتي إلى األميا العام لألمم المتحدة ااا ك 12وأنهى  رسا مسيرة 
 أعضاء م حس األما ي   حسة مفحقة أمس. إلىموا أو  ما أمس، وأبحغ قرار  

، يتوسا قدرات تن يم  النصرة وداع  ي  لبناا، اصوصا  ي  المايمات الفحسطينيةيوحنر ما 
ت دد المااوف ما نشا  التن يمات اإلرهابية وا شتاامات بيا حركة يت" والتن يمات يمشيرا  إلى 

يم المية ومية اعد مقتب القيادا يتح  ز داا اانف ار سيارة مفااة، وهو ما يىكد اإلسالمية ي  ما
 .يالحا ة إلى نزع أسححة الميحيشيات

 14/5/2016الحياة، لندن، 

 
 باستخدام القوة المفرطة "إسرائيل"تابعة لألمم المتحدة تتهم المكافحة التعذيب  لجنة .49

ة لألمم المتحدة عا قحقها ال معة، ما مزاعم عا عبارت ل نة مكايحة التعنيب تااع: أ ب - نيف 
استادام مفر  لحقوة، اما ي  نلك القوة المميتة، ما قوات األما اإلسرابيحية ي  مناطق يحسطينية، 
ر.  وحنارت ما أا سحطات الدولة العبر ة تمنا الوصو  إلى مشتاي بهم معتقحيا، اما ي  نلك الُقصا

تعمب تحت إشراف مفوض حقون اإلنساا ي  األمم المتحدة،  وأصدرت ل نة مكايحة التعنيب الت 
مالح اتها الاتامية عا إسرابيب ودو  أار ، ي  إطار مرا عة دور ة. والح نة الت  تقوم عادة 
امرا عات كب أربا أو امس سنوات، ليس لديها سحطات تحقيق أو تحديد الحقابق ااصة بها، بب 

ت ترد ي  وسابب اإلعالم أو ما اال  م موعات معنية تعتمد ي  الفالب ي  عمحها عحى معحوما
 اتوضاع الدو  الت  تتناولها المرا عات، وعحى مصادر األمم المتحدة ومصادر أار .

صفحة عا إسرابيب وييها أشارت الح نة إلى مزاعم عا استادام  12وتناولت المالح ات الاتامية 
وات األما اال  الت اهرات، ونلك ردا  عحى مفر  لحقوة، اما ي  نلك القوة المميتة، ما قبب ق

ه مات أو مزاعم وقوع ه مات ضد اإلسرابيحييا. وانتقدت الح نة سياسة ا عتقا  اإلدارا المليرة 
اقابهم ي  ا عتقا  بدوا تهمة  لح د  ي  إسرابيب، والت  يمكا امو بها توقيف المشتاي ييهم واش

 لشهور طو حة أحيانا .
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تقر ر قابحة إنها تريضي كحيا . وقا  الناطق ااسم الاار ية اإلسرابيحية ايمانو ب وردت إسرابيب عحى ال
ناحشوا إا إسرابيب   تستادم القوة غير الضرور ة. وأضاف: إننا نوا ي مو ة غير مسبوقة ما 

 اإلرهاب ونرد ويق ما تحدد  القوانيا اإلسرابيحية والدولية.
ُس نوا امو ب ا حت از اإلدارا. وقا  ينس  -صرا  قا 12بينهم  -شاص  700وقالت الح نة إا 

مودييغ )الدنمارك( وهو أحد ربيس  الح نة إا ا حت از اإلدارا يمكا أا يدوم ألشهر وحتى لسنوات 
 بدوا إمكاا الوصو  إلى المحت ز ا.

 14/5/2016الحياة، لندن، 
 

 واألمل الذاكرةالنكبة وتجديد  .51
 د. يوسف رزقة أ.

لال بيا ي  من مة التحر زر عزا أنشزطة يحسزطيا إلحيزاء الزنكر  السزنوية لحنكازة. أعحا مسبو  محف ا
( 68( شزعحة مضزيبة و)68يحمزب مزا االلهزا األطفزا  ) 14/5وما هن  األنشزطة تن زيم مسزيرة بتزار ئ 

 اعدد سنيا النكاة الفحسطينية.  مفتاحا  
 بززيا الفحسززطينييا اززالعودة إلززى األنشززطة ا حتفاليززة تسززتهدف ت ديززد الززنامرة، والتتميززد عحززى تمسززك الال

ى حقوقهم، لزنا سيشزارك يز  هزن  األنشزطة كزب مكونزات الشزعب الفحسزطين  يز  حوطنهم، والحصو  ع
دااب يحسطيا المحتحة وي  اار ها، وما األ يا  كاية، وستموا يصزابب العمزب الزوطن  واإلسزالم  

 رات المتاحة. ي  مقدمة ما يىكد عحى الحقون الفحسطينية، وحمايتها اكب الايا
قد ين ر اعض الفحسطينييا ألنشطة ت ديد النامرة، والتمسك االعهد واالحقون عحى أنها يزورة عاطفيزة 
تنهززز  آلارهزززا اانتهزززاء ا حتفزززا ت والمحمزززات الاطابيزززة، لنزززداب يززز  اليزززوم التزززال  إلزززى العزززدا التراممززز  

األرض، واستيطانها، وتهو دها،   حتفا ت عام  ديد، وهكنا دواليكم!، بينما يواصب العدو اغتصاب
وريض حقنا ي  العودة، والدولة، والسيادة، وهنا يحد  و  شك ي  النفس كآازة وحزنزا  اسزبب المفارقزة 

 بيا قولنا الن را، ويعب العدو العمح .
( 68نعم المفارقة مو ودة وحارقة لحمبد والنفس، وما م اهرها المىلمة أا العدو استطاع عحزى مزد  )

النكاززة أا يبنزز  دولززة هزز  مززا أقززو  دو  الشززرن األوسزز  يزز  الم ززا  العسززكرا، واألمنزز ،  عامززا مززا
والتقن ، وا قتصادا، وه  قزادرة عحزى ازوض حزروب متزامنزة يز  لزال   بهزات، وهز  تفزرض عحزى 
الن ام العرب  اتسر  إرادتها، حتى اات قادة مزا الن زام العربز  ياطبزوا ودهزا، و تازنوا منهزا وسزيحة 

 طا. عند واشن
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نعم لقد عا  أااىنا النكاة، وعشنا نحا النكسة، وما زلنا نعي  يصو  ما الايانة والتطبيا، وناضا 
لالسززتبداد والقهززر، الززنا يززرض عحينززا التاحززف، وحرمنززا مززا عناصززر القززوة والعمززب الحقيقزز  مززا أ ززب 

ححزو  تصزفوية،  التحر ر، لم تركنا اعد أا أضعفنا اكزب السزبب يز  موا هزة العزدو اعزد أا يزرض عحينزا
 أسماها كناا تسوية ومفاوضات.

