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 ""بي دي أس المقاطعة الدوليةحملة فشلت في مواجهة  "إسرائيل"مراقب "الدولة":  .1
القاضتتي الماقاعتتد فيوستتر شتتابيرا يتتو  الرهرتتاء اقر تتر   اإلستترالي ينشتتر مرا تتد الدولتت   معتتا:-لحتت بيتت  

الستتنوي انتتاوه فيتتت كعاداتتت مجمتتح جوانتتد الحيتتاع السياستتي  والعستتكر   واةجاماعيتت  واة اصتتادي  فتتي 
 .إسراليح

هتتتاا المجتتتاها منكتتتدا ان  صتتتورع  اامتت  لعمتتتح فالدولتتت ف فتتتي اإلستتترالي ي ورستت  الاقر تتتر فتتتي اتتتاد الدعايتتت  
فتي  إستراليحة اعمح اشكح ناجع لمواجهت  اتاهرع المقاةعت  الدوليت  وجهتود نترع الشترعي  عتن  إسراليح

الستتاح  الدوليتت  والتتا ريتت  الميرانيتتا  ال بيتترع الاتتي رصتتداها لهتتا  الحايتت  ووجتتود ورارا  حكوميتت  متتن 
 مواجه  ها  الاواهر ومحارباها. األساسي مهامها 

وفتر  المقاةعت  ع يهتا عمومتا ونشتا   إسراليحلاقر ر فيما ياع ق اقضي  نرع الشرعي  عن وجاء في ا
ااولى ورارع الشنون اةساراايجي  مه  مواجهت   أنالحكوم   رر   أنف الدولي  خصوصا BDSحرك  ف

ورارع الشتتتتنون  أنمهءمتتتت  لهتتتتا  لمهمتتتت  هتتتتي الخارجيتتتت ا ع متتتتا  األ رتتتترالتتتتورارع  أنهتتتتا  الحركتتتت  ريتتتت  
 راايجي  افاقد ل خبرع واألدوا  والاشكيه  الاي اما  ها ورارع الخارجي .اةسا

عنهتتتا  واألخه يتتت نتتترع الشتتترعي  القيميتتت   إلتتتىفاهتتتدش نشتتتاةا  المنامتتتا  الدوليتتت  المعاديتتت  إلستتتراليح 
اهارهتتا كدولتت  ابراهايتتد عنصتتر   معرولتت  والاستتبد لهتتا   أنتتواعحقيقيتت  عبتتر فتتر  مخا تتر  اأضتتراروا 

 واة اصادي  والرقافي  والاجار  . األ اديمي ا مرح المقاةع  المقاةعا  ع يه
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فوها  الااهرع ل  ا ن يالا  عن عيون ماخاي القترار فتي المستاول السياستي ل تن ستاد عتد  الوضتو  
في اور ع الصهحيا  والموارد واإلمكانيا  وساد الانارع بتين وراراتي الخارجيت  والشتنون اةستاراايجي  

ولت  انفتا التوراراين المتاكوراين اةافتاا الختاي باور تع  2015  حاتى نهايتا  عتا  واسامر  هتا  الحالت
 واقي حبرا ع ى وراف جاء في اقر ر المرا د. 2012ليت عا  إالصهحيا  الاي اوص اا 

 24/5/2016، وكالة معًا اإلخبارية
 

 الحالي: شعبنا لن يقبل بالبقاء تحت االحتالل وال باستمرار الوضع إسطنبوللقمة  عباس .2
محمود عااس: فإن منسساانا الحكومي  واأله ي ا  الس ة  الف سةيني  :  اه رليسوفا - إسةنبوه

اقو  باحمح مسنوليااها في اإليار  اإلنساني  الدولي ا ونرسح وفود إيار  ل عديد من دوه العال  في 
 أو ا  ال وارث الةبيعي ا وعند الحاج ا ري  وجود اةحاهه وشح المواردف.

أضاش في ك مات أما  القم  العالمي  األولى ل عمح اإلنسانيا في مدين  إسةنبوه الاركي ا أمس: و 
ف دمنا العديد من الماادرا ا ونقو  بدع  الجهود الدولي  الرامي  إليجاد ح وه س مي ا احافظ ع ى 

 وحدع وسهم  شعود منةقاناا حاى ة ااحوه الصراعا  إلى ديني  وةالفي .
فدع  ف سةين والارامها االمسنوليا  الواردع في أجندع األمين العا  من أجح اإلنساني ا  عااسوأ د 

و اه: فنسعى اكح إرادع واصمي  من أجح إنهاء عاااا  شعبناا االوسالح الس مي ا فمنا  راا  ساعين 
اار عامًا و ضي  ف سةين وشعبهاا الاي شرد أ رر من نصفت من وةنت ا مًا وعدوانًاا ما رال  ان

الححا فشعبنا لن يقبح االاقاء اح  اةحاهها وة ااسامرار الوضع الحاليا الاي يماهن حر ات 
نسانيات وكرامات وحقو ت األساسي ف.  وا 

ودعا إلى اسامرار مساندع وكال  األم  الماحدع لحوث واشحيح ةجلي ف سةين فاألونروافا ودع  
سناده  ا امر د من الامو ح الهر  والمسادا  ألداء دورها النبيح.مهماها اإلنساني  واإلنمالي  المهم ا وا 

اأ يد اساعداد ف سةين ةساقااه آةش الهجلينا اسبد الحرود الدالرع في سور    عااسوجدد 
 والمنةق ا مشيرا إلى أن الحكوم  اإلسرالي ي  ما رال  ارف  هاا الة د.

حادم ا سمح  بافشي الاةرش واإلرهادا و اه: اشهد منةقانا ع ى المساول اإل  يميا صراعا  م
وأد  إلى كوارث إنساني  يير مسبو   ةال  ملا  اآلةش من أبناء شعبناا ونحن من جانبنا  دمنا 
العديد من الماادرا ا ونقو  بدع  الجهود الدولي  الرامي  إليجاد ح وه س مي ا احافظ ع ى وحدع 

 صراعا  ديني  وةالفي . وسهم  ها  الشعودا حاى ة ااحوه الصراعا  إلى
و اه: إن شعبنا لن يقبح االاقاء اح  اةحاهها وة ااسامرار الوضع الحاليا الاي يماهن حر ات 
ن ضمان وجود إرادع سياسي  دولي  جماعي ا لاةبيق  رارا   نسانيات وكرامات وحقو ت األساسي ا وا  وا 
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ل قضي  الف سةيني ا هو المدخح الشرعي  الدولي ا الاي ادعو إليجاد حح سياسي شامح وعاده 
األساس لوضع حد لمأساع الشعد الف سةيني من جوانات كاف ا والاي اراب  ع يها نكا  الشعد 

 ا واسامر  حاى يومنا هااف.1917الف سةينيا الاي ا  انفيا بداياها في العا  
رع الفرنسي ا وجدد وجود إنهاء اةحاهه اإلسرالي ي ألر  دول  ف سةينا من خهه دع  المااد

والمشارك  ع ى المساول الوراري في مجموع  دع  دولي  في الرالث من حر رانا وعقد المنامر 
 الدولي ل سه  اأسرع و   ممكن.

و اه: ما راه  راا  سا  مهيين إنسان من شعبنا من الهجلين والنارحين يعيشون في أما ن ال جوء 
ا ة 1948  إسراليح الاي ارا ب  ها  الجرال  منا العا  في دوه الجوارا وفي داخح ف سةينا وما رال

اعارش امسنولياها عن اشر ده ا وعن ادمير ومسح ملا  المدن والقرل الف سةيني ا واسامر  
إسراليح في مشار عها اةسايةاني  اإلحهلي ا ومنع  الف سةينيين من البناء ع ى أراضيه ا و ام  

 الاي يعا د ع يها القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني. بهد  منارله ا وييرها من الجرال 
ا ا  اأسيس وكال  األم  الماحدع لحوث واشحيح ةجلي 1948وأضاش: في أعقاد النكا  العا  

ف سةينا األونرواا الاي ساهم  في رعاي  أربع  أجياه من ةجلي ف سةينا وفي احقيق انمياه  
ظ ع ى كراماه ا إلى حين إيجاد حح عاده وشامح وفق  رارا  الاشر  ا واعر ر صموده ا والحفا

الشرعي  الدولي ا ما يسادعي اسامرار مساندع ها  الوكال  ودع  مهماها اإلنساني  واإلنمالي  المهم ا 
سنادها امر د من الامو ح الهر  والمسادا  ألداء دورها النبيح.  وا 

منسسا  دولانا ع ى أسس عصر   وديمقراةي ا و اه: فماضون في مسيرانا وجهودنا من أجح بناء 
 وننكد الاراماانا كاف ا وفق القانون الدولي والمعاهدا  الدولي  الاي الاحقنا بهاف.

وحيا الجمهور   الاركي  رليسًا وحكوم  وشعاًاا ع ى اساضاف  هاا المنامرا ورمن جهود األمين العا  
لهاا المنامرا ةسيما في اح ها  الاروش االح  لألم  الماحدع اان كي مونا في اإلعداد الجيد 

 الد   والخةورع الاي يعيشها عالمنا المعاصر.
  25/5/2016األيام، رام هللا، 

 

 تجنح نحو التطرف والعنصرية وتقويض حل الدولتين اإلسرائيليةالحمد هللا: الحكومة  .3
مكاات في را  هللا رليس الورراء الفرنسي اساقبح رليس الورراء رامي الحمد هللاا يو  الرهراءا ا: را  هللا

و اه الحمد هللا خهه منامر صحافي مشارا مع ناير  الفرنسي: فلقد َأة عُ  دولات  مانو ح فالس.
خهه اجاماعنا ع ى الاروش اإلنساني  القاسي  هنا في ف سةينا والمخاةر الحقيقي  الاي ااهدد 

رهاد مساوةنيتا مساقبح العم ي  السياسي  جّراء اسامرار اة حاهه اإلسرالي ي وممارساات القمعي  وا 
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خاص  أن الحكوم  اإلسرالي ي  اجنح نحو المر د من الاةرش والعنصر  ا و بث  اداها الاحر   
 وال راهي  ضد شعبناف.

وأضاش الحمد هللا: فإسراليح مسامرع في اوسعها اةسايةانيا واصادر المر د من األر  والمواردا 
فر  مخةةا   هاا ااإلضاف  إلى اسجونها ومعاقهاها نحو ساع  آةش أسير ف سةيني واعاقح في

الاهجير والارحيح القسرّي ع ى شعبنا في القدس واأليوار وسالر المناةق المسماع )ج( الاي ااعر  
 أل سى وأسوأ أشكاه المعاناع والهد  واة اهعف.

إمعان إسراليح في كح ها  اةناها ا ا والاي اشكح واااع: فلقد أ د  لدول  رليس الورراء فالسا أن 
امجم ها جرءا من سياس  العقواا  الجماعي  الاي امارسهاا إنما يقو  حح الدولاين و ناها اشكح 

 صارخ القانون الدولي وماادئ حقوا اإلنسان واةافا يا  المو ع ف.
 24/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أبو زيد مرتبط بتغذية االنقسام الصحفي : توقيفبرام هللا األمنية للمؤسسةب اإلعالمي المكت .4

المنسس  األمني  وموا فها اساند إلى  إجراءا أ د المكاد اإلعهمي ل منسس  األمني  أن : را  هللا
  ا و انونيا.القوانين السار   الضامن  لحّر   الصحاف  والاعبير في اهدناا ااعااار الا مصونا دساور 

 جاء الا في بيان أصدر  المكاد اإلعهميا مساء يو  الرهراءا اعقياا ع ى او ير ةارا أبو ر د.
حالات ل نياا  العام  والقضاء ليس لت أي ص   اعم ت الصحفي  وأضاش البيان أن او ير أبو ر د وا 

 حو  ها اةرا يير  انونّي .والمهنيا بح يرااط االموضوع الحربي في احاي  اةنقسا ا ونقح أمواه وا
 24/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 لدى القيادة الفلسطينية أولويةوكرامته  الفلسطينيمجدالني: حماية الالجئ أحمد  .5
أ د األمين العا  لجبه  النضاه الشعبي الف سةيني عضو ال جن  الانفياي  لمنام  الاحر ر  :را  هللا
لدل القيادع  أولوي ي  أحمد مجدةني ع ى أن حماي  الهجئ الف سةيني وكرامات اعابر الف سةين

ف سكو  األونرواجاء الا خهه لقاء  مع مدير عم يا  وكال  يوث واشحيح الهجلين ف الف سةيني ا
 والا اليو  الرهراء في مقر منام  الاحر ر امدين  را  هللا. احضور فاع يا  وشخصيا ا أندرسونا

ا في اح اإلل اروني ف المامرح ااسابداه المساعدا  الحاالي  االاةا   األونرواونا ش المجامعون  رار ف
خصوصي  الضف  الحربي  من حيث مساول المعيش  والقيم  الشرالي ا مةالبين وكال  الحوث بر ادع 

اول المعيش  ل ف سةينيا إاا ام  مقارناها اميراني  الوكال  ومس اإلل اروني المب غ في ناا  الاةا   
 اما يكفح كرام  الهجئ وحقت في اوفير احاياجاات.
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وبدور  أشار مجدةني إلى الدور المكمح والمساند الاي اقو  ات القيادع السياسي  الف سةيني  لوكال  
الحوث كجه  دولي  انفا برامج األم  الماحدعا وةالد الوكال  اضرورع األخا اعين اةعااار 

 الهجلين في اح ارافاع مساول المعيش . احاياجا 
  24/5/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 ألداء فريضة الحج لذوي الشهداء ملكيةالسعودية توافق على مكرمة  "األوقاف الفلسطينية": .6
ور ر األو اش الشيخ يوسر  أنوكيح ورارع األو اش والشلون الديني  د. حسن الصيفيا  : أوضحيرع

ألداء فر ض   ت رسميًا اموافق  المم    العربي  السعودي  ع ى منح ف سةين مكرم  م  ي دعيسا أب ح
مقعد  500مقعد ل محافاا  الجنوبي  و 500مقعدا مورع   1,000لاوي الشهداء عددها  الحجا

 ل محافاا  الشمالي .
 24/5/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 واجب دستوري  اماإلعدالنائب الغول: تنفيذ أحكام  .7

 اه رليس ال جن  القانوني  في المج س الاشر عي النالد محمد فرج الحوه مساء اةرنين : صفا –يرع 
إن النالد العا  في الضف  الحربي  فيير شرعيف عينت محمود عااس )رليس الس ة  الف سةيني ( 

( من 107المادع )فمناهي الوةي ف ول  يحصح ع ى اصديق المج س الاشر عي الف سةيني حسد 
وأضاش الحوه في اصر ح صحفي وصح وكال  فصفاف نسخ  عنت أن  القانون األساسي الف سةيني.

من القانون األساسي وشحور  36حسد مادع  9/1/2009فالبّراا اجاهح اناهاء وةي  عااس في 
 منصات وأنت ل  يعد صالًحا ل اصديق ع ى أحكا  اإلعدا ف.

من مواد القانون  37/2 عي هو اآلن صاحد الصهحي  حسد مادع وشدد ع ى أن المج س الاشر 
ونات إلى أن فالبراا اجاهح أيًضا أن المج س  األساسي الف سةيني والمواد األخرل اا  الص  .

مكرر أساسي هو الجه  الشرعي  الرسمي  الوحيدع اآلن ع ى الساح   47الاشر عي حسد المادع 
 ي الاشر ع والر اا  ع ى انفيا القوانين والقرارا  واألحكا ف.الف سةيني ا وهو صاحد الصهحي  ف

 23/5/2016، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 كيمنع إدخال اإلسمنت لوزارة االقتصاد ومعامل البلو  االحتالل: بغزةوزارة االقتصاد  .8
من  ل مواةنين  ال  ورارع اة اصاد الوةني احرع إن س ةا  اةحاهه اواصح منع إدخاه اإلس: يرع

 المسج ين في كشوش الورارعا ومعامح الب وا االري  من موافقاها السااق  ع ى ها  ال شوفا .
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واكر الناةق ااس  الورارع عبد الفاا  أبو موسى في اصر ح لوكال  فالرأيف أن اةحاهه ما راه يمنع 
وا لدل الورارعا وه  اأمس دخوه اإلسمن  ل مواةنين الحير ماضرر ن من العدوان األخير الاين سج 

الحاج  ةسا ماه أعماه الاشةيد لمنارله  وحص وا أيضا ع ى موافقا  ع ى اور د األسمن  له ا 
ااإلضاف  لمنع مصانع الب وا من الحصوه ع ى ها  المادع أيضاا ما ينرر س اا ع ى عم ي  إعادع 

 ف لألم  الماحدع.systemفالاي اسير باطء شديد في األساس منا بدء العمح اآلي   اإلعمار
 24/5/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 المستفيدين من "المنحة الكويتية" إلعمار غزة الستالم مواد البناء يدعووزير اإلسكان  .9
مع سما  إسراليح بإدخاه مواد البناء إلى  ةاع يرعا دعا ور ر األشحاه العام  واإلسكان  :يرع

ا أصحاد المناره الاي دمر  ك يا في الحرد األخيرعا و ب وا لهسافادع من الدكاور مفيد الحساين 
فالمنح  ال و اي فا إلى الاوجت إلى المورعين وموردي مواد البناءا ةساه  مواد اإلعمار الخاص  
االمنح . و اه في اصر ح إن المسافيدين من الدفع  األولى في المنح  ال و اي  والاالغ عدده  

 ح بإمكانه  الحصوه ع ى مواد اإلعمار الخاص  به .ا أصا1154
 25/5/2016القدس العربي، لندن، 

 

 أوروبا فييلتقي منسق "تحالف دعم األسرى" ورئيس "الجاليات الفلسطينية"  السفير دبور: لبنان .11
الاقى سفير دول  ف سةين لدل لبنان أشرش دبورا يو  الرهراءا مع المنسق العا  ل احالر : بيرو 

وروبي لدع  األسرل في سجون اةحاهه اإلسرالي ي خالد حمدا ورليس ااحاد الجاليا  والفعاليا  األ
وأرنى السفير دبور ع ى الدور الاي ا عات  والمنسسا  الف سةيني  في أورواا جورج رشماوي.

لاوليد رأي الجاليا  الف سةيني  سواء لجه  الاواصح مع أبناء شعبنا أو مع القول األوروبي  الصديق ا 
 عا  داع  ومساند لقضي  األسرل اشكح خاي و ضيانا الوةني  اشكح عا .

 24/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 شعث ينفي وجود أي مبادرة مصرية لتنظيم لقاء بين عباس ونتنياهو .11
و  أحرنتو ف صتاا  كشف  النسخ  العبر   لمو ع صتحيف  فيتديع: أحمد صقرا صالح النعامي - يرع

الرهرتتاءا النقتتاد عتتن أن رعتتي  اةنقتتهد فتتي القتتاهرع عبتتد الفاتتا  السيستتي اصتتدد دعتتوع كتتح متتن رلتتيس 
الورراء اإلسرالي ي بنيامين نانياهو ورليس الس ة  الف سةيني  محمود عااسا إلى لقاء معت في القاهرع 

 .اإلسرالي ي-إلحياء المفاوضا  اشأن احقيق اسوي  ل صراع العربي
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؛ نفى القيادي الاارر في ففاحف وعضو ال جن  المركر  ا نبيح شعثا صح  األنااء الماداولت  من جهات
حتتوه وجتتود ماتتادرع مصتتر   اقضتتي اعقتتد لقتتاء رهرتتي فتتي الفاتترع القر اتت  بتتين رلتتيس الستت ة  الف ستتةيني  

الفاتتتتا   محمتتتتود عاتتتتاسا ورلتتتتيس ورراء اةحتتتتاهه بنيتتتتامين نانيتتتتاهو؛ ورعتتتتي  اةنقتتتتهد المصتتتتري عبتتتتد
ف: فما جرل الحديث عنت اليو  فتي مخا تر وستالح 21و اه شعث في اصر ح خاي لتفعربي السيسي.

اإلعتته ؛ هتتي إشتتاعا  ولتتيس هنتتاا أي موعتتد محتتددفا نافيتتا وجتتود فأي اافتتاا حتتوه هتتاا اةجامتتاع أو 
ستتتياا وأ تتتد أن حتتتديث اإلعتتته  اإلستتترالي ي؛ حتتتوه وجتتتود فماتتتادرع مصتتتر   يتتتأاي فتتتي  ال قتتتاء الرهرتتتيف.

