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***  

  

مشترك لتطوير منظومـة     أمريكي-اشنطن تقر تمويل مشروع إسرائيلي    و :العبري" والال"موقع   .1

  األنفاقللكشف عن 

 النواب األميركي   في مجلس أكّدت وسائل إعالم عبرية أن لجنة القوات المسلحة         : حسن عبد الحليم  

 مليون دوالر لمنظومات الدفاع الـصاروخية اإلسـرائيلية         474أقرت هذا األسبوع تمويال بقيمة      

  .ولتطوير منظومة للكشف عن األنفاق

اإلسرائيلي إن لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ األمريكي صـادقت هـذه            ' الوال'وقال موقع   

 مليون دوالر لتمويل منظومات الدفاع      474األسبوع على تخصيص مساعدة مالية إلسرائيل بقيمة        

، وفضال عن ذلك أقرت تمويل مـشروع إسـرائيلي          'حيتس 'و' العصا السحرية '،  'القبة الحديدية '

  . منظومة للكشف عن األنفاقأمريكي مشترك لتطوير

 مليـون   165، و »القبة الحديدية « مليون دوالر لمنظومة     41.4وحسب التقرير، خصصت اللجنة     

وباقي المبلغ خصص لألبحاث لتطوير منظومـة       » حيتس«و» العصا السحرية «دوالر لمنظومتي   

  .للكشف عن األنفاق

  2/5/2015، 48عرب 

  

  أهمية اإلسراع في إعادة إعمار قطاع غزة": ليينالحكماء الدو" يستقبل وفد مجموعة عباس .2

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا،              : رام اهللا 

  .، برئاسة الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر'الحكماء الدوليين'وفد مجموعة 

صلت إليهـا   و األراضي الفلسطينية، وما     وأطلع سيادته، الوفد، على آخر مستجدات األوضاع في       

  .العملية السياسية، جراء رفض الحكومة اإلسرائيلية االلتزام بقرارات الشرعية الدولية

 إلى أهمية اإلسراع في إعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ الدول المانحـة اللتزاماتهـا               عباسوأشار  

فلسطينية بإعادة اإلعمار، وإنهاء معاناة     التي أقرت في مؤتمر شرم الشيخ، من أجل قيام الحكومة ال          

  .أبناء شعبنا في قطاع غزة

وأكد ضرورة إنهاء االنقسام الداخلي، وتحقيق المصالحة الوطنية، من خالل تمكين حكومة الوفاق             

  .الوطني من القيام بواجباتها، والتحضير إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية

 2/5/2015، )وفا(سطينية وكالة األنباء والمعلومات الفل
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  في غزة" دولة"هناك محاوالت إسرائيلية قديمة لتنفيذ مخطط إقامة : واصل أبو يوسف .3

ال توجد حالياً وساطة سعودية لعقد اتفاق       "قال مسؤولون فلسطينيون إنه     :  نادية سعد الدين   -عمان

  .راًمؤخ" حماس"، وذلك خالفاً لما أعلنته حركة "للمصالحة الفلسطينية" 2مكة"

المصالحة اآلن معطلة، فـي     "واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن           

على ما تعتقده بنجاعة التهدئة التي قد يكون ثمنها فـك الحـصار والمينـاء               " حماس"ظل مراهنة   

  ".والمطار

ـ  يذ مخطط إقامـة    هناك محاوالت إسرائيلية قديمة لتنف     "أنمن فلسطين المحتلة،    " الغد"وأضاف، ل

 1967في غزة من أجل قطع الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام               " دولة"

  ".وضرب المشروع الوطني

الرفض الفلسطيني ألي مشاريع تقع خارج إطار هدف التحرير وإنهـاء االحـتالل وحـق               "وأكد  

ال دولـة   "، مشدداً على أن     "ثابتاً وطنياً فلسطينياً  العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره       

  ".فلسطينية دون غزة وال دولة فيها بدون الضفة الغربية

وتوقف عند بعض اإلشارات الصادرة من قطاع غزة، السيما أثناء زيارة حكومة التوافق الوطني              

" دردشـات "، وما جرى الحديث عنـه مـؤخراً مـن           "التكافل"واإلشكالية المتعلقة بفرض ضريبة     

  .مع االحتالل بشكل غير مباشر عبر مواقع التواصل االجتماعي" حماس"

رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يقف ضد إقامـة الدولـة الفلـسطينية              "وقال إن   

المستقلة، يحاول، في ظل عزلته، المراهنة على حل جزئي في غزة بعيداً عن بقيـة األراضـي                 

  ".المحتلة

الجماعي للفلسطينيين من األراضي المحتلة بات يصعب تنفيـذه اليـوم           " الترانسفير"ائالً إن   وزاد ق 

دولة على كل فلـسطين     "بالنسبة لالحتالل، خالفاً لمفاصل تاريخية سابقة، في حين ال يحظى حل            

  ". بالقبول اإلسرائيلي، كما يجابه بالرفض الفلسطيني" لكل مواطنيها

 المصالحة وإنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية فـي مواجهـة           المضي في خطوات  "ودعا إلى   

  ".المخطط اإلسرائيلي لن يتم تمريره أمام الصمود الفلسطيني"، مؤكداً بأن "عدوان االحتالل

" 2مكـة   "وجود مساع من الريـاض لعقـد اتفـاق          " حماس"وقد تردد مؤخراً على لسان حركة       

 .2007كة الذي التأم برعاية سعودية في العام للمصالحة الفلسطينية، على غرار اتفاق م

 3/5/2015، الغد، عّمان
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   إنجاز دستور فلسطين استحقاق وطني:الزعنون .4

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن إنجـاز دسـتور دولـة              : )بترا (-عمان  

ة مطالبـا كـل     فلسطين هو استحقاق وطني بامتياز بصرف النظر عن ملفات المصالحة المتعثـر           

  .الفلسطينيين المشاركة في جهود إعداد هذا الدستور

 فـي   أمـس  رئيس لجنة الدستور سليم الزعنون أكد في اجتماع اللجنة           إنوقال المجلس في بيان     

 إنجاز الدستور هو أحد استحقاقات اعتراف األمم المتحدة بدولة فلـسطين            أنمقرها بمدينة رام اهللا     

  .2012في نهاية عام 

األولى  على ما أنجزته لجنة الدستور       أعمالها والبناء  اللجنة مصممة على االنتهاء من       أن وأضاف

 انجاز دستور دولة فلـسطين      أن عصري مؤكدا  أعمال والخروج بمشروع دستوري فلسطيني       من

  .هو مسؤولية وطنية ال بد على الجميع تحملها

ة، مـضيفا أن هنـاك معيقـات         عمل اللجنة خالل الفترة الماضي     أسباب توقف وأوضح الزعنون   

  .وأسباب ذاتية فلسطينية وأخرى موضوعية حالت دون استكمال اللجنة لما بدأته

 اللجنة عاقدة العزم على انتظام اجتماعاتها وان انجاز دستور دولة فلسطين هو اسـتحقاق               إنوقال  

ـ            ضا يعـزز ثقـة     وطني يساعدنا في معركتنا القانونية والسياسية مع االحتالل اإلسرائيلي وهو أي

  . دولة بدولة فلسطين138المجتمع الدولي بنا بعد اعتراف ما يقارب من 

 األنسب واألفضل لتسريع عمل اللجنة وتم كذلك        االجتماع مناقشة اآلليات  وقال البيان انه تم خالل      

استحضار ما تم انجازه خالل الفترة الماضية وتبادل المجتمعون وجهات النظر واألفكـار حـول               

  .  األصول العلمية الحديثةإقراره وفق الدستور وطرق اللجنة وطريقة إعدادالعمل داخل تقسيم 

 3/5/2015، الدستور، عّمان
 

  دعو المجتمع الدولي لمحاسبة منتهكي القانون الدولي يفلسطين لدى األمم المتحدة مراقب  .5

نيويورك، السفير رياض   دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة في          :  قنا –نيويورك  

منصور، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتوفير ما يلزم من مـساعدة وحمايـة األطفـال                

  .الفلسطينيين ومحاسبة منتهكي القانون الدولي، سيما القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق األطفال

، "ليتوانيـا "يس مجلس األمن    وأكد منصور في رسائل متطابقة إلى األمين العام لألمم المتحدة، ورئ          

ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، ضرورة وضع حد النتهاكات إسـرائيل، الـسلطة القائمـة               

باالحتالل، بحق األطفال الفلسطينيين، مشيرا إلى أن هناك معايير دولية لمعاملة األطفال واألطفال             

  .الفلسطينيين ليسوا استثناء
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ل اللتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك، اتفاقية حقوق          وشدد على ضرورة امتثال إسرائي    

  .الطفل وبروتوكولها االختياري بشأن األطفال في النزاعات المسلحة

وتطرق منصور إلى اعتقال قوات االحتالل لألطفال الفلسطينيين ومن بينهم الطفل أحمد الزعتري             

 ابريل في القـدس الـشرقية المحتلـة،         29، في   " عاما 12"، وابن عمه محمد الزعتري      " أعوام 7"

  .وتعرضهما لساعات من االستجواب وحرمانهما من الطعام والماء

 3/5/2015، الشرق، الدوحة
 

  نرفض أي اتفاقيات جديدة للمصالحة.. "2مكة"ال وساطة سعودية لعقد : حركة فتح .6

نـة المركزيـة   عـضو اللج ، أن    عمان  من نادية سعد الدين  ، عن   3/5/2015الغد، عّمان،   ذكرت  

 االتفاقيات السابقة للمصالحة الفلسطينية وعدم اللجـوء        إحياء"محمد اشتية أكد أهمية     " فتح"لحركة  

  ."إلبرام اتفاقات جديدة على غرار مكة والقاهرة والشاطئ

ملـف  "، معتبـراً أن     "غير المطروح " 2مكة"ال صحة لمسألة عقد اتفاق      "وقال، في تصريح أمس،     

، لكنه رحب بـآي جهـد       "إلى وساطات جديدة، وإنما تنفيذ االتفاقيات الموقعة      المصالحة ال يحتاج    

  .لتنفيذ المصالحة الفلسطينية

، متهمـا حمـاس     "لم تعد المصالحة بحاجة إلى مؤتمرات جديدة، بل إلى تنفيذ قـرارات           "وأضاف  

نها قد تخدم   بالمماطلة من أجل كسب المزيد من الوقت للرهان على المتغيرات اإلقليمية ظنا منها أ             "

  .، حسب قوله"مصالحها

الشعب الفلسطيني لم يعد يتحمل المزيد من الوقت لتحقيق المصالحة، ما يتطلـب مـن               "وقال إن   

وكـان نائـب رئـيس      ". حركة حماس مد يدها لتحقيق المصالحة فورا لتنفيذ البنود المتفق عليها          

اع تبـذلها الـسعودية     إسماعيل هنية كشف أول أمس عن مـس       " حماس"المكتب السياسي لحركة    

    ".  حماس"و" فتح"للتوصل إلى اتفاق جديد لتحقيق المصالحة بين حركتي 

قـال  القيادي بحركة فتح أمـين مقبـول        ، من غزة، أن     3/5/2015اإلتحاد، أبو ظبي،    وأضافت  

نرفض أي اتفاقيات جديدة للمصالحة الداخلية مع حماس، ويجب عليها تطبيق ما تم االتفاق عليه               «

واعتبر مقبول تصريحات الزهار محاولة جديدة للهروب من تطبيق ما تم االتفـاق عليـه      .»اسابق

  .بحضور كافة القوى والفصائل

حماس بتصريحاتها هذه تمارس شكال من أشكال التهرب عبر عدم تنفيذها بنـود    «وأضاف مقبول   

 ترفض تطبيق مـا تـم       اتفاقيات المصالحة الوطنية فهي تقول أحيانا إنها مستعدة للتنفيذ وساعات         

  .»االتفاق عليه
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  "إسرائيل"ملف التهدئة يراوح مكانه ومصر مطالبة بلجم : الحية .7

، أن ملف مفاوضات التهدئة مع      "حماس"أكد خليل الحية، القيادي البارز في حركة        : نادر الصفدي 

والذي جرى برعاية مصرية يراوح مكانه فـي ظـل خروقـات االحـتالل       ) اإلسرائيلي(الجانب  

  .لمتكررة لالتفاقا

إسرائيل لم تحترم اتفاق وقف إطالق النار الموقـع فـي           : "وقال الحية، في تصريح خاص السبت     

شهر أغسطس الماضي في القاهرة، وتواصل خرقها لبنود االتفاق الـذي تلتـزم بـه الفـصائل                 

  ".الفلسطينية حتى اللحظة

لعربية الراعية التفاق التهدئـة     ودعا القيادي في حركة حماس المجتمع الدولي وجمهورية مصر ا         

وتحريـك  لوقف كل تجاوزاته غير المقبولة لبنود االتفـاق         ) اإلسرائيلي(إلى الضغط على الجانب     

  . من جديدالملف

، نفـى   "إسـرائيل "و" حماس"بين حركة   " دردشات"وحول ما نشر عبر وسائل اإلعالم عن وجود         

  ).اإلسرائيلي(ب سرية مع الجان" دردشات"الحية وجود أي مفاوضات أو 

، مشددا  )اإلسرائيلي(وأكد أن حركته ال تجري أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب              

فقط هو اتفاق التهدئة ووقف إطالق النار الذي جرى التوصل          " إسرائيل"و" حماس"على أن ما بين     

  .له باتفاق بعد العدوان األخير على قطاع غزة برعاية القاهرة

  2/5/2015، الرسالة نت

  

  فصائل في منظمة التحرير أجهزة األمن في غزة بتنفيذ اعتقاالت وقمع الحريات .8

عن استنكارها لما وصـفتها باالسـتدعاءات الهوجـاء التـي           " فتح"عبرت حركة    :فايز أبو عون  

يمارسها جهاز األمن الداخلي التابع لحماس ضد كوادر الحركة، واسـتمرار اسـتدعاء كـوادر                

  .ت التحقيق التابعة لحماس وجهاز األمن التابع لهاالحركة إلى مقرا

وجددت الحركة مطالبتها لمؤسسات حقوق اإلنسان بأخذ دورها وفضح هذه الممارسـات، داعيـة          

فصائل العمل الوطني إلى العمل على وقف هذه االستدعاءات ضد كوادر وقيادات حركـة فـتح،                