نعم نحا نعي  عا كلب أحوا  عزدونا، وأحوالنزا وأحزوا  أمتنزا، ونزريض مزا نحزا ييزي، لزنا نحزا حزيا 
نحتفب بنكر  النكاة نعحا عا تمردنا عحى واقعنزا، وعحزى اسزتبداد عزدونا، ونعحزا أننزا لزا نتزرك حقوقنزا 

ا قززوة عززدونا العسززكر ة والماليززة لززا تززوير لززي شززرعية الو ززود  التار ايززة الوطنيززة يزز  االدنززا يحسززطيا، واش
 قادم،   نشك ي  نلك.  يعحى أرضنا المحتحة، وأا زوا  احتالل

إا أهززم تفييززر حززد  يزز  سززاحتنا الفحسززطينية عحززى مززد  سززنوات النكاززة يكمززا يزز  ن ززرا يزز  اسززتعادة 
كب مااشر ي  طو  سزنوات النكازة، الفحسطينييا لقضيتهم ما أيدا األن مة العربية، الت  أسهمت اش

ضززعايي، ولمززا هززن  الاطززوة المهمززة لززم تمتمززب  يززدا يمززا زالززت اعززض  ويزز  اززداع شززعبنا الفحسززطين ، واش
قيادتنا تزر  نفسزها  ززءا مزا الن زام العربز  الازابس التعزيس، ومزا زالزت تسزتند إليزي يز  اسزتعادة حقزون 

 يا.  بالهز حة تقوم عحى التعاي    عحى التحر ر وعودة ال
نحززا نتززتلم حززيا نحتفززب، ولمننززا نحتفززب لمزز  ناقززى أحيززاء، وعحززى عهززد الززرواد مززا القززادة الززنيا قضززوا 

 . ( مفتاحا  68( شعحة، و)68نحبهم ما أ ب التحر ر،   ما أ ب التطبيا. وهنا ي  ن را هو معن  )
 13/5/2016 ،فلسطين أون الين

 
 ماذا بعد "القرار" اإلسرائيلي بضم الضفة؟ .51

 مادةمعتصم ح
لال  محطات سياسية يفترض أا يتوقف أمامها المسىو  الفحسطين  صاحب القرار. المحطة األولى 
صزززرار  عحزززى العزززودة إلزززى المفاوضزززات السزززااقة اصزززيفتها  إعزززالا نتنيزززاهو ريضزززي المازززادرة الفرنسزززية واش

ان أوسززحو، الهااطززة والتزز  تحولززت محهززاة سياسززية. المحطززة اللانيززة ريززض حكومززة نتنيززاهو اإللتزززام بإتفزز
بنززاء عحززى طحززب السززحطة الفحسززطينية، امززا يزز  نلززك التوقززف عززا التوغززب األمنزز  يزز  المنطقززة )أ( مززا 
الضززفة، أا المززدا الااضززعة لو يززة السززحطة، أمززا المحطززة اللاللززة يهزز  مزدو ززة، شززقها األو  مشززروع 

ومشزروع تقدمزي قانوا ي  المنيست يدعو لضم الضفة الفربية )اعزد قزانوا ضزم القزدس( إلزى إسزرابيب. 
وز زرة العززد  اإلسززرابيحية بتطبيززق القززوانيا اإلسززرابيحية عحزى المسززتوطنيا يزز  الضززفة الفحسززطينية أا امززا 
اضززززاعها لحقززززوانيا اإلسززززرابيحية. والضززززم هنززززا، امو ززززب المشززززروعيا  معنززززا  ضززززم المسززززتوطنات كحهززززا واش

 ما مساحة الضفة الفحسطينية. %60سيطاو  
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دنا الصورة يتبزيا لنزا  أننزا بتنزا أمزام حالزة إسزرابيحية  ديزدة، أسزقطت مزا حسزاااتها مبزدأ ياألرض إنا وحا
مقابب السزالمي الزنا اسزتند إلزى قزرارات الشزرعية الدوليزة، لزم أسزقطت مبزدأ يحزب الزدولتياي كمزا صزاغتي 

 اطة ار طة الطر ق، وااتت تتحرك نحو قيام
ف واحززد، يزز  إنتهززاك يززاقا إلتفززان دولززة يإسززرابيب المبززر ي عبززر سحسززحة مززا القززوانيا والقززرارات مززا طززر 

 أوسحو،
ولاطةي ار طة الطر قي، ي  تتميدهما تحر م الح وء إلى إ راءات ما  انب واحد، تىلر عحى النتابا 
النهابية لحمفاوضات اما يز  نلزك اإلسزتيطاا. يكيزف اقزرارات الضزم وتطبيزق القزوانيا اإلسزرابيحية عحزى 

 ما الضفة الفحسطينية. 60%
أا المسىو  الفحسطين  استقبب هن  المحطات اقحق عميق عكسي بياا الح نة التنفينيزة مما  شك ييي 

ي  من مة التحر ر الفحسطينية الت ، كما تبد  واضحا ، ريعزت مزا نبزرة صزوتها ضزد اإلحزتال  وضزد 
اإلستيطاا، مىكدة عحى الحقون الوطنية المشروعة لحشعب الفحسطين  غير القابحة لحتصرف، اما ييها 

. وهززنا موقززف  ديززد، لح نززة 1948الال بززيا يزز  العززودة إلززى ديززارهم التزز  ه ززروا منهززا منززن العززام حززق 
التنفينية يتعامس تماما  ما تبنيها ماادرة السالم العربية الت  أسقطت ما نصزها أا نكزر لحزق العزودة 

آاززر،  والتزز  دعززت بززد   مززا نلززك إلززى يحززب عززاد  ومتفززق عحيززيي مززا ال انززب اإلسززرابيح ، أا بتعبيززر
 اإلست ااة إلرادة إسرابيب االتاح  عا حق العودة.

