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السيسي يطالب بإذاعة خطابه في الكيان: حل القضية الفلسطينية سيحقق سالما  أكثر دفئا  بين  .6
 "مصر و"إسرائيل

 السيسيرئيس عبد الفتاح ال، أن عالم الهاديمحمد عبد ، عن 18/5/2016، األهرام، القاهرةذكرت 
وجه رسالة مصرية للفلسطينيين واإلسرائيليين واألشقاء العرب وقادة دول العالم بضرورة التوصل إلى 

للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر مستعدة لدعم كل المبادرات الساعية لتحقيق  حقيقيحل 
 المنطقة. فينها تفتح صفحة جديدة بين الجانبين بأ حقيقيالسالم، واصفا فرصة التوصل إلى سالم 
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حديثه للفلسطينيين مطالبا  ،خالل كلمة ألقاها على هامش زيارته محافظة أسيوط، ووجه الرئيس
مشيرا إلى أن مصر مستعدة لتقديم كل المساعدات الممكنة  الخالفات،إياهم بتوحيد الصف وتجنب 

محمود  الفلسطينيمنذ عدة أيام الرئيس إليجاد فرصة حقيقية لحل القضية الفلسطينية، وأنه التقى 
 عباس لبحث فرصة التوصل إلى حل.

قائال إن هناك فرصة حقيقية لتحقيق  ،للمرة األولى ،كما وجه الرئيس حديثه لإلسرائيليين أحزابا وقيادة
وحققت السالم  الماضي فيعشناها  التيتمر بها المنطقة، والحالة  التيالسالم بالرغم من الظروف 

العام.  والرأيوبينكم يمكن أن تتكرر بينكم وبين الفلسطينيين، والقرار يعود للقيادة اإلسرائيلية  بيننا
 حقيقييكون هناك أمل  كيوقال الرئيس لألحزاب اإلسرائيلية: "توافقوا من أجل حل هذه القضية 

 لألجيال القادمة".
لسطينية من بينها مبادرة عربية وأشار إلى أن هناك عددا من المبادرات المطروحة لحل القضية الف

وأخرى فرنسية واللجنة الرباعية وغيرها، مؤكدا أن مصر مستعدة لبذل كل الجهود إلنجاح هذه 
 للقضية الفلسطينية. نهائيالمبادرات والتوصل إلى حل 

وأضاف: "أقول للفلسطينيين واإلسرائيليين لو تم إيجاد حل ستكون هناك فرصة عظيمة لمستقبل 
أن يتفق الجانبان على حل  في"، معربا عن أمله حقيقيياة أفضل والستقرار أكبر ولتعاون أفضل ولح

 المنطقة. فيلهذه القضية، موضحا أنه إذا تحقق السالم سيكون هناك واقع جديد  حقيقي
كان موجودا خالل توقيع اتفاقية كامب ديفيد لو كان موجودا  الذيأن المفاوض  السيسيوأوضح 

شبه جزيرة سيناء من أجل مكافحة  في "ج"و  "ب"المنطقتين  فيم القوات المصرية حاليا ورأى حج
وقال إن هناك حالة من الثقة وألن مصر تهدف للبناء والتنمية. وأضاف  اإلرهاب لن يصدق األمر.

عاما بين  40تمت منذ  التيالعالم، إن الخطوة  فيموجها حديثه لألشقاء العرب وقادة الدول 
سرائيليين كانت نقطة مضيئة وجعلت هناك سالما حقيقيا ولم يكن يرى أحد وقتها أن المصريين واإل

سرائيل. وقال  إنه سيتحقق سالم أكثر  السيسياتفاقية كامب ديفيد ستجعل هناك سالما بين مصر وا 
 فيدفئا إذا تم حل القضية الفلسطينية وستكتب صفحة أخرى جديدة ال تقل أهمية عما تم إنجازه 

سرائيل، مكررا تأكيده استعداد مصر لتقديم كل الضمانات الممكنة.معاهدة   السالم بين مصر وا 
اعتبرت أوساط إعالمية تركيز  محرر الشؤون العربية:، عن 18/5/2016، السفير، بيروتوأضافت 

السيسي في خطابه على التسوية "عودًة" مصرية إلى االهتمام بالشأن الفلسطيني، رغم األزمات 
 .2011التي تمر بها مصر منذ ثورة يناير والمشاكل 

وطالب السيسي تل أبيب بالقبول بـ"مبادرات السالم المطروحة" على الساحة، ومنها المبادرة العربية 
قامة  للسالم. ودعاها "لالستفادة من تحقيق السالم"، مشددًا على أن "حل القضية الفلسطينية وا 
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سرائيل". واستدرك: "هناك فرصة لكتابة دولتها، السبيل الوحيد لتحقيق سالم أكثر  دفئًا بين مصر وا 
صفحة جديدة من السالم في المنطقة، أقول لإلسرائيليين وهم يسمعونني، هناك فرصة حقيقية لتحقيق 
سالم، رغم عدم وجود مبررات من وجهة نظر كثيرين، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها 

 المنطقة".
ة وا عطاء أمل للفلسطينيين في إقامة دولة وتكون هناك ضمانات لكال وقال "لو استطعنا حل المسأل

الدولتين" وأضاف السيسي "لو استطعنا فعل هذا األمر سنعبر مرحلة صعبة جدًا. هذه المرحلة 
مكتوبة في التاريخ بأسلوب قاس ومؤلم. سنقضي على إحباط ويأس حقيقي". وعرض الرئيس 

موضحًا أن "هناك مبادرة عربية وفرنسية وجهود أميركية  المصري لعب دور للتوصل لحل للقضية،
ولجنة رباعية تهدف جميعا لحل القضية الفلسطينية. ونحن في مصر مستعدون لبذل كل الجهود 
يجاد  التي تساعد في إيجاد حل لهذه المشكلة". وأضاف "لو استطعنا كلنا تحقيق حل هذه المسألة وا 

تزيد عما تم إنجازه من  أنن ستكتب صفحة أخرى جديدة يمكن أمل للفلسطينيين وأمان لإلسرائيليي
 معاهدة السالم".

وقال السيسي "أرجو أن تسمح القيادة اإلسرائيلية أن يذاع هذا الخطاب في إسرائيل مرة واثنتين. هناك 
 فرصة حقيقية للسالم رغم ما تمر به المنطقة من ظروف". 

 
 لرسم حدود الدولتين "إسرائيل"ن للتفاوض مع ميريتس: مستعدوحزب من  وفدا   يستقبلعباس  .2

محمود عباس، إن الجانب الفلسطيني "يستطيع  رئيس السلطة الفلسطينيةقال : لبابة ذوقان- رام هللا
سرائيل"، داعًيا الحكومة اإلسرائيلية  الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتحديد )رسم( حدود فلسطين وا 

 لسالم.للقبول بحل الدولتين للمضي بعملية ا
جاء ذلك في كلمة لعباس، خالل استقباله، وفًدا من حزب "ميريتس" اإلسرائيلي، برئاسة أمينه العام 

 موشى راز، اليوم الثالثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، بحسب وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(.
ف االستيطان حتى نستطيع وأضاف عباس "نقول وباستمرار إن الحكومة اإلسرائيلية تستطيع أن توق

 ترسيم الحدود، وبعد ذلك تستطيع استئناف البناء داخل حدودها كما تشاء".
وتابع: "نتمنى من المسؤولين اإلسرائيليين إذا أرادوا السالم، أن يقولوا كلمة بسيطة، وهي "إنهم يقبلون 

 بحل الدولتين"، وبعدها نحن جاهزون لطاولة المفاوضات لحل الصراع".
د عباس، بحسب )وفا(، الدعوة إلعادة تشكيل اللجنة الثالثية لوقف التحريض، التي تتكون من وجدّ 

الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، إضافة إلى الجانب األمريكي، مضيفا: "الجانب األمريكي هو الحكم 
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م اختفت"، عاًما، واليو  16بيننا، فلماذا ال يعاد تشكيل اللجنة التي تشكلت وعقدت اجتماعات قبل 
 معرًبا عن رغبته في إعادة تشكيلها، لتقول "من هو الذي يحرض ومن الذي يخطئ".

وتطرق عباس في حديثه للمبادرة الفرنسية، قائاًل: "ندعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسالم، 
الذي لم يتوقف"،  ألننا نريد أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي،
 مضيفا: "نأمل أن تؤتي المبادرة الفرنسية ثمارها، ونستطيع حل القضية الفلسطينية".

 17/5/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 يرحب بجهود ومواقف الرئيس المصري من أجل تحقيق السالم عباس .3
عبد الفتاح  رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بجهود ومواقف الرئيس المصري: رام هللا

قامة دولة فلسطينية وفق قرارات  السيسي، وباستعداده لبذل الجهود من أجل تحقيق السالم العادل وا 
 الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية.

وأعرب عن تقديره لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وتضحياتها التاريخية للحفاظ 
 على حقوق شعبنا الفلسطيني.

على أهمية دور مصر المحوري في تحقيق المصالحة الفلسطينية، من أجل حماية وحدة  عباس شددو 
 والشعب والقرار الفلسطيني. األرض

 17/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 باإلعدام صدرت بحق مدانين بالقتل في غزة قضائيا   حكما   13هنية:  .4
عيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، التي تسيطر قال إسما: محمد ماجد - غزة

حكما باإلعدام بحق مدانين بجرائم قتل، جاهزة للتنفيذ في  13على قطاع غزة، اليوم الثالثاء، إن 
 محاكم غزة، دون اإلشارة لموعد تنفيذها.

"لن نسمح بفقدان  وأضاف هنية، خالل لقاء ُعقد في مكتبه بمدينة غزة، مع وجهاء ورجال إصالح
 األمن في القطاع".

حكما باإلعدام جاهزة للتنفيذ بحق مدانين بجرائم قتل، في المحاكم البدائية،  13وتابع: "هناك 
ولم يذكر هنية، موعدا  واالستئناف، والعدل، والنقد، واتخذ بحقها كافية التدابير القانونية الالزمة".

 لتنفيذ أحكام اإلعدام.
 17/5/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 : تصريحات الزهار تعبر عن خوفه من أي تقدم بملف المصالحةالفلسطيني وزير العدل .5
]النائب في التشريعي محمود  قال وزير العدل علي أبو دياك إن كل ما ذكره الزهار: وفا –رام هللا 
د في قانون المحكمة في ندوته أمس الثالثاء بشأن المحكمة الدستورية غير صحيح، ولم ير  الزهار[

الدستورية أي نص بشأن تولي رئيس المحكمة الدستورية مؤقتا رئاسة السلطة الوطنية في حال شغور 
 مركز الرئيس.

وأضاف أبو دياك، في بيان صحفي، أن هذه المسألة دستورية وقد نظمها القانون األساسي في المادة 
ة بأي شكل، ومن المعروف أنه لم يتم تعديل أي ، ولم يتعرض لها قانون المحكمة الدستوري2فقرة  37

 التي تنظم حالة شغور مركز الرئيس. 37مادة في القانون األساسي، بما في ذلك المادة 
 18/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 كتلة فتح البرلمانية: اعتقال النائب فقهاء جريمة إسرائيلية جديدة .1
لعضو المجلس التشريعي  اإلسرائيليكتلة فتح البرلمانية، اعتقال سلطات االحتالل  استنكرت: رام هللا

النائب عبد الجابر فقهاء، بعد إقدام سلطات االحتالل فجر اليوم الثالثاء، على اقتحام منزله في 
 مدينة رام هللا بصورة همجية واالعتداء عليه.

ها جريمة إسرائيلية جديدة تضاف إلى سلسلة واعتبرت كتلة فتح في بيان صحفي، اعتقال النائب فق
 الجرائم اإلسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

 17/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مرسوم رئاسي بتعيين حسام زملط مستشارا للرئيس للشؤون االستراتيجية .7
عباس، مرسوما رئاسيا بتعيين الدكتور حسام محمود  السلطة الفلسطينيةأصدر رئيس : وفا -رام هللا

 سعيد زملط، مستشارا للرئيس للشؤون االستراتيجية.
شراك شرائح المجتمع الفلسطيني والدولي في الواقع  ومن مهام المستشار االستراتيجي شرح وا 

 االستراتيجي الفلسطيني من حيث التحديات والفرص والخيارات المتاحة.
مهمات الخاصة في الرئاسة، والنائب التنفيذي لمفوضية العالقات وشغل زملط منصب سفير ال

 الدولية ونائب رئيس مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية.
  18/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
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  وراء تأجيل مؤتمر السالم ضغوط إسرائيلية أمريكيةتخوف فلسطيني من  "القدس العربي": .8
عقد المؤتمر التمهيدي  حول تأجيل سطيني إن الرؤية لم تتضح بعدقال مصدر سياسي فل: غزة

ن مسؤولين مكلفين من قبل الرئيس محمود عباس، فرنساللسالم ضمن المبادرة التي ترعاها  ، وا 
ساعة على  24يجرون اتصاالت مع باريس لمعرفة أسباب التأجيل خاصة وأنه يأتي بعد أقل من

قده في موعده، ومدى تأثيرها على مؤتمر السالم، الذي من تأكيد الدبلوماسية الفرنسية على ع
المفترض أن تطلقه فرنسا رسميا قبل نهاية العام الجاري، في ظل انشغال اإلدارة األمريكية 

 باالنتخابات الرئاسية.
وأكد المصدر لـ "القدس العربي" أن هناك خشية لدى القيادة من أن يكون قرار التأجيل راجعا 

ئيلية أمريكية" خاصة وأن باريس لجأت إلى اتخاذ هذه القرار، بعد زيارة وزير خارجيتها لـ"ضغوط إسرا
إلى المنطقة حيث التقى كال من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء  جان مارك ايرولت،

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي جدد رفض بالده للمبادرة الفرنسية، في حين قوبلت المبادرة 
 من الرئيس الفلسطيني.بالترحيب 

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني تلقى وعودا سابقة من الفرنسيين بعقد المؤتمر التمهيدي، كان 
آخرها خالل زيارة ايرولت قبل يومين، وهو ما رأى فيه الفلسطينيون ضغطا دوليا وأوروبيا على 

 إسرائيل.
  18/5/2016القدس العربي، لندن، 

 
 دة األمم المتحدة بإعادة الحقوق الفلسطينية في ذكرى النكبةالسفير منصور يطالب قا .9

عبد الحميد صيام وأشرف الهور: أرسل السفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة  -غزة  ،نيويورك
فلسطين لدى األمم المتحدة، ثالث رسائل متطابقة لكل من األمين العام لألمم المتحدة، ورئيسي 

ن، دعاهم فيها للعمل على إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني في الذكرى الجمعية لعامة ومجلس األم
 ألف فلسطيني من بيوتهم  800عاما تم اقتالع أكثر من  68أنه قبل  وأكد في رسائله لـ "النكبة"، 68الـ 

وأراضيهم أو فروا خوفا على حياتهم "بعد أن نفذت الجماعات اإلرهابية الصهيونية مجازر وحشية في 
 مدينة وقرية في فلسطين االنتداب في عمل واضح من التطهير العرقي". 400 أكثر من

 18/5/2016القدس العربي، لندن، 
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 الوادية يعلن عن تشكيل لوبي فلسطيني بالواليات المتحدةياسر  .61
الدكتور ياسر الوادية عضو اإلطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس  أعلن :معا–واشنطن 
شخصيات المستقلة عن بدء تشكيل لوبي فلسطيني ضاغط في الواليات المتحدة األمريكية. تجمع ال

قائال "يوجد ظلم كبير ومتواصل على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ولألسف نحن منشغلون 
 عن هذا األمر تماًما".

 16/5/2016، وكالة معا  اإلخبارية

 

 ت من االتحاد البرلماني الدوليالبرغوثي: حملة عالمية لطرد الكنيسمصطفى  .66
العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في أعقاب  األمينقال الدكتور مصطفى البرغوثي : رام هللا

اجتماعه وعدد من النواب مع وفد برلماني من دولة زيمبابوي أن االتصاالت جارية بكثافة مع عدد 
 من االتحاد البرلماني الدولي. لياإلسرائيمن البرلمانات في العالم لطرد الكنيست 

من لجنة العالقات الخارجية في البرلمان الزيمبابوي أكد  أعضاء والذي يضمالوفد الزائر  وأضاف أن
 .واالستقاللالشعب الفلسطيني في نضاله العادل من اجل الحرية  وتضامنه معتأييده لذلك 

 16/5/2016، وكالة معا  اإلخبارية

 
 ات المصرية لتحقيق المصالحةحماس: نرحب بالتصريح .62

وقال الناطق باسم الحركة  رحبت حركة حماس بالتصريحات المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
سامي أبو زهري، في تصريح صحفي يوم الثالثاء، إن الحركة تؤكد جاهزيتها للتعاطي مع كل 

عن أمل حماس في أن تؤدي  وعّبر أبو زهري الجهود إلنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.
 هذه التصريحات إلى إعادة الدافعية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

 17/5/2016، موقع حركة حماس
 

 أبو زهري: تأجيل فرنسا لمؤتمر السالم دليل على فشل خيار التسوية .63
التسوية  عّدت حركة حماس إعالن فرنسا تأجيل المؤتمر الدولي للسالم دلياًل إضافيًا على فشل خيار

ودعا الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري قيادة حركة فتح إلى التخلي عن  ومشروع محمود عباس.
 العبث السياسي وأوهام التسوية والعودة إلى الخيارات الوطنية على قاعدة الثوابت والشراكة والمقاومة.

 17/5/2016، موقع حركة حماس
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 والتحضير لالنتخاباتأبو مرزوق يطالب عباس بحل مشاكل القطاع  .64
طالب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق رئيس السلطة محمود عباس 

نهاء مشاكل الموظفين والكهرباء والمعابر. وقال  بالعدل بين الضفة وقطاع غزة، وتحمل مسؤولياته وا 
تطيع أن ينطلق بوك الثالثاء، إن أبو مازن يس أبو مرزوق، في تصريح على صفحته عبر فيس

 بالمصالحة دون تأخير أو تعطيل إذا عمل ما هو مطلوب منه ومتفق عليه.
وجدد دعوة رئيس السلطة إلى إصدار مرسوم بانعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني فورًا ليمارس دوره 

اس كما دعا أبو مرزوق عب ومهامه، إضافة إلى دعوة اإلطار القيادي لالنعقاد والقيام بمسؤولياته.
إلى إصدار مراسيم متعلقة باالنتخابات والتوافق الوطني، منها لجنة االنتخابات في الداخل والخارج، 
ومحكمة وقانون االنتخابات وتحديد موعد نهائي لالنتهاء من إجراءاتها، فضاًل عن إصدار مرسوم 

بًا: كل ذلك عند وقال مستغر  بدعوة الناخبين إلى انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسية.
 الرئيس فقط، ماذا بقي علينا أن نفعله ولم نفعله؟!.

