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*** 
 
تأجيــل طــرح مشــروع فرنســا لالعتــراف  تطلبــوبعــض الــدول العربيــة الواليــات المتحــدة : هــآرتس 

 بفلسطين
الواليات المتحدة  ، أنسعدى أبوفادي ، عن رام هللا من، 1/5/5115، القدس العربي، لندن ذكرت

طلبت من الحكومة الفرنسية عدم طرح مشروع قرار في مجلس ، وعدة دول أخرى بينها دول عربية
الفلسطيني على األقل إلى ما بعد التوصل إلى االتفاق النووي مع  -األمن في الموضوع اإلسرائيلي

« هآرتس»لصحيفة  أوروبيونوقال مسؤولون كبار في اإلدارة األمريكية ودبلوماسيون  إيران.
الفرنسيين  اإلسرائيلية انه تم تحويل الرسالة إلى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وللدبلوماسيين

 في األمم المتحدة وفي واشنطن وعواصم أخرى.
وحسب المسؤولين األمريكيين فقد تم التوضيح للفرنسيين أن جل اهتمام اإلدارة األمريكية ورئيسها 

والقوى العظمى األخرى يتركز حاليا على االتفاق مع إيران وأن القيام بخطوة في  أوباماباراك 
 أنمسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى  وأشار يني سيضر بهذا الهدف.الفلسط –الموضوع اإلسرائيلي 

الفلسطيني الحصول على دعم أعضاء  –يعيق طرح الموضوع اإلسرائيلي  أنتتخوف من » اإلدارة
 الكونغرس ومجلس الشيوخ الديمقراطيين لالتفاق مع إيران.

ى دعم الكونغرس وال الحصول عل أصالمعارضة إسرائيل لالتفاق مع إيران تصعب  إنوقال « 
 في مجلس األمن في موضوع تعتبره إسرائيل يمس بها. اآلنحاجة إلى مواجهة أخرى 

دبلوماسيين فرنسيين التقوا مؤخرا مع مسؤولين عرب إلطالعهم على مسودة القرار، لكنهم  أنوُعلم 
سب حسب فوجئوا ببعض الدول العربية تطلب تأجيل طرحه في مجلس األمن ألن التوقيت غير منا

 رأيها. 
المشروع الفرنسي يتسم بأهمية ، أن حلمي موسى عن، 1/5/5115السفير، بيروت،  وأضافت

نما ينطلق أيضًا من تأييد غالبية وأهم دول  بالغة، كونه ال يعبر فقط عن موقف حكومة فرنسا، وا 
 االتحاد األوروبي له.

فلسطيني يجري التداول فيها في أروقة ومن المعلوم أن هناك ثالثة مشاريع قرارات تتعلق بالشأن ال
مجلس األمن. وأولها المشروع الفلسطيني، الذي سبق وقدمه األردن باسم المجموعة العربية ويطالب 
بإعالن الدولة الفلسطينية، وقد أفشلته اإلدارة األميركية عندما ضغطت على دول، مثل نيجيريا، 

ضده. ولم يتخلَّ الفلسطينيون عن مطلبهم  لضمان عدم تأييده، واستخدمت حق النقض )الفيتو(
 عرض مشروع القرار من جديد، خصوصًا بعد خروج دول عارضت المشروع، ودخول دول تؤيده.
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وقد انضمت نيوزيلندا التي تتعامل بإيجابية مع الشأن الفلسطيني إلى عضوية مجلس األمن الدولي. 
ة في الشرق األوسط، من خالل الحث على وأعلنت خارجيتها عن نيتها لعب دور في العملية السلمي

العودة إلى طاولة المفاوضات، ولهذا السبب قدمت نيوزيلندا صيغة مشروع قرار يطالب اإلسرائيليين 
 والفلسطينيين باإلسراع في العودة إلى طاولة المفاوضات على أسس محددة. 

م الدولة الفلسطينية العتيدة على أما المشروع الثالث فهو المبادرة الفرنسية، التي تحدد معايير قيا
مع تبادل أراض، وجعل القدس عاصمة للدولتين،  1661وحدود حزيران « دولتين لشعبين»أساس 

 وتحديد جدول زمني إلنهاء االحتالل وعقد مؤتمر سالم دولي.
لرئيس وحسب المسؤولين األميركيين والديبلوماسيين األوروبيين فقد تم التوضيح للفرنسيين بأن إدارة ا

باراك أوباما وقوى عظمى أخرى توجه بشكل أساسي انتباهها واهتمامها نحو بلورة االتفاق الشامل مع 
إيران، وهي ترى أن الخطوة في الموضوع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني قد تشوش أو تمس هذا الهدف. 

خطوة الفرنسية عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة أوباما قلقة أيضًا من أن تمس ال« هآرتس»ونقلت 
في الموضوع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني بالمساعي للحصول على تأييد أعضاء الكونغرس الديموقراطيين 
لالتفاق مع إيران. وعلى حد قوله، فإن المعارضة اإلسرائيلية للمفاوضات مع طهران تجعل من 

جة إلى مواجهة في الصعب بكل األحوال حشد التأييد في الكونغرس لالتفاق النووي، ولذلك ال حا
 مجلس األمن في موضوع آخر، ترى فيه تل أبيب ما يمس بها.

باراك رابيد أن ديبلوماسيين فرنسيين التقوا، في األسبوعين « هآرتس»وكتب المراسل السياسي لـ 
األخيرين، بمندوبي دول عربية مختلفة كي يعرضوا عليهم صيغة أولية لمشروع القرار الذي يريدون 

جلس األمن في الموضوع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني. وفاجأت بعض الدول العربية الفرنسيين رفعه إلى م
 حين طلبت هي أيضًا منهم تأجيل الخطوة، كون التوقيت الحالي ليس مناسبًا لذلك.

 
 بالعمل على تحقيق الوحدة الوطنية ملتزمةالحمد هللا: الحكومة رامي  

د. رامــي الحمــد هللا، ســعي حكومـــة الوفــاق الــوطني الحثيـــث،  أكــد رئــيس الـــوزراء«: األيــام» -رام هللا 
وبمتابعتــه شخصــيا، لحــل كافــة قضــايا قطــاع غــزة العالقــة خاصــة قضــية المــوظفين والمعــابر، مشــددا 

 على أن الحكومة ملتزمة بالعمل على تحقيق الوحدة بين شطري الوطن. 
لـدى فلسـطين انـدرياس فرايبـوري، حيـث  جاء ذلك خالل لقائه في مكتبه برام هللا، أمس ممثـل الـدنمارك

 عمار قطاع غزة.إ على التطورات السياسية واالقتصادية، وعملية إعادة  أطلعه
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حكومة الوفاق الوطني تعمل منذ تسلمها مهامها على إعادة  أنوشدد رئيس الوزراء خالل اللقاء على 
جانــب توحيــد الجهــود لتلبيــة  توحيــد المؤسســات بــين الضــفة وقطــاع غــزة، ومعالجــة آثــار االنقســام، إلــى

 تواجدهم وبشكل خاص في غزة. آماكناحتياجات المواطنين في جميع 
عمــار، وأيضــا دعــم القطــاع الصــحي اإل إعــادةوقـدم الحمــد هللا الشــكر للضــيف علــى التــزام بــالده بــدعم 
ــديات وقطــاع حقــوق والمشــافي فــي القــدس، ودعــم الالجئــين مــن خــالل األ ، اإلنســانونــروا، ودعــم البل

 ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجاالت األخرى. إلىمشيرا 
مــن جهــة ثانيــة بحــث رئــيس الــوزراء، فــي رام هللا، أمــس، مــع رئــيس مؤسســة كــونراد األلمانيــة ورئــيس 
البرلمان األوروبي سابقا هانس جيرت بوتيرنج، ومع وفد مرافق آخر التطـورات السياسـية واالقتصـادية 

 عمار في غزة.اإل إعادةة وعملي
 1/5/5115األيام، رام هللا، 

 
 بحر يستنكر اعتداء أمن السلطة على منزل النائب فقهاء 

أدانت رئاسة المجلس التشريعي اعتداء أجهزة األمن الفلسطينية فـي الضـفة الغربيـة علـى منـزل النائـب 
 السافر". االعتداءالمختطف في سجون االحتالل عبد الجابر فقهاء، ووصفته بـ "

وأكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة الدكتور أحمد بحر في تصريح صحفي صـدر اليـوم 
الخميس، أن السـلطة غيـر جـاهزة للمصـالحة الفلسـطينية والعمـل السياسـي المشـترك بـين أبنـاء الشـعب 

فـــي  اإلســـالميةلـــة ضـــد قيـــادات الكت األمنيـــة أجهزتهــاالواحــد، مســـتغربا حملـــة االعتقـــاالت التـــي تشـــنها 
ـــوم تتـــوج اعتـــداءاتها بانتهـــاك منـــزل النائـــب فقهـــاء فـــي خـــرق صـــارخ للحصـــانة  جامعـــة بيـــر زيـــت والي

 البرلمانية.
وطالب بحـر الـرئيس محمـود عبـاس بالعمـل علـى "لجـم" أجهزتـه األمنيـة عـن االعتـداء علـى الحصـانة 

لجنة تحقيق، ومحاسبة المسؤولين البرلمانية ممثلة بمنازل النواب وذويهم، مشددا على ضرورة تشكيل 
 عن اقتحام منزل النائب فقهاء.

وأشـار بحـر إلــى أن مـن يريــد تطبيـق المصــالحة يعمـل علــى تهيئـة منــاخ سياسـي وطنــي ومـنح الحريــة 
للعمــــل الــــوطني فــــي الضــــفة الغربيــــة، بــــدال مــــن سياســــة مالحقــــة المقاومــــة وعــــائالت نــــواب الشــــعب 

 الفلسطيني، وكوادر العمل الطالبي.
بحــر: "إن رئاســة المجلــس التشــريعي تجــدد إدانتهــا وشــجبها لهــذه الجــرائم المتواصــلة مــن قبــل  أضــافو 

األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية فـــي الضـــفة الغربيـــة والتـــي تتبـــع سياســـة واضـــحة ومنظمـــة وموجهـــة ضـــد 
 األخوة النواب وخاصة عائالت النواب األسرى، واستمرار اعتقال أبناءهم واقتحام منازلهم".
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عتبر الدكتور بحر أن األجهزة األمنية في الضفة الغربية ما هي إال أداة في يد العدو الصهيوني بل وا 
تحولــت إلــى وكيــل خــاص بجــيش االحــتالل فــي الضــفة الغربيــة وتمــارس دورًا إجراميــا بحــق المــواطنين 

 وتعمل وفق أجندة وبإشراف ضباط صهاينة وأمريكيين.
 31/4/5115، فلسطين أون الين

 
 التحرير يدعو للتحرر من اتفاق باريس االقتصادي لمنظمةاللجنة التنفيذية بعضو  

"الجبهة الديمقراطية ـدعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي ل
لتحرير فلسطين" تيسير خالد، إلى التخلص التـام مـن قيـود اتفـاق بـاريس االقتصـادي، باعتبـاره العـائق 

رئيســـي للتنميـــة وتطـــور االقتصـــاد الفلســـطيني والبوابـــة الرئيســـية الرتفـــاع البطالـــة فـــي ســـوق العمـــل، ال
 عـام ولتدهور مستوى المعيشة وارتفاع موجة الغالء وارتفاع األسعار في األراضي الفلسطينية المحتلـة

اد الفلسـطيني ، نظرًا للقيود الثقيلة التي يفرضها هـذا االتفـاق علـى تطـور مختلـف فـروع االقتصـ1661
 في الزراعة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

جــاء ذلــك بمناســبة الــذكرى الحاديــة والعشــرين لتوقيــع ذلــك االتفــاق فــي العاصــمة الفرنســية فــي التاســع 
وأضـــاف أن  أريحـــا.-وتكريســـه كأحـــد مالحـــق اتفـــاق غـــزة  1664والعشـــرين مـــن أبريل/نيســـان عـــام ،

ا االتفاق يعني اسـتمرار الرضـوخ لالمـالءات "اإلسـرائيلية" ولسياسـة الضـم واإللحـاق مواصلة العمل بهذ
التــي تمارســها ســلطات االحــتالل فــي مختلــف الميــادين فــي عالقتهــا مــع الجانــب الفلســطيني، وأكــد أن 
اتفــاق بــاريس االقتصــادي باطــل مــن أساســه ومخــالف للقــوانين واألعــراف الدوليــة، التــي تمنــع الدولــة 

باالحتالل من فرض اتحاد جمركي مـع المنـاطق الخاضـعة لالحـتالل، وتعتبـر مـا يترتـب علـى  القائمة
ذلك باطاًل وغير شرعي، ويشكل بحد ذاته أداة من أدوات السيطرة االستعمارية ونوعًا من أنواع الضـم 

 لمناطق االحتالل للدولة القائمة باالحتالل، وهو ما تحرمه القوانين واألعراف الدولية.
 1/5/5115ليج، الشارقة، الخ

 
 آخرين 25سلفيًا وتطارد  23تعتقل  األمن في غزة : أجهزةأليام"ا" لـ"جهادي"سلفي  قيادي 

 55 عضــوا وتطــارد 53اعتقلــت  األمنيــة األجهــزةقــال قائــد ســلفي جهــادي فــي غــزة: إن  حســن جبــر:
 .اإلسالميةبتهمة مناصرة تنظيم الدولة  آخرين

 لألجهــزةالســجون التابعــة  أحــدمعتقلــين يتعرضــون إلــى تعــذيب متواصــل فــي وأكــد القائــد الميــداني أن ال
تهــــم محـــددة ســــوى مناصــــرة تنظــــيم الدولــــة  أيفــــي غــــزة، الفتــــا إلــــى أنهـــا لــــم تقــــدم للمعتقلــــين  األمنيـــة

 اإلسالمية.
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وأشار فـي حـديث لــ "األيـام" إلـى أن األجهـزة األمنيـة فـي غـزة تحـاول مـن خـالل االعتقـاالت أن تجمـع 
العالقـات  إعـادةعن التيار السـلفي الجهـادي فـي غـزة، الفتـًا إلـى أن "االعتقـاالت تتـزامن مـع  معلومات

سـرائيلاتفـاق تهدئـة بـين حمـاس  إبـرامبين حمـاس والمخـابرات المصـرية وبـالتزامن مـع جهـود  بحـدود  وا 
 " وفق ما قال.61

ن التيـار السـلفي الجهـادي وتوقع أن تشهد المنطقـة متغيـرات كبيـرة فـي المرحلـة القادمـة، مشـددا علـى أ
 لن يكون شريكا في بيع القضية الفلسطينية أو التنازل عن شبر واحد من ارض فلسطين.

ـــال إن  مـــؤخرا جهـــاز مخـــابرات مخصـــص لموضـــوع الجماعـــات  أنشـــأتفـــي غـــزة  األمنيـــة األجهـــزةوق
 والتنظيمات وجمع المعلومات عنهم وعن تحركاتهم.

تــوتر بيـــنهم وبـــين حمــاس قـــال "أرســـلنا لحمــاس رســـالة عبـــر وعــن محاولـــة جهـــات محــددة نـــزع فتيـــل ال
ووجهتنــا هــو قتــال اليهـود ولــن نــدخل فــي صـراع مــع اي طــرف ســوى  أعـدادناخاللهــا أن  أكــدواوسـطاء 
 اليهود".

ونوه إلى أن الوسطاء فشلوا في إطالق سراح المعتقلين ووقف حملة االعتقـاالت مشـددا علـى أنهـم لـن 
 جهة. أيينجروا إلى أي صدام مع 
يــراق دم امــرل مســلم بغيــر حــق ونؤكــد  أن ىتضــرب رقابنــا واحــد واحــد علــ أنوأضــاف: "أهــون علينــا 

 سالحنا موجه فقط لليهود". أندائما 
 1/5/5115األيام، رام هللا، 

 

 من انفجار األوضاع في مدينة القدستحذر  "دائرة شؤون القدس بمنظمة التحرير" 
التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، رئـــيس دائـــرة شـــؤون عضـــو اللجنـــة : فـــارس )غـــزة( رعبـــد القـــاد

 القدس، أحمد قريع )أبو عالء(، من انفجار األوضاع في مدينة القدس.
نسـخة منـه، إن قـرارات محكمـة االحـتالل إبعـاد عـدد مـن « عكـاظ»وقال قريع في بيـان صـحفي أرسـل 

د بسبب مشاركتهن في التصدي المقدسيات عن المسجد األقصى، واعتقالهن فور خروجهن من المسج
القتحامات المستوطنين، جريمة وسياسة عنصرية تهدف إلى تنفيذ مخططات االحتالل بتهود المدينـة 
المقدسة من خالل إبعاد المقدسيين عن مدينتهم. وأشار إلى أن حكومة االحـتالل تشـجع المسـتوطنين 

ن فــي باحاتــه واســتفزازهم مــن خــالل المتطــرفين علــى اقتحــام المســجد األقصــى واالعتــداء علــى المصــلي
 أداء الطقوس التلمودية.

 1/5/5115، عكاظ، جدة
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 بسبب رفضه "مبدأ الدولتين" السالم قبل وبعد تشكيل الحكومة طريق عريقات: نتنياهو أغلق 
قـال صـائب عريقـات، عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلســطينية ي: سـعد أبـورام هللا ـ فـادي 

طريق السالم قبل وبعد تشكيل الحكومة اإلسـرائيلية  أغلقلوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس ا إن
واســـتمراره  1661وذلـــك بإصـــراره علـــى رفـــض مبـــدأ الـــدولتين علـــى حـــدود الرابـــع مـــن يونيـــو/ حزيـــران 

 ورفضــه تنفيــذ أوســلوبالنشــاطات االســتيطانية وتنكــره لالفــراج عــن الدفعــة الرابعــة مــن أســرى مــا قبــل 
 االلتزامات التي ترتبت على الجانب اإلسرائيلي واالتفاقات الموقعة.

