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 مسـؤولية انهيـار الفلسـطينية السـلطة ويحّمـل انديك يندد باالستيطان خشية على "يهودية إسرائيل" .0

 المفاوضات
وصفته صحيفة "هآرتس" بأنه "حاد ولم يسبق له مثيل"، ندد المبعوث األمريكي مارتن انديك،  فيما

يوم أمس الخميس، بالبناء االستيطاني في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن البناء سبب ضررا فادحا 
 ".للمفاوضات السياسية، بيد أنه شدد على أن ذلك يمس بشكل خطير بفكرة "إسرائيل كدولة يهودية
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وقال انديك إن مناقصات البناء واإلعالن عن مشاريع بناء استيطاني جديد أحدثت تخريبا في 
 محادثات السالم، وأن ذلك كان بشكل متعمد من قبل داعمي االستيطان.

وفي كلمته في معهد واشنطن للشرق األوسط، قال انديك إن استمرار البناء المنفلت العقال في الضفة 
وقال أيضا إن البناء ال يزعزع ثقة  ائيل إلى "واقع ثنائي القومية ال رجعة عنه".الغربية يدفع إسر 

نما يضر بما وصفه "المستقبل اليهودي إلسرائيل".  الفلسطينيين بهدف المفاوضات بحسب، وا 
وأضاف أنه إذا تواصل هذا الوضع فإنه سيمس بشكل خطير بفكرة "إسرائيل كدولة يهودية، وسيكون 

 عاد تاريخية".ذلك مأساة بأب
في المقابل، حمل انديك المسؤولية عن انهيار "محادثات السالم" للسلطة الفلسطينية، حيث أدان قرار 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس االنضمام إلى جملة منظمات دولية، وأعلن عن توقيع اتفاق 

شهور المفاوضات  وفي حديثه عن االستيطان، قال انديك إنه خالل مصالحة مع حركة حماس.
وحدة سكنية،  0000وحدة سكنية، وأعلن عن التخطيط لبناء  4000التسعة نشرت مناقصات لبناء 

 غالبيتها في مناطق من المفترض أال تكون تحت السيطرة اإلسرائيلية.
وبحسبه فإن مشاريع البناء االستيطاني قد أحدثت تآكال في المفاوضات، ودعت رئيس السلطة 

لى ما أسماه بـ"االنغالق". وأضاف أنه لهذا السبب يعمل وزير الخارجية جون كيري على الفلسطينية إ
الدفع باتجاه تحديد الحدود ووضع ترتيبات أمنية بشكل مواز إلغالق باقي القضايا المختلف عليها، 

 وذلك حتى يكون "لكل طرف مطلق الحرية في البناء في دولته". على حد تعبيره.
يك تصريحات رئيس الطاقم الفلسطيني المفاوض صائب عريقات بشأن تخطيط وفي حين أدان اند

إسرائيل لتصفية محمود عباس، أدان أيضا البيانات التي وصفها بـ"الكاذبة والمهينة" لجهات إسرائيلية 
 والتي تدعي أن أبا مازن وافق على البناء االستيطاني في الضفة الغربية مقابل إطالق سراح أسرى.

ا إنه يمكن حل قضية "االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية" بشكل مواز لحل باقي القضايا وقال أيض
 في المفاوضات.

9/5/4102، 28عرب   
 

طالق سراح األسرىعباس .2  : ال مفاوضات إال بوقف االستيطان وا 
الرئيس محمود  أن ،رام هللامن  8/5/4102، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 
، جدد مساء أمس التأكيد على مسؤولية إسرائيل عن تعثر عملية السالم؛ بسبب عدم التزامها عباس

 بإطالق سراح الفوج الرابع من األسرى القدامى، وعدم التزامها بوقف االستيطان.
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في مقابلة أجرتها قناة عودة لمناسبة انطالقتها وبثها كل من تلفزيون فلسطين وقناتي  عباسوحث 
" و"معا"، األشقاء العرب على االلتزام بتوفير شبكة األمان المالي للسلطة الوطنية في وجه "الفلسطينية

 الضغوطات اإلسرائيلية.
وحول المطلوب عمله للعودة للمفاوضات، أوضح الرئيس أنه في مقدمة ذلك التزام إسرائيل بإطالق 

أشهر، في  9ضات لمدة سراح الدفعة الرابعة من قدامى األسرى، مضيفا: ثم نذهب إلى المفاو 
األشهر الثالثة األولى نركز على الخارطة والحدود، وأثناء هذا التركيز، وهذه األشهر الثالثة تتوقف 

 اسرائيل عن النشاط االستيطاني بشكل كامل.
وجود مردود واضح للجهد الفلسطيني السياسي والدبلوماسي، مضيفا: ال بد أن نستمر في  عباسوأكد 

ة الواقعية العقالنية التي ال تعطي اآلخرين أي مأخذ علينا لمزيد من الكسب الدولي، سياستنا الحالي
أنت عندما تكسب أوروبا، ثم بعد مرور وقت تكسب أميركا وتكسب أصواتا داخل اسرائيل أتصور أن 

 الوضع سيتغير وسيصبح مثل جنوب افريقيا في يوم من األيام.
ت والمعاهدات الدولية، موضحا أن سير إسرائيل في وشدد على حق فلسطين باالنضمام للمنظما

 فرض عقوبات على السلطة الوطنية يدفع باتجاه انضمام فلسطين لمزيد من المنظمات الدولية.
عن سعادته إلعالن كاردينال لبنان عن نيته زيارة القدس قريبا، وقال: هذا موقف شجاع  عباسوعبر 

تبر فتحا مهما لمجمل العالقات ومجمل الرؤية لقضية من رجل شجاع ورجل جريء، وهذه الزيارة تع
القدس وفلسطين، وهذا يعني أن المسيحيين والمسلمين سيأتون إلى فلسطين وسيكون وضعنا مختلفا 

 تماما.
التأكيد على أهمية التحرك الفلسطيني على الصعيد الدولي، مضيفا: نحن لم نتقدم بأي  عباسوجدد 

وما حصلنا عليه في األمم المتحدة هو أن األرض الفلسطينية، أرض طلب خارج إطار المتفق عليه، 
 دولة محتلة وعاصمتها القدس.

وتابع "إسرائيل ألول مرة تواجه حقيقة أن هذه األرض ليست لهم وليست متنازع عليها، فهذه أرض 
 ".2991للشعب الفلسطيني ليبني عليها دولته على حدود 

رئاسي المصري المشير عبد الفتاح السيسي الذي ربط فيه على تصريحات المرشح ال عباس وأثنى
بين زيارته إلسرائيل وقيام الدولة الفلسطينية، مضيفا: هذا قول حكيم، وهو كالم في موقعه وفي 

 مكانه.
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وردا على سؤال حول إمكانية تمكن الحكومة التي تشكل بموجب اتفاق المصالحة من إنجاز مهمات 
من وتوحيد المؤسسات، ذكر الرئيس أن حل هذه االمور تقوم به صعبة مثل معالجة موضوع األ

 حسنت النوايا يمكن تذليل الصعوبات القائمة. إذاالحكومة التي ستتبع االنتخابات، مشددا على أنه 
وذكر أن مصر هي المسؤولة منذ البداية عن المصالحة، مضيفا: المصريون يدعمون المصالحة 

ن شاء هللا بعد االنتخابات عندهم قريبا الوضع سيتغير وتتثبت ويسيرون بها ولن يتخلوا عن دو  رهم وا 
 األمور.

عباس، استقبل في مقر الرئاسة بمدينة ، أن رام هللامن  8/5/4102وكالة معا االخبارية،وأضافت 
 رام هللا اليوم الخميس، مستشارة األمن القومي األميركي سوزان رايس والوفد المرافق.

ي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بأنه جرى خالل اللقاء بحث ما آلت اليه عملية وصرح الناطق الرسم
السالم والقرار اإلسرائيلي القاضي بتعليقات المفاوضات، وأكد الرئيس على ضرورة إطالق سراح 

 األسرى ما قبل اتفاق أوسلو حسب االتفاق.
استئناف المفاوضات، وأكد الرئيس وقال: طرحت المستشارة األمريكية استفسارات عدة تتعلق بكيفية 

أن االستيطان غير شرعي ويجب وقفه، مكررا التزام الجانب الفلسطيني بعملية سالم جادة تقود إلى 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود   م.2991إنهاء االحتالل وا 

أن مصلحة الشعب الفلسطيني تهدف إلى توحيد  وأشار أبو ردينة إلى أن الرئيس أكد للمستشارة رايس
األرض والشعب من خالل تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط تعد 

 النتخابات حرة ونزيهة.
 
 0991عباس عقد سلسلة لقاءات مع بيريز وبحثا في مشروع حل الدولتين على حدود  عريقات: .3

 50المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، أمام أعلن كبير : محمد يونس –رام هللا 
خياران: إما أن نعيش في »شخصية إسرائيلية في رام هللا أمس، انه أمام الفلسطينيين واإلسرائيليين 

ما أن نعيش في دولة واحدة ونحصل على حقوق  2991دولتين بأمن وسالم على حدود العام  وا 
ش في نظام فصل عنصري أسوأ من نظام الفصل العنصري من دون ذلك سنعي»وتابع: «. متكافئة

 «.البائد في جنوب أفريقيا
وكشف عريقات أمام الشخصيات اإلسرائيلية، وجلهم من النشطاء في المجموعة الناطقة بالروسية في 
المجتمع اإلسرائيلي، عن محادثة شخصية قّضت مضاجع رئيس الوزراء اإلسرائيلي الراحل أرييل 

أمام الشخصيات التي استضافتها لجنة التواصل  "الحياة"عقب االجتماع لـ عريقاتشارون. وكشف 
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مع المجتمع اإلسرائيلي في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام هللا أمس أن الرئيس محمود 
عباس والرئيس اإلسرائيلي الحالي شمعون بيريز عقدا سلسلة لقاءات في لندن وبعض المدن 

، وأنهما بحثا بعمق في حل الدولتين على حدود 1022اصمة األردنية في عام األوروبية وفي الع
. وأضاف عريقات إن اللقاءات انتهت عندما رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 2991عام 

في إحدى المرات استضافنا األردن، وذهب الرئيس عباس إلى عمان »نتانياهو نتائجها. وتابع: 
 «.هناك قدوم بيريز، لكن مكتبه اتصل بي وقال إن نتانياهو يمنعه من القدوموسافرت معه. وانتظرنا 

وتلقى عريقات أسئلة قوية من النشطاء اإلسرائيليين حول الفصل العنصري وما سماه أحدهم 
ستلتزم بعد المصالحة « حماس»وغيرها. ورد عريقات بأن حركة « حماس»الالسامية في حركة 
 باالتفاقات الفلسطينية.

 9/5/4102حياة، لندن، ال
 

 رام هللا تمنع توزيع صحيفة "فلسطين"في حكومة ال .4
منعت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية توزيع صحيفة "فلسطين" اليومية بعد توافق فلسطيني 
بين حركتي فتح وحماس على استئناف الصحف الفلسطينية الصادة من غزة والضفة توزيع أعدادها 

 .1001الفلسطينية، بعد منع دام منذ بدء االنقسام الفلسطيني عام في عموم األراضي 
قد أبلغ رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية بالموافقة  البرغوثيوكان النائب مصطفى 

على توزيع صحيفتي فلسطين اليومية والرسالة األسبوعية في الضفة الغربية بعد يوم من توزيع 
زة، وعودة توزيع صحيفتي الحياة الجديدة واأليام في قطاع غزة اليوم صحيفة القدس في قطاع غ

 الخميس.
وقال إياد القرا مدير عام صحيفة فلسطين في تغريدة على فيسبوك " تم التواصل مع مطبعة األيام 
التجهيز للطباعة وتم تجهيز ما يلزم للتوزيع في كافة المحافظات، لكن وزارة اإلعالم رفضت منح 

وأضاف "تم التواصل مع كافة الجهات الرسمية والتي تهربت من  قرارًا نهائيًا بالطباعة".المطبعة 
 األمر ولم تعطي أسباب واضحة إلنهاء الحظر".

واعتبر القرا، قرار عدم توزيع الصحيفة "يدلل بوضوح على أن وزارة االعالم واألجهزة األمنية في 
ي القرارات واالتفاقات المتعلقة"، داعيًا لجنة الحريات الضفة الغربية تمارس دورًا سلبيًا في التعاط

 للتدخل إلنهاء هذه المشكلة.
 8/5/4102، فلسطين أون الين
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 يد مصر حتى النهاية ولن ينتقل للدوحة فيبركات الفرا: ملف المصالحة سيظل  .5

، إن مصر القاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية فيقال بركات الفرا، سفير فلسطين 
تصريحات خاصة، أن  في، «الفرا»ستظل مشرفة على ملف المصالحة الفلسطينية إلى النهاية. ونفى 

 السياسي، مع خالد مشعل، رئيس المكتب «مازن أبو»محمود عباس  الفلسطينييكون لقاء الرئيس 
الحة من ، يعنى نقل ملف المصالماضيالدوحة، االثنين  في، «حماس»لحركة المقاومة اإلسالمية 

 يد مصر إلى قطر.
 9/5/4102المصري اليوم، القاهرة، 

 
 بمشاركة حماس والجهاد : لجنة الدستور قريباً الفلسطيني الوطنيالمجلس  .6

سليم الزعنون، اليوم الخميس، "إنه سيدعو لجنة  الفلسطيني الوطنيقال رئيس المجلس : عمان
، بهدف االنتهاء اإلسالميماس( والجهاد )ح حركتيأقرب وقت ممكن بمشاركة  فيالدستور لالنعقاد 

 من صياغة دستور دولة فلسطين".
ووفقا لبيان صادر عن المجلس الذى يتخذ من عمان مقرا له.. أكد الزعنون خالل اجتماع أعضاء 
المجلس على ضرورة تطوير وتفعيل منظمة التحرير بإعادة انتخاب وتشكيل المجلس وانتخاب لجنة 

 جديدين، قائال "نحن بأمس الحاجة لضخ دماء جديدة يمثل فيها جيل الشباب".تنفيذية ومكتب رئاسة 
وأبرز  المركزيعمان بصورة نتائج اجتماع المجلس  فيالمتواجدين  الوطنيووضع الزعنون أعضاء 

اتخذها، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ تلك القرارات وخاصة المصالحة الوطنية،  التيالقرارات 
بنيامين نتنياهو وطرحه قانون ما يسمى بيهودية  اإلسرائيلير دعوة رئيس الوزراء الفتا إلى مخاط
 دولة إسرائيل.

وجدد رئيس المجلس رفضه لهذا الطرح نظرا لما يمثله من تهديد على الهوية والوجود والتاريخ وحق 
حام للمسجد العودة الفلسطيني.. فيما أدان ما تمارسه سلطات االحتالل من عمليات اإلغالق واالقت

األقصى بحجة احتفالها بما يسمى بعيد استقاللها وتأسيسها على أنقاض النكبة وتشريد أبناء الشعب 
 .الفلسطيني

 1/5/4102، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ارتفاع حاالت التعذيب في السجون الفلسطينية: الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان .7
لهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان أنها سجلت ارتفاعًا في شكاوى التعذيب في السجون أعلنت ا: رام هللا

 .1022الفلسطينية في عام 
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي الذي أعلنته في مؤتمر صحافي في رام هللا أمس أنها تلقت خالل 

ون والتهديد أثناء شكوى في الضفة الغربية وقطاع غزة حول التعذيب في السج 491العام الماضي 
 شكوى. 194التوقيف علمًا بأن عدد الشكاوى المماثلة التي تلقتها في العام السابق بلغت 

وقالت رندة سنيورة مديرة الهيئة إن على السلطة الفلسطينية االلتزام بقواعد االتفاقات الدولية التي 
 وقعت عليها أخيرًا ومنها اتفاقية تحظر التعذيب.

مد حرب، مفوض الهيئة، إنه قدم نسخة من التقرير إلى الرئيس محمود عباس، وأنه وقال الدكتور أح
أبلغه بحاجة السلطة الفلسطينية إلى االلتزام بنصوص ومتطلبات االتفاقات الدولية التي وقعت عليها 

 السلطة أخيرًا.
منها في  29حكمًا باإلعدام صدرت في األراضي الفلسطينية العام الماضي  21وقال التقرير إن 

 قطاع غزة وواحد في الضفة الغربية.
شكوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم. وأضافت إن السلطة الفلسطينية  212وقالت الهيئة إنها تلقت 

 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة واصلت االعتداء على حق التجمع السلمي.
داءات على الحرية الشخصية للصحافيين وقال التقرير إن العام الماضي شهد أيضًا العديد من االعت

الفلسطينيين التي تمثلت في اعتقال ومالحقة الصحافيين ومنع التغطية واالستدعاء وممارسة 
 الضغوط.

 9/5/4102الحياة، لندن، 
 
 سنوات ثالث معدة منذ المرشحة لحكومة التوافقاألسماء : أبو مرزوق .8

 أبــوب السياسـي لحركــة حمـاس الــدكتور موسـى عضـو المكتــ: قــال حـاوره فــادي الحسـني -الرسـالة نــت
يقلقوا لحرصـهم علـى انجـاز المصـالحة وهـذا  أن"من حق الناس ، "الرسالة نت" في حوار معمرزوق، 

من مرة جرى الحديث عن المصـالحة ثـم بعـد ذلـك انهـار االتفـاق سـريعا،  أكثرالحذر مشروع ألنه في 
فـي القـاهرة، مـن حـق النـاس أن يحجمـوا عـن  سـيةاألساخصوصا بعد اتفاقيـة مكـة وصـنعاء واالتفاقيـة 

 الفرح خوفا من تكرار ما حدث".
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(، أســابيع 5-4مــرزوق عــن اعتقــاده بــأن المــدة المســتغرقة فــي تشــكيل الحكومــة وهــي مــن ) أبــووعبــر 
ســراح  إطــالقباتجــاه  -أثنــاء تشــكيل الحكومــة-ليسـت بالمــدة الطويلــة، مؤكــدا أن حركتــه تحــاول الـدفع 

عـادةالخلفية األمنيـة المعتقلين على  رجـاعتوزيـع الصـحف  وا  بعـض الممتلكـات الخاصـة بحركـة فـتح  وا 
في الضفة الغربية تعيد دراسـة كـل الملفـات المتعلقـة  األمنية األجهزةفي قطاع غزة، فيما ألمح إلى أن 

 بالمعتقلين السياسيين إلطالق سراحهم والسماح لصحف غزة بالتوزيع هناك.
يع مصــطفى البرغــوثي بصــفته عضــوا فــي لجنــة الحريــات، الســماح بعــودة وقــال "مــن المفتــرض أن يــذ

توزيـــع الصـــحف"، متوقعـــا بـــأن يقـــدم الـــرئيس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس بعـــد عودتـــه مـــن قطـــر علـــى 
 خطوات وصفها بـ"االيجابية" باتجاه المصالحة.

القـادم  األسـبوعة كما أكد أن وفد حركة فـتح بقيـادة عـزام األحمـد مـن المتوقـع أن يـزور قطـاع غـزة بدايـ
 لبحث تشكيل الحكومة، مشددا على أهمية أن تبعث هذه المبشرات األمل في نفوس الفلسطينيين.

على ذكر اسم أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، الذي جرى تداول اسمه كوزير للداخليـة 
نيـــة اســـتعراض فـــي حكومـــة الوفـــاق الـــوطني، ســـألنا أبـــو مـــرزوق عـــن مـــدى صـــحة األمـــر، وعـــن إمكا

المرشحة من حماس لتـولي مناصـب وزاريـة فـي الحكومـة المزمـع تشـكيلها، فأجـاب "هـذا لـيس  األسماء
عبارة عن توقعات، وهذا ليس معناه اعتراضنا على فالن أو عـالن،  أسماءصحيحا، كل ما طرح من 

 ولكن الخبر نفسه ليس صحيحا".
ــــث: مــــاذا عــــن طبيعــــة الشخصــــي ــــة بالنســــبة قاطعنــــاه بإضــــافة ســــؤال ثال ــــة وخلفياتهــــا األمني ات الوزاري

لالحـــتالله وهـــل كمـــا يقـــال يجـــب أال تكـــون محســـوبة بشـــكل صـــار  علـــى حركـــة حمـــاس حتـــى يكـــون 
بإمكانهــا االنتقــال مــن غــزة إلــى الضــفة مــثال بشــكل سلســل عبــر معبــر )بيــت حــانون(ه، فــرد مؤكــدا أن 

كــون الحكومــة مشــكلة مــن ، واألمــر صــحيح؛ ألن صــلب االتفــاق نــص علــى ان تإشــاعةهــذه ليســت 
 شخصيات تكنوقراط ومستقلين وغير محسوبة على حركتي حماس وفتح.

