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 " في حكومة نتنياهودفاعليبرمان يتولى "وزارة ال .1
ــة ذكررر    أ مصررادر عبر ررف كشررف  الن ررا  م، أ  خلرردو  مظلررو ، عرر  19/5/2016، قــدس بــرسوكال

علرررى ترررولي ءعررريم حرررء  نيسررررائي  بيتنررران، وافرررق تالل اإلسررررائيلي بنيرررامي  نتنيرررا و، رئررريس وءراال ا حررر
 في الحكومف. دفاعأفيجدور ليبرما ، منص  وءارة ال

وقالررر  مصرررادر فررري مكتررر  رئررريس حكومرررف ا حرررتالل، هنررر  نقررررر فررري خترررام ل ائررر  أمرررس ا ر  ررراال مررر  
 ي ا ئتالف الحكومين.ليبرما ، على تشكي  طاقمي مفاوضا  حول الت يينا  الجديدة ف



 
 
 
 

 

 5 ص                                              3938 العدد:        19/5/2016 الخميس التاريخ: 
  

، وأ  حء رر  سررريتولى دفاعون لرر  مصرررادر م ر ررف مررر  ليبرمررا  أنررر  نوافررق علرررى تررولي منصررر  وء ررر الررر
الحالي( وءارة الخارجيف  دفاعمنص  وء ر الهجرة، فيما م  المفترض أ  يتولى موشي  ي لو  )وء ر ال

 بد ا م  نتنيا ون.
أ  نتنيرا و أبلري ي لرو ، ه نر  سري تر  علرى ليبرمرا  وكان  وسائ  هعالم عبر ف ذكر  أمس ا ر  راال، 

 ، وذلك في حال ا تفاق على انضمام ا خير هلى الحكومف.دفاعح يهف ال
مصررادر فرري مكترر  نتنيررا و، قالرر  فرري ختررام ، أ  هررالل ضررا ر، عرر  18/5/2016، 48عــرب وأورد  

 ال جيدةن.ل ائ  م  ليبرما ، حول انضمام ا خير للحكومف ه   الل اال جرى نه جوا
وقالر  مصرادر فري حرء  الليكرود ه  نالل راال جررى فرري أجرواال جيردة، وت ررر فري نهايتر  تشركي  طرراقمي 

 مفاوضا . ورئيس الحكومف يطل  رؤساال كت  ا ئتالف على التفاصي . 
أ  نتنيرا و وليبرمرا  يسر يا  إلنهراال المفاوضرا   أمرسون   موق  صحيفف نيدي و  أحرونو ن مسراال 

 الجم ف ال ر  .حتى صبيحف يوم 
وت تي  ذه التطورا  ه د سراعا  م ردودة مر  هعرال  ليبرمرا  أنر  نهانتظرار اقتررا  جردي مر  نتنيرا ون 

 .لالنضمام هلى الحكومف
اجتماع نتنيا و بليبرما  جاال ه د ساعا  ، أ  اس د تلحمي ، ع 19/5/2016الحياة، لندن، ونشر  

ليبرمررا  وعاترر  فيرر  رئرريس الحكومررف علررى عرردم  قليلررف علررى المررؤتمر الصررحافي المفرراجه الررذي ع ررده
حكومت ، مبّيناا أن    ينفري  رذا ا حتمرال، ومسرتذكراا أنر   هلىدعوت  هلى ل اال لفحص همكانا  عودت  

كا  وء راا للخارجيف في الحكومتْي  الساه تْي  برئاسف نتنيا و. وأضاف أ  ل  شرطْي  أساسيْي ، ا ول 
اني سرر  قررانو  يسررما ب"عرردام نهر ررابيي  فلسررطينيي ن ينفررذو  عمليررا  مسررلحف ت يينرر  وء ررراا للرردفاع، وال رر

ت ت  هسرائيليي . وانتهى ا جتماع م  دو  صدور بيرا  مشرترك، لكر  مر  التسرر   هلرى اإلعرالم هر   
 ا جواال كان  طيهف، وأن  سيتم ع د اجتماع  ا  في ساعف مت دمف م  مساال أمس.

 

 باقون هنا وسنبقى هنا لبناء دولتنا نحنكنا هنا و  :"المتحف الفلسطيني"يفتتح  عباس .2
محمرود عهراس،  السرلطف الفلسرطينيف شدد رئريس :19/5/2016 ،األيام، رام هللافي  يوسف الشاي كت  

لرذاكرة  خالل افتتاح  مبنى المتحف الفلسطيني في بيرء  ، أمرس، علرى أ ميتر  كونر  سريكو  نحافظراا 
ل ال ادمررف هرر   فلسررطي  وشرر بها موجررودو  علررى  ررذه ا رض منررذ لألجيررا الشرر   الفلسررطينيف، وراويرراا 
 الكن انيي ، ومنذ ا ءلن.

 ررذا المتحررف سرري ول لل ررالم، لكرر  ال ررالم نحرر  كنررا  نررا ونحرر  هرراقو   نررا، وسررنه ى  نررا نوقررال عهرراس: 
 لبنرراال دولتنررا، و  أحررد يسررتطي  أ  ينكررر ح نررا ه  النرراكرو ، ولرر  نلتفرر  هلرريهم، ولرر  يسررتطي  أحررد أ 
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ينسررى أننررا  نررا ه  مرر  ير ررد أ  ينسررى أو يتناسررى، نحرر   نررا مغروسررو  منررذ بدايررف التررار  ، منررذ فجررر 
التار  ، هلى يومنا  ذا هلى المست ب ، ل  يستطي  أحد أ  يحرول دو  مسريرتنا، أ  يحرول دو  ت ردمنا 

  ن.م  قام بهذا الجهدك  التحيف لن: قائالا  وتاه  .نهلى ا مام، للوصول هلى ما ير د  ذا الش   ال ظيم
فكررة المتحرف نشر    ه وكا  رئريس مجلرس أمنراال مؤسسرف الت راو  فيصر  ال لمري قرال فري كلمرف لر ، 

للذاكرة الفلسرطينيف، حيرت تطرور   ، م  مجموعف م  المفكر   والم  في  ليكو  متحفاا 1997منذ ال ام 
 الفكرة هلى مشروع متكام  ليصها الحلم ح ي ف.

يسرررا م المتحررررف ند. هيهررررا  هسيسرررو لرررررنا يامن: الفلسرررطيني قررررال وء رررر ال  افررررف وحرررول أ ميررررف المتحرررف 
الفلسطيني في حفظ وترسي  الذاكرة والروايف الفلسطينيف، م  خالل  ذا الجهد الرذي شرارك فير  ال ديرد 
م  المؤسسا  الفلسطينيف، وا فراد المهتمري .. رسرالف المتحرف ال  افيرف  ري حفرظ الرذاكرة الفلسرطينيف، 

ء ء الهويف الوطنيف.. أ  ي ام متحف بهذا الحجم، وعلرى  رذه الشراكلف فري فلسرطي  يتضرم  رسرالف وت 
 .نهلى ال الم ه   فلسطي  تمتلك اإلرادة، وقادرة على الوصول هلى الحر ف

الخطروة التري تلرري افتترا  المتحرف  رري وضر  خطررف نوقرال مردير المتحررف د. محمرود  رواري لرررنا يامن: 
أ  المتحف ي كف اآل  على هعداد ا رشريف  ، مبيناا نف اليا  والبرامج الخاصف في شاملف لألنشطف وال
 السم ي الهصري.

وفي المساال قردم ، عرروض فنيرف للمخررم المسررحي الفلسرطيني أميرر نرءار ءعبري، همشراركف مجموعرف 
ة مررر  الراقصررري ، ومجموعرررف مررر  الموسررري يي  المنفرررردي ، لي ررردم المتحرررف عروضررراا فنيرررف متنوعرررف وفر رررد

مسررتوحاة مرر  فكرررة تصررميم مبنررى المتحررف وحدائ رر  والررذي ينسررجم مرر  الطبي ررف الفلسررطينيف، ومسررتلهمف 
 م  مواد أرشيف المتحف الفلسطيني التي بدئ ببنائها، وم  الهويف وال  افف الفلسطينيف. 

أولررى ف اليررا  المتحررف الفلسررطيني،  ، أ رام هللا، مرر  19/5/2016 ،الشــرق األوســط، لنــدنوأضرراف  
ارم فلسطي ، ستكو  افتتا  م رض نأطراف الخيوط: التطر رء الفلسرطيني فري سرياق  السياسرين فري خ

أيررار الحرررالي، و تنرراول الم رررض تررار   التطر رررء  /مررايو 25ال  ررافي فرري بيررررو  فرري  مركررء دار النمررر
مرر   ويم رر  الم رررض جررءالاا  ،2016تمرروء  /الفلسررطيني وتطرروره عبررر السررني  ويسررتمر حتررى شررهر يوليررو

صرا أولئرك سلس لف نشاطا  ينظمها المتحف خارم الهالد للتواص  م  الفلسطينيي  فري الشرتا ، خصوا
 بير ء  . ل  يكو  ب"مكانهم ء ارة مبنى المتحف في فلسطي   المحرومي  م  حق ال ودة، والذي 

 حتررى 1850مسرررد ءمنرري تفرراعلي مرر   كمررا يجررري ال مرر  مرر  أجرر  افتتررا  مشررروع رحررال  فلسررطينيف 
 /، و ررو منصررف هلكترونيررف يررتم بناؤ ررا هالشررراكف مرر  مؤسسررف الدراسررا  الفلسررطينيف فرري شررهر يونيررواليرروم

فلسررطي  الحررديت منررذ منتصررف ال ررر   حء رررا  الررذي يليرر ، وي رردم المشررروع أبرررء ا حرردات فرري تررار  
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التاس  عشر وحتى يومنا  ذا، م رءءة بو رائق وخررائص وصرور وفيرديو ا ، سرتتوفر هشرك  تفراعلي فري 
 موق   اإللكتروني. هاإلضافف هلى هطالق ا رشيف السم ي والهصري. ى المتحف، وم  خاللمبن

 .مليو  دو ر، كا  الجءال ا كبر منها م  مصادر فلسطينيف 28وتكلف  هقامف المتحف 
 

 بحر: أحكام اإلعدام سُتطبق في أقرب فرصة ممكنة .3
ي أحمررد هحررر أ  البرلمررا  سرري م ، ه ررد أفرراد النائرر  ا ول لرررئيس المجلررس التشررر  ي الفلسررطين غررءة:

وقرال  التشاور م  كر  الم نيري ، لرسرراع فري تطبيرق أحكرام اإلعردام الصرادرة نهحرق المجررمي  ال تلرفن.
: نلرر  نترررك هحررر ه  البرلمررا  الفلسررطيني   يمكرر  أ  يسررما همضرري  ررذا ا مررر برردو  تطبيررق، مؤكررداا 

 ن.الناس ي ت  ه ضهم ه ضاا 
، أمررام الم تصررمي  والمتظررا ر   مرر  ذوي الررذي  18/5 ا ر  رراال ،لرر  أل ا رراخررالل كلمرر  ، ووعررد هحررر
 ،في عمليا  جنائيف، في ساحف التشر  ي، وهحضور رجال اإلصال  والمخراتير والوجهراال قتلوا مؤخراا 

 أ الي المغدور   بهحت تنفيذ أحكام اإلعدام هحق المجرمي  نفي أقصر وق  ممك  وأقر  فرصفن.
 18/5/2016 ،فلسطين أون الين

  
 القدسهدم المنازل في  تدين "الخارجية الفلسطينية" .4

دان  وءارة الخارجيف الفلسطينيف ه قسى ال هارا ، قيام طواقم بلديف ا حتالل بهدم منءل في  :وكا  ال
 ردم منرءلي  فري حري الصروانف، بذر  رف البنراال دو  تررخيص،  بلدة ش فاط ي رود ل ائلرف  روار  ، وأيضراا 

)حدي ررف قوميررف يهوديررف(، كمررا دانرر  اسررتمرار  جمررف ا حررتالل علررى حرري الشرري   هقامررف وذلررك لصررالا
 ال رف منراءل وتشرر د سراكنيها لصرالا  بر"خالال سرلطا  ا حرتالل قرراراا  هصردارجرا ، والتي كا  آخر ا 

المسرررتوطني ، فيكررراد   يمرررر يررروم دو  أ  نشرررهد عمليرررا  اسرررتيطانيف احالليرررف فررري ا رض الفلسرررطينيف 
خررررالالفرررري شرررررقي ال رررردس المحتلررررف هشررررك  خررراص، سررررواال عمليررررا   رررردم للمنرررراءل، أو طرررررد عامرررف، و   وا 

لل رررائال  الفلسرررطينيف مررر  مناءلهرررا فررري المدينرررف الم دسرررف لصرررالا المسرررتوطني ، أو تهجيرررر المرررواطني  
الم دسرريي  مرر  المدينررف عبررر سررح   ويرراتهم، أو مصررادرة أراضرريهم والتضررييق علرريهم، وحرمررانهم مرر  

محاصرة وجود الم دسي في ال دس بجمي  مناحي حياتر ،  هلى خيص للبناال، وصو ا الحصول على ترا
 استكمال تهو د ال دس، وتغيير م المها و و تها ال ر يف الفلسطينيف. هلىتهدف  هجراالا و ي 

تصرررر يد عمليررررا  تهو ررررد ال رررردس وسرررررقف ا رض  هلررررىوأكررررد  الرررروءارة علررررى أ  حكومررررف نتنيررررا و تلجرررر  
ورا  الرروءارة أ  حكومررف نتنيررا و تنفررذ سياسررف  غيررا  ردود الف رر  الدوليررف الرادعررف.الفلسررطينيف، مسررتغلف 
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للروايررف والمصررالا  حسررم جميرر  قضررايا الوضرر  النهررائي مرر  جانرر  واحررد، وف رراا  هلررىممنهجررف، تهرردف 
 ، وفي م دمتها قضيف ال دس ومواطنيها.اإلسرائيليف

 19/5/2016 ،الغد، عّمان
 

 على دمج التعليم المهني والتقني بالعام يصادق الفلسطيني مجلس الوزراء .5
، علرى 17/5يروم ال ال راال نوفان: صادق مجلس الوءراال خالل جلست  ا سربوعيف فري رام هللا،  -رام هللا 

كمرا صرادق المجلرس علرى مشرروع قرانو  الم رامال   خطف دمج الت ليم المهني والت ني هالت ليم ال رام.
 مالي للجم يف الخير ف اإلسالميف لرعايف ا يتام في يطا.وقرر المجلس ت ديم دعم  اإللكترونيف.

كمررا قرررر هضررافف مرروظفي الجمررارك والمكرروس ال رراملي  علررى الم ررابر هلررى الفئررا  المشررمولف فرري قرررار 
هش   دوام موظفي اإلدارة ال امف للم ابر والحدود وموظفي البر د ال املي   2015مجلس الوءراال لل ام 

 صراف المروظفي  الرذي  يررتهص عملهرم ه مر  اإلدارة ال امرف للم رابر والحردود.على الم رابر والحردود إلن
عنصررر شرررطف جديررد لترروء  هم علررى مركررءي هصررال  وت  يرر  نررابلس  200ووافررق المجلررس علررى تجنيررد 

 وجني .
 18/5/2016 ،األيام، رام هللا

 
 ساعة 48 نابلس: النيابة الفلسطينية تمدد اعتقال مراسل فضائية "األقصى" لـ .6

ّدد  نياهررف السرلطف فرري الضرفف الغر يررف، أمررس ا ر  راال، فترررة توقيرف الصررحفي طرارق أبوء ررد، مراسرر  مر
وذكرر  ءوجرف الصرحفي أ  النياهرف الفلسرطينيف  فضائيف نا قصىن الفضائيف،  سرتكمال التح يرق م ر .

هلى أ   وأشار  ساعف، ن ستكمال هجراالا  التح يق م  ن. 48 في نابلس مدد  فترة توقيف ءوجها لر
التح يرررق مررر  ءوجهررررا يررردور حرررول عملرررر  الصرررحفي مررر  قنرررراة نا قصرررىن، مطالهرررف هالترررردخ  مررر  ن اهررررف 

 الصحفيي  والمؤسسا  الح وقيف لرفرام عن ، خاصف أن    مبرر  عت ال  م  أجهءة السلطف.
، مرر  جهتهررا، عررّد  كتلرررف نالصررحفي الفلسررطينين اعت رررال أبوء ررد ه نرر  نتلرررذذ هاغتصررا  حر ررف اإلعرررالم

واسررررتمتاع هاعت ررررال وامتهررررا  كرامررررف الصررررحفيي  الفلسررررطينيي  الررررذي  ي فررررو  علررررى  غررررور م و واجهررررو  
هرراإلفرام  وطالبرر  الكتلررف السررلطف الفلسررطينيف وجهرراء نالمخررابرا ن تحديررداا  ا حررتالل هالكلمررف والصررورةن.

ميي  الذي  يتراّصرو  ولك  الصحفيي  واإلعال رسمّياا  الفوري وال اج  ع  أبو ء د، وأ  ت دم ل  اعتذاراا 
 في صفوف مت دمف لمواجهف ا حتالل وعنصر ت  الهمجيف هحق أبناال الش   الفلسطيني.

 19/5/2016 ،السبيل، عّمان
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 أبو دياك تعكس فئوية حكومة رام هللا تصريحاتحماس:  .7
أكد  حركف حمراس أ  تصرر حا  علري أبرو ديراك الروء ر هحكومرف رام هللا ضرد الحركرف والرتهجم علرى 

 قياداتها ي كس فئويف  ذه الحكومف وتؤكد أنها أصهح  أبرء عناو   ا ن سام.
وعبر الناطق هاسم الحركف، سامي أبو ء ري، في تصر ا صحفي، ع  استياال الحركف م  ممارسرا  

  ذه الحكومف التي ت ّد م  أسوأ الحكوما  التي عرفتها الساحف الفلسطينيف.
حركررف حمراس وال يرادي فيهرا محمرود الء رار واتهمر  هاإلسرراالة وتهجرم أبرو ديراك فري بيرا  صرحفي علرى 
 هلى تضحيا  الش   الفلسطيني ونضال .

 18/5/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 

 الزهار وتعد بمالحقته قضائيا   تصريحاتمن  موقفهافتح تطالب حماس بتحديد  .8
س لتحديرد موقفهرا مر  دعرا المتحردت هاسرم حركرف فرتا فرايء أبرو عيطرف يروم ا ر  راال، حركرف حمرا :غءة

تصررر حا  نمحمررود الء ررارن المسرريئف هحررق شررهداال م ركررف الكرامررف وهحررق الشررهيد الرمررء ياسررر عرفررا ، 
 مطالها الء ار ها عتذار للشهداال وللش   الفلسطيني.

تصررر حا  هحررق الوتسرراالل أبررو عيطررف فرري بيررا  صررحفي:  رر  كانرر  حمرراس ستصررم  لررو كانرر   ررذه 
وأضررراف: أنرررر  مررر  ال يررر  السرررركو  علرررى  ررررذه  محسرررو ي  عليهررررا  .رمرررء مررر  رموء ررررا أو الشرررهداال ال

تصر حا  المسيئف لكفا  ش بنا وشهدائ ، ونح  لر  نرداف  عر  شرهداال م ركرف الكرامرف ورمرء كفاحنرا ال
 الشهيد الراح  ياسر عرفا ؛    تار خهم أقوى وأعمق وأرس  م  أ  تشو   تصر حا  الء ار.

ا فري رفرض  رذه التصرر حا  ومالح رف الء رار قضرائيا علرى وشدد المتحدت هاسم فتا على حرق شر بن
ه انترر  وتنكررره لهطررو   شرر بنا وشررهدائ  فرري م ركررف الكرامررف، الترري أعرراد  لألمررف ال ر يررف كرامتهررا الترري 

 .1967أ در  في حر  حء را  عام 
 18/5/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 ه يعبر عن حرص مصر على مصلحة الشعب الفلسطينيما قال: السيسي بتصريحاترحب تفتح  .9

رحب  حركرف فرتا علرى لسرا  المتحردت هاسرمها أسرامف ال واسرمي بخطرا  : أبو س دى فادي -رام هللا 
الرئيس المصري عبد الفتا  السيسي م تبرة أ  مرا قالر  ي برر عر  حررص مصرر ا كيرد وال ابر  علرى 

وال ررالم  المنط ررفف وعلررى السررالم وا سررت رار فرري مصررلحف الشرر   الفلسررطيني وقضرريت  وح وقرر  الوطنيرر
ه سره هاعتهار ال ضيف الفلسطينيف  ي ال ضيف المركء ف والمحور ف للوصول هلى السالم وا ست رار فري 
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قامف الدولف الفلسطينيف  و مفترا  السرالم وا سرت رار  هنهاالوال الم، وأ   المنط ف ا حتالل اإلسرائيلي وا 
 الح ي يي .
واسرررمي فررري تصرررر ا أ  حركرررف فرررتا ت ررردر عاليرررا حررررص الررررئيس السيسررري علرررى لرررم الشرررم  وأوضرررا ال 

نجرراء الوحرردة الوطنيررف هاعتهار ررا مصررلحف وطنيررف فلسررطينيف عليررا، مؤكرردة فرري  ررذا السررياق  الفلسررطيني وا 
اتجرراه  ررذا الملررف ا سررتراتيجي وأننررا علررى اسررت داد كامرر  كمررا كنررا دائمررا  علررى موقفهررا ال ابرر  والراسرر 

هكرر  مسررؤوليف وطنيررف وحرررص شررديد علررى قضرريتنا وشرر بنا ها سررتجاهف لكرر  طررر  يسررهم فرري  للت رراطي
هنجرراء الوحرردة الوطنيررف وج لهررا ح ي ررف راسررخف، هاعتهار ررا ركيررءة أساسرريف فرري ال مرر  الرروطني للوصررول 

 للحر ف وا ست اللن.
م   والدوليفقليميف وأ ن  حركف فتا على الجهود التي تبذلها ال يادة المصر ف على كافف المستويا  اإل

  رض دولف فلسطي . اإلسرائيليأج  هنجا  المهادرا  الدوليف الهادفف هلى وض  حد لالحتالل 
 19/5/2016القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"وقطاع غزة أولى بالدفء مع مصر من العالقة مع  فلسطينالعالقة مع "الشعبية":  .11

اسررتياال ا  سررتمرار أطررراف عر يررف  لتحر ررر فلسررطي   بيفجبهررف الشررالأبررد  : الرجررو  عرروض - رام هللا
فررري الت و ررر  علرررى همكانيرررف تح يرررق السرررالم مررر  احرررتالل يواصررر  جرائمررر  فررري حرررق الشررر   الفلسرررطيني 

أ  ال القف م  الش   الفلسطيني وقطاع غءة أولى هالدفال م  مصر مر  ال القرف   واعتبر  وم درات .
 وتبييض وجه  أمام الش و  ال ر يف ل  تنجا. م  هسرائي ، وأ  محاو   تسو ق ا حتالل

بردرا  جرابر ه  نالسرالم المو روم مر   لتحر رر فلسرطي ، ي ول عضو ال يرادة السياسريف للجبهرف الشر بيفو 
الكيا  الصهيونين   يحتام هلى قراالة جديدة، ب  هلى نبذ  رذا الرو م المطلرق مر  ذ نيرف كر  الروا مي  

 ش   الفلسطيني.في ظ  مضي ا حتالل في اضطهاده لل
وترراه  ال يررادي الفلسررطيني فرري حدي رر  للجء رررة نرر  قررائال ه  نهسرررائي  لررو كانرر  تر ررد سررالما لمررا وسرر   
ا سررتيطا  وعم ترر  أو ج لرر  مشرراعر المسررلمي  فرري الحضرريض وولررد  فرري نفوسررهم هحساسررا هالمذلررف 

فري المنط رف ال ر يرف بتدنيسها للمسجد ا قصى، فضرال عر  مواصرلتها التخر ر  الم صرود وا  رارة الفرت  
وذّكرررر جرررابر هالمهرررادرة ال ر يرررف التررري طرحررر  ه رررد سرررنوا  طو لرررف مررر  المفاوضرررا  ورفضرررتها  وال رررالمن.