بإمكانزي أا يكزوا بدايزة لصزفحة  ديزدة، تطزوا عبرهزا المن مزة،  4/5/2016بيزاا من مزة التحر زر يز  
لتزاماتززي، وبإمكانززي أا يكززوا يزز  الوقززت نفسززي منززاورة إعالميززة ورسززالة  صززفحة أوسززحو، ولززو االتززدر ا، واش

طا، وي  الح نة الرباعية، تقو  إنقنونا قبزب أا يفرقنزا نتنيزاهو يز  احزر إلى ما يعنيي األمر ي  واشن
واالتال  هب يتحو  بياا الح نة التنفينية م رد حبر عحى ورن، تتالشى قيمتي اعد  سياساتي المتطرية.

يترة ي  إطار الرهاا عحى المشار ا الفامضة كالمشروع الفرنسز م أم أا الفرصزة مازالزت متاحزة أمزام 
يحسطينية حقيقية، تعيد صو  اإلستراتي ية السياسية لمسزيرة الشزعب الفحسزطين ، وهزو يسزتنكر  مرا عة

 لنكبتي الوطنية.  68متساتي ي  النكر  الز 
 14/5/2016النهار، بيروت 

 
 اللوبي اإلسرائيلي يزدهر في قلب أوروبا.. بتمويل أمريكي .52

 إبراهيموسيم 
نا مة عا تهويمات ن ر ة المىامرة وكسب الرب  اامتدادات  لم يعد األمر م رد  نوا، أو ي رُِّد اسرعة

المصززززال" التار ايززززة. الحزززززوب  اإلسززززرابيح  مو زززززود ومززززىلر و توسزززززا يزززز  بروكسزززززب، عاصززززمة ا تحزززززاد 
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زحة نشزرت مزىارا  حزو  القضزية، لتمزوا األولزى مزا نوعهزا هنزا. الصزورة  األوروب ، احسب دراسة مفصا
حركة التمو زب وا رتااطزات، إضزاية ألقنعزة التافز . نطزان  اآلا ااتت واضحة ما بيانات ترصد بدقة

العمززب يشززمب التززتلير يزز  صززنا القززرار لتحقيززق مكاسززب اقتصززادية وسياسززية مااشززرة لمصززححة حكومززة 
ا حتال ، لما أيضا  مستويات متعددة ما األاعاد، منها ملال  الضف  الملمر عحى األوروبييا  دراج 

 يمن مة ارهابيةي. ال ناج العسكرا لحزب هللا كز
المشف النا حققتي الدراسة، عبر  هد استقصاب  وتوليق  مهم، يت اوز إلاات و ود وانتشزار الحزوب  
ي  القحب السياس  ألورواا. يقو  أصحابها إنهم يو بوا بو ود صحب تمو ب هزنا الحزوب  مزا الو يزات 

اا  مزا هنزاك مزا دوا أا يكزوا عمزال  المتحدة األمر كية، ما  عب ا ندياع لتشكيحي وتوسيعي يتت  غال
أوروبيا  دااحيا . المستلة األار  الت  عراتها الدراسزة هز  أا ار طزة تمو زب هزنا الحزوب  ت عحزي مرتاطزا  
مااشرة امن مات شفحها الشزاغب نشزر ياإلسزالمويوبياي، األمزر الزنا يزرا  اعزض الماتصزيا يز  صزحب 

 أورواا. اهتمام الحوب  اإلسرابيح  سواء ي  أمر كا أو
الدراسة نشرت قبب أيام ي  بروكسب. العامحوا عحيها هم لاللزة أمزاديمييا وازاحليا لزديهم ابزرة معتبزرة 
االدراسات ا ستقصابية ما هنا النوع، كما انهم ناشروا لمتب ودراسات سااقة معنية االصراع العرب  

لنا نشر كتاب يتحالف أورواا ما ز اإلسرابيح . الصحاي  والناش  السياس  اإليرلندا داييد كرونا، ا
إسززززرابيب: دعززززم ا حززززتال ي. البرويسززززور ديفيززززد ميحززززر، اسززززتان العحززززوم ا  تماعيززززة يزززز   امعززززة ياززززا ي 

يزززز  إنشززززاء م موعززززة يسبينواشززززتي، التزززز  تركززززز تحقيقاتهززززا  2004البر طانيززززة، كمززززا شززززارك يزززز  العززززام 
 . الااحلة سارة ميروسزك، مزا ا ستقصابية لمشف احفيات م موعات الضف  وقضايا الفساد السياس

 امعزززة  وهانسزززبور ، سزززبق لهزززا العمزززب مزززا ميحزززر عحزززى كتزززاب عزززا محزززاو ت إسزززرابيب تضزززحيب األمزززم 
 المتحدة وحمحتها عحى يمركز العودة الفحسطين ي.

، لتتزايززد تززدر  يا . احسززب 2000م موعززات الحززوب  اإلسززرابيح  بززدأت ا نتشززار يزز  بروكسززب منززن العززام 
أملزززر مزززا مبزززة مىسسزززة و معيزززة لزززوب  إسزززرابيحية يززز  أمر كزززا تمزززوا  مااشزززرة الحزززوب  الازززاحليا، هنزززاك 

اإلسرابيح  ي  بروكسب، لتضئ مالييا الدو رات لنحزو عشزر مىسسزات تطفزو عحزى سزط" هزنا العمزب 
 التن يم  وتضعها الدراسة تحت م هر ا ستقصاء.

عيززا ي، امعنززى امكانيززة التوقززا، هنززاك مىسسززات لززوب  يزز  بروكسززب اعتبرهززا الاززاحلوا تشززكب ينمززوا  طبي
لحوب  ي  أمر كزا. لمزا هنزاك مىسسزات أازر  يلهزا صزالت قويزة، تمو حيزا  وتن يميزا ، االحركزة اليمينيزة 
الداعمزززة إلسزززرابيب يززز  الو يزززات المتحزززدة، والتززز  تزززروج نزعزززات ا سزززالمويوبيا ولهزززا شزززرامة مزززا عرابززز  

 ا ستيطاا المتطريياي.
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 خريطة أهداف متشابكة
ة هززنا الحززوب ، كمززا تمشززفها الدراسززة، ت عحززي أشززاي االشززاكة المعقززدة المتدااحززة والمتقاطعززة. يقززو  ار طزز

البرويسززور ميحززر لزززيالسفيري إا يالحززوب  اإلسززرابيح  قززابم عحززى ترتياززات معقززدة االنسززاة  رتااطاتززي. يمززا 
يززا  ودعمززا   هززة، هنززاك مززا يعمززب مززا الحكومززة اإلسززرابيحية، لمززا اعززض م موعززات الحززوب  أملززر تطر 