من ثالث سنوات، ولكن تعذر علينـا  أكثرمعدة منذ  إنهاأما بشأن األسماء المرشحة لدى حركته فقال 
إذا  اءاألسمعنها، وبرر ذلك بقوله "ما الفائدة من مجيء وفد فتح للتشاور حول  اإلعالنالدفع باتجاه 

ال يجـوز أن نقـدمها قبـل عرضـها علـى وفـد فـتح  أخالقيـاطرحها عبر وسائل اإلعالم)..(  أودما كنت 
 بقيادة عزام األحمد"، ثم أكمل بسؤال اختلط فيه الجد والهزل "وال انتم ما بدكم عزام يجي لغزةه". 

وء الحــديث عــن تشــغيل معبــر رفــح البــري، علــى ضــ إعــادة إزاءعــن رؤيــة حركتــه أبــو مــرزوق  ســألناو 
 األجهــزةالســماح لثالثــة آالف عنصــر مــن األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة فــي رام هللا، لالنخــراط فــي 

ذااألمنية العاملة بغزة ألجل العودة للعمل على الجانب الفلسطيني من المعبر،  ما كان ذلك يتطلب  وا 
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، فأوضـح 1005اتفاقيـة المعـابر عودة الطرف األوروبي من جديد للتحكم فـي آليـة تشـغيله بنـاء علـى 
آالف عنصــر أمنــي، جــرى بحثــه فــي الســابق،  2بدايــة أن الحــديث عــن عــودة المســتنكفين واســتيعاب 

كما هـي فـي كـل مـن غـزة والضـفة  األمنية األجهزةعلى  اإلبقاءولكن ما جرى االتفاق عليه حديثا هو 
 حتى تتشكل الحكومة االنتقالية.
ل والمتعلق بآليـة تشـغيل معبـر رفـح، فقـال "نحـن شـركاء مـع حركـة فـتح أما عن الشق الثاني من السؤا

منفـــرد مـــن أي طـــرف مـــن  إجـــراءفـــي كـــل مـــا يـــتم االتفـــاق عليـــه فـــي قطـــاع غـــزة والضـــفة الغربيـــة وال 
في  األخوةهي توافقية، ومعبر رفح جرت حوارات متعددة حوله وتناقشنا مع  اإلجراءات، كل األطراف

ننــا ســندرس فــي المســتقبل كيفيــة فــتح المعبــر مــع حركــة فــتح ومــا هــي مصــر حــول هــذا الموضــوع، ولك
 تتخذ". أنالتي يجب  اإلجراءات

، فهـذه 1005العودة للعمل وفق اتفاقية المعـابر  أرادتوتابع ابو مرزوق قوله "السلطة الفلسطينية إذا 
نمــا كــان مســألة معقــدة للغايــة الن االتفاقيــة عنــدما وقعــت لــم تشــمل الطــرفين المصــري والفلســطي ني، وا 

همــا )إســرائيل( واالتحــاد األوروبــي، وبالتــالي اآلن الحــديث حــول معبــر رفــح هــو  األساســيانالطرفــان 
غيــر  آخــرثنــائي بــين مصــر والســلطة الفلســطينية فــي حــال وجودهــا، ولهــذا فإنــه ســيكون هنــاك شــأن 

 اتفاقية المعابر".
عادسألنا أبو مرزوق عن ملف األجهزة األمنية وعقيدتها و  هيكلتها وفق مـا جـرى االتفـاق عليـه فـي  ةوا 

القاهرة سابقا، فأخبرنا أن الهيئة المكلفة باإلشراف على ملف األجهزة األمنية لم تكتمل وهذا ما دفعهم 
 لتأجيل بحث الموضوع بالكامل، كما قال.

جـريم وتشكيالتها وسالح المقاومة وت األمنية األجهزةوأضاف "اتفاق القاهرة تحدث بوضوح عن عقيدة 
فهـي سـتبقى كمـا  األمنيـة، ونحن اليوم لن نطبق أو ننفذ أي شيء لـه عالقـة بـاألجهزة األمنيالتنسيق 

هي)..( بال شك سيتعين وزير داخلية وسيتم ترتيب عالقات محددة بـين الـوزير واألجهـزة فـي كـل مـن 
جـل حتـى نطاق بـين الطـرفين ولكـن كـل ذلـك مؤ  أضيقغزة والضفة، وسيكون الحديث عن تعديل في 

فــي مصــر والــدول العربيــة ألنــه يحتــاج الكثيــر مــن الجهــود  األخــوةلهــذا الملــف مــن  إدارةيــتم تشــكيل 
 والتوافقات". واألموال
ملف ثالث، هو ملف المصالحة المجتمعية، أكد أبو مرزوق الذي ولد في محافظـة رفـح  إلىباالنتقال 

اعتبـار انـه ملـف مجتمعـي خـالص تشـكلت  اكتمـاال علـى وأكثرهـاالملفـات انجـازا  أول، أنه 2952عام 
والعلمـاء  اإلصـالحله لجان وهيئات في مختلف مدن القطاع والضفة الغربية وفيـه مشـاركة مـن رجـال 

 والسياسيين.



 
 
 

 

 
           00ص                                     0404 العدد:     9/5/4102الجمعة  التاريخ:

 

الملفــات لكونــه يتعلـــق  أهــم: "ملــف المصــالحة المجتمعيــة مكتمـــل البنيــان وهــو مــن أبــو مــرزوقوقــال 
 االقتتال، ولهذا نحن حريصون على أن ينجز مبكرا". أحداثباالحتقان بين العائالت على خلفية 

عن الصندوق المالي المخصص لهذا الملف، وحجم األموال التي جرى جمعها إلى اآلن،  وفي حديثه
مليون دوالر تعود للحكومة في غزة وكانت مودعة لدى جامعة  24أشار إلى أن حركته تبرعت بمبلغ 

حسـاب السـلطة فـي رام هللا، مؤكـدا  إلـىتحويـل هـذا المبلـغ الدول العربية في وقـت سـابق، ولكـن جـرى 
 هذه األموال. إرجاعفي السلطة" على  األخوةأهمية الحديث مع "

وبجانب مبلغ خمسة ماليين دوالر تبرعت بها قطر قبل أيام لصالح المصـالحة االجتماعيـة، شـدد أبـو 
 :أهمها أغراضة مرزوق على ضرورة القيام بحمالت للتواصل مع الدول العربية لعد

 .أمريكاترعاها  أو أمميةأن تعود القضية الفلسطينية للحضن العربي من جديد وأال تبقى قضية  -
تـــوفير الغطــــاء المــــالي ألي مســـتقبل فلســــطيني موحــــد وتغطيـــة كــــل المســــائل بمـــا فيهــــا المصــــالحة  -

 المجتمعية، وتوفير رواتب األجهزة األمنية.
ا سياسية علـى الفلسـطينيين مقابـل تـوفير رواتـب السـلطةه، "نعتقـد وتساءل: لماذا تفرض أمريكا شروط

بهــذا، وهــي ليســت بالمبــالغ الكبيــرة التــي تــؤثر علــى موازناتهــا" علــى حــد  األولــىأن الــدول العربيــة هــي 
 وصفه.

سألت "الرسـالة" أبـو مـرزوق عمـا إذا كـان المـال محـرك حمـاس باتجـاه الـذهاب للمصـالحة مـع حركـة و 
الماليــة التــي تعيشــها الحكومــة هنــا فــي غــزة، فــرد قــائال: "المجتمــع  األزمــةوء فــتح خصوصــا علــى ضــ

جــرب حمــاس والضــغوط عليهــا)..( حمــاس عصــية علــى االنكســار ومررنــا بظــروف  واإلقليمــيالــدولي 
اســتجبنا للضــغوط، ومــا كــان المــال  أنمــن هــذه الظــروف عشــرات المــرات ولــم يحــدث  أصــعبماليــة 

ديــن قبــل أن  أمــرقطــاع غــزة، نحــن بالنســبة لنــا المصــالحة  إدارةار فــي عقبــة كــأداة فــي ســبيل االســتمر 
 يكون سياسة".

هناك قضايا دافعة إلنجاز المصالحة سواء في غزة  أنغير أنه عاد واستدرك قوله "بال شك، ال انفي 
او الضــفة الغربيــة منهــا الظــروف االقتصــادية واالجتماعيــة التــي يمــر بهــا قطــاع غــزة بســبب الحصــار 

غــال مــع مصــر والتــي كــان لهــا انعكــاس علــى الواقــع فــي غــزة، أمــا علــى صــعيد  واألزمــة األنفــاق قوا 
السياسي وعدم وجود ضوء في نهاية نفق المفاوضات والفشل في حـل  األفقالضفة فهناك انسداد في 

أي قضــية مــن القضــايا المطروحــة فــي التفــاوض مــع استشــراء االســتيطان والجــدار واالعتــداءات فــي 
 ه العوامل دافعة إلنجاز هذا االتفاق.القدس، هذ
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مــازن( للمصــالحة كــان بمثابــة منــاورة ضــد  أبــونقلنــا ألبــو مــرزوق رؤى الــبعض ممــن اعتبــروا توجــه )
مــازن ال  أبــويقولــوا مــا يشــاؤون ولكــن  أن)إسـرائيل( علــى وقــع فشــل المفاوضــات، فــرد قــائال "للمحللـين 

ازن رحـب باالتفـاق وسيرسـل عـزام األحمـد لتشـكيل مـ وأبـومشاهد سياسية حقيقية  أماميقول هذا، نحن 
 الحكومة وهناك خطوات عملية سيتخذها خالل فترة بسيطة".

فــي الوقــت ذاتــه نفــى أن يكــون علــى علــم بتفاصــيل اللقــاء الــذي جمــع كــال مــن الــرئيس عبــاس ورئــيس 
التــي  األساســيةالمكتــب السياســي لحمــاس خالــد مشــعل فــي قطــر قبــل يــومين، مشــيرا إلــى أن القضــية 

جــرى بحثهــا بــين الطــرفين هــي المصــالحة ومتابعتهــا، والتشــاور حــول التئــام اإلطــار القيــادي المؤقــت 
 لمنظمة التحرير.

عـدم رغبـة حركتـه بوجـود خالفـات  إلـىفي موضوع آخر، أشار إلى عضو المكتب السياسي لحماس، 
أي تغيــر فــي العالقــة فــي العالقــة مــع )طهــران(، وقــال" منــذ البدايــة لــم نكــن نرغــب بــأن يكــون هنــاك 

ولكــن جــاءت الريــاح بمــا ال تشــتهي  إيــرانودافعنــا بقــوة مــن اجــل الحفــاظ علــى مســتوى العالقــات مــع 
الســفن)..( العالقــات ســاءت وحصــل مــا حصــل فــي موضــوع المســاعدات والتمويــل، اآلن هنــاك جهــود 

رجاع العالقة بقوتها ال إلىتعود المياه  أنتبذلها الحركة من اجل   سابقة".مجاريها وا 
طهـران، أفـاد  إلىعن زيارة مرتقبة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل  أشيعوحول ما 

تزال معلقة بحثـا عـن ظـروف  بأنه لم يجر بعد تحديد موعدها، موضحا ان نية الزيارة قائمة ولكنها ما
 .إيرانالقائم مع  اإلشكالمناسبة إلنهاء 

أن  إلـىالتي يقـيم فيهـا، تمنـى أن تكـون باالتجـاه االيجـابي، ملمحـا  أما على صعيد العالقة مع القاهرة
بعـد انتهـاء السـلطات المصـرية مـن  الفلسـطينيين، خاصـةهناك تحسن في الجو العام فـي مصـر تجـاه 

" عمـال قانونيـا، وقامـت األنفـاق، مشيرا إلى أن الحكومـة فـي غـزة لـم تعـد تـرى فـي بقـاء "األنفاق إغالق
 الحدود لمنع أي عمليات غير قانونية. على األمنبنشر قوى 

يعــد هنــاك مــا يعيــق تحســن العالقــات بــين حمــاس ومصــر،  أنــه لــمأمـام هــذا التطــور، أكــد أبــو مــرزوق 
تشهد هـدوءا فـي شـمال سـيناء  واألجواءحد كبير في مصر  إلىخفت  اإلعالمية"السيما أن الحمالت 

 وعلى معبر رفح".
جيــدة،  إشــارةفــتح المعبــر بشــكل دوري علــى غيــر العــادة وهــذه ت أســبوعوتــابع قولــه "مصــر اآلن لثالــث 

غزة، ونأمل أن تتبلور هذه االيجابيات نحو سياسـة أفضـل  إلىباإلضافة إلى أنها سمحت لي بالعبور 
القـاهرة بحصـول اللقـاء المرتقـب مـع وفـد حركـة فـتح فـي غـزة المقـرر  إلـىباتجاه حماس"، راهنا عودتـه 

 أن يزور غزة خالل أيام.
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لعودة لموضوع الحضن العربي، طرحنا سؤال التالي: أال تتوقع ان تملي الدول العربية على حماس، با
، بمقابـــل احتضـــانها وتـــوفير الغطـــاء المـــالي، فـــرد أبـــو مـــرزوق 1001بمبـــادرة الســـالم العربيـــة  اإلقـــرار

فمـا الـذي خـارج الـزمن والتـاريخ و)إسـرائيل( رفضـتها والعـرب نسـوها،  أصـبحتضاحكا "مبادرة السـالم 
 ذكرك فيهاه.

ثــم عــاد وتــابع قولــه "المبــادرة انتهــت وان كــان الموقــف السياســي العربــي داعمــا للتســوية السياســية مــع 
تقبلهــا بــل مــن الصــعب علــى أي  أناالحــتالل، لكــن المبــادرة فيهــا كلمــات مــن الصــعب علــى حمــاس 

ـــيس عـــودة الالج ـــين ول ـــة فلســـطينية قبولهـــا الن فيهـــا حـــل لقضـــية الالجئ ـــراف بالكيـــان وطني ـــين، واعت ئ
 الصهيوني".

يســحب اعترافــه بعــدما تبــين  أنوطالــب فــي الوقــت ذاتــه مــن اعتــراف مــن العــرب بالكيــان الصــهيوني، 
 شراسة هذا االحتالل واعتداؤه على المقدسات وانتهاك الحرمات.

غـط الـدائر مرزوق، هو ملف المشاركة في االنتخابات الرئاسية والل أبوالملف األخير الذي بحثناه مع 
حوله، وقد قـال فيـه إن حمـاس قـوة مقـررة فـي السـاحة الفلسـطينية وليسـت شـاهد زور، وال يجـب عليهـا 

تنسـحب مـن أي موقـف لــه عالقـة بشـرعية شــعبية، ولـذلك ال بـد ان يكـون لهــا موقـف مـن الرئاســة،  أن
وأضاف:  من خارجها، أو غيره من اقتراحات، أشخاصدعم  أوسواء المشاركة بأشخاص من الحركة 

"اآلليــات لــم ندرســها بعــد، مــع العلــم أن الحركــة تتعامــل بإيجابيــة مــع كــل انتخابــات، ولكــن االنتخابــات 
 الرئاسية لها تعقيدات المتعلقة بحرية الحركة وهو ما سنأخذه في االعتبار.

الســؤال الــذي ختمنــا بــه حــوار منتصــف الليــل، كــان ممزوجــا بالشخصــي والرســمي: فــي حــال أجمعــت 
ــ مــن تــولى رئاســة المكتــب السياســي للحركــة،  أولمــرزوق لكونــه  أبــويترشــح موســى  أنى حمــاس عل

تكـون هنـاك  أنلالنتخابات الرئاسية فهل تقبله، أجاب مومئا برأسه "ال يمكن، ألنه علـى األقـل يجـب 
موافقة )إسرائيلية( على وجود الرئيس في غـزة والضـفة وحريـة تنقلـه". تابعنـاه بسـؤال آخـر: معنـى ذلـك 

 نستبعد قيادة الخارج، فأجاب: نعم هي مستبعدة من انتخابات الرئاسة. ناأن
 8/5/4102، الرسالة، فلسطين

 
 "إسرائيلـ"عترف بتلن  حماس :حسن يوسف .9

أكــدت حركــة حمــاس رفضــها القــاطع للمبــادرة األخيــرة التــي أطلقهــا عمــرو موســى األمــين العــام : غــزة
 بادرة العربية وباالعتراف بوجود )إسرائيل(.السابق لجامعة الدولة العربية بالقبول بالم
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"لن نعترف بــ)إسرائيل( وسـندعم كـل المحتلة: حماس في الضفة حركة وقال حسن يوسف القيادي في 
 الطرق لمقاومة المحتل اإلسرائيلي".

ــــ"الرسالة نـــت" الخمـــيس أن حركتـــه تقبـــل بعـــض بنـــود المبـــادرة  وأوضـــح يوســـف فـــي تصـــريح خـــاص ل
 ما يدور عن نبذ المقاومة واالعتراف بـ")إسرائيل( لن نقبل به أبدًا".العربية، "لكن كل 

 8/5/4102، الرسالة، فلسطين
 
 رفضان نزع سالح المقاومةكتائب األقصى وسرايا القدس ت .01

أكـــدت "كتائـــب شــهداء األقصـــى" أحــد األذرع العســـكرية التابعـــة لحركــة فـــتح، وســـرايا  رائـــد الفــي:-غــزة
كــة الجهــاد اإلســالمي، أن ســالح المقاومــة لــن يمــس ولــن يكــون عثــرة فــي القــدس الــذراع العســكرية لحر 

نهاء االنقسام.  وجه تحقيق المصالحة الفلسطينية وا 
باســـم "كتائـــب شـــهداء األقصـــى" فـــي قطـــاع غـــزة، فـــي تصـــريح  اإلعالمـــيوقـــال "أبـــو محمـــد" النـــاطق 

ينية، بـــالعكس صـــحفي، "ال اعتقـــد أن ســـالح المقاومـــة ســـيكون عثـــرة فـــي موضـــوع المصـــالحة الفلســـط
المصــالحة الفلســطينية ســتوحد البندقيــة الفلســطينية ضــد عــدونا ســواء علــى المســتوى السياســي أو علــى 
ـــم يســـتخدم فـــي يـــوم مـــن األيـــام ضـــد أبنـــاء الشـــعب  المســـتوى العســـكري". وأكـــد أن "ســـالح المقاومـــة ل

ب الفلسـطيني". الشـع أبنـاءالفلسطيني وهو سالح كان ومازال موجهًا ضد االحتالل ومن يعتـدي علـى 
وقــال أبــو محمــد إن "موقــف كتائــب األقصــى واضــح طالمــا أن هنــاك شــبرًا واحــدًا مغتصــبًا مــن ارض 

 فلسطين، فالمقاومة حق مشروع لتحرير كل فلسطين التاريخية".
وحول القضية ذاتها، أكد الناطق باسم "سرايا القدس" أبو أحمـد أن "هنـاك اتصـاالت دائمـة مـع كتائـب 

العسكري لحركة حماس للتأكيد على انه في أي وضع كـان وفـي أي ظـروف كانـت لـن  القسام الجناح
وجدد  ".يمس سالح المقاومة في المرحلة القادمة في ظل حكومة الوحدة الوطنية المتفق على تشكيلها

"أبــو أحمــد" تمســك حركــة الجهــاد اإلســالمي برفضــها المشــاركة فــي أي ســلطة أو حكومــة ناتجــة عــن 
الفــا لتطــوير وتفعيــل مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية، مشــددا علــى أن "هــدف ، خأوســلواتفــاق 
هــو الــدفاع عــن الشــعب الفلســطيني واســترجاع الحقــوق وعــدم الخــوض فــي معتــرك  اإلســالميالجهــاد 

 السياسة الذي أدى إلى االنقسام الفلسطيني البغيض".
  9/5/4102، الخليج، الشارقة

 
 



 
 
 

 

 
           01ص                                     0404 العدد:     9/5/4102الجمعة  التاريخ:

 

 ة في ندوات سياسية وتلفزيونيةالمصري في لندن للمشاركمشير  .00
 إســالميةبــدعوة مــن مؤسســات  األيــامحمــاس يــزور لنــدن هــذه  مشــير المصــري المتحــدث باســم حركــة

 محاضرات والمشاركة في برامج تلفزيونية في قناة "الحوار" التي تبث من لندن. إللقاء وا عالمية
 إغـالقات النادرة بسـبب ظـروف يعتبر من المر  أوروبيةدول  إلىخروج السيد المصري من قطاع غزة 

