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*** 
 
 من محرري صفقة وفاء األحرار 46ـ إعادة األحكام الم بدة ل  .0

قررت محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية إعادة األحكام السابقة، : عوض الرجوب -الخليل 
 ومنها مؤبدات وفترات سجن طويلة، لعدد من محرري صفقة وفاء األحرار الذين أعيد اعتقالهم، بيننهم

 .شهرا   31األسير سامر العيساوي. كما قررت سجن عميد األسرى السابق نائل البرغوثي 
وقال نادي األسير الفلسطيني ومركز أحرار لدراسات األسرى في بيانين منفصلين إن األحكنام جناءت 

 في محكمة عوفر غرب مدينة رام هللا. 11/5األحد  يوم في جلسة خاصة عقدت
بحننق  مننة وعننوفرو العسننكرية أعننادت الحكننم السننابق بالمؤبنند وثالثننين عامننا  وقننال مركننز أحننرار إن محك

( مننن بلنندة مركننة فنني جنننين، بعنند أن أمضننى منهننا تسننعة أعننوام قبننل عامننا   35األسننير وائننل جلبننو   
( منن الخلينل، عامنا   43تحرره بالصفقة، وأعادت الحكم السنابق بالمؤبند ليسنير خالند موسنى مخنامرة  

( عامنا   51وأكند المركنز فني بينان لند إعنادة الحكنم السنابق   عنوام قبنل تحنرره.وقد أمضى منها خمسة أ 
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( من نابلس، والذي أمضى منها تسعة أعوام قبل تحرره عاما   41بحق األسير مهدي شكري عاصي  
( بحننق األسننير المقدسنني سننامر العيسنناوي، النننذي عامنننا   31بموجننب صننفقة التبننادل، والحكننم السننابق  

وقنال إن اححنتالل حكنم بالسنجن لمندة أربعنة أعنوام بحنق األسنير  م قبل تحنرره.أمضى منها تسعة أعوا
( من الخليل، وذلك من أصل حكمد السابق المؤبد الذي أمضنى منند عاما   57نايف حسين الشوامرة  

 .5111قبل تحرره بالصفقة عام  عاما   11
كنم السنابق لعميند األسنرى نائنل وخالفا للتوقعات، أفاد مركز أحرار بننن المحكمنة العسنكرية لنم تعند الح

 34وأمضننى البرغنوثي فنني سننجون اححننتالل  .البرغنوثي واكتفننت بننالحكم علينند بالسنجن عننامين ونصننفا  
 .5111أكتوبر  /من حكمد المؤبد قبل تحرره في صفقة التبادل أواسط تشرين األول عاما  

منن محنرري  11أكثنر منن  ووفق مدير المركز فنؤاد الخفن  فقند أعناد اححنتالل العنام الماضني اعتقنال
علنى اختطناف  صفقة ووفاء األحرارو، وذلك ضمن حملة اعتقاحت انتقامية نفنذها جني  اححنتالل ردا  

أن مجمننوم مننن أعنناد اححننتالل لهننم األحكننام  ومقتننل ثالثننة مسننتوطنين جنننوب الضننفة الغربيننة. مضننيفا  
 لهم.أعيد اعتقا من بين نحو ستين أسيرا   أسيرا   41السابقة ارتفع إلى 

منننن جهتنننند وصنننف منننندير النننندائرة القانونينننة فنننني نننننادي األسنننير جننننواد بننننول  إعنننادة األحكننننام ليسننننرى 
أن سننننلطات اححننننتالل اعتمنننندت علننننى مننننا  المحننننررين المعنننناد اعتقننننالهم بننهننننا قضننننية كيديننننة، موضننننحا  

وقنننال فننني بينننان نشنننره ننننادي األسنننير إن التعوينننل  اسنننتحدثتد منننن وسنننائل تشنننريعية تسنننو   هنننذه العملينننة.
فلسننطيني علننى هننوام  القضنناء ومننا يؤمننل منهننا مننن عنندل سننيكون رهانننا خاسننرا ، موضننحا أن غينناب ال

 المجتمع الدولي والحراك الفلسطيني أثر في صدور هذه األحكام.
 11/5/5115 ،نت، الدوحة .الجزيرة

 
 الدعم الدولي الالزم إلعادة إعمار غزة لحشدالحمد هللا يدعو  .2

رامي الحمد هللا مؤسسات المجتمع الدولي ح سيما األمم المتحدة، إلى  .رام هللا: دعا رئيس الوزراء د
اعمار غزة، وتسهيل دخول مواد البناء إلى القطام،  إلعادةبذل مزيد من الجهود لحشد الدعم الالزم 

 للدفع بعملية اعادة احعمار، وتلبية احتياجات المواطنين الطارئة خاصة على صعيد قطام احسكان.
، كال  على حدة، المنسق الخا  ليمم أمسخالل لقاء الحمد هللا في مكتبد برام هللا، جاء ذلك 

المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوحي مالدينوف، والممثل الخا  لبرنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي فرود مورينج.

 11/5/5115األيام، رام هللا، 
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 ء سارة من الجنائية الدوليةعريقات يكشف عن قرب اإلعالن عن أنبا .3
صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة شؤون  .رام هللا: كشف د

المفاوضات فيها، أن الفلسطينيين على موعد قريب مع أنباء سارة، تؤكد وجود أساس للمضي قدما  
ستيطان، والسياسة العدوانية في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، في ما يتعلق بملفي اح
 .5114اإلسرائيلية، ما بعد الثاني عشر من حزيران/ يونيو من العام الماضي 

وأعرب عن اعتقاده، بنند لن يكون بمقدور أحد، وقف المسار الذي بدأ بمالحقة احنتهاكات والجرائم 
روماو المؤسس للمحكمة اإلسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني، منذ انضمام دولة فلسطين إلى وميثاق 

التدويل من جهة،  استراتيجيةالجنائية الدولية، وهو أمر يعكس جدية القيادة الفلسطينية، بالمضي في 
كما يعكس فشل المحاوحت اإلسرائيلية في إجهاض هذا المسعى، وخاصة في المحكمة الجنائية، 

ضا ، أن الحكومة الجديدة في لكن عريقات يعتقد أي بادعاء أن فلسطين ليست دولة من جهة أخرى.
إسرائيل، سوف تبدأ بتصعيد سياساتها الرامية إلى القضاء على أي فرصة، إلقامة دولة فلسطينية 

 مستقلة وعاصمتها القدس، وهي بذلك تغلق الطريق أمام إمكانية استئناف المفاوضات.
 11/5/5115القدس العربي، لندن، 

 

 ويمينية واجهة الحكومة اإلسرائيلية األكثر تطرفاً أبو يوسف: استراتيجية وطنية موحدة لم .4
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف : نادية سعد الدين - انعم  

ضرورة ووضع استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الحكومة اإلسرائيلية األكثر تطرفا  ويمينية وعدوانا  
، لنوالغدو، إن وهذه حكومة مستعمرين مستوطنين، تضم في عضويتها وقال ضد الشعب الفلسطينيو.

أعضاء على شاكلة وزيرة والعدلو اإلسرائيلية وأيليت شاكيدو التي دعت إلى ذبح الفلسطينيات وتدمير 
وأضاف إن وتشكيلة الحكومة اإلسرائيلية يؤشر إلى مزيد من التهويد  القرى والمدن الفلسطينيةو.

وان والحرب المفتوحة ضد الفلسطينيين، فيما ستعمل على تقويض وحل الدولتينو واحستيطان والعد
 وعاصمتها القدس المحتلةو. 1617ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 

 11/5/5115الغد، عمان، 
 

 لتكون جزءًا من عرض عسكري عرفاتفي غزة رممت مروحية  يةاألمنجهزة "الحياة": األ .5
غرب مدينة  يجهزة األمنية الفلسطينيةتتوسط مروحية عسكرية مقرا  أمنيا  تابعا  ل: أ ف ب - غزة

د يعغزة، إح أنها ليست إح الطائرة الخاصة بالرئيس الراحل ياسر عرفات  أبو عمار( بعد أن أ  
ن إغزة  وقال مصدر أمني في .األجهزة األمنية ترميمها تجهيزا  حستخدامها في حفلة تخريج كوادر
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وأجهزة األمن في غزة رممت مروحية أبو عمار ووضعتها في مقر أنصار األمني لتكون جزءا  من 
ولفتت هذه المروحية المعلقة على منصة  عرض عسكري في حفلة تخريج أمني ستقيمد قريبا و.

 مرتفعة من الحديد الصلب، أنظار المارة غرب مدينة غزة، قبل أن يدركوا أنها تعود لعرفات.
 وكان هذا الموقع األمني عبارة عن مهبط لطائرة الرئيس عرفات الذي كان يقيم في منزل قريب مند.

 11/5/5115الحياة، لندن، 
 
 بإشراف دايتون "فلسطيني جديد"أنتجت في األجهزة األمنّية عقيدة جديدة و السلطة: تقدير للزيتونة .6

التنسيق األمني شك ل مثار جدل فلسطيني رأت دراسة جديدة أن  موضوم  زهير أندراوس: –الناصرة 
اإلسرائيلية  –داخلي كبير منذ بدء عمل السلطة الفلسطينية، حيث ثب تت احتفاقات الفلسطينية 

الوظيفة األمنية كمقياس لمدى كفاءة السلطة، وما يمكن أن تمنحد لها إسرائيل من تنازحت في 
 المقابل.

ح يقارب الحد ” التنازحت“فاوضات، تبين أن سقف هذه ولكن مع مضي الوقت والتعثر المستمر للم
األدنى الذي يمكن لقيادة السلطة القبول بد، مما دفعها للتفكير في جدوى استمرار التنسيق األمني 

يبدو من غير  دون مقابل، وخصوصا  في ضوء الرفض الشعبي والفصائلي لهذا التنسيق أصال .
ف هذا التنسيق بصورة تامة، نتيجة اقتناعها بعدم قدرتها على المرجح لجوء قيادة السلطة فعال  لوق

تحمل الثمن الباهظ الذي قد تدفعد نتيجة لذلك، سواء على الصعيد الخارجي أم الداخلي. ولكن ذلك 
ح ينفي إمكانية خفض مستوى التنسيق األمني تدريجيا ، أو تراكم عوامل ضغط تتسبب بوقفد بغير 

 .إرادة السلطة أو إسرائيل
وزادت الدراسة، الصادرة عن مركز  الزيتونة( أن  موضوم التنسيق األمني، شك ل وما يزال، أكثر 
مجاحت عمل السلطة الفلسطينية مثارا  للجدل منذ نشنتها، بين من يرى فيد التزاما  تعاقديا  وضرورة ح 

ور عبرها، ومن يرى في يمكن للحكم الذاتي البقاء دونها، وبوابة ح بد  لمشروم بناء الدولة المر 
المقابل أند خطيئة تجر ثمنا  باهظا  على الشعب الفلسطيني ومشروعد للتحرر من اححتالل، من 
خالل ضرب قوى المقاومة التي ت شك ل عامل القوة األهم لديد، عالوة على أند عامل فرقة في الساحة 

 السياسية الفلسطينية.
لى جانب هذا الجدل بين الفريقين، فإن هناك سؤاح  مطروحا  داخل قيادة السلطة الفلسطينية نفسها،  وا 

يتعلق بالموازنة بين المكاسب والخسائر المترتبة على استمرار التنسيق األمني، في ضوء إصرار 
إسرائيل على أن تقتصر السلطة الفلسطينية على صفة وظيفية، تقدم لالحتالل األمن دون مقابل، 

قدر من المكاسب أو المنجزات على طريق تحقيق حلم بناء الدولة ودون السماح لها بتحقيق أي 
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المنشودة، مع استمرار احستيطان وقضم األراضي التي يفترض أن تكون جزءا  من هذه 
ولفتت إلى أن د بعد أْن تولى محمود عباس قيادة السلطة الفلسطينية، كان الرد على المطالبات \الدولة.

ي في غير مرة هو التنكيد على استمرار التنسيق األمني بوصفد التزاما  المتكررة بوقف التنسيق األمن
ح رجعة عند، وباعتباره مصلحة فلسطينية، والتنكيد على حرصد الشديد على عدم اندحم انتفاضة 

 جديدة.
كما أن د كان واضحا  أن عباس يستحضر في ذهند مصير األجهزة األمنية عقب انتفاضة األقصى، 

إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس مقبولة إسرائيليا  ودوليا ، سمحت لد بنن يثبت  في” إنجازه”و
مصداقيتد كشريك حري  على تحقيق السالم مع إسرائيل. وشد د ت الدراسة على أن  طرح فكرة وقف 
التنسيق األمني كان آخر البدائل التي لجنت إليها قيادة السلطة للضغط على إسرائيل، وذلك بعد 

تنفاد بدائل التوجد ليمم المتحدة ومجلس األمن لالعتراف بدولة فلسطينية، وتوقيع معاهدات اس
لالنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدد من المؤسسات الدولية األخرى، في ضوء توجد إسرائيل 

رفضد قيام نحو اليمين أكثر فنكثر، إلى حد إعالن رئيس حكومتها المعاد انتخابد بنيامين نتنياهو 
دولة فلسطينية، وحجب الحكومة اإلسرائيلية أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة كرد على 

 توجهها للمؤسسات الدولية.
وبحسب الدراسة، فإن د في ظل غياب نقاط احلتقاء بين المفاوض الفلسطيني والمفاوض اإلسرائيلي، 

اد البدائل التي تحقق لها هدف زوال اححتالل وجدت قيادة السلطة الفلسطينية نفسها ملزمة بإيج
قامة الدولة. وبالنسبة لها، يشك ل وقف التنسيق األمني ورقة ضغط مهمة، باعتبار الوظيفة األمنية  وا 
للسلطة أهم الوظائف التي تهتم إسرائيل باستمرارها. ورأت أن د منذ تشكيل السلطة الفلسطينية وبدء 

ل التنسيق األمني أداة تمكين سياسي مزدوجة بالنسبة لقيادة تسلمها لمهامها على األرض، شك
السلطة؛ حيث تم  توظيف األجهزة األمنية داخليا  لمالحقة المعارضين، كما تم  استغالل تقاطع 
المصالح بين طرفي التنسيق األمني في إظهار جدارة السلطة أمام إسرائيل والوحيات المتحدة، 

فسهم من واصلوا رفع سالح المقاومة بوجد اححتالل. وتابعت أن د باعتبار معارضي السلطة هم أن
على خالف ما كانت عليد الحال في انتفاضة األقصى، فإن األجهزة األمنية الفلسطينية وعقيدتها 
خضعت لعملية تغيير شامل بموجب خطة خريطة الطريق، بحيث تم استبعاد عناصر األمن ممن 

، بإشراف الجنرال ”جديد وفلسطينيما تم  إنتاج عقيدة جديدة لهم خلفيات في العمل المقاوم، ك
األمريكي كيث دايتون، لم يعد يرى في إسرائيل عدوا ، ويرى في استمرار التنسيق األمني مصلحة 
فلسطينية كبرى، وهو ما يقلل بشكل كبير بالتالي، من فر  تكرار تجربة انتفاضة األقصى، التي 

أعمال المقاومة. وشد د ت الدراسة على المسارات المحتملة قائلة  إن   انخرط خاللها عناصر األمن في
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، الثالث: خفض مستوى التنسيق،  ، الثاني: وقف التنسيق األمني  األول هو استمرار التنسيق األمني 
وينطوي هذا المسار على اتخاذ السلطة الفلسطينية إجراءات تخفض من مستوى التنسيق األمني 

 د نهائيا ، بهدف تجنب اتخاذ إسرائيل ردود فعل قوية تجاهها.تدريجيا ، دون وقف
ويزداد احتمال إتبام هذا المسار في حال استمرار انسداد أفق المفاوضات، وعدم إبداء إسرائيل 
مرونة تجاه السلطة ومحاولة التضييق عليها ماليا ، إلى جانب تصاعد الضغط الشعبي إلى الحد 

اءات ححتوائد، على حد  تعبير الدراسة. وخل صت الدراسة إلى القول الذي يضطر السلطة حتخاذ إجر 
إن د قد تسعى السلطة الفلسطينية تحت الضغط الشعبي والمقاوم إلى تبني المسار الثالث، باعتباره 
خيارا  يحقق حدا  من المصلحة الفلسطينية بوقف التنسيق األمني، ويلبي جزءا  من المطالب الشعبية 

ومة، دون تحميل السلطة ثمنا  باهظا  قد ح تكون راغبة بتحملد في الوقت الراهن، ويقدم ومطالب المقا
 لها في الوقت ذاتد ورقة ضغط في وجد احنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة.

 11/5/5115رأي اليوم، لندن، 

 
 " بغزة.. ولن نسمح بالمس بأمن القطاعالدولةالحية: ال وجود لـ"تنظيم  .7

نفننى عضننو المكتننب السياسنني لحركننة المقاومننة حمنناس، د. خليننل الحيننة، أي ي: مصننر أحمنند ال -غننزة
وجننود واقعنني لنننوتنظيم الدولننة اإلسننالميةو فنني قطننام غننزة، مشنندد ا فنني ذات الوقننت علننى أننند لننن ي سننمح 
نا سنيخرج عنن القنانون سيحاسنب بكنل  مطلق ا ألي جهة كانت باإلخالل بننمن غنزة، فيمنا أكند أن شخص 

 ود القانون.قوة وحزم تحت بن
وأكنند الحيننة فنني حننوار مننع صننحيفة وفلسننطينو، عنندم اكتننراث األجهننزة األمنيننة بغننزة وحركننة حمنناس ألي 

 تهديدات يطلقها والبعضو ضد قطام غزة، سواء من تنظيم الدولة أو غيره كاححتالل.
ألمنينة وأوضنح أن وتنظنيم الدولنةو فكنرة مضنخمة إعالمي نا فني قطنام غنزة، وأن المؤشنرات والمعلومنات ا

تنندحض أي وجننود لهننا علننى األرض، مؤكنند ا أن رصننيد وتنظننيم الدولننةو ح يتعنندى والتنيينندو مننن بعننض 
 الشباب الذين ويتنقلون كل عام من راية لرايةو.

وبين أن حركة فتح والسلطة الفلسطينية همنا منن يضنخمان فكنرة وجنود تنظنيم الدولنة بغنزة، مشنير ا إلنى 
ألفكنننار، بالحجنننة والبرهنننان، وأن معالجنننة األفكنننار باألفكنننار هنننو أن حمننناس عالجنننت سنننابق ا مثنننل هنننذه ا

 المعيار األساسي لديها، باستثناء من يمسون باألمن.
وعبننر الحيننة عننن أملنند فنني انصننيام مننن يتبنننى فكننر وتنظننيم الدولننةو ويناصننره، للنندين الحنيننف، ونهننج 

غمننور فنني العلننم، والننذين العلمنناء السننابقين والمعاصننرين، وعنندم التحجننر فنني آراء الننبعض المجهننول الم
 ينخذون الفكر اإلسالمي بصورة مجتزأة.



 
 
 
 

 

           11ص                                     3574 العدد:    11/5/5115 اإلثنين التاريخ:

ب نننا  ونفنننى الحينننة أن يكنننون هنننناك اصنننطنام كمنننا يننندعي النننبعض لحالنننة وتنظنننيم الدولنننةو فننني القطنننام تقر 
 لمحاور عربية، مشدد ا على أن وحماسو ح تعمل بهذا النهج وح تدعمد.

 
 اختالف واتفاق

اس، وفني عالقتهنا منع فصنائل اليسنار، تتفنق وتختلنف معهنا من جانب آخر، أكد الحينة أن حركنة حمن
بحسب المواقف، وأن ذلك أمر طبيعي في العمنل السياسني، مشنير ا إلنى أن منا تتفنق الحركنة عليند منع 

وأضننناف عضنننو المكتنننب السياسننني لحمننناس: ونتفنننق علنننى مشنننروم ومسنننار  اليسننار أكثنننر ممنننا يفرقهمنننا.
ومة ح تقوم بواجباتها، والكثير من القضايا، لكننا نختلف المقاومة، وأضرار مشروم التسوية، وأن الحك

 في المنطلقات الفكرية ومعالجة القضايا اليومية للمواطنو.
ونبد إلى أن من حق قوى اليسار أن تنقد سلوك أي فصيل فلسطيني، غير أنند عبنر عنن أسنفد لكنون 

ة لمنع القطنام منن احنهينار، لنم صوت اليسار الذي عال في األيام األخيرة على إجراءات الوزارات بغز 
يعننل  أمننام جلنند المننواطن والمقاومننة فنني الضننفة، ومننا يجننري مننن اعتقنناحت واسننتمرار للتنسننيق األمننني، 

 والتفريط بالثوابت، باستثناء بعض التصريحات المجتزأة.
وقننال: إن مننا تثيننره بعننض قننوى اليسننار مننن مواقننف هننو اصننطفاف مننع متطلبننات السننلطة وحركننة فننتح 

ا أن ما تم منن إجنراءات لزينادة الجباينة فني غنزة جناء نتيجنة تقناعس حكومنة  ومنظمة التحرير، موضح 
 التوافق عن القيام بمسؤولياتها وواجباتها.