يتطلـب الكـف عـن التعامـل مـع إسـرائيل كدولـة فـوق »فـتح طريـق أمـام السـالم  أنوشدد عريقـات علـى 
لزامهـــا بوقـــف النشـــاطات االســـتيطانية وتنفيـــذ التزاماتهـــا كافـــة وعلـــى رأســـها وقـــف النشـــاطات  القـــانون وا 

إضافة إلى عقد مؤتمر دولي للسالم بمشاركة الدول دائمة  –يشمل القدس المحتلة  بما –االستيطانية 
العضــوية فــي مجلــس األمــن واألطــراف المعنيــة فــي المنطقــة إضــافة إلــى دول البــريكس وتحــت مظلــة 

مــن دولــة فلســطين  اإلســرائيلياألمــم المتحــدة لوضــع الجــداول الزمنــي لتنفيــذ انســحاب قــوات االحــتالل 
واالتفــاق علــى جــدول زمنــي للمفاوضــات حــول كافــة  1661خطــوط الرابــع مــن حزيــران المحتلــة حتــى 

قضـــايا الوضـــع النهـــائي وتنفيـــذ االتفـــاق ضـــمن مـــدة زمنيـــة ال تتجـــاوز عـــامين وتحـــت إشـــراف ومراقبـــة 
 .إلزاميةومتابعة المؤتمر الدولي وذلك من خالل آليات 

 1/5/5115القدس العربي، لندن، 
 

 لحشد الدعم الدولي الدبلوماسي  ياأسترالرياض المالكي في  
وصــل ريــاض المــالكي وزيــر الخارجيــة الفلســطيني إلــى اســتراليا فــي زيــارة ي: ســعد أبــورام هللا ـ فــادي 

رسمية هي األولى من أجل حشد الدعم الدولي للحراك السياسي والدبلوماسـي الفلسـطيني فـي المحافـل 
بـــين البلـــدين. واســـتهل المـــالكي زيارتـــه بلقـــاء وزيـــرة لتعزيـــز وتطـــوير العالقـــات الثنائيـــة  وأيضـــاالدوليـــة 
جـــولي بيشـــوب، وبحـــث الطرفـــان ســـبل تطـــوير العالقـــات الثنائيـــة وتطـــوير الـــدعم السياســـي  الخارجيـــة

في إعـادة  المساهمةوالتنموي واالقتصادي لفلسطين ومؤسساتها الرسمية في مختلف المجاالت وكذلك 
  القدرات البشرية الفلسطينية. دعم تطويرإعمار قطاع غزه بشكل سريع باإلضافة إلى 

مليـــون دوالر لموازنـــة الســـلطة بشـــكل مباشـــر  55اســـتراليا تقـــدم دعمـــا ماليـــا لفلســـطين بقيمـــة  أنيـــذكر 
مليــون دوالر مــن خــالل اليونيســيف 15ونــروا ومليــون دوالر لالجئــين الفلســطينيين مــن خــالل األ11و

تقــدم  وأيضــايــين دوالر للمنظمــات غيــر الحكوميــة مال 6لبنــاء مراكــز طبيــة فــي المــدارس الفلســطينية و
 استراليا عشرة منح دراسية سنويا للدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه.
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واطلع المالكي الوزيرة جولي بيشـوب علـى آخـر المسـتجدات والتطـورات السياسـية فـي األرض المحتلـة 
ووضعها بصورة  وممتلكاتهعب الفلسطيني في ظل االنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة المتواصلة ضد الش
 الجنائية الدولية. للمحكمةالحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني وانضمام فلسطين 

 1/5/5115القدس العربي، لندن، 
 

 حملة دبلوماسية دعما لمخيم اليرموكتطلق  األوروبي االتحادبعثة فلسطين لدى  
، اليــوم وبلجيكــا ولوكســمبوري األوروبــين لــدى االتحــاد بعثــة فلســطي : أطلقــتالقــدس دوت كــوم-رام هللا

 في مخيم اليرموك وبقية المخيمات في سوريا. نالفلسطينييالخميس، حملة تضامن مع الالجئين 
نــروا مــن خــالل مكتبهــا فــي و وحســب بيــان وزارة الخارجيــة، فــإن الحملــة أطلقــت بالتنســيق مــع وكالــة األ

ث الفرنسـية واالنجليزيـة والعربيـة، وتهـدف لجمـع تبرعـات نقديـة بروكسيل، وسـتتم الحملـة باللغـات الـثال
 يتم تحويلها لحساب خاص ووضعته وكالة األونروا إلغاثة الفلسطينيين في مخيم اليرموك.

، األوروبـيعلـى مسـتوى االتحـاد  واألهليـةكافـة المؤسسـات الرسـمية  أصـدرتهوناشدت البعثـة فـي بيـان 
 في سوريا. نالفلسطينييالالجئين  إلغاثة الطارلبلجيكا ولوكسمبوري لتقديم الدعم 

فلسطيني ومواطن  الجئ ألف 11القاسية التي يعاني منها قرابة  اإلنسانية األوضاعواستعرض البيان 
 في المنطقة. نالفلسطينيياليرموك كرمز لقضية الالجئين  وأهميةسوري، 

 31/4/5115، القدس، القدس
 
 لب بضرورة اإلسراع في إعادة أعمار غزةيطاو  مالدينوفيلتقي  األغازكريا  

التقـى زكريـا األغـا عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية رئـيس دائـرة شـؤون : قنـا –غزة 
الالجئـين، مسـاء اليـوم الخمـيس، نيكــوالي مالدينـوف مبعـوث األمـم المتحــدة الجديـد لعمليـة السـالم فــي 

 مرة. الشرق األوسط الذي يزور غزة حاليا ألول
زالـة كافـة  وأكد المسؤول الفلسطيني ضرورة وضع آليات جديدة لالسراع في عملية إعـادة أعمـار غـزة وا 

ألـف أسـرة دمـرت بيوتهـا تعـيش فـي مراكـز اإليـواء  31العراقيل أمامها، مشيرًا إلـى أن هنـاك أكثـر مـن 
 المدمرة.وتنتظر إعادة بناء بيوتها 

ها حكومــة االحــتالل أمــام الجهــود الدوليــة الســتئناف عمليــة كمــا تطــرق األغــا إلــى العراقيــل التــي تضــع
السالم، من خالل عدم انصـياعها لمطالـب المجتمـع الـدولي بوقـف االسـتيطان وااللتـزام بحـل الـدولتين 

 وفق قرارات الشرعية الدولية.
  1/5/5115الشرق، الدوحة، 
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 لنهضة""سد ا مشروع فيوالسودان وأثيوبيا  مصربين نيوزويك: دحالن توسط  

كشفت مجلة 'نيوزويك' أن القيادي السابق في حركـة فـتح فـي غـزة، محمـد دحـالن، : حسن عبد الحليم
ثيوبيــا والســودان  فســاد قــامالــذي يــرتبط اســمه بقضــايا  بالتوســط فــي إبــرام اتفــاق بــين كــل مــن مصــر وا 

 الشهر المنصرم إلنشاء سد النهضة على نهر النيل.
ان األفريقيــة الثالثــة بالعاصــمة الســودانية، الخرطــوم، للتوقيــع علــى وحســب التقريــر، اجتمــع قــادة البلــد

المبـادل التـي سـيتم علـى أساسـها تشـييد سـد النهضـة بإثيوبيـا وذلـك بعـدما عبمـرت مصـر عـن مخاوفهـا 
 من أن يتسبب بناؤه في قطع إمدادات مياه النيل عنها.

بوسـاطة دحـالن. وقـال مقـرب مـن  وقالت المجلة إن اللقاء عقد بعد سـنة مـن المفاوضـات والمحادثـات
دحالن، للمجلة: 'دعانا رئيس الوزراء اإلثيوبي، وكنا حريصين على الحضـور'، مضـيفا: 'قمنـا بوضـع 

 أسس االتفاق كذلك بناء على طلب من السيسي'.
ــــى أن دحــــالن يســــعى للظهــــور  ــــدل عل ــــأن جهــــود الوســــاطة ت ــــدون ب ــــت الصــــحيفة إن خبــــراء يعتق وقال

قامـــة عالقـــات مـــع شخصـــيات ذات تـــأثير فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط  كشخصـــية ذات تـــأثير دولـــي وا 
 يستبدل في نهاية المطاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس. أفريقيا، لكيوشمال 

صـــندوق الــــدفاع عــــن  واألردنيـــة فــــيفـــي شــــؤون السياســـات الفلســــطينية  عـــن الباحــــثونقلـــت المجلــــة 
حشـد التأييـد اإلقليمـي والـدولي. مضـيفا: حتـى دحالن ترمي ل ةاستراتيجيالديمقراطي)اف.دي.دي(، إن 

لو أنه ال يطرح نفسه كمرشح لمنافسة عباس في الوقـت الـراهن إال أنـه مـع مـرور الوقـت سـيكون لديـه 
 أصدقاء ذوي تأثير. وستكون هناك دوال مدينة له. 

ك فـإن ذلـ '، مـعوقال مسؤول في منظمة التحريـر للمجلـة إن دحـالن 'يحـاول لعـب السياسـة الفلسـطينية
 «.السلطة الفلسطينية المتحدة المثل في هذه الصفقة اإلمارات العربية »دحالن 

ـــرة  ـــة المتحـــدة تتقـــاطع مـــع المصـــلحة المصـــرية، أو تخضـــع األخي ويبـــدو أن مصـــلحة اإلمـــارات العربي
لألولى للدفع بـدحالن إلـى مكـان يؤهلـه لموقـع قيـادي فـي السـلطة الفلسـطينية بـرغم مـن الشـبهات التـي 

 حوله فلسطينيا.تحوم 
 31/4/5115، 48عرب 

 
 " جاهزة إلعمار غزة بالمنحة القطرية الفلسطينيةاألشغال وزارة " 

كشـف وزيــر األشـغال العامــة واإلسـكان الفلســطيني مفيـد الحســاينة، عـن جاهزيــة : أشـرف مطــر –غـزة 
زة، خاصــة بعــد وزارتــه للبــدء الفــوري بإعــادة إعمــار المنــازل المهدمــة كليــًا فــي الحــرب األخيــرة علــى غــ
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ـــدمير خـــالل العـــدوان  %11إنهـــاء طواقمهـــا  مـــن أعمـــال الحصـــر النهـــائي للمنـــازل التـــي تعرضـــت للت
 اإلسرائيلي األخير.

وشدمد "الحساينة" على ضرورة اإلسراع فـي إدخـال مـواد البنـاء الالزمـة إلعـادة إعمـار منـازل المـواطنين 
خــالل المنحــة القطريــة إلعــادة إعمــار غــزة، المهدمــة كليــًا، خاصــة فــي ظــل تــوفير التمويــل الــالزم مــن 

التي أعلنت في وقت سابق من خالل السفير محمـد العمـادي رئـيس اللجنـة القطريـة عـن البـدء الفـوري 
ببنــاء ألــف وحــدة ســكنية مــن خــالل منحــة المليــار دوالر التــي تبرعــت بهــا قطــر، إلعمــار غــزة خــالل 

 ر من العام الماضي.مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة في شهر أكتوب
 1/5/5115، الشرق، الدوحة

 
 قوية وصلبة تحمل أعباء شعبنا وهمومه ستبقىفتح حركة : عباس 

اســتقبل الــرئيس محمــود عبــاس، مســاء أمــس بمقــر الرئاســة فــي مدينــة رام هللا، أعضــاء : وفــا –رام هللا 
 أقاليم حركة فتح المنتخبة في نابلس وجنين وسلفيت وقلقيلية وأريحا.

رب الرئيس عن اعتزازه بالثقة التي حصل عليها أعضاء األقاليم بانتخابهم في المؤتمرات الحركية، وأع
قامـةمؤكدا أن فتح هي تنظيم بدأ رائدا وسيبقى رائدا حتى تحقيـق أهدافـه باالسـتقالل الـوطني  الدولـة  وا 

 الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
قـادت  أنهـايـة وصـلبة تحمـل أعبـاء شـعبنا وهمومـه، حيـث وأشار الرئيس، إلى أن حركة فتح سـتبقى قو 

 الكفاح الوطني الفلسطيني، وتحمل مسؤولياتها الوطنية باقتدار.
ووجه الرئيس، الجميع لتحمل مسؤولياته بشكل جماعي، والعمل موحدين ومتضامنين، والتعلم من كل 

 الدروس واألخطاء للنهوض بالحركة.
إســـرائيلية  أطـــرافع الدولـــة ذات الحـــدود المؤقتـــة، التـــي تســـعى الـــرئيس، رفضـــه المطلـــق لمشـــرو  وأكـــد

بالتوافق مع أطراف فلسـطينية معروفـة لتسـويقه، مشـددا علـى أن فـتح سـتقف بحـزم لكـل مـن يـروج لـه، 
 وسنحاربه بكل الوسائل.

وتطرق الرئيس إلى معانـاة أهلنـا فـي مخـيم اليرمـوك، مؤكـدا أن موقـف القيـادة كـان ومـا زال هـو تحييـد 
أهلنــا فــي اليرمــوك، لــذلك  إقحــامعب الفلســطيني عــن أيــة خالفــات داخليــة عربيــة، الفتــا إلــى أنــه تــم الشــ

 علينا مواجهة ذلك لتحقيق أمن وأمان شعبنا في اليرموك وسواها.
وفــي هـــذا اإلطـــار، قـــال الـــرئيس: إن المعركـــة علــى األرض مســـتمرة مـــع االحـــتالل، لكننـــا ســـنبقى فـــي 

 رر أخطاء الماضي، ألن المستقبل لنا.وطننا ولن نخرج منه، ولن نك



 
 
 
 

 

           13ص                                     3564 العدد:    1/5/5115 الجمعة التاريخ:

وحضر اللقاء، أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ومفوض التعبئة والتنظيم في حركة فـتح محمـود 
 العالول.

 1/5/5115الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 لمتظاهرين ضد االنقسام في غزة اعتقالالبردويل ينفي أي  
حمــاس الــدكتور صــالح البردويــل، وجــود مظــاهرات فــي غــزة نفــى القيــادي فــي حركــة : غــزة )فلســطين(

( هـو مظـاهرات محـدودة لمئـات مـن شـباب 4|56) األربعاءضد المقاومة، وأكد أن ما جرى يوم أمس 
 القطاع الذين طالبوا بإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس التمسك بالثوابت.

برس"، أن المظاهرات تم اإلعداد لها منذ وقت مبكـر  وأوضح البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس
مــن عـــدد مــن الفعاليـــات الشــبابية بمـــا فـــي ذلــك القطـــاع الشــبابي التـــابع لحركــة "حمـــاس"، وأن الهـــدف 

 األساسي هو تأكيد التمسك بالوحدة الوطنية على أساس الثوابت.
شــريعي، ووقعــوا عريضــة وأضــاف: "هــذا مــا تــم بالفعــل، فقــد توجــه المتظــاهرون إلــى مقــر المجلــس الت

 جوهرها التمسك بالثوابت الفلسطينية".
ــــين  ــــال: "لقــــد جــــرت مناوشــــات ب ــــاالت فــــي صــــفوف المتظــــاهرين، وق ونفــــى البردويــــل وجــــود أي اعتق
المتظــاهرين أنفســهم مــن خــالل رفــع بعــض الشــعارات المتناقضــة، فتــدخلت الشــرطة لمنــع حــدوث أي 

 عتقاالت في صفوف المتظاهرين".احتكاك ال أكثر وال أقل، ولم تكن هناك أي ا 
وأضــاف: "الحملــة التــي تشــنها حركــة فــتح ضــد حمــاس والمقاومــة فــي غــزة تســعى إلــى تكــريس احتكــار 
عباس للقـرار السياسـي الفلسـطيني، فهـم ال يـردون شـراكة فـي القـرار السياسـي وال شـراكة فـي المؤسسـة 

ن رفعـا للحصـار عـن غـزة، وهـدفهم شـل التي تصنع القرار وهي منظمة التحرير الفلسـطينية، وال يريـدو 
جبارها على تسليم نفسها للمشروع السياسـي المخطـط لـه منـذ مدريـد، واآلن يريـدون حرمـان  المقاومة وا 
المقاومة من أي تحرك سياسـي لـذلك يشـنون هجمـتهم ليجعلـوا المقاومـة فـي مرمـى الشـعب الفلسـطيني 

 ية مع االحتالل".ولتمرير التنازالت التي يقدمونها في مفاوضاتهم السر 

 31/4/5115، قدس برسوكالة 

 

 "إسرائيل"حماس التفاوض مع حركة : ال يحق ل"الشعبية" 
قــال القيــادي فــي "الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين وعضــو المجلــس التشــريعي" جميــل المجــدالوي إن 

ها مصادر "المعلومات حول تفاوض حركة "حماس" مع "إسرائيل" يتم تداولها عبر مصادر عدة بما في
 ".السلطة الفلسطينية
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وأضاف المجدالوي في تصريحات أنه يتردد بـأن االتصـاالت وصـلت لطـور متقـدم، وقـال إن "قيـادات 
حماس لم تنكر وجود اتصاالت" نقلها مسؤولون أوروبيون عن هدنة طويلة األمـد تبـدأ بخمـس سـنوات 

لــــم يعــــرف إلــــى أيــــن وصــــلت  قابلــــة للتجديــــد وأن "الموضــــوع لــــه أســــاس ويوجــــد بالفعــــل تفــــاوض لكــــن
وأكــد المجــدالوي علــى ضــرورة االحتكــام للشــعب الفلســطيني حــول أي نتــائج للتفــاوض  ".المفاوضــات

عبر المجلس الوطني الفلسطيني كي يشمل كل األطياف أو إجراء استفتاء جماهيري، وأوضـح أنـه ال 
الحــق يكــون للــرئيس يحــق ل"حمــاس" التفــاوض مــع "إســرائيل" بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وأن هــذا 

 غيره.عباس وليس 
 1/5/5115، الخليج، الشارقة

 
 "إسرائيل"العربي" وجود "دردشة" بينها وبين و القدسحماس تنفي لـ "حركة  

رضوان القيادي في حركة حماس في تصريحات لـ"القدس  إسماعيلونفى الدكتور : ـ أشرف الهور غزة
ســر  أوالعربــي" وجــود "دردشــة"  ائيل خالفــا لمــا ورد فــي تصــريحات للــدكتور احمــد حــوار بــين حمــاس وا 

 يوسف.
 إناتصال مـع االحـتالل "إال مـن خـالل البندقيـة". وقـال  أوانه ال يوجد أي حوار  أكدالقيادي رضوان 

تصريحات احمد يوسف "ال تعبر عن موقف الحركة الرسمي الـذي يـأتي مـن النـاطقين اإلعالميـين أو 
القــة بالعمــل اإلعالمــي وأنهــا تــأتي فــي ســياق رأيــه الشخصــي كــأي مــن القــادة السياســيين الــذين لهــم ع

محلـــل سياســـي". وكـــان رضـــوان يـــرد علـــى تصـــريحات احمـــد يوســـف المثيـــرة التـــي دفعـــت السياســـيين 
 الفلسطينيين لتقديم العديد من التساؤالت واالنتقادات لحركة حماس.

اتصـاالت قـال رضـوان لــ"القدس  أو أفكـارالتهدئة الطويلة وما يرد للحركة من  أفكاروبخصوص آخر 
مــن بعــض  أفكــارالعربــي" انــه "لــم ُيقــدم للحركــة حتــى اللحظــة شــيئا رســميا وان مــا وصــل عبــارة عــن 

 الزائرين لغزة".
قولــه: "لــو كــان هنــاك شــيء رســمي فســيعرض لتــتم دراســته فــي ســياق الــوطنين مــع المحافظــة  وأضــاف

حركة حمـاس  أن". يشار إلى األخرىت الوطنية على وحدة الضفة وغزة والقدس ومراعاة كل االعتبارا
 القت انتقادات شديدة من حركة فتح بعد الكشف عن نقل دبلوماسيين أفكار هذه التهدئة.
  1/5/5115القدس العربي، لندن، 
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 الفلسطينيين مالًيا لحرف قضيتهم يبتزالظاظا: الغرب زياد  
لمتحــدة األمريكيــة بالســعي لتحويــل القضــية اتهمــت حركــة حمــاس أوروبــا والواليــات ا: غــزة )فلســطين(

الفلســطينية مــن قضــية وطنيــة إلــى قضــية ماليــة البتــزاز الفلســطينيين إلجبــارهم علــى تقــديم المزيــد مــن 
 التنازالت.

جاء ذلـك علـى لسـان زيـاد الظاظـا، القيـادي فـي "حمـاس"، ووزيـر الماليـة، ونائـب رئـيس وزراء حكومـة 
ال يمكنهــا  األوروبــيلدبلوماســي أوروبــي قــال فيهــا إن دول االتحــاد غــزة الســابقة، تعقيًبــا علــى تصــريح 

م 5111مواصلة دفع رواتب موظفي حكومة رام هللا السابقة في غزة والمستنكفين عن العمل منذ عـام 
 بأمر من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ون منــذ ثمــاني ســنوات أن وأكــد الظاظــا فــي رده علــى هــذا التصــريح لـــ "قــدس بــرس" أن األوربيــين يعلمــ
السلطة تدفع رواتب لمـوظفين يجلسـون فـي بيـوتهم وال يعملـون، وعلـى الـرغم مـن ذلـك فـإنهم ال يزالـون 

 )األوربيون( يعتبرون الموظفين المستنكفين موظفون رسميون ويواصل الدفع لهم.
محمــود عبــاس بــان  وقــال: "الــدول الغربيــة )أوروبــا والواليــات المتحــدة( هــي التــي تشــجع قــرارات الســيد

ـــوتهم مقابـــل أن يحصـــلوا علـــى  يســـتنكف المـــوظفين عـــن العمـــل وعـــن خدمـــة شـــعبهم ويجلســـوا فـــي بي
الرواتب، وان هذه الجهات استطاعت أن تجعل من السلطة تعيش علـى األمـوال مقابـل التنـازالت عـن 

 المبادل والحقوق وكرامة الشعب الفلسطيني".
وهـذا مـا تعامـل معـه عبــاس بامتيـاز، وتنـازل كبيـر ضـد مصــالح "هـذا مـا أراده الغــرب،  وتـابع الظاظـا:

 الشعب الفلسطيني".
وكانت إحدى الصحف الفلسـطينية المحليـة نشـرت تصـريًحا لدبلوماسـي أوروبـي قـال فيـه: "إن االتحـاد 
األوروبــي ابلــس الســلطة الفلســطينية فــي اتصــاالت أخيــرة انــه لــن يكــون بإمكــان أوروبــا مواصــلة الــدعم 

 اتب الموظفين في غزة في حال استمرار عدم التحاقهم بوظائفهم".المالي لرو 
وذلــك فــي إشــارة منــه إلــى مــوظفي حكومــة رام هللا الســابقة والمســتنكفين عــن العمــل منــذ ثمــاني ســنوات 

 بأمر من رئيس السلطة الفلسطينية.
تــب وتــرفض حكومــة الوفــاق الــوطني منــذ تســلمها الحكــم مطلــع حزيــران )يونيــو( الماضــي صــرف روا

مــوظفي حكومــة غــزة الســابقة والــذين هــم علــى رأس عملهــم، أو دمجهــم ضــمن مــوظفي الســلطة، وفــي 
 المقابل تقوم بصرف رواتب حكومة رام هللا المستنكفين عن العمل منذ ثماني سنوات.

