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 لحل عقبات المصالحة الداخلية مع فتحرئيس مجلس النواب اللبناني ل مبادرةحماس تكشف عن  
علي بركة، ممثل حركة ، أن وكاالتنقاًل عن البيروت من  01/5/5105وكالة سما، ذكرت، 

حماس في لبنان، كشف عن تقديم رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، "مبادرة" حلول جديدة 
ي تعيق تنفيذ باقي بنود اتفاقات المصالحة األخيرة، وأبرزها اتفاق للملفات الفلسطينية العالقة، والت

 الشاطئ الذي جرى توقيعه قبل عام تقريبًا في مدينة غزة.
وأكد بركة، في تصريحات اعالمية، أن الحلول الثالثة التي قدمها بري لوفدي حركتي فتح وحماس، 

تعلق بملفات "الموظفين، والحكومة واإلطار خالل اللقاء األخير الذي جمعهم في العاصمة اللبنانية، ت
ورفض بركة الحديث عن طبيعة "الحلول" التي قدمها بري،  القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

واكتفى بالقول:" الحلول لن نكشف عنها، ولكنها إيجابية وهامة، وستساهم بشكل كبير في إزالة 
وذكر أن الحلول التي ُقدمت القت  طنية الداخلية".العقبات الداخلية التي تعترض طريق الوحدة الو 

استحسانًا وموافقة مبدئية من قبل حركتي فتح وحماس، إال أن الحركتين قررتا نقل "الحلول الثالثة" 
 إلى قيادة الحركتين إلجراء المشاورات الداخلية حول الموضوع، تمهيدًا لعملية اإلعالن بشكل رسمي.

لثالثة التي جمعت بين القيادي في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، وأوضح بركة، أن اللقاءات ا
وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام األحمد، في بيروت، كانت إيجابية وهامة، وستكون لها 

وأشار بركة إلى أن الحركتين اتفقتا خالل اللقاءات  نتائج على أرض الواقع خالل الفترة المقبلة.
على ضرورة تذليل كل عقبة تعترض طريق المصالحة الداخلية، على مبدأ تنفيذ  األخيرة في بيروت،

 وتطبيق بنود اتفاقات المصالحة األخيرة التي جرى توقيعها بين الطرفين.
المسودة التي قدمها بري بحسب على أن  9/5/5105النهار، بيروت، وأضاف موقع صحيفة 

 معلومات لـ"النهار" ركزت على اآلتي:
 الفلسطينية وتنفيذ االتفاقات السابقة التي أبرمت في  –ى تحقيق المصالحة الفلسطينية العمل عل

 هذا الشأن.
  تشكيل لجنة مستقلة وحيادية تتابع ملف الموظفين في غزة والضفة ايضًا بغية االنتهاء من هذا

 الملف.
  ر الفلسطينية. طالق لجنة االطار واعادة احيائها بغية ترتيب اوضاع منظمة التحريإ إلىالسعي

وسبق للطرفين أن بحثا في هذا الموضوع أكثر من مرة في القاهرة منذ أيام الرئيس السابق 
 حسني مبارك وصواًل الى االيام االخيرة من عهد مرسي في الحكم.

الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي  إلىويأمل بري أن ينقل الطرفان مشروع هذا االتفاق 
 ل.لحماس خالد مشع
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من موقعها واالجتماع  واإلفادةمصر  إلىالوفدين، الطلب منهما الذهاب  إلىوكانت رسالته النهائية 
في رحابها أو في أي دولة عربية أخرى لالنطالق في سياسة فلسطينية جديدة بدل هذا التنافر 

 الحاصل في الحكومة.
بلد عربي، إذ أعلن استعداده  أيولم يقطع الطريق عليهما في حال سدت اآلفاق أمام القيادتين في 

 أعلناالستضافتهما في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أو أي فندق في بيروت إذا صدقت أقوال ما 
رام هللا مرورًا بعين الحلوة  إلىالتي تعصف بالشارع الفلسطيني، من غزة  األزماتعن تطبيقه للخروج من 

على هذا االنقسام الذي يخدم  اإلسرائيليينق، وسط تفرج مخيم اليرموك الجريح في دمش إلىوصواًل 
 مشروعهم في التضييق على الفلسطينيين الذين يحاصرون أنفسهم هذه المرة بفعل شريط خالفاتهم.

 

 على النظام الداخلي لـ"هيئة األسرى" عباس يصادق رسميا   
"هيئـــة شـــسون األســـرى صــادق رئـــيس الســـلطة الفلســـطينية، محمــود عبـــاس، علـــى نظـــام عمــل  :رام هللا

 والمحررين"، الذي تم إعداده بعد تحّول الوزارة إلى هيئة تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال رئيس "هيئة شسون األسرى"، عيسى قراقع، في بيان صحفي تلقـت "قـدس بـرس" نسـخة عنـه يـوم 

كافــــة المجــــاالت  ، "إن نظــــام العمــــل يشــــكل دســــتورًا داخليــــًا ومرجعيــــة لعمــــل الهيئــــة فــــي9/5الســــبت 
ـــى مرســـوم يعتبـــر أن مرجعيـــة هـــذا النظـــام هـــي النظـــام  والخـــدمات المتعلقـــة باألســـرى، وهـــو يســـتند إل
األساسي لمنظمة التحرير وكافة القـوانين والقـرارات واألنظمـة والتشـريعات والمراسـيم والتعليمـات النافـذة 

يشير إلى أهداف وصـالحيات الهيئـة  وأفاد قراقع، بأن نظام عمل الهيئة المتعلقة باألسرى والمحررين.
رسالة الهيئة التي  إلىومهامها على المدى القريب والبعيد، وعلى الصعيد الداخلي والخارجي، إضافة 

نســـانيًا وأخالقيـــًا، ينســـجم مـــع  تعتبـــر قضـــية األســـرى ورعـــايتهم والـــدفاع عـــنهم التزامـــًا وطنيـــًا وقانونيـــًا وا 
 تفاقيات والقرارات الدولية، وفق قوله.الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واال

ــة  وتوطيــد دعــائم الحريــة والديمقراطيــة  اإلنســانيةوجــاء فــي النظــام "إن رسيــة الهيئــة هــي تحقيــق العدال
وثقافة وقيم حقوق اإلنسان وحق الشعوب في الحرية واالستقالل والحياة الكريمة"، كما أنه ينص على 

لتحديد آليات العالقة والتنسيق مع المسسسات والهيئات  تشكيل مجلس تنفيذي داخلي وآخر استشاري،
 الحكومية واألهلية، حسب قراقع.

 9/5/5105قدس برس، 
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 عودة للمفاوضات إال بوقف االستيطان وسقف زمني إلنهاء االحتالل : الشعث 
أكــــد عضــــو اللجنــــة المركزيــــة لحركــــة فــــتح نبيــــل شــــعث بــــأن "ال عــــودة : ناديــــة ســــعد الــــدين -عمــــان 

وضــات إال عنــد وقــف االســتيطان وتحديــد ســقف زمنــي إلنهــاء االحــتالل اإلســرائيلي، تزامنــًا مــع للمفا
وقـال، فـي تصـريحات مشـتركة  المرجعية الواضحة واإلطار الدولي لإلشراف على العملية التفاوضية".

ذاعة "أجيال" الفلسطينية، إن "الجانب الفلسـطيني يرحـب بالمسـعى الفرنسـي الـراهن ال سـتئناف لـ"الغد" وا 
وأضاف "ال نمانع قيام فرنسـا بمحاولـة، بـل نرحـب بـدور فرنسـي أوروبـي فاعـل فـي  العملية السياسية".

التسوية السلمية، مثلمـا نشـجع أدوارًا أخـرى مثـل مجموعـة "البـريكس" زالبرازيـل وروسـيا والصـين والهنـد 
 كي".يوجنوب أفريقيا(، بما يقلص من الدور األمر 

ضــــات مــــع الجانــــب اإلســــرائيلي يجــــب أن يكــــون، بحســــبه، "محكومــــًا بتلبيــــة غيــــر أن اســــتئناف المفاو 
ـــرة التفـــاوض التـــي يوظفهـــا  ـــدوران فـــي دائ ـــائج ملموســـة، وتجنـــب ال ـــوس نت ـــات أساســـية تضـــمن بل متطلب

وأوضــح شــعث بــأن "ســلطات  االحــتالل لفــرض المزيــد مــن الحقــائق المغــايرة فــي األراضــي المحتلــة".
مــن األرض الفلســطينية وتهويــد  %25 مـن الميــاه ونهــب %95ى االحـتالل تمكنــت مــن االســتيالء علــ

واعتبــر أن "منبــر  القــدس، ضــمن ســياق المضــّي فــي نمــط عــدوانها الثابــت ضــّد الشــعب الفلســطيني".
 مجلس األمن الدولي ليس الساحة الفلسطينية األمثل التي يمكن من خاللها الضغط على االحتالل".

الوطنيـة فـي مواجهـة عـدوان االحـتالل، مـن أجـل تحقيـق هـدف وشدد على "تحقيق المصالحة والوحـدة 
قامــة الدولــة المســتقلة علــى حــدود العــام  زالــة االحــتالل وا  وعاصــمتها القــدس المحتلــة  0927التحريــر وا 

وأكـد "الترحيـب الفلسـطيني ألي جهـد عربـي مـن أجـل  ".091وحق عودة الالجئين وفق القـرار الـدولي 
" تفعيل مـا تـم االتفـاق 5أنه "إذا كان المقصود من الحديث عن "مكةدعم تحقيق المصالحة"، مضيفًا ب

 عليه سابقًا ووضع اآلليات التنفيذية المناسبة، فهذا أمر محمود، وما دون ذلك يعّد مضيعة للوقت".
وأشــار إلــى ضــرورة "تنفيــذ مــا جــرى االتفــاق عليــه بــين حركتــي فــتح وحمــاس ســابقًا، ولــيس العــودة إلــى 

 فاق جديد".نقطة البداية بات
 01/5/5105 ،الغد، عّمان

 
 "الجنائية الدولية"إلى نقل ملف جرائم االستيطان إلى مجلس األمن و يدعو تيسير خالد 

دعـا عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر تيسـير خالـد إلـى "نقـل ملـف : ناديـة سـعد الـدين -عمـان 
ونــدد، فــي تصــريح أمــس،  ة الدوليــة".إلــى مجلــس األمــن الــدولي والمحكمــة الجنائيــ االســتيطانجــرائم 

"بقــرار مــا يســمى "اللجنــة اللوائيــة اإلســرائيلية للتخطــيط والبنــاء" فــي القــدس المحتلــة أمــس تنفيــذ إقامــة 
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وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي مســتوطنة "رامــات شــلومو"، التــي أقامتهــا ســلطات االحــتالل علــى  0530
 دس المحتلة".أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة شعفاط بالق

وأضــاف إن هــذا "المخطــط تــم اإلعــالن عنــه قبــل ســنوات وجــرى تجميــد العمــل بــه تحــت ضــغط الــرأي 
العام الدولي في حينه، ولكنه يعود من جديد كمشروع قيد التنفيذ بعد نيله موافقة مكتب رئـيس الـوزراء 

وحدة سكنية في "بسـغات  77اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد االتفاق مسخرًا على نشر مناقصات بناء 
وطالــب بضــرورة "اإلســراع فــي إعــداد ملــف جــرائم االســتيطان لعرضــه علــى  زئيــف" و"النبــي يعقــوب".

مجلــس األمـــن الـــدولي، ودعوتـــه إلــى تحمـــل مســـسولياته والضـــغط علــى االحـــتالل ودفعـــه تحـــت طائلـــة 
على "عرض الملـف  كما حث فرض العقوبات لاللتزام بوقف األنشطة االستيطانية دون قيد أو شرط".

أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ودعــوة المــدعي العــام للمحكمــة البــدء بمســاءلة ومحاكمــة المســسولين 
 اإلسرائيليين المتورطين في المشروع االستيطاني العدواني التوسعي".