الجهود إلفشاه الماادرع الفرنسي ؛ اأن هناا بدالح أخرل اوافق نانياهوفا وأع ن األخير رفضت الماادرع 
 الفرنسي ؛ واشار  لقبولها ع ى فرنسا أن ا ون الماادرع عاارع عن لقاء يجمعت اعااس. 
ولي يضتحط ع تى وأشار القيادي الاارر في ففاحفا إلى أن نانياهو يعمح ع ى فاإلةاح  اأي مشروع د

 فإسراليحفا ويعمح ع ى إفشاه أي ماادرع أو محاول  دولي  لفر  حح سياسي ع ى اةحاههف.
 24/5/2016"، 21 عربيموقع "

 
 واصل أبو يوسف: رفض حكومة االحتالل الجتماع باريس الوزاري يؤكد عدوانيتها .12

ستتر: إن رفتت  حكومتت  اةحتتاهه واصتتح أبتتو يو  واإلستتهمي  تتاه األمتتين العتتا  ل قتتول الوةنيتت  : را  هللا
ةجاماع ال جن  الورار   في اار س في الرالث من حر ران المقبحا يهدش لعد  فاح أفق سياسي  جديدع 

 ورف  القرارا  الدولي  وحح الدولاينا و نكد أنها حكوم  احاهه وعدوان وليس سه .
جامتتاع التوراري فتتي اتتار س و تاه أبتتو يوستر فتتي حتتديث إااعتي اليتتو : فإن رفتت  حكومت  اةحتتاهه له

ينكتتد عتتد  اوجتتت بنيتتامين نانيتتاهو إلتتى أي حتتح سياستتي وفتتق القتترارا  والشتترالع الدوليتت ا موضتتحًا أن 
حكوم  اةحاهه هي حكوم  ماةرف  عنصر   امارس إعداما  واعاقاة  وا احاما  يومي ا واوسيع 

امضي  تدمًا فتي عتدوانها وجرالمهتا  وأضاش: فحكوم  نانياهو األ رر اةرفاً  اةسايةان لاهو د القدس.
احتتق الشتتعد الف ستتةينيفا داعيتتا المنسستتا  العربيتت  والدوليتت  ل عمتتح ع تتى حمايتت  الشتتعد الف ستتةيني 

 االو وش إلى جانات لمواجه  حكوم  نانياهو الماةرف  و رارااها العنصر  .
 24/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 قاهرة لحوار المصالحةحمدان: لم نتلَق دعوة من الأسامة  .13

نفتتت  حركتتت  المقاومتتت  اإلستتتهمي  فحمتتتاسفا أن ا تتتون  تتتد ا قتتت  أي دعتتتوع رستتتمي  متتتن القتتتاهرع : اتتتونس
 ل مشارك  في حوار مع حرك  ففاحف إلنهاء اةنقسا  وانجار المصالح .
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وأ تتد مستتنوه العه تتا  العربيتت  فتتي حركتت  فحمتتاسف أستتام  حمتتدانا فتتي اصتتر حا  خاصتت  لتتت ف تتدس 
حيد فحماسف بجهود القاهرع إلنهاء اةنقسا ا واساعداد الحرك  لا بيت  دعتوع القتاهرع متن أجتح برسفا ار 

وضع حد لهنقسا  الف سةينيا و اه: فحاى اآلن ل  نسا   أي دعوع رسمي  أو ماادرع مصر   واضح  
 العال  اشأن إاما  المصالح  الف سةيني ف.

يرحتتد اتتتأي جهتتد متتن أجتتتح لتت  الشتتمح الف ستتتةيني  وأضتتاش: فاالاأ يتتد ة يمكتتتن ألي ف ستتةيني إة أن
نهاء معاناع الشعد الف سةينيا من أجح مواجه  احديا  اةحاهه ووضع حد لحصار هو األةوه  وا 

 من نوعت ضد الشعد الف سةينيف.
وأشار حمدانا ع ى هامش مشاركات في فعاليا  المنامر العاشر لحركت  فالنهضت ف الاونستي ا إلتى أن 

  ماتتادرع جديتتدعا أن ااضتتمن ضتتمانا  لانفيتتا متتا يتتا  اةافتتاا اشتتأنتا التتا أن رلتتيس فالمة تتود فتتي أيتت
الستت ة  محمتتتود عاتتاسا ة ي اتتتر  بانفيتتتا متتا يتتتا  اةافتتاا اشتتتأنتا واحتتتوه بتتالا إلتتتى عقاتت  كتتتأداء أمتتتا  

 المصالح ف.
عا واكر حمدانا أن فالترليس عاتاس لت  يستاخد  صتهحياات ل تدعوع ةجامتاع اإلةتار القيتادي لهجامتا

وة ل تتدعوع إلتتى اةناخااتتا  الاشتتر عي  والرلاستتي ا كمتتا أنتتت لتت  يفعتتح المج تتس الاشتتر عيا وهتتا  ك هتتا اتت  
 اةافاا اشأنها في حوارا  المصالح ا وانفياها ياقى بيد الرليسفا ع ى حد اعبير .

هتاد وكان  مصادر إعهمي  مصر   وعربي   د كشف  النقاد عتن أن القيتادع المصتر   أب حت  وفتد الج
اإلسهمي )الاي اجامع مع مسنولين أمنيين مصر ين  بح أيا ( اأنها دع  حركاي ففاح وحماس إلى 

 اسالناش جهود المصالح  من خهه عقد اجاماٍع بينهما  بح شهر رمضان المقبح.
 24/5/2016، قدس برس

 
 األحمد: حماس غير جاهزة للمصالحةعزام  .14

نوه م تتر المصتتالح  الوةنيتت  فتتي حركتت  فتتاح إن حركتت   تتاه عتترا  األحمتتد مستت ع تتي الصتتالح: –لنتتدن 
نهتتتاء اةنقستتتا  ع تتتى الستتتاح  الف ستتتةيني ا منكتتتدا جهور تتت   حمتتتاس ليستتت  جتتتاهرع لاحقيتتتق المصتتتالح  وا 
حركات لمرح ها  الخةوع. وحسد كه  األحمد وهو أيضا عضو في ال جن  المركر   لحرك  فاحا فإن 

ن ال اين اما بين الحركاين في السادس من فبراير/ شتاا  جهور   فاح نق   إلى الراعي القةري ل قاءي
 مارس/ آاار الماضيين. 25و

وحتتوه مفهتتو  جاهر تت  حمتتاس  تتاه األحمتتد فتتي اصتتر حا  لتتتفالقدس العربتتيف إن اوافتتق حركتت  حمتتاس 
ع تتى اافتتاا اشتتأن حكومتت  وحتتدع وةنيتت  كام تت  الصتتهحيا  فتتي  ةتتاع يتترع كمتتا فتتي الضتتف  الحربيتت ا 

لسياستتتي لمنامتتت  الاحر تتتر الف ستتتةيني  ا تتتون متتتن مستتتنوليا  هتتتا  الحكومتتت  اإلعتتتداد اابنتتتى البرنتتتامج ا
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جتتتراء اةناخااتتتا  اشتتتقيها الرلاستتتي والاشتتتر عي فتتتي يضتتتون  أشتتتهر متتتن إعهنهتتتاا واستتتوي  مشتتتك    6وا 
 موافي يرع.

وارف  حرك  حماس حكوم  وحدع وةني  ا ار  ببرنامج منام  الاحر ر الف سةيني  واةالد احكومت  
رنامجهتتتا وريقتتت  الوفتتتاا التتوةني الاتتتي اافقتتت  ع يهتتتا جميتتتع الفصتتالح فتتتي القتتتاهرع. كمتتتا رفضتتت  يكتتون ب

الحركتتت  ع تتتى لستتتان أ رتتتر متتتن  يتتتادي فيهتتتاا ارحيتتتح استتتوي  مشتتتك   متتتوافي يتتترع إلتتتى حكومتتت  الوحتتتدع 
 واةالد بإنهالها مساقا.
  ة ير تد إنهتاء يير جاهرع. و اه من يوار األجتواء فتي وستالح اإلعته إن حماسوكرر األحمد القوه 

ا إنمتا يهتدش إلتى عر  ت  جهتود المصتالح  والاهترد ممتا جترل الاو يتع ع يتت. كمتا أن الحتديث اةنقستا 
عن إعداما  من دون مصاد   الرليس ع يها هو إصرار ع ى اةلارا  االمخالفتا  والاأ يتد ع تى عتد  

  إة امصتتاد   التترليس. وأي جتتاهر اه . فوفتتق القتتانون األساستتي الف ستتةيني فتتإن انفيتتا اإلعتتدا  ة يتتا
لانفيا إعداما  يعني عد  اةلارا  االقانون األساسي إة إاا كتان هنتاا  تانون أستاس ة يعرفتت  محاول 

 أهح يرع. إنه  بالا إنما ياصرفون وكأنه  في ب د آخر يير ف سةين.
.. ومتن ةنقستا اوأضاش أن من ياةاوه ع ى الرليس الراحح ياسر عرفا  )ابو عمار( ة ير تد إنهتاء 

 ياةاوه ع ى الرعي  عرفا  إنما ياةاوه ع ى الشعد الف سةيني امجم ت.
وكتترر نفيتتت ألي ااصتتاة  متتع القتتاهرع لر تتارع وفتتد لحركتت  فتتاح اقياداتتت ل ارايتتد ل قتتاءا  مصتتالح ا اعتتد 

 خةاد الرليس المصري عبد الفاا  السيسيا وأع ن اساعداد  لدفع المصالح  الف سةيني .
 ا نشر ليس إة مع وما  مض    مصدرها حماس. فه ااصاة  وة اافا ا  وة ر ارا .و اه إن م

وريت  التا لتت  ينتر األحمتد مفتتو  العه تا  الوةنيت  فتتي فتاحا الاواصتح متتع حمتاس. و تاه إن هنتتاا 
ااصاة  هاافي . وأضاش فليس لدل حرك  فاح  رار اقةع الاواصح مع حماس.. ولن نيأس وسناقى 

 .اةنقسا احقق المصالح  وننهي ناواصح حاى ا
 25/5/2016القدس العربي، لندن، 

 
 "سرايا القدسـ"ل مباشرة كميزانية سنويةمليون دوالر  70": إيران تخصص الشرق األوسط" .15

لندن: كشف  مصادر ف سةيني  مقرب  من حرك  الجهاد اإلسهمي الف سةيني عن اع  خفايا الر ارع 
)نيستتان( الماضتتي وامخضتت  عتتن  لتتى ةهتتران فتتي نهايتت  شتتهر أبر تتحالاتتي  تتا  بهتتا وفتتد متتن الحركتت  إ

 احاضان إيران مجددا ل حرك  اعد أن فرض  ةهران شروةها.
وكتتتان وفتتتد الجهتتتاد برلاستتت  أمينهتتتا العتتتا  رمضتتتان شتتت ح وعضتتتوي  مستتتاعد  ر تتتاد نخالتتت  وأ تتتر  عجتتتوري 

لقيتتادع اإليرانيتت  لقتتاءا  اةجاماعتتا  الع نيتت  متتع ا المستتنوه العستتكري ل حركتت   تتد عقتتدوا ااإلضتتاف  إلتتى
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يير مع ن  مع  الد الحرس الروري اإليراني و اس  س يماني  الد في ق القدس ُةرحت  فيهتا م فتا  عتدع 
 خهلها الرني  اإليراني  ل حرك  لسنوا  مقب  . اب ور  من

ي وحسد المصادر فإن أحد أه  القرارا  الاي ااخاها  است  ست يماني وصتادا ع يهتا المكااتان السياست
العستتكر   لحركتت  الجهتتاد اإلستتهمي واعيتتين  والعستتكري ل حركتت  كتتان إعتتادع هيك تت  ستترايا القتتدس التتاراع

 خالد منصور  الًدا عًاما ل سرايا في  ةاع يرع.
ويعد منصتور أحتد أبترر  تادع السترايا المقتربين متن إيتران ويحاتى احضتور واحاترا  واستعين فتي حركت  

دوةر كميرانيتت  ستتنوي  ُاحتتوه مااشتترع  م يتتون  70ااعامتتاد مب تتغ الجهتتاد. كمتتا أصتتدر ستت يماني اوجيهااتتت 
 إلى سرايا القدس من خر ن  الحرس الروري اإليراني.

 واعهد  ةهران اشكح عا  ااسامرار الدع  المالي الراب  ل حرك  اعد او ر دا  عامين.
ن لعناصتترها أشتتهر اشتتكح جرلتتي وامكنتت  الحركتت  متتن دفتتع راابتتي 3وكتتان التتدع  اإليرانتتي استتاننر  بتتح 

 المقب  . اعد أشهر من األرم  وسيساأنر ع ى نةاا أوسع في المرح  
واحسد المصادر فإن إيران كان  راضي  جدا عتن اةافتاا متع الجهتاد وستعيدع باصتر حا  لرمضتان 

 جاند الشعد الف سةيني. ش ح كان  د أدلى بها من ةهران أ د فيها و وش إيران إلى
لدوه العربي  ل  ولن ادع  اةنافاض  الشعبي  في ف سةين والا ةناهاج افوكان ش ح  اه من ةهران: 
فتتتي اتتتح هتتتا  الاتتتروش نهحتتتظ أن ف. وأردش: فختتتهه الستتتنوا  األخيتتترع مستتتنوليها سياستتتا  ماضتتتارب 

 .فالجمهور   اإلسهمي  اإليراني  هي الدول  الوحيدع الاي اساند اةنافاض  وعوالح الشهداء
ر ح امراات  اجديتد بيعت  الحركت  ل جمهور ت  اإلستهمي  ااإلضتاف  إلتى ريات  المصادر اعابر  هاا الاص

رفضتت  عًرضتتا لتتور ر خارجيتت  ةهتتران  القيتتادع اإليرانيتت  فتتي اوجيتتت رستتال  اأنيتتد لحركتت  حمتتاس اعتتدما
محمتتد جتتواد ار تتر فتتي ينتتاير )كتتانون الرتتاني( الفالتت  ااستتالناش العه تت  معهتتا مقابتتح إعتتهن حمتتاس 

 ضد الدوه العربي .  فهادعمها إليران في مو 
 25/5/2016الشرق األوسط، لندن، 

 

 ضابط إسرائيلي: القسام عدو ذكي جداً  .16
وصر ضااط إسرالي ي كاالد الشهيد عر الدين القسا ا الجنا  العسكري لحرك  المقاوم  اإلسهمي ا 

 ستتر ع ف.حمتتاسا اأنهتتا فعتتدو اكتتي جتتًدا .. ال االتتد افاجلنتتا دالمتتاا وأنهتتا استتاخ ي التتدروس اصتتورع 
وأضاش الضااط وهو  الد الجبه  الجنوبي  لجيش اةحاهه اإلسرالي ي خهه لقاء مع صحافيينا يو  

فتي اترمي   واهتا  2014الرهراءا أن فكاالتد القستا  انشتط منتا العتدوان األخيتر ع تى يترع صتير العتا  
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عتتتدوانا وهتتتاا افضتتتح العستتتكر  ا ل ّنهتتتا لتتت  اصتتتح اعتتتد إلتتتى ال ميتتت  والنوعيتتت  الاتتتي كانتتت  لتتتديها  بتتتح ال
 المجهود المصرّي الواسع إلحاا  إدخاه أس ح  إلى  ةاع يرعف.

وأوضتتح الضتتااطا التتاي لتت  يكشتتر عتتن هو اتتتا أّن كاالتتد القستتا  لتتديها وحتتدع نخاتت  ل مهتتا  الدفاعيتت  
 والهجومي ا وأّن عدد المقاا ين في ها  الوحدع ارداد ليصح إلى خمس  آةش.

ي  العسكر   الاااع  لجيش اةحاهه اإلسرالي يا أعد  خة   االي  شام   وكان   يادع المنةق  الجنوب
 لخو  معرك  محام   في  ةاع يرع في حاه حدوث اصعيد لألوضاع االقةاع. 

ونق   اإلااع  العام  اإلسرالي ي ا أمسا عن مصدر عسكري إسرالي ي رفيع المساول  ولت إّن فالخة  
   المعرك ف.اهدش إلى ضرد القةاع عسكرً ا وحس

وأضتتاش المستتنوه العستتكري اإلستترالي ي أّن الخةتت  اعامتتد ع تتى عتتدع عناصتتر متتن بينهتتا حشتتد القتتوا  
اسرع ا والقيا  اقصر مكرر ع ى أهداش معين ا واجايا  القةاع واعر ر الحماي  ل ب دا  اإلسرالي ي  

 القر ا  من القةاعا وعم ي  إخهلهاا وعم يا  دفاعي .
بر ت ا أّنتتت اتّ  وضتتع الخةتت  اعتد انستتيق متع هيلتت  اةستاخاارا  العستتكر   و تتوا  وأوضتح  اإلااعتت  الع

الجتتو والاحر تت ا مشتتيرع إلتتى أّن  تتوا  جتتيش اةحتتاهه اإلستترالي ي اجتترل فتتي األشتتهر األخيتترع اتتدر اا  
 عسكر   وفًقا لمقوما  ها  الخة .

 24/5/2016، فلسطين أون الين
 

 ا لخدمة القضية الفلسطينيةاإلسالمي ُتوظف عالقاته الجهاد :المدلل .17
 التتت  حركتتت  فالجهتتتاد اإلستتتهميف إنهتتتا احتتتاوه فاوايتتترف عه ااهتتتا ور اراهتتتا : ما تتتو  خ تتتدون  - يتتترع

 الخارجي  لدع  القضي  الف سةيني  واربي  صمود الشعد الف سةيني في وجت الحصار واةحاهه.
لتت ف تدس بترسفا أن حركاتت  وأ د القيتادي فتي الجهتاد اإلستهميا أحمتد المتدلحا فتي اصتر حا  خاصت 

وأوضتتح المتدلح أن وفتتد الحركت ؛ المكتتون  اربةهتا عه تا  جيتتدع متع معاتت  التدوه العربيتت  واإلستهمي .
متتتتن أمينهتتتتا العتتتتا  رمضتتتتان عبتتتتد هللا شتتتتّ ح ونالاتتتتت ر تتتتاد النخالتتتت ا يواصتتتتح ر اراتتتتت ل عاصتتتتم  المصتتتتر   

المصتر  ف الوضتع الف ستةينيا ومحاولت  وأشتار إلتى أن الوفتد نتا ش متع فالقيتادع  .أسبوع)القاهرع(؛ منا 
إعتتتادع دور القتتتاهرع فالر تتتاديف فتتتي القضتتتي  الف ستتتةيني ؛ لاحقيتتتق المصتتتالح  الوةنيتتت  وا ر ستتتها ع تتتتى 

 األر ؛ اعيًدا عن الرنالي  والمحاصص ا وفق  ولت.
وأضتتتاش: فالوفتتتد وضتتتع القيتتتادع المصتتتر   فتتتي صتتتورع المشتتتا ح الاتتتي يعتتتاني منهتتتا الشتتتعد الف ستتتةينيا 

 في  ةاع يرع وا يها معبر رفحا وضرورع فاحت أما  الف سةينيينف. وخاص 
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ولف  القيادي في الجهاد اإلسهمي النار إلى أن وفد الحركت  أوصتح رستال  لتت فالقيتادع المصتر  ف اتأن 
 الف سةينيين في  ةاع يرع يعيشون معاناع كبيرع وكارر  إنساني ا وليس أمتامه  ستول معبتر رفتح بواات 

ونفتى أحمتد المتدلح وجتود أي عه ت  بتين ر تارع وفتد الجهتاد اإلستهمي ل قتاهرع    الختارجي.القةاع ل عال
ول عاصم  اإليراني  )ةهران(؛ الاي كان   بح أسبوعينا مسادرًكا: فعه   الحرك  مع ال تح فتي العتال  

واتتااع: فاحتتاوه الحركتت  أن اجمتتع كتتح  ف.أحتتدالعربتتي واإلستتهمي حستتن ا ولتتيس هنتتاا أي مشتتا ح متتع 
الجها  الاي يمكن أن ادع  القضي  الف سةيني فا مشيًرا إلى أن حركات اولي اهامامااها ك ها من أجح 

سناده .  القضي  الف سةيني  واسامرار دع  صمود الف سةينيين وا 
 24/5/2016، قدس برس

 
 بسيسو يعلن الشروع في إجراء االنتخابات الداخلية لفتح في غزة خالل ثالثة أسابيع .18

 تترر  ال جنتت  المركر تت  لحركتت  فتتاح اشتتكح رستتمي  بتتوه استتاقال  التتدكاور ركر تتا : رش الهتتورأشتت –يتترع 
ستتناد المهمتت  إلتتى عضتتو  األيتتاا متتن مهمتت  اإلشتتراش ع تتى م تتر الاعبلتت  والاناتتي  فتتي  ةتتاع يتترعا وا 
ال جن  صتخر اسيستوا ييتر أن األخيتر نفتى متا ورد فتي اقتار ر صتحافي  عتن وجتود  ترار جديتد داختح 

 فايار دحهن.ف  ما يعرش بت الحرك  لاصفي
الستت ة   وجتاء القتترار الجديتتد فتي أعقتتاد اجامتتاع الهيلت  القياديتت  الع يتتا لحركت  فتتاح فتتي يترعا متتع رلتتيس

محمود عااس األسبوع الماضي في مدينت  را  هللاا حيتث جترل اقتدي  األيتا ةستاقالاتا فتي  الف سةيني 
 أبو النجاا مها  أمين السر فيها.رقات بها  الهيل  الاي يشحح إبراهي   عااسحين جدد 

إن اسيستتتو  فالقتتتدس العربتتتيفو تتتاه التتتدكاور فتتتاير أبتتتو عيةتتت ا النتتتاةق ااستتت  فتتتاح فتتتي  ةتتتاع يتتترع لتتتت 
سيستا مح متا  تا  اتتت التدكاور األيتا فتي المرح تت  الستااق ا واإلشتراش ع تى إجتتراء اةناخااتا  فتي اتتا ي 

في المتنامر الستااع ل حركت . وأشتاد كريترا  أ الي  حرك  فاح في القةاعا من أجح أن ا ون يرع حاضرع
 االمفو  الجديد اسيسوا و اه إنت من القيادا  المناض   الاي خدم  الحرك .

وفتي الستياا أ تتد اسيستو أن المهمت  المقب تت  فتي  ةتاع يتترع ستا ون استا ماه اةناخااتتا  فتي األ تتالي ا 
حا  صتتحافي  متتا نشتترات وكالتت  ع تتى أن يتتا  اةناهتتاء متتن التتا ختتهه رهرتت  أستتابيع. ونفتتى فتتي اصتتر 

وهتتتو  فالماجنحتتتينفالمح يتتت  متتتن وريقتتت   التتت  إن التتترليس عاتتتاس ك فتتتت بإعتتتداد كشتتتر اأستتتماء  فصتتتفاف
 مصة ح ية ق ع ى النالد محمد دحهنا المفصوها ورفعها خهه أسبوعين ل قيادع.