 الدخول. تأشيراتمعبر رفح وقيود 

 9/5/4102، رأي اليوم، لندن

 

 عباس يبدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطنيبسام الصالحي:  .02
كشـــف األمـــين العـــام لحـــزب الشـــعب الفلســـطيني عضـــو لجنـــة المصـــالحة : فـــارس رعبـــد القـــاد-غـــزة 

يس الفلســطيني محمــود عبــاس بــدأ مشــاورات تشــكيل حكومــة الخماســية بســام الصــالحي أمــس، أن الــرئ
 التوافق الوطني تنفيذا التفاق المصالحة.
إن عمليـــة مشـــاورات تشـــكيل الحكومـــة بـــدأت فعـــال وهـــي تـــتم "وقـــال الصـــالحي فـــي تصـــريح صـــحفي: 

 ."بهدوء، مشددا على أنه من غير المتوقع أن يجري الكشف عن كل لقاء أو اسم يتم تداوله
إن عمليــة المشــاورات ســتجري مــن خــالل التواصــل مــع القــوى المجتمعيــة، وبعــد "لحي: وأضــاف الصــا

ذلك ستتم بلورة قوام الحكومة، متوقعا أن يتم ذلك خالل أسـبوعين، أي ضـمن مهلـة األسـابيع الخمسـة 
 ."التي حددها اتفاق المصالحة

رغـــم وجـــود بعـــض  وأكـــد المســـؤول الفلســـطيني، أن أجـــواء المصـــالحة تســـير بشـــكل إيجـــابي حتـــى اآلن
التصريحات المتزايدة التي ال مبرر لهـا، داعيـا إلـى التقليـل مـن التصـريحات والتركيـز علـى العمـل مـن 

نجاز ملفات المصالحة.  أجل إتمام وا 
وعمــا إذا كــان الــرئيس الفلســطيني ســيكلف شخصــية أخــرى بتشــكيل الحكومــة، أم ســيقودها بنفســه كمــا 

اه الحـــالي أن يشـــكل الـــرئيس الحكومـــة ألن ذلـــك يمكـــن أن إن االتجـــ"نـــص االتفـــاق، قـــال الصـــالحي: 
 ."يسحب أي ذرائع في موضوع التعامل الخارجي معها ويعطيها قوة في تحقيق الملفات المطلوبة منها

  9/5/4102، عكاظ، جدة
 

 حماس تدعو إلى الخروج بمسيرات نصرة لألسرى .03

والخروج بمسيرات تلبيـة لنـداء األسـرى أشرف الهور: دعت حركة حماس الفلسطينيين لـ"النفير"  -غزة 
 ومناصرة قضيتهم العادلة.
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ـــاطق باســـم الحركـــة فـــوزي برهـــوم فـــي تصـــريح صـــحافي  ـــر ‘وقـــال الن ـــوم الجمعـــة جمعـــة النفي ـــيكن ي فل
والغضــب فــي كــل أنحــاء فلســطين ومــدنها وقراهــا، وليشــارك كــل أبنــاء شــعبنا وقــواه وفصــائله وعلمــاؤه 

 المسيرات والفعاليات من كل المساجد". ورجاالته ومن كل المستويات وتخرج
جهـــات فـــي رام هللا" دون أن يســـميها بتخريـــب ‘قـــدورة فـــارس،  اتهـــموفـــي ســـياق دعـــم األســـرى شـــعبيا 

 من أجل خدمة مصالح ضيقة".‘الفعاليات الموحدة المساندة لألسرى 
سـيا خجـوال فـي محافظـة رام هللا تشـهد تحركـا شـعبيا ومؤس‘رايـة" المحليـة ‘وقال في تصريحات إلذاعـة 

دعــم ومســاندة األســرى، وهــذا يرجــع إلــى غيــاب الفعاليــات الموحــدة ألن هنــاك مــن يعتقــد بــأن قضـــية 
األسرى يجب أن تخدمـه وتخـدم توجهـه، والـبعض يسـتغل ذلـك لخدمـة مصـالح ضـيقة، ولألسـف يوجـد 

 أطراف همها الوحيد التخريب والتشويش".
اعتصــام تنطلــق منهــا الفعاليــات المســاندة لألســرى وأشــار إلــى أنــه كــان مــن المفتــرض أن تقــام خيمــة 

وأكـد المسـؤول الفلسـطيني  لكن ضـمن حسـابات صـغيرة لـم تقـم هـذه الخيمـة بعـد".‘المضربين، مضيفا 
ال أحـد يعلـم التـداعيات التـي قـد ‘حرج وفي حالة الخطر"، مضـيفا ‘على أن وضع األسرى المضربين 

 ".لطعامفي اإلضراب المفتوح عن ا االستمرارتنتج عن 
  9/5/4102القدس العربي، لندن، 

 
 فلسطينيون سابقون ُيشاركون في ذكرى إحياء ذكرى القتلى اإلسرائيليين  "مناضلون" .04

كشف )تلفزيون جنين( فـي الضـّفة الغربّيـة المحتلّـة النقـاب عـن أّن العشـرات  زهير أندراوس:–الناصرة 
ــذين يعتبــرون أنفســهم مناضــلين ســابقي ن ضــد االحــتالل اإلســرائيلي وينشــطون فــي مــن الفلســطينيين ال

مجموعــة "مقــاتلون مــن اجــل الســالم" التــي تضــم ضــباطا وجنــودا إســرائيليين ورجــال مخــابرات ســابقين 
يعتبـرون أنفســهم مؤيـدين للســالم ، شــاركوا فـي إحيــاء مـا ياّســمى بــذكرى القتلـى فــي الحـروب بمــن فــيهم 

تفـاالت إقامـة إسـرائيل، فـي قاعـة كبيـرة بمدينـة تـل قتلى الجيش اإلسرائيلي، والذي أاقيم على هـامش اح
أبيــب اتســعت لنحــو ثالثــة أالف شــخص بيــنهم خمســون ناشــطا مــن الفلســطينيين الــذين أصــروا علــى 
 مواصلة نشاطهم متحدين قراًرا رسمًيا من قبل وزير الداخلية الدكتور سعيد أبو علي بحل المجموعة.

جانب الفلسطيني بان مشاركتهم ضمت أشخاًصا من وأوضح يسري السالمين منسق المجموعة عن ال
مختلف أنحاء الضفة الغربية وهي تهـدف إلـى إحيـاء ذكـرى القتلـى فـي جميـع الحـروب، أي انـه يمكـن 
لنــا أن نعنــي أيًضــا الفلســطينيين الــذين قتلــوا فــي المعــارك، والهــدف مــن كــل ذلــك هــو توصــيل رســالة 

 قوله. فلسطينية واضحة ألي تجمع إسرائيلي، على حّد 
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وفي رٍد على سؤال حول ما إذا تّم السماح لهم برفع العلـم الفلسـطيني فـي االحتفـال قـال: كـان االتفـاق 
أن ال ترفــع األعــالم، إال أّن عــدًدا مــن المتطــرفين اإلســرائيليين المعارضــين للحضــور الفلســطيني، قــد 

 رفعوا إعالمًا إسرائيلية. 

 9/5/4102، رأي اليوم، لندن

 

 طلب سحب سالح المقاومة ينفي بسام الصالحي .05
نفى بسام الصـالحي، عضـو وفـد منظمـة التحريـر الفلسـطينية للمصـالحة إلـى غـزة، : رام هللا )فلسطين(

أن يكــون الوفــد قــد طلــب مــن حركــة "حمــاس" نــزع ســالح األذرع العســكرية للمقاومــة وذراعهــا العســكري 
هــذا القبيــل خــالل اللقــاء األخيــر مــع "كتائــب عــز الــدين القســام"، مؤكــًدا أنــه لــم يطــرح اي شــيء مــن 

وأكد الصالحي في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" على أن ملف سالح المقاومـة لـم يطـرح  "حماس".
خــالل اجتمــاع وفــد المنظمــة مــع "حمــاس"، وأن الجانــب األمنــي فــي المصــالحة يحكمــه اتفــاق القــاهرة 

 السابق ويشكل مرجعية له ومتفق عليه سابقًا.
جتمــــاع وفــــد منظمــــة التحريــــر مــــع حمــــاس لــــم يتطــــرق ســــوى الــــى تشــــكيل الحكومــــة وأشــــار الــــى أن ا

 واالنتخابات، موضًحا أن اللقاء لم يبدأ من الصفر وانما كانت مرجعيته اتفاق القاهرة السابق.
 8/5/4102قدس برس، 

 
 "الشعبية" تحذر من التداعيات السياسية لزيارة بشارة الراعي لفلسطين المحتلة .06

القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤولها في لبنان مروان عبد العال، زيارة اعتبر : بيروت
البطريــــرك المــــاروني اللبنــــاني بشــــارة الراعــــي لدولــــة االحــــتالل "خطــــوة مزروعــــة بااللتبــــاس والمخــــاطر 
ومحفوفة بالقلق، ألن أي زيارة لفلسطين سلبية في ظل وجود االحتالل اإلسرائيلي وتحـت حرابـه حتـى 

 ال تحمل تلميعا الحتالل قذر".
( أذاعهــا القســم اإلعالمــي للجبهــة الشــعبية: 5|0وقــال عبــد العــال فــي تصــريحات لــه اليــوم الخمــيس )

"أثارت زيارة البطريرك الماروني اللبناني بشـارة الراعـي لدولـة االحـتالل جـدال فـي لبنـان، حيـث اعتبرهـا 
آخرون عن خشيتهم من أن يستغلها االحتالل البعض خطيئة تاريخية وخطوة تطبيعية، في حين عبر 

، كمـــا أثـــارت الزيـــارة ردود أفعـــال 40فـــي تلميـــع صـــورته، كحاميـــة للمقدســـات المســـيحية فـــي أراضـــي 
متباينة في لبنان والمنطقـة رغـم الطـابع الرعـوي والـديني، حيـث تعـد هـذه الزيـارة هـي األولـى لشخصـية 

 دينية ورسمية لبنانية إلى إسرائيل".
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العـال علـى أن "العـدو الصـهيوني يسـعى لسـحب الغطـاء عـن مسـيحيي فلسـطين وتهجيـرهم وشدد عبـد 
مــن أرضــهم وعــروبتهم، ويفــرض قــوانين عنصــرية بحقهــم، مناشــدا البابــا فرانســيس والبطريــرك الراعــي 

 االستماع لنداءات وصرخات مسيحيي األراضي المحتلة"، على حد تعبيره.
 8/5/4102قدس برس، 

 
 ات من رام هللا بتسوية قضية معتقلي الضفةحماس: هناك تطمين .07

نهـاء االنقســام، وشـددت علــى : غـزة )فلسـطين( أكــدت حركـة حمــاس تمسـكها بتنفيــذ اتفـاق المصــالحة وا 
 أنها أقدمت على اتخاذ خطوات جدية على األرض من شأنها أن تشيع مناخا مناسبا لذلك.

تصريحات خاصة لـ "قـدس بـرس"،  وأوضح المتحدث باسم حركة حماس الدكتور سامي أبو زهري في
 اإلجـــراءاتلعـــدد مـــن  باإلضـــافةأن حمـــاس ســـمحت لصـــحيفتي "القـــدس" و"األيـــام" بالـــدخول إلـــى غـــزة 

جراءاتاألخرى كتسليم اتحاد المرأة إلى أم جهاد الوزير واإلفراج عن عدد معتقلي "فتح"،  أخـرى فـي  وا 
هنــاك حــراك فــي الضــفة الغربيــة مــن  وأضــاف: "بالمقابــل جهــود المصــالحة. إنجــاحســياق تهيئــة منــا  

أمثلته السماح بطباعة ونشر صـحيفتي "فلسـطين" و"الرسـالة" فـي الضـفة الغربيـة، وهنـاك تأكيـدات فـي 
 رام هللا أن قضية معتقلي الضفة في طريقها إلى التسوية".

 8/5/4102قدس برس، 
 
 مختلفة بيرزيت نتائج انتخابات الظروف لكانت ب كتلتا فتح وحماس لو تساوتا: أبو عون .08

اعتبـر القيــادي فـي حركـة حمــاس نزيـه أبـو عـون أن مــا تشـهده انتخابـات الجامعــات : جنـين )فلسـطين(
الفلســـطينية، وآخرهـــا جامعـــة بيرزيـــت والنتـــائج التـــي حققتهـــا الكتلـــة اإلســـالمية الـــذراع الطالبـــي لحركـــة 

 حماس، "أثبتت صوابية المنهج الذي تسير عليه الحركة".
لـــى أن "الكتلتـــين الرئيســـيتين )كتلـــة حمـــاس وكتلـــة فـــتح( فـــي الجامعـــة لـــو تســـاوتا فـــي ونــوه أبـــو عـــون إ

الظروف لكانت النتائج مختلفة كليا عما هي عليه، مضيفا إلى أن هنـاك ثالثـة مؤشـرات أساسـية تـدل 
عليهــا االنتخابــات الطالبيــة فــي الجامعــات الفلســطينية أولهــا ان الكتلــة اإلســالمية تتقــدم فــي مناخــات 

 ما تحققت بعيدا عن سطوة األجهزة األمنية". إذاية الحر 
فــتح وحمــاس همــا الفصــيالن المركزيــان فــي الســاحة، والمؤشــر الثالــث  أنوأضــاف أن "المؤشــر الثــاني 

واألخير أن اليسار الفلسطيني في اضمحالل مستمر"، داعيا إلى أن "هذا الحجم الذي بدا واضحا من 
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أن يؤخـذ بعـين االعتبـار فـي حـال تمأسسـت المنظمـة مـن جديـد خالل جملة االنتخابات األخيـرة يجـب 
 وخاصة في األماكن التي ال يمكن اجراء انتخابات فيها.

 8/5/4102قدس برس، 
 

 ينفي إحالة أحد أعضائه لهيئة مكافحة الفساد "فتح "ثوري .09
ترونيــة نفــى أمــين ســر المجلــس الثــوري لحركــة فــتح، أمــين مقبــول مــا ورد علــى الصــفحة اإللك: رام هللا

ألحد المواقع اإلخبارية، بإحالة أوراق فساد بحق عضو في المجلـس الثـوري لهيئـة مكافحـة الفسـاد مـن 
 الرئيس محمود عباس.

وأكد مقبول أن ما ورد على الموقع بهذا الخصوص عار عن الصـحة تمامـا وال أسـاس لـه، وذلـك بعـد 
افحــة الفســاد، التــي نفــت الخبــر جملــة االتصـال والتأكــد مــن كــل الجهــات المعنيــة وعلــى رأســها هيئــة مك

 وتفصيال.
وناشد مقبول اإلعالميين تـوخي الدقـة والحـذر مـن أي خبـر مدسـوس وفيـه تشـويه أو إسـاءة أو شـبهة، 

 ومراجعة الجهات المختصة قبل نشره.
 9/5/4102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 
 عالء حجير  اغتيال محاولة تبحث تداعيات عين الحلوة: اللجنة األمنية العليا مخيم .21

مجهولــون النــار، صــباح أمــس، علــى الفلســطيني عــالء علــي حجيــر )فــي العقــد : أطلــق محمــد صــالح
الثالث من عمره( فـي مخـيم عـين الحلـوة، مـا أدى إلـى إصـابته فـي ظهـره وخاصـرته وقدميـه، وتـّم نقلـه 

فيــد بــأّن وضــعه إلــى "مركــز لبيــب الطبــي" فــي صــيدا، حيــث أاجريــت لــه أكثــر مــن عمليــة جراحيــة، وأا 
 الصحي حرج جدًا.
حــرب التصــفيات الــدائرة فــي عــين الحلــوة منــذ  إطــارفلســطينية الحادثــة "فــي  أمنيــةووضــعت مصــادر 

   مدة".
وعلـى االثـر، عقــدت "اللجنـة األمنيــة العليـا لىشــراف علـى أمـن المخيمــات" اجتماعهـا فــي مقـّر "األمــن 

األمني في المخيم ووضع خطة لنشر قـوة امنيـة  الوطني الفلسطيني" في عين الحلوة، لمناقشة الوضع
 عنصرا. 250رادعة وفاعلة مؤلفة من 
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وشــارك فــي االجتمــاع: أميــر "الحركــة اإلســالمية المجاهــدة" الشــيخ جمــال خطــاب، النــاطق اإلعالمــي 
لـــ"عصبة األنصــار اإلســالمية" الشــيخ أبــو شــريف عقــل، مســؤول العالقــات السياســية لحركــة "حمــاس" 

" شـــكيب العينــا، المســـؤول اإلســالميادي، مســـؤول العالقــات السياســـية لحركــة "الجهـــاد احمــد عبـــد الهــ
العسكري لحركة "انصـار هللا" مـاهر عويـد، عضـو اللجنـة المركزيـة لــ"الجبهة الديموقراطيـة" عـدنان أبـو 

 النايف، أمين سر "لجنة المتابعة الفلسطينية" في عين الحلوة أبو بسام المقدح.
فــــي عــــين الحلـــــوة وكيفيــــة تحصـــــينه كانــــا عنـــــوان  األمنـــــيجتمعـــــين أّن "الوضــــع وأّكــــدت مصــــادر الم

االجتماع"، مشددين على أّن "من يقوم باألعمال المخلّـة بـأمن المخـيم ينفّـذ أجنـدات مشـبوهة وهـو مـن 
 خارج النسيج الفلسطيني بكل أطيافه".

لحلـوة وخطـة عمـل وقد خلص المجتمعون إلى: "تشكيل لجنة لوضع دراسة وتصور للوضع في عـين ا
ومهامهــا وعديــدها ومســتلزماتها، علــى أن ترفــع  األمنيــةوعمــل القــوة  األمنــيتشــمل آليــة ضــبط الوضــع 

ــا، التــي ســتعقد اجتماعهــا لمناقشــة  خــالل يــومين، لترفــع بعــدها هــذا التصــور إلــى اللجنــة األمنيــة العلي
 التصور خالل أيام.

ب قــد أشــار، خــالل لقائــه بوفــد مــن "جمعيــة عــر  أبــووكــان قائــد "األمــن الــوطني الفلســطيني" صــبحي 
" برئاســة الشــيخ شــوكت شـبايطة، أّن "كــّل عابــث بــأمن أهلنــا ينفــذ أجنــدات اإلســالميةالمشـاريع الخيريــة 

 خارجية تخدم العدو الصهيوني".