 01/5/5105 ،الغد، عّمان
 
 أبو يوسف: حكومة نتنياهو ستفشل أي مبادرة لعودة المفاوضاتواصل  
ــــو يوســــف، أن مهمــــة  :ام هللار  ــــة لمنظمــــة التحريــــر الفلســــطينية، واصــــل أب رأى عضــــو اللجنــــة التنفيذي

الحكومــــة اإلســــرائيلية الجديــــدة برئاســــة بنيــــامين نتنيــــاهو ستنحصــــر فــــي "إبقــــاء الحــــرب مفتوحــــة علــــى 
لغـــاء أي فرصـــة لعـــودة المفاوضـــات"، وفـــق تقـــديره. وقـــال أبـــو يوســـف فـــي تصـــريحات  الفلســـطينيين وا 

، إن القيــادة الفلســطينية أغلقــت ملــف المفاوضــات الثنائيــة بعــد 9/5"قــدس بــرس" يــوم الســبت وصــلت 
اتفـاق، وهـو مـا دفـع القيـادة لتبنــي  أليانحيـاز اإلدارة األمريكيـة الواضـح لالحـتالل والتنكـر اإلسـرائيلي 

 الحتالل".استراتيجية جديدة تستند للشرعية الدولية "من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية وجالء ا
وشـّدد علــى عـدم تــوفر أي إمكانيـة للحــديث عــن مفاوضـات سياســية أو مبـادرات دوليــة فـي ظــل وجــود 
حكومة إسرائيلية متطرفة تضم أحزابًا متطرفة تدعو لقتل الفلسطينيين، ويقوم برنامجهـا السياسـي علـى 

 التنكر للحقوق الفلسطينية واإلبقاء على حالة الحرب، حسب تأكيده.
السلطة الفلسطينية مّما يشاع عن وجود مبادرة فرنسية الستئناف المفاوضات، أشار أبو  وحول موقف

قامــــة الدولــــة  يوســــف إلــــى أن موقــــف القيــــادة مــــن العــــودة للمفاوضــــات قــــائم علــــى إنهــــاء االحــــتالل وا 
 الفلسطينية، الفتًا إلى أن القيادة لم تطّلع بعد على بنود هذه المبادرة ومالمحها.

 9/5/5105قدس برس، 
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 ا لالنضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية للحفاظ على حقوقنانواصل تحركاتنس :أبو ردينة 
دولة فلسطين ستواصل تحركاتها " أنأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة .(: ب.ف.أز

وق شــــعبنا المعاهــــدات والمنظمــــات الدوليــــة للحفــــاظ علــــى حقــــ إلــــىعلــــى الصــــعيد الــــدولي لالنضــــمام 
التـــي تمـــت اليـــوم وافتتحـــت عملهـــا بمواصـــلة  اإلســـرائيليةالفلســـطيني، خصوصـــًا بعـــد تشـــكيل الحكومـــة 

 . "الفلسطينية األراضيجريمة االستيطان في 
 01/5/5105 ،الحياة، لندن

 
 "شائعات غزة" تكشف حجم االستهداف ومحاولة إعادة الفلتان 

داخليــة فــي غــزة، للمــواطنين التبليــع عــن الشــائعات كشــفت دعــوة وزارة ال: عبــد الغنــي الشــامي -غــزة 
ومروجيها، حجم خطورتها وتأثيرها علـى سـكان القطـاع ونسـيجهم االجتمـاعي فـي ظـل حالـة الحصـار 

 التي يعيشها القطاع.
وكانت وزارة الداخلية واألمن الوطني فـي غـزة، طالبـت كافـة المـواطنين التبليـع عـن مروجـي الشـائعات 

ودعت الداخلية في بالٍس نشرته على صفحتها في  دف لزعزعة االستقرار الداخلي".التي قالت أنها "ته
موقـع التواصــل االجتمــاعي "فيســبوك"، المــواطنين باالتصــال علــى أحــد األرقــم للتبليــع عــن أي شــخص 

 يقوم بترويج الشائعات.
لسـطيني، علــى وأكـد النائـب إسـماعيل األشـقر، رئـيس لجنـة الداخليـة واألمـن فـي المجلـس التشـريعي الف

أن غــزة مســتهدفة مــن قبــل االحــتالل ومــن اســماهم "أذنــاب االحــتالل" الــذين يحــاولون "بــث الشــائعات 
وقـــال األشـــقر لــــ"قدس بـــرس": "األمـــن بالنســـبة لنـــا فـــي غـــزة هـــو  والنيـــل مـــن قطـــاع غـــزة". وفـــق قولـــه.

هناك من يريد أن  وأشار إلى أن ، ولن نسمح بعودة إلى غزة الفلتان بأي حال من األحوال"....مقدس
 يصدر أزماته مثل السلطة في رام هللا، والمستنكفين بعض الذين ال يدرون للمقاومة أن تنتصر.

وكشـــف رئـــيس لجنـــة الداخليـــة واألمـــن فـــي المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني انـــه تـــم إلقـــاء القـــبض علـــى 
علـى بـث الشـائعات  مرتبطين مع االحتالل، وبعض الشبكات التي لهـا عالقـة بـاالحتالل تقـوم بالعمـل

سقاط الشباب. وقال: "هناك بعض الدول وبعض الجماعات التي تريد أن توجـد لهـا مـوطئ قـدم فـي  وا 
 غزة من خالل الشائعات التي يتم ترويجها".

 9/5/5105قدس برس، 
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 ماهر أبو صبحة: صراعات داخل السلطة تحول دون سفر طالب غزة 
راعات داخـل السـلطة الفلسـطينية أعاقـت سـفر طـالب ول فلسطيني النقاب عن أن صـس كشف مس :غزة

إلـى دور للقيـادي الفتحـاوي المفصـول  قطاع غزة عبر معبر بيت حـانون "ايـزر" شـمال القطـاع، مشـيراً 
ونفـى مـاهر أبـو صـبحة،  محمد دحـالن حـول اسـتمرار إغـالق معبـر رفـح للشـهر الثالـث علـى التـوالي.

حدثت به بعض المصادر الفلسطينية أن مصـر اشـترطت رئيس هيئة المعابر الفلسطينية في غزة ما ت
وقال في تصريح على صفحته في موقع التواصل  عودة حرس الرئيس إلى معبر رفح من أجل فتحه.

االجتمـــاعي "فيســـبوك": "ال بـــد مـــن معرفـــة عـــدد مـــن الحقـــائقع االحـــتالل اإلســـرائيلي وافـــق علـــى ســـفر 
لم يدخل هذا القـرار حيـز التنفيـذل السـبب الصـراع  الطالب من حاجز بيت حانون ومنه لألردن، فلماذا

الـــدائر بـــين الســـفير الفلســـطيني فـــي األردن زعطـــا ؤ خيـــري( ووزارة الشـــسون المدنيـــة، بخصـــوص مـــن 
صبحة: "هناك طرف ثالث يدخل في قضية المعـابر وهـو  أبووقال  ينسق مع االحتالل بالخصوص".

 ى كل شيء وأولها المعابر".محمد دحالن، والصراع الخفي بينه وبين عباس عل
 9/5/5105قدس برس، 

 
 نابلس: توتر في مخيم بالطة عقب اشتباكات مسلحة مع السلطة 

أفادت مصادر فلسـطينية، بـأن أجـواء مـن التـوتر تسـود مخـيم بالطـة فـي نـابلس شـمال الضـفة  :نابلس
الت إنه شـخص مسـّلح، الغربية المحتلة، وذلك في أعقاب اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لمن ق

صــابته. وأوضــح شــهود عيــان لـــ"قدس بــرس"، أن قــوة تابعــة لألجهــزة األمنيــة  بعــد إطــالق النــار عليــه وا 
أطلقــت النــار الليلــة الماضــية صــوب ابــن شــقيق النائــب فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني عــن حركــة 

 فتح جمال الطيرواي، وقامت باعتقاله بعد إصابته في قدمه.
، أن مســـلحين انتشـــروا فـــي أزقـــة المخـــيم عقـــب إصـــابة واعتقـــال قريـــب الطيـــراوي، تبعـــه وذكـــر الشـــهود

 اشتباك مسلح مع عناصر األجهزة األمنية استمر حتى ساعة مبكرة من فجر اليوم.
 9/5/5105قدس برس، 

 
 موظفي غزة "التوافق" ال تزال تمارس الفئوية والتحيز ضدّ حكومة حماس:  

امي الحمد هللا ال زالت تمارس سياسة التمييز والفئوية ورفض أكدت حركة حماس، أن حكومة ر 
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، يوم السبت،  االعتراف بشرعية الموظفين الحاليين.

"تصريحات رئيس حكومة التوافق رامي الحمد هللا حول تجزئة قضية الموظفين وعدم حل قضيتهم 
ال زالت تمارس سياسة التمييز والفئوية ورفض االعتراف  بشكل جذري وشامل تسكد أن الحكومة
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وشدد على أن الحركة لن تتنازل عن حل قضية أي موظف، "ولن يكون  بشرعية الموظفين الحاليين".
 هناك عودة ألي موظف مستنكف قبل حل قضية الموظفين بشكل جذري".

 9/5/5105، فلسطين أون الين
 

 اكة مع االحتاللحماس تثمن دعوة أوروبية لوقف الشر  
ثمنت حركة حماس دعوة المجموعة البرلمانية األوروبية لوقف العمل باتفاقيات الشراكة مع  –غزة 

نهاء العمل بأي اتفاقيات معه وبشكل نهائي، وحذف أي نوع من االمتيازات  الكيان الصهيوني، وا 
، 9/5اء يوم السبت ودعا الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح له مس االقتصادية معه.

وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، إلى مزيد من هذه الجهود والمواقف والدعوات 
والقرارات من كل األطراف العربية والدولية والتي ستشكل رادعًا قويًا للكيان الصهيوني وحماية فعلية 

مة لقيادات االحتالل وشدد برهوم على ضرورة اإلسراع في إجراءات محاك للشعب الفلسطيني.
 الصهيوني على جرائمهم وانتهاكاتهم في المحاكم الوطنية والدولية.

 9/5/5105، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فتح: تعيين وزيرة متطرفة "مظلة قانونية لجرائم االحتالل" 
طات قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح في القدس، رأفت عليان، إن ثالوث السل: القدس المحتلة

الصهيوني أصبح متطرفا، بتعيين الوزيرة المتطرفة "اييلت شكيد" على رأس منظومة القضاء في 
وحذر في تصريح له، السبت، من أن مثل هذا النظام لن يحقق أي خطوة في العمل  الكيان.

نما سيفجر المنطقة بمزيد من العدوان والقمع وفرض سياسة األمر الواقع، "وهو ما  السياسي، وا 
 لب منا جميعا تمتين الجبهة الداخلية".يتط

نما جاء للقضاء على أي  واعتبر عليان أن شكل حكومة االحتالل الحالية ليس وليد الصدفة، وا 
وشدد على  فرصة للتسوية مع الجانب الفلسطيني، وأن السالم مع هذه التركيبة الحكومية مستحيال.

كبر على القدس والمسجد األقصى وكافة أن تركيبة حكومة االحتالل الحالية تشكل الخطر األ
المقدسات، الفتا إلى أن منظومة القضاء التي ترأسها الوزيرة "اييلت شكيد"، ستشكل غطاء قانونيا 

 لكافة الجرائم المرتكبة بحق هذه المقدسات.

 9/5/5105، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ت جنودها بـ"جرائم حرب" في غزةحماس تدعو لإلسراع في محاكمة قادة االحتالل بعد اعترافا 
دعت حركة حماس، إلى اإلسراع في محاكمة قادة االحتالل اإلسرائيلي في المحاكم الدولية، 

وطالبت الحركة، في بيان لها اليوم  الرتكابهم "جرائم حرب"، بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إجراءات قانونية لمحاكمة قيادات السبت، األطراف العربية والدولية إلى ضرورة اإلسراع في اتخاذ 

وأضافت الحركة، أن  إسرائيلع لـ"ارتكابهم ما وصفته بجرائم الحرب واالنتهاكات اإلنسانية".
"االعترافات األخيرة للجنود اإلسرائيليين باستهداف المدنيين خالل العدوان على قطاع غزة، ونشر 

إليواء، يستدعي محاكمة القادة اإلسرائيليين، تقارير أممية تثبت تعمد اإلسرائيليين في قصف مراكز ا
 وجلبهم في أسرع وقت إلى محكمة الجنايات الدولية".