 17/5/2016، موقع حركة حماس
 

 عربية وفلسطينية بالتحريض على عالقة حماس بمصر أسامة حمدان يتهم أطرافا   .65
أسامة حمدان أطرًفا عربية وفلسطينية )لم حركة حماس في ة عربيمسؤول العالقات الاتهم  الدوحة:
بـ"التحريض" على عالقة الحركة بمصر، مؤكًدا: "ألن التقارب بين حماس والقاهرة ال  يسمها(

، على أن حركة حماس "معنية 2016-5-17وشدد حمدان في تصريحات صحفية الثالثاء  ُيريحهم".
 بعالقة قوية مع مصر، وكل الدولة العربية، وتبذل جهًدا في سبيل ذلك".

مصر قريًبا؛ الستكمال التباحث في الملفات التي ُسبق وأن ُطرحت وقال: "حماس تبذل مساٍع لزيارة 
خالل الزيارة األخيرة". الفًتا إلى أن الزيارات األخيرة أدت إلى "استرخاء" في األجواء بين الجانب 

 المصري، ووفد حركة حماس.
 عن وجود "جهد سويسري للقيام بإجراءات ُتسهل تحقيق المصالحة الفلسطينية حمدانوكشف 
مضيًفا: "حماس استمعت لتفاصيل المبادرة السويسرية، وقدمت مالحظاتها عليها وما لديها  الداخلية".

وأوضح القيادي في حماس أن المبادرة السويسرية  من أفكار، وهناك تجاوب مع األفكار المطروحة".
 ن والمعابر"."ترتكز على حل المشاكل والقضايا العالقة في ملف المصالحة، ال سيما ملف الموظفي

مستدرًكا: "أكدنا على موقفنا، أنه دون تسوية هذه األمور فال حديث عن إرادة حقيقية للمصالحة"، 
 مشيًرا في الوقت ذاته إلى أّن لقاًء قريًبا سيضم السويسريين والسلطة الفلسطينية.
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هم التصعيد ولفت حمدان النظر إلى أن زيارات الوفود الدولية األخيرة إلى قطاع غزة "كانت لف
اإلسرائيلي األخير"، وأن حركته أكدت لهم أن االحتالل خرق اتفاق القاهرة بأعماله العدوانية على 

 الحدود، "في محاولة لتغيير مواقع االشتباك ومحاولة فرض منطقة عازلة"، وفق قوله.
 17/5/2016، فلسطين أون الين

 
 برلمان الفلسطينيالزهار: "المحكمة الدستورية" هدفها إلغاء قرارات ال .61

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار، إن قرار رئيس السلطة الفلسطينية : غزة
محمود عباس، بتشكيل محكمة دستورية، يهدف إلى "إلغاء القرارات التي صدرت عن المجلس 

 ".2007التشريعي )البرلمان( في قطاع غزة منذ عام 
ظمتها كتلة "التغيير واإلصالح" البرلمانية التابعة لحماس، في أحد جاء ذلك خالل ندوة سياسية ن

 ، جدد خاللها رفض حركته لقرار تشكيل المحكمة الدستورية.2016-5-17يوم الثالثاء  فنادق غزة
نهاء واليته، واختصار الشرعية  وقال الزهار إن "المطلوب من المحكمة إلغاء المجلس التشريعي وا 

ية التي تصدر عن الرئيس محمود عباس". وأضاف أن "المحكمة الدستورية على المراسيم الرئاس
، حّتى هذه اللحظة، واعتبارها 2007ستُناط بتغير كل القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي منذ 

بطال األحكام المترتبة عليها". واعتبر الزهار أن عباس يسعى "إلجراء تغييرات  غير دستورية وا 
تعيين نائب له"، مطالبًا إياه بـ"أخذ موافقة الفصائل الفلسطينية المختلفة على تشكيل دستورية للسماح ب

 المحكمة الدستورية، وفق القانون الفلسطيني األساسي". 
 17/5/2016، فلسطين أون الين

 
 األسير سالمة لـ"القسام": نحن بانتظاركم وأنتم أملنا بالتحّرر .67

الذراع العسكري لحركة حماس، إلى التعجيل  ،كتائب القسام دعا األسير الفلسطيني حسن سالمة: غزة
في تحركاتها ومساعيها الهادفة إلى تبييض سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي من كافة األسرى 

 الفلسطينيين.
عاما(، عامه العشرين في أسر  47وكشفت الكتائب في تقرير نشرته عشية دخول األسير سالمة )

 ا مجموعة من الرسائل من القيادي األسير.االحتالل، عن تلقيه
وأضافت أن األسير سالمة قال في رسالة مقتضبة له، "إخواننا في كتائب القسام ثقتنا بكم عالية 

 وأنتم أملنا للخروج من هذه السجون بعد هللا، ونحن بانتظاركم، ونرجو أال يطول هذا االنتظار".
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الكتائب، قبل اعتقاله وبعده، مرفقة بلوحة سوداء  وعرض موقع "القسام" مجموعة صور للقيادي في
 ُكتب عليها "حسن سالمة بعد!! ننتظر من يظهرها متى وكيف؟!".

 17/5/2016، فلسطين أون الين
 

 استهداف وفد أمني صهيوني على حاجز قلنديا .68
تضررت مركبة تابعة لوفد أمني صهيوني رفيع، عقب إطالق عيارات نارية تجاهه قرب : رام هللا

 معبر قلنديا شمال القدس المحتلة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه جرى إطالق النار على سيارة لحرس الحدود عند مدخل مخيم 

 قلنديا صباح الثالثاء، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات.
( المقرب من الجيش، قال إن الرصاصة أصابت جيبا عسكريا تابعا لوفد أمني 0404إال أن موقع )

 لحاجز، وهو ما أكدته صورة أظهرت إصابة زجاج السيارة المصفحة التي تم استهدافها. على ا
 إغالقوفور وقوع الحادث هرعت قوات كبيرة من جيش االحتالل وحرس الحدود إلى المكان، فيما تم 

 معبر قلنديا أمام حركة الفلسطينيين، وشرعت قوات االحتالل بتمشيط المكان.
رز من عمليات المقاومة التي تستهدف موكبا لوفد أمني رفيع، فيما لم تفصح وتعد هذه الحادثة األب

تفاصيل ومعلومات إضافية عن العملية، وهو ما يدفع إلى طبيعة الوفد  أيوسائل اإلعالم العبرية 
 الذي تم استهدافه.

 17/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ت قياديْين في حماساالحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة والقدس طال .69
شَنت قوات االحتالل الصهيوني الليلة الماضية وفجر األربعاء، حملة اعتقاالت واسعة في : نابلس

واعتقلت قوات االحتالل في مدينة  الضفة الغربية والقدس المحتلتْين، طالت قياديْين في حركة حماس.
هم منزله واحتجاز عائلته في جنين القيادي في حماس ووزير األسرى السابق وصفي قبها، بعد د

 عاما في سجون االحتالل، في اعتقاالت متكررة. 12إحدى الغرف، علما بأنه أمضى أكثر من 
وفي طولكرم، اعتقلت قوة صهيونية القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف، بعد دهم منزله بالمدينة، 

تقال دام نحو عامْين في االعتقال وتفتيشه، علما بأن القيادي ناصيف أفرج عنه العام الماضي بعد اع
 اإلداري، فيما أمضى سابقا سنوات طويلة في سجون االحتالل.
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واقتحمت قوات االحتالل بلدة أبو ديس قرب مدينة القدس، واعتقلت األسير المحرر حذيفة بدر، بعد 
ر دان دهم منزل عائلته وتخريب محتوياته، كما اعتقل االحتالل الشاب يوسف تركمان من قرية كف

 قرب جنين.
 18/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 حضور ممثلي الفصائل الفلسطينية في مراسم تأبين بدر الدين بطهران: فارس أنباءوكالة  .21

شريف الفلسطينيتين أبو ناصر  اإلسالميشارك ممثال حركة حماس الدكتور خالد قدومي والجهاد 
 بدرالدين قائد قوات حزب هللا لبنان في سوريا.أمس السبت في طهران بمراسم تأبين مصطفى 

في مكتب ممثلية حزب هللا لبنان في طهران، عدد من المسؤولين  أقيمتخالل المراسم التي  وحضر،
 بينهم قادة عسكريون فضال عن ممثلي حركات المقاومة في المنطقة.

 15/5/2016، فارس، طهران أنباءوكالة 
 

 في جنين األمريكيةطلبة الجامعة العربية  "الشبيبة" تفوز بانتخابات مجلس .26
فازت كتلة الشهيد ياسر عرفات، يوم الثالثاء، في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة  :جنين

وحصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات الذراع الطالبي لحركة فتح على  مقعدًا. 25بـ  األمريكيةالعربية 
د الكيالني، تحالف بين حركة فدا والجبهة الديمقراطية مقعدًا، فيما حصلت كتلة الشهيد أحم 25

لتحرير فلسطين، على ثالثة مقاعد، وكتلة الشهيد عمر النايف الذراع الطالبي للجبهة الشعبية على 
 مقعدان، وحصدت المبادرة الطالبية الذراع الطالبي لحركة المبادرة الوطنية على ثالثة مقاعد.

 أن إلى، مشيرا %47نسبة االقتراع بلغت  إني زيدان أبو زهري عل وقال رئيس الجامعة الدكتور
 شكاوى. أوعملية االقتراع سارت بهدوء وسالسة وشفافية دون تسجيل أي مخالفات 

 17/5/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
في دفع عملية  الدول العربيةو  للمشاركة مع مصر ونمستعد: بدعوة السيسي يرحب نتنياهو .22

 السالم
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن  ،د ب أ، عن 18/5/2016القدس العربي، لندن،  ذكرت

رّحـــب بـــدعوة الـــرئيس المصـــري عبـــد الفتـــاح السيســـي التـــي أطلقهـــا اليـــوم الثالثـــاء لـــدفع عمليـــة الســـالم 
 الفلسطينية اإلسرائيلية.
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ء إن إسرائيل مستعدة للعمل مع دول عربية وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثالثا
 من أجل التقّدم نحو إحراز تحقيق اتفاقية سالم مع الفلسطينيين.

اإلخبــــاري اإلســــرائيلي عــــن نتنيــــاهو قولــــه إنــــه يرّحــــب  اإللكترونــــيونقــــل موقــــع "تــــايمز أوف إســــرائيل" 
وم، أنـه يـرى "فرصـة بمالحظات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي أدلـى بهـا فـي كلمـة لـه اليـ

 حقيقية" لتحقيق اتفاقية سالم إسرائيلية فلسطينية.
وأكــد نتنيــاهو أن: "إســرائيل مســتعدة للمشــاركة مــع مصــر، ومــع الــدول العربيــة، فــي دفــع عمليــة الســالم 
واالســتقرار فــي المنطقــة"، مضــيفًا: "أقــّدر مــا يقــوم بــه الــرئيس السيســي، وأتشــجع مــن روح القيــادة التــي 

 يضًا بما يتعّلق بهذه القضية الهامة".يبديها، أ
رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية أعلــن "مباركتــه" كــالم الــرئيس ، أن 18/5/2016الســفير، بيــروت، ونشــرت 

المصري واستعداده "لبذل كل جهد من أجل تحقيق مستقبل من السالم واألمن بيننا وبين الفلسـطينيين 
ركة مـــع مصـــر ومـــع الـــدول العربيـــة األخـــرى لحـــث وشـــعوب المنطقـــة". وقـــال "إســـرائيل مســـتعدة للمشـــا

العملية السياسية والشعبية في المنطقة. وأنـا أقـدر جهـد الـرئيس السيسـي واسـتمد التشـجيع مـن الزعامـة 
 التي يبديها أيضا في هذا الشأن الهام".

بيان له  فيرحب،  أن نتنياهو، محمود محيى عن، 17/5/2016، اليوم السابع، مصر وأضافت
مسألة  فيلإلسرائيليين، والفلسطينيين للتقدم  المصريلسيسي قائال: "نرحب بنداء الرئيس بدعوة ا

هذا القضية. وقال بيان مكتب نتنياهو: "رحب نتنياهو بمالحظات الرئيس  فيالسالم" مشيدا بقيادته 
أنه  الثالثاء وقت سابق من يوم فيخطاب تم بثه مباشرة  فيعبد الفتاح السيسي، الذى قال  المصري

 فيقد تؤدى أيضا إلى تقارب  والتيفلسطينية  -يرى فرصة حقيقية لتحقيق اتفاقية سالم إسرائيلية 
 العالقات بين مصر والدولة اليهودية". 

 
 العالم العربي المعتدل ينتظر أن تمتد إليه يد إسرائيلية شجاعة: بدعوة السيسيهرتزوج يرحب  .23

زعـــيم المعارضـــة اإلســـرائيلي يتســـحاق  ، أند ب أ ، عـــن18/5/2016القـــدس العربـــي، لنـــدن، ذكـــرت 
هرتــزوج رّحــب بــدعوة الــرئيس المصــري عبــد الفتــاح السيســي التــي أطلقهــا اليــوم الثالثــاء لــدفع عمليــة 

 السالم الفلسطينية اإلسرائيلية. قائاًل إنه يظهر أن السالم ممكن.
ر:" إمكانيـة عمليـة تاريخيـة. مـن وقال هرتزوج: "أنا أرحب باإلعالن" مشيرًا إلـى أنـه إعـالن هـام ويظهـ

ال سنجد أنفسنا نفعل ذلك بعد الجنازة المقبلة. من المهم االستماع إلى  واجبنا فحصها بصورة جدية؛ وا 
 الرئيس المصري والنظر بجدية ومسؤولية إلى هذه الفرصة".
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رك هرتــزوج فــرد علــى خطــاب السيســي بــالقول: "إننــي أبــا، أن 18/5/2016الســفير، بيــروت، ونشــرت 
إعالن الرئيس المصري. هذا بالغ مثير يعبر عن فرص لعملية تاريخيـة، فيهـا العـالم العربـي المعتـدل 

 ينتظر أن تمتد إليه يد إسرائيلية شجاعة، قوية وواعية". 
 

 نتنياهو يقّدم عرضا  لليبرمان.. حقيبة الدفاع وتأييد إعدام "األسرى الفلسطينيين" .24
عبريــة العاشــرة، مســاء أمــس، أن رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين وكــاالت: ذكــرت القنــاة ال -القــدس 

نتنيـــاهو عـــرض علـــى زعـــيم حـــزب إســـرائيل بيتنـــا أفيغـــدور ليبرمـــان تـــولي حقيبـــة وزارة الـــدفاع، إاّل أّن 
 األخير رفض العرض.

وبحســـب القنـــاة العبرّيـــة، فـــإن نتنيـــاهو اجتمـــع ســـرا مـــع ليبرمـــان األســـبوع الماضـــي، ودعـــاه لالنضـــمام 
ئــــتالف الحكــــومي وتــــولي حقيبــــة الــــدفاع، وتعّهــــد لــــه بالموافقــــة علــــى تأييــــد قــــانون إعــــدام األســــرى لال

وأشـارت القنــاة إلــى  الفلسـطينيين المتــورطين بقتــل إسـرائيليين، غيــر أن ليبرمــان رفـض عــرض نتنيــاهو.
ّنـه أن تحركات نتنياهو األخيرة هدفها توسيع الحكومـة مـن خـالل المفاوضـات مـع اسـحق هيرتسـوغ، وأ

 حّفز ليبرمان من خالل تسليمه حقيبة الدفاع، بعد خالفات نتنياهو مع موشيه يعلون.
 18/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 " وتبحث إرسال وفد إلى القاهرة لمناقشتهايالسيستدرس مبادرة " "إسرائيل" .25

يس عبـــد كشـــفت وســـائل اإلعـــالم اإلســـرائيلية، أن إســـرائيل تـــدرس مبـــادرة الـــرئ: محمـــود محيـــى –كتـــب 
لعقد اتفاقية سالم، مضيفة أن تل أبيـب  والفلسطيني اإلسرائيليدعا فيه الطرفان  التيالفتاح السيسي، 

عــن زيــارة مرتقبــة  العبــريتبحــث حاليــا إرســال وفــد إلــى القــاهرة لمناقشــة المبــادرة. كمــا كشــف اإلعــالم 
لية زعـيم حـزب "العمـل" يتسـحاق بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة اإلسـرائي اإلسرائيليلرئيس الوزراء 

عبد الفتاح السيسي لمناقشة مبادرته،  المصريهيرتسوج، إلى القاهرة خالل الفترة المقبلة للقاء الرئيس 
 حال تشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية بينهما.  في

ى، إن ، عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المسـتو أـمسونقلت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية، مساء 
ــة المقبلــة للوقــوف أكثــر علــى  سياســيمصــدر  رفيــع المســتوى ســيتوجه إلــى القــاهرة خــالل األيــام القليل

، وللتمهيـد لزيــارة نتنيــاهو وهيرتسـوج. وأشــارت معــاريف إلـى أن زيــارة هيرتوســ  السيســيمبـادرة الــرئيس 
تــة إلــى أن هنــاك حــال تكــوين حكومــة وحــدة وطنيــة إســرائيلية بينهمــا، الف فــيونتنيــاهو ســتكون ممكنــة 

 االئتالف الحاكم بتل أبيب.  فيمفاوضات تجرى حاليا لمشاركة "المعارضة" 
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بــــ"الرائع" الـــذى دعـــا فيـــه إســـرائيل إلـــى اســـتئناف  السيســـيووصـــفت الصـــحيفة العبريـــة خطـــاب الـــرئيس 
مفاوضــات الســالم مـــع الفلســطينيين، مشـــيرة إلــى أن هـــذه الــدعوة قـــد تشــجع هيرتســـوج لالنضــمام إلـــى 

المفاوضات السياسية حول عملية السالم. واعتبرت الصحيفة، دعـوة  فيللمشاركة  الحكوميتالف االئ
واإلســرائيليين، فرصــة سياســية نــادرة  الفلســطينيينلعقــد مفاوضــات ســالم وتوقيــع اتفاقيــة بــين  السيســي

 للغاية لكال من نتنياهو وهيرتسوج لتكوين حكومة وحدة وطنية معا. 
ــــ ــــة ســــالم مــــع وأوضــــحت معــــاريف أن ترحي ــــدعوة السيســــي لعقــــد اتفاقي ــــوم ب ــــاهو وهيرتســــوج الي ب نتني

على غرار اتفاقية "كامب ديفيد" بين القاهرة وتل أبيب، مؤشـر قـوى إلعـداد حكومـة وحـدة  الفلسطينيين
 وطنية بينهما، ستمهد فيما بعد لسفرهما معا للقاهرة لمناقشة مبادرة الرئيس السيسي. 