هسرائي  رغم تناءلها ع  ح روق فلسرطينيف بينهرا حرق ال رودة، ورغرم أنهرا تفرتا لهرا قبرو  عر يرا وتحولهرا 
 .م  دولف محتلف هلى دولف جارة وطبي يف، حس  المسؤول الفلسطيني
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وحذر م  س ي هسرائي  للتحول م  دور ا الوظيفي هلى دور سياسري والسريطرة علرى المنط رف، رافضرا 
هشرردة نالمحرراو   ال ر يررف ال  يمررف لتسررو ق ا حررتالل وا عطرراال مالمررا جديرردة للكيررا  الصررهيوني ه رردما 

 كشف  انتفاضف ال دس ح ي ت  كنظام فاشي يجر ال الم نحو حر  عالميف  ال فن.
د مر  مصرر  بر  مر  يرل يادي في الجبهف الش بيف أ  نالسالم المفت ر  علرى أرضريف كامر  ديفواعتبر ا

اليرررروم ا ول لنررررءول المصررررر ي  هلررررى ميرررردا  التحر ررررر أنرررر  مفررررروض ومرفرررروض حيررررت كانرررر  السررررفارة 
 اإلسرائيليف  دفا للجما ير مما يدل على عمق الرفض للت ايش م  قتلف وكيا  غاص ن.

 18/5/2016، ، النت، الدوحةالجزيرة
 

 يائسة إلجهاض االنتفاضة محاولةحماس: اعتقال قيادات الحركة  .11
أكد  حركف نحماسن أ  ا عت ا   الصهيونيف في صفوف قيادا  حركف حماس وأنصار ا فري : غءة

 الضفف المحتلف الليلف الماضيف تم   محاولف يائسف إلجهاض ا نتفاضف. 
( تل ى 5-18أبو ء ري، في تصر ا صحفي يوم ا ر  اال ) وقال الناطق هاسم الحركف، الدكتور سامي

نالمركررررء الفلسررررطيني لرعررررالمن نسررررخف منرررر ، ه   ررررذه ا عت ررررا   لرررر  تفلررررا فرررري تح يررررق أ رررردافها، وا   
الم اومف ستستمر رغم ك  التحديا ، كما تدل   ذه ا عت ا   وغير ا مر  الجررائم ناإلسررائيليفن علرى 

 م، وأن  عدو ح ي ي لش بنا الفلسطيني وأمتنا ال ر يف واإلسالميف.كذ  ا حتالل في ادعاالا  السال
 18/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نتفاضةاال اعتقال قيادات حماس ُتدلل على مدى التخبط واإلرباك اإلسرائيلي في مواجهة  :رضوان .12

ي ل ررردد مررر  قرررادة قالررر  حركرررف نحمررراسن ه  اعت رررال قررروا  ا حرررتالل اإلسررررائيل: خلررردو  مظلررروم -غرررءة 
وكرروادر الحركررف هالضررفف الغر يررف المحتلررف نلرر  يكسررر شرروكف الشرر   الفلسررطيني، ولرر  يوقررف الم اومررف 

وشدد ال يادي فري حركرف حمراس، هسرماعي  رضروا ، فري حرديت خراص لرر نقردس بررسن؛  وا نتفاضفن.
فري مواجهرف انتفاضرف يوم ا ر  اال، على أ  ا عت ا   نُتدل  على مدى التخرهص واإلر راك اإلسررائيلي 

واسررتدرك: ناعت ررال ال يررادا  يرر تي فرري سررياق سياسررف ا حررتالل إلجهرراض انتفاضررف ال رردسن،  ال رردسن.
 ُمحذراا ا حتالل م  ا ستمرار في نالسياسف ال نصر ف اإلجراميف ضد الش   الفلسطينين.
قررررف مسررررريرة وأضرررراف رضرررروا  أ  ا عت ررررا   اإلسرررررائيليف نلرررر  تكسررررر شرررروكف الفلسررررطينيي ، ولرررر  تو 

ان.  ا نتفاضف والم اومف في الضفف الغر يف، وستء د ا اشت ا ا وتو جا
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ودعرا ال يرادي فرري نحمراسن، السرلطف الفلسررطينيف لتروفير الحمايررف  بنراال الشر   الفلسررطيني فري الضررفف 
ا هحملررف ا عت ررا   الترري تطررال قيررادا  كرروادر  الغر يررف، ووقررف التنسرريق ا منرري مرر  ا حررتالل. منررددا

 ت  في الضفف المحتلف.حرك
 18/5/2016قدس برس، 

 
 حماس تثمن الدور القطري الداعم للقضية الفلسطينية .13

 م  رئيس دائرة شؤو  الالجئري  فري حركرف نحمراسن عصرام : محمد جمال، اإلفرنجي مص   - غءة
عرردوا  الرردور ال طررري الررداعم لل ضرريف الفلسررطينيف، مشرريدا فرري  ررذا الخصرروص بتنفيررذ ف اليررا  هحيرراال 

 ، في الحي ال  افي نكتاران.68ذكرى النكهف الفلسطينيف الر
ا للفلسررطينيي  المهجررر   فرري دول الشررتا ، أك ررر مرر  أ ميتهررا  وأكررد أ  م رر   ررذه الف اليررا  مهمررف جرردا
للفلسطينيي  داخ  الوط  المحت  ن نهم   يررو  فلسرطي  حترى هر عينهم، ي نري هالكراد يسرم و  شريئاا 

حياال  ذه ا ان.ع  فلسطي ، وا   لذكر ا  في الهالد ال ر يف واإلسالميف مهم جدا
وقال عدوا  في تصر حا  لرنالشرقن ه  دولف قطر ت ف دائماا في صف الش   الفلسطيني، وال ضيف 

نوالسما  ب"حياال ذكرى النكهف مهم  ن  يغرس ح  فلسطي  في نفروس ا جيرال،  الفلسطينيف، مضيفاا:
هحاجررررف هلرررى كررر  الجهررررود السياسررريف وا قتصررراديف وال سرررركر ف و رررذا ال مررر  وحررررده   يكفررري، ففلسرررطي  

 والدبلوماسيف، وهالتالي  ذا المجهود يج  أ  يته   خطوا  ك يرةن.
 19/5/2016الشرق، الدوحة، 

 
 عن قرار اليونسكو حول القدس" إسرائيلـ"ل دهوالن اعتذارباسم نعيم يشجب  .14

هاسررم ن ررريم  ،  الدوليرررف فرري فلسرررطي رئررريس مجلررس ال القرراو  ال يرررادي فرري حركرررف حمرراس، شررج : غررءة
ا عتذار الذي ت دم هر  الررئيس الفرنسري  و نرد نإلسررائي ن، عر  ال ررار الصرادر مر  منظمرف نيونسركون 

 الشهر الماضي، وال اضي برنعدم ا عتراف ه ي صلف يهوديف هالحرم ال دسين.
هرر   المسررجد ا قصررى  وأوضررا ن رريم، فرري بيررا  صرردر عرر  مجلررس ال القررا  الدوليررف اليرروم ا ر  رراال، 

لرريس لرر  صررلف هرراليهود تار خيرراا، ولرريس  نرراك مررا ي برر  أي حررق لليهررود فيرر ، و ررو مررا أكررد عليرر  قرررار 
 المنظمف الشهر الماضي، والذي وض  ا مور في نصابها الصحيا. 

وأبدى ن يم خشيت  م  أ  تؤ ر سياسا  الدول الكبرى على قرارا  المنظما  ا مميف، ما يرؤدي هلرى 
ق الظلررم هالرردول الترري تلجرر  لهررذه المنظمررا . وكشررف ن رريم عرر  أّ  نتنيررا و شخصررياا ي ررود حملررف هلحررا

هسرائيليف إلجهار المؤسسف الدوليف على تغييرر قرار را لصرالا الروايرف اإلسررائيليف المء فرف. وطالر  ن ريم 
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ومن  أي تراج  الدول ال ر يف واإلسالميف هالتحرك ال اج  والجّدي لمواجهف  ذه الضغوط الصهيونيف، 
 ع  ال رار، ب  ت بيت  وت ء ءه، واتخاذ خطوا  عمليف لدعم الحق الفلسطيني في ال دس.

 18/5/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 في حركة فتح يعلن انسحابه من العمل التنظيمي سويدانمأمون  .15
مرر  الحيرراة وال مرر   أعلرر  مرر مو  سررو دا  ال يررادي فرري حركررف فررتا هغررءة، يرروم ا ر  رراال، انسررحاه  :غررءة

 التنظيمي دو  أ  يبدي أسها  محددة لذلك.
، انر  الفريس بروكوقال سو دا  الذي ي م  مستشارا خاصا للرئيس محمود عهاس، في تغر دة لر  عبرر 

فشرر  مرر  نالمخلصرري  فرري تح يررق أي تطررور هيجررابي علررى صرر يد هن رراذ الحركررف فرري غررءة، وتحصررينها 
ن ذا الواق  المؤسف الذي غا  في   وأضاف الوطنيف التي تستحقن واست ادة  يبتها وكرامتها ومكانتها

وأشررار هلررى أنرر  سرريحتفظ بنفسرر  لررذكر ا سررها  الترري أد  هلررى اتخرراذه  ررذا  ال  رر  والحكمررف والمنطررقن.
ال رررار مت هرردا هشرررحها بتفاصرريلها نالمؤلمررفن حرري  تتطلرر  المصررلحف ال امررف ذلررك مؤكرردا التءامرر  الكامرر  

 ال ائد ال ام للحركف الرئيس محمود عهاس.بت ليما  وتوجيها  
 18/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 إدانة شاب فلسطيني بقتل جندي إسرائيلي واتهام ثالثة شبان بمساعدة منفذ عملية طعن .16

: أدان  المحكمف المركء ف اإلسرائيليف في ت  أبي ، الشا  نور الّدي  أبو حاشيف الوكا   -ال دس 
هال ت  المت ّمد للجندي اإلسرائيلي، ألموغ شيلوني، وذلك في عمليف ط   في ت  أبي ، عاما(،  20)

وكا  أبو حاشيف قد اعت   ه د أ  قام هط   الجندي، قر  محّطف  .2014في شهر تشر   ال اني 
 لل طار في ت  أبي ، ما أدى هلى هصاهف الجندي بجرو  خطيرة، توفي على ه ر ا في وق   حق.

ف ا تهرام، دخرر  أبرو حاشريف هلررى هسررائي  قبر  ال مليررف بيروم واحرد، وقررام هشرراال سركي  مرر  وحسر   ئحر
السرروق فررري مدينررف يافرررا، وفرري اليررروم التررالي توجررر  هلررى هحررردى محطررا  ال طرررار فرري تررر  أبيرر ، و ررراجم 
الجنردي وط نرر  عرردة ط نررا ، وحرراول انتررءاع سررالح  الشخصري، غيررر أنرر  لررم يررنجا هسررب  ترردخ  أحررد 

 ئحررف ا ّتهررام اعترررف أبررو حاشرريف ه مليررف ال ترر  وأعرراد تم يلهررا، وأكررد فحررص الحمررض وحسرر   المررارة.
وكا  أبو حاشريف أصري  خرالل تنفيرذ ال مليرف بجررو ، ومنر  خرالل  ( عالقت  هال مليف.DNAالّنووّي )

 التح يق م  م ابلف محاميت ، ليئا تسيم .
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يي  بتهمررف مسرراعدة مهنررد المحتسرر ، مرر  جانرر  آخررر، اعت لرر  قررّوا  ا مرر  اإلسرررائيليف،  ال ررف م دسرر
عاما(، فري البلردة ال ديمرف لمدينرف ال ردس، فري ال راني مر  أيرار  60بتنفيذ عمليف ط  ، إلسرائيلي يبلي )

 الجاري، مصيها هياه بجرو  وصف  هالمتوسطف.
ار وجررراال فررري  ئحرررف ا تهرررام أّ  الم دسررريي  ال ال رررف الت ررروا همنفرررذ عمليرررف الط ررر ، مهنرررد، ليسررراعدوه هرررالفر 

 وا ختهاال، ه د أ  أخبر م أّن   و م  نفذ عملّيف الط   في البلدة ال ديمف.
مرر  أيرررار الجرراري  ئحرررف اتهررام ضرررد الم دسررريي   13وقررردم  النياهررف ال امرررف فررري  هدانررف شرررا  فلسررطيني

وأشرار  التح ي را  هلرى أّ  ال ال رف الت روا همحتسر  بينمرا كرا   ال ال ف، و ح ا تم طل  تمديد اعت الهم.
فرري طر  رر  نحررو هررا  الءا رررة، ه ررد تنفيررذه عمليررف الّط رر ، ليحررد هم عرر  تفاصرري  ال ملّيررف الترري نفررذ ا. 
وساعد الم دسيو  ال ال ف المحتس  على ا ختهاال، وفق  ئحف ا ّتهام، في أحد بيروتهم، كمرا سراعدوه 

 مكا  اختهاال آخر.على تبدي   ياه  إلءالف آ ار ال ملّيف. وقام ال ال ف  ح ا بن   المحتس  هلى 
 19/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 ونروا للتراجع عن تقليص خدماتهااأل "خلية األزمة" تدعو لبنان:  .17

ونرروان فري لبنرا  بتراجر  ا خيررة عر  كافرف الت ليصرا  الترري ا طالبر  خليرف هدارة ا ءمرف مر  ن: بيررو 
 انتهجتها منذ بدايف ال ام. 

ف، خرالل مرؤتمر ع دتر  الخليرف، يروم ا ر  راال، فري ال اصرمف وشدد عضو خليرف ا ءمرف صرال  اليوسر
اللبنانيف بيرو ، على أنهم متمسكو  همطالبهم، مؤكداا س يهم إليجاد حلول لمشكلف الت ليصا . وقال 
اليوسررف هّنرر    حرر  أمررام الالجئرري  الفلسررطينيي  مرر  الم انرراة الترري ي انونهررا فرري مخيمررا  اللجرروال ه  

ونروان هلررى ضرررورة تراج هررا عرر  قراراتهررا، ا ودعرر  خليررف ا ءمررف لرررن الهجرررة.  ه بررول واق هررم المررر أو
وأضراف  الخليرف أنهرا لر   مؤكردة أ   رذا النرداال جراال هسرب  اءديراد وضر  الالجئري  الفلسرطينيي  سروالاا.

تترك خطوة أو حالا ه  وست وم بها، مشيرة هلى أنها تطرق وستطرق أبوا  السفارا  وم را  الم نيي  
 مر الالجئي  الفلسطينيي ، لدف  نأونروان لل يام بواجهاتها تجا هم.ه 

 18/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 على صنع مستقبل أفضل لفلسطينة مروان فدوى البرغوثي: العالم يدرك قدر  .18
لمرشا قال  فدوى البرغو ي نأم ال سامن ءوجف ال يادي ا سير مروا  البرغو ي ا: كفا  ء و   - رام هللا

ا وفر حظا في أي انتخاها  فلسطينيف م بلف لمنص  الرئيس: هنها وعائلتها نتتمت  هم نويا  مرتف ف 
 فلسطيني هلى عالمين. للغايف و ي تشا د الح  الكبير الذي يحظى ه  ءوجها يتمدد و تحول م 
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يا  فرري وأضرراف  البرغررو ي فرري حررديت لرررنالشرق ا وسررصن ت  يهررا علررى ترشرريا ءوجهررا مرر  قبرر  شخصرر
البرلما  البلجيكي لني  جائءة نو   للسرالم: نهنهرم يردركو  م لنرا أ  مرروا  شخصريف مهمرف ومرؤ رة مر  

 أج  مست ب  المنط فن.
وتاه  : نمرروا  لريس كمرا أراه أنرا وحسر  بر  شر ه  كلر  قرادر علرى توحيرد الفلسرطينيي  والتنسريق مر  

ه  ير ررده مرر  أجر  حيرراة أفضرر  و سررها  ال رالم مرر  أجرر  ضرغص متواصرر  علررى هسرررائي ن. وأردفر  نشرر 
وحصرل  البرغرو ي علرى رسرالف الترشريا التري أرسرل   ك يرة واستطالعا  الرأي ت ول أك رر مر  ذلركن.

 سلفا هلى لجنف جائءة نو   النرو جيف في خطوة برلمانيف  ي ا ولى على الص يد ا ورو ي.
 19/5/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 حكومة الجنون التي تتبلور هرتزوج: سأحارب بكل قوة .19

رئررريس حرررء  نالم سررركر الصرررهيونين نيتسرررحاق ، أ  18/5/2016، المركـــز الفلســـطيني لإلعـــالمذكرررر 
 رتءومن أكد أ  حء   سيناض  هال  وادة م  أج  هس اط نحكومف الجنو ن اآلخذة هالتبلور، في هشارة 

 ليبرما ن الجديد. -هلى تحالف ننتنيا و
ليلررررف الماضرررريف، حمرررر  ن يرتسرررروغن هشرررردة علررررى النائهررررف ال ماليررررف نشرررريلي وفرررري مررررؤتمر صررررحفي ع ررررده ال

يحيمررروفيتشن، ف رررال هنهرررا تتحمررر  المسرررؤوليف عررر  عرقلرررف انضرررمام حرررء  نالم سررركر الصرررهيونين هلرررى 
 الحكومف، وهالتالي تولي رئيس حء  نهسرائي  بيتنان نأفيجدور ليبرما ن ح يهف الحر .

 رتررءوم اختررار، مهاجمررف يحيمرروفيتش، فرري ، أ   رهررالل ضررا، عرر  18/5/2016، 48عــرب وأضرراف  
أع ا  ا نهاال حول اتفاق وشيك بي  رئيس الحكومف بنيامي  نتنيا و، ورئيس حرء  نيسررائي  بيتينرون، 

. وقرررال  رترررءوم ه  دفاعأفيجررردور ليبرمرررا ، علرررى انضرررمام ا خيرررر للحكومرررف وتوليررر  منصررر  وء رررر الررر
   وء را لألم ن.يحيموفيتش نستكو  موّق ف على ت يي  ليبرما

وتاه   رتءوم أن  نمنذ اآل  س قود الم ارضرف مر  أجر  تغييرر  رذه الحكومرفن، ورفرض دعروا  لر  مر  
داخررر  حرررء  ال مررر  ها سرررت الف، وقرررال نسررر ه ى حترررى يرررتم تغييرررر نتنيرررا و، ولررر  نمرررنا حكومرررف ليبرمرررا  

  اليسررار الراديكررالي و ينيرر  يومررا واحرردا مرر  الهرردوال. سررنوحد ال رروى حتررى تغييررر م، ولرر  نسررما هررانفال
 ال نيفن.
 رتءوم أعل  رفض  هجرراال مفاوضرا  مر  ، أ  اس د تلحمي، ع  19/5/2016الحياة، لندن، ونشر  

نتنيررا و فرري مررواءاة مفاوضررا  ا خيررر مرر  ليبرمررا ، لكنرر  لررم يغلررق الهررا  تمامرراا أمررام همكررا  انضررمام  
 وحء   هلى الحكومف.
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تنيا و هال ول ه  ا خير يض  نفس  بي  خيارْ   ترار خيْي : وع    رتءوم على نالتحّولن في موقف ن
نالخروم هلى حر  وجناءا  ه يادة ليبرما  و)ءعيم نالبي  اليهودين نفترالي( بينير ، أو هلرى حملرف مر  
ا مرر  لجميرر  مررواطني الدولررف، الخيررار برري  الجنررو  وال  النيررف، برري  الحصررار السياسرري وا قتصررادي 

ي  و ري  ا ءد رار. وحترى يحسرم نتانيرا و أمرره، ف"ننرا لر  نردير أي مفاوضرا  الذي تت رض هلي  هسررائ
 هالتواءي، أنا   أتصرف طه اا لجدول أعمال ليبرما  أو نءوات  هنما طه اا للح ي ف التي أؤم  بهان. 

 
 هذا تعيين مهووس دفاعلل ارةليبرمان وز  منحبيجين:  .21

ي ، نيررررف رئرررريس الحكومررررف اإلسرررررائيليف بنيررررامي   رررراجم الرررروء ر الليكررررودي السررررابق بينرررري بيجرررر: 48عررررر  
 .لدفاعنتنيا و، منا ءعيم حء  نيسرائي  بيتنون، أفغيدور ليبرما ، وءارة ا

وقررال بيجرري  لل نرراة اإلسرررائيليف ال انيررف مسرراال يرروم ا ر  رراال ه  ن ررذا ت يرري  مهررووسن، وأضرراف أ  ن ررذه 
 ي ن.الخطوة ت كس عدم مسؤوليف تجاه جهاء ا م  ومواطني هسرائ

و يجررري   رررو أحرررد نأمرررراالن الليكرررود ونجررر  الرررءعيم الترررار خي للحركرررف منررراحيم بيجررري . وقرررال ه  نرئررريس 
الحكومف على ما يبدو يفض  تبدي  الص وها  بر"دارة ائرتالف ضريق همخراطر أكبرر مر  هدارة ائرتالف 

  ع  ت ييرد م وت تي تصر حا  بيجي  خالفاا لموقف قادة في الليكود الذي  سارعوا هلى اإلعال كهذان.
 لضم ليبرما  للحكومف م   الوء ر يسرائي  كاتس ووء ر السياحف يار ف لفي .

 18/5/2016، 48عرب 
 

 "المعسكر القومي"يجدر بنتنياهو تشكيل حكومة تمثل وزراء "الليكود":  .21
ا ، نتنيررا و وأفيجرردور ليبرمرربنيررامي  رحرر  وءراال نليكررودن هحرررارة هالل رراال برري  : اسرر د تلحمرري –الناصرررة 

حكومرف يكرو  فيهرا علرى وأعل  عدد منهم أن  يجدر بنتنيا و تشكي  حكومف تم   نالم سكر ال رومين، 
ناليسارن بءعامف يتسحاق  رتءوم شر كاا. وقال الوء ر ءئيف هلكي  هنر  يفضر  هقامرف حكومرف  ابترف مر  

ترن م ها سرت رار الم سكر الوطني، كما وعدنا الناخر ، علرى أ  ن ريم حكومرف وحردة وطنيرف مفت لرف لر  
 ب  ستمس هحء  ليكود وهالم سكر ال ومي و   ف الجمهور اإلسرائيلين.