  .والوقوف أمام مسؤولياتهم الوطنية

إنه وللمرة الثانية خـالل     : "ائب في التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية عالء ياغي        من جهته قال الن   

أسبوع يتم وضع عبوات ناسفة أمام منزل شقيقه هالل ياغي في مخيم جباليا شمال القطاع والذي                

  . أفراد8يقطن فيه 
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ائم وأكد ياغي أن حماس وبصفتها المسيطرة على القطاع مطالبة بالكشف عن مرتكبي هذه الجـر              

  ".على حد قوله"الخطيرة، وأال تستخدم هذه الوسائل لتسديد حسابات سياسية، 

وفي سياق متصل، عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استنكارها لما أسـمته بقمـع               

الحريات في غزة، ومنع األجهزة األمنية في قطاع غزة لمسيرة األطر النقابية العمالية الفلسطينية              

  .تبرة ذلك اعتداء خطيراً على حرية الرأي والتعبير وعلى الحريات والحقوق النقابيةفي غزة، مع

إن الجبهة الديمقراطية وهي تندد باالعتقاالت والسياسات القمعية في غزة والضفة تـدعو             : "وقالت

، مؤكـدة حـق   "األجهزة األمنية لحركة حماس والسلطة لوقف هذه الهجمة على الحريات العامـة         

العام لنقابات عمال فلسطين واألطر العمالية النقابيـة بممارسـة نـشاطاتها وتحركاتهـا              االتحاد  

  .القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة الجماهيرية النقابية أو

بدورها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على لسان عضو مكتبها السياسي كايـد الغـول،               

ان، انتهاكاً للقانون األساسي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، داعيـاً            نيس 29عملية القمع لحراك    

  .األجهزة األمنية في غزة، لوقف التعامل مع الفعاليات الوطنية ارتباطاً بمدى تجاوبها لمواقفها

وطالب الغول بضرورة العمل على مالحقة كل من شارك بقمع المسيرات من الذين هـم خـارج                 

مهم للقضاء، مشيراً إلى الصور التي أظهرت عدداً مـن عناصـر حركـة              األجهزة األمنية وتقدي  

  .حماس بلباس مدني يستخدمون العصي في االعتداء على المشاركين

بدوره، عبر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه واستنكاره الشديد لقيام األجهزة األمنية، التي ما              

ة العمالية التي كان مـن المقـرر        زالت تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة، بمنع المسير         

تنظيمها بمناسبة األول من أيار، وتنطلق من دوار أنصار باتجاه مقر مجلس الوزراء؛ للتأكيد على               

جتماعية الصعبة التي يعيشها    المطالب الحركة العمالية خصوصا في ظل األوضاع االقتصادية وا        

 29 االعتداء على شـباب حـراك        الناس في قطاع غزة، خاصة فئات العمال والكادحين، وأيضاً        

  .نيسان، واعتقال بعضهم واستدعاء البعض اآلخر

 3/5/2015، األيام، رام اهللا
 

  هيئة العمل الوطني تحذر من المشاريع الهادفة لفصل قطاع غزة وتدعو إلحباطها .9

عبرت هيئة العمل الوطني في قطاع غزة عن قلقها تجاه التسريبات التي تحدثت عـن              :حسن جبر 

  . قنوات اتصال بين حركة حماس ودولة االحتاللوجود
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ودعت الهيئة في ختام اجتماعها الدوري، أمس، في غزة إلى االلتزام بما نصت عليه وثيقة الوفاق                

الوطني بهذا الصدد، والتي أكدت بوضوح أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثـل الـشرعي               

  .ض، على أن تعرض ذلك على المجموع الوطنيوالوحيد للشعب الفلسطيني، وهي المخولة بالتفاو

وحذرت الهيئة أية دول إقليمية ومبعوثين دوليين من ترويج هذه المشاريع في قطاع غزة، معلنـة                

  .رفضها كافة المشاريع التي تم تداولها لفصل قطاع غزة عن مجموع المشروع الوطني

العليا؛ لتفعيـل منظمـة التحريـر    ودعت الهيئة في بيان أصدرته، أمس، إلى سرعة انعقاد اللجنة      

الفلسطينية، باعتبارها إطار قيادي مؤقت، وفقاً لما اتفق عليه لمتابعة تطورات ملـف المـصالحة               

والقضايا السياسية المصيرية، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسـساتها، مطالبـة حكومـة            

ة للقيام بدورها حسب قرارات المجلس      الوفاق الوطني باعتبارها السلطة التنفيذية الوحيدة المسؤول      

  .المركزي

وشددت الهيئة على ضرورة أن تقوم الحكومة بأداء واجباتها رغم ما يعترضـها مـن عقبـات،                 

والعمل على تلبية حاجات المواطنين في قطاع غزة، خاصة فـي ظـل األوضـاع االقتـصادية                 

كل أشكال االعتقـال الـسياسي      وأعلنت الهيئة عن رفضها ل    . واالجتماعية الصعبة التي يعيشونها   

 29واالنتهاك المتواصل للحريات، منددة بما تعرض له عدد من الشباب والـصحافيين ونـشطاء               

نيسان من جانب قيام األجهزة األمنية، التي ما زالت تحت سيطرة حماس، بمنع مسيرة األول من                

  .زةأيار، رغم إنجاز الترتيبات الخاصة بذلك مع جهات االختصاص في قطاع غ

إن الهيئة عقدت، أمس، اجتماعاً حضرته الفـصائل والقـوى          : وقال أمين سر الهيئة محمود الزق     

  .المنضوية في إطار هيئة العمل، ناقشت خالله المهام والترتيبات التي أجرتها مؤخراً

 أن االجتماع ناقش الترتيبات والمهام لتفعيل الهيئة في المحافظات، مـشيراً          :" األيام"وأكد الزق ل    

  .إلى أن المجتمعين تحدثوا عن أهمية تعزيز الحضور الفاعل للجان في التصدي لمهامها

ونوه إلى أن المجتمعين ناقشوا خالل االجتماع الوضع السياسي والحياتي الـذي تعيـشه غـزة،                

وأهمية وقف كافة المشاريع واألفكار التي تتعلق بإنشاء دولة في غزة، مؤكدين رفـضهم الـشديد                

  .اوالت التي ستضرب في حالة نجاحها المشروع الوطنيلهذه المح

 3/5/2015، األيام، رام اهللا

  

  حركتا حماس والجهاد تنعيان شهيدين قضيا في مهمتين جهاديتين .10

مهمتـين  «أمس شهيدين من عناصرهما قضيا فـي        » حماس«و  » الجهاد اإلسالمي «نعت حركتا   

  .انفجار عرضيفي » حماس«، فيما أصيب عنصران آخران من »جهاديتين
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من بلدة بيـت حـانون      )  عاماً 49(في بيان مقتضب أن الشهيد نسيم خليل نعيم         » الجهاد«وأعلنت  

  .، من دون أن تفصح عن طبيعة هذه المهمة»قضى شهيداً في مهمة جهادية«شمال قطاع غزة 

 ، عن استشهاد القسامي نهاد عـوض      »حماس«، الذراع العسكرية لحركة     »كتائب القسام «وأعلنت  

  .من مشروع بيت الهيا شمال قطاع غزة)  عاما30ً(خليف 

إثـر انهيـار نفـق    ... لقي ربه شهيداً اليـوم «وقالت في بيان مقتضب أن الشهيد القسامي خليف   

  .»للمقاومة

في هذه األثناء، وقع انفجار عرضي في أحد مواقع التدريب التـابع ألحـد األجنحـة العـسكرية                  

وقالت مصادر طبيـة    . »إصابة مقاومين بجروح  «، ما أدى إلى     لفصائل المقاومة غرب مدينة رفح    

، ووصفت جراحهمـا بأنهـا      »تم نقل المقاومين إلى أحد المستشفيات لتلقي العالج       «في المدينة أنه    

  .»متوسطة«

  3/5/2015الحياة، لندن، 

  

  األقصىفي المسجد حماس تحذر من فرض االحتالل واقع جديد حركة  .11

، حسام بدران، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمختلف مؤسـساتها          شدد القيادي في حركة حماس    

  .في المسجد األقصى المبارك من خالل تكثيف االقتحامات" فرض واقع على األرض"تسعى لـ 

 اليوم الـسبت، لتوحيـد الجهـود وصـياغة          صحفي،في بيان   " حماس"ودعا الناطق باسم حركة     

  .جل حماية المسجد األقصى من التهويداستراتيجية فلسطينية وعربية وإسالمية من أ

االحتالل يكثف من اقتحاماته للمسجد األقصى مؤخراً، وخاصة بعد انتهاء فتـرة            "ورأى بدران أن    

االنتخابات، مستغالً عجز الموقف الرسمي الفلسطيني، وانشغال العالم العربي بمشاكله وقـضاياه            

  ".الداخلية

د األقصى يقع في جـزء كبيـر منهـا علـى الـشعب              وأكد بدران أن مسئولية الدفاع عن المسج      

الجهة األمينة على مصالح وثوابت القضية،      "الفلسطيني وقواه الفاعلة وفصائل المقاومة باعتبارها       

  .، وفق قوله"وهي األكثر قرباً من هموم الناس

 2/5/2015، فلسطين أون الين

  

  افي الضفة بمالحقة عناصره الجهاد تتهم األجهزة األمنيةحركة  .12

تهمت حركة الجهاد اإلسالمي، اليوم السبت، األجهزة األمنيـة الفلـسطينية باعتقـال ومالحقـة               ا

  .عناصرها في الضفة الغربية
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أجهزة أمن السلطة الفلـسطينية تُـصعد مـن         "وقالت الحركة، في بيان صدر في قطاع غزة، إن          

  ". األسرى المحررينمالحقة واعتقال عناصر وكوادر الحركة في الضفة الغربية، ومعظمهم من

ولم تحدد الحركة عدد المعتقلين، مضيفة إنها تنظر بخطورة بالغة لحمالت السلطة األمنيـة التـي        

  ".ال مسؤولة"و" غير وطنية"وصفتها بأنها 

وقالت الحركة إن تلك االعتقاالت تكرس واقع االنقسام وتعمقه، خاصة وأنها تركزت على شريحة              

  .فعوا من أعمارهم ضريبةً للتحرير واالستقالل، وفق البياناألسرى المحررين، الذين د

 2/5/2015، فلسطين أون الين
 

  إعداد الدستور يجب أن يجري في إطار التوافق: البردويل .13

أكد الدكتور صالح البردويل، القيادي في حركة حماس وعضو كتلتهـا البرلمانيـة، علـى               : غزة

جتماعيا مهما، ولكنه شدد على ضرورة أن يجـري         أهمية إعداد دستور فلسطيني باعتباره عقدا ا      

  .إعداده في إطار التوافق بحيث يمثل الكل الفلسطيني ال فئة معينة

ـ      مـساء الـسبت، تعليقـاً علـى        " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال البردويل في تصريٍح خاص ل

طرح  ":2011عام  استئناف لجنة الدستور برئاسة سليم الزعنون، المشكلة من رئيس السلطة منذ            

إعداد الدستور يجب أن يطرح ضمن مؤسسات وتوافق شامل، وال يتم عبر دعوات عامة ال تسمن                

  ".وال تغني

وأضاف إنه ال أحد يستطيع إنكار أهمية وجود دستور يحكم أي أمة أو شعب، باعتباره أحد أركان                 

 نضاال من أجـل بـسط       الدولة إلى جانب العبء والسيطرة، الفتاً إلى أن شعبنا موجود ويخوض          

سيطرته على أرضه المحتلة، فيما الدستور غير موجود باستثناء القانون األساسـي الـذي يـنظم          

  .الحالة الفلسطينية في غزة والضفة

وشدد على أن الدستور حق للشعب الفلسطيني باعتباره عقدا اجتماعيا بين كل أركان الشعب وليس             

 خاصاً بحركة فتح، وال حتى منظمة التحرير، إنمـا          دستوراً خاصة بحركة دون أخرى، فهو ليس      

  .يجب أن يكون للكل الفلسطيني

وأكد البردويل أن أي دستور ال يشارك فيه الكل الفلسطيني هو دستور فاشل، وبالتالي طرحه غير                

مقبول، مشدداً على ضرورة أن يكون إعداد الدستور عبر وفاق وطني شامل، وعلى قاعدة احترام               

  .تمثل الشعب الفلسطينيالقوى التي 

 2/5/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  حماس تطرح فكراً وطنياً في مواجهة االحتالل: العاروري .14

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إن حركة حماس تطرح فكراً             : غزة

 وفكرياً فقط، مشيراً إلـى      وطنياً تحررياً في مواجهة االحتالل، وال تمثل من تلتقي معهم أيدلوجياً          

  .الفوز الكبير الذي حققته الكتلة اإلسالمية في انتخابات جامعة بيرزيت

وأشار العاروري، في تصريحات متلفزة، إلى أن توجه فئة الشباب في الضفة الغربيـة المحتلـة،                

في فكرهـا   إلى انتخاب الكتلة اإلسالمية يعطي مؤشراً إيجابياً لحركة حماس، يشير إلى أنها تمثل              

  .ومنهجها كل الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته

وأوضح أن نتائج االنتخابات التي أفرزتها جامعة بيرزيت بفوز كبير للكتلـة اإلسـالمية شـكلت                

صدمة لحركة فتح، ما دفع األخيرة لتأجيل االنتخابات في جامعات أخـرى وإجـراء محاسـبات                

  .داخلية

سالة قوية للسلطة الفلسطينية أنها لـن تـستطيع اجتثـاث           فوز الكتلة في بيرزيت أوصل ر     : وتابع

حركة حماس وأذرعها النقابية على الرغم من تواصل سياسة القمع واالعتقاالت منذ توقيع اتفاقية              

  .أوسلو

وقال إن االستهداف الذي تتعرض له حركة حماس في الضفة الغربية تعـدى البنيـة التنظيميـة                 

الم الوسطي المعتدل الذي تنتهجه الحركة، والذي ال ينتج سـوى           للحركة، إلى محاربة الفكر واإلس    

  .النماذج الرائعة من المقاومة والتضحية

وتعقيباً على حملة االعتقاالت التي شنتها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية بحق نشطاء الكتلة               

 مؤشـراً سـلبياً     اإلسالمية بعد فوزها الكبير في بيرزيت، أوضح العاروري أن هذه الحملة تعطي           

