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 أبو مرزوق: المصالحة الفلسطينية ال تحتاج اتفاقات جديدة .0

لـ"حركة المقاومة اإلسالمية"  أكد نائب رئيس المكتب السياسي: بيروت ــ عبد الرحمن عرابي
)حماس(، موسى أبو مرزوق، أن "هدف العدو اإلسرائيلي هو عزل قطاع غزة عن العمق الفلسطيني 
في الضفة الغربية المحتلة، من خالل اتفاق هدنة، مقابل السماح بدخول البضائع المتنوعة إلى 

 القطاع".
ن على هامش زيارته إلى بيروت، وحضرته وأشار أبو مرزوق، في لقاء مع عدد قليل من الصحافيي

"العربي الجديد"، إلى أن عددا من المبعوثين الدوليين وممثلين لحكومات أوروبية، تلقفوا طرحًا 
إسرائيليًا، بضرورة تحسين الوضع اإلنساني واالقتصادي في غزة، بهدف تجنب حروب جديدة. ولفت 

خذه الفصائل الفلسطينية، وليس فصياًل واحدًا، مشيرًا إلى أن "حماس" تعتبر أن قرارًا من هذا النوع تت
إلى أن وفد الفصائل الذي فاوض في القاهرة بهدف وقف إطالق النار خالل حرب إسرائيل األخيرة 

 على قطاع غزة، قد يكون جهًة صالحًة لهذا النوع من الحوار غير المباشر.
بمكاسب سياسية للشعب الفلسطيني، وليس وأكد أبو مرزوق أن "المطلوب من هكذا اتفاق هو العودة 

مجرد مكاسب معيشية"، مشيرًا إلى أن مشكلة "حماس" مع اتفاق أوسلو هي مبادلة مكاسب سياسية 
 بحقوق اقتصادية. 

وفيما يخّص ملف األسرى، لفت أبو مرزوق إلى أن حركة "حماس" تشترط تنفيذ جميع بنود صفقة 
ع في مفاوضات غير مباشرة ألي عملية تبادل جديدة. وهنا لفت "شاليط" )الوفاء لألحرار(، قبل الشرو 
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إلى أن السلطات اإلسرائيلية أعادت اعتقال عدد من األسرى الذين أفرج عنهم خالل صفقة "شاليط"، 
واشترطت على بعضهم "الموافقة على إبعادهم إلى غزة مقابل إطالق سراحهم مجددًا". كما أشار 

 مصر بأداء دورها، كراٍع لهذه الصفقة.أيضًا إلى أن الحركة طالبت 
وفي إطار العالقة مع مصر، تحدث أبو مرزوق عن انقطاع العالقة لفترة من الزمن، ثم عودتها 
بشكٍل متقطع. ولفت إلى أن أولوّية مصر اليوم، هي ضبط وضعها األمني الداخلي، خصوصًا في 

يومًا بشكل  02بر رفح المغلق منذ سيناء. وجدد أبو مرزوق مطالبة السلطات المصرية "بفتح مع
 متواصل، ألن فتحه أليام قليلة يعقد مشكلة سكان قطاع غزة ويزيد من االزدحام على المعبر".

ُيكرر أبو مرزوق مرارًا في حديثه، أن فلسطين لم تعد أولوّية عند العرب. فالعرب برأيه منشغلون 
ن وليبيا. يعتقد الرجل "الدبلوماسي" في الحركة بأزماتهم الداخلّية من مصر إلى سورية والعراق واليم

اإلسالمية أن "التآكل الذاتي الذي يصيب الدول العربية حاليًا أدى بها إلى التركيز على ملفاتها 
 الداخلية، فكانت القضية الفلسطينية هي الخاسر األكبر في هذا الوضع". 

القضية الفلسطينّية، بالقول إن "الحركة ال  ُيترجم أبو مرزوق تخّوفه من االنشغال العربي بقضايا غير
تجد نفسها في أي حلف إقليمي قائم، تبتعد عن االنحياز، وذلك لصالح القضية الفلسطينية التي 

 تشكل معيار الحوار مع األطراف اإلقليميين"، وأّكد أن العالقة مع إيران لم تنقطع يومًا.
اؤل أكثر من حذر من العالقة مع السعودّية. "ال نريد أن لكن هذا التشاؤم من الواقع العربي، ُيقابله تف
 نبني قصورًا من أوهام" يقول أبو مرزوق. 

ُيجيب بحزم على سؤال عّما إذا أزيلت "حماس" عن لوائح اإلرهاب في بعض الدول العربية، فيقول 
 "لم تضعنا أي دولة عربية على لوائح اإلرهاب".

ية، بالقول إن أي عالقة تحتاج طرفين، و"موقف حماس يختصر أبو مرزوق العالقة مع السعود
زالة كل ما قد يؤدي إلى سوء فهم أو تقدير مع الدول العربية"، وال يبدو أن  المبدئي هو االنفتاح وا 
المسؤول في حركة "حماس" ُيريد التحدث باسم الطرف الثاني في هذا الموضوع. ولفت إلى أن سبب 

اتهامنا بأننا أفشلنا اتفاق مكة للمصالحة، وهذا غير صحيح، إذ إن تدهور العالقة مع الرياض كان "
 االتفاق ُأفشل بأدوات فلسطينية، وبترجمة لرغبات بعض الدول العربية وغير العربية". 

وفي هذا السياق، تحدث أبو مرزوق عن أن الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر قد طرح على 
مصالحة من دون تحديد موعد لذلك، لكنه لفت إلى أن ما ُتريده " لل0"حماس" فكرة عقد مؤتمر "مكة 

"حماس" هو تنفيذ االلتزامات السابقة، وليس عقد اتفاقات جديدة. وهنا لفت إلى أن لقاء عضو اللجنة 
المركزية في حركة فتح، عزام األحمد، لم يكن مرتبا بشكل رسمي، وبالتالي لم ينتج عنه أي أمر 

 جديد.
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باشر على حركة "فتح"، اعتبر أبو مرزوق أن "األطراف الداخلية الفلسطينية وفي هجوم غير م
األخرى تبني مواقفها من ملف المصالحة بحسب التقلبات السياسية العربية، وتقع في الغرور 
السياسي والجغرافي، في مقابل موقف حماس الداعي إلى إخراج الشعب الفلسطيني من التجاذبات 

 العالم العربي".السياسية القائمة في 
8/5/5105، العربي الجديد، لندن  

 
 العنصري ل الدولتين وفرض نظام دائم للفصللدفن حو مستوطنين نتنياهو الجديدة هي لل: حكومة السلطة .2

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور  عبد الرؤوف ارناؤوط، وكاالت:
ذا كان باإلمكان أن تشرق الشمس من الغرب وأن تغرب في إ»: إنه "األيام"صائب عريقات، لـ

 «.الجنوب فإنه يمكن صنع السالم مع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو
وأضاف: هذه الحكومة جاءت لتدمير حل الدولتين والقضاء على فرص السالم واالستقرار في 

 المنطقة بأكملها.
وزيرة »وقال: «. للمستوطنين ومن المستوطنين ومن أجل االستيطانهذه الحكومة هي »ورأى أن 

العدل في هذه الحكومة )إياليت شاكيد( كانت دعت إلى إبادة الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن هذه 
راقة الدماء، هي حكومة  الحكومة وجدت من أجل تدمير خيار الدولتين والسالم، وزيادة التطرف وا 

 «.ئيلي الساعي لتدمير الدولتينوحدة من اليمين اإلسرا
وأشار «.  على المجتمع الدولي الكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون»وأضاف: 

مع بداية انكشاف الغبار عن الحكومة االئتالفية اإلسرائيلية الجديدة، ينكشف شكل »عريقات إلى أنه 
 «. جديد من أشكال العنصرية والتمييزي في إسرائيل

بنيامين نتنياهو يدفع لدفن حل الدولتين وفرض نظام دائم للفصل العنصري، ونفتالي بينيت وقال: 
يدعو لقتل الفلسطينيين، ووزيرة العدل الجديد، ايليت شاكيد، تدعو علنًا إلى اإلبادة الجماعية 

 والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني.
هذه الحكومة »وقال: «. ة الجديدةالسالم ليس على جدول أعمال الحكوم»ولفت عريقات إلى أن 

اليمينية ليست شريكًا في السالم عندما يدعو قادتها لضم األراضي الفلسطينية، النقل القسري للسكان 
 «. الفلسطينيين، واإلبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

 لقد حان الوقت للمجتمع الدولي لمواجهة الواقع ومحاسبة إسرائيل على الجرائم»وأضاف: 
 «.واالنتهاكات التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني
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المجتمع الدولي للحفاظ على حل الدولتين من خالل التوقف عن اعتبار إسرائيل دولة »ودعا عريقات 
فوق القانون، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني والمبادرات الدبلوماسية بما في ذلك التوجه إلى مجلس 

ية جنيف الرابعة على دولة فلسطين المحتلة، ودعم جهودنا في األمن الدولي، وضمان تطبيق اتفاق
 «.المحكمة الجنائية الدولية واالعتراف بدولة فلسطين

حكومة »ووصف الدكتور نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الحكومة الجديدة بأنها 
 «.مستوطنين

افة إلى سيطرة رئيس الوزراء ورأى شعث أنه بوجود حزبين يهوديين متشددين في الحكومة باإلض
لدي أمل ضئيل للغاية بوقف أنشطتهم »اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على وزارة الدفاع فإنه 

 «.االستيطانية وأن يقرروا في نهاية المطاف أن السالم أفضل كثيرًا من االحتالل والفصل العنصري
تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة: إن  وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ردًا على

المطالب الفلسطينية واضحة إلخراج العملية السياسية من مأزقها الحالي، وهي القبول بمبدأ حل »
الدولتين، ووقف االستيطان في األراضي الفلسطينية، ووقف سياسة العدوان واالنتهاكات واإلجراءات 

 «.التعسفية بحق الشعب الفلسطيني
ستواصل تحركاتها على الصعيد الدولي لالنضمام »ي تصريح صحافي، إن دولة فلسطين وأضاف، ف

إلى المنظمات والمعاهدات الدولية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة بعد تشكيل 
 «.الحكومة اإلسرائيلية التي يغلب عليها الطابع اليميني االستيطاني

تهاء المشاورات الفلسطينية والعربية للتقدم إلى مجلس األمن وتابع أبو ردينة: إن القيادة بانتظار ان
الدولي بمشروع قرار إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، باإلضافة إلى استمرار العمل بإعداد الملفات للتقدم 

 إلى محكمة الجنايات الدولية.
طرف في إسرائيل تشكيل حكومة اليمين المت»واعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

مؤشرًا واضحًا على سير إسرائيل نحو اعتماد نهج تأبيد االحتالل والتوسع واالستيطان، وتصعيد 
 «.النهج العنصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وأرضه

وقالت اللجنة في بيان صحافي: إن رموز الحكومة اإلسرائيلية الجديدة رموز عنصرية ال يختلفون 
بأي شيء عن عتاة العنصريين الذين شهدتهم بلدان التفرقة )األبارتهايد( في جنوب إفريقيا وسواها، 

 إن لم يكونوا أكثر تطرفًا.
وطالبت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي بانتهاج العزل السياسي لحكومة اليمين المتطرف في 

التي اعتمدها في السابق إلخضاع الشعب  إسرائيل، والمسارعة إلى إدانة هذا التشكيل وكل السياسات
 الفلسطيني لنظام االحتالل واألبارتهايد، والتي سيواصلها وُيعّمقها في عهد هذه الحكومة المتطرفة.
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وأضاف البيان: ومن المستحيل أن نرى في عالم اليوم حكومة في أي بلد بهذا التشكيل والتوجه، 
هم متطرفين أو غالة متطرفين من أعداء السالم والتي ال يختلف أعضاؤها عن بعضهم إال بكون

 والشعب الفلسطيني وحقوقه.

 8/5/5105األيام، رام هللا، 
 
 قيس عبد الكريم: حكومة نتنياهو الجديدة هي يمينية متطرفة تحكمها األحزاب المتطرفة .3

للجبهة أكد النائب قيس عبد الكريم )أبو ليلى(، نائب األمين العام : فادي أبو سعدى -رام هللا
الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن حكومة نتنياهو الجديدة، هي حكومة يمينية متطرفة، تحكمها 

 األحزاب المتطرفة بشكل كبير، وذات نزعات عنصرية ومعادية للشعب الفلسطيني.
 إن حكومة نتنياهو التي أعلن عن تشكيلها بعد تحالفه مع رئيس حزب البيت اليهودي»وقال أبو ليلى 

لي بنيت، ستكون حكومة غير مستقرة وبإمكان األحزاب المتطرفة المشاركة فيها، أن تسقطها في نفتا
أي لحظة، ما يعكس بشكل واضح السياسات التي ستسير عليها هذه الحكومة في ظل سيطرة 

أن هذه الحكومة، ستكون قائمة على أسس االبتزاز من قبل األحزاب »المتطرفين عليها. وأضاف 
 .لمشاركةالمتطرفة ا

 8/5/5105القدس العربي، لندن، 
 

 1993عام  مليار يورو الدعم األوروبي لفلسطين منذ 5.7الحمد هللا:  .4
قدر رئيس الوزراء في حكومة التوافق الوطني، رامي الحمد هللا حجم الدعم  :عبد هللا محمد-هللارام 

 .5993مليار يورو أمريكي، منذ عام  5.7األوروبي لفلسطين بنحو 
اف الحمد هللا خالل كلمة له على هامش افتتاحه يوم أوروبا في فلسطين، الخميس، إن االتحاد وأض

مليون يورو  352األوروبي هو أكبر ممول مجمع للفلسطينيين سنويًا، بحجم دعم سنوي يقدر بنحو 
 أمريكي، بحسب بيانات وزارة المالية.

 8/5/5105القدس، القدس، 
 
 "إسرائيل"األشد تطرفا وعنصرية في تاريخ اهو الجديدة "مصطفى البرغوثي: حكومة نتني .5

تشكيل  رام هللا: وصف األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي،

األشد تطرفا وعنصرية في تاريخ إسرائيل، وهدفها المركزي "، بأنها الحكومة اإلسرائيلية الجديدة
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إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وما يسمى بحل الدولتين تهويد وضم األراضي المحتلة ونسف 
 ."وتدمير أي فرصة للسالم

 8/5/5105الشرق األوسط، لندن، 
 
 رئيس مجلس النواب اللبناني يرعى لقاء بين حماس وفتح في بيروت .6

كتي عقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اجتماعًا مشتركًا بين وفدين قياديين من حر : بيروت
 "فتح" و"حماس" تمحور حول سبل تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية. 

وطرح بري جملة من األفكار واقتراحات لدفع قطار المصالحة إلى األمام؛ حيث لقيت ترحيبا من 
 الطرفين.

وجرى اللقاء المشترك بعد اجتماعين منفصلين عقدهما بري مع كل وفٍد على حدة، وضم عضو 
كزية لحركة "فتح" عزام األحمد والسفير أشرف دبور وأمين سر "فتح" ومنظمة التحرير في اللجنة المر 

وفد "حماس" عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وضم  العردات، وترأسلبنان فتحي أبو 
 ممثل الحركة في لبنان علي بركة ومسؤولين آخرين.

مع الرئيس "بّري"، موضحا أن اللقاء تركز  وأكد أبو مرزوق بعد اللقاء، أن األجواء كانت إيجابية
وأشار إلى أن "بّري"، قدم اقتراحات بّناءة من الواقع اللبناني  على الوضع والمصالحة الفلسطينية.

المعقد، بحيث يصلح أن يكون نموذًجا لكثير من البقاع واألماكن التي يمكن أن يكون لها لبنان 
 شاركات السياسية.مضرب مثل بالتوافق والعيش المشترك والم

وقال أبو مرزوق: "ال شك أن هذه االقتراحات التي قدمها دولته كانت اقتراحات بناءة لها عالقة 
 بالمصالحة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، وأن نطبق كل ما توافقنا عليه".

من أمام حكومة أما عزام األحمد، فأشار إلى تقديم "بّري"، اقتراحات ونصائح، تتعلق بإزالة العقبات 
التوافق الوطني، وهي حتى اآلن لم تصبح حكومة فاعلة رغم مرور سنة على تشكيلها في تحمل 
المسؤولية من أجل إعمار قطاع غزة، وا عادة توحيد مؤسسة السلطة الوطنية الفلسطينية، واالنطالق 

حتى اآلن من  ، ولم تتمكن0255-4-5باتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة برعاية مصرية في 
 االنطالق نحو تنفيذ بكل بنوده".