وأيد ألكي  في موقف  م ظم وءراال نليكودن رغم علمهم أ  انضمام ليبرما  سيكو  على حسا  ءميلهم 
 في نليكودن موشي  ي لو . وأشار م ل و  هلى أ  نتنيا و ل  يواج  مشاك  داخ  حء   في حال أطا 
بي لرررو  الرررذي ف رررد الك يرررر مررر  شررر بيت  فررري أع رررا  موقفررر  المؤ رررد ل رررادة الجررريش الرررذي  انت ررردوا نسرررهولف 

 الضغص على الءنادن ل ت  فلسطينيي ، وحذروا م  أجواال التطرف في الشارع اإلسرائيلي. 
 19/5/2016الحياة، لندن، 
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 حكومةلالنضمام لل مهينبعد زحفه ال: على هرتزوج تسليم قيادة المعارضة "الصهيوني"المعسكر  .22
مسرررر ى رئرررريس حررررء  نالم سرررركر الصررررهيونين نيتسررررحاق  رترررررءوم : يواجرررر  اسرررر د تلحمرررري –الناصرررررة 

هم ارضررف متءايرردة داخرر  نالم سرركر الصررهيونين المتشررك  مرر  حررء  نال مرر ن ها نضررمام هلررى الحكومررف 
ش سرررلوك ونالحركرررفن المحسرررو ي  علرررى يسرررار الوسرررص. ووصرررف  ءعيمرررف الحرررء  سررراه اا شررريلي يحيمررروفت

 رتءوم بر نمهانف الءحف هلى الحكومفن. وأضاف  أ   رتءوم كا  نشر كاا في مشهد مهي  م  وصمف 
عررار علررى جبرري  حء نرران. وقررال النائرر  آر ئرر  مرغليرر  ه   رتررءوم أوصرر  الحررء  هلررى أسررف  الرردرك. 

مهي  هلرى أسروأ ودعت  النائ  ستاف شفير هلى تسليم مفاتيا ال يادة ونا نصراف هلى بيت  ه د ءحف  ال
حكومرف فري ترار   هسررائي ن. ووصررف  ترذّرع  رترءوم برر نالفرصرف النررادرة للت ردم نحرو السرالمن، برر نالنكتررف 

نتنيرررا و لرررم يتحررررك خطررروة واحررردة فررري السرررنوا  السررره  ا خيررررة نحرررو بنيرررامي  السرررخيففن، مسرررتذكرة أ  
   نخج  ه ن. استئناف ال مليف السياسيف. وختم  ه   الحء  هحاجف هلى نقائد شجاع

 19/5/2016الحياة، لندن، 
 

 العالقة بين مفاوضات توسيع الحكومة وتصريحات السيسي عن عملية السالم تنفي "إسرائيل" .23
ومكترر  رئرريس نالم سرركر الصررهيونين  اإلسرررائيليفنفررى ديرروا  رئاسررف الرروءراال : محمررد  ررواش -رام هللا 

مصري عبد الفتا  السيسي ع  عمليرف السرالم وجود عالقف بي  كالم الرئيس ال مبرئاسف اسحق  رتءو 
 هلى ا ئتالف الحكومي. موا تصا   الجار ف  نضمام  رتءو 

 19/5/2016، النهار، بيروت
 

 يقدم عجل نجاة لنتنياهو مقابل فتاتللحكومة  "المعسكر الصهيوني"انضمام عودة:  .24
نال دس ال ر رررين أ  انضررررمام لررررر رئررريس ال ائمررررف المشرررتركف كررررد أيمررر  عررررودةأوديرررر  عرررواودة:  -الناصررررة 

ي رردم عجرر  نجرراة لرررئيس الحكومررف اإلسرررائيليف بنيررامي  نتنيررا و م ابرر  للحكومررف نالم سرركر الصررهيونين 
فتررررا ، منو ررررا أ  نالمشررررتركفن  رررري الم ارضررررف الح ي يررررف لحكومررررف ا حررررتالل وا سررررتيطا  والسياسررررا  

ئيس حء ن  ناك مست ب ن يائير لبيرد ال نصر ف. و  يسته د تواطؤ كت  أخرى هالم ارضف  ستبدال  بر 
 لرئاسف الم ارضف.

 19/5/2016القدس العربي، لندن، 
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 مواجهة حماس واستئناف االغتياالتهي  رؤية ليبرمان األمنية :هآرتس .25
ت ررروم الرؤيرررف ا منيرررف لررروء ر جررريش ا حرررتالل الجديرررد أفغيررردور ليبرمرررا  علرررى  :خاصرررف ترجمرررف-رام هللا 

ي قطرراع غررءة، وذلررك مرر  خررالل خطرروا  عديرردة تحررد   عنهررا صررحيفف مواجهررف قرروة حركررف حمرراس فرر
  آرتس ال بر ف، اليوم الخميس.

واعتمد  الصحيفف في توضريا رؤيرف ليبرمرا  ا منيرف علرى تصرر حا  سراه ف كرا  قرد أدلرى بهرا أ نراال 
د وجوده في الم ارضف حول همكانيف الت ام  ا مني اإلسرائيلي م  حماس، والتي كا  يتحدت بهرا ه ر

ت ييد جما يري في هسرائي  ل  بوصف  ا فض  لتولي وءارة الجيش؛ ومواجهف حماس وموجف ال مليا  
 ا خيرة هالضفف الغر يف.

ورأ   آرتس، أ  ليبرما  سي م  على تهديد قادة حماس هاستمرار م  خرالل توجير  رسرائ  هال ضراال 
، مشريرة هلرى أنر  كرا  قرد صرر  منرذ على الحركف في غءة، وأن  قرد يلجر   سرتئناف ا غتيرا   ضرد م

ساعف ف ص لي يد ج ت الجنود اإلسرائيليي ،  48أق  م  شهر ه ن  نلو كا  وء را للجيش  عطى  نيف 
 وأ  يطلق سرا  المدنيي  هفرا ام منغستو و اشم السيد، أو يتم قتل ن.

بنظررام حمرراسن، ووف ررا للصررحيفف، فرر"  ليبرمررا  كررا  يضرر  فرري شررروط  لالنضررمام للحكومررف ناإلطاحررف 
واسرررتئناف البنررراال فررري مسرررتوطنا  الضرررفف وال ررردس، وهالترررالي ف"نررر    ي ررررف كيرررف سررريتم الت امررر  مررر  

 الوض  ا مني ه د تولي  الوءارة ف ليا.
وأشار   رآرتس هلرى تصرر حات  منرذ أسربوعي  فري مرؤتمر سرديرو  ا منري، هر   هسررائي  هحاجرف هلرى 

و ماء  أو دحال ، وفرق قولر ، م تبررة أ  تلرك التصرر حا  ت ء ء نظام بدي  لحماس،   يكو  فتا أب
 تشير هشك  كبير هلى رؤ ت  ا منيف المتوق ف.

 19/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 جري تجربة لمنظومة "القبة الحديدية البحرية" الجديدةي يسرائيلالجيش اإل .26
اعيرف فري اعترراض صرارو  فري أ.ف. : اعلر  الجريش اإلسررائيلي، امرس، نجرا  منظومرف دف -ال دس 

 الهحر اطلق عليها تسميف نال هف الحديديف الهحر فن.
شرير نجرا  المنظومرف فري تردمير نعردةن صروار  ،  أر ير رئيس ال مليا  في الهحر ف اإلسرائيليف  وأعل 
قدرت  على تدمير صوار   قصريرة المردى علرى غررار تلرك التري تطلرق مر  قطراع  أكدالجيش  أ علما 
ف، ا  التجر رررف التررري جرررر  قبررر  أسررربوعي  نأ بتررر  قررردرة الهحر رررف اإلسررررائيليف علرررى حمايرررف وأضرررا غرررءة.

 م  الصوار   ا ستراتيجيف ال صيرة المدىن. إلسرائي المواق  ا ستراتيجيف الهحر ف 
 19/5/2016األيام، رام هللا، 
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 الكذب وتبين أنه كاذب فحص عرض على جهاز": المطران نداف إسرائيل" .27
قال تح يق هسرائيلي ه  المطرا  المسيحي جبرائي  نداف، عرض علرى جهراء فحرص : تلفال دس المح

الكذ ، وتبي  أن  كاذ  ه د اتهاما  ل  هالتحرش الجنسي ه دد م  الجنود المسيحيي  وأفراد الشررطف 
 اإلسرائيليي .

 ار  استغراه .وقال أحد الجنود لل ناة ال انيف اإلسرائيليف، ه  نداف تحدت م   في أمور جنسيف أ 
و ررتهم نررداف ه نرر  تحرررش ه رردد مرر  أفررراد الشرررطف والجنررود المسرريحيي  الررذي  سرراعد م فرري الرردخول فرري 
السلك ا منري اإلسررائيلي، و رتهم فري ا وسراط المسريحيف ه نر  يجنرد الشرها  المسريحي لصرالا الجريش 

 اإلسرائيلي.
 18/5/2016، "21موقع "عربي 

 
 ب بعدم ضم "المعسكر الصهيوني" للحكومةاليهودية تطال ""الماغورمنظمة  .28

طالب  منظمف نالماغورن )منظمف يهوديف تم   عرائال  ال تلرى فري صرفوف : مظلوم خلدو  -الناصرة 
ا حتالل اإلسرائيلي جّراال عمليا  الم اومف الفلسطينيف(، رئيس وءراال ا حتالل بنيامي  نتنيا و، ه دم 

وأوضرح  المنظمرف أ  اعتراضرها ير تي مر   الحكرومي.هلرى ا ئرتالف  الم سكر الصرهيونيضم حء  
ها  الخوف م  أ  يؤدي انضمام الم سكر الصهيوني للحكومف هلرى هطرالق سررا  أسررى فلسرطينيي  

 م  السجو  التاه ف لسلطا  ا حتالل اإلسرائيلي نقتلوا هسرائيليي ن.
يلرررف الماضررريف خطاهارررا لنتنيرررا و، وقالررر  ال نررراة ال بر رررف السررراه ف؛ يررروم ا ر  ررراال، ه  المنظمرررف أرسرررل  الل

نأعر   في  ع  قل ها م  انضمام الم سكر الصهيوني، والذي يضم حء  ال م  وحء  الحركف، هلى 
وادعرررر  أ  التصررررر حا  الصررررادرة عرررر  ءعرررريم الم سرررركر الصررررهيوني ناسررررحاق  ا ئررررتالف الحكررررومين.

لمفاوضرا  مر  الفلسرطينيي  أ  ا ءاعمر  رتسوغن ت ني هطالق سرا  المء د مر  ا سررى الفلسرطينيي . 
 نكان  على حسا  ا م  اإلسرائيلين.

 18/5/2016قدس برس، 
 

 جيروزاليم بوست: هل سيلعب السيسي دور "القابلة" ويسهم في والدة حكومة الوحدة اإلسرائيلية؟ .29
تساالل  صرحيفف جيرروءاليم بوسر  اإلسررائيليف علرى لسرا  مصرادر : ترجمف -تو  بوس  عر يج افين

مر  والليكرود عر  همكانيرف أ  يل ر  الررئيس المصرري عبردالفتا  السيسري دور نال ابلرفن م لمررا هحرء  ال 
كانرر  تف رر  أم وأخرر  النبرري موسرري عليرر  السررالم هحسرر  الم ت ررد اليهررودي، ويسررا م فرري و دة حكومررف 

 وحدة وطنيف في هسرائي .
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  لجهررود بنرراال حكومررف وكررا  أعضرراال هحررء  ال مرر  والليكررود قررد شرر روا ها متنررا  للسيسرري؛ هسررب  دف رر
جديرردة، سررواال كررا  ذلررك مرر  خلررف الكررواليس، أو مرر  خررالل مررا ذكررره السيسرري فرري خطاهرر  الررذي أل رراه 

، واإلسررائيليي حول التءام  هالمسا مف في جهود السالم بي  الفلسطينيي   2016مايو/أيار  19ال ال اال 
 .2016مايو/أيار  18 هحس  ت ر ر نشرت  صحيفف جيروءاليم بوس  اإلسرائيليف، ا ر  اال

 في حضرة السيسي
وأكد أعضاال حء  ال م  والليكود ما ذكر في ت ر ر لل ناة ال اشرة اإلسررائيليف، أنر  هذا تكونر  حكومرف 
الوحدة الوطنيف، ف"  ك  م  رئيس الوءراال اإلسررائيلي بنيرامي  نتانيرا و، ورئريس حرء  ال مر  هسرحاق 

 الم جديدة تح  رعايف السيسي. رتسوغ، سيذ ها  لمصر إلطالق مفاوضا  س
وقررال  رتسرروغ ناإلشررارا  الترري ذكر ررا فرري خطاهرر  تشررير هلررى همكانيررف حرردوت ت رردم جررذري حيررت سررلص 
الضوال علرى اإلرادة التري يحملهرا ال رالم ال ر ري الم تردلن، وأضراف نمر  المهرم أ  نسرتم  هلرى الررئيس 

 المصري، ونناقش  ذه المهادرة بجديف ومسؤوليفن.
فيرر  فرري حررء  ال مرر  وم ررر  مرر   رتسرروغ علررى أنرر  مررا ءالرر   نرراك فجرروا  كبيرررة فرري وشرردد مصرردر ر 

محاد ا  هنشاال حكومف ائتالفيف، مشيراا هلى أن  ليس على علم ه   ء ارة مشتركف لمصر قد أ ير  في 
 المحاد ا .

 الخطاب لن يؤثر
 الرررءعيمي ل رررا  وأضررراف المصررردر أنررر    يوجرررد سرررالم بررري  ال ائررردي  نبيبررري و ررروجىن فررري هشرررارة هلرررى أ

 اإلسرائيليي  لحء ي الليكود وال م ،  فتاا أ  خطا  السيسي ل  يؤ ر على ذلك.. حس  قول .
وأوضح  مصادر م ر ف م   رتسروغ، أ  جهرود السيسري  ري مر  بري  عردد مر  الجهرود الدبلوماسريف 

 التي تتم، والتي م  الممك  أ  تؤتي ُأُكلها هذا انضم  رتسوغ للحكومف.
انت د  رتسوغ عضو الكنسي  شيلي يحيموفيتش، وغير ا م  الم ارضي  في حء  ال م   وم  جانه 

 لرفضهم صف ف الوحدة المحتملف م  الليكود قب  اإلعال  ع  تفاصيلها.
وأضاف المصدر الم ر  م   رتسوغ نكنا نتوق  م  شيلي أ  تنتظر حتى ت رف التفاصي  النهائيف، 

ر  سرها  سياسرريفن وتراه  نوحتررى يررتم ذلرك ف ليرراا ف ليهرا التوقررف عرر  وت لرم الح ررائق قبر  أ  تنت ررد ا مرر
 ه ارة المخاوف واإلحجام ع  الخطاها  التي تحم  د    انف اليفن.

وقال  رتسوغ منت داا عضو الكنيسر  هير ر  مرغلير  نه  اللغرص الردائر حرول مهرادرة السيسري  رو ه انرف 
 هلى تشكي  الحكومفن.ل درا   ؤ ال الذي  ي ملو  بجد م  أج  الوص  

لك  عضو الكنيس  ع  حرء  ال مر   ليرك هرار، والرذي ي رارض ا نضرمام هلرى الحكومرف ا ئتالفيرف، 
 رح  بخطا  السيسي وعبر ع  أمل  في أ  ي ود ذلك هلى هن اش عمليف السالم م  الفلسطينيي .
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الل راال الرذي جمر  بري  سراعا  متر خرة مر  مسراال ال ال راال، ه رد  حتىواستمر مار و  محاد ا  الوحدة 
نتانيا و و رتسوغ في وق  مت خر مر  الليلرف الماضريف، حيرت كرا  نتنيرا و و رتسروغ يواصرال  جهرود 

 مشروع دعم مهادرة الوحدة داخ  أحءابهم.
وي تررءم  رتسرروغ الوصررول هلررى مواف ررف حء رر  علررى م تررر  الوحرردة خررالل مررؤتمر حررء  ال مرر  ا سرربوع 

ق، لكررر  صرررف ف الحكومرررف ا ئتالفيرررف لرررم يرررتم التوصررر  لهرررا حترررى مسررراال ال رررادم هذا ترررم التوصررر  هلرررى اتفرررا
 .2016مايو/أيار  17ال ال اال 

وقال مصدر م ر  م  نتنيا و، أ  فجروة كبيررة مرا ءالر  ت رف حجرر ع ررة همحاد را  الوحردة، وصرر  
و شررركاال لنتنيررا و عرر  رفررض ءعررريم حررء  نهسرررائي  بيتنرران اليمينررري أفيجرردور ليبرمررا  لمهررادرا  نتنيرررا 

 لالنضمام للحكومف.
ررد هح يهررف وءارة الرردفاع، وت ررديم الرردعم لمشررروع قررانو  قدمرر   وقررال ت ر ررر لل نرراة ال اشرررة، أ  ليبرمررا  ُوعو

 حء  نهسرائي  بيتنان يسما بتطبيق ع وهف اإلعدام على اإلر ابيي . 
 وقد انت دوا ليبرما  ل رقلت  تشكي  حكومف يمينيف.

يحاول تبييض صحيفت  ه د أ  نكس وعود حملت  ا نتخابيف بتشركي   ورد شركاال ليبرما  ه   نتنيا و
 حكومف واس ف م  حء  ال م .

 18/5/2016، تون بوست عربيجهافين
 

 : اتفاقية أوسلو إحدى نكبات الشعب الفلسطينيصبري عكرمة  .31
لتي قال رئيس الهيئف اإلسالميف ال ليا في ال دس، الشي  عكرمف صبري، ه  نالنكها ن ا: أحمد ص ر

ي يشها الش   الفلسطيني في كافف أماك  تواجده، وخاصف في مدينف ال دس المحتلف نمت ددة 
ومتسلسلف ومتصلف م  ه ضها اله ض، ولم تتوقفن، واصفا اتفاقيف أوسلو ه نها نهحدى نكها  

 الفلسطينيي ن.
سلمي  ن، على أ  نالم دسيي ، رغم خذ   ال ر  والم21وشدد صبري في تصر ا خاص لرنعر ي

لهم، ل  يي سوا، ول  يتخلوا ع  واجبهم في الدفاع ع  ال دس والمسجد ا قصىن، مؤكدا أ  ن ذا 
وأشار  موقف استراتيجي هيماني، و  يمك  أ  نتناءل ع  ذرة ترا  م  المسجد ا قصى المهاركن.

ف أوسلو، ، ونكهف اتفاقي1967هلى أ   ناك ننكها  عديدة لح   هالش   الفلسطيني، منها نكهف 
ونكها  المهادرا  التي تطر  بي  الفينف وا خرى م  أج  تصفيف ال ضيف الفلسطينيف، وشط  حق 

 عودة الالجئي ن.
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وحول استهداف ا حتالل للمداف ي  ع  ال دس والمسجد ا قصى، ها عت ال أو اإله اد، كما حص  
، الشي  رائد صال ؛ قال صبري: 1948مؤخرا م  رئيس الحركف اإلسالميف في ا راضي المحتلف عام 

ن م ير دو  تكميم ا فواه، وقم  م  ي اوم تفر ي ا قصى م  المسلمي ؛ ليخلوا المجال لليهود 
المتطرفي ن، موضحا أ  ن ذه اإلجراالا  م  قب  ا حتالل؛ تؤكد أنهم طام و  متآمرو  على 

 ا قصى، وأ   ذه  ي السياسف الرسميف اإلسرائيليفن.
 18/5/2016"، 21يعربموقع "

 
 بقتل الطفل "سنقرط" لكنه يرفض محاكمة الجندي القاتل عترفياالحتالل  .31

رام هللا: قرر قسم التح يق م  الشرطف اإلسرائيليف الم روف هاسم نماحشن هغالق الملف ضد الجندي 
رغم  2014أغسطس / ال دس في آ شرقي عاما( م   16الذي قت  الفتى الفلسطيني محمد سن رط )

ترافها ه    ذا الشرطي م  حرس الحدود قت  الفتى بواسطف ال يار اإلسفنجي ا سود الذي ي تبر اع
أ    وأخطر أنواع عيارا  اإلسفنج. وكان  الشرطف قد توصل  خالل التح يق هلى  ويف الجندي و و 

لى ان  قام ب"طالق ال يار رغم أن  لم يك  مؤ الا   ستخدام م  حرس الحدود الذي أطلق ال يار وا 
  ذه ال يارا .

وعلى الرغم م  ذلك قرر  نماحشن نعدم وجود أدلف كافيف لمحاكمف الجندين وتم تحو   الملف هلى 
 الشرطف لفحص همكانيف ت ديم  هلى المحاكمف الت ديبيف.

سفنج منذ ‘شخصا أصيبوا ه يارا   30ويستدل م  م طيا  جم يف ح وق المواط  أ  أك ر م  
نصف  أ مصاها هحدى أعينهم. كما يتبي   14خدام ال يارا  السوداال. وف د بدأ  الشرطف هاست

 عاما وي اني م  ضرر دماغي   يمك  عالج . 12المصابي   م قاصرو  واحد م يبلي م  ال مر 
 19/5/2016، لندن، القدس العربي

 
 والسوريين في تركيا الفلسطينيين"مصير" يجمع  .32

م  الذكرى ال امنف والستي  لنكهف فلسطي ، أعلن  شخصيا   هالتءام  :فادي جابر -غاءي عنتا  
فلسطينيف وسور ف تجم ا سياسيا حم  اسم نمصيرن يدعم الحراك ال وري السوري تح  مظلف الحفاظ 

 على الح وق الفلسطينيف وأ مها حق ال ودة.
ي عنتا  مشاركف أك ر م  مئتي شخصيف فلسطينيف وسور ف وعر يف، أعل  في مؤتمر في مدينف غاء 
وتتكو   التركيف ع  تجم  سياسي جديد حم  اسم نمصيرن هك  ما لذلك الت بير م  م ا  وم اصد.

 .نيو  وسور و  عضوا منهم فلسطي 15اللجنف ا ستشار ف للتجم  م  
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وي ول المنسق ال ام للتجم  أيم  أبو  اشم ه  ال ديد م  ا  داف ت ف وراال هعال  التجم ، منها 
   م جءال أساسي م   ورة الش   السوري، وهالتالي م سسف الحراك الفلسطيني داخ  نأ  الفلسطينيي

ال ورة السور ف، وتوحيد كافف الجهود في ظ  المرحلف الص هف التي تواج  الواق  السورين، وأضاف أبو 
  اشم في تصر ا للجء رة أ  الهدف  و حمايف الوجود الفلسطيني.

فلسطينيا تح  الت ذي  في م ت ال  النظام،  440ت  أك ر م  وكان  الفاتورة الفلسطينيف  ي م 
فلسطينيا آخر  ، بينهم عشرا  النساال، وأما عدد الضحايا  1,060هضافف هلى جه  مصير قراهف 

ال تلى فءاد ع   ال ف آ ف فلسطيني، تنوع  أسها  موتهم وفق هحصائيا  مجموعف ال م   ج  
 .ففلسطينيي سور 

 18/5/2016ة، .نت، الدوحالجزيرة
 

 98العراقيب للمرة قرية  تهدمقوات االحتالل النقب:  .33
في محاولف جديدة  قتالع أ لها، اقتحم  جرافا  ال م  اإلسرائيليف، يوم ا ر  اال، قر ف : قاسم هكري 

، تح  حمايف قوا  كبيرة م  الشرطف 98ال راقي  مسلوهف ا عتراف في الن  ، و دمتها للمرة الر
 اإلسرائيليف.

وتوص  هسرائي  جرائم الهدم كجءال م  سياسف ممنهجف ومدروسف  قتالع أ   ال ر ف وتهجير م م  
أرضهم، يضاف هليها من  الماال والكهر اال والبنى التحتيف عنهم، وغير ا م  متطلها  الحياة 

جهار م ا ساسيف، هاإلضافف هلى مالح ف ا  الي في المحاكم بتهم عديدة، وتغر مهم همهالي ماليف وا  
 على ال م  لصالا الجمهور.