وأوضح أن حركة فتح تلجأ على الدوام من التقليل مـن أهميـة نتـائج أي                 .جدا وواضح التفسير  

انتخابات ال تفوز بها، في حين تعد أي نتائج لصالحها استفتاء على النهج الـذي يقـوده رئـيس                   

  .السلطة محمود عباس وحركة فتح

لمستمر في الضفة الغربية، يمثل تعبيراً عـن        وقال القيادي في حركة حماس إن انتهاك الحريات ا        

فكرة ورؤية القيادة السياسية لحركة فتح، مشيراً إلى أن هذه النهج لم يتوقف منذ توقيـع اتفاقيـة                  

  .أوسلو

 2/5/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

  

  

  



  

  

 
 
 

           14ص                                      3566 :   العدد  3/5/2015 األحد :التاريخ

   قادتها في خانيونس بتهمة التخابر مع االحتاللأحدالمقاومة تعدم : "القدس"صحيفة  .15

 المقاومة في قطاع غزة     أنكشفت مصادر خاصة لـ القدس دوت كوم، صباح اليوم السبت،           : غزة

  . عميال تم ضبطه مؤخرا بعد أن تورط في قتل مجموعة من المقاومينأعدمت

وحسب المصادر، فإن عملية اإلعدام تمت في خانيونس على يد مسلحين من أحد أذرع المقاومـة                

  .ينة، مشيرةً إلى أنه من سكان بلدة بيت حانون شمال قطاع غزةقبل أن يقوموا بإلقائه وسط المد

وكانت المقاومة قد ضبطت العميل منذ نحو شهرين وخالل التحقيق معه اعترف بالمسؤولية عـن               

 في منطقة شـمال قطـاع       األخيرةاإلبالغ عن بعض قيادات المقاومة الذين استشهدوا في الحرب          

  .غزة

  2/5/2015، القدس، القدس
 

  جنود إسرائيليون يفشلون في إسقاط طائرة لحماس: العبري" 0404"موقع  .16

اإلسرائيلي، السبت، فيديو يظهر جنودا إسرائيليين يحـاولون        " 0404"نشر موقع   : القدس المحتلة 

  .لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس" أبابيل"إسقاط طائرة 

صاص، على طائرة دون طيار، وقال الموقـع  وبدأ عدد من الجنود، كما يوثق الفيديو، بإطالق الر    

  .العبري إن الجنود لم يتمكنوا من إسقاط الطائرة التي كانت تحلق في أجواء الكيان اإلسرائيلي

  2/5/2015، "21عربي "موقع 

  

  اعتقال فلسطيني حاول طعن جندًيا في القدس: إذاعة الجيش اإلسرائيلي .17

لي أن فلسطينيا حاول طعن جنديا إسرائيليا ظهـر         ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائي   : )فلسطين(القدس  

 مـصادر   تأكـده  الـذي    األمرعند أحد حواجز االحتالل جنوب مدينة القدس،        ) 5|2(اليوم السبت   

 أن الجنود اإلسرائيليين على الحاجز تمكنوا من السيطرة على          اإلذاعةوأضاف   .إسرائيلية رسمية 

  . مشيرة إلى أن الشاب الفلسطيني أحيل للتحقيقالشاب واعتقاله، دون أن يصاب الجندي بأذى،

 2/5/2015قدس برس، 

  

  قراطية تلتقي دبلوماسيين أوروبيين في غزةوالجبهة الديم .18

بوفد دبلوماسي أوروبي فـي قطـاع       " الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين   "التقت  : )فلسطين(غزة  

  .عمارغزة، وناقشت معهم عدة قضايا تتعلّق برفع الحصار وإعادة اإل
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وقالت الجبهة في بيان لها، إن عضوي مكتبها السياسي صالح زيدان وطالل أبو ظريفـة التقيـا                 

، بكل من ملينا بوكسفانج نائب ممثل الدنمارك لدى السلطة الفلسطينية، وجان            )5|1(مساء الجمعة   

عمق تناول  دي باوي المستشار السياسي بالقنصلية البلجيكية في القدس، ودار بين الجانبين نقاش م            

  .جوانب القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة

وأكد وفد الجبهة، على ضرورة لعب الدنمارك وبلجيكا دورهما الخاص للضغط علـى الحكومـة               

اإلسرائيلية إلنهاء الحصار على قطاع غزة ووقف االستيطان والممارسات العدوانية على الشعب            

  . المانحة للوفاء بالتزاماتها من أجل إعمار غزة وبذل جهودها مع الدول والجهاتيالفلسطين

  2/5/2015قدس برس، 

  

  "السبت اليهودي"وسيلة نقل جديدة في القدس خالل  .19

طرحت جمعية محلية مشروعاً جديداً سيتيح للمقدسيين التنقّـل خـالل           :  أ ف ب   -القدس المحتلة   

  .عام في هذا اليوم، في حّل لمشكلة توقّف خدمة وسائل النقل ال»السبت اليهودي«عطلة 

وأعلنت جمعية النقل التعاوني في القدس، أنها ستشغل ثالثة باصات في أحياء المدينة المقدسة بدءاً               

  .من يوم أمس، لمدة سبع ساعات ابتداء من الساعة الثامنة مساء

هدفنا هو تمكين   «، إن   »فرانس برس «وقالت إحدى المشرفات على المشروع تمار مكادي، لوكالة         

 .»ئك الذين ال يستطيعون شراء سيارة أو ال يريدون القيادة يوم السبت، من التنقّل في القـدس                أول

  .وتوقف إسرائيل جميع وسائل النقل العام في عطلة السبت في كل المدن

، وهي كلمة مركبة تجمع بين الـسبت بالعبريـة          »شاباص«وأطلقت الجمعية على مشروعها اسم      

  .»باص«، وبين الحافلة »شابات«

وأوضحت مكادي أن الراغبين في استخدام هذه الخدمة، عليهم أن يسجلوا أسماءهم لدى الجمعية،              

  ). يورو11 دوالراً أو 13 حوالي( شيكالً 50وأن يدفعوا بدالً شهرياً قدره 

وشددت على أنه ال نية لتشغيل الخدمة في شكل دائم، لكن الغرض منها هو الضغط على الحكومة                 

نريد الضغط على الدولـة كـي تـسمح         «: وقالت. لنقل العام يوم السبت اليهودي    لتوفير وسائل ا  

  .»بوسائل النقل العام، على غرار أي مدينة كبيرة في العالم

وعلى رغم حظر وسائل النقل العام يوم السبت، فإن هذه الخطوة قانونية، وفـق مكـادي، ألنهـا                  

  . تندرج في إطار نشاط القطاع الخاص

 3/5/2015، الحياة، لندن
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   إلنتاج النفط الصخري"إسرائيل"محاوالت في  .20

استكشاف النفط الصخري   » مبادرات إسرائيل للطاقة  «تحاول شركة أميركية تدعى     : وليد خدوري 

 وحاولت أوالً الحصول على رخصة برنامج تقييمي في         2008تأسست الشركة عام    . في إسرائيل 

  .  كيلومتراً جنوب غربي القدس30بعد التي تقع في لواء القدس، على » بيت شلش«منطقة 

في وسط جنوب إسرائيل يحتوي على احتياط نفطـي يقـدر           » شفيال«وتدعي الشركة ان حوض     

وأثار تحديد هذا االحتيـاط     .  بليون برميل أي ما يوازي تقريباً احتياط العراق أو إيران          150بنحو  

وتـدعي  . ركة، ودفع إلى رفض طلبها    المبالغ به حتى قبل بدء الحفر شكوكاً حول جدية أرقام الش          

 كيلومتراً مربعـاً تحتـوي      238الشركة ان المنطقة التي لديها رخصة للعمل بها ومساحتها نحو           

وحاولت الـشركة بـدء     ). ما يوازي احتياط ليبيا   ( بليون برميل من النفط الخام       40احتياطاً بنحو   

 كيلـومتراً   21ة األصل التي تبعد     العربي» بيت جبرين «أو  » بيت غفرين «العمل بالقرب من قرية     

  .شمال غربي مدينة الخليل

وحاول نتانياهو مساعدة الشركة في الحصول على الرخصة الالزمة، إال ان قرار الـرفض مـن                

لجنة القدس للتخطيط كان بمثابة الضربة القاضية للمشروع الذي تقدمت به الـشركة قبـل سـت                 

ساعد الشركة في تقديم طلبهـا المحـامي الخـاص          و. سنوات تقريباً، على رغم أن تجديده ممكن      

بنتانياهو، ورئيس لجنة مجلس االقتصاد الوطني في مكتب نتانياهو، وكبير موظفي مكتب نتانياهو             

ونالت الشركة تعويضاً عن خسارة العمل في لواء القدس، بالموافقة على االستكشاف فـي              . سابقاً

  .هناكهضبة الجوالن، إال ان العمل ال يزال مبكراً 

  3/5/2015، الحياة، لندن
 

  اشتباكات خان يونس أسوأ من الشجاعية: قائد لواء المظليين .21

، بتعرض عناصـر    "أليعيزر توليدانو "اعترف قائد لواء المظليين في جيش االحتالل اإلسرائيلي،         

لوائه الشتباكات أصعب من اشتباك حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فـي العـدوان اإلسـرائيلي                

  .، وذلك شرقي محافظة خان يونس جنوب القطاع، إبان االجتياح البري2014 صيف عام األخير

الذي قاد جنوده في معارك ضارية شرقي خان يونس، من التركيز فقط على             " توليدانو"واستغرب  

لماذا كل هذا التركيز على اشتباكات الشجاعية وصورة الناقلـة          : "اشتباكات حي الشجاعية، وقال   

  ".فالحرب هي الحرب وصورة ناقلة مدمرة ال تحسم معركة!  الغريب في هذا األمرالمدمرة، فما

تعلمت من درس الشجاعية أن علينا أن نكون أفضل في المعركة القادمة، وفقط وإذا ما               : "وأضاف

قورنت بالذي حصل معي، فقد حصل معي أمور أسوأ من اشتباك الشجاعية فهذه حرب وهكذا هو                
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إن الجيش تعثر في هذا المجـال       : "عن خطورة أنفاق قطاع غزة، قائالً     " يدانوتول"وتحدث  ". ديدنها

  ".ألنه وصل غريبا إليها ولم يكن ملما بها كمقاومة القطاع

إن حماس قالت كلمتها في الحرب األخيرة ولدينا كلمة سنقولها لها في الحرب             : "وتابع حديثه قائالً  

  ".القادمة

ل لسياسة األرض المحروقة في قطـاع غـزة، خـالل العـدوان           وأشار إلى انتهاج قوات االحتال    

، "إن قواتنا لم تترك مجاالً ليسكن أحد في المناطق التي قاتلت فيها داخل القطـاع              : "األخير، قائالً 

إنه لن يدخل إلى أي بيت يتواجد به مقاوم، بل سيدمره           : ، وقال "ظاهرة قذرة "واصفاً الحرب بأنها    

  .سلفاً

 3/5/2015، المستقبل، بيروت
 

  صفقات سرية بين الجيش والمستوطنين لتسوية احتياجات االستيطان: تقرير .22

 المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان أن صـفقات           أكد:  غسان الكتوت  -نابلس

  .سرية عقدها الجيش اإلسرائيلي والمستوطنون لتسوية احتياجات المستوطنات في الضفة الغربية

وطني في تقريره األسبوعي، السبت، أن جرائم االسـتيطان والتطهيـر العرقـي             وقال المكتب ال  

تواصلت في القدس المحتلة، وبدا واضحا أن االستيطان مرتكز أساسي فـي برنـامج الحكومـة                

 الجديدة، وأن نتنياهو ماٍض في تطبيق برنامجه االنتخابي الذي استند علـى اسـتمرار               اإلسرائيلية

  .هب ممتلكات الفلسطينييناالستيطان وضم القدس ون

قد أقام قناة اتصال سرية مع كبـرى        " موشي يعلون "وكشف المكتب أن وزير الحرب اإلسرائيلي       

، كما وقع في األسبوع الماضي اتفاقـاً سـرياً مـع            "أمانة"شركات االستيطان في الضفة وتدعى      

  .لسنوات القادمةالشرطة، بهدف تأمين تسوية حاجات المشاريع االستيطانية في الضفة خالل ا

ونوه التقرير إلى انه تم االتفاق بعلم نتنياهو ومباركته، وبمعرفة وزير االستيطان فـي الحكومـة                

 مليـون   500 أو   300، ليتم تخصيص ما بين      "نفتالي بينت "المستقيلة وزعيم حزب البيت اليهودي      

ادمة، مـساهمة مـن     شيكل سنوياً لصالح االستيطان في الضفة والقدس خالل السنوات الثالث الق          

  .الحكومة الجديدة في ازدهار االستيطان

، عطاءات لبناء   "دائرة أراضي إسرائيل  "وطرحت وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية وما يسمى ب       

المقامتين على أراضي   " النبي يعقوب "و" بسغات زئيف " وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي       77

 41، في حين سـتقام      "النبي يعقوب "انية ستقام في مستوطنة      وحدة استيط  36القدس المحتلة، منها    

  ".بسغات زئيف"وحدة أخرى في مستوطنة 
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وشهد األسبوع الماضي سلسلة انتهاكات قامت بها قوات االحتالل وعصابات المستوطنين تنـدرج             

  حيث أحرقت قوات االحـتالل     الدولية،في إطار الجرائم الجديرة بالعرض أمام المحكمة الجنائية         

 العـسكرية،  دونم من المراعي الطبيعية في منطقة األغوار أثناء إجراء المنـاورات             4000نحو  

 هدم بالجملة في منطقة البرج والميتة، وحمامات المـالح، وخربـة ابزيـق،              إخطاراتووزعت  

  .وحمصة، وهدمت مساكن في الجفتلك باألغوار، وذلك بحجة أنها مناطق عسكرية

طات العسكرية اإلسرائيلية بتحويل مساحات واسعة من األراضي فـي   وفي الوقت نفسه قامت السل    

األغوار الفلسطينية إلى المستوطنين، من أجل زراعتها واستغالل ثرواتها ومياهها، فـي الوقـت              

الذي حرمت فيه مالكيها الفلسطينيين من الوصول إليها، وضيقت الخناق عليهم وطـردتهم منهـا               

  .بحجة األمن الواهية

، أدى إلـى    1969، الذي صدر في عام      )151(رير أن القرار العسكري اإلسرائيلي رقم       وذكر التق 