 17/5/2016، اليوم السابع، مصر
 

 إسرائيل"ـ"أقوال السيسي هدفها تشكيل حكومة وحدة ب"المعسكر الصهيوني":  .21
فــي الوقــت الــذي يتزايــد فيــه تعنــت رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية، بنيــامين نتنيــاهو، تجــاه : بــالل ضــاهر

الفلسـطينيين ويـرفض أيـة مبـادرة، كالمبـادرة الفرنسـية، لتحريـك عمليـة سياسـية، قـرر الـرئيس المصــري، 
 لفتــاح السيســي، أن ثمــة فرصــة للســالم! لكــن قيــاديين فــي كتلــة "المعســكر الصــهيوني" قــالوا يــومعبــد ا

ــــيس  ــــاهو ورئ ــــة نتني ــــاء، إن أقــــوال السيســــي حــــول "فرصــــة الســــالم" هــــذه، هــــي جــــزء مــــن محاول الثالث
 المعارضة، يتسحاق هرتزوج، تشكيل حكومة وحدة بانضمام "المعسكر الصهيوني" لحكومة نتنياهو.

ع "يديعوت أحرونوت" عن القياديين في "المعسكر الصهيوني" قولهم إن "أقوال السيسي تبدو ونقل موق
منسقة ومتزامنة وموجهة من أجل الـربط بـين هرتـزوج ونتنيـاهو، مـن أجـل إظهـار مشـهد وكـأن السـالم 

 سيتقدم هنا. وهناك عالقة بين األمور وهي سخيفة بالطبع".
 17/5/2016، 48عرب 

 
 تهامات في "المعسكر الصهيوني" بعد لقاء هرتزوج بنتنياهوخالفات وتبادل ا .27

بنيامين نتنياهو، وزعيم "المعسـكر الصـهيوني"  بعد كشف لقاء رئيس الحكومة اإلسرائيلية: رامي حيدر
يتسحاك هرتزوج، والمفاوضات بينهما حول االنضمام للحكومة، نشبت خالفات كبيرة وتبادل اتهامات 

ذي يــرفض أغلــب أعضــائه مجــرد فكــرة الجلــوس مــع نتنيــاهو علــى طاولــة فــي المعســكر الصــهيوني، الــ
 واحدة.

حــــدى أقــــوى األعضــــاء فــــي المعســــكر الصــــهيوني، شــــيلي  واتهمــــت الرئيســــة الســــابقة لحــــزب العمــــل وا 
يحيمــــوفيتش، هرتــــزوج بتســــريب تســــجيالت لمكالماتــــه ليشــــن هجومــــه علــــى أعضــــاء الحــــزب القــــدامى 
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بضراوة لمنع االنضمام لالئتالف، األمر الذي تعتبره خيانة وأصحاب المناصب، وقالت إنها ستحارب 
وقالت يحيموفيتش لإلذاعة اإلسرائيلية العامة )ريشيت بيت(، يوم الثالثاء، إنه في حال  لثقة للناخبين.

وافق أعضاء حزب العمل على خطوة االنضمام للحكومة ضمن الشروط التي وضعها نتنياهو، والتي 
 بر هذه خيانة لناخبيهم ولقيمهم ومبادئهم.وصفتها بالمهينة، ستعت

 17/5/2016، 48عرب 
 

 برئ شرطي ا قتل فتى فلسطيني ا قبل عامينتاإلسرائيلية"  الشرطة"تحقيقات يديعوت أحرونوت:  .28
أعلــن قســم التحقيقــات فــي الشــرطة اإلســرائيلية، تبرئــة شــرطي إســرائيلي َقتــل : عــالء الريمــاوي - القــدس

 القدس قبل عامين، بداعي "عدم كفاية األدلة". فتى فلسطينًيا في مدينة
نوت، "أغلق قسم التحقيقات في الشرطة اإلسرائيلية، اليوم الثالثاء، ملف و عوت أحر يوقالت صحيفة يد

 ".2014التحقيق مع الشرطي اإلسرائيلي قاتل الفتى محمد سنقرط في مدينة القدس في العام 
قص أدلــة إدانــة الشــرطي"، مشــيرة أن "الشــرطة بعثــت وأضــافت الصــحيفة أن "إغــالق التحقيــق جــاء لــن

رســــالة لعائلــــة ســــنقرط، أبلغتهــــا أن الجنــــدي قــــام بــــإطالق النــــار نحــــو القســــم األســــفل البــــنهم، بحســــب 
 اإلجراءات المعتمده، لكن على ما يبدو أصابت النار القسم األعلى عن طريق الخطأ".

 17/5/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 بحرق عائلة الدوابشة تهممستوطن المال سراحتقرر إطالق  المركزية" ةمحكم"ال .29
قررت المحكمة المركزيـة فـي مدينـة اللـد، يـوم الثالثـاء، إطـالق سـراح قائـد تنظـيم "تمـرد" : بالل ضاهر

وجماعــة "شــبيبة الــتالل" االســتيطانية اإلرهابيــة، مئيــر إتينغــر، مــن االعتقــال اإلداري، بعــد أن اعتبرتــه 
 اليهودية في جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( هدفا مركزيا. الدائرة

نمـا  وأبلغ مندوبو الشاباك المحكمة بأنه ال توجد نية لدى الدائرة اليهودية لطلب تمديد اعتقال إتينغـر وا 
 فرض قيود عليه. وقررت المحكمة إطالق سراح إتينغر مطلع الشهر المقبل.

حــراق بيــت عائلــة دوابشــة. واعتقــل إتينغــر فــي إطــار التحقيــ ق فــي الجريمــة اإلرهابيــة فــي قريــة دومــا وا 
وترددت أنباء في حينه أن منفذي هذه الجريمة وغيرها من الجرائم اإلرهابية ضد الفلسطينيين، ارتكبها 

 إرهابيون يهود من تنظيم "تمرد" الذي يتزعمه إتينغر.  
 17/5/2016، 48عرب 
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 وطيدة بين الجنود والمستوطنين قةعال: هناك للقناة الثانيةتقرير  .31
تطـرق تقريـر بثتـه القنـاة العبريـة الثانيـة، مسـاء أمـس االثنـين، إلـى تعـاون  :ترجمة خاصة  -تل أبيب 

 المستوطنين مع جنود االحتالل والتأثير عليهم سياسيا وميدانيا ضد الفلسطينيين في الخليل.
للشـاب عبـد الفتـاح الشـريف منـذ أكثـر مـن شـهر،  وذكرت القنـاة أن عمليـة إعـدام الجنـدي اليئـور ازريـه

كشـــف عـــن حجـــم العالقـــة الوطيـــدة التـــي تـــربط المســـتوطنين بـــالجنود اإلســـرائيليين فـــي أكثـــر منـــاطق 
 االحتكاك مع الفلسطينيين، وهي مدينة الخليل.

وأظهـــر التقريـــر صـــورا لضـــباط وجنـــود إســـرائيليين يتنـــاولون وجبـــات الطعـــام فـــي منـــازل المســـتوطنين 
 ًة في منزل المتطرف باروخ مارزل.وخاص

ويقـول أحــد الضــباط أن مـارزل حــين يستضــيفهم لتنــاول الطعـام يشــرح لهــم وجهـات نظــره بشــأن بعــض 
القضــايا السياســية، ويقــول إن مهمــة الجــيش باألســاس تعتمــد علــى رســالة واحــدة قائمــة علــى ضــرورة 

 استخدام القوة في وجه "العدو"، في إشارة للفلسطينيين.
التقرير إلى أنـه تـم توجيـه سـؤال للجنـدي ازريـه خـالل التحقيـق معـه فيمـا إذا مـا كـان لـه عالقـة ويشير 

بــأي منظمــة يمينيــة متطرفــة، إال أنــه نفــى وأقــر بعالقتــه بــالمتطرف مــارزل الــذي قــال إنــه مثــل "والــده، 
 يدعوه كل يوم سبت لتناول الطعام معه وأنه رجل جيد".

يـديو ظهـر فيـه المتطـرف مـارزل بعيـدا عشـرات األمتـار القليلـة عـن وكانت القناة منذ أسابيع أظهـرت ف
 جثة الشهيد عبد الفتاح الشريف، أي أنه كان في مكان الحادثة التي تم إعدام الشهيد فيها.
 17/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 مخاوف إسرائيلية من شرط أمريكي يضر بصناعاتها العسكريةموقع "واال":  .36

عــد مباحثــات وســجاالت بــين مســؤولين إســرائيليين وأمــريكيين، قــررت اإلدارة األمريكيــة، ب: رامــي حيــدر
مليـار دوالر سـنوًيا، رغـم أن  3.2على ما يبدو، عدم زيادة حجـم المعونـات العسـكرية إلسـرائيل البالغـة 
 إسرائيل طالبت برفع المعونات ألربع مليار دوالر سنوًيا على األقل.

رائيل تخشى من تضرر قطاع الصناعات العسـكرية واألمنيـة فـي حـال عـدم وكشف موقع "واال" إن إس
يــران ونيــة دول خليجيــة شــراء أســلحة  زيــادة المعونــات، وتــزعم أن االتفــاق النــووي بــين الــدول الكبــرى وا 
أمريكية متطورة، يفرض عليها زيادة قوتها األمنية والعسكرية، وتدعي أن سباق تسلح يجتاح المنطقة، 

يران.  ولمنعه، طال  بت إسرائيل بعدم بيع أسلحة متطورة للدول العربية وا 
وتتخـــوف إســـرائيل كـــذلك، بحســـب الموقـــع، مـــن وضـــع شـــرط أمريكـــي يـــنص علـــى عـــدم الســـماح لهـــا 
بتخصيص مبلغ ثالثة مليارات شيكل، من المعونات المخصصة لها، لشراء أسلحة ومنظومـات قتاليـة 
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ائيلية، واسـتبدالها بأسـلحة أمريكيـة الصـنع، األمـر الـذي وأخرى دفاعية من الصـناعات العسـكرية اإلسـر 
يهــدد قطــاع الصــناعة العســكرية واألمنيــة فــي حــال عــدم زيــادة حجــم المعونــات، وينــذر كــذلك بتقلــيص 

 ميزانية وزارة األمن اإلسرائيلية.
 17/5/2016، 48عرب 

 
 يحافظ على قوته وانهيار المعارضة "الليكود"استطالعات:  .32

أظهــر اسـتطالعا رأي نشــرتهما صــحيفة معـاريف العبريــة، صــباح اليــوم، أن : خاصــة مـةترج -هللا رام 
حزب الليكود ال زال يحافظ على بقائه كقوة أولى فـي إسـرائيل بـالرغم مـن تراجـع التأييـد لـه فـي أوسـاط 

 اإلسرائيليين.
لمعســــكر وبحســـب االســــتطالع األول الــــذي نشــــرته الصـــحيفة نقــــال عــــن القنــــاة العبريـــة الثانيــــة، فــــإن ا

الصهيوني تراجعت حظوظـه فـي المنافسـة مـع تقـدم لحـزب "هنـاك مسـتقبل" الـذي يتزعمـه يـائير البيـد، 
مقعــدا  17حيــث مــن المتوقــع أن يحصــل ائــتالف "المعســكر" المكــون مــن حزبــي العمــل وكاديمــا علــى 

قـد يحصـل حصل عليها في االنتخابات األخيرة. فيما أظهـر اسـتطالع القنـاة العاشـرة أنـه  24بدال من 
 مقعدا فقط. 13على 

مقعـدا، فيمـا أشـار  27ويشير استطالع القنـاة الثانيـة، إلـى أن حـزب الليكـود سـيحقق النسـبة األعلـى بــ 
حصــدها فــي االنتخابــات الماضــية. حيــث  30مقعــدا بــدال مــن  25اســتطالع العاشــرة إلــى أنــه سيحصــد 

حــزاب األخــرى ليكــون مركــز قــوة يظهــر االســتطالعين إلــى أن الحــزب ســيبقى األقــوى فــي مواجهــة األ
األحـزاب اليمينيـة التـي يسـتطيع مجــددا مـن خاللهـا تشـكيل حكومـة يمينيــة خالصـة كمـا هـو الحـال فــي 

 االنتخابات األخيرة.
مقعـدا فـي اسـتطالع القنـاة  18، مقابـل 20وتقدم حزب هناك مسـتقبل فـي اسـتطالع القنـاة العاشـرة إلـى 

 14النتخابات األخيرة، فيما حقق حزب البيـت اليهـودي تقـدما بــ حصل عليها في ا 11الثانية بدال من 
حصـل عليهـا  8مقاعد وفق استطالع القنـاة الثانيـة بـدال مـن  10مقعدا وفق استطالع القناة العاشرة، و

 مسبقا.
مقعــدا، فيمــا ذكــر  11ووفقــا لالســتطالع الخــاص بالقنــاة العاشــرة فــإن حــزب إســرائيل بيتنــا قــد يحصــد 

حصل عليهـا فـي االنتخابـات األخيـرة. بينمـا  6مقاعد بدال من  9ة الثانية أنه قد يحصد استطالع القنا
ـــون فسيحصـــل علـــى  ـــا موشـــيه كحل مقاعـــد وفـــق اســـتطالع  6حـــزب "كلنـــا" بزعامـــة وزيـــر الماليـــة حالي

 وفق استطالع الثانية. 7العاشرة، و
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مقعـــدا، فيمـــا  13تركة ستحصـــد وأظهـــر اســـتطالعا القنـــاتين الثانيـــة والعاشـــرة أن القائمـــة العربيـــة المشـــ
 مقاعد فقط. 6إلى  7تراوحت أحزاب "يهودات هتوراة" و "شاس" و "ميرتس" في مكانهما السابق من 

فــي حــزب  1وبحســب القنــاة العاشــرة، فــإن وزيــر الجــيش الحــالي موشــيه يعلــون قــد يتحــول إلــى الــرقم 
علــــون وانضــــمامه ألحــــزاب أخــــرى الليكــــود بــــدال مــــن رئــــيس الــــوزراء بنيــــامين نتنيــــاهو. إال أن خــــروج ي

 سيضاعف من نصيبها وحظوظها.
ـــى أن  ـــاة الثانيـــة إل مـــن اإلســـرائيليين يرفضـــون تشـــكيل حكومـــة "وحـــدة  %52فيمـــا ذكـــر اســـتطالع القن

 يؤيدون انضمام المعسكر الصهيوني. %24وطنية"، وأن 
 17/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
أبريل نيسان/ لشهر " حالة معابر قطاع غزة"من سلسلة  ا  جديد ا  يصدر تقرير  "المركز الفلسطيني" .33

2016 
الشهرية،  أصدر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان تقريرًا جديدًا من سلسلة "حالة معابر قطاع غزة"

.  يكشف 2016أبريل نيسان/ يتناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خالل شهر 
الحصار على قطاع غزة، ويؤكد أن الحصار  إجراءاتحول تخفيف  ائيليةاإلسر التقرير زيف المزاعم 

ازداد حدة خالل الفترة التي يغطيها التقرير، حيث انخفضت كميات الواردات بشكل كبير، واستمر 
"المسموح لها  "من الفئات المحدودة األشخاصحظر الصادرات بشكل شبه كلي، وتراجع عدد 

حانون "ايرز".  ويؤكد التقرير أن ادعاءات السلطات المحتلة حول بمغادرة القطاع عبر معبر بيت 
تخفيف الحصار تهدف إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبواًل على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد 

 القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
 17/5/2016، نساناإل المركز الفلسطيني لحقوق 

 
 الحديدية تحولت إلى أفران مع موجة الحر المعتقلأسرى عتصيون: غرف  .34

رام هللا: قالت محامية نادي األسير الفلسطيني جاكلين فرارجة إن أسرى معتقل عتصيون يعيشون 
 أوضاعًا مأساوية في المعتقل جراء موجة الحر التي تضرب البالد. ونقلت عنهم خالل زيارتها القول
إن غرف المعتقل تحولت إلى أفران كونها غرفا حديدية متالصقة وال منافذ فيها للهواء باستثناء فتحة 
صغيرة مغلقة بشبك حديدي، عالوة على أن األسرى ال يستطيعون االستحمام، فالمياه لونها أصفر 

 ورائحتها كريهة.
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مد مسالمة للتنكيل وفي سياق متصل تعرض أسيران من بيت لحم وهما محمود المسالمة ومح
جنديًا محتال اعتدوا عليهما  12والضرب المبرح أثناء اعتقالهما. وأوضحا للمحامية أن أكثر من 

لقاؤهما على األرض ورجمهما بالحجارة. كما حرما من الطعام  بالضرب بعد أن تم تقييدهما وا 
 والشراب حتى اليوم التالي.

 الحالي. مايو/ أيار 11تقال في تاريخ يذكر أن األسيرين اعُ 
 18/5/2016، لندن، القدس العربي

 
 نادي األسير: نقل األسير مفارجة المضرب عن الطعام إلى مستشفى "سوروكا" .35

نقلت إدارة سجون االحتالل األسير أديب مفارجة من سجن ايشل إلى مستشفى سوروكا وذلك بعد 
ضد اعتقاله اإلداري. وأوضح يومًا  46تدهور طرأ على وضعه الصحي جراء إضرابه المتواصل منذ 

 نادي األسير في بيان له أن عملية نقل مفارجة جاءت بعد زيارته أمس.
ويرفض األسير تناول المدّعمات، علمًا أن وضعه الصحي كان قد تدهور قبل عدة أيام وفقد القدرة 

األسير مفارجة  على الكالم ليوم واحد لشّدة اآلالم في صدره ومعدته، إضافة إلى إصابته بتقيؤ الدم.
وليس لها نافذة وال تدخلها أشعة الشمس وال تحتوي على مرحاض ومغسلة ، معزول في غرفة منفردة

وأغراض شخصية، كما تنتشر فيها الحشرات، فيما يتم نقله إلى المرحاض مرتين في اليوم فقط وينام 
 قوبل بالرفض.على فراش رفيع يسبب له آالمًا في الظهر وكان قد طلب تغييره ولكن ذلك 

ونقلت المحامية عن مفارجة القول إن سجاني االحتالل صادروا مصحفًا كان بحوزته خالل األسبوع 
 الماضي وأعادوه، كما أنهم يقومون بإيقاظه يوميًا عند منتصف الليل بذريعة التفتيش.