وأضاف: "األفكار التي استمعنا إليها إيجابية وعملية، واتفقت أنا واألخ أبو مرزوق أن نلتقي مرة 
أخرى ثنائيا لمناقشة هذه األفكار وكيفية تنفيذها لالنطالق نحو إزالة االنقسام وتمكين حكومة التوافق 

 الموقعة على االتفاق وحل اإلشكاليات العالقة".من العمل بمساعدة الفصائل 
7/5/5105، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 حماس تدعو لتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة حكومة االحتالل .7

دعت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إلى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، لمواجهة : الرأي-غزة
نهاء مشاريع التسو   ية.حكومة االحتالل وا 

وقال الناطق اإلعالمي باسم الحركة، د. سامي أبو زهري، إن تشكيلة الحكومة" اإلسرائيلية" تعكس 
ازدياد الروح العنصرية والتطرف بين "اإلسرائيليين"، وهذا يستدعي ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، 

نهاء مشروع التسوية مع االحتالل.  وا 
 ة التحديات التي تفرضها تركيبة الحكومة "اإلسرائيلية".وأكد أبو زهري، على قدرة شعبنا على مواجه

7/5/5105، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
 
 الرشق: حكومة نتنياهو مزيج من العنصرية والتطرف .8

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عزت الرشق، أن التشكيلة : الدوحة
 مزيجا من العنصرية والتطّرف.الجديدة لحكومة نتنياهو تعتبر 

( نشرها على صفحته على موقع "فيسبوك" إن 5-7له اليوم الخميس ) في تصريحاتوقال الرشق 
ستواصل إجرامها في التهويد واالستيطان. وأوضح أنه مع اإلفصاح عن تشكيلة  حكومة نتنياهو

مواجهتها إال بمصالحة حكومة نتنياهو، تتأكد عبثية التعويل عن أي حلول تفاوضية، وال يمكن 
وأكد الرشق أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا مقاومًا  وطنية حقيقية على أساس برنامج مقاوم.

 حتى تحرير أرضه ومقدساته.
7/5/5105، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 فلسطينيا عبر التنسيق األمني في الضفة 30حماس: االحتالل اعتقل  .9

يمّر على محافظات الضفة الغربية المحتلة، إال وتتناول فيه وسائل  ال يخلو يوم  : الضفة الغربية
اإلعالم المحلية أخبار اعتقاالت لمواطنين نالت منهم قوات االحتالل، بعدما كانوا في "ضيافة" 

 األجهزة األمنية التابعة للسلطة، فما أن ُيطلق أمن السلطة سراحهم، حتى تتلقفهم قوات االحتالل.
المقاومة اإلسالمية حماس في الضفة الغربية، أنها وثقت اعتقال قوات االحتالل  أكدت حركةفقد 

 من أبنائها المحررين من سجون أمن السلطة، خالل شهر نيسان )أبريل( الماضي. 32"اإلسرائيلي" لـ
وشددت الحركة في تصريح صحفي صادر عنها، أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة بالضفة، ما 

سياسة التنسيق األمني على أعلى المستويات مع قوات االحتالل، مشيرة إلى أن من  زالت تمارس
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معتقاًل من  02من قيادات الحركة وطلبة الجامعات، فيما توّزع الباقون على  4بين المعتقلين 
 من قلقيلية، ومعتقل واحد من كل من بيت لحم والقدس. 3من الخليل، و 5محافظة نابلس، و

الدعوة للسلطة الفلسطينية للتوقف عن العبث بأمن أبناء الشعب الفلسطيني،  وجددت حركة حماس
وفي حقهم بالحرية والعمل بمقاومة االحتالل، من خالل سياسة الباب الدوار القائمة على التنسيق 

 األمني البغيض.
وقوف ودعت حماس كافة القوى والفصائل الوطنية واألحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لل

وقفة جماعية للضغط على أجهزة السلطة وثنيها عن ممارسة التنسيق األمني الذي ال يخدم غير 
 االحتالل.

7/5/5105، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 تجهض مخططًا إسرائيليًا إلثارة الفوضى بغزة حماس: "العربي الجديد" .01

جتماعي بشكل مركز ومكثف، نظر لفت انتشار شائعات عبر مواقع التواصل اال: غزة ــ ضياء خليل
أجهزة أمن حركة "حماس" التي ال تزال تسيطر على قطاع غّزة. وبعد تتبع وتدقيق، استطاعت 
األجهزة األمنية الغّزية تعقب بعض مطلقيها إلى أن اكتشفت أّن األمر ليس مجرد شائعات، بل 

 مخطط كامل إلسقاط الحركة وتحريض المواطنين ضّدها.
المصلحة في نشر الشائعات توترًا أمنيًا محدودًا بين "حماس" وجماعات متشّددة واستغل أصحاب 

متعاطفة مع تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( في القطاع، لبث عشرات الشائعات التي تهدف 
 إلحداث بلبلة داخلية وقالقل وتزيد من حالة االحتقان الموجودة، وبشكل مدروس كما بدا.

ن وحركيون في "حماس" لـ"العربي الجديد"، إّن أجهزة أمن الحركة وغزة ويقول مسؤولون أمنيو 
استطاعت إحباط مخطط إسرائيلي يستهدف بث الفوضى في القطاع عبر بث شائعات تحرض 

 المواطنين على الحركة وعلى الخروج ضدها، إلى جانب زيادة الضغط اإلعالمي عليها.
جهاز "الشاباك" اإلسرائيلي عبر أدوات بعضها وفي التفاصيل، فإّن المخطط الذي كان يديره 

فلسطيني من غزة، واألكثر منهم من الداخل الفلسطيني المحتل، كان يستهدف تشكيل حالة رأي عام 
غاضب، وتحريض المواطنين الغزيين ضّد الحركة، إلى جانب تحميلها مسؤولية األزمات التي 

 يعيشها القطاع وسكانه منذ سنوات.
بحسب مصادر "العربي الجديد"، إلى أسماء صفحات وأشخاص حقيقيين يقومون  وتوصلت "حماس"،

بصياغة شائعات مركزة ومكثفة ومدروسة، وبثها عبر موقع "فيسبوك" على وجه الخصوص، بعدما 
 توصل جهاز "الشاباك" إلى أّن أكثر من ثلثي شباب غّزة يستخدمون هذا الموقع وليس "تويتر".
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حملة الجديدة، حدوث خلل في قبضة "حماس" األمنية على القطاع في واستغل القائمون على ال
األشهر الماضية والتي جاءت انعكاسًا ألزمتها المالية. وأغرى هذا الخلل والتراجع "الشاباك" الستخدام 

 الشائعة في حربه على الحركة، والتي كادت تودي في مضاعفات لوال التنبه لها.
يد"، أّن "حماس" قد "نجحت في اعتقال عدد من المتورطين في وتذكر المصادر لـ"العربي الجد

التخطيط للفوضى في غزة عبر شبكات التواصل االجتماعي، لكنها تكافح للقضاء تمامًا على 
 المحاولة اإلسرائيلية الجديدة".

مته بدوره، يقول الخبير األمني إسالم شهوان لـ"العربي الجديد"، إّن بث الشائعة أسلوب قديم، استخد
في القطاع، وأّثر بشكل ما في إحداث حالة من البلبلة  0229االستخبارات اإلسرائيلية في العام 

 وعدم االستقرار، وكان عماد العمل شائعات مركزة ومكثفة ومدروسة.
ويكشف شهوان، أنه مع ما شهده الميدان في الساحة األمنية في غزة من توتر في الفترة األخيرة، 

زامن ومدروس ومخطط له عبر إنشاء مواقع وصفحات مكثفة لبث الشائعات في كان هناك عمل مت
 غزة، كان يدير بعضها فلسطينيون من الداخل المحتل نجح االحتالل في تجنيدهم.

عكفت على تجنيد عدد من العمالء المرتبطين فيها من  اإلسرائيليةويلفت إلى أّن االستخبارات 
ربية في الداخل المحتل من فتيات وشبان، وقد تم تجنيدهم للحديث الداخل، وهؤالء ينتمون للبيئة الع

 المباشر مع الفلسطينيين في غزة، وهدفهم اإلشاعة والمعلومات واإلسقاط.
ويشير شهوان إلى أّن األجهزة األمنية بغزة رصدت هذه الظاهرة وكشفت أسماء حقيقية ألصحابها من 

خيرة، قيام بعض الشبان والفتيات من الداخل بالحديث فلسطينيي الداخل، بعدما لوحظ في اآلونة األ
عن شباب غزة وواقع غزة والدخول في دردشات الهدف منها الحصول على معلومات في السياق 

 االجتماعي العام.
تغذي حالة االحتقان بين أمن غزة والمتشّددين في القطاع،  اإلسرائيليةويقول شهوان إّن االستخبارات 

شائعات تم بثها أخيرًا، وكان لها صدى كبير في وسائل التواصل االجتماعي ولم  متحدثًا عن ثالث
يكن لها أي صدقية على أرض الواقع، وهي تحذير باالبتعاد عن المواقع األمنية والحديث عن 

 إطالق نار على الشرطة في وسط القطاع، واختطاف ضابط أمني كبير من قبل متشددين.
8/5/5105، العربي الجديد، لندن  
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عالميتحيي ذكرى النكبة ببرنامج سياسي  لبنان: حماس .00  وا 
برنامج الذكرى السابعة والستون  إحياءبدأت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في لبنان بيروت: 

. ويحمل البرنامج عنوان 5948)مايو( عام  أيار 55للنكبة، وهي ذكرى احتالل فلسطين في 
 "المقاومة طريق العودة".

( 5|7مسؤول "حماس" اإلعالمي في لبنان رأفت المرة في بالغ صحفي له اليوم الخميس ) وذكر
سياسية ومهرجانات وندوات في  أنشطةأرسل نسخة منه لـ "قدس برس"، أن البرنامج يتضمن 

 وعدد من المدن اللبنانية. المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان..
الفلسطينية على المخيمات وتعليق  األعالمالف آتوزيع  تشمل إعالميةوترافق البرنامج حملة 

اليافطات. وتتزامن مع حملة على مواقع التواصل االجتماعي تشمل توزيع لوحات فنية وصور 
هم المدن وصور أل في فلسطين قبل النكبة .. اإلنسانيةفلسطينية تاريخية تعكس طبيعة الحياة 
 الفلسطينية مع نبذة تاريخية لكل مدينة.

7/5/5105برس، دس ق  
 
 وحدة استيطانية في "رامات شلومو"  900بناء تصادق على لجنة التنظيم والبناء "السالم اآلن":  .02

وحــدة  922األيــام: صــادقت لجنــة التنظــيم والبنــاء اإلســرائيلية فــي القــدس، أمــس، علــى بنــاء  -القــدس 
ة شـعفاط فـي القـدس الشـرقية المقامـة علـى أراضـي بلـد "رامـات شـلومو"استيطانية جديدة في مسـتوطنة 

وكانــت حركــة الســالم اآلن اإلســرائيلية أعلنــت أن لجنــة التنظــيم والبنــاء صــادقت علــى بنـــاء  المحتلــة.
 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة )رامات شلومو(. 922

بسـغات "وحـدة سـكنية فـي  77ورأت الحركة أن القرار بعد نشر مناقصات يـوم اإلثنـين الماضـي لبنـاء 
يشــير إلــى أن حكومــة نتنيــاهو الجديــدة تفــتح البــاب علــى مصــراعيه لتعزيــز " ،"النبــي يعقــوب"و "زئيــف

الخطــــط والبنــــاء فــــي القــــدس الشــــرقية، وتضــــع حــــدًا للتقييــــد النســــبي الــــذي جــــرى علــــى إعــــالن خطــــط 
 ."ومناقصات جديدة في القدس الشرقية منذ حزيران الماضي

، والتــي "جفعــات همــاتوس"تكــون المناقصــات فــي وأضــافت: نحــن نخشــى مــن أن الخطــوة المقبلــة قــد 
 يمكن أن تضر بشكل كبير من احتمال وجود حل الدولتين.

 8/5/5105، األيام، رام هللا  

 
 
 



 
 

 
 

 

           04ص                                     3570 العدد:    8/5/5105 الجمعة التاريخ:

 من قراهم اقتالع فلسطينيي النقبلـ"بينيت" بتطبيق مخطط "برافر" و نتنياهو يتعهد  .03
ين نتنيـاهو، لـزعيم تكتـل المسـتوطنين تعهـد رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـام: برهوم جرايسـي - الناصرة

مــن قــراهم  48نفتــالي بينيــت، بتســريع تطبيــق مخطــط "برافــر"، القــتالع عشــرات آالف مــن فلســطينيي 
 إسرائيليةوأراضيهم في صحراء النقب الجنوبية، إلقامة مستوطنات يهودية عليها، حسب وسائل إعالم 

ليكـود" الحـاكم وتحـالف أحـزاب المسـتوطنين أوضحت ان هذا التعهد يـنص عليـه اتفـاق ابرمـه حـزب "ال
 "البيت اليهودي" عشية تشكيل الحكومة.

، 0223مـن العـام  األولوكانت حكومة بنيامين نتنياهو السابقة قد صادقت بشكل أولـى فـي النصـف 
تعـديال لمشــاريع ســابقة، القــتالع عشـرات آالف فلســطينيي النقــب، وأطلقــت عليـه اســم "برافــر"، وجعلتــه 

قريــة  42قريــة فلســطينية مــن أصــل قرابــة  32ســة ممــا ســبق، ويقضــي بتــدمير مــا يزيــد علــى أكثــر شرا
فلسطيني،  ألف 42ترفض المؤسسة الحاكمة االعتراف بوجودها على األرض، وتهجير ما يزيد على 

ألفا يعيشون في كل تلك القرى، وتجميعهم في بلدات محاصرة. ومن ثم اسـتكمال  92قرابة  أصلمن 
 ألف دونم للمواطنين العرب. 822زيد على مصادرة ما ي

ألـف دونـم  522واندلع خالف داخل حكومة نتنياهو، إذ إن الجنـاح األكثـر تشـدد اعتـرض علـى إبقـاء 
بملكيــة الفلســطينيين، وقــاد الخــالف إلــى تجميــد المشــروع، الــذي واجــه نضــاال فلســطينيا ميــدانيا مكثفــا، 

فإن نتنيـاهو وعـد بتطبيـق هـذا المشـروع، مـع بـدء  وحسب ما نشر أمس، تخللته إضرابات ومواجهات.
 عمل الحكومة الجديدة.