 دونم من األغوار الفلـسطينية، وقامـت الحكومـة اإلسـرائيلية            5000االستيالء على أكثر من     

 ".الهستدروت"بتخصيصها لمنظمة 

 3/5/2015، القدس، القدس
 

   يهوديةأو إسرائيلية أهداف بوقوع هجمات في تونس ضد" تهديدات جدية: ""إسرائيل" .23

بوقـوع  " تهديدات جدية " مساء اليوم السبت من وجود       إسرائيلحذرت  :  القدس دوت كوم   -القدس  

 اإلرهـاب  او يهودا، حسب ما جاء في بيان لمكتب مكافحة           إسرائيليينهجمات في تونس تستهدف     

  .التابع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

 أهـداف  ضـد    إرهابيـة  هناك مشاريع العتداءات     أن إلىات تشير   آخر المعلوم "وقال البيان ان    

  ".التهديدات جدية" هذه أن، مشددا على " يهودية في تونسأو إسرائيلية

 إلـى  وضوحا مع اقتراب موعد الحج اليهودي الـسنوي  أكثر أصبحت هذه التهديدات    أن وأضاف

عتبر أقدم معبد يهودي فـي      كنيس الغريبة الواقع في جزيرة جربة في جنوب شرق تونس والذي ي           

  .الجاري) مايو( أيار 7 و6ويجري الحج هذا العام يومي . إفريقيا

  3/5/2015، القدس، القدس
 

  هل سيفشل نتنياهو بتشكيل حكومة؟: تخوفات في الليكود .24

لم يتبقَ على انتهاء المهلة الثانية واألخيرة التي منحها الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين            : بالل ضاهر 

، لرئيس الحكومة وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، سوى ثالثة أيـام، لكـن تعالـت                ريفلين
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أصوات في الليكود، أمس السبت، عبرت عن تخوفات من عدم تمكن نتنياهو من تشكيل حكومتـه              

  .الجديدة حتى يوم األربعاء المقبل

من عدم التوصل إلى    ، اليوم األحد، عن مصادر في حزب الليكود تخوفها          "هآرتس"ونقلت صحيفة   

" البيـت اليهـودي   "اتفاقيات في المفاوضات االئتالفية التي يجريها الليكود مع أحـزاب شـاس و            

  .بحلول نهاية المهلة، يوم األربعاء المقبل" يسرائيل بيتينو"و

يهـذون  "ووصف قيادي في حزب الليكود أعضاء طواقم المفاوضات لألحـزاب الثالثـة بـأنهم               

  .لب التي يطرحونها أمام طاقم الليكودبسبب المطا" ويبتزون

بعد تسليم  " البيت اليهودي "وبحسب الصحيفة، فإنه في مركز األزمة في المفاوضات مطلب حزب           

حقيبة األديان لحزب شاس بصورة حصرية، فيما رفض رئيس شاس، أرييه درعي، تعيين نائـب               

  .في وزارة األديان التي سيتوالها شاس" البيت اليهودي"وزير من 

". ال نرى حال واضحا لألزمة حول وزارة األديان حاليا        "وقال مصدر في حزب الليكود أمس، إنه        

 مليـار   2.5، نفتالي بينيت، يطرح مطالب بحجـم        "البيت اليهودي "وأشار المصدر إلى أن رئيس      

  .شيكل لوزارة التربية والتعليم، التي يتوقع أن يتوالها، وأنه يوجد خالف حولها

يهـدوت  "على بند في االتفاق االئتالفي الذي وقعه الليكود مع كتلة           " لبيت اليهودي ا"كذلك يعترض   

حول تعيين قضاة بالمحاكم الدينية اليهودية، ويطالب بإضافة عضو كنيست ثالث إلى هذه             " هتوراة

  .اللجنة

 حزب  بقيادة أفيغدور ليبرمان على أنه    " يسرائيل بيتينو "وقالت الصحيفة إن الليكود ينظر إلى حزب        

، وأن األزمة في المفاوضات بينه وبين الليكود تتمحور حول طلب ليبرمان بأن يتـضمن               "ثانوي"

  .االتفاق االئتالفي بندا حول فرض عقوبة اإلعدام على أسرى فلسطينيين

، موشيه كحلون، دعما لليكود، أمس، بقوله إنـه ال يـرفض   "كوالنو"من جهته، دعم رئيس حزب      

  ".يسرائيل بيتينو" عضو كنيست فقط، أي بدون 61 تشكيل حكومة تستند إلى

، يتسحاق هرتسوغ، يعمل في هذه األثنـاء        "المعسكر الصهيوني "وقالت الصحيفة إن رئيس قائمة      

، يائير لبيد، بهدف التنـسيق      "ييش عتيد "على بلورة المعارضة، وأنه التقى أمس مع رئيس حزب          

 األيام الماضية مع رئيسة حـزب ميـرتس،         بين الحزبين، وأن هرتسوغ عقد لقاءات مشابهة في       

 .زهافا غلئون، ورئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة

 3/5/2015، 48عرب 
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  "لإلرهابيين "حقول الغاز أصبحت هدفاً: قائد البحرية اإلسرائيلية .25

قال ما يسمى بقائد البحرية اإلسـرائيلية رام روتبـرغ، اليـوم            :  ترجمة القدس دوت كوم    -القدس

  ".لإلرهابيين"أن حقول الغاز اإلسرائيلية في عرض بحر المتوسط أصبحت هدفا السبت، 

نحن على استعداد تام للدفاع عن حقول الغـاز، وأن          "ونقلت إذاعة ريشت بيت عن روتبرغ قوله        

من النـاتج   % 90القوات البحرية أحد مهامها الحفاظ على طرق اإلمداد البحرية حيث يمر عبرها             

  ".القومي اإلجمالي

، مشيرا لوجود تحالف مـع      "البحر ثروة وطنية لدولة إسرائيل وذراع إستراتيجي وطني       "وأضاف  

 .أساطيل دول مختلفة لحماية كافة المصالح في البحر المتوسط

  2/5/2015، القدس، القدس
 

   للمغرب؟يزهل ساهمت حماس في منع زيارة بير: معاريف .26

 منع السلطات المغربية اشتراك رئـيس الكيـان    كشفت صحيفة إسرائيلية الليلة النقاب عن    :السبيل

  .في مؤتمر دولي بالمغرب وذلك بعد أن وجهت له دعوة للحضور" شمعون بيرس"األسبق 

على موقعها اإللكتروني إن حركة حماس توجهـت مـؤخراً          " هشبوع–معاريف  "وقالت صحيفة   

مر لـصندوق الـرئيس     بطلب ومناشدة للحكومة المغربية بعدم السماح لبيرس باالشتراك في مؤت         

ما ساهم في تأليب السلطات المغربية على بيرس وبالتـالي إلغـاء            " بيل كلنتون "األمريكي األسبق   

  .دعوته في اللحظات األخيرة

وأضافت الصحيفة أن اسم بيرس ظهر في قائمة المدعوين قبل أسبوعين ولكـن وفـي أعقـاب                 

  .تم إلغاء الدعوةضغوطات مارستها حماس وحزب العدالة والتنمية المغربي 

التركية قولها إن الحكومة المغربية لم تـرد بعـد علـى            " أنتوليا"ونقلت الصحيفة عن وكالة أنباء      

مناشدة حماس إال أن فحصاً أجرته صحيفة معاريف كشف وجود اسم بيرس من بين المـدعوين                

  .قبل مناشدة حماس وشطب اسمه فيما بعد

  3/5/2015، السبيل، عّمان

 

 في مرمى البراميل المتفجرة والصواريخ وسـط معلومـات عـن تحـضيرات              مخيم اليرموك  .27

  القتحامه

يتعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين الواقع جنوب العاصمة السورية :  أسطيحبوال-بيروت

دمشق بعد نحو شهر من سيطرة تنظيم داعش وجبهة النصرة على القسم األكبر منه، وبشكل 
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يل المتفجرة أدى إلى دمار قسم كبير منه وإلى تراجع كبير في يومي لقصف صاروخي والبرام

  . آالف حاليا عالقين داخله7 سنوات إلى 4 ألفا قبل 160عدد سكانه من 

لم تستجب األطراف المتقاتلة لدعوات األمم المتحدة المتكررة لوقف العمليات العسكرية داخله 

دمت المواجهات أخيرا داخله بين الفصائل والسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين، ال بل احت

  . من جهة أخرى» النصرة«الفلسطينية وقوات الدفاع الوطني من جهة وعناصر تنظيم داعش و

وفي حين أكد خالد عبد المجيد، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وأمين سر تحالف 

 في المائة من مجمل 40على فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا، سيطرة التنظيمين فقط 

رامي عبد الرحمن إلى » المرصد السوري لحقوق اإلنسان«مساحة المخيم، أشار مدير 

  . في المائة من مساحته80استمرارهما بالسيطرة على 

، »اشتباكات عنيفة يشهدها المخيم تتراجع حدتها أحيانا«عن » الشرق األوسط«عبد المجيد أبلغ 

إلى المنطقة الجنوبية من المخيم المحاذية للحجر ) داعش(دحر عناصر «إلى الفتا إلى أنها قد أدت 

فتتمركز في وسط المخيم وتنسق مع الفصائل ) أكناف بيت المقدس(أما كتائب «وأضاف . »األسود

ونفى عبد المجيد وجود أي نية لدى النظام السوري القتحام المخيم مشيرا . »الفلسطينية المقاتلة

تشارك في المعارك المحتدمة في شارع الثالثين والحجر األسود المتاخمين إلى أن قواته 

اتفاق بين الحكومة السورية والفصائل الفلسطينية بأن تتولى «، ومذكرا بوجود »اليرموك«لـ

  .»)داعش(األخيرة التصدي لـ

 آالف مدني من سكان اليرموك 7يرزح تحته » مأساوي وصعب جدا«وأفاد عبد المجيد بوضع 

  .ذين لم يغادروه، مشيرا إلى أنّهم غير قادرين على اإلطالق على التحرك داخلهال

السلطات السورية «بيير كرينبول في وقت سابق إن ) األونروا(من ناحية ثانية، قال رئيس وكالة 

وأشار . »الجحيم«، واصفا الحياة داخله بـ»مح بدخول محدود للمساعدات اإلنسانية إلى المخيمتس

األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى أن سكان المخيم باتوا محاصرين بين العناصر 

  . المسلحة داخل المخيم وقوات النظام خارجه

المخيم يتعرض وبشكل يومي « إن »الشرق األوسط«وحول الوضع قال رامي عبد الرحمن لـ

، مستبعدا أن يكون النظام بصدد اقتحام المخيم، نظرا لعدم »لقصف صاروخي وبالبراميل المتفجرة

وتحدث عبد الرحمن عن تعزيزات . قدرته على ذلك وعدم امتالكه الكثير الالزم لخوض المعركة

  . للنظام في محيط المخيم وليس عن حشود
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ت عن تحضيرات لعملية عسكرية القتحام المخيم من قبل منظمات هناك معلوما«: وأضاف

  .»فلسطينية مؤيدة للنظام على أن تُغطى ناريا من قبل القوات الحكومية

2/5/2015، الشرق األوسط، لندن  

  

  تدهور وضع األسرى المرضى وتواصل حملة االعتقاالت ضد الفلسطينيين .28

من بلدة )  عاما22ً(لشاب عبدالفتاح حوشية يعاني األسير الفلسطيني ا:  فتحي صباح-غزة 

 إصابته إلىاليامون قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، من مرض التهاب السحايا، ما يؤدي 

  .بنوبات متكررة من التشنج واأللم

وحوشية واحد من عشرات األسرى المرضى، المصابين بأمراض السرطان والكلى والكبد 

، عدد منهم أمضى اإلسرائيليف أسير يقبعون في سجون االحتالل وغيرها، وأكثر من خمسة آال

  .ما يزيد عن ثالثة عقود

إن سلطات االحتالل واصلت خالل الشهر » مركز أسرى فلسطين للدراسات« ذلك، قال إلى

 عملية اعتقال في الضفة الغربية 390وأضاف أنه رصد . الماضي حمالت اعتقال الفلسطينيين

 مواطناً من قطاع غزة، 17 سيدة، من ضمنهم 23 طفالً، و60ن بينهم والقدس وقطاع غزة، م

 22(غالبيتهم اعتقلوا قرب الحدود الشرقية للقطاع، فيما استشهد األسير المحرر جعفر عوض 

من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة بعد صراع دام نحو شهرين مع ) عاماً

  .المرض

المركز رياض األشقر في بيان أن من بين المعتقلين النائب وأوضح الناطق اإلعالمي باسم 

  .خالد جرار» الجبهة الشعبية«فــــي المجلس التشريعي عن 

، خصوصا في سجن النقب األسرىشهد حملة قمع متصاعدة ضد « أن الشهر الماضي إلىوأشار 

، أخرى أقسام إلى األسرىالذي شهد حملة تفتيش استمرت أربعة أيام متتالية، نقل خاللها عشرات 

  .»وحطمت أغراضهم

وأضاف أن سلطات االحتالل واصلت في شكل الفت خالل الشهر الماضي سياسة االعتقال 

 قراراً لتجديد فترات 51 قرارا جديداً، و31 قراراً إدارياً، من بينها 82اإلداري، وأصدرت 

  . مرات جديدة، راوحت بين شهرين وستة أشهرإدارييناعتقال أسرى 

3/5/2015، ياة، لندنالح  

  



  

  

 
 
 

           23ص                                      3566 :   العدد  3/5/2015 األحد :التاريخ

   األسرىأحدسجن نفحة يشهد حالة من التوتر بسبب نقل  .29

 ممثلي األسرى إلى سجن أحدشهد سجن نفحة حالة مساء اليوم السبت، حالة من التوتر بسبب نقل 

  .آخر

وقال مركز إعالم األسرى في بيان مقتضب له أن حالة من التوتر شهدها سجن نفحة مساء اليوم 

ار إدارة مصلحة سجون االحتالل بنقل ممثل اللجنة الخارجية عن الهيئة القيادي السبت بعد قر

  ".هداريم"األسير محمد الجعبة إلى سجن " حماس"العليا ألسرى 

 سجناً 25وتعتقل سلطات االحتالل في سجونها نحو سبعة آالف أسيراً فلسطينياً، موزعين على 

الذين هم بحاجة ماسة إلجراء عمليات جراحية،  أسيراً من المرضى 1500ومركز توقيف، بينهم 