وأشنار إلنى أن هنذه اإلجنراءات اتخنذت لحفنظ غننزة منن احنهينار، ودعنم وتنوفير الخندمات للمنواطن فنني 
 ، وح تصل للسلع الضرورية مطلق ا.الوزارات والمرافق الحيوية، وح يتنثر بها المواطن

أن تحيننا وتصننمد بتكنناتف أبنائهننا، ونحننن  والثنناني،أن تغننرق غننزة،  األول،وأردف: ونحننن أمننام خيننارين: 
اخترنا الخيار الثانيو، مشدد ا على أن اإلجراءات التي قامت بها الوزارات في زيادة الجباية تسير وفق ا 

تزيننند علنننى المسنننتهلك، وتنننذهب للشنننركات وأصنننحاب األربننناح واسنننتطرد: وهنننذه اإلجنننراءات ح  للقنننانون.
ا أن المجلس التشريعي سنَّ قانون التكافل ووضعد في عهدة الوزارات على أن تختنار  الكبيرةو، موضح 
ما يناسب في شقيد بما يؤخذ من كبار التجنار والمؤسسنات ذات األربناح العالينة ويعنود علنى النوزارات 

 .والفقراء والعاطلين عن العمل
 

 فقدان اإلرادة
وفي ملف منفصل، أكد الحية أن ما ي لمس من وقائع على األرض وما ي ضناف عليهنا منن معلومنات، 
يننندعم فكنننرة أن ح إرادة سياسنننية لننندى النننرئيس محمنننود عبننناس وحركنننة فنننتح ومنظمنننة التحرينننر، إلنجننناز 



 
 
 
 

 

           11ص                                     3574 العدد:    11/5/5115 اإلثنين التاريخ:

نجاح المصالحة. احدة باتجاه المصالحة، وقال: إن والقرار السياسي يتمثل في عدم السير بإيجابية و  وا 
 لشنراكة،والوقوف أمام قيام الحكومة بواجباتها في غنزة، مشندد ا علنى أن هنناك اتفاق نا فلسنطيني ا يؤسنس 

و.  وأن حماس جاهزة لتطبيقد كامال 
وأوضح أن من منجزات اتفاق المصالحة، تشكيل الحكومة، إح أن التساؤل فني هنذا األمنر يتعلنق فني 

حتى اللحظة؟، مضيف ا: والحكومة ما زالت حكومة للضفة الغربية ولم تبسنط  ما الذي صنعتد الحكومة
وأضاف:  سلطاتها في غزة وترفض تحمل مسؤولياتها، ولم يدخل حتى أي من وزرائها مقار وزاراتهمو.

غنراق الشنارم بالمشناكل دون الوصنول للجنوهر  وما يجري بشنكل ملمنوس هنو احنتقائينة فني الملفنات، وا 
وأردف:  المننوظفين، أو إيجنناد آليننة ل عمننار، وتننوفير الميزانيننات التشننغيلية والمعننابرو.فنني حننل  مشننكلة 

ورغننم ذلننك فننإن المشننكلة ليسننت فنني حكومننة رامنني الحمنند هللا، رغننم ضننعفها، ولكننن المشننكلة فنني اإلرادة 
السياسننية مننن خلفنند فهنني مننن تعرقلنندو، مسننتدح  بمننا جننرى فنني تفاهمننات حركننة حمنناس مننع نائننب رئننيس 

 زياد أبو عمرو األخيرة التي لم تطبق. الوزراء
وأوضنح أن احتصنناحت شننبد جامنندة منع الحكومننة وفننتح، وأن ح معلومننات حنول زيننارة رئننيس الحكومننة 
لغنزة، مشنير ا إلنى أن اللقناءات األخينرة فني بينروت بنين عضنو المكتنب السياسني لحركنة حمناس موسنى 

 نها شيء حقيقي.لم يتمخض ع األحمد،والقيادي في فتح عزام  مرزوق،أبو 
ا بكنننل الملفنننات، والقبنننول بنننإجراء احنتخابنننات  وأبننندى الحينننة تحننندي حركتننند لحركنننة فنننتح فننني السنننير قننندم 

 الكاملة، التشريعية والبلدية والنقابات والمجلس الوطني، على أن تكون جزء ا من رزمة المصالحة.
عدم تركد وحيد ا يواجد وفي الشنن ذاتد، لفت إلى أن حماس ومن منطلق حرصها على دعم القطام و 

الظننروف الصننعبة، ورغننم وجننود حكومننة مسننؤولة عننند، إح أنهننا تنندفع مننن أموالهننا الخاصننة لميزانيننات 
 الوزارات والرواتب.

 
شارات  معلومات وا 

وفنني سننياق جهننود دفننع عجلننة المصننالحة، رحننب الحيننة بننني جهنند عربنني أو إقليمنني لنندعم المصننالحة 
نهاء احنقسام، والتنفيذ العملي   لملفاتها الموقعة في مصر والسعودية والدوحة وغزة والشاطئو.وا 

شارات وصنلت حركنة حمناس  عنن رغبنة السنعودية فني رعاينة المصنالحة  منؤخر ا،وقال: إن معلومات وا 
الوطنينة، وأن الحركننة رحبنت فنني ذلنك علننى قاعندة مننا تنمَّ احتفنناق عليند سننابق ا، وأن هنذا الترحيننب لننيس 

 رها.على حساب مصر أو نفي ا لدو 
وأوضح أن الخصوم السياسيين لحركتد، يمارسنون عليهنا إسنقاط ا نفسني ا، بزجهنا ضنمن محناور إقليمينة 
نا محسننوبة علنى محنور دون آخننر،  وعربينة، وأن الحركنة تننافي هننذا األمنر بكنل جنرأة وأنهننا لنم تكنن يوم 
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منناس فنني وشنندد الحيننة علننى أن مننن ينندعي ارتمنناء ح وتسننعى لعالقننات مننع الجميننع بمننا يخنندم القضننية.
محاور إقليمية، هو نفسد من مارس هذا األمر ويمارسند حتنى اللحظنة، والنذي دفنع ومنا زال علنى إثنره 

 الشعب الفلسطيني الثمن الكبير كما جرى أيام الحرب الكويتية.
وبين الحية أن طهران لم تطالب الحركة باحنحياز لطرف ولم تبِد مواقف معينة في مقابل الندعم لهنا، 

اس ح تقبل دفع ثمن ألي عالقة لها مع الخنارج، وترحنب فني ذات المقنام بنني دعنم دون مضيف ا: وحم
وشنندد علننى أن عالقنة وحمنناسو مننع طهننران منا زالننت قائمننة، ورغننم أنهنا تشننهد حالننة بننرود،  اشنتراطاتو.

ولننيس كمننا كانننت قبننل الربيننع العربننيو، نافي ننا فنني ذات الوقننت أن تكننون فنني خانننة الخصننومة أو العننداوة 
 صفها البعض.كما ي

 
 خطة بديلة

مننن جانننب آخننر، بننين الحيننة أن الخطننة السياسننية لمنسننق األمننم المتحنندة السننابق لعمليننة التسننوية فنني 
الشننرق األوسننط روبننرت سننيري، لننم تعننرض علننى حركننة حمنناس، أو توافننق عليهننا، حيننث تطننرح هدنننة 

الشنعب والفصنائل  4نطويلة مع اححتالل، مشدد ا على أن الحركة لنن تخفني أي أمنر يتبلنور لنديها عن
وأكنند أن حركتنند دعمننت تحننرك  الفلسننطينية فنني القضننايا والموضننوعات المختلفننة كمننا الهدنننة وغيرهننا.

سنننيري والمجتمنننع الننندولي إلعنننادة إعمنننار القطنننام، وأن احتفننناق النننذي جنننرى كنننان بنننين سنننيري والسنننلطة 
 .الفلسطينية وبترتيب مع اححتالل، وليس كما زعم البعض أن حماس وافقت عليد

وفنننني شنننننن  منفصننننل، نبَّنننند الحيننننة إلننننى أن حكومننننة التوافننننق تجنننناوزت المبننننادرة السويسننننرية بشنننننن ملننننف 
 الموظفين في قطام غزة، وقد أشارت الحكومة إلى أن لديها خطة بديلة أفضل مما طرح في المبادرة.

لمنوظفين ولنم تقنم الحكومنة إح باسنتحداث خطنة تسنجيل ا شيء،وأوضح أن الخطة البديلة لم ي َر منها 
المستنكفين عن العمل، في ادعاء بننن ذلنك خطنوة منن الحنل، مؤكند ا أن هنذه الخطنوة ليسنت إح تهرب نا 

وقنننال: إن  منننن ضنننغط أوروبننني بشننننن يتعلنننق بعننندم إمكانينننة الننندفع للمنننوظفين المسنننتنكفين دون عمنننل.
وأن حماس هي  الحكومة ترغب بهذا التسجيل القول ليوروبيين إن الموظفين سجلوا لمباشرة أعمالهم،

مننن تقننف معرقلننة لننذلك، مشنندد ا مننن جهننة أخننرى علننى أن الجميننع َسننِئم زيننارة الحكومننة مننن دون حملهننا 
 لحلول حقيقية.

وفنني ملننف  مختلننف، أكنند الحيننة أن أمنند فننراق وهجننرة الشننعب الفلسننطيني عننن أرضنند، لننن تطننول كثيننر ا، 
لجننناري، مبين نننا أن اححننننتالل مننننايو/ أينننار ا 15فننني  17وذلنننك فننني ِظنننل قنننرب إحينننناء ذكنننرى النكبنننة النننن

 اإلسرائيلي يعي  ظروف ا صعبة، وهناك مقاومة باسلة تتصدى ألهدافد وسياساتد.
 11/5/5115، فلسطين أون الين
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 بيد القسام وحدها تليس األسرىالبطش: صفقة تبادل  .8

عنند، لننم يفنتح ب األسنرىخالنند النبط ، أن ملننف تبنادل  اإلسنالميأكند القيننادي فني حركننة الجهناد  -غنزة 
 األسنيرةمشددا اند عندما يفتح ح يمكن تكرار الخطن السابق بنسيان احد من المعتقلين كمنا حندث منع 

المضننرب عننن الطعننام خضننر عنندنان،  األسننيروقننال الننبط  خننالل وقفننة تضننامنية مننع  لينننا الجربننوني.
قضننايا مننن ال األسننرىقضننية  إننظمتهننا مؤسسننة مهجننة القنندس  إداريننااحتجاجننا علننى اسننتمرار اعتقالنند 

خننالل  اإلسنرائيليينفني برننامج المقاومننة لنذلك كنان المقنناتلون اشند حرصنا علنى اسننر الجننود  األساسنية
 وقد تم ذلك عند كتائب القسام. األخيرةالمعركة 
و، مشنددا إسرائيليينتنسر جنود  أنوغيرها من الفصائل  اإلسالميالبط :وكان يمكن للجهاد  وأضاف

 .اآلخرينفصيل على حساب  بنيديكون ملف وطني ولن ي األسرىملف  أن
 أنلننن يكننون فقننط بينند القسننام حن المعركننة كانننت معركننة الجميننع،  األسننرىوشنندد البط :وملننف تبننادل 

 من سجون اححتالل ستكون للكل الفلسطيني وليس لفصيل محددو. األسرىنتائج تحرير 
 كيف تكون هذه المعركة مقدمة لتحريرهمو. األولوأضاف:وهمنا 

معركننة تحريننر  أنتفعيننل الهيئننات والمؤسسننات الوطنيننة الخاصننة باألسننرى، مشننددا  إلننىلننبط  ودعننا ا
 يجنننب ان ينتهننني. اإلدارياحعتقنننال  أنتحرينننك المطالنننب والنصنننر فيهنننا مشنننددا  إحح تعنننرف  األسنننرى

 العالية للقيادي خضر عدنان. اإلرادة أمامسينهزم  اإلسرائيلياححتالل  أنوشدد البط  
 11/5/5115، خباريةوكالة سما اإل

 

 لمحرري صفقة شاليط استهانة بدور مصر األحكامحماس: إعادة حركة  .9
أكنند الننناطق باسننم حركننة حمنناس، حسننام بنندران، أن حكومننة اححننتالل تتصننرف كننن وعصننابةو، وح تلتننزم 
باحتفاقات التني وقعتهنا، وذلنك منن خنالل إعنادة األحكنام السنابقة لمجموعنة جديندة منن محنرري صنفقة 

واعتبننر بنندران فنني تصننريح لد:وسننلوك حكومننة اححننتالل  ء األحننرارو  شنناليط( الننذين أعينند اعتقننالهم.ووفننا
 هذا بالضربة التي ح تخلو من احستهانة لجهود الوسيط المصري الذي رعى صفقة التبادلو.

ءات وأكد على التزام حركة وحماسو بالعمل على حرية األسرى مهما كان الثمن، مبينا  أن وهذه اإلجرا
 لن تكسر عزيمة أسرانا الذين يثقون بوعد المقاومة وبقدرتها على إنهاء معاناتهمو.

وكانت دولة اححتالل اعتقلت عدد ا من األسرى الذين تنم اإلفنراج عننهم فني صنفقة شناليط التني كاننت 
 برعاية مصرية قبل أربع سنوات، وأصدرت أحكام ا بحق عدد منهم

 11/5/5115، فلسطين أون الين
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 بتخصيص جهة رسمية للتعامل مع قضاياهم والتخفيف من معاناتهم يطالبونبعدو المهد م .01
طالننب مبعنندو كنيسننة المهنند حكومننة التوافننق الننوطني بضننرورة تخصنني  جهننة رسننمية  عننون: فننايز أبننو

للتعامل مع قضاياهم ومعاناتهم والعمل على التخفيف من معاناة المبعندين جمنيعهم إلنى أن ينتم إنهناء 
بعنند  5115ودتهم إلننى مسننقط رأسننهم فنني مدينننة بيننت لحننم التنني ه جننروا عنهننا قسننرا  فنني العننام ملفهننم بعنن

وشدد المبعدون في تظاهرة نظموها، أمس، أمام مقر مجلس النوزراء فني مديننة  يوما . 36حصار دام 
غزة في الذكرى الرابعة عشرة إلبعادهم، على أهمية إيعاز الرئيس محمود عباس لجهنات احختصنا  

ودعننوا السننلطة والقيننادة الفلسننطينية وعلننى رأسننها  لسننلطة الفلسننطينية العمننل علننى عننودتهم جميعننا.فنني ا
وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ إلنى العمنل علنى إلنزام إسنرائيل بالموافقنة علنى تننمين زينارات دورينة 

طنين النذين ألهالي المبعدين إلى قطام غزة كما األسنرى والمعتقلنين فني سنجون اححنتالل، وكمنا المنوا
 يصلون أسبوعيا  في المسجد األقصى صالة الجمعة.

ودعننا الننناطق باسننم المبعنندين فهمنني كنعننان خننالل مننؤتمر صننحافي عقنند أمننام مجلننس الننوزراء، أمننس، 
المقاومنننة الفلسنننطينية وعلنننى رأسنننها كتائنننب عنننز النننندين القسنننام بنننإدراج قضنننية مبعننندي المهننند فننني أيننننة 

غزة وعدم استثنائهم في أية صفقة قادمة كما حدث معهم في  مفاوضات تتعلق بالجنود المنسورين في
 صفقة شاليط.

من جهتد قنال النناطق باسنم مفوضنية األسنرى والمحنررين عنن حركنة فنتح نشننت الوحيندي، إن قضنية 
المبعدين وخاصنة مبعندي كنيسنة المهند يجنب الوقنوف أمامهنا بكنل جدينة ومسنؤولية علنى طرينق كسنر 

 ة وعلى رأسنها سياسنة اإلبعناد التني تمارسنها حكومنة اححنتالل مننذ سننوات.القرارات والقوانين العنصري
وأضنناف الوحينندي لنننواأليامو، إن مننا تمارسنند حكومننة اححننتالل منننذ سنننوات مننن سياسننة حقيننرة تكشننف 
الوجنند الحقيقنني لالحننتالل الماضنني قنندما  نحننو شننطب الحننق الفلسننطيني فنني المنندن والقننرى والمخيمننات 

تالعننب بمشنناعر أبننناء الشننعب الفلسننطيني، مشننددا  علننى ضننرورة أن توجنند رسننالة الفلسننطينية مننرورا  بال
لزامننند بإعنننادة مبعننندي كنيسنننة المهننند إلنننى مسنننقط رأسنننهم  للقينننادة الفلسنننطينية للضنننغط علنننى اححنننتالل وا 

 وذويهم بحسب ما كان متفقا  عليد.
ات أو حكومنة فني وأكد أن هناك تقصيرا واضحا يطال الكل الفلسطيني، سواء كانوا فصائل أو مؤسس

دعننم قضننايا األسننرى والمبعنندين، مشننيرا  إلننى أننند حبنند مننن تحمننل الكننل مسننؤولياتد والتزاماتنند فنني دعننم 
سناد هذه القضايا والتشبث بالحقوق الفلسطينية.  وا 

بدوره قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب ممثال  عن الفصنائل الوطنينة واإلسنالمية: 
موطننا  منن سنكان مديننة  36منرت علنى جريمنة ارتكبهنا اححنتالل اإلسنرائيلي بحنق  وثالثة عشنر عامنا  
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بينننت لحنننم تنننم إبعنننادهم منننن كنيسنننة المهننند واقنننتالعهم منننن أرضنننهم وتشنننتيتهم فننني بقنننام األرض، وهنننذه 
الجريمننة القديمنننة الحديثننة منننا زال اححننتالل يصنننر علننى اقترافهنننا بهنندف إفنننرا  األرض الفلسننطينية منننن 

 لصالح بناء المستوطنات وتوطين المستوطنين فيهاو. سكانها األصليين
وطالنب حبينب العنالم أجمنع بتحمنل مسنئولياتد اتجناه إرجنام المبعندين إلنى دينارهم ووقنف هنذه السياسنة 
بحق الفلسطينيين، كما طالب الرئيس عباس بحمل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولينة لمحاكمنة 

 ارتكبوه.مجرمي الحرب اإلسرائيليين على ما 
 11/5/5115، األيام، رام هللا 

 

 خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام .00
أكندت حركننة الجهنناد اإلسننالمي أن الشنيخ خضننر عنندنان مسننتمر فنني إضنرابد المفتننوح عننن الطعننام فنني 
سننجون اححننتالل الصننهيوني، الننذي بنندأه قبننل سننتة أيننام وأعلننند احتجاجننا  علننى تجدينند اعتقالنند اإلداري 

ونقنننل القسنننم اإلعالمننني للجهننناد اإلسنننالمي ينننوم األحننند، عنننن والننند األسنننير  ، علنننى التنننوالي.للمنننرة الثالثنننة
خضننر، تنكيننده أننند خننالل زيارتنند ليسننير الشننيخ خضننر عنندنان فنني سننجند قبننل شننهر أخبننره أننند سننيقوم 

 باإلضراب عن الطعام في حال تم تجديد اعتقالد اإلداري مرة أخرى.
 11/5/5115، فلسطين أون الين

 

 عن منع فعاليات إحياء ذكرى النكبةاألجهزة األمنية في غزة : قوى سياسية تنجح في ثني ""األيام .02
عنن اتخناذ  ]في قطام غنزة  األمنية األجهزةنجحت قوى سياسية فلسطينية مؤخرا في ثني  حسن جبر:

ن وقالت مصادر موثوقة ل الجاري. أياريوم النكبة في الخامس عشر من شهر  إحياءقرار بمنع فعالية 
واأليننامو إن فصننائل سياسننية تواصننلت مننع حمنناس مننن اجننل عنندم الوصننول إلننى اتخنناذ مثننل هننذا القننرار 

 من الشهر الجاري. األوليوم العمال العالمي في  إحياءالمشابد لمنع احتحادات العمالية من 
دم الفعالينة ينوم الجمعنة القننا إلقامنةهنذه المصنادر أن الوسناطة نجحنت فني التوصنل إلنى اتفناق  وأكندت

 .17ذكرى النكبة  إلحياءرغم أن حماس لم تشارك في الترتيبات والتحضيرات الجارية 
كتلتهنا البرلمانينة  التغيينر واإلصنالح( كلمنة  أعضناء أحندوبموجب احتفناق سنتلقي حركنة حمناس عبنر 

ريا كلمة واحدة باسم منظمة التحرير كان سيلقيها الدكتور زك إلقاءفي الفعالية التي كانت تشتمل على 
 األغا رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير.
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ذكنننرى النكبنننة منننن خنننالل مسنننيرة جماهيرينننة سنننتنطلق فننني غنننزة منننن ميننندان  إحيننناءومنننن المقنننرر أن ينننتم 
 الجندي المجهول وصوح إلى مقر األمم المتحدة في مدينة غزة.

 11/5/5115، األيام، رام هللا

 

 تطرفة هو مظلة قانونية لجرائم االحتالل: تعيين وزيرة إسرائيلية محركة فتح .03
قنال رأفنت علينان، المتحندث الرسنمي لحركنة فنتح فني القندس المحتلنة، إن : فادي أبنو سنعدى –رام هللا 

أصبح متطرف نا، بتعينين النوزيرة العنصنرية اييلنت شنكيد علنى رأس منظومنة  اإلسرائيليةثالوث السلطات 
هنذا النظنام لنن يحقنق أي خطنوة فني العمنل السياسني، ، وحذر علينان منن أن مثنل إسرائيلالقضاء في 

نمننا الواقننع، وهننو مننا يتطلننب منننا  األمننرسننيفجر المنطقننة بمزينند مننن العنندوان، والقمننع، وفننرض سياسننة  وا 
 جميعا تمتين الجبهة الداخلية.