احضتيرا ولارايتد  هاا ال ه  يير صحيحا والمهم  إنهاء اناخااا  األ الي  ختهه رهرت  أستابيعفو اه 
 فالبي  الفاحاوي في  ةاع يرع.

 25/5/2016، لندن، القدس العربي
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 حماس: استمرار اعتقال الصحفي أبو زيد وصمة عار على جبين السلطة .19
 ال  حرك  حماس إن اسامرار اعاقاه أجهرع الس ة  في الضف  الحربي  المحا  ا ل صحفي ةارا أبتو 

 ناب س وصم  عار ع ى جبين الس ة . ر د مراسح فضالي  األ صى في مدين 
ودعتتتا حستتتا  بتتتدرانا النتتتاةق ااستتت  الحركتتت ا فتتتي اصتتتر ح صتتتحفيا اليتتتو  الرهرتتتاءا الستتت ة  وأجهراهتتتا 

 األمني  إلى اإلفراج الفوري عن الصحفي أبو ر دا مةالاًا با رير الفعاليا  الداعم  لت.
اأاي في سياا احةي  األجهرع األمني  ع ى  وأ د أن الاه  الموجه  إلى أبو ر د ااة  ا مشيرًا إلى أنها

اعاقالتتت جتتراء الحتترج الشتتديد التتاي ااعتتر  لتتت متتن  بتتح الهيلتتا  الحقو يتت  واألصتتوا  الحتترع المناديتتت  
ودعتتتتا بتتتتدران الستتتت ة  وأجهراهتتتتا األمنيتتتت  إلتتتتى و تتتتر اناها ااهتتتتا احتتتتق  بتتتتإةها ستتتتراحت ع تتتتى الفتتتتور.

الصتتتحفيين امو تتتر واضتتتح جتتتراء المهحقتتتتا   الصتتتحفيين وأحتتترار الشتتتعد الف ستتتةينيا مةالاتتتًا نقااتتت 
الماواص   احق عدد من الصحفيين ع ى خ في  عم ه  المهنيا والعمح لإلفراج الفوري عتن الصتحفي 

 أبو ر دا وضمان و ر ها  الجر م  احق حر   العمح الصحفي.
استامرار وةالد بدران الصحفيين واألحرار كاف  من أبناء شتعبنا امواصت   الاضتامن واةحاجتاج ع تى 

 اعاقاه أبو ر د الاي يمرح كح صحفي حر ينحار إلى  ضايا شعات وأمات.
 24/5/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 "إسرائيل" لدعم حركة المقاطعة ضدّ  أكسفوردمصطفى البرغوثي يدعو في جامعة  .21

 راليحإستمعا ات   إلتى أ ستفورددعا الدكاور مصتةفى البريتوري ختهه محاضترع لتت فتي جامعت   :را  هللا
مناوم  اااراهايد واميير عنصري  إلىاحوه اةحاهه األةوه في الاار خ الحديث  أنومقاةعاها اعد 

 .أفر قياأسوأ مما ما كان  الما في جنود 
وشر  البريوري أما  حشد كبيتر متن األ تاديميين والنشتةاء البر ةتانيين حقيقت  األوضتاع فتي ف ستةين 

 وجرال  اإلعداما  الميداني . اإلنسانا االخرالط والورالق وكشر خرو ا  حقو 
ضتتتد حركتتت  المقاةعتتت ا و تتتاه: إن اإلجتتتراءا  الاتتتي ااختتتااها  اإلستتترالي ي كمتتتا كشتتتر ر تتتر اةدعتتتاءا  

الحكومتت  البر ةانيتت  ضتتدها مر تت  اعتتديا ع تتى حقتتوا البر ةتتانيين الديمقراةيتت  وحقهتت  فتتي حر تت  التترأي 
مواجهت   متع اةحتاهه والامييتر  ال ينبي   اهدش وأضاش: أن حرك  المقاةع  حرك  أخه ي   والقرار.

 اوسيع اةنضما  لها ومناصراها. إلىالعنصري داعيا البر ةانيين 
الجامع  نفسها حوه مسنولي  بر ةانيا الاار خي  عتن النكات  وةالتد لتيس ا أخرل وشارا في محاضرع 

 الف سةينيين. حقوا  فقط ااةعااار ل شعد الف سةيني بح وباحيير السياس  البر ةاني  ودع 
 24/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
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 اإلسالمييعتقل عدد من كوادر الجهاد في الضفة أمن السلطة  .21
فتي ف ستةين استامرار اةعاقتاة  والمهحقتا  السياستي  ااصتاعد حم ت   اإلسهميدان  حرك  الجهاد 

 المهحق  واةعاقاه السياسي احق كوادرها االضف  الحربي .
ح  الحركت  فتي بيتان صتحفيا يتو  الرهرتاءا أنتت جترل اعاقتاه عتدد متن كوادرهتا فتي محافاتا  وأوض

 جنين ورا  هللا وبي  لح ا كما جرل مهحق  واسادعاء عدد آخر.
واسانكر  سياس  اةعاقاه والمهحق ا مشيرع إلى كونت اصعيدا جديدا لدفع فتااورع العتودع ل مفاوضتا  

وةالبت   يتد ع تى استامرار الانستيق األمنتي بهتدش محاصترع اةنافاضت .مع اةحاهه الصهيوني والاأ 
التتتوةنيا واامتتتاهى متتتع إجتتتراءا   اإلجمتتتاعالحركتتت ا اتتتال ر عتتتن هتتتا  السياستتتا  الاتتتي ااعتتتار  متتتع 

اةحاهها كما ةالب  المنسسا  الحقو ي  االقيا  امسنوليااها اجا  المعاق تين السياستيين التاين ااتوارد 
 إلى اإلفراج الفوري عن كاف  المعاق ين. ااإلضاف ضه  ل ضرد واإلهان ا مع وما  خةيرع عن اعر 

 24/5/2016، فلسطين أون الين
 

 رفع الحصار وتدعو للترحيب بقوارب المتضامنات الدولياتبالحركة النسائية في حماس تطالب  .22
وارد الاضامن يرع: في مشهد امري ي يوضح كيفي  اعامح فرا الاحر   وال وماندور اإلسرالي ي ا مع  

الدولي  اآلاي  إلى  ةاع يرعا واستاعدادا ةستاقااه ستفن نستوي  استاعد لهنةتها اااجتا  القةتاع ل ستر 
حصتار  فتي مة تع الخر تر المقبتتحا نامت  الحركت  النستالي  لحركت  حمتتاس و فت  فتي مينتاء الصتتيادين 

حتترا الستتر ع لرفتتع ستتر ع ل ا إستتةنبوهفتتي مدينتت  يتترعا ودعتت  دوه العتتال  والقمتت  اإلنستتاني  فتتي مدينتت  
  لهاا الحصار.

وخهه الفعالي  اناقد  رجاء الح بيا رليست  الحركت  النستالي  فتي حركت  حمتاسا عتد  الاحترا العربتي 
يتترع. وأرنتت  ع تتى حركتت  الاضتتامن الدوليتت  وكتتالا ع تتى الحم تت  النستتالي  عتتن والتتدولي لرفتتع الحصتتار 

لماضامنا  من عدع دوه من أجح المساهم  فتي الدولي ا الاي  رر  إرساه  وارد احمح العديد من ا
ا وشتدد  ع تى أن الحصتار فتي فلتن يتدفع أه هتا إلتى الركتوعفحصار. وشدد  ع ى أن الحصار الفا 

وأوضتح  أنتت بتدءا متن الرهرتاء المقبتح ستابدأ فعاليتا  الاضتامن التدولي متع  نهاي  المةاش سينكسر.
 .فلارس  ع ى شفا  األةفاه األمح والحياع نناار القوارد النسالي فيرع ل سر الحصار. و ال  

 25/5/2016، لندن، القدس العربي
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 مقاومةبأعمال والمشاركة  "جهادـ"البتهمة االنتماء ل سنة 14بعد االحتالل يطلق سراح أسير  .23
 37أفرج  س ةا  اةحاهه يو  الرهراءا عتن األستير هيتر  جميتح ال امتح ) :نجيد فراج -بي  لح  

ستتن  فتتي اةعاقتتاها باهمتت  اةنامتتاء ل جهتتاد اإلستتهمي  14 تتدع الخضتتر فتتي بيتت  لحتت ا اعتد عاًمتا( متتن ب
 والمشارك  في مقاوم  اةحاهها حيث ا  اناي  اساقااه حافح أما  منره األسير.

 وألقى الماحدرون ك ما  شددوا فيها ع ى أهمي  مناررع األسرل في وجت السياس  اإلسرالي ي .
إةها سراحت إن إدارع السجون استاخد  كتح أستاليد القهتر والقمتع ضتد نحتو  و اه األسير هير  عقد

 ساع  آةش أسير وأسيرع في سجون اةحاهها ول  اارا أس وًاا  معًيا إّة واساخدمات.
وأشتتتار إلتتتى أن الحركتتت  األستتتيرع اةالتتتد بوضتتتع م تتتر األستتترل فتتتي ستتتجون اةحتتتاهه ع تتتى رأس ستتت   

عمح ع ى ابي  السجونا كما أنها فرص  إلعتادع افعيتح م تر ماعتدي أولويا  القيادع الف سةيني ا وال
 كنيس  المهد وا عاداه  في أ رد و  .

الجدير اكر  أن ال امح ةورد من  بح اةحتاهه  بتح اعاقالتتا واساشتهد شتقيقت محمتد هيتر  ال امتح فتي 
 .87انافاض  عا  

 24/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 م تسعى لإلضرار بحكم الليكودنتنياهو: جهات في اإلعال .24
عّ تق رلتيس الحكومت  اإلسترالي ي  بنيتامين نانيتاهوا فتي منشتور لتت ع تى مو تع فيستبواا : احمد دراوش 

ع ى الاقر ر الاي أصتدر  مرا تد الدولت ا يتو  الرهرتاءا اشتأن شتبها  بامو تح متردوج لترحه  نانيتاهو 
الّيتت ا اتتالقوه إن اةتتّرا اإلعتته  ل اقر تتر كتتان إلتتى الختتارج برفقتت  روجاتتتا أّاتتان شتتح ت منصتتد ور تتر الم

 فممنهًجا اصورع ماةّرف ا ماجاهًه حقالق أساسّي ف.
بح وألمح نانياهو أن هنالا محاوة  فمن  بح جها  في اإلعته  لإلضترار احكت  حترد ال يكتودا فمتا 

 ل  يفع و  في صناديق اة اراعا يحاولون فع ت بوسالح أخرلف.
 24/5/2016، 48عرب 

 
 الّروس يهودمخّصصات الّتقاعد للحول  : التوصل لتفاهمات بين ليبرمان والمالية"48"عرب  .25

اوّصتت   ةتتوا   المفاوضتتا  بتتين حربتتي ال يكتتود وفإستتراليح بيانتتافا ليتتح األربعتتاءا إلتتى : الةيتتد ينتتاي 
دور اّافتتاا اشتتأن مخّصصتتا  الّاقاعتتد ل متتواةنين التتّروسا فتتي خةتتوع نهالّيتت   بيتتح او يتتع انضتتما  أفيحتت

واّافتتق الّةرفتتان ع تتى خّةتت  لرفتتع مخّصصتتا   ليبرمتتان لهلتتاهش الحكتتومّي برلاستت  بنيتتامين نانيتتاهو.
الّاقاعد ل مهاجر ن الّروس إلى الاهدا الاي اُعابر المة د األساسّي ل يبرمان شر ة  دختوه اةلتاهش 
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فقتتط ا تتا الّاااعتت   الحكتتومّي. وأشتتار مصتتدر إلتتى أّن اةّافتتاا شتتمح جميتتع مخّصصتتا  الّاقاعتتدا ولتتيس
ح ستتنوي.ا. وكمنتت  إشتتكالّي  كم يتتار شتتي 1.4حاتتى  1.3ل مهتتاجر ن التتّروسا ليقتتّدر امو تتح هتتاا البنتتد إلتتى 

مخّصصا  الّاقاعد ل مهاجر ن الّروس إلى الاهدا في كونه  ل  يحّص وا منا هجراه  في الّاستعينا ا 
 قاعدا ما أّرر ع ى الماالغ الاي يا ّقونها.ما يكفي من الّسنوا  الّارا مّي  المة وا  لمخّصصا  الاّ 

 25/5/2016، 48عرب 
 

 بزعم "اإلخالل بتعهدات التشييع" جثامين الشهداء المقدسيين إعادةإردان يأمر بوقف  .26
إلتتى الشتترة  اإلستترالي ي  بو تتر  أردان: أوعتتر ور تتر األمتتن التتداخ ي اإلستترالي ي ج عتتاد األيتتا  -القتتدس 

 مدين  القدس الشر ي  برع  إخهه إحدل العاله  باعهدااها. اإلفراج عن جرامين شهداء من
أنت ااخا  رار  فاعد أن اة ع منخرا ع ى صور ومشاهد مورقت من مراسي  جنارع دفن ام   أردانورع  

ختتتتتهه ستتتتتاعا  ال ي تتتتت  ) بتتتتتح( الماضتتتتتي  فتتتتتي القتتتتتدس الشتتتتتر ي ا المشتتتتتاهد والصتتتتتور المريتتتتترع ل حفياتتتتت  
اخ  هتتا نقتت  وختترا الشتترو  والمةالتتد الاتتي فرضتتاها الشتترة  وكتتالا ولهستتاهجان واةستتانكار والاتتي 
 إةتتهاالعال تت  و امتت  امخالفاهتتا متتع عقتتد جنتتارع حاشتتدع اضتتمن   أبتتداهااةلارامتتا  والاعهتتدا  الاتتي 

 هاافا  احر ضي  ومشجع  لإلرهادف.
 تتع فواي نتت ف ااختتا  تترار  اعتتد بتتث مو  أردانلواتتا الستتمري إن  اإلستترالي ي و التت  الناةقتت  ااستت  الشتترة  

لاستتجيح فيتتديو لجنتتارع عتتهء أبتتو جمتتح مستتاء اةرنتتين فتتي حتتي جبتتح المكبتتر والاتتي اضتتمن  ع تتى حتتد 
 أبتتتداهااعبيتتتر  فنقتتت  وختتترا الشتتترو  والمةالتتتد الاتتتي فرضتتتاها الشتتترة  واةلارامتتتا  والاعهتتتدا  الاتتتي 

 حاشدعف. جنارع بإ ام عال ات وخالفاها 
اةلاترا   أ تد  ضاع محكم  العده الع يا اعد أن  أما ب  فعاله  المهاجمين كا أن إلى أردان وأشار

 االمةالد والشرو  الاي ام اها الشرة ف.
اة ع هيل   ضاع المحكم  الع يتا ع تى  أن: فآمح أردانوفي إشارع إلى رفضت  رار المحكم  الع يا  اه 

  اكح المقاييس والمعاييرف. مرفوض الصور ومشاهد الاحر  ا الاي هي 
 25/5/2016م هللا، األيام، را

 
 نوع من تجسيد عصري لمعاداة الساميةالدولية  المقاطعةدانون: حملة  .27

 31الحميد صتيا : بتدعوع متن الممرتح التدال  إلستراليح لتدل األمت  الماحتدعا ستيعقد فتي  عبد - نيو ورا
التاي أيار/ مايو الحالي منامر في  اع  الجمعي  العام  ضد البرنامج المعروش ااست  فبتي دي إسف و 

يقتتتو  ع تتتى مقاةعتتت  إستتتراليح وستتتحد اةستتتارمارا  منهتتتا وفتتتر  عقواتتتا  ع يهتتتا أستتتوع امتتتا حتتتدث فتتتي 
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جنتتود أفر قيتتا ضتتد ناتتا  األبراايتتدا التتاي بتتدأ يناشتتر فتتي العتتال  أجمتتع امتتا فتتي التتا الوةيتتا  الماحتتدع 
 وخاص  داخح الجامعا .

المتنامر فإن برنتامج المقاةعت   وحسد ما جاء في اصتر ح ل ستفير اإلسترالي ي دانتي دانتون  بتح انعقتاد
وسحد اةسارمارا  والعقواا  نوع من اجسيد عصري لمعاداع السامي ف. وأضاش فإن عقد منامر في 
 اع  الجمعي  العام  الاااعت  لألمت  الماحتدعا ل اصتدي لبرنتامج المقاةعت  وامشتارك  متن التاهش دولتي 

اليح لن ا ين وسوش استامر فتي كشتر عر   سيرسح رسال  واضح  ل ح الخصو  واألعداء اأن إسر 
 األ اايد الاي اروجها حرك  )بي دي إس(ف.

وجاء فتي بيتان دانتون أن فهتاا المتنامر ستيناج عنتت آليتا  عم يت  ل اصتدي لبرنتامج المقاةعت  وستحد 
والعقواا  والا عن ةر ق اتدر د الةتهد ليكونتوا ستفراء ضتد التا البرنتامج. ستيعودون  اةسارمارا 

 منه ين ل اصدي أل اايد حرك  المقاةع  وسحد اةسارمارا  والعقواا ف.إلى جامعااه  
 25/5/2016القدس العربي، لندن، 

 
 ": أزمة "إسرائيل" السياسية ستتعمق21عربيأيمن عودة لـ" .28

 تتاه رلتتيس القالمتت  العربيتت  المشتتارك  فتتي ال نيستت  اإلستترالي ي أيمتتن عتتودعا إن : أحمتتد صتتقر - يتترع
ليح بيانتتتاف أفيحتتتدور ليبرمتتتانا ل حكومتتت  اإلستتترالي ي  الاتتتي يقودهتتتا بنيتتتامين انضتتتما  رلتتتيس حتتترد فإستتترا

نانيتتتاهو؛ هتتتو فإمعتتتان فتتتي العنصتتتر   المنسستتتي ا ودليتتتح ع تتتى متتتدل األرمتتت  الاتتتي يعتتتاني منهتتتا العمتتتح 
ف أنتت فمتع دختوه الماةترش ليبرمتان إلتى 21وأ د في حتوار مقاضتد متع فعربتي السياسي في إسراليحف.
ع التتدفاع؛ ساشتتهد األشتتهر القادمتت  معارضتت  شتتديدع متتن  بتتح  تتول المركتترا والقتتول الحكومتت  واوليتتت ورار 

 المهيمن  في إسراليحا ضد نانياهو شخصيا وسياساتف.
ولف  إلى أن فالخط المركريف المهيمن في فإسراليحف المامرح في نانياهو وحاشياتا يتدعي أنتت يافاعتح 

ها  لح  إسرالي ي ؛ نحن في القالم  العربي  ة نافق مع ما يسمى فيميٍنا لت اع  الضوااطفا مبينا أن ف
 معهاا فمن يير المقبوه أن ُيصنر يع ون مقابح ليبرمان؛ ع ى أنت شخي لت ضوااطف.

 
 تعمق األزمة

وأضتتاش عتتودع أن فيع تتون كتتان ستتباا رليستتا فتتي جتترال  فايعتت  ضتتد الشتتعد الف ستتةينيا وآخرهتتا  اتتح 
د  األراضتي الف ستةيني  المحا ت ا وخاصت  الضتف  والقتدس األةفاه خهه األشهر األخيرعفا حيث شته

 المحا اينا جرال  إعدا  ميداني ارا بها جنود اةحاهه احق العديد من األةفاه الف سةينيين.
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ورأل رليس القالم  العربي  المشارك ا أن ما فيحدث بين اليمين واليمتين األ رتر اةرفتا اأاعتاد  الفاشتي  
 م  خهه األشهر القادم ف.الواضح ؛ سيعمق ها  األر 

وأ د أنت فة يوجد أي مرّكد متن مركاتا  اةلتاهش؛ معنتي ااناخااتا   ر ات ا ولهتاا متن ييتر الماو تع 
 أن ُاجرل اناخااا  خهه ها  السن ف.

نالاتتتا(ا وفالبيتتت   30ويضتتت  اةلتتتاهش الحكتتتومي الحتتتالي كتتته متتتن أحتتتراد فال يكتتتودف برعامتتت  نانيتتتاهو )
نتواد(ا ويقيّدتد هتاا  7نتواد(ا وفشتاسف) 6نواد(ا وفيهتودا  هاتوراعف ) 10وفك ناف )نواد(ا  8اليهوديف )

عمتح الحكومت  اإلسترالي ي ا و جع هتا عرضت   -120نالاتا متن أصتح  61التاي ضت  -اةلاهش الضيق 
 لحجد الرق  والسقو .

 
 رئاسة المعارضة 

اس  المعارضت  داختح فإستراليحف؛ وحوه اة عت كرليس القالم  العربي  المشارك  في ال نيس ا لاولي رل
أوضح عودع أن المعارض  في فإسراليحف منص  مهم  جداا ففرليسها ياحدث في المناستاا  الرستمي ا 
وفي افااا  دورا  ال نيس ا و احدث مااشرع اعد رلتيس الحكومت ا و  اقتي اتت شتهر اا كمتا أنتت يتامكن 

 من لقاء رنساء الدوه الاين يأاون إلى الاهدف.
فرأينتا أنتت فتي حتاه دختوه حترد المعستكر الصتهيوني لحكومت  نانيتاهوا فتنحن ستنكون ع تى  وأضاش:

أاتتت  اةستتتاعداد لرلاستتت  المعارضتتت ؛ لنجع هتتتا منصتتت  كبيتتترعا نةتتتر  متتتن خهلهتتتا بتتتديه  يميتتتا وأخه يتتتا 
 وديمقراةيا ع ى كح المواةنينف.