 أسيراً أمضوا أكثر من عقدين في 30 نائباً، باإلضافة إلى 13إلى جانب مئات النساء واألطفال و

  .سجون االحتالل

3/5/2015، المستقبل، بيروت  

  

  أبريل/نيسان مقدسيا خالل 114االحتالل اعتقل : معطيات .30

إن قوات االحتالل اإلسرائيلية اعتقلت خالل " ألسرى المقدسيينلجنة أهالي ا"قالت : القدس المحتلة

  . إمرأة14 طفال و40 مواطناً فلسطينياً من المدينة المحتلة، بينهم 114الماضي، ) أبريل(نيسان 

نسخة عنه، أن قوات االحتالل صعدت من اعتقاالتها " قدس برس"وذكرت اللجنة في بيان وصل 

 طفال، كان أبرزهم أحمد الزعتري 40 حالة، بينهم 114غ عددها خالل الشهر الماضي، والتي بل

  .الذي اختطف على يد المستعربين وتم التحقيق معه واالعتداء عليه)  أعوام8(

 سيدة فلسطينية على خلفية 14وأشارت إلى أن شرطة االحتالل اعتقلت خالل نيسان الماضي 

فاوتة وفرضت عليهن كفاالت مالية أحداث في األقصى، بعضهن أبعدن عن المسجد لفترات مت

  .مختلفة

 حالة اعتقال جرت خالل مداهمة قوات االحتالل منازل المعتقلين والعبث 45وأوضح البيان أن 

 حالة اعتقال جرت ميدانيا، وقد تركزت معظم االعتقاالت في بلدة 69في محتوياتها، إضافة إلى 

الشبابية اإلعالمية في " همة نيوز"موعة وفي السياق ذاته، رصدت مج .سلوان والبلدة القديمة

 سيدة، 11 فلسطينيين، و10 حالة اعتقال من المسجد األقصى، منهم 23تقريرها الشهري 

وقاصرين اثنين، مشيرة إلى جميع المعتقلين أطلق سراحهم بعد سلموا أوامر إبعاد عن المسجد 

  .األقصى لفترات متفاوتة تتراوح ما بين عشرة أيام وستة شهور

2/5/2015، قدس برس  
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  "حرية الصحافة"جيش االحتالل يعتدي على صحافيين في اليوم العالمي لـ  .31

 وا من الصحافيين الفلسطينيين أصيباًعدد، أن رام اهللا من، 3/5/2015، الحياة، لندن ذكرت

 النجار، عندما اعتدت قوات عبد الناصربجروح ورضوض واختناق، من بينهم نقيب الصحافيين 

ل اإلسرائيلي أمس على مسيرة نظمتها النقابة لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي االحتال

  .يصادف اليوم من كل عام

وقالت مصادر صحافية فلسطينية أن قوات االحتالل أطلقت على عشرات الصحافيين المشاركين 

دخل الشمالي لمدينة في المسيرة التي توجهت باتجاه الحاجز العسكري اإلسرائيلي الجاثم على الم

بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وابالً من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى 

  .إلى إصابة النجار بجروح في ساقيه، إضافة إلى صحافيين آخرين برضوض واختناق

 العالمي من كل عام باليوم) مايو(يذكر أن الصحافيين حول العالم يحتفلون في الثالث من أيار 

لحرية الصحافة الذي أقرته األمم المتحدة، ويهدف إلى التعريف باالنتهاكات في حق حرية الرأي 

والتعبير والصحافة، والتذكير بالصحافيين الذين لقوا حتفهم أو ال يزالون قيد االعتقال على خلفية 

  .اإلدالء بآرائهم أو عملهم الصحافي

 في هيئة شؤون اإلحصاءمدير دائرة ن وكاالت، أن ، ع3/5/2015، الدستور، عّمانوأضافت 

 سلطات االحتالل صعدت في إناألسرى والمحررين الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، قال 

 صحفيا 16السنوات األخيرة من استهدافها للصحفيين الفلسطينيين ومالحقتهم واعتقالهم، وأن 

  .سرائيليفلسطينياً على األقل معتقلون في سجون االحتالل اإل

اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف في الثالث من  ودعا فراوانة في بيان صحفي صدر لمناسبة

يار من كل عام المجتمع الدولي وكافة الجهات والمؤسسات المعنية للتحرك الجاد لرفع القيود أ

  لمجال عن كافة العاملين في هذا اواإلفراجالمفروضة على حرية الصحافة من قبل االحتالل، 

  

  االحتالل يطرد مزارعين ومتضامنين من أراض مستهدفة شرق يطا .32

طردت قوات االحتالل مزارعين ومتضامنين أجانب ونشطاء سالم إسرائيليين : »األيام «–الخليل 

جنوب شرقي بلدة يطا بمحافظة رام اهللا » أم العرايس«من أراض مستهدفة باالستيطان في منطقة 

  .والبيرة

ي مقاومة االستيطان في منطقة شرق يطا، نصر النواجعة، أن جنود االحتالل وأوضح الناشط ف

الذين تدخلوا لمنع االشتباكات بين المستوطنين من جهة والمزارعين والمتضامنين، أرغموا 
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، مشيراً إلى أن األراضي حيث »منطقة عسكرية مغلقة«األخيرين على مغادرة األرض بإعالنها 

سبق وانتزع )  دونم300تصل مساحتها إلى نحو (ون من فالحتها منع المزارعون والمتضامن

أصحابها من عائلة عليان عوض قراراً من المحكمة العليا اإلسرائيلية يقضي بتفكيك دفيئات 

زراعية كان أقامها المستوطنون على مساحات منها، وبالسماح للعائلة بدخولها وزراعتها؛ إال أن 

  .ن ذلك، رغم مرور أشهر على تفكيك دفيئات المستوطنينجنود االحتالل يواصلون منعهم م

3/5/2015، األيام، رام اهللا  

  

  البحرية اإلسرائيلية تهاجم قوارب الصيد الفلسطينية  .33

فتحت البحرية اإلسرائيلية، اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب :  قنا–غزة 

  . أن يبلغ عن وقوع إصاباتالصيادين الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة، دون

إن عددا من الزوارق الحربية اإلسرائيلية أطلقت اليوم نيران أسلحتها : "وقالت مصادر فلسطينية

  .الرشاشة تجاه قوارب صيد فلسطينية كانت في عرض بحر مدينة غزة، وشمالها

الشيخ "طقة شمال القطاع، ومن" السودانية"وأضافت أن إطالق النار الكثيف الذي تركز في محور 

  .غرب مدينة غزة، أجبر قوارب الصيد على مغادرة البحر وعدم إكمال عملية الصيد" عجلين

3/5/2015، الشرق، الدوحة  

  

  حول حياة مقدسي إلى سجنتسلطات االحتالل اإلسرائيلي  .34

حولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي حياة الشاب المقدسي داوود الغول إلى سجن : القدس المحتلة

 قرارات عسكرية، منعته من الوجود في بيته مع أفراد أسرته، ومنعته من 3أن صدرت بحقه بعد 

إكمال تعليمه وعمله بعد إبعاده عن المدينة، ومنعته من الوجود والعيش المؤقت في الضفة الغربية 

واضطر الغول لترك منزله وعمله  .بعد قرار منعه من دخولها، إضافة إلى منعه من السفر

 نهاية شهر نوفمبر الماضي بعد قرار إبعاده عن القدس المحتلة، وفوجئ بتجديد قرار ودراسته

  .»قائد الجبهة الداخلية« أشهر إضافية بقرار من ما يسمى 4إبعاده لمدة 

3/5/2015، االتحاد، أبو ظبي  

  

  "داعش" يتعاطف مع "إسرائيل"ل يهودي يفكر أن كل عربي ثالث في ك: استطالع إسرائيلي .35

، إنه »فيسبوك«، في رسالة على )48فلسطينيي (كشف شاب عربي من إسرائيل  :بتل أبي

، وأرسل لهم عددا من الصور التي تظهره مقاتال، وبينها صورة »داعش«يحارب في صفوف 
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ووضع إلى جانبه . يظهر فيها مع طفل رضيع ال يتعدى الشهر زاعما أنها صورة ابنه الذي أنجبه

أبو «، الملقب بـ) عاما24(حد قول الشاب صالح الدين محاميد وعلى  .قنبلة يدوية ومسدسا

، فإنه موجود حاليا في سوريا وترافقه زوجته، وهي يهودية من أصول روسية »الحارث المقدسي

. وتبدو قصة محاميد ابن مدينة أم الفحم غريبة وتثير التساؤالت الكثيرة. قال إنها اعتنقت اإلسالم

من العام الماضي لدى المخابرات اإلسرائيلية بشبهة ) تشرين األول(ر فهو كان قد اعتقل في أكتوب

واعترف خالل التحقيق معه أنه أحضر معه من . وجرت التحقيق معه عدة أيام. »داعش«تأييد 

األردن حيث كان يدرس مواد إعالمية لتنظيم داعش بما فيها أعالم والتي صادرتها الشرطة 

بته الشرطة إلى محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، أطلقت هذه ومع ذلك فعندما جل. اإلسرائيلية

  . سراحه بدعوى فشل الشرطة في إثبات التهمة التي نسبتها له، وهي تأييد تنظيم داعش اإلرهابي

وأظهر استطالع أكاديمي إسرائيلي نشرت نتائجه مؤخرا، والذي شمل عينة لمواطنين من العرب 

 من جهة أخرى أن كل يهودي يفكر أن كل عربي ثالث في من جهة وعينة لمواطنين من اليهود

 من العرب في إسرائيل 10 من كل 8في المقابل فإن . »داعش«إسرائيل يتعاطف مع تنظيم 

وأشارت أجهزة األمن . يشوه بشكل كبير جدا صورة اإلسالم والمسلمين» داعش«يعتقدون أن 

 من إسرائيل في صفوف تنظيمات اإلسرائيلي في األشهر األخيرة إلى مقتل مواطنين عرب

المنصرم توقيف سبعة مواطنين عربا متهمين بالتخطيط ) كانون الثاني(جهادية وأعلنت في يناير 

  . إلنشاء خلية لتنظيم داعش في إسرائيل

ووفقا لتقييمات الجهاز اإلسرائيلي األمني، فقد انضم عشرات المواطنين العرب إلى صفوف 

 ومنهم ما ال يقل عن 2011نذ بدء الحرب األهلية في سوريا عام فصائل المعارضة السورية م

 شخصا معروفين بأفكارهم المتطرفة، باإلضافة إلى عدد مماثل من الشباب غير المعروفين 25

  .بأي انتماء سياسي

2/5/2015، الشرق األوسط، لندن  

  

 نيةكارتر يدعو لتطبيق اتفاق المصالحة بين فتح وحماس وإجراء انتخابات فلسطي .36

دعا عضو مجلس الحكماء الدوليين الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، أمس، إلى  :رام اهللا

تطبيق اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس، والعمل على إجراء انتخابات في 

  .األراضي الفلسطينية

ئيسة وزراء وقال كارتر خالل لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام اهللا، برفقة ر

يعد خطوة مهمة لصالح «النرويج السابقة جرو هارلم برونتالند، إن إجراء هذه االنتخابات 
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لقد ناقشنا تطبيق االتفاق األخير الذي عقد بين حركتي فتح «: وتابع موضحا. »الفلسطينيين

را ونحن في مجلس الحكماء سنبذل جهدا كبي.. من العام الماضي) نيسان(وحماس في شهر أبريل 

  .»لتطبيق كل ما جاء فيه على أرض الواقع

ونحن ننظر .. االنتخابات تعد خطوة مهمة في هذه المنطقة«من جهتها، أوضحت برونتالند أن 

  .»إلى المستقبل

وكان كارتر وبرونتالند قد وصال ظهر أمس إلى مقر الرئيس الفلسطيني، حيث قاما بوضع إكليل 

ي الراحل ياسر عرفات، قبل أن يعقدا اجتماعا مع من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطين

  .الرئيس عباس

بدورها، قالت رئيسة الوزراء النرويجية السابقة جرو هارلم برونتالند، إن مجلس الحكماء انخرط 

 اإلسرائيلي في محاولة لدعم عملية السالم بين الجانبين، وأعربت -في قضايا الصراع الفلسطيني 

 وفد لجنة الحكماء من زيارة قطاع غزة، لكنها أوضحت أن اللقاء عن األسف إزاء عدم تمكن

األوضاع في غزة مع الرئيس عباس، وأهمها عدم بناء ما تم تدميره خالل «تناول رغم ذلك 

، »الحرب األخيرة على غزة، إضافة إلى القضايا األخرى التي تؤثر على حياة الفلسطينيين هناك

إجراء االنتخابات الفلسطينية في أقرب وقت ألنها «إلى وأضافت مؤكدة تطلع مجلس الحكماء 

  .»في جدية وشفافية وعدالة) 2006عام (مهمة وضرورية، كما جرت االنتخابات السابقة 

 بمبادرة من الرئيس الجنوب أفريقي السابق 2007وكان مجلس الحكماء الدوليين قد تشكل عام 

  .قضايا السالم وحقوق اإلنسانالراحل نيلسون مانديال، بهدف العمل على متابعة 

2/5/2015، الشرق األوسط، لندن  

  

  تطالب بحماية المدنيين في مخيم اليرموك" األونروا" .37

عن قلقها المتزايد حيال سالمة المدنيين في مخيم اليرموك، وسط ) األونروا(أعربت وكالة : القدس

  .ن هناكاندالع اشتباكات مسلحة خالل الليل، مطالبة بحماية كافة المدنيي

في بيان صدر عنها مساء اليوم السبت، احترام حياة المدنيين ووضع حد ألية " األونروا"وناشدت 

  .إجراءات قد تؤدي إلى زيادة تعريض سالمتهم للخطر

وأشارت إلى تصاعد العنف في أعقاب دخول جماعات مسلحة محددة إلى المخيم في األول من 

زايدة وعانوا من صدمة شديدة، وهرب اآلالف من المخيم نيسان، حيث واجه المدنيون تهديدات مت

ومن العنف المتصاعد إلى مناطق مجاورة في دمشق، مبينة أن فرقها عملت على تقديم المساعدة 

  .اإلنسانية الحرجة لهم



  

  

 
 
 

           28ص                                      3566 :   العدد  3/5/2015 األحد :التاريخ

وطالبت بإتاحة سبل الوصول ألولئك المدنيين الذين ما يزالون داخل اليرموك، وأن تعمل كافة 