 9/5/5105، فلسطين أون الين

 

 عزام األحمد يلتقي سفير مصر في لبنان بدر الدين زايد 
التقى األحمد سفير مصر في لبنان بدر الدين زايد، يرافقه نائبه المستشار خالد أنيس، : بيروت

حيث اطلّع زايد على آخر تطورات القضية الفلسطينية  بحضور دبور، في مقر سفارة دولة فلسطين.
واالنتهاكات" اإلسرائيلية "المستمرة والمتكررة على األراضي الفلسطينية لفرض أمر واقع على 

 واطلع األحمد زايد على مجريات األراضي الفلسطينية بهدف تقويض المشروع الوطني الفلسطيني.
البحث في إزالة العقبات أمام عمل حكومة الوفاق الوطني واستئناف تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة 

كما تم البحث في أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان وخاصة مخيم نهر البارد  الفلسطينية.
 .ةووضع النازحين الفلسطينيين من سوري

 01/5/5105الخليج، الشارقة، 

 
 م الفلسطيني يضرب االنتخابات النقابيةاالنقساتقرير:  

انتهت انتخابات مجلس الطالب في جامعة بيرزيت أواخر الشهر  إنما : محمد يونس –رام هللا 
 اإلجراءاتسلسلة من  إلىالماضي بفوز كتلة "حماس" وخسارة كتلة "فتح"، حتى سارعت الحركتان 

 الفلسطينية. األراضيابي في المضادة التي شكلت ضربات قاسية للعمل النق واإلجراءات
الفائزة  اإلسالميةاألمن باعتقال واستدعاء عدد من قادة الكتلة  أجهزةففي الضفة الغربية، قامت 

، مثل "هيومن رايتس ووتش". اإلنسانلتحقيق وضرب نددت به منظمات حقوق  وأخضعتهوناشطيها، 
ارًا بتأجيل انتخابات مجالس واتخذت جامعة النجاح، كبرى جامعات الضفة، وجامعة الخليل قر 



 
 
 
 

 

           05ص                                     3573 العدد:    01/5/5105 األحد التاريخ:

الذي اعتبرته حماس وكثير من المراقبين محاولة من فتح لتجنب نتائج مشابهة  األمرالطالب فيهما، 
 لنتائج انتخابات بيرزيت.

لغاء نتائج انتخابات نقابة المحامين التي فازت فيها فتح، إ إلىوفي قطاع غزة، عمدت حماس 
هاناتت لناشطي الحركة تخلله تعذيب جسدي وقامت بسلسلة اعتقاالت واستجوابا  .وا 

الهيئة رصدت استدعاءات  إنأحمد حرب  د.وقال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
ومضايقات في الضفة وغزة على خلفية انتخابات مجلس طالب جامعة بيرزيت، وقرار المحكمة 

لمحامين، وقرار تأجيل انتخابات مجلس الطالب المشكلة في غزة بوقف العمل بنتائج انتخابات نقابة ا
: "هذه الممارسات مّست جميعها وبشكل مباشر بالحقوق وأضاففي جامعة النجاح وغيرها. 

الديموقراطية وحقوق الناخبين، ومن المسسف حصول ذلك لتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق 
ية، وذلك بإجراء االنتخابات في مناخ اإلنسان وما نّصت عليه هذه المعايير من ضرورة ضمان الحر 

ودعا مفوض الهيئة، وهي إحدى مسسسات الدولة  حر وديموقراطي، وفي أجواء خالية من الخوف".
وتحمل اسم "ديوان المظالم"، إلى وقف جميع تلك الممارسات والقرارات "لما فيها من مس بالحريات 

ة والحقوقية، كونها ال تسهم في إعادة تأهيل البيئة والحقوق الديموقراطية بأبعادها الدستورية والقانوني
 المناسبة إلجراءات االنتخابات الرئاسية والتشريعية في فلسطين".

مديرة قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا  أصدرتهواتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان 
سياسية في أوساط طالب  سارة ليا ويتسن أول من أمس، السلطة الفلسطينية بشن حملة اعتقاالت

 إنفي السلطة. وقالت  إنذاركثر من جرس أ أضاءتجامعيين عقب انتخابات جامعة بيرزيت التي 
 إلىنصار حماس جاءت على خلفيه "عالقاتهم بحماس أو آلرائهم"، مشيرة أاالعتقاالت في صفوف 

 إلىرض الطالب سوء المعاملة. وأضافت: "إنه ألمر مقلق للغاية أن يتع إلىأنهم يتعرضون 
االعتقال على يد القوات الفلسطينية من دون سبب واضح سوى لعالقتهم بحماس أو آلرائهم". 
وشددت على ضرورة أن يكون الفلسطينيون قادرين على التعبير عن اآلراء السياسية المنتقدة من 

تجوابات التي واستعرض البيان سلسلة من االعتقاالت واالس الضرب. إلىدون اعتقالهم أو تعرضهم 
 .األمن أجهزةيدي أفي جامعة بيرزيت على  اإلسالميةتعرض لها ناشطو الكتلة 

هاناتوفي غزة، تعرض عدد من ناشطي "فتح" لالستدعاء واالستجواب تخلله ضرب وتعذيب  . وا 
 ومن هسالء نائب مفوض العالقات الدولية في الحركة وليد سويدان وغيره.

 01/5/5105الحياة، لندن، 
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 حال انضمامه للحكومة دفاعنياهو يعرض على ليبرمان وزارة التن 
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية، يوم الجمعة، النقاب عن تقارير تفيد  :القدس المحتلة

بأن وزير الخارجية اإلسرائيلي المنتهية واليته أفيجدور ليبرمان، تلقى إشارات من رئيس الوزراء 
إذا عدل عن قراره الذي  دفاعنتنياهو بأن األخير على استعداد لتعيينه وزيًرا للاإلسرائيلي بنيامين 

 اتخذه األسبوع الماضي بعدم االنضمام للحكومة الجديدة.
وكان ليبرمان قد تقدم، االثنين الماضي، باستقالته إلى نتنياهو، معلًنا عدم نيته االنضمام إلى 

إذ أعلن خالل األيام األخيرة عن استيائه من التنازالت  االئتالف الحكومي الجديد برئاسة نتنياهو،
 التي قدمها رئيس الوزراء لليهود المتشددين دينًيا في إطار المفاوضات االئتالفية.

 9/5/5105وكالة سما، 
 

 لبيد يهدد باللجوء للقضاء لمنع زيادة عدد الوزراء 
السبت، أن زعيم حزب "يش عتيد"  ذكر موقع صحيفة "معاريف" العبرية، صباح يوم :القدس المحتلة

يائير لبيد هدد في رسائل وجهها للمستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية ورئيس الكنيست أنه سيتوجه 
ورأى لبيد في رسائله أن ذلك  للقضاء في حال اتخذت الحكومة الجديدة قرارا بزيادة أعداد الوزراء.

أنها محاولة من نتنياهو لزيادة قوته الحكومية وتجاهل مخالف للقانون الدستوري المعتمد، مشيرا إلى 
وزيرا يعني أن ذلك سيزيد من  01الرأي العام، مشيرا إلى أن زيادة عدد الوزراء إلى ما يفوق 

 المصروفات واإلسراف غير الفعال. 

 9/5/5105وكالة سما، 
 

 جيش االحتالل يختبر للمرة األولى صاروخ "الرمح" ""يديعوت أحرونوت 
ت مصادر إعالمية عبرية، إن جيش االحتالل االسرائيلي أنهى مناورة عسكرية ضخمة في منطقة قال

وذكر  األغوار الفلسطينية، تضّمنت تجربة هي األولى من نوعها لصاروخ "الرمح" عالي الدقة.
الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم السبت، أن التدريبات العسكرية التي 
نفذتها وحدة "غاعش" النظامية حاكت الدخول في حرب برية مع "حزب هللا" اللبناني، مشيرة إلى أن 
العنوان الرئيس واألبرز لهذا التدريب كان تجربة صاروخ "الرمح" الجديد في "سالح المدفعية" التابع 

من مسافة للجيش. وبّينت الصحيفة، أن الصاروخ المذكور قادر على إصابة الهدف بدقة عالية 
 51أمتار، كما أنه يحمل مواد متفجرة تزن  5كيلومترًا داخل دائرة يصل قطرها إلى  35تصل إلى 

 كيلوغرامًا، وتصل وتيرة إطالق النار إلى مئات الصواريخ خالل دقائق معدودة. 
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وأضافت أن الهدف المحّدد للصاروخ هو إنسان أو مبنى مسلف من طابقين، وهو ما يعني أن 
ونقلت الصحيفة عن ضباط  سيكون فعااًل في الحرب داخل مناطق مدنية مكتظة بالسكان. الصاروخ

( وهو مناسب 571وجنود في "سالح المدفيعة"، قولهم "إن صاروخ الرمح يتم إطالقه عن منصة زإم 
للحرب داخل المدن، بفضل الزاوية التي يصل منها إلى الهدف، بخالف الصاروخ الذي يصيب 

يستطيع المس بأهداف مخفية، كما ال ينجم عنه ضرر كبير في المنطقة  بشكل مسطح وال
وذكرت الصحيفة، أن ما يميز هذا الصاروخ هو سعره المنخفض نسبيًا،  المستهدفة"، حسب قولهم.

 ألف دوالر أمريكي( للصاروخ الواحد.  50ألف شيكل زأكثر من  511والذي يصل لـ 
 9/5/5105، فلسطين أون الين

 
 لحت: دولة "إسرائيل الثالثة" على وشك الظهورانطوان ش 

أكد خبيران في الشأن اإلسرائيلي، أن نتائج انتخابات "الكنيست" األخيرة أّسست لـ"مرحلة : الناصرة
تاريخية جديدة للدولة العبرية"، وأنها تعبر بوضوح عن "ظهور الدولة اإلسرائيلية الثالثة والتي ستكون 

 ينية اليهودية االستيطانية وأقل ديمقراطية".أكثر توجها نحو الدولة الد
وقال انطوان شلحت إن الدولة العبرية مرت بثالث مراحل منذ قيامها، وامتدت المرحلة األولى من 

، واّتسمت هذه المرحلة بحكم "الحزب الواحد"، حيث هيمن حزب "مباي" 0977وحتى  0911عام 
وأضاف شلحت  اشتراكي وآخر علماني اشكنازي.سلف حزب "العمل" الحالي، وكان في صلبه تياران 

، حيث 0977في تصريحات خاصة لـ"قدس برس"، أن مرحلة الدولة اإلسرائيلية الثانية بدأت منذ عام 
فاز وألول مرة حزب "الليكود" وفي مركزه حزب "حيروت" اليميني وشكل حكومة بقيادته، وتم استبعاد 

الحزب األخير انقسم المشهد اإلسرائيلي إلى معسكرين  حزب "مباي" من السلطة، حيث أنه وبانتهاء
 أساسيين، األول هو لليمين ويمثله "الليكود"، واآلخر معسكر اليسار ويمثله حزب "العمل".