 18/5/2016، لندن، القدس العربي
 

 "ناسا"دى سفراء للعلوم ل فلسطينيا   مبتكرا   16"الجزيرة":  .31
طالبا وطالبة من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة بجائزة الريادة العلمية  16فاز 

، وأعلنت مؤسسة النيزك للتعليم المساند منح الفائزين درجة 2015والتكنولوجية الفلسطينية الشابة لعام 
 سفير لتمثيل فلسطين في وكالة الفضاء األميركية )ناسا(.

الطالب عالء أبو سالمة من مدينة البيرة، إلى جانب مبتكرين فلسطينيين آخرين، درجة سفير  ونال
 أغسطس المقبل. /لتمثيل فلسطين في رحلة تعليمية لوكالة ناسا في آب

جاء ذلك تكريما لمشروعه الخاص بتوظيف أشعة الليزر في فحص الخصائص الفيزيائية والكيميائية 
 ضوء كالماء والكلور والزيوت بإمكانات ووقت وجهد أقل من ذي قبل.ونقاء المواد المنفذة لل
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إن مشروعه سيفيد في المسابح التي يتم  -الفائز بالجائزة األولى في برنام  الريادة-ويقول عالء 
وضع مادة الكلور فيها بنسب عشوائية، موضحا أن فحص النسبة سيكون سهال؛ إذ سيقدم نتائ  

ة فقط، في حين أن تحليل المختبرات أو التحليل الكيميائي أو التحليل ثاني 28التحليل في غضون 
 باألحماض يتطلب وقتا أكبر وتكلفة أعلى.

طالبا وطالبة من ثماني محافظات بالضفة وغزة والقدس المحتلة في  64مشروعا لـ 53وشارك 
القدس ووزارتي التعليم  المعرض السنوي لمؤسسة النيزك للتعليم المساند برعاية القنصلية األميركية في

 واالتصاالت الفلسطينيتين ومؤسسات محلية.
 18/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 أول متحف وطني في الضفة الغربية بافتتاحالفلسطينيون يحتفلون  .37

يشهد الفلسطينيون األربعاء افتتاح مبنى أول متحف وطني فلسطيني استغرق  :د ب أ -بيرزيت
 امًا.ع 20إعداده ما يقرب من 

مليون دوالر، الرئيس  28ومن المقرر أن يحضر حفل االفتتاح الرسمي للمشروع، البالغ تكلفته 
 الفلسطيني محمود عباس.

ويقع المتحف، الذي ال يضّم بين جنباته أي معروضات حتى اآلن، على تّلة في بلدة بير زيت 
نوعًا  69، ويضم حديقة تضم بالضفة الغربية، على مسافة سبعة كيلومترات إلى الشمال من رام هللا

 مختلفًا من النباتات المحلية وغير المحلية.
وقال رئيس فرق العمل بالمتحف عمر القطان إن المتحف، وهو مؤسسة مستقلة مبنية على أرض 
تبّرعت بها جامعة بيرزيت، ومّولته في معظمه مؤسسة التعاون، وهي مؤسسة خيرية فلسطينية غير 

 افة والتاريخ الفلسطيني من خالل تقديم العناصر التي تحكي تلك القصص.ربحية، سيعّزز الثق
 17/5/2016، لندن، القدس العربي

 
 عقارات في "الشيخ جرّاح" بالقدس ثالثةمحكمة إسرائيلية تقّر إخالء  .38

أقّرت "محكمة الصلح اإلسرائيلّية" في القدس، يوم الثالثاء، إخالء ثالثة عقارات سكنّية في  :القدس
الشيخ جّراح، وطرد سّكانها منها، باّدعاء أنها مملوكة ليهود، لكّن السّكان العرب سكنوها قبل  حيّ 
 .67عام 
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واّدعت سلطات االحتالل أن العقارات الثالثة اشترتها عائلة يهودّية قدمت من سوريا في ثالثينّيات 
ارس أمالك الغائبين" الذي قام القرن الماضي، ثم أغلقتها بعد أن غادرت البالد، ثم أدار العقارات "ح

 بتأجيرها لفلسطينيين.
 17/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 " تحضيرا  إلقامة حديقة قومية يهوديةالصوانةالقدس: هدم منزلين في " .39

القدس: أقدمت بلدية القدس الغربية، فجر أمس، على هدم منزلين في حي الصوانة في القدس 
 لبناء غير المرخص.الشرقية المحتلة بادعاء ا

وتخطط سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلقامة حديقة قومية يهودية على األرض التي كان المنزالن 
 مقامين عليها.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة وطواقم بلدية القدس الغربية إلى حي الصوانة قبل أن تقدم على هدم 
 منزلي عارف التوتنجي ومازن غانم.

فردا على إخالء المنزل  16أن قوات االحتالل أجبرت بالقوة عائلته المكونة من  ولفت التوتنجي إلى
 عاما. 18دون السماح بإخراج األثاث من المنزل المقام منذ أكثر من 

وأشار إلى أن عشرات أفراد الشرطة أخرجوا العائلة من المنزل قبل الشروع في عملية الهدم باستخدام 
على مدى سنوات طويلة صراعا مع السلطات اإلسرائيلية في المحاكم وخاض التوتنجي  معدات ثقيلة.

 التي بدورها حكمت لصالح السلطات اإلسرائيلية.
 18/5/2016، رام هللا، األيام

 
 جراء الحصار الذي فرضه عليهم النظام السوريجحيم فيه  الحياةهاربة من مخيم "اليرموك":  .41

عانى منه سكان مخيم  اتها وسائل اإلعالم عمّ القصص التي تداول: إردال تورك أوغلو -هطاي
اليرموك جنوبي دمشق، جراء الحصار الذي فرضه عليهم النظام السوري، ليست إال غيضا من 

عاما(، إحدى ساكنات المخيم التي تمكنت قبل  30فيض ما حدث بالفعل، كما تقول رقية عبد هللا )
 أشهر من القدوم إلى تركيا. خمسة

ل، مقتطفات من معاناتها هي وأبنائها خالل وجودهم في المخيم، ومن مشاهداتها حكت رقية لألناضو 
المؤلمة، والتأثير الذي تركه عليها الجوع الطويل، حتى أنها لم تتمكن من تناول الطعام في بداية 

 قدومها إلى تركيا.
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نيها وابنتها ، لتبدأ معها أصعب صفحات حياتها مع اب2013، في رمضان اليرموكبدأت معاناة مخيم 
 المعاقة، والتي مألتها معاناة طويلة مع الجوع، ومحاولة تجنب خطر القصف المتواصل.

تقول رقية إنها في بداية الحصار كانت تذهب إلى المنازل التي تركها أصحابها بحثا عن كسرات 
إال أن هذه الخبز، حيث كانت تجمعها وتزيل العفن من عليها، وتدهنها بالزعتر وتطعمها ألطفالها، 

الكسرات نفدت بعد فترة، ولجأت بعد ذلك إلى "شوربة الماء"، حيث كانت تضع البهارات على الماء 
 الساخن، وتشرب منه هي وأطفالها.

ومع اشتداد الحصار لم يتبق ما يمكن أكله في المخيم، وحتى لو امتلكت ماال ما كنت لتجد شيئا 
الكرتون واألوراق، وآخرون يبحثون في القمامة دون جدوى ، وبدأت رقية تشاهد أطفاال يأكلون هتشتري
يؤكل، ولجأ كثير من األهالي إلى تناول األعشاب التي كان بعضها ساما، ما أدى إلى  شيءعن 

 حاالت وفاة كما تقول رقية.
ومن أكثر المشاهد التي أثرت على رقية، رؤيتها مجموعة من األهالي تقوم بسلخ جلد قطة استعدادا 

لحمها، وتقول رقية عن ذلك، إذا كان الجميع سمع بالفتوى التي صدرت بإمكانية لجوء من هم ألكل 
 تحت الحصار ألكل لحوم القطط، فإنها قد شاهدت بعينيها ذلك يحدث.

ورغم تعرض مخيم اليرموك للقصف، فإن األهالي لم يعودوا يبالون به، إذ أصبح همهم األكبر 
ويبقيهم على قيد الحياة، وتحكي رقية عن مشاهدتها ألشخاص  العثور على ما يسدون به رمقهم،

 يسقطون فجأة ميتين في الشارع، وقد باتوا جلدا على عظم.
وبخصوص المساعدات اإلنسانية التي دخلت إلى المخيم، تقول رقية إن قوات النظام كانت تستولي 

مخيم تباع بالمال وال توزع، على معظم المساعدات، في حين كانت المساعدات القليلة التي دخلت ال
ألف ليرة )الدوالر  100ألف ليرة سورية ثم أصبحت تباع بـ  50حيث كانت عبوة المساعدات تباع بـ 

آالف ليرة  سبعةليرة سورية حاليا(، وتشير رقية أنها اشترت عبوة حليب البنتها بـ 630يعادل نحو 
 سورية.

طفل  100من األرقام التي أُعلنت، فقد أُعلن عن وفاة وتؤكد رقية أن عدد من ماتوا في اليرموك أكثر 
أكثر من ذلك بكثير، إذ باإلضافة إلى الجوع فقد  إن الرقمبسبب الجوع في المخيم، إال أن رقية تقول 

مات كثير من األطفال بسبب نقص السكر، موضحة أنها رأت بنفسها كثيرا من األطفال الذين ماتوا 
 لهذا السبب في المستشفيات.

 17/5/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 غارة 16بـ  لالجئين الفلسطينيين"خان الشيح" مخيم ستهداف سورية: ا .46
قال مكتب اإلعالم الموحد في الغوطة الغربية إن الطيران الحربي السوري والروسي استهدف مخيم 

داخل المخيم على الشارع إحداها استهدفت  ،الشيح الفلسطيني بست عشرة غارة أمس الثالثاءخان 
اآلخرون. كما قتل وجرح آخرون  راكبا قتل منهم ستة ركاب وأصيب 12العام حافلة ركاب تحمل 

جراء قصف مدفعي استهدف منازل المدنيين بينهم أطفال ونساء في حين عمل فريق الدفاع المدني 
سعافهم إلى النقاط الطبية. في المخيم على إخالء  الجرحى وا 

الشيح أكبر مخيمات الفلسطينيين في الغوطة الغربية سبق أن تعرض لقصف من قبل ومخيم خان 
 قوات النظام أدى لنزوح عدد كبير من سكانه.

 18/5/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 بيل رمضانالمعسكر التطوعي "األقصى أوال" قُ تنظم الحركة اإلسالمية  .42
من خالل جمعية األقصى  -ع الجنوبيالقطا-نظمت الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني 

لرعاية األوقاف والمقدسات اإلسالمية ومؤسسة القلم األكاديمية، معسكر عمل تطوعي تحت اسم 
 "القدس أوال".

ونظم المعسكر السبت الماضي للسنة السابعة على التوالي استعدادا الستقبال شهر رمضان، حيث 
نصرة المسجد األقصى المبارك وخدمته من مختلف المناطق في الداخل  لبى اآلالف نداء

 الشيخ حماد أبو دعابس. -القطاع الجنوبي-الفلسطيني، على رأسهم رئيس الحركة اإلسالمية 
ومن بين األعمال التي قام بها المشاركون أعمال صيانة ونظافة وترتيب في قبة الصخرة والمسجد 

 مصلى المرواني ومكتبات المسجد األقصى ومراحيضه.القبلي واألقصى القديم وال
 17/5/2016. نت، الدوحة، الجزيرة

 
 تشييع جثماني الشهيدين أبو طير وعويسات .43

 16عاما( ومعتز عويسات ) 51ع أهالي القدس المحتلة جثماني الشهيدين فدوى أبو طير )رام هللا: شي  
ب مدينة القدس المحتلة. وتسلمت عائلة الشهيدة ي أم طوبا وجبل المكبر جنو ي قريتَ عاما( إلى مقبرتَ 

مارس الماضي داخل البلدة / أبو طير جثمانها بعد قرابة شهرين من االحتجاز منذ إعدامها في آذار
 القديمة في القدس المحتلة بحجة االشتباه بتنفيذ عملية طعن.
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سجد قرية أم طوبا إلى وشارك قرابة الثمانين شخصا في الصالة على جثمان الشهيدة أبو طير في م
أن ووريت الثرى وسط وجود عسكري إسرائيلي مكثف. وكانت شروط االحتالل لتسليم جثمان الشهيدة 

 والدفن فجرًا ومنع التصوير. شيكلألف  20هي تحديد عدد المشيعين، ودفع كفالة مالية بقيمة 
كر سيساعد في وقال محامي مؤسسة الضمير محمد محمود إن دفن الجثمانين دون أحداث تذ

استمرار تسليم الجثامين المحتجزة قبيل شهر رمضان مطلع الشهر المقبل وفق توصية المحكمة العليا 
اإلسرائيلية. وأضاف أن احتجاز الجثامين كان له أثر على وضعية الجثمان وحالته ولكنهما دفنا في 

 النهاية بشكل الئق.
 18/5/2016، لندن، القدس العربي

 
 سم: "منظمة التحرير الفلسطينية" أسقطت حق العودةعبد الستار قا .44

رأى األكاديمي الفلسطيني عبد الستار قاسم، أن "ذكرى النكبة تحولت إلى : سليم تايه -نابلس 
موضة موسمية، تجري في مثل هذا الوقت من كل عام، من باب اإلعالم والدعاية السياسية للقيادات 

 لتي ألغت حق العودة".الفلسطينية التي اعترفت بإسرائيل، وا
وقال قاسم، "إن الذين يدعون في الضفة الغربية إلى هذه الفعاليات، هم أنفسهم الذين اعترفوا 
بإسرائيل، وأسقطوا حق العودة باعترافهم هذا، وبالتالي ال أحد يصدقهم وال أحد يستجيب لدعواتهم"، 

 حسب قوله.
أن "منظمة التحرير الفلسطينية" أسقطت حق  واعتبر المحلل السياسي، خالل حديث مع "قدس برس"،

 .1988العودة عندما قررت االعتراف بإسرائيل في عام 
وأشار إلى أن االحتالل "نجح في تدويل ما يسمى بالمحرقة، ولكن فشل الفلسطينيون في تدويل 

تكترث  قضيتهم، ألنه ال يوجد نشاط على مستوى العالم"، مضيفا "حتى وسائل اإلعالم الفلسطينية ال
 أيضا بحق العودة والذي من المفروض أن يكون حدثا عالميا"، كما قال.

وشدد المحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة "النجاح الوطنية" بنابلس، على أن "النكبة ستبقى 
ة مستمرة إلى أن يتم إسقاط اتفاق أوسلو والقيادة الفلسطينية التي ترعاها، فما دامت هذه القيادة باقي

 لن يكون هناك خير للشعب الفلسطيني".
 17/5/2016قدس برس، 
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 العربية للتراجع عن قرارها بفصل موظفي غزةقناة الفلسطينيين" يدعو  "منتدى اإلعالميين .45
أعرب "منتدى اإلعالميين الفلسطينيين" عن استنكاره ورفضه لقيام قناة : عبد الغني الشامي -غزة 

 وظفيها في قطاع غزة، مطالًبا إدارة القناة بالتراجع عن هذا اإلجراء."العربية" اإلخبارية بفصل م
واعتبر المنتدى في بيان له يوم الثالثاء، هذا القرار بأنه قرار "مدان تعسفي وجائر، ويمس بشكل 

 مباشر المستقبل الوظيفي للزمالء المفصولين".
عادة الزمالء ودعا المنتدى، إدارة قناة "العربية"، للتراجع الفوري عن قر   ارها وتصحيح الخطأ، وا 

 الصحفيين المفصولين إلى عملهم.
كما ودعا النائب العام في غزة إلى العمل على إعادة فتح مكتب "العربية"، وفقا للقانون والعمل 

 المهني السليم.
وطالب بوقوف الجسم الصحفي الفلسطيني، من نقابات ومؤسسات وأطر وكتل وصحفيين، مع 

 ندتهم لحين الحصول على حقهم المشروع بالعودة لعملهم بشكل طبيعي.زمالئهم ومسا
 17/5/2016قدس برس، 

 
 مستوطنون إسرائيليون يالحقون مركبات فلسطينية ويهددون ركابها بالقتل .41

كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عن قيام مستوطنين : محمد منى، سليم تايه -الناصرة 
 سطينية في الضفة الغربية، وتهديد ركابها بالقتل .إسرائيليين بمالحقة مركبات فل

وقالت القناة العبرية السابعة، يوم الثالثاء، إن اثنْين من المستوطنين من مستوطنة "افرات" قرب بيت 
لحم )جنوب القدس المحتلة(، وهما في العشرينات من العمر، كانا يستقالن دراجة نارية، قاما بتوقيف 

 طينيين تحت تهديد السالح، وصوبا مسدسا باتجاه رأس أحد الركاب.سيارة تقل مواطنين فلس
وأضافت أنه أثناء ذلك وصلت حافلة تقل عماال فلسطينيا، فقاما بتوقيفها، وصوب أحدهم مسدسا 

 من أجل حياتك". باتجاه رأس عامل فلسطيني وقال له "صلّ  
الماضي، ووصل أمس أحد الفلسطينيين وأشارت القناة العبرية، إلى أن هذا الحادث وقع يوم األربعاء 

 إلى مقر شرطة االحتالل في مدينة الخليل، وقدم شكوى للشرطة.
وذكرت القناة، أن الشرطة ألقت القبض على المستوطنْين اللذْين ادعيا أن المسدس غير حقيقي، وأنه 

 لعبة مصنوعة من البالستيك.
مى محكمة "الصلح" في القدس المحتلة، حيث تم عرض المستوطنْين المعتقلْين على ما يس إنهوقالت 

 جرى تمديد اعتقالهما.
 17/5/2016قدس برس، 
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 "ميونيخ: حكاية فلسطينية" بمهرجان كان الفيلم الفلسطيني .47

شهد مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته التاسعة والستين، عرضا لمقطع من ": األناضول"
ة فلسطينية"، وذلك رغم طلب اللوبي اليهودي في فرنسا منع الفيلم الوثائقي الفلسطيني "ميونخ: حكاي

 عرضه في المهرجان.
ويحكي الفيلم قصة احتجاز رهائن إسرائيليين، جرت في دورة األلعاب األولمبية في ميونيخ عام 

، لكن هذه المرة من وجهة نظر عربية، خصوصا أن مخرجه نصري حجاج كان من أصدقاء 1972
 ين الذين شاركوا في عملية احتجاز الرهائن، وقتل خاللها.الطفولة ألحد الفدائي

وكان رئيس مجلس ممثلي المنظمات اليهودية في فرنسا روجر كوكيرمان، بعث برسالة إلى مدير 
المهرجان بيبر ليسكور، ووزيرة الثقافة الفرنسية أودري أزوالي، عبر خاللها عن قلقه من نية إدارة 

 والتروي  له. المهرجان عرض الفيلم المذكور
وادعى كوكيرمان أن "الفيلم يظهر محتجزي اإلسرائيليين على أنهم مناضلين من أجل الحرية"، 

 مضيفا أن عرضه سيكون "فضيحة".
 17/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 يعادل زيارة السادات للقدس "إسرائيل"ـلعماد جاد: خطاب السيسي  .48

السيسي التي  عبد الفتاحإن مبادرة الرئيس  جاد،عماد  النواب،قال عضو مجلس : بسام رمضان
أطلقها، الثالثاء، إلتمام عملية السالم في فلسطين شيء إيجابي يجب التمسك به وتنفيذه، مؤكدا أن 

وأضاف  يعادل زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات للقدس. "إسرائيلـ"خطاب السيسي الموجه ل
مية لميس الحديدي في برنام  "هنا العاصمة" المذاع على قناة "جاد"، في مداخلة هاتفية مع اإلعال

"سي بي سي"، أن الرئيس السيسي وجه حديثه اليوم للشعب اإلسرائيلي عندما طلب من حكومتهم 
وأشار "جاد" إلى أنه يخشى أن تضيع حماس فرصة  إذاعة خطابه على وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.