 المسلحة على حماية المدنيين استنادا اللتزاماتهم المنصوص عليها بموجب األطراف الفاعلة

  .القانون الدولي

ألن محنة الجئي فلسطين "وشددت على مواصلتها مراقبة الوضع في مخيم اليرموك عن كثب، 

تعد في صلب مهام واليتنا؛ ومأساة اليرموك تذكير بالحاجة الدائمة لضمان أن الجئي فلسطين 

  ".الدعم والحماية حيثما كانوايتمتعون ب

2/5/2015، القدس، القدس  

  

   اإلسرائيليين بشأن االتفاق مع إيرانلطمأنهكيري يطل عبر شاشة إسرائيلية  .38

 لطمأنة خالل شاشة إسرائيلية كيري، منأطل وزير الخارجية األميركي، جون : حسن عبد الحليم

  .يراناإلسرائيليين بشأن االتفاق النووي الذي يتبلور مع إ

وقال كيري في مقابلة مع القناة اإلسرائيلية العاشرة، ستبث كاملة مساء غد، إن الواليات المتحدة 

  .لن توقع على اتفاق ال يضمن إحباط جهود إيران إلنتاج سالح نووي

رئيس الواليات المتحدة باراك أوباما، تعهد بشكل قاطع بأن إيران لن تحصل على «وأضاف أن 

  .» الذي يسير االتفاق نحوه يدافع عن إسرائيلاالتجاه«دا أن ، مؤك»سالح نووي

2/5/2015، 48عرب   

  

لماذا يوافق على التفاوض مع حماس وال يوافق علـى التفـاوض مـع              :  نتنياهو ينتقد إنديك .39

  ؟عباس

 المبعوث األميركي السابق لعملية السالم، انتقادات إلى إنديك،وجه مارتين  :أرناؤوطعبد الرؤوف 

في " حماس" مباحثات مع حركة إجراءوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية قبوله رئيس ال

  .الفلسطينيالوقت الذي قرر فيه وقف المفاوضات مع الفلسطينيين على خلفية اتفاق المصالحة 

) نتنياهو(بيبي:  مفارقة أخرى في الشرق األوسط":تويتر" في تغريدة على حسابه في إنديكوقال 

)  الفلسطيني محمود عباسالرئيس(مازن  أبوض مع حماس ولكنه ال يريد التفاوض مع يتفاو

  .بسبب اتفاق المصالحة الذي ابرمه مع حماس

وقد أكدت مصادر فلسطينية ودبلوماسية غربية على أن محادثات غير مباشرة تجري بين الحكومة 

يل المدى في غزة مع في مسعى للوصول إلى اتفاق تهدئة طو" حماس"اإلسرائيلية وحركة 

   .خطوات إسرائيلية في رفع الحصار المفروض على غزة منذ عدة سنوات
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إذا من المقبول التفاوض على وقف إطالق نار ولكن ليس أن يتم التفاوض إلبرام " إنديكوتساءل 

لماذا يوافق بيبي على "  متسائالإنديكوتابع  "السالم؟ انه المنطق الملتوي في الشرق األوسط

  ". مازن؟ ازدواجية معاييرأبوفاوض مع حماس وال يوافق على التفاوض مع الت

 سنوات 5وبحسب المصادر الغربية، فان الحديث هو عن اتفاق وقف إطالق نار يستمر إلى 

 إلى حد كبير من حصارها على غزة وتسمح في مرحلة الحقة ببناء إسرائيل تخففوبالمقابل فان 

ذه المصادر فان الحديث يدور عن ممر مائي بين غزة وميناء وبحسب ه .وتشغيل ميناء في غزة

  .السالحالرنكا القبرصي يتواجد على طرفيه مراقبون أوروبيون بضمان عدم تهريب 

ولكن في حين تقول المصادر الغربية واإلسرائيلية أن المحادثات تجري بشكل غير مباشر فان 

 من اللقاءات المباشرة جرت بين مسؤولين لعديدإن امسؤولين كبارا في السلطة الفلسطينية يقولون 

  .من إسرائيل وحماس وهو ما تنفيه األخيرة

أن المحادثات الحالية تهدف إلى إقامة دولة في غزة وحكم ذاتي في : ويقول مسؤولون فلسطينيون

  .الضفة الغربية مع ترحيل قضيتي القدس والالجئين إلى مرحلة الحقة

2/5/2015، األيام، رام اهللا  

  

  يهود جنوب إفريقيا يعتذرون عن دعم مشاريع استيطانية .40

أوقفوا دعم "ثمنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب إفريقيا خطوة مجموعتي : بريتوريا

، لالعتذار عن أي "صوت اليهود من أجل السالم"، و"الصندوق القومي اليهودي في جنوب إفريقيا

  .ين المشروع االستعماري اإلسرائيلي في فلسطيندعم سابق قدمه يهود جنوب إفريقيا لتمك

إننا ننظر بإيجابية كبيرة إلى سفر : "وقال السفير الفلسطيني لدى جنوب أفريقيا عبد الحفيظ نوفل

 لالعتذار عن تمويل إقامة 1948مجموعة من ممثلي الوسط اليهودي إلى القرى المهجرة عام 

 الفلسطينية التي تعرضت لتهجير قسري خالل أحراش الحديقة العامة على أنقاض قرية لوبيا

  ".النكبة

وأكد . ونظمت الفعالية مساء أمس على أنقاض قرية لوبيا بمشاركة ممثلين عن يهود جنوب إفريقيا

 هذه خطوة تقدمية بالغة األهمية، ال سيما وأنها ستتضمن اعتذارا صريحا باسم يهود أننوفل 

  .ن إقامة تلك الحديقة على أنقاض قريتهمجنوب إفريقيا ألهالينا الذين تضرروا م

ووصل بعد عصر أمس وفد من يهود جنوب أفريقيا إلى قرية لوبيا المهجرة قضاء طبريا، حيث 

للمهجرين والالجئين من قرية لوبيا بحضور عدد من وسائل اإلعالم " طقس اعتذار علني"أقيم 
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 الداخل، الذين يقطنون في بلدات العربية والعبرية واألهالي وعدد كبير من مهجري البلدة في

  .بالجليل مثل دير حنا وعرابة والطيبة الزعبية وغيرها

غير مسبوق إذ تقدم المجموعة عدد من النشطاء منهم المحامي واكيم واكيم، " طقس االعتذار"و

رئيس لجنة المهجرين في الداخل، وعضو الهيئة اإلدارية نايف حجو، وأمين عام التجمع الوطني 

  .قراطي، عوض عبد الفتاحالديم

وقام الوفد برفقة عشرات المهجرين وعائالتهم في جولة ميدانية على خراب وأطالل البلدة التي ما 

زالت بعض معالمها وشواهدها ماثلة بلوزها وصبرها وحجارتها، فيما رفع المشاركون األعالم 

  .الفلسطينية والالفتات التي تحمل أسماء الحارات والمواقع

، "أوقفوا الكيرن كييميت الخاصة بجنوب أفريقيا"  المجموعة التي تطلق على نفسها وأعلنت

اعتذارها للمهجرين في طقس اعتذار علني وسط بلدة "  ذاكرات-زوخروت"وبالتعاون مع جمعية 

  . لوبيا المهجرة هو األول من نوعه، أمام المهجرين والالجئين من قرية لوبيا الفلسطينية

جئنا لنعتذر عن "إننا " 48عرب "ليهودية من جنوب أفريقيا، شيرين أوستين، لـ وقالت الناشطة ا

خطئنا الذي ارتكبناه من خالل التضليل الذي مارسه علينا صندوق الكيرن كييمت عندما طولبنا 

كعائالت يهودية بالتبرع للصندوق دون أن نعلم أهدافه الحقيقية، وعندما كبرنا عرفنا أنهم يقومون 

ألحراش على أنقاض القرى المهجرة ومنها لوبيا المهجرة، وهذا من الظلم الكبير، فجئنا بزراعة ا

لنكفر عن ذنوبنا وننضم للنضال معكم ضد األكاذيب الصهيونية، وهكذا سنناضل في جنوب 

  ".أفريقيا ونرجو قبول االعتذار

2/5/2015، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  

 "إسرائيل"كلية أميركية تقاطع  .41

 في الواليات المتحدة إلى قائمة المعاهـد والجامعـات          إندياناانضمت كلية إيرلهام بوالية     :  اهللا رام

  .إسرائيلوالنقابات التعليمية التي تقاطع الشركات األميركية التي تتعامل مع 

وقد أقر أعضاء مجلس الحكومة الطالبية قرار سحب االستثمارات الجامعيـة ومقاطعـة ثـالث               

 االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين باإلجماع المطلق ودون أي اعتراض أو عـدم            شركات تتعامل مع  

  .تصويت من أي عضو ضد القرار

2/5/2015، الحياة الجديدة، رام اهللا  
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   وردود السلطة"دردشات أحمد يوسف"حول  .42

 ياسر الزعاترة

 قـدمها لهـم     الذين يكرهون حماس، ويتصيدون أخطاءها لم يجدوا منذ مدة أفضل من الهدية التي            

مع اإلسرائيليين حول صفقة تخص تهدئة طويلة األمـد      ” دردشات“أحمد يوسف بحديثه عما أسماه      

في قطاع غزة، فضال بطبيعة الحال عن أزالم السلطة في رام اهللا، والذين يضيفون إلـى مـسألة                  

ة، ال  الكره بعدا آخر يتمثل في الذعر الذي ينتابهم من وجود أي تواصل بين حمـاس والـصهاين                

لشيء إال ألنه منافسة على ذات الحضن الذي يأوون إليه، والشريك الذي يـستمتعون بـشراكته،                

  !!وبالتعاون األمني معه

أحدهم خرج في خطبة جمعة، وقد عرف أنه البوق األكثر شراسة ضد حماس، ليقول إن التفاوض                

، وكان عليـه أن     ”خيانة “، خارج إطار منظمة التحرير    )قال إسرائيل طبعا  (مع الكيان الصهيوني    

يتوسل تبعا لذلك حديثا نبويا يستشهد به على نظريته في عدم جواز التفاوض خارج إطار منظمة                

، ال سـيما أن ذلـك بـسهولة،    )كما فعل لتبرير دعوته المسلمين إلى السياحة في القدس      (التحرير  

  !!).ن رئيسه انتهت واليتهيتجاهل أن حماس منتخبة أيضا، وأ(باعتبار سيده هو ولي األمر برأيه 

منذ زمن لم يتحفنا أحمد يوسف بشيء من أفالمه التي يغرد بها خارج الـسرب، لكـن األمانـة                   

تقتضي القول إن الذين تحدثوا عن تصريحاته لم يكونوا أمناء في النقـل، فهـو أكـد علـى أن                    

ف شيء من   ليست مباشرة، وإنما هي عبر أطراف أخرى، وهي كلمة بائسة في وص           ” الدردشات“

قبيل أن يسأل دبلوماسي أوروبي قياديا في حماس عن رأيه أو رأي حركته في كذا وكـذا، وفـي                   

الحالة الراهنة، هناك إلى جانب الملفات المتعلقة بالقطاع عموما، ملف يتعلـق باألسـرى لـدى                

، بينما تصر حماس على عـدم كـشف         ”جثتين“الحركة، والذين يصر الصهاينة على أنهما مجرد        

  .ا لديهاعم

من هنا، جاء الرد من حماس عبر إسماعيل رضوان، وقبله زياد الظاظا وآخرون بنفي كالم أحمد                

يوسف، والتأكيد على أنه ال يمثل الحركة، لكن أحدا من مستثمري التصريحات لم يشر إلى ذلك،                

بعـد تلـك    الذي تحدثنا عنه في البداية جاءت       ” الشيخ“واستمرت لعبة استغاللها، بدليل أن خطبة       

  !!الردود

من جهة أحمد يوسف، فإنني أظن، وليس كل الظن إثم، أنه ال يمانع البتة في إجـراء مفاوضـات       

مباشرة مع الصهاينة وليس عبر وسطاء، وهو ال يرى في ذلك أية مشكلة، وهذا طبعا من مالمح                 

شل فيه اآلخرون عبر    ، التي تقنع صاحبها بأن بوسعه النجاح فيما ف        ”العبقرية السياسية ”و” االنفتاح“
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عقود طويلة من التفاوض، وال شك أنه يشعر بالزهو حـين يـسمع مـن بعـض الدبلوماسـيين                   

  !!األوروبيين كلمات اإلطراء والمديح لذكائه ووعيه وانفتاحه

كل ذلك، ال يعفينا من ضرورة التحذير من أي تفكير في عقد صفقة ما مع العدو الصهيوني تتعلق                  

أ أن يفكر البعض في نسبة ذلك إلى فكرة الهدنة التي تحدث عنهـا الـشيخ                بهدنة طويلة، واألسو  

ـ                  سـنة   13ياسين قبل ربع قرن، ألنها جريمة بحق الشيخ وتراثه، هو الذي تحدث عن هدنـة لـ

، مع اإلفراج عن األسرى، ودون اعتراف بدولة العدو، فيما          67تتضمن انسحابا كامال من حدود      

لصهاينة عرض أقل من ذلك بكثير، وحتى مـع تبـادل لألراضـي             يعلم الجميع أنه لو كان لدى ا      

مصطلح يخفي تنازال خطيرا بالطبع بتكريسه لبقاء الكتل االستيطانية الكبرى في قلـب الـضفة               (

لمنحوه لعرفات بدل اغتياله، فضال عن عباس الذي ظهر حرصا غيـر مـسبوق علـى                ) الغربية

  .أمنهم

ة، وتقديم العروض لعدو بيده كل شيء بدل مطالبته تجريب المجرب عمل بائس ويستحق اإلدان

نهج أكثر بؤسا، وهو ذاته ) في معرض الرد على السائلين وأدعياء التوسط(هو بتقديم العروض 

  .الذي أفضى إلى ما عليه القضية من تيه

أما فكرة الهدنة بصيغتها التي نسمع عنها مع قطاع غزة، فال يمكن أن تكون مقبولة بحال، وإذا 

ل إن الهدف هو رفع الحصار والحفاظ على السالح، فإن النهج الذي جلب الحصار يغدو هو قي

  .المدان، في حين لم يصنع السالح لكي تقدم التنازالت من أجل الحفاظ عليه، بل من أجل المقاومة