نماالحالية ليست وليدة الصدفة،  اإلسرائيليواعتبر عليان أن شكل حكومة اححتالل  جاءت للقضاء  وا 
أي فرصننة للتسننوية مننع الجانننب الفلسننطيني، وان السننالم مننع هننذه التركيبننة الحكوميننة مسننتحيل،  علننى

خلف القائد الرئيس محمود عباس نحو المؤسسات الدولية، بحثا عن حنق »فتح تسير  أنمشددا على 
 «.بكل طاقتها انتهاكد وسرقتد إسرائيلشعبنا الذي تحاول 

 11/5/5115، القدس العربي، لندن 

 

 حمد الجعبريأالشهيد اغتيال تكشف خّطة إعداد وتنفيذ  "ائيلإسر " .04
فنني إطننار الحننرب النفسنني ة ضنند  حركننة حمنناس، وبهنندف تحويننل المخننابرات  زهيننر أننندراوس: –الناصننرة 

، غلعناد شنناليط، عمنند  نند وي فنني قضنية أسننر الجنندي  اإلسننرائيلي  اإلسنرائيلي ة إلننى أسنطورة، بعنند فشنلها الم 
لصننحيفة  يننديعوت أحرونننوت( حننول مراحننل اإلعننداد ” سننري ة“معلومننات  جنني  اححننتالل إلننى تسننريب

لتصفية رئيس أركان حماس الشهيد احمد الجعبري إلى أْن تم ت التصفية، التني اعتبرهنا صنن ام القنرار 
 .5113وأوائل  5115في تل أبيب صورة النصر في عدوان عامود السحاب في أواخر العام 

ننا علننى رأس قائمننة أهننداف اغتيننال 55ائيلي ة، كننان الجعبننري  وبحسننب المصننادر األمني ننة اإلسننر   ( عام 
، واسنننت عملت حولننند جمينننع القننندرات. ونقلنننت الصنننحيفة عنننن ضنننابط الفهنننم الشنننبكي  الجننني  اإلسنننرائيلي 

التابعنننننة لشنننننعبة  0511الفلسنننننطيني  فننننني وحننننندة جمنننننع المعلومنننننات ” إرهننننناب”المسننننؤول عنننننن مجنننننال النننننن
منن الناحينة احسنتخباري ة ببسناطة، ” نخنقد“وأْن نفهم ما يفعلد وأْن  احستخبارات قولد: تعل منا أْن نعرفد

 حسبما ذكر. أ علن قبل نحو من سنتين أن  الجعبري هو الهدف ذو التفضيل األعلى.
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أو كما قال رئيس هيئة األركان في حيند، بني غانتس إن د من الخطن األساسي القنول إن  الجعبنري قند 
. ففي ذلك الوقت ن فذ احغتينال المنادي  نفسند 5115ين الثاني نوفمبر( اغتيل في الرابع عشر من تشر 

 فقط، لكن د كان مستهدف ا لنا قبل ذلك بزمن طويل. وقد انتظرنا فقط الوقت المناسب والموافقة. 
 11/5/5115، رأي اليوم، لندن

 
 وفد من حماس ولجنة ساند يلتقيان مفتي صور الشيخ الحبال .05

ة حمنننناس، فنننني منطقننننة صننننيدا، وممثلننننين عننننن لجنننننة دعننننم المقاومننننة فنننني قننننام وفنننند  مننننن حركنننن: صننننيدا
وفي تصريح صنحفي لحركنة حمناس، ووصنل  فلسطينوساندو، بزيارة مفتي صور الشيخ مدرار الحبال.

احمد فضنل المسنؤول السياسني  أبوالمركز الفلسطيني ل عالمو، أوضح أن وفد الحركة برئاسة الحاج 
مسننؤول السياسنني للحركننة فنني مدينننة صننيدا األسننتاذ أيمننن شننناعة للحركننة فنني منطقننة صننيدا، يرافقنند ال

 خليل الحاج من لجنة دعم المقاومة في فلسطينوساندو. واألخ
وأشار التصريح إلى أن الزيارة جناءت لتقنديم الشنكر والعرفنان منن مؤسسنة سناند لسنماحة المفتني علنى 

د خالل معركة العصف المنكول، وقامت جهوِدِه الطيِ بة في دعم القضية الفلسطينية والدور الذي قام ب
المفتي على آخنر التطنورات فني مخنيم عنين  وقد َأْطَلَع الوفد لجنة وساندو بتقديم درم  تذكاري   لسماحتد.

الحلننوة، كمننا أكنند علننى ضننرورة تحيينند المخيمننات والعنصننر الفلسننطيني مننن األزمننة اللبنانيننة وكننذلك مننن 
 عام. األزمة السورية والمنطقة بشكل ارتدادات

، وعلنى ضنرورة توحيند البينت الفلسنطيني اللبنانينةبدوره ثمَّن سنماحة المفتني دور الحركنة علنى السناحة 
فلسننطين وكننل مننا يخنندم القضننية، وأكنند الطرفننان  باتجنناهلمواجهننة األخطننار الخارجيننة، وتوحينند الجهننود 

 على ضرورة التواصل الدائم للتفاهم على القضايا المستجدة.

 11/5/5115، لإلعالمالمركز الفلسطيني 
 

 حماس تدعو الم سسات الحقوقية للتصدي لالعتقاالت السياسيةحركة  .06
دعت حركة حماس، المنظمات الحقوقية الدولية إلى العمل على وقف احعتقاحت السياسنية فني : غزة

الضنننفة الغربينننة المحتلنننة، والتصننندي حنتهاكنننات السنننلطة. وقالنننت الحركنننة، فننني بينننان نشنننر ينننوم األحننند 
: وننندعو كافننة المؤسسننات والمنظمننات الحقوقيننة إلعننالء صننوتها، وتقننديم شننهاداتها التنني تفضننح 11/5

  احنتهاكات األمنية بحق الطلبة الجامعيينو. 
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وثمننت الحركنة، رفننض منظمنة وهيننومن راينتس ووتنن و الدولينة لحقنوق اإلنسننان، لمنا يتعننرض لند طلبننة 
 الضفة الغربية المحتلة. الجامعات من انتهاكات على أيدي أجهزة السلطة في 

 11/5/5115، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 " تدعو لتقديم ملف االستيطان للجنائيةالديموقراطية" .07
دعننت الجبهننة الديمقراطيننة لتحريننر فلسننطين إلننى تقننديم ملننف احسننتيطان اإلسننرائيلي للمحكمننة : رام هللا

 ةالفلسنطينيللجننة التنفيذينة لمنظمنة التحرينر وطالبنت الجبهنة، ا الجنائية الدولية ودون تردد أو انتظارو.
بتقنننديم ملنننف احسنننتيطان فننني الضنننفة الغربينننة والقننندس المحتلتنننين إلنننى محكمنننة الجناينننات علنننى الفنننور، 

وطالبنت والجبهنةو  خاصة بعد انضمام فلسنطين إليهنا وحصنولها علنى العضنوية الكاملنة فني المحكمنة.
بفنننرض عقوبنننات علنننى الحكومنننة اإلسنننرائيلية، واتخننناذ  احتحننناد األوروبننني والوحينننات المتحننندة األمريكينننة

 إجراءات عملية لوقف عملية التوسع احستيطان في القدس وكافة األراضي الفلسطينية المحتلة.
 11/5/5115قدس برس، 

 

 الظاظا: تحركات وم شرات عربية ودولية لعدم تجاوز حماسزياد  .08
اسو ونائننب رئننيس الننوزراء السننابق، أن كشننف زينناد الظاظننا عضننو المكتننب السياسنني لحركننة وحمنن: غننزة

هننناك تحركننات ومؤشننرات عربيننة ودوليننة مننن أجننل المصننالحة والوفنناق الننوطني وتثبيننت وقننف إطننالق 
النار مع اححتالل على األرض، مشددا  أن حركتد لن تقبل الندخول فني تسنوية  سياسنية منع اححنتالل 

مننع والمركننز الفلسننطيني ل عننالمو ينشننر  واعتبننر الظاظننا خننالل مقابلننة  شنناملة بننني شننكل مننن األشننكال.
، أن ذلك ينتي إثر ثالثنة اعتبنارات سنل م  الجزء األول منها اليوم األحد، فيما ينشر الجزء الثاني يوم غد 
بهننا الجميننع، وهنني أن والجميننع أدرك أن حمنناس حركننة ح يمكننن تجاوزهننا فنني أي قضننية كانننت، وأنهننا 

 تمثل عنوانا للشعب الفلسطينيو.
هو أن الجميع أدرك أن رئيس السلطة محمود عباس، وشخ   -بحسب الظاظا–تبار الثاني أما احع

يننراو  وح يرينند وفاقننا  وطنيننا  وح يرينند مصننالحةو، فيمننا أكنند  أن الجميننع أدركننوا خطنننهم بننالمواقف المسننبقة 
 التي تبنوها عن حركة حماس.

زة األمنيننة الفلسننطينية فنني غننزة وفنني سننياق  آخننر؛ أشننار عضننو المكتننب السياسنني لنننوحماسو، أن األجهنن
: اوقال الظاظ استطاعت أن تحبط مؤامرة جديدة بهدف إحداث بعض القالقل والتفجيرات بقطام غزة.

إن ومننن يكتننب تلننك البيانننات التنني تحمننل التهدينندات وغيرهننا هنني أجهننزة األمننن التابعننة لعبنناسو حسننب 
 بسين أثناء وضع بعض العبوات هنا وهناك.قولد، حفتا  إلى من جرى اعتقالهم مؤخرا  ق بض عليهم متل
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وجننند د القينننادي الفلسنننطيني، منننا أكد تننند حركتننند أن رئنننيس السنننلطة محمنننود عبننناس هنننو المعطنننل األول 
 للمصالحة، حفتا  إلى أنها قد تتم وبلحظة واحدة وبقرار من عباس دون الحاجة إلى لجان.

 11/5/5115، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حصة "الليكود" في الحكومة زيزلتعنتنياهو يسعى  .09

 أنأفادت  اإلسرائيلية ، عن أحمد رمضان، أن اإلذاعة11/5/5115، المستقبل، بيروتذكرت 
، على تعديل القانون أمسالمنتهية وحيتها، صادقت في آخر اجتمام لها  اإلسرائيليةالحكومة 
يتجاوز الثمانية عشر وزيادة عدد للحكومة ما يتيح زيادة عدد الوزراء في الحكومة الجديدة ل األساسي

ويتطلب هذا التعديل مصادقة الكنيست عليد بنغلبية مطلقة من واحد  نواب الوزراء ليتجاوز األربعة.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يعرض حكومتد الجديدة على  أن اإلذاعةوذكرت  وستين نائبا .
 الثالث.بعد المصادقة على التعديل بالقراءات  إحالكنيست 

المقبلة، الخزينة العامة، ماليين الشواكل،  اإلسرائيليةوسيكلف زيادة عدد الوزراء والنواب في الحكومة 
 3،5بحسب موقع صحيفة ويديعوت أحرونوتو، فكل وزير من دون حقيبة، سيكلف الميزانية نحو 

 رتفع.ماليين شيكل سنويا ، وفي حال تم استحداث وزارات جديدة، فإن هذا المبلغ سي
أن هذا التعديل على القانون األساسي في حال تمت المصادقة عليد في الكنيست  إلىوأشار الموقع 

الجديدة والتي تحمل رقم  اإلسرائيلية، سيتيح انضمام وزراء بال حقائب وزارية إلى الحكومة اإلسرائيلية
 ليها عدد آخر لنواب الوزراء.إ، وكذلك سي ضاف 34

ة، وفقا  لموقع الصحيفة، هو استحقاق يدفعد نتنياهو للمقربين مند، والوعود والهدف من هذه الزياد
 أنالتي قطعها على نفسد مع العديد من قيادات حزب والليكودو بنن يكونوا وزراء في حكومتد، أي 

هذا التعديل بمثابة ورشوةو لهذه القيادات، كي يستطيع نتنياهو تشكيل الحكومة على حد تعبير 
كل  أسماءن المتوقع ان يعلن نتنياهو بعد مصادقة الكنيست على هذا التعديل، عن وم الصحيفة.

 .األربعاءالوزراء ونواب الوزراء، لعرض هذه التشكيلة على الكنيست لنيل الثقة بعد غد 
من جهة ثانية، استعرض نتنياهو خالل جلسة مجلس الوزراء، تقيمد لعمل حكومتد المنتهية وحيتها، 

سرائيل تمكنت من التعامل مع كل التحديات األمنية في المنطقة على الرغم من حالة قائال  إن وإ
لبنان،  إلىمتطورة من سوريا  أسلحةاحضطراب الشديد التي تسودها، بما في ذلك محاوحت نقل 

 إلى باإلضافةلبسط نفوذ طهران على الحدود السورية في هضبة الجوحن،  اإليرانيةوالمحاوحت 
  و.غزة مارسات حركة حماس على الحدود مع قطام التصدي لم
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واتهم نتنياهو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بنند وتخلى عن مسار التفاوض مع إسرائيل 
و، حفتا  إلى استمرار مشاريع ربط مناطق الصعبة عندما بلغنا المرحلة التي تطلبت اتخاذ القرارات 

 عبر شبكة من الطرقات وخطوط السكك الحديد. سرائيلإالجليل  شمال( والنقب  جنوب( بوسط 
المنافسة األشرس تدور على حقيبة ، أن أسعد تلحمي عن، 11/5/5115، الحياة، لندنوأضافت 

وزير الخارجية بين خمسة نواب نافذين، وسط توقعات بنن األربعة الذين سيخسرون هذا المنصب لن 
ر الخارجية السابق سيلفان شالوم صاحب النفوذ يترددوا في تنغي  حياة نتنياهو، خصوصا  وزي

 القوي في الحزب.
وفي حال إقرار التعديل في الكنيست، فإن األحزاب المشاركة في الحكومة الجديدة ستستفيد هي أيضا  
وتحظى بعدد حقائب وزارية يفوق بكثير تمثيلها البرلماني، إذ يحصل حزب المستوطنين والبيت 

بينيت على ثالث حقائب وزارية  التعليم، القضاء، الزراعة والشتات( رغم  اليهوديو بزعامة نفتالي
مقاعد برلمانية فقط، كذلك يحصل الحزب اليميني المعتدل وكلناو بزعامة وزير المال  0حصولد على 

الجديد موشيد كحلون، على ثالثة حقائب  المال والبناء وجودة البيئة( وربما أربعة، وهو أيضا  يتمثل 
مقاعد فقط في الكنيست، وسيحصل الحزب الديني الشرقي المتزمت وشاسو الذي يتمثل بسبعة  بعشرة

 نواب فقط بقيادة أريد درعي، على حقيبتين  احقتصاد، األديان وتطوير النقب والجليل(.
 
 مليون دوالر لدعم االستيطان 75تعهد سرًا ألحزاب يمينية بنقل  نتنياهو :جيش"ال"إذاعة  .21

إعالمية عبرية، النقاب عن وجود اتفاقيات سرية بين حزب والليكودو بزعامة بنيامين كشفت مصادر 
نتنياهو وأحزاب اليمين التي وافقت على احنضمام لالئتالف الحكومي الجديد، تتضم ن تنفيذ مطالب 

 األحد،وقالت إذاعة جي  اححتالل اإلسرائيلي، يوم  وشروط األخيرة مقابل مشاركتها في الحكومة.
 75مليون شيكل  نحو  311وإن نتنياهو تعهد سرا  ألحزاب يمينية ومسؤولين بالمستوطنات بنقل 

 مليون دوحر( لتمويل مشاريع بناء استيطانية في الضفة الغربيةو، كما قالت.
وأشارت اإلذاعة، إلى أن وزير المالية السابق يائير لبيد كان قد أوقف تنفيذ هذه المشاريع إبان 

 تي ستنتهي وحيتها اليوم رسميا .الحكومة ال
من جانبها، أكدت صحيفة ويديعوت أحرونوت العبريةو، أن نتنياهو تعه د لحزب والبيت اليهوديو 

مليون دوحر( شهريا  لدائرة احستيطان التي سيتولى المسؤولية  15،5مليون شيكل  نحو  51بتحويل 
 يت اليهوديو.عنها وزير الزراعة والذي سيكون أحد أعضاء حزب والب
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فيما قالت صحيفة وهآرتس العبريةو، إن نتنياهو تعهد لحزب والبيت اليهوديو بشرعنة البؤر 
احستيطانية المقامة على أراض  فلسطينية خاصة، وأند سيشكل طاقما  خاصا  ليقدم توصياتد بهذا 

 الصدد.
 11/5/5115، فلسطين أون الين

 
 يل مبادرة السالم العربية: نتنياهو يسعى لتفعالعبري موقع "واال" .20

لقاء خطاب يتطرق فيد إبنيامين نتنياهو يدرس  اإلسرائيليةرئيس الحكومة  أنأفادت مصادر عبرية 
السالم التي تبناها العرب عام  مبادرةمع الدول العربية من خالل تفعيل  إقليميدفع سالم  إمكانية إلى

نتنياهو بات مقتنع ا ان التقدم في هذا المسار أن  11/5 األحدوذكر موقع وواحو العبري يوم  .5115
في الموضوم الفلسطيني، ودفع ثمن سياسي داخلي  إسرائيلمن شنند ان يخفف الضغط الدولي على 

 شركائد في الحكومة. أماممنخفض 
وأشار الموقع إلى أن نتنياهو بدأ عمليا  في هذا التوجد عندما صرح الخميس الماضي خالل مراسم 

المصالح المشتركة إلسرائيل والدول العربية  أنلمانيا النازية، وأرى السبعين لالنتصار على الذك إحياء
التي  األولى، تخلق فرصة لدفع تحالفات لتحقيق السالمو، حفتا إلى أن هذه هي المرة إيرانأمام 

ألخيرة طويلة، خاصة بعد تبنيد خالل احنتخابات ا أشهريتحدث فيها نتنياهو بمصطلحات كهذه منذ 
 خطا متشددا في محاولة حستمالة اليمين.

التقدم في المسار السياسي مع رئيس السلطة  إمكانيةوأوضح الموقع أن نتنياهو بات مقتنعا بعدم 
الفلسطينية محمود عباس، بسبب رفضد لمطلب احعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، حفتا إلى اند 

 ليد في موضوم احستيطان والدولة الفلسطينية.يخشى في المقابل من ممارسة ضغوط دولية ع
مع الدول العربية، في  اإلقليميتوجهد لفكرة السالم  إظهاريسهم  أننتنياهو عن أملد  وأعرب

هذه الضغوط ستمارس لفترة محدودة ح تتعدى سنة  أنويرى نتنياهو  التخفيف من هذا الضغط.
، كما 5111في تشرين ثاني  نوفمبر(  وباماأباراك  األمريكيونصف، لحين نهاية وحية الرئيس 

 الموضوم الفلسطيني. وفق قولد. إزاءالرئيس األمريكي المقبل سيكون اقل التزاما  أنيعتقد 
 إقليميوحسب موقع وواحو فإن نتنياهو ينمل من خالل إعادة حديثد عن المبادرة العربية إقامة مؤتمر 

 الجناح اليميني في الليكود. أوساطقلقا كبيرا في الذي ح يثير  األمربمشاركة إسرائيل، وهو 
 11/5/5115قدس برس، 
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 قائمة بالنسبة لنالم تعد اتفاقيات أوسلو : "الليكود"نائب عن  .22

نشر موقع المستوطنين، القناة السابعة، أند خالل جولة في المستوطنات، قال عضو  :رام هللا
وعلى الحكومة الجديدة احهتمام بالبناء في الكنيست الجديد ميكي زوهر من حزب الليكود، أن 

، ولذلك إسرائيلالمستوطنات، فكل من صوت لليكود، صوت بفعل الرغبة في الحفاظ على أرض 
اعتقد اند يجب مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتجديد وتدعيم البناء في المستوطناتو، وحسب 

ب التوضيح لكل الجهات الدولية، أنها ليست قائمة رأيد وفقد استنفدت اتفاقيات أوسلو ذاتها، ويج
 بالنسبة لناو.

 11/5/5115، القدس العربي، لندن
 
 " يطالبون هرتسوغ بعدم االنضمام للحكومةالصهيونينواب من "المعسكر  .23

ذكرت صحيفة وهآرتسو، اليوم احثنين، أن وجبهةو ضد احتمال أن يقود يتسحاق : بالل ضاهر
مة آخذة بالتبلور بين نواب والمعسكر الصهيونيو. وفي محاولة لنفي تقديرات هرتسو  انضماما للحكو 

أن رئيسة حزب العمل السابقة، عضو الكنيست شيلي يحيموفيت ، تقود خطوات من أجل احنضمام 
 للحكومة، أوضحت األخيرة أنها لن تنضم إلى حكومة نتنياهو.

ليفني، قالت في األيام األخيرة إنها لن توافق كذلك فإن القيادية في القائمة، عضو الكنيست تسيبي 
على احنضمام إلى الحكومة. وأعلن أعضاء الكنيست من القائمة، ايتان كابل وميراف ميخائيلي 

 وايتسيك شمولي وأرئيل مرغليت، أمس، عن معارضتهم لالنضمام إلى الحكومة في المستقبل.
صهيونيو في الكنيست، األسبوم الماضي، وكان هرتسو  قد رفض خالل اجتمام كتلة والمعسكر ال

طلبا بإجراء تصويت على قرار بعدم احنضمام للحكومة، األمر الذي جرى تفسيره على أن هرتسو  
 يعتزم إبقاء الباب مفتوحا أمام احتمال احنضمام.

ي واعترف هرتسو ، خالل مقابلة أجرتها معد اإلذاعة العامة اإلسرائيلية، أمس، بنند بحث مؤخرا ف
إمكانية احنضمام إلى الحكومة. وقال إند ولن أخفي حقيقة أند بحثت في األسابيع األخيرة احتماحت 
كهذه وتلك من أجل تشكيل ائتالف بديلو مشيرا إلى أن التعتيم على ذلك غايتد والحفاظ على ليونة 

 داخل الحلبة السياسيةو.   

