
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 ألف موظف مدني للسلطة بغزة وال نعلم كم منهم في القطاع أو خارجه 28لدينا : الحمد هللا
 حماس: نرفض أي تعديل وزاري دون توافق وطني

 عملية المصالحة غير المصريةل : نرفض أي وساطة"الشعبية"
 عن األسرى المرضى لإلفراجمنظمات عربية وعالمية تطالب بالتحرك  608

 2014 مبنى بالضفة في 493 وهدمت واحدة بناء رخصة الفلسطينيين منحت معطيات: "إسرائيل"

ليبرمان يخلط أوراق نتنياهو: لن 
وأتوقع  زيينأنضم إلى حكومة انتها

 2016انتخابات بنهاية 
 

 4... ص 
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           5ص                                     3568 العدد:    5/5/5105 الثالثاء التاريخ:

  :أخبار الزيتونة
سرائيل" الفلسطينية السلطة بين األمني التنسيق مستقبل" الزيتونة يصدر تقديرًا بعنوان مركز    6 وا 

 
  السلطة:

 6 : االستثمار هو الطريق الوحيد لبناء الوطن وحمايتهعباس  
 7  موظف مدني للسلطة بغزة وال نعلم كم منهم في القطاع أو خارجه ألف 28لدينا : الحمد هللا  
 8 تتهم حماس بهدم مسجد يرتاده أنصارها في غزة  سلفية جهاديةجماعة   
 9 ""داعشغزة تنفي هدم مسجد تابع ألنصار في  "اخلية"الد  
 9 قنبلة قرب مقر لألجهزة األمنية في حي الشيخ رضوان غزة: انفجار  
 01 عمرو: لم يبق للفلسطينيين إال االنتخابات إلنهاء االنقسامنبيل   
 01 غوارالخارجية تحذر المجتمع الدولي من مخاطر تدريبات االحتالل في األوزارة   

 
  المقاومة:

 00 حماس: نرفض أي تعديل وزاري دون توافق وطني  
 00 "5اتفاق مكة "دعو السعودية لصياغة ي األشقر إسماعيل  
 05 عملية المصالحة غير المصريةل: نرفض أي وساطة "الشعبية"  
 05 االحتالل يصيب شابا من مخيم شعفاط مدعيا محاولته طعن إسرائيليين  
 03 ركة الجهاد خضر عدنانبح االحتالل يجدد االعتقال اإلداري للقيادي  
 03 هفصائل فلسطينية بمخيم اليرموك تتمسك بالدفاع عن  
 04 مخيم عين الحلوة في نفق االضطراب األمني من جديد"السفير":   
 05 "اإلطار الموّحد لجميع القوى والفصائل"القيادة العامة تنسحب من -الجبهة الشعبية"السفير":   

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 05 ونتنياهو يشكل لجنة لمعالجة مشاكل االندماج يقر بأخطاء بحق اليهود اإلثيوبيين ريفيلن  
 06 في تل أبيبوزير الخارجية األميركي نتنياهو يرفض استقبال   
 06 لبيت اليهودي""الليكود" يوقع اتفاق ائتالف مع "شاس" ويضغط على حزب "ا  
 07 عسكرية آيزنكوت" يهيئ الجيش لخوض مواجهات حربية بعدة جبهات"  
 07 يقّر بتسييس رخص البناء للفلسطينيين في الضفة االحتالل  
 08 ؟"حزب هللا"أم  "النصرة"ري المقبل... عن الجار السو  "إسرائيل"نقاش في تقرير:   
 55 يهود الفالشا.. عنصرية إسرائيلية بدعم رسميتقرير:   
 54 2015في العام  %40بنسبة  "إسرائيل" إلىارتفاع هجرة اليهود  :غارديان"ال"  
 55 جنود إسرائيليين خالل تدريبات عسكرية بالجوالن 3إصابة   
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  :األرض، الشعب
صابة مواطنين 7 استشهاد: تقرير    55 نيسان/ أبريل الشهر خالل بجروح 173 وا 
 56 2014 الضفة فيمبنى ب 493 وهدمت واحدة بناء رخصة الفلسطينيين منحت معطيات: "إسرائيل"  
 57 األقصى انتفاضة بداية منذ صحفياً  21 قتلت "إسرائيل": هيئة حقوقية  
 57 بالخليل سوسيا قرية سكان بترحيل قرارا تصدر االحتالل محكمة  
 57 ي سجن "الرملة"إجراءات تصعيدية بحق األسرى المرضى ف  
 58 إسرائيلية سيارة قبل من للدهس تعرضه نتيجة مقدسي طفل مصرع  
 58 والدولي" العربي "الصمت على وغضباً  للحصار رفضاً  غزة حدود على تظاهرة  

 
  : اقتصاد
 58 دوالر مليون 400 بقيمة الفلسطينيين المستثمرين مؤتمر في يعمشار  رام هللا: ستة  

 
  عربي، إسالمي:

 59 يهودي إسرائيلي سيزورون معبد الغريبة هذا العام 200رئيس الطائفة اليهودية في تونس: نحو   
 

  دولي:
 31 عن األسرى المرضى لإلفراجطالب بالتحرك منظمات عربية وعالمية ت 608  
 30 السويد: وضع العلم الفلسطيني ضمن قائمة الرموز اإلرهابية خطأ غير مقصود  
 30 "إسرائيل"جامعات أفريقية ينضمون إلى حملة مقاطعة خمس قادة الطالب بـ  
 30 إيطالي يسافر بدراجته من روما إلسطنبول دعما لفلسطين  
 35 من حكومة المملكة المتحدة الستقالتيالبارونة وارسي: القضية الفلسطينية نقطة مفصلية   
 35 حملة في الدنمارك لمقاطعة منتجات مستوطنات االحتالل  
 33 "إسرائيل"االتحاد الدولي لكرة القدم يقبل طلب االتحاد الفلسطيني بمناقشة تعليق عضوية   

 
  حوارات ومقاالت:

 34 عدنان أبو عامر... سياسّيو حماس وعسكرها... تبادل أدوار أم ترجيح كّفة؟  
 37 هاني المصري... ؟"5اتفاق مكة "ل ينجح كارتر في التوصل إلى ه  
 41 فوزي قاسم أنيسد.  ...وخطة حماس "التكافل االجتماعي"  
 45 عاموس هرئيل... األجندة ال تلغي االدعاءات  

 
 45 :كاريكاتير

*** 
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 2016وأتوقع انتخابات بنهاية  ليبرمان يخلط أوراق نتنياهو: لن أنضم إلى حكومة انتهازيين 
أفيغدور ليبرمان، « إسرائيل بيتنا»زعيم ، أن حلمي موسى، عن 5/5/5105، السفير، بيروتذكرت 

حكومرر   فجررر أمررس، أكبررر قنبلرر  سياسرري  فرري الحلبرر  السياسرري  اهسرررائيلي ، بإعالنرر  أنرر  لررن ين ررم إلررى
 برئاس  بنيامين نتنياهو، وسينتقل إلى صفوف المعار  . "االنتهازيين"

وفرورا  و ره هرذا اهعرالن عالمررات اسرتفهام جدير  حرول قردرع نتنيرراهو علرى إدارع حكومر  يمرين، تسررتند 
لالعترراف بصرعوب  الو ره،  "الليكود"نائبا . وا طر قياديون في  55نائبا  مقابل  60فقط إلى غالبي  

أن معركرر  برردأت علررى نطرراي واسرره بررين الررراغبين فرري احررتالل منصررم وزيررر ال ارجيرر  برردال مررن رغررم 
موشرري كحلررون الررذي أبررد   "كلنررا"ليبرمران. لكررن ال رررب  الكبررر لنتنيرراهو قررد تكررون موقررف زعرريم حررزم 

 نائبا . 60تقديره بصعوب  العمل في حكوم  تستند إلى ائتالف 
التي يرأسها، أعلن أفيغدور ليبرمان عدم نيت  د رول حكومر   "ناإسرائيل بيت"وفي مستهل اجتماع لكتل  

سررراع  مررررن انتهررراء المهلررر  القانونيررر  الثانيررر  لتشررركيل نتنيرررراهو  88نتنيررراهو. وجررراء هرررذا اهعرررالن قبرررل 
لحكومترر ، مررا  لرري إثررارع سياسرري  لررم يسرربي لهررا مثيررل. وأعلررن ليبرمرران أنرر  سرريقدم اسررتقالت  فررور انتهرراء 

لقرد ا ترنررا المبرادن وتنازلنرا عررن الكراسري. فلرريس مرن الصرائم لنررا أن نن رم إلررى "جلسر  الكتلر . وقررال 
االئرتالف الحررالي. مررا رأينرراه فرري االتفاقيررات قررادني إلرى اسررتنتال برركن مررا سيتشرركل لرريس حكومرر  قوميرر ، 

نما حكوم  تجسد االنتهازي   ."وا 
. فري يروم االنت ابرات قرال ليس لرئيس الحكومر   رط موحرد"وحمل ليبرمان مباشرع على نتنياهو، قائال 

إن العررررم يتحركرررون بكميرررات، وبعرررد يرررومين مرررن ذلرررن جررراء االعترررذار. قبرررل االنت ابرررات جمرررد أمررروال 
. وأ اف أن اليديولوجيا الموجه  لالئرتالف المتبلرور "ال رائم للسلط  الفلسطيني  وبعدها قام بالدفه

ع المركرزي فري هرذا البيرت يردور حرول كران المو رو  05ففي نهاي  الكنيست ألرر "ال تنسجم مه مبادئ ، 
قرانون القومير ، ومررن يترذكر أنر  كانررت لقرانون القومير  عرردع صريل، وأنر  كرران المو روع المركرزي الررذي 

هرذا المو روع لرم يعرد مهمرا  أبردا ، ولرم يعرد  51كاد يمزي االئتالف من الدا ل. فجركع فري الكنيسرت ألرر 
. "بند التغلم، فجكع وجدنا أحدهم و ره فيترو علير  يظهر. وبوسعي تقديم عدع نماذل أ ر  لكم، مثال  

المر الول حاليا  الذي يقومون ب  هو إلغاء قرانون الحكرم وتوسريه عردد نروام "وأشار ليبرمان إلى أن 
الوزراء ونوابهم بشكل غير محدود. تستحيل الدعوع لشد الحزم ، ومن جه  أ ر  الدعوع لزيرادع عردد 

 ."الوزراء ونوابهم
 "المعسررركر الصرررهيوني"رمررران إلرررى االتفاقرررات االئتالفيررر ، وقرررال إن نتنيررراهو  طرررط هد رررال وتطرررري ليب

أمررر ر ررر يشررهد علررى النوايررا أكثررر مررن أي شرريء " . وأ رراف"إسرررائيل بيتنررا"للحكومرر  الحقررا ، برردال  مررن 
فري االتفراي مره يهردوت هتروراه وحرزم كلنرا، ال يمكرن أال يشرتعل لدير  مصربا   5ر ر: مرن رأ  البنرد 



 
 
 
 

 

           5ص                                     3568 العدد:    5/5/5105 الثالثاء التاريخ:

نائبررا  سرريكون هنرران  01ر. مكترروم هنرران صررراح  أن مكونررات االئررتالف تلتررزم بكنرر  حررال وجررود أحمرر
سرائيل بيتنا  تغيير في الصالحيات والمناصم. الني  وا ح : في مرحل  ما استبدال البيت اليهودي وا 

ال ال منطي لهذا البند، الذي وقه الليكود علي  مه الحزبين  ."بحزم العمل. وا 
هذا ائتالف ال يعبر عن مواقف المعسركر القرومي، وبالتككيرد فإنر  ال ير رينا "إلى أن و لص ليبرمان 

علررى أقررل تقرردير. لررذلن قررررت االسررتقال  مررن منصرربي كرروزير لل ارجيرر ، وفررور انتهرراء االجتمرراع سرركقدم 
 ."االستقال  لرئيس الحكوم ، ولعلن أننا لن نن م لالئتالف

ليبرمرران قررد احررتؤ فرري مرر تمر صررحفي ، أن وم جرايسرريبرهرر، عررن 5/5/5105، الغــد، عّمــانوأوردت 
عقده أمس في الكنيست، الذي افتتح دورت  الصيفي ، على اتفاقي  االئتالف بين حزم "الليكرود" وكتلر  
"يهرردوت هترروراع" الترري تمثررل المترردينين المتررزمتين "الحريررديم" مررن اليهررود الغررربيين، الررذي بموجبرر ، وافرري 

زام شبان الحريرديم بال دمر  العسركري  فري الجريذ، الرذي أقرره الكنيسرت قبرل الليكود على الغاء قانون ال
عام، إذ يرفض الحريديم االن راط في الجيذ لسبام ديني  رغم مواقفهم اليميني  المتشددع، وكان مرن 

 .5100و 5106المفترض د ول القانون حيز التنفيذ في العامين 
الترري كانررت تتلقاهررا م سسررات الحريررديم حتررى العررام  كمررا يعترررض ليبرمرران علررى إعررادع كررل الميزانيررات

، بعد أن قلصتها الحكوم  المنتهي  واليتها. وحسم مصادر في محيط ليبرمان، فإن ال ير ال 5103
يشررعر بارتيررا  مررن موقررف الليكررود، الررذي تنررازل عمليررا عررن القررانون العنصررري "إسرررائيل الدولرر  القوميرر  

لحريرديم، لسرربام دينيرر  فري بعررض بنرروده، كمرا يعترررض عليرر  للشرعم اليهررودي"، الرذي يعترررض عليرر  ا
قررانون كهرررذا، وهرررو  إلرررىحررزم "كلنرررا"، الررذي يتبنرررى موقرررف اليمينرري القائرررل، إن إسررررائيل ليسررت بحاجررر  

أمام يهود العالم، الذين يعار ون القانون، من منطلقات يهودي  دا لي . ويرذكر  إشكالي سي عها في 
 نها على الجوانم العنصري   د الفلسطينيين في القانون.أن كل الطراف متفق  في ما بي

اتفرراي الليكررود، مرره حزبرري "يهرردوت هترروراع" و"كلنررا" علررى تشرركيل لجنرر  وزاريرر  لفحررص صرريغ  القررانون، 
 يعني عدم وجود اتفاي علي ، وأن  لن يتم عر   على الكنيست في الوالي  الجديدع.

يناريوهات نتنيررراهو المقبلررر ، ففررري هرررذه الحالررر  لديررر  قررررار ليبرمررران يفرررتح البرررام علرررى مصرررراعي  أمرررام سررر
نائبرررا، مرررا يجعرررل عملهرررا أمرررام الكنيسرررت فررري غايررر  الصرررعوب .  051نائبرررا مرررن أصرررل  60حكومررر  مرررن 

وحسم السيناريو الول، في حال لم يتراجه ليبرمان عن قراره، فإن نتنيراهو سريبلل الررئيس اهسررائيلي 
ليباشرررر فرررورا فررري المفاو رررات مررره واحررردع مرررن كتلترررين، بتشررركيل حكومررر   ررريق ،  الربعررراءمسررراء غرررد 

الثانيرررر  "يوجررررد  مقعرررردا، والكتلرررر  58"المعسرررركر الصررررهيوني" الترررري فرررري صررررلبها حررررزم "العمررررل" ولررررديها 
 مستقبل"، إال أن ان مام كل واحدع سي لي عقبات كبيرع من شركاء ر رين في الحكوم .



 
 
 
 

 

           6ص                                     3568 العدد:    5/5/5105 الثالثاء التاريخ:

رمان توقه، أن حكوم  بنيامين ليب، أن حسن عبد الحليم عن، 5/5/5105، 48عرب وأ افت 
بكقصى  5106نتنياهو لن تكون مستقرع ولن تصمد، وأن انت ابات جديدع ستجري حتى نهاي  عام 

 تقدير.
وقال ليبرمان في مقابل  مره نشررع أ برار القنراع الثانير  الليلير ، إن حكومر  نتنيراهو ال ريق  الم لفر  مرن 

ال، وانهيارهرا مسركل  وقرت لنهرا لرن تكرون قرادرع ع و كنيست لن تشرهد اسرتقرارا ولرن تصرمد طروي 60
سررتجر   وربمررا 5106االنت ابررات سررتربكعر لعررام "علررى تكديرر  وظائفهررا. وأكررد أنرر  علررى قناعرر  تامرر  برركن 

 ." الل العام الجاري
 

سرائيل" الفلسطينية السلطة بين األمني التنسيق مستقبل" الزيتونة يصدر تقديرًا بعنوان مركز   وا 
 مو وع تناول استراتيجيا تقديرا بيروت، في واالستشارات للدراسات الزيتون  ركزم بيروت: أصدر

 بين المني التنسيي مستقبل" عنوان تحت اهسرائيلي، والكيان الفلسطيني  السلط  بين المني التنسيي
سرائيل الفلسطيني  السلط   ".وا 

  وء في االحتالل، مه يالمن التنسيي مو وع ظلها في نشك التي الظروف التقدير ويستعرض
 التحرير لمنظم  المركزي  اللجن  أصدرتها التي التوصي  إلى وصوال الطرفين، بين التسوي  اتفاقات
 .المني التنسيي بوقف
 بصورع التنسيي هذا لوقف فعال السلط  قيادع لجوء المرجح غير من يبدو" أن  إلى المركز ويذهم
 ".لذلن نتيج  تدفع  قد الذي الباهظ الثمن تحمل ىعل قدرتها بعدم اقتناعها نتيج  تام ،
 استمرار الول مستويات، ثالث   من والسلط  االحتالل بين المني التنسيي مستقبل المركز وي ه
 المفاو ات تعثر استمر حال في توقف  الثاني والمسار التقدير، بحسم المتوقه وهو المني التنسيي
 السلط  تقوم أن هو ال ير والمسار المصالح ، ملف في جديا م يها الفلسطيني  الطراف وواصلت
 .تجاهها قوي  فعل ردود اهسرائيلي  الحكوم  ات اذ لتجنم المني التنسيي مستو  ب فض

قدس برس،  - 4/5/5105لإلعالم،  الفلسطيني المركز - 4/5/5105"، 50موقع "عربي 
4/5/5105فلسطين أون الين،  - 4/5/5105  

 
 ستثمار هو الطريق الوحيد لبناء الوطن وحمايته: االعباس 

إن االستثمار هو الطريي الوحيد لبناء الوطن »سائد أبو فرح : قال الرئيس محمود عباس، أمس، 
، داعيا المستثمرين المقيمين في ال ارل، إلى المساهم  بتنفيذ «وحمايت ، وليس هنان طريي ر ر

 وتعزيز الوجود الفلسطيني على الرض.مشاريه تساهم في تقوي  االقتصاد الوطني، 
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، «المستثمرين الفلسطينيين في الوطن والشتات»وأ اف في كلم  ل ، م اطبا  المشاركين في م تمر 
االستثمار هو تلن «: موفنبين برام هللا»، في فندي «ونظمت  المجموع  الفلسطيني  الدولي  لألعمال
تنزرعوا في وطنكم، وهذا الهدف السمى الذي نريده من المبادرات التي ستبادرون إليها كي تزرعوا، و 

 كل أبناء شعبنا.
وقال: كي ننجح في مسيرع البناء علينا أن نعرف ما هو المفيد، وما هو الكثر فائدع، وما هو الحسن 

 وما هو الحسن، وما يجدي أكثر من  من المشاريه لنتبناها.
ناعي، لن  بهذا نستطيه أن نعمل، ونشتغل وأردف: نريد مشاريه تنمي ، وصناع ، واقتصاد ص

وأشاد بالم تمر ومشارك  مستثمرين فلسطينيين في  مقيمين في ال ارل، معربا  عن أمل  في  ونستمر.
 تنفيذ مزيد من المشاريه، وتنظيم المزيد من مبادرات كهذه. 