 طرتها على غزة.هذه المبادرة خوفا من فقدان سي
 18/5/2016، المصري اليوم، القاهرة
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السيسي األكثر تواصال  مع نتنياهو وتل أبيب نفّذت عمليات عسكرّية داخل : مصادر إسرائيلّية .49
  مصر
كشف ألون بن دافيد، معلق الشؤون العسكرّية في القناة العاشرة بالتلفزيون  زهير أندراوس: - الناصرة

قاب عن أّن الدولة العبرّية قامت بتنفيذ أعماٍل عسكرّية في قلب مصر، الفتًا اإلسرائيلّي، كشف الن
إلى أّنها كانت عمليات سرّية للغاية، ولم ُيوضح الُمحلل فيما إذا كانت هذه العمليات بالتنسيق مع 
السلطات المصرّية، وفيما إذا كان الرئيس المصرّي، عبد الفتّاح السيسي، على علم بها، خصوًصا 

ّن العالقات بين تل أبيب والقاهرة تُمّر في شهر عسٍل، وأّن التنسيق األمنّي والعسكرّي بينهما وصل وأ
 إلى ذروته في اآلونة األخيرة.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلّي، كشف األسبوع الماضي )في العاشر من مايو 
بإرسال قوات عسكرية إلى مصر إبان اقتحام الجاري(، كشف النقاب عن أّن تل أبيب هددت القاهرة 

 .2011يناير  25سفارتها بعد شهور من اندالع ثورة 
وحظي نتنياهو، بمديح وثناء كبيرين من الرئيس السيسي، وذلك في الوقت الذي تتهمه فيه الكثير من 

يمينية النخب الصهيونية بالفشل، وتهديد مصالح تل أبيب. فقد كشف موقع صحيفة "مكور ريشون" ال
النقاب عن أّن السيسي يتمّلق قادة التنظيمات اليهودية األمريكية بكيله الثناء والتعبير عن إعجابه 

 بشخصية نتنياهو وقدراته القيادية.
وقال مراسل الصحيفة، تسفيكا كالين، إّن قادة "لجنة رؤساء" المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة 

هم مؤخًرا، على هامش اجتماع نظمته اللجنة في القدس المحتلة، بأّن أبلغوا نتنياهو خالل لقائهم ب
السيسي أبلغهم خالل لقائه بهم في القاهرة بأّن نتنياهو قائد ذو قدرات قيادية عظيمة، وهذه القدرات ال 
تؤهله فقط لقيادة دولته وشعبه، بل إنها كفيلة بأن تضمن تطور المنطقة وتقدم العالم بأسره، على حّد 

 بيره. تع
ويدل اإلطراء الذي خلعه السيسي على نتنياهو، على أّن إقدام الوزير اإلسرائيلي يوفال شطاينتس 
على فضح األسباب الحقيقية وراء قيام مصر بتدمير األنفاق بين غزة وسيناء عندما أّكد أّن هذه 

 إسرائيل. الخطوة جاءت بناًء على طلب إسرائيل، لم تؤثر على موقف النظام في القاهرة من
وكانت قيادات األجهزة األمنية اإلسرائيلية قد صّبت جام غضبها على شطاينتس، واتهمته بتهديد 
مصالح إسرائيل، ألّن فضحه موقف السيسي يمكن أْن يدفع القاهرة لوقف تعاونها االستراتيجي مع تل 

 أبيب. الشخصي.
لى صحة ما ورد في التقرير الذي وتدلل االنطباعات ذات الطابع الشخصي للسيسي عن نتنياهو، ع

اإلخبارّي حيث أّكد، نقاًل عن مصادر سياسّية  WALLA واال نشره الصحفي أمير تيفون في موقع
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إسرائيلّية رفيعة جًدا، أّن السيسي هو أكثر المسؤولين األجانب الذين يتواصلون سرًّا عبر الهاتف مع 
ث خالل االتصاالت باللغة العربية، في حين نتنياهو. وأوضح تيفون في تقريره أّن السيسي يتحد

 يتحدث نتنياهو باللغة اإلنجليزية، ويقوم مترجم بترجمة الكالم بينهما. 
 17/5/2016، رأي اليوم، لندن

 
 تُّدمر منازل قادة حماس "إسرائيل"استمتع عندما كانت : السيسي بن كاسبيت .51

ة معاريف بن كاسبيت النقاب عن أّن كشف المعلق الُمخضرم من صحيف أندراوس: زهير -الناصرة 
ُتدّمر بيت كل قائد في حماس أثناء الحرب األخيرة  "إسرائيل"الرئيس السيسي استمتع عندما كانت 

 وهذا ما جعله يرفض التوسط لوقف الحرب، على حّد تعبيره.
 17/5/2016، رأي اليوم، لندن

 
 ه السيسي في مبادرتهملحوظات على ما قاله وما لم يقل ":هافينغتون بوست عربي" .56

على غير توقع، حول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حفل : وكاالت، الهافينغتون بوست عربي
افتتاح محطة كهرباء في صعيد مصر إلى مناسبة إلطالق مبادرة مفاجئة لتسوية الصراع اإلسرائيلي 

رائيلي ورئيس السلطة الفلسطيني، وهي المبادرة التي سرعان ما رحب بها رئيس الوزراء اإلس
الفلسطينية، ولكنها خلفت كثيرا من التساؤالت حول حقيقة مضمونها وعما إذا كانت جزءا من اتفاق 

 سري يتم اإلفصاح عنه تباعا.
دقائق منها فقط في الشأن  8دقيقة، تحدث في  22بلغة األرقام، استغرق خطاب الرئيس السيسي 

 همية تحقيق السالم بين إسرائيل والفلسطينيين.دقيقة للحديث عن أ  14المصري فيما خصص 
المفارقة أن السيسي لم يبد في مرات سابقة وفي أوج اشتعال المواجهات بين اإلسرائيليين 
والفلسطينيين في غزة والضفة أي اهتمام بالتدخل لطرح خطة تسوية ما عرضه لحملة انتقادات 

 الفلسطينية. اتهمته بالتخلي عن الدور التقليدي لمصر في القضية
في كلمته تحدث السيسي عن لقائه األخير بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة قبل أيام، 
وأشار إلى المبادرة العربية والمبادرة الفرنسية والجهود الدولية األخرى ووجه خطابا خاصا إلى الداخل 

كثر من مرة مؤكدا فيه على اإلسرائيلي داعيا الحكومة في تل أبيب إلى عرضه على المواطنين أ
 أهمية أن تكون هناك دولة فلسطينية من أجل تحقيق السالم.
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 ويمكن باإلجمال رصد الملحوظات التالية على ما قاله وما لم يقله السيسي في مبادرته:
 لم يشر للقدس والالجئين واألراضي المحتلة -١

ادرة السالم العربية ولكنه لم يربط بين أكد السيسي على أهمية وجود دولة فلسطينية وأشار إلى مب
الدولة التي يقترحها وبين المبادرة العربية التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد هللا بن عبد العزيز 

، كما لم يكشف ما إذا كانت مطالبه ملتزمة بسقف المطالب العربية 2002حينما كان وليا للعهد عام 
وعاصمتها القدس،  1967ى كامل األراضي العربية المحتلة عام التي تنص على أن تقوم الدولة عل
والخاص بعودة الالجئين الفلسطينيين ألراضيهم، وجميعها  194وموقفه من قرار األمم المتحدة رقم 

 تمثل الحد األدنى للمطالب الذي تبنته جامعة الدول العربية ودأبت الدول العربية على المطالبة به.
 
 لطرفينالمساواة بين ا -٢

لم يشر الخطاب إلى وجود حقوق فلسطينية قانونية، وبدت الصياغات تحمل قدرا عاليا من الحياد، 
وتضع الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي في كفة واحدة، فقال مثال: "منذ عدة أيام )كان هناك( ناس 

المكان"، في إشارة  وكالهما في نفس واالنكسار،وناس تحتفل بالهزيمة  واالستقالل،تحتفل باالنتصار 
إلى احتفال إسرائيل بما تسميه عيد االستقالل وهو ذات اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون والعرب 

 ذكرى "النكبة".
وبينما خال الخطاب من الحديث عن حقوق الفلسطينيين، باستثناء إقامة دولة لهم فإن خطابه ركز 

 مقترحا أن تكون الضمانات من مصر.على توفير ضمانات إلسرائيل إلنشاء هذه الدولة، 
 
 الحميمية مع إسرائيل -٣

كان الفتا العبارات الحميمية التي استخدمها السيسي في حديثه عن المسؤولين والمواطنين 
اإلسرائيليين، فعندما كان يوجه طلبه لهم كان مشفوعا بكلمة "من فضلكم"، كما قدم له بحديث مطول 

 وة على دولة إسرائيل من رفاه.عما يمكن أن تعود به هذه الخط
الرئيس المصري وجه حديثه أكثر من مرة إلى من يستمع إليه من اإلسرائيليين رغم أنه قال في مطلع 
خطابه أن ما سيقوله عفوي وغير مخطط له، كما دعا الحكومة اإلسرائيلية إلى إعادة بث كلمته على 

 شاشاتها أكثر من مرة.
سرائيل في الفترة األخيرة والتي سمحت بتواجد وتحدث السيسي عن الثقة المتع اظمة بين مصر وا 

قوات مصرية لمحاربة اإلرهاب في سيناء على عكس ما تنص عليه اتفاقية السالم مع إسرائيل، كما 
 طالب اإلسرائيليين في حديثه باالستماع إلى ما يقول إن كانوا يثقون فيه.
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 المطالبة بما ال يفعل -٤

ئيسية فيما طالب به السيسي وتحدث عنه مطوال كان مطالبته إسرائيل والفلسطيني أحد المفارقات الر 
بحل سياسي وتنازالت فيما يصر هو نفسه على تجاهل أي حل سياسي للوضع المحتقن في مصر 

إذ يقبع نحو  2013السلطة عقب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام  إلىمنذ وصل 
ء أسوار السجون منذ ذلك الوقت ويواجهون محاكمات تتعرض النتقادات ألفا من معارضيه ورا 60

دولية لجهة حيادها وشفافيتها ودقتها، ويواجه المئات من هؤالء المعارضين )اإلسالميين على وجه 
 الخصوص( أحكاما باإلعدام والسجن المؤبد.

 
 سؤال التوقيت -٥

نه جاء بعد أقل من شهر من خطوة مفاجئة أخرى وأثار توقيت المبادرة عددا من التساؤالت وال سيما أ
ساهمت في رفع درجة التوتر في مصر، وذلك عندما أعلنت القاهرة بشكل مفاجئ أن جزيرتي تيران 
وصنافير الواقعتين على مدخل خلي  العقبة تابعتان للمملكة العربية السعودية، ثم كشفت الصحف 

علما بشكل مبكر بالقرار المصري بنقل السيادة على  اإلسرائيلية أن حكومة نتنياهو كانت قد أحيطت
 الجزر إلى السعودية وباركت ذلك القطار.

ويستلزم نقل السيادة على الجزر إلى السعودية إلى دخول المملكة طرفا في اتفاقية كامب ديفيد 
ت األمر الذي دفع البعض للتساؤل عما إذا كان 1979للسالم التي وقعت بين إسرائيل ومصر عام 

خطوة تسليم الجزر ومن بعدها المؤتمر المزمع في باريس الشهر المقبل لبحث القضية الفلسطينية 
 بحضور الدول الكبرى هو جزء من عملية تسوية كاملة في المنطقة.

 
 خالصة الخطاب

"إن  قائال 1979المبرمة في  اإلسرائيليةوكان السيسي استذكر في خطابه معاهدة السالم المصرية 
هذه الفترة وحجم الكراهية والغضب قبل ما  أحاسيسمصريين ونصف العالم الحالي ال يعرف نصف ال

الحروب واالقتتال )...( التي مهدت للسالم الحقيقي المستقر بين  إلنهاءحققته مصر من قفزة هائلة 
سرائيلمصر   ".وا 

طة الفلسطينية برئاسة المصالحة وسط الخالفات الحادة المستمرة بين السل إلىكما دعا الفلسطينيين 
"المطلوب تحقيق مصالحة حقيقية  أنمحمود عباس وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة مؤكدا 

 وبسرعة" بين الفصائل الفلسطينية وان بالده مستعدة للمساهمة في ذلك.
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 وقال السيسي "أنا مش مجهز )كلمة(، ولكن سوف أتكلم بتجربتنا، تجربة إنسان، عاش بتجربة ما
 وعايش حتى اآلن". إسرائيل()معاهدة السالم مع  1977و 1973و ،1967 قبل

وفود للجاليات اليهودية في العالم  رؤساءوقال إنه يلتقي برؤساء وفود من كل دول العالم منهم 
عاما وعملت سالم حقيقي في المنطقة  40لهم الخطوة دي اللي اتعملت منذ نحو  أقولوأضاف "

ملت في تاريخ المنطقة صفحة مضيئة جدا بين الشعوب وبعضها، كانت خطوة جريئة جدا، وع
سرائيل بعد  مكانش حد في الوقت ده يتصور إنه يمكن يكون فيه سالم حقيقي مستقر بين مصر وا 

 ولكن بالواقع ومرور الزمن هذا تحقق بشكل جيدا". السالم،معاهدة 
القيادة اإلسرائيلية تسمح لهذا الخطاب  وكان الفتا قوله "أقول لإلسرائيليين الذين يسمعوني وأرجو إن

أن يتم إذاعته في إسرائيل مرة واثنين، ألنه قد يكون هناك فرصة حقيقة إليجاد سالم رغم أن بعضهم 
 يرى أنه ليس هناك فرصة لذلك في ظل الظروف التي تمر بها منطقة".

رادة رأي عام أيضا، ومن فضلكم األحزاب اإلسرائيلية والقيادة  وأضاف أن "األمر إرادة قيادة وا 
اإلسرائيلية توافقوا على أجل إيجاد حل لهذه المشكلة، ولن يكون هذا مقابله إال كل أمر جيد وعظيم 
لألجيال القادمة واألحفاد، لو تحقق األمل لهذه القضية، بإيجاد دولة فلسطينية، بضماناتنا كلها 

 ".وسوف ندخل مرحلة جديدة للجانبين،سيكون هناك أمن وأمان 
وتابع "أرجوا أن تتفق األحزاب والقيادة اإلسرائيلية على أن هذا الموضوع في منتهى األهمية، سوف 

 نرى في المنطقة العجب، هذه المنطقة التي تتفجر اليوم، لو تحقق ذلك" .. حسب قوله
 18/5/2016هافينجنتون بوست عربي، 

 
  جهرتزو و بينه وبين نتنياهو بناء على ترتيب مسبق  جاءالسيسي : خطاب نوتو يديعوت أحر  .52

موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" األربعاء، أن كل المؤشرات تدلل على : ذكر النعامي صالح -غزة 
أن السيسي ألقى خطابه بناء على ترتيب مسبق بينه وبين كل من نتنياهو وزعيم المعارضة 

 جزب العمل برئاسة هرتزو ، وذلك من أجل توفير الظروف أمام انضمام حجاإلسرائيلية إسحاق هرتزو 
، للتغلب جوأشارت الصحيفة إلى أن خطاب السيسي سيتم توظيفه من قبل نتنياهو وهرتزو  للحكومة.

على المعارضة التي يبديها عدد من قادة حزب العمل الذين يطالبون باالنضمام للحكومة، في حال 
ت الصحيفة أن مسارعة كل من واعتبر  كان ذلك مرتبطا بإحياء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

إلصدار بيانات ترحيب بخطاب السيسي في وقت واحد، يدلل على أن هناك تنسيقا  جنتنياهو وهرتزو 
 مسبقا بين الثالثة.