 8/5/5105، الغد، عّمان
 
  هي حكومة فشل قوميهرتسوغ: سوف أبقى بالمعارضة وأقودها ولن أنضم إلى حكومة نتنياهو..  .04

المعارض يتسحاق  "المعسكر الصهيوني"رئيس  أن ،7/5/5105، الشرق األوسط، لندنذكرت 
وكتب على صفحته في  ة برئاسة بنيامين نتنياهو،اإلسرائيلية الجديد هاجم تركيبة الحكومةهرتسوغ، 

 ، أن هذه الحكومة تفتقر إلى المسؤولية والحكم واالستقرار، وهي حكومة فشل قومي."فيسبوك"
وأضـــاف أنـــه تـــم رفـــع القنـــاع القيـــادي عـــن وجـــه رئـــيس الحكومـــة ليكشـــف عـــن الغطرســـة فـــي المهزلـــة 

كومة الوهن واالبتزاز والمتاعـب فـي تـاريخ إسـرائيل. وأضـاف هرتسـوغ أن مـنح جـائزة، فـي المحرجة لح
صورة وزارة القضاء، لحزب البيت اليهودي، الذي مس وهدد سلطة القانون في الكنيسـت السـابقة، هـو 
مثال واضح على اسـتهتار نتنيـاهو بمصـلحة مـواطني إسـرائيل، وتأكيـد علـى تقـديم مصـالحه السياسـية 

ووعد هرتسوغ ببنـاء معارضـة تشـكل سـورا حصـينا وتقـود  سلطة القانون والديمقراطية اإلسرائيلية.على 
 إلى بديل حكومي يعيد األمل ويقود بمسؤولية ووعي.
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وفي المقابل، قالت مصادر في المعسكر الصهيوني إنها تتوقع إجراء مفاوضات مثمـرة بـين المعسـكر 
لم يقل بشكل قـاطع إنـه ال يريـد الوحـدة، وأعـرب الـبعض عـن الصهيوني والليكود، وذلك ألن هيرتسوغ 

 خشيته من أن يتمكن نتنياهو من إحداث شرخ في المعارضة وتوسيع حكومته.
هرتسوغ أكد، أمس، أنه لن ينضم للحكومة  ، أنأ.ف.بعن ، 8/5/5105، األيام، رام هللاوأضافت 

 ز ائتالفه الهش.اإلسرائيلية الجديدة بزعامة نتنياهو الذي يسعى إلى تعزي
نحـن لـن نلعـب دور عجـل االحتيـاط، ولـن نقـوم "وكتب هرتسوغ علـى صـفحته علـى موقـع )فيسـبوك(: 

 ."بإنقاذ بنيامين نتنياهو من الحفرة التي حفرها لنفسه
ن كـان يعتقـد أن بإمكانـه التلـويح "وأضاف:  ال أرغب في أن أكون خشبة خـالص لبنيـامين نتنيـاهو، وا 

 ."ية أو غيرها أمامي، فإنه يرتكب خطًأ فادحاً بتلك الحقيبة الوزار 
حكومـــة نتنيـــاهو الرابعـــة ال يمكنهـــا مواجهـــة التحـــديات الكبيـــرة التـــي تنتظرنـــا، ولـــن "ورأى هرتســـوغ أن 

 ."يتمكن من االلتزام بأي من وعوده، ما عدا إرسال األموال إلى قطاع معين أو جماعة ضغط
لمعارضــة علــى الــرغم مــن اإلشــاعات حــول اتصــاالت وأكــد هرتســوغ عــدة مــرات أنــه يرغــب فــي قيــادة ا

 سرية بين حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وحزب العمل.
ــًدا ضــم ، أن رامــي حيــدر، عــن 7/5/5105، 48عــرب وأوردت  ــم ينــو أب هرتســوغ قــال إن نتنيــاهو ل

ومــة المعســكر الصــهيوني للحكومــة، بــل أراد حكومــة يمــين ضــيقة ،خــالل االنتخابــات، قــال رئــيس الحك
إنــه لــن يجلــس معنــا فــي حكومــة واحــدة وادعــى بأننــا حــزب يســاري متطــرف، وأعلــن عــن نيتــه تشــكيل 
ـــا  ـــل ســـأقود أن ـــه غيـــر مؤهـــل للعمـــل مـــع حكومـــة ضـــيقة، وبالمقاب حكومـــة يمـــين ضـــيقة، وشـــكلها. لكن

 المعارضة بشكل قوي وفعال،.
ة، قــال هرتســوغ إنــه ورغــم أن تصــرفات هرتســوغ والمعســكر الصــهيوني قــد تــؤدي إلــى انتخابــات جديــد

يتصــرف مــن منطلــق مســؤولية وطنيــة بحتــه، علــى عكــس نتنيــاهو الــذي تحركــه مصــالحه الشخصــية 
 ورغبته في البقاء رئيًسا للحكومة.

 
 القرا لـ"نتنياهو": إذا لم أعين وزيرًا سوف أنسحب من االئتالف وأصوت ضد الحكومة   .05

ء اإلســرائيلي، بنيــامين نتنيــاهو، بنجاحــه فــي قبــل أن يحتفــل رئــيس الــوزرا: الشــرق األوســط -تــل أبيــب 
تشكيل ائتالف حكومي يضمن بقاءه في رأس سدة الحكم، هدد عضو الكنيست عن حزبه، أيوب قـرا، 
سـقاطها فـي أول جلسـة، إذا لـم يعـين وزيـرا فيهـا.  باالنسحاب من االئتالف والتصويت ضد الحكومة وا 

ن أن نتنياهو سيعرف كيف يرضيه، فإن هذه الحادثة ومع أن تهديده لم يؤخذ بجدية، ويؤكدون المقربو 
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كافية للداللـة علـى أن الحكومـة الجديـدة سـتكون علـى كـف عفريـت، يسـتطيع نائـب مـن نـواب ائتالفهـا 
 إسقاطها.

 7/5/5105، الشرق األوسط، لندن
 

 "ائيلإسر "العرب في و  القضية الفلسطينية على اً : االئتالف الحكومي الجديد يشكل خطر العربالنواب  .06
اعتبر نـواب عـرب فـي الكنيسـت )البرلمـان اإلسـرائيلي( أمـس أن االئـتالف : أ ف ب -القدس المحتلة 

حكومـــة يمينيـــة عنصـــرية "الحكـــومي الـــذي أعلنـــه رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو، ســـيكون 
 تشكل خطرًا على القضية الفلسطينية والعرب في إسرائيل. "متطرفة

أن االتفــاق مــع البيــت اليهــودي وتبنــي الحكومــة "ة اإلســالمية النائــب مســعود غنــايم ورأى رئــيس القائمــ
شـــروط رئيســـه نفتـــالي بينيـــت ســـيجعل أجنـــدتها يمينيـــة متطرفـــة، ال تـــذكر فيهـــا المفاوضـــات أو عمليـــة 

وجـود إيليـت ". وتـابع أن "السالم، وتحمل أجندة عنصرية متطرفة باتجاه الجماهير العربيـة فـي الـداخل
من البيت اليهودي كوزيرة العدل، وأيضًا إعـادة مخطـط برافـر للبحـث، يجعـل مـن هـذه الحكومـة شاكيد 

. "خطيرة على العرب في الداخل وعلى المنطقة والفلسطينيين، وال تحمل أي شيء للسـالم وال للمسـاواة
قــد تكــون هــذه الحكومــة "أن  ،واعتبــرت النائــب عايــدة تومــا مــن الجبهــة الديموقراطيــة للســالم والمســاواة

بالتأكيـد سـتكون حكومـة ". وقالـت: "بداية مرحلة من أخطر المراحـل التـي تمـر بهـا القضـية الفلسـطينية
رافضة للسالم ومستمرة باالستيطان، خصوصًا أن ملـف االسـتيطان أوكـل إلـى حـزب البيـت اليهـودي، 

 ."حزب االستيطان والمستوطنين، كما استلم البيت اليهودي ملف مخطط برافر
 8/5/5105، ة، لندنالحيا

 
 وزيرة القضاء اإلسرائيلية تكشف عنصرية حكومة نتنياهو .07

تواصــلت أمــس االتصــاالت بــين حــزب "الليكــود" الحــاكم، وتحــالف أحــزاب : برهــوم جرايســي - الناصــرة
المســـتوطنين "البيـــت اليهـــودي"، الســـتكمال اتفـــاق االئـــتالف الحكـــومي الجديـــد، الـــذي أعلـــن عنـــه قبيـــل 

بعاء الخمـيس. وانشـغلت األوسـاط السياسـية بتعيـين العنصـرية الشرسـة أييليـت شـكيد منتصف ليلة األر 
من كتلة المستوطنين "البيت اليهودي"، وزيرة للقضاء، وهو منصب حساس، وهي من أبرز المبـادرين 

 ألخطر القوانين العنصرية في الكنيست.
لبية األسماء المرشـحة لتـولي حقائـب وعلى الرغم من أن نتنياهو لم ينجر بعد قائمة وزرائه، إال أن غا

وزارية من حزب الليكود، هم مـن التيـار األشـد تطرفـا. أمـا أييليـت شـكيد فهـي سـتكون األبـرز مـن بـين 
أشرس الـوزراء عنصـرية. وكانـت شـكيد فـي الـدورة البرلمانيـة المنتهيـة، فـي مقدمـة النـواب الـذين بـادروا 
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نون المسمى "إسـرائيل الدولـة القوميـة للشـعب اليهـودي" أخطر القوانين عنصرية، وفي مقدمتها القا إلى
 48فـــي العـــالم، والـــنص الـــذي طرحتـــه كـــان األشـــد عنصـــرية ضـــد الفلســـطينيين عامـــة، وفلســــطينيي 

فـــرض مـــا يســـمى  إلـــىخاصـــة.  ومـــن بـــين القـــوانين األخـــرى التـــي بـــادرت لهـــا، عشـــر قـــوانين تـــدعو 
الفلسطينية المحتلة. وتحويل قانون االستفتاء العام بـ"السيادة اإلسرائيلية" على كافة مستوطنات الضفة 

لغـاؤه، وهـو القـانون الـذي يفـرض اسـتفتاء عامـة فـي حـال االنسـحاب مـن إقـانون "أسـاس" يصـعب  إلى
 منطقتي القدس ومرتفعات الجوالن السورية المحتلة.

 8/5/5105، الغد، عّمان
 
 يهودية متطرفة يتلقى رسائل تهديد بالقتل من قبل جهات أيمن عودةنائب ال .08

، إن رئيس 5948قالت مصادر برلمانية عربية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام : الناصرة
لى  "القائمة العربية المشتركة" النائب أيمن عودة، تلّقى رسائل تهديد بالقتل وصلت إلى مكتبه وا 

ودية متطرفة بأسماء صفحته اإللكترونية على إحدى مواقع التواصل االجتماعي، من قبل جهات يه
 وعناوين مستعارة.

(، إنه قام بتقديم شكوى بهذا 5|7وقال مكتب النائب عودة في بيان صدر عنه اليوم الخميس )
الخصوص بعد تحويل الرسائل الورقية إلى ضابط "الكنيست"، حيث ُطلب منهم عدم لمس الرسائل 

مكتب النائب عودة  إلىسائل وصلت إلى أن هذه الر  وأشار تمهيدًا لفحصها ورفع البصمات عنها.
في "الكنيست"، بمواعيد مختلفة كما يبدو، بعضها بعد لقائه مع القائد األسير مروان البرغوثي، 

ذكورة، على تهديد مباشر بالقتل إذا المواحتوت الرسائل  وبعضها بعد خطابه األول في البرلمان.
ا اتسع نطاق التهديدات لتشمل عائلته وحياة استمر النائب عودة بطرح برنامج مواقفه السياسية، كم

وعّقب عودة على تلك التهديدات، بالقول "إن التطرف العنصري قد يقود اإلنسان إلى أبشع  أفرادها.
الجرائم، ويجب علينا أن نعي خطورة هذه الجماعات التي تحرض ضد الجماهير العربية وقيادتها 

 طوال سنوات عديدة".
ذه التهديدات لن تثنينا ألننا واثقون من صدق وعدالة مبادئنا وطريقنا، وما "هذه األصوات وه وأضاف

 يقلق هذه البؤر المتطرفة اليوم هو نجاح القائمة المشتركة وخطابها الديمقراطي"، كما قال.
 7/5/5105قدس برس، 
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 توتر في "الليكود" بعد فقدانه لحقائب وزارية "حيوية""يديعوت أحرونوت":  .09
الــت مصــادر إعالميــة عبريــة، إن تــوترًا يســود فــي أوســاط حــزب "الليكــود" بعــد قــرار رئيســه ق: الناصــرة

بنيـامين نتنيــاهو توزيــع عـدد مــن الحقائــب الوزاريــة الهامـة لصــالح أحــزاب أخـرى شــاركت فــي االئــتالف 
 الحكومي الذي أعلن عن تشكيله الليلة الماضية.

(، أن أعضـاء 5|7لصـادر اليـوم الخمـيس )وأوضحت صحيفة يـديعوت أحرونـوت العبريـة فـي عـددها ا
في "الليكود" أبدوا غضبهم من نتنياهو بسبب "تنازله عن الوزارات الحيوية"، وتمسكه بحقيبة الخارجيـة 

وذكرت الصـحيفة، أن نتنيـاهو قـرر االحتفـاظ بحقيبـة  في أعقاب استقالة أفيغدور ليبرمان من منصبه.
 عمل" أو "المعسكر الصهيوني" في حال توسيع الحكومة.الخارجية، لكونه ال ينوي منحها لحزب "ال

وأشارت إلـى وجـود حالـة مـن "خيبـة األمـل" تنتـاب أعضـاء حـزب "الليكـود" الـذين بـاتوا يعتقـدون أنـه لـم 
ملـف التعلــيم مـن "الليكــود"  إخـراجيتبـق لهـم إال "فتــات" المناصـب الهامـة فــي إدارة الدولـة، خاصـة بعــد 

 ".ومنحه لحزب "البيت اليهودي
 7/5/5105قدس برس، 

 
 "البيت اليهودي": الحاخام "بن دهان" نائبًا لوزير الدفاع ومسؤواًل عن "اإلدارة المدنية" بالضفة  .21

ينـون مغـل، أن نائـب وزيـر الـدفاع  "البيت اليهـودي"وكاالت: أكد عضو الكنيست من حزب  -القدس 
ون بحكم منصبه أيضـًا كنائـب لـوزير أيلي بن دهان، والذي سيكالحاخام في الحكومة الجديدة سيكون 

المســــؤولة عــــن الضــــفة الغربيــــة فــــي الجــــيش  "اإلدارة المدنيــــة"الــــدفاع المســــؤول المباشــــر عمــــا يســــمى 
 اإلسرائيلي.

 8/5/5105، األيام، رام هللا  

 
 أبو عرار: حكومة نتنياهو الجديدة عازمة على سن "قانون برافر"النائب طلب  .20

قائمــة المشــتركة طلـب أبــو عــرار مــن عــزم حكومــة بنيــامين نتنيــاهو، حــذر النائــب عــن ال: بـالل ضــاهر
التي أعلن عن تشكيلها مساء اليوم األربعاء عازمـة علـى إعـادة دفـع ،قـانون برافـر، الـذي يقضـي بنهـب 

 مئات آالف الدونمات من أراضي عرب النقب.
تالف الحكـومي مـع كشـرط ضـمن اتفـاق االئـ ’برافـر’وقال أبو عرار في بيان إن ،وضع تطبيـق قـانون 

البيــت اليهــودي فــي الحكومــة الجديــدة، يعيــد خطــر ســن قــانون ،برافــر، ومــا يزيــد عــزم الحكومــة الحاليــة 
على سنه، عودة بيني بيغن مهندس ومؤيد تطبيق القانون المشؤوم ضمن أعضاء الكنيست في حـزب 

أوري أرئيــل العنصــري  الليكــود، وتــولي أييليــت شــاكيد مــن حــزب البيــت اليهــودي وزارة القضــاء، وتــولي
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وزارة الزراعــة التــي أســند لوزيرهـــا الســابق تطبيــق القـــانون المشــؤوم، ووجــود عضـــو كنيســت جديــد فـــي 
االســتيطانية، ووضـع تنفيــذ القـانون كشــرط، يــدل علـى عــزم هــذه  ’رغــابيم’البيـت اليهــودي مـن جمعيــة 

 الحكومة على سن القانون وتنفيذه،.
 إلــىالســتعداد لمواجهــة هــذا القــانون، مــن لجنــة المتابعــة العليــا، وأضــاف أبــو عــرار أن ،علــى الجميــع ا

لجنــة التوجيــه لعــرب النقــب، واللجــان المختلفــة، وبــالطبع القائمــة المشــتركة، وعلــى رأس الجميــع األهــل 
لـى  في النقب.  لن نخضع ولن نركع، فاألرض أرضنا ونحن أصحاب حق. فإلى ساحات النضـال، وا 

عــرار أنــه ،نحـــذر الحكومــة مــن مغبــة ســـن القــانون، ونطالــب بشـــطب  وأضــاف أبـــو العمــل الوحــدوي،.
 القانون، واالعتراف بالقرى غير المعترف بها، واالعتراف بملكية العرب على أراضيهم،.

 7/5/5105، 48عرب 
 
 2014مليار شيكل إنفاق جهازي "الشاباك والموساد" خالل عام  7.44"هآرتس":  .22

يونية جديدة عن زيادة في نفقات جهازي المخابرات كشفت معطيات مالية صه: خاص -المجد
 .%50الصهيونية "الشاباك" و"الموساد" خالل العام الماضي بنسبة 

 %50شهد زيادة في النفقات بنسبة  0254وأشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى أن العام الماضي 
 الل العام الحالي.خ األنفاق، فيما يتوقع أن يكون هناك زيادة في 0253عن العام الذي سبقه 

مليار شيكل بزيادة كبيرة عن  7.44قرابة  0254جهازي الشاباك والموساد خالل العام  إنفاقويبلغ 
 مليار شيكل 0.00الذي أنفق فيه  0253العام الذي سبقها 

وبحسب الصحيفة فقد جاءت الزيادة في اإلنفاق لدى أجهزة المخابرات الصهيونية نتيجة زيادة 
 تخبارية واألمنية خالل العام الماضي.النشاطات االس

" التي خطف خاللها األخوةوشهد العام الماضي نشاطًا ملحوظًا بعد المشاركة في عمليتي "عودة 
 يوم. 55ثالثة مستوطنين في مدينة الخليل تبعها الحرب على غزة التي استمرت ل

جزء من ميزانية الجيش ولفتت الصحيفة إلى أن ميزانية جهازي المخابرات الصهيونيين تعتبر 
 الصهيوني على الرغم من استقاللهما عنه بشكل كامل وارتباطهما بمكتب رئيس الحكومة.