 31/4/5115، قدس برسوكالة 
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 المسؤولية عن اعتقال طالبها في الضفة عباسحماس ُتحّمل حركة  

اس، إلى وقف مجمـل حمـالت االعتقـال السياسـي ضـد كوادرهـا ونشـطائها فـي الضـفة دعت حركة حم
ـــة رئـــيس الســـلطة  نهـــاء سياســـة التعـــذيب التـــي يتعرضـــون لهـــا فـــي ســـجون الســـلطة، محمل المحتلـــة، وا 

 الفلسطينية محمود عباس المسؤولية الكاملة عن هذه االعتقاالت، وتداعياتها.
كــة خــالل مــؤتمر صــحفي عقــده ظهــر اليــوم الخمــيس، برفقــة قــادة الحر  أحــدوأكــد عبــد الــرحمن شــديد، 

النــاطق باســم الحركــة ســامي أبــو زهــري فــي مدينــة غــزة أن حملــة االعتقــاالت فــي صــفوف أبنــاء الكتلــة 
اإلسالمية )الذراع الطالبي لحركة حماس( في الضفة الغربية تتواصل بعد فوزهم الكبيـر فـي انتخابـات 

 بالخليل.جامعتي بيرزيت وبوليتكنك فلسطين 
صـرار قيـادة حركـة "فـتح" علـى  واعتبر أن ذلك يأتي في سياق سياسة التنسيق األمني مع االحتالل، وا 

 شطب مشروع المقاومة ومحاولتها التفرد في الساحة الفلسطينية. وفق قوله.
 31/4/5115، فلسطين أون الين

 
 حماس تطالب جامعات الضفة حماية طلبتها من االعتقال السياسيحركة  

طالبت حركة حماس إدارة الجامعات الفلسـطينية بالضـفة الغربيـة أن يكـون لهـا كلمـة فيمـا يجـري : غزة
 من استهداف للطلبة ضمن حمالت االعتقال واالستدعاء التي تنفذها األجهزة األمنية في الضفة.
لـت وفي بيان صـحفي لهـا، اليـوم الخمـيس، حصـل "المركـز الفلسـطيني لالعـالم"، علـى نسـخة منـه، قا

الحركة إن تواصل حملة االعتقاالت في الضفة المحتلة في صفوف أبناء الكتلة اإلسالمية بعد فـوزهم 
الكبير في انتخابات جامعة بيرزيت وجامعة بوليتكنك الخليل يأتي فـي "سـياق سياسـة التنسـيق األمنـي 

صرار قيادة فتح على شطب مشروع المقاومة ومحاولتها التفرد في ال  ساحة الفلسطينية".مع العدو"، وا 
وحملت الحركة "رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية المباشرة عن حملـة االعتقـاالت ضـد الطلبـة"، 
ال فإنه يتحمل المسئولية عن كل التداعيات المترتبة على ذلك".  وطالبته بوقفها و"اإلفراج عنهم فورًا وا 

وحملـــة االعتقــاالت ضـــد طلبــة الكتلـــة كمــا اعتبـــرت الحركــة "موقـــف قيــادة فـــتح مــن نتـــائج االنتخابــات 
اإلسالمية، يعكس عدم مصداقيتها تجاه االنتخابات العامة، كمـا يكشـف ذلـك حقيقـة موقـف قيـادة فـتح 
التــي تتنكــر لنتــائج أي انتخابــات ال تفــوز فيهــا مثلمــا جــرى قبــل ذلــك تجــاه االنتخابــات التشــريعية عــام 

5116." 
 31/4/5115، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 المتذبذبة  عباس الحكومة السورية اعتذرت عن استقبال وفد السلطة بسبب مواقفهالنضال": " 
أكــد األمــين العــام لجبهــة النضــال الشــعبي الفلســطيني خالــد عبــد المجيــد إن الحكومــة الســورية اعتــذرت 

 عن استقبال وفد السلطة الفلسطينية نتيجة المواقف المتذبذبة لحكومة رام هللا.
اعتــذار دمشــق جــاء نتيجــة لمواقـف رئــيس الســلطة محمــود عبــاس ســواء ممــا  أن دالمجيــعبــد  وأضـاف 

يجري في المخيمات الفلسطينية في الداخل السوري أو من الملفات السـاخنة فـي المنطقـة، أخـذة بعـين 
 االعتبار الموقف المؤيد من عباس من العدوان السعودي علي اليمن.

ــة أنبــا ء فــارس أوضــح إن تــدخل الســلطة الفلســطينية فــي ملــف عبــد المجيــد وفــي حــديث خــاص لوكال
تحرير الرهينتين السويديين من قبضة النصرة دون التشاور مع الحكومة السورية أو إبالغها يعد خرقًا 
للقانون الدولي ويعد تدخل في غير محله من الحكومة الفلسطينية إذ لم تبلس الحكومة بما تنوي فعله، 

 تبرر الوسائل.مشيرًا إلى أن النوايا ال 
ــدائرة فــي مخــيم اليرمــوك، مؤكــدًا أن الفصــائل الفلســطينية  وتطــرق القيــادي الفلســطيني إلــى المعــارك ال

حجـم األضـرار  والتخفيـف مـنتتقدم خالل المرحلة الحالية بشـكل بطـيء حفاظـًا علـى سـالمة المـدنيين 
 قدر المستطاع. بالمخيم قدر اإلمكان، الفتًا إلى ضرورة الحفاظ على ما تبقى من مباني

وأوضــح عبــد المجيــد أن الفصــائل الفلســطينية ومــن خــالل التنســيق مــع الجانــب الســوري اتفقــت علــى 
خـــوض معركـــة طويلـــة األمـــد لكنهـــا حاســـمة مـــع تنظـــيم داعـــش فـــي المخـــيم، بكـــون المعركـــة الضـــخمة 

قـــة والســـريعة مرتبطـــة بكـــل المنطقـــة الجنوبيـــة مـــن دمشـــق بمـــا فـــي ذلـــك منطقـــة الحجـــر األســـود ومنط
 التضامن.

 31/4/5115، فارس، طهران أنباءوكالة 
 

سُتطلق الصـواريخ بـالحرب مـن القطـاع والضـّفة مناورات مع "الجهاد".. و  تجري: حماس "إسرائيل" 
 وسيناء
مــا زال محمـد ضــيف، القائــد األعلــى للجنـاح العســكريم فــي حركــة حمــاس،  زهيــر أنــدراوس: –الناصـرة 

 ، بعـد اعتـراف حكومـة بنيـامين نتنيـاهو بـأنم محاولـة اغتيالـه خـالل عمليـة ُيشغل الرأي العام اإلسـرائيليم
)الجرف الصامد(، الصيف الماضي، فشلت، وأنمه مـا زال حياـا ويقـوم بـإدارة شـؤون كتائـب الشـهيد عـزم 
ام، ويعمل على إعادة تسليح الحركة وبناء ترسانة الصواريخ التي تضررت بسـبب العـدوان،  الدين القسم

يامه باستخالص العبـر والنتـائج مـن العـدوان وتحسـين أداء الجنـاح العسـكريم فـي الحـرب عالوة على ق
.  الُمقبلة ضدم الجيش اإلسرائيليم
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ام أجرت للمرمة األولى مناورة مشتركة مع  عالوة على ذلك، كشفت المصادر عينها عن أنم كتائب القسم
( فــي غـزة. وبمــوازاة ذلـك، شــ "سـرايا القــدس" دمدم التقريــر علـى مــا أطلقـت عليــه التــوتمر )الجهـاد اإلســالميم

 الشديد بين قيادة الذراع العسكرية والسياسية في حماس. 
وبحسب التقارير اإلسرائيليمة، فإنم مصدر التوتمر يعود مصدره إلـى عمليـة )الجـرف الصـامد(، فـي ظـل 

كـن لهـا أنت تـؤدمي شعور مسؤولي العسكر بأنم القيادة السياسية أحبطت الخطوة العسكرية التـي كـان يم
إلى تغيير وجه الحملة ونتائجها، فقد عمل القسام على مـدى السـنين لضـربة أولـى مفاجئـة تبـدأ بعـدها 
الحملة الكبرى في غزة. وتابعت المصادر قائلـًة إنم الخطـوة المـذكورة هـي ضـخ عشـرات المقـاتلين إلـى 

ة بلــدات، وتنفيــذ قتــل جمــاعي أراضــي إســرائيل عبــر األنفــاق فــي منطقــة كــرم أبــو ســالم، واجتيــاح عــد
والعــودة مــع الرهــائن إلــى داخــل غــزة. ولكــن هــذه الخطــوة التــي خطــط لهــا محمــد ضــيف بنفســه كــان 
يفتـــرض بهـــا أن ُتغيمـــر قواعـــد اللعـــب فـــي الجبهـــة، ولكـــن القيـــادة السياســـية لـــم تعـــط الضـــوء األخضـــر 

 لتنفيذها، كما قالت المصادر عينها. 
بعـد أنت وضـعت الحـرب أوزارهـا، لـم ينتظـروا فـي حمـاس كثيـًرا  وبحسب صحيفة )يديعوت أحرونـوت(،

قبــل اســتئناف حفــر األنفــاق الهجوميــة باســتثمار مــاليم وجهــود عظيمــة، مشــيرًة إلــى أنم أكثــر مــن ألــف 
عامــل يعملــون علــى مــدار الســاعة فــي ثــالث ورديــات، وســتة أيــام فــي األســبوع. والهــدف المعلــن هــو 

نفًقــا هجومًيــا،  35نطلقــت منهــا الجــرف الصــامد، مــع مــا ال يقــل عــن العــودة إلــى نقطــة البدايــة التــي ا
 بعضها يصل إلى األراضي اإلسرائيلية، حسبما ذكرت المصادر. 

أمما في مجـال الصـواريخ، فقالـت المصـادر العسـكريمة اإلسـرائيليمة إنم حمـاس عـادت لتعمـل فـي اإلنتـاج 
زون الصواريخ البعيدة المدى، والحشـد إلنتـاج الذاتي، وفي األشهر األخيرة بذلت جهوًدا الستكمال مخ

 القصيرة المدى التي تضرب غالف غزة للتصدي لمنظومة القبة الحديدية.
باإلضافة إلى ذلك، ساقت التقارير اإلسـرائيليمة قائلـًة إنم أحـد الـدروس التـي استخلصـتها حمـاس يتعلـق 

فتــًة إلــى أنم الحركــة باشــرت ببنــاء بالحاجــة إلــى فــتح ســاحة أخــرى أثنــاء جولــة القتــال ضــد إســرائيل، ال
 شبكات في سيناء بهدف إقالق الجيش اإلسرائيليم بالنار من جبهة أخرى. 

في السياق ذاته، وضمن إطار الخالف الداخليم الذي تحدثت عنه التقـارير اإلسـرائيليمة، قالـت اإلذاعـة 
يـران مـن اإلسرائيليمة الرسميمة باللغة العبريمـة إنم ضـيف يسـعى حالًيـا إلـى تح قيـق التقـارب بـين حمـاس وا 

أجـــل الحصـــول علـــى أمـــوال ووســـائل قتاليـــة، فـــي حـــين تشـــهد قيـــادة الحركـــة خالفـــات بـــين مســـتوييها 
العســكري والسياســي علــى هــذه الخلفيــة، فضــاًل عــن إخفاقهــا فــي تحقيــق أيم إنجــازات ملموســة خــالل 

ع المسـتوى فـي الجـيش اإلسـرائيليم المواجهة األخيرة مع إسرائيل. ونقلت اإلذاعة نفسها عن ضابط رفيـ
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غــزة، الضــفة،  توقعــه أنمــه فــي الحــرب المقبلــة ســتجري مهاجمــة إســرائيل بالصــواريخ مــن كــل الجبهــات:
 والشمال وربمما أيًضا من سيناء(.

 31/4/5115، رأي اليوم، لندن
 
 مليون شيكل لالستيطان 500نتنياهو يخصص  

سرائيلية أمس عن اتفاق بين رئيس حكومة إسرائيل بنيامين كشفت قناة تلفزيونية إ: االتحاد – رام هللا
مليون شيكل سنويا  511إلى  311نتنياهو ووزير الجيش موشيه يعلون على تخصيص مبلس بين 

 لمصلحة التوسع االستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة خالل السنوات الثالث القادمة. 
 1/5/5115أبو ظبي،  االتحاد،

 
 تنياهو رفع القناع عن وجهه باالتفاق مع الحريديمليفني: ن 

هاجمت عضو الكنيست تسيبي ليفني، من قائمة "المعسكر الصهيوني" المعارضة، : بالل ضاهر
االتفاق االئتالفي الذي وقع رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، تمهيدا لتشكيل حكومته الثالثة 

 وقالت إن نتنياهو رفع القناع وكشف حقيقته. على التوالي، مع كتلة "يهدوت هتوراة"،
وكتبت ليفني في حسابها في "تويتر" تغريدة قالت فيها إن "رئيس الحكومة المنتخب يلغي المبادرة 
د المهاجرين الجدد وحماية  التي أيدها رئيس الحكومة السابق، وهي المساواة في العبء، تخفيف تهوم

 المحكمة. لقد ُرفع القناع".
 59/4/5115، 48 عرب

 
 "الليكود"منها لـ 12 في حكومة نتنياهو حقيبة وزارية 22"جيروزاليم بوست":  

، أمس، باإلنكليزيةالناطقة  اإلسرائيلية» جيروزاليم بوست»كشفت صحيفة : أحمد رمضان -رام هللا 
ياهو، قبل عن معالم التشكيلة الحكومية التي من المتوقع أن يعلنها رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتن

حقيبة، بينما سيحتفظ  15سيحصل على « الليكود»يوم األربعاء المقبل، مشيرة إلى أن حزب 
 أفيغدور ليبرمان بحقيبة الخارجية.

البيت »وقالت الصحيفة إن نتنياهو التقى على مدى خمس ساعات، وحتى فجر أمس، زعيم حزب 
فقة نتنياهو على منحه حقيبة التعليم، مع اليميني المتطرف، نفتالي بنيت، انتهى إلى موا« اليهودي

االحتفاظ بحقيبة شؤون الشتات، وأن يحصل الرجل الثاني في الحزب، أوري ارئيل على حقيبة 
 الزراعة، في حين سيحصل عضو الحزب اياليت شاكيد على حقيبة الثقافة والرياضة.
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قد  حيث »شاس»ع حزب تقدمًا تم تحقيقه )أول من أمس( األربعاء م»ولفتت الصحيفة إلى أن 
 ».يحصل رئيس الحزب، آرييه درعي، على حقيبة االقتصاد إضافة إلى حقيبة تطوير النقب والجليل

حقيبة في الحكومة المقبل،  15بقيادة نتنياهو، سيحصل على « الليكود»وأشارت إلى أن حزب 
نى التحتية، الطاقة والمياه، بينها حقائب وزارية مهمة مثل: الدفاع، الداخلية، العدل، المواصالت، الب»

 ».األمن العام، الرفاه والخدمات االجتماعية، االتصاالت، السياحة
« يهودوت هتوراه»وذكرت أن االتفاقين اللذين وقمعا، مساء )أول من أمس( االربعاء، منحا حزب 

 «كلنا»، موقع نائب وزير الصحة، في حين سيحصل حزب «االشكناز»الديني لليهود الغربيين 
بدورها، ذكرت  الوسطي بزعامة موشيه كحلون على حقائب المالية، البناء واإلسكان، وحماية البيئة.

افيغدور ليبرمان، سيحتفظ « إسرائيل بيتنا»اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن وزير الخارجية، وزعيم حزب 
قيادة الحوار مع بهذه الحقيبة، على أن يكون مسؤواًل عن إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين، و 

 الواليات المتحدة.
 1/5/5115بيروت،  المستقبل،

 
 التبادل قبل حماس لدى لجنودها فيديو تشترط "إسرائيل": عبرية مصادر 

 أن غزة، في المختفين الجنود حول لها تصريحات في إسرائيلية مصادر أكدت: وكاالت - القدس
 فيديو قبل صفقة ال أنه الوسطاء عبر "حماس" اأبلغو  وأنهم أسرى" وليسوا "قتلوا بأنهم يجزم الجيش
 عن اإلفراج مقابل جثث عن يدور الحديث أن إلى مشيرةً  أحياء، أنهم ويظهر الجنود فيه يتحدث
 .األسرى عشرات

 31/4/5115هللا،  رام األيام،
 
 تقمع احتجاجًا لمستوطنين "فاالشا" االحتاللشرطة  

ي القدس المحتلة بين عناصر شرطة االحتالل وقعت مناوشات، اليوم الخميس، ف: )أ ف ب(
 اإلسرائيلي ومستوطنين من أصول أثيوبية "فاالشا" كانوا يتظاهرون ضد "عنصرية الشرطة".

واقترب المتظاهرون الذين بلس عددهم نحو ألفين من منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد قطع 
لشرطة. وأتى ذلك في أعقاب حوادث بين شرطيين الطريق المؤدية إلى تل أبيب أمام المقر العام ل

 وأفراد من مجموعتهم في األيام األخيرة.
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ووقعت صدامات محدودة بين الطرفين حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه قبل تفرق المتظاهرين. 
كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بحسب متحدث للشرطة أوضح أن ثالثة شرطيين 

 ارة وأوقف متظاهران اثنان.أصيبوا بالحج
وهتف المتظاهرون "ال لعنف الشرطة ضد اليهود السود"، فيما رفع أحدهم الفتة تقول "في أوروبا 

 يقتل اليهود ألنهم يهود، وفي إسرائيل يقتلون ألنهم سود".
 31/4/5115بيروت،  السفير،

 
 لتقليص التمثيل العربي في "الكنيست" جادة"هآرتس": مساٍع  

كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن توجهات جديدة لسن قانون يسمح لحملة : الناصرة
الجنسية اإلسرائيلية مممن يقيمون في مختلف أنحاء العالم، بالتصويت في االنتخابات البرلمانية 

 "الكنيست" من أماكن تواجدهم.
ول رفيع في (، عن مسؤ 4|31العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس ) ونقلت صحيفة هآرتس

حزب "الليكود" قوله، "إن القانون الذي يسعى بنيامين نتنياهو إلى سنمه، يهدف لزيادة عدد المصوتين 
اليهود في انتخابات الكنيست، وذلك في محاولة للتأثير على نتائجها وبالتالي تقليص عدد النواب 

 زالت تجري داخل أروقة العرب في الكنيست"، مشيرًا إلى أن المداوالت بشأن مشروع القانون ال
 الحزب، وأنه لم تتم بعد صياغة مسودة القانون الذي يرتبط تقديمه بموافقة كافة كتل االئتالف.