 5/5/5105األيام، رام هللا، 
 

 وال نعلم كم منهم في القطاع أو خارجه غزةموظف مدني للسلطة ب ألف 28لدينا : الحمد هللا 

المستثمرين "قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا: في كلم  ل ، م اطبا  المشاركين في م تمر 
": رام هللافي نظمت  المجموع  الفلسطيني  الدولي  لألعمال، الذي ، "الفلسطينيين في الوطن والشتات

ومرشجعٍ  لَتدفِي رأس المال الَمحليع واالستثمار الجنبيِع على َحٍد  َتكريَس بيئٍ  استثماريٍ  مرحفزعٍ  إن
، مشيرا بالمقابل إلى تصميم القيادع والحكوم  على مواصل   َسواء، يكتي في قلِم برنامِجنا الَوطنيع

قطاع  إعمارالجهود من أجل إنجاز المصالح ، واجراء االنت ابات، والم ي قدما في عملي  إعادع 
ف الحمد هللا: سنظل نحاول ونذهم إلى القطاع رغم كاف  العقبات، لن  ال يوجد  يار وأ ا غزع.

 ر ر سو  المصالح .
وأو ح أن الحكوم  كانت أبدت استعدادها قبل ست  أشهر لحل مشكل  الموظفين المدنيين، الذين 

موظف ألف  58عينتهم حرك  حماس في القطاع، لكنها طلبت من حماس تمكينها من تفحص واقه 
 مدني، كانوا على رأس عملهم قبل االنقسام.

ألف موظف مدني، يتلقون رواتبهم وهم في بيوتهم أو  58وأ اف: قلنا لحرك  حماس، أن لدينا 
مسافرون، ، فطلبنا أن يعطونا مجاال، لنعرف كم منهم موجودين في القطاع، اذ كيف يمكن أن نعين 

 ألفا. 58وجد من الر ألف موظف مدني جديد، ونحن ال نعرف كم ي 53
واستدرن: قلنا لهم بكننا سنحصي من الموظفين الموجودين ومن غير الموجودين، وسنعين فورا 

ألفا، عو ا عن غير الموجودين، وأ برناهم بكننا سنجد حال لبقي   53موظفين جددا من الر 
   المعابر.الموظفين المدنيين، )...( وأشرنا لهم إلى ارتباط هذا المو وع بصراح  بمسكل
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وتابه: قلت لحماس أن حل مو وع الموظفين مرتبط بتسليم المعابر لنا في القطاع، لن الدول 
المانح  و عت شرطا علينا  الل م تمر إعادع اهعمار الذي أقيم في مصر، مفاده أن  دون استالم 

 المعابر، المساعدات الدولي  لن تكتي.
س هنجاز المصالح ، لن  دون القطاع ال يوجد وأردف: نحن مصممون وسنظل نحاول ولن نيك

وطن وال يوجد فلسطين، ونعدكم طالما أنني على رأس منصبي، أن نظل نعمل حتى نوحد هذا 
 الوطن. 

وقال: االنت ابات كانت إحد  المهام الرئيس  للحكوم ، لكن العدوان اهسرائيلي أعاي عملنا في هذا 
 مشاكلنا هو بإجراء االنت ابات.  المو وع، لكنني اعتقد أن الحل لكاف 

 5/5/5105األيام، رام هللا، 
 

 تتهم حماس بهدم مسجد يرتاده أنصارها في غزة   جهاديةسلفية جماعة  
بهدم مسجد يرتاده « حماس»حرك  « أنصار الدول  اهسالمي  في بيت المقدس»اتهمت جماع  : غزع

 .االثنين-أنصارها وسط قطاع غزع ليل الحد 
عصابات النظام الحمساوي »لجماع  في بيان نشرت  مواقه إلكتروني  سلفي  جهادي  إن وقالت ا

زال  مسجد المتحابين الكائن في مدين  دير البلح، في صورع مشابه  لما يقوم ب   أقدمت على هدم وا 
 «.االحتالل اليهودي والميركي والراف ي من هدم مساجد المسلمين

في عملي  هدم مسجد صغير بدائي كانت تهوي الي  أفئدع ثالث جرافات شاركت »وأ افت أن 
الم منين من الدعاع وطالم العلم، وعوام المسلمين في تلن المنطق ، يتعلمون في  توحيد ربهم وأمور 
دينهم، ويتدارسون في  الكتام والسنع  بفهم سلف الم ، بعيدا  من المساجد المرسيس  التي تحتلها 

 «.  ال ر حماس والفصائل الفلسطيني
أمام هذا التغول الحمساوي الجديد... فإننا نجدد بيعتنا ووالءنا ونصرتنا لمير "وشددت على أن  

الم منين أبي بكر البغدادي القرشي الحسيني حفظ  هللا ونقول ل : أبشر شي نا فإن قلوم أنصار 
ال الف  لنقاتل اليهود  ال الف  في فلسطين تتحري شوقا  اللتقاء الزحوف واجتماع الصفوف تحت راي 

 ."وحلفاءهم والطواغيت وأنصارهم جميعا  كما أمر ربنا سبحان 
 ردا  على بيان الجماع  السلفي . « حماس»ولم ترصدر وزارع الدا لي  في قطاع غزع التي تقودها 
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 05، مدع "حكوم  الردع"وكانت الجماع  أصدرت بيانا  قبل ساعات أمهلت في  الحرك  التي وصفتها بر
إن امتنعوا، ». وتوعدت في البيان الحرك  بالقول: "معتقلين سلفيين محتجزين لديها" هطاليساع  

 «.فال يارات كاف  مفتوح  للرد عليهم
 5/5/5105الحياة، لندن، 

 
 "ألنصار "داعشتنفي هدم مسجد تابع  غزةفي  "داخلية"ال 

ني  التابع  لوزارع الدا لي  قد هدمت نفى مس ول أمني رفيه، في قطاع غزع، أن تكون الجهزع الم
 مسجدا تابعا لسلفيين يناصرون تنظيم "داعذ"، سط قطاع غزع.

وقال كامل أبو ما ي، وكيل وزارع الدا لي  التي ترشرف عليها حرك  "حماس"، في تصريح  اص 
نما أزالت ما يشب  بال ي م  في مدين  لوكال  النا ول لألنباء:" الجهزع المني  لم تهدم مسجدا، وا 

 دير البلح، يرتادها عناصر تابعون لجماع  سلفي  ت يد داعذ، وتدعو لتبني "أفكاره".
وأ اف:" لم نهدم أي مسجد، هم أقاموا ما هو أشب  ال يم  على قطع  أرض صغيرع، يقومون من 

لمر  اللها ببث الفكار المتطرف ، ونحن لن نسمح بذلن، وحتى لو كان هذا المر دا ل مسجد، فا
 مرفوض شرعا وقانونا".

وشدد أبو ما ي على أن وزارع الدا لي  لن "تسمح لي جه  بالعبث في الساح  الدا لي ، والقيام 
وأ اف:" وزارع الدا لي  تسمح للجماعات السلفي ، بالعمل شرط عدم تجاوز  بنشر الفكار المتطرف ".

 اهطار القانوني والشرعي".
صح  المعلومات التي أفادت بشن وزارع الدا لي ، حمل  اعتقاالت في  ولم ي كد المس ول، أو ينفِ 

صفوف الجماعات السلفي ، مكتفيا بالقول:" نعمل في إطار فرض النظام وعدم اه الل بالمن، 
 وسنعتقل كل من يتجاوز ذلن، وسنقوم بمهامنا دون أن يمنعنا أحد".

 4/5/5105السبيل، عمان، 
 

 رضوان  في حي الشيخ ر لألجهزة األمنيةقرب مق قنبلةانفجار غزة:  

االثنين قرم مقر أمني تابه لألجهزع المني   -فجر مسلحون مجهولون عبوع ناسف  ليل الحد : غزع
في حي الشيخ ر وان شمال مدين  غزع، في وقت اتهمت في  جماع   "حماس"التي تقودها حرك  

ي  في محيط االنفجار، من دون وقوع ووقعت أ رار ماد سلفي  الحرك  بهدم مسجد في القطاع.
 وفور وقوع االنفجار هرعت قوات من الشرط  إلى المكان وباشرت التحقيي. مصابين.



 
 
 
 

 

           01ص                                     3568 العدد:    5/5/5105 الثالثاء التاريخ:

وكان قطاع غزع شهد  الل الشهر الست  الما ي  وقوع انفجارات عدع، ما يعكس حال االنفالت 
 ."الغزي"المني التي عانى طويال  منها المجتمه 

 5/5/5105الحياة، لندن، 
 

 للفلسطينيين إال االنتخابات إلنهاء االنقسام يبقعمرو: لم نبيل  
أكد سفير السلط  الفلسطيني  السابي في مصر نبيل عمرو أن الفرص  الوحيدع المتبقي  أمام : رام هللا

الفرقاء الفلسطينيين هنهاء االنقسام وانجاز المصالح  تكون عبر االحتكام لصناديي االقتراع في 
 ت برلماني  ورئاسي  تسمح بقدوم قيادات جديدع منت ب  تشرف على صياغ  المرحل  المقبل .انت ابا

واستبعد عمرو في تصريحات  اص  لر "قدس برس" امكاني  إقدام المملك  العربي  السعودي  على 
التوسط بين حركتي "فتح" و"حماس"، كما قلل من جدو  وساط  أي من قيادات اه وان المسلمين 

ا المجال، وقال: "إلى حد اآلن لم يصدر أي موقف رسمي عن المملك  العربي  السعودي  من في هذ
أنها تعتزم التوسط بين الفلسطينيين، وليست لدي معلومات دقيق  عن ذلن، لكنني أعتقد أن المملك  

فشل مرع ال تزال متكثرع بإفشال جهودها في اتفاي مك  الول، ولذلن ال أظن أنها في وارد استيراد ال
 أ ر . 

 4/5/5105قدس برس، 
 

 الخارجية تحذر المجتمع الدولي من مخاطر تدريبات االحتالل في األغواروزارة  
 رام هللا: أدانت وزارع ال ارجي ، أمس، بشدع التدريبات العسكري  اهسرائيلي  في مناطي الغوار.

م ما هو إال  طوع استباقي  وحذرت الوزارع من أن إعالن سلطات االحتالل عنها كمناطي للتدري
لإلعالن عنها كمناطي عسكري  مغلق ، لحرمان أصحابها من الوصول إليها وزراعتها، تمهيدا  

 االستيطاني .  المستوطنين وجمعياتهملتحويلها إلى 
وأكدت الوزارع أن  ال يمكن التعامل مه هذه التدريبات كق ي  روتيني  وعادي ،  اص   أنها تكتي 

 .ستيطاني وا ح، كجزء ال يتجزأ من سياس   م وتهويد أرض دول  فلسطين من سياي ا
كما تطالم الوزارع المجتمه  ،وشددت الوزارع على أنها تتابه مه م تلف الدول والجهات الم تص 

 الدولي بالتد ل السريه وبكشكال فاعل  لوقف عمليات تهويد و م الغوار.
 5/5/5105األيام، رام هللا، 
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 فض أي تعديل وزاري دون توافق وطنيحماس: نر  

أعلنت حرك  المقاوم  اهسالمي  "حماس"، رف ها أي تعديالت على حكوم  الوفاي الوطني  :غزع
وقال الناطي باسم الحرك ، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي صدر عن  اليوم  بدون توافي.

 يني  بدون توافي وطني.(، إن "حماس" ترفض أي تعديالت على الحكوم  الفلسط5-8اهثنين )
وأشار إلى أن حرك  "حماس" ترفض أي تعديالت وزاري  منفردع من حرك  "فتح"، مو حا  أن مثل 
لها إلى حكوم  حزبي ، وفي  هذه التعديالت من شكنها أن تنزع الشرعي  عن هذه الحكوم  وتحوع

 تقديره.
4/5/5105، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 "5اتفاق مكة "سعودية لصياغة دعو الي األشقر إسماعيل 

، الذي يشغل الشقر إسماعيلالنائم البارز في كتل  حماس البرلماني   أكدأشرف الهور: -غزع
منصم نائم رئيس الكتل  البرلماني ، عن تطله الحرك  لقيام المملك  العربي  السعودي  بالتد ل في 

، فيصبح اتفاقا وطنيا شامال «5  اتفاي مك»ملف المصالح  الفلسطيني  الدا لي  للوصول إلى 
 بمشارك  الكل الفلسطيني.

النائم عن حماس بالدور السعودي المركزي في دعم الق ي  الفلسطيني  وسعيها هنهاء  وأشاد
يصل الدور السعودي لمصالح  فلسطيني  ب مانات عربي  تلزم حرك  فتح  أناالنقسام، متمنيا 

 بتطبيي كامل بنود المصالح .
يكون اتفاقا وطنيا شامال يشارن في  الكل الوطني  أن 5تريد لرمك  »حركت   إنشقر وقال ال

 ."التفاقيات الثنائي  مه حرك  فتح"رفض حماس لر وأعلن. "الفلسطيني بعيدا عن اتفاقات ثنائي 
يكون هنان اتفاي وطني يشارن ب  الكل الوطني الفلسطيني. ال نريد  أن "أدعوقول :  وأ اف

تفردا بالقرار. نريد مصالح  يشارن في  الكل الفلسطيني ينهى هذا االنقسام  أونائي  ث أومحاصص  
ليس بديال عن الدور »الدور السعودي الذي ترحم ب  حماس  أنفي هذا السياي إلى  وأشار ."بدلأل

 «.حا ن  للحوارات الفلسطيني »مصر هي  أنوشدد على «. المصري في إنهاء االنقسام
أثر سلبيا على الق ي  »حماس جادع ومعني  بإنهاء االنقسام الذي قال ان  وقال النائم إن 

تكون مصالح  حقيقي  لشعبنا لمواجه  «واكد استعداد حماس لتطبيي اتفاي المصالح  لر«. الفلسطيني 
 «.العدو الوحيد لشعبنا وق يتنا هو االحتالل الصهيوني
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إدام  االنقسام وعدم «عباس بكنهم معنيون بر رموز حرك  فتح والرئيس محمود الشقرواتهم النائم 
المس ولي  الكامل  »وحمعل الرئيس «. ليها وهي إجراء االنت اباتإتطبيي المصالح  وأهم الم شرات 

مه  المنيعن معاناع الشعم الفلسطيني من استمرار االنقسام واستمراره في التنسيي والتعاون 
 «.سطيني االحتالل على حسام الحقوي والثوابت الفل

الصراعات الدا لي  في حرك  فتح وديكتاتوري  عباس وتنظيمها المهلهل يجعلها غير »وقال الشقر: 
ودعا فتح مجددا لن تكون على قدر المس ولي  فتشكل وفدا حقيقيا «. جاهزع لتطبيي المصالح 

 «. يمثلها في عملي  المصالح 
5/5/5105، القدس العربي، لندن  

 
 عملية المصالحة غير المصريةلأي وساطة : نرفض "الشعبية" 

ال تحتال إلى »عملي  المصالح   أنالجبه  الشعبي  لتحرير فلسطين  أعلنتأشرف الهور: -غزع
وقال جميل مزهر، «. دولي  على  طها كبديل لدور القاهرع أود ول جهات عربي   أواتفاقات جديدع 

علي   اهجماعهنان اتفاقا وا حا تم  إن« بيالقدس العر «ع و المكتم السياسي للجبه  الشعبي ، لر
هذا  إن. وقال 5100 أيارالذي وقه في مايو / « اتفاي القاهرع»من كل الفصائل الفلسطيني  وهو 

وليس البحث »وطالم بتنفيذ بنوده «. واهسالميلكل فصائل العمل الوطني  إجماعايشكل »االتفاي 
 ، على حد قول .«عن اتفاقيات جديدع

يتم تسلم حكوم  التوافي مهامها في القطاع وكذلن استالم هذه الحكوم   أن رورع  وشدد على
 التي يعاني منها السكان. الزماتللمعابر ا اف  إلى معالج  سائر 

ال »وهو يشدد على رفض تنظيم  لي اتفاقيات جديدع للمصالح : « القدس العربي»وقال مزهر لر
سياسي  وتطبيي ما تم االتفاي علي  بالقاهرع. هذا كل   ادعإر . نحن بحاج  إلى 01وال ومك   5مك  

وقال «. تسعى جهات معين  لتحقيقها لهداففي الساح  الفلسطيني   دم   الورايمن اجل  لط 
 م كدا على عدم االستغناء عن الدور المصري.