 7/5/5105األمني، المجد 
 
 اإلقليمّية  "إسرائيل"دراسة إسرائيلّية: إحياء المبادرة العربّية بنسختها الُمحّدثة سُتحّسن مكانة  .23

رائيلّية جديــدة، صــادرة عــن مركــز أبحــاث األمــن القــومّي، قالــت دراســة إســ زهيــر أنــدراوس: –الناصــرة 
 إيجابيـاالتابع لجامعـة تـل أبيـب، إّن مبـادرة عربّيـة متفّـق عليهـا مـن شـأنها أنز تحمـل مغـزى اسـتراتيجًيا 
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فـــي حـــال دفعـــت الـــدول العربيـــة البراغماتيـــة بقيـــادة مصـــر والعربيـــة الســـعودية واألردن لجعـــل القضـــية 
ًرا عليه في المنظومة اإلقليمّية الجديدة المتبلورة، بمعنى أنز تأخذ علـى عاتقهـا الفلسطينية مكوًنا مسيط

 مسؤولية منع انحراف أو ترك الفلسطينيين للنظام الوليد، على حّد تعبيرها.
ورأت الدراســة أّن المعضــلة الجوهريــة الماثلــة علــى جــدول األعمــال، وبالتأكيــد مــن ناحيــة إســرائيل، مــا 

مــي المتغيــر، حتــى فيمــا لــو توصــلت األطــراف إلــى اتفاقيــات وترتيبــات، فمــن غيــر زالــت الواقــع اإلقلي
الواضح بتاًتا إلى أّي حد تسـتطيع الحكومـات العربيـة فـي وضـعها الحـالي أنز تكـون قـادرة علـى الوفـاء 
بها، فالكثير من تلك الحكومات باتت ضعيفة في السـنوات األخيـرة وأخـرى قـد تضـعف فـي المسـتقبل، 

عليهــا أنز تقــوم بــدورها فــي االتفــاق مــع إســرائيل فــي حــال تحققــه علــى أســاس المبــادرة بحيــث يصــعب 
ـر مـن قبـل الـبعض بأّنـه الوقـت  العربية، ُمشيرًة إلى أّنهى فـي حـين أّن ضـعف العـالم العربـي اليـوم ُيفسق

مـن  لتحسين مكانة إسرائيل اإلقليمية من خـالل دفـع التعـاون مـع عـدد استراتيجيةاألنسب، وأّن فرصة 
الــدول العربيــة التــي تتقاســم معهــا المخــاوف والمصــالح المتشــابهة تجــاه إيــران والمحــور الشــيعي الــذي 
تقوده، وكذلك تجاه القوى السياسية غير الحكومية التي تصنف مـع اإلسـالم الراديكـالّي، ولكـن  مقابـل 

اإلقليمــي مغــزاه أّن هــؤالء هنــاك آخــرون يظّنــون إّن ضــعف الــدول العربيــة فــي أوج قــوة انحــالل النظــام 
لــيس هــذا هــو وقــت محاولــة الــدفع باتجــاه االتفــاق معهــا حــول ترتيبــات طويلــة المــدى، ألّنهــا قــد تجــد 

 صعوبة في تطبيق االتفاقات مع إسرائيل في حال أنجزت.
إضـــافة إلـــى ذلـــك، أوضـــحت الدراســـة، فـــي هـــذه المرحلـــة لـــيس مـــن الواضـــح أبـــًدا إلـــى أّي حـــٍد ســـتؤثر 

ة علــى مســتوى الليونــة التــي ســيكون العــالم العربــي مســتعد إلظهارهــا بشــأن المبــادرة. التقلبــات اإلقليميــ
ــه مــا زالــت المصــلحة التــي مــن شــأنها أنز تفــرض ســعًيا إســرائيلًيا للتوصــل إلــى  ورأت الدراســة أيًضــا أّن
صــيغة منســقة ومتفــق عليهــا بالنســبة للمبــادرة العربيــة باقيــة علــى حالهــا، هــذه الصــيغة قــد تتحــول إلــى 

نطق منتظم لمنظومة إقليمية أكثر استقراًرا تتضمن ترتيًبا متفًقا عليه أيًضـا للقضـية الفلسـطينية. كمـا م
فـي الشـرق األوسـط سُتّسـهل  الواقـع المتغيـرلفتت إلى أّن اسـتعداد العـرب لمناقشـة المبـادرة بحـث تـوائم 

مهيـــد التأييـــد الـــدولي علـــى إســـرائيل أيًضـــا اتخـــاذ خطـــوات بنـــاء ثقـــة مهمـــة تجـــاه الوضـــع الفلســـطيني وت
األساســي فــي االتفــاق اإلســرائيلّي الفلســطيني صــوب ترتيــب إقليمــّي إســرائيلّي عربــّي علــى أســاس فهــم 
متعدد األطـراف. وشـّدّدت الدراسـة علـى أّن صـيغة متعـددة األطـراف أساسـها المبـادرة العربّيـة بنسـختها 

اإلســرائيلية الفلســطينية الثنائيــة التــي المحدثــة والمتوافــق عليهــا ســتكون أفضــل مــن التركيــز فــي القنــاة 
 ُيخّيل لنا أّنها في الظروف الحالية مخيبة لآلمال، كما قالت الدراسة. 

ورأت الدراســة أيًضــا أّنــه علــى خلفيــة الجمــود فــي العمليــة السياســية مــع الفلســطينيين وارتفــاع منســوب 
ليين والتصــعيد فــي الصــراعات التــي المخــاطر األمنيــة علــى إســرائيل إثــر تزايــد قــوة اإلســالميين الراديكــا



 
 

 
 

 

           50ص                                     3570 العدد:    8/5/5105 الجمعة التاريخ:

ــــة كأســــاس  ــــة مــــع مبــــادرة الســــالم العربي ــــة للتعامــــل بإيجابي يشــــاركون فيهــــا، تتعــــالى األصــــوات الداعي
للمفاوضات بين إسرائيل وجاراتها في الشارع اإلسـرائيلي، العربيـة السـعودية ودول الخلـيج مـن جانبهـا، 

هــات مــن المجتمــع الــدولي، ُيطــالبون بإحيــاء وعلــى األّقــل علــى مســتوى التصــريحات، باإلضــافة إلــى ج
 المبادرة وعرضها على إسرائيل كأساس مناسب لحل الصراع اإلسرائيلّي الفلسطينّي.

ولفتت إلى أّنه بعد الحرب ضّد غّزة الصيف الماضي ألمح السعوديون بأّن المبادرة ما زالـت مطروحـة 
ات عليها بما يتوافق مع الواقع اإلقليمّي المتغيـر، على الطاولة بالنسبة لهم، وأّنه باإلمكان إجراء تغيير 

بما في ذلك إدماج مبدأ تبادل األراضي فيها، ُمشيرًة إلى أّن إسرائيل ُتجري حالًيا اتصـاالت وتعاونـات 
مع عدٍد من الدول العربية المهمة ليس لها معها اتفاقات سالم، ولكن حتى اآلن تتمتع هذه الدول من 

إسرائيل دون مطالبتهم بـدفع ثمـن تلـك المزايـا، فـي الـرأي العـام العربـي المعـارض مزايا االتصاالت مع 
إلقامة عالقات مع إسرائيل نهائًيا، سيما ما لم يطرأ تقدم في العمليـة السـلمية مـع الفلسـطينيين، ولـذلك 
ــــي المفاوضــــات مــــع  ــــي ف ــــدم حقيق ــــة دون تق ــــى عالقــــات علني ــــات إل ــــل هــــذه العالق ــــة تحوي ــــإّن محاول ف

يين من شـأنه أنز يضـر بهـم، وأكثـر مـن هـذا، أوضـحت الدراسـة، يمكننـا القـول إّنـه وفـي حـال الفلسطين
 عجّلت المفاوضات مع الفلسطينيين فإّن تلك الدول تفضل مواكبة العملية من بعيد، حسبما ذكرت.

وخُلصت الدراسة إلى القول إّنه من أجل ذلك، فإّنه من الصواب أنز تصرح إسرائيل عن وجهـة نظرهـا 
في المبادرة العربية كأساس للمفاوضات التي تناقش بلورة مبادئ متفق عليها التفاق إقليمي يستند إلى 
نظــام أمنــي إقليمــي، إذ أّن القضــية الفلســطينية هــي لبنــة أوز جــزء مــن العقــدة اإلقليميــة الكبيــرة وليســت 

سرائيل بحاجـة إلـى دفـع رغبتهـا لجعـل المبـادرة العربيـة المت فـق عليهـا بعـد مفاوضـات قضية معزولة، وا 
جـراء تعــديالت )مثـل التطــرق إلـى هضــبة الجـوالن مــن خـالل وضــع سـورّية المتفككــة(  بـين األطــراف وا 
إلى نوٍع مـن المنطـق التنظيمـّي الجديـد يلـزم مـن بـين أمـور أخـرى العـالم العربـي بتبّنـي مسـؤولية كبـرى 

 رائيلّية.تجاه القضية الفلسطينّية، على حّد تعبير ُمعّدي الدراسة اإلس

 7/5/5105ن، رأي اليوم، لند
 
 ع غزة"لوموند": الجيش اإلسرائيلي كان منحطًا أخالقيًا في عدوانه األخير على قطا .24

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن سلوك جيش االحتالل اإلسرائيلي كان : الرأي –القدس المحتلة 
 ماضي.منحطًا أخالقيًا خالل عدوانه األخير على القطاع الصيف ال

قطاع غزة جرائم عديدة، ذكرت منها قصة رجل طاعن في وقالت الصحيفة، في تقرير لها اليوم: "إن 
في السن، كان يسير غير بعيد من نقطة تمركز لجيش االحتالل، ودون أي دافع، ودون إصدار أي 

ض غير قادر تحذير؛ قرر أحد الجنود استهدافه، فألحق به إصابة بليغة بقدمه، تركته ملقى على األر 
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على الحركة، فتساءل الجنود: "هل ما زال حيا؟ هل مات؟"، وفجأة قرر أحدهم إنهاء الجدال عبر 
وعدت أن تلك الحادثة، التي رواها عدة جنود كانوا شهود عيان عليها،  توجيه رصاصة أخرى قتلته.

 ك العدوان.تندرج ضمن الفضيحة األكثر خطورة التي تعصف بالجيش اإلسرائيلي منذ نهاية ذل
وأشارت إلى أن جمعية غير حكومية تدعى "كسر الصمت" تضم عدة جنود سابقين ضمن صفوف 

أيار/ مايو مجموعة من الشهادات، التي أدلى بها حوالي  4الجيش اإلسرائيلي، نشرت يوم االثنين 
 مجنًدا إسرائيلًيا شاركوا في العدوان دون أن تكشف هوياتهم. 02

بع الشهود المستجوبين كانوا من الجنود، وهم يمثلون مختلف فروع جيش ونوهت إلى أن حوالي ر 
 وبعضهم يحملون السالح، والبعض اآلخر يشغل مناصب قيادية في الجيش. االحتالل،

واعتبرت أن هذه الصورة التي كشفها هذا التحقيق تدحض كذبة انضباط جيش االحتالل اإلسرائيلي، 
ل تحذير المدنيين قبل شن أي هجوم في أماكن تواجدهم، وتقيده بمعايير أخالقية مشددة، مث

 وا عطائهم فرصة للهرب إلى مكان آمن.
وذكرت أن روايات الشهود تكشف حقائق مفزعة، إذ إنه تحت ذريعة خفض نسبة الخطر المحيط 
بجندي االحتالل؛ يتم إطالق أيادي الجنود إلطالق النار على أي هدف، دون الحاجة لتبريرات، 

تغاضي عن قواعد االشتباك المتمثلة في التفريق بين المسلحين والمدنيين، واستعمال القوة ويتم ال
 بطريقة تتناسب مع حجم الهدف.

ونقلت عن أحد جنود المشاة قوله، "لقد تلقى الجنود أوامر واضحة من قادتهم بإطالق النار على أي 
جد في تلك المنطقة هو هدف شخص يظهر في مناطق القتال، ما يعني ببساطة أن كل إنسان يو 

وتساءلت الصحيفة حول إمكانية مراقبة الجيش، حيث إن القضاء العسكري اإلسرائيلي فتح  مشروع".
تحقيًقا جنائًيا، منها تحقيقان لالشتباه بارتكاب عملية نهب، ثم تم غلق ملفيهما لعدم حضور  53

اث األليمة التي شهدتها فترة العدوان وأضافت "أما القضايا األخرى فتتعلق ببعض األحد المتضررين.
 ".0254تموز/ يوليو  50مثل استشهاد األطفال األربعة على شاطئ غزة في 

 7/5/5105، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 الصراع بدء منذ سورية في فلسطينية امرأة 382 استشهاد العمل": "مجموعة .25
 ضحية 380 أن الخميس، يوم سورية، ينييفلسط أجل من العمل لمجموعة إحصائية أفادت دمشق:

 .سورية في الدائرة األحداث بداية منذ سقطن الفلسطينيات النساء من
 سقطوا الذين الضحايا إجمالي من % 54 حوالي يعادل ما يشكل العدد فإن اإلحصائية، وبحسب
 .0255 أيار – مايو/ 0 يوم ولغاية 0255 مارس - آذار بين الممتدة الصراع امتداد فترة خالل
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 بسبب( 599)و السورية، السجون في التعذيب تحت قضت الجئة( 34) أن اإلحصائية وتبين
 إمرأة( 05) قضت بينما اليرموك، مخيم في الطبية الرعاية ونقص الحصار نتيجة( 59)و القصف،

 ناري، بطلق ضحية( 55) قضت فيما التفجيرات، إثر( 59)و قناص، برصاص استهدافهم جراء
 .أخرى ألسباب( 53)و ميدانيًا، الجئات( 5) أُعدمت حين في غرقًا،( 53)و

 بعض أن اإلحصائية مبينةً  فلسطينية، الجئة( 34) إلى األحداث بداية منذ المعتقالت عدد وبلغ
 من أعداد أن إلى الدالئل تشير فيما ناشطات، أو جامعيات طالبات عن عبارة هن المعتقالت
 ألسباب عليها التكتم يتم ولكن العدد، هذا من أكبر النساء من راعالص طرفي لدى لالعتقال تعرضن
 .الحاالت بتلك تتعلق خاصة

 7/5/5105القدس، القدس، 
 
 األقصى المسجد يقتحمون باحات نون يهودمستوط .26

(، باحات 5|7اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليهود، صباح اليوم الخميس ): القدس المحتلة
 من جهة "باب المغاربة". المسجد األقصى المبارك

مستوطنًا أثناء اقتحامهم لتأمين  58ورافقت قوات كبيرة من شرطة االحتالل ووحداتها الخاصة، 
 الحماية لهم والتصدي لجموع المرابطين والمصلين الفلسطينيين الذي حاولوا إحباط هذه االقتحامات.

داء على طفل صغير في باحات وفي السياق ذاته، تصّدى حراس األقصى لمحاولة مستوطن االعت
 المسجد، ما أدى إلى استفزاز المصلين وازدياد حالة االحتقان والتوتر في المكان.