لالستيطاا ما الحكومزة اإلسزرابيحية. إنزي لزيس كم موعزات الضزف  األازر  التز  يزتم الزتحكم بهزا مزا 
منصززة واحززدة، بززب هنززاك حركززة مززا تفرعززات ماتحفززةي، موضززحا  أا يهنززاك م موعززات لززوب  صززناعية 

لقضايا لحضف  ملال ، لها هدف محدد وضيق، بينما االنساة لحوب  اإلسرابيح ، يحديي نطان واسا ما ا
ما أ حها، ملب تش يا مشاعر العداء لحمسحميا ومها مة حركزة التضزاما مزا يحسزطيا، عزالوة عحزى 

 تحسيا الت ارة، لنا ه  م موعات ضف  تقوم اتشياء ماتحفة وأحيانا  تتقاطاي.
عحى صعيد التتلير اآلية عمب المىسسات األوروبية، يطرج الااحلوا نمون ا  واضحا  عا ن زاج عمزب 

، قزام البرلمزاا األوروبز  بت ميزد 2009الحوب  اإلسرابيح . إلزر العزدواا اإلسزرابيح  عحزى غززة يز  العزام 
اتفاقيززة لززدعم المنت ززات الصززناعية اإلسززرابيحية. لمززا م موعززات الضززف  اسززتطاعت تحر ززك هززنا القززرار 

سزرابيب ت زا  غززة ، رغزم اقزاء نقزا  الزتحف  عحزى سياسزات إ2012م ددا ، قبب أا يعزاد إقزرار  يز  العزام 
عحززززى حالهززززا. نتي ززززة هززززنا القززززرار، عحززززى سززززبيب الملززززا ، تعامززززب اليززززوم أا شززززركة تصززززنيا أدويززززة يزززز  
المستوطنات كما لو أنها شركة أوروبية. يمكنها المزرور إلزى سزون أوروازا مزا اعفزاءات ضزر بية، كمزا 

   تحتاج التقياد امعايير النوعية الت  تتطحب مصار ف انتا ية كبيرة.
الااح  دايييد كرونا لز يالسفيري حو  هنا النمونج إا م موعات الحزوب  اإلسزرابيح  ياسزتطاعت  يقو 

اقناع برلمانييا اوروبيزيا ينتقزدوا إسزرابيب بزدعم هزن  المازادرة. قزالوا لهزم: صزحي" أا لزديكم الحزق يز  
قززة األيضززب القحززق مززا النشززا  ا سززتيطان  يزز  الضززفة الفربيززة، لمززا إيقززاف اتفززان ت ززارا لززيس الطر 

 لتس يب تحف اتمم. لقد كاا تمتيكا  نكيا ، غير نز ي، لمني حقق مراد ي.
نطان الفوابد الت ار ة ليس قحيال  أبدا . ا تحاد األوروب  هو أمبر شزر ك ت زارا إلسزرابيب. أحزد مرامزز 

ا أو إيقزاف لقب الحوب  اإلسرابيح  هو دااب البرلماا األوروب ، يهن  المىسسة التشر عية يمكنها تسزر 
القززرارات المتعحقززة االسززون األوروبيززة المشززتركة. تحززك السززون هزز  أمبززر وأهززم سززون يزز  العززالم، انتا هززا 

 ا  مال  يشكب تقر اا  ربا الناتا ا  مال  العالم .
الااحلوا أشاروا إلى أا المعرية الدقيقة اآلية ومفاصب عمحية صنا القرار داازب التمتزب األوروبز  لهزا 

لنابية، قياسززا  اآليززات صززنا قززرار هزز  عززادة أملززر اسززاطة يزز  الززدو  نفسززها. يوضزز" كززرونا أهميززة اسززت
حو  هن  المستلة أا يز ادة مستو  الت ارة لم يحصب صدية، يإسرابيب وداعموها رو زوا أيكزارا  عديزدة 
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ووضزززعوها عحزززى األ نزززدة، كمزززا درسزززوا كيفيزززة عمزززب ا تحزززاد ا وروبززز . نحزززا   نقزززو  إنهزززم يتحكمزززوا 
 تحاد، إنما هم ناينوا ي  قضايا مرتاطة االشرن األوس ي.اا 

مززا األملحززة الاززارزة عحززى نفززون الحززوب  اإلسززرابيح ، ويززق الدراسززة، قضززية تصززنيف ال نززاج العسززكرا لززز 
. 2012يحزب هللاي. بدأت الحمحة يور حدو  تف ير حايحة يز  منت زا بورغزاس يز  بحفار زا، يز  تمزوز 

رو ة  دعاءات تور  يحزب هللاي، رغزم أا الحكومزة البحفار زة نفسزها م موعات الحوب  أمسكت نلك م
 كانت حنرة  دا ، واعض وزرابها حنروا ما أا اطوات بهنا الح م تحتاج يأدلاة دامفةي.

 
 وجوه اللوبي وأقنعته

لما مرو   رواية تور  يحزب هللاي لم ينت روا أا تحقيقات. أحد مىشرات عمحهم عحى القضية  هزر 
يحزززا ا اضزززرورة يوقزززوف ا وروبيزززيا إلزززى  انزززب صزززويياي، نشزززر  مزززدير يالمىسسزززة العزززابرة  يززز  مقزززا 

لألطحسزز ي، مقرهززا بروكسززب وهزز  يززرع مااشززر لززز يالح نززة األمر كيززة ز اإلسززرابيحيةي. أايززرا ، ألمززرت حمحززة 
الضف  الشرسة ي  تصنيف ا وروبييا لح ناج العسكرا يمن مزة ارهابيزةي اعزد عزام مزا وقزوع اعتزداء 

 ورغاس.ب
يقززو  الااحزز  كززونا حززو  هززن  القضززية إنززي يكززاا لززد  ا تحززاد ا وروبزز  و هززة ن ززر ااصززة، كززانوا 
يقولززوا نحززا   نحززب حزززب هللا لمنززي  عززب مهززم يزز  لبنززاا ونحتززاج إلززى إاقززاء التواصززب معززي االنسززاة 

لعسززكرا لقضززايا مهمززة عديززدةي، قبززب أا يضززيف: يلمززا تززم اقنززاع ا تحززاد األوروبزز  بتصززنيف ال نززاج ا
عبززر حمحززة ضززف  الحززوب  اإلسززرابيح . ال معيززة األمر كيززة اليهوديززة كانززت يعالززة ونشززطة  ززدا  يزز  هززنا 
المحف )عبر يرعها يالمىسسة العابرة لالطحس ي(، وأعتقد أنها لعبت دورا  مهما ، وأيضا كانت ) معيزة( 

وا عحززى القضززية وقززالوا ا صززدقاء ا وروبيززيا إلسززرابيب منارطززة يزز  الضززف ، حالمززا وقززا التف يززر قفززز 
 هن  يرصتنا لتحقيق ش ء أردنا  منن وقت طو بي.