5/5/5105، القدس العربي، لندن  
 
 طعن إسرائيليين االحتالل يصيب شابا من مخيم شعفاط مدعيا محاولته 

، النار على مواطن مقدسي بزعم أمس، اهسرائيليينأطلي حراس أمن القطار  :وفا –القدس المحتل  
 في محط  القطار ال فيف عند "التل  الفرنسي " في القدس المحتل . إسرائيليينمحاول  طعن 



 
 
 
 

 

           03ص                                     3568 العدد:    5/5/5105 الثالثاء التاريخ:

عاما( من  35مر )وقالت شرط  االحتالل في بيان أصدرت  إن الشام المتهم بالطعن يبلل من الع
النار علي  ونقل  إطاليسكان م يم شعفاط، أصيم بجرو  وصفت بين الطفيف  والمتوسط  بعد 

"محاول  الطعن" لم تسفر عن أي  إصاب  في  أن إلىونوهت الشرط   لتلقي العالل في المستشفى.
 . اهسرائيليينصفوف 

5/5/5105، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 ركة الجهاد خضر عدنانبح تقال اإلداري للقيادياالحتالل يجدد االع 

أفادت مصادر حقوقي  فلسطيني ، بكن سلطات االحتالل اهسرائيلي  جدعدت قرار االعتقال اهداري 
بحي أسير قيادي من حرك  "الجهاد اهسالمي" للمرع الثالث  على التوالي دون أن توجي  أي تهم  

والسر " في بيان صحفي صر عنها اليوم االثنين أن  وأكدت م سس  "مهج  القدس لشهداء بحق .
عاما (،  30سلطات االحتالل أصدرت أمرا  بتجديد االعتقال اهداري لألسير الشيخ   ر عدنان )

 لمدع أربع  أشهر جديدع، وذلن للمرع الثالث  على التوالي.
تموز )يوليو(  8تاريخ وأشارت الم سس  الحقوقي  إلى أن قوات االحتالل كانت قد اعتقلت عدنان ب
 من العام الما ي وحولت  لالعتقال اهداري، دون أن توج  إلي  أي  تهم  تذكر.

 ويشار إلى أن هذا هو االعتقال العاشر لألسير   ر عدنان، وهو من بلدع عراب  ق اء جنين.
4/5/5105، فلسطين أون الين  

 
 فصائل فلسطينية بمخيم اليرموك تتمسك بالدفاع عنه 

تعهدت فصائل المقاوم  الفلسطيني  في م يم اليرمون، جنوبي دمشي، بالدفاع عن الم يم : رعالجزي
واستمرار العمل هجبار تنظيم الدول  اهسالمي  وجبه  النصرع لهل الشام على االنسحام، محذرع 

 مما وصفت  بالمناورات التفاو ي  "تحت غطاء فلسطيني لالستمرار في احتالل الم يم".
في بيان حصلت الجزيرع على نس   -مين سر تحالف فصائل المقاوم   الد عبد المجيد وقال أ

إن فصائل التحالف حريص  على وحدع الموقف الفلسطيني، مشيرا إلى أن ال الفات الفلسطيني  -من 
 قائم  بشكن أسلوم دحر تنظيم الدول  والنصرع من الم يم.

ات جديدع للنصرع وتنظيم الدول  بالد ول في وحذر تحالف الفصائل الفلسطيني  من أي مناور 
مفاو ات مه السلط  الوطني  الفلسطيني  ومنظم  التحرير الفلسطيني ، واالدعاء باالنسحام، وهو ما 

 وصف  بت ليل جديد.
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لكن التحالف أكد أن  ليس  د أي جهود من أي جه  كانت هجبار النصرع وتنظيم الدول  على 
ا في الوقت نفس  التمسن بالسال  طالما أن الم يم "تحت االحتالل" االنسحام من الم يم، م كد

 والعمل أي ا مه الجهات المعني  في الحكوم  السوري  من أجل عودع الهالي للم يم.
4/5/5105، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 مخيم عين الحلوة في نفق االضطراب األمني من جديد"السفير":  

عين الحلوع في نفي اال طرام المني، حتى كاد االغتيال أن من جديد، د ل م يم : محمعد صالح
، بال أي رادع من أيع  جه  أمنيع  أو سياسي  فلسطيني . فبعد «غم الطلم»يكون شيئا  عاديا  و 

اغتيال الشام اللبناني مروان عيسى جاء، أمس الوعل، دور اغتيال ابن م يعم عين الحلوع الفلسطيني 
،  صوصا  أنع  أكعد لعدد «سرايا المقاوم » إلىزل  في الم يعم، بسبم انتمائ  مجاهد البلعوس أمام من

 من قيادات الفصائل أن  يتلقى تهديدات بالقتل.
وكشفت المعلومات أنع المشرف على الساح  اللبناني  من قبل السلط  الفلسطيني  عزام الحمد موجود 

في بيروت لع اء قيادع الساح  اللبناني   في بيروت وعقد اجتماعا  في مقر السفارع الفلسطيني 
في  المني  الو اعالفلسطيني ، بهدف االطالع على  المني الوطني الفلسطيني وقيادع القوع  والمن

 اغتيال بلعوس وقبل  عيسى. إثرعين الحلوع 
دم هنان فئ  مكجورع تست »إلى ذلن، أشار قائد المن الوطني الفلسطيني صبحي أبو عرم إلى أن 
 «.القتل والجريم  من أجل بث الفتن  وعدم االستقرار في م يم عين الحلوع

ال رب  الموجعه  »في عين الحلوع إبراهيم ميعاري اغتيال بلعوس بر « المبادرع الشعبي »ووصف منسي 
 «. طورع هذه العمال وانعكاسها على م يمنا وأهلنا»، مشيرا  إلى «صميم العمل الشعبي ودوره إلى

الذي عقد أمس بح ور المين « اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني»سياي متصل، تحول وفي 
في صيدا، « مركز معروف سعد الثقافي»أسام  سعد، أمس، في « التنظيم الشعبي الناصري»العام لر 

لجه  استنكار االغتياالت التي تحصل في الم يم وعجز « مرتفع  أصوات»إلى لقاء عاصٍف ت للت  
 عن ردعها وو ه حد لها. المني  وأذرعهائل والقو  الفلسطيني  الفصا

الذي لم يعد هو نفس  عين »وأعرم عدد من ممثلي الحزام عن  شيتهم من م يم عين الحلوع 
، إذ أنعنا اليوم ن اف التجول في  ونحشى على 5100الحلوع الذي كنعا نعرف  ونجول في  حتى الر 

 «.من االغتيال أنفسنا
ناصيف عيسى، الذي حذعر « التنظيم»المجتمعين بيان تاله ع و اللجن  المركزي  لر  وصدر عن

من المشاريه السياسي  المشبوه  التي ترسم لألم  وللبنان وللوجود الفلسطيني على أر  ، داعيا  »
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ر نعتب لنناالقو  السياسي  كاف  إلى المزيد من الوعي والحذر والعمل على التصدي لهذه المشاريه، 
كل النظار المتآمرع تتج  إلى »وأ اف: «. م يم عين الحلوع يشكعل العنوان الحقيقي لحي العودع

م يم عين الحلوع ه عاف  و رب ، كما حصل في اليرمون والبارد وغيرهما، تسهيال هلغاء حي 
سي في معالج  ، داعيا  إلى دعم القوع المني  في الم يمات الفلسطيني ، وا عطائها دورها السا«العودع

 الق ايا ذات الطابه المني.
5/5/5105، السفير، بيروت  

 
 "اإلطار الموّحد لجميع القوى والفصائل"القيادة العامة تنسحب من -الجبهة الشعبية"السفير":  

د لجميه « الجبه  الشعبي  ر القيادع العام » أعلنت: محمعد صالح تعليي مشاركتها في اهطار الموحع
التجاوزات التي أدت إلى  لي وقائه »وذلن احتجاجا  على ما وصفت  بر  ،ل الفلسطيني القو  والفصائ

من  ارل العمل الموحد هطار الفصائل والقو  الوطني  واهسالمي  في لبنان واهشكاليات التي طغت 
 «.إلى حين إنهاء هذه العالق  المربك  للجميه»، فعلعقت مشاركتها «على العمل المشترن

جمل  من التجاوزات التي ارتكبت م  را، من بينها سلون طريي »، في بيان، إلى «الجبه » وأشارت
صدارغير طريي توجهات القيادع السياسي  العليا في لبنان،  البيانات من دون علم أحد، وتوسيه  وا 

عداد مذكرات غير متوافي عليها وا عادع صي اغ  اهطار السياسي من دون العودع للقيادع السياسي ، وا 
تشكيل قيادع القوع المني ، من دون العودع لإلطار السياسي الول للفصائل والقو  في لبنان، ومن ثم 
تمع نشر القوع المني  في م يم المي  وميع ، وات اذ قرار بنشر القوع المني  في بيروت من دون اي  

ائل والقو  مسكل  الح ور، مشورع. كما أن القو  ال تراعي  الل عقد اجتماعات اهطار الول للفص
 «.وقد أصبح ف فا ا  وي م من  ارل المس ولين الوائل

5/5/5105، السفير، بيروت  
 
 ونتنياهو يشكل لجنة لمعالجة مشاكل االندماج يقر بأخطاء بحق اليهود اإلثيوبيين ريفيلن 

بررت "أ طرراء" بحررري الرررئيس اهسرررائيلي ر وفرررين ريفلررين، االثنررين، أن بررالده ارتك وكرراالت: أقررر –الغررد 
اليهود اهثيوبيين، ووصف معاناتهم بر"الجر  المفتو "، وقال: "لقد ارتكبنرا أ طراء، ولرم نسرتمه بمرا فير  

 الكفاي " لمعاناتهم.
وأ رراف ريفلررين فرري بيرران: "كشررفت التظرراهرات فرري القرردس وتررل أبيررم جرحررا مفتوحررا فرري قلررم المجتمرره 

 التمييز والعنصري  دون أن يلقى استجاب ".اهسرائيلي. معاناع مجتمه يصرخ بسبم شعوره ب



 
 
 
 

 

           06ص                                     3568 العدد:    5/5/5105 الثالثاء التاريخ:

مررن جانبرر  دعررا رئرريس الحكومرر  اهسرررائيلي  بنيررامين نتنيرراهو، االثنررين، إلررى الق رراء علررى العنصررري ، 
، وقرال: "علينرا أن نكرون موحرردين أثيروبيوذلرن فري  ترام لقراء مرره ممثلرين عرن اهسررائيليين مرن أصررل 

 ليها". د ظاهرع العنصري  والتنديد بها والق اء ع
وأكد نتنياهو أن  كلف لجن  وزاري  معالج  مشاكل االندمال التي يعاني منهرا اهسررائيليون مرن أصرول 

 إثيوبي ،  اص  في مجاالت التعليم واهسكان والعمل.
 5/5/5105، الغد، عّمان

 
 في تل أبيبوزير الخارجية األميركي  استقبالنتنياهو يرفض  

ري ، أن رئيس الحكوم  اهسرائيلي  المنتهي  واليت  بنيامين نتنياهو ذكرت مصادر إعالمي  عب: الناصرع
قررد رفررض طلررم وزيررر ال ارجيرر  المريكرري جررون كيررري، زيررارع تررل أبيررم وااللتقرراء برر  قبررل االنتهرراء مررن 

(، برركن نتنيرراهو 5|8موقرره القنرراع الثانيرر  فرري التلفزيررون العبررري، اليرروم االثنررين ) وأفرراد تشرركيل الحكومرر .
كيري ولقائ ، متذرعا  بكن التوقيت "غير مناسم"، وأن لقائهما سيكون "أكثرر جردو " عقرم  رفض زيارع

 االنتهاء من تشكيل الحكوم  واهعالن عنها.
 4/5/5105قدس برس، 

 
 "الليكود" يوقع اتفاق ائتالف مع "شاس" ويضغط على حزب "البيت اليهودي" 

شراس،، وحصرلت ،شراس، ‘حركر  ائتالفيرا مره الليكرود يروم أمرس اتفاقرات حرزم وقره : حسن عبد الحلريم
 بموجم االتفاي على حقيبتي االقتصاد والديان إ اف  إلى وزارع ،النقم والجليل،.

ع رروا هرري حكومرر   رريق ، ولكنهررا سررتكون  60وقررال درعرري  ررالل مراسررم توقيرره االتفرراي إن ،حكومرر  
تبرار أن ،هنران فرصر  حقيقير  كبيرع،. ودعا في سياي كلمت  هرتسوغ إلى االن رمام إلرى الحكومر ، باع

 لتشكيل حكوم  اجتماعي ،.
 ،.سرتكون أف رل 60هو عدد جيد، ولكن زيادت  إلى ما فوي  60نتنياهو، إن ، بنيامين من جانب  قال

وبعرد التوقيرره علرى االتفرراي كثررف الليكرود ال ررغط علررى ،البيرت اليهررودي، لتوقيرره اتفراي مماثررل، بموجبرر  
رف، و،وزيررر الشررتات،، ويكررون ع رروا فرري المجلررس الرروزاري السياسرري يعررين نفتررالي بنيررت ،وزيررر المعررا

المني، كما يعين أوري أرئيل وزيرا للزراع ، ويكرون مسر وال عرن شرعب  االسرتيطان، فري حرين تحصرل 
 أييليت شاكيد على وزارع الثقاف  والريا  .

ع المدني ،، المرر ويحصل ،البيت اليهودي، على منصم نائم وزير المن المس ول عما يسمى ،اهدار 
الذي يسمح للحزم بالدفه باالستيطان في ال ف  الغربير ، إ راف  إلرى رئاسر  لجنر  ،الدسرتور والقرانون 
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ل لم سسرات التربير  التابعر  كوالق اء،، وزيادع ميزاني  وزارع المعارف، وتقديم مئات الماليين من الشروا
 للصهيوني  الديني .

المسرر ولي  عررن تشرركيل حكومرر  قوميرر  ملقرراع علررى عرراتي نفتررالي وقررال بيرران صررادر عررن ،الليكررود، إن ،
بنيرررت،، وأنررر  فررري حرررال رفرررض فرررإن ،البرررديل لحكومررر  ليكرررود قوميررر  واحرررد، وهرررو حكومررر  يسرررار برئاسررر  
هرتسوغ، والتي لن يكون فيها أي تمثيل للصهيوني  الديني ، وستقوم بإ الء مستوطنات، وتساوم على 

 لديني، وت  ه لل غوطات الدولي ،.القدس، وتمس بالجمهور الصهيوني ا
 5/5/5105، 48عرب 

 
 عسكرية  آيزنكوت" يهيئ الجيش لخوض مواجهات حربية بعدة جبهات" 

 "غرادي ريزنكروت"، يردرن أنع الصرهيوني  رئيس هيئ  أركان الجريذ نع إقالت أوساط عسكري  صهيوني  
ا الشررائك ، ومررا يلزمهررا مررن تعيررين قررد برردأ فرري التعامررل مرره الق رراي الفترر   إلررى أنعرر  أمامرر  تحررديات جمرر ،

صرالحات فري طرواقم الت طريط  أصحام المناصم فري ال ليعر  القريبر  منر ، و ررورع إجرراء تغييررات وا 
سي رطر لمواجهر  سلسرل  تحرديات وتهديردات مرن  "ريزنكروت. وأشارت الوساط إلى أنع "دا ل الجيذ

ثرررل ب ررررورع المحافظررر  علرررى تفررروي التحررردي الساسررري أمامررر  يتم الررردا ل وال رررارل، مررره اعتقررراده بررركنع 
"إسررائيل" أمرام  صرومها عررن طريري زيرادع تحويررل جيشرها إلرى ماكينر  تكنولوجيرر  رقمير  بمسرتو  عررال 

ستكون إعداد الجيذ للمعرارن رئيس الركان مهم   أنع  وأ افت ."السايبر"بتركيز أساسي على مجال 
ت  ل ررب   ردها، أو جولر  جديردع مرن أو إيرران رغرم معار ر "حرزم هللا"المستقبلي ، سواء كانرت  رد 

سريطالم بالحصرول مشريرع  إلرى أنع "ريزنكروت" المعارن مه غزع، مما يتطلم زيرادع ميزانيرات الصررف، 
علررى موازنرر  مرتعررددع السررنوات، باعتبررار أنرر  يهيررك الجرريذ لمهمرر  كبيرررع فرري إعررداده للحررروم المرقبلرر ، 

اجتيرا  كبيرر وحاسرم، وعلرى القرل فري جبهر  واحردع،  فليس معقوال  أال تكون لدي  قروع قرادرع علرى تنفيرذ
رررزودع بعتررراد -فررري المحررريط الجيرررو إسرررتراتيجي الجديرررد، ويجرررم بنررراء هرررذه القررروع لتكرررون فعالررر ، مردربررر ، مر

 .ومعدات، محوسب ، محصن  وفتاك 

 )عن العبرية، ترجمة المركز( القناة العاشرة
 5/5/5105، 3306التقرير المعلوماتي،

 
 تسييس رخص البناء للفلسطينيين في الضفةيقّر ب االحتالل 

اعترف مس ولون في وزارع الدفاع اهسرائيلي ، اليوم االثنين، أن الموافق  على مشاريه بناء : )أ ف م(
 للفلسطينيين في ال ف  الغربي  المحتل  ت  ه العتبارات سياسي .
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مس ول  عن تنسريي النشرط  الحكومير  وبحسم اهدارع المدني  اهسرائيلي  التابع  لوزارع دفاع العدو وال
 في الرا ي الفلسطيني  المحتلر ، فرإن الحصرول علرى ر صر  بنراء يتطلرم موافقر  "القيرادع السياسري ".
وقالت اهدارع المدني  لوكال  "فرانس برس"، إن  "يتطلم أي بناء في المنطق  المصرنف  ل، سرواء أكران 

لمعني  بموجم القانون المطبري فري المنطقر  وبموجرم االتفراي فلسطينيا  أم إسرائيليا ، موافق  السلطات ا
الترري قسررمت ال ررف  الغربيرر  إلررى ثررالث  0555" للعررام 5االنتقررالي"، فرري إشررارع إلررى اتفاقيررات "أوسررلو 

 مناطي )أ( و)م( و)ل(.
وأكرردت اهدارع المدنيرر  أن "لجنرر  الت طرريط التابعرر  لررإلدارع المدنيرر  تقرروم بفحررص وترررويؤ  طررط البنرراء 

كل عادل. اعتمادا  على حقيق  أن تكون هذه ال طط قد لبت معايير الت طريط ذات الصرل  وموافقر  بش
 القيادع السياسي  على الترويؤ لها" من دون اهدالء بمزيد من التفاصيل.