 11/5/5115، 41عرب 
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 المستوطناتبال يتضمن أي تعهد باستئناف البناء  "الليكود"مع  "ياليهودالبيت اتفاق "هآرتس:  .24

قالت صحيفة هآرتس إن الحكومة القادمة لم تتعهد باستئناف البناء في المستوطنات : عوض الرجوب
وفي القدس، موضحة أن البناء كان مطلبا لحزب البيت اليهودي، لكن احتفاق احئتالفي الذي وقعد 

 د ح يتضمن أي تعهد من الحكومة باستئناف البناء في المستوطنات والقدس.الحزب مع حزب الليكو 
ومع ذلك قالت الصحيفة إن احتفاق يقضي بإضافة خمسين مليون شيكل في السنة القادمة للميزانية 

 الجارية لدائرة احستيطان، لتنمية البنى التحتية في المستوطنات.
 11/5/5115، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 "شاس" يتضمن رفع الحد األدنى لألجورو" الليكود"بين اق االئتالفي االتف .25

تبين من احتفاق احئتالفي بين الليكود وحركة وشاسو الذي نشر على موقع : حسن عبد الحليم
الكنيسيت اإلسرائيلية مساء أمس األحد أند يتضمن رفع الحد األدنى ليجور، إلى جانب امتيازات 

وتتعهد الحكومة بموجب احتفاق بدفع تشريع لرفع الحد األدنى ليجور لن  ي.الحاريد واسعة للجمهور
 مليون شيكل. 71، بتكلفة إجمالية تبلغ 5117شيكل ابتداء من عام  5311

كما تضمن احتفاق إلغاء العقوبات الجنائية على الحاريديم الرافضين للتجنيد للجي  اإلسرائيلي، 
لغاء اإلصالحات المتعلقة بالته د التي أقرتها الكنيست في دورتها السابقة.وا   و 

مليون شيكل  0وتضمن احتفاق أيضا تخصي  وحدات سكنية للجمهور الحاريدي، وتخصي  
مليون دوحر  141كما تتعهد الحكومة بموجب احتفاق بتحويل  لدعم طالب الجامعات الحارديم.

للحاريديم. وتضمن احتفاق أيضا إلزام  فاهالتعليم والر لحركة وشاسو سنويا لتمويل مشاريع في مجاحت 
 السلطات المحلية بتمويل المؤسسات التعليمية الحاريدية.

 11/5/5115، 41عرب 
 
 واحد يسقط حكومة نتنياهو صوت: أحرونوت يديعوت .26

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المشكلة التي تواجد الحكومة القادمة هي عدم : عوض الرجوب
فكان الحل لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتغيير القانون في الجلسة األخيرة  وجود حقائب كافية،

لكنها أضافت أن احمتحان الحقيقي يكون غدا حين يعرض القانون على  للحكومة المنصرفة اليوم.
 11الكنيست، إذ يجب أن يحظى بكامل أصوات احئتالف المشكل للحكومة الجديدة والمكون من 
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ثت الصحيفة عن معضلة ربما تواجد نتنياهو تتعلق بعضو حزب الليكود النائب الدرزي وتحد نائبا.
 أيوب قرا، متسائلة عما يمكن أن يفعلد إذا لم يعين وزيرا حيث سبق أن حذر من ومفاجآتو.

وذكرت أن صوتا واحدا يلغي األغلبية التي تحظى بها الحكومة القادمة في الكنيست، وبالتالي قد 
نائبا ألداء الحكومة اليمين القانونية، إذا قرر قرا عدم الثقة  11اهو إلى التنييد الالزم من يفتقر نتني
 بالحكومة.

 11/5/5115، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 يهددون بعودة المتظاهرين إلى الشوارع األثيوبيون"إسرائيل": اليهود  .27

لمتظاهرون إلى الشوارم ما لم وكاحت: هددت مجموعة من النشطاء، أمس، بنن يعود اال -تل أبيب 
تتم وعلى الفورو محاكمة ضابط شرطة إسرائيلي، تم تصويره وهو يضرب إسرائيليا  من أصول أثيوبية 

وقال النشطاء إنهم ح يكتفون بتشكيل اللجنة الوزارية التي أمر بنيامين نتنياهو  الشهر الماضي.
ود من أصول إثيوبية، تجاهلوا واقعهم الصعب بإقامتها: ولقد تجاهل متخذو القرار في إسرائيل اليه

 والقاسي الذي خلق جيال  كامال  ح يشعر بنند جزء من المجتمع وح مكان لد فيدو.
وقال عنبر بوغال، أحد زعماء اححتجاجات، إن الخطوات التي أعلنها نتنياهو غير كافية وح ترضي 

 أبناء الطائفة.
ننا سمعنا مثل هذه التصريحات  وأضاف: ولن نتنازل بعد إعالن نتنياهو تشكيل لجنة وزارية خاصة، وا 

 سابقا ، حينها تعهد نتنياهو تماما كما يتعهد اليوم باقتالم العنصرية من جذورها دون أن يفعل شيئا و.
وطالب قادة اححتجاج اإلثيوبي بإغالق الملفات الجنائية التي فتحت ضد المعتقلين أثناء مظاهرة تل 

وكذلك العمل على تحسين مستوى التعليم والسكن، ومراقبة عمل رؤساء البلديات أبيب والقدس، 
همالهم، ويجب وقف التفريق  المسؤولين ما ح يقل عن مسؤولية الحكومة عن تجاهل يهود أثيوبيا وا 
بين أبناء الطائفة وبقية اإلسرائيليين ومعاملتهم كني إسرائيلي آخر، وأخيرا  محاكمة الشرطي الذي 

وهدد قادة اححتجاجات بمواصلة التظاهرات والخروج مجددا  إلى  على الجندي بالضرب. اعتدى
 الشوارم في حال لم تلق مطالبهم احستجابة المناسبة. 

 11/5/5115، األيام، رام هللا
 
 ةلمواجهة "جيرانها الجدد" في سوري تستعد"إسرائيل" معاريف:  .28

ظيمات اإلسالمية في مرحلة ما بعد األسد، وتحديدا تستعد إسرائيل عسكريا لمواجهة التن: 40عرب 
 داع (.  وتخشى إسرائيل أن تتحول  واإلسالمية الدولةوومواجهة التنظيمين األبرز، جبهة النصرة 
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نيران التنظيمات اإلسالمية المتطرفة في سوريا إلى الحدود مع إسرائيل، بعدما زالت خشيتها من 
وكتب المحلل العسكري  سورياو، بحسب وسائل إعالم إسرائيلية.عمليات حزب هللا ضدها والغارق في 

في صحيفة ومعاريفو، ألون بن دافيد، أن سالح الجو اإلسرائيلي حدد مواقع عسكرية لتنظيم جبهة 
 النصرة وتنظيم الدولة اإلسالمية  داع ( تحسبا لمهاجمتها وقت الحاجة. 

سوريا، لكن حان الوقع احعتراف بالحقيقة بنن ح وأشار إلى أن وفي إسرائيل ح يزالون يتحدثون عن 
وجود لكيان كهذا. فسوريا كما عرفناها على خارطة الشرق األوسط التي رسمها سايكس وبيكو في 

سالح الجو يقوم هذه األيام بتحديث أهدافد، وتنضاف إلى ... ، لم تعد قائمة ولن تعود1611العام 
جديدة تابعة لتنظيم داع  وجبهة النصرة التي تتماثل مع أهداف النظام السوري وحزب هللا أهداف 

 القاعدة. هؤحء هم جيراننا الجددو.
وتساءل بن دافيد إن كان الصيف القريب سيشهد حربا إضافية، وقال إن احتماحت اندحم حرب 
سواء في الشمال أو الجنوب ضئيلة، ألن حزب هللا غارق جدا في الحرب السورية وباألزمة داخل 

يران من جانبها غير لب نان، فيما حركة حماس تبعث بإشارات بننها غير معنية بمواجهة أخرى، وا 
 معنية بالتصعيد حتى ح تعرقل المفاوضات مع الغرب بشنن برنامجها النووي.

في المقابل، يشير الكاتب إلى أن الجي  اإلسرائيلي يجري استعدادتد وكنن الحرب على األبواب 
يرة غير مسبوقة. ففي األسبوم األخير أجرى سالح الجو اإلسرائيلي مناورة واسعة ويجري تدريبات بوت

في اليونان، باإلضافة إلى تدريبات للوائين في منطقة األغوار ومناورة للواء من جنود اححتياط في 
الجوحن المحتل، فيما جرى استدعاء ألف وخمسمئة جندي في اححتياط لمناورة فجائية في األغوار. 

 وصف هذه التدريبات بننها استثنائية لجهة حجمها.و 
 11/5/5115، 41عرب 

 
 سنوات من األسر ثالثاإلداريين" بعد  عميداالحتالل يفرج عن " .29

، عنننن األسنننير الفلسنننطيني محمنننود شنننالتوة 11/5أفرجنننت قنننوات اححنننتالل اإلسنننرائيلي، ينننوم األحننند  :رام هللا
الضننننفة الغربيننننة المحتلننننة، والملقننننب بنننننوعميد األسننننرى  عامننننا ( مننننن قريننننة عننننابود قضنننناء رام هللا وسننننط 35 

وقننال ثننائر شننالتوة، أحنند أقربنناء المحننرر لنننوقدس بننرسو، إن اححننتالل أفننرج عننن األسننير محمننود . اإلداريننينو
 شهرا  متتاليا  ضمن احعتقال اإلداري ودون محاكمة أو توجيد تهمة. 31شالتوة عقب اعتقالد ألكثر من 

 11/5/5115قدس برس، 
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 مستوطنون يقتحمون باحات األقصى بحراسة شرطة االحتالل .31

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح أمنس األحند باحنات المسنجد األقصنى المبنارك منن جهنة 
وقال مدير قسم اإلعالم فني مؤسسنة  باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة اححتالل الخاصة.

 35ة محمنننود أبنننو العطنننا، فننني تصنننريحات صنننحفية، وإن األقصنننى للوقنننف والتنننراث فننني القننندس المحتلننن
اقتحموا منذ الصباح المسجد األقصى على مجموعات، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاتند،  متطرفا  

وأوضح أن المستوطنين ساروا شرق ا تجاه المسنجد المروانني  فيما تصدى لهم حراس المسجد المباركو.
مسننجد بنناغتوهم وأجبننروهم علننى إرجاعهننا، فيمننا أحننبط الحننراس وحنناولوا سننرقة حجننارة، إح أن حننراس ال

 إقامة بعض المستوطنين صلوات  تلمودية.
 11/5/5115 ،السبيل، عّمان

 
 شرقي نابلس دينياً  االحتالل يهدم مقاماً  .30

فنني بلنندة بيننت دجننن شننرقي  دينيننا   هنندمت قننوات اححننتالل اإلسننرائيلي مقامننا  : عنناطف دغلننس - نننابلس
 الضفة الغربية مساء األحد، عقب اقتحامها المكان ومحاصرتد.مدينة نابلس شمالي 

منن جننود  وقال رئيس بلدية بيت دجن نصر أبو جي  للجزيرة نت إن جرافة عسكرية إسرائيلية وعنددا  
اححننتالل اقتحمننوا مقننام الشننيخ أبننو كامننل فنني المنطقننة الشننرقية للبلنندة، وشننرعوا فنني هدمنند مباشننرة دون 

وأكند أبنو جني  أن  اححتالل حجارة المقام ونقلوها معهم إلى مكان آخنر.إخطار مسبق. وسرق جنود 
 اححتالل لم يسبق أن أخطرهم بهدم المقام أو غير ذلك.

وأوضنننح أن اححنننتالل صنننادر أكثنننر منننن عشنننرة آحف دوننننم مننننذ احتاللننند للمكنننان ومننننع األهنننالي منننن 
 ولم يسمح لهم بعد ذلك بزيارتد. احقتراب مند، وقال إنهم منذ عامين فقط رمموا جزءا من المقام،

منننن جهتننند اسنننتنكر مسنننؤول ملنننف احسنننتيطان فننني شنننمال الضنننفة الغربينننة غسنننان دغلنننس هننندم قنننوات 
اححتالل لهذا المقام، وقال إنها هدفت من وراء ذلك إلى بسط يدها على مزيند منن أراضني المنواطنين 

 وسرقة حجارة المقام كما فعلت في أماكن ومناطق ثانية.
 11/5/5115 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 "أوسلوفي منطقة "ج" بالضفة منذ " منشأةلف أ 31 معطيات: هدم .32

أكننندت منظمنننة حقوقينننة إسنننرائيلية غينننر حكومينننة تعننننى بشنننؤون التخطنننيط والبنننناء، أن دولنننة  :الناصنننرة
، سيطرت بشكل كامنل علنى كافنة مسنائل التخطنيط 1617اححتالل ومنذ احتالل الضفة الغربية عام 
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 %11يين والمستوطنين في منطقة  ج( الخاضعة للسنيطرة األمنينة اإلسنرائيلية، والتني تشنكل للفلسطين
 من مساحة الضفة الغربية.

وأوضننحت منظمننة مخططننون مننن أجننل حقننوق اإلنسننان وبيمكننومو فنني تقريننر تلقننت وقنندس بننرسو نسننخة 
، فنننننان ( انننننند بينمنننننا يحصنننننل المسنننننتوطنون علنننننى تنننننراخي  بنننننناء بسنننننهولة5|11عنننننند الينننننوم احثننننننين  

البننناء بشننكل غيننر قننانوني بسننبب صننعوبة الحصننول علننى تننراخي  بننناء،  إلننىالفلسننطينيين يضننطرون 
 هدم مئات المنشآت غير المرخصة سنويا. إلىمما يدفع سلطات اححتالل 

والمدنيننة عبننر مننا  األمنيننةوبحسننب التقريننر فننان سننلطات اححننتالل تسننيطر بشننكل كامننل علننى الشننؤون 
 ألنف 311و التابعنة لنوزارة الجني  علنى المنطقنة  ج(، التني تبلنغ مسناحتها نحنو المدنية اإلدارةيسمى و

منننننن مسننننناحتها مخصننننن  للتطنننننوير  %1دونمنننننات(، وتخصننننن  اقنننننل منننننن  11هكتنننننار  الهكتنننننار   
 للمستوطنات اليهودية. %71الفلسطيني، مقابل 

منطقننة  ج(  مننن %56وأكنندت المنظمننة أن البننناء فنني بقيننة المننناطق الفلسننطينية والتنني تشننكل نسننبتها 
 أصنندرت، 1663للحكننم الننذاتي عننام  أوسننلوتخضننع لقيننود شننديدة، مشننيرة إلننى اننند منننذ توقيننع اتفاقيننات 

 منشنة. 5655امر هدم لمنشآت فلسطينية، وتم حتى اآلن هدم  14111من  أكثرسلطات اححتالل 
في  درتأصسلطات اححتالل  أنكل امر هدم يشمل منشنتين اثنتين كمعدل، ما يعني  أنوأوضحت 

منشننة تعنود ملكيتهنا لفلسنطينيين، فيمنا صندر العنام الماضني  ألف 31هدم لنحو  أوامرالعقد الماضي 
منر هندم معلنق أ 6111من  أكثربالهدم بسبب عدم وجود تراخي  بناء، كما ح زال هناك  أمرا   611

 وقت. أييمكن تنفيذه في 
مئننات مننن تصنناريح البننناء للمنشننآت ونوهننت المنظمننة إلننى أن سننلطات اححننتالل لننم تمنننح سننوى بضننع 

 1661للبنناء للفلسنطينيين فني الفتنرة منا بنين  ترخيصنا   71، حيث تم منح 1661الفلسطينية منذ عام 
 .5114و 5111تراخي  بالبناء في الفترة ما بين  511 إصدار، كما تم 1666و

 11/5/5115قدس برس، 
 
 ماضيضد فلسطينيين الشهر ال مستوطنوناعتداء نفذها  63رصد  .33

أكنند تقريننر فلسننطيني، تصنناعد احنتهاكننات التنني تعننرض لهننا المواطنننون الفلسننطينيون خننالل  :بيننت لحننم
 اعتداء. 13توثيق  ، حيث تم  اإلسرائيليينشهر نيسان/ أبريل الماضي على يد المستوطنين 

 التطبيقية  اريج( في مدينة بيت لحنم فني بينان صنحفي تلقنت وقندس بنرسو نسنخة األبحاثوقال معهد 
اعتننداء،  51هننذه احعتننداءات تركننزت فنني محافظننة القنندس، بواقننع  أغلبيننة: وإن 11/5عننند يننوم األحنند 

احعتننداءات التنني وقعننت  أغلبيننةوأكنند وأريننجو أن  اعتننداءو. 14وتلتهننا محافظننة الخليننل، حيننث تننم رصنند 
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ء بحق هذه اعتدا 55توثيق  الدينية حيث تم   األماكنوتدنيس  األثرية األماكنكانت على شكل اقتحام 
 اعتداء جسدي على الفلسطينيين. 11. وما يقارب األماكن

وذكننر التقريننر أن مننا تسننمى اللجنننة اللوائيننة للتنظننيم والبننناء فنني بلديننة اححننتالل فنني القنندس المحتلننة، 
وحدة استيطانية في كل من مستوطنتي كوخناف يعكنوف وبسنغات  77صادقت على مخططات لبناء 

وحندة اسنتيطانية  710من محافظة القدس. كنذلك تنم طنرح عطناءات لبنناء زيئيف الواقعة الى الشمال 
 اإلسنرائيليةشنت قنوات اححنتالل  كما في مستوطنة وجيلوو الواقعة الى الشمال من محافظة بيت لحم.

 شجرة مثمرة. 016عمليات اقتحام ليراضي الفلسطينية وتدمير  اإلسرائيليينوالمستوطنين 
 11/5/5115قدس برس، 

 
 يلم": استهداف إسرائيلي ممنهج لقرية سوسيا بالخليل"بتس .34

اعتبننرت منظمننة وبتسننيلمو اليسننارية اإلسننرائيلية، أن تعامننل سننلطات اححننتالل مننع قريننة سوسننيا قضنناء 
الخليل جنوب الضفة الغربية، وقرارها األخير بتندمير مسناكنها يعكنس اسنتغالل تلنك السنلطات لقنوانين 

 ء الفلسطيني في مناطق وجو  الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة(.التخطيط، بغية منع عمليات البنا
إلى أن غالبية الفلسطينيين فني منناطق وجو يعيشنون فني قنرى تنرفض ، وأشارت المنظمة في تقرير لها

السلطات اإلسنرائيلية تخطيطهنا وربطهنا بنالبنى التحتينة وفنق مسنو غات مختلفنة، األمنر النذي يضنطرهم 
هم بدون تراخي ، لينتهي بهم المطاف بهدم منازلهم بحجة أنها غير قانونينة، م كرهين إلى تشييد بيوت

وكننل ذلننك ينننتي فنني إطننار المسنناعي للسننيطرة علننى هننذه المننناطق مننن أجننل فننرض ظننروف ت سننه ل مننن 
ورأت وبتسنننيلمو أن السياسنننة التننني تتبعهنننا السنننلطات  ضنننم ها إلنننى حننندود الدولنننة العبرينننة، وفنننق التقرينننر.

الواجننننب الملقننننى عليهننننا باحهتمننننام باحتياجننننات السننننكان فنننني المنطقننننة الخاضننننعة اإلسننننرائيلية تننننناقض 
 لالحتالل، وهي تشك ل انتهاكا  جسيما  للحظر الوارد في القانون اإلنساني الدولي ضد تهجيرهم قسرا .

وجنناء فنني التقريننر وإن تنكيننل السننلطات اإلسننرائيلية بنهننالي سوسننيا لننم تبنندأ اليننوم؛ فقنند طننردهم الجنني  
ئيلي واإلدارة المدنية من بيوتهم عد ة مرات، كما تمتنع السلطات اإلسرائيلية وبشكل منهجي عنن اإلسرا

حمايننة أهننالي القريننة مننن المسننتوطنين الننذين يعتنندون علننيهم وعلننى ممتلكنناتهم، ويفرضننون القيننود علننى 
 حركتهم صوب يطا، وهي مدينة القضاء التي يتبعون لهاو.

إلنى من أهالي قرية سوسيا قند موا علنى منر السننين التماسنات عندة  وأضاف أن المواطنين الفلسطينيين
المحكمننة العليننا، مطننالبين بعنندم هنندم بيننوتهم والسننماح لهننم بالبننناء فنني الموقننع وفقننا  للقننانون، غيننر أن 
القضنناء آثننر مننرة تلننو األخننرى ات بننام احدعنناءات الشننكلية ورفننض إلننزام السننلطات بنننداء واجباتهننا، ومننن 
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ماح لهننم بمواصننلة ضننمنها تجهيننز خارطننة هيكليننة للقريننة واحمتنننام عننن هنندم بيننوت السننكان، بغيننة السنن
 العي  في الموقع بظروف معقولة.