ال شك أنها ورطة الدخول في انتخابات أوسلو، والتي أفضت تاليا للحسم العسكري ال زالت تطل                

سها في كل حين، فيما يرفض البعض االعتراف بها كخطأ من األصل، وهنا إن الحفاظ علـى                 برأ

السلطة يغدو هدفا عند البعض أيضا، وأقله عدم التنازل عنها جميعا خوفا من التـداعيات علـى                 

  .الحركة وعلى السالح في آن

نـازل للـسلطة    الحفاظ على السالح ضرورة، لكن من دون تنازالت للعدو، ويمكن أن يكـون الت             

البائسة، وجعل الحفاظ على السالح معركة للشعب وكل قواه مع تلك السلطة، أو الصبر والصمود               

  .حتى تتغير الظروف ويطلق الشعب انتفاضته الجديدة ويقلب الطاولة في وجه الجميع

نقول ذلك رغم ثقتنا بأن في حماس رجـال         . ال يعطي أحدا شيكا على بياض     ) كذلك األمة (الشعب  

رفاء، ومن ورائهم مقاتلون أبطال، ال يمكن أن يقبلوا بأي صفقة تمس قضيتهم وتاريخ حـركتهم   ش

  وتراث شهدائها، ويبقى أن عليهم أن يلجموا أمثال أحمد يوسف حتى ال يـشوهوا هـذا التـاريخ،            
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زم، أو يسمحوا للمتصيدين في المياه العكرة باستغالل تصريحاتهم في معرض التشويه، وإذا لم يلت             

  !!مع من يشاء كما يحلو له” يدردش“فليترك الحركة، وليذهب 

3/5/2015، الدستور، عّمان  

  

  ؟"حماس" و"فتح"على ماذا تتصارع  .43

 ماجد كيالي 

لم يعد التصارع واالنقسام مبرراً بين الحركتين المهيمنتين على أحـوال الفلـسطينيين ونظـامهم               

بيد . ، بعد تحولها إلى سلطة قبل عقدين      »فتح«وصلت إلى حيث انتهت     » حماس«السياسي، إذ أن    

أن ذلك حصل وفق مصطلحاتها الخاصة، لكن بثمن باهظ، أي بكلفة حرب تلو األخـرى، وبعـد                 

  .حصار مشدد على غزة

ميلها للتسوية، ووقفها المقاومة المسلحة، فـي حـين         » فتح«كانت تأخذ على    » حماس«هكذا، فإن   

ـ  )2006(نذ وصولها إلى السلطة     أنها هي باتت تتبنى المنهج ذاته، م       ، »التهدئـة »، بدليل ميلها لـ

. ووقفها المقاومة في غزة، باستثناء دفاعها عنها في الحروب الثالث التي بادرت إليها إسـرائيل              

ومعلوم أن خالد مشعل تحدث مراراً عن قناعة حركته بانتهاج كل أشـكال النـضال، وأن لكـل                  

رب األخيرة تحدث صراحة عن حرص الحركة على عـدم          مرحلة شكلها النضالي، بل إنه في الح      

تبدي تفهماً لهدف إقامة الدولة     » حماس«سياسياً باتت   . استهداف المدنيين اإلسرائيليين بالصواريخ   

الفلسطينية في الضفة والقطاع، وفي حواراتها مع األطراف الدوليين، ومـع الـرئيس األميركـي           

  .السابق جيمي كارتر وغيره

كسلطة باتت تقوم بما تقوم به سلطة الضفة، باستثناء التنسيق األمني، أي            » حماس«فوق ذلك فإن    

ذلك أن قطاع غزة يعتمد في بنيته التحتية وفي معـابره التجاريـة             . في ما يتعلق بالشؤون المدنية    

على إسرائيل، ما يفترض وجود قنوات للتنسيق اليومي في هذه المواضـيع اإلجرائيـة، وحتـى                

. مع إسرائيل بحسب تعبير أحمد يوسف، القيادي في حمـاس         » الدردشات«ع من   االنخراط في نو  

هنا تتعلق بتنظيم العالقة مع إسرائيل، وضمنه التفاهم معها حول الميناء والمطـار             » الدردشات»و

، أي أنها مفاوضات سياسية بين كيانين بكـل معنـى           ) عاماً 15-10(والتهدئة لفترة زمنية طويلة     

  .باشرةالكلمة، وإن غير م

في الضفة، بل إنها بدت     » فتح«في غزة مثل سلطة     » حماس«على الصعيد الفلسطيني غدت سلطة      

أكثر إقصائية في تعاملها مع الفصائل األخرى، وأكثر سلطوية في تعاملها مـع المجتمـع، تبعـاً                 



  

  

 
 
 

           34ص                                      3566 :   العدد  3/5/2015 األحد :التاريخ

ـ               ي لطابعها الديني، مع تقييدها الحريات، ومحاوالتها فرض أشكال معينة من السلوك والثقافـة ف

  .المجتمع، بحيث أنها لم تستطع أن تقدم النموذج البديل، أي األفضل واألكثر مقبولية

تقتصر على الدفاع عن النفس، والمكانـة، وصـد         » حماس«في غضون ذلك بقيت المقاومة عند       

قـدرة  ) 2005(االعتداءات اإلسرائيلية، أي لم تعد لديها، مثل غيرها، منذ انتهاء االنتفاضة الثانية    

توجيه هجمات ضد إسرائيل، ال عبر عمليات مقاومة وال عمليـات تفجيريـة وال هجمـات                على  

، وذلك بـسبب حـصار غـزة، واسـتنزاف قـدرات            )باستثناء الدفاع وقت الحرب   (صاروخية  

، في الحرب الثالثة، في شأن فرض ميناء ومطـار          »حماس«وقد شهدنا أن مراهنات     . الفلسطينيين

ى مستوى زيادة عمق الصيد في البحر، أي أنها لم تستطع استثمار            في غزة، لم تفلح، وال حتى عل      

البطوالت والتضحيات والعذابات التي بذلها الفلسطينيون في غزة، ألنها لم تصل إلى حـد إيـالم                

إسرائيل في شكل مناسب، وألن هذا االستثمار يحتاج أيضاً إلى أوضاع فلسطينية وعربية وإقليمية              

والمعنى هنا أن خيار المقاومة كما انتهجتـه        . ن، أو في المدى المنظور    ودولية ليست متوافرة اآل   

هي » فتح«المتعلق بالمفاوضة، من دون أن ننسى أن        » فتح«لم ينجح، مثلما أخفق خيار      » حماس«

  .صاحبة المبادرة في خيار الكفاح المسلح وفي التوقف عنه

ي، بعيداً من عقلية المحاصـصة،      اهتمامها بتطوير العمل الفلسطين   » حماس«أيضاً ال يعرف عن     

، فـي الـسلطة     »فتح«ووفقاً لعالقات التمثيل والديموقراطية، بقدر اشتغالها على تقاسم النفوذ مع           

وعلى الصعيد السياسي فهي تقف أيضاً عند خيـار         . والمنظمة، إن لم يكن الهيمنة األحادية عليهما      

خرى، كخيـار الدولـة الديموقراطيـة       الدولة في الضفة والقطاع، من دون النظر إلى خيارات أ         

أن تتحرك وحدها، مغلبـة فـي ذلـك     » حماس«في المجال العام الخارجي تحاول      . الواحدة، مثالً 

واقعها كحركة إسالمية على واقعها كحركة وطنية، ما يفسر اهتمامها بقضايا الميناء والمطار في              

ن ذلك سعيها الى استعادة عالقاتهـا       غزة، من دون اعتبار لمحدودية الكيان الفلسطيني، ويأتي ضم        

مع إيران، على رغم كل ما تمخضت عنه سياساتها الطائفية في المنطقة، من لبنان إلـى الـيمن                  

وفي هذا األمر بالذات لم يعد ثمة فارق        . مروراً بالعراق وسورية، في سبيل تأمين مواردها المالية       

تقديم تنازالت سياسية، في وضع بـات       ، في االرتهان للموارد الخارجية و     »حماس»و» فتح«بين  

فيه الفلسطينيون، بعد السلطة، يجدون أنفسهم إزاء ما يشبه مقايضة اضـطرارية بـين اسـتمرار                

كفاحهم من أجل حقوقهم الوطنية أو استمرار الرواتب الضرورية لتمكينهم من البقاء في أرضـهم               

  .وتدبر أمور عيشهم

ين الحركتين، وبعيداً عن المزايدات الخطابية والعصبيات       يستنتج من كل ذلك أن الفوارق العملية ب       

الفصائلية التي تحلل لفصيل ما تحرمه على غيره، لم تعد كبيرة، في المقاومة والتهدئـة وخيـار                 
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لذا فإن التصارع واالنقسام    . الدولة في الضفة والقطاع والمفاوضة والسلطة والتعامل مع المجتمع        

  .ال بالصراع على الموارد والمكانة والسلطةالسائدين ال يمكن تبريرهما إ

ما يؤسف له أن حال االختالف والتصارع واالنقسام بين الفلسطينيين ال تـتم وفقـاً لمنظـورات                 

السياسة، والمصلحة الوطنية، واعتبارات الصراع ضد دولة االحـتالل، بقـدر مـا تـتم وفقـاً                 

 عالقاتهما الخارجية، وفي إطـار      تتصرفان في » حماس«و» فتح«. لمنظورات الصراعات القبلية  

التعبئة والتحريض الداخليين، كقبيلتين، تقف كل واحدة منهما في مواجهة األخـرى، أكثـر مـن                

تصرفهما كحركتين وطنيتين، وهذه مصيبة، ال سيما أن ذلك يجري تحت سلطة االحتالل، وهـذه               

  .مصيبة زيادة

 ألنه يعيـق تطـور الحركـة الوطنيـة          باختصار، هذا واقع ال بد من التعجيل في التخلص منه،         

، كما يشوش علـى إجماعـات الفلـسطينيين الـسياسية،           »حماس»و» فتح«الفلسطينية، وضمنها   

وإدراكاتهم ألحوالهم، لما يريدونه ولما يستطيعونه، وهو الواقع الذي تستثمر فيه إسرائيل، ناهيـك         

  .عن أطراف عربية ودولية وإقليمية، بالضد من مصالحهم وحقوقهم

3/5/2015، الحياة، لندن  

  

   عاماً من النكبة67الصراع بعد  .44

 علي جرادات

لئن كان مهماً إعادة البحث في األسباب التي أدت إلى وقوع النكبة الفلسطينية بنتائجهـا وآثارهـا                 

 المواجهة، ارتباطاً بسببين أساسـيين،      استراتيجيةالكارثية والممتدة، فإن األهم هو إعادة النظر في         

 عاماً على النكبة في حالة عداء تناحري مـع          67ما زالت بعد مرور     " إسرائيل" أن سياسة    أولهما

المحيط العربي والحقوق الفلسطينية، ومع أية تطلعات عربية استقاللية وتنموية ووحدويـة، مـا              

يشكل أساساً للقول إن حاضر الصراع ينطوي على حروب محتملة، إذ مادام التناقض لم يحـل،                

ما يعني أن من العبث بمكان، تجاهـل أن مكونـات الخارطـة             . لحروب يبقى مفتوحاً  فإن باب ا  

السياسية الصهيونية تنزاح نحو اليمين، وتتنافس على المواقف األكثر تطرفـاً، وأنهـا جميعـاً،               

 وترفض وقف الزحـف االسـتيطاني   67باستثناء حركات هامشية، ترفض االنسحاب إلى حدود ،    

، وتغلق الباب تماما أمام حق عـودة        "إسرائيل" بشطريها عاصمة أبدية ل    االستعماري، وتعد القدس  

 أما السبب الثاني فيتمثل في أن التحالف بين السياسة األميركيـة  .ديارهمالالجئين الفلسطينيين إلى    

 بنيوي، وأن ما يبرز بينهما أحياناً من تباين، يبقـى           استراتيجي، هو تحالف    "اإلسرائيلية"والسياسة  

 هـذا يعنـي أن      .واالستراتيجيار الكمي والتكتيكي وال يصل إلى مستوى التباين النوعي          في اإلط 
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صفة بنيوية في المشروع الصهيوني، بينما لم تـصل الـضغوط      " اإلسرائيلية"العدوانية والتوسعية   

إلى إعادة النظر في توسعيتها وعدوانيتها والوصول إلـى         " إسرائيل"األمريكية إلى حد تضطر فيه      

 علـى   48سط أو حل تاريخي، بل هي تسحب تجربتها في التطهير العرقي في منـاطق ال              حل و 

  .67مناطق ال

لذلك، من الطبيعي أن تبقى الهوية الوطنية التحررية متأججة في الوعي الفلسطيني، وهي المستندة              

إلى خبرة عقود من الكفاح، ويستفزها ويستنفرها مشروع استعماري عنصري إجالئـي مـا زال               

 التـي   - الخرافـة  -، المقولة "أرض بال شعب لشعب بال أرض     "ك، عملياً وجوهرياً، بمقولة     يتمس

 19أخذها مؤسس الحركة الصهيونية هيرتزل عن متيفورد اللورد البريطاني في أربعينات القرن             

األساس مـن وراء    " إسرائيل"ما يعني أن الصراع جوهري ويعيد إنتاج نفسه دورياً، وأن هدف            . 