لتاهش الحكتوميا ألنهتتا و تاه عتودع إن  الماتت فشتجب ف ستعي حتترد فالمعستكر الصتهيونيف لتدخوه اة
ارل فأهمي  كبيرع في عره نانياهوا وعد  المستاهم  فتي إنقتاا فا معابترا أن فأي حكومت  وحتدع وةنيت ؛ 
متتن شتتأنها المستتاهم  فتتي إنقتتاا نانيتتاهو.. لهتتاا نحتتن مبتتدليا ضتتد هتتا  الخةتتوعا ول تتن فتتي حالتت  امتت ؛ 

 سنكون في رلاس  المعارض  بإسراليحف.
ا 2015  ففتتور ن بوليستتيف األمر كيتت ا اخاتتار  فتتي كتتانون األوه/ ديستتمبر ومتتن الجتتدير اكتتر ؛ أن مج تت

 أيمن عودع ضمن  الم  المفكر ن المل  األه  في العال .
 24/5/2016، "21موقع "عربي 

 
 يسّهل فضح السياسات والجرائم اإلسرائيلية لدفاعل راً وزي ليبرمانوجود زحالقة:  .29

أفيحدور ليبرمان إلتى الحكومت ا إنتت شتخي حوه انضما   رحالق   اه جماهوديع عواودع:  –الناصرع 
ماةرش وخةيرا وهو منستج  اماًمتا متع اركيات  الحكومت  الحاليت ا وستيكون متن الصتعد ع يتت جع هتا 
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أ رتتر اةرًفتتا. وأضتتاش فإاا كانتت  إمكانيتت  الاوصتتح إلتتى استتوي  سياستتي  هتتي صتتفرا فمتتااا ستتيحّير لتتو 
صفر القال ؟ا موضحا أنت من المعروش أن ليبرمان يةر  أضاش ليبرمان أصفاًرا جديدع إلى جاند ال

ع ى الدوا  ا اراحا  مجنون ا يعرش أنها لن اةّبقا و ر د من خهلها كسد المر د من الشعبي ا ل تن 
في الحكوم  الحالي   د احاى مقارحاات اتآاان صتايي  و تد ااحتوه متن مجترد كته  إلتى فعتح خةيترا 

 و جد الاحاير من الا.
يستتتّهح فضتتتح  دفاعستتتناه فالقتتتدس العربتتتيف يشتتتدد رحالقتتت  ع تتتى أن وجتتتود ليبرمتتتان ور تتتًرا ل تتتوردا ع تتتى 

السياستتا  والجتترال  اإلستترالي ي ا وهتتو فرصتت  ل ختتروج اماتتادرع جديتت  لعتتره ومحاصتترع ومعا اتت  الحكومتت  
 اإلسرالي ي ا الاي يعرش العال  جيًداا خاص  اآلنا ك  هي ماةرف  وعدواني  وعنصر   وفاشي ف.

 25/5/2016س العربي، لندن، القد
 

 من جهات خارجية لتمويل سفرياته أمواالً نتنياهو تلقى  أن يؤكد "إسرائيل"مراقب الدولة في  .31
)د د ا(: كشتتر مرا تتد الدولتت  فتتي إستتراليح يوستتير شتتابيرا النقتتاد عتتن أن رلتتيس التتورراء  -أبيتتد اتتح 

مواة من جها  خارجي  خاصت  لامو تح بنيامين نانياهو اصفات ور را ل مالي   بح أ رر من عقد ا قى أ
سفر اات إلى الخارج بدون أن يا  الاد يق فتي متا إاا كانت  األمتواه اعابتر متن  بيتح المنفعت  المحاتورع 

 في القانون.
جاء الا في الاقر ر السنوي الاي  دمت الرهراء المرا د إلى رليس ال نيس  يولي ادلشااين عن عمح 

 .اإلسرالي ي  ااع اإلالمنسسا  الحكومي ا احسد 
كمتتا ورد فتتي الاقر تتر أن جهتتا  خارجيتت  مولتت  ستتفر ا  روجتت  نانيتتاهو اك فتت  اصتتح إلتتى خمستتين ألتتر 

 دوةر.
و تتتاه وكيتتتح التتتدفاع عتتتن عال تتت  نانيتتتاهو المحتتتامي دافيتتتد شتتتمرون إن الاقر تتتر ة ياضتتتمن أي مشتتتك   

ن هناا جها  ار د أن ار د  أن يكون نانياهو نفستت فتي م موس  يمكن أن انسد إلى عال   نانياهو وا 
 مو ع المشبو  دوما.

 24/5/2016، رأي اليوم، لندن
 

 ليك تأكيد على فاشية الحكومة اإلسرائيليةجليبرمان و  دخول: "المشتركة"القائمة  .31
أ د  القالم  المشتارك  فتي خاتا  اجامتاع ألعضتاء ال ا ت ا اهتر أمتسا أن دختوه حترد :  اس  اكري 

 يا ل  نيست ا هتو اأ يتد ع تى فاشتي  وعنصتر   المنسست ا واعر تر لنهجهتا جفإسراليح بياناف ل حكوم  و 
 اةحاهليا وليس انحرافا عنها أو اةورا جديدا.
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وجاء في بيان القالم  المشارك ا فإن دخوه ليبرمتان ل حكومت  لتيس ير اتًا أو شتااًا بتح كمتا  تاه المرتح 
امتتتا باع تتتق االمواةنتتت  والتتتوةء كانتتت  ف يبرمتتتان وأجنداتتتت السياستتتي ا خاصتتت   .الشتتتعبي وافتتتق شتتتن  ةاقتتت 

حاضتتترع لتتتدل حكومتتت  نانيتتتاهو  بتتتح دخولتتتت إليهتتتاا ونعابتتتر دخولتتتت كهعتتتد اعر تتتر فتتتي الفر تتتق اليمينتتتي 
الماةترش التتاي يقتود  نانيتتاهو ر تادع فتتي احديتتت ل مجامتع التتدولي وا عةتاء رختت  أ بتر ل سياستت  العدوانيتت  

  ضتتد العتتترد و ر تتتد متتن احامتتتاة  إدختتتاه الفاشتتي  العنصتتتر   واصتتعيد حم تتت  ستتتن القتتوانين العنصتتتر 
 المنةق  في حرد جديدع ضد الف سةينيين.ف

وورد فتتتي البيتتتان أن فالنختتتد اإلستتترالي ي  يار تتت  فتتتي جرالمهتتتا وعنصتتتر اهاا وليبرمتتتان وي يتتتا همتتتا متتتن 
منشتتترا  هيمنتتت  العنصتتتر   والفاشتتتي ا القالمتتت  أصتتتًه والمبنيتتت  ع تتتى شتتتيةن  الف ستتتةيني وشتتترعن   ا تتتت 

 لعنر والحصار ضد ف.وممارس  ا
 24/5/2016، 48عرب 

 
 غزةأطفال : يعلون مجرم حرب ويداه ملطختان بدماء "المشتركة"القائمة  .32

وديتتع عتتواودع: اعتتتد اإلةاحتت  بتتور ر األمتتتن فتتي إستتراليح موشتتتيت يع تتون )ليكتتود( واستتتابدالت  –الناصتترع 
ماةرف ا ان  اع  األوسا  برليس فيسراليح بياناف أفيحدور ليبرمان صاحد الاصر حا  العدواني  ال

في العال  أن يع ون سياسي وعسكري إسرالي ي معاده ةسيما أنت أبدل احفات ع ى الفضيح  الما فرع 
 في إعدا  الشاد الجر ح عبد الفاا  شر ر في الخ يح جنود الضف  الحربي   بح شهر ن.

  حترد ونتدد  امستاعي ا أن يع ون مجتر 48وع ى خ في  الا اوضح القالم  المشارك  داخح أراضي 
اإلعه  اإلسرالي ي ابيي  صفحات. كما استانكر  القالمت  المشتارك   يتا  اإلعته  اإلسترالي ي وممر تي 
النخد بانصيد أنفسه  أوصتياء ع تى البوصت   األخه يت  واعااتار يع تون رمترا لهعاتداه والديمقراةيت  

يتتا  الاعامتتح معتتت كتتديمقراةي ومعاتتده فتتي  والعقهنيتت  السياستتي ا ولتتاا اشتتدد فالمشتتاركً  أن يع تتون التتاي
 إسراليحا هو ااات مجر  حردا كان ع يت أن يحا   في محا   دولي .

هتتاج  النالتتد عتتن الاجمتتع التتوةني التتديمقراةي فتتي القالمتت  المشتتارك ا جمتتاه رحالقتت ا اشتتّدع يع تتونا و 
 ع ى يرع. ف سةيني في الحرد األخيرع  2200واصفا إّيا  اأنت مجر  حرد ومسنوه عن  اح 

و اساءه رحالق : فكير من الممكن وصر يع ون اأنت شخي أخه تي وصتاحد  تي  إنستاني . ولتيس 
هنتتاا انحةتتا  أخه تتي أ رتتر متتن وصتتر يع تتون اأنتتت م تتح األر  واألخه تتيا و تتدا  م ةخاتتان بتتدماء 

 ةفح ف سةيني في يرع؟ف.  500
 25/5/2016القدس العربي، لندن، 
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 "إسرائيل"داد قوة بعد كل حرب مع تز  حماسقادة إسرائيليون:  .33
نا ش عدد من القادع األمنيين والعسكر ين اإلسرالي يين الحوار مع حرك  المقاوم  اإلسهمي  )حمتاس( 

 الاي اعابر اعضه  أنها ارداد  وع وااعافى اعد كح حرد مع إسراليح.
ي  هاليفي خهه ك ماتت ونق   صحيف  فمعار رف اإلسرالي ي  عن رليس جهار الموساد األسبق عن أفرا

فتي المتنامر الستتنوي الختامس لصتتحيف  جيترورالي  بوستت  المنعقتد فتي نيو تتورا أنتت لتتن يفاجتأ إاا اوجتتت 
ور ر الدفاع اإلسرالي ي المرشح أفيحدور ليبرمان إلجراء حتوار متع حمتاس فألنتت فتي أعقتاد كتح حترد 

 فكير مجددا اةر ق  جديدع ل عمحف.ضد الحرك  فإنها ااعافىا مما ياة د من اإلسرالي يين إعادع الا
واساشهد هاليفي باصر حا  لرليس الورراء اإلسرالي ي بنيامين نانياهو اعتد اناهتاء العتدوان اإلسترالي ي 

ف  تتاه فيهتتا فلتتو استتامر  الحتترد لتتيس فقتتط خمستتين يومتتا بتتح 2014األخيتتر ع تتى يتترع فالجتترش الصتتامد 
 من سيكون أ رر فداح ف.سامل  يو  فإن النايج  سوش ا ون مشابه ا ل ن الر

وأضاش أنت إاا نج  حماس اعد خمسمل  يو  من القاتاه الماواصتح ختهه خمتس مواجهتا  عستكر   
وانافاضاين وعم يا  حربي  ماهحق  فإن فهاا يعني أن ما نقو  اتت لتن يحقتق لنتا الهتدش التاي ناحتث 

 عنتا وهو ما ياة د منا الافكير اةرا أخرلف.
 

 تنظيمات معادية
مات االمنامر  اه رليس هيل  أركان الجيش اإلسرالي ي الستابق يتابي أشتكناري إنتت يجتد ع تى وفي ك 

إسراليح محارب  المناما  المعادي  فألن الافكير اأننا لن نحقق اةناصتار ضتدها ييتر صتحيحا وفتي 
 الو   ااات ع ينا الاحث عن كح فرص  ممكن  متن شتأنها حتح الصتراعا  المحيةت  بإستراليحفا معابترا
أنتت لتتيس االضترورع إجتتراء حتوار متتع حمتاس ففالحركتت  ة اعاترش بإستتراليحا وهتي اشتتكح دولت  معاديتت ا 

 وع ى هاا األساس يجد النار إليهاف.
فتتتتي الستتتتياا نفستتتتتا حتتتتار ور تتتتر شتتتتنون اةستتتتاخاارا  اإلستتتترالي ي يستتتتراليح كتتتتااس متتتتن انتتتتامي  تتتتدرا  

ي  كبيتتتترع ااستتتتبد اأضتتتترار كبيتتتترع المنامتتتتا  الاتتتتي اما تتتتا ف تتتتدرا  عستتتتكر   فاا تتتت فا و تتتتاالر صتتتتاروخ
إلستتراليحا مرتتح حمتتاس وحتترد هللاا مشتتيرا إلتتى أن اناتتي  الدولتت  اإلستتهمي  ياحتتوه إلتتى اهديتتد جتتدي 

 اسبد ارايد اناشار  في المنةق  واحقيقت اناصارا  ماهحق  في المعارا الدالرع في سور ا والعراا.
ي مرونت  أو استاهح فتي حفتظ أمنهتا فففتي واعابر كااس أن كتح التا ياة تد متن إستراليح عتد  إبتداء أ

الشماه يجد الاشتدد فتي عتد  اناقتاه أي متن الوستالح القااليت  الاتي  تد اخترا الاتوارن القتال  متع حترد 
 هللاا أو انفيا عم يا  معادي  إلسراليح من الجاند السوري من هضا  الجوةنف.
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احتت  أرضتتيف فتتي الجنتتود والمامرتتح وأوضتتح التتور ر اإلستترالي ي أنتتت ع تتى إستتراليح معالجتت  الاهديتتد فال
ااألنفتاا الهجوميتت  الموجهتت  متتن  بتتح حمتتاسا وشتتدد ع تتى أن إستتراليح يناحتتي أن ابتتاه الجهتتود ل شتتر 
واتتدمير المر تتد منهتتاا بجانتتد مواصتت   الجهتتد األمنتتي واةستتاخااري ضتتد اناتتي  الدولتت  ومتتا يشتتك ت متتن 

 اهديد.
 24/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 أغصان زيتون من صفد ودرع للسالمرتس" تهدي عباس ناشطة من حركة "مي .34

ناشتتتة  دار تتتا أربيتتتح متتتن حركتتت  ميتتتراس اإلستتترالي ي  وهتتتي متتتن ستتتكان مدينتتت  صتتتفد شتتتماه الأرتتتار لقتتتاء 
ف ستتتةين المحا تتت  متتتع التتترليس الف ستتتةيني محمتتتود عاتتتاس أمتتتس اةرنتتتين ضتتتج  وستتتط اإلستتترالي يينا 

  ووصفها الاع  اأنها فخالن ف.
رالي ي  ع ى صفحاها في مو ع الاواصح اةجامتاعي فيستبوا أنهتا اهبت  إلتى را  وكاب  الناشة  اإلس

 هللا لصنع السه ا وأن عااس احدث إليها عن السه  وأدان اإلرهاد والاةرش.
إلى أن أربيتح  تدم  إلتى أبتو متارن هديت  هتي عاتارع عتن أيصتان ر اتون متن صتفد  فةاو فوأشار مو ع 

ت اشتتتكح دالتتت فا ألنهتتتا حستتتد  ولهتتتا فافضتتتح ةر تتتق الستتته  ع تتتى ودرع ل ستتته  فليحتتتافظ اتتتت فتتتي مكااتتت
 ونشر  أربيح صورا ع ى مو عها ااهر اةساقااه الحمي  الاي  اب ها ات محمود عااس. الحردف.

 24/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مع النيابة العسكرية اإلسرائيلية لعدم جدواه تعاملهيعلن وقف  "بتسيلم" .35
اإلسترالي ّي لحقتوا اإلنستان فتي األراضتي المحاّ ت ا باستي  ا فتي بيتان صتحافّي أع ن مركتر المع ومتا  

خاّيا أّنت يو ر اعام ت مع الّنياا  العسكرّ   اإلسرالي ّي ا لعد  جدول الّاعامح معت في كّح متا يختّي 
ه خرو تتتا  ومخالفتتا  إنستتتانّي  يقتتو  بهتتتا اةحتتتاهو الّشتتكاول الاتتتي يقتتّدمها ف ستتتةينّيون ضتتّد اناها تتتا ا 

 اإلسرالي ّيا اأشكاه مخا ف . 
عاًمتا متن اعامتح متع الّنياات  العستكرّ   اإلسترالي ّي ا اوّصت   فتي نهاياهتا إلتى  25ويأاي هاا القرار اعتد 

 أّن هاا الّاعاونا ة يفضي إلى اسهيه  ع ى الف سةينّيين أو مساعدا   انونّي  إنسانّي . 
وان فور تتت  الاّتتتو  الاتتتي احّةتتتي عتتتورع اةحتتتاههف. الّاقر تتتر التتتاي أصتتتدر  باستتتي  ا احتتت  عنتتتفتتتي وجتتتاء 

معةيا  فحوه الّشتكاول الاتي نق اهتا منّامت  فباستي  ف إلتى الّنياات  العستكرّ   منتا بدايت  العقتد الماضتي. 
ا اوّجهت  منّامت  فباستي  ف إلتى الّنياات  العستكرّ   2000فمنا انتدةع اةنافاضت  الّرانيت  فتي أواختر العتا  

حال  ُ اح فيها ف سةينّيون أو أصيبوا أو اعّرضتوا ل ضترد متن  بتح الجنتود  739في  ل مةالا  االّاحقيق
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أو اضتتتّرر  مما  تتتااه  أو استتتاخدمه  الجنتتتود كتتتدروع اشتتترّ  . اح يتتتح اإلجااتتتا  الاتتتي حصتتت   ع يهتتتا 
 182حال ا يبّين أّنت في ربع الحاة  ) 739فباسي  ف اشأن معالج  جهار اةبيق القانون العسكرّي في 

حالتتت ( اتتتّ  إيتتتها م تتتّر  343( لتتت  يجتتتر احقيتتتق ع تتتى اإلةتتتهاا وفيمتتتا يقتتتارد نصتتتر الحتتتاة  )حالتتت 
حالت ( اتّ  اقتدي  لتوالح اّاهتا  ضتّد الجنتود الماتورةين.  25الّاحقيق دون نايج ا وفقط في حاة  نادرع )

 44متن المعالجت ا  حال  في مراحح مخا فت  132م ف.ا إضافي.ا ل محا   الّاأديبّي ا كما ااواجد  13اّ  نقح 
 حال  أخرل ل  اامّكن الّنياا  العسكرّ   من ااّاع وضعهاف.

وأوضتتح بيتتان باستتي   أّن اجرباتتت متتع الّنيااتت  العستتكرّ   فأّد  االمنّامتت  إلتتى اةعاتتراش اأّنتتت لتت  يعتتد متتن 
المجتتدي اعر تتر العدالتت  وحمايتت  حقتتوا اإلنستتان متتن ختتهه جهتتار ُيقتتاس أدان  فتتي  دراتتت ع تتى مواصتت   

 لّاسّار بنجا  ع ى اناهاا القانون وع ى حماي  الماسّببين ااألال. ا
ستتوش اواصتتح منّامتت  فباستتي  ف اوريتتق اناها تتا  حقتتوا اإلنستتان الاتتي ارا بهتتا إستتراليح فتتي األراضتتي 
المحاّ تت  واإلاتتهه عنهتتاا ول نهتتا ستتتااوّ ر عتتن اقتتدي  الّشتتكاول وانستتتيق ال قتتاءا  بتتين محّققتتي شتتترة  

ّ   والّضتتتحايا وشتتتهود العيتتتان الف ستتتةينّيين والحصتتتوه ع تتتى ورتتتالق مخا فتتت  لصتتتالح الّاحقيقتتتا  العستتتكر 
 س ةا  الّاحقيقف.

 25/5/2016، لحقوق اإلنسان، بتسيلم اإلسرائيليمركز المعلومات 
 

 لحل الصراع في الكنيست خالل عام ومناهضاً قانونًا عنصريًا  66: "مدار" .36
  المركتر الف ستةيني ل دراستا  اإلسترالي ي  فمتدارف احت  فاأليا ف: كشر اقر ر عتن مستح أعتدّ  -را  هللا 

عنتتتوانا فالقتتتوانين العنصتتتر   والمناهضتتت  لحتتتح الصتتتراع اعتتتد عتتتا  ع تتتى حكومتتت  نانيتتتاهو الرااعتتت ف أعتتتد  
 انونتتا عنصتتر ا ومناهضتتا لحتتح الصتتراع فتتي  66الااحتتث برهتتو  جرايستتيا عتتن أنتتت اتت  إدراج ومعالجتت  

لبرلماني  األخيرع في إسراليحا و تد اتادر إلتى ةتر  هتا  القتوانين ال نيس  خهه عا  ع ى اةناخااا  ا
من أعضتاء ال نيست  الحتاليا وأن فالمعارضت ف ماواةلت  متع عم يت  ستّن هتاا النتوع  %67وشارا فيها 
 من القوانين.