 18/5/2016، 48عرب 
 

 الجئين فلسطينيين في سورية ستة : استشهاد"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" .34
 جئي  فلسطينيي  استشهدوا،  ستفأفاد  نمجموعف ال م  م  أج  فلسطينيي سور فن ه   : لند 

 لسوري همخيم خا  الشيا.في مجءرة ارتكبها جيش النظام ا خمسفأمس، بينهم 
، أ  الضحايا الخمسف قضوا في استهداف 2016-5-18وذكر  المجموعف في بيا  لها ا ر  اال 

ا م  الالجئي ، في أ ناال مرور ا م  المنفذ الوحيد الذي  لجيش النظام لسيارة مدنيف كان  ت   عددا
 ا، بينهم طف  ووالدت .ير ص بي  المخيم ومركء ال اصمف دمشق، ما أدى هلى وقوع خمسف ضحاي

وأشار  المجموعف التي تتخذ في ال اصمف لند  م راا لها هلى أ  الالجه أحمد حس  عواد م  أبناال 
 مخيم خا  الشيا استشهد مت  راا بجراح ، التي أصي  بها في قصف استهدف محيص المخيم.
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مشاركت  في ال تال  في سياق متص ، قضى الفلسطيني حسي  عيسى م  أبناال مخيم السبينف، خالل
هلى جان  الحرس ال وري اإليراني الموالي للنظام السوري في منط ف دار ا بر ف دمشق، هحس  بيا  

 مجموعف ال م .
 18/5/2016، فلسطين أون الين

 
 قرار إسرائيلّي بفتح معبر ثاٍن إلدخال البضائع إلى غّزة... والفلسطينّيون: يجب فتح المعابر كاّفة .35

 نهسرائي نأّ   3/5/2016أعل  وء ر الدفاع اإلسرائيلّي موشي  ي الو  في : أبو عامر أحمد -غّءة 
بي  حانو  في شمال قطاع غّءة، إلدخال الهضائ  هلى أ الي ال طاع، وذلك  ست يد فتا م بر هير ء/

وأظهر ت ر ر اقتصادّي فلسطينّي صادر ع   سنوا  م  هغالق  أمام الحركف التجارّ ف.  مانيه د 
، شهد ارتفاعاا في 2016، أّ  الر   ا ّول م  عام 2014أبر    13فف صناعف وتجارة غءة بتار   غر 

شاحنف واردة  16978شاحنا  م ارنف م   33006عدد الشاحنا  الواردة هلى غّءة، حيت بلي عدد ا 
 شاحنف 13445، و2014شاحنا  في الر   ا ول م  عام  11303، و2015في الر   ا ول م  عام 
 .2013في الر   ا ول م  عام 

أّكد مدير عام الم ابر في السلطف الفلسطينّيف نظمي مهّنا لرنالمونيتورن أّ  كّ  الخطوا  اإلسرائيلّيف 
المجتءأة في قضّيف فتا الم ابر   يمك  في أّي حال م  ا حوال أ  تحّ  المشاك  ا قتصادّيف التي 

بي   وقال مهّنا: نحّتى لو فتا م بر هير ء/ سنوا  ت ر هاا. عشري اني منها قطاع غّءة المحاصر منذ 
حانو  أمام الحركف التجارّ ف، ف"ّ  ا وضاع ا قتصادّيف سته ى كما  ي، والمطلو   و فتا الم ابر 
التجارّ ف م  غّءة كاّفف، فما يدخ  م  مواد أساسّيف هلى قطاع غّءة عبر م بر كرم أبو سالم   يكفي 

 شاحنف يومّياا(ن. 700هلى  500في المئف م  حاجا  غّءة ) 20أو  15سوى لر
بي  حانو  في صورت  الحالّيف غير مهّيه    يكو  م براا تجارّ اا، و و في  و ّي  أّ  م بر هير ء/

ه رار ا فتا الم بر أمام الحركف  -هذا أبلغتهم هسرائي  رسمّياا -حاجف هلى تطو ر يستمّر  شهر، 
 في الوق  الحالّي  و لمرور ا فراد ف ص. التجارّ ف، فالم بر

م  جانه ، توّق  وكي  مساعد وء ر ا قتصاد في غّءة عبد الفّتا  الءر  ي أ  يسا م فتا م بر 
هير ء/بي  حانو  أمام الحركف التجارّ ف، هلى تخفيف ا عهاال المالّيف التي يتكّبد ا التّجار في ن   

كلم( م  شمال ال طاع هلى جنوه ، كي  45افا  طو لف )الهضائ ، حيت يضطّرو  هلى أخذ ا لمس
يتمّكنوا م  هدخالها هلى غّءة عبر م بر كرم أبو سالم، بدل أ  يدخلو ا عبر م بر هير ء/ بي  حانو  
الذي  و أقر  للشاحنا  اإلسرائيليف التي تن   الهضائ  الفلسطينيف م  الموانه وا سواق اإلسرائيليف 

 إلدخالها ل طاع غءة.
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وأوضا لرنالمونيتورن أّ  م بر كرم أبو سالم في جنو  قطاع غّءة كا  مخّصصاا إلدخال المساعدا  
، هّ  2005المصرّ ف هلى قطاع غّءة وفق اّتفاقّيف الم ابر بي  هسرائي  والسلطف الفلسطينيف الموق ف عام 

وحيد إلدخال الهضائ  أّ  فرض الحصار وتشديده على مدار السنوا  الماضيف حّول  هلى الم بر ال
 هلى غّءة، ه د تدمير هسرائي  كّ  الم ابر التجارّ ف م  غّءة وا غالقها.

و ّي  أّ  م بر هير ء/بي  حانو  م  الناحيف الفنّيف قاب  لكي ي م  في شك  تجارّي )استيراد 
ب  وتصدير(،   سّيما وأّ  المنط ف المحيطف هالم بر م  الجان  الفلسطينّي كان  مخّصصف ق

، هلى است هال ال ّمال، هضافف هلى احتوائها على منط ف صناعّيف كاملف 2000ا نتفاضف في عام 
. وا عادة بنائها م  جديد سيساعد هشك  2004عمل  هسرائي  على هغالقها وتدمير ا في حء را /يونيو 

 كبير في تهيئف الم بر للتصدير وا ستيراد.
 18/5/2016، واشنطن، المونيتور

 
الذي أطلقه منتدى فلسطين الدولي " احكيلنا_عن_فلسطينيتفاعل مع وسم " مليون متابع أربعةمن أكثر  .36

 لإلعالم
ناحكيلي احكيلي ع  بلدي احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر م ابيلين. هم    ذه ال هارا  
 وا بيا  تفاع  مغردو  فلسطينيو  وعر  م  وسم #احكيلنا_ع _فلسطي  الذي أطل   منتدى

( الم ام في هسطنبول، حيت وصف المغردو  فلسطي  2فلسطي  الدولي لرعالم وا تصال )تواص  
 ه بهى ال هارا  وا ش ار.

وتفاع  م  الوسم أك ر م  أر  ي  مليو  متاه  هآ ف التغر دا ، ورأى مغردو  أ  فلسطي  قضيتهم 
   الكيا  الصهيوني.الكبرى التي   يمك  التخلي عنها أو التهاو  في است ادتها م

ونشر مغردو  صورا ل دة مد  وقرى فلسطينيف قب  ا حتالل وصور للمسجد ا قصى وقهف الصخرة 
ومدينف ال دس، بينما ذكر ه ضهم أصولهم والمناطق التي كا  أ لهم يسكنونها قب  النكهف، وعلق 

 نصرة ال ضيف. ع  -والمسلمي  خاصف-آخرو  على الوض  الفلسطيني الحالي وتخاذل ال الم 
في السياق ذات ، أطلق ال ائمو  على المنتدى وسوما  عدة هاللغتي  اإلنجليء ف والتركيف لء ادة 

لنكهف فلسطي   68(، م  الذكرى PalestinInTheMedia, medyaadfilistin.Kالتفاع ، م   )
 مايو م  ك  عام موعدا رسميا إلحيائها./ أيار 15التي أصها تار   

 18/5/2016الدوحة،  .نت،الجزيرة
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 الدولية "بي دي أس" نشطاء حركة المقاطعة يالحق"الموساد"  .37
الذي  يحاولو   BDSكشف فلسطينيو  أ  نالموسادن يالحق نشطاال حركف الم اط ف الدوليف  :رام هللا

ت ييد خطوا  هسرائي  بواسطف هعال  في مجلس ح وق اإلنسا  يؤكد أ   ؤ ال النشطاال  م ننشطاال 
 اإلنسا ن وأ  حق الم اط ف  و حق أساسي للفرد. لح وق 

 19/5/2016، لندن، القدس العربي
 

 األسير سامي الجنازرة يستأنف إضرابه عن الطعام .38
أفاد  مصادر ح وقيف فلسطيني، أ  ا سير سامي الجنارءة أست نف يوم : منى محمد -الخلي  

 ت لي   منذ عدة أيام. ، ه داإلداري ا ر  اال، هضراه  ع  الط ام رفضا  عت ال  
وقال مدير الوحدة ال انونيف في ننادي ا سير الفلسطينين المحامي جواد بولس، أ  نياهف ا حتالل 
طالب  المحكمف ال ليا اإلسرائيليف هعطاال ا مدة سه ف أيام أخرى  ستكمال التح يق م  ا سير سامي 

 جناءرة.
أيام الل جاال ه دما أمهلتها المحكمف مدة سه ف وأوضا بولس في بيا  صحفي، أ  طل  نياهف ا حت

يوماا ضد اعت ال  اإلداري، وذلك  70م  ا سير جناءرة الذي خاض هضراهاا ع  الط ام مدة  للتح يق
 على ضوال هعال  النياهف في حين  ع  نيتها فتا تح يق أمني ه د ظهور بينا  جديدة في قضيت .

عت ال اإلداري هحق ا سير جناءرة، إلعطائ  فرصف وأضاف ان  طال  المحكمف ب"لغاال أمر ا 
الدفاع ع  نفس  أمام المحاكم ال سكر ف،  فتا هلى أ  ا سير م  ح   أ  يمارس الدفاع ع  نفس  

 وتفنيد ادعاالا  النياهف، هحال أصر  على استكمال التح يق م   وتمديد توقيف  م  أج  ذلك.
 18/5/2016، قدس برس

 
 ساعة 24في أقل من  فلسطينيا   27 يعتقلاالحتالل  .39

شّن  قوا  ا حتالل اإلسرائيلي؛ يوم ا ر  اال، : خلدو  مظلوم، فاطمف أبو سبيتا  -ال دس المحتلف 
حملف مدا ما  واقتحاما  لمختلف مد  و لدا  فلسطينيف في الضفف الغر يف وال دس المحتلتْي ، 

 .أطفالفلسطينياا، بينهم  27أسفر  ع  اعت ال 
مراسلف نقدس برسن ه  قوا  ا حتالل اعت ل   مانيف فلسطينيي  م  ال دس والضفف وقال  

 .1948المحتلتْي ، بينهم طفال ، وآخر اّتهم همحاولف تنفيذ عمليف في ا راضي المحتلف عام 
 18/5/2016، قدس برس
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 بنك فلسطين يدشن أعماله في مركز دبي المالي.. من نوعها األولىفي سابقة هي  .41
ه ف  ي ا ولى م  نوعها على مستوى البنوك الفلسطينيف، أعل  بنك فلسطي  ع  هطالق في سا

خدما  ماليف واستشار ف واست مار ف للفلسطينيي  المغتر ي  في منط ف الخليج ال ر ي، وذلك خالل 
افتتا  وتدشي  أول مكت  تم يلي ل  خارم فلسطي  في همارة دبي، ليتخذ م  مركء دبي المالي 

 ي م راا ل .ال الم
وت د  ذه الخطوة هادرة مهمف على ص يد تطور البنوك الوطنيف وتوس ها هال م  خارم فلسطي   ول 
مرة في تار خها، لتسا م هشك  كبير في عمليف الترو ج للخدما  والحلول المصرفيف التي ي دمها 

فداا اقتصادياا للتواص  البنك وال طاع المصرفي الفلسطيني ويكو  نافذة جاذهف لفلسطيني الشتا  ورا
 م  فلسطينيي ال الم.

أكد محافظ سلطف الن د الفلسطينيف أ  هجمالي ودائ  ال مالال في البنوك الفلسطينيف خالل الر   و 
مليار  12.4مليارا  دو ر، كما وص  هجمالي ا صول هلى  10.6تجاوء  2016ا ول م  ال ام 

كلمت  بتهنئف بنك فلسطي  على نجاحات  ومواصلف  دو ر. واختتم محافظ سلطف الن د الفلسطينيف
 .م  أصول الجهاء المصرف %25مسيرة النمو، هذ يشك  هجمالي أصول البنك 

 18/5/2016، دبي، البيان 
 

 فلسطين في ذاكرة بيروت قضية  وأدبا   .41
لراه ف م  ه د الملت ى ا ول للروايف ال ر يف ومهرجا  الر ي  ال  افي، تحتض  بيرو  الدورة ابيرو : 

نمؤتمر   افف الم اومفن، الذي تنظم  جم يا    افيف وأ ليف لبنانيف منها: نالملت ى ال  افي الجام ين، 
نشهكف المنظما  ا  ليف في لبنا ن، ونالحملف ال الميف لل ودة هلى فلسطي ن، هالت او  م  عدد م  

 الم  في  والشها  المهتمي  هال ضيف الفلسطينيف وأدبها.
ف المؤتمر كّتاهاا وش راال ومفكر   لمناقشف قضايا ا د  الم اوم وترسي  حضور فلسطي  في يستضي

   افف الشها  ال ر ي المضطر ف نتيجف الحرو  المشت لف في ه ض الدول، والناعمف في دول أخرى. 
رة يتضم  المؤتمر عدداا م  الجلسا  ال  افيف ه ناو   مختلفف، م  : نالروايف والم اومفن، نصو 

قراالة في أطروحف غسا  كنفانين، نا د  الم اوم، نظر اا، قصف  -الفلسطيني في الروايف الصهيونيف 
 وش راان، نش ر ف الم اومف في قصيدة عمر شبلين.

 19/5/2016الحياة، لندن، 
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 "اليوم السابع" المقدسية تبعث الحياة بمسرح الحكواتيندوة  .42
الساه  على نفسها هاعتهار ا النشاط ال  افي ا سبوعي  تحافظ ندوة اليوم: أسي  جندي - ال دس

الوحيد المستمر في المسر  الوطني الفلسطيني، والم روف هاسم نالحكواتين داخ  ال دس المحتلف، 
 .1991منذ عام 

ففي شارع أبو عبيدة ب  الجرا ، هحي الشي  جرا ، دأ  عدد م  ا دهاال والم  في  الفلسطينيي  على 
ام ال ال اال م  ك  أسبوع إلحياال الرو  ال  افيف في المدينف، وتداول أطراف الحديت حول ا جتماع أي

مختلف ال ضايا ال  افيف الم دسيف وأحدت اإلصدارا ، في محاولف منهم لتبديد أجواال السكو  التي 
 تخّيم على شوارع المدينف الم دسف وأحيائها وأءقتها.

يد م  الم  في  الفلسطينيي  م  كافف محافظا  الضفف م  ت سيس المسر ، سرعا  ما انضم ال د
الغر يف والداخ  الفلسطيني للمشاركف في ندوات  التي تتخصص هالدرجف ا ولى لمناقشف ون د 

 اإلصدارا  المحليف  م ال ر يف فالمترجمف، هاإلضافف لمناقشف المسرحيا  وا فالم الو ائ يف.
سيف بيو يلها الفضي، لك  ع ها  جديف تهدد استمرار ا، أبرء ا وقر ها تحتف  ندوة اليوم الساه  الم د

ان دام مصادر التمو   رغم ك رة الصناديق المخصصف لدعم ال دس، ورغم أ  المدينف كان  عاصمف 
 لل  افف ال ر يف.

 18/5/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
 

عن "فض  مسؤوليتهء أمن الدولة: المتهمون باغتيال بركات قاموا بالتنسيق مع حماس بادعا .43
 رابعة"

، تفاصي  17/5/2016 ، يوم ال ال االالمصر ف أعلن  نياهف أم  الدولف ال ليا: شرف أبو الفض 
التح ي ا  التي أجرتها، ه ضيف اغتيال المستشار  شام بركا  النائ  ال ام السابق، وقال  النياهفن 

 ،لحف المت دمف بجماعف اإلخوا اعترف المتهمو  مرتكبي الجر مف و م عناصر المجموعا  المس
 هالتنسيق م  حركف حماس الفلسطينيف الجنا  ال سكري للجماعف، هارتكا  الواق فن.

ناضطل  قادة الجماعف بتطو ر لجا  ال م  النوعي وت سيس تلك  بيا  اليوم فيوقال  النياهف 
، وا ستفادة مما اكتسه  المجموعا  المسلحف المت دمف ل ال ف أسها  تتم   في استهداف رموء الدولف

عدد م  عناصر مجموعا  ال م  النوعي م  خبرا ، والتخفيف م  الضغص على مجموعا  ال م  
 النوعي ال ائمفن..

وأضاف  تح ي ا  النياهف ن أن  تم تكليف أحمد محمد عبد الرحم  عبد الهادي مسئول مكت  متاه ف 
لنوعي وت سيس  ذه المجموعا  في نهايف شئو  جماعف اإلخوا  خارم الهالد، بتطو ر ال م  ا
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هالت او  م  ال يادي اإلخوا  جمال حشم  عضو مكت  الجماعف هالخارم، ومحمود محمد  ،2014
 فتحي بدر م  قيادا  الجماعف وتحالفاتهان.

وتاه   النياهفن تم ل  أطر ومحاور ت سيس المجموعف ، ا ست انف هال يادا  الميدانيف الهار ف 
ي م دمتهم يحيى السيد هبرا يم موسى مسئول ال م  الطالبي بجام ف ا ء ر وكارم السيد هالخارم وف

أحمد هبرا يم وقدري فهمي الشي  و م م  ال ائمي  على ال م  النوعي منذ بدايف ت سيس  ع   فض 
تجمهر الجماعف براه ف ال دويف، والجنا  ال سكري للجماعف متم ال في حركف حماس والتي تضم كال 

أبو عمر ضاهص المخابرا  هالحركف وأبو عبد هللا ال يادي هالحركف، واللذي  قاما بت  ي  وتدر     م
عناصر داخ  قطاع غءة ومتاه ف نشاط المجموعا ، واختيار ال ناصر الشهابيف وم  لهم خبرة في 

ابيف مم  مجال ال م  النوعي، والتواص  م  قيادا  ال م  النوعي هالداخ ، واختيار ال ناصر الشه
 لهم خبرة في مجال ال م  النوعي والمت  ر   هفض التجمهرا ن..

واتهم  التح ي ا  ن قيام عناصر حركف حماس هالتواص  م  قيادا  ال م  النوعي هالداخ  و م ك  
نقادة  وتاه   م  أحمد ط  و دا ، ومحمد كمال، وصال  الدي  خالد فطي ، وعلي السيد هطي ن.

ا مخططا  غتيال النائ  ال ام است انوا في  ه ناصر م  حركف حماس وفي جماعف اإلخوا  وض و 
م دمتهم نأبو عمرن ضاهص المخابرا  هالحركف ونأبو عبد هللان ال يادي بها فيما تبي  أ  قيادا  
الجماعف محمد جمال حشم  وقدري محمد فهمي واحمد محمد عبد الرحم  ومحمود محمد فتحي 

علي وض  المخطص والذي استهدف  أشرفواموسي  م م   هبرا يمويحي  مهبرا يوكارم السيد أحمد 
 هس اطالنائ  ال ام نظرا لكون  أحد أ م رموء الدولف المصر ف والتي م  ش   تنفيذ عمليف ا غتيال 

 الدولف المصر ف ومؤسساتها وف ا لمخططاتهم ن.
لجماعف هاستهاحف دم النائ  ال ام واتهم  التح ي ا  نقادة جماعف اإلخوا  ه نهم أفتوا بي  أعضاال ا

أمرا هفض تجمهر راه ف ال دويف  أصدرتح  ءعم قاعدة شرعيف تسمي ندف  الصائ ن ءاعمي  أن  
 والنهضف ومسئوليت  ع  م  قت  وأصي  ه ن.

 17/5/2016، األهرام، القاهرة
 

 تبرز خطاب السيسي وترحب "بسالمه الدافئ" "إسرائيلالعبرية: "الصحف  .44
بتصر حا  الرئيس المصري عبد الفتا   18/5/2016ا ر  اال  حافف اإلسرائيليف يوما تم  الص
و     ال ال اال حول مناشدت  لرسرائيليي  الت دم في عمليف السالم م  الفلسطينيي . يومالسيسي 

وقد  ،و و أمر غير مسبوق م  خطاها  الءعماال غير اإلسرائيليي  ،م تطفا  طو لف م  خطاه 
 مرة ومرتي . نهسرائي نتجاهف للسيسي حي  طال  ب"ذاعف خطاه  في يكو  ذلك اس
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وقال المراس  السياسي لصحيفف  آرتس هاراك ر يد ه  خطا  السيسي حظي همهاركف رئيس الحكومف 
اإلسرائيليف بنيامي  نتنيا و، الذي أبدى ترحيه  ه ي جهد يبذل  السيسي للت دم في عمليف السالم 

لك   ن هسرائينلت ء ء ا م  بي  اإلسرائيليي  والفلسطينيي  وش و  المنط ف، وعبر ع  است داد 
وأكد المراس  أ  نتنيا و  ت او  م  مصر وم  الدول ال ر يف ا خرى على الت دم في عمليف السالم.

 ي در الجهد الذي يبذل  السيسي وي ف مؤ دا لءعامت  التي يظهر ا في  ذه المرحلف.
ليف هيلي لؤو  أ  ءعيم الم ارضف اإلسرائي نهسرائي  اليومنوفي السياق نفس  ذكر مراس  صحيفف 

ن،  ن  أظهر همكانيف الت دم التار خي في عمليف ندرامياا  يتسحاق  رتسوغ اعتبر خطا  السيسي حد اا 
السالم، و ي عمليف ينتظر ا م  سماه نال الم ال ر ي الم تدلن ولذلك يج  النظر هك ير م  الجديف 

 هلى حديت السيسي وا ستماع هلي  حس   رتسوغ.
اإلسرائيليف ال اشرة رفيف دروكر ه  المهادرة ال ادمف لك  م  نتنيا و  وقال المراس  السياسي لل ناة

نهما قد يسافرا  م ا هلى ال ا رة لل ائ   و رتسوغ تكم  في همكانيف ع د ل اال يجم ها م  السيسي، وا 
فيها وت ديم مهادرة سياسيف للت دم في عمليف السالم م  الفلسطينيي  استكما  لحديت السيسي أمس 

 ال.ال ال ا
م  جهت  أشار المراس  السياسي لل ناة ال انيف اإلسرائيليف عمي  سيغال هلى أ  تصر حا  السيسي 

 حول عمليف للسالم قد تبدو منس ف م   رتسوغ ونتنيا و.
 18/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "يناير 25ثورة "تابوتين فرعونيين سرقا خالل  "إسرائيل"مصر تسترد من  .45

شف  صحيفف يدي و  أحرونو  اإلسرائيليف الن ا  ع  أ  ت  أبي  ست يد لمصر كالفخراني:  اشم 
دخل  هلى هسرائي  عبر تجار لآل ار. وأضاف   التييوم ا حد الم ب  ه ض م  اآل ار المسروقف 

 4تابوتي  فرعونيي ، دخال هلى هسرائي  منذ  فيسيتم هعادتها لل ا رة تتم    التيالصحيفف أ  اآل ار 
شهد  عمليا  تهر   لآل ار هشك  كبير. وقال  الصحيفف  التييناير  25أع ا   ورة  في يأسنوا  

ه  التابوتي  مصنوعا  م  الخش  الفاخر ومحلى هالءخارف الرائ ف واللوحا  ال ديمف المكتوهف هاللغف 
 الهيروغليفيف وي ود تار خها هلى ال ر  ال ام  أو ال اشر قب  الميالد. 