 9/5/4102، لسفير، بيروتا

 
 "إسرائيل"عباس ومشعل يجتمعان للتحريض ضد الفلسطينية:  يرفض المصالحة نتنياهو .20

جدد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إدانته التفاق المصالحة. : أحمد رمضان -رام هللا 
، مشيرًا "عباس ومشعل يجتمعان في ذكرى سقوط قتلى معارك إسرائيل للتحريض ضد إسرائيل"وقال: 

 الى أن مصالحة الفلسطينيين تضر بمصلحة إسرائيل.
اق المصالحة أنه لن يوافق حتى على مناقشة االعتراف بيهودية وتابع أن عباس قال قبيل توقيع اتف

 عامًا. 90الدولة، مؤكدًا أن هذا هو سبب النزاع المستمر منذ أكثر من 
كيف لنا أن نتفاوض مع حركة "عن نتنياهو قوله  أمسونقلت صحيفة معاريف االسرائيلية الصادرة 

 الى حركة حماس.اي اشارة  "تحرض أطفالها على قتالنا في المستقبله
 9/5/4102، المستقبل، بيروت
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 فضل طريقة لمحاربة السالح النووي االيراني هي منع وجوده: أنتنياهو .22
طريقة لمحاربة  أفضل"شدد رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو على ان  :ا ف ب ـ -القدس 

 99نيا )غرب( لمناسبة الذكرى الـ، وذلك خالل احتفال في نتا"السالح النووي االيراني هي منع وجوده
 النتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

واضاف نتنياهو امام حشد غالبيته من الجنود القدامى في الجيش االحمر الذين حاربوا المانيا النازية 
يجب ان يكون منعها من الوصول الى السالح النووي، هذا  إيرانهدف المحادثات الحالية مع "ان 
موقفنا وينبغي ان يكون ايضا موقف الذين يريدون تفادي العودة الى التهديد باالبادة من قبل حكم  هو

 ."متشدد
 9/5/4102، القدس العربي، لندن

 
 يصعب إطالق سراح أسرى فلسطينيين في الكنيست اقتراح قانونأحرونوت:  يديعوت .23

وم الجمعة، صفحتها الرئيسية عنونت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الصادرة صباح الي: ـرب40عــ
بالحديث عن اقتراح قانون جاء بمبادرة من عدد من أعضاء الكنيست، ومن المقرر أن تصوت اللجنة 
الوزارية لشؤون التشريع، يوم األحد القادم، على اقتراح القانون الذي يصعب إطالق سراح أسرى، 

صحيفة أنه بموجب اقتراح القانون وأبرزت ال وخاصة األسرى الفلسطينيين من "العيار الثقيل".
يستطيع القضاة اإلسرائيليون الحكم بالسجن مدى الحياة بشكل تام، بشكل مماثل للواليات المتحدة، 
بحيث لن يكون باإلمكان إطالق سراحهم في صفقات سياسية. كما أشارت إلى أن اقتراح القانون 

من وزراء الليكود سيدعمون اقتراح القانون، وتشير التقديرات إلى أن عددا  يسري على قتلة األطفال.
 إلى جانب ممثلي "يسرائيل بيتينو"، بينما ال يزال من غير الواضح موقف "يش عتيد".
 9/5/4102، 28عرب 

 
 معارضين سوريين" ببرلين"يلتقي  هرتسوغ .24

يس كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، أن يتسحاك هرتسوغ رئ: سما –القدس المحتلة 
حزب "العمل" اإلسرائيلي قد التقى يوم أمس في برلين مع من وصفتهم بأنهم "قادة معارضة 

وأضافت أن "المعارضين" استعرضوا أمام  سوريون"، وأنه كان على تواصل معهم منذ سنوات.
هرتسوغ األوضاع الصعبة التي تعيشها مدينة حمص في أعقاب إخالئها من قوات المعارضة 

 نظام عليها، وكذلك األوضاع اإلنسانية الصعبة في سورية.وسيطرة قوات ال
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حزب  –كما كتبت الصحيفة أن هرتسوغ قد قال إنه "يجب عدم السكوت على حقيقة أن محور إيران 
هللا يتصرف في سورية كما يتصرف في بالده، من خالل قتل آالف المدنيين بهدف زعزعزة 

 االستقرار في الشرق األوسط بأسره".
 9/5/4102، ما اإلخباريةوكالة س

 
 نائبة وزير المواصالت اإلسرائيلي تحلم برفع العلم اإلسرائيلي فوق المسجد األقصى .25

القدس المحتلة: صرحت نائبة وزير المواصالت اإلسرائيلي عضو "الكنيست" تسيفي حوتوبيلي، أنها 
العلم اإلسرائيلي فوق برفع  -يوم النكبة الفلسطينية -تحلم في ما أسمته "عيد استقالل دولتها" 

المسجد األقصى، "ألنه المكان األوحد الذي يعطي أهمية روحانية وقيمة سياسية لدول إسرائيل"، وفق 
 زعمها.

 8/5/4102قدس برس، 
 
 ت الروسيةنياخو  سالح البحرية اإلسرائيلي يتزود بأجهزة رادر قادرة على التعامل مع صواريخ .26

روني، اليوم الخميس، ان سالح البحرية االسرائيلي تزّود مؤخرًا كشف موقع "واينت" االلكت: ـرب40عــ
 بأجهزة رادار متطورة جدًا من طراز "أدير" من انتاج الصناعات الجوية االسرائيلية

وحسب الموقع فإن هذه االجهزة قادرة على الرصد من مسافات بعيدة جدا، مع قدرة اعلى على تحديد 
المختفية بين عشرات السفن، وقادرة على جمع المعلومات االهداف، وتشخيص السفن المعادية 

 االستخبارية على باعد آالف الكيلو مترات قبالة السواحل االسرائيلية.
وقالت مصادر عسكرية إن هذه االجهزة تم تركيبها على سفن الصواريخ االسرائيلية من طراز "احي 

 ت" الموجودة بحوزة سوريا وحزب هللا.نو خ"يا صواريخالهف"، مدعية انها ستشكل ردًا ناجعًا على 
 8/5/4102، 28عرب 

 
 عسكرية: الكشف عن عدد من جنود االستخبارات العسكرية يعملون خلف خطوط العدو مصادر .27

اعترفت مصادر عسكرية اسرائيلية، أن خطأ وقع خالل االحتفال : كامل إبراهيم –القدس المحتلة 
من الجنود المتفوقين في الجيش، أدى إلى  210، لتكريم سأمالذي أقامه الرئيس اإلسرائيلي اول من 

 الكشف عن هوية عدد من جنود االستخبارات العسكرية المتفوقين.
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والجنود الذين كان من المفترض أن يتم وضع عالمة تخفي معالم وجوههم أثناء التقاط الصور 
خطوط العدو وداخل دول التذكارية مع الرئيس االسرائيلي، يعملون بحسب المصدر العسكري خلف 

 معادية خصوصا العربية.
وتم توزيع صور لوسائل االعالم تظهر وجوه جنود وضباط بسالح االستخبارات التابع للجيش ممن 
ينشطون في الضفة الغربية، وداخل الدول العربية وفي دول أخرى تصنفها اسرائيل على أنها دول 

 شوفين ومعروفين للجميع وتم التعرف عليهم.هؤالء الجنود مك أصبحوبتوزيع صورهم  معادية.
 9/5/4102، الرأي، عّمان

 
 فرنسيس" يتوّقع اعتداءات لتخريب زيارة البابا الشاباك" .28

جهزة األمن اإلسرائيلية ان تجري محاولة للمس بزيارة البابا فرنسيس األ : تتوقعمحمد هواش -رام هللا 
 راهية كبرى استعراضية وجذابة لوسائل االعالم".المرتقبة للمنطقة من خالل ما وصفته بـ"جريمة ك

وتفيد تقديرات جهازي االمن العام االسرائيليين "الشاباك" والشرطة أن "جرائم الكراهية ستوجه الى 
 السكان المسيحيين في إسرائيل أو الى األماكن المسيحية المقدسة".

يادة الشرطة في االلوية المختلفة وتحدثت صحيفة "هآرتس" في موقعها االلكتروني عن "استعدادات ق
عبر تشديد الحراسة على االماكن المقدسة المسيحية وكذلك "فتح العيون" على العناصر اليمينية 

 المتطرفة المرشحة للقيام بمثل هذه االعمال".
وأوردت الشرطة أن "المدن المرشحة لتكون مسرحا لهذه الجرائم هي: الناصرة، اللد، الرملة، يافا 

س"، الفتة الى ان تلك العناصر تعرف ان االماكن المقدسة في القدس تحظى بحراسة دائمة والقد
 "ولذلك ستحاول تنفيذ جرائمها في أماكن أخرى بحيث تفاجئ قوات الشرطة".

 9/5/4102، النهار، بيروت
 
  حتالل غزة وجنوب لبنانايجري تدريبات منذ عدة أسابيع في النقب والجوالن على لواء جوالني  .29

في الجيش االسرائيلي، والذي يجري تدريبات  "غوالني"خصص لواء : كامل إبراهيم –القدس المحتلة 
واسعة النطاق مرتين في العام، خصص التدريب األول الواسع لهذا العام للتدرب على احتالل قطاع 

 غزة وجنوب لبنان.
بنان في الجوالن وعلى احتالل منذ عدة أسابيع، تدريبات على احتالل جنوب ل "لواء غوالني"ويجري 

ويشارك في تدريبات المناطق المفتوحة الدبابات، وطائرات مروحية،  .بالنقب" قطاع غزة في راهط
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وطائرات نفاثة وطائرات استطالع بدون طيار، ووحدات من سالح المشاة، تتدرب على اقتحام مواقع 
على الميدان، وا عداد الخطط المالئمة  ويتدرب جنود غوالني على سهولة الحركة والتعرف واحتاللها.

سمات التدريب "ونقلت اإلذاعة العبرية، عن ضابط مشارك في التدربيات قوله  للميدان المتغير.
الحالي تتغير ألن العدو تغير، فيجري التدرب على قتال العصابات، التي تختبئ فوق وتحت 

المتخصصة بضرب الصورايخ المضادة  االرض، وبات علينا التدرب على مواجهة الكثير من الخاليا
 ."للدبابات وزرع العبوات الناسفة

 9/5/4102، الرأي، عّمان
 
 من أجل تحقيق مكاسب سياسية نخب إسرائيلية تندد بتوظيف نتنياهو "للمحرقة" .31

اتهمت نخب إسرائيلية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوظيف : صالح النعامي
من أجل  -شارة إلى المحرقة التي تعرض لها اليهود خالل الحرب العالمية الثانيةفي إ-"الهولوكست" 

 تحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى.
واستهجن كتاب ومعلقون إسرائيليون استخفاف نتنياهو ووزراءه بشجب الرئيس الفلسطيني محمود 

 ية في التاريخ الحديث".عباس "للمحرقة" ووصفه إيها بـ"الجريمة الكبرى التي ارتكبت ضد اإلنسان
مقال نشرته صحيفة هآرتس الثالثاء الماضي، قال الكاتب تسفي بارئيل إن نتنياهو اعتبر أن  فيو 

عباس بـ"الهولوكست" ال يستقيم مع إقدامه على المصالحة مع حركة المقاومة اإلسالمية  تنديد
التوصل لتسوية سلمية مع  حماس، على اعتبار أن مثل هذه المصالحة ال تشي برغبته الصادقة في

ووصف بارئيل تصريح نتنياهو بـ"المقزز"، ألنه يعني أنه يفضل عباس الذي ينكر حدوث  إسرائيل.
المحرقة على عباس الذين يندد بها باسم الشعب الفلسطيني. مؤكدا أن تصريحات نتنياهو تدلل على 

لم ضد أعداء إسرائيل، مثل إيران، أنه يتعاطى مع "الهولوكست كوسيلة سياسية، يوظفها لتجنيد العا
لكنه في الوقت ذاته ال يريد ذلك ألحد مثل عباس، الذي يتهمه بأنه يحاول كسر احتكاره لهذه 

 الوسيلة لتجنيد الرأي العام العالمي لصالح الفلسطينيين".
ر إن وفي مقال نشرته النسخة العبرية لموقع "المونتور" االثنين الماضي، قال الكاتب شلومو إلدا

نتنياهو يحرص بشكل واضح على الزج بالمحرقة في تبرير مواقفه من المفاوضات مع الفلسطينيين 
 من أجل إضفاء شرعية على رفضه إبداء مرونة سياسية تسمح بحدوث تقدم.

وشدد إلدار على أن نتنياهو يتجاهل الفرق بين أوضاع اليهود عشية المحرقة وأوضاع إسرائيل حاليًا 
لة قوية جدًا من ناحية عسكرية. كما اعتبر هجوم نتنياهو على عباس في أعقاب تنديده التي تعد دو 
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بالمحرقة دلياًل على أنه "يستحيل التوصل لتسوية للصراع عبر المفاوضات بين إسرائيل 
 والفلسطينيين".

اتهامه  من ناحيته اتهم الكاتب والروائي تسفرير بشان نتنياهو بـ"المس بقيمة الهولوكست"، من خالل
 أعداء إسرائيل بالتخطيط لـ"هولوكست جديدة ضد الشعب اليهودي".

"تارة يخبرنا نتنياهو أن اإليرانيين  بشأنوفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس" أمس األربعاء قال 
يحاولون تجهيز هولوكست لنا، وتارة أخرى يتهم حزب هللا ومؤخرًا اتهم حماس بذلك، إنه يعود كل 

ن لترديد هذا الشعار المتهالك. وتارة يخيف نتنياهو اليهود في الواليات المتحدة، أسبوع أو أسبوعي
وتارة يخيف اإلسرائيليين، وتارة أخرى يحرض على العالم العربي، ومرة أخرى على الواليات المتحدة 

 وأوروبا، ويحرص على توظيف الكارثة في كل مناسبة".
ي الوقت الذي يبدي هو وحكومته اهتمامًا ضئياًل تباكي نتنياهو على المحرقة ف بشأنواستهجن 

باليهود الذين نجوا منها، وال يهتم بشؤونهم رغم ما يعانونه من هرم ومرض وعجز، مشيرًا إلى أن 
 نتنياهو هو الذي يعارض تخصيص موازنة خاصة لدعم الناجين من "الهولوكست".

ة في الوقت الذي تستمر فيه عن العبر التي استخلصتها إسرائيل من المحرق بشأنوتساءل 
االعتداءات على الفلسطينيين، و"ندمر بيوتهم ونقتلع أشجارهم. إننا نقيم الدنيا وال نقعدها لما نسميه 

 التحريض الفلسطيني والعربي، ونعفو عن فتى يهودي يعتدي على امرأة فلسطينية لكونها عربية".
 8/5/4102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لصهيونيةاسكرية دراسة: العقيدة الع .30

العقيدة العسكرية هي : مجموعة المبادئ واألفكار التي تعتمدها دولة ما لترسيخ : خاص -المجد
استراتيجية عسكرية خاصة بها، بحيث تشكل هذه االستراتيجية أساسا صالحا لتحقيق استراتيجيتها 

 العليا أو القومية.
االستراتيجية العسكرية "اإلسرائيلية" المعاصرة( وتستمد العقيدة العسكرية الصهيونية )التي هي أساس 

جذورها من معتقدات وأفكار من كتاب اليهود المقدس، أي "العهد القديم" الذي هو التاريخ العسكري 
 لدى المعتمد لدى اليهود بدءا من تاريخ خروجهم من مصر )القرن الثالث عشر ق.م(.

ثامن ق.م(، رغم ما يشوب أحداث هذا الكتاب من حتى ثورة المكابيين على السلوقيين )في القرن ال
 أسطورة، وما يعتريها من شكوك، بسبب بعدها عن المنطق وعن العملية معا.



 
 
 

 

 
           48ص                                     0404 العدد:     9/5/4102الجمعة  التاريخ:

 

ذ تتخذ الحركة الصهيونية كتاب اليهود )العهد القديم( حجة ومبررا، بل سندا إلهيا، لمطالبتها  وا 
قشة هذه المطالبة القائمة على السياسة بأرض الميعاد موطنا لليهود )ولسنا هنا في مجال منا

العنصرية والوهم واألسطورة(، نرى أنه ال بد ألي باحث في العقيدة العسكرية الصهيونية من أن 
يلمس، بوضوح، وهذه العقيدة في الفكر العسكري الديني التاريخي لليهود، والذي أسهب العهد القديم، 

الفكر مصدرا، ال يمكن إهماله، من مصادر  نفسه، في التعبير عنه والتأكيد عليه، بحيث شكل هذا
 العقيدة العسكرية "اإلسرائيلية" المعاصرة.

 1/5/4102، المجد االمني
 

الف األهــداف يوميــا وسيقصــر زمــن الحــرب آســالح الجــو اإلســرائيلي ســيدمر يــديعوت أحرونــوت:  .32
 القادمة

قة تشنها طائرة واحدة مهاجمة أالف األهداف يوميا وأكثر من عشر غارات في دقي :معا -بيت لحم
على أهداف مختلفة في مناطق مختلفة وعمليات اقالع متتالية تمام كما يحدث في سباق السيارات 

" هكذا يعتقد قادة سالح الجو اإلسرائيلي بقدرتهم على تقصير أمد الحرب القادمة عبر  2"فورمال 
 توجيه ضربة ذات قوة ناريه هائلة.
وقاسية ستتساقط الصواريخ على منطقة "غوش دان" بشكل أساسي  "في البداية سنشهد أياما صعبة

وستحمي منظومات الدفاع الجوي المواقع اإلستراتيجية والقواعد العسكرية وستنهار مبان داخل المدن 
الكبرى وسيسقط مصابون لكن هذه الحالة لن تستمر طويال حيث سيقوم سالح الجو بالرد وبعد عدة 

يرة القصف الصاروخي على إسرائيل، وبعد ذلك سيأتي وقف إطالق النار أيام سيؤدي إلى تراجع وت
ومن ثم سنشهد عمليات إطالق نار متفرقة وبعدها يسود الهدوء النسبي لعدة سنوات بسبب قوة الردع 
التي خلقت ونتجت عن الرد اإلسرائيلي" هذا هو اخطر سيناريو يستعد الجيش اإلسرائيلي لمواجهته 

ستراتيجي للمستوى السياسي الساعي إلى كسب الحرب القادمة بأسرع واقصر وهذا هو الهدف اال
وقت ممكن سواء جاءت الصواريخ من سوريا او لبنان او غزة وصوال إلى إيران حيث ستواجه هذه 
القوى قوة نارية كبيرة جدا تدفعها إلى طلب وقف إطالق النار وفقا لتعبير المحلل العسكري لصحيفة 

ت " روني بن يشاي الذي نشر تحليال وتقريرا مطوال تناول فيه التغيرات البنيوية التي "يديعوت احرونو 
 طرأت على سالح الجو اإلسرائيلي ونظرته لطريقة التعامل مع الحرب القادمة.

"يؤمن قائد سالح الجو الجنرال امير ايشل وجميع صحاب البزات الزرقاء "الطيارون بان تحقيق 
ممكنا ويعتقدون بان االستخبارات الجيدة التي يمتلكونها وأنواع الذخائر السيناريو السابق بات 



 
 
 

 

 
           49ص                                     0404 العدد:     9/5/4102الجمعة  التاريخ:

 

والطائرات المتوفرة حاليا لديهم تسمح لهم باالعتقاد واإليمان بان سالح الجو يمكنه تحقيق السيناريو 
السابق لوحده، ودون حاجة الشرك قوات أخرى ودون حاجة ألي عمليات ومناورات برية داخل ارض 

 تمهيد الميدان بما يسمح بالقيام بهذا النوع من العمليات في حال تقرر ذلك" قال بن يشاي.العدو مع 
صدق الجنرال "ايشل" فان الحديث يدور عن تقليص كبير في عدد المصابين وتوفير  إذاوأضاف "

سالح هائل بالموارد المادية بما يعادل مليار شيكل مقابل كل يوم من أيام الحرب الن ما يقترحه قائد 
الجو عمليا هو ثورة في عقيدة القتال اإلسرائيلية ستؤثر بشكل دراماتيكي على طبيعة التسلح 

 والتدريبات الخاصة بالقوات البرية وكذلك على سلم أولويات الميزانية".
ومن المعروف بان هذا االدعاء ال يروق لكافة ضباط الجيش الكبار، وهناك ضباط أركان كبار 

ون جيدا قدرات سالح الجو ويحترمونها ال يتفقون مع هذا االدعاء ويعتقدون وكثيرين ممن يعرف
بالحاجة لعملية برية تسكت مصادر إطالق الصواريخ وكذلك يشككون باالدعاء بإمكانية تقصير زمن 

 العملية " قال بن "يشاي".
ا تعرضنا ويرد قادة سالح الجو على هذه الشكوك والمخاوف بادعاء يبدو مقنعا بشكل كبير "إذ

لهجوم مفاجئ سنحتاج إلى وقت لتجميع وبناء القوة البرية وتجاوز مهاجمة مخازن الطوارئ وعقد 
المواصالت وفي المقابل هناك فرصة للقيام بالمهمة والرد على الهجوم عبر نيران جوية فيما يستعد 

 سالح الجو لتقديم المساعدة الحقيقية للقوات البرية في حال قررت الهجوم.
وقال "ايشل": ال نراهن وال نقامر ونحن على علم بان إسرائيل واإلسرائيليين ينظرون ألينا كوثيقة 
تامين لذلك فان سقف التوقعان مرتفع جدا لكن يجب عدم االنفعال والتهور ونحن نعلم بأننا لسنا 

 . لوحدنا وأننا نقوم ببناء قوة اندماجية
لمهمة الوحيدة لسالح الجو بل اخذ يستعد خالل السنتين لكن تقدم المساعدة للقوات البرية ليست ا

الماضيتين للحصول على موافقة رئيس األركان ووزير الجيش ورئيس الحكومة والسماح لهم 
"بتقصير" أمد الحرب التي قد تنشب في كل لحظة األمر الذي يلقي بمسؤوليات فورية وكبيرة على 

حييد أالف الصواريخ المنطلقة من لبنان وغزة عملية عاتق هذا السالح ويمكن القول بان محاولة ت
عبثية كما أن الصواريخ بعيدة المدى والدقيقة ذات الرؤوس الحربية المدمرة مخفية جيدا داخل منازل 
المدنيين او داخل أنفاق إطالق تحت أرضية ويتم تشغيلها عن بعد حيث يتنقل مشغلو هذه القواعد 

ويقامون قوات الجيش التي تتقدم نحو هذه القواعد من خالل أنفاق بينها ويقومون بإعادة تسليحها 
قتالية خاصة أعدوها مسبقا وتكمن الصعوبة األساسية في تحديد مواقع هذه القواعد، كما أن ضربها 
وقصفها قد يوقع إعدادا كبيرة من اإلصابات في أوساط المدنيين وبالتالي إثارة العالم ضد إسرائيل 
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ذا حالف الحظ إحدى كما إن اصطياد قو  اعد إطالق الصواريخ المتحركة أمر أكثر صعوبة وتعقيدا وا 
الطائرات ورصدت شاحنة إطالق صواريخ قبل اختفائها او فيما يحاول سائقها االختباء أسفل منزل 

 تقوم بتدميرها عبر إطالق ذخائر ذكية.
فقا لحجم المهمة مر سالح وحتى يتم تجاوز هذه العقبات واالرتقاء درجة في مستوى االستعداد و 

الجو خالل العامين الماضيين بعملية تغيير وصفت بالعملية األهم بصفتها جهدا كبيرا لزياد القدرة 
على شن الهجمات بمئات المرات واألضعاف بما في ذلك زيادة عدد التحليقات لكن باألساس زيادة 

ر الذي يلحق بها حسب تعبير المحلل عدد األهداف التي يتم مهاجمتها وتعظيم حجم األضرار والدما
 العسكري " بن يشاي".