وأك دت المنظمة الحقوقية، أن المواطنون الفلسطينيين ي عتبرون وخالفا  للمستوطنين، أشخاصا  محمي ين 
بموجننب القننانون اإلنسنناني النندولي، وبننذلك فننإن المننس بهننم يبننرز خصوصننا  علننى خلفيننة دعننم ومسنناعدة 

 ة وتوسيعها، حتى تلك التي أنشئت خالفا  للقانون اإلسرائيلي.السلطات في بناء مستوطنات المنطق
 7/5/5115، لحقوق اإلنسان، بتسيلم اإلسرائيليمركز المعلومات 

 
 يقضي تحت التعذيب فلسطينيسورية: الجئ  .35

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن الالجئ الفلسطيني وأحمند مجبنلو منن أبنناء  :لندن
بريننف دمشننق، قضننى تحننت التعننذيب فنني سننجون النظننام السننوري، ممننا يرفننع عنندد مخننيم خننان الشننيح 

 .ةضحي 301الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في المعتقالت السورية إلى 
أرسنلت نسنخة منند لننوقدس  11/5وذكر تقرير لمجموعة العمل منن أجنل فلسنطينيي سنورية ينوم األحند 

الفلسطينيين جنوب دمشق تعرض للقصف وسقوط عدد من قنذائف برسو، أن مخيم اليرموك لالجئين 
الهنناون علننى مننناطق متفرقننة مننند، ممننا أدى إلننى اننندحم حرائننق فنني بعننض األبنيننة المطلننة علننى شننارم 

 اليرموك الرئيسي اقتصرت أضرارها على الماديات.
 11/5/5115قدس برس، 

 
 للنكبة 67 اإلعالن عن انطالق فعاليات الذكرى الـ .36

 للجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة، أمس األحد، عن انطالق فعالينات إحيناء النذكرى الننأعلنت ا
للنكبة، في فلسطين وأماكن التواجند الفلسنطيني بالعنالم، خنالل منؤتمر صنحفي عقدتند فني المركنز  17

ليات ستقام وقال منسق اللجنة محد عليان إن الفعا اإلعالمي الحكومي برام هللا، وسط الضفة الغربية.
، 40في مختلف المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية وقطام غزة والنداخل الفلسنطيني المحتنل عنام 

 وفي مختلف مخيمات الشتات بالعالم وأماكن التواجد الفلسطيني.
مليون نسمة، ما يقرب  15وأشار عليان، خالل المؤتمر، إلى أن تعداد الشعب الفلسطيني وصل إلى 

 الفلسطينية ومشتتون في مختلف بقام العالم. بالمخيماتيين منهم حجئون من ثمانية مال
وقال إن برنامج الفعاليات، سيبدأ يوم األربعاء المقبل، حينث سنتنطلق مسنيرة مركزينة منن أمنام ضنريح 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفنات بنرام هللا، وسنتحمل فيهنا األعنالم الفلسنطينية والخنرائط وأسنماء 

إلنننى سننناحة ميننندان الشنننهيد ياسنننر  المهجنننرة، والراينننات السنننوداء التننني تعبنننر عنننن الحنننداد، وصنننوح   المننندن
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كما ستنطلق مسيرة مشاعل، مساء الخميس، في تشكيلة يحمل فيها  عرفات حيث المهرجان المركزي.
م راينة سنوداء، وبعندها سنيت 17، وفلسنطينيا   علمنا   17، ومفتاحا   17بعدد سنوات النكبة، و مشعال   17

وأضاف: ويوم الجمعة ستنطلق صافرات الحداد  تؤكد حق العودة. مترا   11الكشف عن جدارية بطول 
عنن الحنداد علنى منا كنل منا حصنل  من سماعات المسناجد بالضنفة، تعبينرا   ظهرا   15في تمام الساعة 

قريننة للمقاومننة الشننعبية، سننتكون هننناك مسننيرة وصننالة بجانننب الجنندار فنني  للشننعب الفلسننطيني، وتعزيننزا  
 نعلين قرب رام هللاو.

 11/5/5115 ،السبيل، عّمان
 
 "شباب االنتفاضة" يدعو لـ"يوم غضب" في ذكرى "النكبة" .37

دعا وائنتالف شنباب احنتفاضنة فني فلسنطينو إلنى المشناركة فني مظناهرات حاشندة تنطلنق ينوم الجمعنة 
فني بينان  ،وأكند احئنتالف للنكبنة. 17المقبلة، ضمن فعاليات ويوم الغضبو إحياء للنذكرى السننوية النن 

على تمسك الشعب الفلسطيني بحقد في العودة إلى وطند ودياره التي ه جر منهنا، مشنددا   ،صحفي لد
في الوقت ذاتد على أن وحق العودة هنو حنق فنردي وجمناعي غينر قابنل للتصنرف، ومقندس لنيس منن 

 حق أحد  التنازل عند، أو المساومة عليد تحت أي ظرف من الظروفو.
د وشباب احنتفاضةو دعوتهم ألبناء الشعب الفلسطيني بنطيافد وفصائلد للمشناركة فني التظناهرات وجد  

مايو الجاري، بعد صالة الجمعنة / أيار 15التي ستنطلق في كل خطوط التماس يوم الجمعة الموافق 
 مباشرة وجعلد ويوم غضبو في وجد المحتل ونفير للمسيرات الجماهيرية ليراضي المحتلة.

 11/5/5115 ،الين أونلسطين ف
 
 "كرم أبو سالمعبر "بضائع المحملة بلغزة شاحنة  540ل ادخإ :رائد فتوح .38

غننزة: فتحننت سننلطات اححننتالل اإلسننرائيلي معبننر كننرم أبننو سننالم التجنناري جنننوب قطننام غننزة، إلدخننال 
يق البضائع شاحنات تقل بضائع مساعدات لسكان القطام. وقال رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنس

شنناحنة محملننة ببضننائع  541فنني قطننام غننزة، إن المعبننر فننتح بعنند أيننام العطلننة األسننبوعية، وأ دخلننت 
شنناحنة محملننة بالحصننمة،  151للقطنناعين التجنناري والزراعنني والمسنناعدات. وذكننر أن مننن الشنناحنات 

 لمحروقات. والحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية، عالوة عن ضخ كميات من ا
 11/5/5115 ،القدس العربي، لندن
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 حق البناء في المنطقة "ج" في الضفة أمام المحكمة العليا اإلسرائيلية .39

شخصننا  نفسننها  17وجنندت عائلننة فلسننطينية مؤلفننة مننن .(: ب.ف.أ  –قريننة الننديرات  الضننفة الغربيننة( 
منن ثنالث طبقنات فني قرينة النديرات بال منوى بعند أن قامنت جرافتنان إسنرائيليتان بهندم منزلهنا المؤلنف 

في الضفة الغربية المحتلة بحجة بنائد من دون ترخي . واضطرت العائلة التي أصنبح منزلهنا كومنة 
من الركام إلى احنتقال والسكن في قرية قريبة ألنها ح ترغب في إعادة بنناء ثنم هندم المننزل ألنند بنني 

 فقة إسرائيل.على أرض تملكها العائلة من دون الحصول على موا
ويتكرر هذا السيناريو مئات المرات سنويا  في الضفة، خصوصا  في المنطقة وجو الخاضعة لالحنتالل 

، منا ينندفع الفلسنطينيين إلننى وإسنرائيلوإدارينا  وأمنينا ، إذ مننن المسنتحيل الحصنول علننى رخصنة بنناء مننن 
 لية إلى هدم هذه المنازل.البناء من دون ترخي  في شكل غير قانوني، ما يدفع السلطات اإلسرائي

الكاملننة علننى التخطننيط  وإسننرائيلووتنظننر المحكمننة العليننا اإلسننرائيلية حاليننا  فنني قضننية متعلقننة بسننيطرة 
منننن مسننناحة الضنننفة. وتطالنننب قرينننة النننديرات بالتعننناون منننع  %11للبنننناء فننني ومنطقنننة جو التننني تشنننكل 

مينننة ومنظمنننات أخنننرى، الدولنننة منظمنننة وحاخامنننات منننن أجنننل حقنننوق اإلنسنننانو اإلسنننرائيلية غينننر الحكو 
عادة شؤون البناء والتخطيط إلى الفلسطينيين.  العبرية بإنهاء سياسات اإلسكان التمييزية وا 

ويقول الملتمسون إن هذه القضية ستقدم حلوح  لمشكلة البنناء النذي يعتبنر غينر قنانوني، وسنتؤثر علنى 
التشننريد القسننري للفلسننطينيين كنتيجننة  هنندم المنننازل فنني هننذه المننناطق. ويتننناول احلتمنناس أيضننا  قضننية
 للتخطيط الفاشل وهدم المنازل الممنوم بموجب القانون الدولي.

ويقننول رئننيس ومنظمننة حاخامننات مننن أجننل حقننوق اإلنسننانو اريننك اشننرمان أن والتخطننيط ح ينظننر إلينند 
 باعتباره حق... بل يعتبر كشيء يمكن للحكومة اإلسرائيلية أن تمنحد أو تسحبدو.

ألننف فلسننطيني يقيمننون فنني المنطقننة وجو، مننع  560أرقننام صننادرة عننن األمننم المتحنندة أن هننناك  وتقننول
 بؤرة استيطانية عشوائية. 111مستوطنة و 135ألف مستوطن في  341

مننن مسنناحتها مخصنن  للتطننوير  %1ألننف هكتننار، لكننن أقننل مننن  311وتبلننغ مسنناحة المنطقننة وجو 
 األمم المتحدة. للمستوطنات، بحسب %71الفلسطيني، في مقابل 

وكتنننب خبينننر التخطنننيط المننندني راسنننم خمايسننني فننني شنننهادة إلنننى المحكمنننة: والنتيجنننة هننني فشنننل عمينننق 
 ومستمر في التخطيط وتدمير واسع النطاق لمنازل الفلسطينيين في المنطقة جو.

فلسنطينيا . وبحسنب  1515منشنة فلسطينية، ما أدى إلى تشنريد  111وهدمت إسرائيل العام الماضي 
مم المتحدة، فهذا أعلى رقم للسكان المتضررين من سياسنات الهندم اإلسنرائيلية مننذ أن بندأت بحفنظ األ

 .5110السجالت عام 
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رخصة بناء واحدة  5114منحت عام  وإسرائيلووقالت منظمة وبيمكومو غير الحكومية اإلسرائيلية أن 
وأكند  ى البنناء منن دون تنرخي .فقط للفلسطينيين في الضنفة، منا يندفع آحف العنائالت الفلسنطينية إلن

اشرمان أن واألمر الوحيد النذي يمكنن أن يحندث اآلن ويسنتطيع تغيينر الوضنع فعلينا  هنو إعنادة سنلطة 
 التخطيط إلى أيدي الفلسطينيينو.

أكننندت اإلدارة المدنينننة اإلسنننرائيلية التابعنننة لنننوزارة الننندفام اإلسنننرائيلية، المسنننؤولة عنننن تنسنننيق األنشنننطة و 
ائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، أن الحصول علنى رخصنة بنناء يتطلنب موافقنة الحكومية اإلسر 

وأكننندت اإلدارة المدنينننة أن ولجننننة التخطنننيط التابعنننة لننن دارة المدنينننة تقنننوم بفحننن   والقينننادة السياسنننيةو.
وترويج خطط البناء بشكل عادل. اعتمادا  على حقيقة أن تكون هذه الخطط قد لبت معايير التخطنيط 

 ذات الصلة وموافقة القيادة السياسية على الترويج لهاو، من دون اإلدحء بمزيد من التفاصيل.
ويقننول اشننرمان إن التخطننيط الننذي مننن المفتننرض أن يكننون شننننا  منندنيا  خالصننا  تننم تحويلنند إلننى مسنننلة 

منام كبينر فني سياسية. وتابع: وترغب إسرائيل كثيرا  بالمطالبة بنكبر قدر من منطقة ج، لهنذا هنناك اهت
 إبقائها خالية من دون وجود فلسطيني قدر اإلمكانو.

 11/5/5115 ،الحياة، لندن
 
 بين العودة لسورية أو السجن فلسطينياً  الجئاً  56مصر ُتخير  .41

تستمر السلطات المصرية باحتجاز عدد منن الالجئنين الفلسنطينيين السنوريين وذلنك بنالرغم منن  :لندن
 لنيابة العامة لهم من دخول البالد بطريقة غير شرعية إلى حجئي حرب.تحويل التهمة التي وجهتها ا

وأرسننلت نسننخة  11/5وأوضننح تقريننر لمجموعننة العمننل مننن أجننل فلسننطينيي سننورية، صنندر يننوم األحنند 
حجئا  فلسطينيا  ح يزالون معتقلين لدى السلطات المصنرية، وذلنك بعند أن  51مند لن وقدس برسو، أن 
 /ثنانيالكنانون  55لتهم الوصنول إلنى إيطالينا انطالقنا  منن الشنواطئ التركينة فني احتجنزتهم أثنناء محناو 

ينناير الماضنني، حيننث وقعنوا ضننحية لعمليننة نصننب منن قبننل المهننربين الننذين تركنوهم علننى أحنند الجننزر 
 تنم  وأشنار التقرينر إلنى أنند  قبالة الشنواطئ المصنرية، والتني قامنت السنلطات المصنرية باعتقنالهم منهنا.

 جئين بين ترحيلهم إلى سورية أو بقائهم في السجن.تخير الال
 11/5/5115قدس برس، 

 
 سوريةإلى منظمة حقوقية تدعو اإلمارات لعدم ترحيل فلسطينيين  .40

كشنفت مجموعنة العمننل منن أجنل فلسننطينيي سنورية، النقناب عننن أن السنلطات اإلماراتينة قننررت  :لنندن
( سننننوات بشنننكل 0ا ، وابنننند منتصنننر السنننهلي  ( عامننن41ائنننل السنننهلي  و ترحينننل الالجئنننين الفلسنننطينيين 
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 ،وطالبنت المجموعنة قسري إلى سورية، وذلك بحجة دخولهما إلى أراضيها بتنشيرة سفر غير نظامية.
أرسننلت نسننخة مننند لنننوقدس بننرسو، مننن السننلطات اإلماراتيننة  11/5فنني بننال  صننحفي لهننا يننوم األحنند 

دولي، كمننا أنهننا ناشنندت سننلطات المطننار فنني التعامننل معهمننا كالجئننين لهمننا حقننوق يكفلهننا القننانون النن
 اإلمارات العربية المتحدة كي تسهل أمورهم بعد تشردهم من مناطق الحرب في سورية.
 11/5/5115قدس برس، 

 
 الجئون فلسطينيون عالقون في البحر يطالبون بإنقاذهم .42

واإليطالي التدخل  ناشد مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين والسوريين الصليب األحمر الدولي :لندن
على متن سفينة تجارية ن كانت  إضرابهم، وذلك بعد إيطاليامن أجل تنمين طريق لهم عبر البحر إلى 

 بالقوة في اليونان. إنزالهمرفضا  لمحاوحت البوليس اليوناني  -قد أنقذتهم وتوجهت بهم إلى اليونان 
مينناء كاحماتننا  إلننىلدوليننة واليونانينة التوجند كمنا طالنب المهنناجرون وكناحت األنبناء العربيننة والعالمينة ا

ضرابهماليوناني لنقل معاناتهم  علنى منتن السنفينة التجارينة للضنغط علنى الصنليب األحمنر اليونناني  وا 
 واإليطالي لتنسيق نقلهم إلى إيطاليا.

وأوضنننح تقرينننر صنننحفي لمجموعنننة العمننننل منننن أجنننل فلسنننطينيي سننننورية، أن القنننارب النننذي كنننان يقننننل 
 فننقننذتهمالفلسننطينيين والسننوريين والننذي انطلننق مننن تركيننا نحننو إيطاليننا قنند نفننذ مننن الوقننود،  المهنناجرين

سفينة تجارية متوجهة لليونان، وقد حناول البنوليس اليونناني الصنعود للسنفينة إلجبنار المهناجرين علنى 
 النزول إح أن طاقم السفينة رفض ذلك دون وجود الصليب األحمر.

 11/5/5115قدس برس، 
 
 نحن فصيل مقاوم وال عالقات مباشرة مع إيران في قطاع غزة: د "الصابرين"قائ .43

لفلسننطين وحصنننو، فنني ظننل  لمعرفننة تفاصننيل أكثننر عننن حركننة الصننابرين نصننرا   :أشننرف الهننور –غننزة 
احتهامنات التنني وجهتهننا جماعننات سنلفية وكننذلك السننلطة الفلسننطينية، لهنذا التنظننيم الجدينند الناشننط فنني 

لنند مشننابها بالشننكل لشننعار تنظننيم وحننزب هللاو اللبننناني، بننالوحء إليننران  تننار شننعارا  قطننام غننزة، الننذي اخ
 واحنتماء للمذهب الشيعي، التقت والقدس العربيو أحد أكبر قادتها هشام سالم.
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ورفض سالم، الهجنوم علنى حركتند بوصنفها وحركنة شنيعيةو، وقنال إنهنا حركنة فلسنطينية مقاومنة، وأكند 
تلقني أي دعننم منالي أو عسنكري مننن  ركتنند بالتنظيمنات الفلسنطينية األخننرى، نافينا  علنى متاننة عالقنة ح

إيران وحزب هللا، وعبر عن أملند فني الوصنول إلنى عالقنة منع إينران، كونهنا الدولنة الوحيندة فني العنالم 
 التي تدعم المقاومة الفلسطينية.

 11/5/5115 ،القدس العربي، لندن
 
 بيرزيتتعيين د. أبو حجلة رئيسًا لجامعة  .44

عبنند اللطيننف أبننو  النندكتور، تعيننين يننوم السننبترام هللا: أقننر مجلننس أمننناء جامعننة بيرزيننت فنني جلسننتد العاديننة، 
 خليل هندي. كتوردلل، وذلك خلفا  5115/5111حجلة رئيسا  للجامعة، ابتداء  من مطلع العام الدراسي المقبل 

 11/5/5115 ،األيام، رام هللا
 
 ألف موقع فلسطيني في ذمة التاريخ ومطلوب توثيقها 40ن: شيخ الجغرافيين الفلسطينيي .45

في بيتد المطل على سهل مرج بن عامر، شنمال الضنفة : األناضول ، وكالةسعيد أبو معال - رام هللا
، اسننتقبلنا الباحننث كمننال عبنند 1640الغربيننة، ومننن خلفنند الجننزء الشننمالي مننن فلسننطين المحتلننة عننام 

 عة بيرزيت، برام هللا، والذي يلقب بنوشيخ الجغرافيين الفلسطينيينو.الفتاح، أستاذ الجغرافيا في جام
شيخ الجغرافيين الفلسنطينيين، بندا مهمومنا  وهنو يتحندث، لوكالنة األناضنول، عنن توثينق عالقنة الفنالح 
الفلسطيني بنرضد والنذي قنال إنند وتعنرض حدعناءات كثينرة ظالمنة اتهمتند بنالبيع أو الهنرب أو الجهنل 

 وهي ادعاءات يتسلح بها البعض لتبرير ما جرى قبل النكبة وبعدهاو.وعدم الوعي، 
غيننر أننند يؤكننند وبحننزم علنننى أن مننا جنننرى نقننيض ذلننك تمامنننا  بقولنند: ولنننم يخسننر الفلسنننطيني أيننة بقعنننة 
جغرافية إح بالقتال والدماء، واألرض عند الفالحين مثل العنرض تمامنا ، ولنم يكنن هنناك أدننى احتمنال 

 ن أراضيهم أو يبيعونها حتى ألقرب المقربين إليهمو.في أن يترك الفالحو 
لم يتملك اليهود  1611ويضيف: وغريزة الفلسطيني حكمت سلوكد في دفاعد عن أرضد، وحتى عام 

مننن مسنناحة فلسننطين، جنناء ذلننك عننن طريننق بعننض القنصننليات األجنبيننة مننن فرنسننية  %1أكثننر مننن 
هنم فني كنل منن القندس، وصنفد  شنمالي إسنرائيل(، وألمانية وبريطانية، حيث تركز وجود اليهنود وأمالك

ويستطرد بحسرة: والفلسطيني امتلك غريزة البقاء على أرضد فيما العدو جاء متمكنا   وطبريا  شمال(و.
من التقدم العلمي والمعرفة ومساعدة الدول احستعمارية، وهو ما قناد إلنى خسنارتنا للجغرافينا فني بداينة 

 .و1640الحرب عام 
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اضنول تطنرق منع الباحنث عبند الفتنناح عنن تنسنيس واللجننة الوطنينة ليسنماء الجغرافينة فنني مراسنل األن
، وأند تم ربطها برئاسة الوزراء الفلسطينية تعبيرا  على أهميتهنا، ليوضنح لننا أنهنا 5111فلسطينو عام 

ن تننخر كثينرا و. هني أن ويضنيف: ولكنن المفارقنة  لجنة بالغة األهمية بقولد: وهي حلم واجب التحقق وا 
منننا سنننمي وقتهنننا بننننلجنة  1651إسنننرائيل أسسنننت منننا يعنننرف بالوكالنننة اليهودينننة  الكنننرين كايمنننت( عنننام 

أي قبننل أن تتنسننس دولننة اححننتالل اإلسننرائيلي بفتننرة طويلننة جنندا ، والتنني  1655األسننماء العبريننة عننام 
ى أهميتهنا بالنسنبة ويتنابع: وتنكيندا  علن كان على عاتقها اححتالل والسيطرة على األسنماء الفلسنطينيةو.

 لهم فقد أ لحقت بمكتب رئاسة الوزراء اإلسرائيلية بعد اححتالل مباشرةو.
ومننن مهننام تلننك اللجنننة أن سننارعت إلننى تغييننر أسننماء المئننات مننن المواقننع الدينيننة واألثريننة والشننوارم 

مديننة القندس، واألحياء والبنايات التاريخية، إضنافة إلنى أسنماء األراضني والنتالل والجبنال حسنيما فني 
 وأعطتها أسماء عبرية وتوراتية، أو أسماء لزعماء إسرائيليين.