 18/5/2016، لقاهرةاليوم السابع، ا
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 مصدر فلسطيني: مصر تتجه لفتح معبر رفح لمدة أسبوع قبل رمضان .46
غءة: أكد مصدر رسمي فلسطيني رفي  المستوى وجود توج  مصري لفتا م بر رفا البري لمدة 

ون   موق  نالرسالفن ع  المصدر الذي لم يذكر  أسبوع كام ، قب  حلول شهر رمضا  المهارك.
الجان  المصري أبلغهم نيت  فتا م بر رفا خالل ا يام ال ليلف الم بلف، فور است رار اسم  ال ول ه  

 ا وضاع ا منيف شمال سيناال.
 19/5/2016، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل" كبوابة للرضا العالميلـفراس أبوهالل لـ"رصد": السيسي استخدم الغزل  .47

ا وسص فراس أبو الل، أ  حديت السيسي ع   أكد الكات  والهاحت في شؤو  الشرق : خالد عمر
ال القف الدافئف م  ا حتالل الصهيوني، أراد ه  استخدام نالغءلن لالحتالل اإلسرائيلي وت ديم نأوراق 

ا ل ، كبواهف للرضا ال المي و ستدرام دعم سياسي. وقال أبو  الل في تصر حا   اعتمادهن مجددا
ائل  هلى اإلسرائيليي  جاال  بدو  مناسهف، وفي احتفال خاصف لرنرصدن: نتصر حا  السيسي ورس

لش   محلي هح ، ما يدل على أن  أقحم  هقحاما في خطاه  لتح يق أ داف م ينف، أعت د أنها 
 ترتهص ها ءما  التي ي اني منها النظامن.

 وأضاف الهاحت في شؤو  الشرق ا وسص: نيش ر السيسي ه ن  في أءمف كبيرة على جمي  الص د،
سياسياا واقتصادياا وأمنياا، وحتى على ص يد خسارة كافف حلفائ  الداخليي ، وتراج  الدعم المالي م  
ممولي ا ن ال  الخليجيي ، وهالتالي فهو يهحت ع  حلول لهذه ا ءما ، و بدو أن  أراد استخدام 

و ستدرام دعم سياسي نالغءلن إلسرائي  وت ديم نأوراق اعتمادهن مجددا لها، كبواهف للرضى ال المي 
 ور ما اقتصادي م  ال وى ال الميف الراعيف لدولف ا حتاللن.

وع  رسائ  السيسي التي أراد توجيهها م  خالل حدي ف، قال أبو  الل: نفي  ذه الرسائ  تكلم 
السيسي بوضو  ع  موقف ، وتحدت م  الجانبي  ناإلسرائيلين والفلسطيني م  مسافف واحدة وك   

د الدول اإلسكندنافيف وليس  الش ي ف الكبرى للفلسطينيي ، وهالطه   ذا ي تبر نوضو ن مصر  ي أح
غير مسبوق في السياسف المصر ف، حيت أ  مهارك في أوم تناء ت  لدولف ا حتالل كا    ي ول 

 ذلك بوضو ، وكا  يسوق هعالمياا ه ن  ي ف هلى جان  الفلسطينيي  لتح يق أ دافهم الوطنيفن.
: نلم يسبق لنظام مصري على ما أعت د، أ   ن  هسرائي  بنكهف الفلسطينيي  وسما ا )است الل وتاه 

هسرائي ( سوى نظام السيسي، فه د أ   ن  وء ر الخارجيف دولف ا حتالل )هاست اللها( يصف السيسي 
في لغف  النكهف هال ول أنها مناسهف يحتف  فيها اله ض ها ست الل ويحتف  فيها آخرو  هالهءائم،
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خطا  غير مسبوقف م  أي قائد مصري سابق، و و ما يؤكد أ  أحد أ م أعمدة استراتيجيف السيسي 
 في اله اال  ي الحصول على الرضا اإلسرائيلي كبواهف للرضا ا مر كين.

 18/5/2016، موقع رصد، القاهرة

 
 "بعد خطاب السيسي.. "لن نعترف بإسرائيل" يتصدر "تويتر .48

نتو ترن  اشتام نل  ن ترف ب"سرائي ن ه د  غردو موق  التدو   المصغردش  م: سيد رضوا 
مايو، هن  ير د تطو ر ال القا  المصر ف اإلسرائيليف أيار/  17تصر حا  السيسي في خطا  ال ال اال 

 لتصها نأك ر دفئان، وأ  تلك ال القا  ستصها دافئف هالف   في حال هيجاد ح  لل ضيف الفلسطينيف.
 .دو  استنكار م واستياال م م  تصر ح  عبر الهاشتاموأعل  المغر 

 19/5/2016، موقع رصد، القاهرة
 

 بنسبة الربع "إسرائيل"تراجع حجم التجارة بين األردن و .49
تراج  حجم التجارة بي  ا رد  ونهسرائي ن خالل الر   ا ول م  ال ام الحالي بنسهف الر   حس  

الخارجيف الصادرة ع  دائرة اإلحصاالا  ال امف الصادرة أمس وتظهر أرقام التجارة  ا رقام الرسميف.
مليو  دينار خالل الر   ا ول م  ال ام الحالي  18.2أ  حجم التجارة بي  البلدي  انخفض هلى 

وتبي  أرقام التجارة الخارجيف أ   مليو  دينار خالل نفس الفترة م  ال ام الماضي. 25م ارنف   
مليو   12.93م  ال ام الحالي انخفض هلى  ا ولنهسرائي ن خالل الر    حجم الصادرا  ا ردنيف هلى

 30.4مليو  دينار خالل نفس الفترة م  ال ام الماضي بنسهف انخفاض بلغ   18.58 دينار م ارنف بر
 هالمئف.

نهسرائي ن ءاد  ال ام الماضي هشك  طفيف م ارنف هال ام قب   هلىوكان  قيمف صادرا  ا رد  
 .2015مليو  دينار عام  58.8هلى  2014مليو  دينار عام  58.5ذ ارتف   قيمتها م  الماضي ه

( هذ %19.4وتراج  حجم استيراد ا رد  م  الهضائ  اإلسرائيليف خالل نفس الفترة بنحو الخمس )
مليو   5.3مليو  دينار في الر   ا ول م  ال ام الماضي هلى  6.5انخفض  قيمف المستوردا  م  

 في الر   ا ول م  ال ام الحالي هحس  ا رقام الرسميف.دينار 
وكان  قيمف مستوردا  المملكف م  الهضائ  اإلسرائيليف تراج   ال ام الماضي ه ك ر م  الر   

 32.3هلى  2014مليو  عام  40.6م ارنف م  ال ام قب  الماضي هذ انخفض  قيمف المستوردا  م  
 .2015مليو  عام 
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رة اإلحصاالا  ال امف أ  قيمف صادرا  ا رد  الكليف م  السل  والخدما  خالل وأظهر  أرقام دائ
م ارنف بنفس  %10.7مليو  دينار هانخفاض نسبت   1,161.5الر   ا ول م  ال ام الحالي بلغ  

ما م داره  2016، و لغ  قيمف الصادرا  الوطنيف خالل الر   ا ول م  عام 2015الفترة م  عام 
، و لغ  قيمف الم اد 2015م ارنف بنفس الفترة م  عام  %12.7دينار هانخفاض نسبت  مليو   955.3

م ارنف بنفس  %0.1هانخفاض نسبت   2016مليو  دينار خالل الر   ا ول م  عام  206.2تصديره 
مليو  دينار خالل الر   ا ول م   3537.8. أما المستوردا ، ف د بلغ  قيمتها 2015الفترة م  عام 

 .2015م ارنف م  نفس الفترة م  عام  %4.0هارتفاع نسبت   2016عام 
و هذا، ف"  ال جء في الميءا  التجاري الذي يم   الفرق بي  قيمف المستوردا  وقيمف الصادرا  

بنسهف  2016مليو  دينار، و ذلك يكو  ال جء ارتف  خالل الر   ا ول م  عام  2376.3الكليف بلي 
. كما بلغ  نسهف تغطيف الصادرا  الكليف للمستوردا  2015رة م  عام م ارنف بنفس الفت 13.1%
خالل نفس الفترة  %38.2، في حي  بلغ  نسهف التغطيف 2016خالل الر   ا ول م  عام  32.8%

 ن طف مئويف. %5.4هانخفاض م داره  2015م  عام 
 19/5/2016، السبيل، عّمان

 
 "إسرائيل"يق السالم بين فلسطين ولتحق السيسيالجامعة العربية ترحب بمبادرة  .51

لتح يق  السيسيأعلن  جام ف الدول ال ر يف ع  ترحيبها همهادرة الرئيس عبد الفتا   :مصطفى عنبر
. وأكد نائ  ا مي  ال ام لجام ف الدول ال ر يف واإلسرائيلي الفلسطينيعمليف السالم بي  الجانبي  

ا ر  اال، أ  مصر ته ى دائما الدولف المؤ رة  تصر حا  للصحفيي  يوم فيالسفير أحمد ب  حلى 
والمحركف لل ضيف الفلسطينيف، حيت عايشتها وضح  م  أجلها، نونح  نرح  بهذه المهادرة ون ت د 

 وتحر ك  لدعم ال ضيف الفلسطينيفن.  ال ر يأن  جاال الوق  ل ودة الءخم للموقف 
ق رئيس ال مف أ  يهادر و تحرك ويطر  وقال ب  حلى ه  نمصر تترأس حاليا ال مف ال ر يف وم  ح

 ذا الش  ن. وأعر  السفير ب  حلى ع  اعت اده ه    ذه المهادرة تشك  فرصف إلعادة  فيالمهادرا  
 ذا اإلطار  فيدور مصر م  أج  رأ  الصدع بي  الفلسطينيي  وتح يق المصالحف الوطنيف، منو ا 

 . الفلسطينيال ر يف إلنهاال ا ن سام قام  ه  مصر وعدد م  الدول  الذيهالجهد الكبير 
نهننا نر د لهذا الءخم أ  يتواص  وخاصف م  قب  مصرن، مؤكدا أ ميف ترتي  البي   وقال ب  حلي

 شيالتحاول هسرائي  م  خاللها تفر ي ك   التيوا عادة الوحدة الفلسطينيف وكسر  ذا الجمود والدائرة 
جهاض ك  المهادرا   تت لق هفلسطي .  التي يت لق هفلسطي  وقضيتها وا 
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الوق  ذات  أ  الدول  فيلل ضيف الفلسطينيف، مؤكدا  ال ر يوشدد ب  حلى على أ ميف استمرار الدعم 
 ال ر يف لها دور داعم لل ضيف الفلسطينيف و  خالف على ذلك. 
طارئ سُتطر  أمام ا جتماع ال السيسيوردا على سؤال حول ما هذا كان  مهادرة الرئيس عبد الفتا  

مايو الجاري، قال ب  حلى نه  ا جتماع سيناقش  ال ف  28لوءراال الخارجيف ال ر  الم رر يوم 
موضوعا ، أولها ال ضيف الفلسطينيف هكافف جوانبها هما فيها المهادرة الفرنسيفن، مشيرا هلى أ  ك  

 طار.  ذا اإل فيا جتماع هما فيها مصر م  ح ها طر  أيف مهادرا   فيالدول المشاركف 
  فرنسا هللسالم وتداعيا  ذلك، قال ب  حلى  الدوليوفى رده على سؤال هش   ت جي  مؤتمر فرنسا 

ت وم بجهد وتنسيق كام  م  دولف فلسطي  والرئيس محمد عهاس وم  دول عر يف أخرى، كما أ  
 تواص  مستمر م  وء ر خارجيف فرنسا.  فيا مي  ال ام للجام ف ال ر يف 

 18/5/2016، ، القاهرةاليوم السابع
 

 .. مؤتمر دولي يناقش التحديات اإلعالمية للقضية الفلسطينية"2تواصل" إسطنبول: .51
ن، أمس ا ر  اال، في 2انطل   ف اليا  مؤتمر منتدى فلسطي  الدولي لرعالم وا تصال نتواص  

ف مئا  التركيف، تح  عنوا  نفلسطي  في اإلعالم.. فرص وتحديا ن، همشارك هسطنبولمدينف 
 اإلعالميي . 

وقال ا مي  ال ام لمنتدى فلسطي  الدولي لرعالم وا تصال  شام قاسم ه  ال الم ي يش تحو   
وأضاف في كلمف أل ا ا في افتتا  أعمال المؤتمر، ه  تلك  .وا تصالكبيرة في مجال اإلعالم 

ا وتحديا  على وسائ  اإلعالم الفلسطينيف، ا م ر الذي ج   م  الضروري المتغيرا  فرض  فرصا
 هحت سب  تح يق أكبر فائدة ممكنف م  ذلك.

م  جان  آخر، كرم المؤتمر عائلف دواهشف، ضحيف المجءرة التي نفذ ا المستوطنو  في قر ف دوما 
جنو  مدينف نابلس ال ام الماضي، وأسفر  ع  حرق ال ائلف ه كملها ونجاة الطف  أحمد دواهشف، 

   علي، ووالده ووالدت .فيما استشهد أخوه الرضي
على  كما كرم المؤتمر الصحفي ا سير محمد ال يق، صاح  أطول هضرا  ع  الط ام، احتجاجاا 

اعت ال  اإلداري م  قب  ا حتالل، وكذلك ءوجت  اإلعالميف فيحاال شلش التي قاد  الم ركف 
 اإلعالميف المساندة إلضرا  ءوجها.

لى جان  ذلك، كرم المؤتمر ا سير ا لصحفي المر ض هسام السايا، أخطر حالف مرضيف داخ  وا 
 سجو  ا حتالل، حيت ي اني م  نوعي  م  السرطا ، وض ف شديد ه ضلف ال ل .
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وكرم المؤتمر ال ديد م  الشخصيا  اإلعالميف والفكر ف الداعمف لل ضيف الفلسطينيف م  بينهم 
 صحفيو  أجان  ساندوا ال ضيف الفلسطينيف.

، على مدار يومي ، الفرص والتحديا  التي تواج  ال ضيف الفلسطينيف، في ظ  وسيناقش المؤتمر
التغير الكبير والتحو   التي يشهد ا عالم اإلعالم، وكيفيف النهوض هال ضيف الفلسطينيف هعالمياا، 

 هضافف لمناقشف ا ساطير والروايا  الصهيونيف.
(، همدينف 1ع د مؤتمره ا ول )تواص   يشار هلى أ  منتدى فلسطي  الدولي لرعالم وا تصال،

هعالمياا م  الكتا  والصحفيي  والفناني ، وقيادا   450، همشاركف 2014في نيسا / هبر    هسطنبول
 مؤسسا  هعالميف، م  مختلف أنحاال ال الم ال ر ي.

 19/5/2016، السبيل، عّمان
 

 فهمي هويدي: فلسطين ستحرر بالدنا .52
فهمي  و دي نكنا ن ول ه  هالدنا سوف تحرر فلسطي ، لكني اليوم قال المفكر والكات  الصحفي 

وأضاف  و دي خالل كلمت  همؤتمر نمنتدى فلسطي  الدولي  اعت د فلسطي   ي التي ستحرر هالدنان.
التركيف، يوم ا ر  اال: نأرجو أ  ت دروا مشاعر  هسطنبول( في مدينف 2لرعالم وا تصالن )تواص  

ستش ره و و يتحدت لهذه النخ  الفلسطينيف، لكن  يست يد كبر االه حينما المصري والحرم الذي ي
ووصف  و دي  يتطل  لهذه الوجوه التي ت يد هلي  ا م  في المست ب  وا   ه د  الش ف هءاال  و ن.

برنالكتائ  اإلعالميفن الذي  يس و  هلى التصدي ل مليا  تشوي  الوعي وشط  الذاكرة  اإلعالميي 
طي  لره اال على قضيتها حيف في نفوس ال الم، والذي   م هم دمف الم اتلي  المت ل ف هفلس
ر للش   الفلسطيني أ  يكو   و في م دمف الذي  يصرو  على  والمجا دي . وأشار هلى أن  ُقدّو

 النصال و واصلون  و ختارو  البوصلف الح ي ف و تصدو  لل دو الح ي ي.
 19/5/2016، السبيل، عّمان

 
 العربي" تنهي عمل طاقمها في غزة بسبب أزمة مالية قناة "الغد .53

أنه  قناة نالغد ال ر ين عم  طاقمها في قطاع غءة، ه دما أعلن  في وق  سابق ت ليص : لند 
وفي صفحت  على نفيسبوكن أعل  أحد  نف اتها هشك  مفاجه، وقد قلص  كوادر ا في ال ا رة ولند .

م ا خهار م  ال طاع، هنهاال ع ده ه د سنتي  ت ر ها م  ال م  كوادر ال ناة، وكا  ي م  لديها في هنتا
 م  ال ناة، وأرج  السب  كما أخبرت  هدارة ال ناة هلى ا ءمف الماليف التي تمر بها ال ناة.
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وقال  مصادر خاصف ه  عشرة م  موظفي مكت  ال ا رة سيتم ا ستغناال ع  خدماتهم ه دما 
 ن نهايف الخدمف، هاإلضافف هلى ت ليص كبير في عدد الموظفي  أجبرتهم ال ناة على توقي  نهش ارا

 همكت  لند .
م  الجدير هالذكر أ  قناة نالغد ال ر ين محسوهف على دولف اإلمارا ، وجاال هطالقها مطل  ال ام 

 ؛ لمواجهف نالمد اإلسالمين، هحس  ت ار ر صحفيف.2013
 18/5/2016، "21موقع "عربي 

 
 لدور المصري المقبل ويؤكد "أهمية دور القاهرة كشريك إقليمي"كيري يبحث مع السيسي ا .54

وء ر الخارجيف ا مر كي جو  كيري خالل ل ائ  الرئيس المصري عبد  أكد: الوكا   -ال ا رة 
، نأ ميف دور مصر كشر ك هقليمين، غداة هعال  السيسي است داده أمسالفتا  السيسي في ال ا رة، 
  ف السالم.ال يام بدور في هحياال عملي

نأ ميف دور مصر كشر ك هقليمي  أكدوقال المتحدت هاسم الخارجيف ا مر كيف مارك تونر، ه  كيري 
والتءام الو يا  المتحدة مساعدتها في مجال مكافحف اإلر ا  والنمو ا قتصادي، وت ء ء المؤسسا  

خير الداعم لدف  عمليف السالم كما أعر  ع  نت ديره لبيا  السيسي ا  الديم راطيف وا م  اإلقليمين.
سرائي ن.  بي  ال ر  وا 

ا خير نمهتم  ه ، لكيري وكا  مسؤول أمر كي رفي  طل  عدم ذكر اسم  قال للصحافيي  المراف ي  
وقال المسؤول ا مر كي  المء د حول الدور الذي ينوي ال يام ه ن. هلىها ستماع مهاشرة م  الرئيس 

ا مؤمنو  ه   المفاوضا   ي الوسيلف الوحيدة لح  المشكلف وقلنا كذلك هننا الرفي ، نل د قلنا مرارا هنن
    نس ى م  جانبنا  ستئناف المفاوضا  في  ذه المرحلفن.

المء د م  التفاصي  حول ما يجول بهال  هلىنوء ر الخارجيف مهتم للغايف ها ستماع  أ وأضاف، 
ده نأعر   هشك  واضا ع  قل ها هش   ه ض هال أ واكد المسؤول ا مر كي  الرئيس السيسين.

ح  على أساس  هلىالخطوا  التي تم اتخاذ ا على ا رض والتي تؤ ر على فرص التوص  
 وتاه ، ن ذا ا مر سنناقش  كذلك  نان. الدولتي ن.

وقال عالال يوسف الناطق بلسا  الرئاسف المصر ف: تناول الل اال الجهود الدوليف الراميف هلى هحياال 
يف السالم بي  الجانبي  الفلسطيني واإلسرائيلي، حيت أشاد وء ر الخارجيف ا مر كي في  ذا عمل

الصدد هالدعوة التي أطل ها الرئيس، أمس، هلى الفلسطينيي  واإلسرائيليي  إلعادة هحياال عمليف 
السالم، م مناا الدور ال يادي للرئيس السيسي وحرص  على المسا مف في التوص  لح  لل ضيف 
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الفلسطينيف، ومشيداا في  ذا السياق بدور مصر التار خي ومسا متها في تح يق ا ست رار هالشرق 
 ا وسص بوصفها دعامف رئيسيف للسالم وا م  هالمنط ف.

 19/5/2016األيام، رام هللا، 
 

 مصدر فلسطيني: كيري أكد لعباس نيته المشاركة في مؤتمر باريس .55
مصادر فلسطينيف مو وقف لرنالحياةن ه  وء ر الخارجيف ا مر كي قال  : الحسيني جيها  -واشنط  

جو  كيري أبلي الرئيس محمود عهاس خالل اتصال  اتفي بينهما ا سبوع الماضي، ه ن  سيشارك 
في ا جتماع الذي ت  ده مجموعف ا تصال ا ولى م  أج  هحت المهادرة الفرنسيف التي تهدف هلى 

مجموعف ا تصال تضم اللجنف الر اعيف الدوليف وه ض الدول  أ ماا هحياال ال مليف السلميف، عل
وأوضح  المصادر أ   ال ر يف، وعلى رأسها مصر وا رد  والمملكف ال ر يف الس وديف والمغر .

الو يا  المتحدة تدعم الجهود التي تبذلها هار س م  أج  ع د مؤتمر دولي للسالم، وأ  كيري أكد 
ا جتماع عند تحديد موعد ل ، رغم ارتهاط  هالتءاما  أخرى، في هشارة هلى ل هاس أن  سيشارك في 

اجتماعات  التي سي  د ا م  ك  م  نظيره الروسي سيرغي  فروف، والفرنسي جا  مارك هيرول  
 في ش   ا ءمف السور ف.

  ينطوي اآل  حذرة، و  تر د أ  تتدخ  أو أ  ت دم على عم ا مر كيفورأ  المصادر أ  اإلدارة 
هرت عدم تح ي ها هنجاء يذكر في عمليف السالم، خصوصاا أنها في  هلىعلى احتما   فش  تضاف 

فترة سهاق انتخابي. وأوضح : ن ي   تستطي  أ  ت اط  فتبدو منكفئف...  ذا محرم لها أمام 
غم ما ال الم، وفي الوق  ذات    تر د أ  تتحم  ع ال فش  هضافي في  ذا الصددن. وأضاف : نر 

قال  لنا عدد م  المسؤولي  ا مر كيي  ه  ا نتخاها  ليس لها ت  ير على دورنا في عمليف السالم، 
ه  أ  ا نتخاها  الرئاسيف ا مر كيف تتصدر المشهد وتج   أي دور يمك  أ  تل ه  اإلدارة 

ير دو  أ  يغضبوا هسرائي  ا مر كيف اليوم في ال مليف السلميف محدوداان،  فتف هلى أ  نا مر كيي    
 عشيف ا نتخاها ن.