أي بعد ثالثة أشهر فقط من توليه قيادة سالح الجو  1021الجنرال " امير ياشل " في أب  أصدر
تعليماته باالستعداد لتنفيذ أالف الطلعات الهجومية يوميا بهدف زيادة ما يسميه "القوة القاتلة لسالح 

 الجو".
 9/5/4102، باريةوكالة معًا اإلخ

 
 دول خليجّية حصلت على تكنولوجيا إسرائيلّية وارتفاع حاد في التصدير للسعودّية": ماركر" .33

كشفت صحيفة )دي ماركر( العبرّية، نقاًل عن مصادر سياسّية وصفتها : زهير أندراوس -الناصرة 
لمعلن بين إسرائيل والدول بأّنها رفيعة المستوى في تل أبيب، النقاب عن خبايا وخفايا التطبيع غير ا

 الخليجية وفي مقّدمتها السعودية.
وأكدت الصحيفة االقتصادّية، التابعة لمجوعة صحف هآرتس، في سياق تقريٍر خاٍص حول نشاط 
إسرائيل االقتصادي مع بعض الدول التي ال تقيم معها عالقات دبلوماسية ومنها دول عربية 

سالمية، أكّدت تزايد حجم هذا النشا  ط مع دول عّدة من بينها السعودية.وا 
وتناول تقرير الصحيفة النشاط التجارّي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، حيث لفت إلى أن 
عدًدا من الشركات اإلسرائيلّية تقوم بالتصدير إلى السعودية منتجات مختلفة، بينها منتجات 

لسعودية والواليات المتحدة، حيث يتم هذا األمر تكنولوجية، وذلك على خلفية العالقات الجيدة بين ا
عبر شركات فرعية للشركات اإلسرائيلية المسجلة في الواليات المتحدة، عالوة على قيام بعض 
الشركات اإلسرائيلية بتوفير معدات للجيش األمريكّي في السعودية، بينها شركة )رابينتكس( التي تبيع 

 السترات الواقية من الرصاص.
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الصحيفة العبرّية، فإّن هناك مجااًل آخر للتجارة بين إسرائيل والسعودية وهو مجال تجارة وبحسب 
الصناعات البالستيك، مشيًرة إلى أّن الدولة العبرّية تتلّقى من السعودية ومن دول أخرى في الخليج 

وتصل هذه  مواد خام لصناعة البالستيك ومنها مادتي بولياتيالن، بلفروفيلين، أحد مشتقات النفط،
المواد بشكل غير مباشر إلسرائيل عبر طرف ثالث، لكن السلطات اإلسرائيلّية تعرف أّن مصدر 
المواد هو السعودية، وهذه المواد الخام تاستخدم في صناعة البالستيك، الذي يعاد تصديره مرة أخرى 

تخدم لمرة واحدة، للسعودية، ومنها أنابيب تنقيط ومنتجات استهالك للبيت وللحديقة، وأدوات تس
ومغلفات للغذاء، حيث أّن بعض هذه المنتجات يصل إلى السعودية عبر مصانع تقيمها شركات 

 إسرائيلية في تركيا، والعالمة المدموغة عليها تبين أنها أنتجت فيها.
ونقلت الصحيفة عن ألون ليئال، سفير إسرائيل السابق لدى تركيا، والذي طرده من أنقرة بعد الهجوم 

إلسرائيلّي على سفينة )مرمرة(، نقلت عنه قوله إّن معطيات التجارة بين إسرائيل وتركيا تتضمن ا
بالفعل بضائع تمر عبر تركيا إلى دول ال توجد إلسرائيل عالقات معها، على حّد قوله. باإلضافة 

ألعمال إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أّن دول الخليج تاعتبر دون أدنى شك من أّهم األماكن جذًبا ل
التجارية اإلسرائيلّية، مشيرًة إلى أن جزيرة النخيل التي جرى إقامتها في دبي تضمنت صفقات كاملة 
للطوب المعروف باسم القرميد وتنتجه شركة إسرائيلية، ثم جرى تصديره عبر شركة إيطالية وسيطة. 

يا اإلسرائيلية، خاصة في وتطرق التقرير كذلك للرغبة التي تبديها بعض الدول الخليجية في التكنولوج
مجال األمن الداخلي، مشيًرة إلى أّنه على سبيل المثال جرى الحديث خالل واقعة اغتيال محمد 
المبحوح، القيادي البارز في حركة حماس، بدبي عن استخدام شرطة دبي ألجهزة ومعدات تكنولوجية 

 حديثة إسرائيلية.
إسرائيلية في مجال حماية حقول النفط، بل إن  وأوضحت أّن دواًل خليجية حصلت على تكنولوجيا

إحدى الدول جلبت بالفعل عاملين إسرائيليين أيضا لهذا الغرض لمتابعة األجهزة المستخدمة في 
مجال تأمين هذه المنشآت. وبحسب التقرير عينه، تاصّدر إسرائيل تكنولوجيا في مجال الطب 

إسرائيلية تقيم في سويسرا وتعمل  وهين نافا مشيح، والزراعة والمياه لدول الخليج، ونقلت الصحيفة ع
وسيطة في التجارة بين إسرائيل ودول الخليج العربّي قولها: تلك التجارة معلقة باألوضاع السياسية 
في منطقة الشرق األوسط، وتشهد أحياًنا موجات مًدا وجزًرا، ولهذا عليك أن تكون حساًسا تجاه 

رسل رسائل الكترونية إلى أن تمر الموجة العكرة، لكن اإلسرائيليين الوضع، ببساطة تتوقف، بل وال ت
 عادوا اآلن إلى عقد الصفقات في دبي، في أبو ظبي وفي قطر، على حّد قولها.

 9/5/4102، رأي اليوم، لندن
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 نيسان/ أبريل خالل األقصى المسجد اقتحموا إسرائيلي 0011: تقرير .34

سلوان في تقريره الشهري االنتهاكات الخطيرة   –حلوة  رصد مركز معلومات وادي: سلوان، القدس
عيد “حيث كان أسبوع ما يسمى  ،والتصعيد الغير مسبوق في األقصى، خالل شهر نيسان الماضي

 األكثر عنفا تجاه المسجد األقصى ”الفصح اليهودي
 

 للمسجد األقصى االقتحامات
وات االحتالل المدججة بالسالح وأوضح مركز المعلومات انه خالل نيسان الماضي اقتحمت ق

 10نيسان( وخالل هذه األيام سجلت أكثر من  10-29-22)المسجد األقصى المبارك ثالث مرات 
متطرفا وأفراد من  2200وخالل شهر نيسان الماضي اقتحم المسجد األقصى ما يزيد عن  .إصابة

جلن، الذي اقتحم المسجد المخابرات، ومن المقتحمين نائب رئيس الكنيست اإلسرائيلي موشيه في
 نيسان الماضي. 10- 1مرتين في 

 
 اغالق المسجد ومنع المصلين من الدخول

وعلى صعيد التضييق ومنع المواطنين من الدخول الى األقصى، منعت اقامة الصالة في المسجد 
منعت صالة الظهر حتى صالة العشاء،  22(، ففي 10-29-20-29-24-22األقصى في أيام 

منعت صالة الفجر والظهر،  29نيسان حتى قبل الظهر، وفي  24منع حتى صالة فجر واستمر ال
 صالة الفجر. 10من صالة العصر حتى العشاء و 29صالة الجمعة، و 20و

وفي أيام المنع كانت قوات االحتالل تمنع فئة الشبان والنساء من دخول المسجد األقصى، في حين 
عاما من الدخول اليه بشرط احتجاز  55ال هم فوق  كان يسمح ألعداد قليلة من الرجال من

نيسان اغلق المسجد األقصى بصورة كاملة حيث اعتدت القوات على كافة  10هوياتهم، وفي 
المصلين )كبار السن والنساء والشبان( أثناء محاولتهم الدخول ألداء صالة الفجر، وقبل اآلذان 

 بدقائق معدودة سمح لكبار السن بدخوله فقط.
 
 وسياسة االعتقال بعاد عن األقصىالا

فلسطينيًا عن المسجد األقصى  10رصد مركز المعلومات خالل شهر نيسان الماضي أبعاد حوالي 
 .أشهر 9المبارك، لمدة تتراوح بين أسبوع حتى 
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 فلسطينيا )من القدس والداخل الفلسطيني( 225ورصد مركز المعلومات اعتقال كما 
 

 ةمخططات استيطاني
على المخطط االستيطاني  ”اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء“اية شهر نيسان الماضي صادقت وفي بد
، الذي يقع في ساحة باب المغاربة بمدخل ”حوض البلدة القديمة -عير دافيد –مجمع كيدم“ ”المسمى

عن مصادقة سلطات االحتالل على  ”كما كاشف بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى المبارك.
جنوب غرب البلدة  ”إقامة جسر معلق يربط ما بين الثوري ومنطقة وادي الربابة“مشروع تمويل 

 .القديمة بالقدس
8/5/4102سلوان، القدس،  –مركز معلومات وادي حلوة   

 
 قدس ويعّدها "تعزيزًا لصمود المقدسيين"لل لبطريرك الراعييرحب بزيارة ا التجّمع الوطني المسيحي .35

أّن ‘في األراضي المقّدسة أكد  ’التجّمع الوطني المسيحي‘ باسمبيان  صدر: سعد الياس - بيروت
لبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى القدس واألراضي المقدسة برفقِة ازيارة 

 .’قداسة البابا فرنسيس هي تعزيز لصمود المقِدسّيين
ّن زيارة إّن القدس ‘وقال األمين العام للتجّمع ديمتري دلياني  تحتاج إلى الدعم والَشّد من أزر أهلها، وا 

، مؤّكدًا ’األسير، كما هو حال القدس، ال تعني أبدًا تطبيعًا أو اعترافًا بالَسّجان، بل هي دعم لصموِده
أّن صاحب الوالية السياسية والوطنية على األراضي الفلسطينية هو الرئيس عّباس، الذي يدعو "

 ."وخصوصًا القدس العرب إلى زيارة فلسطين
9/5/4102القدس العربي، لندن،   

 
 لدعوته للتجنيد في الجيش االسرائيلي اً فصل كاهنترثوذكسية الكنيسة األ  .36

صرح الناطق باسم الكنيسة االرثوذكسية في االراضي المقدسة االب عيسى مصلح  :معا –بيت لحم 
كاهن كنيسة الروم االرثوذكس من امس، بان المجمع المقدس والمحكمة الكنسية االرثوذكسية جردا 

الجيش االسرائيلي والعمل بصالحياته الن الكهنوت يتعارض مع الدعوة الى تجنيد المسيحيين 
 السياسة.ب
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وقال االب عيسى مصلح: "لقد طلبنا مرات عدة من االب جبرائيل نداف كاهن كنيسة يافا الناصرة 
للتجنيد في جيش االحتالل. واضاف: "لقد اساء قضاء مدينة الناصرة التراجع عن مواقفه التي تدعو 

 .نداف للكنيسة االرثوذكسية ولتاريخها باعماله واقواله... ويقوم بتقسيم المسيحيين والكنيسة
وأعلن ان بطريرك االراضي المقدسة واالردن ثيوفيلوس الثالث "عقد اجتماعا للمجمع المقدس وقرروا 

 مة الكنسية بفصله من مهماته".تجريد نداف من صالحياته كما قامت المحك
9/5/4102الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
صابة  فلسطينياً  29"الهيئة المستقلة": استشهاد  .37   4100خالل سنة  0812 واعتقال 0551وا 

في تقريرها السنوي التاسع  أمس سائد أبو فرحة: قالت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان،  –رام هللا 
، "إن وضع حقوق اإلنسان الذي يغطي العام الماضي نسان في فلسطينعشر حول وضع حقوق اإل

، لم يشهد تطورات إيجابية تذكر"، منوهة إلى دور االحتالل، واالنقسام في التأثير 1022خالل العام 
 سلبًا على منظومة حقوق اإلنسان في فلسطين.

 
 انتهاكات االحتالل

آخرين  2550أطفال، وجرح  9ماضي، من ضمنهم مواطنًا العام ال 49قامت قوات االحتالل بقتل 
مرة باتجاه المواطنين،  294من بينهم عشرات األطفال والنساء، إضافة إلى إطالق النار نحو 

 وصيادي األسماك على حدود قطاع غزة.
مواطنًا من الضفة بما  2199مواطنًا، من ضمنهم  2014ولفتت إلى قيام قوات االحتالل باعتقال 

 حالة اعتقال في القطاع. 15لشرقية، مقابل فيها القدس ا
 

 تصاعد األنشطة االستيطانية واعتداءات المستوطنين
، حيث 1022تصاعد وتيرة األنشطة االستيطانية في الضفة بما فيها القدس الشرقية خالل لونوهت 

 ية.مستوطنات الضفة والقدس الشرقبألف وحدة سكنية  20قامت سلطات االحتالل بإقرار بناء نحو 
 90منها عن إصابة  91اعتداء للمستوطنين، أسفر  292، نحو 1022وأضافت: سجل خالل العام 

لحاق أضرار بها، واقتالع وحرق  219فلسطينيًا، و  2192حادثًا أدت إلى تدمير ممتلكات خاصة، وا 
عاقة وصول   طفاًل إلى المدارس. 2929شجرة مثمرة، وا 
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 حصار غزة
ل في منع دخول العديد من السلع إلى القطاع، وبلغ عدد الشاحنات وتابعت: استمرت دولة االحتال

، وبلغ عدد 1021شاحنة العام  51442شاحنة مقارنة مع  55022الواردة إلى القطاع حوالي 
شاحنة العام  124شاحنة، مقارنة مع  201، حوالي 1022الشاحنات المصدرة من القطاع العام 

ي إلدخال مواد البناء إلى القطاع، أصاب الشلل قطاع وأضافت: عقب المنع اإلسرائيل .1021
 .ألف مواطن عن العمل 25اإلنشاءات، وتعطل ما يزيد على 

 
 انتهاكات التعليم

التعليم، بينت أن البوابات والحواجز العسكرية، أدت إلى بوفيما يتعلق بانتهاكات االحتالل للحق 
حصة  2502وهدر في الواقع التعليمي بمعدل  تأخير وعرقلة وصول المعلمين والطلبة إلى مدارسهم،

ألف طالب، وفقدت األسرة التربوية ثالثة شهداء من طلبتها، إضافة إلى  22مدرسية لما يزيد على 
منهم لالعتقال، من ضمنهم سبعة معلمين  204من الطلبة والمعلمين بجروح، وتعرض  295إصابة 

طالبا لعدة ساعات من قبل  52لمًا، ومع 21، من ضمنهم 05طالبا، واحتجاز  215وموظف، و
 االحتالل.

 
 هدم المنازل

وبالنسبة النتهاك الحق في السكن والعيش الكريم، أوضحت أن قوات االحتالل قامت بهدم أكثر من 
فلسطينيًا بشكل قسري،  2024مبنى في المناطق المصنفة )ج(، ما أدى إلى تهجير أكثر من  920

 إلى هدم عشرات الغرف السكنية في القدس بحجة عدم الترخيص.وانتزاع الملكية منهم، إضافة 
مخزنًا ومنشأة تجارية،  12مبنى في القدس، إضافة إلى  52وبينت أن قوات االحتالل قامت بهدم 

قرية "الزعيم"، إضافة إلى هدم مضارب "عرب الكعابنة" وتهجير بوهدم ثمانية مساكن لعائالت بدوية 
دونما ألغراض استيطانية  2450الهدم للمنازل، ومصادرة نحو  سكانها، وتسليم مئات أوامر

 وتهويدية.
 

 االعتداءات على المقدسات
اعتداء مختلفا على  11وبخصوص االعتداءات على األماكن المقدسة، أشارت إلى رصدها 

المقدسات، تعددت أشكالها بين االعتداء على المساجد، وكتابة الشعارات المعادية بحق الرموز 
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سالمية والمسيحية، وتجريف القبور اإلسالمية، واقتحام أماكن العبادة والعبث بمحتوياتها، إضافة اإل
 .إلى االنتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها المسجد األقصى المبارك، ومدينة القدس

9/5/4102األيام، رام هللا،   
 
 نائية الدوليةعلى االنضمام إلى المحكمة الج عباستحث منظمة حقوقية  01 بيان لـ .38

حثت منظمات فلسطينية ودولية معنية بحقوق االنسان الرئيس الفلسطيني  :أحمد حسن - رام هللا
محمود عباس يوم الخميس على االنضمام الى المحكمة الجنائية الدولية تأسيسا على اعتراف األمم 

 المتحدة بدولة فلسطينية قبل عامين.
الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمتا الضمير والحق  منظمة من بينها منظمة العفو 21وقالت 

الفلسطينيتان إن االنضمام إلى المحكمة سيشجع الفلسطينيين واإلسرائيليين على احترام القانون 
 الدولي وينهي االفالت من العقاب على جرائم حرب مزعومة.

 السالم وال يضرها.وقالت الجماعات الحقوقية في بيان مشترك إن إشراف المحكمة سيساعد جهود 
8/5/4102وكالة رويترز لألنباء،   

 
 قراقع: آالف األسرى يهددون باالنضمام لإلضراب المفتوح حال عدم استجابة االحتالل لشروطهم .39

أعلن وزير األسرى عيسى قراقع عن وصول رسالة من قيادة األسرى تؤكد أن : أشرف الهور - غزة
سوف يؤدي إلى اتساع نطاق اإلضراب ‘سرى اإلداريين لمطالب األ االحتاللعدم استجابة حكومة 

 .’المفتوح، وانضمام اآلالف من األسرى إلى هذا اإلضراب خالل األسبوع المقبل
وقال قراقع إن األسرى وجهوا تحذيرا إلى مدير مصلحة السجون، هددوا فيه بمشاركة أوسع وعدم 

ستتحمل المسؤولية ‘وأجهزتها األمنية  السكوت على ما يجري بحق اإلداريين، وأن حكومة اإلحتالل
، تنطلق خالله فعاليات شعبية ’غضب ونفير‘وأكد أن اليوم الجمعة سيكون يوم  .’عن هذا اإلنفجار

 وجماهيرية، تضامنا مع األسرى اإلداريين، وحث السكان على المشاركة بهذه الفعاليات.
9/5/4102القدس العربي، لندن،   

 
 مع األسرى بتخريب فعاليات التضامن" في رام هللاجهات "يتهم  نادي األسير .41

دون أن يسميها  ’جهات في رام هللا‘نادي األسير، رئيس  إتهم قدورة فارس: أشرف الهور - غزة
 .’من أجل خدمة مصالح ضيقة‘بتخريب الفعاليات الموحدة المساندة لألسرى 
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د تحركا شعبيا ومؤسسيا خجوال في محافظة رام هللا تشه‘المحلية  ’راية‘وقال في تصريحات إلذاعة 
دعم ومساندة األسرى، وهذا يرجع إلى غياب الفعاليات الموحدة ألن هناك من يعتقد بأن قضية 
األسرى يجب أن تخدمه وتخدم توجهه، والبعض يستغل ذلك لخدمة مصالح ضيقة، ولألسف يوجد 

 .’أطراف همها الوحيد التخريب والتشويش
فترض أن تقام خيمة اعتصام تنطلق منها الفعاليات المساندة لألسرى وأشار إلى أنه كان من الم

 .’لكن ضمن حسابات صغيرة لم تقم هذه الخيمة بعد‘المضربين، مضيفا 
9/5/4102القدس العربي، لندن،   

 
 على كرسيه المتحرك يومًا ُيجَبر على حضور المحكمة 11عن الطعام منذ مضرب  أسير .40

"عوفر" من  في معتقل بيش إلى المحكمة العسكرية اإلسرائيليةأاحضر األسير أيمن طالخليل: 
مستشفى "أساف هروفيه" حيث يحتجز، لحضور جلسة استئناف كان قد تقدم بها محامي 

يوما، وذلك  10احتجاًجا على اعتقاله اإلداري منذ  المضرب عن الطعام منذ سبعين يوًما األسير
إلى  محامي جواد بولس، الذي تقّدم باالستئناف،ولفت ال عبر سيارة إسعاف وعلى كرسي متحرك.