وتشير التقديرات، إلى أن غالبية اإلسرائيليين الذين يتواجدون في الخارج يميلون إلى دعم أحزاب 
عسكر، وهو ما نفاه أحد قياديي "الليكود" اليمين، وهو ما يعني أن القانون يستهدف زيادة قوة هذا الم

نما الهدف هو  حيث قال "ال توجد نية للتأثير على نتائج االنتخابات بالنسبة لليمين أو اليسار، وا 
 زيادة عدد المصوتين اليهود"، على حد قوله.

 وذكر أن التوجه يميل نحو منح حق التصويت لمن يتواجدون في الخارج لفترات زمنية محدمدة، في
حين أبقوا على تل أبيب "مركزًا لحياتهم"، كطالب الشهادات العليا وموفدي الشركات التجارية أو 

 السيماح.
ويشار إلى أن حزب "الليكود" الحاكم سيحاول تجنيد أحزاب في المعارضة لدعم هذا القانون، خاصة 

 وأنه جرت محاوالت كهذه في السابق قادها قياديون في أحزاب مختلفة.
 31/4/5115س، قدس بر 
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يقاف حزب هللا القادرة على إسقاط األسد وحدها" إسرائيل" :إسرائيليمستشرق    وا 

الحدود السورية باتت تشكل شبكة معقدة من المصالح  نَّ إقال المستشرق الصهيوني "يهودا بلنغة" 
" لمنطقة أكثر في سوريا تحولت الحدود مع "إسرائيل االضطرابات اندالعمنذ موضحًا أنَّه المتناقضة، 

الدولة " تنظيم دخول . وأشار "بلنغة" إلى أنَّ ، وبإمكانها جر عدة جهات داخل مرجل عنيفتفجراً 
الصهيوني على الحدود، أو حاجة النظام  غير االنتشار "جبهة النصرة"للمعركة ونشاطات  "اإلسالمية

حزب "لنقطة دخل اإليرانيون والسوري وحلفائه إلعطاء رد على التهديد اإلسالمي المتزايد، في هذه ا
وتعطي اإليراني،  معسكرالمدماك استراتيجي مهم في أنَّ سوريا عبارة عن وأضاف  إلى الصورة. "هللا

الحرس "آالف المقاتلين بمن فيهم رجال وهذا ما دفع  إليران موطئ قدم وتأثير في الشرق األوسط،
 أنَّ المستشرق الصهيوني وأوضح . عن نظام األسدللدفاع " عبور الحدود اللبنانية باتجاه سوريا الثوري
والجيش الحر، قاد لتركيز جهود مشتركة سورية إيرانية  "جبهة النصرة"في أيدي  "القنيطرة"سقوط 

جبهة "التهديد الذي وضعته  واستغاللالمدينة من جديد، بنجاح جزئي فقط،  الحتالل "حزب هللا"و
بناء األقليات الذين يعيشون في المنطقة وجنوب سوريا كالذراع الطويلة للقاعدة على أ "النصرة

ه فقط بمقدور "إسرائيل" وقف الحزب وضرب إدراك المعارضة أنَّ . وزعم أنَّ لتجنيدهم لصالح النظام
التي تأخذها المنظمات  االعتباراتفي  مركزياً  األسد بصورة قاسية، وتسريع إسقاطه، يلعب دوراً 

 بان.اإلسالمية والعلمانية في الحس
 )عن العبرية، ترجمة المركز( القناة الثانية

 31/4/5115 ،3315المعلوماتي، التقرير
 
 رائد صالح: االحتالل يتبنى اآلن استراتيجية إرهابية بحق المقدسيين 

، إن 41قال الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني المحتل عام : نابلس
يتبنى استراتيجية إرهابية دموية من الطراز األول، ضد أهلنا في القدس  االحتالل الصهيوني اآلن

المباركة ليصلوا إلى شعور بالوحدة، ويعتقدون أنه ال أحد يهتم بقضيتهم، مشددا على أن المقدسيين 
 أكبر من هذه المؤامرة الصهيونية.

لة خاصة مع "المركز وعن األخطار المحدقة بالمسجد األقصى المبارك، أكد الشيخ صالح في مقاب
الفلسطيني لالعالم"، أن االحتالل الصهيوني في هذه األيام تحديدًا، يحاول أن يبث وهمًا يدمعي فيه 
أن هذه هي لحظات بناء الهيكل الخرافي على أنقاض قبة الصخرة تحديدًا، التي تقع في قلب المسجد 

 األقصى.
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تحطم على صخرة المرابطين والمرابطات، في وشدد صالح على أن كل ما يقوله االحتالل أوهام، ست
 المسجد األقصى المبارك.

، على اعتبارهم حائط الصد البشري 41أما ما يحيكه االحتالل للفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 
األول للمسجد األقصى والقدس، فأكد الشيخ صالح: "أن هناك مخططًا صهيونيًا لمواصلة هدم 

هيئة األجواء بهدف ترحيل شعبنا الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل عام بيوتنا، بهدف متابعة ت
 ، وحبس أنفاسه، وفرض شلل على إرادته ودوره تجاه القدس والمسجد األقصى المبارك.41

وحول قضية األسرى، طالب صالح بااللتفاف حول قضيتهم، والعمل ليال ونهارا لتحريرهم من 
 شمس الحرية". ظلمات السجون الصهيونية إلى

31/4/5115، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 مختطفة في موانئه 75قاربًا من أصل  15غزة: االحتالل يعيد  

مركب صيد كانت قد اختطفها قبل عدة سنوات، وال يزال  15أعادت قوات االحتالل  عيسى سعد هللا:
مركبًا ال تزال محتجزة في  61الصيادون يترقبون إقدام قوات االحتالل على اإلفراج عن أكثر من 

 الموانئ العسكرية اإلسرائيلية كما يقول المهندس نزار عياش نقيب الصيادين في قطاع غزة. 
ودفع ارتفاع األسعار الكثير من الصيادين إلى عدم إصالح مراكبهم، واستخدام مراكب صغيرة الحجم 

حو ستة كيلو جرام من الفيبر كما هو الحال مع الصياد أسعد السلطان، والذي يعجز عن شراء ن
 جالس ومادة المنشف إلصالح قاربه الذي اصطدم في أحد الصخور قبل عدة أيام.

وقال أحد تجار معدات الصيد، إن إغالق األنفاق ورفض قوات االحتالل إدخال مادة الفيبر جالس 
 ومحركات القوارب أدى إلى نفادها من األسواق وارتفاع ما توفر منها.

: إن هيئة الشؤون المدنية أبلغتهم قبل عدة أيام بنية االحتالل إعادة بعض القوارب، وقال عياش
موضحًا أن جزءًا من هذه القوارب ومحركاتها مصاب بضرر كبير نتيجة حجزه في الموانئ 

 اإلسرائيلية العسكرية سنوات طويلة.
مركبًا ومحركاتها  61وطالب عياش قوات االحتالل باإلفراج السريع عن باقي المراكب، وعددها 

ومعدات الصيد ليتسنى ألصحابها الصيد بها واستغاللها في ظل الغالء الفاحش في أدوات الصيد. 
وحذر عياش من توقف الكثير من مراكب الصيد عن العمل لعدم توفر المواد التي تدخل في 

 إصالحها وتأهيلها، باإلضافة إلى ارتفاع أسعار ما توفر منها.
ل القوارب إلى ميناء غزة أوضح عياش أن عدد من الزوارق البحرية العسكرية وعن كيفية وصو 

اإلسرائيلية قامت بقطر القوارب من ميناء أسدود العسكري، وعندما وصلت على بعد نحو أربعة 
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أميال من ميناء غزة طلبت من الشؤون المدنية أن ترسل قوارب صيد الستقبال القوارب وقطرها إلى 
 داخل المياه.

بر نقيب الصيادين عن أمله أن تكون هذه البادرة مقدمة لقيام قوات االحتالل بفتح مياه البحر وع
حتى مسافة العشرين مياًل أمام الصيادين، كما كان األمر عليه قبل انتفاضة األقصى، إضافة إلى 

 فك الحصار عن إدخال مواد بناء المراكب والمحركات.
1/5/5115، األيام، رام هللا  

 
 سنوات فقط 6اإلسرائيلي يعتقل طفاًل عمره  الجيش 

من فادي أبو سعدى: في انتهاك إسرائيلي شديد الفظاظة للقانون اإلنساني، « القدس العربي»رام هللا ـ 
احتجزت شرطة القدس طفال فلسطينيا لم يتجاوز الست سنوات من عمره لمدة ثماني ساعات دون أن 

شرطة سألوا الطفل خالل التحقيق معه عما إن كان ينوي يسمح لذويه برؤيته. وتبين أن أفراد ال
 االستشهاد.

ويقيم الطفل )أ. ز.( في حي وادي الجوز في القدس الشرقية. وفي ساعات مساء الثالثاء الماضي 
توقف المستعربون إلى جانب الطفل وشقيقه )م( الذي يبلس من العمر اثنتي عشرة سنة وقاموا 

 ن الطفلين ألقيا الحجارة على حافلة ركاب إسرائيلية.باعتقالهما. وتدعي الشرطة أ
عاما، إال أن  15والجدير ذكره أنه حسب القانون يمنع اعتقال أو حتى احتجاز طفل يقل عمره عن 

 موقف السيارات في مقر القيادة القطرية.  إلىالشرطة قامت باحتجاز الطفلين ونقلهما 
السماح لولديه بتناول الطعام والشراب فوعدوه بأنهم وقال والد الطفل إيهاب إنه طلب من الشرطة 

فعلوا ذلك ولكن عندما أطلق سراح الطفل الصغر قال لوالده إنهم لم يقدموا له حتى كأس ماء. وقال: 
 «.كان فمه جافا نتيجة الجوع والعطش»

اله المحكمة وطلبت تمديد اعتق إلىوصباح يوم أول أمس األربعاء أحضرت الشرطة الطفل الثاني 
لثالثة أيام/ لكن القاضي قرر إطالق سراحه بشروط مشددة بينها دفع كفالة مالية عالية ونقله 

عاما على التوالي( أيضا  15و 13. وتم كذلك اعتقال ابني عمه )أبيبلالعتقال المنزلي في تل 
 بشبهة رشق الحجارة!

ال اعرف في «: »فاع العامالد»وقال المحامي باسم أسعد الذي يترافع عن الطفل الصغير من قبل 
أي دولة في العالم يعتقلون طفاًل في السادسة من عمره لمدة ثماني ساعات قبل أن يسمحوا لذويه 

 «.برؤيته. إنه ال يتحمل المسؤولية الجنائية ويمنع حتى التحقيق معه
1/5/5115، القدس العربي، لندن  
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 العمال يومفي  االحتفاليةر عنص تطفئالفقر وانعدام األمن الغذائي والمرارة غزة:  

فادي أبو سعدى ووكاالت: ال يعد األول من مايو بالنسبة لعمال قطاع غزة مناسبة تستدعي -رام هللا
يمر صعبا وخانقا على  "يوم العمال العالمي"االحتفال على غرار ما يفعله نظراؤهم في دول العالم. فـ

اإلسرائيلية األخيرة، مضافة إلى تراكمات سنوات  آالف الفلسطينيين هذا العام بفعل ما خلفته الحرب
 .5111الحصار المفروض منذ عام 

ويقول سامي العمصي، رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، إن مظاهر 
بفعل الظروف االقتصادية واإلنسانية التي « األرقام الصادمة»االحتفال بعيد العمال تختفي أمام 

وما بعد آخر. في كل عام تزداد نسب الفقر والبطالة في صفوف العاملين وينضم تزداد قسوة ي
 «. عاملون جدد إلى قوائم العاطلين عن العمل

يوما عدد  51ورفعت الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة الصيف الماضي واستمرت 
فق العمصي. وتابع ألف نسمة و  611ألف عامل يعيلون نحو  511العاطلين عن العمل إلى قرابة 

جراء الحرب وتدمير عدد كبير من المصانع والورش والشركات والمحال التجارية تعطل قرابة »قائال: 
ألف عامل آخر متعطلين عن العمل  111ألف عامل عن العمل. وقد انضم هؤالء إلى قرابة  31

  «.بفعل الحصار اإلسرائيلي المستمر للعام الثامن على التوالي
ألف عامل في سوق العمل الفلسطيني بقطاع  331ألف من أصل  511مصي إن قرابة ويقول الع

ألف فلسطيني أصبحوا عاطلين عن العمل هناك  511غزة باتوا عاطلين عن العمل. ومن بين قرابة 
آالف عامل كانوا يعملون في األنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية، لكنهم فقدوا  3

األنفاق كانت تشكل في ظل الحصار متنفسا للعمال « م وفق العمصي. وأضاف:مصدر رزقه
 «.ومصدر دخل للرزق اآلن لم تعد هناك أنفاق

ويزداد « كارثي»وتقول اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة )غير حكومية( إن وضع العمال 
قر زاد في قطاع غزة وتجاوز سوءا يوما بعد آخر. وقالت في بيان بها إن معدل األسر تحت خط الف

إلى أن غالبية  األنظارألف أسرة بفعل الحصار وتداعيات الحرب اإلسرائيلية األخيرة. ولفتت  151
«. باتوا يعتمدون على المساعدات الدولية واإلغاثية في ظل غياب العمل أو الدخل الثابت»العمال 

ي بمناسبة يوم العمال العالمي فإن معدل ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطين
ألف شخص يمثلون  165بينما بلس عدد العاطلين عن العمل قرابة  %43البطالة في قطاع غزة بلس 

 من القوى العاملة. %44حوالي 
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ويقول ماهر الطباع مدير العالقات العامة في الغرفة التجارية بغزة إن وضع عمال قطاع غزة 
« لضربات قاسية تعطل حياتهم االقتصادية واإلنسانية. ويضيف قوله: ألنهم يتعرضون« كارثي»

منشأة اقتصادية وخلفت آالف العاطلين عن العمل فقدوا مصدر رزقهم  511الحرب دمرت أكثر من 
 «.األمر الذي أدى إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة

يلية األخيرة خلفت واقعا قاسيا وقال الطباع إنم تأخر اإلعمار في قطاع غزة وتداعيات الحرب اإلسرائ
مهنة وحرفة فرعية ستبدأ في  41استئناف اإلعمار يعني أن »قائال:  وأضافوصعبا على العمال. 

 «.الدوران من جديد وستنخفض معدالت الفقر والبطالة
1/5/5115، القدس العربي، لندن  

 
 معطيات قاتمة عن أوضاع العمال الفلسطينيين 

حظي موظفو الحكومة والقطاع الخاص اليوم الخميس بإجازة يوم عيد  :عواد الجعفري -رام هللا
العمال العالمي، لكن ذلك لم يشمل غالبية العمال، الذي هموا بالخروج من منازلهم فجر اليوم 

 قاصدين أماكن عملهم سواء في األراضي الفلسطينية أو داخل إسرائيل.
توقفون عن العمل في هذا اليوم، ذلك أن أرباب وهذا األمر ليس جديدا، إذ إن العمال نادرا ما ي

 العمال ال يوفون العمال حقوقهم األساسية فكيف بعطلة عيد العمال.
القدس دوت كوم جمعت جملة من المعلومات عن العمال الفلسطينيين الذين يعانون كثيرا: فقدان 

جور، واألهم فقدان األمن الوظيفي، إصابات العمل، تآكل األجور، ونكران الحد األدنى من األ
عامال مصرعهم  56عامال فلسطينيا مصرعهم منذ بداية العام الجاري، فيما لقي  11الحياة، فقد لقي 
 (، بحسب اتحاد نقابات عمال فلسطين.5114العام الماضي)

31/4/5115، القدس، القدس  
 
 القدس: إطالق فعاليات يوم العمال العالمي 

العام لنقابات عمال فلسطين أمس، من مستشفى المقاصد بمدينة  أطلق االتحاد«: األيـام» -القدس 
 القدس المحتلة، فعالياته ليوم العمال العالمي لهذا العام.

وقال األمين العام التحاد نقابات العمال إن قرار االتحاد ومنذ سنوات بإطالق فعالياته السنوية باألول 
اباتهم على مكانة القدس لدى كافة أبناء وبنات من أيار من القدس يأتي في إطار تأكيد العمال ونق

 الشعب الفلسطيني كعاصمة أبديه للدولة الفلسطينية العتيدة ال بديل عنها.
1/5/5115، األيام، رام هللا  
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 غزةفي "األيام": منع مسيرة نقابية لمناسبة يوم العمال  

الية من تنظيم مسيرة عمالية منعت أجهزة "حماس" األمنية في غزة النقابات واألطر العم حسن جبر:
وقالت مصادر متعددة لـ "األيام" إن األجهزة األمنية في غزة  في غزة لمناسبة يوم العمال العالمي.

أبطلت عند منتصف الليلة الماضية تصريحًا سابقًا كانت قد منحته لألطر والنقابات العمالية، وأبلغت 
رر أن تنطلق، أمس، من ميدان أنصار إلى مقر المنظمين بعدم إجراء المسيرة التي كان من المق

 مجلس الوزراء في غزة.
كما أبلغت األجهزة األمنية تحت طائلة المسؤولية أصحاب الحافالت بعدم نقل العمال من مناطق 

 قطاع غزة المختلفة للمشاركة بالمسيرة العمالية. 
الذي أربك منظمي المسيرة الذين وأشارت المصادر ذاتها أن المنع تم دون إعطاء أية مبررات، األمر 

 جهزوا كل شيء للمسيرة.
1/5/5115، األيام، رام هللا  

 
 عائلة فلسطينية في األغوار 50االحتالل يهّجر  

عائلة بالرحيل عن مساكنها في مناطق متفرقة  51أخطرت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، أمس، نحو 
 الشمالية.من األغوار 

لس محلي المالح عارف دراغمة "إن قوات االحتالل تنوي ترحيل هذه العائالت عن وقال رئيس مج
عائلة من منطقة  51مساكنها بحجة إجراء مناورات عسكرية"، وأشار إلى أن من بين تلك العائالت 

 من حمصة. 11من خربة ابزيق و 11البرج والميتة وحمامات المالح، و
الل السنوات الماضية على ترحيل الفلسطينيين من وأوضح دراغمة أن قوات االحتالل دأبت خ

مناطق سكنهم ودفعهم نحو العراء لعدة أيام إلجراء مناورات بالذخيرة الحية، كما أكد أن قوات 
دونم من المراعي الطبيعية أثناء إجراء المناورات العسكرية في منطقة  4111االحتالل أحرقت نحو 

 األغوار.
51/5/5115، الخليج، الشارقة  

 
 الداخل الفلسطينيّ  فيالحصار اإلسرائيلّي واألزمات الداخلّية وأزمة السكن  عندراسة : أم الفحم 

ستراتيجًيا جاء اأصدر مركز الدراسات المعاصرة في مدينة أم الفحم تقديًرا  زهير أندراوس:–الناصرة 
توصيات اللجنة المكلفة فيه إنم المعطيات والبيانات تشير إلى أنم االحتجاجات األخيرة في إسرائيل و 
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بالتنقيب والبحث عن حلول لألزمات االجتماعية لم تتعامل مع البلدات العربية كجزء من التركيبة 
االجتماعية الموجودة في البالد، الفًتا إلى أنم اللجنة قدممت توصياتها فيما يتعلق بقضايا المجتمع 

تجيب التوصيات لطلبات المجتمع العربي بشكل مقتصر على حلول سريعة قصيرة المدى، ال تس
العربي بإجراء تغيير جذري واالنتقال من سياسة تخطيط عنصرية إلى سياسة تخطيط تتبنى مبدأ 

 التطوير اإلصالحي لمعالجة قضايا الجماهير العربية، حسبما أكمدت.
من جهة أخرى، تشير المعطيات التي نشرها مركز الجليل لألبحاث في المسح االجتماعي 

في  %66من العائالت العربية الفلسطينية تمتلك البيوت التي تسكنها مقابل  %63قتصادي بأنم واال
المجتمع اإلسرائيلي، وأظهرت المعطيات بأن الداخل الفلسطيني يعاني من أزمة حادة جدا في 
األرضي بصورة عامة، وفي المناطق المخصصة للبناء بصورة خاصة، وهذا األمر يدفع بأزمة 

