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 مصرلن تسمح بالعبث بأمن  حماس ن.. ويؤكد على أهنية يطالب بدور سعودي إلتمام المصالحة .0

إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب أن  :رفح ، من0/5/2105 ،عالمالمركز الفلسطيني لإلنشر 
السياسي لحركة حماس، دعا السعودية إلى تجديد مساعيها إلنهاء االنقسام الفلسطيني وتنفيذ 
 المصالحة الوطنية، ووضع استراتيجية للتصدي لسياسات االحتالل التي تستهدف المسجد األقصى.

تي ألقاها في أحد مساجد الحي السعودي برفح جنوب قطاع غزة وقال هنية، في خطبة الجمعة ال
 السعودية المصالحة الفلسطينية من قبل في مكة، ونرحب بتجدد مساعيها إلنهاء االنقسام"."أنجزت 

كما عبر عن أمله بقيام السعودية والعرب كافة بوضع خطة استراتيجية للتصدي لسياسات االحتالل 
 عن تقديره للموقف السعودي الداعم لغزة، الفتًا إلى أن أحد شواهد هذا وعبر التي تستهدف األقصى.
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فلسطين أعظم وتابع "هنا في  وحدة سكنية. 0561الدعم الحي السعودي في رفح الممول سعوديًا ويضم 
 أرض، وأعظم جهاد، وأعظم شعب، فنحن من الشام التي باركها هللا تعالى، ونحن الطائفة المنصورة".

، أن حركته تتبنى استراتيجية االنفتاح على كل الدول العربية واإلسالمية وأنها تتحرك في وأكد هنية
وقال  المربع المشترك معها، مشددًا على أنه لن يتم السماح ألي جهة بالعبث في األمن المصري.
وهو  هنية: "نتبنى سياسة االنفتاح على كل الدول العربية واإلسالمية ونتحرك في المربع المشترك،

 فلسطين والقدس والمقاومة والصمود والدعم".
وأضاف: "نحن ال نتحرج وال نتوانى من أن نستلم دعما ماليًا أو عسكريًا أو أمنيًا أو ماليًا من دولنا 

 22طالما أنه في وجهة فلسطين وغير مشروط"، الفتًا إلى أنه على مدار تاريخ هذه الحركة منذ 
وقال: "لسنا في جيب أحد،  مقاومتها وشعبها هو دعم غير مشروط".عامًا فإن "ما يصلها من دعم ل

لكننا نحافظ على عالقة جيدة مع الجميع"، داعيًا إلى المزيد من الدعم والعون لهذا الشعب وكسر 
طالق حركة اإلعمار ألصحاب المنازل المدمرة المشردين بمئات اآلالف.  الحصار عن غزة وا 

ح ألحد بالعبث باألمن المصري، وقال: "ليس لنا أي دور هناك وشدد هنية على أن حماس لن تسم
وأكد أن "كتائب القسام وكل قوى المقاومة بندقيتها موجهة نحو الوجهة الصحيحة  )في سيناء(".

المحتل الغاصب"، وقال: "لن نوجه بنادقنا، ولن نرسم سياساتنا، ولن نتخذ قرارات تمس أمن مصر 
وكشف عن نشر قوات إضافية من األمن الفلسطيني لضبط الحدود  ".واستقرارها أو أي دولة عربية

 مع مصر بهدف "عدم السماح ألي أحد باإلضرار بأمنا أو أمن مصر".
ولفت إلى أنه "ليس فقط األمن الوطني بل حتى كتائب القسام قدمت دعمًا لوجستيًا لألمن الوطني 

كل ذلك منطلق من التزاماتنا وفهمنا أن  كي تحفظ األمن وتضبط الحدود والواقع األمني المشترك،
وأشار إلى أن "هناك  صراعنا ليس مع أحد من أشقائنا بل مع المحتل الغاصب لفلسطين المباركة".

من يحرض من أبناء جلدتنا، العالم العربي لعدم تحقيق اإلعمار، ويحرض باستدعاء عاصفة حزم 
 إلى مواقف السلطة األخيرة.  ضد غزة ضد شعبهم وضد ربعهم هداهم هللا"، في إشارة

"األخوة في حكومة التوافق برام ، أن هنية قال إن 0/5/2105 ،الين أونفلسطين وأضاف موقع 
سيما قضيتي الموظفين واالنتخابات، ونحن  ،هللا ليسوا جادين بإنهاء ملفات قطاع غزة العالقة

 ".االلتزامتنا تبرهن هذا الياتنا وتناز ملتزمون بما وقعنا عليه إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة وتضح
يران للتدخل من أجل حماية مخيم اليرموك ورفع الظلم عنهم.و   دعا هنية السعودية ومصر ودول الخليج وا 

وبين هنية أن حكومة التوافق جاءت إلنجاز ثالث مهمات اإلعمار ورفع الحصار، توحدي المؤسسات 
 وأكد أن الحكومة لم تنجز أيًا من مهامها السابقة تخابات.الفلسطينية في غزة والضفة، والتحضير لالن
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وقال: "اإلعمار ما زال معطاًل ولكن بفضل هللا ثم بفضل قطر وبعض الدول أنجز القليل منه، 
 واالنتخابات في طي النسيان، وتوحيد المؤسسات واالعتراف بالموظفين لم يحدث منه شيء".

 
 لولي العهد بتعيينه ولياً  هنئاً يهاتف األمير محمد بن سلمان م عباس .2

أجرى الرئيس محمود عباس، مساء أمس اتصاال هاتفيا مع األمير محمد بن سلمان بن عبد  :رام هللا
وتمنى الرئيس خالل  العزيز، هنأه فيه بتعيينه وليا لولي العهد في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وفيق في مهامه، كما ابلغه نقل تحياته لخادم الحرمين االتصال لألمير محمد بن سلمان، النجاح والت
 الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشاد الرئيس بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لحقوق شعبنا في الحرية واالستقالل، واقامة 
 الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 2/5/2105الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 خارج منظمة التحرير خيانة وال مصالحة مع برنامج دويلة غزة "إسرائيل"ي مفاوضات مع أالهباش:  .3
قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية واإلسالمية ان أية مفاوضات  :رام هللا

لمخّول في الحديث منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد والمفوض وا إطارأو دردشات خارج 
وقال الهباش خالل خطبة الجمعة اليوم، أن  بالشأن الفلسطيني العام يدخل في دائرة الخيانة والعمالة.

أي فصيل وأي شخص تحت أي مسمى يجري اتصاالت مع االحتالل يضع نفسه في دائرة العمالة 
ومن يخون يجب أن  والخيانة وأضاف: ال مصالحة في ظل الخيانة وفي ظل الحديث عن دويلة غزة

 .يقطع رأسه وال مكان له في السياق الوطني وال الثقافة الوطنية وال المعايير الدينية أيضاً 
وشرح الهباش: نحن االن أمام برنامجين، برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامج الحلول المؤقتة 

 الوطني. ودويلة غزة الذي يستثني القدس، مشيرا أن الشعب سيختار البرنامج
 2/5/2105وكالة سما اإلخبارية، 

 
 المالكي يبحث في نيوزلندا دعم الحراك الفلسطيني إلنهاء االحتالل .4

أمس، لقاءات رسمية في نيوزلندًا  ،رياض المالكي الفلسطينية رام هللا: بدأ وزير الشؤون الخارجية
فل الدولية، في سياق التنسيق لحشد الدعم الدولي للحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في المحا

والتشاور الهادف الستصدار قرار أممي إلنهاء االحتالل، وتعزيز وتطوير العالقات الثنائية بين 
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وقالت "الخارجية"، في بيان صحافي، أمس، إن المالكي استهل زيارته الرسمية  فلسطين ونيوزلندا.
 بلقاء مع نظيره النيوزلندي موراي ماكيلي.

 2/5/2105هللا، األيام، رام 
 
 "2اتفاق مكة "الزهار: هناك حراك حقيقي لتفعيل ملف المصالحة.. وندعو السعودية لصياغة  .5

حماس، أن حركته تدعم تنفيذ  عضو المكتب السياسي لحركة ،أكّد محمود الزهار :وكاالتال
يعّزز ترحيب حركته بموقف المملكة السعودية وأي موقف عربي  المصالحة الفلسطينية، مجدداً 

ودعا الزهار في حديث لقناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة،  تطبيق كل بنود المصالحة الفلسطينية.
"، شريطة تشكيل 2، والعمل على صياغة اتفاق "مكة السعودية لجمع حركتي حماس وفتح مجدداً 

 لجنة عربية لتطبيق تنفيذ بنود االتفاق وتحميل الطرف المعطل له المسؤولية عن ذلك.
لفت إلى أن حركة فتح هي التي بدأت باالنقالب على اتفاقات المصالحة، وسعت في تخريب و 

وبّين الزهار  وتشويه عالقة حماس مع السعودية، عندما زعمت أنها من بدأت بتخريب المصالحة.
قليمي حقيقي من أجل تفعيل ملف المصالحة، معرباً  عن قلقه من إفشالها بفعل  وجود حراك دولي وا 

 السلطة الرافض لهذه العملية بفعل الضغط اإلسرائيلي عليها.موقف 
وانتقد الزهار موقف السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس من حصار غزة، وانقالبها على اتفاق 

وقال إن "السلطة قد جزأت اتفاق القاهرة، وانقلبت  االنتخابات. إجراءالقاهرة، فضاًل عن تخوفها من 
بات الطالبية في الضفة، رغم أن ملف االنتخابات من ضمن االتفاق، في وقت على االنتخا فعلياً 

 تتنكر فيه السلطة في تعطيل ملف االنتخابات".
 إلى إياها للوصول فوراً  وأكّد أن حكومة التوافق ال زالت معطلة لدورها، بذريعة تسليم المعابر، داعياً 

 وزارة الداخلية من أجل تسهيل المهام.حرس الرئاسة والتواصل مع  إدخالتسلمها والعمل على 
، وحكومته األزماتوأضاف "الحمد هللا رفض التعاطي مع كل المقترحات التي قدمت لحل هذه 

 مصرة على تجويع الناس وال ترغب برفع الحصار، وتتلكأ في القيام بمهامها".
الموظفين المستنكفين  وأشار الزهار إلى موقف األوروبيون المنزعج من خطوة السلطة القيام بتسجيل

السلطة بتعطيل ملف المصالحة ورفض  الموظفين القائمين على عملهم"، متهماً  أزمةفقط، وعدم حل 
 التعاطي مع نتائج العملية االنتخابية.

وفي سياق متصل، توعد القيادي بحماس بضرب الصاع صاعين حال فكر االحتالل خرق التهدئة 
عام الماضي والذي ال زال االحتالل يعترف بقسوته في وسائل مع المقاومة، على غرار ما جرى ال

 العبرية. إعالمه
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وفيما يتعلق بملف االنتخابات اتهم الزهار السلطة بتعطيل هذا الملف خشية هزيمتها وفوز حماس 
حركته بشأن  ، اعتبر ادعاءات السلطة ضدً "إسرائيل"وبشأن مزاعم مفاوضات حماس مع  بها.

وفند الزهار مزاعم السلطة بشأن الفصل الجغرافي والسياسي بين الضفة  فشلها.التفاوض، دليل على 
وجدد  وغزة، وقال إن هذه ادعاءات مغرضة غير صحيحة "السلطة تروجها عبر أكاذيب مفضوحة".

رفض حركته ألي تنسيق مع االحتالل الذي وصفه بـ"المدنس"، مؤكًدا أن حركته ستعمل بكل 
وجود مطالب  اً نوتطرق الزهار إلى عالقة حركته مع مصر، مبي لملف.هذا ا إنهاءالوسائل على 

 مر معمول به"، نافياً أمصرية لحركة حماس تتعلق بضبط األخيرة للحدود والخطاب اإلعالمي "وهو 
 أن تكون حركته متورطة في أي أحداث بالقاهرة.