 كغم من وزنه. 10حالة الضعف والشحوب قد بدت واضحتين على األسير بعدما فقد ما يقارب 
وأشار بولس إلى أن األسير طبيش وصل إلى المحكمة في حالة صحية صعبة، موضحة أنه ال 

مة االحتالل على قرار تثبيت األسير قرار حتى اآلن بخصوص االستئناف الذي قدم اليوم لمحك يوجد
 لمدة ثالثة شهور إداري.

8/5/4102قدس برس،   
 
 القدسفي مسيئة للمسلمين وللمسيحيين شعارات يهود يخطون  متطرفون .42

أقدم يهود متطرفون فجر الجمعة على كتابة شعارات عنصرية ومسيئة للمسلمين وللمسيحيين في 
إلسرائيلية العامة إن مجهولين رسموا شعارات مناوئة للعرب وقالت اإلذاعة ا مدينة القدس المحتلة.

على بوابة أحد المنازل وصندوق للكهرباء في شارع السلسلة في البلدة القديمة من القدس، كما رسم 
 شعار "تدفيع الثمن" وشعار مناوئ للمسحيين على جدار قرب الكنيسة الرومانية في وسط المدينة.

9/5/4102، )صفا(، وكالة الصحافة الفلسطينية  
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 بسبب تراكم ديونها محطات الوقود برام هللا توقف تزويد مركبات أجهزة السلطة بالمحروقات .43
رام هللا: أعلنت محطات الوقود في مدينة رام هللا بالضفة الغربية عن وقف تزويد مركبات أجهزة 

 السلطة األمنية بالمحروقات، بعد تراكم ديونها منذ ستة شهور.
ار الجعبري نائب نقيب أصحاب محطات المحروقات لـ "قدس برس" أن عدًدا من محطات أوضح نز 

الوقود في مدينة رام هللا قررت وقف تزويد مركبات أجهزة السلطة بالمحروقات بعد عدم اإليفاء 
 مليون شيقل. 20بالديون منذ ستة شهور التي تجاوزت 

8/5/4102قدس برس،   
 
 سنوات ستألول مرة بعد  "األيام" تعود إلى غزةصحيفة  .44

عادت صحيفة األيام الفلسطينية الى قطاع غزة للمرة األولى منذ ست سنوات،  عيسى سعد هللا:
الذي  1001وكانت الصحيفة منعت من العمل في القطاع نتيجة الى االنقسام الفلسطيني عام 

 حصل بين حركتي فتح وحماس.
بين قيادة حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية اال ان اتفاق المصالحة األخير الذي تم توقيعه 

 ساهم بنشر األجواء اإليجابية "الى حد ما" وعودة الصحيفة الى القطاع. ،12/4/1024بتاريخ 
تعزيزا ألهمية ومنذ يومين دخلت أيضًا صحيفة القدس الفلسطينية الى قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة 

 .لحةملف الحريات العامة في دفع عجلة المصا
9/5/4102األيام، رام هللا،   

 
 لدعم "برنامج تقليل الفاقد من المياه" وألمانيا توقعان اتفاقية الحكومة في رام هللا .45

 0.0"األيام": وقعت الحكومتان الفلسطينية واأللمانية في رام هللا، أمس، اتفاقية قيمتها  -رام هللا 
"، مع "مصلحة مياه القدس، رام هللا والبيرة والقدس مليون يورو، لدعم "برنامج تقليل الفاقد من المياه

 الشرقية بما فيها المناطق المصنفة "ج".
ووقع االتفاقية من الجانب الفلسطيني كل من وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، 
ورئيس سلطة المياه د. شداد العتيلي، ورئيس مجلس إدارة مصلحة مياه محافظة القدس ورام هللا 
والبيرة المهندس فوزي عابد، فيما وقعها عن الجانب األلماني توماس ايسن با  مدير بنك التنمية 
األلماني في فلسطين ممثاًل عن الحكومة األلمانية، بحضور مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس 

 .عبد الخالق الكرمي، ودانا عريقات مسؤولة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية في الوزارة
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ماليين يورو، ومصلحة مياه القدس ستساهم  0يشار الى ان الحكومة األلمانية ستساهم بحوالي 
 ألف يورو لتنفيذ المشروع. 000بحوالي 

 9/5/4102األيام، رام هللا، 
 
 الرئاسية بين السيسي وصباحي االنتخاباتالمصريون في غزة يطالبون بالمشاركة في  .46

المصرية المقيمة في قطاع غزة يوم أمس من وزارة الخارجية الهور: طالبت الجالية  أشرف-غزة 
الرئاسية التي يبدأ التصويت بها منتصف  االنتخاباتالمصرية، بإيجاد آلية تضمن لهم التصويت في 

 باالنتخابإن عدد المسموح لهم  ،وقالت الجالية في بيان لها الشهر الجاري للمقيمين في الخارج.
صول مصرية غير المجنسين ألمهات مصريات ومصريين يقطنون مواطن، من أ 1000أكثر من 
 في غزة.

وال يوجد مقر للسفارة المصرية في غزة، وال حتى مكتب قنصلي، وأغلقت مصر مكتب تمثيلها في 
غزة منذ أن سيطرت حركة حماس على مقاليد الحكم في القطاع في حزيران / يونيو من العام 

 هللا في الضفة الغربية. ، ونقلت مقرها إلى مدينة رام1001
9/5/4102، القدس العربي، لندن  

 
 فلسطينيي سوريةدخول إجراءات جديدة في شأن اللبنانية: الداخلية  .47

ليس هناك أي "نهاد المشنوق أن  اللبناني في بيان صدر عنه أمس، أعلن وزير الداخلية والبلديات
 ."ن أو العبور منه، بل هناك إجراءاتقرار يمنع دخول الفلسطينيين الالجئين في سورية إلى لبنا

ويأتي هذا البيان على خلفية ترحيل أكثر من أربعين سورية وفلسطينيًا نازحًا في سورية األسبوع 
وفق  "كانوا بصدد العبور من لبنان إلى دول عربية بأوراق سفر مزورة"الماضي من مطار بيروت، إذ 

 رتكابهم فعاًل جرميًا.المشنوق نفسه، معتبرًا أن الترحيل هو نتيجة ا
كما يأتي البيان بعد صدور تعميم بتاريخ الثالث من الجاري موقع من رئيس دائرة أمن عام المطار 

، وجهه إلى جميع شركات الطيران، جاء فيه: [وزارة الداخلية اللبنانية]التابع ل المقدم جوني الصيصه
ى لبنان مهما كانت األسباب وأيا تكن يطلب إليكم عدم نقل أي مسافر فلسطيني الجئ في سورية إل

الوثائق والمستندات الثبوتية التي يحملها، وذلك تحت طائلة تغريم الشركة الناقلة في حال المخالفة، 
عادته من حيث أتى. األمر الذي استرعى انتباه وكالة األونروا التي طالبت بأجوبة عن الموضوع  وا 

لبنان تجاه الفلسطينيين. وأتى التطمين من المشنوق متخوفة من أن تكون سياسة جديدة ينتهجها 
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نفسه الذي أشار لمفوضها العام في لبنان آن ديسمور حين زارته في مكتبه، إلى أن ما يتخذ اليوم 
 هو إجراءات موقتة، وفق مصادر الوكالة.

ي سورية وقد أعلن المشنوق في بيانه أنه تم وضع معايير تنظم عملية دخول الفلسطينيين الالجئين ف
تفاديًا لعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤثر في الوضع األمني في لبنان، وفي عالقة "إلى لبنان 

 . وبالتالي سوف يسمح بالدخول لمن يستوفي الشروط اآلتية:"لبنان مع دول عربية
ة واحدة سمة دخول مسبقة مبنية على موافقة المديرية العامة لألمن العام أو على بطاقة إقامة )سن-
 صالحيتها. انتهاءسنوات مجاملة( أو سمة خروج وعودة عدة سفرات ولحين  2 -
ألف عن سنة  200أشهر إلكمال مدة السنة بالنسبة الى الذين استوفي منهم رسم  2تمديد اإلقامة  -

 كاملة.
ي ساعة للقادمين عبر مطار رفيق الحرير  14منح الفلسطيني الالجئ في سورية سمة مرور لمدة  -

الدولي في حال سبق وغادر عبر المطار أو في حال لديه إقامة صالحة في الخارج ويرغب في 
 العودة إلى سورية عن طريق لبنان.

السماح بدخول المسافرين منهم والراغبين في المغادرة إلى الخارج عبر مطار رفيق الحريري  -
 لمسافر إليها.الدولي على أن تكون بحوزتهم بطاقة سفر أو سمة إلى الدولة ا

 وقف منح التأشيرة التلقائية للفلسطينيين الالجئين على الحدود، حتى لو كان بحوزتهم إذن عودة. -
 ة سابقًا.دعدم تمديد التأشيرة التلقائية الممنوحة والممد -

طور هذه اآللية وتلك المعايير قابلة للمراجعة والتعديل وفقًا لت"وشدد وزير الداخلية والبلديات على أن 
 ."األوضاع األمنية واإلنسانية في أماكن إقامة الالجئين الفلسطينيين في سورية

 "األمر أشبه بأحجية"حتى الساعة ال صورة واضحة عما يجري على هذا الصعيد بالنسبة لألونروا، 
 يقول مصدرها، بانتظار األجزاء المتبقية الستكمال الصورة. 

  9/5/4102 ،السفير، بيروت
 
 لبنان يمنع شركات الطيران من نقل فلسطينيي سورية إليه": ردنيةاأل  الغد" .48

 ]عبر رئيس دائر أمن المطارأصدرت وزارة الداخلية اللبنانية  :محمد عاكف خريسات -عّمان 
إلى كافة شركات الطيران بعدم السماح  تعميماً المديرية العامة لألمن العام[  - المقدم جوني الصيصه

وبحسب التعميم الذي  من سورية إلى لبنان تحت أي ظرف من الظروف. بنقل أي الجئ فلسطيني
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رصدته "الغد"، فإنه يمنع نقل أي الجئ فلسطيني في سورية "مهما كانت المستندات والوثائق الثبوتية 
 التي يحملها، وذلك تحت طائلة تغريم الشركة الناقلة في حال المخالفة، وا عادته من حيث أتى". 

 9/5/4102 ،الغد، عّمان
 
 لقدسل الراعي يفضل زيارة الرئيس اللبناني ال :السفير"" .49

صارح البطريرك الماروني الكاردينال  اللبنانية ميشال سليمان ن رئيس الجمهوريةأ "السفير"علمت 
مار بشارة بطرس الراعي بأنه يفضل عدم القيام بزيارة القدس وبيت لحم في األراضي الفلسطينية 

قليمية، عن عدم نضوج ظروفها اإل االنقسام الوطني الذي يحيط بها، فضالً المحتلة في ظل منا  
وبالتالي، أبدى رئيس الجمهورية استعداده لتأمين الغطاء السياسي ألي موقف قد تتخذه البطريركية 

طالما أن الكرسي الرسولي ال "المارونية في اتجاه صرف النظر عن هذه الزيارة المثيرة للجدل، 
ض أي توجه محدد في هذا الشأن.. وطالما أن القرار متروك لكرسي أنطاكية وسائر يطلب وال يفر 

 .، أي للراعي شخصياً "المشرق
نه ال إأن الراعي دافع عن قراره وأوحى لرئيس الجمهورية بأنه لن يتراجع، وقال  "السفير"وعلمت 

 يمانع قيام المؤمنين في المستقبل برحالت حج إلى األراضي المقدسة!
  9/5/4102 ،ير، بيروتالسف

 
 فيما يتعلق بزيارته األراضي الفلسطينيةينتقد الحملة على الراعي  جعجع .51

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي أمس، رئيس حزب "القوات 
ها الحملة اللبنانية" سمير جعجع الذي قال على األثر: "أمور عدة استدعت مجيئي الى بكركي، اول

على البطريرك الماروني في ما يتعلق بزيارته رعيتنا في األراضي الفلسطينية، والمؤسف ان اصحاب 
البيت والمعنيين باألمر، وأقصد السلطة الفلسطينية وخصوصا رئيسها "أبو مازن" كانوا من أول 

لفلسطينية، وارتأى المرحبين بهذه الزيارة، إذ انه يعرف قيمتها ووقعها ومدى مساعدتها القضية ا
غير مفهومة القيام بهذه الحمالت، التي نرفضها رفضًا تامًا، واذا  ألسباببعض االفرقاء في لبنان 

سلمنا جداًل، بأن هناك شيئا ما او خطوة ما تحتاج الى التصويب، فإن مجلس المطارنة الموارنة هو 
 م.من يتخذها، ألن رأس الكنيسة واالساقفة على دراية تامة بعمله

 9/5/4102 ،النهار، بيروت
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 الراعي الحملة الموجهة ضدتعلن رفضها  الرابطة المارونية .50
رفضت الرابطة المارونية في بيان، "الحملة الموجهة ضد زيارة رأس الكنيسة المارونية البطريرك مار 

عبر بشارة بطرس الراعي لألراضي المقدسة، وما تاَحّمْل من استنتاجات ودالالت وخالصات ال ت
إطالقًا عن الهدف من مرافقة البطريرك الراعي قداسة الحبر االعظم البابا فرنسيس الى األراضي 

 المقدسة".
ودعت "المتحاملين" إلى أن يعوا الحقائق اآلتية: "إن الزيارة هي زيارة حّج ترتدي الطابع الروحي 

ئفته في فلسطين المحتلة الصرف. وهي ليست زيارة سياسية، وستكون مناسبة للتواصل مع أبناء طا
ن حدود البطريركية  لحضهم على الثبات في أرضهم ورفض كل إشكال التطبيع والتطويع. وا 
ن زيارة البطريرك الراعي  المارونية ال تقتصر على لبنان، بل تشمل إنطاكيا وسائر المشرق، وا 

ن القدس هي مدينة المقدسة تدخل في صلب مسؤوليته الروحية كأب وراع ألبناء كنيسته.  لألراضي وا 
مقدسة، وقبلة األديان السماوية، وال سيما المسيحية واإلسالم، ومن هذا المنطلق فهي مدينة مفتوحة 

 للجميع، وينبغي عدم التسليم بالسيادة اإلسرائيلية عليها".
يركية وختم البيان: "إذا اجتمع العاملون في دعم القضية الفلسطينية، فإنهم لن يستطيعوا مجاراة البطر 

 المارونية واالرتقاء الى مستوى ما قدمته تاريخيًا إلى هذه القضية، وعلى كل المستويات". 
 9/5/4102 ،النهار، بيروت

 
 "في "كلية خالد بن الوليد ندوة عن "واقع القضية الفلسطينية"": المقاصد جمعية" .52

، بمشاركة السفير "فلسطينيةواقع القضية ال"ندوة عن  "الحرج –كلية خالد بن الوليد "عقدت أمس في 
الزميل طالل  "السفير"المصري في لبنان أشرف حمدي وسفير فلسطين أشرف دبور ورئيس تحرير 

أمين الداعوق ومديرة  "جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية"سلمان واإلعالمي منير الحافي ورئيس 
خراجهم  عن فلسطين وحقوق أبنائها، المدرسة هبة نشابة. وبدأت بعرض فيلم من إعداد الطالب وا 

 وكلمة للطالب ألقاها بدر بلطجي وروان كرمان.
والدولة المصرية مصرة على قيام دولة "وأكد السفير حمدي أن فلسطين مرتبطة بالوجدان المصري. 

يؤدي التعليم واإلعالم دورًا مهمًا في ". أضاف: "فلسطينية حرة ومستقلة، وترفض عملية تهويد القدس
ية الفرد العربي، لذا تقع على عاتقهما مهمة التذكير الدائم بما تمثله القضية الفلسطينية تشكيل شخص

 ."بالنسبة إلى العرب
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تتعرض ألخطر حملة تهويد اآلن في القدس من أجل إلغاء الوجود "ولفت دبور إلى أن فلسطين 
راهيمي في مدينة العربي واإلسالمي داخلها. وهذا ما حصل عند سيطرة إسرائيل على الحرم اإلب

ما يحصل في العالم العربي كان من أجل أن تصبح فلسطين في آخر "وأشار إلى أن  ."الخليل
 ."اهتمامات األمة العربية

  9/5/4102 ،السفير، بيروت
 
 بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل "إسرائيل"السعودية واألردن تطالبان  .53

ن بضرورة التزام إسرائيل بإخالء منطقة الشرق طالبت كل من السعودية واألرد :معا –نيويورك 
 األوسط من اسلحة الدمار الشامل.

في كلمة  يالدائم لدى منظمة األمم المتحدة السفير عبدهللا بن يحيى المعلمالسعودي مندوب الوشدد 
بالده أمام جلسة مجلس األمن الخاصة بمناقشة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل على أن حيازة 

يل األسلحة النووية يعد عقبة أساسية أمام تحقيق األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط، إسرائ
ولذلك فإنها تكرر الدعوة الى جعل منطقة الشرق االوسط خالية من االسلحة النووية وأسلحة الدمار 

تشي الوكالة الشامل االخرى بما في ذلك دعوة إسرائيل إلى االعالن عن قدراتها النووية والسماح لمف
 بزيارة مواقعها النووية واخضاع برامجها النووية إلشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

من جانبه، قال مندوب األردن الدائم لدى األمم المتحدة األمير زيد بن رعد إن بالده اتخذت ونفذت 
ية تهدف لمنع انتشار جملة من التدابير العملية والتشريعية على الصعيد الوطني لوضع ضوابط محل

أسلحة الدمار الشامل ووسائل ايصالها، وذلك في إطار حرصها على االمتثال لبنود قرار مجلس 
 وما تاله من قرارات ذات صلة. 2540األمن رقم 

9/5/4102، وكالة معًا اإلخبارية  
 
 سرائيليين خالف بين األحزاب التونسية حول سحب الثقة من وزيرة السياحة بسبب أزمة السياح اإل .54

: قال مكتب المجلس التأسيسي التونسي األربعاء إنه سيخصص جلسة عامة اليوم اد ب  –تونس 
الجمعة للنظر في سحب الثقة من وزيرة السياحة والوزير المكلف باألمن بوزارة الداخلية على خلفية 

سة علنية أم وسينظر المجلس الحقا فيما إذا كان سيجري جل دخول سياح إسرائيليين إلى تونس.
 حسبما ذكرت.’ لدواع أمنية‘مغلقة، كما طالبت بذلك الحكومة 
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وقدم أكثر من ثمانية نواب عريضة لسحب الثقة من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المكلف 
سائحا إسرائيليا األراضي التونسية أثناء قيامهم برحلة  92باألمن رضا صفر احتجاجا على دخول 

 بحرية.
زاب سياسية استقبال إسرائيليين في تونس حيث تعتبره تطبيعا مع الدولة العبرية على وتعارض أح

 حساب القضية الفلسطينية.
وكان رئيس الحكومة المهدي جمعة حذر من أن التشويش على احتفاالت الغريبة سيؤثر على نجاح 

عمول به مع وأوضح جمعة بأن دخول اإلسرائيليين إلى تونس إجراء م باقي الموسم السياحي.
الحكومات السابقة لكن بشكل غير علني وان الحكومة الحالية ستتعاطى مع هذا الملف بشفافية أمام 
الرأي العام. وضغطت منظمات ذات توجه قومي عربي من أجل إضافة بند لتجريم التطبيع في 

 لس التأسيسي.الدستور التونسي الجديد لكن المقترح لم يتم تبنيه من جانب غالبية األحزاب بالمج
9/5/4102، القدس العربي، لندن  

 
 تم التغلب عليها لحد كبير "إسرائيل"وغلو: المشاكل مع أ .55

قال وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو أمس إن المحادثات مع اسرائيل وصلت  :رويترز –انقرة 
ن المشاكل "يجري التغلب عليها إلى حد كبير" إلى اعتذار  إشارةو في وقال أوغل. إلى مرحلة معينة وا 

اسرائيلي عن الحادث العام الماضي "خالل المحادثات حول هذه المسألة التي جاءت عبر مبادرة من 
 األميركي باراك( أوباما صدر اعتذار بشكل صريح جدا في العام الماضي". الرئيس)

ول إنها وصلت وأضاف اوغلو "إلى هذا الحين جرت المناقشات حول مسألة التعويضات ويمكننا الق
إلى مستوى معين لكن ليس لدينا بالطبع تصريحات قوية إلى حين تصل المناقشات إلى النتيجة 
النهائية. لهذا عندما نصل إلى نقطة معينة حول التعويضات والقيود المفروضة على غزة وفلسطين 

اننا القول إن فسوف نطلع الجمهور عليها. لكن كما ذكر رئيس وزرائنا ونائب رئيس الوزراء بإمك
 المشاكل يجري التغلب عليها إلى حد كبير".