كون الضائقة األكثر إلحاًحا للمجتمع العربي وفًقا لمعدي التقرير، وأشارت المعطيات إلى أنم السكن لت
من العائالت الفلسطينية في البالد بحاجة إلى شقة سكنية واحدة خالل العشر سنوات القادمة  55%

 القادمة. 11خالل سنوات الـ إضافيةألف وحدة سكنية  111أيت ما يعادل 
والدراسات التي نشرها مركز التخطيط البديل إلى أنم سبب سوء األوضاع في وتشير المعطيات  

مجال السكن والبناء يعود لطريقة تعامل المؤسسة اإلسرائيلية والوزارات المختلفة مع أزمة السكن في 
المجتمع العربي، وأظهرت دراسة أعدها المركز مؤخًرا بأنم دائرة أراضي إسرائيل لم توفر خالل الفترة 

من األراضي المطلوبة لسد حاجيات المجتمع العربي من  %51سوى  5111-5115لواقعة بين ا
 لدى المواطنين اليهود. %56الوحدات السكنية في حين بلغت النسبة 

وخُلصت الدراسة إلى القول إنمه يتبين من خالل المعطيات بأنم حركة االحتجاجات في الشارع 
لة األرض والمسكن للبلدات العربية، ويتضح ذلك جلياا في اإلسرائيليم ال ُيمكنها معالجة مشك

، بحيث تتجاهل  توصيات لجنة ترختنبري، التي تعاملت مع قضايا المجتمع العربيم بشكل هامشيم
الحكومات اإلسرائيلية مشكلة المسكن واألرض للبلدات العربية، وهذا يتفق تماًما مع سياسة المؤسسة 

ر الحملة التي تستهدف األراضي العربية ومحاوالت اإلسرائيلية وتعاملها مع ال سكان العرب، وهذا ُيفسم
تهويد الجليل والنقب والمثلث ومصادرة األراضي وهدم البيوت وعدم توسيع مسطحات البناء في 
البلدات العربية، لذا فأن المشكلة تكمن في سياسة الحكومات اإلسرائيلية، وال ُيمكن معالجة أزمة 

ر تغيير سياسة الحكومة وتعاملها مع المواطنين العرب، ولكنم الحكومات اإلسرائيلية السكن إالم عب
غير معنية بحل مشاكل السكن التي تسببت بها في البلدات العربية، كما أنم الشارع اإلسرائيليم ال 

العرب  تعنيه القضايا العربية، وعلى العكس تماًما فالشارع اإلسرائيليم يدعم سياسة الحكومات باتجاه
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وُيطالب بتهميش المجتمع العربيم في محاولة الستهداف الهوية القومية للفلسطينيين وعرقلة عملهم 
، على حدم قول الدراسة.  السياسيم

31/4/5115، رأي اليوم، لندن  
 
 المغرب إلىفور وصوله  زحقوقيون ومحامون يطالبون باعتقال شمعون بيري 

حقوقيون  عبد النبي، أنزكية ، عن الرباط من ،31/4/5115، وكالة رويترز لألنباءذكرت 
يوم الخميس شكوى للنيابة العامة العتقال الرئيس اإلسرائيلي السابق شمعون وا ومحامون مغاربة قدم
" إفريقياوشمال  األوسطالمغرب للمشاركة في "مبادرة كلينتون العالمية للشرق  إلىبيريس فور وصوله 

والسادس من مايو أيار المقبل باعتباره "مجرم حرب" ارتكب  المقرر عقدها بمراكش في الخامس
 ".اإلنسانية"جرائم ضد 

وقال بيان وقعه أربعة محامين وحقوقيين مغاربة حصلت رويترز على نسخة منه إن "كبير المجرمين 
 اإلرهابيينوأضاف البيان "يتهيأ زعيم  بالكيان الصهيوني شمعون بيريس يعتزم دخول المغرب."

يسمى مبادرة  شاعر الشعب المغربي ومشاعر قواه السياسية والنقابية والحقوقية بحضوره مالتحدي م
مايو  6و 5كلينتون العالمية للشرق األوسط وشمال إفريقيا المقرر عقدها بمدينة مراكش يومي 

 القادم".
فور دخوله  زريالقبض على بي بإلقاءوطالب المحامون األربعة "الوكيل العام للملك" )النيابة العامة( 

من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أن "كل  111إلى المغرب ومحاكمته طبقا للفصل 
أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة جناية يعاقب عليها القانون المغربي إما بصفته فاعال أو مساهما 

ن ضحية هذه الجريمة أو مشاركا يمكن متابعته والحكم عليه حسب مقتضيات القانون المغربي إذا كا
 من جنسية مغربية."

واستند المحامون في شكواهم على أن شمعون بيريز "ضمن العصابة التي خططت ودبرت ونفذت 
وعلى مغاربة من سكان قطاع غزة ومنهم الشهيدة رقية أبو النجا" وهي  الفلسطينيجرائم ضد الشعب 
 مغربية الجنسية.

مل الوطنية من أجل فلسطين" قد طالب في بيان سابق وكان خالد السفياني رئيس "مجموعة الع
المغاربة بأن يجعلوا من احتفاالت عيد العمال في األول من مايو الذي يصادف غدا الجمعة "محطة 

 ضد االختراق والتطبيع الصهيوني في الوطن."
من حيث  إسالميةأكبر جماعة -المغربية المعتدلة  اإلسالميةكما استنكرت جماعة العدل واإلحسان 

 المغرب. إلىفي وقت سابق زيارة بيريس  -عدد االتباع
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خالد السفياني ، أن محمود معروف، عن الرباطمن  ،1/5/5115، القدس العربي، لندن وأضافت
قاموا بتسليم الشكاية للنيابة العامة وتم تسجيلها بانتظار  األربعةالمحامين  إن« القدس العربي»قال لـ

ا في حال وصول بيريز لمراكش لتطبيق القانون عليه واحتراما لمشاعر التي ستتخذه اإلجراءات
 الشعب المغربي.

وعبرت منظمات وهيئات حقوقية ومدنية مغربية في وقت سابق عن رفضها واستنكارها لزيارة بيريز 
المغربية من بينها مجموعة العمل الوطنية من  األراضيوطالبت الدولة المغربية بمنعه من دخول 

والشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب  اإلنسانلسطين الجمعية المغربية لحقوق أجل ف
والهيئة المغربية لنصرة قضايا األمة التابعة لجماعة العدل واإلحسان )شبه محظورة واقوى التيارات 

من جماعة إسالمية معارضة بالمغرب( وتمنت حركة حماس الفلسطينية  اإلسالميةذات المرجعية 
 المغرب ملكا وحكومة وشعبا إعادة النظر في زيارة بيريز إلى أراضيه.

من جهة أخرى طالبت مجموعة العمل الوطنية من اجل فلسطين النقابات المغربية بجعل عيد 
العمال، محطة لرفض زيارة شمعون بيريز، المرتقبة للمغرب، وجعل مسيرات وخطابات هذا العيد 

القدس »وقالت مصادر في المجموعة لـ«. ع الصهيوني في البالداالختراق والتطبي»محطة ضد 
ان النقابات المشاركة بمسيرات وتظاهرات عيد العمال وبمختلف المدن المغربية سينددون « العربي

 بزيارة بيريز لمراكش.
كما كان المغاربة دائما، وال يزالون يعتبرون «: »القدس العربي»وقالت الجمعية في بيان ارسل لـ

سطين قضية وطنية، وموقف المغاربة في مواجهة االختراق الصهيوني والتطبيع، فإن مجموعة فل
لى طبقة العمال  العمل الوطنية من أجل فلسطين، بالمغرب توجه نداء إلى النقابات المغربية وا 
والشعب المغربي من أجل جعل مسيرات وخطابات فاتح مايو محطة ضد االختراق والتطبيع 

 «.رفع شعارات والفتات ضد التطبيع الصهيوني في المغرب«بـ« الوطنالصهيوني في 
 
 دبلوماسي أوروبي: ال نستطيع مواصلة المساعدة بدفع رواتب موظفي غزة ما لم يعودوا ألعمالهم 

قال دبلوماسي أوروبي إن االتحاد األوروبي ابلس السلطة الفلسطينية في  عبد الرؤوف أرناؤوط:
كون بإمكان أوروبا مواصلة الدعم المالي لرواتب الموظفين في غزة في حال اتصاالت أخيرة انه لن ي

 استمرار عدم التحاقهم بوظائفهم.
قلنا للسلطة الفلسطينية انه بات «: األيام«وقال الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ

اتب الموظفين في من الصعوبة بمكان على االتحاد األوروبي مواصلة تبرير المساهمة في دفع رو 
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قطاع غزة في غياب حل لهذه القضية حيث إن هؤالء الموظفين لم يلتحقوا بعملهم منذ العام 
5111.» 

موضوع مساهمة االتحاد األوروبي في رواتب الموظفين من غزة الذين لم »ولفت الدبلوماسي إلى أن 
وروبية حول الدعم المالي قد برز في تقرير هيئة المدققين األ 5111يلتحقوا بعملهم منذ العام 

 «. 5113المباشر إلى السلطة الفلسطينية الصادر في نهاية العام 
الهدف من المساعدة المالية المباشرة التي يقدمها االتحاد األوروبي إلى السلطة الفلسطينية »وقال: 

في »ف: وأضا «.هو تمكينها من تقديم الخدمات األساسية للمواطنين وتمكينها من مواصلة األداء
غياب القدرة على تحقيق ذلك فقد قلنا للسلطة الفلسطينية إن االتحاد األوروبي لن يكون قادرا على 

 توفير دعم مفتوح لدفع رواتب موظفي
في ظل وجود حكومة توافق وطني فإنه كان يتوجب أن يعود هؤالء »وقال الدبلوماسي األوروبي: إنه 

الدفاع أمام برلماناتنا عن المساهمة في دفع رواتب  ال يمكننا»، وقال: «الموظفون إلى العمل
 «.لموظفين ال يعملون

ورأى الدبلوماسي األوروبي أن عودة آالف الموظفين في غزة في قطاعي التعليم والصحة في قطاع 
وظائفهم من الممكن أن تتم بسرعة كبيرة السيما في ظل الحاجة الماسة في القطاع  إلىغزة 

واعتبر المسؤول األوروبي أن حل هذا الموضوع يجب أن يكون  قطاعين.للموظفين في هذين ال
 سريعا.

31/4/5115، األيام، رام هللا  
 
 "إسرائيلـ "واشنطن: لن نؤيد أي قرار يمس ب 

د.ب.أ: قال السفير األميركي لدى إسرائيل دان شابيرو، إنه سيكون من الصعب في  -تل أبيب 
المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين  إلىط حاليا العودة الظروف التي تسود منطقة الشرق األوس

وقال لالذاعة اإلسرائيلية، إن اإلدارة األميركية تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة في  والفلسطينيين.
وأكد شابيرو أنه  إسرائيل، وعندها ستجري معها اتصاالت حول السبل الكفيلة بدفع المسيرة السياسية.

بدائل والخيارات، مشيرا إلى أن الواليات المتحدة ستبحث هذا الموضوع مع يجب دراسة جميع ال
 المنطقة وال سيما مصر واألردن. حلفائها اآلخرين في

وشدد السفير على أن واشنطن لن تؤيد أي مشاريع قرارات ستقدم إلى مجلس األمن الدولي ومن 
 نفس.شأنها المس بإسرائيل أو بشرعيتها أو بحقها في الدفاع عن ال

31/4/5115، األيام، رام هللا  
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 مالدينوف يحض على الوحدة الفلسطينية ويدعو إلى رفع الحصار عن غزة 

حضم المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي : فتحي صبماح -غزة 
 طاع غزة.رفع حصارها عن ق إلى إسرائيلمالدينوف الفصائل الفلسطينية على الوحدة، ودعا 

وقال مالدينوف الخميس خالل زيارته األولى للقطاع منذ أن بدأ عمله الجديد مطلع الشهر الماضي، 
خالل العدوان األخير على  إسرائيلمما خلفته « يرى حجم الدمار يشعر بالصدمة إنسانأي »إن 

 عن القطاع.« برفع الحصار»، مطالبًا «لكن الصدمة األكبر هي الناس المدمرة في غزة»القطاع 
وأضاف مالدينوف خالل مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه في مدينة غزة بعد اجتماع عقده مع 
ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أنه سيتعاون مع الحكومتين الفلسطينية واإلسرائيلية من 

 أجل تحقيق ذلك.
دة كي ال يفشل كما فشل سلفه إن كانت لدية خطة عمل واضحة ومحد« الحياة»وردًا على سؤال لـ 

حل سياسي على أساس حل الدولتين، ومساعدة  إلىفي التوصل »روبرت سيري، قال إنه سيساعد 
 «.الفصائل الفلسطينية على تحقيق الوحدة التي يحتاجها الجميع

وقال مالدينوف الذي شغل في السابق منصبي وزير الخارجية والدفاع في بالده بلغاريا إنه سينتظر 
شكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة كي يناقش معها كيفية تطبيق قرارات مجلس األمن والجمعية ت

 العامة الخاصة بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
لمنح »وأضاف أنه سيجري مشاورات خالل األسابيع المقبلة مع الحكومتين الفلسطينية واإلسرائيلية 

القضية »واعتبر أن  «.المخصصة إلعادة اإلعمار في غزةمزيد من التسهيالت إلدخال مواد البناء 
ليست إعمار ما تم تدميره من مباٍن ومنازل، بل إن األمر يتطلب رفعًا جديًا للحصار لتسهيل تنقل 

 «.المواطنين والبضائع في شكل أكثر سالسة، على رغم العقبات الموجودة فعالً 
ين آلية إدخال البناء إلى غزة عبر مبادرات عدة سيعيد النظر مجددًا في مقترحات لتحس»وأضاف انه 

التزام األطراف بما تعهدوا به سابقًا، وخلق فرص عمل، والتأكيد على »أن  إلىولفت «. محددة
 «.استمرار الهدنة ألطول مدة، من شأنها أن تضمن عدم تجدد مواجهة عسكرية في غزة

ي لقاءين منفصلين األربعاء. كما ف« حماس«و« فتح»وكان مالدينوف التقى ممثلين عن حركتي 
أنه بحث مع رئيس الحكومة  إلىالتقى ممثلين عن المجتمع المدني، ورجال األعمال. وأشار 

الخطة نوقشت »السابقة، وأن « حماس»الفلسطينية رامي الحمد هللا خطة لحل أزمة موظفي حكومة 
، مشددًا «دي من المانحينعلى المستوى السياسي، وتهدف إلى حل أزمة الموظفين، عبر دعم ما

 «.الشارع إلىلن يلقي بأي موظف »على أن تطبيقها 
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خطابًا واحدًا يدعو إلى تعزيز »إنه لمس خالل لقاءاته مع عباس والحمد هللا والفصائل  إلىولفت 
وأضاف أنه اتفق مع عباس والحمد هللا على «. الوحدة الحقيقية بين الضفة الغربية وقطاع غزة

ل تحقيق المصالحة الفلسطينية. فالوحدة ضرورة وليست خيارًا وسنواصل الجهود من العمل من أج»
 «.أجل تحقيق هذه الغاية

وحول إغالق معبر رفح الحدودي والعالقات مع مصر، قال إنه ينوي عقد لقاءات مع المسؤولين 
 «.وجهة نظرهم حول غزة واالعتبارات األمنية إلىلالستماع »المصريين قريبًا 

1/5/5115، ة، لندنالحيا  
 
 إلى الحزب الجمهوري الواليات المتحدةاليمين اإلسرائيلي يهدد أوباما بنقل تأييد يهود  

ذكرت مصادر في اليمين اإلسرائيلي أن مجموعات كبيرة من اليهود األميركيين، المؤيدين  تل أبيب:
احتجاجا على سياسة »وري في غالبيتهم للحزب الديمقراطي، بدأوا ينقلون تأييدهم إلى الحزب الجمه

وهددت هذه المصادر بتصعيد هذا التوجه «. الرئيس باراك أوباما ضد سياسة حكومة بنيامين نتنياهو
 بشكل أكبر، فيما لو اختارت إدارة البيت األبيض ممارسة ضغوط سياسية على إسرائيل.

األخيرين اللذين أجريا في نتائج االستطالعين »وقال جاي بيخور، المستشرق اليميني اإلسرائيلي، إن 
الواليات المتحدة تشير إلى ضعف التحالف الذي كان يبدو ذات مرة راسخا بين اليهود األميركيين 

التنافر الذي حصل بسبب سياسة الرئيس »وعزا أسباب هذا التراجع إلى «. والحزب الديمقراطي
يرا كبيرا على هوية الرئيس هذا التغيير سيترك تأث»وقال بيخور إن «. األميركي إزاء إسرائيل

 «.األميركي القادم
قد نشر نتائج بحث أجري في الشهر األخير حول مستوى دعم « غالوب»وكان معهد االستطالعات 

 54في المائة حين تم انتخابه للرئاسة، إلى  11اليهود ألوباما، تبين من خالله انخفاض النسبة من 
نه كلما كان الجمهور اليهودي أكثر تقليديا وارتباطا في المائة حاليا. كما جاء في االستطالع أ

في المائة فقط  34بالديانة والعادات اليهودية، كلما انهارت نسبة التأييد ألوباما، إذ بلغت هذه النسبة 
 في صفوف اليهود الذين يزورون الكنيس )المعبد اليهودي( مرة واحدة في األسبوع على األقل. 

ي تدل على التراجع المتواصل النتائج التي أسفرت عنها انتخابات ومن المعطيات األخرى الت
في  66في المائة إلى  11الكونغرس قبل سنة، حيث انخفضت نسبة تأييد اليهود للديمقراطيين من 

 المائة.
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سيخلف وراءه ضررا كبيرا لحزبه، ذلك أن االنحسار في تأييد اليهود »ويوضح بيخور أن أوباما 
ينطوي على معاٍن دراماتيكية في االنتخابات الرئاسية القادمة، وقد تصل إلى للحزب الديمقراطي 

 وضع تكون فيه نسبة التأييد اليهودي للحزبين متقاربة. 
وهناك ثالث واليات هامة على األقل، يمكن للصوت اليهودي أن ترجح كفة الميزان فيها، وهي: 

بأنهم متبرعون وأسخياء للحزب الديمقراطي. أما  فلوريدا وايلينوي وبنسلفانيا. ويعرف عن اليهود هناك
اآلن وفي الوقت الذي يتحول فيه اليهود نحو اليمين، كما في إسرائيل، فإن نسبة التبرعات للحزب 

 «.الجمهوري تزيد بشكل كبير
ه ويردد بيخور تهديدات اليمين اإلسرائيلي لالدارة األميركية وقيادة الحزب الديمقراطي المؤيدة له، بقول

يجب أن يكون واضحا للديمقراطيين أن سبب هذا الهبوط يرجع إلى التعامل البارد، بل »إنه 
المعادي، ألوباما مع إسرائيل واالبتعاد عنها، والتسريبات المعادية لصحافيي البالط، والمقابالت 

ينيين، المسببة للجمود، ومبادرة كيري التي لو كانت قد نجحت لتسببت بالخراب إلسرائيل والفلسط
 «.على حد سواء، باإلضافة إلى السياسة المتحفظة خالل )الجرف الصامد(

31/4/5115، الشرق األوسط، لندن  
 
 "إسرائيل"الكونغرس يوافق على تطوير نظام ضد أنفاق غزة مع  

في مجلس النواب األمريكي على إجراء « لجنة الخدمات المسلحة»رائد صالحة: وافقت -واشنطن
ون السياسة الدفاعية السنوية من أجل السماح للواليات المتحدة بمساعدة جيش تعديل مشروع قان

 .لألنفاقاالحتالل اإلسرائيلي على تطوير نظام مضاد 
التي تم العثور عليها تحت األرض  األنفاقوحاول المشرعون األمريكيون في الوقت نفسه الربط بين 
فاق على طول الحدود الجنوبية للواليات بين قطاع غزة ودولة االحتالل من جهة، ومشكلة األن
 المتحدة مع المكسيك حيث يتم استخدام األنفاق للتهريب.