 7/5/5105قدس برس، 
 
 بيرزيت طلبة جامعة ضد السلطة حملة تستهجن حقوقية منظمة 13غزة:  .27

 الوقائي ألمنا جهاز قبل من واالحتجاز االستدعاء أعمال بشدة حقوقية، منظمة 53 غزة: استهجنت
 .الطالبي النشاط خلفية على بيرزيت جامعة في اإلسالمية الكتلة طلبة بحق
 تلقى الخميس لها بيانٍ  في الفلسطينية اإلنسان حقوق منظمات مجلس في الممثلة المنظمات وقالت

 عتقالوا  استدعاء على أقدمت الفلسطينية األمنية األجهزة إن منه، نسخةً " لإلعالم الفلسطيني المركز"
 الوفاء كتلة) اإلسالمية للكتلة ينتمون هللا، رام مدينة شمال بيرزيت، جامعة من طالباً  02 يقارب ما

 .الكتلة لذات ينتمون الجامعة في سابقون طلبة بينهم ومن ،(اإلسالمية
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 جاءت االعتقاالت هذه أن إلى الفلسطينية الحقوقية المؤسسات أبرز تضم التي المنظمات وأشارت
 الماضي،( إبريل) نيسان 00 بتاريخ جرت والتي الطلبة مجلس مؤتمر انتخابات في الكتلة وزف بعد

 (. عرفات ياسر الشهيد كتلة) الطالبية الشبيبة حركة خسارة مقابل
 الجامعة، في اإلسالمية الكتلة نشاطات حول للتحقيق خضعوا المحتجزين أن المنظمات وأكدت
 .فيها الطالبية الشبيبة حركة فشل وأسباب االنتخابية، العملية ييموتق االنتخابات، في فوزها وأسباب
 التعذيب إطار في تندرج قد وأفعال المعاملة لسوء األقل على طالبين تعرض وثقت أنها إلى ولفتت
 بصورة الرجلين وفتح لألعلى األيدي رفع مع وقوفاً  الشبح شملت معهم، والتحقيق احتجازهم خالل

 رقبة على الذراع بلف خنق ومحاوالت األرجل، على المبرح والضرب ة،طويل لساعات منفرجة
 .عليها والضغط المحتجز

 7/5/5105لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 
 ألغام" جنوب الخليل حقلاالحتالل يزرع " .28

أقدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلية، على زراعة حقل ألغام وتسييجه بالقرب من بلدة يطا : الخليل
وأفاد منسق "اللجان الشعبية لمقاومة الجدار  يل جنوب الضفة الغربية المحتلة.قضاء الخل

واالستيطان" في يطا، راتب الجبور، بأن قوات االحتالل قامت بوضع حقل ألغام وتسييجه شرق يطا 
 في منطقة قريبة من بئر أبو شبان الذي تم ترميمه من قبل إحدى المؤسسات الدولية.

من أراضي يطا قد تم عزلها  أربعة دونماتقدس برس"، أن أكثر من حديث لوكالة "وأوضح ب
حاطتها بسياج حديدي، ونصب الفتات تحذر من االقتراب من المكان الذي تم  عنه كحقل  اإلعالنوا 

ذلك يشكل خطرًا كبيرًا على حياة القاطنين في المنطقة وخاصة األطفال ورعاة  أنلأللغام، معتبرًا 
 الماشية.

 7/5/5105قدس برس، 
 

 بالخليل ءاندالع اشتباكات خالل تدمير االحتالل شبكة كهربا .29
( بتدمير جزء من شبكة كهرباء قرية الرماضين 5|7شرعت آليات إسرائيلية يوم الخميس ): الخليل

 قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية، حيث اندلعت اشتباكات بين سكان القرية وجنود االحتالل.
لرماضين احمد الزغارنة لوكالة "قدس برس" بان جرافات االحتالل دمرت رئيس مجلس قروي ا وأفاد

شبكة الكهرباء في منطقة "ام سدرة "، حيث قامت باقتالع وتدمير أعمدة الكهرباء التي تزود قرابة 
مواجهات اندلعت بين شبان القرية وجنود االحتالل،  أن إلى وأشار مواطن بالتيار الكهربائي. 522
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االحتالل قنابل الغاز والرصاص المطاطي، فيما اعتقل آخرون  إطالقمنهم جراء حيث أصيب عدد 
 خالل المواجهات المستمرة حتى هذه اللحظة.

م سدرة" بالرماضين بعد يوم واحد من عملية تجرف أعملية تدمير شبكة الكهرباء في منطقة " وتأتي
 سوبا" قرب بلدة اذنا قضاء الخليل.الزراعية في منطقة " واآلباروهدم واسعة طالت عددا من الغرف 

 7/5/5105قدس برس، 
 
 عاماًل فلسطينيًا قرب بيت لحم دهسي يهودياً مستوطن  .31

( 5|7أقدم مستوطن يهودي يقود حافلة على دهس عامل فلسطيني صباح يوم الخميس ): بيت لحم
الضفة بالقرب من مدخل مستوطنة "بيتار عليت" المقاومة على اراضي مدينة بيت لحم جنوب 

 الغربية.
وأوضح الناطق باسم اإلسعاف والطوارئ في بيت لحم محمد عوض لوكالة "قدس برس" بان المواطن 

عامًا( أصيب بجراح جراء دهسه من قبل حافلة يقودها مستوطن على مدخل  00كاظم قديمات )
نقله حالة قديمات وهو من الخليل متوسطة وجرى  أن إلىعوض  وأشار مستوطنة "بيتار عليت".
 للمشفى لتقديم العالج.

 7/5/5105قدس برس، 
 
 "المقاومة" بتهمة مقدسيين وشبان أطفال ضد إسرائيلية أحكام .30

 األربعاء يوم المحتلة، القدس مدينة في الصهيونية المركزية المحكمة المحتلة: أصدرت القدس
 أدينوا الذين نيينالفلسطي الشبان من عدد بحق متفاوتة لفترات بالسجن قضائية أحكاماً  ،(5|0)

 . االحتالل بمقاومة تتعّلق بأعمال بالمشاركة
 بالسجن حكما أصدرت المركزية المحكمة بأن ،"المقدسيين والمعتقلين األسرى أهالي لجنة" وأفادت
 أبو علي إبراهيم القاصر على شهراً  59و( عاما 55) زعتري صدقي جمال الطفل على أشهر 0 لمدة

 ،(عاما 58) غنام أبو خالد محمد الشاب على ُفرضت شهراً  50 إلى فةباإلضا ،(عاما 57) جمعة
 . القدس في الطور حي من وجميعهم
( عاما 35) غيث ياسر هاني" الثوري شباب نادي" رئيس حبس قررت المحكمة إن البيان، وأضاف

 (.أمريكي دوالر 770) شيكل آالف 3 بقيمة مالية وغرامة عامين لمدة
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 فلسطينيا، 554 الماضي( أبريل) نيسان شهر خالل اعتقلت الصهيوني لاالحتال قوات أن يذكر
 أو اإلبعاد أو المنزلي الحبس مثل بشروط عنه أفرج من منهم فلسطينية، سيدة 54و طفالً  42 منهم

 .الفعلي بالسجن عليه وحكم اعتقاله تمديد تم من ومنهم المالية، الغرامات
 7/5/5105المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 بيروت تضامنًا مع األسرى الفلسطينيين في األحمر الصليب مقر اعتصام أمام .32

 "اإلسرائيلي"، االحتالل معتقالت في والمعتقلين األسرى عن للدفاع الوطنية اللجنة : نظمت(قنا)
 اللجنة مقر أمام "اإلسرائيلية"، المعتقالت في والعرب الفلسطينيين األسرى مع تضامنياً  اعتصاماً 
 مع للتضامن تدعو والفتات األسرى صور المشاركون ورفع .بيروت في األحمر للصليب الدولية

 .وشخصيات قوى باسم كلمات وألقيت قضيتهم،
 السياسي المكتب عضو وضم الدولية، اللجنة ممثل إلى مذكرة نص المعتصمين باسم وفد وسلم

 مرهج، بشارة السابق والوزير صل،في علي لبنان في ومسؤولها فلسطين" لتحرير الديمقراطية لـ"الجبهة
 .أسعد وناصر المعلم يحيى األسرى عن للدفاع الوطنية اللجنة ورئيس

 8/5/5105الخليج، الشارقة، 
 
 والقتل لالغتياالت رفضا الحلوة عين مخيم في صامت اعتصام .33

 نةمدي من القريب الحلوة عين مخيم في الفلسطيني المدني المجتمع جمعيات وفا: نظمت – لبنان
 .الحلوة عين في والقتل لالغتياالت رفضا صامتا، اعتصاما أمس اللبنانية صيدا
 إشارة في أسود، بقماش مغطى نعشا ووضعوا االعتصام خالل الطريق قطع إلى المعتصمون وعمد
 المعنيين قبل من وجدي فعلي تحرك هناك يكن لم إذا الموت إلى ذاهبون المخيم أهالي جميع أن إلى

 .المخيم داخل واالستقرار األمن وتثبيت القتل مسلسل لوقف
 وكتب بالدماء ملطخة أياد عليها رسم الفتات حاملين وشابة شاب 522 نحو النعش خلف وتجمع
 ".لالغتياالت ال" ،"المخيم لخطف ال" ،"الحلوة عين مخيم عن أيديكم كفوا" عليها
 رسالة هي: "بقوله الفعالية هذه تنظيم الخطيب ظافر" الثقافية االجتماعية ناشط" جمعية مسؤول وبرر
 البارد نهر مأساة تكرار" أن واعتبر ".اعتبار كل فوق فأمنه الحلوة، عين مخيم أمر يهمه لمن رمزية

 ".المخيم في األمن لتحقيق التحرك إلى المعنيين داعيا ،"احمر خط واليرموك
 8/5/5105الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 الماضية الخمسة األشهر خالل اإلسمنت من غزة قطاع واردات إجمالي نط ألف 100 :"سند" شركة .34
 اإلسمنت كميات أن اإلنشائية، للصناعات سند لشركة التنفيذي الرئيس قواس لؤي أكد :جاد حامد

 خالل الواردة الكميات حجم مع بالمقارنة ملحوظة، زيادة الماضي الشهر شهدت غزة إلى الموردة
 المتطلبات تلبي ال زالت ما التدريجية الزيادة هذه أن ذاته الوقت في مبيناً  الماضية، األشهر

 .    اإلسمنت من غزة لقطاع الفعلية واالحتياجات
 نحو بحمولة يقدر غزة لقطاع يومياً  الواردة الكميات معدل أن إلى «األيام» لـ حديث في قواس ولفت
 طن ألف 04 مع بالمقارنة طن، ألف 37 توريد الماضي الشهر خالل تم أنه إلى مشيراً  شاحنة، 52

 ألف 50 نحو شباط شهر خالل الواردة اإلسمنت كمية بلغت بينما ،«آذار» سبقه الذي الشهر خالل
 الماضي األول كانون شهر منذ غزة لقطاع الواردة اإلسمنت كمية إجمالي أن إلى قواس ونوه .طن

 اإلسمنت لتوزيع المعتمدين التجار عدد وأن طن، ألف 522 بنحو تقدر الماضي الشهر نهاية وحتى
 التي التوزيع «كوبونات» أذونات قائمة حسب اإلسمنت توزيع على يعملون تاجراً  35 حالياً  يبلغ

 . غزة على األخيرة الحرب متضرري منازل إعمار إلعادة والمخصصة إليهم، تصل
 اإلعمار إلعادة القطرية اللجنة تمولها التي المشاريع بتزويد منتظم بشكل البدء تم حال في أنه وبين
 إدخال يعني ما شاحنة 05 بحمولة تقدر يومية زيادة يعني ذلك فإن اإلسمنت؛ من تحتاجه بما

 .«طن آالف ثالثة» غزة لقطاع يومياً  إسمنت شاحنة 75 نحو حمولة
 ما يوميًا، إسمنت شاحنة 505 نحو لحمولة الطبيعي الوضع ظل في غزة قطاع يحتاج» قواس وقال
 فالقطاع الحرب دمرته ما إعمار إلعادة المطلوبة االحتياجات ظل في ولكن سنويًا، طن مليون يعني
 . «سنوياً  إسمنت طن مليون 5.5 عن يقل ال ما إلى يحتاج
 المكتب مدير أشار تنفيذها، قطر تمولها التي للمشاريع الواردة اإلسمنت بكميات متصل سياق وفي
 للمشاريع الواردة اإلسمنت كمية معدل أن إلى راس، أبو أحمد اإلعمار إلعادة القطرية للجنة الفني

 .أسبوعياً  طن 522 بنحو تقدر المذكورة
 8/5/5105األيام، رام هللا، 

 
 على األردنيين الوقوف في وجه مخاطر التطبيع أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي: .35

الزيود على ضرورة تحرك األردنيين  أكد األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي محمد عواد
بمختلف أفكارهم واجتهاداتهم للوقوف أمام خطر ممارسات التطبيع والحد من انتشارها، مؤكدا أن 

 األردن سيظل عصيا على" كل ممارسات التطبيع والتركيع".



 
 

 
 

 

           58ص                                     3570 العدد:    8/5/5105 الجمعة التاريخ:

تصريحات الزيود جاءت في كلمة له خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس الخميس إلعالن 
اليات مؤتمر القدس األول بتنظيم من القطاع النسائي في الحزب بعنوان" مقاومة التطبيع مصلحة فع

 وطنية وكرامة إنسانية" والذي ستنطلق فعالياته يوم السبت وعلى مدار يومين.
ارتهان للكيان الصهيوني، ورفض رهن القرار األردني بأي  أوارتباط  أليوجدد الزيود رفض الحزب 

 سياحية ذات طابع تطبيعي. أوزراعية ثقافية  أواقتصادية  أوياسية اتفاقيات س
حرص الحزب بمؤسساته وقطاعاته ودوائره بتبني القضايا الوطنية العامة ودور  إلىوأشار الزيود 

في هيكلية الحزب في مقاومته لمشاريع التطبيع  األساسيةالقطاع النسائي في الحزب كأحد المكونات 
المخاطر التي تهدد كيانه،" والمحاوالت العبثية من الكيان الصهيوني الغاصب وحماية األردن من 

 في اختراق خصوصية األردن".
ما تشهده  إلىمن جهتها أشارت رئيسة القطاع النسائي في" العمل اإلسالمي" الدكتور حياة المسيمي 

ظل ما تتعرض له الساحة األردنية من تراجع في العمل على مقاومة التطبيع وتناول ملفه، في 
ضعاف إرادتها وفق المخططات الصهيونية والعالمية الماضية في تغليب  األمة" من تمزيق شملها وا 

 مصالحها وتحقيق مكتسباتها على حساب الشعوب العربية واإلسالمية".
ظهارا ألبعاد مخاطره وكيفية  أن إلىوأشارت المسيمي  عقد هذا المؤتمر يأتي إدراكا لخطر التطبيع وا 

نجاحنشر ثقافة مقاومة التطبيع  ، وتوضيح دور الجبهة في مقاومة التطبيع والتركيز على أعمالها وا 
 خطره الذي يجتاح األردن في كافة القطاعات السياسية واالقتصادية والتعليمية والسياحية.

8/5/5105، السبيل، عّمان  
 
 جئينقضايا الال "شاهد"رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني يبحث و .36

استقبل رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة وفدًا من المؤسسة الفلسطينية لحقوق 
في « شاهد»ضم مسؤول العالقات العامة واإلعالم محمد الشولي ومدير مكتب « شاهد»اإلنسان 

رير منطقة صور محمود داوود والباحث الحقوقي حسن السيدة. وسلم الوفد منيمنة نسخة عن التق
 في المخيمات الفلسطينية في لبنان. اإلنسانحول واقع حقوق  0254السنوي للعام 

 
وعرض الوفد قضايا تخص مخيم نهر البارد والتأخير في إعمار الجزء المتبقي من المخيم وتعويض 

سيارة، وقضية بعض المطلوبين من أبناء  305األهالي عما فقدوه من سيارات يقدر عددها ب 
أثار قضايا التجمعات الفلسطينية في منطقة صور وتعرض سكانها للمالحقة القانونية  المخيم. كما

 باعتبار أنها تجمعات غير قانونية ومقامة على أمالك الدولة والمطالبة بإزالتها. 
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كما ناقش المشاكل التي تواجه الالجئين الفلسطينيين من سوريا وقضية تجديد إقاماتهم من قبل األمن 
الرسمية هذا العام. وأثار إمكانية  لالمتحاناتناني فضاًل عن حرمان الطالب من الترشيح العام اللب

اإلسراع في مكننة األوراق الثبوتية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، والبدء بإصدار وثائق سفر مطابقة 
 للمعايير الدولية.