ا نهاليتا إ رارهتا وانين ا   6 يد المعالج  يمكن اقسيمها إلى الاالي:   66وبين جرايسي أن القوانين الت  
ل قتراءع النهاليت ا  أعدادهااالقراءع األولى و جري  أ ر  وانين  6ناا  برلماني واحد يأخا ةااع  انونا 

 انونا مدرجا ع ى جدوه أعماه ال نيست ا  46االقراءع الامهيدي  )من حيث المبدأ(ا و أ ر  وانين  8و
 لقالم . و س  منها لديت احاماه كبير اأن يقر نهاليا في الوةي  البرلماني  ا

ضتتتاا يكشتتتتر متتتدل اواةتتتتن وبتتتين جرايستتتي أن الاقر تتتتر ياضتتتمن مستتتحا د يقتتتتا هتتتو األوه متتتتن نوعتتتت أي
المعارضتت  اإلستتترالي ي  متتع اةلتتتاهش الحتتا  ا التتتاي لتت  يجتتتد أي صتتعوا  فتتتي امر تتر  تتتوانين عنصتتتر   
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ومناهض  لحح الصراع. والقصد االمعارض : احالر فالمعسكر الصهيونيف الاي يض  حربي فالعمتحف 
نتواد. فتي  6ستراليح بيانتاف ولهتا نالاتا؛ وكا ت  فإ 11نالاا؛ وكا   فيوجد مساقبحف ولها  24وفالحرك ف ولت 

 حين أن أداء كا اي فالقالم  المشارك ف وفميراسف كان معارض  االمبدأ.
عم يت  اصتو   لمراحتح اشتر ع و توانين مخا فت ا وجتدنا أن  24و اه جرايسي: ل دةل ا فإنت من ختهه 

و   بنستتا  ا مقابتتح احّيتتد عتتن ج ستت  الاصتت%40.8نستتا  اعاتترا  كا تت  فالمعستتكر الصتتهيونيف ب حتت  
. بينمتتا كا تت  فيوجتتد مستتاقبحف نستتا  اةعاتترا  ع تتى القتتوانين %16.8ا واأييتتد ل قتتوانين بنستتا  42.4%
. وكانت  كا ت  فإستراليح بيانتاف %12.15ا واأييتد  توانين بنستا  %54.15ا والاحيد بنستا  %33.7لديها 

متتا ير تتد الفجتتوع بتتين  داعمتت  ك يتتا اقر اتتا متتن ختتهه الاأييتتد المااشتتر أو الاحيتتد عتتن ج ستت  الاصتتو  ا
ا ونستتتا  الاأييتتتد %84ا ونستتا  الاحيتتتد %0المعارضتت  واةلتتتاهشا فقتتتد كانتت  نستتتا  اةعاتتترا  لتتتديها 

16% . 
 25/5/2016، األيام، رام هللا

 
 : من فلسطين إلى مصر ولبنان"الدفاعوزارة "تحديات ليبرمان في  .37

نيون متن دون ستابق خبترع عستكر   سبق إلسراليح أن اتولى ورارع التدفاع فيهتا رجتاه متد: ح مي موسى
مميرع. ول ن ها  هي المرع األولى في اار خ الدول  العبر   يرور فيها سجاه حادا بهتا  الدرجت ا جتّراء 
انعدا  الخبرع العسكر   عند من سياولى ورارع الدفاع. ومن الجالر أن هاا السجاه ة يعود أساستًا إلتى 

نما لموا فت الماةرف  ومراجت الساخن.افاقار أفيحدور ليبرمان ل خبرع العسكر     وا 
فأوه ور تر عستكري ل تدفاع فتي إستراليح كتان موشتي ديتانا التاي فرضتت الجتيش ع تى رلتيس الحكومت  

امهيدًا لشن حرد حر ران. وةواه سنيّد وجودها الاسع  عشرا حاى الا الحين اولى  1967في العا  
رت  ليفتتي أشتتكوه ةحقتتًا. والفاترع الوحيتتدع حاتتى التتا  التورارع رلتتيس الحكومتت  نفستت دافيتتد بتتن يور تتون أوةً 

الو   الاي اولى فيها شخي يير رليس الحكوم  ورارع الدفاع كان   صيرع في عهد موشي شار  ا 
 وهو بنحاس ةفون الاي ُسج   ااسمت ففضيح  ةفونف.

يتراس متن حترد اولى ورارع الدفاع مدنيونا بينه  موشي أر نس متن فال يكتودف وعميتر ب 67واعد حرد 
فالعمتتحف. بتتح إن شتتمعون بير تترا وهتتو متتدني متتن دون خبتترع عستتكر  ا اتتولى التتورارع اعتتد ايايتتاه استتحق 
رابين. ولالا من المرير جدًا لههاما  اركير السجاه الداخ ي فتي إستراليح ع تى هتاا الاعتد فتي كتح متا 

الستجاه يعتود أصتًه إلتى ياع ق ب يبرمتان واجاهتح موا فتت السياستي  اعت  الشتيء. ولتيس مستااعدًا أن 
لى الاخوش من اعّمق هاا  وا ع اةنقسا  الاي صار أ رر برورًا بين المساو ين العسكري والسياسيا وا 

 اةنقسا  بوجود ليبرمان في هاا المنصد.
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وأيتتًا يكتتن الحتتاها متتن المنكتتد أن اعيتتين ليبرمتتان كتتان خّ تتر جاناتتًا متتن النتتراع حتتوه مكانتت  وصتتهحيا  
المصتتحر )ال ابينتت ( ومةالاتت  رعتتي  فالبيتت  اليهتتوديف نفاتتالي بينتت  باعيتتين ستتكراير المج تتس التتوراري 

عسكري ل ح واحد من أعضالت. وبديهي أن ها  المةالا  ة اارا الجيش بيد ور ر الدفاع حصرًاا بح 
افاح ل ح أعضاء ال ابين  أبوااتًا ع تى الجتيش. ومتن شتات المنكتد أن مرتح هتاا المة تد يعنتي اق تيي 

ودور ور ر الدفاعا وهي صهحيا  حال  حاى اآلن دون ب ورع مج س أمن  ومي حقيقتي  صهحيا 
 في إسراليح.

عمومًاا واعيدًا عن ها  المسالحا ع تى أهمياهتاا وريت  أن اةافتاا اةلاهفتي الجديتد لت  يو  تع اعتدا إة 
اإلمستاا أوة بتتورارع أن الاحتديا  الاتي انااتتر ليبرمتان فتتي التورارع ااات  واضتتح . وأوه هتا  الاحتتديا  

التتتدفاع عبتتتر عتتتدد متتتن أهتتت  أدوااهتتتا وأبتتترره  المتتتدير العتتتا  ل تتتورارع. ومعتتتروش أن المتتتدير العتتتا  الحتتتالي 
الجنتتراه دان هارليتتح استتاقاه ع تتى عجتتحا و نهتتي مهتتا  منصتتات يتتدًا. و تتد اتت  اعيتتين الجنتتراه أودي آد  

الشتمالي . ولتيس مستااعدا أن يعمتد  الاي أةتيح اتت أرنتاء حترد لبنتان الرانيت  متن منصتات كقالتد ل جبهت 
اا  تتا   ليبرمتتان إلتتى احييتتر آد  واعيتتين شتتخي آختترا ألن منصتتد المتتدير العتتا  هتتو منصتتد رقتت . وا 

 ليبرمان باحيير آد  فقد اشكح ها  بداي  المشا ح في الورارع.
الشتنون  وبديهي أن المدير العا  ل ورارع يسّهح ع ى التور ر الاعتاةي متع هيلت  األركتان العامت  فتي كتح

اإلدار تتت . ولتتتالا فتتتإن هتتتا  البوااتتت  ستتتاحدد متتتا إاا كتتتان ليبرمتتتان ااهتتتد إلتتتى صتتتدا  متتتع هيلتتت  األركتتتان 
 ورليسها الجنراه يادي آيرنكو  أ  إلى اوافق ومصالح .

ومعروش أن رم  خهفًا ع نيًا بين ليبرمان ورليس األركان ع ى األ ح اشأن الجندي مة ق النار ع ى 
الخ يتتتحا والمو تتتر متتتن المستتتاوةنين. وستتتاناار رلاستتت  األركتتتانا الاتتتي  تتتدم   الجتتتر ح الف ستتتةيني فتتتي

الجندي ل محا مت ا متا ستيكون ع يتت مو تر التور را وهتح سيصتّر ع تى مو فتت الستابق أ  ستيامارح متع 
مو تتتر األركتتتان. واعتتتد التتتا ستتتا ون بتتتين أوه المستتتالح الاتتتي ساحستتت  اتتتالاوافق بتتتين ليبرمتتتان ورلتتتيس 

 د رليس األركان المقبح.األركان اةافاا ع ى نال
ول تتن إشتتكاة  ليبرمتتان والاحتتديا  الاتتي اواجهتتت ليستت   صتترًا ع تتى الشتتنون اإلدار تت  والشخصتتي  فتتي 
الورارع. فهناا واشتكح ستر ع حاجت  إلبترا  اافا يت  المعونت  العستكر   األميركيت  إلستراليح ل عقتد المقبتح. 

لحكومتت  اإلسترالي ي  بنيتتامين نانيتاهو ماتتوارعا ومعتروش أن عه ت  اإلدارع األميركيتت  الحاليت  متتع رلتيس ا
ومتن ييتر المعتروش إن كتان وجتتود ليبرمتان ير تدها اتوارًا أ  ة. هنتتاا متن يعاقتد أن ليبرمتان ستتيحاوه 
سراليحا ويق ح من ادخ ت بهتاا ع تى  ارا ها  المسأل  ل عه ا  بين المنسساين األمنياين في أميركا وا 

 احقيق مكاسد أ بر إلسراليح.أمح أن اسه  عه   المنسساين في 
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واعد الا اأاي مسأل  األمنا وخصوصًا في األراضي الف سةيني  المحا   في الضف  والقةتاعا وع تى 
الجبهت  ال بنانيت . واقر اتتًا لتيس بوستتع ليبرمتان اجاهتتح أن الجميتع ينااتتر مو فتت الحتتاليا هتح سيصتتم  

 اتتت المع نتت . واليتتو  لتت  يعتتد ليبرمتتان و اتترا الجتتيش يواصتتح الاصتترش اةر قاتتت الستتااق  أ  ستتيفر  رن 
مرا اًا من جاند وة معارضًا يساةيع  وه ما يشاء. اليو  صار ور ر دفاع يمكن لمو فت أن يقود إلى 

 مواجه  شام  ا سواء في الضف  أو في القةاع أو في المنةقاينا وكالا ع ى الحدود مع لبنان.
نمتتتا فتتي ب تتتورع ومو تتر ور تتر التتتدفاع مة تتود فتتي الشتتتأن الف ستتةينيا  لتتيس فقتتتط ردًا ع تتى عم يتتا ا وا 

السياس  الواجد اناهاجها متع أ رتر متن أربعت  مهيتين ف ستةيني يعيشتون فتي الضتف  والقةتاع. وشتهر 
رمضتتان ع تتى األبتتوادا وهتتو يستتادعيا كمتتا جتتر  العتتادعا إدختتاه استتهيه  ع تتى حيتتاع الف ستتةينيين 

 من ليبرمان ااخاا  في أ رد و  .واق يي الاقييدا  احقه . وهاا  رار سيكون مة واًا 
ول ن ليبرمانا وهو نفست مساوةنا سيعمح ع ى إاهار سخاء في الاعامح مع المساوةنين أ رر من 
سوا . وهاا ينةوي ع ى مجارف   د افضي إلى ر ادع يضد الف سةينيينا أو إلتى خيات  المستاوةنينا 

 ما يخ ق عوا د  د ا ون مدمرع.
متتا سيضتتةر ليبرمتان لمواجهاتتت  ر اتًا. فهنتتاا اة عتا  رلتتيس حكوماتتت  وةبيعتي أن هتتاا لتيس فقتتط كتح

بنيامين نانياهو لاةو ر عه ا  مع ما يسمى فالدوه العربي  السني ف في مواجهت  إيتران. وهنتاا أيضتًا 
العه ا  الاي اب ور  في العامين األخير ن مع المنسس  األمني  في مصر ع ى خ في  ما يجتري فتي 

سف لقةاع يرع. ومعروش أن ل يبرمان موا ر مع ن  سااق  ضد مصرا ما يعني أن سيناء وحك  فحما
مكانات سا ون أشد حساسي  في ها  النقة  من أي و ت  مضتى. وعتدا التا معتروش أن ليبرمتان  تاد 

 في الماضي الخط الصقري ضد اركيا.
الدفاع. صحيح  في كح حاه ااضارد اآلراء حوه ما يمكن أن ا ون ع يت شخصي  ليبرمان في ورارع

أنت فظ وةو ح ال سانا ول ن المسنولي  ساقّصر لسانت ع تى األ تح اجتا  متن يمكتن أن اضتر متوا فه  
بإسراليح. وهنا يعاقد كريرون أن ليبرمان هو أحد أاكتى السياستيين فتي إستراليحا وهتو يفهت  أن ست وكت 

 ت.وعه اات مع رليس األركان وجنراة  الجيش ساشكح مفاا  نجاحت أو فش 
 25/5/2016السفير، بيروت، 

 
 لمضايقات قاسية في سجون االحتالليتعرَّضن  قاصر 15بينهن  أسيرة 68: هيئة شؤون األسرى  .38

 األسيرا والمحرر ن حنان الخةيد عن اعر   األسرل كشف  محامي  هيل  شنون : را  هللا
 أسيرا بها  أدل اي ال اإلفادا وبي  اةحاهه. الف سةينيا  لمضايقا   اسي  وصعا  في سجون 

 أسيرع 68القااعا  في سجني الشارون والدامون والاالغ عددهن  األسيرا عنهن عن اعر   ُأفرج
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معا   إنو ال  الخةيد  .اإلسرالي ي  اصر لمضايقا  خةيرع من  بح مص ح  السجون  15منهن 
لمضايقا   اعرضهن إلىاعرضن لمعام   سيل  خهه اةعاقاه واةساجوادا إضاف   األسيرا 

جراءا  صارم  خاص  خهه المحا ما  ونق هن في سيارع البوسة   الةبي  واإلهماهالمحا  ا  إلىوا 
 ل جر حا .

 24/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 بينهم طلبة بمداهمات واسعة بالضفة مواطناً  16اعتقال  .39
مواةًنا احم   مداهما  واسع   16اعاق    وا  اةحاهه اإلسرالي يا ال ي   الماضي  وفجر اليو ا 

واكر  مصادر مح ي ا أن  وا  اةحاهه  نفااها في أنحاء مافر   من مدن الضف  الحربي  المحا  .
وأفاد  المصادر اأن القوا  داهم  حي  مواةنين. اسع ا احم  كفر الديا  رد س في ا واعاق   

مواةنين اعد  رهر  وا  اةحاهه اعاق   و ال  إن  .ةالَبين في الجامع الضاحي  بناب س واعاق   
وأضاف  المصادر أن القوا  اعاق   المواةن نعي  الرجبي من الخ يحا  ده  عدع ب دا  ببي  لح .

 بينما اعاق   من ب دع سواد برا  هللا المواةن محمد العداسي.
 25/5/2016، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 فلسطيني في سجون االحتالل أسير آالف سبعةقراقع: أكثر من  .41

أة ع رليس هيل  شنون األسرل والمحرر ن عيسى  را عا وفدا إعهميا كولومبيًاا يو  الرهراءا ع ى 
وأوضح  را عا لدل اساقاالت الوفدا أن هناا أ رر  معاناع األسرل في سجون اةحاهه اإلسرالي ي.

 67ةفه  اصراا و 450اهها بينه  أ رر من آةش أسير ف سةيني يقاعون في سجون اةح ساع من 
 معاقه إدار ا. 750نوادا فضه عن ملا  األسرل المرضىا وأ رر من  سا أسيرعا و 

وأشار إلى القوانين العنصر   الاي اسنها إسراليح وابيح  اح الف سةينيين ومن بينه  األةفاها 
 اإلنساني  والاشر  .وافر  سياسا  إجرامي  احق األسرل ااعار  مع كح القوانين 

من جاناتا أ د رليس نادي األسير  دورع فارسا أن إدارع السجون اسير اأوامر أجهرع الشاااا 
والحكوم  اإلسرالي ي  الماةرف ا وأن لإلعه  العالمي دورا كبيرا في فضح كح ا ا الممارسا  احق 

ارع الوفد ال ولومبي اإلعهمي ن ر ورم   األسرل والف سةينيين عموما أما  الراي العا  العالمي.
 لألراضي الف سةيني  واهامامه  اقضايا الشعد الف سةيني عام  واألسرل ع ى وجت الخصوي.

 24/5/2016فلسطين أون الين، 
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 القدس واألقصى" بالداخل الفلسطيني لنصرة القدس لنصرة"الهيئة العليا  إطالق .41
ها فالهيل  الع يا لنصرع القدس واأل صى في أع ن في مدين  القدس المحا   يو  الرهراء عن إة

 الداخح الف سةينيفا والا امشارك  شرالح مجامعي  مخا ف .
وأشار  الهيل  في بيان اأسيسي ا ق  الجر رع ن  نسخ  منت إلى أن إةه ها يأاي في ضوء اسارع 

مي  والمسيحي  في خةوا  اةحاهه اإلسرالي ي الاهو دي  امدين  القدسا واساهداش المقدسا  اإلسه
 القدسا وع ى رأسها المسجد األ صى الماارا.

وعرف  بنفسها اأنها فجس  أه يف يشمح في عضو ات أفرادا من شرالح مانوع  من ف سةينيي الداخحا 
 وضعوا نصد أعينه  ُنصرع القدس والمسجد األ صى.

يير شرعي ويير  انوني  وشدد البيان الاأسيسي ع ى أن الوجود اإلسرالي ي في القدس هو احاهه
ويير أخه ي و جد إنهان  فوراا محارا من الدعوا  المحموم  لمناما  الهيكح المرعو  وييرها 

 الداعي  إلى ا احاما  جماعي  ل مسجد األ صى.
و اه رليس الهيل  محمد واد إن الهيل  ساعمح ع ى إسماع صو  القدس وأه ها والمسجد األ صى 

ر القنوا  اإلعهمي  والسياسي  عربيا ودولياا وةر  ماادرا  لاعر ر الاواصح الماارا إلى العال  عب
حياء الحياع الاجار   في ب دع القدس القديم  واحاي  المسجد  بين أهح القدس والداخح الف سةينيا وا 

واارا مفاي القدس والديار الف سةيني  السابق الشيخ عكرم  صبري إةها الهيل ا  األ صى اشر ا.
ضافا  في المسجد األ صى هو أمر يير منكد ا أن ما اقو  ات س ةا  اةحاهه من احييرا  وا 

 شرعي ويير  انوني ويير إنساني.
 24/5/2016. نت، الدوحة، الجزيرة

 
أزمة غزة تزداد بسب الحصار واستمرار مصر في إغالق معبر  ":الحصارالحراك الوطني لكسر " .42

 رفح
الحراا الوةني ل سر الحصارا إن أرم   ةاع يرع ارداد اسد   اه عهء الاة ا رليس هيل : يرع

الحصارا واسامرار مصر في إيها معبر رفح. وةالد مصر والدوه العربي  واإلسهمي  اضرورع 
الاحرا السر ع لرفع الحصار المفرو . وأشار إلى معاناع سكان يرع جراء الحصارا و اه إنت أدل 

لى اعاماد ا%45إلى ر ادع نسا  الاةال  إلى  من سكان يرع ع ى المساعدا  الدولي . ودعا  % 80وا 
منامر القم  اإلنساني  ل احرا لنصرع القةاعا و اه إن يرع احاج  إلى فرني  حقيقي  ل سر الحصار 

 الحاش ف.
 25/5/2016، لندن، القدس العربي
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 مواقف الدوحة يثمنون خريجو جامعات بغزة  .43
أرنى خر جو جامعا  من  ةاع يرع ع ى موا ر دول   ةر : محمد جماها مصعد اإلفرنجي -يرع 

والمنسسا  القةر   األه ي  والخير  ا لدورها الر ادي ال بير في الاخفير من معاناع الشعد 
وأ دوا أن  ةر أسهم  اشكح كبير في اخفير المعاناع لدل  الف سةيني عام ا و ةاع يرع خاص .

 ه  في العدوان اإلسرالي ي األخير ع ى القةاع.العاله  الف سةيني ا خاص  المدمرع بيوا
ودعا الخر جون عبر فالشراف القيادع القةر   إلى ابني  ضياه ا وباه كاف  الجهود إلةها مشار ع 
اخاي اشر ح  الخر جين من أجح اوفير فري عمح له ا خاص  في اح الاروش الحال   والقاسي  

فرو  ع يت منا سنوا ا إضاف  إلى إيها المعابر الاي يمر بها القةاع. واسامرار الحصار الم
المحية  اتا ورحبوا باصر حا  ور ر الانمي  اإلدار   والعمح والشنون اةجاماعي  عيسى بن سعد 
الجفالي النعيمي خهه لقالت أمس سفير دول  ف سةين لدل الدوح  منير ينا  اأن  ةر م ارم  بدع  

كفاحت العاده من أجح الاحرر واةساقهها كما وعد باقدي  ومناررع الشعد الف سةيني المناضحا و 
 كاف  الاسهيه ا من أجح افعيح فاح ااد اساقدا  الف سةينيين ل عمح في ب د .