 18/5/2016"، 21موقع "عربي 
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 األردن وجنوب أفريقيا يؤكدان أهمية حل القضية الفلسطينية .53

خـالل  ،رجية وشؤون المغتـربين محمـد تيسـير بنـي ياسـينأكد أمين عام وزارة الخا :بتراوكالة  – انعمّ 
ــدولتين، ، نائــب وزيــر خارجيــة جنــوب أفريقيــا نومانــديا موفيكتــومــع اللقــاء  علــى موقــف األردن بحــل ال

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران  نهاء االحتالل وا  وا 
القــدس، وحــل القضــايا الجوهريــة كافــة وهــي القــدس والالجئــون واألمــن وعاصــمتها شــرقي  1967لعــام 

 والحدود والمياه وبشكل يصون ويحقق المصالح الحيوية العليا لألردن المرتبطة بهذه القضايا. 
مـن المشـاكل والتـوترات التـي  سـيحل كثيـراً الفلسطينية ت موفيكتو أن إيجاد حل للقضية كدمن جهتها أ

 الوقت الحالي.تواجهها المنطقة في 
 18/5/2016 ،الغد، عّمان

  
 فلسطين "فلسطين النقابية" تحيي ذكرى نكبةعّمان:  .54

أقامــت لجنــة فلســطين النقابيــة بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة فــي نقابــة المهندســين الــزراعيين والجمعيــة 
مهرجــان الخــاص لالجئــين والعــودة وأكاديميـة دراســات الالجئــين فـي مجمــع النقابــات المهنيـة ال األردنيـة

؛ حيث اشـتمل المهرجـان علـى العديـد مـن الفقـرات "جيل األمل"، تحت شعار 68بمناسبة ذكرى النكبة 
 كشفية ورسم على الوجوه والمخصصة لطلبة المدارس. وألعابالفنية والشعرية ومسابقات مقدسية 

هــذا الجيــل مــن  حيــث رحــب نقيــب المهندســين الــزراعيين م. محمــود ابوغنيمــة بالطلبــة، وأكــد علــى أن
ننـا فـي النقابـات المهنيـة سـنحرص  سيصنع المجد للقدس وفلسـطين واألمـة بأكملهـا، وسـيقهر العـدو، وا 

والحفاظ عليهـا وعـدم التنـازل عـن شـبر منهـا،  واألوطان األرضعلى أن نعلم أبناءنا ونزرع فيهم حب 
 ليها.إعودتنا قصر فان أرض فلسطين ستعود ولن نتنازل عن حق  أووانه مهما طال الزمن 

نلتقــي اليــوم بأطفــال  ،فــي افتتــاح الحفــل ،مظفــر الجالمــدة .فيمــا قــال رئــيس لجنــة فلســطين النقابيــة د
وجيــل األمـــل، الجيـــل الــذي نتـــرك فلســـطين وقدســها أمانـــة فـــي أعنــاقهم لنغـــرس فـــيهم فلســـطين  األرض

 وكامل معالمها وحدودها.
 18/5/2016 ،السبيل، عّمان

 
 وبالحد األدنى لألجور تتسمح لمئات األردنيين بالعمل في فنادق بإيال "يلإسرائ" ":واشنطن بوست" .55

سـمحت لمئـات األردنيـين بعبـور  "إسـرائيل"أفادت صحيفة واشنطن بوست األمريكية في تقرير لها بأن 
ســــمحت خــــالل األشــــهر الســــتة  "إســــرائيل"وقالــــت الصــــحيفة إن  حــــدودها للبحــــث عــــن فــــرص عمــــل.
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واء، لألردنيــين بعبــور حــدودها نحــو منتجعــات مدينــة إيــالت علــى البحــر عــن األضــ الماضــية، وبعيــداً 
 األحمر للعمل في وظائف بالفنادق وبالحد األدنى لألجور.

 لكنه طموح، وفق تعبير الصحيفة. صغيراً  تجريبياً  مشروعاً  واألردن مؤخراً  "إسرائيل" وأطلقت
عامــل وفــق المشــروع  1,500 وأشــارت واشــنطن بوســت إلــى أن نحــو ســبعمئة عامــل مــن بــين إجمــالي

 حدث حتى اآلن. التجريبي بدؤوا أعمالهم، وأنه ال شيء سيئاً 
ونقلـت الصـحيفة عــن رئـيس رابطـة فنــادق إيـالت شـباتي شــاي قولـه إن "األردنيـين بحاجــة إلـى العمــل، 

وأضـاف أن الحصـول علـى تصـاريح عمـل لهـؤالء لعبـور الحـدود مـن  ونحن أيضا بحاجة إلى عمـال".
ى إيالت استغرق ثالث سنوات من المفاوضات مـع عشـر وزارات إسـرائيلية، وهـذا كـان مهمـة العقبة إل

أنني سأعيش حتى اللحظـة  وتابع شاي "لم يخطر ببالي مطلقاً  ، بحسب وصف الصحيفة.صعبة جداً 
 التي أرى فيها أول عامل أردني بفنادقنا".

خــاوف أمنيــة، وردود فعــل مــن قبــل ولفتــت الصــحيفة إلــى أنــه وعلــى الجانــب اإلســرائيلي ظلــت هنــاك م
وأشارت الصـحيفة إلـى  السياح اإلسرائيليين إزاء تقديم خدمات لهم من قبل عمال مسلمين من األردن.

مــن العمــال األردنيــين الــذين تحــدثت إلــيهم عبــروا لهــا عــن ارتيــاحهم للوظــائف التــي حصــلوا  أن عــدداً 
 عليها في إيالت. 

 18/5/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 

 "إسرائيل"يفيد هيرست: إيران تأمر حزب هللا باستهداف السعودية ال د .51
ذكر موقـع "ميـدل إيسـت آي" فـي لنـدن فـي تقريـر حصـري أعـده ديفيـد هيرسـت، : درويش باسل-لندن 

إلـى  تعيينه مباشرة من قيادة الحرس الثوري اإليراني، مشـيراً  أن مسؤول الجناح العسكري لحزب هللا تمّ 
، "إســــرائيل" ي للمنظمــــة اللبنانيــــة تلقــــى تعليمــــات مــــن إيــــران لوقــــف عملياتهــــا ضــــدّ أن الجنــــاح العســــكر 

ويشــير التقريــر إلــى أن التعليمــات الجديــدة جــاءت بعــد مقتــل  واســتهداف الســعودية عوضــا عــن ذلــك.
ــدين فــي دمشــق يــوم الجمعــة، الــذي حمــل الحــزب مســؤولية مقتلــه  القيــادي العســكري مصــطفى بــدر ال

 التي تحظى بدعم من الرياض. لـ"القوى التكفيرية"،
ويكشــف الكاتــب عــن أنــه بحســب مصــادر واســعة االطــالع فــي لبنــان، فقــد جــاء األمــر مــن قائــد فيلــق 
القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، الـذي جـاء إلـى بيـروت لتقـديم التعـازي للحـزب ولعائلـة 

غيـر مسـبوق فـي العالقـة بـين الحـزب بدر الدين، حيث سّمى سليماني خليفة بدر ونائبيه، وهو تطـور 
يران، خاصة أن التعيينات السابقة كانت شأناً   وبتشاور مع إيران. داخلياً  وا 
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 55وينقل الموقع عن المصادر قولها إن خليفة بدر الدين هو فؤاد شكر ولقبه "الحاج محسن". وعمره 
موعــة الرئيســية التــي أنشــأت إلــى أنــه واحــد مــن المج مــن قريــة نبــي شــيث فــي ســهل البقــاع، الفتــاً  عامــاً 

 حزب هللا، إلى جانب عماد مغنية ومصطفى بدر الدين ومصطفى شحادة.
"، بأنــه مــع أن القــادة الســابقين للحــزب جــاؤوا مــن الجنــاح 21ويســتدرك التقريــر، الــذي ترجمتــه "عربــي

األمنـــي واالســـتخباراتي، فـــإن شـــكر وصـــل إلـــى منصـــبه الحـــالي مـــن خـــالل ســـجله العســـكري، بصـــفته 
إلى أن شكر تخـرج  ، بما في ذلك اختطاف الجنود اإلسرائيليين، مشيراً "إسرائيل" وال للعمليات ضدّ مسؤ 

 في جامعة اإلمام حسين بطهران، ويعد من العسكريين الذين تلقوا تدريبات عسكرية جيدة.
، وهمــا ويلفــت هيرســت إلــى أن ســليماني لــم يســم قائــد الجنــاح العســكري للحــزب فقــط، لكنــه ســمى نائبيــه أيضــاً 

 إبراهيم عقيل المعروف بالحاج تحسين، ولقبه اآلن هو الحاج عبد القادر، أما النائب الثاني فهو طالل حمية.
 17/5/2016 ،"21موقع "عربي 

 
 اجتماع طارئ للجامعة العربية أواخر الشهر الجاري بحضور الرئيس الفلسطيني .57

م اجتماعًا تشاوريًا على مسـتوى المنـدوبين يعقد مجلس الجامعة العربية اليو  :أحمد مصطفى –القاهرة 
الـدائمين، للتحضــير لالجتمــاع المشـترك لهــم مــع ســفراء الـدول األعضــاء فــي مجلـس األمــن المقــرر لــه 

 السبت المقبل، للتنسيق واالتفاق في شأن القضايا التي تهم المنطقة ال سيما القضية الفلسطينية.
 28يـر عـادي، علـى مسـتوى وزراء الخارجيـة العـرب، فـي كما يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعـًا غ

الشــهر الجــاري، برئاســة البحــرين، يحضــره الــرئيس الفلســطيني. وأوضــح األمــين العــام للجامعــة الســفير 
أحمــــد بــــن حلــــي أن االجتمــــاع "ســــيناقش ثالثــــة موضــــوعات رئيســــية فــــي مقــــدمتها تطــــورات القضــــية 

جتماع لتحديد الموقف العربـي الـذي سـيتم طرحـه أمـام الفلسطينية، ومشاركة الرئيس الفلسطيني في اال
مؤتمر باريس المقرر نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، والـذي بـدوره سـيكون مكرسـًا لبحـث 
القضية الفلسطينية وسبل إنفاذ حل الدولتين والخروج من حالة الجمـود الراهنـة التـي تفرضـها إسـرائيل، 

 . السلطة القائمة باالحتالل"
 18/5/2016 ،الحياة، لندن

 
 أسرة سورية ولبنانية وفلسطينية 2,284توزع مساعدات على  "حملة االستجابة اإلماراتية" :بيروت .58

" 2016شــتاء  -انطلقــت، أمــس، المرحلــة األخيــرة مــن "حملــة االســتجابة اإلماراتيــة للنــازحين الســوريين 
أســرة ســورية ولبنانيــة  2,284، تســتفيد منهــا بتوزيــع مســاعدات مقدمــة مــن "الهــالل األحمــر" اإلماراتيــة
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وفلســطينية فــي منــاطق لبنانيــة عــدة، وذلــك بإشــراف ســفارة دولــة اإلمــارات فــي بيــروت، وبتنفيــذ "هيئــة 
 دار الفتوى".  -اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية

 18/5/2016 ،االتحاد، أبو ظبي
 

 في غزة عينا  صناعية لمصابي العيون 15تركيب  :عيد الخيرية .59
ألـف   وبـدعم مـن محسـني قطـر، نفـذت مؤسسـة الشـيخ عيـد الخيريـة  100بتكلفة تزيد على  :الدوحة

مبــادرة "مشــروع الخيــر" لألطــراف الصــناعية واألجهــزة التعويضــية "تركيــب العيــون الزجاجيــة" لمصــابي 
ع وصــرح علــي بــن خالــد الهــاجري المــدير التنفيــذي لقطــا العيــون فــي محافظــات قطــاع غــزة بفلســطين.

تنفيــذه خـــالل الفتــرة الماضـــية بالتعــاون مـــع شـــركاء  المشــاريع الخارجيـــة بعيــد الخيريـــة أن المشــروع تـــمّ 
المؤسسة المحليين في قطاع غزة بجمعية دار اليتيم الفلسطيني، من خالل أطبـاء عيـون متخصصـين 

ألكثــر وعيـادات مجهــزة بــأجهزة فحــص العيــون وغــرف العمليــات، حيــث تــم اختيــار الحــاالت المرضــية ا
 عينـاً  15وأضـاف أن المشـروع اسـتهدف تركيـب  إصابة واألكثر حاجة من إجمالي المرضى بالقطـاع.

صناعية لمصابي العيون الذين فقدوا إحدى عينيهم خالل الحروب الغاشمة على أهلنا فـي قطـاع غـزة 
تئصال اس بالعيون حيث تمّ  مصاباً  185، وخلفت 2014وحتى  2008خالل السنوات الماضية من عام 

وقـال إن  إحدى أعينهم، وأصبحوا بحاجة ملحة للتـدخل الجراحـي لعالجهـم بتركيـب العيـون الصـناعية.
 نساء. 3و رجالً  12المبادرة استفاد منها 

 18/5/2016 ،الشرق، الدوحة
 

 : تفكك العالم العربّي سُيرافقنا سنوات طويلة وعلى تل أبيب إقامة عالقات معهايةدراسة إسرائيل .11
رأت دراســة جديــدة صــادرة عــن مركــز أبحــاث األمــن القــومّي اإلســرائيلّي،  زهيــر أنــدراوس: - الناصــرة

التــابع لجامعــة تــل أبيــب، رأت أّنــه بمــرور خمســة أعــوام علــى بــدء االضــطرابات اإلقليمّيــة الدراماتيكّيــة 
ـــه دول ـــذي تفككـــت خالل ـــر المتوقعـــة وغيـــر محـــددة المعـــالم، التوقيـــت الحقيقـــّي، ال  جديـــدة الصـــنع وغي
وســقطت أنظمــة وانــدلعت حــروب ولــم تتوقــف، لــم ينتــه  بعــد، ومــن الواضــح أّن هــذا هــو الواقــع الــذي 

 سيرافقنا في المستقبل القريب.
ثالثة صراعات تدور في وقت واحد، وهـي مثـال لحركـة معماريـة للوحـات تأسيسـية فـي العـالم العربـّي، 

لعربـــي"، والـــذي قـــاده شـــباب محبطـــون الصـــراع االجتمـــاعي االقتصـــادي الـــذي أشـــعل الــــ"ربيع ا أولهـــا:
أغلقت في وجوههم جميـع السـبل وبـاتوا يشـعرون أّنهـم ال يسـتطيعون تحقيـق تطلعـاتهم، األحـداث التـي 

 بدأت منذ أْن خرج هؤالء الشباب إلى الميادين أبعدتهم أكثر عن الهدف المرجو.
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ضــّد الهيمنــة المتناميــة للمحــور الصــراع الطــائفي بــين الســنة والشــيعة حــول الهيمنــة اإلقليميــة،  الثــاني:
الشيعي بقيادة إيران، تموضعت جبهة سنية منهارة ومتنازعة تضمنت العربية السعودية وتركيا ومصر 
واألردن واإلمــارات الخليجيــة، وكــذلك عناصــر الجهــاد الســلفي وهــم القاعــدة و"داعــش"، الصــراع داخــل 

ــة اإلســالمية" والتــي ت للخالفــة  قــديماً  -جديــداً  ســنياً  حمــل فكــراً المعســكر الســني فــي ظــل صــعود "الدول
لتحقيقها، وضع قائمة طويلة  حديثاً  القائمة على أساس قوانين الشريعة اإلسالمية، والتي تقود مجهوداً 

 من المعارضين: الدول السنية واإلسالم السياسي والحركات السلفية السنية ما عدا "الدولة اإلسالمية".
لـى ولفتت الدراسة إلى أّن الدين اميكية والصراعات متعددة الطبقات تضع تحـديات مـن الـوزن الثقيـل، وا 

 من نوع آخر. استراتيجيةجانبها فرص كثيرة لتصميم بيئة 
وشّدّدت على أّن هذه االزدواجية صحيحة بالنسبة لجميع الجهات المعنية فـي الشـرق األوسـط، ناهيـك 

نفسها مع التغيرات المتواترة، وسيما من خالل  وأوضحت أّن السياسة اإلسرائيلية كيّفت ."إسرائيل"عن 
 "إسـرائيل"تعزيز مكونات الدفاع واالمتناع عن التدخل ما أمكن فعل ذلك، ولكن في ذات الوقت ظّلت 

ثابتة عند قدرتها على بناء روافع تأثير على األقل في محيطها االستراتيجي القريب، وهي مستمرة في 
عــد ســارية المفعــول، لــذلك التحــدي والفرصــة األكثــر أهميــة بالنســبة البنــاء علــى منطقيــات وقواعــد لــم ت

إلسرائيل في العام القريـب همـا اعتمـاد طـرق تفكيـر مسـتحدثة والفهـم أّنهـا تعـيش ذروة معركـة مصـيرية 
لرسم معالم وجه الشـرق األوسـط، وفـي الوقـت نفسـه مكانهـا ومكانتهـا والحاجـة إلـى بلـورة مفهـوم يفـتش 

ي  جديد من األدوات والوسائل متعددة المجاالت. وبحسبها، فـإّن المبـدأ األّهـم عن الفرص وتطوير مز 
في تصميم جـدول األعمـال اإلقليمـي لتقـديم المصـالح اإلسـرائيلية هـو الفهـم أّنـه يوجـد صـلة وثيقـة بـين 

 الخطوات والتوجهات في المساحات الجغرافية المختلفة.
مواجهـة التحـدي علـى  ليوم مـن غيـر الممكـن تقريبـاً فـا 2011على نقيض الشرق األوسط مـا قبـل العـام 

ســاحة مــا دون ربطهــا بســاحة أخــرى أْو أّن مواجهتهــا ســتولد سلســلة مــن االنعكاســات غيــر المقصــودة. 
وبناًء عليه، أّكدت الدراسة، يصعب تقـديم فـرص فـي مجـال معـين وبشـكل مسـتقل، والمطلـوب تسـخير 

ـــين مختلفـــين رســـميين وغيـــر رســـميين ليصـــبحوا ـــى أّن ضـــعف البنـــاء  العب شـــركاء. وأشـــارت أيًضـــا إل
الرسمي فـي أجـزاء واسـعة مـن المنطقـة جعلـت مـن التـأثيرات االجتماعيـة التربويـة مهمـة إلـى حـدٍّ أكبـر 
من المعتاد، حيث يجب أْن تتغير نقطة المرجعية لتوافـق ذلـك مـن خـالل التأكيـد علـى إقامـة ائتالفـات 

لـــق اتصـــال مـــع جهـــات شـــبه رســـمية ذات صـــلة. وبالتـــالي، ســـتراتيجّية سياســـّية عليـــا، إلـــى جانـــب خا
أْن يتـذكروا أّنـه اآلن أكثـر ممـا فـي الماضـي فـإّن محـيط  "إسـرائيل"أضافت أّنه على صـّناع القـرار فـي 