الدراسة تمشف تمو ب وطبيعة نشا  مىسسات   تاف  و ههزا الزداعم إلسزرابيب، متازنة مزا بروكسزب 
مقزززرا  لهزززا: يالمىسسزززة العزززابرة لألطحسززز ي المرتاطزززة بواحزززدة مزززا أهزززم مىسسزززات الحزززوب  اإلسزززرابيح  يززز  

دقاء إسززرابيبي، هزز   معيززة ناشززطة مززا العيززار اللقيززب، تمفزز  ا شززارة لمززا يقودهززا أمر كززا. يماززادرة أصزز
وهو ربيس الوزراء ا ساان  السابق  وز ي مانو ب أزنار. مىسسات أازر  تنسزا عحزى المنزوا  العحنز  
ناتززي، ملززب يمىسسززة ححفززاء إسززرابيبي، يمىسسززة الصززحاية اإلسززرابيحية األوروبيززةي، يالتحززالف األوروبزز  

 إسرابيبي.أل ب 
هنززاك أيضززا  مىسسززات تعمززب تحززت عنززاو ا لطيفززة،  نااززة، و  تقززو  شززيبا  عززا محززرك عمحهززا، ملززب 
يشزززاكة القيزززادة األوروبيزززةي. لمزززا أبزززرز النمزززانج عحزززى هزززنا العمزززب يالحربزززاب ي هزززو يالمىسسزززة األوروبيزززة 
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مكلفززا  لنشززر  لحديموقراطيززةي، التزز    تعحززا عززا أا نشززا  لمصززححة إسززرابيب، يزز  حززيا تمززارس نشززاطا  
ياإلسزززالمويوبياي. أحزززد نشزززاطاتها الاليتزززة، مزززلال، دعزززم يمشزززروع مكايحزززة التطزززرفي، مقزززر  يززز  الو يزززات 

 المتحدة وأنشت يرعا  أوروبيا  يعمب ما بروكسب وبرليا.
أحزززد العنزززاو ا األساسزززية التززز  يزززروج لهزززا هزززنا يالمشزززروعي هزززو عزززدم تحزززو  ا ن زززار عزززا يحززززب هللاي 

روع، بينهم شاصيات أمر كية وأوروبية اارزة، شددوا عحى ضرورة عدم ترك نمو ويحماسي. قادة المش
يداعززز ي يسززززرن كزززب األضززززواء، مطززززالبيا االتعامزززب مززززا يحزززززب هللاي و يحمزززاسي االمسززززتو  نفسززززي ألا 

 يإرهابهما ليس أقب اطورةي كما قا  أحد مسىول  المشروع.
يح . أهزززم الممزززوليا يززز  المحصزززحة، لمزززب مىسسزززة مزززنكورة ار طزززة كامحزززة عزززا مصزززادر تمو حهزززا التفصززز

لم مززب هززنا النشززا  المتشززااك، هززم ألر ززاء أمر كيززوا. عحززى القابمززة نيززوتا أديحسززوا، المسززمى يمحيززونير 
محيززار دو ر، المعززروف اصزززداقتي لبنيززاميا نتنيززاهو. يحيززي نيزززوتا  27المززاز نوي، مززا لززروة مقزززدرة بنحززو 

بيا أهم ساعة مموليا لنشر ا سالمويوبيا. عحى  وروشيب بيكر، وضعهما يمركز التقدم األمر ك ي ما
قابمة التمو ب تتوالى أسماء شهيرة يز  عزالم الحزوب  اإلسزرابيح : رو زر هيزرو ،  را هزوتبير ، بيرنزار 

 ماركوس.
 

 هل تحتاج إسرائيل ضغطا  على أوروبا أصال ؟
كززاا  زبيززا  لمززرة لعمحيززة السززىا  يززرد عحيززي اززاحلوا وماتصززوا اززالقو  إا نشززوء إسززرابيب، منززن البدايززة، 

لوب  طو حة ومتراممة. عحى هزنا النحزو، يتحزدلوا عزا يازدهزاري الحزوب  يز  بروكسزب ااعتازار  مزديوعا  
إلزى رعايززة عالقزة ممتززازة أصززال ، ألسزااب ماتحفززة، مزا اسززتلمارها يزز  كزب م ززا  ممكزا لمصززححة سززحة 

 أهداف ماتحفة.
قا  مااشرة يهن  العالقة المميزة تم بناىها  زبيزا عبزر حينما ستلنا البرويسور ميحر حو  هن  المستلة، 

عمحية الضف ، لما ليس هنا يق .   يمكا القو  إا دعم أورواا لحقون ا نسزاا  زر  إيسزاد  عبزر 
 الحوب  اإلسرابيح  ألا القضية أملر تعقيدا ي.

 مززا ، هنززاك  انززب مززا التعقيززد يززتت  أيضززا  االنشززا  المضززاعف لمصززححة نشززر يرهززاب ا سززالمي. ااإل
محزززاو ت مكلفزززة لصزززنا وتمزززر س وتزززرو ا ماركزززة  ديزززدة هززز  يا رهزززاب ا سزززالم ي، وداعمزززو الحزززوب  

 اإلسرابيح ، كما تمشف الدراسة، هم ي  صحب تحك المساع .
اعض الماتصيا ي دوا رواا  مااشرة. يدير زاهر بيرواا منصة حديلة ه  منتد  ييوروازا ي، التز  

مزة لحقضزية الفحسزطينية. شزاركت مىسسزتي يز  دعزم الدراسزة حزو  الحزوب  تعمب ما لنزدا كمىسسزة داع
اإلسززرابيح  يزز  أورواززا. مززا صززحب الدراسززة ومززا عمحززي يقززو  إا يإسززرابيب تعتبززر المسززحميا يزز  اورواززا 



 
 
 
 

 