ومنطقرر  )أ( ت  رره لسرريطرع السررلط  الفلسررطيني  بشرركل كامررل، بينمررا حافظررت إسرررائيل علررى السرريطرع 
 م( حيث تركت المسائل اهداري  للسلط  الفلسطيني .المني  في منطق  )

في المئ  من مساح  ال ف  الغربي  المحتل  للسيطرع اهسررائيلي   61وت  ه منطق  )ل( التي تشكل 
 الكامل .

 5108وقالرررت منظمررر  "بيمكررروم" غيرررر الحكوميررر  اهسررررائيلي  إن سرررلطات االحرررتالل منحرررت فررري العرررام 
نيين فري ال رف  الغربير  المحتلر ، مرا يردفه رالف العرائالت الفلسرطيني  ر ص  بناء واحدع فقرط للفلسرطي
منشررركع مرررن دون ترررر يص فررري  853وقامرررت سرررلطات االحرررتالل بهررردم  إلرررى البنررراء مرررن دون ترررر يص.

 فلسطينيا ، بحسم المم المتحدع. 565ال ف  الغربي ، ما أد  إلى تشريد 
ألرررف مسرررتوطن فررري ال رررف   811هرررا قرابررر  وواصرررلت المسرررتوطنات اهسررررائيلي  توسرررعها حيرررث يقررريم في

وتنظرر المحكمر  العليرا اهسررائيلي  فري ق ري  تطالرم بإعرادع شر ون البنراء والت طريط  الغربي  المحتلر .
للفلسطينيين عبر إعادع إحياء لجان ت طيط محلي  ولوائي  كانت فعال  قبل االحتالل اهسررائيلي العرام 

ويقرررول الملتمسررون إن هرررذه الق ررري   .0500فررري العررام والترري ترررم إلغا هررا بفعرررل أمررر عسررركري  0560
 ستقدم حلوال  لمشكل  البناء الذي يعتبر غير قانوني وست ثر على هدم المنازل في هذه المناطي.

 4/5/5105، السفير، بيروت
 
 ؟"حزب هللا"أم  "النصرة"عن الجار السوري المقبل...  "إسرائيل"نقاش في تقرير:  

التررردريبات التررري يجريهرررا الجررريذ اهسررررائيلي تجررراه الحررردود الشرررمالي  : ادعرمرررال شرررح -القررردس المحتلررر  
ترردريبات  أنهررا باالدعرراءوالحرردود الردنيرر ، أثررارت ت وفررات اهسرررائيليين، علررى رغررم محاولترر  تهرردئتهم 

مواقه المناورات على جسور متحرك  واالنتشار الواسه للجنود  إلىم طط  مسبقا . فنقل قطه هندسي  
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نشررط  ليليررات العسرركري  وهرردير الطررائرات وأصرروات النيررران الكثيفرر ، أد لررت هررذه المنطقرر  والحركرر  ال
احتمرراالت تصررعيد عسرركري، وزادت مررن هررذا الشررعور تهديرردات وتحررذيرات القررادع  أجررواء إلررىوسرركانها 

جانررررم سياسرررريين، الررررذين أغرقرررروا  إلررررىوال بررررراء العسرررركريين والقيرررراديين المنيررررين الحرررراليين والسررررابقين 
وراحروا «. التري سرتكون أصرعم مرن سرابقاتها»رائيليين بتحليالتهم وتقرديراتهم حرول الحررم المقبلر  اهس

 يبثون الم اوف من الو اع التي ستشهدها الحدود الشمالي  مه لبنان وسوري .
انهم كانوا ي ططون لعمليرات تفجيرر.  إسرائيلسوريين قالت  أربع منذ استهداف قافل  السلح  ومقتل 

العملير  نفرذت علرى مقربر  مرن بيرت  أن. وأكرد أقرارم اهسررائيلي ان فري الجروالن فري الرواير  يشكن سرك
كان يستعد لزفاف  الذي حدد الجمع   أحدهما أن إلىالشقيقين، وفي منطق  بعيدع من الحدود، مشيرين 

 ال يرع، بعد أيام من استشهاده.
هداف الحافلر ، والمسركل  هري مسركل  وقرت ال على اقتنراع بركن الررد سريكتي حتمرا  علرى اسرت اهسرائيليون

علرى ال طروط الحمرر التري طرحهرا وزيرر  اهصررار إسررائيلكران يتوجرم علرى  إذاأكثر. لكنهم ا تلفوا 
الررردفاع، موشررري  يعرررالون، فررري اليررروم الثررراني مرررن اسرررتهداف قافلررر  السرررلح . وجنررررال االحتيررراط يعقررروم 

و ه  طوطا  حمررا  واعتبرر  أي اار من ان حزم هللا ومت ذي القر  اهسرائيلي عميدرور، حذر القيادع 
ليهرا للعمرل علرى  رمان إبرين الطررفين، وفري الوقرت نفسر  أوعرز « حررم ردع»ما يجري فري المنطقر  

نمرراترروفير اسررت بارات جيرردع، وتفرروي تكنولرروجي لرريس فرري الجررو فقررط  فرري اليابسرر  وتكثيررف الترردريبات  وا 
 على م تلف السيناريوات.

آل رين ولتصريحات يعالون حول ال طوط الحمر، ير  ان ال أهمي  لعملي  قصف  عميدرور، و الفا  
نقطر  فري »قذيف  وصاروخ. واعتبر قصرف حافلر   ألفمئ  « حزم هللا»حافالت السلح  طالما يملن 

 «.حزم هللا»الموجودع لد   السلح بحر من 
ن طويل  وصعب ، ويرتوقه أن ستكو »، وفي ما وصفها البعض: اهسرائيليونالحرم التي يتحدث عنها 

طررروال شرررهور مرررن إطرررالي الصرررواريخ عليهرررا. وفررري تلرررن الشرررهور سررريعمل سرررال  الجرررو  إسررررائيلتعررراني 
دا رل لبنران. وسريرقتل  اهسررائيليبصورع مكثف  في كرل أرجراء لبنران، وسرتحارم القروات البرير  للجريذ 

ر جردا  مرن اللبنرانيين ومرنهم رالف ، جنرودا  ومردنيين، وكرذلن عردد كبيراهسررائيليينعدد ال بكس ب  مرن 
المرردنيين. كمررا سرريتم ترردمير الكثيررر مررن المبرراني اللبنانيرر  الترري تررم نصررم الصررواريخ تحتهررا، وسرريكون 

 «.ب رب  استباقي  إسرائيلوالبعض حذر من قيام »الدمار كبيرا  
 

 الحرب في القلمون



 
 
 
 

 

           51ص                                     3568 العدد:    5/5/5105 الثالثاء التاريخ:

ت بركن الحافلر  التري ترم اسرتهدافها الما ري بعرد االدعراءا السربوعال طوط الحمر التي أعلنها يعلون، 
الحفراظ علرى قروع ردع. ويفسرر يعلررون  إلرى بالسراسلبنران، تهردف  إلرىمرن سروري   أسرلح كانرت تنقرل 

الواقرره "علررى ال طرروط الحمررر وعرردم التراجرره فرري حررال  ررري واحررد منهررا بقولرر :  إسرررائيل إصرررارأهميرر  
العمررل ينتهرري بعررد التفكيررر »م مبرردأ العمررل بمسرر ولي  وبرروعي مرروزون حسرر إسرررائيليحررتم علررى  المنرري

وغيررره مررن التنظيمررات المسررلح  « حررزم هللا» إلررى أسررلح و طرروط يعلررون الحمررر تت ررمن: نقررل «. أوال
نشرراء قواعررد لإلرهررام علررى الحرردود السرروري  وتهديررد مررواطني إسرررائيلالترري تهرردد امررن  علررى  إسرررائيل، وا 

 «.المد  القريم والبعيد
فعرررررال  هرررررو الرررررذي قصرررررف  اهسررررررائيليكررررران الجررررريذ  "إذاوحبررررروط: ويقرررررول ال بيرررررر العسررررركري، أميرررررر ب
المقصود عملير  مدروسر  مرن قبرل االسرت بارات اهسررائيلي  التري  أنالمستودعات السوري ، فهذا يعني 

تجرر الطرراف  أن أ رر تتولى مهمات توقه كيف سيرد العدو على هجوم كهذا. ويمكرن لعملير  زائردع 
 ."يعرف كيف ومتى ستنتهي أحدف ستبدأ، لكن ال ، من الوا ح كيإقليمي حرم  إلى
على نجا  الهجروم  إسرائيلقبل الرقص طربا  في »أبعد من ذلن وقال:  إلىأليكس فيشمان فذهم  أما

، ظهرر أي اال في على سوري ، في نهاي  السبوع الما ي، من المناسم ان نتذكر: قبل عدع عقود 
الترورط فري الحررم  إلرىسروري  فري لبنران وجرنرا  أهردافا لياهسررائيهنا فر  مشاب  عندما هاجم الجيذ 

، وي رريف: «عامررا  فرري الوحررل اللبنرراني 08الترري لررم تكررن لنررا عالقرر  بهررا، والترري ورطتنررا طرروال  الهليرر 
لبنرران، ولكررن القصررف الجرروي التشررريحي  إلررىيمنرره االسررت فاف بنقررل الصررواريخ والقررذائف مررن سرروري  »

ال يرع، في و ح النهار ومن  اليامالجيذ اللبناني  الل  إلىل قطار السلح  الذي يص أماميتقزم 
تسرليح  إعرادع إلرىدون عائي. والحرديث عرن أسرلح  فرنسري  متطرورع بقيمر  ثالثر  باليرين دوالر، تهردف 

فرري  اهسررالميمررن أجررل صرد التغلغررل « حررزم هللا»كتررف مره  إلررىالجريذ اللبنرراني، الررذي يحرارم كتفررا  
ص فرري إسرررائيل برركن هررذا السررال  الفرنسرري المتطررور سرري دم فرري نهايرر  لبنرران، وال شررن لررد  أي شرر 

 «.الذي يتعاون في شكل وثيي مه الجيذ اللبناني« حزم هللا» المر
 إقلريموتكرار عملي  شربيه  قرد تر ثر علرى الحررم فري  السلح وبرأي فيشمان فإن عملي  قصف حافل  

جبهتين، جبل القلمون ودمشي، عشي  ما يبدو على ال الطرافمنذ أسبوعين تستعد »القلمون. ويقول: 
عررن مدينرر  كوبرراني الكرديرر ، يركررز جهرروده حررول  أقصررا هالررذي تررم « داعررذ»ككنرر  الحرررم الحاسررم . 

كيلرومترا  عرن مطرار العاصرم  السروري .  31دمشي. ولقد تم نشر جزء من قوات  على مساف  تقل عرن 
مسرراف  أقررل مررن عشرررع كيلررومترات فقررط علررى المحيطرر  بدمشرري، علررى  الحيرراءولديرر  قرروات منتشرررع فرري 

علرررررى محررررراوالت السررررريطرع علرررررى مسرررررار الحركررررر  « داعرررررذ»، يركرررررز أي ررررراالعاصرررررم . فررررري القلمرررررون، 
الررذين « حررزم هللا»االسررتراتيجي بررين مطررار دمشرري ولبنرران وشررمال سرروري . الجرريذ السرروري وعناصررر 
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منطقرر  دمشرري فرري سرربيل  إلررىم الهجمررات هنرران ونقلرروا قررواته أوقفررواعملرروا مرر  را  فرري ه ررب  الجرروالن، 
 «.يحمي من الهجوم المقبل أمنى لي حزام 

زاء : أي إسررررائيلالقصرررف ال يرررر لحافلررر  السرررلح  يطرررر  السررر ال فررري  أعقرررامهرررذه التحرررذيرات فررري  وا 
 إسرررائيل؟ كمررا يطرر  السرر ال مرا الررذي تريرده أ رعافها أوالجهرات تملررن إسررائيل مصررلح  فري ترردعيمها 

 من سوري ؟
،  رالل مناقشرتهم التطرورات ال يررع تجراه سروري ، قلقهرم المتزايرد تجراه مرا تنتظرر ائيليوناهسر لم ي ف 

دقر ، تسرمح  أكثررالترزود بصرواريخ « حزم هللا»، وفي قلم هذا القلي محاول  أحداثهذه المنطق  من 
 أحررردبنرررى تحتيررر  وقواعررد سرررال  الجرررو فررري الجبهررر  الدا ليررر . ول رررص  إصررراب لرر  بتحسرررين قدرتررر  علرررى 

علررى التعامررل مرره  طابررات  اهسرررائيلي االسررت بارات  أجهررزعاعتررادت »اء الو رره ال يررر بررالقول: ال بررر 
المبالغرر  فرري  إلررى أحيانررانصررر هللا بجديرر   ررالل السررنوات ال يرررع. صررحيح ان الررزعيم الشرريعي يميررل 

حزم »ها وصف الم امرع والتهديد، ولكن  في غالبي  الحاالت، نفذ ما أعلن . وكل العمليات التي قام ب
أ يرا  في محاول  لتحقيي ميزان ردع يمنه إسرائيل من مهاجم  سوري  ولبنان، سبقتها تصريحات « هللا

 وا ح  جدا  من قبل نصر هللا.
 

 مساران مهمان
جبهر  »ائرتالف القرو  المعار ر ، برئاسر   أيرديسقوط القنيطرع في الجوالن، في  إنيهود بلنجا، يقول 

لحررر،  لرري مسررارين مهمررين مررن جانررم النظررام السرروري وحلفائرر : الول، ، والجرريذ السرروري ا«النصرررع
، الحررتالل المدينرر  مررن جديررد، وحتررى اآلن «حررزم هللا»اهيرانرري و -تعزيررز العمررل المشررترن، السرروري 

، «جبهرر  النصرررع»نجحروا بصررورع جزئيرر  فقررط، أمررا المسررار الثرراني فهررو اسررتغالل التهديررد الررذي تقرروم برر  
، تجرراه القليررات الترري تعرريذ فرري منرراطي نائيرر  وفرري جنرروم سرروري ، بصررورع «عرردعالقا»كررذراع طويلرر  لررر 

 عام ، لتجنيدهم لمصلح  النظام السوري.
و  إسررررائيليكمرررن بالسررراس فررري المواجهرررات برررين  إسررررائيلان التررركثير الساسررري لهرررذه ال طررروات علرررى 

لقنيطررع، والسريطرع عليهرا فاذا نجح باالستقرار في المنطق ، وتحقيي هدفر  واحرتالل ممرر ا« حزم هللا»
في مواجهر  المتمرردين، فرإنع درجر  التهديرد سرترتفه تجراه إسررائيل فري ثالثر  مسرارات: سريقوم حرزم هللا 

فري منطقر  اسرتراتيجي  فري  اهسررائيلي بتعزيز قدرت  على التزود بمعلومات عن الجيذ وعرن المنراطي 
لهررذه المنطقرر ، وتحسررين قدرترر  علررى  الجرروالن، وسرريحاول توسرريه التهديررد مررن  ررالل إطررالي صررواري  

، كمررا سرريحاول تجنيررد مقرراتلين مررن القليررات الترري تعرريذ فرري إسرررائيل، فلسررطينيي باهسرررائيليينالمررس 
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لتنفيرررذ عمليرررات  رررد أهرررداف دا رررل  إ رررافي ، عمومرررا ، والررردروز فررري شررركل  ررراص، ليكونررروا ذراعرررا  88
 «.إسرائيل

قبرل حرزم هللا، برل مرن الواقره المتفجرر حاليرا  بوجرود  ال يركتي فقرط مرن إسررائيلوبرأي بلنجا فإن تهديرد 
كما هو وا ح يجري الحديث عن ائرتالف قروي يتكرون مرن »المعار ين في ه ب  الجوالن، ويقول: 

سرائيل هي أحد الهداف المستقبلي  لهذا االئتالف. وفي و ه تكون في  الجواء  تنظيمات مسلح ، وا 
، فررررإنع المعار ررررين سرررريحاولون المبررررادرع لتنفيررررذ «زم هللاحرررر«مشررررحون  ومسررررتمرع مرررره النظررررام السرررروري و

عمليرررات هجوميررر  علرررى الحرررردود مررره إسررررائيل بهرررردف جرررر الجررريذ اهسرررررائيلي لمواجهرررات مررره العرررردو 
، باعتبررار أن القروات العسركري  اهسررائيلي  هرري الوحيردع القرادرع علررى «حرزم هللا«السروري، أي السرد و

ذلن سيساهم في  رم نظام السد، والتسريه في سقوط ،  أنمواجه  حزم هللا. وتعتقد جهات كثيرع 
وهررذا المررر يلعررم دورا  مركزيررا  فرري عمليرر  الترروازن لمجموعرر  التنظيمررات المعار رر  اهسررالمي  وغيررر 

 اهسالمي  أي ا  وفي بلنجا.
 5/5/5105، الحياة، لندن

 
 يهود الفالشا.. عنصرية إسرائيلية بدعم رسميتقرير:  

حت حادث  االعتداء على جندي يهودي من أصل إثيروبي ومرا تالهرا مرن احتجاجرات فت: محمود العدم
قام بها يهرود الفالشرا  رد سياسرات الحكومر  اهسررائيلي  تجراههم، البرام علرى مصرراعي  للحرديث عرن 

 ظاهرع العنصري  في إسرائيل.
  لألمم المتحردع رقرم وال يمكن الحديث عن العنصري  في إسرائيل دون اهشارع إلى قرار الجمعي  العام

واعتبر الصهيوني  "شكال من أشكال  0505الذي اعتمد في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني  3305
 العنصري  والتمييز العنصري".