 أنهناك بلدانا أخرى يمكن  إنوقال النائب دوي امبورن الذي تقدم بالمشروع مع النائب جوين غراهام 
تقوم بمهمة  التي تنضم إلى هذا المشروع. كما قارن غراهام بين هذا النظام مع نظام القبة الحديدية

ورغم األموال الباهظة التي ستضطر الواليات المتحدة لصرفها على هذا  منع الهجمات الصاروخية.
 11اللجنة نفسها رفضت صرف  أن إالالنظام الذي سيخدم في الواقع الجيش اإلسرائيلي فقط، 

 لكترونيةاإلمسخن الطاقة »ماليين دوالر كانت مخصصة لتطوير مشروع صاروخي متقدم يدعى 
 بحجج من بينها عدم موارد مالية كافية.» عالية الطاقة 

1/5/5115، القدس العربي، لندن  
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 عائلة غزية تضررت من العدوان 338األونروا تقدم دعما لـ 

أسرة  311أعلنت األونروا، اليوم الخميس، أنها ستبدأ األسبوع المقبل صرف دفعات نقدية لـ : غزة
 قطاع غزة. ن العدوان األخير علىالجئة متضررة منازلها م

والتنمية  االقتصاديوأوضحت في بيان لها أن ذلك يأتي بدعم من الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون 
(BMZ( عبر بنك التنمية األلماني )KfW وحكومة اليابان تمويال بقيمة )مليون دوالر أمريكي  1331

 كدفعة أولى مخصصة لهذا الغرض.
األسر المستفيدة ستتمكن من هذا التمويل من استالم الدفعات النقدية الخاصة بها  وأشارت إلى أن

 من خالل البنوك المحلية.
بما في ذلك الدعم المخصص لتنفيذ اإلصالحات للمساكن المتضررة،  –وبينت أن اإليواء الطارل 

شددًة على التزامها سيبقى على رأس أولويات األونروا، م -إعادة اإلعمار، وحلول اإلسكان المؤقتة
بدعم األسر المتضررة. مشيرًة لحاجتها إلى تمويل جديد الستئناف برنامج المساعدات النقدية 

 الخاصة بالمساكن.
31/4/5115، القدس، القدس  

 
 األونروا: االحتالل قصف مدارسنا بغزة بأسلحة فتاكة 

" إن االحتالل اإلسرائيلي قصف قال المتحدث باسم وكالة "األونروا" "كريستوفر غيتس: الرأي –غزة 
 مدارس الوكالة في قطاع غزة خالل العدوان األخير بأسلحة فتاكة، وفق تحقيقات أجريت مؤخرًا.

وشدد "غيتس" في تصريحات متلفزة، اليوم األربعاء، على ضرورة اإلسراع في إعادة إعمار قطاع غزة 
ذ وعودها التي قطعتها على نفسها خالل ورفع الحصار المفروض عليه، داعيًا الدول المانحة بتنفي

 مؤتمر القاهرة.
وحول ملف الالجئين الفلسطينيين في سوريا، أكد "غيتس" على ضرورة فتح ممر آمن إلدخال 

وأضاف: "المدنيون في مخيم اليرموك  المساعدات لالجئي بمخيم اليرموك المحاصر منذ ثالثة أعوام.
عاجزون عن تقديم الدعم والمساعدات لهم بسبب استمرار  بحاجة ماسة للمساعدات اإلنسانية، ونحن

 الحصار واالشتباكات الدائرة هناك".
31/4/5115، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
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 تصفيته التمكن من دون "إسرائيل"رؤساء حكومات لـ  سبعةمحمد ضيف عاصر تقرير:  
محمـد ضـيف القائـد العـام لكتائـب القسـام  أعـادت الدولـة العبريـة: عبد الغني الشامي -غزة )فلسطين( 

الـذراع العســكري لحركـة حمــاس والمطلــوب رقـم واحــد لـديها إلــى الواجهــة مـن جديــد، وذلـك بعــد إعالنهــا 
وبحســب مصــادرها األمنيــة انــه علــى ال يــزال علــى قيــد الحيــاة، وعــاد ليمــارس عملــه فــي قيــادة الكتائــب 

علـى غـزة قبـل تسـعة  األخيـرةتصفيته خالل الحـرب تمكنت من  أنها إعالنهابشكل طبيعي، وذلك بعد 
 شهور.

قــادة المقاومــة الفلســطينية  أبــرز أحــدهــذا اإلقــرار اإلســرائيلي الغيــر رســمي اعتــراف بفشــل جديــد أمــام 
 والمطارد لدى الدولة العبرية منذ قرابة الربع قرن من الزمان دون أن تنال منه.

زراء فــي الدولــة العبريــة ســبعة مــن قادتهــا منــذ عــام وخــالل مطــاردة هــذا الرجــل تنــاوب علــى رئاســة الــو 
م وهــي بــدء رحلــة مطاردتــه وحتــى اللحظــة إضــافة إلــى وعشــرات القــادة األمنيــين والعســكريين، 1661

 لهـا،بعضهم من فارق الحياة واألخر ال يزال يرقب ماذا ستفعل هذه الدولة مع هذا "الكابوس المـزعج" 
 بحسب وصف الكثير منهم.

رائيليون الــذين تقلـدوا مناصـب رئاســة الـوزراء فـي الدولــة العبريـة خـالل فتــرة مطـاردة محمــد والقـادة اإلسـ
ســحق شــامير، شــمعون بيــرز، إ ضــيف وأوكلــت لهــم مهمــة تصــفيته وبعضــهم تقلــد أكثــر مــن دورة هــم:

 ، بنيامين نتنياهو.أولمرتاسحق رابين، ارئيل شارون، ايهود باراك، ايهود 
(: "إن ضـيف، 4|56ية ذكـرت علـى صـدر صـفحتها األولـى األربعـاء )وكانت صحيفة /هآرتس/ العبر 

الـذي حاولـت إسـرائيل اغتيالـه خـالل الحـرب األخيـرة علــى غـزة حـي يـرزق ويشـارك فـي صـنع القــرارات 
 العسكرية المهمة، وذلك وفقا لتقديرات األجهزة األمنية اإلسرائيلية.

اضي منطقة "أبو علبة" في حي الشـيخ ودمرت طائرات االحتالل في التاسع عشر آب )أغسطس( الم
رضوان شمال غرب مدينة غزة بالكامل، وذلك بعد استهداف منزال يعود لعائلـة الـدلو مكـون مـن ثالثـة 
طوابـق بســتة صـواريخ كبيــرة الحجـم حيــث تـم تســوية المنـزل بــاألرض، ليستشـهد جــراء ذلـك وداد حــرب 

واثنــان مــن أطفالــه، وعــدد مــن ســكان البنايــة، عاًمــا( زوجــة القائــد العــام لكتائــب القســام،  56"ضــيف" )
 وليحدث دمار كبير في المكان.

وأعلنت دولة االحتالل آنذاك أنها تمكنت من قتل ضيف في هذه الضربة إال أن "كتائب القسـام" نفـت 
ذلــك دون إعطــاء المزيــد مــن المعلومــات وتحــدت االحــتالل اإلعــالن عــن ســبب اســتهداف منــزل عائلــة 

 ف وجود عائلة الضيف في ذلك المنزل.الدلو قبل ان يكش
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عاًمــا( منــذ مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي بتهمــة الوقــوف وراء  51وتطــارد الدولــة العبريــة ضــيف )
هجمات عليها أسفرت عن مقتل العشرات من اإلسرائيليين، وقيادة كتائـب القسـام، حيـث نجـا مـن عـدة 

 محاوالت اغتيال.
إلســرائيلي "الشــاباك" يعقــوب بيــري قــال أنــه يتوجــب التعامــل مــع الــرئيس األســبق لجهــاز األمــن العــام ا

 محمد ضيف، على أنه رئيس أركان أو قائد قوات.
وقال بيـري، الـذي كـان حتـى عـدة أشـهر عضـو فـي المجلـس الـوزاري اإلسـرائيلي المصـغر "الكابينـت"، 

حــدث عــن رئــيس (، "فــي نهايــة األمــر فإننــا نت4|31لصــحيفة /يــديعوت أحرونــوت/ العبريــة، الخمــيس )
وعلــى الــرغم مــن وجــود اآلالف االختالفــات فأنــه يتعــين علينــا التعامــل  حمــاس،الجهــاز العســكري فــي 

 معه باعتباره رئيس أركان، كقائد قوات".
م "إن )ضيف( ال يبقى في مخبأ واحـد، 1665م و1611الشباك ما بين عامي  رأسوقال بيري الذي 

 لية من السرية".إنه يتحرك كثيرا ويحافظ على مستويات عا
وأضــاف مبــررا الفشــل فــي اغتيــال ضيف"االســتخبارات ليســت رياضــيات، تقريبــا جميــع عمليــات القتــل 
المستهدف نفذت استنادا إلى معلومات محددة، وقد نجحنا في جزء من الحاالت وفي بعـض الحـاالت 

 األخرى لم ننجح".
الل فتـرة توليـه منصـب قائـد "الشـاباك" ويكاد يكون بيري أكثر قادة االحـتالل معرفـة بــ "ضـيف" ففـي خـ

اعتقـل ضـيف مــرتين خـالل االنتفاضـة األولــى وكـذلك تـم مطاردتــه، وكانـت نهايـة عملــه فـي "الشــاباك" 
ذروة عمل الكتائب في العمليـات الفدائيـة بغـزة، وعمليـات التفجيـر داخـل األراضـي الفلسـطينية المحتلـة 

 م.1641عام 
يف"، وقــال:" لقــد اكتســب الرجــل الكثيــر مــن الخبــرة العملياتيــة، ودعــا بيــري إلــى "عــدم إســاءة تقــدير ضــ

وأصـــيب بشـــكل خطيـــر فـــي إحـــدى محـــاوالت االغتيـــال ولديـــه حلقـــة مـــن النشـــطاء مـــن حولـــه يـــوفرون 
 الحماية له".

وأضـاف الـرئيس األسـبق لــ"الشاباك"، "مـا مـن شـك أنـه ناشـط معقـد، ويمكـن قـول أمـر آخـر عنـه : انـه 
 .رجل محظوظ جدا"وفق قوله

ومن جهته، قال الرئيس األسبق لجهاز المخابرات اإلسرائيلية "الموساد" دانـي يـاتوم أن ضـيف وأمثالـه 
"يبـــذلون كـــل جهـــد لعـــدم جعـــل حياتنـــا ســـهلة، إنهـــم يختبئـــون، يتجنبـــون اســـتخدام الهواتـــف النقالـــة، ال 

 يتحدثون إلى محطات اإلذاعة، وهذا ما يجعل من الصعب جدا الوصول إليهم".
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ـــه األخيـــرة فـــي شـــهر آب )أغطـــس( ورجـــح يـــا ـــة اغتيال ـــم يكـــن فـــي المنـــزل عنـــد محاول توم أن ضـــيف ل
الماضــي، وقــال:" لــو كــان هنــاك عنــد تنفيــذ الضــربة لكــان قــد مــات واعتقــد أن هــذا يعنــي أنــه لــم تنقــذه 

 معجزة، إنه بحاجة إلى الحظ للبقاء على قيد الحياة ونحن بحاجة إلى الحظ للنجاح في قتله".
 إلى أن "ضيف أصبح أكثر حذرا وقد تعلم من تجارب االغتيال السابقة".وأكد ياتوم 

الشخصــيات والرجــال الــذين طــاردتهم الدولــة العبريــة علــى مــدار تاريخهــا،  أخطــرويعتبــر الضــيف مــن 
 تطارده في منطقة جغرافية صغيرة جدا في ظل تطور تكنولوجي كبير. ألنهانظرا 

جنـوب قطـاع غـزة، وينحـدر مـن عائلـة المصـري التـي م في مدينـة خـان يـونس 1665ولد ضيف عام 
م، 1641تلقب بعائلة "ضيف" والتي هجرت من قرية كوكبـا داخـل األراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام 

 ليستقر بها المقام في مخيم خان يونس لالجئين جنوب قطاع غزة.
وسـائد وتنجيـد الفـرش. تتكون أسرته الفقيرة من خمسة عشر فردًا، حيث كان والده يعمل في صناعة ال

تلقــــى تعليمــــه االبتــــدائي واإلعــــدادي والثــــانوي فــــي مــــدارس مخــــيم خــــان يــــونس كمــــا بقيــــة الالجئــــين 
 الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم وأرضهم وممتلكاتهم.

مــارس عملـــه النقـــابي والـــوطني علـــى أرض الجامعـــة اإلســـالمية بغـــزة عبـــر االنتمـــاء للكتلـــة اإلســـالمية 
 لحركة "حماس" وعضوية اللجنة الفنية لمجلس طالب الجامعة. الذراع الطالبي

انضم إلى حركة "حماس" منذ نعومة أظفاره وكان عنصًرا نشيطا فيها وشـارك فـي فعاليـات االنتفاضـة 
م واعتقـل فـي إطـار الضـربة األولـى التـي وجهتـا الدولـة العبريـة 1611الكبرى التي اندلعت نهايـة عـام 

بتهمـــة االنضـــمام إلـــى الجنـــاح العســـكري للحركـــة الـــذي كـــان الشـــيخ  م1616للحركــة فـــي صـــيف عـــام 
( قــد أسســه آنــذاك وكــان يحمــل اســم "حمــاس المجاهــدين" 5115صــالح شــحادة )استشــهد فــي صــيف 

 قبل أن يطلق عليه اسم "كتائب القسام"، وأمضى عام ونصف العام في السجن.
يلتحـــق بالمجموعـــات األولـــى م عـــن ضـــيف مـــن ســـجونها ل1661أفرجـــت الســـلطات اإلســـرائيلية عـــام 

لكتائب القسام التـي أعيـد تشـكيل الجهـاز العسـكري مـن خاللهـا وذلـك مـن خـالل مجموعـة خـان يـونس 
والتــي معظمهــم استشــهدوا مثــل ياســر النمروطــي وجميــل وادي، هشــام عــامر، وعبــد الــرحمن حمــدان، 

 ومحمد عاشور، واألسير حسن سالمة وغيرهم من المقاومين.
ف فــي تنفيــذ العديــد مــن العمليــات الفدائيــة واالشــتباك مــع قــوات االحــتالل أصـــبح وبعــد مشــاركة ضــي

مطلوًبا لالحتالل ورفـض تسـليم نفسـه لتبـدأ رحلـة أطـول مطـاردة ربمـا فـي التـاريخ فـي مسـاحة جغرافيـة 
صــغيرة وضــيقة، إال انــه اســتطاع خــالل هــذه الفتــرة ومــن خــالل إتقانــه للتخفــي والبقــاء فــي مكــان واحــد 

 يلة أن ال يقع في قبضة قوات االحتالل حًيا أو ميًتا.لفترة طو 
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وبرز دور الضيف بعد اغتيال عماد عقل الذي برز اسمه في سلسلة عمليات فدائيـة فـي تشـرين ثـاني 
 م، حيث أوكلت إليه قيادة "كتائب القسام".1663)نوفمبر( من عام 

عيـة وكـذلك تمكـن مـن الوصـول وتمكن الضيف خالل هذه الفترة من التخطـيط وتنفيـذ عـدة عمليـات نو 
إلـــى الضـــفة الغربيـــة المحتلـــة وتشـــكيل العديـــد مـــن الخاليـــا الفدائيـــة هنـــاك والمشـــاركة فـــي تنفيـــذ عمـــدة 

 عمليات فدائية في مدينة الخليل والعودة إلى قطاع غزة.
 1664وكان له الـدور الكبيـر فـي التخطـيط لعمليـة خطـف الجنـدي اإلسـرائيلي نخشـون فاكسـمان عـام 

 ة بير نباال قرب القدس والذي قتل وخاطفيه بعد كشف مكانهم.في بلد
وظهـر الضـيف وهــو يحمـل بندقيـة وبطاقــة هويـة فاكسـمان التــي هربـت مـن الضــفة الغربيـة إلـى قطــاع 

 غزة حيث كان ملثما بالكوفية الحمراء.
غـزة  ومع اشتداد الخناق على المطلوبين لالحتالل فـي قطـاع غـزة رفـض الضـيف طلًبـا بمغـادرة قطـاع

بهـــا أي مـــن  أنخشـــية اعتقالـــه أو استشـــهاده ال ســـيما فـــي ظـــل سياســـة قصـــف المنـــازل التـــي يعتقـــد 
المطلــوبين، وقــال كلمــة مشــهورة آنــذاك : "نحــن خلقنــا لمقاومــة االحــتالل إمــا أن ننتصــر أو نستشــهد"، 

 وذلك على الرغم من موافقة عدد من زمالءه على الخروج خارج القطاع.
وصــول المهنـدس يحيــى عيــاش احــد خبــراء المتفجـرات فــي الضــفة الغربيــة إلــى  كمـا اســتطاع أن يــؤمن

قطاع غزة بعد تضيق الخنـاق عليـه فـي الضـفة الغربيـة ولالسـتفادة مـن خبرتـه فـي صـناعة المتفجـرات 
 م.1666حيث تم اغتياله بواسطة هاتف مفخخ مطلع عام 

مة إلـــى الضـــفة الغربيـــة كمـــا وقـــف ضـــيف وراء عمليـــات الثـــأر لعيـــاش مـــن خـــالل إرســـال حســـن ســـال
 لالشراف عليها حيث قتل في هذه العمليات الفدائية حاولي ستين إسرائيلًيا.

م حيــث شــنت 1666تــوارى ضــيف كلًيــا عــن األنظــار بعــد تنفيــذ عمليــات الثــأر لعيــاش فــي ربيــع عــام 
ات مـن السلطة عملية مالحقة له في إطار الضربة الكبيرة التي وجهتها لحركـة "حمـاس" واعتقلـت المئـ

 قادتها وعناصرها آنذاك.
واســتطاعت بعــد ذلــك الســلطة اعتقــال ضــيف بحجــة أنهــا تريــد حمايتــه مــن القصــف اإلســرائيلي، حيــث 

" مــن إيــهســمحت الســلطة آنــذاك لمحققــين مــن جهــاز المخــابرات األمريكــي المعــروف باســم "الســي أي 
 التحقيق معه.

بغزة ليعود يحاول تشكيل خاليا القسام من  وتمكن ضيف فيما بعد من الفرار من سجن األمن الوقائي
جديــد بعــد مصــادرة ســالحهم وذخــائرهم حيــث بــدأ باالســتعداد لتنفيــذ المزيــد مــن العمليــات حتــى انــدلعت 

 م .5111انتفاضة األقصى في أيلول )سبتمبر( من عام 
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ة م سلم ضيف الشيخ شـحادة قيـاد 5111ومع إفراج سلطات االحتالل عن الشيخ صالح شحادة عام 
الجهــاز العســكري ، حيــث كلــف شــحادة الضــيف بالمســؤولية عــن الصــناعات العســكرية للكتائــب والتــي 

 طورها وأبدع فيها.
وبعد عام من اندالع االنتفاضة تعرض ضيف لعملية االغتيال األولى حيث كان برفقة عـدنان الغـول 

ام ونجلـه بـالل حيـث ( خبيـر المتفجـرات فـي كتائـب القسـ5114تشرين أول/ أكتوبر  55)استشهد في 
أطلقــت علــيهم طــائرة إســرائيلية صــارخا فــي بلــدة "جحــر الــديك" وقــد نجيــا مــن االغتيــال بأعجوبــة بعــد 

 استشهاد بالل في القصف ليغطي على والده ورفيق دربه.
أعـادت قيـادة الحركـة المسـؤولية للضـيف لقيـادة الجهـاز  5115وبعد استشهاد شـحادة فـي صـيف عـام 

 العسكري.
 أشــهرأي بعــد استشــهاد شــحادة بثالثــة  5115دس والعشــرين مــن أيلــول )ســبتمبر( مــن عــام وفــي الســا

نجا الضيف من عملية اغتيال ثانية بعد قصف السيارة التي كانت تقله في حـي الشـيخ رضـوان حيـث 
 استشهد مرافقاه وأصيب بجراح خطيرة للغاية.