 25/5/2016الشرق، الدوحة، 
 

 عباس إلقرار قانون خاص بجريمة تسريب العقارات لليهود خاصة في القدس يدعومقدسي  محام   .44
المقدسي ر د األيوبي دعوع إلى الرليس الف سةيني محمود عااس إلصدار  رار را  هللا: وجت المحامي 

اقانون خاي بجر م  اسر د األراضي والعقارا  ل مساوةنين في القدس المحا   والضف  لحربي ا ة 
سيما اعد اردياد عم يا  بيع العقارا  ل يهود والجمعيا  اةسايةاني  سيما في مدين  القدس والمناةق 

 اع فجف حسد اافاا أوس و.المسم
وأما  ها  الو الع الاي يفرضها اةحاهه ع ى المقدسيين وسكان المناةق المصنف  فجف أ د األيوبي 

أهمها إ رار  انون خاي  اأنت ة بد من الافكير في حماي  العقارا  الف سةيني  من خهه عدع آليا 
من  114كون المادع  اافاصي ها ومراح هابجر م  اسر د العقارا  احيث ياناوه ها  الجر م  اكح 

 انون العقواا  األردني النافا الاي ا  اعدي ها باح يظ عقوا  من يرا د جر م  الاسر د إلى عقوا  
الشا   ة ا في لوحدها لمواجه  عم يا  الاسر د المارايدع والممنهج   األشحاهالسجن المنبد مع 

ن الدوةرا  كي اسيةر ع ى عقارا  الف سةينيين في وانفق ع يها الجمعيا  اةسايةاني  مهيي
مساح   بالا الاروش اة اصادي  لاع  المواةنين إليقاعه  في فخ الاسر د  االقدس ومناةق فجف

 الااةح.
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ليت اساحداث محكم  ونياا  مخاص  في إوةالد المحامي الف سةيني أن ياضمن القانون الاي يدعو 
حسن سير اإلجراءا  وسرع  الب  في القضايا وعقواا  رادع  نار  ضايا الاسر د والا لضمان 

يادخح فيهاا خصوصا وأنت في اح القانون الحالي يا   أويساه   أولمن يرا د جر م  الاسر د 
وهو ما يندي إلى إةال  أمد الب  في  األخرل الاعامح مع جرال  الاسر د باا  الاعامح مع الجرال  

صدار األحكا  الرادع   احق المسربين وهو األمر الاي يساه  في إهدار  يم  المعنى القضي  وا 
من القانون اآلنر الاكرا وهو ما يمكن اهفيت من خهه الاعامح مع ها   114الرجري ل مادع 

جراءا  خاص .  القضايا اقانون خاي وا 
 25/5/2016، لندن، القدس العربي

 
 جيةاالستراتيمليون دوالر للخطة  150التعاون تقّر مؤسسة  .45

را  هللا: اخاام  منسس  الاعاونا أمسا اجاماعااها المنسسي  الدور   فدورع المع   سعيد خوريفا 
 الاي عقد  في العاصم  األردني ا عّمان.

م يون دوةر  150وأ ّر  الجمعي  العمومي ا اسامرارا لنهجها الانموي لامكين الف سةينيينا مب غ 
ا مورع  ع ى برامج المنسس  الرليسي ا وهي الاع ي  2019-2017أمر كي ل خة  اةساراايجي  

والرقاف  وامكين الشااد ورعاي  األياا  والانمي  المجامعي  وا عمار الب دا  القديم  والماحر 
 الف سةيني. 

ا واقر ر مد ق الحسااا  2015واناول  اةجاماعا  المنسسي  عر  ومنا ش  الاقر ر السنوي ل عا  
 اإليرادا ا وحج  2015ماد ا إضاف  إلى اقيي  مساول األداء المنسسي ل عا  الخارجي الاي ا  اعا
م يون دوةرا مورع  ع ى  53م يون دوةرا ومقدار الصرش الاي راد عن  38الاي ب ح  حوالي 

مناةق عمح المنسس  في الضف  اما فيها القدسا و ةاع يرعا وداخح الخط األخضرا ولبنانا 
ساهم   %113ا بحا اجاور  ما خةط لت في مخا ر القةاعا  بنسا  حيث حقق  برامج الاعاون 

في اعر ر  درع الف سةينيين ع ى الصمودا وةمس  حياع ما يقارد الم يون ف سةينيا من خهه دع  
م يون  24اقيم   إجماليفرص  عمح أد  إلى عالد ا اصادي  5300منسس  مح ي ا واساحداث  840

 دوةر أمر كي. 
 25/5/2016هللا، ، رام األيام
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 غرف وطريق جنوب نابلس ثالثآبار و  أربعة االحتالل يخطر بهدم .46
 آاار بهد  المواةنين الرهراء يو  اهر اعد اإلسرالي ي اةحاهه  وا  أخةر فمعاف:  -ناب س 
 مدينت جنود  صرع  ر   في كي ومارا  رهر  اةوه رراعي ةر ق إلى إضاف  ل مرارعين ويرش
 .ناب س
 اإلسرالي ي  المدني  ااإلدارع يسمي ما إن معا لت  صرع ب دي  رليس الوادي العاي  عبد السيد و اه
 ا  ل ميا  اارآ أربع  بهد  اقرارها الب دع من الشر ي  المنةق  في ل مواةنين خةي  خةارا إ ورع 
 هيل  بدع  شيد  ل مرارعين مخصص  يرفت رهر  هد  إلى إضاف  الهولندي  الحكوم  من اشيدها
 .أوروبي  إنساني  منسس  حساد ع ى شيد  رراعي  ةر ق إلى إضاف  اةسايةان مقاوم 
 منكدا الهد  عم ي   بح يوما 45 المواةنين أمه   اإلسرالي ي اةحاهه س ةا  أن الوادي وأضاش

  إسرالي ي لسيةرع اخضع والاي جي  مناةق في شيد  والحرش اآلاار ها  أن اإلسرالي ي  الحج  أن
 .اإلسرالي ي  المدني  اإلدارع من اراخيي إلى احاج  نهاأو  كام  

 24/5/2016، وكالة معًا اإلخبارية
 

 والعبيدية الفلسطينية األردنية توقيع اتفاقية توأمة بين بلديتي مادبا .47
ا و ع  ب دي  ماداا ال برل اافا ي  اوأم  واعاون مع ب دي  العبيدي  في دول  ف سةين: أحمد الشوااك  

بهدش اااده الخبرا  بين الةوا   في مشار ع مخا ف  بين الب دياينا احضور محافظ ماداا الدكاور 
 محمد السميران ومدير الشرة  العقيد ماهر الخالدي ومدير السياح  والح الجعنيني.

 25/5/2016الغد، عمَّان، 
 

 دعوة لفضح مشروع إسرائيلي لمحو التعليم الفلسطيني .48
ع السااع  واألربعين لمج س الشنون الاربوي  ألبناء ف سةينا أمسا الدوه العربي  دعا اجاماع الدور 

إلى ضرورع ااخاا اإلجراءا  الهرم  لفضح المشروع فاإلسرالي يفا الاي يساهدش الاع ي  العربي 
الف سةيني في القدسا من خهه المشروع الاي أة قت ور ر الاع ي  في حكوم  اةحاهها لمحو 

 .2017الف سةيني في القدس اح وه عا  الاع ي  
وةالد اةجاماع ااحاد اإلااعا  العربي  بإعداد خة  إعهمي  لفضح المشروع الاهو دي ل اع ي  في 

والاع ي  العالي واإلعه  االدوه العربي ا لفضح  القدسا منكدًا ضرورع ا رير جهود منسسا  الاربي 
الف سةينيا في إةار دع  حقو ت المشروع ا واأ يد  العدوان فاإلسرالي يف الماواصح ع ى الشعد

 هوي  القدس العربي  واإلسهمي .
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وشدد اةجاماع في اوصياات ع ى ضرورع دعوع الجها  المخاص  في منسسا  الاربي  والاع ي  
 العربي  واإلسهمي ا لاعر ر المناهج الاع يمي  امواد اا  عه   باار خ ف سةين والقدس المحا  .

 25/5/2016، الشارقة، جالخلي
 

 لقوافل كسر الحصار عن غزة فعاليات شعبية في مدن أوروبية دعماً  .49
اعار  منسسا  أه ي  في عدد من دوه العال  انفيا فعاليا  اضامني  مع أبناء الشعد الف سةيني في 

 يرعا اعبيرًا عن الرف  الشعبي ل حصار اإلسرالي ي ع ى القةاعا الاي اجاور عامت العاشر.
وأ د  العديد من المنسسا  الخير   والحقو ي ا وناشةون في مجاه العمح المجامعي واإلنساني 
اساعدادها إل ام  العديد من الفعاليا  المانوع  عقد إعهن فال جن  الدولي  ل سر الحصار عن يرع 

أيار  19ونصرع ف سةينف عن إةها فالحم   العالمي  لنصرع القوارد النسالي  الماجه  لحرعف في 
 )مايو( الماضي.

ا أن يو  الرهراءوأوضح رليس فال جن  الشعبي  العالمي  لدع  يرع عصا  يوسرا في اصر حا  لت 
فها  الفعاليا  اهدش إلى اس يط الضوء ع ى معاناع الشعد الف سةيني في يرع في اح حصار ة 

والمواريق الدولي ا كما اهدش يساند إلى أي أساس  انوني وأخه ي احسد القانون الدولي اإلنساني 
إلى دع  فعالي  إةها القوارد النسالي  إلى شواةئ يرع ل سر الحصارا المقرر في سبامبر من 

 العا  الجاريف.
أيار )مايو( الجاري  28وأضاش اأن فمسيرع القوارد سانة ق من مدين  )ليفربوه( البر ةاني  في 

اإلسهمي ا حيث اعد ها  الحم   الراني  الاي ينامها يشارا فيها جمع من أبناء الجالي  العربي  و 
أبناء الجالي  العربي  واإلسهمي  في بر ةانيا االاعاون مع المنسقي  البر ةاني  ل سر الحصار عن يرع 

 وال جن  الدولي  ل سر الحصار عن يرع ونصرع ف سةينف.
المدن األوروبي  في القر د  وأفاد يوسر اأن فعاليا  وأنشة  مانوع  سيجري إ اماها في عدد من

 العاجح في إةار فعاليا  الحم   العالمي  لنصرع القوارد النسالي  الماجه  لحرع.
وأشار إلى أن الفعاليا  اانوع بين المسيرا  الاحر  ا والمهرجانا  الجماهير  ا والمعار ا إضاف  

د من الدوه األوروبي  وييرها من ل م اقيا  الاي اا  مع كاار الشخصيا  السياسي  والبرلماني  في عد
 الفعاليا .

 24/5/2016، قدس برس
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 تحدثت عن معاناة الالجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم "العودة"مركز لندوة  .51
عقد مركر العودع الف سةينيا ندوع ارقيفي  اح  عنوان : محمود  ديحا محمد أبو ماضي -اسةنبوه 

 إسةنبوهالف سةينيين والح وه السياسي ف؛ اليو  الرهراءا في مدين  فاألوضاع اإلنساني  لهجلين 
 الاركي ا والا ع ى هامش أعماه القم  العالمي  األولى ل عمح اإلنساني.

و اه رليس مركر العودع الف سةينيا ماجد الر را في اصر ح خاي لوكال  ف دس برسفا إن مشارك  
   يير حكومي  معامدع في األم  الماحدع.مركر  اأاي ضمن المساح  المااح  لت كمنام

وأضاش الر ر أن ندوع مركر العودع احدر  عن معاناع الهجلين الف سةينيين في كاف  أما ن اواجده  
عاًما من فنكا  ف سةينفا مشيًرا إلى أنها فالندوع الوحيدعف الاي عالج  القضي  الف سةيني  في  68اعد 
 القم .
ةين في فعاليا  القم ا منكًدا أن حضور ف سةين في القم  فة ي يق مع   إلى يياد  ضي  ف سونو  

 الوضع المأساوي الاي يعيشت الشعد الف سةيني في الداخح والشاا ف.
وكان رليس مركر العودعا ماجد الر را  د احدث في مشارك  لت افعاليا  الندوعا عن الاعد السياسي 

ح اةحاهه اإلسرالي ي المسنولي  ال ام   عن ما ياعر  لمأساع الهجلين الف سةينيينا وضرورع احم
 لت الهجلون الف سةينيون.

واساعر  الر ر فاألحواه المأساوي ف لهجلين الف سةينيين؛ في الداخح والخارجا خاص  في  ةاع 
يرعا مشدًدا ع ى ضرورع إبرار حصار القةاع والاركير ع ى جاند الهجلين ااعاااره  النسا  األ بر 

 في المال  من أهالي  ةاع يرع(. 80ن عدد السكان )يشك ون نسا  م
 24/5/2016، قدس برس

 
 "التطريز الفلسطيني في سياقه السياسي والثقافي: "لمتحف الفلسطينيلعرض األول الم .51

فأةراش الخيو : الاةر ر الف سةيني في سيا ت السياسيف عنوان المعر  األوه الاي يناّمت : بيرو 
سةيني خارج بيرر  ا والاي اساضيفت فدار النمر ل رقاف  والفنونف في بيرو ا بدءًا من الماحر الف 
امور )يوليو( المقبح. وها  الخةوع انكد رني  الماحر الف سةيني وةموحت إلى ب وه  30اليو  وحاى 

 الجماهير الف سةيني  أو المهام  االشنون الف سةيني  في الوةن والمهجر.
اي احااج إلى نحو رهث سنوا  من الجهد والماواصح والاحث واألرشف ا اشرش ع ى المعر  ال

أما اةفااا  الرسمي الاي  القّيم  والااحر  في الفن في الشرا الوسط البر ةاني  راياشح ديدمان.
 يحضر  مدير الماحر الف سةيني محمود هواري فسيكون السادس  من مساء اليو  في فدار النمرف.
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ا عبد الرحي ع  من أعماه السيداين الف سةينياين وداد  عوار وم ا الحسيني يضّ  المعر  مجمو 
شك   حجر األساس لمحاول فأةراش الخيو ف الاي ي قي نارع نقدي  ع ى دور الاةر ر في اشكيح 
الرقاف  الف سةيني  الاار خي  والمعاصرع. و احث المعر  في اار خ الاةر ر الف سةيني ما  بح عا  

 مسا شفًا الدور الاي لعات في المقاوم  والوةني ا وامريح الهوي  الف سةينّي .  واعد ا 1948
  قي المعر  الضوء ع ى األرواد الف سةيني  ما بين القرن الااسع عشر وأوالح القرن العشر ن عن و 

ةر ق الحوارا  والصور والرسو  والمحفواا  والاصامي  العصر  ا من خهه اقدي  مواد   ي   
 ق ونادرع العر . الاوري

 25/5/2016الحياة، لندن، 
 

 لقمة مع عباس ونتنياهو يحّضريديعوت أحرونوت: السيسي  .52
فيديعو  أحرونو ف اإلسرالي ي ا اكر  أمسا أن  ا أن صحيف 25/5/2016، السفير، بيروتاكر  

والرليس  القاهرع اقود ااصاة  ديب وماسي  لعقد لقاء رهري يجمع الرليس الف سةيني محمود عااس
المصري عبد الفاا  السيسي مع رليس الورراء اإلسرالي ي بنيامين نانياهوا والا االارامن مع الجهود 

 الاي اقودها فرنسا لعقد منامر دولي ل سه  في اار س.
و ال  الصحيف  إن القاهرع اعمح من وراء ال واليس ع ى ماادراها الخاص ا وأن األيا  الماضي  

عااسا وأن  –السيسي  –وماسي  مهم  في هاا اإلةارا ل احضير لقم  نانياهو شهد  جهودًا ديب 
الرليس المصري الاي يريد ب عد دور الوسيط بين عااس ونانياهو يخةط لعقد القم  الرهري  في 

 العاصم  المصر  .
وأ د مسنوه ف سةيني رفيع المساول ل صحيف  أن الاواصح المصري ا  مع الةرفين اإلسرالي ي 

الف سةيني في محاول  لعقد القم   ر اًا. وري  أن ها  الجهود ع يها أن ااحوه إلى شيء م موسا و 
وأضاف  الصحيف  أنت فمن وجه  نار ف سةيني ا  إة أن جميع األةراش أبد  رياً  في عقد ال قاء.

جد فإن الفكرع أن السيسي يقر خ ر الماادرع ار د من فري عقد القم ا وأنت حاى إسراليح سا
 صعوا  في رفضهاف.

من جهاتا  اه رليس الورراء الف سةيني رامي الحمد هللا إنت ة يساةيع أن ينكد أن هناا لقاء رهريا 
 سيجمع عااس والسيسي ونانياهو.

ياكر أن مديرع إدارع الشرا األوسط في ورارع الخارجي  اإلسرالي ي ا افيفا رار شيخاارا كان   د 
في ر ارع اساحرا يومينا وا اقي  إسرالي يمس األوه ع ى رأس وفد وص   إلى القاهرع مساء أ

 خهلها كاار المسنولين المصر ين.
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إللي  ا أن صالح النعامي وأحمد صقر ا عنيرعا من 24/5/2016، "21موقع "عربي وأضاش 
 ا أن شاحرا المراس   السياسي  إلااع  الجيش اإلسرالي يا اعابر  في اقر ر برات اإلااع  صاا  اليو 

احرا السيسي فيهدش إلى مساعدع نانياهو في اةلافاش ع ى الماادرع الفرنسي فا مشيرع إلى أن احرا 
وأ د  شاحر أن ديوان  القاهرع سيمنح نانياهو المبررا  لهعااار عن اةساجاا  ل احرا الفرنسي.

ع المصر   فامرح حبح نانياهو و صر الرلاس  في القاهرع يعمهن بانسيق كامحا مشيرع إلى أن الخةو 
ولفا  شاحر إلى أن  نجاع من الماادرع الفرنسي  الاي يمكن أن اسبد ال رير من األال إلسراليحف.

لقاء القاهرع الرهري في حاه عقد سيمنع الس ة  من ااخاا أي إجراءا  ضد إسراليح في الساح  
 الدولي .

 
 محلل إسرائيلي: نستطيع اإلضرار بدول النفط المجاورة .53

أ د المح ح السياسي اإلسرالي ي رنوفين بيركوا او الاوجها  اليميني ا أن : أحمد صقر –رع ي
فإسراليحف اما ا فالقدرع ع ى الاسبد االضرر لاع  الدوه المجاورع الاي اما ا  درا  نفةي فا في 

 ا ميح واضح وصر ح لدوه الخ يج الاي اعامد في ا اصادها و واها ع ى اماه ها ل نفط.
ف اإلسرالي ي : فع يا أن اع   أن أيا  السادا  I24اش في سياا مقاب   ا فر وني  ع ى  ناع فوأض

)الرليس المصري األسبق( الدوه المجاورع أخا  في عين اةعااار  درع فإسراليحف ع ى الاسبد 
االضرر لا ا الدوهفا في إشارع منت إلى أن  درا  اةحاهه العسكر   هي الاي أجبر  الرليس 

و اه  المصري األسبق محمد أنور السادا  ع ى الاو يع ع ى معاهد السه  مع اةحاهه اإلسرالي ي.
المح ح السياسي اإلسرالي ي: فع ينا أن نعارش اقدرع فإسراليحف ع ى الاسبد االضرر لاع  الدوه 

كان  ها   المجاورع؛ الاي اما ا  درا  نفةي  و درا  أخرلفا مضيفا: فلدينا اإلمكاني ؛ ل ن لو
 اإلمكاني  احورع ييرنا ةساعم وهاف.

ورع  بيركو أن فإسراليحف فااصرش امسنولي  واامسا االديمقراةي فا معابرا أن وجود ليبرمان في 
الحكوم  فيقد  السه ف؛ وهو من سبق لت اولي ورارع الخارجي ا ول  يامكن من القيا  بر ارا  خارجي  

واااع: فهناا رأي عا  في   رير من الدوه اساقاالت؛ احسد مرا بين.إة لدولاين؛ والا لعد  ريا  ال
 فإسراليحف مفاد  أن حكوم  يميني  فقط هي من اساةيع صنع السه ف.

واناول  المقاب  ؛ األرر الماو ع في المنةق  عقد اوسع  الحكوم  اإلسرالي ي  الحالي ا واولي رليس 
برمانا حقيا  ورارع الدفاعا وهو من دعا في السابق إلى حرد فإسراليح بياناف الماةرشا أفيحدور لي

 فافجيرف السد العالي امصر.
 24/5/2016، "21موقع "عربي 
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 للنكبة 68 إحياء الذكرى الـ بغداد: .54
ف سةين وسفارع  إلى العالمي  ل عودعأحي  منسس  نداء األ صى العرا ي  االاعاون مع الحم   : احداد

وحضر المهرجانا كاار شيوخ  ل نكا  امهرجان كبير. 68لرهراءا الاكرل الت الف سةيني  باحدادا اليو  ا
 وشيوخ العشالر العرا ي . واأل اديميينمخا ر مكونا  الشعد العرا يا إضاف  لعدد من السياسيين 

ودعا مدير منسس  نداء األ صى الشيخ عقيح ال ااميا العرد والمس مين إلعادع البوص   اااجا  
والاةرش والانايما  الا فير   فان ف سةين  اإلرهادا أنت ري  ما يعانيت العراا من منكد ف سةينا

 كان  وسااقى في   د العراا وشعات.
االدع  ال بير الاي  دمت العراا وشعات لف سةين  عقحاوأشاد السفير الف سةيني في العراا أحمد 
 وشعبها ع ى مر الاار خ وحاى يومنا هاا.

أسود وا فير  إرهادإن ما يشهد  العراا والدوه العربي  من  الحيدريامحمد  من جهاتا  اه النالد
 وفان هو لحرش البوص   عن ف سةين واحو ح الصراع ليكون بين شعوبنا ومكونااها.

وشر  عضو البرلمان السابق فوري أ ر  ارريا عن  االح الاركمان الاي اساقر  في ف سةين خاص  
مشددا ع ى دع  العراا عموما والمكون الاركماني اشكح  نين(اوج وحيفاا عامرافي )مرج ابن 

دولات المساق   ع ى  وا  ام خاي ل شعد الف سةيني في كح موا فت ومعاركت وخاص  حقت االعودع 
 اراات الوةني.

لدع   واإلسهمي جميع الدوه العربي   ال بيسياودعا رليس مج س شورل ع ماء األناار الشيخ جهه 
ا وةسامرار منسس  األ صى بإ ام  المنامرا  اإلسرالي يلف سةيني ضد اةحاهه نضاه الشعد ا

ف سةين اعد أن اراجع  مكاناها في العراا االسنوا  السااق  نايج  لما  إلىالبوص    إلعادعوالندوا  
مر ويمر ات العراا من أحداثا والة د من الحكوم  الف سةيني  والسفير الف سةيني االعراا دعوع 

 .األ صىفد من كح مكونا  الشعد العرا ي وشيوخت لر ارع ف سةين والقدس والصهع في المسجد و 
 24/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الجامعة العربية تطالب بتأمين الحماية للمؤسسات التعليمية الفلسطينية .55

لي باأمين الحماي  الدولي  الهرم  ل اف  ةالب  الجامع  العربي ا المجامع الدو  :بارا –القاهرع 
الف سةيني  المحا    األراضيالماواص   في  اإلسرالي ي المنسسا  الاع يمي  الاي ااعر  لهعاداءا  

ودعا مج س الشنون الاربوي  ألبناء ف سةين في الدوه العربي ا الاي اخاا   وخاص  في  ةاع يرع.
اإلااعا  العربي  إلعداد خة  إعهمي  لفضح المشروع االجامع  العربي ا ااحاد  أمسأعمالت 
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الاهو دي ل اع ي  في القدس اما يضمن اسانها  الوعي العربي لما يخةط لت من إجراءا  لانفيا 
 المشروع الاهو دي ل اع ي  في المدين  المقدس .