وأشار إلى أن ما أسماها بـ"إسرائيل الثالثة الجديدة" تضم إضافة إلى حزب "الليكود" قوى وأحزاب 
وأيضًا "الحريديم" الذين ال ينتمون إلى "الصهيونية الدينية" أخرى من اليهود الشرقيين القدامين 

وأكد أن هذا التغير في المشهد الحزبي في تل أبيب سيسثر بشكل  واألحزاب اليهودية المتشددة دينيًا.
أساسي على الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وأهم هذه التغيرات ارتفاع مستوى التدّين وشيوع بعض 

وكذلك تداخل أمور الدين والدولة، والتحّول المتسارع من "الخطاب اليميني أنماطه المتشددة، 
االجتماعي الليبرالي" إلى "خطاب يميني استيطاني نيو ليبرالي" مشبع بالمفردات الدينية، وهذا على 
المستوى السياسي يعكس صعود قوة جديدة في المجتمع اإلسرائيلي وهي مستوطني الضفة الغربية 

من تعداد سكان الدولة العبرية، مضيفًا ان هذه القوة باتت تشكل  %01يشكلون نسبة  الذين باتوا
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مصدر قوة "الليكود" واليمين المتطرف، بعد أن كان الحزب يعتمد سابقًا على اليهود الشرقيين، فاآلن 
ينية في المستوطنين هم الذين يشكلون قوة الدعم له، وسيكون لهم دور كبير مع "الحريديم" والفئات الد

 تحديد األجندات السياسية واالجتماعية للحكومة القادمة، كما قال.
وتوقع أن يواصل اليمين الجديد السعي نحو تعميق الهيمنة اليمينية االستيطانية على الخطاب العام، 

األيديولوجية الفاصلة  -وعلى مسسسات المجتمع المدني، إلى جانب تآكل مستمر للحدود السياسية 
ستوطنات من جهة وتل أبيب من جهة أخرى، وتزايد تمازج المستوطنين في المجتمع بين الم

 .اإلسرائيلي، باعتبارهم جزءًا طبيعيًا من الطبقات والفئات االجتماعية، واستمرار صعودهم في النخب
وعلى مستوى فلسطينيي الداخل، أشار الخبير السياسي إلى أن الحكومة القادمة ستواصل سن المزيد 

القوانين العنصرية، وآخرها القانون الذي يطال ليس الفلسطينيين في الداخل فقط بل نشطاء من 
اليسار المسيدين للسالم وهو قانون تكريس المقاطعة الذي صادقت عليه المحكمة اإلسرائيلية العليا 

حجة ، ب11قبل ايام، وينص على معاقبة كل من يدعو إلى مقاطعة منتجات االحتالل في مناطق الـ 
 أن المقاطعة يمكن أن تتسبب بأضرار اقتصادية.

من جانبها، قالت مديرة المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية "مدار"، هنيدة غانم، "إن التغييرات 
الديموغرافية ذات الخطاب االستيطاني التي حصلت في إسرائيل، حّولت حزب الليكود بالكامل إلى 

ه تحّول إلى الحزب الوحيد القادر على قيادة دولة إسرائيل حزب مستوطنين باإلضافة إلى أن
وتوّقعت غانم، اختفاء ما يعرف باليسار اإلسرائيلي، وانقسام الدولة العبرية إلى "يمين  وسيستمر".

 ليبرالي" و"يمين استيطاني"، وفق تقديرها.
 9/5/5105وكالة قدس برس، 

 
 اد أسير محّرر نتيجة اإلهمال الطبياستشههيئة شؤون األسرى تحمل االحتالل مسؤولية  

هيئة شسون األسرى والمحررين في السلطة ، أن غزة من 01/5/5105الحياة، لندن،  ذكرت
الفلسطينية، حّملت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومصلحة السجون، المسسولية الكاملة عن جريمة 

 مال الطبي.سنة(، نتيجة اإله 33استشهاد األسير المحرر رامي كمال شالميش ز
وطالب رئيس الهيئة عيسى قراقع، في بيان أمس، المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس األمن ومنظمة 
الصحة العالمية، "بتشكيل لجنة فورية للوقوف عند ظروف مرض شالميش واستشهاده، وعند كل ما 

التي  تعّرض ويتعّرض له األسرى المرضى في سجون االحتالل، وأن يتم وضع حّد لهذه الجرائم
 أصبحت نهجًا ُيمارس من مكّونات هذا االحتالل".
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وأوضح بيان الهيئة أن سلطات االحتالل أطلقت شالميش، وهو من بلدة ُبرقين قضاء جنين شمال 
، بعد تفاقم وضعه الصحي عندما "حقنه أطباء السجن خالل فترة اعتقاله 5112الضفة الغربية، عام 

فات عدة أدت الى إصابته بمرض التصّلب اللويحي، قبل بأدوية أعصاب خاطئة، سّببت له مضاع
 أن يتفاقم وضعه الصحي عامًا بعد أخر حتى استشهاده" أمس.

وكان شالميش اّتهم، عقب إطالقه، سلطات االحتالل بعدم المباالة في تقديم العالج الالزم له داخل 
 السجن، ما تسّبب في مرضه وتفاقمه.

العيساوي المعزولة في سجن "نفي ترتسا" اإلسرائيلي، إن مصلحة وقالت المحامية األسيرة شيرين 
السجون اإلسرائيلية فرضت عليها عقوبات بعد عقد محكمتين داخليتين لها، إحداهما في سجن 

 "هاشارون"، واألخرى في "نفي ترتسا".
وبات تمثلت أن "العق إلىوأشار محامي نادي األسير الفلسطيني عن العيساوي إثر زيارته لها أخيرًا، 

في حرمانها من الزيارة مدة شهر، وعزلها أسبوع، ومنعها من الخروج للفورة"، أي النزهة اليومية. 
ووصفت العيساوي الظروف المعيشية داخل الزنازين بـ "المزرية"، خصوصا بعدما "تم سحب 

بة فيها، مع زمصادرة( جميع األدوات الكهربائية، إضافة إلى ضيق الزنزانة، وارتفاع نسبة الرطو 
 انعدام وجود أي فتحة للتهوئة".

أن "السجانات في سجن "هاشارون" اعتدين على األسيرة إحسان دبابسة من الخليل، وردًا  إلىولفتت 
على تضامن األسيرات معها عزلت إدارة السجن خمس أسيرات في ظروف غاية في الصعوبة"، 

 مطالبة بتقديم شكوى ضد السجانات.
منسق "اللجنة الشعبية إلطالق سراح األسرى" في أن  9/5/5105ون الين، فلسطين أوأضافت 

حكومة االحتالل المسسولية الكاملة عن حياة األسرى والمحررين في حّمل جنين، راغب أبو دياك، 
 ظل تزايد عدد الحاالت المرضية المزمنة واستشهاد العديد منهم داخل السجون أو بعد اإلفراج عنهم.

ر شالميش كان قد أمضى عامين داخل سجون االحتالل اإلسرائيلية، وتم تشخيص يذكر أن المحر 
 إصابته بمرض عصبي نادر بعد اإلفراج عنه. 

 
 من حيفا للقدس تستمر أسبوعا   48مسيرة راجلة لفلسطينيي  

خرج فلسطينيون، بقيادة رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر الشيخ رائد صالح، في مسيرة 
لى األقدام من حيفا إلى القدس المحتلة، في محاولة إلرسال رسالة تعبر عن وحدة الشعب سيرا ع

على مسافة مائتي كيلومتر، وتمر بعدد من القرى -وتمتد المسيرة التي تستمر ستة أيام الفلسطيني.
 والمدن الفلسطينية وصوال إلى المسجد األقصى.
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الحركة اإلسالمية بالداخل أعلن انطالق المسيرة في وقالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن زعيم 
خطبة ألقاها أمام المشاركين، وأكد أن الهدف هو التعبير عن وحدة الشعب الفلسطيني، وأن االحتالل 

وأشارت المراسلة إلى أن وفدا من مدينة القدس  اإلسرائيلي لن يستطيع التفريق بين الفلسطينيين.
لمباركتها واالستعداد الستقبال المشاركين في المسيرة بالمسجد وصل إلى موقع انطالق المسيرة 

 األقصى بعد ستة أيام.
كلم، تتوقف خاللها في محطات انتظار  15ومن المقرر أن تقطع المسيرة اليوم السبت مسافة 

 لدقائق قبل أن تواصل طريقها إلى القدس.
 9/5/5105نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 يين بنيران االحتالل جنوب قطاع غزةمزارعين فلسطين ثالثةإصابة  

، بنيران قوات االحتالل اإلسرائيلية 9/5أصيب ثالثة مزارعين فلسطينيين، يوم السبت : خان يونس
قدس برس، إن قوات االحتالل المتمركزة شرق بلدة وكالة وقال راصد ميداني ل جنوب قطاع غزة.

ظهر اليوم السبت نيران أسلحتها  خزعة إلى الشرق من خان يونس جنوب قطاع غزة، فتحت بعد
 الرشاشة تجاه عدد من المزارعين الفلسطينيين، فأصابت ثالثة منهم.

 9/5/5105قدس برس، 

 

 برصاص إسرائيلي "خطيرة"بجروح  غزة: إصابة فتى 
أصيب فتى فلسطيني أمس بجروح "خطيرة" في الرأس برصاص الجيش اإلسرائيلي : أ ف ب -غزة 

وأعلن الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح "إصابة فتى يبلع من العمر  شمال قطاع غزة.
عامًا بجروح بالغة الخطورة بالرأس نتيجة إصابته بطلق ناري من قبل االحتالل شمال بيت  07

 الهيا" شمال القطاع.
 01/5/5105الحياة، لندن، 

 
 مناورات االحتالل تُبيد محاصيل الفلسطينيين 

تحولت مراعي وتالل األغوار الشمالية الواقعة شمال شرقي  :األناضول -طينية الفلس األراضي
 3الضفة الغربية، إلى رماد، بفعل الحرائق التي نشبت بها، جراء مناورات عسكرية إسرائيلية استمرت 

 أيام متواصلة، استخدم الجيش خاللها القذائف المدفعية والطائرات.
 شتاء امتاز بغزارة األمطار، وتوفر العشب. إثررعي  وكان السكان استبشروا خيرا بموسم
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آالف يعتمدون على تربية األغنام والزراعة، ويعيشون في بيوت  5ويسكن في األغوار الشمالية نحو 
من الخيم والصفيح، حيث تمنع إسرائيل السكان من البناء بحجة أنها مناطق مصنفة "ج"، حسب 

سرائيل.اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحري  ر وا 
وقال حمزة زبيدات منسق مركز العمل التنموي "معا" زغير حكومي(، إن التدريبات العسكرية 
اإلسرائيلية أسفرت عن إحراق مساحات شاسعة، غير مقدرة حتى اليوم، إثر استخدام الجيش القنابل 

ف زبيدات "سيتكبد وأضا الحية في التدريبات، مشيرا إلى أن السكان يعتمدون عليها لتربية أغنامهم.
 مربي المواشي خسارة كبيرة، فبدل اعتمادهم على رعي مواشيهم سيضطرون لشراء األعالف لها".
ومضى بقوله "الجيش اإلسرائيلي تعمد إتالف المحاصيل الزراعية أيضا، حيث داست الدبابات مئات 

 الدونمات الزراعية وبات يتعذر االستفادة منها".
 01/5/5105الرأي، عمان، 

 
 تقرير: الحكومة اإلسرائيلية ستواصل االستيطان ونهب األراضي 

قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان إن الضفة الغربية : الضفة الغربية
المحتلة مقبلة على موجة جديدة من االنتهاكات والنشاطات االستيطانية مع تشكيل الحكومة 

 اإلسرائيلية الجديدة.
تب في تقريره األسبوعي أمس السبت، أن الحكومة الجديدة ستمضي قدًما في نهب مزيد وأوضح المك

من األراضي، وارتكاب المزيد من الجرائم المنظمة للوفاء بالوعود التي قطعتها أحزاب االئتالف 
 وخاصة الليكود والبيت اليهودي للمستوطنين وجمهور الناخبين المسيدين لليمين.