في لعبة محاور ولم  ، قال "هي عالقة مفتوحة وحماس لم تدخلإيرانأما على صعيد العالقة مع 
إلى أن  لزامنا بموضوع المحاور"، مشيراً إ أوتعادي أحد، طالما أن الدول تعطينا مساعدة دون شروط 

 جاءت لرفض الحركة التعامل مع طرف على حساب آخر. ةالخالف مع سوري
 وبشأن موقف حركته في أحداث اليمن، جدد تأكيده بأنها "مع الشرعية وترفض أي تدخل غير عربي

 اليمن".  بشأن
 0/5/2105 ،وكالة سما اإلخبارية

 
 حماس تتهم السلطة باقتحام منزل نائب وتنفيذ اعتقاالت .6

اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية باقتحام منزل : عوض الرجوب -الخليل 
ت بحق طلبة ، وبتنفيذ حملة اعتقاال31/4 أحد نوابها المعتقلين قبيل اإلفراج عنه يوم الخميس

 الجامعات من أنصار جناحها الطالبي "الكتلة اإلسالمية".
من جهة ثانية قالت حماس في بيان لها إن السلطة تواصل االعتقاالت في الضفة المحتلة، وخاصة 
في صفوف أبناء "الكتلة اإلسالمية" بعد فوزهم في انتخابات جامعة بيرزيت وجامعة بوليتكنيك 

واعتبرت أن االعتقاالت تأتي "في سياق سياسة التنسيق األمني مع  سبوعين.الخليل، قبل أقل من أ
صرار قيادة فتح على شطب مشروع المقاومة، ومحاولتها التفرد في الساحة الفلسطينية".  العدو، وا 

، بينما بلغ عدد عنصراً  25أبريل  /ووفق معطيات الحركة فإن حملة االعتقاالت طالت خالل نيسان
 طالبًا منهم رهن االعتقال. 03، ما زال معتقالً  02لين بعد انتخابات جامعة بيرزيت الطلبة المعتق

وحملت الحركة الرئيس عباس المسؤولية المباشرة عن حملة االعتقاالت، داعية إياه إلى وقفها 
ال فإنه يتحمل المسئولية عن كل التداعيات المترتبة على ذلك".  واإلفراج عن المعتقلين، "وا 

 0/5/2105 ،نت، الدوحةالجزيرة 
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 امن السلطة حملة اعتقاالت واسعة بحق كوادر وأنصار الجهاد في الضفة أجهزة رام هللا: .7

شنت األجهزة األمنية في الضفة الغربية حملة اعتقاالت واسعة بحق كوادر وأنصار حركة  :رام هللا
لعدد آخر منهم، في الجهاد اإلسالمي في فلسطين بينهم أسرى محررون، فيما وجهت استدعاءات 

أن االعتقاالت اإلسالمي وأفادت مصادر في حركة الجهاد  محافظات الضفة الغربية المحتلة.
واالستدعاءات تركزت في محافظات الخليل ورام هللا وطولكرم وجنين. وأنه عرف من بين المعتقلين 

ون االحتالل خمسة األسير المحرر أحمد أبو عادي من كفر نعمة بمحافظة رام هللا وأمضى في سج
 سنوات إضافة إلى األسير المحرر مراد فشافشة من قرية جبع قضاء جنين المعتقل لدى الوقائي.

 0/5/2105 ،وكالة سما اإلخبارية
 
 من أنصارنا بالضفة خمسةحماس: أمن السلطة يعتقل  .8

هداف عناصــر اّتهمــت حركــة حمــاس، أجهــزة األمــن التابعــة للســلطة الفلســطينية بمواصــلة اســت :رام هللا
 5الحركـة فــي الضــفة الغربيــة المحتلـة مــن خــالل االعتقــاالت واالسـتدعاءات السياســية، حيــث اعتقلــت 

 منهم، فيما استدعت مواطنًا آخر للتحقيق.
 0/5/2105قدس برس، 

 
 "الشعبية" تدعو لتعزيز صمود العامل الفلسطيني .9

العتبار لقضية العمال، ووضع خطة دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى ضرورة إعادة ا :غزة
فلسطينية وطنية عاجلة من أجل نيل حقوقه كاملة، وتعزيز صموده، بما فيها وضع سياسات 

وطالبت  اقتصادية واجتماعية تنصف العمال والفقراء وتساهم في الحد من انتشار الفقراء والبطالة.
إلى اإلسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة  "الشعبية" في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لعيد العمال،

وتنفيذ آليات إنهاء االنقسام وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة عملها لتقوم بواجبها كعامل إيجابي 
وشددت على ضرورة تراجع  في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم العمال والفقراء.

زيادة أعباء المواطنين خاصة العمال، وا عادة الجهات المسئولة عن كل القوانين التي تعمل على 
 النظر في االتفاقيات الموقعة مع الكيان وخاصة )االتفاقية االقتصادية( وفي مقدمتها اتفاقية باريس.

 0/5/2105 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 نتنياهو يتنازل عن قوانينه للعبور بالحكومة الجديدة .01
س الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استكمال حكومته يسارع رئي: برهوم جرايسي -الناصرة 

الجديدة، قبل انتهاء المدة المحددة األربعاء المقبل، وقد يضطر نتنياهو الستغالل كل االيام الباقية، 
وحسب الخطوط العريضة لالتفاقيات التي تم التوقيع  لإلعالن عن "نجاحه" في تشكيل الحكومة.

حتى اآلن، فإن نتنياهو سينقض الكثير من القرارات االقتصادية التي اتخذها  عليها باألحرف األولى
في الحكومة الحالية، إضافة إلى إفراغ قوانين من مضمونها. ومن فوق كل هذا، تشهد حكومته 

 إجماعا في إدارة الظهر لحل الصراع، وخوض مفاوضات جدية مع الجانب الفلسطيني.
مع الشريك األكبر في الحكومة، حزب "كلنا" بزعامة المنشق عن  وحتى أمس، أنجر نتنياهو اتفاقا

حزب "الليكود" موشيه كحلون. واتفاقا آخر مع كتلة "يهدوت هتوراة" للمتدينين الغربيين المتشددين. 
وحسب التقارير، فإن االتفاق مع حركة "شاس" لليهود المتزمتين الشرقيين، بات شبه ناجز، وقد يتم 

ء اليوم السبت، أو صباح غد األحد. وبقي على نتنياهو إنجاز االتفاق مع حزب التوقيع عليه مسا
 "المستوطنين، "البيت اليهودي"، وحزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيجدور ليبرمان.

وفي حال لم يتم أي تغيير في توزيع الحقائب الظاهرة حتى أمس، فإن ليبرمان قد يستمر في منصبه 
ن يتسلم زعيم حزب المستوطنين نفتالي بينيت، حقيبة التعليم، رغم أنه كان وزيرا للخارجية، على أ

تواقا ليتسلم الخارجية. أما موشيه كحلون، زعيم حزب "كلنا" فسيتولى حقيبة المالية. في حين سيتولى 
آرييه درعي، زعيم حزب "شاس" حقيبة االقتصاد الموسعة. وخالفا للحكومتين السابقتين، فإن حزب 

د" سيتولى حقائب كبيرة، أكثر من ذي قبل، إذ سيواصل موشيه يعلون تولي وزارة الحرب، كما "الليكو 
ستكون في عهدة "الليكود" حقائب "الداخلية" و"األمن الداخلي" المسؤولة عن جهاز الشرطة، ووزارتي 

 االتصاالت والمواصالت وغيرها.
 2/5/2105الغد، عمان، 

 
 واسعة بغور األردن الجيش اإلسرائيلي يستعد لمناورات .00

يستعد الجيش اإلسرائيلي إلجراء مناورات موسعة في غور نهر األردن، لم يعلن عنها من قبل، حيث 
وشوهدت قطع هندسية  دفع بأعداد كبيرة من الدبابات وقطع المدفعية وناقالت الجند إلى المنطقة.

أن الجيش اإلسرائيلي أقام غرف تنقل إلى موقع المناورات على جسور متحركة، وأفاد مراسل الجزيرة 
 عمليات ميدانية لإلشراف على سير المناورات التي لم تعلن مسبقا أو يكشف عن الهدف منها.
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من الضفة الغربية، وتتباين مواقف النخب العسكرية اإلسرائيلية  %22وتشكل منطقة غور األردن 
 من موقف حكومة بنيامين نتنياهو الرافض لالنسحاب منها.

 2/5/2105، الدوحة، ةالجزير 
 
 : الجيش اإلسرائيلي يتدرب على اجتياح غزة مجدداً "تايمز أوف إسرائيل" .02

كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن بدء جيش االحتالل اإلسرائيلي بسلسلة تدريبات : الناصرة
هة عسكرية مكثفة تحاكي سيناريو االستيالء على القطاع الساحلي الفلسطيني بأكمله في أي مواج

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في عددها  مستقبلية مع حركة حماس في قطاع غزة.
، أن هذه التدريبات جاءت بعد تشّكل قناعة لدى قيادة الجيش اإلسرائيلي 0/5الصادر يوم الجمعة 

مفادها بأن "حركة حماس ستستمر بحكم غزة في ظل انعدام إمكانية واقعية لحصول السلطة 
ة على الحكم في القطاع، وأن انطالق جولة جديدة من القتال بين إسرائيل وغزة باتت الفلسطيني

وأشارت إلى أن حماس أرادت مفاجئة الجانب اإلسرائيلي في بداية  مسالة وقت فقط"، وفق قولها.
الحرب األخيرة صيف العام الماضي عن طريق التخطيط لتنفيذ هجوم ضخم على مستوطنة إسرائيلية 

 ن معبر كرم أبو سالم عبر نفق عابر للحدود.بالقرب م
وذكرت أن حماس عادت إلى حفر األنفاق بكامل قوتها، موظفة أكثر من ألف شخص لعمليات 
الحفر يعملون بنظام المناوبة على مدار األيام، الفتة إلى أن المواد المستخدمة في بناء األنفاق 

 ، باإلضافة إلى الخشب والبالستيك.تتضمن اإلسمنت الذي يتم توفيره من السوق السوداء
وبحسب الصحيفة، فإن الحركة تقوم بتدريب وحداتها البحرية والبرية الخاصة، المعروفة باسم النخبة، 

 وتطور طائرات بدون طيار وصواريخ بعيدة المدى جديدة بتمويل "إيراني"، على حد قولها.
مية في شبه جزيرة سيناء لتنفيذ هجمات أما في الجبهة المصرية، فتسهم حماس بـ"تدريب قوات هجو 

ضد أهداف إسرائيلية، في الوقت الذي تقوم فيه بتوفير األسلحة والمساعدات الطبية لعمالء "تنظيم 
الدولة اإلسالمية" في سيناء، وتحافظ على وقف إطالق النار مع الجيش اإلسرائيلي، وتمنع إطالق 

 "، على حد زعم الصحيفة.الصواريخ من غزة بواسطة نشر قوات على الحدود
 0/5/2105قدس برس، 

 
 من تربية المواشي 48تسعى لحرمان عرب  "إسرائيل"أبو عرار:  .03

كشف النائب العربي في البرلمان اإلسرائيلي "الكنيست" طلب أبو عرار، عن سابقة غير : الناصرة
ي حكومة االحتالل بفرض معهودة، حيث قامت وحدة انفاذ القانون والتحقيقات التابعة لوزارة الزراعة ف
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غرامات وصلت الى عشرات االف الشواكل على مربي مواشي من منطقة الفرعة على غير وجه 
في بيان صحفي تلقت قدس برس نسخة عنه  ،بو عرارأوقال  حق، بحجة نقل مواشي بدون تصريح.