وحذر  م  استمرار  ذا الوض  ال ائم م  حال الجمود في المسار السياسي، وقال : نهن  ينطوي 
على أخطار كبيرة... قد يتفاقم و ؤدي هلى انفجارن. وءاد : ننر د فتا نافذة أم  والسير قدماا في 

 اعلف م  ا طراف الدوليف كاففن.مساعي ع د مؤتمر دولي للسالم همشاركف ف
وع  رفض هسرائي  المهادرة الفرنسيف، قال : نهسرائي  لم ي رض عليها شيال حتى ترفض، لكنها   
تر د ع د مؤتمر سالم، وستختلق الذرائ  لت طي  ان  اده. لك  هذا استمر  في رفضها في ضوال 

لمساعي الدوليف، وعلي  ف"  دول ال الم وجود تحرك دولي جاد، ف"نها حينئذ ستتحم  مسؤوليف عرقلف ا
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مطالهف بتحديد موقفها واتخاذ هجراالا  م ينف تجاه الفلسطينيي  واإلسرائيليي ن. وتاه  : نا عتراف 
 هالدولف الفلسطينيف  و اإلجراال المتوق  م  المجتم  الدولين.

م   30نسيف هار س في جتماعاا دولياا كا  م  المفترض ع ده في ال اصمف الفر االجدير هالذكر أ  
شهر أيار )مايو( الجاري لهحت المهادرة الفرنسيف وتم هرجائ  ل دم تمك  كيري م  الحضور، لك  لم 

 يتم تحديد موعد ل .
 19/5/2016الحياة، لندن، 

 
 برلمان بلجيكا يرشح األسير النائب مروان البرغوثي لجائزة نوبل للسالم .56

، النائ  ا سير مروا  البرغو ي، الم ت   في أمسالبلجيكي، نا يامن: رّشا البرلما   -رام هللا 
 ، لني  جائءة نو   للسالم.2002السجو  اإلسرائيليف منذ ال ام 

وجاال في نص رسالف وجهها البرلما  للجنف الجائءة، ننح  أعضاال البرلما  البلجيكي، م  مختلف 
ا مروا  البرغو ي لني  جائءة نو   ألوا  الطيف السياسي، في مجلسي النوا  والشيو  ن ل ، ترشي

 للسالمن.
برلماني ت ّرض  وأولوتاه   الرسالف نالمناض  مروا  البرغو ي  و نائ  فلسطيني منتخ ، 

لالعت ال، و و ديم راطي مداف  ع  ح وق اإلنسا ، وهشك  ملف  ع  ح وق المرأة، وكا  ناشطاا 
ف، و و كذلك شخصيف  امف م  أج  مست ب  ف لياا في ال م  م  أج  الت دديف السياسيف والديني

 المنط ف التي تشهد تفككاا غير مسبوق.
نه  السالم يتطل  حر ف مروا  البرغو ي وجمي  ا سرى السياسيي  وحر ف الش    وأضاف 

 الفلسطيني كك  ال اه  منذ ع ود تح  ا حتاللن.
ي الجائءة تساعد على هحياال وختم  الرسالف نه  لجنف جائءة نو   م  خالل منا مروا  البرغو 

 ا م  الذي   غنى عن  للخروم م  الم ءق الحالين. 
وفي رام هللا أكد  اللجنف الوطنيف ال ليا لحر ف مروا  البرغو ي وا سرى كافف، دعمها ومساندتها 

 لحملف ترشيا البرغو ي لني  جائءة ننو   للسالمن.
 19/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 مبادرة أخيرة لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي قد يقدم أوباما .57

اءداد  التكهنا  في واشنط  بخصوص تحرك أخير قد يتخذه الرئيس : س يد عر  ا  - واشنط  
 .ا بيضهاراك أوهاما لوض  هصمت  على عمليف السالم في الشرق ا وسص قب  أ  يغادر البي  
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أوهاما ل رار قد يصدر ع  مجلس أم  لألمم  ويشير أحد السينار و ا  المحتملف حول دعم هدارة
المتحدة يرسي شروط ا تفاق بي  هسرائي  والفلسطينيي ، فيما يتكه  اله ض ه   الرئيس أوهاما 
سيل ي خطاهاا يحدد في  م الم التوص  هلى ح  الدولتي ، ه  أ  عددا م  خبراال التفاوض الفلسطيني 

كيف يرو  أ  م   ن ذي  الخيار   ل  ي ءءا آفاق السالم اإلسرائيلي الذي جرى تح  الرعايف ا مر 
 أ وا ست رار في المنط ف، ب  سيسفرا  على ا رجا ع  ت ويضها، وعلي  فان  ينهغي على أوهاما 

يتجا لهما وي م  بد ا م  ذلك على توجي  صالحيا  منصه  نحو مس ى واعد م  ش ن  أ  يحدت 
د ار ال القا  بي  هسرائي  وأ م حلفاال الو يا  المتحدة م  ال ر ن ستراتيجياا، عبر تيسير اء ات  يراا 

 هحس  قول الكات  جو   انا، و و ءمي  قديم في مؤسسف الدفاع ع  الديم راطيا  .
 18/5/2016، القدس، القدس

 
 ستوكهولم: مناقشة األوضاع الفلسطينية في ظل االحتالل .58

برنامجاا مك فاا لوفد لجنف ا مم المتحدة الم نيف نظم  حكومف السو د يوم ا ر  اال، : ستوكهولم
هممارسف الش   الفلسطيني لح وق  غير ال ابلف للتصرف الذي يضم المراق  الدائم لدولف فلسطي  
لدى ا مم المتحدة في نيو ورك السفير الدكتور ر اض منصور، ونائ  رئيس اللجنف، السفير رودولفو 

ولك برنادو  حيت تم مناقشف المسائ  ال ديدة م  بينها الدورا  رودر غويس، وذلك هم ر أكاديميف ف
 ل دد م  الفلسطينيي  في ال امي  الماضيي . نظمتها ا كاديميفالتدر بيف التي 

وجاال ذلك عشيف ان  اد مؤتمر ا مم المتحدة هش   ت ديم المساعدة هلى الش   الفلسطيني في 
: تمهيد الطر ق نحو دولف فلسطي  المسالمف 2030ستوكهولم همملكف السو د تح  عنوا  نخطف 

والمست لف والمستدامفن، والذي تنظم  لجنف ا مم المتحدة الم نيف هممارسف الش   الفلسطيني لح وق  
 غير ال ابلف للتصرف.

وشم  البرنامج أيضاا غذاال عم  في مكت  رئيس الوءراال السو دي ستيفا  لوفي ، بوجود وفد م  
السو ديف برئاسف أنا كار   انستردم المدير ال ام للشؤو  السياسيف هالوءارة، حيت دار وءارة الخارجيف 

ن اش  ام حول المؤتمر الذي تنظم  لجنف فلسطي  هش   ت ديم المساعدة للش   الفلسطيني والمسائ  
 السياسيف المختلفف هما فيها المهادرة الفرنسيف وترشا السو د ل ضويف مجلس ا م .

 ذه ا جتماعا  قام وفد اللجنف بء ارة ضر ا رئيس وءراال السو د السابق، أولوف  وعلى  امش
هالم ، حيت قام السفير منصور بوض  أكلي  م  الء ور على الضر ا، وأل ى كلمف عبر فيها عما 

 ي ني  هالم  هالنسهف لفلسطي  ودوره المميء في فتا أبوا  أوروها لمنظمف التحر ر الفلسطينيف.
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رئيسف لجنف الصداقف م  فلسطي  في البرلما  السو دي ب"حاطف وفد لجنف فلسطي  ع   كما قام 
 دور البرلما  في مس لف ا عتراف بدولف فلسطي .

وقد نظم  وءارة الخارجيف السو ديف في المساال عشاال عم  للوفد تخلل  مواصلف مناقشا  حول 
 المسائ  المت ل ف هال ضيف الفلسطينيف.

 18/5/2016، المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و 
 

 إطالق حملة دولية لنصرة القوارب النسائية المتجهة لغزة  .59
أعلن  اللجنف الدوليف لكسر الحصار ع  قطاع غءة ونصرة فلسطي ، أمس ا ر  اال، ع  : غءة

وع ا خير م  هطالق نالحملف ال الميف لنصرة ال وار  النسائيف المتجهف لغءةن، وذلك ابتداالا م  ا سب
 شهر أيار الجاري، وحتى انتهاال مهمف ال وار  النسائيف بنجا .

وقال ءا ر بيراوي رئيس اللجنف الدوليف في تصر ا صحفي، ه  ف اليا  الحملف ستشهد نشاطا  
إلحياال ذكرى أسطول الحر ف الدولي ا ول ه يادة السفينف التركيف نمافي مرمرةن، التي ت رض  أواخر 

صاهف  10لهجوم م  قب  الهحر ف اإلسرائيليف أدى لم ت   2010م أيار م  عا متضامني  أتراك وا 
 ال شرا .
برنامج الف اليا  سُي ل  عن  خالل ا يام الم بلف، وسيشم  نشاطا  متنوعف في ال ديد  أ وأضاف، 

حصار م  دول ال الم، نولكنها م  المؤكد ستشم  ال ديد م  الف اليا  والتغطيا   نشطف كسر ال
 في مد  وعواصم عالميفن، وفق قول . أوسواال في قطاع غءة 

وأشار بيراوي هلى أ  م  بي   ذه الف اليا  تنظيم المسيرا  والمظا را  الهحر ف، وتسيير حافال  
في عدة مد  تنادي ب"نهاال الحصار الظالم على غءة، وتف ي  وسائ  اإلعالم والتواص  ا جتماعي 

 سطيني عموما، وم  قطاع غءة على وج  الخصوص.للتضام  م  الش   الفل
 19/5/2016، القدس، القدس

 
 .. ياباني وثق قضية فلسطين بعدسته"ريوشي هيروكاوا" .61

عاما(  50) نر وشي  يروكاوان.. ياهاني الجنسيف، فلسطيني ال شق والهوى، عاش لل ضيف على مدار
 الصهيوني بوطنهم.و ق ه دست  م اناة الفلسطينيي ، وما ف لت  آلف اإلجرام 

ي ّد ن يروكاوان أ  ن طف التحول هحيات ،  ي تلك اللحظف التي وص  بها ا راضي الفلسطينيف 
(، م جها هالفكرة الصهيونيف، لك   ذا ا نبهار سرعا  ما تالشى هلى عشق 1966المحتلف في ال ام )
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دمف كان  بدايف حكايت  م  و يام لفلسطي ، حيت ت رف عليها م  خالل حجارتها، فتلك المهاني المه
 م شوقت .

( 1966عاما( قصت  لرنالسبي ن قائال: نجئ  فلسطي  للمرة ا ولى في ال ام ) 72يسرد صاح  )
م جها هفكرة نالكيو تسن، وخالل تجوالي لف  نظري تلك المناءل المهدمف والمهجرة، فتي ن  في 

 ا  أصلّيو ن.داخلي أ   ؤ ال اليهود محتّلو ، وأ   ذه ا رض لها أصح
و تاه : نبدأ  هالهحت في تار   ال ضيف الفلسطينيف، وءر  قرا ا والت ي  م  المهجر   م  أ لها، 

 حتى وصل  هلى الح ي ف، ف رر  أ  أخدم فلسطي  وأكو  عينا لها في بلدي الياها ن.
لسطينيي  منها، ي ول: ه  نالف 12كتاها، خّص فلسطي  بر  60ن يروكاوان الذي ألف ما يء د ع  

علموني ا عتءاء هالذا ، وم اني التضحيف والشجاعف، أخج  م  نفسي عندما أو ق تضحيا  
 الفلسطينيي ن.

الصحفي الياهاني ن يروكاوان أسس مؤسسف أطفال فلسطي  في الياها ، وكا  أول صحفي يدخ  
ضيف م رض صور دعما لل  400 ليو ق مجءرة صبرا وشاتيال في لبنا ، كما نظم أك ر م 

 الفلسطينيف في الياها .
يشار هلى أ  شركف طيف لرنتام الفني، عمل  كمخرم منّفذ لفيلم ع  حياة المصور  يركاوا، 

 )صور هال ظ (، سي رض  ح ا على قناة الجء رة.
، والذي نفلسطي  في اإلعالم.. فرص وتحديا نيذكر أ  ن يركاوان تم تكر م  على  امش مؤتمر 

 ل.ي  د همدينف هسطنبو 
 19/5/2016السبيل، عّمان، 

 
 يهدد المصالح المصرية "عضو مراقب"على ها أبواب االتحاد األفريقي.. حصول تطرق  "إسرائيل" .61

 ا فر  ريأ ار  الخطوة اإلسرائيليف ا خيرة بتجديرد طلر  ا نضرمام ل ضرويف ا تحراد : ياسمي  اليماني
لتري تسر ي هليهرا هسررائي  ومردي ارتهاطهررا هصرفف نمراقر ن، الجردل والتكهنرا  حرول ا  رداف والخطرص ا

هالتحركررا  المصررر ف المك فررف  سررت ادة مكانتهررا هالسرراحف ا فر  يررف، وفتحرر  ملررف ال القررا  ا فر  يررف 
الكنيسررر  لت ء رررء ال القرررا   فررريجديرررد  سياسرررياإلسررررائيليف خصوصرررا أنهرررا تءامنررر  مررر  هطرررالق تكتررر  

م رئررريس الحكومرررف اإلسررررائيليف ال يرررام بهرررا فررري يوليرررو ي ترررء  التررريا فر  يرررف، وقرررر  الجولرررف  -اإلسررررائيليف 
الم برر  وتشررم  ء ررارة ه يو يررا، وأوغنرردا، وكينيررا وروانرردا، وجمي هررا كمررا  ررو م ررروف ضررم  دول حرروض 

 الني .
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وأكررد المستشررار أحمررد أبررو ء ررد المتحرردت الرسررمي هاسررم وءارة الخارجيررف ت لي ررا علررى الطلرر  اإلسرررائيلي 
تحاد اإلفر  ي أ  ال القا  المصر ف ا فر  يف تار خيف وقائمف برذاتها، هالحصول على صفف مراق  ها 

ولهررا محرردداتها وأ رردافها، وم طياتهررا المختلفررف وتسررير فرري مسررار ا الطبي رري و  تترر  ر برغهررف دولررف أو 
 أخرى هطل  مراق  في ا تحاد ا فر  ي.

أفر  يرا   يرؤ ر مر  قر ر  أو وأوضا نأبو ء ردن فري تصرر حا  لررنصدي البلردن أ  ت رار  أي دولرف مر  
ه يررد ه القررا  مصررر ها شرر اال ا فارقررف،    عالقررا  مصررر هالرردول ا فر  يررف تار خيررف واسررتراتيجيف، 

 وت وم على مصالا متهادلف و ابتف   تت  ر هم    ذه المؤ را .
ناه الدول وشدد نأبو ء دن على أ  الموقف الذي تتبناه مصر في م    ذه ا مور  و الموقف الذي تتب

 ا فر  يف، وسوف تنضم مصر للتوافق ا فر  ي. 
بدور ا أكد  مصادر دبلوماسيف أ  كال م  ه يو يا وكينيا ونيجير ا تس ى لت ء ء ترشرا هسررائي  لنير  
صفف عضو مراق  في ا تحاد اإلفر  ي موضحف أ   ذه الدول الر الت نفسرها  ري التري طالبر  دول 

 أديرسالتري ع رد  فري  ا فر  يرفاقشف  ذا الترشا على جدول أعمرال ال مرف ا تحاد ا فر  ي ب"درام من
 .2014في يناير  أهاها

وكا  الرئيس اإلسررائيلي رؤوفري  رفلري ، أعرر  لروء ر خارجيرف كرو  ديفروار خرالل ل ائهمرا منرذ يرومي  
ها م  و و ما  قي ترحي ا فر  يصف  مراق  دولي في ا تحاد  علىع  رغهف هسرائي  في الحصول 

 صهيونيف.هحس  وسائ  هعالم -الجان  اإلفر  ي 
ال ديرد  لء رارةرئيس الوءراال اإلسرائيلي بنيامي  نتنيرا و عر  خطتر  المسرت بليف الشرهر ال رادم  أعر كما 

 .وأ يو ياوروندا  وأوغندام  الدول ا فر  يف تبدأ بررر كينيا 
علي  ا فر  يمراق  دولي في ا تحاد صفف  علىوقال مراقبو  ه  هسرائي  تهدف م  وراال الحصول 

ضفاال نوع م  الشرعيف السياسريف علرى  عده أمور منها، تح يق ا م  وكس  قواعد للت ييد والمساندة وا 
وعسرركر ف و ررو الهرردف  هقليميررفالسرراحف الدوليررف هضررافف هلررى دعررم ا قتصرراد اإلسرررائيلي وتح يررق تنميررف 

 ا ساسي للسياسف الخارجيف إلسرائي .
مراقبررو  علررى أ  هسرررائي  تسرر ي لتغييررر خارطررف دول حرروض النيرر  وحصررتهم مرر  الميرراه و ررو وشرردد ال

الملررف ا ك ررر خطررورة، مشررير   هلررى أ  هسرررائي  كشررف  فرري تسرر ينيا  ال ررر  ال شررر   عرر  عالقتهررا 
ا  الوطيدة وت اونها الواس  سياسياا وتجار اا واقتصادياا م  عردد مر  الردول اإلفر  يرف، وت رديمها مسراعد

 اقتصاديف وعسكر ف لهذه الدول لتوطيد ال القا  وخدمف مصالحها.
ر تر ا ودول هفر  يف أخرى م   رواندا و وروندي، التي وق    وقد ع د  هسرائي  تحالفا  م  ه يو يا وا 

، كمررا قررام نافيجرردور ليبرمررا ن وء ررر الخارجيررف اإلسرررائيلي 2008م هررا اتفاقيررا  ت رراو  اقتصررادي عررام 
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ة خمررس دول هفر  يررف، منهررا ه يو يررا وأوغنرردا وكينيررا مرر  دول حرروض النيرر ، و ررو مررا ي كررس وقتهررا بء ررار 
ا  تمرررام اإلسررررائيلي بررردول الحررروض، و رررو مرررا ي ّلررر  مرررا نرررراه مررر  تصررراعد مطالررر  دول حررروض النيررر  

 بت دي  ا تفاقيا  المائيف م  دولتي المص : مصر والسودا .
فر  يرررف مررر  ليبير رررا التررري اعترفررر  هالدولرررف اإلسررررائيليف منرررذ و ررردأ  ال القرررا  الدبلوماسررريف اإلسررررائيليف ا 

م ك الررت دولررف ت ترررف رسررمياا بدولررف هسرررائي ، و رري أول دولررف أفر  يررف ع ررد  م هررا 1948هعالنهررا عررام 
هسرائي  م ا دة صداقف وت او  وتهادل  م ها الء ارا  الدبلوماسيف ر ما كا  ذلك عائد هلى قوة النفروذ 

بلد، ولكر  المهرم أ  هسررائي  اتخرذ  منهرا ركيرءة أساسريف لالنطرالق هلرى هراقي دول ا مر كي في  ذا ال
ال ارة هضافف هلى جنرو  أفر  يرا ونظرام الفصر  ال نصرري الرذي كرا  حاكمراا آنرذاك ر ف رد اعتررف بدولرف 

م، وأعل  ع  عالقا  دبلوماسيف تطور  ه د ذلك لتشم  مختلف نواحي 1948الكيا  اإلسرائيلي عام 
   ا قتصادي وال سكري.الت او 

م انطل ر  1958وه د عرام ف رص أي فري  وغانا،م قام موشي  ديا  بء ارة ك  م  ليبير ا 1957وفي عام 
جولدا مائير وء رة الخارجيف آنذاك لء ارة ك  م  ليبير ا، وغانا، نيجير ا، السنغال، ساح  ال ام، وفري 

لتي ءرتها تضم ش وهاا طيهف وصادقف، وه يدة عر  كلمف لها أمام الكنيس  قال : نه  الدول ا فر  يف ا
 الُ َ د، وتستحق بذل الم ونا  لها، و ج  أ    ت تصر صداقتنا على أور ا وأمر كان.

م، 1957وتحول موقف جولدا مائير هلى مشروع سياسي، حيت تم افتتا  سفارة هسرائيليف في غانا عام 
تشرررم  نيجير رررا، والسررنغال، وسررراح  ال رررام. و قررر   ررم توسررر   رق رررف النشررراط الدبلوماسرري اإلسررررائيلي ل

هسرائي  ترحيهاا فور اا م  الدول ا فر  يف الفرانكفونيف؛ وذلك هسب  قوة النفروذ الفرنسري فري  رذه الردول، 
فرري الوقرر  الررذي ت رريم فيرر  هسرررائي  عالقررا  وطيرردة مرر  فرنسررا، وفرري تلررك الفترررة حرراء  م ظررم الرردول 

   هسرائي  سهاقف لالعتراف هالدول الوليدة.ا فر  يف على است اللها، وكان
وحرص  على هرسال مم لي  لها للمشاركف في احتفا   ا ست الل في أك رر مر  دولرف حراملي  م هرم 
عروضاا مغر ف يستفءو  بها الدول ا فر  يف الناشئف م  مساعدا  أمنيف وءراعيف وعسكر ف، وفي  ذه 

أي عملياا م  جمي  دول ال رارة هاسرت ناال  أفر  يف،دولف  32 الفترة نجح  هسرائي  في هقامف عالقا  م 
بلررداا أفر  يرراا،  30الرردول ال ر يررف واإلسررالميف والمسررت مرا  البرتغاليررف، واسررتطاع  أ  تفررتا سررفارا  مرر  

 بينما احتفظ  ه القا  قنصليف م  جنو  أفر  يا ومور شيوس.
برري  الصرر ود والهبرروط وذلررك فرري الفترررة مررا برري   وشررهد منحرري ال القررا  اإلسرررائيليف ا فر  يررف تذبررذها مررا

 لل ضريف ت ييرد ما فارقف وخصوصا م   أذ ا تهتء في  هسرائي حيت بدأ  صورة  1993حتي  1976
حرررده مررر  قررررار  ا مرررورواءداد   الفلسرررطينيف ا راضررريمررر   ها نسرررحا  هسررررائي ومطالهررر   الفلسرررطينيف
تحرذيراا رسرمياا إلسررائي  هر   رفضرها الجرالال عر   م تضرم 1973مرايو  29فري  ا فر  يف الوحدةمنظم  
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ا راضي ال ر يف المحتلف ي تبر اعتداال على ال ارة ا فر  يف وتهديداا لوحدت  وم  مطل  ال مانينا  كا  
التم يرر  الدبلوماسرري الصررهيوني فرري أفر  يررا محصرروراا فرري  ررالت دول  رري ليسرروتو، مررالوي، سررواء الند  

 ك  م  غينيا، كينيا، ساح  ال ام.ومكات  لرعايف مصالحها في 
و رردأ  ال القررا  اإلسرررائيليف ا فر  يررف تشررهد حالررف جديرردة مرر  النمررو هسررب  انهيررار الدبلوماسرريف ال ر يررف 

وع ررررد اتفاقيررررف كامرررر  ديفيررررد وقبررررول منظمررررف التحر ررررر الفلسررررطينيف  1979فرررري أفر  يررررا وذلررررك ه ررررد عررررام 
وعليرر  فررر"  الرردول ا فر  يرررف  1993تفاقيررف اوسرررلوا هلررريهاإلضررافف  اإلسررررائيليهالمفاوضررا  مررر  الجانرر  

بدأ  تراج  حساهاتها، وم   م شرع  في هعادة ال القا  شيئاا فشيئاا حيت أعاد   ماني دول أفر  يف 
م و رري ءائيررر، ليبير ررا، سرراح  ال ررام، الكرراميرو ، توجررو، كينيررا، 1989عالقتهررا مرر  هسرررائي  حتررى عررام 