ا بأن الحكومة الجديدة هي حكومة احتالل واستيطان بامتياز، وأنها سوف وأضاف أن هناك إجماع
تواصل سياساتها االستيطانية في ظل ردود فعل دولية لم ترتق حتى اآلن إلى المستوى المطلوب 

 إلجبار الحكومة اإلسرائيلية على وقف جرائمها وانصياعها للقانون الدولي.
رائيلي تعليماته لما تسمى بـ "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء وأشار إلى إصدار المستوى السياسي اإلس

وحدة استيطانية بمستوطنة "رامات شلومو" شمال القدس المحتلة، بعد  0511في القدس"، بإقرار بناء 
وحدة أخرى بمستوطنتي "بسغات  77تجميد اإلجراءات القانونية ألكثر من عام، إضافة إلى حوالي 

 " داخل المدينة، والتي ستتضرر منها بلدة شعفاط بشكل رئيس.زئيف" و"النبي يعقوب
 911وأوضح أن تلك اللجنة لم تتأخر عن االستجابة للتعليمات، حيث صادقت الجمعة على بناء 

 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي بلدة شعفاط.
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نسمة من  151رة المدنية" بهدم خيام ومساكن وترحيل وفي الوقت نفسه، تمت االستجابة لطلب "اإلدا
سكان خربة سوسيا بحجة عدم وجود بنية تحتية للمنطقة، ضمن سياسة إسرائيلية تهدف لتهجير 
الفلسطينيين من أراضيهم مرة أخرى، بغية إنشاء مستوطنات جديدة وتوسيع البسر االستيطانية 

 الموجودة.
وزارة الجيش اإلسرائيلية اعترفوا بأن الموافقة على مشاريع بناء وأشار التقرير إلى أن مسسولين في 

للفلسطينيين في الضفة تخضع العتبارات سياسية تتابعها "اإلدارة المدنية" مباشرة، ومثل هذه 
االعترافات بمثابة دليل آخر على مخالفة "إسرائيل" للقانون الدولي، والتي َتحِرم بهذه الحالة 

 بسط حقوقهم وهو حق البناء والسكن والتواجد داخل أراضيهم.الفلسطينيين من أحد أ
وقال إن سلطات االحتالل لم تكتف بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بمصادرة األراضي 
قامة المستوطنات، بل إنها سمحت للمستوطنين باالستيالء على أراض خاصة فلسطينية إضافة  وا 

قامة أبنية استي  طانية عليها.لألراضي العامة، وا 
ولفت إلى أن سلطات االحتالل واصلت خالل األسبوع الماضي حرب التهويد والتطهير العرقي في 
مناطق األغوار الفلسطينية، وعمدت إلى إحراق آالف الدونمات المزروعة بالمحاصيل البقلية، 

 ودمرت المراعي.
ت عسكرية، والتي تعتبر بمثابة كما أخطرت عشرات العائالت بترك منازلها من خالل إجرائها تدريبا

خطوة استباقية لإلعالن عنها مناطق عسكرية مغلقة، تحرم أصحابها الفلسطينيين من الوصول إليها 
 وزراعتها، تمهيًدا لتحويلها إلى المستوطنين وجمعياتهم االستيطانية. 

 9/5/5105السبيل، عمان، 
 

 مخيم البرج الشماليبتستنكر االعتداء على عيادة األونروا  "شاهد"مؤسسة  
تابعت بقلق شديد االعتداء الذي  أنهاأعلنت المسسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان "شاهد"، في بيان 

على عيادة األونروا وموظفيها في مخيم البرج الشمالي  7/5/5105حصل يوم الخميس الموافق 
إعطائه تحوياًل طبيًا  صور، حيث أقدم أحد الالجئين الفلسطينيين في المخيم وبسبب التأخير في

إلجراء عملية جراحية بسيطة، بإضرام النار بالعديد من الدواليب المطاطية عند مدخل العيادة 
وقال البيان: "إن التقصير أو التأخير في أي خدمة ال يبرر بأي . محاصرًا الموظفين داخل المبنى

يها. إننا في المسسسة الفلسطينية حال من األحوال االعتداء واستخدام العنف ضد هذه المراكز وموظف
لحقوق اإلنسان "شاهد" نعود ونسكد ان األونروا هي ضرورة ملحة لعموم الالجئين ورفض استخدام 
دانة عمليات االعتداء على مراكز  العنف بجميع أشكاله للتعبير عن المطالب المقدمة لألونروا. وا 



 
 
 
 

 

           51ص                                     3573 العدد:    01/5/5105 األحد التاريخ:

البة القيمين في المخيمات بحماية هذه المراكز، األونروا وآلياتها وموظفيها وا غالق هذه المراكز ومط
 وبوضع حد لهذه االعتداءات أيًا كان مصدرها".

 01/5/5105المستقبل، بيروت، 
 
 مسؤول فلسطيني: مصر تغلق معبر رفح بسبب األوضاع بسيناء 
قال مسسول فلسطيني، يوم السبت، إن السلطات المصرية، ال تشترط تواجد حـرس السـلطة : وكاالتال
لفلســطينية، لفــتح معبــر رفــح، وتغلقــه بســبب األوضــاع األمنيــة فــي شــبه جزيــرة ســيناء، شــمال شــرقي ا

وفي بيان، قال مـاهر أبـو صـبحة، مـدير دائـرة المعـابر التابعـة لـوزارة الداخليـة فـي قطـاع غـزة،  مصر.
حمـاس  إن "ما يتم ترديده أو تسـويقه، أن مصـر تغلقـه بسـبب رغبتهـا بتواجـد السـلطة، محاولـة لتحميـل

وتــابع: "الســلطات المصــرية، أبلغتنــا وأبلغــت الســلطة، أن وضــع المعبــر  ذنــب معانــاة المــواطنين بغــزة".
 سيبقى على حاله بسبب األوضاع األمنية في سيناء، وسيتم فتحه يومين أو ثالثة كل شهرين".

 01/5/5105الشرق، الدوحة، 
 
 يعمؤتمر في عّمان يدعو الستراتيجية شعبية لمواجهة التطب 

ـــان فعاليـــات مـــستمر القـــدس األول الـــذي ينظمـــه القطـــاع  :عّمـــان ـــة عّم انطلقـــت فـــي العاصـــمة األردني
النســـائي فـــي حـــزب جبهـــة العمـــل اإلســـالمي تحـــت عنـــوان "مقاومـــة التطبيـــع مصـــلحة وطنيـــة وكرامـــة 
إنســانية". وأكــد المتحــدثون خــالل الجلســة االفتتاحيــة فــي المــستمر، الــذي ســيعقد علــى مــدار يــومين فــي 
مقر الحزب، على ضرورة مواجهة التطبيع والدور الشعبي فـي مواجهتـه لمـا يشـكله مـن خطـورة "تفـوق 
خطــورة االحــتالل" ودوٍر فــي ســلب إرادة الشــعوب وتســليمها بــاالحتالل، مسكــدين أن خطــورة "التطبيــع 

 تفوق خطورة االحتالل".
االفتتاحيــة علــى ضــرورة  أمــين عــام حــزب جبهــة العمــل اإلســالمي محمــد عــواد الزيــود أكــد فــي كلمــة

أن جميـع االتفاقيـات الموقعـة  إطالق استراتيجية عربية لمواجهة التطبيع مـع العـدو الصـهيوني، مسكـداً 
مــع العـــدو الصــهيوني تفتقـــد إلــى الشـــرعية الشــعبية والدينيـــة والقانونيــة، ولـــن تنهــي الصـــراع القــائم مـــع 

لخيار مقاومة االحتالل في ظل  شاملة إسناداً وأكد الزيود على حاجة األمة لمواجهة شعبية  االحتالل.
تعاظم الضـغوط السياسـية واإلعالميـة واألمنيـة والثقافيـة للعمـل علـى إسـقاط خيـار المقاومـة، عـاد ا أنـه 
يمثــل عنصــر القــوة الرئيســة لألمــة فــي مواجهــة االحــتالل، وضــرورة العمــل الشــعبي لمواجهــة التطبيــع 

 خرى عن االحتالل الصهيوني.والضغط على الحكومات لتوفير بدائل أ
 9/5/5105 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الحباشنة يدعو لحوار متواصل بين النخب الفلسطينية واألردنية 

دعا رئيس الجمعية األردنية للعلوم والثقافة، وزيـر الداخليـة األسـبق سـمير الحباشـنة إلـى حـوار  :عّمان
 ، والهــم والهــاجس واحــد.الواقــع الــذي يعيشــونه واحــداً مســتمر بــين النخــب الفلســطينية واألردنيــة، كــون 

وأكد، في جلسة حواريـة نظمهـا مركـز مسـارات الفلسـطيني بـرام هللا، أنـه ال يـرى فـي المـدى الـذي تحـل 
للشـعب  واحداً  به القضية الفلسطينية ويتحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، إال مستقبالً 

ا يمكـن مـن بلـورة رسى حـول كيفيـة مواجهـة المخـاطر المشـتركة، وفـي التوأم في األردن وفلسطين، وبم
 مقدمتها خطر السياسات اليمينية المتطرفة للحكومة اإلسرائيلية وقوى اإلرهاب والتشدد.
 01/5/5105الغد، عّمان 

 
 بينهم مروان مغنية 40شاحنات أسلحة لحزب هللا وتقتل  ستتدمر  "إسرائيل" :عبريموقع  

ســـرائيلي أن طـــائرات اإلكشـــف موقـــع "روتـــر" العبـــري : وكـــاالتوالبـــدالقادر فـــارس، ع -عواصـــم  ،غـــزة
إســـرائيلية هاجمـــت قافلـــة فـــي طريقهـــا إلـــى أحـــد المعـــابر علـــى الحدوديـــة اللبنانيـــة الســـورية. ونقـــل عـــن 

مركبـات كانـت تنقـل أسـلحة  2مصادر إسرائيلية وشهود عيان، أن الطائرات استهدفت مـا ال يقـل عـن 
مــن الجرحــى فــي  كبيــراً  وعــدداً  قتــيالً  11إلــى حــزب هللا، مخلفــة أكثــر مــن  ةخ مــن ســوريثقيلــة وصــواري

صفوف حزب هللا. وأضافت أن من بـين القتلـى قائـد العمليـات الخاصـة فـي الحـزب مـروان مغنيـة ابـن 
 عم القيادي السابق في الحزب عماد مغنية.

اشـتباكات فـي جـرود القلمـون مـن عناصـر حـزب هللا خـالل  9فيمـا تحـدثت مصـادر سـورية عـن مقتـل 
 السورية، ومن بين القتلى بحسب ما تداولته تنسيقيات سورية، مروان مغنية.

 01/5/5105 ،عكاظ، جدة
 
 " تنفذ مشروعا  لتأهيل األراضي الزراعية في غزةالخيرية"قطر  

قـــد  بـــدأت جمعيـــة قطـــر الخيريـــة مشـــروع تأهيـــل األراضـــي الزراعيـــة بقطـــاع غـــزة التـــي كانـــت: قنـــا –غـــزة 
وقـال بيـان صـحفي صـدر عـن الجمعيـة إن  .5101تعرضت للدمار خالل العدوان اإلسرائيلي فـي صـيف 

بتمويــل مــن برنــامج دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وبــإدارة قطــري ال ـمليــون ريــ 00تكلفــة المشــروع تبلــع 
التــي خلفتهــا هجمــات التأهيــل بدايــة بــردم الحفــر الكبيــرة  وأوضــح البيــان أنــه يــتمّ  البنــك اإلســالمي للتنميــة.

 الطائرات اإلسرائيلية على األراضي الزراعية في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية.
 01/5/5105 ،الشرق، الدوحة
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 تعتمد مشروع قرار يرحب بانضمام فلسطين للجنائية المتحدةاألمم  
عها أمس السـبت، وبتوافـق اآلراء، مشـروع اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في اجتما: وكاالتال

 قرار بعنوان: "تقرير المحكمة الجنائية الدولية".
ورحبت العديد من الدول في مداخالتها فـي االجتمـاع، بانضـمام دولـة فلسـطين إلـى المحكمـة الجنائيـة 

رومــا  الدوليــة، وكــذلك منــدوب هولنــدا الــذي قــدم مشــروع القــرار بالنيابــة عــن الــدول األطــراف فــي نظــام
 األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ورحب بالعضو الجديد في المحكمة.