إســـرائيل القريـــب هــــو منظومـــة معقــــدة كثيـــرة األوجـــه والمنطقيــــات، والتـــي تتميــــز بانتمـــاءات وتــــأثيرات 
 متبادلة، على حّد تعبيرها.
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االسـتعداد الحتمـال تفكـك النظـام الرسـمي القـائم فـي الشـرق  "إسـرائيل"الدراسـة، المطلـوب مـن  وبحسـب
األوسط، وتفكك جزء من الدول إلى عدة دول وأحكام ذاتية وجيـوب أْو كيانـات أخـرى عرقيـة أْو دينيـة 

عرقية متفرقة، من أجل ذلك من الصواب أْن تفتح إسرائيل عالقات سرية وعلنية أيًضا مع مجموعات 
ومـع أقليـات والعبـين آخــرين غيـر معـادين إلســرائيل ويتوقـع أْن يكـون لهـم دور بنــاء ومسـتقر فـي رســم 

 االســتراتيجيةمعــالم وجــه الشــرق األوســط فــي المســتقبل. وخُلصــت الدراســة إلــى القــول إّنــه فــي البيئــة 
قامـــة تعـــاون أمنـــي، وفـــي مجـــال الطاقـــة  الجديـــدة إلســـرائيل توجـــد فـــرص لتحســـين مكانتهـــا اإلقليميـــة وا 

والتقني والزراعي وفي مجالي الماء والبنى التحتية مع جهات في العالم العربي البراغمـاتي، ومـن أجـل 
ذلــك المطلـــوب مـــن إســـرائيل أْن تعـــرض بطاقـــة دخولهــا: دفـــع العمليـــة السياســـية مـــع الفلســـطينيين مـــن 

 لتين، على حّد تعبيرها. خالل طرح مبادرة سياسية على الطاولة مع نوايا حقيقية لخلق واقع الدو 
 17/5/2016 ،رأي اليوم، لندن

 
 يونيسكو"ال" ضدّ  "إسرائيل"يصطف مع و مؤتمر باريس للتسوية  تأجيلهوالند يعلن  .16

تأجيـل مقـد المـؤتمر الـدولي، الـذي  الثالثاءأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند .(: ب.ف.أ) –باريس 
مــــايو لمحاولــــة إحيــــاء عمليــــة الســــالم اإلســــرائيلية  أيــــار/ 30كـــان مــــن المقــــرر عقــــده فــــي بــــاريس فــــي 

المتحدة للتربيـة والثقافـة والعلـوم )يونيسـكو( حـول  األممالفلسطينية، إلى الصيف، وشجب قرار منظمة 
 1-أوروبـا إلذاعـةالقدس، معتبرًا أنه "مؤسف"، وقال إنه سيعمل من أجل إعادة صياغته. وقال هوالنـد 

تــأخير المــؤتمر.  أيــار لــذلك تــمّ  30ون كيــري ال يمكنــه الحضــور فــي إن وزيــر الخارجيــة األمريكــي "جــ
سيعقد في الصيف". وبعد قليل أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنـه "سـيتم قريبـًا تحديـد موعـد جديـد فـي 

 يونيو". /مطلع حزيران
يـة، فمـا الـذي وقال هوالند "هذه المبادرة ضرورية، ألنه إذا لم يحدث شيء، إذا لم تقم فرنسا بمبادرة قو 

ـــة وعـــدد مـــن النزاعـــات ستســـتمر، والفلســـطينيون  ســـيحدث؟ االســـتيطان والهجمـــات والهجمـــات اإلرهابي
سيذهبون إلى مجلس األمن" الدولي. وقال هوالند "يجب أن نصل إلى ذلك )...(. سنضع مـع مجمـل 

ين بااللتقــاء حــول الفــاعلين، الــدول الكبــرى والــدول المجــاورة، معــايير ستســمح لإلســرائيليين والفلســطيني
 طاولة المفاوضات".

وعبر هوالند عن أسفه لتصويت فرنسـا علـى قـرار لليونيسـكو حـول القـدس بالصـيغة التـي صـدر فيهـا، 
أكتـوبر المقبـل. وقـال "جـرى تعـديل  /وأكد أنه سيعمل "شخصيًا" على إعادة صياغته فـي تشـرين األول

نـــص جديـــد فـــي تشـــرين األول، فســـأكون مؤســـف )...( أفســـد الـــنص )...(. وبمـــا أنـــه ســـيكون هنـــاك 
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وأضــاف "ســـتعاد كتابتــه فـــي تشــرين األول )...( مـــن غيــر الممكـــن  متيقظــًا جـــدًا وســأتابعه شخصـــيًا".
 التشكيك في مسألة انتماء األماكن المقدسة إلى الديانات الثالث".

 18/5/2016 ،الحياة، لندن
 

 رونالدو "ممثل فاشل" في إعالنات إسرائيلية .12
فــي التمثيــل كمــا هــي  يبــدو أن الــنجم البرتغــالي كريســتيانو رونالــدو لــيس ناجحــاً  :ريطانيــةالصــحافة الب

 فـــي اإلعالنـــات اإلســرائيلية، بحســـب صــحيفة "ذي صـــن" البريطانيـــة. حالــه فـــي كــرة القـــدم وخصوصــاً 
وتــتهكم الصــحيفة البريطانيــة علــى "الــدون" بــالقول إن "هوليــود لــن تكــون بانتظــاره بعــد تقاعــده ألنــه ال 

وأضــافت الصــحيفة أنــه إذا ُطلــب مــن البرتغــالي وضــع قائمــة بــاألمور التــي يحبهــا مــن  جيــد التمثيــل".ي
 دون ترتيب تكون الالئحة على الشكل التالي:

افتتـاح  - تسـجيل األهـداف - تصـفيف شـعره -   مدريـد - انعكاسـه فـي المـرآة - كرة القـدم - نفسه
 ي إعالنات إسرائيليةالتمثيل ف - متاحف عنه وعن مسيرته الكروية

وتشرح الصحيفة أن أداء رونالدو في هذه اإلعالنات اإلسرائيلية التي بلغت ثالثة غيـر مقنـع، وأحـدث 
 هذه اإلعالنات كان عن تلفزيون إسرائيلي، واالثنان اآلخران كانا لشركتين توزعان اإلنترنت.

 17/5/2016 ،نت، الدوحة. الجزيرة
 

 مليار دوالر 210تملك سندات أمريكية بأكثر من السعودية واإلمارات والكويت  .13
كشـــفت وزارة الخزانـــة األمريكيـــة للمـــرة األولـــى عـــن حجـــم االســـتثمارات الخليجيـــة فـــي ســـندات  :رويتـــرز

 116.8الخزانــة األمريكيــة. وبحســب تقريــر للــوزارة، تملــك الســعودية أدوات ديــن أمريكيــة بلغــت قيمتهــا 
 .2015مارس  /مليار دوالر بنهاية آذار

ـــة اإلمـــارات فـــي المركـــز الثـــاني باســـتثمارات قيمتهـــا  مليـــار دوالر، فـــي حـــين بلغـــت  62.5وجـــاءت دول
 االثنين. يوم، بحسب تقرير أصدرته وزارة الخزانة األمريكية ملياراً  31.2استثمارات الكويت 

وظلت الصـين أكبـر مسـتثمر فـي أدوات الـدين الحكـومي األمريكـي، لكـن قيمـة حيازاتهـا انخفضـت فـي 
 فبراير المنصرم. /تريليون في شباط 1.252تريليون دوالر من  1.244مارس الماضي إلى  /آذار

 6.287وبشــكل عــام، زادت قيمــة حيــازات البنــوك المركزيــة األجنبيــة مــن أدوات الخزانــة األمريكيــة إلــى 
 بق.فبراير السا /تريليونات دوالر في شباط 6.236مارس الماضي من  /تريليونات دوالر في آذار

 17/5/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 : ليس "للجنرال" من يكاتبه!االحتاللرسائل السيسي لدولة  .14
 فراس أبو هالل
هل كان يخطر في أسوا كوابيس ذلك الشاب المصري الذي أنزل علم دولة االحتالل عن سفارة تل 

ين االستماع ، أن "رئيس" مصر سيقف مستجديا اإلسرائيلي2011أبيب في القاهرة، في أغسطس 
 لرسائله حول أهمية السالم، وراجيا منهم أن يبثوها على إذاعاتهم المحلية؟

وهل كان يتوقع أحد من أولئك الشباب "الينايريين" الذين حاصروا السفارة؛ احتجاجا على قتل شرطة 
مصريين في سيناء في ذلك الوقت، أن نظام بلدهم سيبني استراتيجية بقائه بعد سنوات من هذه 

 الحادثة على الرضى اإلسرائيلي، وبأي ثمن؟
وهل كان سياسيو وجنراالت تل أبيب يحلمون بكل هذا الدفء والتودد في عالقتهم مع مصر، بعد 
سنوات قليلة من حجي  وزراء خارجية العرب وتركيا ورئيس وزراء مصر إلى قطاع غزة؛ ردا على 

فيدين من قوة الزخم الذي أفرزته الثورات ، مست2012العدوان اإلسرائيلي على القطاع في العام 
العربية، ووصول رئيس منتخب للحكم في مصر، يخطب في أحد جوامع القاهرة، مهددا إسرائيل بعدم 

 السكوت على اعتداءاتها؟
لم تكن هذه الرسائل الدافئة من رئيس النظام المصري إلسرائيل ممكنة بالطبع لو لم تنتصر الثورة 

رها من الدول العربية، ولم يكن ألي رئيس منتخب بشكل حقيقي في أي دولة المضادة في مصر وغي
أن يتحدث بمثل هذه اللغة؛ ألن عموم الجماهير العربية ال تزال  -مهما كانت أيدولوجيته-عربية 

بوصلتها تتجه إلى فلسطين. ولكن الحال تغير بعد أن تراجع صوت الجماهير، وعادت سطوة 
 األنظمة القمعية.

لمثير أن تصريحات السيسي ورسائله إلى اإلسرائيليين جاءت دون مناسبة، وفي احتفال لشأن ومن ا
محلي بحت، ما يدل على أنها أقحمت بشكل ف  إلى نص الخطاب، في تمهيد على ما يبدو 
قليمية معينة تتعلق بالملف الفلسطيني، وفي محاولة واضحة من السيسي لالستفادة  لترتيبات دولية وا 

 الترتيبات؛ لتثبيت حكمه، والتخلص من تداعيات األزمات التي تعصف بنظامه.من هذه 
يشعر السيسي أنه في أزمة كبيرة على جميع الصعد، سياسيا واقتصاديا وأمنيا، فاالقتصاد المصري 
يتهاوى، والجنيه يخسر بشكل غير مسبوق، والمشاريع "الكبرى" التي أعلنها النظام تفشل الواحد تلو 

المعسكر الذي جمعه االتفاق على االنقالب وعداء اإلخوان تفكك إلى حد كبير، واإلعالم اآلخر، و 
بدأ يتجرأ أكثر فأكثر على انتقاد السيسي وحكمه، والنظام وضع نفسه في مأزق كبير بعد التنازل عن 
جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واألنباء تتزايد عن خالفات وصراعات بين أجهزة "الدولة"، 
 واألوضاع المعيشية تزادا بؤسا في ظل وقف الدعم المالي المباشر من ممولي االنقالب الخليجيين. 
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وفي ظل هذه األزمات، يعيد السيسي تركيزه على االستراتيجية التي بنى عليها "شرعيته" الدولية منذ 
ل" إلسرائيل، ولذلك االنقالب، وهي الدخول إلى ملعب الرضا والدعم األمريكي والغربي من بوابة "الغز 

فهو يحاول من خالل هذه الرسائل الدافئة والخطاب االستجدائي أن يعيد تقديم "أوراق اعتماده" لدولة 
 االحتالل، في محاولة لتثبيت أركان حكمه، الذي بات يشعر الكثيرون أنه يهتز بصورة غير مسبوقة.

وأكد أنه يقف على مسافة واحدة بينهم  لقد حدد السيسي في رسائله لإلسرائيليين موقفه بوضوح شديد،
وبين الفلسطينيين، وخاطب الطرفين، وكأنه رئيس لدولة إسكندنافية، وليس رئيسا للشقيقة الكبرى 
لفلسطين وغيرها من الدول العربية، وعبر عن اعتزازه بالثقة والطمأنينة التي تسود عالقته مع دولة 

يستخدمها في وصف العالقة مع اإلسرائيليين.  االحتالل، في لغة لم يجرؤ أي نظام عربي أن
صحيح أن نظام مبارك كان يرتبط بعالقات وثيقة مع دولة االحتالل، ولم يكتف بلعب دور الوسيط 
بينها وبين الفلسطينيين، بل مارس الضغط على ممثلي الشعب الفلسطيني في بعض األحيان لصالح 

، 2009بعد العدوان على غزة في كانون ثان  إسرائيل، كما حصل في مفاوضات وقف إطالق النار
ولكنه، أي نظام مبارك، كان يحرص على تسويق نفسه كنصير للفلسطينيين ومدافع عن قضيتهم، 
ولم يجرؤ في ذروة عالقاته الحميمة مع االحتالل على استخدام اللغة التي استخدمها السيسي في 

 خطابه األخير.
لة االحتالل بنكبة فلسطين، ولم يمتلك أي نظام عربي الوقاحة لم يسبق لنظام مصري أن هنأ علنا دو 

سوى نظام السيسي، فبعد أن هنأ وزير  1948لممارسة مثل هذا الخطاب المائع عن مأساة عام 
الخارجية سامح شكري تل أبيب "بذكرى االستقالل"، يصف السيسي النكبة في خطابه بالقول إنها 

 الل"، فيما يحتفل فيها آخرون بالهزائم. هكذا ببساطة!مناسبة يحتفل فيها البعض "باالستق
مع أزماته المتالحقة داخليا وخارجيا، لم يجد الجنرال السيسي من يكاتبه من حلفائه المحليين 
واإلقليميين، فلجأ لمكاتبة ومخاطبة تل أبيب بلغة حميمية غير مسبوقة، في محاولة بائسة على ما 

 يستطيع الجنرال بهذه الرسائل الخروج "من متاهته"؟! يبدو لشراء الدعم الخارجي، فهل
اإلجابة على هذا السؤال رهينة بأداء المعسكر المعارض لنظام االنقالب، إذ إن خروج السيسي من 
متاهته ال يعتمد فقط على قوته ودعم إسرائيل والغرب وبعض دول اإلقليم له، بل على ضعف 

 األطراف المعارضة له، وتشتتها أيضًا!
 18/5/2016، "21وقع "عربي م
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 إسرائيلمع  السالمالسيسي عن حول خطاب  .15

 محمد سيف الدولة
فاجأ السيسي الجميع، وبدون سبب معروف، بتركيز غالبية  أسيوطخطابه اليوم من محافظة  في

 :اإلسرائيليكلمته على السالم الفلسطيني 
 تقالل.قال فى سياق حديثه: ان اإلسرائيليين يحتفلون بعيد االس

لفلسطين، حققته الحركة  العربيان المفهوم الصهيوني لالستقالل هو انه استقالل عن االستعمار 
الصهيونية بصفتها حركة تحرر وطني، وترديدك لهذا المعنى، أيًا كان سياق الكالم، يكشف عن 

فاننا نحن الباطل، على كل المنطقة وعلينا فى مصر، فوفقا له  العنصريجهل بخطورة هذا المفهوم 
فى يوم ما  سينتهي، أرضهاأيضًا فى مصر نمثل استعمارا عربيا لها، ووجودا غير مشروعا على 

 .األصليين األرض أصحاب أيدىعلى 
*** 

 قال بيننا وبين إسرائيل اليوم ثقة واطمئنان غير مسبوق.
مصر، انها  فى االستراتيجيوصفوه يوما بأنه كنزهم  الذيظل مبارك  فيبالفعل غير مسبوق حتى 
شهادة حقيقية، فان العالقات المصرية اإلسرائيلية اليوم فى  لألسف وهيشهادة تدينك وال تزكيك، 

 إخالءعصرها الذهبى، وهناك تحالف وتنسيق امنى غير مسبوق بين الطرفين، وصلت الى حد 
ت مصر ترفضها كانت إسرائيل تطالب بها دائما، وكان التيالمنطقة العازلة  إلقامةالحدود الدولية 

 حتى فى عصر مبارك.  
، وان تقوم الدوليووصلت الى تكون إسرائيل هى بوابتك لنيل االعتراف والقبول من امريكا ومجتمعها 

الستئناف المساعدات العسكرية لمصر فى سابقة  األمريكية واإلدارةبالضغط على الكونجرس 
 ا بترسانة من الشروط، والمطالب.تاريخية، بعد ان كانت دائما تسعى الى قطعها أو تقييده

بين إسرائيل وبين دول عربية  استراتيجيالذى قال عنه نتنياهو ان هناك تحالف  الذهبيانه العصر  
 كبرى فى مواجهة المخاطر المشتركة.

*** 
قواتنا اليوم فى المنطقتين )ب( و )ج( كبيرة بفضل الثقة واالطمئنان المتبادل بيننا وبين  إنقال 

 .إسرائيل
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صحيح ولكن ال يزال دخولها وعددها وعتادها وتسليحها وطبيعة مهماتها وأماكن انتشارها وتوقيت 
، وال المصري القومي األمنانسحابها يتم بإذن إسرائيل ووفقا لحسابات امنها، وليس وفقا لضرورات 

 المنفردة المستقلة. بإرادتها
*** 

 ، نقلة عظيمة وصفحة مضيئة فى المنطقة.سنة 40منذ  اإلسرائيلي المصريقال : كان السالم 
، اخذنا سيناء منقوصة السيادة، وأخذ األمريكان مصر كلها، وألول مرة فى باإلكراهبل كان سالما 
دولة عربية بشرعية وجود إسرائيل على ارض فلسطين، التى تحولت بعد  أكبرالتاريخ تعترف 

 إلقليمية العظمى فى المنطقة.انسحاب مصر من الصراع العربى الصهيوني، الى القوة ا
*** 

 قام بمناشدة القادة اإلسرائيليين واألحزاب اإلسرائيلية من اجل السالم.
كثيرا!  والحكام العربأتعجب من مثل هذه المناشدات التى يكررها هو وغيره فى السلطة الفلسطينية  

روع الصهيوني وخريطة فهى تعكس جهل أو تجاهل كبير بطبيعة الصهيونية والفكر الصهيوني والمش
 الصهيونية، والتى من الغريب أن تغيب عن شخصا مثله. واألحزابالقوى 

كل يوم، بما فى ذلك التقسيم الزمانى  األرضان الذين تناشدهم يستهدفون ويغتصبون مزيد من 
 للمسجد االقصى، ويقومون بتصفية وقتل واستهداف الشعب الفلسطيني كل لحظة.