 44 ص                                              3933 العدد:        14/5/2016 السبت التاريخ: 
  

تهديزززدا  اسزززتراتي يا ، هزززنا مزززا تحزززدلوا عنزززي يززز  مزززىتمر هر تسزززحيا )اإلسزززرابيح  لألمزززا( العزززام الماضززز . 
عاطفيززا افحسززطيا والقززدس وهززنا مززا ي عحهززم مى ززديا محتمحززيا، وامززا أنهززم قاعززدة المسززحموا مرتاطززوا 

 انتاابية ي  دو  ديموقراطية يهنا سي عب السياسييا يحسبوا حسااا لرأيهمي.
عمب م موعات الضف  شرع  تماما  ي  التمتزب األوروبز ،   غازار عحيزي قانونيزا ، لمزا هنزاك سز ال 

  تس يب موازناتها. هناك دعوات ما البرلماا األوروبز  ل عحزي يطوعياي يقترج عحى م موعات الضف
 ، لما نلك لا يعن  التصر " عا مصادر التمو ب.2017س ال  إلزاميا  ي  العام 

و ود الحزوب  الفحسزطين ، كنشزا  وتزتلير ناتز ، يمكزا إهمالزي تمامزا  مقارنزة اح زم التمو زب الزنا يتحقزا  
اسزة يشزير إلزى تمتزب  معيزات يحسزطينة يز  بروكسزب، كزاا ح زم الحوب  اإلسزرابيح . ملزا  طرحتزي الدر 

ألزززف يزززورو، عمحيزززا يمكنزززي أا يكزززوا أقزززب مزززا تمحفزززة مزززىتمر واحزززد  11نحزززو  2012موازنتهزززا يززز  العزززام 
ل معيات الحوب  اإلسرابيح . ن را  لو ود يعزدم تزوازاي كبيزر يز  هزنا الم زا ، يزدعو أصزحاب الدراسزة 

لحززوب  اإلسززرابيح . المبززرر الززنا يحمحونززي ي ززاد  األوروبيززيا ويززق الحكومززات األوروبيززة لحتحززرك ضززد ا
مزززنطقهم، يهزززم يقولزززوا ي زززب إنهزززاء ا حزززتال  ووقزززف ا سزززتيطاا، ييقزززابحهم أصزززحاب الدراسزززة االزززدعوة 
يلتحزززرك صزززحب مزززا الحكومزززات ا وروبيزززة ضزززد األيزززراد والم موعزززات التززز  تعمزززب  سزززتدامة ا حزززتال  

 المتواصب لفحسطياي.
 14/5/2016 ،روتالسفير، بي
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 يعقوب عميدرور
الوضا الحال  ي  السيان الفحسطين  هو ي  التححيب الصابب مراوحة ي  المكاا تترايق مزا يارهزابي 

  يارهزاب السززكامياي. و  2016كزاا يارهززاب ا نتحزار ياي ويزز   2002مزا هزنا النززوع أو ناك: يز  العززام 
يرتا  يا رهابي ي  أساسي بو ود او عدم و زود مسزيرة سياسزية. ييحيزى عيزا ، مزا ع مزاء نشزطاء 
يا رهابي الفحسطين ، عمب ااقرار ما ياسزر عريزات بينمزا كزاا اسزحق رابزيا وشزمعوا بيزر س يزديراا 

 عزالم مفاوضات مكلفة ما الفحسطينييا. وي  اطار مفسحة المحمات الت  انته تها ي  حيني وسابب ا
ولمززا هززنا كززاا  –المتعاطفززة مززا ياوسززحوي، كززاا يسززمى المفززدوروا يزز  ناك الوقززت يضززحايا السززالمي 

يارهاازززاي صزززريا. يتبزززيا أنزززي حتزززى عنزززدما يكزززوا هنزززا هزززدوء يانزززي يكزززوا منوطزززا اساسزززا اقزززدرة المازززابرات 
 وال ي  اإلسرابيح  عحى احاا  يا رهابي وليس اتا ش ء آار.

حززة يزز  المكززاا، دوا أا داع لحتفززاى  االمسززتقبب، نشززت لززد  غيززر قحيززب مززا   غززرو انززي اسززبب المراو 
الناس ي  إسرابيب احساس االضابقة. ياليتس مزا الوضزا وانعزدام القزدرة عحزى ا شزارة الزى سزبيب  يزد 
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لتفيير حقيق  وواسا يىدياا الى عرض اقتراحات غايتها الديا الى ا مام اايكار ماتحفة، كب ونوقي. 
 تحت غطاء ياطوات  زبية كرد مناسب عحى المصاعب الحاليةي. وكب ش ء يتم

غير أا ا طزالع التفصزيح  عحزى هزن  ا قتراحزات يشزير الزى أنزي لزيس ييهزا أا حزب حتزى و  لمشزكحة 
واحززدة. و  حتززى تافيززف عززا أا صززعواة. ويزز  واقززا ا مززر، كززب طززرف يحززاو  تحقيززق يكززر  اح ززا 

 عابلة.
بر طانيا، حي  تقرر تفيير ات ا  الحركة يز  الطرقزات ليكونزوا ملزب  تنكرنا هن  ا قتراحات اقصة عا

ال ميزززا. ولمزززا يهزززم ازززتا مزززا الصزززعب لحفايزززة الوصزززو  يززز  اطزززوة واحزززدة الزززى تفييزززر شزززامب لحطر قزززة، 
اقترحزت عززدة  هزات البززدء يباطززوات  زبيزةي، ويزز  المرححززة ا ولزى تسززير الشززاحنات يقز  يزز  ال انززب 

يعة ا قتراحات ال زبية، الت  ه  ي  مع مها احاديزة ال انزب ايضزا األيما ما الطر ق. هن  ه  طب
 ضارة و  تحقق شيبا. –

مى ززدو الدولززة الفحسززطينية يقولززوا انززي عحززى الززرغم مززا أنززي   يمكززا الوصززو  الززى حززب كامززب، ينافزز  
ازدم ا قتراب اليي باطوات مدروسة حتى اال اتفان. يناف  القيزام بهزن  الاطزوات ألا م زرد تنفيزنها ي

إسرابيب. يبدو اا ما يقترج نلك مستعد ليديا لمنا ااه ا  دا مقابب تقدم قحيب ي  ا ت ا  النا يىما 
 اي، أا نحو دولة يحسطينية مستقحة.