وقــال المراقــب الــدائم لدولــة فلســطين لــدى األمــم المتحــدة الســفير ريــاض منصــور، إن اعتمــاد الجمعيــة 
العامة لهذا القرار ومداخالت الدول في االجتماع، خطوة أخرى في تعزيز مكانة دولـة فلسـطين كدولـة 

 نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.طرف في 
 01/5/5105 ،الخليج، الشارقة

 
 االتحاد األوروبي: اإلصرار اإلسرائيلي على االستيطان يهدد حل الدولتين 
فـي انتقـاد خطـط  الفلسـطينيةالواليات المتحدة والسلطة  إلى أمس األوروبيانضم االتحاد .(: ب.ف.أز

"تصـميم  أن األوروبـيتيطانية في شرقي القدس. وجاء فـي بيـان لالتحـاد وحدة اس 911بناء  "إسرائيل"
تحقيــق حــل  إمكــانإســرائيل علــى مواصــلة سياســتها االســتيطانية رغــم دعــوات المجتمــع الــدولي، يهــدد 

 الدولتين، كما أنه يشّكك بشكل جدي في التزامها االتفاق الذي جرى التفاوض عليه مع الفلسطينيين".
 نات غير شرعية بموجب القانون الدولي"."المستوط أنكد أو 

 01/5/5105 ،الحياة، لندن
 
 ": إعمار غزة يرتبط بالتزام المانحينونروااأل " 

أكدت وكالة األونروا أن قرار عملية إعمار قطاع غزة يرتبط بإرادة المجتمع الـدولي، والتـزام  :قناوكالة 
، 5101أكتـوبر  /مـار فـي شـهر تشـرين األولالمانحين بما تعهدوا به في مـستمر القـاهرة، إلعـادة اإلع

عادة إعمار القطاع.  الفتة إلى أن المنظمة تبذل جهودًا "جبارة" للتخفيف عن النازحين وا 
وقـال عــدنان أبــو حســنة المستشــار اإلعالمــي لألونــروا، فـي تصــريح لــه، "األوضــاع فــي مراكــز اإليــواء 

حتـــى اآلن فـــي ثمـــاني مـــدارس، نحـــاول ليســـت مثاليـــة، لـــدينا خمســـة آالف نـــازح فلســـطيني موجـــودون 
بأقصى جهودنا أن نوفر اإلمكانيات الالزمة الستمرار الحيـاة، ال نتحـدث عـن جـودة حيـاة، ولكـن هـذه 

وأضــاف "اليــوم مــّرت أكثــر مــن ثمانيــة شــهور علــى انتهــاء العمليــات العســكرية  هــي قــدرات األونــروا".
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، فالقضــية ال تتعلــق بــاألونروا، القضــية تتعلــق "اإلســرائيلية" علــى غــزة، وال يوجــد جديــد فــي هــذا الملــف
ـــم ترســـل حتـــى اآلن إال  مليـــون دوالر طلبتهـــا  751مليونـــًا مـــن مجمـــوع  075بالـــدول المانحـــة التـــي ل

 األونروا، إلعادة إعمار بيوت الالجئين الفلسطينيين".
 01/5/5105 ،الخليج، الشارقة

 
 طينبيراوي: نتائج االنتخابات البريطانية تخدم قضية فلس 

رأى رئيس "منتدى التواصل الفلسطيني األوروبي" زاهر بيراوي، أن نتائج االنتخابات العامة فـي  :لندن
بريطانيـــا تصـــب بشـــكل إيجـــابي فـــي صـــالح القضـــية الفلســـطينية، وذلـــك علـــى الـــرغم مـــن فـــوز حـــزب 

لمعــروف د كــاميرون، والخســارة التــي لحقــت بحــزب "العمــال" ايــ"المحــافظين" بزعامــة رئــيس الــوزراء ديف
 بمواقفه المسيدة للحقوق الفلسطينية.

وقال بيراوي في تصـريحات صـحفية "إن نتـائج االنتخابـات البريطانيـة ال شـك بأنهـا حملـت العديـد مـن 
وأرجــع بيــراوي، خســارة حــزب "العمــال" فــي االنتخابــات ألســباب عديــدةع  المفاجــآت مــن العيــار الثقيــل".

ات التلفــزة البريطانيــة المنحــازة لـــ"المحافظين"، والتــي أهمهــا الحمــالت اإلعالميــة فــي الصــحف ومحطــ
لــه  قامــت بتجيــيش الشــارع البريطــاني وتحــريض الناخــب ضــد حــزب "العمــال" المعــارض، وذلــك عقابــاً 

على مواقفه تجاه فلسطين، خاصة مبادرة "االعتراف بدولة فلسطين" التـي لـم تكـن لتـنجح فـي البرلمـان 
لى جانب تعهد عدد كبير من نواب الحزب بالعمل على االعتراف قبل أشهر لوال نواب حزب العمل، إ

، األمــر الــذ اســتفز اللــوبي 5105رســميًا بدولــة فلســطين فــي حــال الوصــول إلــى الحكــم فــي انتخابــات 
 الصهيوني في بريطانيا واستنفر كل قواه للحيلولة دون نجاح "العمال"، على حد تقديره.

اإلعـــالم فـــي بريطانيـــا المقـــرب مـــن اللـــوبي الصـــهيوني  طـــورإمبراوقـــال "هنـــاك أدلـــة واضـــحة تسكـــد أن 
روبرت ميردوخ الذي يمتلك مجموعة من الصحف من بينها جريدة زصن( األوسـع انتشـارًا فـي الـبالد، 

 قد لعب دورًا كبيرًا في هذه الحملة ضد حزب العمل"، كما قال.
صــدقاء فلســطين فــي معظــم وأضـاف "مــع كــل ذلــك وبــالرغم مــن فــوز المحـافظين فــي االنتخابــات فــإن أ

قـــد فـــازوا فـــي منـــاطقهم باســـتثناء النـــائبين جـــورج جـــاالوي وديفيـــد وورد اللـــذان فقـــدا مقعـــديهما  األحـــزاب
فـي الـدورة  1نائبـًا بـداًل مـن  01لصالح حزب العمال، وكذلك فـإن عـدد النـواب مـن المسـلمين زاد إلـى 

 ة"، حسب رأيه.الماضية، وهذا يصب بشكل تلقائي في صالح القضية الفلسطيني
 9/5/5105قدس برس، 
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 جيب بوش يعمل بنصائح أخيه جورج في قضايا الشرق األوسط ":بوست واشنطن" 
ذكرت صحيفة واشنطن بوست األمريكيـة، أمـس، أن جيـب بـوش، حـاكم فلوريـدا : إعداد ياسين حسونة

، سوف يعتمد 5102 السابق، والمرشح المرتقب للحزب الجمهوري، في االنتخابات الرئاسية األمريكية
علـــى شـــقيقه األكبـــر الـــرئيس األمريكـــي الســـابق، جـــورج بـــوش واستشـــارته فـــي شـــسون الشـــرق األوســـط 
و"إســـرائيل". ووفقـــًا للصـــحيفة، فـــإن تصـــريحات جيـــب كانـــت أمـــام مجموعـــة مـــن كبـــار رجـــال األعمـــال 

ة. ورد جيـب عـن األمريكيين في مانهاتن، بعد أن ظل شهورًا يبعد بنفسه عن توجهات العائلة السياسي
السسال الذي وجه إليه حـول مسـاعديه المحتملـين فـي حـال ترشـحه لالنتخابـات، وفقـًا للصـحيفة، بقولـه 

 "إذا أردتم أن تعرفوا من الذي أستمع إلى نصائحه، فهو أخي جورج".
 01/5/5105 ،الخليج، الشارقة

 
 األوسط واشنطن ودول الخليج يعدون سلسلة من المبادرات األمنية للشرق :كيري 

واشــنطن تعــد مــع دول  أنأعلــن وزيــر الخارجيــة األمريكــي جــون كيــري الجمعــة  :(.ب.ف.زا-بــاريس 
ســـيتم التباحـــث بشـــأنها خـــالل قمـــة مقـــررة  األوســـطالخلـــيج لسلســـلة مـــن المبـــادرات األمنيـــة فـــي الشـــرق 

رات والتقـــى كيـــري فـــي بـــاريس نظـــراءه مـــن قطـــر والكويـــت والبحـــرين وعمـــان واإلمـــا المقبـــل. األســـبوع
جــل التحضــير لقمــة يشــارك فيهــا رسســاء هــذه الــدول بــدعوة مــن الــرئيس األمريكــي فــي أوالســعودية مــن 

المقبــل ســتركز علــى "التهديــد الــذي يمثلــه  األســبوعقمــة كامــب ديفيــد  أنكيــري  وأعلــن يو./ مــاأيــار 03
يرانــي فــي ، والتحــدي النــاجم عــن الــدعم اإلاإلرهابيــةفــي المنطقــة وتوســع مختلــف التنظيمــات  اإلرهــاب

بـين  جديـداً  أمنيـاً  سلسـلة التزامـات سـتنتج تفاهمـاً  إعـداد"نحن فـي صـدد  وأضافبعض هذه النزاعات". 
 الواليات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي سيقودنا إلى مستوى أعلى من كل ما سبق".

 01/5/5105 ،الغد، عّمان
 
 "إسرائيل"عنصرية  مستجداتحول  

 علي جرادات
هيوني في األسبوع الماضي، وتلعثمت قياداته، وظهرت عنصريته على حقيقتها: اهتز الكيان الص

بنيوية مقوننة صراحة أو ضمًنا، حيث أدى اعتداء اثنين من أفراد الشرطة على جندي لمجرد أنه 
التي  "تل أبيب"وسط  "ميدان رابين"أسود البشرة إلى إطالق مظاهرات احتجاجية، أبرزها مظاهرة 

آالف من اليهود اإلثيوبيين، وتخللتها  01نحو  - وسائل اإلعالم اإلسرائيليةحسب -شارك فيها
اشتباكات عنيفة مع الشرطة أسفرت عن إصابة العشرات، جلهم من الشرطة، وعن اعتقال قرابة 
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ثالثين متظاهرًا. هنا، إن كان لهذا الحدث الفضيحة من أهمية فهي التأكيد على الحقائق األساسية 
 التالية:

وال كان يمكن لها أن تكون إال عنصرية. كيف الل وهي التي أنشئت بموجب  "إسرائيل": لم تكن أوالً 
االستعماري الذي أضفى سمات الحداثة على كيان غاصب تأسس وتوسع على أساس  "وعد بلفور"

ه حق"، مرورًا بخرافة "أغياره"المميز عن  "الشعب اليهودي"مدعى، بدءًا بخرافة  "وعد إلهي"خرافات 
، بكل ما "أرض بال شعب لشعب بال أرض"، وصواًل إلى خرافة "التاريخي في أرض آبائه وأجداده

عادة إنتاج عنصرية أجازت، وال تزال تجيز، ممارسة التطهير العرقي المخطط  يعنيه ذلك من إنتاج وا 
جموعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتعاملت، وال تزال تتعامل، مع من تبقى منهم على أرضه كم

 أسطوري متفوق ومميَّز العرق والقدرات. "شعب"في خدمة  "السقائين"من الحطابين و
مبريالية  "إسرائيل"ثانيًا:  ، في لملمة وجلب ما استطاعت من "غربية"التي نجحت، برعاية استعمارية وا 

ليهود عامًا على إنشائها عاجزة عن دمج هسالء ا 27مواطني دول العالم من اليهود ما زالت بعد 
وصهرهم في بوتقة مواطنة مدنية حديثة، بل عاجزة حتى عن منع استشراء وتفشي التمييز العنصري 
بمظاهره وأشكاله المختلفة في أوساطهم، حيث ما زالوا يتوزعون بين مواطنين من الدرجة األولى، 

نما يحتل اليهود العرب زاإلشكنازيين الغربيين(، ومواطنين من الدرجة الثانية، زالسفارديم الشرقيين(، بي
مرتبة المواطنين من الدرجة الثالثة، أي قبل المواطنين من الدرجة الرابعة التي يحتلها اليهود 

، ارتباطًا بسواد بشرتهم ليس إال. هذا عالوة على ما ينخر عظم المواطنة "الفالشا"اإلثيوبيون، 
اليهود العلمانيين والمتدينين،  اإلسرائيلية المدعاة من تمييز عنصري يبلع حدود التناحر بين

وبين  "الراقية"، وبين اليهود األغنياء والفقراء، وبين اليهود القاطنين في المدن واألحياء "الحريديم"
 27الذين يقطنون أطراف المدن واألحياء الهامشية، وبين اليهود المستوطنين في مناطق 

ن تتعاظم العنصرية اإلسرائيلية، التي . وال عجب. إذ من الطبيعي أ11والمستوطنين في مناطق 
تتركز أساسًا وجوهرًا، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، لدرجة أن تنتقل إلى أوساط اليهود أنفسهم. 
فطابخ السم يتذوقه، وزارع الشوك ال يجني غير الجراح، والسحر ال محالة ينقلب على الساحر، وما 