*** 
 حل األزمة بين إسرائيل والفلسطينيين. قال انه البد من

 !وليس أزمةاسمه احتالل  
وبالمناسبة فى فلسطين اليوم انتفاضة فلسطينية مباركة، هى الثالثة من نوعها فى ثالثين عاما، لم 

 تشر اليها بحرف واحد.
*** 

 أشار الى المبادرة الفرنسية والمبادرة العربية للسالم.
للسالم مع  األول والعربي المصري الراعيفسه للمجتمع الدولى بأنه انه يحرص دائما على تقديم ن

الغربية، وكان أبرزها دعوته الشهيرة  اإلعالمإسرائيل، يكررها كثيرا فى خطبه وتصريحاته الى وسائل 
للعرب منذ شهور قليلة بتوسيع السالم مع إسرائيل لمواجهة المخاطر المشتركة، والحظ التوافق 

 الكالم وبين تصريحات نتنياهو المتكررة.الظاهر بين هذا 
 *** 

 الفلسطينيين دولة. أعطتقال اننا على استعداد ان نعطى إسرائيل كل الضمانات من اجل أمنها لو 
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،  خطأ جسيم يتمثل فى القبول إيطاليةان فى هذا التصريح الذى سبق وكرره من قبل لصحيفة 
ا استمرارها فى احتالل ما تبقى من ارض فلسطين، وان تبرر به التيواالعتراف بالذرائع اإلسرائيلية 

اإلسرائيلية الشهيرة والباطلة التى قامت  األمنمن حقها ان تدافع عن وجودها وأمنها، انها نظرية 
، والى تجريد اى ارض عربية تنسحب منها 1967تحت مظلتها باحتالل اراضى اربع دول عربية عام 

ائع والتى يرددها القادة اإلسرائيليون ليل نهار لتبرير رفضهم من القوات والسالح، وهى ذات الذر 
لمطالب إسرائيل بكيان  ضمنيلالنسحاب من الضفة الغربية، ناهيك على ما يحتويه من قبول 

 منزوع السالح كشرط وحيد فى حالة االنسحاب من بعض االراضى. فلسطيني
*** 

 ها سنرى العجب.قال ان هناك فرصة كبيرة اليوم للسالم، اذا اغتنمنا
والحقيقة اننا ال نرى اى فرصة، اال اذا كان يلمح الى ما يتردد عن تطبيع سعودى إسرائيلى بوساطة 

تيران وصنافير وترتيبات كامب_ديفيد االمنية، وعلى األغلب أن مصرية ورعاية امريكية، عبر بوابة 
 هذه النقطة تحديدا كانت هى مربط الفرس فى خطابه اليوم.

***** 
 17/5/2016، القاهرة

 
 بين المحرقة النازية والنكبة الفلسطينية .11

  ماجد الّشيخ
على واقع مشابه أليام المحرقة « يستفيق»عامًا على النكبة، يبدو أن بعض اإلسرائيليين بدأ  68بعد 

النازية، واقع يقوم فيه اإلسرائيليون بدور النازيين في مواجهة الفلسطينيين. وهذا ما باتت تدركه 
شخصيات في النخبة الحاكمة والعاملة في مؤسسات الكيان، الذي بدأ باستعادة كيانيته من الدولة 

المعهودة التي كانت « إجماعاتها»اهتزاز وتضعضع  إلىاإلسرائيلية، التي بدت وتبدو ناقصة، نظرًا 
« المتحدة»أو « الجماعة الواحدة»سمة األيام الخوالي، ولكنها اليوم لم تعد تخضع ألي من شروط 

على سياسات موحدة استنادًا إلى استراتيجية أحادية، على ما شهدت سنوات االحتالل األول والثاني 
 ألرض فلسطين التاريخية.

غير متوقعة، على ممارسات الجيش « ردود فعل»وفي مواجهة العديد من تصريحات كانت بمثابة 
رئيس األركان يائير غوالن مؤخرًا، أطلق  اإلسرائيلي، بدءًا من وزير األمن موشيه يعالون، ونائب

رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، سلسلة من االنتقادات لتصريحات األخير التي قال فيها 
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إنه يالحظ أمورًا في إسرائيل كانت حصلت في فترة الحكم النازي قبل المحرقة، واعتبر نتانياهو أن 
 «.حرقة، وتظلم المجتمع اليهوديتقلل من بشاعة الم»هذه التصريحات 

أيار )مايو(، عّبر وزير األمن )الجيش( اإلسرائيلي، موشيه يعالون، عن دعمه لنائب  5قبل ذلك في 
رئيس أركان الجيش، يائير غوالن، الذي يواجه حملة من اليمين واليمين المتطرف، بعد أن لّمح إلى 

أزاريا، الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبدالفتاح وجود شبه بين أجواء تأييد الجندي القاتل إليئور 
 الشريف بالخليل، باألجواء في ألمانيا الـنازية قبل الحرب العالمية الثانية.

توجد لدي ثقة كاملة بنائب رئيس هيئة األركان العامة، اللواء يائير غوالن... »وقال يعالون إنه 
تشويه أقواله، واعتبر ذلك محاولة أخرى في  والتهجمات والتصريحات المنفلتة ضده، إثر تحليل تعمد

 «.حملة مثيرة للقلق من أجل المس سياسيًا بالجيش اإلسرائيلي وضباطه
، أو «النص الصهيوني»مثل هذه الحمالت الناقدة لتصريحات ربما بدت للمرة األولى خروجًا على 

االنضباط »نكار و الصمت واإل« فضيلة»ما اعتاد المجتمع اإلسرائيلي على ممارسته كنوع من 
تجاه سياسات متطرفة وأكثر يمينية، وجد البعض إنها باتت في حاجة إلى تشبيهها « اإلجماعي

بممارسات نازية، وقد جاءت كنوع من الصدمة التي هزت االئتالف الحكومي، وجعلت إحباط 
ه، وهذا مؤشر نتانياهو ورده غير المفحم، يقحم نفسه في استجداء غوالن التراجع عن موقفه وتصحيح

إلى ما هو أعمق في متغيرات وتحوالت ما بدأ يتكشف إزاء تماسك المؤسسة الحاكمة، وتعبير بعض 
أفرادها عن مواقف مناقضة لسياسات الحكومة المتطرفة واليمين المتطرف، وتنظيمات اإلرهاب 

التي أدت إلى  )اليهودي الداعشي(، وهي كلها مقاربات تنحو نحو مقاربة جرائم المحرقة والجرائم
نسانيًا.  النكبة الفلسطينية، ولو لم تصل إلى االستنتاجات والمواقف ذاتها الملزمة سياسيًا وأخالقيًا وا 

المحرقة، االنبعاث »، كتاب بعنوان «مدار»وكان صدر عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية 
ه ال مجال للصلح بين الفلسطينيين للباحث اإلسرائيلي يائير أورون الذي يخلص إلى أن« والنكبة

من دون االعتراف »واإلسرائيليين من دون اعتراف متبادل بالنكبة والمحرقة. ووفق أورون فإنه 
بالمحرقة كتراجيديا يهودية ومن دون االعتراف بالنكبة كتراجيديا فلسطينية، ال أمل في تحقيق تسوية 

 «.وصلح بين الشعبين
تنتاج بأنه من دون أن يعلم اإلسرائيليون بالجرائم التي ارتكبها قادة وبناء على ذلك يصل إلى االس

، ومن دون أن يعترفوا بآثار هذه الجرائم المستمرة في المجتمع الفلسطيني، 1948الدولة عام 
 –وبالتوازي من دون أن يعترف الفلسطينيون بالمحرقة ومغزاها المستمر في المجتمع اإلسرائيلي 

 حتمال لتحقيق مصالحة حقيقية بين الشعبين.اليهودي، ليس ثمة ا
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شلحت للكتاب، قوله عن استنتاج المؤلف أنه ال يمكنه إال أن يستوقف  أنطوانومما جاء في تقديم 
القارئ العربي، كونه استنتاجًا غير صحيح ألسباب كثيرة، أهمها أن النكبة الفلسطينية بدأت خيوطها 

قوع المحرقة مع بداية تأسيس الحركة الصهيونية األولى تلوح قبل أكثر من نصف قرن من و 
لليهود على أنقاض وطن الشعب الفلسطيني في فلسطين، « وطن قومي»واعتمادها برنام  إقامة 

 «.حقًا تاريخياً »باعتبار ذلك 
 18/5/2016، الحياة، لندن

 
 إلقامة دولتهم المستقلة "اللوبي الصهيوني"األكراد يستعينون بـ .17

 تسفي برئيل
هذا ما كتبه مسرور برزاني، رئيس مجلس األمن «. ق األكراد أن يطّلقوا العراق طالقًا ُودياً من ح»

 «.واشنطن بوست»القومي لإلقليم الكردي، في مقال نشره قبل عشرة أيام في 
العراق فشل، وهو دولة فاشلة ُتلزم الناس، الذين يوجد بينهم الشيء القليل المشترك، بمشاركتها »

االنفصال «. مؤكد. إن استمرار حياتنا فيها يفرض علينا العيش في صراع ال نهاية له مستقباًل غير
 عن العراق، كما يقول، هو الخيار الوحيد.

مسرور برزاني، ابن مسعود برزاني رئيس كردستان، يطالب بإجراء استفتاء شعبي حول مستقبل 
صوتون مع االنفصال واالستقالل. لكنه اإلقليم في المستقبل القريب. وهو يعتقد أن أغلبية السكان سي

يفهم أيضًا ما يترتب على إعالن كهذا. فقد أعلنت إيران أنها تؤيد عراقا موحدا، وتطرح الواليات 
المتحدة الموقف ذاته، وتتعاطى تركيا مع الموضوع مثلما تتعاطى إسرائيل مع الفلسطينيين، حيث 

 قوميا لها.تعتبر الدولة الكردية المستقلة تهديدا أمنيا و 
في حال قامت الدولة الكردية المستقلة فهي ستقوم بدون اتفاق، ومساراتها الجوية باتجاه العالم سيتم 
يران وتركيا ستنخفض،  إغالقها، وشبكة الكهرباء التي تربطها بتركيا ستتضرر، والتجارة مع العراق وا 

في الحدود التركية. ولكن ال يمكن في المئة من إيرادات اإلقليم سيتوقف  90وبيع النفط الذي يشكل 
تحطيم الحلم. الحكم الكردي الذي يتصرف وكأنه ليس جزًءا من العراق يبذل جهودًا إلقناع اإلدارة 
األميركية بتغيير سياستها. زار وفد رفيع المستوى من المسؤولين األكراد، بينهم الممثل اليهودي في 

ًا، واشنطن للمطالبة بمساعدة مالية من اجل تمويل وزارة األديان الكردية، شرزار ماساني، مؤخر 
ولكن في الوقت ذاته من اجل جس النبض حول اقامة «. داعش»الحرب التي يخوضها األكراد ضد 

 الدولة المستقلة.
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الكردية، فان الوفد الكردي التقى أيضًا مع ممثلي اللوبي اليهودي  اإلعالمحسب تقارير في وسائل 
الكردي  اإلقليمغطاء اإلسرائيلي من أجل دفع الموضوع الى األمام. وما زال في واشنطن، واستغل ال

يؤمن بقدرة اللوبي اليهودي وقدرة إسرائيل على التأثير على الواليات المتحدة. لذلك هو يشدد على 
 .واألكرادالعالقة بين اليهود 

يوم الكارثة. وقد شارك  حياءإل، مراسيم األولىفي هذه السنة أقيمت في أربيل عاصمة اإلقليم، للمرة 
جانب ممثلين من األرمن،  إلىفي هذه المراسيم ممثلون من القنصلية الروسية واألميركية والفرنسية 

أيضًا قام الممثلون باعتمار  األولىمعا ست شمعات في ذكرى الماليين الستة. وللمرة  أشعلواحيث 
 القبعات الدينية.

ين يعيشون في اإلقليم الكردي، إال إن االدارة الكردية قررت رغم وجود خالف حول عدد اليهود الذ
الدينية. وحسب  األقلياتالتي تعال   األقساممثل باقي  األدياناقامة قسم خاص لليهود في وزارة 

الكردية فان هناك عدة آالف من أحفاد اليهود في اقليم كردستان،  اإلعالمالتقارير في وسائل 
، أو أخفوا يهوديتهم على مدى عشرات السنين. وفي المقابل يعتقد باحثون اإلسالماغلبيتهم اعتنقوا 

إسرائيليون انه لم يبَق يهود في كردستان، لكن هذا الخالف ال يمنع مريافن بقشبندي من القول بانه 
عادة اعمار الحي اليهودي في اربيل. إقامةينوي   كنيس وا 

 األكرادلكن في الوقت ذاته يخاف المواطنون  حتى وان كان مجرد تصريح، فان هذه الرسالة مهمة،
اليهودية  األمالكمن أنه اذا بدأت جالية يهودية بالنشوء في اإلقليم فستخوض صراعا من أجل إعادة 

لسكان اكراد، والبعض اآلخر اعطي او بيع للسكان الذين  أعطيت، بعض بيوت اليهود ألصحابها
قال صحافي كردي يسكن في اربيل « حل لكل شيء إيجاديمكن »يسكنون فيه منذ عشرات السنين. 

اليها، يطورون  األكراديعود اليهود  أنانها مسألة مال، من مصلحة كردستان «. هآرتس»لجريدة 
العالقة التاريخية مع إسرائيل. وهذا مهم  باإليجابال زالوا يتذكرون »اقتصادها ويستثمرون فيها. 

 «.دي مع العالم العربيأيضًا من اجل تعزيز عالقة اإلقليم الكر 
توجد هنا جهات كثيرة من الممكن أن تتعرض لمن يطالب علنا بان »ولماذا يطلب عدم نشر اسمه؟ 
، كما يقول. ومع ذلك فان كردستان اليوم هي من «الحذر األفضلتكون عالقة مع إسرائيل، ومن 

اجزاء من العراق « داعش». حتى قبل عامين، حين احتلت األوسطأمنا في الشرق  األماكنأكثر 
ومن الدول العربية ودول  إيرانالف سائح. معظمهم من  38وسورية وصل الى اإلقليم أكثر من 

عشرات  بإغالقالذي تسبب  األمرتراجع عدد السياح الى النصف، « داعش». بعد احتالالت أخرى
ل تحسين بنية المطاعم والفنادق في اإلقليم، والحكومة الكرية تستثمر عشرات الماليين من اج

القول بانها منطقة جميلة تنتظر السياح الذين يحبون  أستطيع لإلقليمالسياحة. من خالل زيارتي 
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تجارية مليئة  أسواقمسارات الجيبات والتراكتورات، توجد فنادق ممتازة، اكل متعدد الثقافات، وأيضًا 
 حالل األول.والمطعم ال« حباد»الجميلة. يجب فقط االنتظار لفتح فرع  باألشياء

 «هآرتس»
 18/5/2016، األيام، رام هللا

 
 حرروا غزة .18

 هيئة تحرير هارتس
الجيب البشري في غزة، األكثر اكتظاظا في العالم، يسجل الشهر القادم عقدا على عيشه في ظل 
اغالق خانق. نحو مليونين من بني البشر، الكثيرون منهم ولدوا في عهد االغالق، محبوسون في 

نسانية مخيفة، وكأنه يراد االختبار كم من الوقت يمكن لبني البشر ان ينجوا وهم ظل تجربة ا
 منقطعون عن العالم، عن محيطهم الثقافي وعن كل افق اقتصادي أو وطني.

داخل هذا الجيب، كي تبقيه على قيد الحياة، تحقن إسرائيل حقنا محددة وغير كافية من مواد  إلى
اقل بقليل  –االغذية واالدوية، وبشكل شاذ، حتى بخروج بضع مئات  البناء؛ وهي تسمح أيضًا بعبور

 بأحد. قطاع غزة ممسوك بخناقه بكماشة تمسك 2016من ألف شخص منذ كانون الثاني )يناير( 
 السنة. إثناءطرفيها إسرائيل والثانية مصر، التي اغلقت معبر رفح، باستثناء بضعة أيام معدودة في 

ر للخروج من القطاع، والذي بحد ذاته يمثل طريق آالم ال تطاق تفرض وهكذا سد مسار محتمل آخ
التعليم، لتلقي العالج الطبي أو حتى فقط لتنسم  إلىعلى المواطنين ممن ال يرغبون اال بالسفر 

 الهواء خارج القطاع.
 على غزة أي مبرر. فهو لم يمنع نار الصواريخ على غزة، لم يحدث العصيان المدني لإلغالقليس 

المرجو ضد حكم حماس، وهو يشكل دفيئة لنشوء اليأس وجوالت العنف، التي جعلت حياة سكان 
 الجنوب ال تطاق.

وفضال عن ذلك، فان المفاوضات التي تجريها إسرائيل مع تركيا على ترميم العالقات بينهما كفيلة 
ره األمني، وهو فقد مبر  اإلغالق، مما يشهد على أن اإلغالقبان تؤدي إلى تسهيالت مهمة في 
ليس بين إسرائيل والفلسطينيين، بل بينها وبين دولة ثالثة.  –يستخدم اآلن كورقة مساومة سياسية 

مواطنو غزة، الذين اعتقدوا بانهم حبسوا في مدنهم فقط بسبب حكم حماس، مطالبون اآلن بأن يبدوا 
 الصبر إلى أن تسوى موجات البث بين إسرائيل وتركيا.
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عن قطاع غزة، تكف عن اللعب بحياة نحو مليوني  اإلغالقمطالبة بان ترفع فورا  حكومة إسرائيل
إنسان وتعرض عليهم حلوال عملية للخروج من القطاع، كي يتمكنوا من تحقيق ما يعتبر في العالم 

 . الغيتو الفلسطيني هذا يجب أن يفتح.أساسالمتنور حقوق إنسان 
 17/5/2016هآرتس، 

 18/5/2016، الغد، عّمان
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