ألنف اسنم لموقنع أو بلندة أو خربنة فلسنطينية،  31وفي هذا الصدد يقول شيخ الجغرافيين: ووثقنا تقريبا  
ألننف موقننع  41ألننف موقننع، وهننذا يعننني أن هننناك أكثننر مننن  71فنني حننين أن فلسننطين فيهننا أكثننر مننن 

 مننة التنناريخ، وهننو مننا يجعننل مننن جمعهننا وتوثيقهننا بالمهمننة الرئيسننية للجهننود الجغرافيننةو.جغرافنني فنني ذ
وكننل محنناوحت التوثيننق فنني كتابننة أسننماء منندن وقننرى وأراضنني الفلسننطينيين كانننت  ويضننيف الباحننث:

بجهننود شخصننية ومحنناوحت بحثيننة فرديننة، وحتننى لننو قامننت عليهننا مؤسسننات فإنهننا لننم تكتمننل وتتحننول 
ألننف اسننم لمواقننع جغرافيننة، وهنني مننناطق أعرفهننا  55م.. لقنند دققننت مننا يقننارب مننن لعمننل جمنناعي مبنند

 وتجولت فيها شخصيا و.
 11/5/5115 ،رأي اليوم، لندن

 
 بالفيفا "إسرائيل"تتمسك بتعليق عضوية  يةفلسطينالسلطة ال .46

 حنننا  قنننال رئنننيس احتحننناد الفلسنننطيني لكنننرة القننندم جبرينننل الرجنننوب إن اتحننناده لنننن يسنننحب مقتر  :وكننناحتلا
فنني األنشننطة الدوليننة للعبننة، وينتظننر مناقشننتد فنني مننؤتمر احتحنناد النندولي  وإسننرائيلوبإيقنناف مشنناركة 

وأكد الرجوب، في تصريح لرويترز، أن المقترح وسيظل على جدول األعمالو واعتبر أن الحل   فيفا(.
 ح الفيفا.بحقوق الفلسطينيين في تطوير اللعبة بما يتوافق مع لوائ وإسرائيلوهو أن تعترف 

للحضننور لمننؤتمر الفيفننا بمقتننرح  كافيننا   وأضنناف وأبلغنننا احتحنناد اإلسننرائيلي لكننرة القنندم بنننن أمننامهم وقتننا  
إلنهاء معاناتننا. نحنن نعتنرف باتحنادهم وبحنق حعبنيهم فني احسنتمتام باللعبنة ونريند أن نحصنل علنى 

 ب في معاناة لآلخرينو.نفس الحقوق.. أريد إنهاء معاناة كرة القدم الفلسطينية وليس التسب



 
 
 
 

 

           36ص                                     3574 العدد:    11/5/5115 اإلثنين التاريخ:

والتقنننى الرجنننوب، ينننوم األحننند، نظينننره اإلسنننرائيلي عنننوفر عينننني ورئنننيس الفيفنننا جوزينننف بالتنننر فننني مقنننر 
 احتحاد الدولي في سويسرا، في أحدث محاوحت إنهاء الخالف بين الجانبين.

 11/5/5115 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 

 الجاري 23إلى  "بيةإرها"مصر: تأجيل الحكم في دعوى تطالب باعتبار حماس  .47
األناضول: قررت محكمة مصرية األحد، تنجيل النطق بالحكم في دعوى تطالب باعتبار  –القاهرة 

مايو/ أيار  53، إلى جلسة «إرهابية»منظمة « حماس»حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية 
 الجاري، بحسب مصدر قضائي.

مستعجلة المنعقدة في عابدين  وسط القاهرة(، وقال المصدر إن محكمة مستننف القاهرة ليمور ال
قررت تنجيل النطق بالحكم في دعوى تطالب باعتبار حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية 

 مايو/ أيار الجاري. 53، إلى جلسة «إرهابية»منظمة « حماس»
منظمة  وكانت محكمة القاهرة ليمور المستعجلة، قضت في فبراير/ شباط الماضي، باعتبار حماس

 ، إح أن الحكومة المصرية، طعنت بالحكم.«إرهابية»
أيار حكمها بإلغاء الحكم، استنادا لصدور قانون  53ويتوقع قانونيون أن تصدر المحكمة في 

الكيانات اإلرهابية، والذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فبراير/شباط الماضي، 
إح من خاللد، مهما صدرت أحكام أو « اإلرهابية»بن ويقضي بعدم وصف الجماعات والحركات 
 قرارات سابقة أو ححقة على صدور القانون.

اختصاصاتد في أغلب القضايا المنظورة « يتعدى»وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بنند 
 أمامد، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقالل القضاء.

11/5/5115، القدس العربي، لندن  
 
 لـ"السيسي" كان "إغالق معبر رفح" باإلضافة إلى تدمير األنفاق قراربروفيسور أمريكي: أول  .48

أكد البروفيسور واألكاديمي األمريكي الخبير في الصرام العربي الفلسطيني ونورمان : وكاحت –أنقرة 
استالمد للسلطة هو فينكلشتاينو، أن أول عمل قام بد الرئيس المصري وعبد الفتاح السيسيو، بعد 

إغالق معبر رفح مع قطام غزة، باإلضافة إلى تدمير األنفاق التي تربط بين مصر وغزة عبر غمرها 
 بالمياه.
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جاء ذلك في كلمة ألقاها فينكلشتاين أمام ندوة بعنوان والصرام الفلسطيني اإلسرائيلي بين الخيال 
السبت، بدعم من رئاسة شؤون أتراك المهجر والواقعو، نظمتها جمعية شباب بال حدود في أنقرة أمس 

 و.YTBوالمجتمعات ذات القربى و
وأشار فينكلشتاين إلى أند ح يمكن دخول أي مواد يمكن استخدامها في صنع الصواريخ إلى قطام 
غزة، إح أن إسرائيل لديها هدف آخر وراء السعي لغمر األنفاق بين مصر وقطام غزة بالماء، وهو 

في  5114الموجودة داخل غزة نفسها، والتي ح يمكن تدميرها من الجو، وتسببت عام تدمير األنفاق 
 جندي ا إسرائيلي ا لدي دخول القوات اإلسرائيلية إلى غزة بر ا. 17مقتل 

وقال فينكلشتاين: ولم يتح إشغال تركيا بالوضع في سوريا، لها فرصة لدعم غزةو، مضيف ا أن إسرائيل 
 نت عدوان ا أوسع نطاق ا مقارنة بالمرات السابقة.استغلت تلك الفرصة، وش

11/5/5115، الشرق، الدوحة  
 
 في العالم العربي "إسرائيل"صورة  لتغييرمركز دراسات باألردن  .49

يرى العديد من المتتبعين أن ومركز الدراسات اإلسرائيليةو الذي افتتح أشغالد خالل أذار/ : عمان
تجميل صورة الكيان اإلسرائيلي في العالم العربي، عبر  مارس الماضي باألردن، إنما يسعى إلى

تسويق الكيان أند دولة ديمقراطية، ونموذج للتسامح، والمساواة بين المواطنين العرب واليهود، ونفي 
 كونها قوة احتالل ما تزال تتحكم بحياة ماليين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

د هللا صوالحة؛ حيث صرح لموقع وتايمز أوف إسرائيلو، أند وهو األمر الذي لم ينفد مدير المركز عب
ح توجد لدى المركز أي مشكلة مبدئية مع التطبيع، وقال: وح يوجد لدينا أي مشكلة مع التطبيع 
مبدئيا، ولكن علينا تحديد هذا التطبيع، وهذا ح يعني قبول كل شيء من إسرائيل، وعلى إسرائيل 

 وعلينا تحقيق السالم عن طريق منحهم حقوقهمو. إقامة دولة فلسطينية مستقلة
وأبدى المتحدث حسب المصدر ذاتد، أن مركزه مستعد لتلقي منحا مالية من مجموعات وإسرائيليةو، 

 كما أعلن نيتد في توسيع فكرة المركز خارج األردن في دول عربية أخرى.
لجمهور العربي أدوات ليتواصل ويسعى المركز، حسب تصريح صوالحة للموقع واإلسرائيليو، ليكون ل

بها مع الكيان اإلسرائيلي، ويتعامل ويتفاوض معد، وكذا لتقديم الكيان وكدولة ديمقراطية ونموذج 
للتسامحو. معتبرا وكون إسرائيل قوة احتالل ما تزال تتحكم بحياة ماليين الفلسطينيين في الضفة 

 يةو.الغربية، أمر بعيد كل البعد عن حقيقة الدولة اليهود
واعتبر المتحدث في تصريحد، أن الكيان اإلسرائيلي يتوفر على كل المعايير الديمقراطية من قبيل 
فصل السلط، واستقالل القضاء، وكذا طريقة تدبير العالقة بين الشعب والحكومة، مستدركا في 
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لفلسطينيون ، وليس إسرائيل كما يراها ا1617الوقت ذاتد، أند يتحدث فقط عن وإسرائيل داخل حدود 
 في غزة والضفة الغربيةو.

وبخصو  عالقة األردن بالكيان اإلسرائيلي، يسعى المركز للتنثير على الحكومة األردنية لتتقرب 
 أكثر من الكيان، عبر تحليالت استراتيجية وتوصيات يرفعها المركز للحكومة.

جريدة وتايمز أوف  وسبق لصوالحة مؤسس ومركز الدراسات اإلسرائيليةو، حسب ما نقلد موقع
إسرائيلو، أن زار الكيان اإلسرائيلي عدة مرات، والتقى بالرئيس السابق شيمون بيريز، وقاضي 

 المحكمة العليا العربي سليم جبران.
وأفاد صوالحة حسب المصدر ذاتد، أند لقي دعما من سياسيين أردنيين، رغم المعارضة التي لقيها 

على كل ما يضم اسم وإسرائيلو، وذلك قبل أن ترخ  لد  من آخرين في البداية بسبب التحفظ
الحكومة األردنية، وقال وشجعني السياسيون األردنيون، ويعتقدون أن فهم إسرائيل فكرة جيدة، ولكن 
 في البداية كانت هناك مخاوف لدى البعض، لذا أرادوا أن يعلموا ما هذا المركز، ومن يقف ورائدو.

يعملون طوال ساعات النهار، على تدقيق ما تنشره وكاحت األخبار  ويوظف المركز عشرة مترجمين
 العبرية، وقنوات التلفزيون والصحف واإلسرائيليةو، باإلضافة إلى تقارير الحكومة واإلسرائيليةو.

وتتم ترجمة المضامين إلى اللغة العربية، ونشرها بإصدارات صحفية وتحليالت على موقع المركز، 
متجددة حول الشؤون الداخلية، واألمور العسكرية، واإلحصائيات، والمعطيات، الذي يتضمن موادا 

 والسياسات الحكومية واإلسرائيليةو.
11/5/5115، "51موقع "عربي   

 
 في لبنان عن منعه من دخول األردن: التزام بالتطبيع اإلسالميةلجماعة لرئيس المكتب السياسي  .51

عزام األيوبي تفسيرا « في لبنان اإلسالميةالجماعة »لنلم يجد رئيس المكتب السياسي : غسان ريفي
مناهضة التطبيع مع »األردن للمشاركة في مؤتمر  إلىلعدم سماح السلطات األردنية لد بالدخول 

محاولة للتضييق على الجهة »، سوى «اإلسالميجبهة العمل »، الذي يننظمد حزب «إسرائيل
ن المشناركين فيد، كونها ح تسننتطيع منع تنظيمد، خننوفا م بإفراغدالمنظمة، ومحاولة تفشيل مؤتمرها 

 «.عليها في األردن اإلسالميمن تنليننب الرأي العام 
أند فوجئ بقرار المنع الذي لم تبرره السلطات األردنية ولم تسمح لد  إلى« السفير»ويشير األيوبي لن

ساعة إلى حين موعد إقالم  11بالتواصل مع أي كان من المنظمين، بل احتجزتد في المطار لنحو 
لبنان، وذلك من دون إخضاعد ألي تحقيق أو أسئلة عن طبيعة زيارتد أو  إلىالطائرة مجددا 
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التعرض لد بني سوء، بل على العكس فان السلطات األردنية تعاملت معد بالحسنى، وقامت بتنمين 
 بعض الطعام والمياه.

بيانا تعرض فيد ما « اإلسالميةالجماعة »دة وفي الوقت الذي من المفترض أن تصدر فيد قيا
لد »تعرض لد رئيس مكتبها السياسي وتستنكر قمع الحريات، رأى األيوبي أن قرار منعد من الدخول 

 بعدان:
خوان المسلمون، ، وفي مقدمها اإلاإلسالميةاألول، احندفاعة الزائدة للنظام األردني في العداء للحالة 

 ر تحديدا.ومص اإلماراتضمن منظومة 
والثاني، عنوان المؤتمر المستفز لجهاز األمن األردني الذي لديد تنسيق عميق مع جهاز أمن الكيان 
الصهيوني، وهو يعتبر أن هذا المؤتمر وتوصياتد ستساهم في تنليب الشارم األردني على النظام 

 «.الملتزم بسقف اتفاق وادي عربة والتطبيع الكامل مع العدو الصهيوني
المملكة »األيوبي أن كل ذلك ح يبرر قرار منعد من دخول األردن، مبديا خشيتد من أن تبقى  ويرى

 «.الهاشمية في سبات عميق ومن ثم تستفيق على واقع كالذي استفاقت عليد السعودية في اليمن
المسلمين، وهناك محور عربي قوي ومندفع أكثر  اإلخوانثمة حربا واضحة على »ويؤكد األيوبي أن 

خوان كرأس حربة، وهذا المحور يبدأ من ككل، وضد اإل اإلسالميةمن الالزم في حربد ضد الحالة 
والى عمق  اإلماراتمال  إلىوينتهي في مصر، واألردن هو الحلقة األضعف، ألند بحاجة  اإلمارات

فان األردن ، وبالتالي اإلسرائيليمصر التي تعتبر الشريك الثاني ح بل األكبر في العالقة مع العدو 
 «.اليوم بين فكي كماشة، وطبعا هذا من شنند أن يضر بمصالحد وبمستقبلد

11/5/5115، السفير، بيروت  
 
 يلعب في فلسطين بعد شهرين السعوديةمنتخب : جبريل الرجوب .50

قال رئيس احتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب إن المنتخب الفلسطيني سيستضيف : وكاحت
دي في بلدة قرب القدس الشرقية في يونيو/حزيران المقبل ضمن التصفيات المشتركة نظيره السعو 

 في اإلمارات. 5116في روسيا وكنس آسيا  5110المؤهلة إلى مونديال 
وأوضح الرجوب أن احتحاد السعودي بعث رسالة لالتحاد الفلسطيني يؤكد فيها حضور المنتخب 

 يونيو/حزيران المقبل. 11التصفيات في السعودي إلجراء لقاء الجولة األولى من 
وسيقام اللقاء بين السعودية وفلسطين على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام المالصقة لمدينة 

 القدس.



 
 
 
 

 

           41ص                                     3574 العدد:    11/5/5115 اإلثنين التاريخ:

وأكد جبريل في بيان أند أوعز لكل األجهزة الفنية واإلدارية في احتحاد التجهيز وحستقبال تاريخي 
جل إنجاح العرس الكروي الرياضي العربي في مدينة القدس، لبعثة األخضر السعودي الشقيقو من أ

 واعتبر أن السعودية اتخذت قرارا تاريخيا بإعالن قدوم منتخبها إلى فلسطين.
11/5/5115، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 تقدير صهيوني: معركة "درعا" ستحدد مستقبل األسد وست ثر على األردن و"إسرائيل" .52

ي وعومر عينافو إن  انعكاسات معركة ودرعاو لن تنحصر بسوريا، بل قال الخبير العسكري الصهيون
ستتعداها ليردن ووإسرائيلو، حفتا  إلى أن  هذه المعركة ت خاض كجزء من الصرام للسيطرة على مثلث 

درعاو الذي يشكل منطقة حيوية، سواء كان الهدف تحصين نظام األسد أْو  –القنيطرة  –ودمشق 
افو أن  الحسم في معركة ودرعاو قد يبشر بنن  الطريق المسدود الذي وصلت إسقاطد. وأضاف وعين

إليد الحرب قد ينتهي مستقبال ، والمنتصر من سيحظى بالقوة والهيبة الضروريتين في الصرام الدائر 
في سوريا، بعد أن نشن توازن دون حسم في األفق بين المتقاتلين على األرض السورية، كما أن  

قة وكبيرة من أجل صعوبة توحد  المجموعات الكثيرة التي تقاتل ضد النظام من أجل القيام بعملية منس 
إسقاط األسد، من األسباب األساسية في نجاح وبشار األسدو بمساعدة حلفائد في المحافظة على 
 منصبد ومراكز سيطرتد. وأوضح الخبير الصهيوني أن د على هذه الخلفية، فإن  الجبهة الجنوبية التي
مركزها ودرعاو من رموز نجاح النثوار، ألن  قدرتهم على النجاح في الصمود في مواجهة التحرك 
العسكري المكثف للمحور اإليراني في إقليم ودرعاو ستكون دليال  على قوتهم ومستقبلهم، مشيرا  إلى 

وقدرتهم على  أن د إذا أفلحوا في صد الهجوم كما فعلوا حتى اآلن، فإن  معارضتهم وليسدو ستقوى،
المحافظة على التعاون فيما بينهم من أجل الهدف المشترك، في حين أن الهزيمة ستشكل ضربة 

 قاسية لنفوذهم في جنوب الدولة.
 القناة األولى )عن العبرية، ترجمة المركز(

9/5/5115مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية،  3351التقرير المعلوماتي،  
 
 ة للتنمية الدولية" تستأنف عملها في قطاع غزة عبر بوابة القطاع الخاصكيي"الوكالة األمر  .53

من مصدر موثوق أن رئيس الوكالة األميركية للتنمية الدولية « األيام»علمت  عيسى سعد هللا:
 usaid ديفد هاردن، أعلن خالل حفل نظمد القطام الخا  لودام القنصل األميركي العام مايكل )

د بارك في مدينة رام هللا، يوم األربعاء الماضي، عن استئناف عمل الوكالة في راتني في فندق جران
 قطام غزة من خالل القطام الخا ، المتوقف منذ عدة أشهر.
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من المصدر الذي حضر حفل الودام الذي تخللد اجتمام طرحت فيد كل « األيام»كما علمت 
مليون  55ولية مع بداية العمل تقدر بنالقضايا ومشاكل القطام، أن هاردن أعلن عن تقديم منحة أ

وتوقع المصدر ذاتد، الذي فضل عدم الكشف عن اسمد، أن يتم ذلك  دوحر لصالح القطام الخا .
 خالل الفترة القريبة القادمة بعد انتهاء اإلجراءات الفنية والخاصة.

ر مطلع العام الحالي، وكانت الوكالة األميركية للتنمية الدولية، قد أوقفت عملها في غزة بشكل كبي
بعد قرار الكونجرس األميركي وقف المساعدات المقدمة للسلطة، بعد توجد األخيرة لالنضمام 

 لمحكمة الجنايات الدولية.
وتعمل الوكالة األميركية للتنمية الدولية في مجاحت متعددة بالشراكة مع العديد من المؤسسات 

 األجنبية والمحلية.
11/5/5115، األيام، رام هللا  

 
 للتعريف بالقضية الفلسطينية بالدراجاتمسيرة  ا:بلجيك .54

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء السبت، مسيرة بالدراجات للتعريف بالقضية : متابعات
 .ذكرى والنكبةوالفلسطينية، وذلك قبل أيام قليلة من حلول 

طينية، وشارك فيها قرابة الستين المسيرة نظمتها جمعيات مدنية في بروكسل مناصرة للقضية الفلس
 دراجا  بينهم مواطنون بلجيكيون وفلسطينيون وعرب، وحتى يهود رافضون للصهيونية.

عدد من المولعين برياضة ركوب  5117ووفق منظمي المسيرة، فإنها تظاهرة سنوية أطلقها في عام 
لحصار اإلسرائيلي عن الشعب الدراجات، وتهدف إلى التعريف بالقضية الفلسطينية، والمطالبة برفع ا

وفي المسيرة، رفع الدراجون األعالم الفلسطينية، وهتفوا بشعارات تطالب الحكومة  الفلسطيني.
البلجيكية باحعتراف بالدولة الفلسطينية، بجانب المزيد من التحرك السياسي لرفع الحصار عن 

اد اليهود التقدميين في جمعية اتح“وحول ذلك، قال ماركو براموفيت ، عضو  الفلسطينيين.
وجدنا في “، إحدى الجمعيات المساندة للقضية الفلسطينية والمساهمة في تنظيم التظاهرة: ”بروكسل

الدراجة أحد أهم وسائل التبليغ، وجلب اهتمام المواطنين البلجيكيين للتعرف على معاناة الشعب 
 ”.الفلسطيني، وحاجتهم لمساندة شعبية قوية

مستمدة من شغف البلجيكيين “ن المشاركين في المسيرة، وهو فلسطيني: إن الفكرة وقال أحد الدراجي
برياضة الدراجة، ورأينا أند بإمكاننا التواصل مع سكان بروكسل على اختالف أصولهم العرقية عبر 

 ”.هذه الوسيلة للتعريف بالقضية الفلسطينية
11/5/5115، رأي اليوم، لندن  
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 سويد رحلة كسر حصار غزةال منسفينة "ماريان" تبدأ  .55

غادرت مساء األحد السفينة وماريانو المياه اإلقليمية السويدية، لتبدأ رحلة بحرية طويلة تنضم خاللها 
و الذي سيتوجد إلى غزة بهدف كسر الحصار المفروض على القطام منذ 3-إلى أسطول والحرية

 سنوات.
ميل بحري وتحل  بعدد  5111ويلة حوالي ومن المنتظر أن تقطع السفينة ماريان خالل رحلتها الط

و الذي سيقوم 3-من الموانئ األوروبية، قبل احنضمام إلى سفن أخرى ليتم تشكيل أسطول والحرية
 برحلة رمزية تهدف إلى كسر الحصار عن غزة عبر دخول ميناء القطام.