 تاريخ الذي ال يضاهيه مكر.بني على باطل ال ينتج إال باطاًل. إنه مكر ال
 "إسرائيل"ثالثًا: ليس غريبًا، وليس مستهجنًا، وليس مفاجئًا، بل طبيعي جدًا، أن تبلع عنصرية 

الشعبية مستوى من االنحطاط يتيح أن تتناحر وتتقاتل مكوناتها على أساس اختالف اللون والجنس 
الرسمية غارقة في  "إسرائيل"، طالما أن والعرق والدين والطائفة ومكان السكن والمكانة االجتماعية

العنصرية من الرأس حتى أخمص القدم، لدرجة أال يخجل رئيس وزرائها، نتنياهو، من أن يطلق، 
 11قبل نحو شهرين، تصريحًا عنصريًا تحريضيًا يستثير العصبية اليهودية ويستنفرها ضد فلسطينيي 
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أدعو الناخبين اليهود إلى اإلدالء بأصواتهم "قال: إسرائيليين، حيث ن الذين يعتبرون نظريًا مواطني
 ."واالقتراع بكثافة لحماية يهودية الدولة من خطر تدفق الناخبين العرب على صناديق االقتراع

عامًا، عملية تضليل  27، طوال"لغربيين"االتي أطلقت ورعاتها من المستعمرين  "إسرائيل"رابعًا: 
ظهار كأنها حقًا وليس زوًرا وبهتانًا ممنهجة للرأي العام العالمي، إلخف اء عنصريتها البنيوية، بل وا 

، باتت في السنوات األخيرة مكشوفة وسقطت أقنعتها "واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط"
كما لم يحصل من قبل، ارتباطًا بسرعة إيقاع العصر واستعصاء التحكم به من جانب أي دولة في 

التي صارت أخبار ووقائع جرائمها وفضائح عنصريتها، وما أكثرها  "إسرائيل"العالم، بما في ذلك 
وأبشعها، تبث بالصوت والصورة وفور وقوعها، إن كان على شاشات الفضائيات، أو عبر الشبكة 

في الرأي العام  "إسرائيل"العنكبوتية، ووسائط التواصل االجتماعي. وهو ما أدى إلى أن تبلع إدانة 
ن لم يبلع حتى اآلن درجة التغلب العالمي، وال غربي منه بالذات، مستًوى عاليًا وغير مسبوق، هو، وا 

من  %71على إمبراطورية االحتكارات اإلعالمية الصهيونية األمريكية التي تستحوذ على صناعة 
 أخبار العالم، إال أنه في طريقه لبلوس ذلك، تقدم األمر أو تأخر.

ا مغزى كبير، ما تناقلته وسائل اإلعالم ووكاالت األنباء والصحافة خامسًا: كان دااًل، الفتًا، وذ
المسموعة والمرئية والمقروءة عن أن المواطنين األمريكيين السود عبروا عن تعاطفهم وتضامنهم مع 

، خاصة أن مظاهراتهم واحتجاجاتهم، وقعت، "إسرائيل"المتظاهرين اليهود اإلثيوبيين السود في 
معدودة من وقوع المظاهرات المماثلة التي شهدتها مدينتا بلتيمور وواشنطن  بالصدفة، بعد أيام

األمريكيتْين. ما يعني أنه لئن كانت مظاهرات اليهود اإلثيوبيين السود واحتجاجاتهم تبرهن من جديد 
ال تضاهيها ديمقراطية في المنطقة، فإن مظاهرات " واحة ديمقراطية" "إسرائيل" على زيف أن

األمريكيين السود تثبت، على األقل، عدم أحقية الواليات المتحدة في ادعاء أنها حامية المواطنين 
حمى الديمقراطية وحقوق اإلنسان واألقليات في العالم، وفي الوطن العربي تحديدًا، الذي ما انفكت 

أسباب وعوامل ، تنشران فيه، دواًل ونسيجًا وطنيًا ومجتمعيًا، كل "إسرائيل"الواليات المتحدة وربيبتها 
والفتن الطائفية والمذهبية واإلثنية والسياسية، وكل ذلك بهدف إحكام  "الفوضى الخالقة"ودوافع إثارة 

الدولة األقوى فيها، بل والدولة المارقة الشاذة  "إسرائيل"السيطرة األمريكية على المنطقة والحفاظ على 
 الوحيدة في العالم.

 01/5/5105، الخليج، الشارقة
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 هداف األسماك المتذاكية؟!أ 
 أ.د. يوسف رزقة

م توصلت مصر مع الطرف 5101أغسطس  52في  ل!.ليس ثمة ما هو أقل غباء من السمك
الفلسطيني والعدو الصهيوني إلى اتفاق وقف إطالق النار، تليه مفاوضات غير مباشرة لالتفاق على 

 ث بعد وقف إطالق النار.شروط الطرفين التكميلية للتهدئة. ولكن شيئا من هذا لم يحد
كان عزام األحمد رئيس الوفد الفلسطيني لهذه المفاوضات بحسب طلب مصر وعباس، ولم يتحدث 

سياسي لفصل  "شرك"أحد يومها على أن مفاوضات وقف إطالق النار والتهدئة غير المباشرة هي 
لتحقيق هذه األهداف  ،"المسامرة الدولية"غزة عن الضفة، و تعزيز االنقسام، ولم يتحدث أحد عن 

الخبيثةل! مع أن حماس كانت تدرك األخطار الكامنة في الطرح المصري اإلسرائيلي إلجراء 
المفاوضات على مرحلتين: مرحلة وقف إطالق النار، ومرحلة المفاوضات على شروط التهدئة. 

 ليمية الدولية.ويومها قبلت حماس بهذا مرغمة تحت وقع القتال، وما يمكن تسميته بالمسامرة اإلق
بعد مرور أكثر من ستة أشهر على وقف إطالق النار، وامتناع مصر عن دعوة األطراف الستكمال 
المفاوضات، مما ترتب عليه وقف اإلعمار، وتشديد الحصار، تحدثت وسائل اإلعالم وبالذات 
الصهيونية عن مفاوضات غير مباشرة بين حكومة العدو وحماس بوساطة قطرية، وتركية، 
وسويسرية، من أجل التوصل إلى هدنة طويلة األمد، ونسجت المصادر اإلسرائيلية قصة كاملة لهذه 

في بحر السلطة، وفتح،  "الطعم"المفاوضات، التي دخلت بزعمهم مراحل نهائية، وألقت بكل هذا 
واليسار الفلسطيني، وابتلعت األسماك صغيرة العقل الطعم، وأخذت تهاجم حماس، وتدعي أن 

وضاتها هذه من النوع ز الحرامل!(، ألنه يفصل الضفة عن غزةل! وألنه يجري بدون اتفاق مع مفا
سالم قلبهم على حماسل!(  زياعباس وفتحل! وقالوا: إن حماس واقعة في شرك مسامرة دوليةل! 

وينسون أن فتح وعباس واقعون منذ عشرين سنة في شرك مسامرة دولية، ويرفضون الخروج منها 
 عن هذه المفاوضات العقيمة الضارة بالمصالح الوطنيةل!.والتخلي 

ما يجري في الساحة الفلسطينية من حديث عن الهدنة وحماس وتركيا وقطر، مسكون بالسذاجة 
والغفلة، وأسوأ ما فيه أن المتحدثين في هذه المسألة ال يحترمون وعي الشعب، ويقظة الرأي العام، 

تفاق بين حماس ونتنياهو على الهدنة قد تم إنجازه بوساطة حتى أن كبيرا من سحرتهم زعم أن اال
قطرية وتركية، وأن التنفيذ سيكون فور تشكيل نتنياهو لحكومتهل! ونسي هذا الساحر أن األيام التي 

 سحره.كانت تفصله عن حكومة نتنياهو قليلة، وعندها سيكتشف الرأي العام كذبه، وباطل 
م، وهو ما وافقت 52/1/5101قتضيات التهدئة التي كانت في أنا ال أقول هذا رفضا الستكمال م

عليه الفصائل الفلسطينية في أثناء الحرب، وتقبله الشعب بالقبول الحسن، ولكن أقول هذا ألمرين: 
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األول يقول إن ما كان عمال وطنيا في أثناء الحرب، ال يتحول نفسه إلى عمل غير وطني بعد 
ن العمل الوطني  ليس وكالة حصرية لفريقل!. والثاني يقول إن ما زعمته المصادر الحرب بأشهر، وا 

الصهيونية، وتلقفته األسماك الغبية المتذاكية بدون تمحيص، ليس جزءا من واقع حقيقي تقوم عليه 
 شواهد وأدلة.

ن ما يجري حول التهدئة في ساحة السلطة اآلن هو لتحقيق ثالثة أمور: األول يهدف إلى  وا 
وكالة الحصرية للمفاوضات بيد عباس وجماعته. والثاني هو لتخويف حماس المحافظة على ال

بقائها في داخل الصندوق الذي يريده عباس وغيره. والثالث يهدف الستبقاء غزة تحت وطأة  وا 
المعاناة المدنية المشددة للحصار، حتى ترفع الراية البيضاء، ويتم تمزيق الحاضنة الوطنية والشعبية 

 للمقاومة.
ء على ذلك يجدر بحماس أاّل تلتفت لكالم زاألسماك الغبية المتذاكية( على الشعب في الوقت وبنا

نفسه، وأن تعمل ما في وسعها لتخفيف معاناة سكان غزة الذين احتضنوا المقاومة وكانوا شركاء 
 حقيقيين لها في النضال.

 9/5/5105، فلسطين أون الين
 
 ؟"إسرائيلـ"هل بدأ العالم يضيق ذرعا  ب 

 روبرت فانتينا
مع قبول المحكمة الجنائية الدولية فلسطين عضوًا فيها، وموافقتها على التحقيق في جرائم الحرب 

قد ارتكبتها أثناء قصفها الوحشي لقطاع غزة في الصيف الماضي،  "إسرائيل"التي ُيحتمل أن تكون 
 تنتاب رئيَس القتلة اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نوبات من الغضب.

قراراِت المحكمة، وصدرت عنه التصريحات  -وهي الحكومُة األمريكية  -وقد أدانت دميُته الطيِّعة 
 المستهجنة التالية: 

من المنافي للعقل، أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية، بمالحقة إسرائيل، التي تراعي أعلى معايير " -
أنية من قبل النظام القانوني اإلسرائيلي أفعالنا تخضع لمراجعة مستمرة ومت الدولي. إنالقانون 

لكنَّ هذا القرار، أشدُّ منافاًة للعقل، بالنظر إلى أن  -."المشهور عالميًا، والمستقل بصورة مطلقة
تدافع عن نفسها شرعيًا ضدَّ اإلرهابيين الفلسطينيين، الذين يرتكبون جرائم حرب متعددة،  "سرائيل"إ

 بصورة روتينية.
آالف الصواريخ على المدنيين لدينا، بينما يختبئون وراء مدنيين فلسطينيين ويتعمدون إطالق 

  ."يستخدمونهم دْروعًا بشرية
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إنَّ ديمقراطية إسرائيل، الرائدة في محاربة اإلرهاب، هي التي ُيراد جلبها إلى قفص االتهام في "-
ويمضي الكاتب إلى  ."الهاي، في حين أن مجرمي الحرب اإلرهابيين، هم الذين يوجهون اإلتهامات

سرائيل تراعي أعلى إإن "ُيعقِّب على قول نتنياهو،  تفنيد مزاعم نتنياهو وبيان ما فيها من ثغرات.
 .."معايير القانون الدولي

قائاًل: أليس ذلك طريفًال إن القانون الدولي يمنع نقل مواطني الدولة المحتلة إلى داخل الدولة التي 
 جرى احتاللها.

ألف إسرائيلي إلى داخل األراضي الفلسطينية، وقال نتنياهو، إن  511أكثر من  "إسرائيل"وقد نقلت 
 أيًا منهم لن يرحل عنها أبدًا.