التررري أعررراد  عالقاتهرررا السياسررريف ه رررد بررردال المفاوضرررا  الفلسرررطينيف جنرررو  أفر  يرررا، أ يو يرررا أمرررا الررردول 
 .1993فهي نيجير ا، أنغو ، ءامبيا، سيراليو ، هر تر ا  م بني  في عام  1990اإلسرائيليف عام 

 18/5/2016، صدى البلد
 

 حان الوقت للّتصدي للنكبة االقتصادية المتواصلة .62
 رجا الخالدي

نسانيف ف ص، م  كّ  ما حملتها تلك ا ه اد م  مآس كار ف سياسي 1948لم تك  نكهف   ف واجتماعيف وا 
ما يءال ي يش ته اتها يومياا الّش   الفلسطيني تح  ا حتالل وفي الشتا . م اب  ما سّببت  الّنكهف 

في المئف م  مساحف فلسطي ، م  ضياع ودمار وتشرذم في ا رض  78وقيام دولف هسرائي  على 
ياسي الوطني الفلسطيني، ف"ّ  ما لحق ها قتصاد الفلسطيني الناشه م  تدمير والش   والكيا  الس

لمركءه الّصناعي والتجاري وتفتي  ل اعدت  الءراعيف وتشتي  ل واه الهشر ف كا  هم اهف  ء مف للتطل ا  
لل وة التنمويف التي حملتها النخ  ا قتصاديف الفلسطينيف آنذاك. كما شّكل  النكهف انتصاراا ساح اا 

الماليف والمؤسسيف واإلنتاجيف لالقتصاد اليهودي الصهيوني، الذي ما ءال يتمت  هغنائم  م  خالل 
التحّكم هالموارد والم درا  الطبي يف والهشر ف والماليف الفلسطينيف. م اب  ذلك، ر ما لم يؤّد ما يء د ع  

لمسلحف والجما ير ف والسياسيف خمسي  عاماا م  نضال التحرر الوطني الفلسطيني هكافف وسائل ، ا
والديبلوماسيف..، هلى بلوغ النتائج الملموسف المرجوة، لكّن    شك استطاع ت بي  الهوّيف والح وق 
ه اال نصف الش   الفلسطيني داخ  حدود فلسطي  التار خيف. و ذا ليس هنجاءاا  الوطنيف عالمياا، وا 

 يستها  ه .
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 باألرقام
ر ا قتصاديف، وفداحتها، التي انطوى عليها قر  م  ا ست مار للوقوف عند ح ي ف الخسائ

عاماا م  ا حتالل الجءئي  م الكام   رض فلسطي ،  70ا ستيطاني الصهيوني وما ي ر  م  
يكفي هبراء ه ض ا رقام ا ساسيف حول حجم الفجوة بي  ا قتصاد اإلسرائيلي المتوّس  هاستمرار 

المنتشرة اليوم بي  المناطق ال ر يف داخ   – 1948لذي كا  قائماا قب  ا –وأشالال ا قتصاد ال ر ي 
في المئف م   32، شّك  اليهود 1944هسرائي  وال دس والضفف المحتلتي  وغءة المحاصرة. في عام 

في المئف م   49مليو ، بينما كا  ا قتصاد اليهودي ينتج  1.7سكا  فلسطي  الهالي عدد م وقتها 
اإلجمالي. هالتالي كا  م دل الّدخ  ال ومي للفرد اليهودي ض ف قيمت  للفرد ال ر ي. الّدخ  ال ومي 

م    ذه الفجوة ر ما كان  طبي ّيف عشيف النكهف، ه د مضي أول نصف قر  م  المواجهف بي  
 700اقتصاد استيطاني قادم م  خلفيف أورو يف صناعيف واقتصاد ر في ما ه د هقطاعي. ه د طرد 

، ح ق المشروع الصهيوني 1967، ومئا  اآل ف اآلخر   م   ء مف 1948ي عام ألف فلسطين
 التفّوق الديموغرافي في فلسطي ، وكذلك السيطرة ا قتصادّيف الّشاملف في أرض فلسطي .

عندما نجم  كّ  ما ينتج  ا قتصاد ال ر ي في ا راضي المحتلف وداخ  هسرائي  م اب  ما ينتج  
 6.4، يظهر أّن  رغم بلوغ الّتواء  الّسكاني ت ر ها )2014ي اليهودي هحلول عام ا قتصاد اإلسرائيل

مليو  عر ي(، فما ءال  الفجوة ا قتصاديف كبيرة. هذ ها  الّدخ  ال ومي  6.1مليو  يهودي م اب  
ض فاا.  18هحوالي  1967اإلجمالي اإلسرائيلي يفوق الدخ  ال ومي الفلسطيني لألرض المحتلف عام 

ض فاا حجم ا قتصاد ال ر ي داخلها. أّما الفجوة بي   12وق ا قتصاد اليهودي داخ  هسرائي  ويف
م ّدل الدخ  ال ومي اإلجمالي للفرد اليهودي وال ر ي الفلسطيني )هاحتسا  جمي  الفلسطينيي  في 

 4.5ى سنف الماضيف م  ض في  هل 70وداخ  هسرائي ( ف د ءاد  خالل الر 1967ا رض المحتّلف في 
 أض اف.

 
 الّسر هو الطرد!

 ذه الهّوة المءمنف والمّتس ف عبر الّتار   كان  جو ر ال وة والسيطرة اإلسرائيليف في ك  المراح ، 
و ي ليس ، كما يشاع أحيانا، وليدة نه مالن الّدولف لمواطنيها و  نتيجف نسوال حوكمفن م  قب  

ال درا  نالطبي يفن لليهود ال ادمي  م  الغر  السلطف الفلسطينيف. و   ي عهارة ع  الّت دم و 
الّصناعي م اب  نتخّلفن المجتم  الفاّلحي ال بلي الفلسطيني الشرقي. فكما تشهد كت  التار  ، ف"  
المكاس  ا قتصاديف التي ح  تها دولف هسرائي  منذ هقامتها )ب  م  قب  ذلك( لم تك  ممكنف دو  

لهم همستوطني  وا ستيالال على الممتلكا  وا رض والمياه والموارد طرد ا للّسكا  ا صلّيي  واستبدا
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الطبي يف كّلها، نا يك ع  تمو   ألمانيا والو يا  المتحدة والجاليا  اليهوديف ال المّيف المتواص  
للتنميف ا قتصاديف وا جتماعيف اليهوديف في هسرائي ، على شك  ت ويضا  وم ونا  وتبرعا ...هذا 

جنت  دولف هسرائي  م  غنائم النكهف ف ص، فت ّدر قيمف الممتلكا  وال  ارا  وا راضي  احتس  ما
مليار دو ر  290)دو  الخسائر الهشر ف( هحوالي  1948الفلسطينيف اّلتي استول  عليها هسرائي  عام 

مي (، هحس  دراسف مميءة حول الخسائر الفلسطينيف جراال الّنكهف ل اطف قبرصي وسا2014)ه س ار 
  داوي.

هاإلضافف،  ناك ت ديرا  عديدة للكلفف ا قتصاديف لالحتالل الطو   والخسائر المتكررة في البنيف 
اإلنتاجيف جراال المصادرة والهدم وال دوا  ال سكري وغير ا م  الت  يرا  ا قتصاديف المتواصلف 

تصاديف لسيطرة ا حتالل للنكهف. على سبي  الم ال   الحصر، ف"  البنك الدولي قدر الكلفف ا ق
مليار دو ر سنويا، وقّدر  ك ٌّ م   3.4في المئف م  الضفف الغر يف )مناطق نمن( بر  60مهاشرة على 

منظمف ا ونكتاد والبنك الدولي خسائر الخء نف الفلسطينيف م  اإليرادا  الضر بّيف الّتجار ف المسّر ف 
 س ا قتصاديف هما مجموع  أك ر م  نصف مليار دو ر للخء نف اإلسرائيليف هسب  ال م  هاتفاقيف هار 

سنويا. م اب   ذه الت ديرا  للخسائر الفلسطينيف، عادة ما تكو   ناك استفادة أو مكاس  هسرائيليف، 
رة، أو أمنيف/سياسيف. في كّ  ا حوال، م  ش   هه اال  رة أو اقتصاديف غير مهاشو هما ماليف مهاشو

وضاع ا قتصاديف وا جتماعيف هشغال  همالح ف ل مف ال يش بد ا م  الفلسطيني ه ض ف وأص   ا 
مطاردة المحت .  ذه الّسياسف اإلسرائيليف بتوظيف مختلف أشكال ا ستغالل أو ا ستخرام للموارد 
الفلسطينيف )الطبي يف والهشر ف والماليف(، وج   ذلك نمصفوفف سيطرةن، تؤّكد أّ  عملّيف ا ست مار 

والتحّكم هالّش و  المحتّلف نليس  هم اهف علم الذرةن كما ي ال، ب  تته  منهجيف، و ي  ا ستيطاني
 هسيطف.

م اب  الوء  اإلسرائيلي الّ  ي  في ميءا  الصراع ا قتصادي م  ا ست مار، ف"ّ  الّسج  الّنضالي 
المشهد الفلسطيني الفلسطيني ليس حافال هالنجاحا  التخطيطيف أو السياساتيف أو ا ست مار ف. لكّ  

طوال مراح  الّصراع لم يخُ  م  مساٍع لبلورة رؤى تنمويف، أو إلقامف حمال  م اط ف لالقتصاد 
اإلسرائيلي، أو بناال قواعد هنتاجيف  ور ف، أو هطالق خطص است مار ف كبرى، وغير ا م  الجهود 

لف ومحسوهف الجءئّيف وال شوائيف، وأحياناا غير الواق ّيف، غالهاا كرّدة ف   ولي س كمهادرة مخطَّطف ومموَّ
 التكلفف والنتائج.
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 الّرؤية
لم تفت ر الحركف الوطنّيف أبداا لرؤيف تنمويف مناسهف لحجم المواجهف م  ال دو، حيت أصدر  نالجم يف 

، دراسف رائدة شارك  ب"عداد ا نخهف م  المفكر   1919الفلسطينيف لم اومف الصهيونيفن، عام 
ا  نفلسطي  وتجديد حياتهان، احتو  على فصول عديدة حول مختلف ال طاعا  ال وميي  ه نو 

والتحديا  ا قتصاديف وا جتماعيف اّلتي كان  تواج  الش   ال ر ّي الفلسطينّي في أّول أّيام صراع  
عاماا على ذلك، وفي مسار  70م  ا ست مار البر طاني والحركف الصهيونيف ال ادمف م  الغر . ه د 

نالبرنامج  1993ات الفكري الوطني التحّرري نفس ، أصدر  منظمف التحر ر الفلسطينيف عام التر 
الوطني إلنماال ا قتصاد الفلسطينين الذي أعّده عشرا  الخبراال الفلسطينيي  ه يادة المفّكر 

دولف ا قتصادي الكبير د. يوسف صائي. شّك  البرنامج نظرة علمّيف سياسيف تنموّيف شاملف  قتصاد ال
الفلسطينيف التي كا  ي ت د ال ديد في حين  أّنها نعلى مرمى حجرن، كما كا  يرّدد الرئيس الراح  

 ياسر عرفا .
كما انطو  تجر ف نمؤسسف صامدن التي شّكل  الّنواة اإلنتاجيف لل ورة الفلسطينّيف في لبنا  لغايف 

ّدولفن في ال مليف ا قتصاديف المرتهطف ، على قيم مجتم يف ونماذم شه  اشتراكيف لدور فّ ال نلل1982
ه م  اجتماعي و رنامج وطني نضالي. واستطاع  السلطف الفلسطينيف، حتى في سياق الصالحيا  
المحدودة الممنوحف لها ضم  أطر أوسلو وهار س، انتهام سياسف تجار ف نذاتيفن ح    هنجاءا  

اع التجارة الخارجيف الفلسطينيف، م  كون  ملفتف، وذلك بتخفيف  يمنف اإلنتام اإلسرائيلي على قط
راا لر  في المئف ف ص  50سنوا  هلى نسهف ت در بر 10في المئف م  المنتجا  الفلسطينيف قب   70مصدّو

)م  ه اال التحّكم اإلسرائيلي هانسيا  كام  التجارة الفلسطينيف ال ابرة للموانه والم ابر  2015في 
 اإلسرائيليف(.

كم ا قتصادي اإلسرائيلي ليس مطل اا أو غير قاب  لالنحسار، وأدوا  مواجهف هالتالي، ف"  التح
هسرائي  لم تْنفذ ه د. كما أ  التشاهك ا قتصادي والتجاري المتنامي بي  الجءال ال ر ي في هسرائي  
والش   الفلسطيني في الضفف الغر يف أصها ظا رة   رج ف فيها، وتنبه بتكو   كت  اقتصاديف 

ماليف مشتركف بي  مختلف أجءاال ا قتصاد ال ر ي في فلسطي ، و ناستراتيجيا  التكييفن ومصالا 
التي يظهر ا اقتصاد مدينف ال دس ال ر يف المحتلف لره اال على عالقت  ال ضويف همحيط  الفلسطيني 
صرار الصمود الذي يحافظ على فلسطينيف مناطق ا غوار المحتلف رغم تءا يد في الضفف الغر يف، وا 

عدد وك افف المست مرا  اإلسرائيليف فيها، ت تبر مجتمو ف عناصر تدعو لألم  وتضيال نالنفق 
المظلمن الذي دخل  في  الحركف الوطنيف الفلسطينيف المهءومف رسمياا، والمن سمف جغرافياا والمستهَلكف 

 ع ائدياا.
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يف ب"عداد سلسلف أوراق في أواخر  مانينا  ال ر  الماضي، ٌكلفُ  م  قب  عدة مؤسسا  فلسطين
 استراتيجيفاستشار ف اقتصاديف حول آفاق ت بئف الموارد ا قتصاديف ال ر يف في هسرائي  في سياق 

لت ء ء انسجام ووحدة المناطق ال ر يف أمام سياسا  تهو د الجلي  وتمييء الدولف المنهجي ضد 
. م  أبرء التوصيا  نلصّناع ال رارن المواطني  ال ر  واحتياجاتهم وح وقهم ا جتماعيف وا قتصاديف

الفلسطينيي  حينذاك كا  رر وما ءال رر أ ّمّيف الّت ام  التخطيطي وا ست ماري م  تلك المناطق والموارد 
والطاقا  الكامنف على أساس أّنها جءاٌل   يتجءأ م  اقتصاد عر ي فلسطيني واحد في مواجهف 

برنامج ندولتا  لش بي ن لم ي د يظهر اليوم ه ن  حٌ  قاب  اقتصاد يهودي هسرائيلي مهيم . وهما أّ  
عاماا، ف"ّ  م    ذه الرؤيف الّشاملف للصراع على  30للتح يق أو مرغو  ه  كما كا  علي  قب  

ا رض والموارد والح وق في طول فلسطي  وعرضها هات  واق يف ب  حتميف، هغض النظر ع  
 ف السلميفن.التطور أو التراج  الممك  في نال ملي

هّ  عملّيف حشد الّطاقا  والموارد ال ر ّيف في فلسطي  تتطل  مساعي عابرة للخص ا خضر الو مي 
الذي يفص  بي  فلسطيني نهسرائيلين وفلسطيني نسلطفن وفلسطيني ن ويف قدسن وفلسطيني نغءين. 

ندما تبنى شهكا  فالمخططا  اإلسرائيليف تت ام  م  كام  خارطف فلسطي  م  النهر هلى الهحر ع
الطرقا  والكهر اال وا تصا   وا ستيطا  هل .. دو  اكترات نللخص ا خضرن أو نجدار الفص ن، 
بينما المخطص والمست مر الفلسطيني م يد هحدود مناطق نأن و ن ن والمنتشرة في أرخبي  ا راضي 

 الفلسطينيف المحتلف.
اد التدر جي لل    ا قتصادي الفلسطيني في ميءا  انطالقاا م   كذا استدراك، تبدأ عمليف ا سترد

الصراع م  ا ست مار وتضييق الفجوة ا قتصاديف م  ، في سياق رؤيف فلسطينيف اقتصاديف 
نهضويف، ه يدة ع  سياسا  ال  ود الماضيف الخاطئف والمستندة هلى نظرّ ا  اقتصاديف فاشلف 

جا  الممك  في الّتصدي لآل ار ا قتصاديف وافتراضا  سياسيف ساذجف. و نا ف ص يكم  سر الن
وا جتماعيف الفتاكف للنكهف التي تتواص  دو  أ  يكو  ذلك حتمياا هذا توّفر  ال ناعف ه ّن  ل  نجد 
ن طف الض ف اإلسرائيليف في ا م  أو السياسف أو الديبلوماسيف، ب  في جو ر قوتها ا قتصاديف 

  ذه  ي الهشرى السارة م  فلسطي  المتحّكمف همصير الش   الفلسطيني. و 
 19/5/2016، ، بيروتالسفير
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 في ذكرى النكبة: بين الصهيونية واالستبداد .63
  شفيق ناظم الغبرا

(، قام  دولف هسرائي  على أن اض عروهف فلسطي  1948أيار/ مايو  15في م    ذا ا سبوع )
ألف م  أص   900طينيي  )ما ي ار  وحلمها ها ست الل. انته  تلك الحر  بتهجير أغلبيف الفلس

 23مليو  و لت مليو  مواط ( م  المناطق التي قام  عليها هسرائي ، وسص سلسلف مجاءر تجاوء  
مجءرة مو  ف. وعندما قام  دولف هسرائي  أعلن  قواني  سّمتها قواني  أمالك الغائ  التي ن ل  

في المئف م   6  عند قيام دولتهم ه  هموجبها ملكيف أراضي ال ر  )لم يملك اليهود في فلسطي
ا رض( هلى الدولف اليهوديف.  كذا ن ل  أمالك ا وقاف اإلسالميف وأمالك التجار وأصحا  
ا راضي وأمالك ال رى والمد  والبلديا  وملكيف المناءل الخاصف والمناطق التجار ف والصناعيف 

قر ف  400ه د ذلك بجرف ومسا وتدمير أك ر م   للملكيف اإلسرائيليف في فترة قياسيف، وقام  هسرائي 
فلسطينيف تم تهجير سكانها، بينما انت   مئا  اآل ف م  اليهود للسك  في المناءل الخاصف ال ر يف 
نفسها التي تم تهجير أ لها في مد  طبر ا ويافا وحيفا واللد والرملف وصفد وال دس الغر يف وغير ا. 

ئم بي  ا جيال الفلسطينيف، وم  الوق  تحول حلم ال ودة هلى خليص منذ ذلك الوق  وحلم ال ودة قا
 بي  حلم إلح اق ال دالف وحلم يواء   ب"ي اف الصهيونيف هصفتها الحاض  ا  م لك  ما وق .

، لم تنجا في أخذ جءأي  أصغر حجماا م  فلسطي  سمي ا ول في ما 1948وعند قيام هسرائي  عام 
في المئف م  فلسطي  ويضم ال دس الشرقيف، وجءال آخر عرف  21دود ه د هالضفف الغر يف على ح

في المئف م  فلسطي . الضفف وال دس وق تا تح  الحكم  1.5هاسم قطاع غءة لم تتجاوء مساحت  
انته  هس وط  1967ا ردني في نهايف الحر ، بينما وق   غءة تح  الحكم المصري، لك  حر  

 ئيلي. ذه المناطق تح  ا حتالل اإلسرا
، ف د استورد  م  خارم فلسطي  مئا  1948لم تكتفو هسرائي  هالطرد والتطهير ال رقي في عام 

اآل ف م  اليهود ليحلوا مكا  الش   الفلسطيني. سياسف الهجرة كان  بدأ  قب  قيام الدولف وتح  
  )م ظمهم م  سيطرة ا ست مار البر طاني وأعين ، ف ند قيام هسرائي  وص  عدد اليهود في فلسطي

ألف، بينما في السنوا  ا ولى ه د النكهف جاال ض ف  ذا ال دد م   600المهاجر   وأبنائهم( هلى 
المهاجر   ال ادمي  م  الدول ال ر يف وأوروها. وقد استمر  الهجرا  اليهوديف هلى فلسطي  حتى 

لروس في تس ينا  ال ر  يومنا  ذا، ب  كان  آخر موج  كبرى للمهاجر   اليهود  ي  جرة اليهود ا
 ال شر   والذي  تحولوا هلى كتلف كبرى في هسرائي .

على مر الءم ، قات  ال ر  والفلسطينيو  الصهيونيف، وس ص في م ارك متفرقف وحرو  م اومف 
)النكهف( التي  ءم فيها  1948وحرو  مت ددة عشرا  اآل ف م  ال ر  والفلسطينيي . حر  
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  وانته  هاحتالل م ظم فلسطي  وتهجير الش   الفلسطيني،  م حر  ال ر ، كان  أولى الحرو 
و ي الحر  التي شنتها هسرائي  م  بر طانيا وفرنسا لمجرد أ  الرئيس المصري جمال عبد  1956

الناصر تجرأ على ت ميم قناة السويس وتحو لها ملكيف مصر ف. تلك الحر  أوضح  للرأي ال ام 
في اإلقليم في مواجهف النهوض ال ر ي أو المحاو   ال ر يف للت دم ال ر ي طبي ف وظيفف هسرائي  

 ومواجهف ا ست مار.
ستراتيجياا في دعم وت ني  اهلى يومنا  ذا، تل   هسرائي  في اإلقليم ال ر ي دوراا  1948ومنذ عام 

نسيف بر طانيف والتحكم هالسيطرة الخارجيف الغر يف على اإلقليم، سواال كان  تلك السيطرة في البدايف فر 
أو في ما ه د أميركيف، و ي في الوق  ذات  ت م  إله اال تفوقها الشام  على ال ر  في المجا   
كافف، ال لميف والهح يف وال سكر ف والتكنولوجيف والديموغرافيف، و ذا يتطل  ه اال حالف شديدة م  

وقدرتها على التم ي  حا   ا عتماد ال ر ي على الغر  وسص ض ف واضا في النخ  السياسيف 
الديموقراطي. مشكلف هسرائي  ليس  مشكلف م  الفلسطينيي  فحس ، ف ند الت مق نكتشف أنها هامتياء 

، وما الفلسطينيو  ه  ا ستراتيجيمشكلف م  ال ر ، وكذلك م  المسلمي ، وسته ى كذلك في المدى 
في سور ف وا رد  ولبنا   مجموعف سكانيف عر يف كان  في طر ق الصهيونيف التي لها أ داف

والخليج. الهدف ليس احتالل  ذه المناطق، ب  ا  م دعم ما يسا م في ج   مناطق ال ر  ض يفف 
وركيكف وتح  السيطرة الغر يف في مجال السال  والتكنولوجيا وال لم والم رفف، ب  والس ي هلى 

هه اال الش و  ال ر يف  ضما  ض ف الديموقراطيف والحر ا  في  ذه المناطق المحيطف بهدف
ض يفف وهال تم ي  وحر ا  ب  وهال ذاكرة وخبرة وتنميف جادة. فالفرضيف اإلسرائيليف ا  م أ  
الديموقراطيف والحر ا  ست تي هلى سدة الحكم في الدول ال ر يف ه وى م اديف للصهيونيف وملتءمف 

 هالحلم ال ر ي.
  الحد ا دنى م  الطموحا  ال ر يف في الحر ف ه  ا نحياء ا ميركي ل ضايا عديدة متناقضف م

والت بير والتحرر، مصدره هسرائيلي، كما أ  حالف ال داال ال ر يف ا ميركيف مصدر ا ا ساسي 
، 2003وا خطر مرتهص هالمس لف اإلسرائيليف. يكفي أ  نفهم أ  ه ض ال رارا  حول حر  ال راق في 

اا وت  يراا هسرائيلياا، كما أ  مبررا  الم ادي  للو يا  وخاصف ح  الجيش ال راقي، حمل  م ها نفس
على سبي  الم ال في هقليمنا، بخاصف في مجال ال نف، تستغ  ها ساس  نال اعدةنالمتحدة، كتنظيم 

 السياسف ا ميركيف تجاه هسرائي .
ن ط ، يكفي حرو  ال ر  م  هسرائي  لم تتوقف منذ قيامها، وانتفاضا  الفلسطينيي  وم اومتهم لم ت

ال ر يف اإلسرائيليف  1973أو حر   1968عام  نفتانأ  نستذكر م ركف الكرامف التي قام  بها حركف 
عندما اجتاح  هسرائي  بيرو ، أو حر   1982، أو حر  1978أو اجتيا  هسرائي  لجنو  لبنا  



 
 
 
 

 

 51 ص                                              3938 العدد:        19/5/2016 الخميس التاريخ: 
  

سرائي ، أو ا نتفاضف الفلسطينيف ا ولى سنف  نحء  هللانبي   2006  2000ل انيف عام وا 1978وا 
 وا نتفاضف الرا نف التي يسج  أنها انتفاضف  ال ف.