الثة في قصف احد المنازل في وكانت مصادر فلسطينية تحدثت عن تعرض ضيف لمحاولة اغتيال ث
خالل العملية العسكرية اإلسرائيلية بعـد خطـف الجنـدي اإلسـرائيلي جلعـاد شـاليط حيـث  5116صيف 

 قيل انه أصيب بجراح خطيرة. دون أن يؤكد ذلك من قبل كتائب القسام.
ذي ويتحدث من عايش ضيف عن تحليه بصفات الهدوء والصبر واإليمان والشديد والحـرص البـالس الـ

 أبقاه حتى اآلن حرًا طليقًا دون أن ينال منه االحتالل.
 كما انه ال يعرف الترف وال يهوى غير البساطة وال يعشق غير الصالة، حسب المقربين منه.

عــايش ضــيف خــالل عملــه وقيادتــه لكتائــب القســام أجيــال عديــدة مــن الشــباب وكــذلك عــدد كبيــر مــن 
( 5115استشــهد فـي الرابـع عشــر مـن تشــرين ثـاني/ نــوفمبر القـادة لـيس أخــرهم نائبـه احمــد الجعبـري )

 الذي كان من المقربين منه.
وتشــير المعلومــات األمنيــة اإلســرائيلية عــن ضــيف أنــه قليــل األصــدقاء والكــالم والنــوم والطعــام، وكثيــر 

تـى العمل، ال يفارقه سالحه، وال يمل البقاء ألسابيع طويلة جدًا في غرفـة واحـدة وال يدفعـه الفضـول ح
 للنظر من نافذتها.

وقــــد تطــــورت قــــدرات كتائــــب القســــام خــــالل قيــــادة الضــــيف بشــــكل كبيــــر وســــريع ال ســــيما فــــي مجــــال 
الصـــناعات العســـكرية فـــي صـــناعة القنابـــل والعبـــوات الناســـفة والصـــواريخ وتطويرهـــا وكـــذلك العمليـــات 

رسال طائرات بدون   طيار.الفدائية في االقتحامات وتفجير الحافالت وحفر األنفاق وا 



 
 
 
 

 

           41ص                                     3564 العدد:    1/5/5115 الجمعة التاريخ:

المحــاوالت األربعــة لفشــل اغتيــال ضــيف هــي المحــاوالت المعلنــة، حيــث أن هنــاك محــاوالت الغتيالــه 
 غير معلنة.

غير أن الدولة العبريـة التـي طـاردت ضـيف لربـع قـرن مـن الـزمن وأنفقـت الماليـن علـى هـذه المطـاردة 
ي يتمتـع بهـا الرجـل وأخـذه والرصد باتت يائسة من إمكانية الوصول إليه أو تصفيته نظًرا للصـفات التـ

 أعلى درجات الحيطة والحذر والتعامل بالطرق البدائية دون االقتراب من المواد التقنية.
 1/5/5115قدس برس، 

 
 منظمة التحرير بين الواقع والخيال الرومانسي!! 

 د. صالح البردويل
ه اندمج في خياله ثمة من يصنع وهًما، ثم يحوله إلى خيال، ثم يصدق نفسه أنه صنع حقيقة، ألن

إلى حد الغرق، ولم يعد بإمكانه االنفصال ولو للحظة واحدة لتأمل ما صنع بعين الناقد العلمي، لذلك 
فإنه يستغرب ويستهجن المنطق العادي، وال يصدق إال منطقه الخاص الذي يعيش في تالفيف عقله 

من جامعة الدول العربية في بداية  ووجدانه وذكرياته وأوهامه. نشأت منظمة التحرير الفلسطينية بقرار
م، لتعقد أول مؤتمٍر لها في مايو من نفس العام بالقدس التي لم تكن حتى ذلك الوقت 1664عام 

محتلة. كان الهدف من إنشائها أن ينفض النظام العربي الرسمي يده من قضية فلسطين، ومن 
، ولكنه في نفس الوقت أراد من هذا المقاومة الفلسطينية، ويحملها )أي المنظمة( وزر هذه القضية

القرار أن تظل المقاومة الفلسطينية والمنظمة الفلسطينية خاضعة للقرار العربي الرسمي وأن يظل 
المقاتل الفلسطيني مدجًنا في حظائر عربية تسمى "جيش التحرير الفلسطيني" الذي هو أحد 

ب مستوطًنا صهيونياا، أو مؤسسات منظمة التحرير، حتى ال تطيش رصاصة من سالحه لتصي
جندياا. لم يعجب هذا الحال التنظيمات الفلسطينية الثورية، فانهالت على المنظمة بأقذع ألوان السباب 
والشتائم واالتهامات، وكانت حركة فتح بزعامة ياسر عرفات األكثر تصدًيا لهذا االحتواء وهذا 

صة األولى، فأسرَّ النظام العربي الغيظ في التدجين للمقاومة وللقرار الفلسطيني. انطلقت الرصا
صدره، لهذا التطاول وهذا العبث وهذا التوريط، فكادوا لهذا التيار الثائر، ولكنهم لم يشاؤوا الظهور 
بمظهر من يحارب المقاومة، ولم يكن أمامهم سوى اللعب الذكي، واالحتواء الهادل لحركة فتح، 

حركة فتح، ورغبتها في الزعامة، فباعوا لها الزعامة مقابل وقاموا بدراسة الواقع النفسي لقيادة 
 االنصياع للعبة العربية الرسمية، وقد كان.

م وأصبح الزعيم ياسر عرفات 1661تسلمت حركة فتح زعامة منظمة التحرير بعد الهزيمة عام 
ة م، ولحقت كل التنظيمات المقاتل1666 –م 1661رئيس منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 
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الفلسطينية بهذه المنظمة التي شكلت تحالًفا وبيًتا لكل ألوان النضال الفلسطيني أو على األقل لكل 
األطياف البارزة من هذا النضال3 ودخل الجميع إلى القفص. عملت بعض الفصائل الفلسطينية 

ا حدث في خارج سياق اللعبة والخطوط الرسمية المرسومة، فكانت النتيجة القمع العربي البشع، كم
األردن وكما حدث في لبنان، وكما حدث مع سوريا، وكانت مصر األذكى، حيث لم تسمح 
البيروقراطية العسكرية المصرية لقوات فلسطينية بالتحرك متًرا واحًدا خارج المعسكرات وخارج القرار 

عربي م أدركت المنظمة بحسها المجاور للقرار ال1614، ومباشرة في عام 13المصري. بعد حرب 
كانت آخر الحروب العربية، فجهزت نفسها للتسوية، وكانت النقاط العشر عام  13أن حرب 

م، وكان أن وصل السيد ياسر عرفات ليرفع غصن الزيتون في األمم المتحدة، معلًنا عن 1614
مرحلة جديدة مقاربة للسياسة العربية الرسمية التي أملتها الدولة العربية األكبر جمهورية مصر 

، ولم 545م كان القرار العربي في مدينة فاس المغربية باالعتراف بالقرار 1615لعربية. عام ا
تستطع المنظمة الرفض، وتدحرجت األمور إلى محادثات أمريكية فلسطينية طوال سنوات الثمانينيات 

م م التي اته1611وال سيما بعد الخروج من بيروت، ولم يقطع هذا الوصال سوى اشتعال انتفاضة 
أبو جهاد بتشجيعها والخروج عن الخط العربي العام، فكان القرار السريع وبعد خمسة أشهر فقط من 
بداية االنتفاضة باغتيال أبو جهاد. بعد اغتيال أبو جهاد تواصلت الجوالت، وتزامن ذلك مع غزو 

السياسات  العراق للكويت، ومن ثم التحالف العربي األمريكي لهزيمة صدام حسين وصواًل إلى رسم
الجديدة في المنطقة، وكانت مدريد بداية النهاية للمحادثات السرية بين منظمة التحرير و)إسرائيل(، 
لتبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة "أوسلو". بدأت "أوسلو" باتفاق عربي فلسطيني إسرائيلي أمريكي على 

لقضاء على حالة الخروج ، وهذا يستلزم ا1661تصحيح الواقع الذي حدث في األراضي المحتلة عام 
عن منطقة منظمة التحرير3 أي القضاء على المقاومة وعلى رأسها الكائن الخطير الجديد الذي اسمه 

كما -حماس. اللقاء الذي سبق "أوسلو" بين وزير صهيوني ومسؤول من منظمة التحرير في باريس 
 على حركة حماس!. ثم التوافق فيه على قاسم مشترك وهو القضاء -يروي محمد حسين هيكل

ثم كانت "أوسلو" خطة أمنية لتحقيق هذا الهدف، ثم بعد ذلك سيكون الحساب السياسي، كانت 
االعترافات المتبادلة بين المنظمة ودولة الكيان، وكانت المبادل التي تحكم المسيرة التفاوضية التي 

 تقوم على ثالثة أركان: ال لُعقد التاريخ، "نحن أوالد اليوم".
لشروط المسبقة، "المفاوضات الثنائية هي التي تفرز الحلول". ال ألي مرجعية سوى التفاوض. ال ل

الثابت الوحيد في المعادلة هو القضاء على حماس3 وهو هدف جماعي وافق عليه النظام العربي 
 الذي ال يريد أن يرى أي جسم خارج عن حظيرة منظمة التحرير المدجنة.
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ي بتسليم عهدة منظمة التحرير للسلطة الجديدة في الضفة والقطاع لتشرف قام النظام العربي والدول
بنفسها على تحقيق هذه الرؤية العربية، مع االستبقاء على اسم المنظمة فقط فارًغا من أي مضمون3 
حتى يضمن النظام العربي استرداد التركة إلى االسم األصلي في حال تم حل السلطة أو تم انحرافها 

لمرسومة. هذا جزء من القصة3 فهل يا ترى بعد ذلك من الممكن أن تصلح المنظمة بيتًا عن الخطة ا
 وطنياا قادًرا على حمل أمانة التحرير؟

وهل تصلح السلطة بيتًا وطنياا قادًرا على حماية مشروع دولة أو حتى دويلة؟ وهل تستطيع هذه 
عدما أصبحت هذه القوى المتحالفة أمام األنظمة وهذه المنظمة وهذه السلطة أن توقف ثورة الشعب ب

 أعين الجميع تحالفات معادية للقضية والتحرير؟! هذا ما يحتاج إلى إجابات!!.
 31/4/5115، فلسطين أون الين

 
سرائيل.. هل اقتربت ساعة الهدنة؟   حماس وا 

 محمد غازي الجمل 
متوسطة إلى طويلة األمد تشير العديد من التسريبات الصحفية إلى وجود مساع حثيثة لعقد تهدئة 

في قطاع غزة. ويشارك في جهود الوساطة في هذا األمر الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر 
 ووفد "لجنة الحكماء" الدولية.

وقد زار كارتر مؤخرا العاصمة القطرية الدوحة والتقى رئيس حركة حماس خالد مشعل لهذا الغرض، 
ذات الغرض. وتشتمل الوساطة إنجاز مصالحة فلسطينية تدعم كما يزور الضفة الغربية وقطاع غزة ل

ن كانت في جوهرها تعتمد على التفاوض مع حركة  التهدئة وتعطيها غطاء شرعيا فلسطينيا، وا 
 حماس.

 
 رؤية حماس

رغم األداء العسكري غير المسبوق لحماس في المواجهة العسكرية األخيرة، فإن الحركة لم تتمكن من 
العسكري إلى إنجاز سياسي يرفع الحصار عن القطاع ويعيد اإلعمار ويوفر األموال ترجمة اإلنجاز 

 الالزمة إلعاشة عشرات اآلالف من الموظفين.
ولذلك فإن األسباب التي أدت إلى اندالع المواجهة السابقة تبقى موجودة، بل إنها تتعزز بشكل 

التكافل" بمعزل عن التنسيق مع مطرد، حيث اضطرت الحركة مؤخرا إلى سن تشريع لفرض ضريبة "
السلطة في رام هللا، في مجازفة بإثارة الغضب الشعبي في قطاع يعاني من ظروف اقتصادية غاية 

 في الصعوبة.
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ويشكل تراكم الرواتب المتأخرة تحديا أساسيا لسلطة الحركة في القطاع، إذ ينتظر منها الموظفون 
لهم مخرجا يحفظ وظائفهم ومصدر دخلهم، وال  الذين وقفوا معها طوال سبعة سنوات أن توفر

تستطيع الحركة التخلي عنهم ضمن أي تسوية سياسية، ألن ذلك سيشكل ضربة قاسية لشعبيتها، 
خالال بالتزاماتها تجاه أنصارها.  وا 

ويسود اعتقاد داخل أروقة الحركة بأن السبب الرئيسي إلفشال المفاوضات عقب الحرب األخيرة كان 
ري الذي حرص على حرمان الحركة من أي مكسب جوهري، متفوقا بذلك على الموقف المص

الموقف اإلسرائيلي، وهو ما دفع الحركة إلى الحرص على وجود وساطات أخرى أكثر اعتداال، 
سرائيل رفضتاها  فسعت جاهدة إلى إنجاح الوساطة التركية القطرية إبان المعركة، إال أن مصر وا 

ا. وفي الوقت الحاضر تفاعلت الحركة مع وساطة كارتر المعروف بأن رغم التفاعل األميركي معه
 له عالقة جيدة معها.

وأكثر من ذلك، فإن تقييم المفاوضات غير المباشرة في ظل الموقف المصري العدواني تجاه الحركة، 
دفع البعض داخلها إلى المطالبة بالتفاوض المباشر مع دولة االحتالل، خصوصا أن الموقف 

ض لهذا األمر ليس مبدئيا وال شرعيا، بل هو موقف تكتيكي مرتبط بموازين القوى وقاعدة الراف
التفاوض التي كان يبرز من خاللها الضرر الذي سيصيب الحقوق الفلسطينية في مفاوضات أوسلو 

 وما قبلها وما بعدها.
هود والمشركين ويذكمر أصحاب هذا الرأي بأن الرسول عليه الصالة والسالم فاوض خصومه من الي

مرات عديدة. ويبرز في هذا الشأن تصريح الدكتور موسى أبو مرزوق الذي لم يستبعد التفاوض 
المباشر، وهو ما يبرز حضور هذا الموقف رغم تأكيد قيادة الحركة على موقفها التقليدي بعدم 

 التفاوض المباشر مع دولة االحتالل.
على ترسيخ االنقسام الجغرافي بين الضفة وغزة،  وبالنظر إلى المخاوف من تداعيات هدنة كهذه

تصرح قيادة حماس بأن أي هدنة ستتم في إطار التوافق الوطني، إال أنه في ظل الرؤية السائدة لدى 
غالبية جمهور الحركة للسلطة في رام هللا باعتبارها أداة لالحتالل وجزءا من مشروعه األمني 

 تغدو أمرا غير ذي معنى في نظر هؤالء. والسياسي واالقتصادي، فإن الوحدة معه
ولذلك فمن غير المتوقع أن تقيم الحركة اعتبارا كبيرا لموقف محمود عباس وسلطته بشأن التهدئة، 
بل إنها قد تراها فرصة إلثبات حضورها السياسي بمعزل عن الهيمنة التي يحاول أن يفرضها على 

له مع ملف حكومة الوحدة التي أصبحت حكومة الكل الفلسطيني دون توافق، وهو ما ظهر في تعام
 الرئيس حصرا ولم تحافظ على المضمون الذي يحمله اسمها.
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وتحمل التهدئة للحركة فرصا عديدة أهمها: ترسيخ سيطرتها واستقرارها في قطاع غزة، وفقا لتنظير 
مخاطر إسهام  يرى فيه أرضا محررة وقاعدة مفترضة لتحرير بقية فلسطين، بينما ال يخلو األمر من

التهدئة في توطين "الجهاد" ضمن حدود غزة، والحد من تأثير القوة العسكرية للمقاومة األساسية على 
 .41بقية المعادلة الفلسطينية بملفاتها األهم: القدس والضفة والالجئين، إضافة إلى مناطق الـ

 
 رؤية إسرائيل

غزة، وتدلها تجربتها السابقة أن هذا االحتقان تدرك إسرائيل حالة االحتقان السياسي واالقتصادي في 
سينفجر على شكل موجة جديدة من المواجهة العسكرية خالل الصيف القادم على األرجح، وفقا 
لتقديراتها. ويدعم هذه القراءة االستعداد الحثيث الذي تقوم به فصائل المقاومة لجولة جديدة من 

ولة الماضية من التصعيد، إذ تم تكثيف التجارب المواجهة في حال عدم تحقيق مطالبها في الج
الصاروخية وحفر األنفاق، بينما أظهر سعي حركة حماس في قطاع غزة إلى ترميم العالقة مع إيران 

 حرصها على االستعداد للحرب بأسرع وقت.
ل مواد ولذلك فقد تعاطت القيادة اإلسرائيلية مع الجهود الهادفةإلى لتخفيف االحتقان، إذ سمحت بإدخا

البناء الخاصة بالمشروع القطري إلعادة إعمار غزة، وخففت من القيود على حركة األفراد عبر معبر 
إيريز، وسمحت بتصدير البضائع من القطاع، كما تفاعلت مع الوساطات الساعية للتوصل إلى 

 تهدئة تحقق جزءا من مطالب حركة حماس.
مع جهود الوساطة إلى المخاوف من تأثيراتها على ويعود تأخر القيادة اإلسرائيلية في التفاعل 

على الظهور بمظهر القوي الذي ال  -خصوصا خاللها-االنتخابات البرلمانية التي يحرص اليمين 
يتفاوض مع حركة "إرهابية"، إال أن هذا التأخير لم يدم طويال، إذ برز التفاعل قبل تشكيل الحكومة 

ر للجمهور وللعالم فشل العدوان السابق في فرض الردع على اإلسرائيلية خشية اندالع مواجهة تظه
 القطاع.

 
 مخاوف المقاولين

تتخوف مصر والسلطة الفلسطينية من أي اتفاق يتجاوز دورهما، إذ إن فتح "إسرائيل" معابرها مع 
القطاع وسماحها بتشغيل ميناء فيه سيؤدي إلى تراجع الدور المصري بشأن غزة، وبالتالي في 

 الفلسطينية ككل.القضية 
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وبالمثل فإن توقيع حماس على اتفاقية بمعزل عن موافقة عباس سيظهره على أنه "غير ذي صلة" 
بالحرب أو السلم في غزة، وهو ما من شأنه توجيه ضربة قوية إلى جهوده لالستئثار بتمثيل الشعب 

لى مشروعه لحشد التأييد الدولي "للدولة الفلسطينية" المفت  رضة.الفلسطيني، وا 
 -وعلى رأسهم السلطة الفلسطينية ومصر-وبالتالي فمن المتوقع أن يسعى "المقاولون التقليديون" 

إلعاقة االتفاق والتشويش عليه، ما لم يتم إشراكهم في التفاوض عليه، وهو أمر محفوف بالمخاطر 
الجة ذلك قد تلجأ بالنسبة لحماس، إذ إنهما قد تسعيان إلفشاله أو تجييره بالكامل لمصلحتهما. ولمع

حماس إلى إعطاء مصر "جائزة ترضية" تتمثل في الوساطة في ملف صفقة األسرى، وهو ما 
 صدرت تصريحات عن قياديين فيها بشأنه.

كما تجلس في قائمة المتضررين المحتملين إيران التي قد يكون لها مصلحة في عدم عقد اتفاق 
"، 1+5ليمي بموازاة االتفاق النووي مع مجموعة "تهدئة قبل توصلها إلى اتفاق بشأن دورها اإلق

وبالتالي فقد تسعى لتوتير األجواء األمنية في غزة من خالل التأثير على مجموعات محسوبة على 
 الجهاد اإلسالمي أو حركة فتح أو السلفية الجهادية.