وأثناء الهجوم البربري على غزة في الصيف الماضي، تّم استهداف مْركبات الصحافة، والمدارس، 
 نون الدولي.والمستشفيات، والمساجد والمساكن الخاصة، وكل ذلك محظور في القا

إّن الثعلب، عندما يحتج على أفعال صاحب  ."إلخ إن أفعالنا تخضع لمراجعة.."يقول نتنياهو، 
 المزرعة ضّده بعد أن ُيغير على قّن الدجاج، ربما يقول الكالم ذاته.

ًا تجري تحقيقًا ولكن من النادر جدّ "، أنها سوف "إسرائيل"فكثيرًا ما نقرأ، بعد كل فعلة قبيحة ترتكبها 
 أن نقرأ عن نتائج مثل تلك التحقيقات، وعندما نفعل، نجد أن الجاني قد ُبرِّئت ساحُته.

 إلخ... ."إن إسرائيل تدافع عن نفسها شرعيًا.."ويقول نتنياهو، 
 شرعي يقوم به المحتل ضدَّ الطرف الذي تّم احتالله.. "دفاع" وغني عن القول، إنه ليس هنالك

 يملك الحق في مقاومة قوات االحتالل.فالشعب الخاضع لالحتالل، 
ذا كان الفلسطينيون قد ارتكبوا جرائم حرب، فإن بوسع  أن ترفع اتهاماتها لهم إلى  "إسرائيل"وا 

لقد ذكر  المحكمة الجنائية الدولية زويعني ذلك بطبيعة الحال، االنضمام فعليًا إلى تلك المحكمة(.
أّما  ون مع أي تحقيق من هذا النوع، تعاونًا تامًا.الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه سوف يتعا

 نتنياهو، فقد قال إنه لن يتعاون على اإلطالق.
وفي تصريحه الغريب، يطرح نتنياهو الفرية الممجوجة ذاتها، التي تزعم أن مقاتلي المقاومة 

ك دليل يثبت ليس هنال ."يختبئون وراء مدنيين فلسطينيين، ويستخدمونهم دروعًا بشرية"الفلسطينية، 
هذا الزعم، بينما توجد أدلة وفيرة، وبعضها مصور بالفيديو، على استخدام إرهابيي القوات 

 اإلسرائيلية، أطفااًل فلسطينيين كدروع بشرية..
ل وأخيرًا، يشير نتنياهو إلى "مراعاة أعلى معايير القانون الدولي"فما معنى قول نتنياهو عن 

إنها أغرب الديمقراطيات في العالم، حيث يتم منح جميع اإلسرائيليين  حسنًا، ."إسرائيل" "ديمقراطية"
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وهذا ِصنُو  حقوقًا متساوية، بينما ُيحَرم الفلسطينيون واألشخاص من أصول إفريقية، من تلك الحقوق.
 التمييز العنصري.

ة الغربية إن الفلسطينيين في الضف ."رائدة في محاربة اإلرهاب"بأنها  "إسرائيل"كما يصف نتنياهو 
المحتلة يتعرضون يوميًا لمداهمات ليلية، يمكن أن تُنَهب بيوتهم خاللها، وُتسَرق ممتلكاتهم، وُيعتقل 

 من دون توجيه اتهام. -أيٌّ منهم بصرف النظر عن عمره، بمن في ذلك األطفال 
حتاجين الى في هدم المنازل بالجرافات، ورش المدارس بسوائل مسذية، ومنع الم "إسرائيل"كما تمضي 
 الحصول عليه. العالج من

فإذا لم يكن ذلك إرهابًا، فما هو إذًال إن التصريحات التي أدلى بها نتنياهو في ما يتعلق بالمحكمة 
الجنائية الدولية، محض أكاذيب يأمل في أن يصّدقها العالم، وهو في حقيقة األمر، يحتاج إلى أن 

قها العالم، لكي تتمكن   االستمرار في إبادتها الجماعية التدريجية للفلسطينيين. من "إسرائيل"يصدِّ
والواليات المتحدة، كما هو متوقع منها، أيدت رأي نتنياهو ذاته. ومثل نتنياهو، عمدت إلى عزف 

 ، سبياًل إلقامة الدولة الفلسطينية."المفاوضات"اللحن القديم، لحن 
 .0927قائمة قبل  واألمم المتحدة تعترف بأن حدود فلسطين، هي التي كانت

، كما يزعم نتنياهو، تراعي أعلى معايير "سرائيل"إ ولذلك، ليس ثمة ما ُيتفاوض عليهع ولو كانت
القانون الدولي، فلماذا اختارت أن تتجاهل هذا المعيارل ولماذا ال تنسحب إلى حدودها المعترف بها 

ر معنية بالتفاوض على أي شيء دولة الفصل العنصري، غي "إسرائيل"دوليًال السبب بسيطع وهو أن 
 مع الفلسطينيينع بل تريد ببساطة أن تبتلع أرض فلسطين، وتدمر ثقافتها، وتقتل شعبها.

ولكن العالم اآلن، يعترف بصورة متزايدة، بأن حق تقرير المصير، األساسي، هو أحد الحقوق التي 
واألكاذيب التي تطلق  األمد. ُحرم منها الشعب الفلسطيني منذ أمٍد بعيد، وهو يستحقها منذ ذلك

 بصفاقة ال تخفي الحقائق.
 ."إسرائيلـ"فالعالم، فيما يبدو، قد بدأ يضيق ذرعًا ب صحيح أنها قد تبطئ سير التقدم، ولكنه لن توقفه،

 01/5/5105، الخليج، الشارقة
 
 مبادرة تستحق المساندة 

 جيمس زغبي
يين، ومن بينهم أشخاص مثل إبراهيم أبولغد كيين الفلسطينيكتبُت من قبل عن بعض األبطال األمر 

. وقبل عقدين ونصف، كان إبراهيم "سام بحور"وزاهي خوري. وأود أن أضيف إلى القائمة صديقي 
، بينما كان زاهي رئيسًا لمجلس إدارة إحدى المجموعات االستثمارية "نورث ويسترن"أستاذًا في جامعة 
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، األصغر بين أعضاء المجموعة، كان رجل "سام"لها. ومقرًا  "بارك أفنيو"الكبرى التي تتخذ من 
 بوالية أوهايو. "ينجستاون"أعمال ناشئًا وناجحًا في مدينة 

يمانًا منهم بأن  55وعندما تم توقيع اتفاقيات أوسلو قبل  عامًا، اتخذ الثالثة خيارات صعبة وجريئة. وا 
لمخاطرة وانتقلوا إلى أجزاء من عليهم النضال من أجل بناء واقع فلسطيني جديد، أقدموا على ا
 فلسطين منحت للسلطة الفلسطينية كي تكون جزءًا من عملية البناء.

براهيم، الذي كان معلمًا مهمًا لي في سنوات تكويني، انتقل إلى جامعة  ، حيث كّرس نفسه "بيرزيت"وا 
 .5110لتعليم جيل جديد من الشباب الفلسطيني. ورحل إبراهيم عن عالمنا في عام 

إلى القدس حيث خاض نضااًل صعبًا ولكنه كلل بالنجاح في النهاية، للفوز بحق  "زاهي"وانتقل 
في األراضي الفلسطينية. ولفعل ذلك كان عليه أن ينتزع حق االمتياز  "كوكاكوال"تشغيل امتياز شركة 
 من مالك إسرائيلي.
والسياسية من أجل المساهمة في تحواًل صعبًا باستخدام حنكته االقتصادية  "سام"ومن جانبه، أجرى 

. ويركز "بالزا"، وأول مركز تسوق فلسطيني حديث "بالتل"إنشاء شركة االتصاالت الفلسطينية األولى 
كي الفلسطيني. فمنذ سنوات كثيرة يجهوده المنظمة حول قضايا أساسية مهمة للمجتمع األمر  "سام"

 "إسرائيل"صعوبات والعراقيل التي وضعتها مصدرًا مهمًا للمعلومات حول ال "سام"وحتى اآلن، ظل 
كيين الفلسطينيين الذين يسافرون ويعملون في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة ير مفي طريق األ

الضفة  5112الفلسطينية. وعندما زار باراك أوباما عندما كان ال يزال عضوًا في مجلس الشيوخ عام 
-جموعة رجال األعمال الفلسطينيين الذين أطلعوا السيناتور إلى م "سام"الغربية للمرة األولى، انضم 

على األعباء المفروضة عليهم من قبل السلطات اإلسرائيلية. وعند عودته إلى  -والرئيس الحقاً 
 حينها على تعريفه بهذه المجموعة، وأخبرني بمدى استفادته منها. "أوباما"الواليات المتحدة، شكرني 

كيين يمغامرة مهمة وجديدة، من خالل العمل مع عدد من قادة األعمال األمر اآلن  "سام بحور"ودّشن 
كية، حيث أنشأوا منظمة يالفلسطينيين اآلخرين، ومجموعة مسثرة من المديرين التنفيذيين لشركات أمر 

 ."كيون من أجل اقتصاد فلسطيني نشطيأمر "
وراء جهودهم هو نفس المبادئ  وقد التقيت المجموعة لفترة قصيرة في السابق، وأدركت أن الدافع

، الذي ارتبطت "بناة من أجل السالم"كي آل جور يالراسخة، التي حفزت مشروع نائب الرئيس األمر 
 به على مدار عقدين.

وأود أن أوضح أواًل وقبل كل شيء أن ثمة إدراكًا بأن بناء القطاع الخاص، من خالل إنشاء مشاريع 
فتاح لتوفير فرص العمل والنمو االقتصادي، وأمر محوري صغيرة ومتوسطة على وجه التحديد، م

أيضًا للديمقراطية. وثمة اعتبار آخر مهم هو أنه على رغم أن التنمية االقتصادية وتوفير فرص 
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العمل ال يمثالن بدياًل عن التقدم السياسي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولكن من الخطأ 
تصادية وتوفير فرص العمل تأتي في مرتبة أقل أهمية من اإلصرار على أن جهود التنمية االق

 التطورات السياسية.
وهم يدركون أيضًا أن االحتالل اإلسرائيلي وضع عراقيل معيقة أمام مجتمع األعمال الفلسطيني ما 
أدى إلى حدوث تشوهات في جسد االقتصاد الفلسطيني. وال يمكن للفلسطينيين أن يستوردوا بحرية 

م أو يصدروا منتجاتهم، ألن قدرتهم على الوصول إلى األسواق الخارجية، وحتى الداخلية، المواد الخا
تقيدها آلة االحتالل، وال يمكن أيضًا للشركة النمو بسهولة أو االستفادة من خفض التكاليف الناتجة 

نية هي . ونتيجة لذلك، أصبحت السلطة الفلسطي"اقتصادات الحجم"عن زيادة اإلنتاج، أو ما يعرف بـ
 المشّغل األكبر والوحيد، وباتت تعتمد بشكل كبير على الدعم المالي الخارجي.

وأخيرًا، يتفهمون أنه على رغم هذه الصعوبات، إال أن القطاع الخاص الفلسطيني لم يبَق فحسب، 
 ولكن يواصل أيضًا لعب دورا مركزيا في الحياة االقتصادية للدولة الفلسطينية.

هي أن القطاع الخاص محوري ومرن وديناميكي، وألنه ال يزال قائمًا على رغم كل  والنتيجة األساسية
 الظروف القاهرة، فهو يستحق الدعم.

كي بشركاء يربط مجتمع األعمال األمر  "نشط فلسطينيكيون من أجل اقتصاد يأمر "وتعتزم منظمة 
د اإلسرائيلية المستمرة على فلسطينيين في محاولة لتعزيز قدرة االقتصاد الفلسطيني على تحمل القيو 

النمو. ويعتقدون أن كل صفقة تجارية يتم إنجازها، وكل فرصة عمل يتم توفيرها، ستغرس بذور 
 األمل من أجل مواصلة تحفيز الفلسطينيين على تحقيق مستقبل مشرق.

ذه وفريقه الرائد أنهم يدعون الشركات إلى القيام بمجازفة، ولكنهم يعتقدون أن ه "سام"ويعلم 
 المجازفات تعد بنتائج كبيرة من أجل السالم واالزدهار.

 01/5/5105، االتحاد، أبو ظبي
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