واح شمسية حمولة محدودة تتمثل في أل -ولكونها ليست سفينة شحن-وستحمل السفينة ماريان 
لمساعدة سكان غزة على الحصول على مصدر للطاقة في ظل الحصار اإلسرائيلي الخانق على 

 مصادر الطاقة, ومواد طبية لمستشفيات القطام.
11/5/5115، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 ميدل إيست مونيتور: ضغط القوميين األسكتلنديين يطال تل أبيب .56

 إسكتلنداإيست مونيتور البريطاني، تقريرا حول رئيسة وزراء نشر موقع ميدل : آية السقا - 51عربي 
نيكوح ستورجن، متحدثة فيد عن سطوة هذه المرأة وصالبتها، ما دفع لوصفها بنوأخطر امرأة في 

 بريطانياو.
الذي أعدتد و و، 51ونقل الموقع في هذا التقرير، وجاء في تقرير الموقع الذي اطلعت عليد وعربي 

يدلي، أن سبر اآلراء قد كشفت عن تغير للمشهد السياسي بخسارة رئيس حزب الصحفية إيفون ر 
، الذي يعد الداعم األكبر إلسرائيل إلى جانب رئيس الوزراء السابق جوردن براون، إسكتلنداالعمال في 

وَقد  و.لمجموعة البرلمانية وأصدقاء إسرائيل في حزب العماللمقعده علما اند كان الرئيس السابق 
 قعده لصالح مرشحة الحزب الوطني األسكتلندي كيرستن أوزوالد، شرقي رينفروشاير.خسر م

دائرة انتخابية من  51وفي سابقة هي األولى من نوعها منذ عقود، فاز الحزب الوطني األسكتلندي بن
، لتحولها إلى جهات خالية من تنثير اللوبي الصهيوني، األمر الذي أدى إلى إسكتلندافي  56أصل 
احرتياح في صفوف أصدقاء إسرائيل من السياسيين في وستمنستر، خاصة مع شبد انعدام عدم 

 .أسكوتلندالوجوه سياسية داعمة لها في 
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، الطالبة الجامعية مهايري بالك البالغة اإلسكتلنديوأشار الموقع إلى نجاح مرشحة الحزب الوطني 
ألكساندر، لتصبح بذلك  ل دوجالسالعماي حزب فسنة، في اإلطاحة بقيادي بارز  51من العمر 

 .1117أصغر نائب منذ عام 
يذكر أن أليكسندر كان قد زار إسرائيل مع أعضاء من حزبد من قبل، وكان يشغل منصب وزير 

قبل أن تتم ترقيتد على رأس التنمية الدولية من  5114التجارة واحستثمار والشؤون الخارجية عام 
 ي إلى تقلد وزارة خارجية الظل على يد إد ميليباند.، لينته5117قبل جوردن براون سنة 

وفي هذا السياق، أحال الموقع على تعليق النائب عن مجموعة وأصدقاء إسرائيل في حزب العمال، 
دايفيد كارنز، الذي تحدث عن استعداد المجموعة للعمل مع ألكسندر لدعم العالقات القوية بين 

سرائيل، وحماية اس تقرار المنطقة من خطر الملف النووي اإليراني وتهديد حماس المملكة المتحدة وا 
 وحزب هللا.

وبالعودة إلى نتائج انتخابات هذه السنة، أشارت الصحيفة إلى خسارة زعيم حزب الديمقراطيين 
األحرار السابق، تشارلز كينيدي، لمقعده لصالح الحزب الوطني اإلسكتلندي في دائرة روس وسكاي 

سنة. وكان تشارلز قد أقدم سابقا على إقالة  35ل لهذه الدوائر احنتخابية دام ولوتشابر، بعد تمثي
إحدى نائبات الحزب استجابة لضغط اللوبي الصهيوني، على خلفية إعالنها تفهمها لدوافع إقدام 

 بعض الفلسطينيين على القيام بنوعمليات انتحاريةو
مها حضطرار المقاومين الفلسطينيين وكانت جيني تونج قد صرحت، حسب ما ذكره الموقع، بتفه

لتبني هجمات عنيفة في مواجهة وحشية اححتالل اإلسرائيلي، مؤكدة على أن العي  في الشرق 
األوسط كان ليدفعها ليمر ذاتد، األمر الذي دفع كينيدي بنن ينمرها بالتخلي عن منصبها كمسؤولة 

 عن ملف األطفال في الحزب.
رئيس العمال األصدقاء إلسرائيل، السير آحن بيث، عن مقعده في  كما أشار الموقع إلى تخلي

بيرويك بعد سنوات عدة من تمثيلد للديمقراطيين األحرار، إثر تنثر المنطقة الحدودية بالتغيرات 
 في وستمنستر. 41الجيوسياسية التي تعصف بالمملكة المتحدة، لتنتهي بذلك سنوات خدمتد الن

سالة مكتب رئيسة الوزراء األسكتلندية لمنظمي مؤتمر جالسكو و لمنع وفي هذا السياق، نقل عن ر 
تجارة األسلحة إلسرائيلو، تتضمن دعمها ل وإنهاء تجارة األسلحة مع إسرائيل و، ومبلغة المؤتمرين 
وأطيب تمنياتو نيكوح ستورجن بنجاح هذا الحدث الهام، ومذكرة بمطالبة الحكومة األسكتلندية 

ظر على بيع األسلحة إلسرائيل خالل حربها األخيرة على غزة، كما أكدت رئيسة لبريطانيا بفرض ح
 الوزراء على وصداقتها لفلسطين واعتزامها مواصلة الضغط على الحكومة البريطانيةو.
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وفي الختام، خل  الموقع إلى أن الضغط األسكتلندي سيتواصل مؤثرا بذلك على كل من وستمنستر 
ائج احنتخابية الحالية التي من شننها أن تدعم الموقف الفلسطيني، كما وتل أبيب، ومدعوما بالنت

 يقول التقرير.
11/5/5115، "51موقع "عربي   

 
 كيةييحدث انقسامات بين طلبة الجامعات األمر  "إسرائيل"اتساع حمالت مقاطعة  .57

عدد كبير من تتبنى اتحادات الطلبة في الحرم الجامعي ل: جنيفر ميدينا وتامار ليوين -أنجلسلوس 
الكليات في مختلف أنحاء الوحيات المتحدة قرارات تطالب إداراتها بقطع العالقة مع الشركات التي 

 تسمح بما يعدوند إساءة معاملة للفلسطينيين من جانب إسرائيل. 
وفي الوقت الذي ح تبالي فيد مجالس إدارة الجامعات، أو اإلداريون، بمناشدات الطلبة، يبدو أن 

ة الضغط على إسرائيل تلقى قبوح داخل الحرم الجامعي للكليات في مختلف أنحاء أميركا، محاول
 وتثير شقاقا بين الكثير من الطلبة اليهود الذين ينتمون إلى األقليات.

وتنتشر مجموعات المقاطعة في مئات الكليات الكبرى، من بينها جامعات ميشيغان وبرنستون 
ويعتبر  كاليفورنيا. وتتفاوت درجة نجاح الحملة بين طلبة هذه الكليات.وكورنيل، وأكثر كليات جامعة 

داعمو حملة المقاطعة ما تقوم بد إسرائيل ظلما تمارسد قوة على مجموعة حجئين. وشكل هؤحء 
تحالفات مع السود، وذوي األصول الالتينية واآلسيوية، والسكان األميركيين األصليين، ونشطاء 

 نظمات حقوقية داخل الحرم الجامعي للكليات.الحركة النسوية، وم
«نيويورك تايمز»  
11/5/5115، الشرق األوسط، لندن  

 
 صهيوني حول مهام "سالح المشاة" في المواجهات الحربية القادمة عسكريوقائع م تمر تقرير:  .58

الصهيوني الم تخص   اإللكترونيعقد الموقع : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
(، مؤتمره السنوي  الدولي  لقوات الم شاة، قرب مدينة Israel Defenseبالشؤون األمني ة والعسكري ة  

 القدس بمشاركة العديد من الجنراحت والضباط الصهاينة.
وقال وأوري غوردينو قائد لواء والناحالو في الجي  الصهيوني إن  سبب عجز الجي  عن حسم 

استخال  مقاتلي حماس للعبر من الجوحت السابقة، والتقليل من  المعركة في قطام غزة يعود إلى
 استخدام أجهزة احتصال فيما بينهم، ألن حماس شخصت جيدا  تفوقها على الجي  تحت األرض. 
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ولذلك سعت طوال الوقت لجره لدخول األنفاق، لكند فضل تدميرها من الخارج، حن حماس تتمتع 
 بسيطرة كاملة تحت األرض.

 
 ة االتصاالتمنظوم

وأضاف: رغم أن لدى الجي  الكثير من الوسائل التكنولوجية، لكند تصعب بالحصول على 
المعلومات في المناطق المنهولة، مع تقليل مقاتلي حماس من استخدام أجهزة احتصال فيما بينهم، 

داخل لمعرفتهم المسبقة بتمكن الجي  من التنصت عليها، في حين أن عمليات الجي  المتكررة 
الضفة الغربية تساعده على التنقلم مع مواجهة جديدة مع غزة، خاصة داخل المناطق المنهولة، 
متحدثا  عن استغالل الجي  لفترة الهدوء القائمة لمعالجة إخفاقاتد في الحرب األخيرة، والتدرب على 

 كفاءة قتالية أعلى في المواجهة العسكرية القادمة التي قد تنشب في أي لحظة.
يما ذكر وغاي تسورو قائد القوات البري ة في الجي  أن األنفاق يجب أح  تبقى حكر ا على حماس، ف

ولذلك يقوم الجي  بالتدر ب على استعمال القو ة الناري ة بكثافة  كبيرة ، وتحسين أداء الضباط والجنود 
، وقام بإدخال وسائل تكنولوجي ة م تقد مة وم   تطور ة جد ا كي يقوموا في المجال القيادي  والمهني 

باستعمالها في أرض المعركة خالل الحرب القادمة، واليوم في عصر الحروب ضد  التنظيمات 
 المسلحة، يتحت م على الجي  أْن ي واجد عدو ا، يظهر فجنة ، ي طلق النار، ثم  يختفي.
ة دباب ات، وبالتالي وأضاف: الحروب التقليدي ة ذهبت إلى غير رجعة، فال يوجد اليوم حرب ا ضد  كتيب

يجب على القائد، وليس م هم ا درجتد العسكري ة، أْن يعرف كيف ي عالج هذه الوضعية الجديدة، وأْن 
يتخذ القرارات الم ناسبة من أجل احنتصار على العدو، مشد دا  أن  كل  كتيبة في الجي  مكلفة بجملة 

 من المهام العسكرية:
ات احستخباراتي ة، على مستوى عال  من الدق ة، قبل أْن تبدأ المعركة تمتلك كم ا هائال  من المعلوم -1

 في المناطق المنهولة بالسك ان، أْو المناطق الوعرة.
تعرف كيفية التعامل والمواجهة مع تهديدات األنفاق، وكيف ي مكن العثور على النفق، وتقوم  -5

 بتصفية كل  قائد من األعداء يختبئ في المخبن.
قدرات تكنولوجية للعمل تحت وفوق األرض لضرب كل من يرفع رأسد، م شد د ا على قدرة تطوير  -3

 وإسرائيلو على ضرب أهداف دون أن يعرف أحد ذلك من شنند أْن يحسم الحرب القادمة.
وطالب بتخصي  المبالغ الهائلة في مجال اإلرشاد والتكنولوجيا الم تقد مة والم تطور ة لتحسين أداء 

وسطى في الجي ، حفتا  إلى أن  المنظار لم يع د يكفي، ألند ح ي مكند رؤية العدو، وتحديد القيادة ال
ة  لتطوير وسائل الرؤية لدى الجي  من الناحية التكنولوجي ة  مكاند، وبالتالي هناك حاجة  ماس 
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لرؤية العدو الم تطور ة، كي يتمك ن من مواجهة العدو في المعركة القادمة، وي منح الفرصة الم ناسبة 
 الذي يختبئ في مكان  ما.

وقد خص  وتسورو جزء  كبير ا من كلمتد في المؤتمر للحديث عن الحرب التي ستجري تحت 
األرض، في األنفاق، كما جرى في عملية الجرف الصامد، ضد  قطام غز ة الصيف الماضي 

 كر ا على العدو.، ألن د من غير المعقول أْن يبقى هذا المجال، الحرب تحت األرض ح5114
وبالتالي على الجي  أْن يقوم بتطوير طرق ووسائل من أجل خوض الحرب تحت األرض، ألند 
توجد أهمي ة  بالغة  لوسائل احتصال، بحيث يجب أْن تتوف ر لدى قائد الكتيبة أْو قائد الوحدة الوسائل 

د لسالح الجو  طلب ا للم ساعدة، بحيث يقو  م سالح الجو بتدمير بيت  يختبئ المالئمة لكي يقوم بالتوج 
 فيد المسلحون.

وختم قائال : هنا تكمن أهمية التواصل بين الجي  البري  وسالح الجو، وعليد يقوم الجي  بتخصي  
المبالغ الكبيرة لتحسين التنسيق والتعاون بين القوات البري ة وبين سالح الجو  خالل المعركة، وبرأيد، 

نقل المعلومات، ونقل صورة عن المعارك، إليجاد احرتباط مع الهدف فإن  امتالك شبكة اتصاحت ل
 الصحيح.

 
 إخفاقات عسكرية

وقال وأفرايم هاليفيو رئيس جهاز الموساد األسبق، إن الجي  الصهيوني في العقود األخيرة، لم يحقق 
د بالخطر ، باستثناء هدوء على طول خط الفصل مع سوريا، وهذا اإلنجاز مهداستراتيجيةأي أهداف 

 في ظل انهيار نظام األسد، ألن نهج الجي  في الماضي، تميز بمفهومين أساسيين هما: 
 نقل القتال إلى أرض العدو. -1
 الحسم في المعركة. -5

واستدرك أن السالح الصاروخي الذي يمتلكد العدو في السنوات األخيرة، أفر  القاعدة األولى من 
ن الجي  سحب قواتد من  مضمونها، كما أن موازين القوى في ساحات المواجهة ح تسمح بالحسم، وا 

مناطق سيطر عليها لفترات زمنية طويلة، والخصوم بقوا على حالهم، نافيا  أن يكون الهدوء، الذي 
 حزب هللا وحماس، إنجازا، ألند جعل األعداء يحسون بالتعادل.  ساد مع

تيجي في وإسرائيلو، ألن العدو يمتلك صواريخ وأكد أن الحفاظ على حدود الدولة يفتقد لبعد استرا
ومقذوفات صاروخية، وفي هذه الحالة الحفاظ على الحدود لن يحمي أي بلدة في وإسرائيلو، داعيا  
لتنفيذ مراجعة جذرية لكل المفاهيم التي عملت وإسرائيلو بموجبها في العقود األخيرة، واألهداف التي 

 وضعتها لنفسها.
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أعده ورون زايدلو أن مبدأين أصبحا سائدين في عقيدة الجي  القتالية، وكشف تقرير عسكري 
مسئولين عن ارتفام أعداد القتلى والضحايا من العرب فلسطينيين ولبنانيين في الحروب التي 

 خاضتها وإسرائيلو، وهما:
 المبدأ األول يتمثل في واقتل كل من تراه، ودمر قدر المستطامو. -1
 عقيدة الجي  يسمى وعقيدة الضاحيةو.المبدأ الثاني في  -5

ولذلك جاءت أعداد الضحايا الفلسطينيين في الحروب األخيرة غير مسبوقة، وناجمة عن تغير عقيدة 
الجي  في الحروب، وأن الجنود تحدثوا عن األوامر التي تلقوها خالل الحروب األخيرة بالتركيز بنن 

حتى لو لم يكونوا مسلحين، وكانت األوامر لكل الرتب  يطلقوا النار فورا على من أمامهم، أيا كانوا،
في الجي  وأي شخ  تراه بعينيك اضربد بالنار حتى يموتو، ألن الجي  يحتاج إلطالق كثيف 
للقوة ضد أي تهديد، أو حركة من العدو، ليلحق بد األذى، والعقاب، ومستويات عالية من الضرر 

 والدمار.
 القناة العاشرة 

9/5/5115مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3351ية الترجمات العبر   
 
 نصيب األسد من الموازنة يحوزاألمن الفلسطينّي  .59

 عدنان أبو عامر
تمر  السلطة الفلسطيني ة في أزمة مالي ة خانقة، خصوصا  بعد تجميد إسرائيل تحويل أموال الضرائب 

مليون دوحر شهريا . ومع ذلك، كان مفاجئا   131والبالغة  5114في ديسمبر/كانون األو ل من عام 
في  50إلى  5114أن يصل نصيب األجهزة األمني ة من إجمالي  الموازنة الفلسطيني ة العام ة لعام 

مليار دوحر، وفقا  لتقرير وزارة المالي ة في  3،011مليار دوحر من أصل  1،170المئة، حيث بلغت 
من مجمل اإليرادات الجارية لعام  %16نفقات األمن فبراير/شباط الماضي. فيما بلغت نسبة 

 .5111لعام  %35، و5111لعام  %31، و5113
 

 تضّخم مقصود
ة بنفقات األجهزة  وفور البدء بإعداد هذا الت قرير، لم يكن سهال  التعر ف على األرقام الدقيقة الخاص 

يني ة، لم يكشف عن هوي تد، زو د األمني ة، كنن ها أسرار خطيرة، لكن  بعض األوساط الرسمي ة الفلسط
والمونيتورو ببعضها تتعلق بنعداد موظفي األمن، وتوزيعهم على األجهزة األمنية، والنفقات المالية 

 عليها بين األجور والرواتب والنفقات التشغيلية.
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ياق، أشار نائب رئيس المجلس التشريعي  حسن خريشة لنوالمونيتورو إلى أن د يشك ك في  وفي هذا الس 
ة المعطيات ال تي نشرتها وزارة المالي ة بشنن موازنة األجهزة األمني ة، ألن ها غير دقيقة، وهي  وصح 

في المئة من  35محاولة لتجميل الوضع، فالمصاريف على األمن أكبر بكثير، وقد تصل إلى 
ات، واألسلحة ال تي في الموازنة العام ةو، وقال: وإن  السلطة الفلسطيني ة ح تشتري ح دب ابات وح طائر 

حوزة األجهزة األمني ة تنتي من إسرائيل واألردن ومصر ودول عربي ة وأوروبي ة، لكن  هذه الن فقات تؤك د 
 أن  السلطة ذاهبة نحو عسكرة المجتمع للحفاظ على وجودهاو.

ة من دون الرجوم إلى وهنا تبدو اإلشارة مهم ة إلى أن  السلطة الفلسطيني ة تقر  موازناتها العام ة السنوي  
نة من  سة األمني ة المكو  ، مم ا يعني غياب الر قابة على عمل المؤس  أجهزة، وهي:  1المجلس التشريعي 

، وأمن  ، المخابرات العام ة، احستخبارات العسكري ة، قو ات األمن الوطني  الشرطة، األمن الوقائي 
 الرئاسة.

المالي للمؤسسة األمني ة في موازناتها السنوي ة لحفظ وكان واضحا  أن  السلطة تت جد نحو التضخيم 
األمن الداخلي  ومنع تنفيذ عملي ات مسل حة ضد  إسرائيل، وكسب الوحءات السياسي ة لصالح مشروعها 
، المرتبط بدعم المفاوضات والحل السلمي مع إسرائيل. ولذلك، بقيت األجهزة تستحوذ على  السياسي 

، واألميركي  تحديدا ، لتواصل هذه الن صيب األكبر من المواز  نات العام ة اآلتية عبر الد عم الغربي 
 األجهزة تنسيقها األمني  مع إسرائيل.

أم ا عند الحديث عن قطام غز ة فلقد استحوذ قطام األمن والن ظام العام قبل استقالة حكومة وحماسو 
 في المئة. 34مليون دوحر، بنسبة  511على  5114في يونيو/حزيران من عام 

وتحد ث رئيس تحرير جريدة واإلقتصادي ةو الصادرة في غز ة محم د أبو جياب لنوالمونيتورو فقال: وإن  
ر على مختلف األصعدة سواء  الن سبة المرتبطة بموازنة قطام األمن تشهد ازديادا  سنوي ا  غير مبر 

في زيادة أعداد الموظ فين األمني ين  أكان في الن فقات الجارية والتشغيلي ة أم في األجور والرواتب أم
 ألفا و. 71الجدد في الضف ة، ليبلغ عددهم 

أضاف: وهذه الزيادة المطردة في موازنات األمن وأعداد الموظ فين، يقابلد إهمال واضح وتقصير من 
السلطة على صعيد تقديم الخدمات األساسي ة إلى الفلسطيني ين وتطويرها، بما يمس بتوفير حياة 

ة والت عليم كري مة لهم. ولذلك، بتنا نشهد المزيد من التدهور واحنهيار في القطاعات الخدماتي ة كالصح 
 والغذاءو.

حتى في ذروة الجمود السياسي  بين إسرائيل والسلطة الفلسطيني ة طوال األشهر الماضية ووجود حال 
الفلسطيني ة على تواصل حثيث على من القطيعة بين الجانبين، حافظت األجهزة األمني ة اإلسرائيلي ة و 

مدار الساعة لمالحقة المجموعات المسل حة الت ابعة لنوحماسو خصوصا ، وال تي تستهدف الجنود 
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والمستوطنين اإلسرائيلي ين، وهو ما يفسر الهدوء األمني  في الضف ة الغربي ة بفعل استمرار الت نسيق 
.  األمني 

اإلسرائيلي  بتجميد أموال الضرائب الفلسطيني ة، رافقد تخو ف ولذلك، كان حفتا  أيضا  أن  القرار 
إسرائيلي  من تنثيره سلبا  على عدم استمرار الت نسيق األمني  للسلطة، وهو ما حذ رت مند األجهزة 
لها إلى سلطة معادية إلسرائيل، إذا استمر   األمني ة اإلسرائيلي ة، ألن ها تخشى من انهيار السلطة أو تحو 

 أموال الضرائب. احتجاز
 

 الّتنسيق مع إسرائيل
أبريل/نيسان إلى خفض تكلفة موازنة  55أمانو في  -ودعا واحئتالف من أجل النزاهة والشفافي ة 

األجهزة األمني ة وا عادة الن ظر في حاجة المجتمع الفلسطيني  إلى هذا الكم  من األجهزة األمني ة، ال تي 
، ومحاولة العمل على تدوير العناصر األمني ة الفائضة عن الحاجة تستنزف الموازنة المالي ة سنوي ا  

، ألن   للعمل في مجاحت مدني ة، لكن  هذه الدعوات ح تجد لها صدى عند صن ام القرار الفلسطيني 
مسؤوح  كبيرا  في مكتب الر ئيس عب اس أك د لنوالمونيتورو أن  والوضع األمني  يحتل  األولوي ة المتقد مة 

المستوى السياسي  الفلسطيني  في ظل  ما تواجهد السلطة من تحد يات أمني ة مزدوجة: داخلي ة على 
 وخارجي ةو.