   –هم يراهنوا. وهم سيديعوا كامب اللما الدااح ، سيمزقوا الم تما اإلسرابيح  ولا يحققزوا شزيبا 
يا، النيا سيواصحوا اقوة امبر المفاج ضد ما تاقى ما احتال . ي  ال انب الدول  و  ما الفحسطيني

يضال عزا نلزك، سزيتعا م يا رهزابي ملحمزا تعزا م اعزد كزب انسزحاب إسزرابيح ، هزن  المزرة ازال الفضزب 
الززنا يو ززد يزز  حززدود متفززق عحيهززا اعززد ا نسززحاب، إن سززتموا هززن  اطززوة مززا طززرف واحززد الززى ازز  

نسززحاب مززا غزززة )الطززرد( شززرج المى ززدوا لحاطززوة اانهززا ستمسززب عززديم المعنززى الززدول . وحتززى قبززب ا 
 إسرابيب تعاطف العالم، ا مر النا كاا ربما صحيحا لاضعة اشهر، االماد.

اقتزراج الطززرف اآلازر، ي حززال  القزانوا اإلسززرابيح  او السزيادة عحززى منزاطق يجي دوا اا يتقززرر كيززف 
ي بززب ربمززا اقززوة امبززر. يا لمززاا سززتموا ااه ززة سززتبدو التسززوية يزز  نهايتهززاي، يعززان  مززا الضززعف ناتزز

لحفاية ي  كب من ومات عالقات إسرابيب مزا العزالم، الزنا سزيديا اعضزي نحزو تصزر حات بزب قزرارات 
عمحيززة املززر حززدة ممززا يو ززد اليززوم، لدر ززة تحززو  المقاطعززة ضززد إسززرابيب الززى مقاطعززة رسززمية. ويزز  

القحيززب  ززدا لإلسززرابيحييا الززنيا يعيشززوا يزز   الوقززت ناتززي، مززا ناحيززة عمحيززة، سززتعط  هززن  الاطززوات
 المنطقة، اا لم تضرهم.

هكزنا، مزلال، مزا السزهب عحززى المازابرات اإلسزرابيحية اا تعمزب االزنات يزز  منطقزة يكزوا ييهزا صززاحب 
السيادة هو القابد العسكرا وليس المنيست، ياحد  المصزال" ا ملزر اهميزة لحيهزود الزنيا يعيشزوا يز  
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ا ما، النا يعتمد ي  مع مي عحى قزدرات المازابرات. ينافز  أا نتازن االحسزااا هن  يالمناطقي ه  
الضززرر المبيززر يزز  م ززا  آاززر: ياعززد سززا يقززانوا القززدسي، كانززت إلسززرابيب ح ززة قويززة ت ززا  العززالم. 
القززدس، كمززا زعززم، هزز  عاصززمة إسززرابيب، وليسززت يمسززتوطنةي ااززر ، وعحيززي   يمكززا شزز ب إسززرابيب 

دس، وكزززتا هزززنا بنزززاء عحزززى تحزززة يززز  ييهزززوداي ويالسزززامرةي. اا احزززال  القزززانوا عحزززى كزززب توسزززا يززز  القززز
اإلسزززرابيح  يززز  المنزززاطق يجي سزززيمحو هزززنا الفزززرن، الزززنا كزززاا صزززعاا الزززدياع عنزززي حتزززى يززز  الوضزززا 

 الحال .
يضززال عززا نلززك، يززاا العززالم لززا يشززترا تفسززيرات إسززرابيب. يالمززب سززيدع  اززاا الفايززة الحقيقيززة مزززا 

حال  القانوا ه  تصفية كب احتما  لحمفاوضزات المسزتقبحية. وهزنا عمحيزا هزو قزرار اقتراحات الضم وا
بدولة لنابية القومية، دوا ا عالا عا نلك، إن ما الواض" أني اعد ملب هن  الاطوات ياا احدا ي  
ال انززب الفحسززطين  لززا يززداب يزز  مفاوضززات مززا إسززرابيب. انا كنززا نر ززد دولززة لنابيززة القوميززة، يي ززدر 

 تعداد لنلك وما الصابب قو  نلك اشكب واض" وعدم الزحف نحو  ي   ب اافاء الهدف.ا س
 

 العمل من اجل اإلجماع
عندما يكوا المرء عحى شفا ال رف، ياا المراوحة ي  المكزاا ايضزب مزا الاطزو الزى ا مزام. وا مزر 

ال سزيطرة، صحي" دوما وصحي" ااضعاف اليوم، عندما يكوا الشرن ا وس  ي  عاصفة يوضوية از
وسياقات التفيير ييي تىدا ي  قسم اارز ما الحا ت الى الوقوف عحى شفا انهيار )ولما ربما ايضا 

 نحو يرص تار اية ما التعاوا النا كاا متعنرا حتى اآلا(.
مززا الواضزز" عحززى نحززو  ززاهر أا كززب مفاوضززات  ديززة مززا الفحسززطينييا ستفشززب يزز  الزززما القر ززب 

ا، وهنا ليس الزما لت ربة عديمة ال دو  ستضر ام زرد يشزحها. يز  ضزوء اسبب الفوارن بيا الطريي
هززن  ال ززروف، ينافزز  اا نفضززب اآلا تت يززب العززالج ال ززنرا، الززنا يفتززرض اززي أا يززىدا الززى اتفززان 
شامب عحى اقامة دولة يحسطينية مستقحة. ولما هنا ليس مدعاة  تازان اطزوات احاديزة ال انزب تفزاقم 

نافز  التركيزز، يضزال عزا ال هزود لتحسزيا شزرو  معيشزة الفحسزطينييا، عحزى بد  مزا نلزك ي الوضا.
هو صابب عمحي اعد أبو مازا، النا   بديب معرويا ومناسزاا لزي، لفهزم ا سزااب لمو زة  ييماالتفكير 

يا رهززابي ا ايززرة وكيفيززة تحطيززف حززدة دوايززا يا رهززابي الشززعب . مززا المهززم لحفايززة اا ن ززد اطززوات 
يب الموا هة ما ا  واء المعادية يز  امزاما ماتحفزة يز  ار زاء العزالم. قسزم مزا هزن  تافف عا إسراب