جهودها لفضح  وةالد اةجاماع منسسا  الاربي  والاع ي  العالي واإلعه  االدوه العربي  با رير
الماواصح ع ى الشعد الف سةيني والعربي ودع  حقو ت المشروع  يير القاب    اإلسرالي يالعدوان 

 .واإلسهمي ل اصرش كحق العودع واقر ر المصير والاأ يد ع ى هوي  القدس العربي  
 25/5/2016، الرأي، عّمان

 
 غزةالهالل األحمر القطري يحدد أولويات دعم القطاع الصحي في  .56

عقد منخرا اجاماعا اساراايجيا في العاصم  األردني  عمان و ةاع يرع عبر اقني  الفيديو : الدوح 
كونفرانس لاحديد أولويا  الادخح في القةاع الصحي اقةاع يرع في ف سةينا والا االاعاون مع 

لي  واألممي  شخصا يمر ون عددا من المنسسا  العربي  والدو  36ورارع الصح  الف سةيني  وامشارك  
المعني  االقضايا الصحي  مرح منام  الصح  العالمي ا ومنام  األم  الماحدع ل ةفول  )اليونيسير(ا 
وبرنامج األم  الماحدع اإلنماليا ووكال  األم  الماحدع لحوث واشحيح الهجلين الف سةينيين 

  ا وجمعي   ةر الخير  .)األونروا(ا وال جن  الدولي  ل ص يد األحمرا والبنا اإلسهمي ل انمي
 اةجاماعوأشار دكاور خالد دياد مدير إدارع اإليار  والانمي  الدولي  االههه األحمر القةري خهه 

في انفيا مشروع اأهيح ال وادر الةبي   2003إلى أن الههه األحمر القةري شرع منا عا  
خصصا  ل دراس  وا اساد ةبياا في مخا ر الا 88الف سةيني ا حيث ا  حاى اار خت اباعاث 

الخبرا  الةبي  في  ةر واألردن ومالير اا مضيفا: فهنةء األةااء عادوا ألوةانه  االفعح وبدأوا في 
اقدي  المساعدع لاحسين القةاع الصحي الف سةينيا كما ساهموا في اق يح نسا  الاحويه  الةبي  

 ل عهج خارج ف سةينف.
ه األحمر القةري في اقيي  احاياجا  القةاع الصحي الف سةيني وبين دكاور دياد أن مشارك  الهه

ساعد  ع ى إعداد الخة  اةساراايجي  ل قةاع الصحي في يرع الاي ابناها ورارع الصح  الف سةيني  
ا موضحا أن الحر  من هاا اةجاماع هو احو ح بنود ها  اةساراايجي  إلى 2017 — 2014ل فارع 

د الف سةينيا االانسيق مع كاف  المنسسا  المانح  والشر ك  لخ ق برامج ومشار ع اخد  الشع
الا امح في الانفياا حيث إن الاأخر في احقيق خةوا  م موس  نااج عن ارايد الحرود واألرما  

 الماواص   ضد  ةاع يرع.
 25/5/2016، الشرق، الدوحة
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 لبدء بالمفاوضات المباشرةأفضل السبل ل إليجادمشاركة كيري في اجتماع باريس يهدف واشنطن:  .57

أوضح الناةق ااس  ورارع الخارجي  األمر كي  مارا اونر سبد مشارك  ور ر : محمد هواش –را  هللا 
حر ران المقبح والاي  3دول  في اار س في  20الخارجي  جون كيري في اجاماع ورراء الخارجي  لت

 إلىل اوصح  واإلسرالي يف سةيني السبح لفاح مفاوضا  مااشرع بين الجاند ال إيجاد إلىيهدش 
 إلىسه ا  الًه إن فمو ر الوةيا  الماحدع ل  ياحير وة اراه ادع  المفاوضا  المااشرع الاي اقود 

 سه  في المنةق ف. إلىحح الدولاين لشعبينا وهي السبيح الوحيد والممكن ل اوصح 
ضح السبح ووضع األسس الممكن  أف إيجاد إلىوأضاش أن فمشارك  كيري في اجاماع اار س يهدش 

فأن واشنةن ة ارل أن  إلىفا مشيرًا واإلسرالي يينل بدء االمفاوضا  المااشرع بين الف سةينيين 
وأفاد أن فمو ر اهد  كان  اةجاماعا  المخا ف  والاي يجري فيها مجرد احث ونقاش اقود ل سه ف.

ر الةرفان اةجاماع مااشرع فإن الوةيا  يفضح فاح مفاوضا  مااشرع بين رعماء الةرفين ولو  ر 
الماحدع لن ا ون معارض  لالاا ول ن يبدو أن الةرفين يير جاهر ن لهاا الخيارا مما ياة د منا 

 الةر ق لهما ل شروع في المفاوضا  المااشرعف. إعداد
ي مانو ح فالس وصدر مو ر ورارع الخارجي  األمر كي  اع يقًا ع ى لقاء نانياهو ورليس الورراء الفرنس

 الماادرع الفرنسي . اإلسرالي يوالاي رف  فيت رليس الورراء 
 25/5/2016النهار، بيروت، 

 
: مؤتمر باريس سيعقد في موعده والمستعمرات تقضم من أراضي الدولة ارئيس وزراء فرنس .58

 الفلسطينية
ي خاا  ر ارات لف سةين ا وكاة : أ د مانو ح فالس رليس الورراء الفرنسي أمس ففاأليا ف–را  هللا 

سراليح أن فرنسا ليس  مساعدع إلعادع النار في خة  أعمالها اعد ا ارا  إسراليح عقد محادرا   وا 
ف الفرنسي : فيع   1و اه فالس في اصر حا  في را  هللا وفي حديث إلااع  فأورواا مااشرع بدة منت.

سيكونون  األمر كيين أني اار س ويع مون من حر ران ف 3اإلسرالي يون أن المنامر الدولي سيعقد في 
 انت يجد الحوار مع الدوه العربي  اأي رمنف. أيضاهناا مع ور ر الخارجي  جون كيري ويع مون 

واساقبح الدكاور رامي الحمد هللا رليس الورراء فالس في را  هللا أمس حيث جدد لت الدع  الف سةيني 
 ل ماادرع الفرنسي .

حافي مشارا مع الحمد هللا: فالهدش هو إعادع اأ يد الارا  المجامع الدولي و اه فالس في منامر ص
يفر  ع يهماف اافا ا  أنيساةيع  أحدفالسه  سيا  صنعت بين الةرفين وة  أناحح الدولاينفا منكدا 

 : فع ينا كسر الجمودف.وأضاش عاما من الصراع. 70لوضع حد لنحو 
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الرمر   والاصر حا  الدب وماسي  الاي انكد صدا ات  را الماادواةرنين  األحدوكان فالس كرر 
 من الةرفين. أليفرنسا يير ماحيرع  أنالمسنولين  إل ناعا إلسراليح

صديق  أناف لإلااع واساخد  فالس اا  الةر ق  اةرنين والرهراء لدل الف سةينيينا وا د 
 ل ف سةينيينف.

فالس: فإن  وأضاش الف سةيني . األراضيي ي في و ر اةسايةان اإلسرال إلى أخرل ودعا فالس مرع 
راٍ  أالدول  الف سةيني ا مع  أراضي( اقض  من اإلسرالي ي كان الهدش الدولاينا ول ن )المساعمرا  

 لن ا ون  اب   ل حياعف. فإنهاة ام ا القدرع ع ى الاةور اسبد وجود الجدار )الفاصح اإلسرالي ي(ا 
 ي معارض  إسرالي ي  وارحياا ف سةينياا منكدا انت فمدرا اماماف وكان فالس يع   اماما انت سيه
 أنواااع فمجرد  ها  المقارب  احاى بدع  دولي كبير. أن أ دلفري الماادرع الفرنسي  ول نت 

 اةجاماع سيعقد في الرالث من حر ران المقبح يرير اآلماهف.
لن ناقد .  فإننااو فنا عن  وه الاا  إنول ن  اماما الصعوا  ال بيرعا أدراالبديحا  اله: ف إلى وأشار

 وسا ون ها  نهاي  فكرع الدول  الف سةيني ف.
وجدد فالس مو ر فرنسا من اةسايةان و اه: نحن ندين اةسايةان واسامرار اةسايةان يهدد فكرع 

رش نحن نع وألنناواةساقرار في المنةق   لألمنحح الدولاين. و اه: نعاقد أن السه  ة بد منت 
 اإلسرالي يينأن أمننا واساقرارنا ياو ر ع ى السه  في المنةق  والسه  بين  واألوروبيينالفرنسيين 

وأضاش: كح ما من شأنت أن يعرر الحوار المااشر اشكح صادا وبناء يكون في  والف سةينيين.
 اةاجا  الصحيح. 

و اه أنا لس  هنا ألع ق  سرالي ي اإلورف  فالس الاع يق ع ى الاحييرا  الاي اجري في الحكوم  
 إلعادعو اه: كح ما سمعات ينكد ضرورع أن نعمح كح ما بوسعنا  ع ى الحياع السياسي  اإلسرالي ي .

 عم ي  السه .  إةها
 وأضاش: أ دنا اصميمنا ال امح ع ى حح الصراع اإلسرالي ي الف سةيني.

 25/5/2016، األيام، رام هللا
 

 "إسرائيل"ن لوتش يدعو لمقاطعة المخرج البريطاني كي .59
جدد المخرج البر ةاني ال بير كين لواش دعوات لمقاةع  إسراليحا والا في : الجر رع + وكاة 

افااا  الدورع الراني  من مهرجان السينما الف سةيني  في اار س مساء اةرنينا واعد يو  من حصولت 
 لدولي.ع ى جالرع السعف  الاهبي  لمهرجان كان السينمالي ا
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واعد عودات من مهرجان كانا حضر المخرج البر ةاني افااا  مهرجان السينما الف سةيني  في 
اار سا حيث  اه إنت في يياد اأرير هيل  دولي  ة امارس أي س ة  وة ااحث عن إعادع الحقوا 

قاةع  ل شعد الف سةينيا فإن ع ى المدنيين أن يفع وا ما في وسعه  ألجح الاا في إشارع إلى م
 إسراليح.

وكان لواش واحدا من سامل  شخصي  رقافي  وفني  وأ اديمي  وّ ع  في فبراير/شاا  من العا  
 الماضي ع ى دعوع اةالد امقاةع  إسراليح.

 24/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مبادرات سالم في شرق عربي متصّدع .61
  ماجد كيالي

ح عج   الاسوي ا اعد الماادرع الفرنسي ا وبينما األولى فجأع اا  لدينا شات ماادرع مصر   إلعادع اشحي
ا اصر  ع ى مجّرد كه  مقاضدا عمومي ويير محّددا ما ياعار معت اسمياها ماادرعا فإن الراني  
انبن  ع ى عقد منامر دولي في اار سا اا  من الماوّ ع عقد  في الرالث من حر ران )يونيو( 

 المقبح.
كأنها محم   اشبه  اةعارا  ع ى الراني ا وهي األسبقا وهو أمر ة وفي حين أن األولى بد  و 

يمكن فهمتا أو ابر ر ا فإن الراني  بد  خجول  ويير واضح ا وة احمح الرقح الهر  لفرضهاا بدليح 
أن إسراليح سارع  إلى رفضها. و د يجدر بنا هنا اإلشارع إلى اةحافاء اإلسرالي ي بدعوع الرليس 

مع إسراليحا ااعااارها مخرجًا من الماادرع الفرنسي ا  فسه  دافئفالفاا  السيسي إل ام  المصري عبد 
حاى أن مع ق الشنون الخارجي  في  ناع الا فرع العاشرع في إسراليح نداش إياه رأل في خةاد 

 اإلسرالي ي. -السيسي اعر رًا لمو ر إسراليح عشي  عقد منامر اار س حوه الصراع الف سةيني 
ا كح ما اكرنا  رم  كرير من الاسانة  الاي يمكن ةرحها ع ى هكاا ماادرا  في ها  المرح  . فو 

مرًها ما الحاج  حقًا إلى ماادرا  الاسوي  ع مًا أن مسار العم ي  الافاوضي  الجار  ا بين 
ر  في (ا اا  لها  راا  ربع  رنا ة1993اإلسرالي يين والف سةينيينا والاي أرمر  اافاا أوس و )

( 2000يوليو  -)امور  2يضونها عديد من الخةط األخرلا من مرح: مفاوضا  كامد ديفيد 
(ا 2002) فخر ة  الةر قف(ا في عهد الرليس األميركي األسبق بيح ك يناونا ر  خة  2001وةااا )

(ا في عهد الرليس السابق جورج بوش 2007واعدها اافاا اإلةار في ما سمي مسار أنا بوليس )
ةبن( واعد الا المفاوضا  الاي أجر   إاان فارع حك  الرليس األميركي الحالي ااراا أوااما )ة )ا

 (؟2013سيما الاي بدأ  في امور 



 
 
 
 

 

 44 ص             3944 العدد:        25/5/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

رانيًاا ما الداعي إلى هكاا ماادرا  أو مفاوضا  مع وجود عديد  رارا  األم  الماحدع ومج س األمن 
 يا والاي اعالج مخا ر جواند هاا الصراع من اإلسرالي -الدولي الماع ق  االصراع الف سةيني 

منةوا المعايير الدولي ا إاا ل  يكن الهدش الفع ي اةلافاش ع ى ها  القرارا  واخفي  سقر 
 الحقوا الف سةيني  أو اجاورها؟

رالرًاا لمااا ل  ااةّرا دعوع الرليس السيسيا الاي ا ّخص  باوفير األمح ل ف سةينيين واألمان 
ا 2002الاي كان  ةرح  في القم  العربي  في بيرو   فالماادرع العربي  ل سه فينا إلى لإلسرالي ي

وا   امراا  مجرد بيان ل اكرل اسبد الص ر والرف  اإلسرالي يينا ع ى ري  أنها ااحدث عن 
 الاةبيع مقابح السه ؟

لمة ود منها ها  المرع؟ رااعًاا األه  من كح ما اقد  السناه عن من الاي يضمن أن إسراليح سانّفا ا
أو من الاي سيضحط ع يها من أجح الا؟ ر  هح المعةيا  السالدع في المنةق ا وضمنها اصّدع 
المشرا العربي )دولايًا ومجامعيًا(ا اشّكح عامح ضحط ع ى إسراليح ل مضي في عم ي  الاسوي ا أ  

فر  أجنداها ع ى االعكسا أي أنها اشّكح عامح اشجيع لها ل امّ ي من ها  العم ي  و 
 الف سةينيين؟

ليس الحر  من ةر  ها  األسل   الحّط من العم ي  الافاوضي ا ألن ا ا العم ي  وص   إلى 
الحضي ا وااا  أمرول  ع ى كيفي  الاهعد االقضاياا واحييد الحقواا والا ليس اسبد الاعّن  

الدوليا ور اء الدوه ال برلا اإلسرالي ي فحسدا إا مع هاا يناحي أن نحسد ة مااةع المجامع 
ةسيما الوةيا  الماحدعا وفوا هاين اهاف  الناا  العربيا وضمنت الناا  السياسي الف سةينيا 
الاي باه اقديما  مجاني  جّم  من دون أن يحصح ع ى شيء حقيقي من إسراليحا حاى ع ى 

ف سةينا ولو كان  منروع  مساول إااح  دول  ل ف سةينيينا في الضف  ويرعا أي في أ ح من ربع 
 من السه !

ع ى الا فإن الحر  من إرارع ها  األسل   الااكير إلى أن هاا ليس رمن الاسوي ا وأن ها  
الماادرا  اأاي لمجرد الاور  ا أو لاقةيع الو  ا أو ل عد السياسيا ة أ رر من الاا ةسيما في 

 العربي. ها  المرح  ا الاي اشهد اصّدع مجامعا  ودوه المشرا 
بيد أن ها  الحقيق  ة اعني أنت ة يمكن أن يحصح شيء ما ع ى صعيد العه   بين الف سةينيين 
واإلسرالي يينا إة أن حصوه أي شيءا ع ى هاا الصعيدا ة يمكن الاعاةي معت بوصفت جرءًا من 

 ا وبخاص  عم ي  اسوي  حقيقي ا ولو نسبيًاا إا إن الا سيكون في إةار إعادع اشكيح المنةق
 المشرا العربيا أي كجرء من الاسويا  الاي يمكن أن احصح لاحقيق نوع من اةساقرار.
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في الوا عا وكما احدرنا مرارًاا فإن إسراليح ااا  هي المسافيدا وربما المسارمرا األ بر في ما 
وهي  يحصح من احّوة  واةّورا  واضةرااا  في محيةهاا وضمن الا افّكا الدوه والمجامعا ا

ا وأنت لالا يجد ارا األمور فعرد يقا ون عرباً فالاي اشاح   ةواه السنوا  السااق  وفق منةق: 
ع ى هاا النحوا ةسانراش المنةق  وا ر س الافّكا والعةد فيهاا وهاا ما يفّسر عجر الدوه ال برل 

ر  عن الاوصح إلى إيقاش هاا الاصّدع ع ى ري  أنت اا  ينرر في الدوه األوروبي ا ّّ ّّ كما يفّس
 الا ة مااةع الوةيا  الماحدع إراء ما يحصح ل سور ين و )العرا يين(.

الفكرع هنا أن الف سةينيين يسانرفون  واه  فقط في الاحث عن اسوي  ة يمكن أن احصح البّا  في 
ها  الاروشا وفق رناه  لحقو ه  ولمصالحه ا وأنها إن حص   فهي سا ون ع ى حساد ها  

المصالحا كما ع ى حساد رني  الف سةينيين لاااه . وع ى الا فإن البديح األنسد الحقوا و 
ل ف سةينيينا في اح ها  المعةيا ا الاهاد نحو معادة  سياسي  جديدع ااأسس ع ى مراجع  
نقدي  ومسنول  لاجرباه  السياسي  وال فاحي ا وضمن الا مراجع  اجرباه  في المفاوض  واةنافاض ا 

جماعااه  السياسي ا ألن األساس االنسا  إليه  وفي الاسو  ي  والعمح المس حا وا عادع بناء كيانااه  وا 
 اليو  اا  ياع ق بو ر نر ر مجامعااه ا واساعادع اعاااره  لاااه  كشعدا اعد كح هاا الادهور.

الفكرعا أيضًاا أن إسراليح في ها  الاروشا أي في اح يياد الضحط الدولي والعربي عنهاا 
اصدع المشرا العربيا وفي اروش الاحوه نحو اليمين فيهاا مع مهحا  مجيء شخصي  مرح و 

أفيحدور ليبرمانا وهو يميني ماةرشا ومساوةن جديدا إلى ورارع الدفاعا ة ابدو معني  وة اأي 
شكح باسوي  منصف  مع الف سةينيينا وة احدودها الدنيا. وهاا أوري سافير )أحد أه  صانعي اافاا 

ا يقوه فة يوجد شر ا ل سه  في إسراليحفأوس و( ياحدث صراح  عن الاا في مقاه لت عنوانت: 
ل اسوي . فرليس الورراء يدعو  فة شر ا ف سةينياً فال اا  ال برل لحكوم  ناانياهو هي عاارع ففيت: 

  ااات فإنت الرليس عااس إلى محادرا  مااشرعا فور   واه شرو  مساق  كح يو  اقر اًا. وفي الو 
يوّسع المساوةنا  كي يمنع ع ى األر  كح إمكاني  إل ام  دول  ف سةيني ا و رقح يد اةحاهه 
بوسالح  مع عسكر   وا اصادي ا ويع ن اصو  عاه أن في وةيات لن اقو  دول  ف سةيني  أبدًا. فع ى 

ولى رلاس  ب دي  را  مااا يفار  اأبومارن أن يجري معه  مفاوضا ؟ في أ صى األحواه ع ى أن يا
هللا ... المشك   هي أن حكوم  ناانياهو يير مساعدع ألي اسوي  اقو  ع ى أساس المساواع بين 
دولاينا في اح اةعاراش الماااده والماساوي بين الحركاين الوةنياين ومفهو  أمنى إ  يمي 

ة يوجد شر ا في  برايمااي. وهي اسعى إلى رنيا كابوسي ا انةه ًا من فكر عنصرّي وخةير.
 (17/5ا فمعار رف. )فالقدس
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الفكرعا أخيرًاا أن الدوه الحربي ا وةسيما الوةيا  الماحدع األميركي ا هي الاي ااحّك  امسار الاسوي ا 
وفي كح معادة  الشرا األوسطا احك  يياد الناا  العربيا أو عجر ا أو     فاع يات. وع يت فإن 

  هي األ رر  درع ع ى الاأرير في إسراليحا بهاا الشكح أو باااا وكما هو الوةيا  الماحدع األميركي
واضح فإن ها  الدول  ة افعح شيلًا يضر امصالح إسراليح ورن اها لاااهاا حاى لو كان  ااعار  
مع  ي  الوةيا  الماحدع كدول  مواةنينا وهاا ما يفسر  بولها الشر  ع ى الف سةينيين اةعاراش 

 كدول  يهودي ا أي ع ى أساسي ديني!بإسراليح 
ا فرجح مر  فوالحاه فإن الوةيا  الماحدع اليو  ااعاةى مع منةق  المشرا العربيا بوصفها امراا  

يران واركياا وعد   ضعاش روسيا وا  ومن ااد أنها اص ح كمنةق  إلدارع الصراعا وضمنت اسانراش وا 
كح اهديدًا إلسراليح ع ى المدل المناورا إا ة إااح  وضع من اةساقرار في سور   والعراا  د يش

يران عسكر ًاا وفي  شيء يفسر هاا العروش األميركي عن الحس  أو الهمااةع إراء انخرا  روسيا وا 
 شكح مااشرا في الصراع الجاري في سور   والعراا يير الا.