وجاء القرار الممي اعتمادا على الوقائه والحداث التي ثبتتها اللجان الم تص  في م تلرف مجراالت 
ل العررالم بمقاومرر  اليديولوجيرر  الصررهيوني  باعتبررار أنهررا "تشرركل حقرروي اهنسرران، بررل طالررم القرررار دو 
  طرا على المن والسلم العالميين".

كشررط لرد ول إسررائيل فري مفاو رات السرالم  0550ورغم أن القررار ألغري فري ديسرمبر/كانون الول 
ن اهلغراء جراء في مدريد، فإن حقوقيين يعتبرون أن إلغاءه ال يغيعر شيئا  من واقه عنصري  إسرائيل ل

 العتبارات سياسي  مح  .
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وتبررررز ظررراهرع العنصرررري  برررين المكونرررات اليهوديررر  للمجتمررره اهسررررائيلي، ثرررم تتسررره الررردائرع لتصرررل إلرررى 
، لتتجراوزهم إلرى براقي الفلسرطينيين، حيرث ت يرد 0588السكان الفلسطينيين في المناطي المحتلر  عرام 

 غالبي  اليهود فكرع الفصل العنصري.
هرررذه الظررراهرع للعرررودع إلرررى تعررراليم "الهاال ررراع" فررري الشرررريع  اليهوديررر  التررري تعتمرررد التمييرررز برررين  وتررردفعنا

اليهودي وغير اليهودي في كل مجاالت الحياع، وهو المر الذي يتجلى في أ طر صوره عبر احترام 
 حياع الول مقابل االست فاف بحياع الثاني.

 
 بين اليهود

اليهودي يتكون من ثالث مجموعات عرقي  أساسري ، هري السرفارديم وتشير الدراسات إلى أن المجتمه 
وهم يهود إسبانيا والبرتغال الذين طردوا مرن هنران إثرر سرقوط الحكرم اهسرالمي فري النردلس، واتجهروا 

 للدول  العثماني ، ويلحي به الء العري الثاني وهم يهود المشري العربي والعالم اهسالمي.
مررن يهررود العررالم فهررم الشرركناز، وهرر الء أساسررا  جررا وا مررن  %85ثلررون نحررو أمررا العررري الثالررث وهررم يم

شري أوروبا وروسيا، ومنهم ظهرت جميه الحركات اليهودي  التي كانت نواع للحرك  الصهيوني ، وهذه 
 الفئ  تسيطر سياسيا  واقتصاديا  على الم سسات اهسرائيلي  الم تلف .

العنصري  بين العرقيات اليهودي  نفسها، ومنهرا مرا حردث فري وتبدو بعض الحوادث مهم  لإلشارع إلى 
حررين تظرراهر يهررود الشرركناز للتعبيررر عررن رف ررهم ا ررتالط بنررات طررائفتهم مرره طالبررات  5101العررام 

 السفارديم في مدرس  ديني  بمستوطن  عمانويل بال ف  الغربي .
انوير  العامر  برين الطرالم مرن كما أكدت دراسات إسررائيلي  سرابق  أن نسرب  الحاصرلين علرى شرهادع الث

مرن نسرب  الطرالم اليهرود مرن أصرول غربير   %55، وتعد هذه النسب  أقرل برر%50أصول شرقي  تبلل 
بهذا الصردد ق ري  رفرض التبررع بالردم مرن قبرل اليهرود الفالشرا  أي ا، وتبرز جليا %03والبالغ  نحو 

 قبل نحو ربه قرن.
 

 يهودية الدولة
سرررائيلي   ررد العرررم فرري قررانون يهوديرر  الدولرر ، الررذي يهرردف إلررى تحديررد وتتجلررى ظرراهرع العنصررري  اه

 هوي  دول  إسرائيل بصف  "الدول  القومي  للشعم اليهودي"، وتكريس قيم الدول  بصفتها يهودي .
ويررنص القررانون علررى أن أرض إسرررائيل هرري الرروطن الترراري ي للشررعم اليهررودي، وهرري الرروطن القررومي 

د فيها حق  في تقرير المصير بناء  على تراث  الح اري والتاري ي، وحي للشعم اليهودي، الذي يجسع 
 تقرير المصير فيها مقصور على الشعم اليهودي.
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ويعررود بنررا الحررديث عررن يهوديرر  الدولرر  إلررى تصررريحات عنصررري  أطلقهررا زعمرراء إسرررائيل فرري كررل فترررع، 
 كالسرطان، وطابور  امس. بكنهم قنبل  موقوت ، وتهديد وجودي 88ومن بينها اعتبار فلسطينيي 

أما وزيرر المرن الردا لي السربي جردعون عيرزرا فقرد وصرف العررم بالمصريب ، وقرال "يوجرد مواطنرون 
عررم فري دولرر  إسررائيل، هررذه مصريبتنا الكبرر . ت لعررص مرن غررزع ت لرص مرن يهررودا والسرامرع )ال ررف  

 الغربي (، ستبقى مه المصيب  الكبر ".
، يقرول المعلري السياسري نراحوم بارنيرا فري 88الظراهرع  رد عررم  وفي دالل  وا ح  على عمري هرذه

صرررحيف  يرررديعوت أحرونررروت "إن كراهيررر  اآل رررر أو أي شررر ص ينظرررر إليررر  علرررى أنررر  اآل رررر ليسرررت 
نما تلقى تشجيعا من سياسيين".  متكصل  بعمي فحسم، وا 

لما رري، والررذي قالررت وأ يررا ال بررد مررن اهشررارع إلرى تقريررر جمعيرر  "حقرروي المررواطن" اهسررائيلي  للعررام ا
في  إن "إحد  أبرز الظواهر  رالل العرام المنصررم هري المرس ال طيرر بحرير  التعبيرر عرن الررأي لكرل 

 من يحمل رأيا  ارجا  عن اهجماع القومي اهسرائيلي".
ل التقرير عدع مظاهر للعنصري  والعنف  رد المرواطنين العررم، مشريرا إلرى أن هرذه الممارسرات  وسجع

 ي.تحظى بدعم رسم
 4/5/5105، الجزيرة نت، الدوحة

 

 2015في العام  %40بنسبة  "إسرائيل" إلىاليهود  هجرةارتفاع  :غارديان"ال" 
إسرائيل هذا  إلىلهجرع اليهود  اهحصائي  الرقامارتفعت  :ترجم   اص  -القدس دوت كوم  -رام هللا
وروسريا، ولريس كمرا  أوكرانيران ، والسبم وراء ذلرن هرو الزيرادع فري الهجررع مر%81اكثر من  إلىالعام 

 ررد  ال يرررعالغربيرر  بسرربم الهجمررات  أوروبررامررن  الغلررمكرران يعتبررر الكثيرررون برركن الهجرررع ترركتي فرري 
 اليهود في العاصم  الفرنسي  باريس.

بررين شررهري  إسرررائيل إلررىفكنرر  قررد وصررل  هحصررائياتوذكرررت صررحيف  "ذي غارديرران" البريطانيرر  وفقررا  
الصرادرع عرن  لألرقرام. ووفقرا  أوروبرايهوديا، غالبيتهم مرن  6855العام الحالي كانون الثاني ورذار في 

 الشرررقي . أوروبرراالكبيرررع مررن المهرراجرين قررد جرراءت مررن  العرردادالوكالرر  اليهوديرر  لجررل إسرررائيل، فرران 
مرررن العرررام  الولرررىالرررثالث  الشرررهرفررري  أوكرانيرررامهررراجرا قرررد وصرررلوا مرررن  0500وقالرررت الصرررحيف  ان 

 الولرىالرثالث  الشرهرحيث كان عدد المهاجرين فري  %505مر الذي شكل زيادع بنسب  الحالي، ال
حيرث وصرل  %51عدد المهاجرين من روسريا فقرد ارتفره بنسرب   أمامهاجرا.  655من العام الما ي 

 مهاجرا. 0505 إسرائيل
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 0803 زيرررادع برررر أي %00وأ رررافت الصرررحيف : "ارتفعرررت نسرررب  المهررراجرين اليهرررود مرررن فرنسرررا بنسرررب  
الذي جعرل فرنسرا أكبرر مصردر  المر. 5108مهاجر في العام  0111 إسرائيلمهاجرا، حيث وصل 

ومنهرررا معررراداع  أسرررباملعررردع  إسررررائيل إلرررى". ورجحرررت الصرررحيف  زيرررادع الهجررررع إسررررائيل إلرررىللمهررراجرين 
 .أ ر السامي  والتدهور االقتصادي وعوامل اجتماعي  

مررن  الولارتفرراع فرري هجرررع اليهررود مررن بريطانيررا فرري الربرره  أي رراوأ ررافت صررحيف  "هررآرتس": "هنرران 
 066حيرث كران عرددهم فقرط  ال ر ، لكن العدد ليس كبيرا  مقارن  بالدول %83العام الحالي بنسب  

يهرررودي فررري بريطانيرررا، فررران هرررذا الررررقم ال يعتبرررر كثيررررا  مرررن الناحيررر   ألرررف 311مهررراجرا". ومررره وجرررود 
فقرط  إسررائيل إلرى، حيرث وصرل %0الشمالي  فقد ان ف ت بنسرب   اأمريكالهجرع من  أما .اهحصائي 

 من العام الحالي. الولىالثالث   الشهرمهاجرا في  808

 5/5/5105، القدس، القدس

 

 

 خالل تدريبات عسكرية بالجوالن إسرائيليينجنود  3إصابة  
ريبات العسكري  في (،  الل إحد  التد5|8جنود إسرائيليون، اليوم االثنين ) 3أرصيم : الناصرع

وأو حت مصادر عبري ، أن انقالم ناقل  جند مدرع  في ه ب  الجوالن،  ه ب  الجوالن المحتل .
 جنود إسرائيليين بجرو  ورصفت شدعتها ما بين طفيف  ومتوسط . 3أدع  إلى إصاب  

 وأ افت أن  جر  نقل الجنود المصابين إلى مستشفى "صفد" و"رمبام" للعالل.
ساع ، حيث أصيم جندي  58أن هذا الحادث هو الثاني من نوع   الل أقل من ويشار إلى 

صبا  أمس الحد، بجرا  متوسط  في انقالم ناقل  جند بالغوار،  الل تدريبات عسكري  مكثعف  
 يجريها الجيذ اهسرائيلي في المنطق .

 4/5/5105قدس برس، 

 
صابة مواطنين 7 استشهاد: تقرير   نيسان/ أبريل لشهرا خالل بجروح 173 وا 
 شعم" الشهري تقريرها في الفلسطيني ، التحرير منظم  في الدولي  العالقات دائرع قالت وفا: – هللا رام

 003 وأصام مواطنين، 0 قتل االحتالل أن اهسرائيلي ، االنتهاكات يرصد الذي ،"االحتالل تحت
 .الما ي ابريل/ نيسان  الل اطنا  مو  566 احتجز فيما مواطنا ، 305 على يزيد ما واعتقل بجرو ،
 والمستوطنين االحتالل قوات اعتداءات جراء بجرو ، أصيبوا فلسطينيا   مواطنا   003 أن التقرير وذكر
 من العديد أصيم كما المحتل ، القدس محافظ  من معظمهم وامرأع؛ طفال   55 بينهم ال ف ، في
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 للجدار المتا م  المناطي في الشعبي ، المقاوم  لفعاليات السلمي  المسيرات في المشاركين المواطنين
 .واالستيطان عليها باالستيالء والمهددع
 في وامرأع، طفال   58 بينهم مواطنا ، 305 على يزيد ما اعتقلت االحتالل قوات أن الى التقرير وأشار
 .المحتل  ال ف  من متفرق  مناطي
 في منها 36 جديدع، استيطاني  سكني  عوحد 00 لبناء عطاء   طرحت اسرائيل أن التقرير وأو ح
 ال ف . في" زئيف بزغات" مستعمرع في 80و ،"يعكوف نفي" مستعمرع

5/5/5105الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
ــات: "إســرائيل"  ــاء رخصــة الفلســطينيين منحــت معطي ــي 493 وهــدمت واحــدة بن ــى بالضــفة ف  مبن

2014 
 سو  ال ف  في الفلسطينيين تمنح لم إسرائيل أن حكومي  غير إسرائيلي  منظم  أكدت هللا: رام

 سلطات أن إلى أشارت المتحدع المم أن علما 5108 الما ي العام  الل واحدع بناء ر ص 
 دون البناء بذريع  ال ف  في ومبنى منزال 853 مجموع  ما 5108 عام هدمت اهسرائيلي االحتالل
 .تر يص
 النشط  تنسيي عن والمس ول  اهسرائيلي  الجيذ لوزارع بع التا" اهسرائيلي  المدني  اهدارع" وبحسم
 موافق  يتطلم بناء ر ص  على الحصول فان المحتل  الفلسطيني  الرا ي في اهسرائيلي  الحكومي 

 ".السياسي  القيادع"
 بناء ر ص  5108 عام في منحت إسرائيل أن اهسرائيلي  الحكومي  غير" بيمكوم" منظم  وقالت
 البناء إلى الفلسطيني  العائالت رالف يدفه مما المحتل ، الغربي  ال ف  في للفلسطينيين قطف واحدع
 .تر يص دون

 فلسطينيا 565 تشريد إلى أد  مما ال ف ، في تر يص دون منشكع 853 بهدم إسرائيل وقامت
 ألف 811 قراب  فيها يقيم حيث توسعها اهسرائيلي  المستوطنات وواصلت .المتحدع المم بحسم

 .المحتل  الغربي  ال ف  في مستوطن
4/5/5105القدس، القدس،   
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 األقصى انتفاضة بداية منذ صحفياً  21 قتلت "إسرائيل": هيئة حقوقية 
 اعتداء 0080 نفذت االحتالل قوات إن: أمس اهنسان لحقوي الفلسطيني المركز قال وفا: – غزع
 منذ وذلن ر رين 811 وجر  50 استشهاد عن أسفرت غزع، وقطاع ال ف  في الصحفيين بحي
 .5105 مارس 30 وحتى القصى انتفا   بداي 
 العالمي اليوم لمناسب  «الصحاف  إ راس» بعنوان أمس، أصدره تقرير في الحقوقي المركز وأكد

 القوع  اللها واست دمت الصحفيين بحي عمدا جرائمها اقترفت االحتالل قوات أن الصحاف ، لحري 
 .عسكري   رورع أي  تبرره ال نحو وعلى والتناسم، التمييز لمبدأي مراعاع دون مفرط بشكل

5/5/5105الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 بالخليل سوسيا قرية سكان بترحيل قرارا تصدر االحتالل محكمة 

 يطا مسافر في سوسيا قري  سكان بترحيل يق ي قرارا اهسرائيلي ، االحتالل محكم  ال ليل: أصدرت
 هذا إن ،"وفا" لروكال  جبور، راتم ال ليل جنوم والشعبي  الوطني  اللجان منسي وقال .ال ليل نومج

 لمحكم  شهر قبل توصي  القري  أرا ي على المقام ، سوسيا، مستوطنو رفه أن بعد جاء القرار
 لحظ   أي في سينفذ القرار هذا أن إلى مشيرا أرا يهم، من الرحيل على السكان هجبار االحتالل
 .سوسيا قروي مجلس لرئيس سلمت التي اهسرائيلي  الوامر بحسم

4/5/5105القدس، القدس،   
 
 إجراءات تصعيدية بحق األسرى المرضى في سجن "الرملة" 

فادت مصادر حقوقي  فلسطيني ، بكن إدارع عيادع سجن "الرمل " اهسرائيلي صععدت م  را  : أرام هللا
 السر  المر ى المحتجزين دا لها.من ممارساتها القمعي  بحي 

وأكد ممثل السر  المر ى في عيادع سجن "الرمل " راتم حريبات، أن "إجراءات تصعيدي  تمارسها 
إدارع السجن بحقهم من  الل المماطل  في تلبي  مطالبهم التي تتعلي بتحسين ظروفهم الحياتي ، 

 ما قال.عالوع على أو اعهم الصحي  المكساوي  التي تتفاقم"، ك
(، من اكتظاظ غرف 5|8كما اشتكى السر  وفي بيان لر "نادي السير الفلسطيني" اليوم االثنين )
أسر  مقعدين على كراٍس  8العيادع و يقها، والصعوب  تنقل السر  دا ل غرفهم،  اص  أن هنان 

 ادع، حسم البيان.متحرك ، إ اف  إلى سوء الطعام المقدم لهم وانعدام الرعاي  الصحي  بكقسام العي
4/5/5105قدس برس،   

 



 
 
 
 

 

           58ص                                     3568 العدد:    5/5/5105 الثالثاء التاريخ:

 إسرائيلية سيارة قبل من للدهس تعرضه نتيجة مقدسي طفل مصرع 
 سيارع قبل من للدهس تعر   نتيج  االثنين، يوم مساء أحمد عمار المقدسي الطفل القدس: توفي

 من البالل أحمد المقدسي الطفل إن بيان في اهسرائيلي  الشرط  باسم الناطق  وذكرت. إسرائيلي 
 إثر المقاصد لمستشفى نقل الطفل وكان .القدس بمدين  الطور حي في للدهس تعرض عامين العمر