عد مواشي عند : "إن مفتش وزارة الزراعة وصل لمنطقة الفرعة برفقة شرطي، وبدأ ب0/5يوم الجمعة 
ثالثة اشخاص منهم امرأة مسنة، وبحجة أن العدد غير مطابق لتعداد سابق حرر المفتش غرامات 

دوالر( 2111ألف شيكل ) 22مالية على األشخاص الثالثة بمن فيهم المسنة وتراوحت الغرامات بين 
 دوالر(، بحجة نقل مواشي بدون تصريح. 0111ألف شيكل ) 31الى 

 0/5/2105قدس برس، 
 
 ليبرمان يطالب بطرد فريق عربي من الدوري اإلسرائيلي .04

وجه وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، انتقادات حادة لفريق رياضي فلسطيني : الناصرة
على خلفية قيامه بشكر قيادة دولة قطر والنائب السابق في البرلمان اإلسرائيلي "الكنيست" عزمي 

وطالب ليبرمان "اتحاد كرة القدم اإلسرائيلي" بطرد فريق "إخاء  لفريق.بشارة، لدعمهما المادي ل
الناصرة" العربي من الدوري اإلسرائيلي، وحرمانه من التنافس في مبارياته على لقب البطولة، على 
اعتبار أن "هذا الفريق ليس جديرًا بأن يمّثل الدولة العبرية في أي محفل رياضي وال حتى في 

 دولة"، على حد تعبيره.مباريات كأس ال
 0/5/2105قدس برس، 

 
 من خسارة كاميرون باالنتخابات العامة البريطانية يةإسرائيل: مخاوف هآرتس"" .05

يتخوف دبلوماسيون ونشطاء سياسيون إسرائيليون في بريطانيا من خسارة رئيس الوزراء : بالل ضاهر
ري األسبوع المقبل، معتبرين أنه "لم يكن البريطاني، ديفيد كاميرون، في االنتخابات العامة التي ستج

وقالت صحيفة "هآرتس"، يوم الجمعة، إن ما يميز  هناك رئيس وزراء مؤيد إلسرائيل إلى هذه الدرجة".
كاميرون عن أسالفه هو شكل تحويله لتأييده إلسرائيل إلى "سياسة مثابرة، يتم التعبير عنها من خالل 

ون، اللذان تعهدا بتغيير التشريعات التي تسمح بإصدار أوامر اعتقال حقيقة أنه خالفا لسلفيه، بلير وبرا
 ضد إسرائيليين مشتبهين بارتكاب جرائم حرب، فإن كاميرون مرر التعديل في البرلمان".

كذلك فإن كاميرون بذل مجهودا أكبر من أي زعيم دولة أخرى من أجل دفع عقوبات اقتصادية ضد 
طالب رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو. ووفقا لدبلوماسيين إيران، بما يتالءم مع سياسة وم

إسرائيليين فإن كاميرون عمل في هذا االتجاه أكثر من الرئيس األميركي، باراك أوباما، مستغال كون 
 لندن أحد أكبر المراكز المالية العالمية.
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وانية على قطاع غزة في وعبر كاميرون عن تأييده البالغ إلسرائيل عندما صرح خالل الحرب العد
الصيف الماضي، وفي أعقاب الجرائم الهائلة التي نفذتها آلة الحرب والدمار اإلسرائيلية، أن "إسرائيل 
تحاول الدفاع عن نفسها من الهجمات ضدها والتي ال تفرق بين المدنيين ووقف المهاجمين في 

 تي تتعرض لها".الوقت نفسه، وهي تفعل ذلك بطريقة مختلفة جدا عن الهجمات ال
وفي المقابل ُيتهم كاميرون في بريطانيا بأن تأييده الشديد إلسرائيل نابع من التبرعات التي يقدمها أثرياء 
يهود بريطانيون لحزب المحافظين الذي يتزعمه، كما أن العديد من السياسيين والدبلوماسيين البريطانيين 

 مشابه جدا لنظرة نتنياهو لهذه المنطقة".يرون أن "كاميرون ينظر إلى الشرق األوسط بشكل 
 2/5/2105، 18عرب 

 
 : شعور بالتمييز العنصري والنبذ واإلهمال"إسرائيل"صرخة اليهود األثيوبيين في تقرير:  .06

جرت قبالة  "إسرائيل"تحولت تظاهرة لنحو ألفين من اليهود األثيوبيين في : أسعد تلحمي –الناصرة 
انياهو في القدس المحتلة مساء أول من أمس، إلى مواجهات عنيفة دار رئيس الحكومة بنيامين نت

بين المتظاهرين وأفراد الشرطة أوقعت إصابات، لكنها كشفت حجم التمييز العنصري الذي يعانيه 
ات القرن الماضي، على يأواخر ثمانين "إسرائيل"يهود أثيوبيا الذين استُقدموا في حملة تهريب إلى 

 تماعياتهم ونمط حياتهم.خلفية لون بشرتهم واج
لكن تظاهرة أول من أمس كانت أول احتجاج بهذا الحجم اعتبرته وسائل إعالم عبرية "تنفيس احتقان 

 وتعبيرًا صارخًا عن اإلهمال والشعور بالمالحقة من سائر أبناء ديانتهم".
يه شرطي وجاءت التظاهرة على خلفية نشر شريط فيديو في شبكات التواصل االجتماعي يشاَهد ف

يتحرش بجندي أسمر اللون )أثيوبي( ويضربه بوحشية، ثم يعتقله من دون مبرر، ليتنادى الشباب 
لتظاهرة احتجاجية في القدس نددوا خاللها بـ"البطش البوليسي اليومي بالشباب األثيوبيين"، ورفعوا 

يجدون أماكن عمل".  الفتات تقول: "كفى للعنف والعنصرية"، و"أوالدنا يخدمون في الجيش، لكنهم ال
وطالبوا قادة الشرطة والمستوى السياسي بوقف تنكيل الشرطة، وأغلقوا طريقًا رئيسًا، لتقتحم الشرطة 
بمئات أفرادها وخّيالتها صفوفهم وترشقهم بأسلحة تفريق التظاهرات، ثم تنهال عليهم بالضرب 

 02ن برشقهم بالحجارة، فأصيب بالهراوات وبإطالق الغاز المسيل للدموع، فرّد عليهم المتظاهرو 
 متظاهرًا وثالثة من عناصر الشرطة.

سارع رئيس الحكومة إلى التنديد بضرب الشرطي للجندي األثيوبي، متوعدًا بمحاكمته، وهو ما لم و 
يحصل ذات مرة مع أفراد شرطة قتلوا متظاهرين عربًا، إذ قامت "وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة" 

 بتبرئة ساحة القتلة.
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ووصفت نائب رئيس بلدية تل أبيب مهارتا باروخ، وهي من أصول أثيوبية، ما يعانيه اليهود 
األثيوبيون المعروفون بـ"الفالشا" بـ"اإلذالل والتحقير والشعور بالعجز في مواجهة بطش الشرطة غير 

 المبرر في معظم األحوال".
خير "حاالت كثيرة من العنف غير وكتبت في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنها صادفت في العام األ

القانوني والمذل من جانب أفراد الشرطة ضد أبناء الطائفة األثيوبية... وأنا شخصيًا شعرت بهذه 
المهانة وبالخوف وبالعجز الذي يشعره الشباب من أبناء الطائفة في مواجهة العنف غير المبرر 

حملها سائر اإلسرائيليين عن أبناء الطائفة للشرطي". وعزت هذا السلوك إلى "اآلراء المسبقة التي ي
 األثيوبية في موازاة شعور الشرطي بحقه في ممارسة القوة المفرطة ضدهم".

ورغم مرور نحو ثالثة عقود على تهريب "الفالشا" إلى إسرائيل، إال أنه باستثناء حاالت قليلة سجل 
يين، فإن الغالبية ما زالت في أسفل السلم فيها عدد من أبنائهم نجاحًا في االنخراط مع سائر اإلسرائيل

من النساء يعمل  %01االقتصادي، ونسبة كبيرة من الشباب تعمل في الحراسة، ونحو  –االجتماعي
في النظافة. وعليه ال يزال اإلسرائيليون ينظرون إلى المهاجرين األثيوبيين نظرة فوقية بداعي أنهم لم 

 نمط حياتهم على خلفية أرقام تؤكد أن نسبة الجريمة في يتأقلموا معهم وال تعجبهم مالبسهم وال
أوساط الشباب األثيوبيين تعتبر األعلى. وسبق أن أكدت استطالعات للرأي أن غالبية اإلسرائيليين 
ترفض أن يكون جيرانهم من األثيوبيين، كما أن بعض المدارس لم يتردد في فصل الطالب 

ن اآلخر". ويذكر اإلسرائيليون حادثة رفض مؤسسة تابعة لوزارة األثيوبيين عن سائر أترابهم من "اللو 
 الصحة قبول تبرع بالدم من سيدة أثيوبية نائب في الكنيست.

ويقارن أبناء "الفالشا" أوضاعهم بأوضاع المهاجرين من دول االتحاد السوفياتي السابق الذين 
إلحباط واالغتراب. وحدث أن تم منع انخرطوا في حياة الدولة فيما هم بغالبيتهم يشعرون بالنبذ وا

شبان أثيوبيين من دخول متنزهات عامة أو مجمعات تجارية كبيرة بسبب لون بشرتهم، حتى باتت 
"المحطة المركزية القديمة للباصات" المهجورة جنوب تل أبيب "مكان الترفيه األبرز" برفقة العمال 

د أن شرطيًا يجرؤ على إجراء تفتيش على ويقول أحدهم: "ال أعتق األجانب حيث تنتشر الجريمة.
 جسم أي من المهاجرين الروس... إنهم أقوياء والشرطة تستقوي على الضعيف فقط".

وكتب ضابط احتياط في الجيش اإلسرائيلي من أصول أثيوبية، أنه قدم للدولة المطلوب منه وأكثر، 
ليست لي... لقد تخلت عني وخدم في الجيش تسع سنوات، "لكنني ما زلت أشعر أن هذه الدولة 

وتواصل التنكيل بي... التعامل معي مختلف وليس لطيفًا". واستذكر تنكيل الشرطة به وبزمالئه 
عندما كانوا صبيًة، "دائمًا أوقَفنا أفراد الشرطة لمجرد أننا سمر وأجروا تفتيشًا على أجسادنا بشكل 
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وك لقي الضرب المبرح... هذه الظاهرة مهين وغير قانوني، وكل من حاول االستفسار عن هذا السل
 تتواصل حتى اليوم".