سراليح لفر  أجنداها المعنى أن كح الاحركا  والموا ر الجار   اآلن احدو امراا  نافاع فري إل
ع ى الف سةينيينا وفرضها كفاعح رليسي في اإل  ي ا وكح أحاديث عن الاسوي ا أو الماادرا ا ة 
يصد في هاا اةاجا ا ة يمكن ل وةيا  الماحدع وة إلسراليح الاعامح معتا أما بخصوي السه ا 

أ ررا فما هو هاا السه  في شرا  العاده والشامحا فهاا اا  حديرًا ل اس ي  أو لاقةيع الو   ة
 عربي مافجر؟!

 25/5/2016، الحياة، لندن
 

 خطاب النكبة "نكبة" .61
 صقر أبو فخر
ُيحيي الف سةينيونا كعاداه  في كح سن ا اكرل النكا  الاي ما برح  حاضرًع في صمي  وجوده  

منا رماني  وساين وأفلداه . وفي ها  الاكرلا ُيساعاد الماضي اةر قٍ  اوحي اأن ة شيء احير 
عامًاا فيجري ال ه  ع ى اواةن العرد واةساعمار البر ةاني مع الصهيوني ا وع ى حق العودعا 

ا ا ّرر  ال  ما  اااها والعاارا  اااهاا 2016. وفي اكرل النكا  عا  1949كأننا ما رلنا في سن  
شارا ل ف سةينيينا أينما وعّم  الاكرل كح مكان ف سةينيا األمر الاي برهن ع ى الميراث الم

كانوا. و بدو هاا األمر ةبيعيًا في حال  اة اهع والاهجير والمحو. فالرد ع ى اة اهع والاهجير 
يكون االراا  ع ى حق العودعا والرّد ع ى الةمس والمحو يكون بإحياء الاا رع القر ا  واساعادع 
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سةيني  الاي ُجرف ا والاي ما عاد  موجودًع الماضي وا عادع الحياعا ولو اال  ما ا إلى القرل الف 
 اليو  إة في سجه  الس د. ل ن الا ك ت اا  مكرورًا ومساعاًداا وارداد برودات مع اوالي السنين.

أما الخةاد السياسي الف سةيني الموّجت إلى العال  فما راه هو هوا أي خةاد الضحي . وخةاد 
ا الوعي الحربيا ألن الضحي  لدل النخد الرقافي  الضحي  ولح  الما و  ة ينفعان في اخارا

والسياسي  الحربي  ليس  إة اليهود. وها  الضحي ا في المخياه الحربيا اناصر  مراين: مرع في 
ا 1967فصار لها وةنا وخّ ص  أورواا من عدء المسأل  اليهودي ا ومرع في سن   1948سن  

الحرد. وخةاد الضحي  في أي حاه سهحا ويمنح فبرهن  أنها   عٌ  ماقدمٌ  ل دفاع عن مصالح 
الضحي  شعورًا اأنها ع ى حقا وهاا أمر جّدي االاأ يدا يير أن خةاد النكا ا في اع  صور  
السياسي ا فنكا ف؛ فاحج  اةحاجاج ع ى النكا ا عاش جيح من الناس في إعاا  شعوري. فكان 

فسه  اعد  الرواج أو اةباسا  أو المر ا ول  يا  اع  القوميين العرد األوالح  د أخاوا العهد ع ى أن
حين اعابرها هنةء بداي   1958السور   في سن   –النكوه عن الا العهد إة اعد الوحدع المصر   

الةر ق نحو الاحر ر والعودع. وخةاد النكا  كانا في اع  وجوهتا مشّه ل افكير ول معرف ا 
سةينا مع أن آةش العرد اةّوعوا ل قااه في ف سةين في فالعردا احسد الخةاد اليوميا ااعوا ف 

ا واساشهد منه  ملا . واع  العردا كما هو معروشا ااع آةش الدونما  من األر  1948سن  
الف سةيني ا وهاا صحيحا ل ن ف سةينيين كرير ن ااعوا أرضًا كالا. والعرد ه  الاين خدعوا 

 سةين مو اًاا وسنعيدك  إلى ديارك  في ما اعدفا وابين أن الف سةينيينا حين  الوا له  فأخرجوا من ف
 هاا ال ه  كان شالعً  صد ها الف سةينيون آناااا وما راه اعضه  يصّد ها حاى اليو .

الاا رع الموشوم  ااألل ا ع ى أهمياها في صنع الجماع  الف سةيني ا ة افيد وحدها في الاحّرر 
احفيري ل نهض  والاقّد ا ولمقاوم  الا  ا ول نضاه من أجح  الوةنيا ألن الاحّرر الوةني مشروع

العدال . ومن المحاه أن يصح مشروع الاحّرر الوةني إلى خواايمت اسه  العالدين من أفحانساان أو 
 البوسن ا أو ع ى أيدي الااهبين إلى العراا وسور  .

الشاا  واةنكسار وفقدان األر ا  ول مفار  ا فإن الف سةينيين امّكنوا اعد النكا ا وع ى الري  من
من بناء منسساٍ  سياسيٍ  كان لها شأن مه  جدًا في المرح   الوةني  الهحق ا مرح حرك  القوميين 

(. ف مااا امّكن 1959( ر  اةاحاد العا  لة ا  ف سةين )1957( وحرك  فاح )1956العرد )
سكر    بح نحو ساين عامًاا وة الف سةينيونا إاًاا من اأسيس مناماٍ  سياسيٍ  وفصالح ع

يساةيعون اليو  اأسيس ااحاد شعبي واحدا يحا ي اجرب  اةاحاد العا  لة ا  ف سةينا أو اةاحاد 
العا  ل  ااد والصحافيين الف سةينيين؟ ربما ألن األهواه الاي احّدا االف سةينيين من كح صوٍدا 
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ار يعًا واقةيعًا ع ى حد  وه الشاعر إبراهي   جع اه  يانارعون حاى ع ى البدهيا ا فصار  أحواله 
 بن أده : 

 نر ّدع دنيانا بامر ق ديننا/ فه ديننا ياقى وة ما نر ّدعُ 
 25/5/2016، العربي الجديد، لندن

 
 والسيسي يسكت! .62

 سمدار بيري 
سي السه  الاي كشر النقاد عنها الرليس السي إلحياءر ما  ياسيا عالميا: فالحم    أمامك سج وا 

آخر( دفن  حمار. حاولوا أن افكروا ما الاي  إشعاراناه )حاى  أنساع   بح  24صمد  ا ح من 
نانياهو في الس  . اهد ليشاري بوجي وا اشر انه   أسقةتمر في رأس الرليس المصري اعد أن 

 اات.ي فوا لت ليبرمان. السيسيا ليس االضاط شاع بر ل ا اهح إا ا اشر اأنه   اموا لت امناورع حي
ول ن القص  ل  انات. رج السيسي  دمت ول  يح ق الااد. نحن ة نعرش ما الاي وعد ات نانياهو 

عن عرالت ع ى مصيا  الةالرع المخافي . نحن ة  لإلعراد األسبوععندما هاار السيسي في نهاي  
دب وماسي . أن العراء نقح االقنوا  ال أ ا اإلةهانعرش حاى إاا كان  مكالم  هاافي  كها  ع ى 

نانياهو عين ف: فاألهرا فول ننا يمكننا أن نهحظ شدع الحضد في العنوان ال بير الاي صدر في 
 .فإسراليحالماةرش ليبرمان ور ر الدفاع في 

 اإلراا ليس صدف  أن المساشار ن والمح  ين صاماون. مصر اع ن عن و   مساقةع وواجد 
 إاافان االاهديد اقصر سد أسوان واالقوه انت مرااط ليبر يناقح إلى ليبرمان. في الاا رع المصر   ي

 .فا ف ياهد إلى الجحي إسراليحكان رليسه  )ماارا( ة ير د أن يرور 
الماضي دشن مشروع كهرباء  األربعاءوهي هي  ص  ة نعرفها خ ر كواليس ماادرع السيسي. يو  

اخرج منت الاشرل. فقد ج س في مكان ناء  إيجابيا. وعن  صد اخااروا حدرا أسيو ضخ  في 
لمشح ي  فااةنةهافوعبر الميكروفون الاي حم ت أمر  األوهالسيسي في مناصر الصر 

المولدا . وعندما اناه  الجول  بين المحةا  الجديدع الساع  أع ن مدير الحدث عن عرش النشيد 
خة  السه  ع ى  فأو ع فشيء ما آخر يع نتفالمصري. وعندها أخا السيسي حق ال ه  إا لديت 

 .مفاجئنحو 
اسرع  بيان اأييد جارش. واحد ل   اإلسرالي يحسد اةافا ا  الاي اقرر  مساقاا يصدر الجاند 

يشاات اان أحدا ما سينره الوعاء عن النار في صالح حا  اةاةا ساخن . واةاير  الشالعا  عن 
 .منامر سه  ياجاور فرنسا إلعدادسفر نانياهو وهراسوه إلى مصر 
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اال  يامكنوا من اةناعاشا  ا فااي ااي ل مفاوضا فبهراسوه يةيرا يع ون ينحى وليبرمان يعين.  وا 
نحن معاادون ع ى المفاجآ  من جاند فيقوه لي دب وماسي مصري  دي  وكبير جدا في القاهرعا 

الرق   . هاا الدب وماسيا الاي يسجح مسافا  ةو    في أرما فبيبيا ول ن ها  المرع ضربنا اشدع
الاا ونا وع ى  أما. األحداثلاناوه  اإلةهاا هو الوحيد الاي يبدي اةساعداد ع ى إسراليحمع 

 رأسه  السيسيا فقد فقدوا صواه .
كي يصفوا المناورع الاي  ا  بها نانياهو ل سيسي. الخاروا  فالرماافو  فالخاروا فوه  يارددون بين 
عااد  إلحداثإلى القس  السف ي من الجسد  دخالتإكعود د يق وحادا يا   أيضامعروش عندنا 

ا قينا من نانياهو خارو ا )ةرد هراسوه( فا اال هج  المصر   فهي مناورع نان . فالرمااف أمارهيد. 
ا الاين ااااهون اان أنا فا يب حني الدب وماسي المصري ال بير. ف(األحمر)ليبرمان ت الع    فرماافوكاا 
ا واقسمون اانك  ار دون السه ا ما الاي  دمامو  األوسطالوحيدع في الشرا هي الديمقراةي   إسراليح
 .فلحا  افكير في السه ؟ اإلةهاما عندك  كرس ع ى  أحدلنا؟ هح 

عن العناو ن الرليس . وة  اإلسرالي يمصيا  الةالرع المصر   دحر  في ها  ال حا  الموضوع 
في  لألجهرعكير اصقوا لت ع ى الخدين. ول ن  ال اميرا  و روي  أما حاج  ةن يقر السيسي 

ا الاي اجاور سيناءا األمنيمشك   جديدع: الاعاون اةساخااري ت اةساراايجي ت  اآلنالقاهرع اوجد 
 في يد ور ر الدفاع الجديد. اآلنسيقع 

لصعد اعد يدا عندما سيدخح ليبرمان إلى ال ر اا سيبدأ لرني  ما ل  يرا  في مناصات السااق . من ا
الاصديق ت ول ن كح شيء يمكن أن يادحرج عندنا ت اأن أحدا ماا حاى ليبرمانا سيضرد الانسيق 

مع مصر. ها  هي ال ررع النادرع لصحراء العه ا . المجنون وحد  عدي  المسنولي  سيصر  األمني
 احييرا  خةيرع حين يكون الااد ة يراه مفاوحا. إحداثع ى 

 24/5/2016يديعوت 
 25/5/2016، لعربي، لندنالقدس ا

 
 إيران -نحو استراتيجية شاملة لمواجهة محور األسد .63

  عاموس يدلين
في لبنانا  فحرد هللافالمحور الراديكالي الاي اقود  إيرانا والاي يمر عبر سور   األسد وصوًة إلى  

يدًا الاي اواجهت و ابنى هدفًا اساراايجيًا هو القضاء ع ى إسراليحا هو الاهديد الم موس واألشد احد
دول  إسراليح اليو . واشكح القدرا  العسكر   الحالي  لهاا المحورا والقدرا  اإلضافي  الاي من 
الماو ع أن يكاسبهاا الموارد الصناعي  والع مي  ال امن  لقوع إ  يمي . كما أن اعّرر  وع هاا المحور 
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اإلجراءا  الهرم  لمنع هاا الاةور  في مواجه  خصومت في سور    د أوضح منخرًا أنت يجد ااخاا
ح أن يا  الا االانسيق مع دوه أساسي  في المنةق  ومع  ول عامى  اةساراايجي اإلشكاليا ويفض 

 عالمي .
ة يقح خةورعا و جد الاعامح  فالدول  اإلسهمي فيجاده الاع   الًه إن الاهديد الاي يمر ت اناي  

ا الاي نو ش في إسراليح ع ى مدل فالدول  اإلسهمي فديد معت بداي . واالفعحا فإن خةورع اه
العامين المنصرمينا يجد أّة اا  اةساهان  ات. ومع الاا فإن الاصدي لها  المسأل  ة يناحي لت 

 -دمشق  -احداد  -أن يمنع إسراليح من أن اتولي أفض ي  اساراايجي  واضح  لاحتدي محتور ةهران 
ع أميركي  وروسي ا واصرش النار عن ادخح إسراليحا حشد المجامع بيرو . ومع الاا اح   ياد

ونجح حاى اآلن في و ر اقدمها واق يي  فالدول  اإلسهمي فالدولي جهود  ل اعامح مع ااهرع 
يجااد اع  السن  في سور   ما دا   فالدول  اإلسهمي فمنةق  سيةراها. ع ى الري  من أن اناي  

امح جدًا أن اضعر نهاي  ناا  كهااا وبرور بديح سني معاده كريرًا األسد في الس ة ا فمن المح
. بح أ ررا انكد اقار ر حدير  الشكوا في شأن اعاون  ال  بين ناا  فالدول  اإلسهمي فمن جاابي  
ا واعرر فرضي  أن هاين الفر قين الماةرفين لهما مص ح  مشارك  في فالدول  اإلسهمي فاألسد و

لحاء أي  بديح معادها مما يساعد في المحافا  ع ى اقالهما. أما إسراليحا من جه  إضعاش وا 
ُأخرلا فهي عم يًا اقر وحيدع في مواجه  المحور الراديكالي المن د إليران وة يسعها اةعاماد إّة 
ع ى نفسها. ولهاا السبد ع يها أن اعةي األولوي  لمواجه  اعر ر المحور الاي يا قى دعمًا روسيًا. 

ارل القوه إن خةر جمهور   إيران اإلسهمي  )وح فالها( ع ى إسراليح هو أ بر أضعافًا و ص
 . فالدول  اإلسهمي فمضاعف  من خةر 

كي ا ّر إسراليح عن الو وش ع ى السياجا ع يها أن اصوه اساراايجيا ماعددع المساويا . وأحد 
إاا لر  األمرا مع العال  السنيا واأله  الشرو  األساسي  لالا يامرح في إنشاء احالر إ  يميا سّري 

من كح شيء مع العربي  السعودي  ودوه الخ يج واركيا واألردن ومصر. فالدوه السني  الااررع في 
منةق  الشرا األوسط اجمعها بإسراليح مصالح ماداخ  ا وهي اسعى لاحقيق أهداش مامار  : 

لسبدا يجد حشد جهودها لدع  مسارا  واإلةاح  ااألسد. ولهاا ا فحرد هللافإضعاش إيران و
أساسي  اهدش إلى احقيق ها  األهداش. وع يها انفيا كح الا االشرا   مع الوةيا  الماحدعا وربما 
أيضًا من خهه افاهما  هادل  مع روسيا الايا خهفًا إليرانا ة انار إلى األسد ع ى أنت مكون 

 ضروري في ناا  سوري مساقب ي.
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اط الرئيسية لوضع استراتيجية شاملة لمناهضة األسد ونظامه وإلضعاف المحور وفيما يلي النق
 الراديكالي:

يجد إةها عم ي  سياسي  و انوني  ضد الجرال  الاي ارا بها ناا  األسد والاي من شأنها  أواًل،
ح المساعدع في محاسبات ع ى دور  في القاح الجماعي واساخدامت أس ح  كيماوي . واساةيع إسرالي

 فحرد هللافالمساعدع في ال شر عن معا  المع وما  الماع ق  اأعماه القاح الاي ارا بها األسد و
 في سور   وااساخدا  أس ح  كيماوي .

يجد إةها حوار مع الوةيا  الماحدع اشأن صوه اساراايجيا إراح  كح من ناا  األسد  ثانيًا،
وبالا  –من سور  . و جد أن اشار  إسراليح  فمي الدول  اإلسهفو فحرد هللافوالقوا  اإليراني  و

األمر  -اصاح جرءًا من المعسكر الاي يض  العربي  السعودي  واركيا )ح يفاي الوةيا  الماحدع( 
.... وفي الو   اااتا من الضروري الاحث عن ةرا فالدول  اإلسهمي فالاالي: إراح  األسد أوًةا ر  

  المعادل ا وضمن الا ارو د أوللا الاين برهنوا عن  دراه  إضافي  لاعر ر مجموعا  المعارض
 ع ى محارب  ناا  األسد اكميا  أ بر من األس ح  الماةورع.

يناحي إلسراليح أن ارب  أن لديها هي أيضًا خةوةًا حمرا وماادئ أخه ي . وها  العناصر  ثالثًا،
حدودع هادف  إلى نقح رسال  يجد أن انخا اعين اةعااار لدل درس انفيا عم يا  عسكر   م

نقاا أروا  اشر  ا مرح اوجيت ضربا  إلى مروحيا  عسكر   سور   ا قي براميح مافجرع  أخه ي  وا 
فوا مناةق آه   اكراف . ويمكن انفيا عم يا  عسكر   كها  من خهه اساخدا   درا  مواجه  من 

احقيق افوا جويا أو اةصةدا  مساف  آمن ا وة ااة د الدخوه في حم   جوي  واسع  النةاا ل
 االقوا  الروسي  في سور  . 

امواراع الاا واشكح ة ياعار  مع ضربا  ضد عناصر في ناا  األسد ماورة  في إلحاا  رابعًا،
في  فالدول  اإلسهمي فاألال امدنيين أبر اءا اساةيع إسراليح أن اواجت الاهديد الاي يمر ت اناي  

. ومن شأن خةوع كها  أن ارب  أن النضاه فلواء شهداء اليرموافاند جنوبي هضا  الجوةن من ج
. ومن المه  أيضًا مواص   فالدول  اإلسهمي فضد األسد يمكن أن يسير جناًا إلى جند مع محارب  

اقدي  مع وما  اساخاارااي  وأشكاه ُأخرل من المساعدع إلى الاحالفا  الاي اقااح الجماعا  
 . فالدول  اإلسهمي فرأسها  الجهادي  السني  وع ى

ع ى إسراليحا بدع  إ  يمي ودوليا أن اشجع اساقرارًا لاروش إنساني  في جنود سور    خامسًا،
ع ى ةوه الحدود مع إسراليح واألردن. و جد أن اشمح الجهود الرامي  إلى اساقرار الوضع في ها  

لعام   في المنةق  لضمان مهءماها ل قيا  المنةق  أيضًا ]اعر ر[ ا ّير  درا   وا  األم  الماحدع ا
 بها  المهم ....
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الاوصح إلى عقد افاهما  ماين  مع روسيا من أجح دفع ها  الجهود  دمًا مع المحافا   سادسًا،
ع ى المصالح الروسي  في شماه سور  . ومن المه  الاشاور مع موسكو اشأن اسابداه ناا  األسد 

 وجهًا نحو إيران.بناا  أ رر اوجهًا نحو وأ ح ا
يران في  فحرد هللافيجد باه جهود لاشجيع ودع ا اقدر اإلمكانا إجراءا  عربي  ضد  سابعًا، وا 

 المحافح اإل  يمي  والدولي .
بدأ  عم ي  إعادع اشكيح منةق  الشرا األوسط  بح أ رر من خمس  أعوا ا وة يراه حاليًا من 

اةفارا  أن األةراش الماورة  في النراعا  في  المساحيح الانبن بخواايمها. ومع الاا يمكن
المنةق  اصورع عام ا وفي سور   اصورع خاص ا اسعى لح وه من خهه محاول  إعادع اشكيح 
عه ا  القوع بينها وبين هيك يا  الدول  في المنةق . وع ى ها  الخ في ا إن إلسراليح مص ح  

اين ال اين سااعرر  واهما ضمن إةار ناا  جديد أساسي  في ضمان أة ا ون إيران وحرد هللا القو 
في منةق  الشرا األوسط. وعندما ساا  اإلةاح  ااألسد في نهاي  المةاشا من المه  أن يعرش 
العال  العربي واإلسهمي أن إسراليح و ف  إلى جاند الةرش المحق في الصراعا وعم   اشكح 

 صحيح من مناور أخه ي واساراايجي ع ى حد سواء.
 "مباط عال"عن 
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