 .هنان الحياع فاري لكن   طيرع، بجرو  إصابت 
4/5/5105القدس، القدس،   

 
 والدولي" العربي "الصمت على وغضباً  للحصار رفضاً  غزة حدود على تظاهرة 

 الحدودي السيال من بالقرم االثنين أمس الفلسطينيين شبانال عشرات تظاهر: وكاالت - غزع
سرائيل غزع قطاع بين الفاصل  .التوالي على الثامن للعام المستمر الحصار استمرار على احتجاجا وا 
 مدين  شري وتمركزت الحصار" لكسر الوطني  "الهيئ  إليها دعت التي التظاهرع في المشاركون ورفه
 الشريط بمحاذاع السيارات إطارات في النيران المتظاهرين من عدد وأشعل .الفلسطيني  العالم غزع

سرائيل غزع قطاع بين الحدودي  والدولي العربي بر"الصمت وصفوه ما تستنكر شعارات رددوا كما .وا 
 . غزع" حصار تجاه

5/5/5105القدس العربي، لندن،   
 
 دوالر مليون 400 قيمةب الفلسطينيين المستثمرين مؤتمر في مشاريع رام هللا: ستة 
 االثنين، يوم أعمال  انطلقت الذي الفلسطينيين، المستثمرين م تمر طر  هللا: عبد محمد -  هللا رام

 مليون 811 تبلل إجمالي  بقيم  مقترح ، اقتصادي  مشاريه ست  القادم، الربعاء مساء حتى ويستمر
 فعاليات  الل جمعها تم والتي بل ،المق الفترع  الل فيها دوالر مليون 015  خ سيتم دوالر،
 .الم تمر

 المجول، ن يل زراع  في وبالتحديد المقترح ، المشاريه أول الزراعي القطاع في االستثمار ويعد
 08 لتحقيق  الالزم  الموال قيم  إجمالي البالل المشروع، ويقتر  .الشمالي  الغوار في يزرع والذي
 كل في دونم 511 زراع  فيها يتم سنوات، أربه لمدع دونم ألفي نحو استغالل أمريكي، دوالر مليون
 وزارع عن الدراسات بحسم زراعت ، من أعوام 8 بعد ثماره قطف يبدأ والذي التمر، أشتال من عام،

 .الزراع 
 الوقت في المقترح ، المشروعات ثاني ال ف ، جنوم في كهرباء توليد محط  إنشاء مشروع ويعد
 لتوليد محط  لوجود ال ف  فلسطين. وتفتقد في للطاق  الرئيسي المستورد لإسرائي في تعد الذي
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 دوالر مليون 311 المحط  تكسيس تكلف  وتبلل غزع، بقطاع واحدع محط  توجد بينما الطاق ،
 تمويالت عبر أمريكي دوالر مليون 081و أمريكي، دوالر مليون 051 مقتر  مال برأس أمريكي،
 .المقتر  وفي بنكي ،

 استمرار ظل في الشمس، أشع  من الكهربائي  الطاق  لتوليد مشروع إقام  الثالث، المشروع أما
 .فلسطين إلى القادم  الطاق  كمي  في ومتحكم رئيسي كمصدر إسرائيل على االعتماد
 على وفر المياه، تس ين في الشمسي  الطاق  است دام فإن الم تمر، عر ها أرقام وبحسم

 المست دمين نسب  تبلل فيما السنوي ، الكهرباء فاتورع من %5 نحو يين،الفلسطين المستهلكين
 .أمريكي دوالر مليون 5845 قراب  المقتر  المشروع تكلف  وتبلل ،%01 نحو الشمسي  للس انات

 فكرت  تتمحور رابه، والذي كمشروع طاق ، إلى الصلب  النفايات تحويل مشروع الم تمر واقتر 
 في بع ها واست دام وفرزها، الفلسطيني ، المحافظات في إنتاجها يتم التي لب الص النفايات بمعالج 
 .ميغاواط 5 هنتال أمريكي، دوالر مليون 08 نحو المشروع تكلف  وتبلل. الطاق  إنتال

 وهو في ، الرئيسي الشرين القاب   باديكو تعد والذي أريحا، بواب  مشروع هو ال امس، والمقتر 
 أمريكي، دوالر مليون 58 للمشروع اهجمالي  التكلف  وتبلل .أريحا مدين  جنوم ترفيهي سكني مشروع
 .ر رين مستثمرين من المتبقي المبلل توفير يتم أن على أمريكي، دوالر مليون 0 ب خ باديكو ستقوم

 بالسوي العالف على طلم وجود مه بفلسطين، والصوامه العالف مشروع هو السادس والمقتر 
 .فلسطين من استيراده يتم %51 منها العالف، من طن ألف 611 السنوي حجم  يبلل ،الفلسطيني 

4/5/5105القدس، القدس،   
 
 يهودي إسرائيلي سيزورون معبد الغريبة هذا العام 200رئيس الطائفة اليهودية في تونس: نحو  

هودي إسرائيلي ي 511د م أ: قال رئيس هيئ  معبد الغريب  بجزيرع جرب  التونسي  إن نحو -تونس
سيشاركون في االحتفاالت السنوي  للمعبد هذا العام على الرغم من تحذيرات الحكوم  اهسرائيلي  

 بشكن م اطر تستهدفهم بتونس.
وقال بيريز الطرابلسي رئيس هيئ  معبد الغريب  والطائف  اليهودي  في جزيرع جرب  في تصريحات 

يهودي إسرائيلي سيحجون هذا العام إلى  511و 051بين لوكال  النباء اللماني  االثنين إن ما 
يطاليا ومالطا“وأ اف:  المعبد. ، مشيرا في الوقت ”اهسرائيليون سيكتون لتونس عبر مطارات تركيا وا 

نفس  إلى غيام يهود ألمان عن احتفاالت هذا العام على الرغم من أن جزيرع جرب  تعؤ بالسيا  
 اللمان.
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ألف في  011ئف  اليهودي  في تونس اليوم بنحو ألفين بعد أن كان في حدود ويقدر عدد أفراد الطا
سرائيل مه اندالع الحروم العربي   منتصف القرن الما ي، حيث هاجر أغلبهم نحو أوروبا وا 

 اهسرائيلي .
5/5/5105، القدس العربي، لندن  

 
 عن األسرى المرضى لإلفراجمنظمات عربية وعالمية تطالب بالتحرك  608 

عن المر ى في  لإلفرالمنظمات عربي  وعالمي  بالتحرن العاجل  618طالبت  :وفا –بيروت 
 .اهسرائيليسجون االحتالل 

في المم  اهنسانالمفوض السامي لحقوي  إلىوأو حت هذه المنظمات من  الل مذكرع بعثتها 
سمائ  أسير فلسطيني االثنين، "أن أكثر من ست  رالف و م أمسالمتحدع زيد بن، ووزعت في بيروت 

، ويعيشون اللم والمعاناع لحظ  بلحظ  على أمل أن يبزغ فجر اهسرائيلي وعربي يقبعون في السجون 
وتساءلت عن مس ولي  المجتمه الدولي تجاه ق ي  السر ، وكيفي  الت فيف من معاناتهم،  الحري ".

الصارم  بحقهم، وصوال  جراءاتاهم كدع "أن هنان  طرا حقيقيا يهدد حياتهم،  اص  بعد تصاعد 
للتصفي  الجسدي ، وتعرض عدد كبير منهم للقتل البطيء، بسبم تعمد عدم عالجهم، عدا عن 

عن الطعام، حيث بلل عدد  حايا الحرك  السيرع  اه رامتجريم الدوي  عليهم، أو من  الل 
سجن جراء أمراض ورثوها العشرات الذين ق وا نحبهم بعد  روجهم من ال إلى باه اف ، 516 إلى

 عن السجون".
من أسوأ العوام في حياع السر ، حيث ت اعفت في  أعداد  5108وجاء في المذكرع" يعتبر عام 

، وزاد من اهداريسياس  العزل، وصعد من االعتقال  إلى، وعاد االحتالل %31السر  بنسب  
 بإ اف الثلث الول من العام الجاري فرض الغرامات المالي ، والحبس المنزلي، واستهل االحتالل 

امرأع، كانت ر رهن النائم في المجلس التشريعي  55طفال، و 551حال  اعتقال، بينهم  0511
  الدع جرار".

السير جعفر عوض، بعد تحرره من  01/8/5105"سقط أ يرا من جراء المرض بتاريخ  وأ افت
 0611من  أكثرج "، وبلل عدد السر  المر ى عال إهمالبكسابيه قليل  جراء  اهسرائيلي السجون 

من السر  الذين  66اعتقال  إعادع إلى إ اف طفل،  511أسير، والسر  الطفال تجاوز عددهم 
 حرروا في صفق  تبادل السر  ال يرع.

5/5/5105، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 أ غير مقصودالسويد: وضع العلم الفلسطيني ضمن قائمة الرموز اإلرهابية خط 

قال مفوض العالقات الدولي  بحرك  فتح نبيل شعث، إن  أجر  اتصاال مه مس ولين  :وفا–ستوكهولم
من الحزم االشتراكي الديمقراطي السويدي، والذين أكدوا أن و ه العلم الفلسطيني  من قائم  

 ، كان  طك غير مقصود.اهرهابي "الرموز "
ه وزيرع الدول  للش ون الدا لي  )للعدل والدا لي  والدفاع( ، مأمسوأو ح شعث أن  أجر  اتصاال، 

رن ليندي، ومه مس ول  العالقات الدولي  في الحزم االشتراكي الديمقراطي أندرينا وينتر، اللتين أكدتا 
 .اهطاليأن هذا المر مستنكر ومرفوض وغير مقبول على 

ون بإجراء سريه لتغيير هذه المادع التي تم واعترفت الشرط  السويدي  بهذا ال طك، وقالت إنهم سيقوم
 توزيعها وحذف صورع العلم من هذه القائم .

5/5/5105، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 "إسرائيل"جامعات أفريقية ينضمون إلى حملة مقاطعة  خمسقادة الطالب بـ 

ين، االن مام إلى أعلن قادع الطالم في  مس جامعات بجنوم أفريقيا، اهثن: النا ول -بريتوريا  
 والثقافي  هسرائيل. الكاديمي حمل  المقاطع  

وأعلن رئيس الجسم الممثل للطالم بجامع  جنوم أفريقيا، مدودوزي مابوزا، القرار في م تمر 
سيسجل هذا اليوم في التاريخ، حينما نعلن القرار الذي تبنت  المجالس “صحفي ببريتوريا، حيث قال: 

 ”.والثقافي  هسرائيل الكاديمي امعاتنا، باالن مام إلى حمل  المقاطع  الممثل  للطالم في ج
وقال قادع الجامعات ال مس   الل الم تمر، إن قرار مقاطع  إسرائيل، يكتي بعد أقل من عام، بعد 

فلسطيني، أغلبهم مدنيين، في قطاع غزع المحاصر إسرائيليا منذ  5111أن قتلت إسرائيل نحو 
5116. . 

 الء القادع جامعات جنوم أفريقيا، وجامع  شب  جزيرع كيم للتكنولوجيا، جامع  ديربان ويمثل ه
 ”.النا ول“للتكنولوجيا، جامع  مانجاسوتو للتكنولوجيا، وجامع  الكام الغربي ، حسم مراسل 

5/5/5105، رأي اليوم، لندن  
 
 إيطالي يسافر بدراجته من روما إلسطنبول دعما لفلسطين 

رالف كيلومترا،  5، ”أندريا دي بالسيو“قطه الدرال اهيطالي : النا ول -ان دوغانإرج -إسطنبول
من روما إلى إسطنبول، على ظهر دراجت  ال اص  التي تحمل علم فلسطين، دعما للشعم 
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الفلسطيني، مارعا بسلوفينيا، وكرواتيا، والبوسن  والهرسن، والجبل السود، وألبانيا، واليونان، في رحل  
 رقت من  حوالي شهرين ونصف.استغ

، م كدا ”يعشق “وقال دي بالسيو، لمراسل النا ول، إن  قام برحلت  دعما للشعم الفلسطيني الذي 
وأ اف دي بالسيو أن  استهدف  أن على الجميه دعم ذلن الشعم في ن ال  من أجل الحري .

  الل رحلت  أي ا تحقيي حريت  وحقوق  الش صي .
ال يهتم بالسياس ، ودعا الجميه للتفكير في الظروف التي يعيذ بها الشعم  وأكد دي بالسيو أن 

 الفلسطيني تحت الحصار والت ييي الذي يستهدف دفع  لمغادرع بالده.
4/5/5105، رأي اليوم، لندن  

 
 من حكومة المملكة المتحدة  الستقالتيالبارونة وارسي: القضية الفلسطينية نقطة مفصلية  

"الصراع والتغيير  عيدع وارسي  الل حديثها في منتد  الجزيرع التاسه تحت عنوانتوقفت البارون  س
من حكوم   الستقالتهافي العالم العربي" عند الق ي  الفلسطيني ، وقالت إنها تشكل نقط  مفصلي  

المملك  المتحدع، حينما "شعرت بصدم  لن العالم العربي كان صامتا  إزاء العدوان على غزع، وكنت 
 ول  في الحكوم  عن التواصل مه المم المتحدع، لم أكن أفهم أن أطفاال  يلعبون كرع القدم يرقتلون مس

بشكل مكساوي في غزع، ورأيتر أن حكوم  بالدي يرعِوزها اه الص؛ فكان ينبغي أن تكون حكومتي 
أكثر من  ستعدادا  للعمل"، م يف : "الغ م العام للجمهور البريطاني كان يمكن أن يكوناأكثر 

مجرد احتجاجات لو أن دول المنطق  كانت م لص  في رغبتها لحل أزم  الشري الوسط، ولم تكن 
 مجرد لعب  بالنسب  لهم".

لمبادئي ومواقفي والقيم البريطاني  التي  االنتصاروقالت: "بعد أسابيه من ال الفات، كان البد من 
بال طك في الحسابات السياسي ، أهون من  مياتها، وكان استقالتيتدعو لإلنصاف، ولذلن قدَّمتر 

 حقيق  الوقوف في الجانم ال اطك من التاريخ".
5/5/5105، الشرق، الدوحة  

 
 حملة في الدنمارك لمقاطعة منتجات مستوطنات االحتالل 

أطلقت "جمعي  الصداق  الفلسطيني  الدنماركي " حمل  إعالني  واسع  النطاي لمقاطع  : السبيل
وطنات اليهودي  المقام  على الرا ي الفلسطيني  بشكل غير شرعي وم الف للمواثيي منتجات المست

وقال القائمون على الحمل  "إن الغرض من هذه المبادرع هو تسليط ال وء على  والقوانين الدولي .
منتوجات المستوطنات، حيث ترفض دول  االحتالل منذ أكثر من ثماني سنوات اتباع إرشادات 
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وروبي المتعلق  بو ه وسم منتجات المستوطنات، التي يتم تصديرها إلى السواي االتحاد ال
 الوروبي ".

وأشار منظمو الحمل ، إلى تعرعض شرك  الحافالت العمومي  "موفيا" ل غوط إسرائيلي  مارستها عليها 
ليميني، سفارع تل أبيم في كوبنهاجن و"االتحاد الصهيوني الدنماركي" و"حزم الشعم" الدنماركي ا

 مشيرين إلى أن ال غوط أسفرت عن إيقاف الحمل  بقرار من مجلس إدارع الشرك .
من جانب ، أكد رئيس "جمعي  الصداق  الفلسطيني  الدنماركي " فتحي العبد، في بيان صحفي اليوم 

(، أن الحمل  مستمرع وما ي ، م يفا  "إذا لم تعيد شرك  الحافالت موفيا و ه 5|8االثنين )
 ات المقاطع ، فسيتم التوج  إلى الق اء الدنماركي"، وفي قول .إعالن

5/5/5105، السبيل، عّمان  
 
 "إسرائيل"االتحاد الدولي لكرة القدم يقبل طلب االتحاد الفلسطيني بمناقشة تعليق عضوية  
  طلم االتحاد الفلسطيني بمناقش” فيفا“حسين براي دميرر: قبل االتحاد الدولي لكرع القدم -أنقرع 

وأشارت الفيفا في بيان لها بهذا  تعليي ع وي  إسرائيل إلى حين التزامها بالقوانين والنظم  الدولي .
الشكن على موقعها الرسمي على اهنترنت، أنها و عت الطلم الفلسطيني على أجندتها التي 

يار/مايو أ 55ستناقشها  من الم تمر ال امس والستين الذي يجري في مدين  زيورخ السويسري ، في 
 الجاري.

وأ اف البيان أن مناقش  تعليي ع وي  إسرائيل ستكون في البند ال امس عشر، للم تمر الذي 
سيتم في  انت ام رئيس جديد للفيفا من بين المنافسين الربع ، الرئيس الحالي جوزيف سام بالتر، 

الهولندي ميشيل غان براغ، ونائم الرئيس الحالي المير الردني علي بن الحسين، ورئيس االتحاد 
 والالعم البرتغالي السابي لويس فيغو.

وكان االتحاد الفلسطيني قدم شكو  إلى الفيفا يشير فيها أن السلطات اهسرائيلي  ت ه العراقيل أمام 
الالعبين والمدربين والحكام والمس ولين الريا يين الفلسطينيين، و اص  العبي كرع القدم، من أجل 

 لمشارك  في البطوالت المحلي  والعربي  والدولي .منعهم من ا
5/5/5105، القدس العربي، لندن  
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 ... تبادل أدوار أم ترجيح كّفة؟وعسكرهاسياسّيو حماس  
 عدنان أبو عامر
سرائيل لرفه الحصار،  مه تزايد زيارات الوفود العربيع  والجنبيع  إلى غزعع، لبحث التهدئ  بين حماس وا 

التي تجري دا ل حماس، وما يقال عن تباينات بين السياسيعين والعسكر، ر رها في  تكثر النقاشات
 نيسان/أبريل. 06الصحاف  اهسرائيلي  في 

 
 تنفيذ العملّيات

ترتفه وتيرع الحاديث عن  الفات في الرأي بين السياسيعين والعسكر في حماس، مه ما يشهده 
د المصالح  مه فتح، ونتائؤ الحرم ال يرع على الو ه الفلسطينيع من تطوعرات، سواء على صعي

غزعع، أم على صعيد استمرار توتعر العالق  مه مصر، وحال  الشدع والجذم مه إيران، وتكثيرها على 
 استمرار أو انقطاع الدعم الماليع والعسكريع عن حماس.