 ات الحكومية المختصة.ووعد منيمنة ببذل المزيد من الجهود لمتابعة هذه القضايا مع الجه
8/5/5105، المستقبل، بيروت  

 
 "القعدة على جنب"لم يعد من المسموح من قبل القوى الفلسطينية : ماهر حمود .37

لم يسجل حضور للقوى الوطنية وغيرها، في مسجد الموصلي في صيدا أمس، في حفل : آمال خليل
 تأبين مجاهد بلعوس الذي اغتيل األحد الماضي في عين الحلوة.

إلى »تأبين بلعوس.  ، فيفي خطبته والفلسطينيينفّجر الشيخ ماهر حمود غضبه بوجه الصيداويين 
متى سيقتلوننا واحدًا تلو اآلخر؟ أين المجموعات العسكرية في المخيم التي تتلقى الرواتب؟ أين القادة 

ات االستنكار والضباط الذين يمألون قاعات االجتماعات؟ كل جريمة رأسمالها ربع ساعة من بيان
 «. والوعود باعتقال الفاعلين ثم تقلب الصفحة

التكفيريون يشبهون »حمود عرض محطات من سلوك الجماعات التكفيرية في عين الحلوة وخارجه. 
ورأى أنه لم يعد من «. الخوارج في اإلسالم ويخدمون المشروع الصهيوني لضرب المقاومة في عهدنا

ذا كانوا عاجزين عن مواجهة المؤامرة ضد »ية المسموح من قبل القوى الفلسطين القعدة على جنب. وا 
 «. المقاومة، فليخبرونا لكي نرى إن كان للجيش خطة ثانية

في مقاربته العامة للموقفين الصيداوي والفلسطيني تجاه اغتيال بلعوس، لم يجد حمود موقفًا حقيقيًا، 
تسهيل نقل «، ما ينذر بـ«واجهة المؤامرةهناك خلاًل في فهم الموضوع والموقف وم»معتبرًا أن 

 «.االستهداف إلى صيدا
إلى أن المعلومات األولية تشير إلى تورط « األخبار«مصادر مواكبة للتحقيق في الجريمة أشارت لـ

كل من الفلسطينيين ساري ح. وعمر ن. من جماعة بالل بدر في اغتيال بلعوس. وعلى صعيد 
جند »ة في المخيم اللواء منير المقدح بتنفيذ خطة أمنية لمواجهة بقايا متصل، تعّهد قائد القوة األمني

 «.غضون ثالثة أشهر!»في « فتح اإلسالم«و« الشام
8/5/5105، األخبار، بيروت  

 
 



 
 

 
 

 

           31ص                                     3570 العدد:    8/5/5105 الجمعة التاريخ:

  "5مكة "السعودية تبلغ أبو مازن عدم رغبتها في رعاية اتفاق مصالحة  ":رأي اليوم" .38
الفلسطينية تأكيدا من المملكة العربية السعودية، بعدم  رسميا تلقت قيادة السلطة خاص: –رام هللا 

سعي الرياض للتحرك والقيام بالتوسط في ملف المصالحة بين الفلسطينيين، خالفا لما رددته حركة 
، أن ما جاء من حديث قادة ”رأي اليوم“حماس في األيام األخيرة، إذ تؤكد معلومات حصلت عليها 

بمثابة رسائل موجهة لقيادة المملكة تدعوها للتدخل، خاصة وأن  كان "0مكة “في حماس عن اتفاق 
قيادة حماس فسرت في بادئ األمر الحديث الذي نقله الرئيس األمريكي جيمي كارتر عن ملف 

 المصالحة والتدخل السعودي بشكل خطأ.
ن المعلومات التي عمل مساعدو أبو مازن لمعرفتها عن سبب الحديث المتزايد من حركة حماس ع

كان بسبب الفهم الخطأ لقادة حماس الذين كانوا على اتصال ” رأي اليوم“الملف، حسب ما عملت 
بالرئيس األمريكي جيمي كارتر، لترتيب زيارته للمنطقة والتي كانت ستشمل قطاع غزة ولقاء قادة 

بقاءها مقصورة على الضفة الغربي  ة.حماس، قبل إلغاء الزيارة لغزة في اللحظات األخيرة، وا 
كارتر الذي وصل المنطقة ضمن زيارة وفد )لجنة الحكماء الدوليين ( أبلغ حماس أنه تحدث إلى 
المسئولين السعوديين عن إمكانية تدخل المملكة لصالح دعم المصالحة الداخلية وأنه كشخص أي 

ية إن كارتر له اتصاالت بحماس وقيادة السلطة من الممكن أن يكون وسيط بينهما في المرحلة الحال
كان للمملكة رغبة في التحرك، فعندها سمع من المسئولين السعوديين أن المملكة تأمل في إنهاء 
االنقسام الفلسطيني وأنها تدعم كل الخطوات لذلك، وهو رد جرى بالشكل الدبلوماسي، دون أن يتم 

 ر.التأكيد أو الجزم بوجود مسعى من الرياض للدخول على الملف الفلسطيني الموكل لمص
علمت أن ملف الحديث عن الوساطة السعودية انتهى حاليا بمجرد انتهاء زيارة كارتر ” رأي اليوم“

للمنطقة، لكن قيادات وازنة من السلطة ترى أن استمرار حديث قادة حماس عن األمر راجع لعدة 
خالل الحديث عن وجود شريك آخر، والثاني من إعالميا  مصر منأسباب، أولها الضغط على 

من حملة ضد السلطة، إضافة إلى إرسالها رسائل للمملكة تؤكد قبولها بالوساطة خاصة في ظل ض
 عهد الملك سلمان.

على العموم فإن الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس قال في تصريحات له أن المملكة 
ف المصالحة العربية السعودية لم تبلغ حماس بشكل رسمي أنها تريد التوسط من جديد في مل

 الفلسطينية، وأن حماس أُبلغت عبر شخصيات دولية التقت السعوديين ونقلوا الفكرة إلى حماس.
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وتحدث الرجل أن فكرة التوسط السعودي كانت تصور من هؤالء األشخاص، للوصول إلى اتفاق 
سبق بين تلك الشخصيات الرئيس األمريكي األ إن من، الزهار قال "0اتفاق مكة"مصالحة يسمى 

 لوساطة كارتر.” الباب لم يغلق“إن جيمي كارتر، وقال 
7/5/5105، رأي اليوم، لندن  

 
 "الرباعية الدولية"سالمي" تدعو لتفعيل دور اإل"التعاون  .39

التقى فريق االتصال الوزاري الخاص بقضية فلسطين والقدس الشريف، والذي يضم المملكة : برلين
هورية التركية، ماليزيا، واألمين العام لمنظمة التعاون العربية السعودية، دولة فلسطين، الجم

اإلسالمي، مع وزير الخارجية األلماني، فرانك ـ فالتر شتاينماير، في برلين، ونقل له موقف المنظمة 
تجاه ما تتعر ض له مدينة القدس من انتهاكات وعدوان إسرائيلي، وخاصة االقتحامات المتكررة 

جراء الحفريات أسفل وحول المسجد األقصى المبارك ومحاوالت تقسيمه، إضافة إلى ما يتعرض له  وا 
المواطنون الفلسطينيون في القدس من تهجير، ومصادرة ممتلكات، وتطبيق قوانين باطلة بما فيها ما 
يسمى "أمالك الغائبين"، وهدم البيوت، وقتل للشبان المقدسيين، ومواصلة سياسة االستيطان وذلك 

القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني، والذي من شأنه أن يؤدي إلى  بهدف تهويد مدينة
 تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني.

(، أن الوفد أكد على ضرورة تفعيل دور 5|7وذكر بالغ لمنظمة التعاون اإلسالمي اليوم الخميس )
عم الجهود الستصدار الرباعية الدولية لتلعب دورها بشكل موضوعي وعادل، وحث ألمانيا على د

قرار من مجلس األمن الدولي يحدد سقف زمنيا إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، مطالبًا كذلك ألمانيا 
 باالعتراف بدولة فلسطين ما سيدعم تحقيق حل الدولتين، وذلك انسجاما مع قرار الجمعية العامة.

فلسطين معربا عن أمله أن يصاحبه  وعبر الوفد عن تقديره للدعم االقتصادي الذي تقدمه ألمانيا إلى
 دور سياسي فعال.

7/5/5105برس، قدس   
 
 "حل الدولتين"بان يبحث عن "خيارات واقعية" الستئناف مفاوضات جادة بشأن  .41

قال األمين العام لألمم المتحدة بان جي مون إنه بعد أن تؤدي الحكومة اإلسرائيلية  :األمم المتحدة
ا كانت هناك خيارات واقعية للعودة لمحادثات السالم بين إسرائيل الجديدة اليمين سيبحث عما إذ

 والفلسطينيين.
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وقال المتحدث باسم األمم المتحدة ستيفان دوجاريتش "فور تولي الحكومة الجديدة مهامها سيبحث 
األمين العام مع رئيس الوزراء نتنياهو عن خيارات واقعية للعودة إلى مفاوضات جادة بشأن حل 

وأضاف أن بان "يشعر أيضا بالقلق الشديد من إعالن السلطات اإلسرائيلية في اآلونة  ."الدولتين
وحدة استيطانية في القدس الشرقية وهو أمر غير مشروع بموجب القانون  922األخيرة خططا لبناء 

 الدولي."
7/5/5105، وكالة رويترز لألنباء  

 
 ومة الجديدةأوباما يهنئ نتنياهو ويبدي استعداده للعمل مع الحك .40

بنيامين  اإلسرائيلي)أ ف ب(: هنأ الرئيس األمريكي باراك أوباما الخميس رئيس الوزراء  -واشنطن
وقال البيت األبيض في بيان إن  نتنياهو الذي شكل حكومة جديدة وابدى استعداده للعمل معها.

العلن  إلىيدة خرجت وذلك بعد خالفات شد” الرئيس أوباما يتطلع للعمل مع رئيس الوزراء نتنياهو“
 .اإلسرائيليةبينهما قبل االنتخابات 

8/5/5105، القدس العربي، لندن  
 
 مليون يورو 25االتحاد األوروبي يدعم التحويالت الطبية لمشافي القدس بـ  .42

أعلن وزير الصحة د. جواد عواد مساء أمس عن دعم مالي مقدم من االتحاد األوروبي  :رام هللا
 إلىمالية تصل  بقيمةمشافي القدس وذلك  إلىويالت الطبية من وزارة الصحة لتغطية تكاليف التح

مليون يورو. جاء هذا اإلعالن عقب اجتماع عقده الوزير عواد مع مدير العمليات في مكتب  05
 ممثل االتحاد األوروبي في فلسطين سيرجيو بيكولي والوفد المرافق وذلك في مقر الوزارة برام هللا.

8/5/5105، يدة، رام هللاالحياة الجد  
 
 هيومن رايتس ووتش تتهم السلطة الفلسطينية باعتقال طالب على خلفية موقفهم السياسي .43

 اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطة الفلسطينية الخميس بشن حملة: القدس ـ أ ف ب
نهم أ إلىرة ، مشي”آلرائهم أوعالقاتهم بحماس “طالب جامعيين بسبب  أوساطاعتقاالت سياسية في 

 يتعرضون لسوء المعاملة.
 أنمقلق للغاية  ألمرانه “في بيان  أفريقياوشمال  األوسطوقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق 

يتعرض الطالب لالعتقال على يد القوات الفلسطينية من دون سبب واضح سوى لعالقتهم بحماس أو 
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رين على التعبير عن اآلراء السياسية المنتقدة يكون الفلسطينيون قاد أنيجب “ وأضافت ”.آلرائهم
 ”.دون القبض عليهم او تعرضهم للضرب

-على فوز حركة حماس أيامالماضي بعد ثالثة  إبريلمن نيسان/ 05وبحسب المنظمة فانه في 
 في انتخابات جامعة بير زيت،ا-منافسة حركة فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

وقال  ساعة. 04الطالب جهاد سليم من كتلة حماس وتم احتجازه وضربه لمدة  مناألعتقلت قوات 
بشتم والدتي وشقيقاتي، وصفعي وضربي خالل “محققين اثنين قاما  إنسليم لهيومن رايتس ووتش 

 ”.حول كيفية فوز حماس في االنتخابات أسئلةطرحهما 
معة بير زيت المعروفة قرب رام هللا، عرام وهو طالب سابق في جا أبوايمن  أيضاواعتقلت السلطة 

 بحسب محاميه. ساعة، 04مقر السلطة الفلسطينية واحتجزته لمدة 
في جامعة  اإلعالمالطالب ايمن محاريق الذي يدرس  األمن، اعتقلت قوات األخيرة األشهروفي 

 في جامعة بيرزيت على خلفية منشورات على أيضا اإلعالمالقدس وبراء القاضي الذي يدرس 
 فيسبوك.

الفلسطينية عدنان الضميري في مقابلة مع هيومن  األمنية األجهزةاعترف الناطق باسم  من جهته،
انتماءاتهم  أوبناء على خطابهم  األشخاصال نعتقل “ أكدرايتس ووتش بوجود اعتقاالت لكنه 

م جنائية لقد ألقي القبض على هؤالء األشخاص لتهم جنائية بالتحريض على العنف وته السياسية،
 ”أخرى.

8/5/5105، القدس العربي، لندن  
 
 حملة الوفاء األوروبية تواصل توزيع مساعداتها بـ"اليرموك" .44

"، توزيع المواد الغذائية على أهالي مخيم اليرموك 50واصلت قافلة "الوفاء األوروبية : دمشق
ها الخميس، إنها "استطاعت وقالت الحملة في بيان ل الفلسطيني في سوريا، لليوم الثاني على التوالي.

وتمت  حصة غذائية إضافة إلى الخبز وحليب األطفال والمياه والتمر، خالل يومين". 0222توزيع 
عملية التوزيع بمشاركة الوفد األوروبي الذي يمثل خمس دول أوروبية، حيث عاين المأساة على 

 أرض الواقع، واستمع إلى معاناة أبناء المخيم.
7/5/5105، لإلعالم المركز الفلسطيني  
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 "الشاباك" و"أمان" يسعيان لتجنيد مزيد من العمالء لالطالع على تحركات حماس في غزةتقرير صهيوني:  .45
أكدت أوساط أمنية صهيونية أّن أجهزة األمن : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

لكترونية متعددة  خاصة "الشاباك وأمان"، يراقبان قطاع غزة برًا وبحرًا وجواً  عبر أنظمة استخبارية وا 
األشكال، تحاوالن من خاللها رصد تحركات وأعمال التنظيمات المسلحة، واستعدادات أجنحتها 

 العسكرية ألي مواجهة قادمة.
وقد لجأت "إسرائيل" في األيام القليلة الماضية الستخدام أحدث التقنيات التي تهدف لرصد كل شيء 

المناطق الحدودية، ونشر الجيش عددًا من أنظمة الرصد على حدود القطاع  في قطاع غزة، خاصة
للتصوير والرصد، والرصد اإللكتروني، والتجسس على االتصاالت، ومن بين هذه األنظمة أبراج 

 المراقبة قرب الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، ويتخذها الجيش كمواقع عسكرية.
كرية على حدود غزة، تحتوي كاميرات عالية الدقة يمكنها برجًا للمراقبة العس 55وأضافت: هناك 

رصد األجسام التي تقترب من الحدود، وترتبط كاميراتها بحواسيب تسجل ما تلتقطه من صور على 
مدار الساعة، ومن األنظمة التي تقوم "إسرائيل" بالتجسس من خاللها على ما تفعله القوى المسلحة 

يح رصد الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة عبر عدد من منظومة "رصد الصواريخ" التي تت
 المنظومات "الرادارية" )الرصد( واإلنذار المبكر.

وهذه المنظومة ترصد كل شيء معدني ذي حرارة فوق المتوسط ومتحرك في الجو، وهي منظومة 
هذه الصواريخ متطورة تحسب قدراتها بأجزاء من الثانية، وعند إطالق صواريخ المقاومة يلتقط الرادار 

بسرعة عالية جدًا، ويحدد مكان إطالقها وسرعتها واتجاهها وزاوية انطالقها، ويرسل الرادار كل هذه 
 المعلومات لغرفة إدارة المعركة والتحكم خالل ثانية واحدة من إطالق الصواريخ.

متواصاًل في ويتم ذلك من خالل سلك االتصال الموجود بين الرادار وغرفة التحكم، ويبقى الرادار 
 عمله، ومتابعًا لحركة الصواريخ، وُيحّدث المعلومات لعناية غرفة التحكم باستمرار.