ورأى المعلق في "هآرتس" أور كشتي أن ظاهرة التنكيل باألثيوبيين معروفة منذ زمن طويل، وتم 
النشر عن حاالت اعتداء كثيرة عليهم، "لكن أحدًا من المسؤولين ال يحرك ساكنًا... وحسنًا أن 

 المعاناة المتواصلة".الصرخة ُأطلقت بعد ربع قرن من 
 2/5/2105الحياة، لندن، 

 
 وقذائف هاون تزامنًا مع استمرار الحصار استهداف "اليرموك" بتسعة براميل متفجرة وثالثة صواريخ .07

 لجيش تابعة حربية األناضول، أن طائرة عن ، من دمشق2/5/2105القدس العربي، لندن، ذكرت 
 العاصمة جنوبي الفلسطينيين، لالجئين اليرموك مخيم على متفجرة براميل تسعة السوري ألقت النظام
 .طويلة فترة منذ األسد نظام قوات حصار تحت يقع الذي دمشق، السورية
كما  متفجرة، براميل 0 ألقت حربية طائرة أن عبيدة، أبو مصطفى المخيم في اإلعالمي الناشط وأفاد

 .كبيرة مادية خسائر وقوع إلى أدى مما وصواريخ، هاون بقنابل المخيم النظام جيش قوات قصفت
 قصف اعتادت النظام قوات أن الفتا األرواح، في خسائر إلى يؤد   لم الهجوم أن عبيدة أبو وأضاف
 في اإلنسانية األوضاع أن اإلعالمي، الناشط وأشار .الليل ساعات في والقنابل بالصواريخ المخيم
 في المعارضة الجماعات بعض بين الجارية الفاتالخ أن مشيرا يوم، بعد يوما سوء تزداد المخيم
 وتحاصر .كافية غير المخيم تصل التي المساعدات وأن سوء، األحوال ازدياد في تتسبب المخيم،
 .سنوات 3 نحو منذ فلسطيني ألف 02 من أكثر يقطنه الذي اليرموك مخيم السوري النظام قوات

 القصف الجمعة مساء نه تواصلمطلعة ا مصادر ، من2/5/2105، 18عرب وأضاف موقع 
وعلم موقع  .دمشق السورية العاصمة قرب الفلسطينيين لالجئين اليرموك مخيم في القذائف وسقوط
 بشظايا بإصابته متأثراً  الجمعة مساء استشهد سعيد ماجد إبراهيم الشاب أن المصادر من 42 عرب
 مساء تساقطت هاون قذائف إن مالمخي داخل مصادر وقالت .المخيم في سقطت التي القذائف إحدى
 لقصف تعرض المخيم إن أخرى مصادر قالت فيما اليرموك، مخيم في متفرقة مناطق عدة على

 .اليوم مساء أرض-أرض صواريخ بثالث
 
 بسورية فلسطينيين الجئين أربعة استشهاد العمل": مجموعة" .08

 في استشهدوا فلسطينيين الجئين أربعة إن سوريا فلسطينيي أجل من العمل مجموعة دمشق: قالت
 .وامرأة طفل بينهم سوريا،
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 من عامًا،( 22) خالد رغد الالجئة: هم الشهداء أن السبت، صحفي بيان في العمل مجموعة وذكرت
 من ألكثر دام اعتقال بعد وذلك السوري، النظام سجون في التعذيب تحت قضت دوما، مدينة سكان
 وذلك ناري بطلق مقتوالً  عليه عثر الذي عامًا،( 03) رحيد أحمد حيدر الطفل أن وأضافت .عامين

 مجهولة مسلحة جماعة قبل من الجديدة حلب في منزله أمام من األسبوع حوالي منذ اختطف أن بعد
 بجراح متأثراً  قضى اليرموك مخيم? أبناء من محمد ماجد إبراهيم الالجئ أن إلى وأشارت .الهوية
 .أمس مساء اليرموك استهدف يالذ العنيف القصف إثر بها أصيب

 القصف جراء بجراحه متأثراً  قضى حندرات، مخيم أبناء من حمود، نمر محمد الالجئ استشهد كما
 .حلب في العامة الحديقة استهدف الذي
 قضى الذي ،"جمال أبو" وُيدعى مقاتليها أحد ،"المقدس بيت أكناف" كتائب نعت السياق، ذات وفي
 بين أسبوع، قبل فلسطين دوار محور على دارت التي المعارك في بها أصيب التي بجراحه متأثراً 

 النصرة وجبهة ،"داعش" وتنظيم جهة، من السورية للمعارضة التابعة المسلحة والمجموعات األكناف
 .أخرى جهة من

2/5/2105وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 نيسان/ أبريل خالل المسجد األقصى اقتحموا مستوطناً  1326تقرير:  .09

 يرصد شهرياً  تقريراً  الجمعة، اإلعالمية الشبابية نيوز" "همة مجموعة المحتلة: أصدرت القدس
بعاد واعتداءات اعتقاالت من 2105 أبريل/ نيسان لشهر األقصى المسجد في االحتالل انتهاكات  وا 

 بيان في قصىاأل المسجد في الناشطة اإلعالمية المجموعة ورصدت .والشرطة المستوطنين من
 01: )األقصى المسجد من اعتقال حالة 20: "منه نسخة" لإلعالم الفلسطيني المركز" وصل صحفي
 عن إبعاد أوامر معظمهم سّلمَ  أن بعد جميعاً  سراحهم أطلق وقد ،(اثنان وقاصران سيدة، 00 رجال،
 ".أشهر 6و أيام 01 بين ما تتراوح متفاوتة لفترات األقصى المسجد
 34 بلغ الماضي الشهر األقصى المسجد عن المبعدين عدد أنّ : "بيانها في نيوز" "همة وكشفت
 اقتحموا مستوطًنا 0326 أنّ  إلى المجموعة المحتل. وأشارت والداخل القدس من ومواطنة مواطناً 
 الفصح عيد فترة وخالل مخابرات، عنصر 22 إلى باإلضافة الماضي الشهر األقصى المسجد
 وعلى األقصى داخل والمرابطات للمرابطين واستفزازهم اقتحاماتهم من طنونالمستو  كثف اليهودي
 .األبواب



 
 

 
 

 

           06ص                                     3565 العدد:    2/5/2105 الجمعة التاريخ:

 محاولة في األقصى، عن المبعدات النساء من بالقرب السلسلة باب أمام تلمودية شعائر أداء وتعمدوا
 الطو  االقتحامات حيث من األكثر اليوم 0/4 الموافق الخميس يوم اعتُب ر بينما الستفزازهم، واضحة
 .اليوم مدار على مستوطناً  021 إلى المقتحمين عدد وصل حيث الشهر،

0/5/2105لإلعالم،  الفلسطيني المركز  
 
 قراقع يدعو لتحّرك دولي ينهي "مآسي األسرى الكارثية" .21

قال رئيس "هيئة شؤون األسرى والمحررين"، عيسى قراقع، إن استمرار ما وصفه بـ"الوضع : رام هللا
آالف أسير فلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي،  6ثي" الذي يعانيه أكثر من المأساوي والكار 

وتواصل االنتهاكات الخطيرة بحقهم بما يخالف قرارات المجتمع الدولي ومؤسساته، يحتاج إلى "تدخل 
 فوري وجاد ومسؤول لوضع حد لهذا الحقد اإلسرائيلي"، حسب تعبيره.

وأضاف في بيان تلقته "قدس برس"، أن المتغيرات في الحالة العامة لألسرى تجعلنا نعيش في قلق 
أسير مريض يتعرضون لسياسة إهمال طبي  0211دائم، حيث أن عدد األسرى المرضى ارتفع إلى 

جراءات لم يسبق لها مثيل.  متصاعدة وتنتشر في أجسادهم أمراض خطيرة ويواجهون عقوبات وا 
0/5/2105، قدس برس  

 
 الفلسطينيون يحيون يوم العمال خالل مسيرات الضفة األسبوعية .20

 عيد أحيت الضفة في مسيرات أمس االحتالل قوات قمعت موسى، الوكاالت، نائل – محافظات
 بعضهم المواطنين من عدد إصابة إلى أدى ما االحتالل ورحيل بالحرية وطالبت العالمي العمال

لسطينيون األول من أيار خالل مشاركتهم في المسيرات األسبوعية في وأحيا الف .الحي بالرصاص
الضفة تخللها مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلية ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف 
المتظاهرين بسبب استخدام االحتالل للرصاص المطاطي والحي باإلضافة إلى إلقاء قنابل الغاز 

 المسيلة للدموع. 
 تجمع نظمه الذي التطوعي النشاط في المشاركين على أمس االحتالل وجنود طنونمستو  واعتدى
 العون تقديم إلى الفعالية وهدفت. العالمي العمال يوم لمناسبة الخليل؛ في االستيطان ضد شباب
 كريات" مستوطنة مستوطني من مستمرة العتداءات تتعرض التي أرضها حصاد في الجعبري لعائلة
 .يلالخل شرق" أربع

2/5/2105الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 نيسان/ أبريل خالل أسيراً  375و شهداء سبعة :أحرار مركز .22
 أبرز فيه يرصد الذي الدوري، الشهري تقريره اإلنسان وحقوق األسرى لدراسات" أحرار" مركز أصدر

 والقدس، الغربية، الضفة مناطق في الفلسطينيين المواطنين بحق اإلسرائيلي االحتالل قوات انتهاكات
 وصل والذي ،2105 للعام المنصرم نيسان لشهر الحقوقي التقرير ورصد .المحاصر غزة وقطاع
 .األقل على مواطنا 325 واعتقال فلسطينيين، 2 استشهاد عنه، نسخة سما
 التشريعي المجلس في النائب بينهم من األقل على فلسطينية سيدة 00 اعتقال الحقوقي التقرير ووثق
 ال االعتقال، من وجيزة فترات بعد سراحهم إطالق يتم المعتقالت معظم أن إلى مشيرا جرار، دةخال
 إلى وأشار .المبارك األقصى المسجد من خروجهن أو توجههن أثناء يعتقلن اللواتي المقدسيات سيما
 ،العمر من عشر الثامنة سن دون وقاصرا طفال 55 عن يقل ال ما أيضاً  المعتقلين بين من أن

 .لحم وبيت والخليل القدس في االعتقاالت تلك معظم وتتركز
0/5/2105الين،  أون فلسطين  

 
 األقصى في المسجد الجمعة صالة ألداء يغادرون غزي 200أكثر من  .23

 أعمارهم تفوق ممن غزة قطاع من مواطن 211 نحو غزة قطاع يوم الجمعة صباح غزة: غادر
 شمال" إيرز" حانون بيت معبر عبر فيه، الجمعة صالة داءأل األقصى المسجد باتجاه عاماً  الستين
 بحجة األقصى في الصالة من الغزيين الماضية الجمعة منعت قد "إسرائيل" وكانت .غزة قطاع
 .اليهودية األعياد بسبب المعابر إغالق

0/5/2105وكالة سما اإلخبارية،   
 
 "الفيفا" من رائيل""إس استبعاد في القدم يرغب لكرة الفلسطيني االتحاد .24

 طرد إلى ستسعى فلسطين إن القدم لكرة الفلسطيني االتحاد رئيس الرجوب جبريل قال المنامة:
 .الشهر هذا الفيفا مؤتمر خالل( الفيفا) القدم لكرة الدولي االتحاد من "إسرائيل"

 فرض على الوفود يحث قرار مشروع عن التخلي على الماضي العام في وافق قد الرجوب وكان
 طرح سيعيد انه الجمعة يوم قال لكنه بالبرازيل، باولو ساو في الفيفا مؤتمر في إسرائيل على عقوبات
 سحب عندما قدمها التي" التنازالت يقدم لن" انه وأضاف .أيار 20 يوم زوريخ في نفسه المقترح
 القدم كرة بيالع إسرائيل بها تضايق" التي الطريقة إزاء تحسن يطرأ لم حيث عام قبل المقترح

 توقيع مراسم حضوره عقب الرجوب وقال ".الرياضية المعدات نقل وفي الفلسطينيين والرياضيين
 بين أكبر تعاون بناء بهدف القدم لكرة العربي واالتحاد القدم لكرة األسيوي االتحاد بين تفاهم مذكرة
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 أعمال جدول على مطروح وهو مقترحها بالفعل فلسطين وقدمت ."الكيل طفح لقد "المنظمتين
 .المؤتمر

2/5/2105القدس، القدس،   
 
 النهضة سد حول إثيوبيا مع الوساطةب دحالن دور انكشاف من مصري العربي": استياء القدس" .25

 القيادي به قام وساطة دور انكشاف من انزعجت القاهرة أن مصري دبلوماسي مصدر القاهرة: قال 
ثيوبيا والسودان مصر بين المبدئي تفاقاال إلى للتوصل دحالن محمد الفلسطيني  سد بشأن وا 
 .النهضة
 الحكومة أن" العربي القدس"لـ خاص تصريح في اسمه، ذكر عدم فضل الذي المصدر، واعتبر