9/5/4102، الحياة الجديدة، رام هللا  
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إلطــالق ســراح المعتقلــين  "إســرائيل"علــى العــالم الضــغط علــى : المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان .56
 اإلداريين

وبيين وسياسيين في وجهت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا رسالة إلى برلمانيين أور 
اإلسرائيلي الذين  االحتاللالعالم طالبتهم فيها بالتدخل السريع إلنقاذ حياة المعتقلين اإلداريين لدى 

 يوما. 24بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 
لجأوا الى اإلضراب عن الطعام وهم يعلمون أنه  اإلداريينوبينت المنظمة في رسالتها أن المعتقلين 

طرة تهدد حياتهم بعد نفاذ كافة الوسائل األخرى التي طالبوا من خاللها إغالق ملف خ ةوسيل
طالق سراحهم. االعتقال  اإلداري وا 

 االعتقالوطالبت المنظمة المعنيين باتخاذ إجراءات حاسمة للضغط على إسرائيل إلغالق ملف 
طالق سراح المعتقلين المضربين عن الطعام فاستمرار اإلضرا ب لمدة أطول يشكل تهديدا اإلداري وا 

 كبيرا على حياة المعتقلين.  
8/5/4102، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا  

 
 يهودي لمعبد الغريبة هذا العام 4111رئيس الطائفة اليهودية بتونس يتوقع زيارة نحو  .57

زائر من اليهود  تونس ـ د ب ا ـ أفاد رئيس الطائفة اليهودية بتونس اليوم الخميس إن نحو ألفي
وصرح بيريز الطرابلسي رئيس الطائفة  سيفدون على احتفاالت معبد الغريبة بجزيرة جربة هذا العام.

زائر  1000و 2500اليهودية وهيئة معبد الغريبة إنه من المتوقع أن يزور معبد هذا العام ما بين 
 من اليهود.

أو  4000وقع عددا أكبر من الزوار يتراوح بين وقال بيريز لوكالة األنباء التونسية)وات( إنه كان يت
زائر، مشيرا إلى التداعيات الناجمة عن أزمة السياح اإلسرائيليين الذين دخلوا تونس في  4500

 الشهر الماضي.
9/5/4102، القدس العربي، لندن  

 
 جريح 0911يديعوت أحرونوت: عدد الجرحى السوريين في "إسرائيل"  .58

كشفت صحيفة )يديعوت أحرونوت( العبرّية أّن عدد الجرحى السوريين في  زهير أندراوس: -الناصرة 
جريح. ياشار في هذا السياق إلى  2900مستشفيات الدولة العبرّية، في ارتفاع حاٍد، وقد وصل إلى 

دوالر(،  150شيكل )حوالي  1500أّن تكلفة اليوم الواحد في المستشفى اإلسرائيلّي تصل إلى مبلغ 
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حى السوريين غير مؤمنين في صناديق المرضى في الدولة العبرّية، ويّتم نقلهم إلى وبما أّن الجر 
المستشفيات عن طريق الجيش، فإّن تكلفة اليوم الواحد تصل إلى أكثر من ألف دوالر. باإلضافة إلى 

حسب ذلك، فإّن التكلفة ترتفع بشكٍل كبيٍر في حال قام األطّباء بإجراء عمليات جراحّية للمصابين. وب
دوالر للمصاب الواحد، وبّما  2000المعطيات اإلسرائيلّية الرسمّية فإّن تكلفة اليوم الواحد تصل إلى 

جريح،  2900أّن عدد الجرحى السوريين، الذي ياعالجون في مستشفيات الدولة العبرّية هو حوالي 
ماليين  29إلى حوالي  فإّن التكلفة الشهرّية، التي تقوم العربّية السعودية بدفعها إلسرائيل تصل

 دوالر.
 9/5/4102، رأي اليوم، لندن

 
 المفاوضات إلنجاحمر ضروري أ ألنهان نعارض المصالحة الفلسطينية أال يمكن بلير:  .59

رأى توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السالم في الشرق : أحمد رمضان -رام هللا 
هو امر مهم جدا لتحقيق السالم في « حماس»و« فتح» االوسط ان اتفاق المصالحة بين حركتي

 منطقة الشرق االوسط.
ال يمكن ان نعارض »مع زعيمة حزب ميرتس االسرائيلي زهافا غال:  أمسوقال بلير خالل لقائه 

المفاوضات وتقويتها ودعمها، ولكن ومن  إلنجاحامر ضروري  ألنهاعملية المصالحة الفلسطينية 
مطلوب منها اعتماد مبادئ الرباعية الدولية واهمها االعتراف بحق  طرافأخالل المصالحة هناك 

 «.اسرائيل في الوجود واالعتراف باالتفاقيات السابقة ووقف عمليات العنف
9/5/4102، المستقبل، بيروت  

 
 دبلوماسيون أوروبيون: وقف المفاوضات سيقود لمقاطعة المستوطنات .61

الوقف التام المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين "فان دول حذر دبلوماسيون أوروبيون أنه في حال 
االتحاد األوروبي ستبدأ بوضع عالمات على منتجات المستوطنات في جميع أسواقها، وكذلك ستنشر 
 وزارات خارجية دول منطقة اليورو توصية بعدم التعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات".

وربيين في حديث مع موقع " والال" العبري أنه في حال تبين لالتحاد وحذر ثالثة من الدبلوماسيين األ
األوروبي أنه إن لن يتم استئناف المفاوضات فستقدم دول االتحاد وبشكل مباشر على مقاطعة 

في األسواق األوربية وحظر التعامل مع  على منتجاتهابضائع المستوطنات عبر وضع عالمات 
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ن صيغ هذه القرارات باتت جاهزة منذ عدة أشهر ومعدة للتطبيق حال وقال الدبلوماسيون إشركاتها. 
 المفاوضات.فقدان األمل في تجدد 

8/5/4102، 28عرب   
 

 ألف يورو للسلطة الفلسطينية 211و مليوناً  09 يحولاالتحاد األوروبي  .60
طينية، ألف يورو للسلطة الفلس 400مليونا و 29حّول االتحاد األوروبي، الثالثاء الماضي، مبلغ 

للمساعدة في دفع رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وجرى تمويل هذه المساهمة، التي 
، بواسطة االتحاد األوروبي «بيغاس»يجري تحويلها من خالل آلية برنامج الدعم المالي المباشر 

يرلندامليون يورو،  5.29مليون يورو، وحكومة الدنمارك  1.05بمبلغ  يطاليا مليون مليون يو  وا  رو، وا 
مليون يورو، مخصصة تحديدا لرواتب القطاع  0.90يورو، ولوكسمبورغ، مليون يورو، وهولندا 

 العدلي.
االتحاد األوروبي يسعى إلى ضمان رفاهية السكان »وقال ممثل االتحاد في فلسطين، جون راتر إن 

شراكهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في إطا ر االلتزام بحل الدولتين، حيث الفلسطينيين وا 
أثبت أنه شريك للشعب الفلسطيني جدير بالثقة، والقدرة على توقع دعمنا المالي كانت وما زالت 

 «.مضمونة، رغم ضبابية المنا  السياسي الشديدة
في أعقاب التطورات السياسية األخيرة بخصوص عملية التسوية، أرغب في إعادة تأكيد »وأضاف أنه 

ألوروبي للمصالحة الوطنية الفلسطينية باالستناد إلى الرئيس محمود عباس، وبشروط االتحاد ا
الدعوة لالستمرار بالتركيز على المفاوضات وعلى المنافع غير المسبوقة »، مجددا «واضحة ومحددة

 «.التي يمكن أن يحققها السالم
9/5/4102، القدس –مكتب ممثلية االتحاد األوروبي   

 
 التزام واشنطن بمنع إيران من امتالك السالح النووي "سرائيلإـ "رايس تؤكد ل .62

أكدت مستشارة الرئيس األمريكي لشؤون األمن القومي سوزان رايس أمس، خالل زيارتها : )وكاالت(
الى "إسرائيل" "التزام الواليات المتحدة بمنع إيران من امتالك السالح النووي"، وفق بيان رسمي 

 أمريكي.
الحكومة "اإلسرائيلية" بنيامين نتنياهو على ان "أفضل طريقة لمحاربة السالح النووي  بدوره شدد رئيس

 .اإليراني هي منع وجوده"
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وخالل اجتماع ثنائي في القدس، أجرت رايس وفريقها المرافق مع "اإلسرائيليين" "مشاورات معمقة 
ير المسبوق بين الواليات حول كافة جوانب التحدي الذي تمثله إيران وتعهدوا بمواصلة التنسيق غ
 األبيض.المتحدة و"إسرائيل" بالتزامن مع المفاوضات"، وفق ما جاء في بيان للبيت 

وتابع البيان أن "الوفدين تبادال وجهات النظر بصدق وبشكل مكثف حول قضايا إقليمية وثنائية 
، وبحثت معه وفي وقت الحق، التقت رايس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام هللا ".أساسية
  التسوية.عملية 

9/5/4102الخليج، الشارقة،   
 

 عاماً  41تقديرات وتخوفات صهيونية لمستقبل الكيان الصهيوني بعد تقرير:  .63
نشرت "القناة الثانية" على موقعها االلكتروني مجموعة من اآلراء والتصورات والتقديرات واآلمال 

سرائيل" سواء كانوا في السابق أصحاب مناصب عليا أم والتخوفات لعدد من المسئولين الكبار في "إ
عامًا، ورسم عدد من السيناريوهات لها  10في الوقت الحاضر حول رؤيتهم لمستقبل "إسرائيل" بعد 

 م.1024في عام 
وقالت "القناة الثانية" على موقعها إنها رصدت آراء المسئولين الكبار على كافة األصعدة سواء 

األمنية أو حتى االقتصادية، وتسلط القناة في تقرير لها الضوء على عدد من السياسية منها أو 
المواضيع الهامة التي تخص "إسرائيل" وما أبرز العراقيل والتحديات التي من الممكن أن تواجهها في 

 األعوام المقبلة.
 

 الحرب ستكون في مجال "السايبر"
ق "دان مريدور"، وكان قد شغل عدة مناصب وبدأت القناة حديثها مع نائب رئيس الحكومة الساب

وزارية في الحكومات السابقة أبرزها وزارة العدل واالستخبارات والعالقات الدولية والمالية، وفي حديثه 
عن تصوره للمستقل القادم إلسرائيل أعرب عن أمنيته بأن تكون دولة خارج الخط األخضر، وأن تقيم 

 يا وحتى لبنان.اتفاقات سالم مع مصر واألردن وسور 
وتابع "مريدور" في حديثه "أؤمن وأتمنى في الوقت نفسه بوجوب الحفاظ على العالقات المتينة مع 
الواليات المتحدة"، داعيًا الحكومات القادمة في "إسرائيل" االعتماد بشكل كبير على تلك العالقات، 

 السايبر". وحول توقعاته بأن تكون حرب مع الجوار، قال "إنها ستكون في مجال
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وفيما يتعلق بالعالقات الدبلوماسية والسياسية بين "إسرائيل" والدول العربية المجاورة، لفت "مريدور" 
إلى أن تلك العالقات مرهونة بالسياسات التي سينتهجها كل طرف أمام اآلخر، معربًا عن أمله بأن 

 صر واألردن.تحافظ كافة األطراف على االتفاقات الموقعة بين الدول خاصة مع م
أما مع كل من لبنان وسوريا والسلطة الفلسطينية تحدث عن كل طرف على حدا، مشيرًا إلى أنه وفي 
حال تغيير النظام القائم في لبنان فإنه يمكن التوصل إلى حل معها واتفاق مشابه للمذكور سالفًا، أما 

 حل أيضًا معها.سوريا فهي تعيش في حالة من الفوضى، لكن نظريًا يمكن التوصل إلى 
في حين يرى "مريدور" أن األمر يختلف نوعًا ما مع السلطة الفلسطينية التي قال إنه سيكون معقدًا 
جدًا، الفتًا إلى أن من يتحدث عن إبقاء الوضع كما هو عليه في مناطق الضفة الغربية فهو واهم، 

 ألن الوضع سيتغير جذريًا.
عملية السالم إما البقاء في نهاية المطاف على دولة  وأضاف "مريدور" أتوقع أحد الطريقين في

واحدة، واصفًا ذلك بالجيد، أو االتفاق على حل الدولتين من خالل الحل الكامل لكافة المواضيع أو 
من خالل ما قال إنها حلول جزئية، مشيرًا إلى أنه في حال عدم التوصل إلى حل نهائي فإنه سيكون 

 ك لن يستمر االستيطان خارج الكتل االستيطانية.هناك تقليص في الحدود، وبذل
وبشأن الحدود، تمنى "مريدور" بأن تكون جميع أرض "إسرائيل" كاملة، وكدولة ديمقراطية الجميع 
متساوي داخلها، على حد تعبيره، لكنه أشار إلى أن المشكلة تكمن في أن هذه الرؤية تخاطر بالدولة 

 ، ولذلك كما تحدث "مريدور" يجب تقليص الرؤية.اليهودية، بأن تكون ثنائية القومية
ودعا كافة األحزاب اإلسرائيلية التي من الممكن أن تصل إلى قمة الحكم في "إسرائيل" خالل 
السنوات المقبلة التعامل مع هذه القضية بحكمة بالغة وتفهم دون تسرع، الفتًا إذا ما تم ذلك فإننا 

نما أيضًا على الكتل االستيطانية، معربًا  سنحصل على حدود تشمل على ليس فقط على القدس، وا 
عن تمنياته أن تشارك "إسرائيل" في إطار اتحاد تعاون مع الدولة الفلسطينية المستقبلية بمشاركة 

 المملكة األردنية الهاشمية.
أما حول العالقات مع الواليات المتحدة، فقد كنت قد حذرت من تصريحات قد أطلقها مسئولون 

ليون قبل أيام ضد اإلدارة األمريكية، مدعيًا أن أمريكا ال زالت القوة العظمى في العالم، ويجب إسرائي
 أن تكون عالقاتنا متينة ليس فقط معها بل مع الصين والهند وروسيا وأوروبا.

عامًا، زاعمًا  10وأعرب عن أمله مجددًا بأن يكون النظام اإليراني الذي وصفه بالمظلم قد انتهى بعد 
عام، لكن النظام الحالي قد أغرقه في ليالي  4000ن الشعب اإليراني له تاريخ وثقافة غنيين منذ أ

 مظلمة، وأتوقع أن تطور عالقاتنا مع إيران في حال ضعفت السلطة الحالية.
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واوضح أن عدد الالعبين في المنطقة كبير جدًا لذلك يصعب تحديد ماهية الحرب المقبلة، لكنني 
حرب سايبر، أو حرب معلومات أي إرسال طائرة صغيرة بدون طيار فقط، على حد  أتوقع أن تكون

 وصفه.
 

 جبهة عربية قوية تواجه "إسرائيل" مقابل تراجع الواليات المتحدة
وباالنتقال إلى "عوزي برعام" الذي شغل في السابق منصب وزارة الداخلية والسياحة، وذلك في 

س"، فقد أعرب عن بالغ قلقه إزاء تقليص الواليات المتحدة حكومتي "اسحاق رابين" و"شيمعون بير 
 تواجدها خالل األعوام المقبلة في منطقة الشرق األوسط.

وتوقع "برعام" بأنه وتزامنًا مع نهاية الربيع العربي فإن "إسرائيل" ستواجه جبهة عربية قوية، مشيرًا إلى 
وال يمكن ذلك في الوقت الراهن، األمر الذي  أن التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين بعيد جدًا،

 سيجعل "إسرائيل" في عزلة دولية غير مسبوقة.
وتابع "برعام" "أنا ال أتوقع أن تتغير الخارطة السياسية بشكل متطرف، سيكون في العالم الغربي 

نها ستزداد على  مدار وحتى في الواليات المتحدة األمريكية معارضة شديدة ضد سياسات إسرائيل وا 
 السنوات القريبة القادمة".

وأكد على أنه سيكون قلقًا جدًا في حال رفعت الواليات المتحدة األمريكية يدها من التدخل في 
السياسات الخارجية بشكل عام والسياسات في منطقة الشرق األوسط على وجه الخصوص، وهو ما 

تباطها بمصادر الطاقة في المنطقة قد يؤثر سلبًا على "إسرائيل" بصورة مباشرة، معلاًل ذلك بأن ار 
 هبط وتدنى إلى أقل المستويات، وعلى النقيض تمامًا فإن سياساتها تجاه شرق أسيا سيزداد.

وأوضح "برعام" أن ثورات الربيع العربي أدخلت دولها في دائرة موسعة تحتاج لعدة سنوات من أجل 
عالمة مميزة على القضية الفلسطينية، لذلك  إعادة هيكلتها وأنظمتها، الفتًا إلى أن الثورات وضعت

فإن "إسرائيل" ستواجه جبهة قوية جدًا مكونة من عدة دول عربية، إضافة إلى أن التأثير اإلسالمي 
في الدول األوروبية يزداد، ما سيشكل خطرًا أكبر على "إسرائيل" وسيكون لذلك تداعيات سياسية 

 قبة خالل السنوات المقبلة.سلبية تجاه الحكومات اإلسرائيلية المتعا
وأشار إلى أن هذا التوازن بهذا الشكل لن يبقي "إسرائيل" تحت قيادة يمينية متطرفة، وال يمكنها 
التوصل إلى حل مع الفلسطينيين على المدى القريب، معبرًا عن تقديره بأن الحلول السياسية ستكون 

 جزئية، مثال إطالق سراح أسرى مقابل وقف إطالق النار.
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 آيالند يقترح مظلة ليزر في مواجهة الصواريخ
أما رئيس مجلس األمن القومي السابق، ومدير شركة التنقيب عن النفط الجنرال احتياط "غيورا 
آيالند" قد أكد بأن التخطيط للعشرين عامًا المقبلة، يحتاج للمزيد من الواقعية والبعد عن 

 االفتراضيات.
لمجال األمني الخالص، موضحًا أن التهديد األكبر الذي من الممكن وتطرق "آيالند" في حديثه إلى ا

أن تتعرض له "إسرائيل" مستقباًل هو آالف الصواريخ وليس النووي اإليراني، الفتًا إلى أن المنظمات 
التي بجوار "إسرائيل" تمتلك وستواصل سعيها في امتالك صواريخ كبيرة وأكثر دقة في اإلصابة 

ربًا عن قلقه من أن هذا يشكل الخطر األمني األكبر في تاريخ "إسرائيل"، قائاًل وليس في العدد، مع
 "يمكن لكل شيء أن يتضرر".

ويقول "آيالند" "يجب وضع حلول ناجحة أكثر تطورًا في مواجهة هذا الخطر، نحن نواجه الصواريخ 
ل، حيث نواجه الصارو  اليوم بالقبة الحديدية أو العصا السحرية وهذا سيكلفنا الكثير في المستقب

بصارو  تكلفته عالية جدًا، مشيرًا إلى أنه يتوجب عمل مظلة ليزر فوق "إسرائيل"، وهذا األمر 
 سيواجه تلك الصواريخ.