  ءال  ال ضيف الفلسطينيف عنصراا محركاا ومؤ راا  1948عاماا على النكهف التي وق   عام  68ه د 
لألسها  التاليف: ف لى ا رض الفلسطينيف يوجد اليوم م  الفلسطينيي  أض اف ما كا  موجوداا عام 

ماليي  فلسطيني تتوءعهم الجغرافيا الفلسطينيف في أراضي الضفف الغر يف )حيت  6ك ، فهنا1948
، 1948ا ستيطا  اليهودي الغء ر( وفي قطاع غءة المحاصر م  ك  الجها  ومناطق فلسطي  

حيت حملف الهويف اإلسرائيليف م  الفلسطينيي . في الم اب ، يوجد ستف ماليي  يهودي على ا رض 
ووسص أ   غءة حالف م اومف  1948وق  ذات  ت   في أراضي الضفف الغر يف و ي  عر  ذاتها. في ال

 تت دد أساليبها وطرقها، و ذه الحالف تمءم بي  الم اومف المسلحف والمدنيف وال  افيف.
وخاصف  2011ال ضيف الفلسطينيف ما ءال  في عمق الوجدا  ال ر ي، ففي  ورا  الر ي  ال ر ي عام 

لل ضيف الفلسطينيف مكانف خاصف في الميادي ، هذ   يمك  أ  تكو  عر ياا أو  في مصر، كان 
مصر اا أو سور اا ديموقراطياا وساعياا هلى الحر ف م  دو  أ  يكو  لك موقف م  الصهيونيف هصفتها 
شكالا م  أشكال ا ستبداد والهيمنف وانتهاك الح وق ال ر يف. لهذا رف   ش ارا  وصور أكد  مدى 

ال ور ي  ال ر  همكانف ال ضيف الفلسطينيف. لك  م  جهف أخرى، يؤدي مشهد التفكك ال ر ي  ت  ر
الرا   هلى دور أكبر إلسرائي ، و ذا ي ني عملياا أ  المشهد ال ر ي في مرحلف قادمف ل  يخرم م  
ف أءمت  هال مواجهف صر حف م  الصهيونيف هصفتها متناقضف م  النهوض ال ر ي المست   ومتناقض

 م  ك  اتجاه عر ي تحرري وديموقراطي حر.
عاماا على النكهف،   ءال التناقض بي  الحركف الصهيونيف م  جهف و ي  تحرر اإلقليم م   68ه د 

الهيمنف وا ستبداد عمليتي  متالءمتي  ومتداخلتي . و  ءال  المواجهف قائمف بي  الصهيونيف 
ح وق الحياة في اإلقليم ال ر ي. الصهيونيف هما ت ني ه نصر تها تجاه ال ر  و ي  ح وق اإلنسا  و 

م  س ي لجل  مء د م  اليهود  حتالل مناطق عر يف في الضفف الغر يف وال دس ومحيطها عمليف 
مستمرة تتضم  طرد مء د م  ال ر  بوسائص ووسائ  مختلفف، كما تتطل  لنجاحها سياسف تهو د   

 ر ي المحيص حيت كت  عر يف كبرى مت  رة هما وق  في تءال مستمرة وسياسف تفتي  لرقليم ال
فلسطي ، ب  يتطل  الوض  وفق الرؤى الصهيونيف هه اال ال ر  في حالف ض ف واعتماد وتفكك 
 طول فترة ممكنف. ب  يبدو أ  الهدف ا  م للصهيونيف  و هه اال ا غلبيا  ال ر يف الش بيف مستنءفف 

ل د قام  هسرائي  على رو  أقلويف تغلب  على أغلبيف عر يف في حرو  في ظ  دول عر يف منهارة. 
مكونف م  مسلمي  ومسيحيي  وأقليا  أخرى عر يف، وأقصتها هالكام  ع  أرضها وح وقها التار خيف، 
و ي هالتالي تن   نموذجها لرقليم ال ر ي هحيت تسيطر ا قليف السياسيف على ا غلبيف وت صيها  م 
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ف م  حا   ا ستبداد والتدمير الممنهج. هسرائي  تخشى الت بير والتم ي  ته يها تح  حراسف حال
الديموقراطي لل ر  أقليف وأغلبيف، شي ف وسّنف، مسلمي  ومسيحيي ،  ن  عندما ي   سيض فها و ؤ ر 
على ك  م اد تها ال نصر ف. إلسرائي  ك  المصلحف في نظام عر ي مر و  لل وى الدوليف ومتحار  

ه ض وم  اإلقليم المحيص. لها ك  المصلحف في حر  سور ف وتآك  مصر وانهيار ه ض  م  
 ال راق وحصار الش و  واستمرار ا في حض  ا ستبداد.

 19/5/2016الحياة، لندن، 
 

 شراكة نتنياهو ـ ليبرمان: حكم أكثر فاشية .64
 حلمي موسى

جاه نحو اليسار، عاد وانحرف ه دما أطلق رئيس الحكومف اإلسرائيليف بنيامي  نتنيا و هشارة ا ت
 هسرعف هلى أقصى اليمي ، مر كاا الك ير م  الم ل ي .

وكان  مفاوضا  نتنيا و م  حء  ال م  لتوسي  حكومت  قد خرج  هلى ال ل  ه دما ه ي  طويالا 
خلف الكواليس، ما أوحى أ  دعوة الرئيس المصري عبد الفتا  السيسي إلسرائي   ستئناف ال مليف 

، أفيغدور نهسرائي  بيتنانيف جءاٌل م   ذه المفاوضا . ولك  في اللحظف الحرجف، أعل  ءعيم السياس
ليبرما ، است داده لدخول حكومف نتنيا و هذا جر  تلبيف ه ض شروط ، و ينها الحصول على وءارة 

الطرفي   الدفاع. وتل ف نتنيا و ا ست داد وا تء  الحلهف السياسيف اإلسرائيليف ب"عال  ا تفاق بي 
 على بدال مفاوضا  الدخول للحكومف.

وتوضا التطورا  ا خيرة ح ي ف الل هف الجار ف في الحلهف السياسيف اإلسرائيليف، والتي أساسها توق 
نتنيا و لله اال، وتكر س ءعامت  لليمي . وظهر  ذا التوق مؤخراا في الصداما  التي وق   بين  و ي  

ا   اتخذ  جانهاا قيمياا، ه  أنها في الح ي ف كان  ت ّبر ع  عدم وء ر دفاع  موشي ي لو ، والتي و 
ي لو ، وحاجتهم هلى ركيءة يمينيف أقوى. وكا  الخالف على أشده داخ   نرسميفنرضى اليمي  م  

الليكود، حينما بدا أ  خشيف ي لو  م  هطاحت  هسب  المفاوضا  في حء  ال م  كان  تستند هلى 
اءداد  حينما ظهر على الساحف م  جديد أفيغدور ليبرما  كالعٍ  في أساس. ولك   ذه الخشيف 
 مفاوضا  توسي  الحكومف.

وم  الوجهف النظر ف، كا  المبرر للمفاوضا  م  حء  ال م  توفير قاعدة هسرائيليف واس ف لمجابهف 
التي  الحملف الدوليف لفرض ح  سياسي على هسرائي . وكا  عنوا   ذه الحملف المهادرة الفرنسيف

رفضتها حكومف نتنيا و. ولك  كا  الهدف، ظا ر اا،  و مجابهف حالف ال ءلف التي يمك  أ  تفرض 
على هسرائي  جراال تنامي مظا ر الم اط ف ا قتصاديف وا كاديميف لها وجراال الرغهف الدوليف في 
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و فرصف أكبر التخلص م  النءاع ال ر ي اإلسرائيلي. ولك  الهدف الف لي كا  منا حكومف نتنيا 
لله اال ه دما تءايد  التش  ا  في الم سكر اليميني، وا  ر ت ميق الخالفا  حول مواجهف الههف 

 الش بيف الفلسطينيف والت ام  م  ا فق السياسي.
، اسحق  رتسوغ، م  نتنيا و، شرخ  نالم سكر الصهيونينويمك  ال ول ه  مفاوضا  ءعيم 

الم سكر وكتلف وء رة الخارجيف ساه اا تسيبي ليفني، التي  ال القا  بي  كتلف حء  ال م  في  ذا
عارض  أي دخول في حكومف نتنيا و. لك  المشكلف ا كبر التي واجه   رتسوغ كان  داخ  حء   
وداخ  الرأي ال ام اإلسرائيلي. ف د وصف كار كاتير  رتسوغ ه ن  ماسا أحذيف يرجو نتنيا و أ  يوفر 

ه  خسارة حء  ال م  و رتسوغ م  المفاوضا  م  نتنيا و كان  ل  فرصف عم . ويمك  ال ول 
 كبيرة.

ولم تءدد قيمف  رتسوغ ه دما أعل  أن    يمك  أ  يجري مفاوضا  للدخول في ائتالف م  نتنيا و 
ما دام ا خير يجري مفاوضا  م  ليبرما . ور ما أ   ذا اإلعال  سه  لنتنيا و تح يق مراده 

  ليبرما ، الذي كا  الظهير ا ساسي لنتنيا و في بدايف حيات  السياسيف قب  أ  ها قترا  والتوافق م
 ح اا. وت ر هاا، يص   هيجاد شخص أبدى مواقف حادة م  نتنيا و  ناإلخوة ا عداالنيتحو  هلى 

أك ر م  ليبرما  على الص يدي  الشخصي والسياسي. وك يراا ما اتهم ليبرما  نتنيا و ها نتهاء ف 
خداع والكذ . لك  نتنيا و اليوم هحاجف لليبرما  إلنهاال مرحلف اعتماد حكومت  على أغلبيف صو  وال

 واحد في الكنيس .
وفي ك  حال، أطل  نتنيا و وءرااله مساال أمس على واق  َعرضو  على ليبرما  وءارتي الدفاع 

نضمام للحكومف. وقاد والهجرة. وجاال ذلك ه ر ل اال جم  نتنيا و م  ليبرما  للتهاحت في أمر ا 
الل اال كما سلف هلى هحدات  ءة في الحلهف السياسيف اإلسرائيليف. ف د كان   ناك تخوفا  داخ  

ي ني التوج  نحو هحياال  نالم سكر الصهيونينم  أ  س ي نتنيا و لضم  نالبي  اليهودينالليكود و 
نتنيا و م  اإلقدام على  ذه ال مليف السياسيف. ولذلك مارس قادة الليكود ضغوطاا  ائلف لمن  

فرح  هانضمام ليبرما  وحء  ، وهارك هه اد موشي ي لو  ع  وءارة  نالبي  اليهودينالخطوة. أما 
ه  ليبرما  وحء   ل ها دوراا مهماا في التضام  م  الجندي قات   نالبي  اليهودينالدفاع. وقال 

 الدفاع فلسفف مغايرة تماماا لفلسفف ي لو . الجر ا الفلسطيني في الخلي ، وأن  سيحم  م   هلى وءارة
عموماا، ه د ل اال نتنيا و وليبرما  ت رر هنشاال طواقم مفاوضا  بي  الطرفي  يرأس جان  الليكود 
فيها يائير ليفي . وت ول مصادر مت ددة ه  نتنيا و سيلت ي مرة أخرى م  ليبرما  وأ  ا تفاق 

 ليبرما  وء راا للدفاع.النهائي بي  الطرفي  وشيك و تضم  ت يي  
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وم  الجلي أ  دخول ليبرما  هلى الحكومف اإلسرائيليف سيء د ا يمينيف، عدا أ  ت يي  ليبرما  وء راا 
للدفاع ي ني، بدرجف ما، تغيير السياسف التي تنتهجها هسرائي  في ا راضي الفلسطينيف المحتلف. 

كما أن  ي لنها جهاراا  نحماسن"س اط حكم وم روٌف أ  ليبرما  طال  في الحر  ا خيرة على غءة ب
أن    يرى حتى في الرئيس الفلسطيني محمود عهاس شر كاا في التسويف. ويطال  ليبرما  هحءم أشد 
في مواجهف الههف الش بيف الفلسطينيف. لك  ليبرما ، في الم اب ، ميال هلى فكرة الح  م  طرف واحد 

 يف.في مواجهف الفلسطينيي  في الضفف الغر 
وواضا أن  هذا طرأ تغيير على السياسف اإلسرائيليف في ا راضي المحتلف، ف"  احتما   انفجار 
ذا كا  الجيش، هحس  الصحافف إلسرائيليف، قد ل   حتى اآل  دوراا كاهحاا، ف"   الوض  تءداد. وا 

استها والتصرف ت يي  ليبرما  وء راا للدفاع ي ني الضغص هاتجاه دف  المؤسسف ال سكر ف لتغيير سي
 هحدة وعدوانيف أكبر.

تجدر اإلشارة هلى أ  ليبرما  لم يك  ف ص يطال  همناص  ب  كا  يس ى  متالك صالحيا  لتنفيذ 
نما تتخطا ا لتحديد صورة الدولف والمجتم .  سياسا    تت لق ف ص هال القف م  الفلسطينيي ، وا 

ف، و و في ذلك على تناقض م  اليمي  الديني، ولليبرما  مطال  تت لق هال القف بي  الدي  والدول
 تج ل  م ر اا م  ك  ال وى الفاشيف. نطابوراا خامساا نلك  مواقف  ضد ال ر  مواطني الدولف واعتهار م 

أخيراا،   بد م  اإلشارة هلى أ  توسي  الحكومف اإلسرائيليف واندفاعها يميناا قد يتركا  أ راا على اإلدارة 
على دول عر يف وأورو يف، و دف انها هلى مواقف أك ر حدة م  حكومف نتنيا و  ا ميركيف، ور ما
 بردائها الليبرماني.

 19/5/2016، السفير، بيروت
 

 مبادرة السيسي: ال توجد طريق مختصرة .65
 سمدار بيري 
في هحر م  ا ءما  التي تهدد حارتنا ت ّرر مسه اا سلم أولويا  مشوق في مهادرة السالم التي 

 السيسي. عبد الفتا ، أول م  أمس، الرئيس المصري، أعلنها
 هلىقب  ك  شيال، م   أنور السادا  في خطاه  أمام البرلما  المصري، فا   ذه خطوة تنطلق 

أجواال ال الم على نحو مفاجه. ولك  سه ها )م   ال ناة السر ف التي أدار ا موشي  دايا  وحس  
بي  ال دس، عما ، والر اض في الس وديف. وكا  الرد التهامي في المغر ( سلسلف تنسي ا  سر ف 

ا يجابي السر   الذي أصدره رئيس الوءراال نتنيا و ورئيس الم ارضف اسحق  رتسوغ: لم ي  ا ع  
، ع  السالمن. وترتهص  ذه الفرصف، اآل كرسيهما حي  سم ا السيسي يتحدت ع  نفرصف ح ي يف، 
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مجلس ا م . السيسي، الذي كا  في ماضي  غير اخرى، ه ضويف مصر المؤقتف في  أمورضم  
اله يد رئيس ا ستخهارا  ال سكر ف المصر ف، ت لم شيئا أو ا ني  ع  الم سكرا  السياسيف عندنا. 

ت وم عندنا حكومف وحدة. فهو ي رف ان  بدو   رتسوغ كوء ر  أ وليس صدفف ان  م  الملا ل  
ذاللخارجيف،   يمك  لنتنيا و أ  يتحرك.  ما نجح  الخطوة ف  وا بنتنيا و في أن  سي ءو ا لنفس .  وا 

 ت  ر ، فسيتكبد  رتسوغ الخسارة الكبرى. هذاأما 
 أيضاا ستخهاري، على علم  –ا مني  –السيسي، الذي ي رف ع  ك   فضائ  التنسيق ال سكري 

، وا تحادا  البرلما  أعضاالوالمفكر  ،  ا كاديميي هال داال إلسرائي  في الشارع المصري م  
المهنيف. فهؤ ال يركلو  ك  ما يشتم من  نتطبي ن وت او  م  نال دو الصهيونين. و ذا  و السب  

في جنو  مصر، في مشروع هيجابي  و تدشي  محطف  أسيوطالذي ج ل  يختار مكانا نائيا جدا، 
، ور ما ا رد هللا ملك الكهر اال، لتسو ق هشراه أو ا في الداخ . م  نتنيا و، المملكف الس وديف، عبد

م  أبو ماء  سار منذ اآل  شوطا أه د مما ن رف. انتبهوا للم ادلف التي ي ترحها: هعطاال أم   أيضا
 )في دولف( للفلسطينيي ، ومنا ضمانا  أمنيف إلسرائي .

لدي  عدد   يحصى م  المشاك  داخ  مصر، ولك  م  يلت ون  يتحد و  ع  ءعيم مصمم، نشص 
تصنف م   هسرائي . و  بد أ  هفشال  هلىرف كيف يحدد م   و م   وم  يس ى ومتفاٍ ، ي 

 ن، وقد كشف السيسي همهادرت  ا تصال الهاتفي الو يق الذي يجر   م  نتنيا و.ا خيارن
   أخرى يفرض حلو ، وم  جهف  ه ل د أخذ السيسي على عات   ملفا غير هسيص. فم  جهف يت هد 

هالفش . خطت  مت ددة المراح : أو ا وقب  ك  شيال الوحدة السياسيف عندنا يمكن  أ  يسما لنفس  
مرحلف المفاوضا . و نا تنتظر المصاع  التي  هلىتح    فسيتم ا نت ال  هذاوعند الفلسطينيي . 
ستمر الحدود، ما ال م  هالمستوطنا ، ت سيم ال دس وحق ال ودة الذي  أي ن: أوسلون رفها م  عهد ن

.   توجد اختصارا  طر ق. بدو  أيضايس ص حكوما  عندنا وفي الجان  الفلسطيني   أم  ش ن  
تناء   أليمف في الطرفي  و دو  نجءرن )الس وديف( اقتصاديف، حتى السيسي ي رف ان  ل  يص  

 خص الهدف. هلى
 "يديعوت"

 19/5/2016، األيام، رام هللا
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 يقلق السيسي؟ الذيما  .66
 جاكي خوجي

الدوائر السياسيف في هسرائي  أمس نظر ف ع  المالهسا  التي دف   الرئيس المصري انتشر  في 
ما قال   ناال للسالم الحار م  هسرائي . وحس   ذه النظر ف، ف د جند بنيامي   اآل هلى أ  ي ول 

هالتنسيق، السيسي كي يسرع ويضم  دخول كتلف الم سكر  أونتنيا و واسحق  رتسوغ، هالصم  
 ى ا ئتالف.الصهيوني هل

م  دغدغف أنفسهم وا ستمتاع بذلك. فهذه النظر ف تبدو  أفض   يوجد شيال يف ل  اإلسرائيليو  
، ولك  أءمف ال ا رة أك ر شدة م  أ  تهحت لنفسها ع  مخرم في ل اال ا ولىصائهف في اللحظف 

 مصالا مؤق  بي  السياسيي  اإلسرائيليي ، مهما كانوا كهارا.
مصر ف تتاه  ع  ك   منذ عشرا  السني  ال القا  الملتويف بي  ال وى في الكنيس . فالدبلوماسيف ال

وي رف مستشارو السيسي جيدا ها  دخول الم سكر الصهيوني هلى الحكومف ل  يغير سياستها 
 جو ر ا. و و هالت كيد ل  يج لها حكومف يسار ف.

ر. وهشك  است نائي، توج  حتى ل د وج  السيسي في خطاه  أمس ا تمام  هلى مستوى أعلى هك ي
 أقوال على الجمهور. وقد جاال   أقوال مهاشرة هلى وسائ  اإلعالم اإلسرائيليف وطل  منها أ  تنشر 

هطالقف، و ي  مرة تخطيص مسبق، وا  كا  شاه  ال ج . فالرئيس المصري قلق، م  أ  يكو  
 أك ر حرا م  الم تاد. 2016صيف 

ع  ت جي  المؤتمر الدولي  أو ندسي أعل  الرئيس الفرنسي فرانسوا السي أقوالقب  هض  ساعا  م  
المسيرة السلميف. مهادرة هار س، التي  ق  حماسف في رام هللا  إلحياالالذي سيهحت في مهادرت  

 ولكنها رفض  م  هسرائي ، تدف  بذلك بهصال.
الورقف  أما  يتحدت.  نا  أحداوع  اقترا  السالم ال ر ي، الذي ذكره السيسي في حدي  ، فا  

ا مر كيف فتدخ  في ت ط  مؤق ، م  خيار التمديد: واشنط  ت يش حملف انتخاها  كفيلف ها  تتوم 
 دونالد ترام ، وتدف  نهائيا ك  تسويف تتضم  تناء   هسرائيليف.

 أحاديفماء ، في أواخر حيات  السياسيف، سيهادر هلى خطوا   أبوال ا رة قل ف منذ فترة طو لف م  أ  
 أوع  نهايف ا حتالل  هاإلعال في ا مم المتحدة مطالها  ا م الجان ، م   التوج  هلى مجلس 

رف  دعوى ضد حكومف هسرائي  في   اي على ارتكا  جرائم حر . وم    ذه الخطوا  م  ش نها 
فم  ش ن   الح  . هذا نش  عنف في الضفف، ب"ش الأ  ت ير هسرائي  علي ، وم   ناك تبدأ الش لف 

ذاأ  ينت   هلى غءة،   غءة هال دوى، فستكو  كبيرة احتما تها أ  تتسر  هلى سيناال. أصيب ما  وا 
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، و هرع    يوقظها م  ها صدقاال، يتوج  إلسرائي ، المحوطف ها عداالالرئيس المصري، المحوط 
 نومها.

، كما يرغ  الرئيس في أ  م  الخارم ر  ي قرص التهدئف للجما ير أومسيرة السالم ر م  الداخ  
هان دام الفرصف لمست ب  أفض ، م  ش   الجما ير أ  تهحت ع  خالصها في  أوي ول. وهغيابها، 

 .أخرى مطار  
 18/5/2016معاريف 

 19/5/2016، القدس العربي، لندن
 

 :كاريكاتير .67

 

 
 19/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 