هو إدارة هذا الصراع وليس حله، بل وإطـالق ديناميـة تفكيكيـة للـشعب               " اق أوسلو اتف"إبرام  

 فمسيرة عقدين ويزيد من التفاوض لم تنجح        .فلسطين: الفلسطيني واختزالية لحقوقه وخارطة وطنه    

 .فشلهحتى في الحفاظ على األرض الفلسطينية مركز الصراع، بينما استمرار التفاوض يعيد إنتاج              

على طريق إقامة دولة فلسطينية وتطبيق القـرار الـدولي          " مرحلة انتقالية "ويقال عن   أما ما قيل    

، "القـدس الـشرقية   " إذ ثمة اليوم أغلبية يهودية في        .تمنيات الخاص بعودة الالجئين فمجرد      194

منها، % 6وثالثة أرباع مليون مستوطن في الضفة، ومسطحات استيطانية وشوارع التفافية تلتهم            

، ناهيك بما اقتطعه جدار التوسع مـن        %12حات المدن والقرى الفلسطينية ال تتجاوز       بينما مسط 

 أما الوعد األمريكـي     .الضفةأراضيها، وبالتمسك بمطلب اقتطاع منطقة األغوار، أي ثلث مساحة          

تتم مقايـضته بحـق   " حكم ذاتي"فمجرد نثر للوهم، وال يعني سوى  " دولة فلسطينية قابلة للحياة   "ب

  .الجاريةسبما تؤكد وقائع ميزان القوى القائم والتسوية العودة، ح

بالنسبة للواليات المتحـدة،    " إسرائيل"أما عن التعلق بحبال الوهم الناجم عن فرضية تراجع أهمية           

، فهذا أبعد ما يكون عـن الحقيقـة، إذ         "االنسحاب من المنطقة  "ارتباطاً بفرضية أن األخيرة بصدد      

، ورغم انسحابها القسري مـن معظـم القـارة    "الشرق األقصى"ع رغم اتساع عالقات واشنطن م   

من % 60الذي يحتوي  " إقليم الشرق األوسط  "الالتينية نتيجة المد اليساري، فإنها ال تزال تتشبث ب        

، ويـستورد   "الشرق"و" الغرب"احتياط النفط العالمي، ويتحكم بالمنافذ المائية للتجارة العالمية بين          

كانـت وال تـزال     " إسـرائيل " ما يعني أن     .ومدنيةيون دوالر سلعاً عسكرية     سنوياً أكثر من تريل   

للواليات المتحدة في المنطقة، كما قال الـرئيس األمريكـي األسـبق            " المصلحة الحيوية "وستبقى  

 وكل ذلك من دون     .زمانهكما قال الرئيس رونالد ريغان في       " الكنز االستراتيجي "جورج بوش، و  
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طن العربي، قلب المنطقة، مخاضاً كبيـراً، يحمـل مـشروعات مركبـة     أن ننسى أن ثمة في الو   

  ".إسرائيل"ومتصادمة، وفي ضوء نتائجه القريبة يتحدد مستقبل النفوذ األمريكي وقاعدته األمامية 

ستراتيجياً أنجبـه فـائض     ا عاماً على إنشائها، مأزقاً بنيوياً       67تواجه، بعد   " إسرائيل"أما عن أن    

األهداف، فأمر صحيح ال شك فيه، لكن تعميق هذا المأزق إلى الحـد الـذي               الطموح واألطماع و  

يضطر قادتها إلى االعتراف بحدود قوتهم بمعناها الشامل، والقبول بتنفيذ القرارات الدوليـة ذات              

ستراتيجية إدارة الصراع، عبـر مغـادرة       االصلة بالصراع، وليس التفاوض عليها، يتطلب تغيير        

، واستعادة خيار المقاومة بأشكالها، في إطـار مـشروع قـومي            " السالم عملية"خيار مفاوضات   

نهضوي ديمقراطي تقوده مصر المرشحة دون سواها للتفاعل مع األفق القومي، علماً أن البوابـة               

، بل  "قضية العرب األولى  "النموذجية لشعبية نظام أي قُطر عربي هي البوابة الفلسطينية، بوصفها           

  .، وفي مقدمة الخاسرين من جراء استنفاذ المشروع القُطري لطاقته وأعدل قضية على األرض

لكن في الحاالت كافة ينبغي عدم نسيان أن االنقسام الفلسطيني الـداخلي يحـبط إمكـان انـدالع                  

انتفاضة شعبية ممتدة، ذلك أن ما يدور في قطاع غزة من نموذج شعبي مقاتل ال يتكامل مع مـا                   

 هبات شعبية، ما يعني أن خيار الوحدة والمقاومة هو الـسبيل             من 48يجري في الضفة ومناطق     

 علماً أن الشعب الفلـسطيني      2000 و، 1987بوزن انتفاضتي   " ثالثة"الوحيد إلشعال فتيل انتفاضة     

ملزم في نهاية المطاف باإلجابة عن سؤال ما العمل؟ فاستباحة االحتالل لفلسطين، أرضاً وشعباً،               

ادية وانقساماتها العبثية المدمرة تكتسح المشهد السياسي بكامله، مـا          شاملة، وشيخوخة النخب القي   

يعني أن من الطبيعي أن تستمر المناوشات واالحتكاكات مع االحتالل وسياساته، أمـا الـصراع               

الجبهوي الشامل والممتد فمتطلباته مختلفة، أولها استعادة الوحدة السياسية لشعب يعـيش مرحلـة              

 مليون نسمة، وأكثر من نصفه الجئ ومشتت في أربعة          12ه اليوم من    تحرر وطني، ويقترب عدد   

أركان المعمورة، لكنه لم يهزم، ولم يسلِّم، ولم يستسلم، بل ظل صامداً يقاوم طيلة نحو قرٍن مـن                  

الجيش األقوى إن لم ينتصر فهو      : " عاماً من نكبة ممتدة، ما يذكِّر بالمقولة الشائعة        67الصراع، و 

  ".مة األضعف إن لم تُهزم فهي منتصرةمهزوم، والمقاو

3/5/2015، الخليج، الشارقة  

  

  ُمغٍر ولكن".. حزب اهللا"الهجوم االستباقي ضد  .45

 يعقوب عميدرور

بعد الهجوم المنسوب إلسرائيل في سورية، األسبوع الماضي، قيل إن الهجوم تم القيام به من أجل                

 محللون طرحوا سؤاال حول أهمية الهجوم،       .»حزب اهللا « أيدي   إلىمنع نقل وسائل قتالية متطورة      
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 ألف قذيفة وصاروخ،    100حيث إن المنظمة الشيعية لديها، حسب المعلومات المنشورة، أكثر من           

 كذلك من تدمير بضع عشرات من الـصواريخ األخـرى؟ إن            األمر كان   إذاوكذلك ما هي الفائدة     

   هذه الدرجة؟إلى كانت الفائدة قليلة اإذتلك نقطة في بحر، اذاً لماذا نتورط في تدهور األوضاع 

 تشغل قوتها الجوية فقط عنـدما  إسرائيلتفسير ذلك أعطي من قبل جهات مختلفة، وأساسه هو أن          

، مثال معدات دقيقـة جـدا أكثـر مـن           أجنبيةيدور الحديث عن معدات استثنائية، حسب مصادر        

 من شـأنه أن يكـون مختلفـا         سابقاتها، أو صواريخ بعيدة المدى بشكل خاص أو أي تهديد آخر          

يمكن ). سالح يكسر التوازن  (بشكل عام   » حزب اهللا «بصورة جوهرية عن السالح الذي يتسلح به        

االفتراض أنه في حاالت كهذه فقط تقوم إسرائيل بكل ما تستطيع لمنع عملية النقل، ولهـذا فهـي                  

  .اللبنانية» اإلرهاب«مستعدة للمخاطرة بتلقي رد من منظمة 

ابات المخاطرة في الرد على معرفة عميقة استخبارية عن المنظمة وكذلك استنادا لعبر             ترتكز حس 

 ما كان   إلىفي أعقاب الثمن الذي دفعه نصر اهللا فانه حذر جداً ألنه ال يريد العودة               . 2006حرب  

 ذلك اليوم وضعه أكثر تعقيدا نظرا لتدخل منظمته في الحـرب فـي سـورية،                إلىإضافة  . حينئذ

  .ن قواته منقسمة على جبهتينونظراً أل

ترك جهوده الكبيرة في سورية رغم الثمن الذي يدفعه من حيـاة رجالـه              » حزب اهللا «ال يستطيع   

كل هـذا ألن    . إسرائيل الدرجة التي تقلل حرية نشاطه أمام        إلىوبذله طاقة كبيرة في تلك الجبهة       

 سقطت سورية في أيدي السنة فان       إذا. الحفاظ على نظام بشار األسد هو بالنسبة له مسألة حاسمة         

  .سيقف أمام تحد وجودي، وستكون معاقله في لبنان تحت تهديد هجومي دائم» حزب اهللا«

لكونها جـسرا باتجـاه     » حزب اهللا «بدون الجبهة الداخلية السورية، التي تخدم احتياجات بناء قوة          

ا بني على يديه بجهد كبير      الدفاع عم » حزب اهللا « ومصدرا للوسائل القتالية، سيصعب على       إيران

كما هو مفهوم فان وضعا كهذا بصورة مؤكدة سيمنع التنظـيم مـن أن يتقـوى فـي                  . في لبنان 

في سورية، ألسباب عدة، من بينها أن مصيره مـرتبط بـصورة            » حزب اهللا «يحارب  . المستقبل

  .وطيدة بمصير النظام العلوي

ار في سورية يحرك نصر اهللا للرد بحذر         االستثم إلى والحاجة   2006يمكن االفتراض بأن دروس     

 إلـى  حتى لو كانت األهداف تعـود        أيضا. شديد أو عدم الرد بتاتا عندما ستهاجم إسرائيل سورية        

أوضح نصر اهللا انه سيرد على أي هجمات في لبنان بصورة مختلفة، ولكن في الحادث               . منظمته

كشف فـي لبنـان     » حزب اهللا  «والأقجهاز تنصت، حسب    (الوحيد الذي كان في السياق اللبناني       

 ردت منظمته بحذر شـديد،      –) عندما توجهوا للتعامل معه، انفجر وقتل عددا من أعضاء منظمته         

  .في القطاع الشرقي لمنحدرات جبل الشيخ
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» حـزب اهللا  « عندما تم االدعاء بصورة مكشوفة تقريبا بأن إسرائيل ضربت قادة كبارا من              أيضا

  .د التنظيم بالدرجة ذاتها من الحذروإيران في هضبة الجوالن ر

  

  استخدام نادر

حـزب  « هجوم علـى     إلى إسرائيللماذا ال تبادر    : أهميةفي الجانب الثاني يسأل سؤال ليس أقل        

؟ ماذا تنتظر؟ لماذا ال تستغل الضعف المؤقت للمنظمة التي تمتد قواتها على جبهتين من أجل                »اهللا

  .فضل؟ هذه أسئلة مشروعةالمس بها قبل أن تكون مستعدة بصورة أ

أي اسـتخدام   ) هجوما استباقيا (في الماضي قامت اسرائيل بخطوات كهذه، يسمونها باللغة المهنية          

  .القوى العسكرية قبل وقت قصير من إنهاء العدو الستعداداته أو قبل أن يتقوى بصورة فعلية

رائيلي من توجيـه قدراتـه   المفاجأة تمكّن الجيش اإلس  . األفضلية في هجوم من هذا النوع واضحة      

بالعـدو  » اإلمساك«على خلفية استخبارات أفضل قبل أن يغير العدو انتشاره، ويمكن الهجوم من             

  .وهو أقل استعداداً والتسبب له بأضرار أكبر مما لو كان مستعداً

يختار المهاجم زمن الهجوم وأهدافـه      . من ناحية عسكرية يغطي الهجوم االستباقي أفضلية كبيرة       

ب حاجاته مع القليل جدا من الضغوطات، ومع هذا فإن الهجمات الوقائية نادرة فـي الـساحة                 حس

  .الدولية

 شنت عملية قادش مستغلةً     1956في سنة   .  طوال تاريخها فقط مرتين حرباً استباقية      إسرائيلشنت  

  الرئيس المصري جمال عبد    إسقاطالظروف الخاصة التي وجدت، مع رغبة بريطانيا وفرنسا في          

 أن القيادة العامة خاصة موشيه ديان خافوا من أن تتقوى مصر فـي أعقـاب        إلىالناصر، ونظراً   

  .صفقة السالح الكبرى التي وقعتها مع تشيكوسلوفاكيا

 عندما شنت إسرائيل حربا ضد منظمة التحريـر فـي لبنـان             1982المرة الثانية كانت في العام      

 التقوي هناك إلى درجة جر كـل الـدول العربيـة            من أجل أن تمنعها من    ) عملية سالمة الجليل  (

أصيب فيهـا   » تخريبية«من أجل شن الحرب استغلت إسرائيل عملية        . لحرب شاملة ضد إسرائيل   

  . أرغوف، وهي عملية لم يكن لها أي عالقة بلبنانلندن، شلوموسفير إسرائيل في 

في العالم المعاصـر،  . التحديدولكن للهجوم االستباقي ثمنا باهظا جدا، ليس في المجال العسكري ب        

 حيث إن مقاربة قادة العالم للعمليات العسكرية هي أنها عندما ال تكون ردا              األياموبالتأكيد في هذه    

على استفزاز وبدون سبب واضح هي معارضة تامة، يمكن االفتـراض أن المنظومـة الدوليـة                

  .كيد بدون أي مبرر ظاهر للعيانبالتأ–ستتقبل بصورة صعبة جداً حرباً مبادرا إليها في لبنان 
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. حرب كهذه ستكون طويلة وصعبة، ويتوقع أن تعاني إسرائيل طوال شهور من إطالق صواريخ             

في تلك الشهور سيعمل سالح الجو بصورة مكثفة في كل أرجاء لبنان، وستحارب القوات البريـة                

يين جنوداً ومدنيين، وكـذلك     وسيقتل عدد ال بأس به من اإلسرائيل      . للجيش اإلسرائيلي داخل لبنان   

نشر صـواريخه بـين     » حزب اهللا « نتيجة أن    -عدد كبير جداً من اللبنانيين، بينهم آالف المدنيين       

أيضاً العديد والكثير من المبـاني      ). يدور الحديث عن عشرات آالف الصواريخ     (السكان المدنيين   

يراً، ولـن يـستطيع المجتمـع       الموجود تحتها صواريخ ستدمر، وسيكون الدمار البادي للعيان كب        

  .إسرائيلالدولي تجاهل ذلك، وستوجه أصابع االتهام والغضب تجاه 

الحقيقة هي أنه من الصعب أن نرى كيف أن عملية كهذه ستحظى بالتبرير والموافقة أيـضاً مـن         

جهة مواطني إسرائيل، أولئك الذين سيكونون تحت وابل الصواريخ، ولكن أيضاً إذا أبدوا صموداً              

لن يسمع المجتمع الدولي إلسرائيل بإدارة      . إن الضغط المشوش سيأتي من جانب المجتمع الدولي       ف

  .عملية عسكرية لفترة زمنية طويلة

ولهذا فإن من يفهم قوة الرد العالمي على عملية إسرائيلية استباقية، يفهم لماذا أن هذا الخيار يجب 

لك إغراء لشن عملية استباقية في لبنان، ولكن هنا. المحافظة عليه واستخدامه بصورة نادرة جداً

  .يجب عدم التسرع في تطبيق ذلك

»إسرائيل اليوم«   

2/5/2015، األيام، رام اهللا  
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