ا  واء يتفن  ما ا دعاء ازاا إسزرابيب   تقزو  الحقيقزة حزيا تعحزا عزا رغبتهزا يز  المفاوضزات، إن 
 المستوطنات، كب ايار لمفاوضات مستقبحية.ي  ي  الوقت ناتي تفحق، ما اال  البناء 
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سيطا و  تو د ححو  سهحة، ولما يو د مبدأ حيوا ي ب أا يو ي كب اطوة: ي ب هنا ليس وضعا ا
اا ناتززار سززبيال يكززوا حولززي ا مززاع واسززا قززدر ا مكززاا دااززب الم تمززا اليهززودا يزز  إسززرابيب. ح ززم 
ا  ماع أهم ما تفاصيب ا قتراج، ونلك ما ا ب الحفاظ عحى صمود إسرابيب وقزدرتها عحزى موا هزة 

ة يززز  المسزززتقبب.الاطر ا مبزززر يززز  تحقيزززق اقتزززراج   يتازززن االحسزززااا يزززوارن الزززنها التحزززديات الصزززعا
الشرعية ي  اوسا  ال مهزور هزو احزق شزرخ يز  شزعب إسزرابيب. مزا أ زب منعزي مزا ا يضزب التاحز  
عززا المليززر مززا الماززادأ المهمززة، إن تمززاد كحهززا تمززوا أقززب اهميززة اآلا مززا ز ززادة قززدرة إسززرابيب عحززى 

 اارات المقتربة.الن اج ي  ا ات
 عا يإسرابيب اليومي 

 14/5/2016األيام، رام هللا 
 

 مدرسة اسمها رائد صالح  .54
 مصطفى الصواف
يقولوا كب واحد لي ما اسمي نصيب، هنا القو  حقيقة ينطبق عحى الشيئ رابد صالج ربزيس الحركزة 

سالم ، وهو الرابد ي  ، نعم هو الرابد ي  م ا  العمب اإل48اإلسالمية ي  يحسطيا المحتحة ما عام 
الدياع عا المس د األقصى، وهو الرابد ي  الاح  عا أدوات وأيعزا  لحمايزة األقصزى والزدياع عنزي، 
وييي الصالج ي  القو  والعمب والمصح" لم تمعي، والصال" ي  أيعالي، يكزاا حقزا رابزد صزالج، يزا  

، يزا  يعحزم مزا هزو كزاا ومزا سزيكوا، ألهم والديي لهزنا ا سزم ألنزي يعحزم مزا احزق وهزو الحطيزف الابيزر
ويعحززم أا األقصززى يزز  زماننززا هززنا هززو احا ززة لر ززب ملززب رابززد صززالج؛ كزز  يحمززب المشززعب، ويحززرك 

 البيارن، ويقف مدايعا عا األقصى ياضحا  رابم ا حتال ، محيي ا لحهمم مربي ا لأل يا .
ب الفعززب و نتهزز  الززدياع عززا  ززا ا حززتال  أا الشززيئ رابززد صززالج وحززد  يزز  الميززداا لززو ُغيززب سززيفي

األقصززى، ونسزز  أا صززالج مدرسززة تاززراج كززب عززام  ززيال كززاا ي ززا ا حززتال  أنززي تمكززا مززا مسززاي 
وتشكيحي االطر قة الت  ير د، يكاا الشيئ رابد أسبق وأعزرف بهزنا ال يزب، وتمكزا مزا بنزاء  يزب إا لزم 

كززاا صززالج هززو القززدوة، هززو يكززا ملحززي يهززو أصززحب وأملززر قناعززة احقززي يزز  مقدسززاتي والززدياع عنهززا، ي
 الهادا النا أاطب سحر ا حتال .

الشززيئ رابززد صززالج صززحي" أودع السزز ا نكايززة اززي وامززا يقززوم اززي، ورسززالة مززا ا حززتال  يعتقززد أنهززا 
ستصب لح ميا اتا ما يقوم مقام رابد صالج سيكوا مصير  هنا المصزير، وهزو السز ا، ولمزا يزات 

مدرسزة الشزيئ صزالج يزروا يز  السز ا مدرسزة واحزوة مزا هللا ا حتال  أنزي يتعامزب مزا ازرا  يا يز  
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يتعريوا عحيي أملر، و تزودوا بزاد التقو ، و تدربوا عحى الصبر ورباطة ال ت  والتحدا النا يز زد 
 ما عز مة الر ا .

لم يعد يز  يحسزطيا المحتحزة رابزد صزالج واحزد بزب آ ف مزا رابزد صزالج يكمحزوا المسزير يز  انت زار 
 ا ك  يتعحموا مني الدرس المفيد لحسير ي  مسير الدياع عا األقصى حتى يتنا هللا ارو ي ما الس

 ا ا حتال  أا اعتقا  الشيئ رابد صالج قد يايف ما احفي  بيوم التحر ر والاالص ما ا حتال .
مززا أنززي  ززرب األمززر مززرات والنتي ززة كانززت عحززى غيززر مززا توقززا، تصززرف غبزز  وكززتا الفاززاء  نززد مززا 

حطي عحى ا حتال ، ألا هنا ا عتقا  لم يىداِّ إلى أا تنفضا الناس مزا حزو  الشزيئ رابزد؛  نود هللا س
بب أد  إلى التفاف اآل ف ما غير أبناء الحركة اإلسالمية، بب  عزب اآل ف ينضزموا إلزى الحركزة 

 اإلسالمية الت  ملاب ييها الشيئ صالج القدوة، ألا الدعوة االقدوة أبحغ اكلير ما غيرها.
يكززا الشززيئ رابززد صززالج قحقززا وهززو يززداب السزز ا يزز  مشززهد لززم يتلفززي ا حززتال  و  غيززر ، أيعقززب أا  لززم

يززداب سزز يا السزز ا مززا وسزز  مهر ززاا وت ززاهرة تحززي  اززي ووسزز  أهززاز ا أغا ززت ا حززتال  وربمززا 
اوانزي وكزب   عحتي يعض عحى أصااعي غي ا وحقدا، وسياطب هللا كيدهم، وسزيعح  شزتا الشزيئ رابزد واش

 شعبنا ي  يحسطيا المحتحة وي  كب مكاا. أبناء
اواني ي  طر قهم   يلنيهم موت و  س ا و  س اا، ألا هناك إيمان ا  سيمض  الشيئ رابد صالج واش
وعقيدة   حدود لها، وهناك قضية ومقدسات ُتفد  االروج والدم.. نعم قالهزا الشزيئ رابزد وقالهزا إاوانزي 

 نفديك يا أقصى(. وكب الشعب الفحسطين : )االروج االدم
 13/5/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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