منظوم  متكامل   وقد أكعد ع و مكتم حماس السياسيع عزعت الرشي لر"المونيتور" أنع "حماس تعيذ
ساتها  ومتفاهم  حول أهدافها ووسائلها، وتدير عملها وفي رليعات شوريع  ملزم  ومعتمدع في م سع

 القياديع ، دا ل فلسطين و ارجها، وبين مستوياتها السياسيع  والعسكريع ".
ال وأ اف الرشي، الكثر قربا  لذن زعيم حماس  الد مشعل، أنع "االنسجام دا ل قيادع حماس 

، لكنع  يعني عدم وجود رراء م تلف  حول الحداث المتسارع ، في الشكن الفلسطينيع واهقليميع والدوليع
اآلراء تنصهر بعد النقاذ  من الطر القياديع  في حماس، وحينها يتبنعى الجميه رأيا  واحدا  معتمدا  

 ل ارل".وملزما  لكلع مستويات الحرك ، السياسيع  والعسكريع ، في الدا ل وا
نيسان/أبريل، عن أنع مشعل منه عمليع  عسكريع   55وتحدعث النبض اهسرائيلي في "المونيتور" في 

ام  الل حرم غزعع أوائل تمعوز/يوليو   ، الحتجاز رهائن إسرائيليعين.5108كبيرع لكتائم القسع
المونيتور"، إنع وقال القياديع العسكريع السابي في حماس والناطي باسمها اليوم حسام بدران لر"

، كتائم  "القرارات السياسيع  والعالقات ال ارجيع  مهمع  القيادع السياسيع ، في حين أنع الجنا  العسكريع
ام، يتكفعل في العمليعات الميدانيع ، وا تيار الوسائل واآلليعات في المعرك   دع إسرائيل، ولذلن  القسع

 ليس من تنازع صالحيعات بين م تلف أجنح  حماس".
ومه ذلن، فقد حصل بعض الوقائه التي تشير إلى تباين دا ليع بين السياسيعين والعسكر في حماس، 

ام في  رم/أغسطس الوفد الفلسطينيع المفاوض  51بمطالب  أبو عبيدع الناطي باسم كتائم القسع
 باالنسحام من مباحثات التهدئ  في القاهرع  الل حرم غزعع.
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هنيع  أحمد يوسف، نائم رئيس المكتم السياسيع  هسماعيللسابي ثمع طالم المستشار السياسيع ا
كانون الوعل/ديسمبر، بكن ت ه حماس السال  جانبا  لفترع زمنيع ، يقدعرها  05لحماس، في 

 السياسيعون.
أيعار/مايو أنع ال الف بين السياسيعين والعسكر في حماس وصل حدع ا تيار  3وتحدعثت أنباء في 
ل العسكر التقرعم من إيران لتواصل تمويلهم، فيما يريد السياسيعون التقرعم حلفاء المنطق ، ح يث يف ع

 من السعوديع  ومصر.
ار في  نيسان/أبريل عدم وجود تيعارات فيها، معتبرا   31وأكعد القياديع الم سعس في حماس عيسى النشع

دا ل حماس يمرع على  الحديث عن  الفات العسكر والسياسيعين أوهاما ، حيث أنع اتع اذ القرار
هيئات رسميع  فيها، حتعى أنع بعض الملفعات يطر  على القاعدع التنظيميع ، والقرار ي  ذ بالشور  من 

 أعلى المستويات التنظيميع  إلى أدناها وفقا  لحديث النشار.
 قد يتعارض هذا الحديث مه بعض القرارات التي اتع ذتها حماس من دون الرجوع إلى كلع مستويات

، وقرار الحرم ال يرع 5108نيسان/أبريل  53الحرك ، كما حصل في اتعفاي المصالح  مه فتح في 
تمعوز/يوليو، لنعهما حدثان أفرزا كثيرا  من ردود الفعل غير المتعفي في ما بينها، وأظهرا بعض  0في 

 اال تالف دا ل أروق  حماس. 
 

 اآللّيات التنظيمّية
المباحثات مه المبعوثين اهقليميعين والدوليعين، فإنع عسكرها يتلقعون وفي حين يجري سياسيعو حماس 

محا ر المباحثات، ويعطون رأيهم فيها. ولنع حماس حرك  سريع  ال تكشف هيكلها التنظيميع ورليع  
اس   اتع اذ القرارات فيها، فهنان نقص شديد في المعلومات حول هذه الق يع  الحسع

الذي يوفعر الغطاء القانونيع لقراراتها السياسيع  والعسكريع ، وي ه فلد  حماس "مجلس الشور " 
ع وا ، من غزعع  01و 51السياسات العامع ، ويقرع ال طط والموازنات، ويتراو  عدد أع ائ  بين 

 وال فع ، وقيادع ال ارل، والمعتقلين في السجون اهسرائيلي .
"، أعلى وهنان "مجلس شور  مصغعر"، صاحم القرار النهائيع  في حماس، وينت م "المكتم السياسيع

هيئ  قياديع  فيها، وال يصدر قرار مصيريع إالع من  الل ، وتتمثعل في  قيادات الدا ل وال ارل، وليس 
 معروفا  عدد أع ائ  بدقع .

ام، الذي تحيط ب  أجو  " ال اصع بكتائم القسع اء أمعا القيادع العسكريع  لحماس فيمثعلها "المجلس العسكريع
السريع  الشديدع. فجميه أع ائ  الذين ال يعرف عددهم مطلوبون هسرائيل، بع هم ممثعلون في 
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هات حماس، وقراراتها  القيادع السياسيع ، وبات لديهم في السنوات ال يرع تكثير وا ح في توجع
 السياسيع  والعسكريع .

: "ال تعاني حماس من افتراي وقال مس ول عسكريع في حماس، طلم عدم ذكر هويعت  لر"المونيتور"
. فالعسكر يدركون أنع حماس حرك  إسالميع  دعويع   السياسيعين والعسكر، أو عسكرع القرار السياسيع
ام بالقيادع السياسيع  لحماس  . ولذلن، فعالق  كتائم القسع قبل أن تكون سياسيع  لها جنا  عسكريع

لعسكر في صنه القرار والتوجي ، وينفصلون عن متكامل  تنظيميعا  ومنفصل  ميدانيعا ، حيث يشارن ا
." ص  في العمل العسكريع  السياسيعين في الجوانم العمليع  المت صع

تبدو اهشارع مهمع  هنا إلى أنع وجود قيادات عسكريع  فاعل  في المكتم السياسيع لحماس يمنح  تكثيرا  
يحيى السنوار، وروحي مشتهى،  ونفوذا  ال ي فيان على أحد، ومنهم محمعد ال يف، مروان عيسى،

وهم ش صيعات عسكريع  ذات ح ور كبير وكاريزمي في الساح  الفلسطينيع ، والقيادع السياسيع  
 لحماس تدرن ذلن جيعدا .

وأكعد الرشي لر"المونيتور" أنع "المزاعم عن تباين بين السياسيعين والعسكر في حماس ليست صحيح ، 
يهام ا سات حماس، السياسيع  وتكتي للتشويذ عليها، وا  لرأي العام بوجود  الفات، لنع كلع م سع

والعسكريع ، متعفق  على مشروعها، وال تحتال إلى تعليمات تفصيليع  للتنفيذ أو التوقعف. فهذا منوط 
 بالعسكر، وهم مو ه ثق  قيادات حماس".

ناحها العسكريع أ يرا ... تشعر حماس التي  رجت من ثالث  حروم  اري  أمام إسرائيل، أنع ج
يشكعل جدارا  حاميا  لها من أيع م اطر قد تهدعدها، ممعا يجعلها تك ذ في عين االعتبار الموقف 
ام، الذي يشكعل في كثير من الحيان، الرأي المرجعح لطبيع  التوجع  العامع  النهائيع لكتائم القسع

 لحماس.
السياسيع  التي تصلها بغرض إبرام  لكنع حماس تجد نفسها م طرعع إلى التجاوم مه بعض الدعوات

هدن  مه إسرائيل، أو االن راط في المنظوم  اهقليميع ، ممعا يتطلعم منها الت فيف من  طابها الثوريع 
حينا ، وتهدئ  أدائها العسكريع حينا  ر ر، وهو أمر قابل للنجا  واه فاي حسم طبيع  الو ه الذي 

 تعيش .
4/5/5105المونيتور،   
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 ؟"5اتفاق مكة "إلى  التوصلنجح كارتر في هل ي 

 هاني المصري
الجديد في جول  كارتر إلى المنطق  لقا ه بالرئيس الروسي واستعداد اال ير الست اف  حوار 
فلسطيني، وبالعاهل السعودي واستعداده الست اف  اجتماع يشارن في  الرئيس أبو مازن و الد مشعل 

كارتر الملن سلمان بكن مشعل جاهز ومستعد هنجا  اللقاء،  إذا كانت هنان فرص  لنجاح . وأبلل
باالستناد إلى « اتفاي القاهرع»على أن يسبي هذا اللقاء المقتر  لقاء فصائلي يبحث في تفاصيل تنفيذ 

 «. وثيق  السر »
أما الملفت في جول  كارتر فهو أنها لم تت من زيارع مصر ولقاء الرئيس السيسي بالرغم من أن 

عادع اهعمار، وتحقيي المصالح ، والدفه أهدا ف زيارت  كما قال: العمل على رفه الحصار، وا 
بالجهود الرامي  إلى إنقاذ حل الدولتين. وهذا اهغفال يعود إلى أن و ه مصر ال يسمح لها 

 متمني  لها النجا .« مبادرع كارتر»باالنشغال عن أو اعها الدا لي ، مه أنها رحبت بر 
زن كارتر بكن  ال حاج  لحوارات واتفاقات جديدع، وأن المطلوم تطبيي االتفاقات المبرم  أبلل أبو ما

 طوع  طوع ولكن بسرع ، وأن المر المهم هو إجراء االنت ابات الرئاسي  والتشريعي  وتشكيل 
حكوم  على إثرها، تقوم بمعالج  جميه الملفات، وأن  سيصدر المرسوم الرئاسي هجراء االنت ابات 

بإجرائها. كما سيدعو المجلس التشريعي إلى االنعقاد « حماس»فور حصول  على موافق   طي  من 
 هقرار قانون االنت ابات التي ستجري على أساس . 

ودعا أبو مازن إلى عقد اهطار القيادي الم قت في أي مكان يرتفي علي  حتى لو كان في رام هللا 
لمن ال يستطيه « الفيديو كونفرنس»باشرع وعبر م« حماس»بمشارك  من يستطه الح ور من 

نما بمرابط  الشرط  والحرس الرئاسي  الح ور. وأكد أن  ال يربط إعادع اهعمار بإتمام المصالح ، وا 
 على الحدود والمعابر، لن هذا شرط المجتمه الدولي والمانحين.

ولكنها ال توافي حتى اآلن  وفق ا للتصريحات الصادرع عنها توافي على إجراء االنت ابات« حماس»
على توقيه موافق   طي  بذلن، مه أنها تصر على مشارك  موظفيها على المعابر، ولم تعد تشترط 
التزامن ما بين االنت ابات الرئاسي  والتشريعي  وانت ابات المجلس الوطني، مه  رورع االلتزام بعقد 

 ال يرع عندما تتهيك الظروف.
ما محتمل  في ملف المصالح ، مه أن المعلومات والم شرات ال « ح لحل»ما سبي يوحي بوجود 

تزال تشير إلى أننا لم نغادر دوائر المناورات والشروط المتبادل  بدليل ربط عقد اهطار القيادي 
ال طي  على عقد االنت ابات، والتعامل معها كطريق  لإلقصاء والسيطرع الحادي . « حماس»بموافق  
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سرائيل على إجراء االنت ابات من دون شروط تصعم الموافق  الفلسطيني  عليها. هذا إذا وافقت إ
فاالنت ابات من دون توافي وطني وفي ظل االحتالل والظروف المحيط  وال برع السابق  وصف  

 م كدع لتكريس االنقسام وتعميق ، وتحويل  إلى انفصال.
عدم ن ؤ الطراف الفلسطيني  في ظل « مبادرع كارتر»إن أقصى ما يمكن أن تتم ض عن  

لتحقيي الوحدع عقد اجتماع اهطار القيادي الم قت في مك  أو غيرها، وهذا أمر جيد و روري 
وانهياره « 0اتفاي مك  »ولكن  وحده ال يسمن وال يغني من جوع.  فالسبام التي حالت دون نجا  

ل االتفاقات التي عقدت ال تزال بعد ثالث أشهر على تشكيل حكوم  الوحدع الوطني ، ودون نجا  ك
 االنقسام أفقي ا وعمودي ا.  بعد تجذرقائم ، وأصبحت العراقيل أعمي 

ولتنشيط الذاكرع نقول بكن أبرز العراقيل التي حالت دون إنهاء االنقسام حتى اآلن وال تزال مستمرع 
 م م تلف الطياف، تتمثل بشلل منظم  التحرير، وعدم إعطاء الولوي  هعادع بناء م سساتها لت

ا إسرائيل والواليات  ،  صوص  والمراهن  على المتغيرات واالرتهان لألطراف ال ارجي  )سواء كانت دوال 
المتحدع الميركي ، أم أطراف ا أ ر  مثل جماع  اه وان المسلمين(، واستمرار الوهام بإمكاني  

قام  دول  التوصل إلى اتفاي مه إسرائيل، مه استمرار سلط  الحكم الذ اتي في ال ف  بال سلط ، وا 
ذات حدود م قت  في غزع، إ اف  إلى تغييم الشعم عن القرار وغيام الم مون السياسي وبلورع 
القواسم المشترك  عن اتفاقات المصالح  وأسس الشراك ، والسعي للتفرد والهيمن  واهقصاء المتبادل 

لح بحرك  شعبي  قادرع على فرض إرادع بين الطرفين، وعدم وجود طرف ثالث قوي وفاعل ومس
الشعم على طرفي االنقسام وعلى إحداث التوازن المطلوم، وتغليم الصراع على السلط  والمصالح 

 ال اص  والفئوي  على المصالح الوطني . 
وأ يف عقب  أ ر  تتمثل ب شي  أبو مازن من تقارم )سعودي إ واني حمساوي(، وانعكاس  بإنقاذ 

زقها، وأن أكثر ما يهمها تصحيح عالقتها بالسعودي  بما يمكنها من االستمرار وعدم من مك« حماس»
االستجاب  لشروط أبو مازن للمصالح ، التي تريد أن تجردها من كل شيء تقريب ا مقابل االعتراف 

 بها كطرف ال يمتلن القدرع على تغيير القرار الفلسطيني. 
وحتى « اتفاي مك »لموقف السعودي المت ذ منذ فشل الهم في كل هذه الحكاي  مالحظ  تغير ا

المس ولي  عن الفشل، وما أد  إلي  بعد « حماس«اآلن لي د ول على ملف المصالح ، وتحميل  لر
، تطورت فيما بعد إلى عداء بين الملن السعودي الراحل «حماس«ذلن من قطيع  بين الرياض و

ثم « التركي القطري»ودي  جزء ا من التحالف وجماع  اه وان المسلمين، حيث اعتبرتها السع
 الذي كانت تعتبره الرياض ال طر الثاني بعد ال طر اهيراني الول.« الداعشي»
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بعد وفاع الملن عبد هللا واستالم سلمان زمام الحكم حدث تغير مهم في السياس  السعودي ، إذ بات 
التي « عاصف  الحزم»صل المور إلى عندها ال طر اهيراني هو ال طر الساسي، المر الذي أو 

قررتها الرياض قبل القم  العربي ، وو عتها أمام أمر واقه ال تستطيه إال أن توفر ل  الغطاء رغم 
القرار السعودي االنفرادي والسلون السعودي في القم ، حيث غادر سلمان شرم الشيخ بعد أن أنهى 

أن القم  معقودع من أجل بالده، ومن المفترض   طاب  وأ ذ مع  الرئيس اليمني الذي من المفترض
ال يستطيه أن يعارض الرسال  التي أراد سلمان أن « عبد مكمور»أن يبقى حتى تنتهي القم ، إال أن  

 يوصلها للجميه بكن المر انتهى ب طاب  وأن على القم  المصادق  على ما يريد.
سلمان أثناء تعزيت  بوفاع الملن عبد هللا جاء تغير السياس  السعودي  بناء على نصيح  أوباما ل

باالنفتا  على جماع  اه وان المسلمين، الذي ظهر بإعادع النظر في الموقف السعودي السالف من 
التحالف )التركي القطري اه واني(، إذ تتكاثر الم شرات على ان مام السعودي  إلي ، وتعزز هذا 

عام، وفرعها في اليمن تحديد ا، وقفت إلى جانم  االتجاه بكن جماع  اه وان المسلمين بشكل
وهي تحارم  د النظام السوري، أي تقف إلى جانم حكام أنقرع « عاصف  الحزم»السعودي  في 

أيدت الشرعي  في اليمن وأ ذت تطالم علن ا بدور سعودي في « حماس»والرياض والدوح . كما أن 
 المصالح  الفلسطيني .