 بحضور يتمتع كسياسي صورته دعم بغرض الخبر تسريب وراء كان دحالن أن في تشك المصرية
 .وأثيوبيا مصر خاصةو  األزمة طراف من وثقة إماراتي ودعم إقليمي،
 للدفاع، وزيرا كان عندما السيسي الفتاح عبد الرئيس مكتب من األخيرة التسريبات أن إلى وأشار
 من مكالمة أظهرت التسريبات وكانت. مصر في الجديدة والقيادة دحالن بين القوية العالقة أثبتت
 لدى دحالن باستقبال اصاألشخ أحد إلى أمرا فيه يصدر السيسي مكتب مدير كامل عباس اللواء

 من والقريب الفخم فيرمونت فندق إلى انتقاله وتأمين القاهرة، لمطار خاصة طائرة في وصوله
 .المطار
 الفلسطينية، التحرير منظمة في بارز مسؤول قال اإلقليمية، دحالن مناورة عن الكشف على وردا

 يمثل كان لكنه الفلسطينية، سةالسيا لعب يحاول" دحالن إن هويته، عن الكشف عدم شريطة تحدث
 سد اتفاق في يتوسط كان عندما فلسطينية، كشخصية وليس المتحدة، العربية اإلمارات دولة

 ".النهضة
 2/5/2105القدس العربي، لندن، 

 
 إسرائيلي ألف 17 يقتل قد هللا لحزب صاروخ": واال" موقع .26

 مسبوقة غير كارثة أن تأكيدها إسرائيلية" ةبيئي" مصادر عن العبري" واال" موقع نقل:  الوكاالت
 كالتي قوية أرضية هزة جراء حيفا، خليج في األمونيا مادة خزانات تضرر حال في بإسرائيل، ستحل
 ".هللا حزب" صواريخ من بواحد إصابتها نتيجة أو أخيًرا النيبال ضربت
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 يقرب ما أن تؤكد إسرائيل، في البيئة جودة جمعية" تسلول" جمعية معطيات أن" إلى الموقع وأشار
 نتيجة حيفا، خليج في الخزانات من األمونيا كمية خمس تسرب إذا سيقتلون إسرائيلي ألف 02 من

 الكارثة أما. المصابين من اآلالف عشرات إلى إضافة الزلزال، أو القصف
 من اآلالف عشرات بمقتل سيتسبب الذي األمر الخزانات، محتويات كامل تسرب فهي األكبر، 

 بالفعل، تحصل قد حقيقة هو بل تقدير، مجرد ليس السيناريو هذا أن" إلى الموقع ولفت ".اإلسرائيليين
 ".ولبنان سورية مع الشمالية الحدود على التوتر تزايد ظل في وخاصة

 2/5/2105األيام، رام هللا، 
 
 لليهود وليست للمسلمين ملك القدس: أوغلو .27

 لليهود، وليست للمسلمين ملك القدس أن أوغلو، داود أحمد التركي ءالوزرا رئيس األناضول: أكد
 دميرطاش، الدين صالح المعارض، الديمقراطي الشعوب لحزب المشارك الزعيم تصريحات منتقدا
 وما لليهود، القدس مدينة تعنيه ما للعمال يعني إسطنبول، بمدينة تقسيم ميدان" إن: فيها قال التي
 شمالي بارتن والية في مؤيديه من حشد أمام الجمعة، يوم ألقاه خطاب وفي ".نللمسلمي الكعبة تعنيه
 من السابع في ستجري التي النيابية لالنتخابات استعدادا االنتخابية، حملته ضمن تركيا،
 وليس المسلمين يخّصان األقصى والمسجد القدس أن أوغلو داود أضاف المقبل، يونيو/حزيران
 يخاطب لن أنه التركية، الحكومة رئيس وأفاد ".القدس ونحن المعنوية ديارنا القدس: "قائال اليهود،
 األيوبي الدين صالح علينا، جدا عزيز اسم الدين صالح: "قائال باسمه، دميرطاش الدين صالح
 ".الدين بصالح دميرطاش مناداة الخطأ ومن واألكراد، واألتراك العرب عند كبير قائد القدس فاتح

 0/5/2105ين، فلسطين أون ال
 
 المستوطنات لحماية قانون على يصادق األمريكي الشيوخ مجلس .28

 األولويات" قانون على تعديالً  األربعاء األمريكي الشيوخ مجلس تبنى عريقات: سعيد - واشنطن
 تصنيف أو إسرائيل مقاطعة مبادرات من يجعل بحيث ،" 2105 لعام والمساءلة التجارية

 من وذلك ،"شرعية غير وبالتالي األمريكية للقوانين مخالفة" الشرعية بغير يليةاإلسرائ المستوطنات
 الملحق بإضافة بادروا الذين الشيوخ مجلس أعضاء تفسير بحسب والمستوطنات إسرائيل حماية أجل
 .ميريالند والية من كاردن بن السيناتور مثل القانون لهذا
 الواليات موافقة بشأن الصفقة" ربط محاولة بسبب رسالكونج في واسعاً  جدالً  قانون هذا أثار وقد

 التي التجارية القوانين من بالعديد" اإليراني النووي الملف على نهائي اتفاق على األمريكية المتحدة
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 ومبادرات نشاطات ضمنها ومن العالم، ودول المتحدة الواليات بين مبرمة واتفاقات معاهدات تشمل
 الواليات في عاما 00 من أكثر منذ أطلقت التي" العقوبات رضوف استثمارات وسحب مقاطعة"

 األمريكية الجامعات على والضغط الغربية الضفة في اإلسرائيلية المستوطنات الستهداف المتحدة
 الشعب بقي طالما اإلسرائيلية العلمية والهيئات الجامعات مع عالقاتها قطع بصدد المختلفة

 .ئيلياإلسرا االحتالل تحت الفلسطيني
 من بالعديد اللحظة هذه حتى" اإليرانية الصفقة" بربط الكونجرس في إيباك أنصار فشل حين وفي

 المستوطنات تصنيف" أو إسرائيل مقاطعة لمحاربة كبيرة بأغلبية بالموافقة نجحوا أنهم إال القضايا،
 ".شرعيةالال" بند تحت إسرائيل مقاطعة محاوالت وضع أقروا العكس على بل"  بالالشرعية

 0/5/2105القدس، القدس، 
 
 والفلسطينية اإلسرائيلية األعمال في تام بحياد سننظر: الهاي العامة لمحكمة المدعية .29

 أمس سودا بن فاتو الدولية الجنائية المحكمة لدى العامة المدعية ب: أعلنت ف أ - المحتلة القدس
 ارتكبها يكون قد حرب جرائم يف تام" "بحياد ستحقق أنها اإلسرائيلية، "هآرتس" صحيفة في

 في أشارت سودا بن لكن .الشأن هذا في تحقيق فتح قررت حال في الفلسطينيون أو اإلسرائيليون
 األحداث في تحقيق بفتح بعد قراراً  تتخذ لم أنها إلى اإللكتروني، البريد عبر معها جرت التي المقابلة

 قطاع على اإلسرائيلية الحرب وبينها ،2104 عام( يونيو) حزيران منذ والفلسطينيين اإلسرائيليين بين
 .قرارها التخاذ مهلة أي ملزمة غير( الهاي محكمة) الجنائية المحكمة بأن مذكرة غزة،
 هو إلي الموكل التفويض لكن القديم، النزاع لهذا السياسية للتعقيدات تماماً  مدركة "إنني: وقالت
 بنظام الكامل بااللتزام القانون تطبيق سيكون علهوسأف أفعله أن يمكنني ما وكل. قضائي تفويض
 فعلت مثلما كاملين، وحياد باستقاللية ،(الجنائية المحكمة قيام على نص الذي) األساسي روما

 االعتبارات يوماً  آخذ ولن آخذ لم عامة، مدعية "بصفتي: وأضافت. الملفات" جميع إلى بالنسبة
 .قراراتي" في السياسية
 قلته ما وهو النزاع، أطراف جميع إلى الموجهة جرائم بارتكاب االتهامات في سننظر "طبعاً : وتابعت
 .للفلسطينيين" أو لإلسرائيليين سواء بوضوح،

 2/5/2105الحياة، لندن، 
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 لغزة كارتر زيارة تأجيل أسباب عن الكشف .31
 األمريكي الرئيس دفعت التي األسباب عن الجمعة، يوم مطلعة، فلسطينية مصادر كشفت هللا: رام

 أن المصادر وأوضحت .غزة قطاع إلى مسمى غير ألجل زيارته تأجيل إلى كارتر جيمي األسبق
 إيجاد إمكانية في البحث بهدف لغزة التوجه قبل الفلسطينية السلطات من بقيادات االلتقاء حبذ كارتر
 أيضا فضلت يالت حماس حركة على مبادرته يطرح أن قبل األمام إلى المصالحة لدفع تهدف حلول
 ملف لتفعيل لغزة كارتر بزيارة رحبت حماس حركة أن المصادر، وبينت .عليها السلطة رد معرفة

 .وحماس إسرائيل بين غزة في للتهدئة اتصاالت بأي تتعلق ال كارتر مبادرة أن إلى مشيرةً  المصالحة،
 لترتيبها، زيارته موعد نم أيام قبل لغزة مساعديه من وبعضا أمنيا وفدا أرسل كارتر أن إلى ولفتت
 أن إال األسبق األمريكي الرئيس سيحملها التي المقترحات عن فكرة لحماس قدموا مساعديه أن مبينةً 

 وأكدت فيها عباس محمود الرئيس وخاصةً  الفلسطينية السلطة رأي إلى أوال تستمع أن فضلت الحركة
 .الحةالمص تفعيل إعادة يضمن مقترح أي مع للتجاوب مستعدة أنها

 اللوم يلقي طرف كل وأن مقترحاته مع التجاوب عدم من حالة شهد كارتر فإن المصادر، وبحسب
 .رسميا المهمة بدء قبل بالفشل وشعور اإلحباط من حالة شكل ما اآلخر على

 0/5/2105وكالة سما اإلخبارية، 
 

 معنى "الحفاظ على تفوق "إسرائيل" العسكري" .30
 د. عصام نعمان

رأس  211هي الدولة النووية الوحيـدة فـي الشـرق األوسـط. تمتلـك، علـى األرجـح، اكثـر مـن  "إسرائيل"
 عسكريًا وتكنولوجيًا بين دول المنطقة. األقوىنووي. ذلك، وحده، يجعلها 

جـو  األمريكـيخيـرًا نائـب الـرئيس أالواليات المتحدة تدرك هذه الحقيقة، لكنها تنكرها. الدليل؟ ما اعلنـه 
"لمســاعدتها  35-شــنطن ســتقوم بإمــداد "إســرائيل" بطــائرات مقاتلــة جديــدة مــن طــراز اف بايــدن بــأن وا

 ".األوسطعلى الحفاظ على تفّوقها العسكري في الشرق 
لمـا  62فـي واشـنطن فـي مناسـبة الـذكرى ال  أقـيمبايدن كشف ذلك في سياق كلمة ألقاهـا خـالل حفـل 
التـي سيحصـل عليهـا الكيـان الصـهيوني تربـو  04 يسمى "استقالل" دولة "إسرائيل". قيمة الطائرات ال

مليــارات/باليين دوالر مــا يجعلهــا الدولــة الوحيــدة فــي المنطقــة التــي تمتلــك هــذا النــوع المتطــور  3علــى 
 من الطائرات األمريكية المقاتلة.