وفيما يتعلق في هجوم السايبر تحدث "آيالند" بالقول "الهجوم الذي تتعرض له إسرائيل قد ازداد مقابل 
داد والدفاع عن أنفسنا، ويجب أن نكون قادرين على مهاجمة الهجوم العسكري، لذلك يتوجب االستع

 آخرين، وذلك كجزء من توازن الردع التقليدي".
 صحيفة دنيا الوطن، فلسطين

 8/5/4102، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 0114التقرير المعلوماتي، ملحق 
 
 األسرى الفلسطينيون: لماذا ظاهرة استثنائية؟ .64

الرحمند. أسعد عبد   
، «األمعاء الخاوية»يصر األسرى الفلسطينيون في معتقالت وسجون االحتالل، أصحاب معركة 

االعتقال »على استمرار إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها وقف اقترافات 
، وسياسة العزل االنفرادي، وممارسة العقوبات الجماعية بمنع زيارات األسرى وفرض «اإلداري

غرامات عليهم، ورفض تحسين الوضع الصحي لمئات المرضى والمصابين منهم، فيما هم يواجهون ال
انتهاكًا فاضحًا ألبسط حقوقهم اإلنسانية، كما يواجهون إرهابًا منظمًا. وهؤالء األسرى ال يقتصرون 

اهزة على شريحة معينة من الشعب الفلسطيني، فالكل مستهدف، والكل متهم، واألحكام والذرائع ج
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وبغض النظر عن الجنس )أنثى أم ذكر( والسن )أطفال أم كهول، صبايا أم شباب، أمهات أم آباء.. 
 إلخ(.

والحال كذلك، باتت قضية األسرى واحدة من القضايا الجوهرية التي ال تحتمل التأجيل أو اإلرجاء، 
ضا في على مما فرض على كل مسؤول فلسطيني أو مفاوض أن يقدم قضيتهم بشكل منفصل وا 

قضايا تقرير المصير. في المقابل، تواصل إدارة السجون اإلسرائيلية تعنتها ورفضها لمطالبهم، 
األسرى وطرق معاملتهم وهم الذين فاضت السجون ومراكز « )!( جرائم»وتتفنن في التمييز بين 

، فقد «نمؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسا»االعتقال والتوقيف بهم. وبحسب إحصائيات 
بلغ عدد األسرى القابعين في سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي في نهاية أبريل الماضي، 

طفل. وهؤالء، خاضوا أشرس  101أسيرة، و 10معتقال إداريًا، و 209أسيرًا، من ضمنهم  5195
وأشرف معارك الوطن قبل السجن، ويخوضون اآلن أنبل معارك الكرامة داخل السجن، وهم من 

دق من يعبر عن جراحات الوطن وهموم الشعب، واألقدر على إنتاج مواقف وطنية تقدم مصلحة أص
الوطن على الحزب، ففيهم النخب السياسية واالجتماعية كرجال السياسة والناشطين السياسيين، 
المثقفين واألكاديميين، رؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية. وبحديث األرقام 

 يس العواطف، ما من عائلة فلسطينية لم يخض أفراد منها تجربة االعتقال على مدى السنين.ول
األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل هم ظاهرة استثنائية. ومؤخرًا، صعدت المخابرات 
اإلسرائيلية بشكل خطير بحق األسرى المضربين الذين وقفوا بصالبة وشمو  أمام إجراءات إدارة 

إنهم قرروا وبشكل »محاوالتها إذاللهم والنيل منهم، خاصة مع إعالن األسرى اإلداريين السجون و 
رسمي خوض )معركة األمعاء الخاوية(، لكسر سياسة االعتقال اإلداري تحت عنوان )األسرى 

رادة حياة( هم ظاهرة استثنائية بحق، فهؤالء يتميزون بكونهم أصبحوا «. اإلداريون.. ثورة حرية وا 
نهم مشاركون فاعلون في كافة أشكال النضال التي يعتمدها الشعب الفلسطيني كلما اقتضى أسرى أل

األمر، بل ال يمكننا إال أن نعظم جانبًا مهمًا في نضالهم، ذلك أن منهم من قضى أكثر من ثلث 
قرن في سجون االحتالل ولم ييأس بل استمر يناضل من أجل حريته، حتى بات أحدهم وهو سامر 

، 1021لعيساوي صاحب أطول إضراب عن الطعام في التاريخ، بدأه في األول من أغسطس طارق ا
، حتى وافقت النيابة العسكرية اإلسرائيلية على صيغة 1022مارس  21تبعه إضرابه عن الماء في 

أشهر، مقابل وقف إضرابه عن  0اتفاق عرض من قبل سامر نفسه يقضي باإلفراج عنه بعد 
، مع العلم أن قرار خوض اإلضراب المفتوح عن الطعام 1022أبريل  12ي الطعام، وكان ذلك ف
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يعتبر من أكثر القرارات صعوبة وقسوة ويحتاج إلى تفكير جاد وعميق، ويتطلب وجود قضايا 
 تستدعي استخدام هذا الخيار.

، رغم في المجتمع الفلسطيني« الحزب المعنوي»ما يميز األسرى كذلك، أنهم باتوا يشكلون نوعًا من 
تأثيرات حالة االنقسام السياسي على واقع الحركة األسيرة التي كانت وما زالت حادة، وكأني بالسجون 
تضطلع بدور محوري داعم وضاغط من أجل المصالحة الفلسطينية. وفي هذا اإلطار كلنا يذكر 

الل في مايو وثيقة الوفاق الوطني التي توصل إليها قادة األسرى الفلسطينيين في معتقالت االحت
، والتي صادق عليها المجلس التشريعي باإلجماع ونالت ثقة الشارع الفلسطيني، والتي لم 1009
قادة الخارج في ترجمتها على األرض، فاستمر االنقسام. وهي الوثيقة التي تضمنت  -لألسف-ينجح 

لنهوض الوطني خطوات عملية للحل، وقدمت نظرة شمولية ليس لتنفيذ المصالحة فقط، بل لتحقيق ا
 أيضًا، بعيدًا عن المصالح وعن النظرة الحزبية الضيقة لألمور. فما أوسع عقولهم وصدورهم.

الوطني الذي يقدم له الشعب الفلسطيني أقصى ما « حزب الضمير»األسرى « حزب»لقد بات 
ت. بل يستطيع من دعم، وهو دعم يتصاعد ارتباطًا بتحرك األسرى النضالي داخل السجون والمعتقال

ربما ال يخلو األمر من تفاعل بين أسرى وقوى سياسية وشخصيات ومؤسسات لبناء استراتيجية عمل 
وطني. وفي هذا اإلطار، تظهر قدرة ودور النخبة )الصفوة( داخل سجون ومعتقالت االحتالل، 

محاوالت فالحركة األسيرة باتت تؤثر على أحزابها وعلى الشارع الفلسطيني رغم اإلذالل والتعذيب و 
النيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية واالجتماعية. ومما يؤكد ما سبق، أن 
األسرى يصرون على رفض اإلفراج عنهم مقابل أي تنازل عن الحقوق الوطنية، وهم الذين استطاعوا 

ون أن على رأس الدفاع عن الثقافة والوعي والشخصية والهوية الوطنية بشكل جماعي، فهم يدرك
االستهدافات المتعددة التي يسعى االحتالل اإلسرائيلي إلى تحقيقها هي عزل األسير وتقييد مشاركته 
وفعله ونشاطه في الجانب النضالي المقاوم، والعمل على انتهاج سياسات تهدف إلى إعادة صهر 

 وعيه وتشكيله على نحو ال يرتضيه أي أسير.
رهابيين أو االستخفاف واالستهتار اإلسر  ائيلي بوضع األسرى والمعتقلين وتعاطيه معهم كمجرمين وا 

مجرد أرقام ورهائن، هو دافع أساس لضرورة وأهمية تدويل القضية وفتح معركة قانونية مع المحتل 
اإلسرائيلي لضمان حقوق األسرى ومركزهم الشرعي القانوني واإلنساني بصفتهم أسرى حركة تحرر 

ممارسة كافة بنود حق تقرير المصير. وعلينا اليوم جميعًا أن ننصر األسرى وطني قاوموا المحتل ل
في إضرابهم الجديد، بالمسيرات والفعاليات التضامنية، بل ال ضير من مشاركتنا معهم في رحلة 

، بعد أن كانوا وما زالوا معنا، فنرفع «بأننا معكم»حتى يصل صوتنا إليهم « األمعاء الخاوية»
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عركة اإلرادة ضد السجان، فيعلو صوت األسرى ومعاناتهم وعدالة قضيتهم على معنوياتهم في م
امتداد العالم. كما البد من التركيز على ضرورة تفعيل قضية األسرى إعالميًا، وحشد الزخم 
اإلعالمي المناسب إليصال هذه القضية إلى المحافل الدولية، وتجريم دولة االحتالل اإلسرائيلي التي 

األسرى أشكال وألوان التعذيب النفسي والجسدي، دون أن ننسى أن القاعدة المركزية في تمارس بحق 
عملية التدويل أن تكون الرسالة بين المستويين الفلسطينيين، الرسمي والشعبي، إلى العالم متجانسة، 

 لضمان تأييد مؤسسات المجتمع المدني وحركات التضامن.
 9/5/4102، االتحاد، أبو ظبي
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 د. رغيد الصلح
بات من المألوف أن يعبر "اإلسرائيليون" عن القلق الوجودي الذي يساورهم كلما طرأت متغيرات 

وتكثر هذه التعبيرات عادة عندما ترتفع األصوات الناقدة للسياسة  األوسط.كبرى على منطقة الشرق 
 .2991بة الدولية بإنهاء االحتالل في األراضي المحتلة عام "اإلسرائيلية"، وعندما تشتد المطال

ويصل التعبير عن القلق الوجودي "اإلسرائيلي" إلى ذروته عندما تقترن المطالبة بإنهاء االحتالل 
فرغم أن القرارات الدولية صريحة بهذا الصدد،  الفلسطينية.بالمطالبة بعودة الالجئين إلى األراضي 

وهم  فيها.سرائيليين" يرفضون رفضًا باتًا تنفيذ هذه القرارات، ويأبون الخوض إال أن الزعماء "اإل
ولكن حتى لو  ".يعتبرون أن اإللحاح على عودة الالجئين الفلسطينيين تساوي القضاء على "إسرائيل

تمكن الزعماء "اإلسرائيليون" من إسقاط الحق في العودة، وهذا مستبعد ألنه ال يمكن ألية قيادة 
 ".ينية أن تتخلى عن هذا الحق، فإن المعضلة الديمغرافية سوف تظل هاجسًا عند "اإلسرائيليينفلسط

إن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية يبلغ اليوم نحو أربعة ماليين ونصف المليون، بحيث 
ين هي إذا أخذنا في االعتبار أن نسبة اإلنجاب بين الفلسطيني ".يضاهي عدد اليهود "اإلسرائيليين

أعلى منها بين "اإلسرائيليين"، فإن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية سوف يتجاوز عدد 
هذا ما يدفع "اإلسرائيليين" إلى المطالبة باالعتراف بيهودية الكيان العبري، وذلك  "."اإلسرائيليين

ادًا منهم أن هذه العملية سوف تمهيدًا للمطالبة بالتبادل السكاني بين العرب و"اإلسرائيليين" اليهود اعتق
ولكن حتى لو تم ذلك فإنها سوف تعيد إنتاجها عن طريق تحويل الكيان  الديمغرافية.تحل المشكلة 

 اليوم.العبري إلى غيتو محكم أكثر انغالقًا بما هو فيه 
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لك ولقد تصور "اإلسرائيليون" أن الزمن كفيل بحل هذه المشكلة بعد أن احتلوا الضفة والقطاع، لذ
ولكن هذا الموقف، أي بقاء  والقطاع.آثروا التمسك بالوضع الراهن، وامتنعوا عن ضم الضفة 

االحتالل على حاله وحرمان الفلسطينيين من الحقوق السياسية، سواء في دولة فلسطينية مستقلة، أو 
ولية استمرار في دولة مزدوجة الهوية ال يقدم أي حل للمعضلة الديمغرافية، فال يمكن في األعراف الد
لذلك  االحتالل.االحتالل إلى ما ال نهاية، خاصة إذا ما عارض مواطنو األراضي المحتلة استمرار 

 والقطاع.أحيانًا، إلى الخروج من الضفة  بإلحاحوتخلصًا من هذا الوضع الشائك، دعا "إسرائيليون"، 
الخمسينات، عن رأي هؤالء في وعبر يهوشوفا هاركابي، الذي رأس االستخبارات "اإلسرائيلية" خالل 

ندوة عقدت في جامعة أوكسفورد خالل الثمانينات حينما قال: "أنا صهيوني، وأنا كصهيوني 
ماكيافيلي، أدرك أن الفلسطينيين سوف يستمرون يحبون بعضهم وينجبون األوالد الكثر، إزاء هذه 

 ".المعضلة فليس لدينا إال مغادرة الضفة والقطاع
اإلسرائيلي" لالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة الباب أمام أسئلة كثيرة لقد فتح الرفض "

فمن السهل الربط بين الرفض المطلق لعودة  الصهيوني.تتناول مشروعية "إسرائيل" والمشروع 
الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم اليوم، وبين الروايات التاريخية حول تقييم آباء الحركة الصهيونية 

نجاح في ظروف ديمغرافية غير مناسبة، أما خالل المرحلة التكوينية للحركة الصهيونية فكان  لفرص
من الصعب أن يكون غائبًا عن القيادات الصهيونية في تلك المرحلة أن الفلسطينيين  مختلفًا.األمر 

ه على ألف فالح ال قيمة لهم، كما قال وزير الخارجية البريطاني بلفور في رد 100كانوا مجرد 
 للصهاينة.االنتقادات التي وجهت إليه بسبب الوعد الذي قدمه 

كان الفلسطينيون ينشطون مع بقية العرب في المطالبة باالستقالل الوطني وبتمثيلهم في المجالس 
وبعد سنوات قليلة من انعقاد المؤتمر الصهيوني األول، أسهم الفلسطينيون بنشاط في  المنتخبة.

بعوثان"، ولعبوا دورًا مهمًا في تشكيل تكتل نيابي داخل المجلس طالب بحقوق انتخابات "مجلس الم
، كما أسهموا مع غيرهم من الزعماء العرب واألتراك في تأسيس حزب الحرية واالئتالف الفلسطينيين

الذي أيد الحقوق العربية، واشتركوا في المؤتمر السوري العام الذي بايع األمير فيصل الهاشمي ملكًا 
ى الدولة السورية. إن هذه المعطيات تدل على أن إقامة كيان عبري كانت ستصطدم، من دون عل

شك، بالمعضلة الديمغرافية، لذلك دأبت الحركة الصهيونية على معارضة تأسيس مجلس تمثيلي في 
 المعضلة.فلسطين بانتظار اليوم الذي يتم فيه التغلب على هذه 

اعتمدته المنظمات الصهيونية العسكرية لحل المعضلة كان التهجير القسري هو الحل الذي 
ويمكننا اآلن أن نفهم بوضوح أكبر الرواية التاريخية القيمة التي  األربعينات.الديمغرافية في نهاية 



 
 
 

 

 
           59ص                                     0404 العدد:     9/5/4102الجمعة  التاريخ:

 

تنفيذ المشروع الصهيوني  إطاروضعها المؤر  إيالن بابيه حول هذا الموضوع عندما قال إنه في 
ط تفصيلية إلجبار أكبر عدد من الفلسطينيين بقوة السالح واإلرهاب قامت تلك المنظمات بإعداد خط

ويضيف بابيه إلى ذلك قوله إن القسم األكبر من هذه الخطط كان من  فلسطين.على الهجرة من 
عمل الهاغاناه التابعة لحزب العمل "اإلسرائيلي"، وليس من المنظمات العسكرية الصغيرة مثل 

 االيرغون وشتيرن.
وخالل مراحل تطور الحركة الصهيونية كانت هذه الحركة تقتفي آثار الحركات العنصرية وقبل ذلك 

كانت تستلهم الداروينية االجتماعية، حيث تعداد الشعوب لم يكن مهمًا، بل قوتها  والسياسية.الفكرية 
وكانت تعتبر أن التفوق العنصري سوف يمكنها من التغلب على  والعدواني.واستعدادها الحربي 

لقد تمكن األفريكانرز في جنوب إفريقيا، بفضل تفوقهم التسليحي، من التغلب  العربية.الكثرة العددية 
 %20و %5تم لألولين ذلك رغم أن نسبتهم تراوحت بين  استعبادهم.على السكان األصليين ومن 

ادة الهنود الحمر وتمكن األوروبيون الذين هاجروا إلى الواليات المتحدة من إب األخيرين.بالمقارنة مع 
وتمكن األوروبيون من السيطرة على شبه القارة  األمر.مع أن األخيرين كانوا هي أكثرية بادئ 

 والجنود.الهندية وعلى أرجاء واسعة من القارة اآلسيوية عن طريق قلة من المستوطنين والمستعمرين 
ودهم بالدروس الخاطئة كل هذه التجارب كانت تغذي مخيلة الصهاينة وأطماعهم في فلسطين وتز 

حول مستقبل المشروع الصهيوني، وتحجب عنهم خطورة التحديات الديمغرافية اآلتية على الطريق، 
ولكن هذا الحل  الديمغرافيا.وتزودهم بانطباعات خاطئة عن إمكانية ايجاد حل "عنصري" لمعضلة 

إلى أن تتحقق األماني  لن يقدم، ولسوف تبقى هذه المعضلة كلغم كبير في الجسم "اإلسرائيلي"
 الوطنية الفلسطينية.

9/5/4102، الخليج، الشارقة  
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 غي بخور
الذين اداروا المفاوضات مع الفلسطينيين. من  باألمريكيينلقد فقد معظم الجمهور االسرائيلي الثقة 

يث عن مبادرة مرفوضة ولهذا خطيرة: نحن لسنا في الثمانينيات أو التسعينيات بدايتها كان يدور الحد
مع انظمة عربية قومية، بل في ذروة عاصفة في الشرق االوسط في اطارها تقاتل االنظمة الوطنية 
على حياتها ودولة عربية اخرى من شأنها أن تصبح في غضون وقت قصير موقعا متقدما للقاعدة. 
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كان ” الدولتين للشعبين“كيين ال ينظرون حولهمه هل علقوا في كبسولة الزمنه فكرة فهل ذات االمري
 يمكن أن تكون مناسبة قبل االنهيار العربي الجهادي في المحيط، ولكن الوضع االن مختلف.
 أحدهملقد ساهمت شخصية الوسطاء مساهمة كبرى في انهيار الثقة بهم في اسرائيل. فقد أجرى 

وكشف عن عدائه العميق تجاه دولة اليهود: ” يديعوت احرونوت“ن ذكر اسمه مع مقابلة صحفية دو 
دولة عربية اخرى بكل ثمن، رغم  إلقامةفقد كان يمكن أن يفهم من اقواله بان نيته كانت الضغط 

االنفجار السلفي، رغم االتفاق الفضائحي مع حماس والجهاد االسالمي ورغم التلقائية السلبية البو 
لمؤتمر الخرطوم: ال ” الالءات الثالثة“وعمليا كرر ”. ال“ئيس السلطة الفلسطينية قال دوما مازن. فر 

للمفاوضات مع اسرائيل، ال لالعتراف وال للسالم. ويدور الحديث عمليا عن خطة مرحلية: السيطرة 
على االرض، ومن هناك مواصلة الحرب ضد ما يتبقى من اسرائيل في ظروف محسنة. وعلى الرغم 

ن ذلك، فان الوسيط االمريكي يتهم اسرائيل، التي تدافع عن نفسها وحدها ضد الشرق االوسط م
 من أي وقت مضى. أكثرالمعادي 

لدى الوسيط الرئيس، جون كيري ايضا، فان العالقة مع الواقع الدولي هي بشكل عام مصادفة. هكذا 
فهو  –ال السعودية، حيال ايران يتصرف حيال سوريا، حيال مصر، حيال ليبيا، حيال اوكرانيا، حي

وفي جملة  –مستعد الن تواصل الجمهورية االسالمية تخصيب اليورانيوم في التسوية الدائمة ايضا 
رغم  –اخرى من الحاالت. كيري هو الذي نشر االدعاء بان الوضع الراهن عندما ال يمكن أن يبقى 

ن تقديره ال يتحقق، سار ليحرض ضد وعندما رأى با –أنه االكثر استقرارا في الشرق االوسط 
 اسرائيل بين زعماء العالم.

لم يتبَق للواليات المتحدة اليوم حتى وال نظام عربي واحد قريب منه، ولما كان الحال كذلك فانه 
 ينفس غضبه على اسرائيل.

وحيدة الديمقراطية ال –يتوقع الجمهور في اسرائيل ان يقف االمريكيون دون شروط الى يمين اسرائيل 
واال تحاول ان تفرض  –في الشرق االوسط، والتي تقوم على أساس ذات القيم من الحرية والعدالة 

ذاعليها خطوات تؤدي الى خرابها.  كان هذا ما يحصل عمليا، وزعماء اسرائيل يخافون قول ذلك  وا 
 فان الجمهور يتطوع لعمل ذلك. –علنا 

8/5/4102يديعوت     
9/5/0241، رأي اليوم، لندن  
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