ا إذا امتد الموقف السعودي الجديد إلى المطالب  الس ال: ماذا سيكون الموق ف المصري،  صوص 
بالمصالح  بين السيسي واه وان المسلمين؟ فإذا اقتصر المر على د ول السعودي  على ملف 
ا أن الحوار سيدور حول تطبيي اتفاي المصالح   المصالح  الفلسطيني  يمكن بلع  مصري ا، و صوص 

التحكم بهذا الملف ستبقى بيد مصر وتستطيه التحكم ب  إيجاب ا أو سلب ا الذي رعت  مصر، وأن أوراي 
من تمكين السلط  من « حماس»متى تريد. فالقاهرع ستكون سعيدع إذا تمكنت السعودي  من إقناع 

السيطرع على الحدود والمعابر، بما ي من توفير المن المصري عبر إغالي نافذع التهديد اآلتي  من 
« حماس»التكفيري  في سيناء وغزع، سواء بمساعدع مباشرع من سلط  « الجهادي »ت تعاون المنظما

 أو مجرد غض نظرها عن ذلن.
« شهر العسل»في هذا السياي، هنان تقديرات ال أستطيه الموافق  عليها تمام ا وال أتجاهلها تفيد بكن 

كن ال طر اهيراني هو المصري السعودي يشارف على االنتهاء، لن القاهرع ال تشاطر الرياض ب
ال طر الوحيد أو الساسي، وأن هنان مقارب  مصري  م تلف  للتعامل مه إيران وسوري  تعطي 
الولوي  لمحارب  اهرهام والوقوف أمام التحالف )التركي القطري اه واني(، وهذا إن حصل 

 سينعكس سلب ا على أي جهد سعودي هتمام المصالح  الفلسطيني .
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جهد كارتر مه جهد عربي إقليمي دولي يسعى هتمام المصالح  بالترافي مه هدن  طويل  قد يتالقى 
المد مه إسرائيل، تمنه في الحد الدنى انفجار الو ه الفلسطيني في منطق  ملتهب  بكل أنواع 
، االنفجارات، وتسعى في الحد القصى لتهيئ  الجواء هحياء حل الدولتين الذي يلفظ أنفاس  ال يرع

وهنان جهود دولي  من مصادر متعددع بإنقاذه قبل أن يتوفاه الجل، ويفتح المنطق  على أبوام 
 المجهول.

5/5/5105، األيام، رام هللا  
 
 وخطة حماس "االجتماعيالتكافل " 

فوزي قاسم أنيسد.   
ت نشر في الصحف م  را  أن الكتل  البرلماني  عن حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، شرعع

 «. ريب  التكافل االجتماعي»قطاع غزع، سميت  أبناءقانونا  جديدا  تفرض بموجب   ريب  على 
وقد شر  أحد نوام حماس أن السلطات سوف تتقا ى بموجم القانون الجديد مبلغا  نسبيا  يفرض 

وعلى معامالت التجار والمواطنين، وذلن لتحصين المجتمه في القطاع. « الكمالي »على السله 
نفسها أن القانون الجديد جاء من أجل  مان تقديم المساعدات  الكتل أ اف نائم ر ر من و 

 واهعانات للعائالت المستورع، وبحد أدنى مقداره مئ  دوالر شهريا  للعائل  الواحدع.
صال  بسبم الحصار أيواج  القانون انتقادات شديدع، من حيث أن  يزيد من أعباء المواطنين المرهق  

عليهم، وظروف الحياع التي تزداد قسوع وعنفا . وأحجم بعض  إسرائيلمير المنظم الذي تمارس  والتد
التجار عن استيراد بعض المنتجات، لن فرض هذه ال ريب  عليهم سوف يحول دون تسويقها لن 

 أسعارها سوف ترتفه فوي الطاق  الشرائي  للجمهور.
كاهل المواطن العادي، وهذا شكن أي  رائم من الثابت أن عمء هذه ال ريب  سوف يقه على 

حال  ال نن التي  أي ا  المشرع الحمساوي يدرن ذلن ويدرن  أنتفرض على الجمهور. ومن الم كد 
التكافل »دعم  إلىيعيشها مواطنو قطاع غزع، وال مطعن على نوايا المشرع الحمساوي من ان  قصد 

المثلى  الداعيكون هذا القانون هو  أنون في  ان  من المشك إالالقطاع،  أهاليبين « االجتماعي
سوف ينتهي على كاهل المواطن  –كما قلنا  –عمء ال ريب   أنالهدف المنشود، ذلن  إلىللوصول 

 الداع هي ال طك. أن إالالقصد نبيل  أنالذي جاء القانون ليكفل  ويدعم ، أي 
ذا  على نحو ال يزيد من أعباء المواطن « التكافل االجتماعي»تنجز مهم   أنحرك  حماس  أرادتوا 

رغبت حماس حقا   إذا، وعلى سبيل المثال، أ ر تبحث عن بدائل  أنصال ، عليها أالمسحوي 
رسوما عالي  على من  أو رائم  أوتفرض  ريب   أنوصدقا  في إقام  التكافل االجتماعي، عليها 
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مناسن العمرع،  أداءعلى من يعتزم  رائم أعلى  أوبيت هللا الحرام، وفرض رسوم  إلىيعتزم الحؤ 
العمرع. وسوف يجد المشرع  أويكرر الحؤ  أن أرادرسوم أعلى من كليهما لمن  أووفرض  رائم 

في الشريع  الغرعاء وفي  -االبتعاد عن الشعبوي  والتحرر من ربق  االنت ابات أراداذا  –الحمساوي 
 ، سندا  قويا .اهسالميالتراث 

ر أن فري   الحؤ ال ت د  في ميقات محدد من عمر المسلم، ب الف الصالع بداي  البدع من تقري
تقام في مواعيدها، وب الف الصيام الذي يجم أدا ه في شهر رم ان المبارن. أما  أنالتي يجم 

الثامن   السن مك  في  إلىالحؤ، وهو فري  ، يمكن تكجيلها، كما فعل الرسول الكريم حين عاد 
 بعد سنتين من عودت . إاليقم بالحؤ ان  لم  إالللهجرع، 

أف ل عند هللا، فقال علي  السالم  العماللقد رو  ابو هريرع عن رسول هللا ان  سئل عن أي 
)أ رج  «. إيمان باهلل ورسول . قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل هللا. قيل ثم ماذا؟ قال حؤ مبرور»

. الم  تحياهاللظروف التي  الهمي ي غاي  الب اري ومسلم(. وفي هذا الحديث الشريف تشريه ف
على الحؤ. ومن بام أولى -وال ينطي عن الهو   –فالجهاد في سبيل هللا مقدعم عند الرسول الكريم 

 يكون مقدما  على العمرع التي هي من السنن وليست من الفرائض. أن
سادهم موج  الطغيان المحتل  وتعزيز صمودهم وهم الذين يصدون بكج الرا يفي  أهلناإن دعم 

، هو أولى عند هللا من أداء مناسن الحؤ، ومناسن العمرع. إن الم  أجزاءالصهيوني على باقي 
التكافل االجتماعي هنا يقوم ب  من لدي  زيادع في المال، ِإما بفرض  ريب  عالي  علي  او رفه سقف 

رع. ويجم رصد هذه ال رائم كانت عملي  الحؤ أو العمرع مكر  إذامستويات أعلى،  إلىال ريب  
والرسوم لتوزيعها على العائالت المستورع، وهكذا ال يتحمل المواطن المقصود بالتكافل عمء 
ال ريب ، بل يحملها من توفر لدي  المال حصرا ، لن من يقصد الحؤ البدع ان  يحوز نفقات وتكاليف 

 الرحل  وهي ليست نفقات عادي .
لفا ل، وهو من أعلى فقهاء عصره علما  وقدرا ، دليل ر ر على ولنا كذلن في سابق  القا ي ا

على السفر لداء مناسن الحؤ، فقال ل   اليوبيالجهاد على الحؤ. فقد همَّ صال  الدين  أولوي 
القا ي الفا ل إن رفه المظالم من البالد والقعود لإلفرنؤ بالمرصاد، على حين تقطر السيوف دما  

القعود  أهلنا  الدين لرأي قا ي  وعدل عن الحؤ، أما زالت مهم  أف ل من حجتن. ور خ صال
عن جنازير مدرعات  أبنائناللطغيان اهفرنجي االستيطاني الصهيوني قائم  يوميا ، وهل جفت دماء 

على الصامدين على الثغور، وهو  إنفاق أن يعاد توزيه المال وتوجي   الولىالمستوطنين؟ أليس من 
؟ حتى أن الذين يشيدون العصيب  الوقاتالعمرع في هذه  أوأداء مناسن الحؤ  أقرم إلى هللا من

مساجد، وليس جميعهم يقومون بالبناء قربى هلل، لكي يرفه فيها اسم ، ينطبي علي  الرأي ال اص 
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ام بعث فتو    أثناءذات  بالحؤ والعمرع. لقد قرأت )ولم أطله بنفسي( عن ان الشيخ عز الدين القسع
نفاق  على بناء  إلىلفلسطيني  الكبر  ا الثورع الحال أمين الحسيني، تقول بكن  ال يجوز جمه المال وا 

المساجد، أو ترميمها، بل يجم توجيهها ل دم  الثورع، فالجهاد أولى. وهذا ينسجم مه ما قال  
 لي .إالقا ي الفا ل، والبدع أن الشيخ القسام ينهل من حديث الرسول المشار 

يهتدي ويدير ش ون  بعيدا   أنبي الم يئ  في تراثنا، يجم على المشرع الحمساوي ومن هذه السوا
 عن الشعبوي  ال ارع واالعتبارات االنت ابي  ال يق . فالوطن أولى وال طر جسيم.

5/5/5105، القدس العربي، لندن  
 
 االدعاءات تلغياألجندة ال  

 عاموس هرئيل
، ففي أعقام الحرم التي وقعت في الصيف ال يرمثلما في كل حمل  عسكري  واسع  في العقد 

وعلى نهجها تروي «. نحطم الصمت»أي ا  تقرير شامل لمنظم   اآلنالما ي في قطاع غزع ينشر 
يسمعها. شهادات مفصل   إالأمورا كان معظمنا يف ل على ما يبدو  اهسرائيليالمنظم  للجمهور 

ثنائها انتهن الجيذ أوا فيها أو شاهدوها، وفي شارك حوادثلمقاتلين و باط تت من ادعاءات بشكن 
 ظاهرا قواعد القانون الدولي وقيم  القتالي  ال اص  المعلن . اهسرائيلي

المكثف. فالجيذ « الرصاص المصبوم»كر « حمل  الجرف الصامد»يصف وا عو التقرير 
 اهصاباتر من الحرم نارا أثر وألحي قدرا أكب أثناءحسم انطباعهم، است دم في  اهسرائيلي

الحمل  البري  السابق  في القطاع، قبل  مس سنوات ونصف من  أعقاموال رر مما  لف وراءه في 
ذلن. وعلى قسم من هذه المعطيات ال يجادل الجيذ نفس . فمعدل القتلى الفلسطينيين العام الما ي 

ديرات فان وحسم كل التق«. الرصاص المصبوم»في المئ  من عددهم في  01كان اعلى بنحو 
)بزعم الفلسطينيين نحو الثلثين( من القتلى كانوا مدنيين لم يشاركوا في  القلنحو النصف على 

 القتال.
حسنت  ال ر ومه ذلن، فقد وقه منذئذ تطور ر ر ال ينبغي تجاهل : بين المعركتين، حماس هي 

يخ المكثف نحو الجبه  الصوار  بإطاليبقدر وا ح قدرتها على الحاي ال رر. وقد وجد هذا تعبيره 
الصواريخ حتى بئر السبه(.  أطلقتالدا لي  ر حتى غوذ دان وشمالها )في الرصاص المصبوم 

اهسرائيلي ،  الرا يالمتفرع  التي حفرتها المنظم  منذئذ ر بع ها دا ل  النفايوفي شبك  
ن، نار القنص والصواريخ في شبك  الدفاع لديها ر است دمت العبوات الناسف ، قذائف الهاو  وبالساس

 .اهسرائيليجنديا من الجيذ  60 النفايالقتال على  أثناءالم ادع للدروع نحو القوات وقتلت في 
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عندما يرتفه مستو  ال طر على القوات )في الحمل  السابق  قتل عشرع جنود، معظمهم بنار  اطئ  
 ل ذهلذي يبدي القادع استعدادهم من الجيذ اهسرائيلي( يقتل بما يتناسم مه ذلن هامذ ال طر ا

على عاتقهم. وا ح أي ا  ان  كلما ارتفه عدد المصابين اهسرائيليين على مد  الحمل ، وفي ال لفي  
حام كل الوقت  طر ا تطاف جندي، تجسد با تطاف جثتي الجنديين هدار غولدن واورن شا ول ر 

 .مزيد من النجاحات لحماس إحباطبهدف  أكثراست دمت نار 
في هذا الشكن تظهر مرع ا ر  ظاهرع برزت منذ الرصاص المصبوم. مه أن الجيذ اهسرائيلي لم 

كنقط  انطالي في كل اشتبان « من الم اطر لقواتنا الدنىبالحد »يتبَن أبدا مدون  أ القي  تعتقد 
يستمد منها  عديدع ات ذ هذا النهؤ كعقيدع شفوي  أماكنمه السكان المدنيين في القتل ي يل أن  في 

السلون. من المهم التمييز بين القتال على نمط غزع وما يجري يوميا، عند صيان  االحتالل في 
عن قتل لفلسطيني غير مسلح في « بتسيلم»او « نحطم الصمت»ال ف  الغربي . فعندما تبلل منظم  

كري  والمدنيين، ال ف ، يكون هنان مسبقا فاري هائل في الشدع وفي مستو  ال طر بين القوع العس
وبالتالي يكون مطلوبا من الجنود مستو  أعلى من الحذر. في القتال في منطق  ميداني  مكتظ ، 

حقيقي. وهذا  إحساسال طر لد  القادع هو  فإحساسمثلما في غزع، تكون الظروف م تلف  جوهريا. 
 ر ر، في  وء ال طر. ال يعفي الجيذ من كل قيد على است دام القوع، ولكن بالتككيد يملي تفكيرا

أجر  قائد لواء المظليين النظامي، العقيد اليعيزر طوليدانو مقابل  مه موقه  السبوعفي نهاي  
نحن ال ند ل إلى بيت الحظت في  م ربا. اذا الحظت »ببساط  قائال:  الموروشر  « والال»

الحرم، ولكن أي ا  ال  ال ندمر مدين  على سكانها باسم… م ربا في البيت، فان هذا البيت يدمر
كل مكان قاتل في  لواء «. . هذا ليس صفرا أو واحدااهنساني نقاتل  د العدو المحتمل باسم القيم 

 «.اآلنليس مناسبا للسكن »في الجرف الصامد، كما اعترف، 
، قال بصدي النائم «في العالم أ القي  الكثرالجيذ اهسرائيلي هو الجيذ  أنلن تسمعي مني »

قبل نحو شهر. وتعبر تصريحات « هآرتس»كري الرئيس اللواء داني عفروني، في مقابل  مه العس
النائم العسكري العام التي استقبلت باستياء لد  قسم من زمالئ  في هيئ  االركان، عن نهؤ سليم 

. وهي تنزع عن النقاذ قسما من المزايدع وادعاء الحي ال يرعمن التوازن في الموقف من الحرم 
للذين ميزان ردود فعل الجيذ اهسرائيلي على االدعاءات بشكن سلوك  في الما ي وال سيما في ا

تجري في  يال  بال اليدولي   أولمبي لعام أالرصاص المصبوم. فالواقه أكثر تعقيدا من أي 
 كرتعام الرأي. أوالقادع  أولئن

للمدنيين،  اهصاب بالتقدير لتقليص عمليا، توجد أماكن يت ذ فيها الجيذ اهسرائيلي جهودا جديرع 
 قبل هدم المنازل هو مثال على ذلن(.« اطري السطح»)نظام  أ ر مقارن  بجيوذ غربي  
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، مثل تلن التي توصف في التقرير الجديد. يبرز في الشهادات الكثيرع قدر من أ ر  أحداثوتوجد 
تقتل طائرع من سال  الجو بال طك  الرقاب  المحدودع على الوحدات الهامشي  للقوات البري . عندما

غزع، يعرف الجميه هذا ويكون ال لل قابال لالستي ا  دون صعوب   اص . أما  شاطكاطفاال على 
يتدربوا على النار من بعيد على سيارات لم يصفها احد  أنعندما يسمح قائد دباب  للمدفعيين لدي  

 وص ظهرت في النواظير )تتبين الحقا ك طيرع، او عندما تست دم قوع من المشاع النار نحو ش
انهما امرأتان بال أي وسائل للرقاب (، مشكون أن يكون أحد ما فوي في سلسل  القيادع العسكري  

 يتحكم بكل التفاصيل.
قصف أو الحاي تدمير عام بواسط  الجرافات كانتقام على  أعمالفي بعض من الشهادات تظهر 

للتنفيس عن السكم. هذه أي ا  ظواهر معروف  من حروم مصابي الجيذ اهسرائيلي او كوسيل  
 أحدا. تفاجكسابق  وبالتككيد ال ينبغي أن 

، تحت تكثير 5118في  أقاموهاالسياسي . م سسوها  الجندعليست منظم  عديم  « نحطم الصمت»
من فكر تجاربهم كمقاتلين في قوات الناحل في ذروع االنتفا   الثاني . وا ح انهم يعملون انطالقا 

 يساري، ولكن ال ينبغي لهذا أن يمنه البحث في االدعاءات نفسها.
بعد لحظ  من نشر التقرير سيكتي بالتككيد، كما هو دارل رد فعل شرطي يتهم الجنود الشهود 

لسمع  الجيذ اهسرائيلي والدول  عبثا وسيحاول تصنيفهم ك ون  للوطن. استنادا إلى  باهساءع
 ، ي يل أن هذه االتهامات زائدع ال داعي لها.مه بعض الشهود أحاديث

لقد جبيت هنا شهادات من عشرات المقاتلين ر وان كان هذا معدال صغيرا من المشاركين في الحرم 
ينجر الجيذ اهسرائيلي إلى قلم  إال. يف ل وأزعجتهما تبروها وشاهدوها  أمورنفسها ر يبلغون عن 

 إذاالمصبوم وان يفحص هذه االدعاءات مو وعيا.  ال الف السياسي، مثلما فعل بعد الرصاص
التي وقعت في الحرم  ال ر كان هكذا تصرف النائم العسكري الرئيس مه عشرات الحوادث 

 ، فال يوجد سبم يمنع  من أن يفحص الشكاو  في الحاالت الجديدع أي ا .ال يرع
4/5/5105هآرتس   
5/5/5105، القدس العربي، لندن  
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