 ما معنى "الحفاظ على تفّوق "إسرائيل" العسكري في الشرق األوسط؟
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يكيــون يــرددون بــأن المقصــود بــذلك الحفــاظ علــى تفــوق "إســرائيل" علــى كثيــرًا مــا كــان المســؤولون األمر 
الدول العربية مجتمعة. لكن الدول العربية ليست "مجتمعة" وال متفقة بل هي في حال شقاق وخصـام، 
ويعاني معظمها حروبًا أهلية واضطرابات أمنية مـا يجعلهـا عـاجزة عـن التضـامن فيمـا بينهـا، وبالتـالي 

 لتشكيل تهديد جدي ل "إسرائيل".غير مؤهلة البتة 
 هل المقصود إيران؟

لو كانت إيران أقوى من "إسـرائيل" لَمـا كانـت الواليـات المتحـدة تفاهمـت معهـا بشـأن برنامجهـا النـووي. 
ثم، ألم يعلن الرئيس باراك أوباما، في سياق تأكيد التزام واشنطن صون أمن "إسرائيل"، استعداده لعقـد 

 ها؟معاهدة دفاع مشترك مع
" وتبريرهــا ذلــك ب 35-أّيــًا مــا كــان دافــع الواليــات المتحــدة مــن وراء تزويــدها "إســرائيل" طــائرات "إف 

يالحفــاظ علــى تفوقهــا العســكري فــي المنطقــة"، فــإن ثمــة نتيجــة سياســية ســرعان مــا تتكّشــف جــّراء ذلــك 
حقـوقهم ومطـالبهم وهي انها مظهر مزيٍد من التصلب الصهيوني ورفٍض إلعطاء الفلسطينيين اّيًا مـن 

فــي المفاوضــات، إذا كــان أصــاًل ثمــة مفاوضــات. ذلــك ان بنيــامين نتنيــاهو سيفســر هــذه "الهديــة" مــن 
أوبامـــا بأنهـــا تراجــــع عـــن ضـــغوطه الســــابقة عليـــه لوقــــف عمليـــات االســـتيطان بغيــــة تشـــجيع الســــلطة 

 الفلسطينية على استئناف المفاوضات.
دائـرة أراضـي "إسـرائيل"، بإيعـاز  مـن نتنيـاهو غـداة اعـالن ليس أدل على أرجحية هذا التفسير من قيـام 

وحدة سكنية جديـدة خـارج "الخـط  22بايدن عن "هدية" الطائرات، بنشر مناقصات )عطاءات( إلقامة 
 األخضر" في حي "نفيه يعقوب" وحي "بسجات زئيف" في القدس الشرقية.

اآلن" "اإلسـرائيلية" إن هـذا اول اعـالن  تعقيبًا على تكثيف االستيطان في القـدس، قالـت حركـة "السـالم
من نوعه منذ االنتخابات "اإلسرائيلية" التي جرت في منتصف مارس/آذار الماضي، وأشـارت إلـى أن 

 نتنياهو يواصل نهجه الرامي إلى إحباط فرص السالم بداًل من تغيير االتجاه.
لغربيـة بـل شـملت، بصـيغة معّدلـة، الهجمـة االسـتيطانية "اإلسـرائيلية" ال تقتصـر علـى القـدس والضـفة ا

أيضــًا، أي داخــل الكيــان الصــهيوني نفســه، مــا أدى الــى تعزيــز موجــة عــداء  0042أراضــي فلســطين 
منتصــَف  0042واحتجــاج واســعة علــى نتنيــاهو وفريقــه اليمينــي المتطــرف. فقــد نّظــم فلســطينيو عــام ،

العنصـــرية التـــي تقـــوم بهـــدم البيـــوت األســـبوع، إضـــرابًا عامـــًا احتجاجـــًا علـــى سياســـة الحكومـــة اليمينيـــة 
 العربية بدعوى انها غير مرخصة.

اإلضراب العام دعت إليه "لجنة المتابعة العليـا لشـؤون العـرب فـي "إسـرائيل" التـي تنضـوي فيهـا جميـع 
ـــدات والقـــرى  ـــع المـــدن والبل ـــة فـــي جمي ـــيم والمحـــالت التجاري ـــة، وشـــمل مؤسســـات التعل األحـــزاب العربي

جت اإلضراب تظاهرٌة كبرى جرت ألول مرة فـي قلـب تـل أبيـب، ولـيس الناصـرة أو الفلسطينية. وقد توّ 
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يصـاله إلـى الـرأي  مدينة عربية أخرى كما جرت العـادة، وذلـك إلسـماع صـوت الجمـاهير الفلسـطينية وا 
 العام في كل أنحاء العالم.

ش "اإلسـرائيلي" أما فـي قطـاع غـزة، فقـد رأت حركـة "حمـاس" أن تقريـر األمـم المتحـدة الـذي حّمـل الجـي
مسـؤولية شـن سـبع هجمـات علـى مـدارس تابعـة لهـا أثنـاء الحـرب علـى غـزة الصـيَف الماضـي، يشــّكل 
دلــياًل قاطعــًا علــى ارتكــاب "إســرائيل" جــرائم حــرب بحــق المــدنيين الفلســطينيين، ودعــت مجلــس األمــن 

 الدولي إلى إدانتها وجلب قادة االحتالل القتلة الى المحاكم الدولية".
مم المتحدة، تضغط السلطة الفلسطينية على الحكومة الفرنسية من أجل تضمين مشـروع القـرار في األ

الــذي تنــوي تقديمــه إلــى مجلــس األمــن بخصــوص القضــية الفلســطينية جــدواًل زمنيــًا إلنهــاء االحـــتالل 
م ولـيس مشـروعًا تفاوضــيًا جديـدًا. ذلـك ان مشــروع القـرار الفرنسـي يــدعو الـى عقـد مــؤتمر دولـي للســال

من اجل التفاوض على "حل الدولتين"، وفي حال عدم التوصل الى اتفاق خالل سـنتين، تعمـل فرنسـا 
 .0062ومعها الدول األوروبية الحليفة على االعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 

إلـى التنفيـذ،  0042وعود، ومفاوضات، وقرارات لفظية مـن مجلـس األمـن ال تجـد طريقهـا، منـذ عـام ،
الحتالل جاثمـًا علـى صـدور الفلسـطينيين. كـل ذلـك فـي زمـن رديء ال يجـد العـرب متسـعًا مـن فيبقى ا

الوقت في غمـرة الحـروب األهليـة الـدائرة فـي مختلـف اقطـارهم مـن اجـل نصـرة شـعب فلسـطين المشـرد 
تحـت كـل كـوب والـذي تهـدد "إسـرائيل" مـا تبقـى منـه الـرازح تحـت نيـر احتاللهـا بمصـادرة مـا تبقّـى مــن 

 وبيوته باالستيطان أو بالهدم بدعوى عدم ترخيصها!ارضه 
ومـــع ذلـــك تشـــعر الواليـــات المتحـــدة بـــأن شـــعب فلســـطين مـــا زال، علـــى مـــا يبـــدو، يشـــّكل خطـــرًا علـــى 
"إسرائيل" ما يستدعي تزويدها مزيدًا من الطائرات المتطورة "للحفاظ علـى تفوقهـا العسـكري فـي الشـرق 

 االوسط"
 2/5/2105 ،الخليج، الشارقة
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 رئيلاعاموس ه
بعيــدًا عــن اهتمــام الجمهــور اإلســرائيلي، تتبلــور هــذه األيــام بالتــدريج الشــروط التــي يمكنهــا فــي ظــروف 
معينـــة أن تســـمح بانعطافـــة مهمـــة فـــي الســـاحة الفلســـطينية، فاالتصـــاالت غيـــر المباشـــرة بـــين إســـرائيل 

نار بعيد المدى في قطاع غزة، والتي تنشرها وسائل اإلعالم العربية، قـد تنضـج و"حماس" على وقف 
أخيـــرًا لتصـــبح اتفاقـــا. مثـــل هـــذه التســـوية، إذا مـــا تحققـــت، ســـتؤثر بشـــكل واضـــح علـــى ميـــزان القـــوى 
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والعالقات في مثلث إسرائيل، "حماس"، والسلطة الفلسطينية، وستؤثر أيضـًا فـي العالقـات الوثيقـة بـين 
 ومصر.إسرائيل 

تجري اتصاالت التسوية بالتوالي منذ بضعة أشهر، وحسـب مـا نشـر يعمـل فـي هـذا الشـأن عـدد كبيـر 
من الوسطاء، بمن فيهم مندوبون من األمـم المتحـدة، مـن أوروبـا، ومـن قطـر، ومـا بـدأ أساسـًا كمبـادرة 

آلن فـي سلسـلة من روبرت سيري، المبعوث السابق لألمين العام لألمم المتحـدة إلـى المنطقـة، يجـري ا
مـــن القنـــوات التـــي مـــدى التنســـيق بينهـــا جزئـــي. والنيـــة هـــي انتـــزاع التـــزام مـــن "حمـــاس"، وربمـــا مرفقـــًا 
بضمانات من جهات أخـرى، لالنضـمام إلـى وقـف نـار إنسـاني واالمتنـاع عـن أي أعمـال عدائيـة ضـد 

سـرائيل أن تـوفر سـنوات، وبالمقابـل، يفتـرض بإ 5إلـى  3إسرائيل من القطاع على مدى فترة تمتد مـن 
ن كان يبدو هذا اآلن كإمكانيـة  تسهيالت اقتصادية مهمة للقطاع وتخفف الحصار، وفي المستقبل، وا 
متدنيـة، فــإن إســرائيل قـد تفكــر مــن جديــد بخطـوات كــان ســبق أن رفضــتها بعنـاد فــي الماضــي، كإقامــة 

 ميناء بحري في غزة تحت رقابة خارجية.
ل هــذه الفكــرة قــد تغــري رئــيس الــوزراء، بنيــامين نتنيــاهو، ألنهــا وكمــا كتــب هنــا قبــل أســبوعين، فــإن مثــ

ستســمح لــه بــأن يعــرض حــرب غــزة فــي الصــيف الماضــي كإنجــاز بعيــد المــدى، بــداًل مــن مهمــة غيــر 
 منتهية وهي موضع خالف، مثلما تبدو اآلن.

لبنــان  وكمــا دافــع ايهــود اولمــرت فــي نظــرة إلــى الــوراء عــن اعتباراتــه فــي حــرب ســيئة بــال قيــاس، حــرب
، يمكـن لنتنيـاهو أن يبـرر فـي نظـرة 2116الثانية، بالتباهي بسنوات الهدوء على الحدود الشمالية منذ 

إلى الوراء خطواته في غزة باعتبارات مشابهة، وأن يشـرح بـأن موافقـة "حمـاس" علـى وقـف نـار طويـل 
 المدى تعكس نجاح الجيش اإلسرائيلي في المعركة.

ة، فــإن حكومــة نتنيــاهو الجديــدة لــن تكــون مطالبــة بتنــازالت مبدئيــة لـــ مــع تســوية غيــر مباشــرة فــي غــز 
"حمـــاس"، كـــاالعتراف العملـــي بهـــا، )ال تريـــده المنظمـــة علـــى اإلطـــالق( أو بانســـحاب مـــن أجـــزاء مـــن 
الوطن، وأكثر من هذا: فمن خالل التسوية مع "حماس" سيحاصر نتنياهو رئيس السلطة الفلسـطينية، 

مـن اليمـين، وسـيتمكن مـن صـد بعـض االدعـاءات فـي السـاحة الدوليـة فـي محمود عباس )أبـو مـازن( 
 أن إسرائيل ال تفعل شيئًا في القناة الفلسطينية.