كما أن الصناعات العسكرية في الجيش طورت مؤخرًا منطادًا جديدًا يّمكن الجيش من مراقبة مناطق 
ي أعمال أوسع في قطاع غزة، ويلتقط صورًا أكثر دقة من ارتفاعات كبيرة، ولهذا فهو يستخدم ف

المراقبة المعقدة، ويمكن للمنطاد الصعود لمئات األمتار في سماء المنطقة التي ينصب بها، إضافة 
 من المنطقة التي يوجد فيها.  %90لقدرته على تغطية 

ويحمل المنطاد كاميرات ذات قدرات عالية، تعد األفضل في العالم، يمكنها التقاط صور في محيط 
فتكون هذه الصور دقيقة جدًا، وتفوق قدرات األقمار الصناعية، ويتم كيلومتر،  5دائري بقطر 

 إرسالها فورا إلى مركز المراقبة.
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من منه على حدود قطاع غزة  3كما أن منطاد مراقبة النظام التكتيكي "تاوس" الذي ينشر الجيش 
رضية التي تنتشر من أبرز تلك المناطيد، ويمتلك الجيش العديد من أنظمة المراقبة واالستخبارات األ

 على طول الحدود مع قطاع غزة، منها ما هو ثابت ومتحرك. 
ضابط رفيع في جهاز الشاباك اتهم حماس بجمع المعلومات عن تحركات الجيش عبر إرسال 
طائرات قامت بتصنيعها وتزويدها بكاميرات لتصوير الحدود والمواقع العسكرية، وشكلت كتائب 

 جسس وجمع المعلومات عن تحركات الجيش.القسام قسما خاصا لغرض الت
 

 منظومة اتصاالت
كما كثفت حماس مؤخرا من إرسال طائراتها "الدرون" )بدون طيار( لألجواء الصهيونية بغرض 
التجسس، وهي لم تعد تسعى فقط لتطوير قدراتها العسكرية وحفر األنفاق والتزود باألسلحة، بل بدأت 

 ف على أحدث المنظومات بهذا المجال.تطوير الجانب االستخباري، والتعر 
وأضاف: تقوم حماس بالتجسس على "إسرائيل" من خالل نصب كاميرات ذات دقة عالية ترصد 
تحركات الجيش على حدود قطاع غزة، وقد تمكن الشاباك والجيش مؤخرا من ضبط شاحنة على 

نة محّملة بكاميرات حدود غزة تحمل معدات وأجهزة اتصاالت حظرت دخولها للقطاع، وهذه الشاح
حرارية تعمل باألشعة تحت الحمراء، وكاميرات مراقبة عالية الدقة من المقرر وصولها لحماس، التي 
تسعى لتهريب وسائل اتصاالت متقدمة عن طريق إخفائها في شاحنات مسموح لها بالدخول لغزة 

 فذ القطاع التجاري الوحيد.عبر معبر كرم أبو سالم، وهذا المعبر الخاضع للسيطرة الصهيونية هو من
وأكد أن هناك وحدات إلكترونية تابعة ألجهزة أمن حماس مهمتها اختراق مواقع صهيونية، والحصول 
على معلومات، ألنها تدرك أن المعركة القادمة ستكون أكثر شراسة، وعليها بناء منظمة أمنية قوية 

كة اتصاالت متقدمة جدا بدقتها متطورة، بجانب التقدم العسكري، من خالل امتالك حماس شب
" مغلقة جدًا من 0وتكنولوجيتها المتطورة ُيطلق عليها اسم "سيلغ"، من طراز شبكة االتصاالت "سي 

 الناحية التكنولوجية، وتمكن المقاتلين من إجراء اتصاالت دون مشاكل. 
القليلة الماضية  وال يمكن اختراق المحادثات التي تجري من خاللها، حيث بدأت حماس في السنوات

وبشكل سريع في اإللمام بالتكنولوجيا الحديثة، وتطوير شبكات االتصال الداخلية على نحو يصعب 
 اختراقه.

في ذات السياق، ُيعّد "اإلنذار االستخباري"، الجزء األول من ثالثية مركبات العقيدة األمنية 
القصوى لالستخبارات في تحصين أمنها،  الصهيونية الرئيسية بجانب "الردع والحسم"، ونظرًا لألهمية
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فقد استثمرت "إسرائيل" جهودًا هائلة في بناء أجهزة ُتعنى بشكل خاص بجمع المعلومات االستخبارية، 
 من أجل مواجهة التهديدات التي تتعّرض لها. 

لى كما تساعد دوائر صنع القرار في تل أبيب على اتخاذ القرارات السياسية المناسبة، وال خالف ع
أن أهم المعلومات االستخبارية ما يتم الحصول عليها من مصادر بشرية عبر تجنيد عمالء، ولذلك 
اعتنت األجهزة االستخبارية الصهيونية بشكل خاص، بإعداد ضباط، مهمتهم تجنيد العمالء في 

 أوساط الفلسطينيين والعرب بشكل عام.
 وحدات استخبارية بـ"تجنيد العمالء": 3وُتعنى 

لقسم العربي في جهاز الشاباك، المختص بمواجهة الفصائل الفلسطينية، ويعمل على تجنيد ا -5
 العمالء من الفلسطينيين داخل الضفة الغربية وقطاع غزة.

"، 524وحدة العمالء واألسرى التابعة لالستخبارات العسكرية "أمان"، ويطلق عليها "وحدة  -0
 لحدودية مع: األردن وسورية ولبنان ومصر.المسؤولة عن تجنيد العمالء من المناطق ا

وحدة "تسوميت"، المسؤولة عن تجنيد العمالء في جهاز الموساد، وترّكز على تجنيد العمالء  -3
داخل الدول العربية، وغيرها من الدول التي ُتعّد أهدافًا للعمل االستخباري، ويتشابه المسار التأهيلي 

 إلى حدٍّ كبير. لمجّندي العمالء في األجهزة الثالثة
 

 حرب غزة
وكشف "أمير بوحبوط" الخبير األمني الصهيوني آليات تأهيل مجّندي العمالء في هذه األجهزة 

أسبوعًا،  40األمنية بتأكيد أّن مدة الدورة التي تهدف إلعداد مجندي العمالء داخل الشاباك تستغرق 
ية، بل اإلحاطة بالعادات االجتماعية ويتمكن بواسطتها عنصر الشاباك ليس فقط إتقان اللغة العرب

واألنماط الثقافية العربية السائدة، وهو ُمطالب بحفظ سور كاملة من القرآن الكريم، وعدد كبير من 
األمثال الشعبية، ويتم تنظيم دورة إعداد مجندي العمالء مرة كل عام، ويشارك فيها آالف الشباب، 

وتتراوح أعمار مجندي العمالء عند شروعهم في العمل بين غير أن العدد القليل منهم يجتاز الدورة، 
 عامًا، ويكونون عادة من المؤهلين جامعيًا.  05-32

ويقول "يعكوف بيري" رئيس الشاباك األسبق أن الحرص على منح مجندي العمالء هذه الخلفية 
يساعد على  المهنية الثرية، يهدف إليجاد عنصر االنبهار لدى الشخص الُمستهَدف تجنيده، مما

ن أبرز متطلبات العمل كمجند عمالء أن تكون لديك ذاكرة قوية  استجابته لعرض العمل كمخبر، وا 
 جدًا، حتى تقارن بين التقارير التي ينقلها لك العميل لتكتشف التناقض فيها إن وجد.
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ستخبارية في فيما يشير "يسرائيل حسون" نائب رئيس الشاباك، أنه بخالف الُمتّبع في كل األجهزة اال
العالم، فإن ضباط الشاباك، من مجّندي العمالء، ُمطاَلبون بعمل ميداني، بسبب مرافقتهم قوات 
الجيش لدى تنفيذ عمليات االعتقال، ويشاركون بشكل فاعل في إحباط العمليات المخطط لها بعد 

عن الوسائل  توفر معلومات استخبارية عنها، ورغم أن االستخبارات الصهيونية ال تتحدث عادة
المتبعة في تجنيد العمالء، إال أن التحقيقات التي أجرتها األجهزة األمنية الفلسطينية مع عدد كبير 

 منهم، تظهر استخدام عدد كبير من الوسائل.
يبرز استخدام االبتزاز اآللية األهم في عمليات التجنيد، وتستغل االستخبارات الصهيونية قدرتها على 

الحياتية للفلسطينيين، من خالل منح التصاريح للعمل أو العالج أو المرور، من  التحكم في الشؤون
أجل مساومة بعض الفلسطينيين ودفعهم على الموافقة للعمل كمخبرين، كما أن االستخبارات 
الصهيونية توظف مواقع التواصل االجتماعي، الستدراج الشباب الفلسطيني للتعامل معها، ورغم زعم 

ينة أنهم يسعون للحفاظ على حياة العمالء الذين يجندونهم من العرب والفلسطينيين، الضباط الصها
 لكن هذا القول ال يعدو كونه شعارًا يكذبه الواقع.

، أن االستخبارات والجيش، 0229 -0228فقد كشف ضابط رفيع في جهاز "أمان" عقب حرب غزة 
عدام عدد كبير منهم،  استخدما عمالء فلسطينيين بشكل مكشوف، مما مكن حماس من كشفهم، وا 

 عميل من أجل الحفاظ على قطرة دم يهودية واحدة. 522ألن الجيش مستعد للتضحية بـ
ورغم االستثمار الهائل في جمع المعلومات االستخبارية، إال أن دوائر صنع القرار في تل أبيب، 

قف التوقعات.  وقال عضو تعتبر أن أداء األجهزة االستخبارية يكون في كثير من األحيان دون س
لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، التي حققت في مسار الحرب األخيرة على غزة، "عوفر 
شيلح" إن األجهزة االستخبارية فشلت فشاًل ذريعًا في تقديم المعلومات االستخبارية التي كان ُيمكن أن 

رية حول قدرات حماس جعل تسهم في حسم الحرب ضد حماس، ألن شح المعلومات االستخبا
 الجيش يستهدف على نطاق واسع أهدافًا مدنية، وهذا ما أسهم فقط في إطالة أمد الحرب. 

 مركز هرتسيليا متعدد المجاالت
 7/5/5105مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3351الترجمات العبرية 
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 تشكيلة الحكومة اإلسرائيلية، مفتاح لعداوات دائمة! .46
 عادل األسطل
انتهى حلم زعيم اليسار اإلسرائيلي "إسحق هيرتسوغ" في شأن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بعد أن 

، بعدما أو شك على 92وردته األنباء، بأن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" نجح بتشكيلها في الدقيقة 
ع، وأسبوعين آخرين مهلة إضافّية، المغادرة، بسبب قرب انتهاء المدة الممنوحة له وهي أربعة أسابي

حيث كان حلمه قريبا من تشكيلها، باعتباره الفائز التالي في االنتخابات التشريعية، كما يقرر القانون 
اإلسرائيلي، وكان باستطاعته فقط أن يصف الحكومة بأنها حكومة إخفاق وطني، ولن تكون 

 وُعرضة لالبتزاز. المسؤولية أو االستقرار من صفاتها، باعتبارها ضعيفة
ن أبدى "نتنياهو" ارتياحا، بأن حكومته ستكون جّيدة ومستقرة، لكن في قرارة نفسه، ال يمكنه وصفها  وا 
كذلك، ألنه هو الوحيد واألكثر علما، بمدى خسارته الموجعة والمرّكبة في الوقت ذاته، وسواء على 

ارته في ضياع أجزاء كبيرة من صعيده هو نفسه، أو على صعيد حزبه )الليكود(، حيث كمنت خس
قوته االنتخابية والرئاسية أيضا، جراء خضوعه لالبتزاز، من قبل األحزاب المشاركة في الحكومة، 

 والتي مثلت لسان الميزان منفردة، إذا ما أراد "نتنياهو" تمّلك رئاسة الحكومة.
ن مطالبه، وعلى رأسها قبضه مثال، خضوعه باألربعة لزعيم الحزب البيت اليهودي "نفتالي بينت" بشأ

سنادها إلى المراهقة السياسية "أيليت شيكيد" النائبة رقم  وزارة العدل مع كامل صالحيات المنصب، وا 
على قائمة الحزب، برغم أنها هي أيضا كانت الشخصية العدائية الثانية لـ "نتنياهو" بعد زعيمها  3

ة مع "نتنياهو" بسبب زوجته "سارة " تلك "بينت" الذي انشق عن الليكود في إثر خالفات قويّ 
الخالفات نفسها أو مشابهة لها، هي التي أّدت إلى انشقاقها عن الليكود حيث كانت تتبّوأ منصب 

 مديرة مكتبه.
حيث وجد "بينت" نفسه الحجر الثقيل والوحيد، الذي يمكنه التدلل كيفما يشاء، في ظل خلّو الساحة 

إسرائيل بيتنا، الحليف التقليدي، أمام "نتنياهو" باتجاه الحصول على الحزبية تماما وخاصة من حزب 
شراكة رابحة، باالنضمام إلى ائتالفه، عبر تلبية مطالبه كاملة من غير نقص، حيث جذب حقيبة 
العدل والزراعة والتربية والتعليم إلى جانب احتفاظه بحقيبة يهود الشتات، ومنصب نائب وزير الدفاع، 

الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، حيث بات "نتنياهو" كرئيس وزراء شكلي فقط، ما ورئاسة لجنة 
دعا بعض اإلسرائيليون إلى وصفه بالذليل، وبأنه لو ُطلبت منه "سارة" لتنازل عنها، في مقابل تشكيل 

 الوزارة.
ستيطاني، حيث كان استئثار البيت اليهودي بوزارة العدل، هو فوز بمفرده، وبخاصة لدى الوسط اال

أبدى المستوطنون ارتياحهم لتعيين "شيكيد" في هذا المنصب، وبالتالي فستكون مكسبا آخر للحزب، 
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من حيث جلبها للمزيد من دعم المستوطنين، باعتبارها داعمة لالستيطان، وفي ذات الوقت ِلما تتسم 
ى قتلهم وسحق نساءهم، وفي به مواقفها المتشددة باتجاه الفلسطينيين، والتي تدعو في أعالها، إل

أقّلها إقرار القوانين المشددة، لمعاقبة راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، باإلضافة إلى تقديم أعضاء 
 الكنيست العرب للمحاكمة، بدعوى المساس بأمن إسرائيل.

مة وعلى صعيد الحزب، فإن الخسارة هي أكبر، )كبرنامج عمل( أوال، ومن ناحية أن تشكيلة الحكو 
في نظر أعضائه، جلبت الكثير من اإلحباط لهم ثانيا، سيما وأن آمالهم انهارت أمام ابتزاز األحزاب 
األخرى )جميعا، البيت اليهودي، يهودوت هتوراة، شاس( الذين تحّصلوا على شروطهم كافة، أي 

في ضوء لم يتبَق كانت أرباحها الوزارية والمناصب العليا الكبيرة، على حسابهم ومن لحومهم الحّية، 
 لديهم سوى ثماني حقائب وزارية فقط، وهذا العدد يعّد سيئا للغاية، ويحط من قدر الحزب وهيبته.

كما أن هناك الخسارة الكلّية، التي سيشعر بها "نتنياهو" وأعضاء حكومته، منذ اآلن والحقا أيضا، 
من أحد كان، وسواء على المستوى والتي تنبع من أن تشكيلة الحكومة، لم تلَق قبوال وال استحسانا 

الداخلي، باعتبارها قسمت الشارع اإلسرائيلي إلى نصفين، يمين ويسار، وهي بحسب القائمة العربية 
المشتركة، تعّبر عن كارثة سياسية واجتماعية، وبأنها خطر حقيقي للنظام الديمقراطي في إسرائيل، 

صائل الفلسطينية األخرى، ودعت النظام الدولي أو على النطاق الفلسطيني، حيث تأففت السلطة والف
إلى عزلها، باعتبارها األكثر تطرفا، أو الدولي أيضا وخاصة الواليات المتحدة، التي أعلنت بأنها ال 
تتوقع اجتماعا بين الرئيس األمريكي "باراك أوباما" و"نتنياهو" بناء على هذا النحو، وهذه المواقف بال 

 ائمة.شك ستُنبُئ عن عداءات د
على أي حال، فإن خسارة "نتنياهو" أو الليكود بشكل عام، أمام األحزاب المؤتلفة معه، لن تكون 
مقتصرة عليهما وحدهما، أو على الحكومة بشكل عام، لكن الفلسطينيين أيضا سيتمتعون بخسارة 

كل يعلم، ما أكبر نتيجة هذه التوليفة الجديدة، وخاصة اآلتية من البيت اليهودي بصورة خاصة، فال
هي األيديولوجيا التي يقررها الحزب لنفسه باتجاه الفلسطينيين والقضية الفلسطينية بشكل عام، فهو 
لم يدخل الحكومة، إاّل بناء على شرط عدم إعطاء الفلسطينيين دولة، وعلى أن يبقي المواطنين 

وء أن "نتنياهو" في األصل العرب في الدرجة الرابعة، وأن على إسرائيل منذ اآلن بدء العمل، وفي ض
 ال يقبل التوصل إلى أّية تسوية سالم.