مدة ثالث إلى وما لم تحصل مفاجآت من هذا النوع، فمن غير المستبعد أن يتم التوصل إلى تهدئة ل
 خمس سنوات على األقل، وذلك في ضوء رغبة كل من "إسرائيل" وحماس في إتمامها.

وتبقى األهمية كامنة في تفاصيل االتفاق وفي سلوك الطرفين عقب إنجازه، فمن المهم معرفة كيف 
ستتصرف المقاومة في غزة في حال حصول تصعيد إسرائيلي في القدس أو الضفة في ظل سريان 

ق التهدئة. كما أنه من المهم معرفة الموقف اإلسرائيلي في حال قيام فصائل في غزة بتحريك اتفا
 أعمال مقاومة عبر جبهات غير جبهة القطاع.

وفي اإلجمال فإن الصراع سيبقى مفتوحا ما لم يتم حل أسبابه األساسية وهي االحتالل والعدوان 
قيعه سيكون محطة مؤقتة تسكمن إحدى جبهات اإلسرائيلي، وخالفا لذلك فإن االتفاق في حال تو 

 المواجهة إلى حين.
 31/4/5115، الجزيرة نت، الدوحة

 
سرائيل.. حدود التوتر   أميركا وا 

 د. أسعد عبد الرحمن
تدهور العالقات بين الرئيس األميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أدى 

الضرر السياسي في العالقة القوية تاريخيًا بين البلدين خاصة بشأن ما إلى بعض الفتور إنت لم يكن 
، إلى جانب الخالف بشأن محادثات «كيفية كبح جماح البرنامج النووي اإليراني»تسميه إسرائيل 
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التسوية مع منظمة التحرير الفلسطينية. ولطالما أكد المسؤولون األميركيون واإلسرائيليون على أن 
ن الرئيسية بينهما لم ولن تتأثر، إال أن الصدع يبدو أنه األسوأ من نوعه بين البلدين، مجاالت التعاو 
 آثار بعيدة المدى. -في عيون مراقبين إسرائيليين ويهود أميركيين –وقد تكون له

المزعج إلسرائيل في هذه المسألة، هو إمكانية أال تحمي واشنطن إسرائيل في األمم المتحدة وغيرها 
ات الدولية، خاصة مع لجوء السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية لطرح من المنظم

شكاواها ضد إسرائيل، مع فقدان االتحاد األوروبي لصبره على سياسات إسرائيل وبخاصة سياسة 
« جيه ستريت»وفي هذا السياق، قال جيريمي بن عامي رئيس جماعة «. االستيطان»االستعمار/ 
ما يفعله رئيس الوزراء اإلسرائيلي ببساطة أمر فاضح جدًا »هودية الليبرالية اليسارية: األميركية الي

، فيما لمح اليهودي األميركي آرون ديفيد «لدرجة أن له أثرًا أطول آجاًل على تلك العالقة الجوهرية
خسارة في الشرق األوسط من خطورة « الجمهورية»و« الديمقراطية»ميلر المفاوض السابق لالدارات 
يجب أال ننسى أن الواليات المتحدة تحتاج إلى كل صديق من »إسرائيل للواليات المتحدة، وقال: 

، كذلك، تتعالى أصوات في الكونجرس من أن طلب إسرائيل أكثر من «أصدقائها في الشرق األوسط
قد  5116ام مليون دوالر من التمويل األميركي لبرامج الدفاع الصاروخية في السنة المالية لع 415

يواجه مشاكل إذا لم يخفف الكونجرس القيود أو يعدل عنها فيما يتعلق بميزانية الدفاع األميركية، مما 
يعني أن التعاون بين الحليفين قد تترتب عليه معوقات تلقي بظاللها على العالقات األميركية 

 اإلسرائيلية المتوترة أصال.
مقال حديث عما يراه سببًا في مواقف نتنياهو المعارضة ويتحدث الكاتب اإلسرائيلي بن كسبيت في 

لسياسة أوباما، معيدًا األمر إلى زعماء إسرائيليين نفذوا قراراتهم وصنعوا تاريخًا عندما كانت مواقفهم 
مخالفة للموقف األميركي من أمثال دافيد بن جوريون، الذي أعلن عن إقامة الدولة خالفًا لرأي 

كول، الذي بادر إلى حرب األيام الستة مخالفًا رأي األميركيين، ومناحيم بيجن األميركيين، وليفي أش
أما نتنياهو؟ هل فعل ».. الذي هاجم ودمر المفاعل النووي العراقي خالفًا لرأي األميركيين، فيقول: 

شيئا؟ هذا الرجل لم يفعل شيئًا. الذي يريد فعله هو أن يخطب، يتحدى، يتشدق، لو أنه ذهب 
البنية التحتية اإليرانية لكانت األمثلة جيدة. ألن الحديث سيكون عن أفعال، عمل، مبادرة  لمهاجمة

إسرائيلية هدفها إزالة خطر وجودي. لكن عندما يكون الحديث عن أفعال من هذا النوع فإن نتنياهو 
 «.يختفي ويتالشى ويذوب ويتحول إلى بركة مياه صغيرة

ال شك »رائيلي شموئيل روزنر وجهة نظره، حيث كتب يقول: بالمقابل، طرح المحلل السياسي اإلس
في أن ثمة سؤااًل حادًا ومهمًا فيما يتعلق بعالقات إسرائيل والواليات المتحدة التي تشهد حاليًا مزيدًا 
من التدهور. ما يمكن استنتاجه من هذا أنه تنتظرنا سنتان قاسيتان إلى أن ينهي أوباما واليته 
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ربما من دون إلقاء تحية الوداع. لكن محادثي األميركي سأل: لماذا سنتان  وينفصل عن نتنياهو
فقط؟ من الذي تعهد إلسرائيل وهمس في أذن نتنياهو أنه بعد أوباما سيأتي رئيس أكثر تفهمًا وودًا؟، 
خاصة إنت استمر نتنياهو على هذا النهج مستقباًل، على عكس سياسة اإلدارة األميركية التي باتت 

الدبلوماسية الناعمة في تحقيق أجنداتها، وهذا قد يرسخ تداعيات دائمة تصدع العالقات  تنتهج
 «.اإلسرائيلية األميركية أكثر وأكثر في المستقبل القريب

ورغم اعتقادنا بأن اآلثار السلبية تبقى محدودة وقصيرة المدى، وقد تؤشر فقط إلى زيادة مستوى 
هو، أكثر من التوتر في العالقات بين الدولتين الداخلتين في الحدة في الخالف بين أوباما ونتنيا

إطار تحالف استراتيجي، لكن ذلك ال ينفي احتمال استمرار التآكل الحالي في صورة إسرائيل 
كحليف، في ظل سياسات مارقة لليمين المتطرف اإلسرائيلي مع وجود تباين في المصالح والمواقف 

من السهل التفكير أن »ما مفيد أن نختم بما قاله روزنر: والرؤى بخصوص أكثر من قضية. ورب
أوباما رئيس غريب وأن من المؤكد أن نرجع بعده إلى العهد المألوف الجيد للرؤساء الذين سبقوه. 
ومن المريح االعتقاد أن األمور ستكون أسهل إلسرائيل. من السهل االعتقاد على هذا النحو ألن 

ُبد من التساؤل: ربما المشكلة ليست كامنة في العالقة الباردة  عكس ذلك أمر مقلق. مع هذا ال
نما في أميركا نفسها؟. وهل من الجائز أن أوباما ومن يخلفه يميز عهدًا جديدًا تتسم فيه  ألوباما وا 

 «.األميركية بنمط المواجهة؟ -العالقات اإلسرائيلية 
 1/5/5115أبو ظبي، االتحاد، 

        
 ت جامعة بيرزيتالسياسي في انتخابا 

 عوني صادق
أحدث فوز حركة )حماس( في انتخابات مجلس طلبة جامعة بير زيت "فزعة" ركزت على "المعنى 
السياسي" لهذا الفوز، ما دلم على تضخيم له من جهة، وكشف للفراي السياسي على المستوى 

ه بال أهمية تذكر، امتألت الوطني، من جهة أخرى . وبين اعتباره "بروفة" لالنتخابات العامة، واعتبار 
لكن المعنى الحقيقي لما  للموضوع.الصحف الفلسطينية بالمواقف شبه الحدية من جانب من تعرضوا 

 أظهرته تلك االنتخابات كمؤشر ال خالف عليه، لم يتوقف عنده أحد!!
ر، ففي الوقت الذي كانت تعلن فيه نتائج تلك االنتخابات، وسط احتفال طرف وصدمة الطرف اآلخ

كانت األنباء عن استشهاد شابين فلسطينيين، في القدس والخليل، برصاص الجنود "اإلسرائيليين" 
تنتشر لتعم المواجهات التي أصبحت ظاهرة يومية في الضفة الفلسطينية، ولتمتد فتقع عملية دهس 

طالق النار على سيارة ي ستقلها في القدس أسفرت عن إصابة ثالثة من الشرطة "اإلسرائيلية"، وا 
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أمر الرشراس( في الجنوب، ما أدى إلى إصابة ثالثة منهم، وكذلك إلقاء  -مستوطنون في )إيالت 
قنبلة حارقة على حافلة كانت في طريقها للقدس فاشتعلت فيها النار، إلى جانب سقوط عشرات من 

 وطنين.الجرحى الفلسطينيين في المواجهات والمسيرات اليومية واألسبوعية ضد الجدار والمست
بين هذه وتلك، تقع المقاربة السليمة للدخول إلى الوضع الفلسطيني العام، التي يمكن أن تظهر ما 

فمن حيث المبدأ، وفي األحوال العادية، فإن أي انتخابات  زيت.معنى ردة الفعل على انتخابات بير 
في الخلفيات السياسية نقابية ال تتعدى المطالب والخدمات التي تتعلق بأعضاء النقابة، دون أن تن

لكن الوضع الفلسطيني، تاريخيًا وتحت االحتالل، يتجاوز ذلك إلى الجوهر السياسي ويعتبر  لهم.
من هذا المنظور، أهم ما يستوقف المراقب هو استمرار ذلك "االستقطاب" الذي يسيطر  عليه.مؤشرًا 

شر باستمرار "المأزق" السياسي على الساحة الفلسطينية على نحو يضر بالموقف الوطني العام، ويب
 فيه.الذي يقبع 

فالذين هبوا لتبرير "الفشل" الذي لحق بحركة )فتح(، أشاروا بسرعة إلى بعض األسباب التي أدت 
إليه، واعتبروها "ظرفية"، واألهم أنهم طالبوا الحركة بمراجعة األسباب التي عادت إلى حالة التشرذم 

لى "التماهي" بين الحركة والسلطة والسياسات في الحركة، و"عدم االهتمام والال مباالة" في األساس، وا 
الفاشلة للسلطة، ما يستدعي العمل "الستعادة الدور الريادي" للحركة! أما حركة )حماس( وأنصارها، 
فرأوا أن النتيجة تدل على "شعبية" حركتهم، والدليل على صوابية مواقفهم وسياساتهم، وفي األساس 

ومما ال شك فيه أن جزءًا مما قاله كل من الطرفين صحيح، لكن األصح منه  المقاومة.التأييد لخط 
لم يشغل بال أي من الطرفين! فالخالفات داخل الحركتين، كما هي الخالفات بينهما، أسبابها 
سياسية، واالنقسام الحاصل في الساحة والذي تتحمل الحركتان المسؤولية عنه، هو أصل البالء 

ما يسميانه "المشروع الوطني الفلسطيني"، وفشل تحقيق "المصالحة" بسبب تمسك كل الذي يهدد 
 والفشل.منهما بمصالحه الفئوية هو ما يبقي الساحة نهبًا لالستقطاب الحاصل، ومن ثم للضياع 

لقد أظهرت انتخابات بير زيت عدم وجود "طرف ثالث" قادر على فرض "أجندة وطنية" تتجاوز 
واالستقطاب، بما يعني أن الوضع الفلسطيني العام سيظل يعاني ما يعانيه من هزال حالتي االنقسام 

قليميًا  وضعف منذ سنوات، وهو وحده السبب في تراجع الموقف الوطني والقضية الوطنية محليًا وا 
إن غياب ما يسمى "اليسار الفلسطيني" عن نتائج انتخابات جامعة بير زيت، حيث وحدها  ودوليًا.
( مقعدًا 56( مقعدًا، مقابل )51الشعبية لتحرير فلسطين حصلت على مقعد واحد من أصل )الجبهة 

( مقعدًا لحركة )فتح( في "قلعة ليبرالية"، يدل على انعدام تأثيره في مجريات 16لحركة )حماس( و)
النضال الوطني بعامة، وحشره بين حدين عليهما من المآخذ وفيهما من العيوب والنواقص ما يبرر 
استبعادهما معًا على المستوى الشعبي، وهو أمر غير متحقق وال يبدو أن هناك فرصة لتغيير الواقع 
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المريض الراهن، وهو ما يفسر حالة اإلحباط الواسعة المسيطرة على الجماهير الفلسطينية بالرغم مما 
ساته القمعية تبديه من إصرار ورغبة في مواجهة االحتالل وقواته، إصرار يفرضه االحتالل وممار 

 وانتهاكاته المستمرة.
لقد أظهرت السنوات الماضية منذ )اتفاق أوسلو( فشل سياسات السلطة الفلسطينية وعلى ألسنتهم 

كما أظهرت سنوات االنقسام منذ يوليو/ تموز  سياساتها.مرارًا دون أن يغير ذلك من مواقفها أو 
بشعار المقاومة، لن يسمح بإحداث  أن التمسك بالفصائلية ومصالحها، حتى لو تغطت 5111،

اختراق في طبيعة العالقات الداخلية الضرورية لتوحيد الكل الوطني الفلسطيني، وهذا وذاك يتعاونان 
بوعي أو من دونه على البقاء في المستنقع الراهن، وهو ما تسعى إليه وتغذيه القيادات "اإلسرائيلية" 

امات المتبادلة بين )فتح وحماس( تظهرهما في سباق إن االته عليه.وتبذل كل جهدها للمحافظة 
ليس لخدمة "المشروع الوطني" بل لخدمة أعدائهما وأعداء هذا المشروع، وهي تدينهما معًا على 

 مستوى أو آخر، رغبا في ذلك أم لم يرغبا فيه!
فقدت  وقد الضغط.إن الوضع الفلسطيني على المستويين، الرسمي وشبه الرسمي، يكاد ينفجر بسبب 

المطالبات المتكررة بضرورة إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة والبدء في تصويب الوضع معناها، 
وتحولت إلى "كليشيهات" ميتة ال تثير اهتمام المواطن الفلسطيني الذي فقد الثقة في المتربعين على 

الساحة الفلسطينية،  ولتعلم الحركتان المهيمنتان على الشعب.صناعة القرار الفلسطيني المغيب عنه 
أنه مهما بدا أن أحدًا غير قادر على إزاحتهما، فإن للشعب لحظة يفقد فيها صبره، ويذهب إلى أبعد 

 مما يتصور المراقبون من بروجهم العاجية، أو الذين ال يقرأون إال في صحائف ببغاواتهم!!
 1/5/5115، الخليج، الشارقة

  
 هكذا يخطط محمد ضيف للحرب القادمة.. 

 وعام أمير
بعد ثمانية أشهر من حملة الجرف الصامد تطرح التقارير عن نجاة ما يسمى رئيس أركان "حماس" 

  اإلرهابية"؟.أين تتجه المنظمة " إلىمحمد ضيف، السؤال 
طالق، األنفاقفتصريحات "حماس" عن التسلح، استئناف حفر  الصواريخ اليومية نحو البحر، تبين  وا 

عيم يسحب المنظمة بأسرها وراءه. وليس أقل أهمية من ذلك أنه يستخلص يقف ز  األمورأن خلف 
 الدروس. 

فمثال، تفهم المنظمة بان الحدود المصرية يمكنها أن تعود لتكون ميزة كبرى. صحيح أنه ال يمكن 
هناك، ولكن "حماس" تكثف بناها التحتية على طول الحدود، بحيث توجه في يوم  األنفاقحفر 
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ومطارها. فقد رأت "حماس" جيدا كيف تحول شل مطار بن غوريون في  إيالتدينة المواجهة ضد م
 ذخر استراتيجي.  إيالت"الجرف الصامد" "نوعا من النجاح" وهي تفهم بان 

ماليين  اإلسرائيليالقتال سيكلف االقتصاد  أياموتقدر أوساط المنظمة بان شل المدينة الجنوبية في 
أن  بإيالتما قصفت مناطق مختلفة في البالد، فيفترض  إذاة أنه جانب حقيق إلىل، وذلك كالشوا

 تستوعب السكان من هذه المناطق. 
كما أن تصريحات الجهات األمنية بأن "القبة الحديدية" ستفقد قدرة اعتراضها في الجبهة الشمالية، وال 

حسب  الصواريخ من جانب "حزب هللا"، دفعت ضيف إطالقسيما بسبب الكمية الكبيرة من 
مكثفا للصواريخ وقذائف الهاون نحو بلدات غالف غزة سيمس بنسب  إطالقاالمنشورات ليفهم بان 
 نجاح "القبة الحديدية". 

ذلك، فان الخبر بأن ضيف حي هو زخم معنوي للمقاتلين في الميدان. والتقديرات هي ان  إلى إضافة
انه لم تجر بعد محاولة لحفر نفق . ومع ذلك فاألنفاقعامل في حفر  ألف"حماس" تشغل أكثر من 
. وهذه مهمة غير بسيطة على أراضيهابترميم البنى التحتية في  أساساخلف الحدود، وتنشغل 

، األنفاقتسببت ليس فقط بتدمير  اإلسرائيليفي الجيش  األنفاقفي ضوء حقيقة أن وحدات  اإلطالق
يجعل من الصعب على الحافرين ترميم الذي  األمربالتدمير الكامل للمسارات الميدانية،  أيضابل 

 البنى التحتية. 
حصل قائد لواء جفعاتي،  أحداها، وعلى األنفاققدرة تكنولوجية على مواجهة  اإلسرائيليللجيش 

العقيد عوفر فينتر، أول من أمس، على جائزة من وزارة الدفاع. فقد طلب قائد المنطقة الجنوبية 
 . لألنفاقحل  إيجاداللواء سامي ترجمان من فينتر 

المقاتلين ممن كان يفترض ان يخرجوا من عشرات  األفلقد أعد محمد ضيف لـ "الجرف الصامد" 
ليخلقوا صورة نصر باحتالل بلدات، قتل أبرياء، قتل مقاتلين في استحكامات، واختطاف  األنفاق

 15في قتل  نجحت المنظمة اإلخفاقاتجنود. وقد فشلت "حماس" في معظم المحاوالت. والى جانب 
 مقاتاًل واسر اثنين، هدار غولدن الراحل والراحل اورون شاؤول. 

"المخربين"، وهو يؤهل للمواجهة  ألولئكمن الخبرة المتدنية  أساسايفهم ضيف بان هذا الفشل ينبع 
 إلىلمحاولة الوصول  اإليرانيونالتالية وحدة مختارة، من بضع مئات من "مخربي حماس" يدربهم 

 ذاتها التي فشلوا فيها في "الجرف الصامد".  اإلنجازات
عادت  إذابذلك، ولكنها تقول في الغرف المغلقة انه  اإلسرائيليال تعترف المحافل العليا في الجيش 

السنتين القريبتين، فان "الجرف  –في مدى السنة  اإلسرائيليمواجهة مهمة مع الجيش  إلى"حماس" 
 الصامد" ستسجل كفشل. 
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هذا الهدف. والى جانب ذلك ال يزالون في الجيش  إلىمعناه نجاح ضيف، وهو يسعى  إسرائيلفشل 
يقدرون بان "حماس" تعيش حالة ردع. القطاع مدمر، وليس للمنظمة القدرة والتأييد من  اإلسرائيلي

 مواجهة طويلة في السنوات القريبة القادمة. إلىالشارع للعودة 
 "معاريف"

 1/5/5115، األيام، رام هللا
 
 :كاريكاتير 

 

 
 1/5/5115 رام هللا، األيام، 

 