وفــي رؤيــة أوســع، إذا مــا شــخص نتنيــاهو التحــدي فــي الجبهــة الشــمالية مــع "حــزب هللا" بأنــه التهديــد 
ة القادمـــة ليصـــل حتـــى إلـــى األمنــي األخطـــر، ومـــن المعقـــول أن يتصـــاعد التهديـــد فــي الســـنوات القريبـــ

حرب، فإن وقف نار طويل المدى فـي غـزة يعفيـه بشـكل مؤقـت مـن وجـع رأس مقلـق، ويسـمح للجـيش 
 اإلسرائيلي أن يركز على المواجهة القاسية وذات االحتماالت األعلى في االشتعال.
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يــد مثــل هــذه بقــدر مــا يمكــن أخــذ االنطبــاع، فــان القيــادة السياســية لـــ "حمــاس" فــي غــزة تميــل إلــى تأي
التسوية، فبعد ثالث حمالت عسكرية خلفت فيها إسرائيل دمارًا فظيعـًا فـي القطـاع فـي غضـون خمـس 
سـنوات ونصــف، مــن المشــكوك فيــه جـدًا أن تكــون لــدى إســماعيل هنيــة ورجالـه رغبــة فــي جولــة قتاليــة 

 أخرى في الزمن القريب القادم.
فـي الخـارج، والـذي اتخـذ خطـًا متصـلبًا علـى  يخيل أن خالد مشـعل، رئـيس المكتـب السياسـي للمنظمـة

مدى الحرب في العام الماضي، لّطف هو اآلخر نهجه بعض الشـيء، وللتقـارب الملمـوس بـين الـذراع 
السياســية فــي "حمــاس" والســعودية قــد تكــون صــلة بــذلك، وفــي هــذه اللحظــة يبــدو أن "حمــاس" مســتعدة 

ألمن هناك مـن يعتقـد بأنـه يمكـن مواصـلة العمـل لتقبل بشروط االتفاق أكثر من إسرائيل، ففي جهاز ا
 في إطار الوضع القائم مع تغييرات طفيفة وعدم تقييد إسرائيل بالتزامات أشد.

على أي حال، فإن العوائـق ال تـزال كثيـرة، فالسـلطة الفلسـطينية تعـارض ذلـك بشـدة خشـية صـعود قـوة 
هــا وبــين إســرائيل، كمــا أن التغطيــة "حمــاس" علــى حســابها واســتمرار الجمــود فــي قنــاة االتصــاالت بين

سـرائيل فـي صـحف رام هللا تشـهد علـى ذلـك، ففـي الضـفة يتهمـون  العدائية لالتصاالت بين "حماس" وا 
"حمـاس" باالسـتعداد للتخلـي عـن مطلـب حــل القضـية الفلسـطينية وبالتسـليم العملـي للفصـل اإلســرائيلي 

 القسري بين الضفة والقطاع.
اجراء قضائيًا لإلعالن عن "حماس" منظمة "إرهابية" غير قانونية فـي  مصر هي األخرى، التي تعيق

نطاقها ال تزال تشك في نوايا المنظمة الفلسطينية، ولكن العقبة الكأداء األساس تبقى الـذراع العسـكرية 
لـ "حماس"، فقد بلغ مراسلو الشؤون العربية في الصحف اإلسرائيلية قبل أيام عن عودة محمد ضيف، 

ذراع العسـكرية، الــذي نجــا أثنـاء الحــرب مــن محاولـة اغتيــال أخـرى مــن إســرائيل، إلـى مــا يبــدو رئـيس الــ
ســرائيل إلــى االشــتعال الســابق، حــين أعــد مــع  كنشــاط كامــل، فطمــوح ضــيف هــو الــذي جــر "حمــاس" وا 
رجالـــه عمليـــة مـــن خـــالل نفـــق فـــي منطقـــة كـــرم أبـــو ســـالم، وأدى إحبـــاط الجـــيش والمخـــابرات للعمليـــة 

ي بدايـــة تمـــوز الماضـــي، إلـــى التـــدهور والتصـــعيد، ولمـــا كانـــت الـــذراع العســـكرية تعـــيش المخططـــة، فـــ
قطيعة عن القيادة السياسية، وبالمقابـل اسـتأنفت عالقاتهـا مـع إيـران، وبالتـالي يمكـن التقـدير بثقـة بـأن 

ف الذراع العسكرية غير متحمسة إلمكانية الهدنة طويلة المدى، وعليه، فكلما نضجت االتصاالت لوقـ
النار، هكذا ازدادت أيضًا احتماالت أن تخالف الذراع العسكرية القيادة السياسية للمنظمة، وتبادر إلى 

 عملية أخرى، كي تضمن أال يتبلور اتفاق غير مباشر مع إسرائيل.
اآلن أيضًا تنشغل الذراع العسكرية في جهد واسع إلعادة بناء قدراتها التنفيذية، التي تضررت بقدر ال 

بــه فــي الحــرب وتقلصــت أيضــًا بســبب الخطــوات المصــرية لوقــف تهريــب الســالح إلــى القطــاع. بــأس 
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وتنـــتج "حمــــاس" فــــي القطـــاع الصــــواريخ إلــــى مســـافات مختلفــــة، فــــي عمليـــة ســــريعة ولكنهــــا تصــــطدم 
 بالمصاعب الستعادة قدرة األسلحة ذات المواصفات التي كانت تهربها إيران إليها في الماضي.

جد لها مصاعب أقل: إعادة بناء شبكة األنفاق الهجوميـة، حيـث نجحـت المنظمـة وفي مجال آخر، تو 
في استغالل قدرتها جزئيًا فقط في الحرب في العام الماضي، وبغياب الكثير من البدائل األخرى، من 
المعقول االفتراض بأنه في حالة االشتعال مجددًا، ستعود "حماس" إلى الهجـوم مـن األنفـاق، حتـى لـو 

 دتها بأن إسرائيل مستعدة اليوم إلى هذا التحدي بشكل أفضل.قدر قا
 "هآرتس"

 2/5/2105 ،األيام، رام هللا
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 جوناثان كوك

 ترجمة: عبد الرحمن الحسيني
فصـل تم بحث موضوع معاقبة المستوطنات غير الشـرعية فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة بشـكل من

ــــي  ــــات ســــطحية فقــــط ف ــــث تمخــــض البحــــث عــــن فروق ــــي الفتــــرة األخيــــرة، حي ســــرائيل ف ــــا وا  فــــي أوروب
االستنتاجات التي تم التوصل لها: ال يشكل احـتالل إسـرائيل لألراضـي الفلسـطينية منـذ مـا يقتـرب مـن 

 نصف قرن أي خطر مباشر، ال في الوطن، وال في الخارج.
بعثــوا برســالة إلــى مســؤولة الشــؤون الخارجيــة فــي االتحــاد وزيــر خارجيــة أوروبــي قــد  06وكــان حــوالي 

األوروبــي، فردريكــا مــوغيرني، والتــي دعــوا فيهــا االتحــاد األوروبــي إلــى وضــع عالمــات واضــحة علــى 
 منتجات االستيطان اإلسرائيلي لتنبيه المتسوقين إلى مصدرها الحقيقي.

سابق الذي يعتبر على نطـاق واسـع معتـداًل، على األثر، اتصل يائير البيد، وزير المالية اإلسرائيلي ال
بالسـيدة مــوغيرني بغضــب، ليحــذر مــن أن الــدول األوروبيــة الرئيســية تــدعو إلــى فــرض "مقاطعــة بحكــم 
األمر الواقع على إسرائيل". ووصـف الرسـالة بأنهـا "لطخـة" علـى جبـين االتحـاد األوروبـي، مضـيفًا أن 

 االقتصاد اإلسرائيلي يمكن أن يواجه "كارثة".
لكــن وزراء خارجيــة االتحــاد األوروبــي لــم يكونــوا أقــل اقتناعــًا بالطبيعــة العقابيــة القتــراحهم. وكتبــوا أن 
وضــع عالمــة علــى ســلع المســتوطنات ســوف يكــون "خطــوة مهمــة علــى طريــق التطبيــق التــام لسياســة 

 االتحاد األوروبي القائمة منذ وقت طويل"، وحاسمة بالنسبة للحفاظ على حل الدولتين.
ع ذلك، تكمل هذه الرسالة سياسـة أوروبـا الضـعيفة والخرقـاء فـي وجـه جهـود إسـرائيل المكثفـة الراميـة م

إلى تكريس احتاللها في األراضي الفلسطينية. وفي أعقاب أعـوام مـن المناقشـات الداخليـة، يالحـظ أن 
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لى هذا اإلجراء دولة استطاعت الموافقة ع 22غالبية صغيرة من دول االتحاد األوروبي البالغ عددها 
ــــى الشــــعب  ــــة تعــــود إل ــــى أرض محتل ــــي صــــنعت عل األكثــــر اتســــامًا بعــــدم فعاليــــة ضــــد المنتجــــات الت

 الفلسطيني، والتي تستخدم الموارد المسروقة منه.
قد يعطي وضع عالمة المسـتهلكين مـن أصـحاب الضـمائر معلومـات مفيـدة فـي سـبيل اسـتهداف سـلع 

ير المرجح الختيار عدد كبيـر مـن المشـترين القيـام بعمـل، ، وفي حال االحتمال غالمستوطنات، ولكن
 فإن يستطيع بالكاد أن يضر باالقتصاد اإلسرائيلي.

فــي حقيقــة األمــر، وحتــى لــو مضــى االتحــاد األوروبــي أبعــد، ووافــق علــى فــرض مقاطعــة شــاملة علــى 
ر مـن مجــرد فإنـه لــن يكـون لــذلك تـأثير أكثــ -وهـو شــيء بعيـد عــن أجندتـه الراهنــة-سـلع المســتوطنات 

 التأثير النفسي.
ــــة ضــــد  ــــه بينمــــا يفكــــر االتحــــاد األوروبــــي فــــي اتخــــاذ إجــــراءات رمزي ــــك فــــي أن يكمــــن الســــبب فــــي ذل
المســتوطنات، فإنــه يقــدم المعونــات مــن جهــة أخــرى، عمليــًا، لــنفس الدولــة التــي ال تتوقــف عــن توســيع 

 عامًا تقريبًا. 51االستيطان والمستوطنات منذ نحو 
وروبي ذلك، سواء من خالل اتفاقية التجـارة الخاصـة التـي تجعـل مـن أوروبـا أضـخم ويفعل االتحاد األ

ســـــوق تصـــــدير إلســـــرائيل، أو مـــــن خـــــالل تســـــليم مبـــــالغ ضـــــخمة مـــــن المســـــاعدات الســـــنوية للســـــلطة 
 الفلسطينية، التي تتولى مهمة المحافظة على النظام في األراضي المحتلة نيابة عن إسرائيل.

ء األوروبيون مثل اآلباء المضللين الذين يعتقدون بأنهم يستطيعون معاقبة من جهتهم، يتصرف الوزرا
طفــل مشــاكس مــن خــالل خفــض النقــود فــي جيبــه، فــي نفــس الوقــت الــذي يتيحــون لــه فيــه إمكانيــة أن 

 يشتري مخزن ألعاب برمته.
ة ظهــرت حاجــة أوروبــا إلــى العثــور علــى جوهرهــا الواضــح فــي الفتــرة األخيــرة، عنــدما نظــرت المحكمــ

اإلســرائيلية العليــا فــي موضــوع المقاطعــات. وكانــت مجموعــات الســالم وحقــوق اإلنســان اإلســرائيلية قــد 
قدمت التماسًا إلى محكمة إسرائيل العليا، التي لطالما اعتبرت منبرًا وحيدًا لليبراليـة، حـول قـانون مثيـر 

لـــى أي فـــرد أو تنظـــيم للجـــدل كـــان قـــد أقـــر قبـــل أربعـــة أعـــوام. ويفـــرض ذلـــك القـــانون غرامـــات ثقيلـــة ع
 إسرائيلي يدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات على حد سواء.