إن وصف "نتنياهو" للحكومة بأنها حكومة الجميع، وبأنها مستقّرة، هو وصف خاطئ، سيما وأنها 
، وبذلك فهي ُتعّد حكومة ضيقة %52عضو كنيست أي بزيادة عضو واحد فقط عن  05مكونة من 

قاطها وحجب الثقة عنها ألقل نسمة هواء، وكان هدد رئيس حزب وضعيفة، وهناك آمال كبيرة في إس
هناك مستقبل "يائير البيد" بتشكيل معارضة قوية إلسقاط "نتنياهو"، وسواء بالشارع، أو بالمحكمة، أو 
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بالنضال داخل الكنيست، باعتباره يخون ِقَيم المعسكر الوطني، ويفّرط في كل ما هو مهّم لدولة 
يو آخر، وفي حال أصّر النائب العربي في الليكود "أيوب قّرا" على شرط استوزاره إسرائيل، وفي سينار 

في الحكومة الجديدة، أو يقوم بإسقاطها، فسوف تسقط، من خالل إفقادها النصاب الالزم الذي ينص 
 عليه القانون اإلسرائيلي.

 8/5/5105، 50عربي 
 
 قرار الضفة وانتصار حماس الجديد .47

 مهنا الحبيل
تقدم القوائم الطالبية المنتمية لحركة حماس في جامعتين مهمتين من جامعات الضفة الغربية يعتبر 

رسالة مهمة جدا تعكس حجم المكانة الشعبية لحركة  -خاصة فوزها في جامعة بيرزيت العريقة-
 حماس في أوساط الشعب الفلسطيني.

بية حيث تهيمن سلطة الرئيس عباس ومما يزيد من وهج هذا النجاح أنه تم هذه المرة في الضفة الغر 
وأنصاره من حركة فتح على مسارات الحياة اليومية المتزامنة مع مطاردات أمنية شرسة ضد أي 

 كادر حماسي قيادي أو شبابي متعاطف.
هذا الفوز جاء في توقيت صعب ومهم للغاية لحركة حماس التي تحاصر بسبب قيادتها المشروع 

نبين المصري واإلسرائيلي، ويمارس عليها وعلى قاعدتها الشعبية في غزة الفلسطيني المقاوم من الجا
خنق لم يسبق، في حين أن هذا القرار االنتخابي يأتي من الضفة الغربية حيث مالعنة حماس 
مستمرة، وحيث يستخدم بعض الرخاء المعيشي النسبي كأداة ضغط على شعب الضفة، لتعزيز ربطه 

 مناهضة حماس قسرا.بسلطة الرئيس عباس ودفعه ل
صحيح أن جوالت االنتخابات هي دورات مختلفة، كما أنها انتخابات طالبية ال تشريعية، لكن ذلك 
ال يغير من أهمية هذه النتائج وأنها تعكس حضورا وشعبية تحصدها حماس في الضفة الغربية بعد 

ة الوطنية والقومية لعرب أن ارتفع رصيدها الشعبي بقوة في فلسطينيي المهجر، وكذلك باتت الواجه
 في ظل التضييق عليهم كراية وجود ومقاومة ورمز للشخصية والشباب الفلسطينيين. 48

ودعوة الرئيس عباس قيادات طالبية من فتح وتوبيخها على هذه النتائج، وأمره بفتح تحقيق في 
لرسالة المؤثرة في مسببات الهزيمة رغم الدعم المادي الضخم الذي قدم لها داللة مهمة على هذه ا

توازنات المشهد الفلسطيني، ومشروع حماس للمقاومة العسكرية أو السياسية التي تعلن الحركة تبنيها 
 في صراعها مع إسرائيل.. في مراحل زمنية تضطر لمرحلة المقاومة وترتيب بوصلتها الزمنية.
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الوطن العربي يأتي بعد كل  إن هذا الحرج الكبير الذي شعرت به السلطة وداعموها في إسرائيل أو
وما قبله، والحرب السياسية العنيفة التي تلتها  0254الجهد الذي صب لتحجيم حماس بعد عدوان 

لمحاصرة حماس بعد فشل اآللة العسكرية في تدمير قدرات القسام التي استمرت بعد جوالت العدوان 
نفوذ سلطات رام هللا لتقول إن هذا  في معدالت الصعود والتطور، واليوم تأتي رسالة شعبية من عمق

 المشروع يحظى بإعجاب وتأييد قواعد الشباب في الضفة الغربية، وليس غزة وحسب.
هي إحدى دورات النجاح الذي تنحته حماس من الصخر، ومن ظروف صعبة للغاية في تحقيق 

بعد انهيار كامل لحركة الفكرة اإلستراتيجية لمشروع دحرجة المقاومة وتثبيتها على األرض الفلسطينية 
فتح في مسار المقاومة والكفاح الوطني والعربي، وانسحابها الكلي من ميدان المقاومة إال من بعض 
المجموعات التي تدار بموقف شخصي وفكري ال يزال مرتبطا بالنضال والقدس، وليس جزءا من 

 البناء التنظيمي وتعليمات القيادة العليا لحركة فتح.
وفقا للمعادلة -حركة حماس بأس عسكري وسياسي شديد، ومع تفوقها في الميدان  لقد مورس على

فقد نجحت في الخروج من عنق الزجاجة الشرس سياسيا بعد جولة العدوان  -النسبية مع االحتالل
األخير، واستمرت في تحقيق تقدم نوعي بدأت رسائله تأتي من الخليج العربي لفك هذا الحصار 

 ن كان ذلك ال يزال مبكرا للقياس عليه.المزدوج الشرس وا  
لكن المقصود قدرة المكتب السياسي بقيادة خالد مشعل، وتناغمه الدقيق مع الميدان، والبناء 

وفي المهجر، وتحول شريكه في المسيرة إسماعيل هنية  48االجتماعي للشعب في غزة والضفة والـ
إلى أيقونة كفاح كارزمية  -حكومة الحمد هللا الذي تنازل عن موقعه بحيوية لكي تتشكل-)أبو العبد( 

متواضعة بين شعبها، ومتسامية على كل الضغوط، هذه التشكيلة المؤثرة للمكتب السياسي تنجح 
مجددا في تجاوز مفصل صعب جدا خاصة بعد محاولة إيران األخيرة استغالل هذا الحصار الشرس 

 لحماس الجتذابها من جديد.
غزة حصار يجيز أكل الميتة، وأخذ رمق من أي يد، وليس فقط سالحا  لقد نفذ على حماس وشعب

عسكريا تدفع ببعضه إيران لشراء موقف حماس، لكن البناء السياسي القوي للحركة وبقيادة مشعل 
ن خاطبته  رفض كليا أي محاولة الستقطاب حماس في المحور الذي انفكت عنه وكفرت به وا 

ان دفعت بكل قوتها الختراق حماس بموقف يتزامن مع تقهقر دبلوماسيا للضرورات، ورغم أن إير 
 الثوار السابق أمامها في سوريا لتسترد وهجها المزيف مع حزبها في لبنان.

لكن القيادة السياسية الصلبة والذكية رفضت بقوة، مما دفع طهران لحرب شرسة على خالد مشعل، 
بيعة البناء لحركة حماس وتوازنات فريق مستغلة اجتهادات وأخطاء د. محمود الزهار، غير أن ط

المكتب السياسي وقيادة خالد مشعل المذهلة فوتت الفرصة عليها، وهكذا عادت حماس قوية متوازنة، 
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وأسقطت كل حمالت األكاذيب عليها، وهي اليوم تفرض نفسها على طاولة المشهد العربي كممثل 
عب ال أجندة تل أبيب وحلفائها العرب قوي للشعب الفلسطيني تعرض المصالحة على أجندة الش

 والغربيين.
إن رفض حكومة الحمد هللا المساهمة ولو بشق تمرة للتخفيف عن غزة، واستغالل الحصار 
اإلسرائيلي والعربي الشرس عليها رغم كل التنازالت التي قدمتها حماس وتخليها عن حقوق مشروعة 

يؤكد حقيقة طالما حاول  -ضفة الغربية الطالبيةوهو ما أكدته انتخابات ال-لها كممثل شعبي أول 
إخفاءها الرئيس عباس، وهي أن رفض المصالحة والمراهنة على كسر شعب غزة بل الشعب 
الفلسطيني هو أزمة رام هللا وفريقها، لعدم مصداقيتهما في تحقيق هذه المصالحة، مراعاة لشريك 

 ق حماس والتأييد الشعبي لها.يبتزهما في تل أبيب ومراهنة على شريك عربي يعزز خن
نما جدار  كل ذلك كان يخفي حقيقة مهمة، وهي أن رفع الحصار عن غزة ال يوجد له عائق مادي وا 
من األعذار يجب أن ينهار اليوم لحق شعب غزة، ومصلحة فلسطين الكبرى ومصلحة االستقرار 

ليتها في الحفاظ على العربي، ولقد قدمت األحداث األخيرة دليال على حجم وعي حماس ومسؤو 
ضبط البندقية أمام العدو األساسي، وصبرها على ضغوط شرسة لجرها للمستنقعات الخطيرة التي 
انفجرت في برنامج مطاردة الربيع العربي، ورأى الناس عيانا الفرق بين مسؤولية حماس المظلومة 

والدماء التي تراق من  عربيا، وبين فوضى العنف الذي فجرته هذه المطاردات في سيناء وغيرها،
 المصريين.

ولذلك فإن تبليغ الرياض حماس رسميا أنها طرف رئيس محترم ومدعو لجولة مصالحة ستعود بها 
الرياض راعية، ونقل رد حماس وترحيبها في وسائل اإلعالم الرسمية هما في صالح كل الشعب 

ي المنطقة العربية، ولذلك فمن الفلسطيني وقضيته، كما أنهما يساهمان في تخفيف أعباء التوتر ف
المهم المباشرة بفك الحصار عن غزة من الجانب المصري بتدخل سعودي عربي، كما أن مشروع 
الجسر المائي لغزة من تركيا المطروح في اتفاق وقف إطالق النار يحتاج لدعم مماثل واتحاد فيه مع 

 تركيا.
حماس له، ولذلك فإن مرحلة القطيعة أو  إن الشعب الفلسطيني قال كلمته مرارا في تمثيل حركة

يجب أن  -التي أفاد منها الكيان الصهيوني ولم تستفد منها الشعوب والمصالح العربية-التضييق 
 ترفع تقديرا لحق األقصى وواجب نصرته وتجاوبا مع قرار فلسطين من المهجر إلى الضفة.

 7/5/5105نت، الدوحة،  الجزيرة
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 سكرة الموت .48
 آري شافيت

كانت خطيرة اقل مما كان يخيل في النظرة  األخيرةي نظرة ثالثة ورابعة يتبين أن نتائج االنتخابات ف
: نفتالي بينيت فقد ثلث قوته بالفعل وثلثي قوته بالقوة، ضمن أمور 5والثانية. النبأ الطيب رقم  األولى
حد أن يكون المعا الجديدة ال يمكن ال إسرائيلالن حزبه اعتبر كمن يخاف المثلية، وفي  أخرى

: أفيغدور ليبرمان فقد ثلثي قوته التاريخية الن 0ويخاف المثلية في نفس الوقت. النبأ الطيب رقم 
الناطقين بالروسية الشباب لم يعودوا يريدون أن تكون هنا سياسة روسيا البيضاء بل سياسة 

 كاليفورنيا.
خالفا  ألنهلي يشاي لم يدخل إلى الكنيست : موشيه فايغلين طار من الليكود، واي3النبأ الطيب رقم 

تعتبر ذات طابع  أحزابا)الظلماء؟( ترفض مرشحين وترفض  إسرائيل)المتنورة؟(، فان  ألوروبا
: أيمن عودة نجح في أن يجلب إلى العالم حزبا عربيا موحدا 4عنصري صرف. النبأ الطيب رقم 

يفعلوا ما يمكنهم  أنلمواطنين والمواطنات العرب في الدولة اليهودية الديمقراطية يمكن ل ألنهوكبيرا، 
 ينتخبوا وُينتخبوا بشكل حر. أنأن يفعلوه في معظم الدول العربية: 

، األصواتبثلث  األقل: المعسكر الوطني ـ القومي المتطرف المصفى حظي على 5النبأ الطيب رقم 
 إسرائيلاالغلبية في  بحيث أن األصواتالمنشق حظي باقل بكثير من عشر  األصوليوالمعسكر 

ـ  انقاد أوال يزال يمكن الحوار معها وربما ال يزال ممكن البناء معها ـ  اغلبيهعلى ما يبدو ال تزال 
 الدولة.

غطى نبا ساحق واحد: االنتصار الشخصي العظيم  0255الطيبة في انتخابات  األنباءعلى كل هذه 
. ولكن إلفنائهف اإلعالمي الواسع الذي قام عليه والذي ال جدال فيه لبنيامين نتنياهو على االئتال

 ، فان هذا النبأ الوحيد تقادم، هزل وفقد مفعوله.أذار 57فقط بعد ليلة الصدمة في  أسابيعستة 
يثبت بما ال يرتقي اليه الشك بان الملك بيبي ليس ملكا،  34مخاض الوالدة العسيرة للحكومة الـ 
اهو الرابعة ليست مملكة. ففي نهاية المطاف كل شيء هنا الملكة سارة ليست ملكة ومملكة نتني

البائسة هي بلدة البيع والشراء  اإلسرائيليةمتهالك وهش ومؤقت. كل شيء هنا هراء تافه. البلدة 
 والشراء والبيع، وكل شيء شخصي.

ة مشكلة قدرة الحكم؟ غياب تام لقدرة الحكم. ضعف شرطي؟ فراغ شرطي. ثقافتنا السياسية هي ثقاف
الشعب إلى حكم شعب مستقر ومؤٍد لمهامه يسعى إلى افق ما من  إرادةمريضة، ال تسمح بترجمة 

 .األمل
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واضح أن قسما هاما مما فكرنا به ومما أمليناه قبل وقت قصير كان مدحوضا. فليس صحيحا أن 
ن من حاكما فرديا. ولك اآلننتنياهو هو  أنتوجهت بشكل حاد إلى اليمين. ليس صحيحا  إسرائيل
هو وضع مخيف. وضع  إسرائيل، فان الوضع الذي ال يكون فيه )مرة اخرى( ملك في أخرىجهة 

والية الحكومة السابقة ومثلما  أثناءفي  األمورانعدام استقرار حاد هو وضع مروع. ومثلما سارت 
 يدار هنا أي شيء. أنـ فال يمكن  اآلن األمورتسير 

ثورة  أحداثمكن الصمود في الحرب. هكذا ال يمكن هكذا ال يمكن صنع السالم وهكذا ال ي
ال يمكن ضمان نمو اقتصادي. الساحة السياسية المتدهورة عندنا  أيضااجتماعية، ولكن هكذا 

 تدهورت أكثر فأكثر وعلقت في وضع من فقدان السيطرة.
وي. ولما بحاجة كالهواء للتنفس إلى وسط سوي العقل، مناسب وق إسرائيلاالستنتاج واضح: الوسط. 

ليس متطرفا بهذا القدر ـ فان بلورة الوسط الجديد ممكنة. ولما كانت الدولة  اإلسرائيليكان المجتمع 
 توجد في وضع متأزم ـ فان بلورة الوسط الجديد حيوية. اإلسرائيلية

 من نوعها. فلم تعد األخيرةتكون  أنحكومة بائسة يجب  اآلنالمسيرة الحزبية البائسة التي تنتج  أن
 .األرواحهذه مزحة سيئة. هذا خطر على 

 7/5/5105هآرتس 
 8/5/5105القدس العربي، لندن، 
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