ولــم يكــن هــدف اليمــين اإلســرائيلي مــن تمريــر ذلــك القــانون مواربــًا: كــان الهــدف هــو اســكات المنتقــدين 
لـى الداخليين لالحتالل، وخاصة أولئك الـذين يـدعمون الـدعوات الدوليـة المتناميـة لتطبيـق المقاطعـة ع

إســرائيل وســحب االســتثمارات لــديها وفــرض عقوبــات عليهــا. وكانــت حملــة مماثلــة مــن العــزل قــد قلبــت 
 وجهة المد بالنسبة لنظام التفرقة العنصرية البائد في جنوب أفريقيا.
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مع ذلك، وبفارق أغلبية ضيقة، دعمت المحكمة القانون. ووصـف عـدة قضـاة الـدعوات إلـى المقاطعـة 
 "، بينما أعاد قاٍض آخر وصف ذلك بأنه "تعصب ديني وعدم أمانة وعار".بأنها "إرهاب سياسي

وقد تفاجأ المراقبون على نحو خاص من رفض المحكمـة التمييـز بـين مقاطعـة إسـرائيل وبـين مقاطعـة 
ــــى  ــــة، مهــــر القضــــاة بقــــرارهم خــــتم الحــــالل "كوشــــير بالعبريــــة" عل ــــة الفعلي المســــتوطنات. ومــــن الناحي

احتجاج سياسي سلمي ضد المستوطنات وبـين "اإلرهـاب". وقـد الحظـت سـارة االحتالل، مساوين بين 
فريــــدمان، مــــن جماعــــة "أميركيــــون مــــن أجــــل الســــالم اآلن" أن المحكمــــة صــــادقت بقرارهــــا هــــذا علــــى 

 إجراءات إسرائيل التي تكرس "الضم بحكم األمر الواقع" ألراضي الضفة الغربية.
ليين إظهـار أي تضـامن مـع الفلسـطينيين الـذين يعيشـون عمليًا، سوف يحظر هذا الحكم على اإلسـرائي

تحــت نيــر القمــع. وكمــا الحظــت صــحيفة "هــآرتس" اإلســرائيلية الليبراليــة، فــإن هنــاك حملــة تهــدف إلــى 
وقف شركات المسرح والموسيقيين عن األداء فـي مسـتوطنة آرييـل الضـخمة فـي قلـب الضـفة الغربيـة، 

 موافقة المحكمة. والتي أصبحت اآلن محظورة فعليًا بموجب
من جهته، أعرب أوري أفنيري، زعيم حركة السالم اإلسرائيلية الصغيرة "غوش شالوم"، والذي مـا يـزال 
يدعو االتحاد األوروبي منذ العديد من األعوام، ومن دون نجاح، إلى مقاطعة منتجـات المسـتوطنات، 

"خــائفين" مــن القــوة المتناميــة  أعــرب عــن اعتقــاده بــأن حكــم المحكمــة أثبــت أن القضــاة كــانوا ببســاطة
 لليمين.

يعني عدم استعداد المحكمة اإلسرائيلية العليا لدعم الحقوق المدنيـة األساسـية، مثـل حريـة التعبيـر، أن 
تكــون يــد اليمــين اإلســرائيلي طليقــة وحــرة مــن أي تحــٍد. ويعنــي قرارهــا األخيــر إغــالق نــوع المســاحات 

بــيض فــي جنــوب إفريقيــا بالكفــاح بشــكل مشــترك ضــد نظــام السياســية التــي كانــت قــد ســمحت للســود وال
 التفرقة العنصرية.

باإلضـافة إلــى ذلــك، نعــى المعلــق اإلســرائيلي، جــدعون ليفــي، هــذا الحــال حــين قــال مــؤخرًا: "إننــا علــى 
 وليس هناك أحد يقوم بوقف قوانينها".-وشك أن نشهد أكثر الحكومات قومية 

ء وحســب علــى جــبن االتحــاد األوروبــي المخجــل وفشــله فـــي ســلط حكــم المحكمــة اإلســرائيلية األضــوا
بدءًا من حكومة -مواجهة إسرائيل. وبكلمات أدق، تبدو األمور وكأن المؤسسات السياسية اإلسرائيلية 

وأنها تجعل من المستوطنات قضية عامة، والتـي تريـد  -بنيامين نتنياهو، وصواًل إلى النظام القضائي
 وتها.أوروبا أن تجد من خاللها ص

إن القلـــة مـــن اإلســـرائيليين الـــذين يبـــدون اســـتعدادًا للخـــروج علـــى اإلجمـــاع المحلـــي ومعاضـــدة الحقـــوق 
الفلســـطينية فـــي الكرامـــة والعدالـــة، يحتـــاجون إلـــى كـــل المســـاعدة التـــي يمكـــن أن يحصـــلوا عليهـــا. وهـــم 
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لــيهم فــي يحتــاجون علــى أقــل تقــدير إلــى تضــامن الحكومــات األوروبيــة التــي يجــب عليهــا أن تنضــم إ
 وليست تافهة، ضد إسرائيل.-الدعوة إلى فرض عقوبات قاسية حقيقية 

*صــحفي فــاز بجــائزة مارثــا غيلهــورن الخاصــة للصــحافة. أحــدث كتبــه: "إســرائيل وصــدام الحضــارات: 
يـــران والخطـــة إلعـــادة تـــأطير الشـــرق األوســـط". و"فلســـطين المتالشـــية: تجـــارب إســـرائيل فـــي  العـــراق وا 

 البؤس اإلنساني".
 2/5/2105 ،لغد، عّمانا

 
 محمد ضيف.. الرمز المقدس لحماس .34

 د. شاؤول برطال
باألمس تبددت الشكوك حول مـوت محمـد ذيـاب ابـراهيم المصـري )أبـو خالـد( المسـمى محمـد ضـيف. 

جـذب منـذ صـغره إلـى  0065ضيف الذي ولد في معسكر الالجئين خـان يـونس فـي قطـاع غـزة سـنة 
لالخـــوان المســـلمين إلـــى حـــين انضـــمامه لحمـــاس. فـــي مـــايو  الـــدين وأصـــبح عضـــوا فـــي أطـــر مختلفـــة

شهرا في السجن بسبب نشاطاته في الجهاز العسكري، مـع إقامـة كتائـب  06أدين وحكم لمدة  0020
عز الدين القسام الذراع العسكري لحماس انضم للنشاط العسكري وكـان تلميـذا للمهنـدس يحيـى عيـاش 

 .0006حتى موته في عام 
قــل بعـــد موتــه فــي وظيفـــة قائــد الـــذراع العســكري لحمــاس فـــي القطــاع. وبمـــرور ضــيف خلــف عمـــاد ع

السنوات ومع نجاح إسرائيل في تصفية القادة العسكريين لحماس باألساس في الضـفة الغربيـة ازدادت 
أهميــة ضــيف كمرجعيــة تنظيميــة ومهنيــة عليــا فــي القيــادة العســكرية. بعــد تصــفية صــالح شــحادة فــي 

ـــذراع  04ســـوية مـــع  2112تمـــوز  ـــه عـــين ضـــيف بصـــورة رســـمية لرئاســـة ال شخصـــا مـــن أبنـــاء عائلت
 العسكري لحماس في الضفة الغربية والقطاع معا.

محـــاوالت لتصــفية ضــيف نجـــا منهــا جميعـــا واألســاطير حــول شـــجاعته وقدراتــه الخارقـــة  5لقــد جــرت 
ـــتملص مـــن التصـــفيات اإلســـرائيلية منحتـــه هالـــة مـــن الغمـــوض مثـــل ياســـر عرفـــات فـــي الما ضـــي، لل

في نهاية عملية الجرف الصامد. إن موته كان سيكون  2104آب  20المحاولة األخيرة لتصفيته في 
عنوان قمة المجد للنشاط اإلسرائيلي المضادة وضربة معنوية قاسية للمنظمة، لكن ضـيف الـذي سـبق 

أنـه  وأصيب إصابة شـديدة فـي محـاوالت تصـفيته السـابقة نجـح فـي الـتملص أيضـا فـي هـذه المـرة، مـع
مـــن الممكـــن أن يكـــون قـــد أصـــيب. فـــي كـــل واحـــدة مـــن حـــروب غـــزة )الرصـــاص المصـــبوب، عمـــود 

التحلــي بالصــبر  –الســحاب، والجــرف الصــامد( بــث الضــيف خطــاب نصــر، رســائله كانــت باألســاس 
أمــام جــرائم االحــتالل التــي تتضــمن قتــل النســاء أو األطفــال أمثــال امرأتــه وولديــه فــي محاولــة تصــفيته 
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وبعـد حـادث التسـلل إلـى موقـع نحـال  2104نمـوز  20خر تسجيالت النصر هـذه كـان فـي األخيرة. آ
جنــود إســرائيليين. الضــيف حــذر إســرائيل مــن كارثــة و "تــبجح" بالنصــر العظــيم  5عــوز الــذي قتــل فيــه 

 الذي أحرزه مقاتلو حماس.
طـف الضيف هو شخصية مجمعة وموحدة في صـفوف حمـاس، تجربتـه التنظيميـة كبيـرة فـي مجـال خ

منحته تقديرا كبيرا في  0005الجنود وتنظيم عمليات استشهادية قتل فيها مئات اإلسرائيليين منذ عام 
الشارع الفلسطيني وفي تنظيمه. مخططاته العملية التي تضـم إنتاجـا ذاتيـا لقاذفـات وبنـاء قـدرة إطـالق 

أجل خطف سكان وجنـود  ذاتية؛ بناء أنفاق للهجوم واالختراق في نفس الوقت لعشرات "المخربين" من
قامـة عالقـات عمـل وتنسـيق مـع التنظيمـات الفلسـطينية وحـزب هللا  كرهائن؛ إقامة ذراع بحري وجـوي وا 
في الشمال وداعش في سيناء، تنسيق نشاطات شامل يجري أيضـا مـع ألويـة القـدس، الـذراع العسـكري 

 للجهاد اإلسالمي.
تقـرب مـن إيـران والحصـول علـى مسـاعدة فعالـة مغزى التنسيق القوي بـين التنظيمـات تتضـمن أيضـا ال

منها من أجل البناء والتقوي. مقاربـة ضـيف هـذه ليسـت جديـدة وبـدايتها كانـت فـي سـنوات التسـعينيات 
لكنها أحيانا تثيـر عـداوات وجـداًل داخـل حمـاس فيمـا يتعلـق فـي صـحتها. التيـار "المعتـدل" فـي حمـاس 

لــى التمويــل والــدعم، لكــن طالمــا ضــيف يواصــل يســعى للتقــارب أكثــر مــن الســعودية فــي الحصــول ع
الســـيطرة علـــى قيـــادة الـــذراع العســـكري فلـــيس مـــن المتوقـــع حصـــول تغييـــر فـــي السياســـة الحاليـــة للـــذراع 

 العسكري وفي تطوره كجيش مؤسس فعليا بقيادته.
فشــل إســرائيل فــي تصــفية ضــيف معروضــة فــي مواقــع اإلنترنــت وصــفحات الفيســبوك التابعــة لحمــاس 

يء ربــاني. هــذا الرجــل هــو رمــز للمقاومــة والرمــز ال يمــوت وال ينهــزم أمــام اليهــود. إن عــدم وكأنهــا شــ
تصفية ضيف يؤكد في نظر المنظمة الضعف اإلسرائيلي وهزيمتها في غزة "إما أن ننتصر أو نموت 
ميتــة الشــهداء" هــذا هــو شــعار حمــاس اليــوم وفــي الماضــي، األكثــر تمــاثال مــع ضــيف، كقائــد للــذراع 

الماضـية، والمسـتعد لمواصـلة المواجهـة  03ي في كل المواجهات مـع إسـرائيل فـي السـنوات الــ العسكر 
 حتى المعركة األخيرة لتحرير فلسطين. 

 0/5/2105 ،معاريف
 2/5/2105 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 
 
 



 
 

 
 

 

           30ص                                     3565 العدد:    2/5/2105 الجمعة التاريخ:

 :كاريكاتير .35
 

 
2/5/2105رام هللا، لحياة الجديدة، ا  