رة في مناطق  وقال طالبا  إخفاء هوي تد: وإن  إسرائيل تهد د السلطة صباحا  ومساء باجتياحات متكر 
الفلسطيني ة في أي  لحظة،  مختلفة من الضف ة الغربي ة، وهو ما قد يجعلنا نواجد خطر انهيار السلطة

فيما حماس ح تخفي رغبتها في السيطرة على الوضع في الضف ة، مم ا يستنفر قو ات أمن السلطة، 
 خشية من أي  قالقل أمني ة تشهدها مدن ومخي مات الضف ةو.

تسعى وتعتقد السلطة الفلسطيني ة أن  شعبي تها بين الفلسطيني ين ليست في أحسن أحوالها. ولذلك، فهي 
تين األمني ة والعسكري ة، وهو ما يتطل ب مزيدا   إلى مواصلة بسط سيطرتها على الوضع من خالل القو 

 من الت عيينات والن فقات لصالح هذه المنظومة األمني ة.
أبريل/نيسان إلى المطالبة  53وهذا ما دعا والمنظ مة العربي ة لحقوق اإلنسانو، ومقر ها بريطانيا، في 

ة والت عليم، بحل  األجه زة األمني ة وتوحيدها في جهاز واحد وتحويل األموال المرصودة لها إلى الصح 
ة األكبر من الموازنة، بينما بلغت مصاريف وزارات الزراعة   57ألن  قطام األمن استحوذ على الحص 

ة  755مليون دوحر، و  مليون دوحر، كما تقول المنظمة. 515مليون دوحر للت عليم، والصح 
فبراير/شباط عن  11لكن عدنان الضميري الناطق باسم األجهزة األمنية الفلسطينية، دافع يوم 

ميزاني ة األمن، ألن  عدد األجهزة األمني ة قليل، إذا قيس بحاجات بناء دولة فلسطيني ة، وألن  ميزاني ة 
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في المئة. من الموازنة  5ن األجهزة تشمل الرواتب، والنفقات التشغيلية والميزاني ات الجارية ح تزيد ع
ط راتب عضو جهاز األمن يصل إلى  في المئة  01دوحر، و 411العامة ليجهزة األمنية، ومتوس 

 من منتسبي األمن في رتبة جنود وضب اط صف فقط، وفقا  لكالم الضميري.
م الحاصل في موازنات األجهزة األمني ة مجد دا  أن  السلطة الفل سطيني ة هي امتداد وأخيرا ، يؤك د التضخ 

لينظمة العربي ة المحيطة بها، وهي على استعداد ألن تواصل ضخ  األموال والن فقات في جيوب 
 أجهزة األمن وضب اطها، بينما يزداد عدد الفلسطيني ين، ال ذين يعيشون تحت خط الفقر.

ن  والسلطة الفلسطينية تعلم جيدا  أن كلمة السر في استمرار الدعم الدولي  لموازنتها المالية يكمن وا 
في مواصلة تنسيقها األمني مع إسرائيل، مما يجعلها تمنح نصيب األسد من موازناتها ونفقاتها 
للمؤسسة األمنية بقيمة تزيد على باقي القطاعات الحيوية المعيشية للفلسطينيين كالتعليم والصحة 

 والزراعة والفئات الفقيرة.
 11/5/5115، المونيتور

 
 نبيه بري؟! ساطةو هل تنجح  .61

 أ.د. يوسف رزقة 
هل ينجح بري في ملفات المصالحة، حيث فشل اآلخرون؟! هذا السؤال يفرض نفسد على المهتمين 

 بوفدي حماس وفتح في لبنان. بري(  نبيدبالقضية الفلسطينية بعد اجتمام 
لنواب نعم نبيد بري شخصية سياسية مخضرمة، فهو رئيس حركة أمل التاريخي، ورئيس مجلس ا

اللبناني لعقود، ويعرف القضية الفلسطينية معرفة ممتازة، وهو قريب جدا  من أوضام الالجئين 
الفلسطينيين في مخيمات لبنان، ولد عالقات جيدة مع المكونات الفصائلية الفلسطينية كافة، وهذه 

القة بين فتح الصفات تمنحد فرصة جيدة لتقديم أفكار معتدلة ومنصفة تساعد على حل  المشاكل الع
وحماس، وهو يستمد قوة طرحد من شخصيتد وموقعد من ناحية، ومن واقع الفلسطينيين في لبنان 

 من ناحية ثانية، ولكن هذا ح يعني نجاح وساطتد بالضرورة.
الوساطة جيدة، وهي أجود حين تكون من شخصية مخضرمة معتدلة، ولكن احتماحت النجاح ليست 

في لبنان، بل هي في رام هللا، وفي شخ  محمود عباس نفسد، وهو ما جيدة، ألن المشكلة ليست 
يصرح بد األوروبيون في الغرف المغلقة، ومن يطلب النجاح في الوساطة عليد فك  عقدة محمود 

 عباس المعطلة لكل وساطة، ولكل فرصة جيدة للحل.
تح في القاهرة وفي هل يملك بري أوراق ضغط كافية إلجبار عباس على الوفاء بما وقعت عليد ف

غزة، حيث ح تطلب حماس من عباس غير التنفيذ األمين لما تم التوقيع عليد، بعد أن تنازلت عن 
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المنصو  عليهما في اتفاق القاهرة. نعم حماس تنازلت عنهما عمليا في  والتوازي(  الرزمةمفهوم 
ت نفسد التنازل عن اتفاق الشاطئ. حماس ح تطلب مفاوضات جديدة. وهي ح تستطيع في الوق

حقوق الموظفين، وعن مصالحها، وعن شعبيتها. ولن تسمح ألحد أن يلعب في ساحتها بالباطل، 
 وستحمي المقاومة من األعمال المشبوهة.

حماس وعلى لسان  علي بركة( ممثلها في لبنان امتدحت وساطة بري وتمنى نجاحها، ألن في 
قرار مطلوب للساحة اللبنانية، وهو أمر يتحقق بشكل نجاحها راحة لجميع األطراف وتحقيقا  حست

ن أي توتر بين حماس وفتح في  أفضل بالتوافق بين فتح وحماس داخل لبنان وخارج لبنان أيضا. وا 
ملفات المصالحة لد انعكاساتد السلبية على مخيمات لبنان، والساحة اللبنانية، التي تعاني في هذه 

 يا والعراق.األيام من تداعيات الصرام في سور 
ح يجدر بمحمود عباس التغافل عن الواقع الخا  والحساس للبنان في هذه الظروف المتحركة على 

وأن  لبري،وقع القتال، والقسمة على محاور متصارعة، ومن ثمة فإند يجب عليد أن يحسن احستمام 
لمستقبل كما يراه يساعد األطراف على إنجاح وساطتد، وأن يتخل  من أنانيتد وأن يرى الواقع وا

الفلسطينيون معا، ألن عوائد النجاح ستكون مفيدة للفلسطينيين في لبنان، كما هي مفيدة لغزة والضفة 
  والقدس، وللفلسطينيين حيثما تواجدوا في بالد الغربة والشتات.

 ظروف مخيمات الالجئين ح تحتمل شيئا غير النجاح.
 11/5/5115، فلسطين أون الين

 
 إسرائيل إلى التيه تقودهو حكومة نتنيا .60

 حلمي موسى 
نما أيضا داخل  تحتدم الصراعات ليس فقط داخل احئتالف اإلسرائيلي الجديد ووسط مكوناتد وا 
المعارضة. ومن الجائز أن أحدا ذات يوم سيشير إلى الحلبة السياسية اإلسرائيلية، في صورتها 

التناقضات ما يجعل الحاجة إلى أعداء أمرا الراهنة، مستغربا كيف أنها تدار. فالحكومة تحوي من 
نافال. والمعارضة، رغم اعتراضها على نتنياهو، ح تجد سبيال لالتحاد في مواجهتد. والوضع في 

 إسرائيل على أكثر من صعيد يزداد سوءا.
وقد قيل الكثير في الصراعات الشخصية واأليديولوجية بين الليكود وأقرب الحلفاء إليد، البيت 

دي. فنفتالي بينت الكريد على بيت نتنياهو عمد إلى وضع الملح في الجرح بجلبد إييلت شاكيد اليهو 
إلى الحكومة ووضعد لها في وزارة العدل حيث باتت، بموجب القانون، عضو في المجلس الوزاري 
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ذا كان ذلك يعني شيئا فإند يعني فتح العزاء في بيت الز  وجين المصغر للشؤون األمنية والسياسية. وا 
 نتنياهو اللذان يريان في بينت وشاكيد عناوين الخسارة.

« الخازوق»، أفيغدور ليبرمان الذي صنع لنتنياهو «الرفيق األقرب»وح حاجة لتذكير نتنياهو بن 
األكبر وأجلسد عليد بانسحابد من احئتالف رغم نيلد وزارتي الخارجية والزراعة. فما كان في خلد 

التي حملت نتنياهو « الغواصة»ات خدمتد لنتنياهو منذ كان مساعدا لد في ليبرمان هو الثنر لسنو 
 من المجهول إلى زعامة الليكود وبعدها إلى رئاسة الحكومة.

ومن الجائز أن كال من بينت وشاكيد وليبرمان، وجميعهم عملوا قريبا جدا من نتنياهو وكمساعدين 
من يعملون معد. ولكن ما هو أهم من ذلك أن لد، يشكل شهادة على أن نتنياهو ح يضمر إخالصا ل

أمثال هؤحء يخرجون بضغينة كبيرة تجاه نتنياهو وزوجتد وتجاه الليكود. ومهم اإلشارة إلى أن نتنياهو 
تجنب غضب موشي كحلون، الذي خرج من الليكود غاضبا على نتنياهو، بنن منحد كل مراده من 

 المناصب والنفوذ لضمان بقائد في احئتالف.
ولكن كل هذا ح يقارن بالصرام الدموي الدائر حاليا في صفوف الليكود قبيل توزيع الحقائب الوزارية. 
وكان تهديد عضو الكنيست أيوب قرا بالتغيب عن الكنيست إذا لم ينل منصبا وزاريا مجرد إشارة إلى 

للتذابح من أجل ما يدور في الليكود. فنعضاء الكنيست من الليكود تو اقون للمناصب ومستعدون 
الوصول إليها. كما أن الوزراء الحاليون معنيون بتحسين مواقعهم. وكل هذا اصطدم بسعي نتنياهو 
أوح لضمان شركائد قبل أن يضمن أعضاء حزبد. وبعد أن توزم الحقائب سيظهر حجم احنتقام الذي 

 سيبديد من يشعرون بنن نتنياهو حال دونهم ونيل مرادهم.
لى أن التوتر يبلغ ذروتد في الليكود بين من يريدون حقيبة الخارجية ومن سيكون ويشير معلقون إ

خارج المعادلة. وملخ  األمر أن التو اقين للمناصب أكثر عددا بكثير من المناصب المتوفرة 
 خصوصا بعدما اضطر نتنياهو لتوزيع الحقائب الهامة على شركائد احئتالفيين.

ينوي أوح وقبل كل شيء توسيع حكومتد ليتمكن من تعيين الوزراء. وعدا وأيا يكن الحال فإن نتنياهو 
عن الصدام بين ما اعتبرتد حكومة نتنياهو السابقة انجازا وما تتخلى عند حكومة نتنياهو الحالية، 
هناك التكلفة المالية للوزارات الجديدة في ظل حديث عن زيادة الدعم احجتماعي رغم تراجع واردات 

ربما أن هذه المفارقة تشكل أرضية لحملة واسعة من جانب المعارضة ضد حكومة نتنياهو الدولة. و 
 نائبا. 11الجديدة التي تستند فقط إلى تنييد 

نائبا هو ائتالف ه  ألند يعني أن غياب أي نائب عن الكنيست قد يكلف  11وائتالف من 
و واقع أن المعارضة تشبد احئتالف الحكومة مصيرها. ولكن ما يسمح لنتنياهو بالتنفس ولو قليال ه

في كونها ليست موحدة وربما يصعب توحيدها. والمعارضة الحالية لنتنياهو تقع عمليا على جانبي 
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وجوده. فإسرائيل بيتنا يعارض الحكومة من جهة اليمين فيما كل الكتل األخرى تعارضها من جهة 
 اليسار.

وني  بشقيد حزب العمل وحركة تسيبي ليفني( ومعروف أن المعارضة تضم حاليا المعسكر الصهي
« ميرتس» بزعامة يائير لبيد( و « هناك مستقبل»وهو الكتلة األكبر والتي تعتبر زعيمة المعارضة و 

ويعلن ليبرمان من اآلن أند سيخوض حربا ضد حكومة نتنياهو ولكن «. القائمة العربية المشتركة»و 
 حتى مع هرتسو  ولبيد.ليس بالتعاون مع القائمة العربية وح 
وكنند يتسابق « المعسكر الصهيوني»يتعامل مع « هناك مستقبال  »ولكن المشكلة أيضا تتمثل في أن 

من أجل الدخول إلى حكومة نتنياهو وبالتالي فإند ليس معارضة حقيقية. ويحاول لبيد التعامل وكنند 
ية األخرى، ح يريد التعاون على زعيم المعارضة الحقيقي. لكن لبيد، على درب األحزاب الصهيون

 «.يساريا»هذا الصعيد مع القائمة العربية حتى ح يبدو 
وبديهي أن هذا يخلق ظروفا قد تكون مريحة لنتنياهو وتمنع اسقاطد في القريب العاجل. فإذا كانت 
المعارضة على هذا الشكل من التشرذم واحختالف فربما أن هذا سيطيل في عمر الحكومة األشد 
انقساما على نفسها. ومع ذلك ثمة من يعتقدون أن مقتل حكومة نتنياهو الجديدة يتمثل في رغبة 
نتنياهو في التخل  بنسرم وقت ممكن من شريكد في البيت اليهودي الذي يشكل طوال الوقت في 

 نظره سياطا يكتوي بلسعاتها على ظهره.
ل إند عندما تكون تائها فإن كل الطرق تغدو عموما تبدو كل احتجاهات وكننها تقود إلى التيد. ويقا

ظاهريا متساوية وح تقود إلى الهدف. نتنياهو اليوم يشعر بنن الخسارة في احنتخابات ربما كانت 
 ستكون أفضل من هكذا فوز يوقعك في التيد.

 11/5/5115السفير، بيروت، 
 
 حربإنها جرائم  .62

 ايالنا همرمان 
 وهو الذي يدفع ثمن المعاركالشعب الفلسطيني بمعظمد مدنيون 

شهادة لجنود شاركوا  11وفيد أكثر من « نحطم الصمت»ينشر في هذه احيام تقرير جديد لمنظمة 
في الحرب على غزة في الصيف الماضي، حول هذه التقرير يقول الخبير القانوني ايال جروس: 

زة تصرخ للسماء، فان الشهادة اذا كانت اعداء الضحايا والدمار الذي خلفد الجي  اإلسرائيلي في غ»
التي يقشعر لها البدن والواردة في التقرير تكمل الصورة حول سلوك الجنود واحوامر التي حصلوا 
عليها.. هذه الشهادات المقلقة تثبت احنحراف الخطير عن المبدأ احساسي لقانون الحرب.. 
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رة في لقائمة جروس عدة مرات تظهر المتكر « زعما»كلمة  «.بهذه المبادىء إخالحوالشهادات تظهر 
احجندة ح يجب ان تلغي «  »لنحطم الصمت»ايضا في مقالة عاموس هرئيل حول التقرير الجديد 

توجد في التقرير شهادات مفصلة لمقاتلين وضباط ». يقول هرئيل (4-5« هآرتس»، «احدعاءات
رب التي يتبناها هو بنفسد. يقترح الح ومبادئوحديث عن وقائع أخل خاللها الجي  بالقانون الدولي 

رغم ان المنظمة التي اعدت التقرير لها « احدعاءات ذاتها»هرئيل التعامل مع التقرير بجدية وفح  
حتى هنا كالم الخبير  «واضح انهم يعملون من منطلق قناعات يسارية»ويقول «. أجندة سياسية

 القانوني والصحافي.
بعيون اخرى. من خالل معرفتي « نحطم الصمت»أت تقرير أنا لست قانونية وح صحافية، وقر 

حادثة  71ويستند إلى  أشهرالذي نشر قبل خمسة « بتسيلم»، ومن خالل تقرير آخر اعدتد وقراءتي
من تلك الحرب. حيث قتلت عائالت كاملة داخل بيوتها، والمعلومات التي بحوزتي بناء على متابعة 

 فإننيء العالم خالل الحرب وبعدها ن انطالقا من كل ذلك احخبار في جميع انحا بنعقابشخصية 
غير صحيح هنا. « زعما»اختلف مع الكلمات والتعبيرات التي تستخدم من قبل الخبراء. ومصطلح 

فال عالقة لد « اجندة سياسية»ليست دقيقة. اما المصطلح « ادعاءات»و « حوادث»وايضا كلمات 
 باحمر.

الف  11 أكثرمن شهرين واصيب  بنقلشخ   5,511ل فيها في النقا  حول الحرب التي قت
الف بيت دمروا او  51معظمهم من المدنيين، واكثر من نصف مليون شخ  هجروا من بيوتهم، و 

مسحت عن سطح احرض ن في نقا  حول هذه  األحياءمن  كبيرة، وجزاء كبيرة أضرارلحقت بهم 
س يساريا للقول اند لم تحدث هنا حوادث وانما الحرب ح داعي ان تكون خبير بقوانين الحرب ولي

 حرب ممنهجة من الجو واليابسة ضد المواطنين العزل، يكفي العقب العادي لفهم ذلك.
وح يتهمون. انهم يتحدثون ويصفون ما « ادعاءات»ح يدعي الجنود « نحطم الصمت»في تقرير 

 ما رأوه: إعجابهميوجد من أثار فعلوه وما رأوه. بعضهم يتحدث عن جوانب اخالقية وتحفظات، و 
تسقط بيت واسع من طابقين، كنا في منطقة قروية  6أوح وقبل كل شيء من الالفت رؤية دي »

غنية، وبيوت جميلة جدا، كنا في مكانا لجانبد بيت مع غرفة اطفال، كما في إسرائيل، كل مرة تدخل 
ن الحائط وتبقى فقط احعمدة، تسقط جزء من الجدار وبعد ذلك تستمر. تسقط جزء آخر م 6دي 

جزء اساس  6وفي النهاية يبقى البيت عاري، عنده ضربة واحدة للبيت فيسقط. ببساطة كانت دي 
من العمل، لقد عمل بدون توقف تقريبا. وحول السؤال كيف بدا الحي عندما غادر الجنود، قال 

مناطق الزراعية محفورة من قبل خراب، الكثير من الباطون المفكك، وليسف الكثير من ال»الجندي: 
 «.الدبابات



 
 
 
 

 

           55ص                                     3574 العدد:    11/5/5115 اإلثنين التاريخ:

أذكر أن هذا كان هستيري، حجم الدمار مثلما في احفالم، كنند غير حقيقي، »جندي آخر يقول: 
بيوت مع شرفات تندفع خارجا والكثير من الحيوانات. الكثير من الدجاج الميت والحيوانات الميتة. 

توجد شوارم بتاتا. أذكر أند كان هنا شارم لكند لم في كل بيت ثقب في الحائط أو شرفة سقطت. ح 
يعد موجودا. كل شيء رمل، رمل، أكوام من الرمال وأكوام من الدمار والبيوت المهدمة، تدخل 
وتخرج من البيوت عن طريق الثقوب والفتحات. فوضى من الثقوب والباطون، لم يعد شارعا. أذكر 

دة وفيها نق  بيوت اخرى من الخارطة. ببساطة أند في كل يوم كنا نحصل على صور جوية جدي
 «.ترى ما يشبد صناديق الرمل

تموز سقط البيت في  15تسكن عائلة الحاج: في تاريخ « لم يعد شارعا»أحد هذه الشوارم الذي 
مخيم الالجئين خانيونس بسبب صاروخ أطلق من الطائرة وقتل ثمانية من أبناء العائلة وبناتها. في 

تموز قصف سالح الجو بناية سكنية في بني  51عائلة أبو جامع: في تاريخ  شارم آخر تسكن
من أبنائها وبناتها. توفيق أبو جامع الذي قتلت زوجتد وستة من اوحده السبعة يقول:  54سهيال وقتل 

في  ليوحدكل ما تبقى لي هو عدة صور … فجنة فقدنا كل شيء، العائلة والبيت مسحا في لحظة»
. أفتح الهاتف دائما وأنظر إلى بنسبومال التي صورتها في حفل زفاف قبل شهر رمضان الهاتف النق

 (.5115، كانون الثاني «بتسيلم» تقرير «. الصور وأتذكر اوحدي ومراحل حياتهم المختلفة
ح يمكن ألي ادعاء من دولة إسرائيل أن يصمد في وجد هذا الوصف وهذه الشهادات في تقريري 

وايضا لمرأى الصور التي يشاهدها كل انسان. في ذلك الحين واليوم « م الصمتنحط«و« بتسيلم»
ايضا ح يمكن ألي ادعاء أن يصمد، ألن نتائج الحرب الموثقة هي نتائج لسياسة. وح يلزم نقا  

أنا أذكر أنني قلت إن مواطني غزة، »قانوني لهذا احمر. أحد الجنود قال ذلك بكلمات بسيطة جدا: 
ذابي، ح يستحقون شيئا، ومن كل قل استحقوا شيئا فهو إما القصف الشديد أو الموت، هذا ما  وا 

 هذا ما قالد لنفسد وهذه كانت روحية األوامر.«. فكرت فيد في تلك احثناء
اضافة إلى ذلك، بهذه الكلمات الشديدة صا  الجندي نفسد السياسة اإلسرائيلية في جميع الحروب، 

السكان المدنيين ن من هناك يحاربوها، ليس فقط في غزة بل ايضا في  التي تمت جميعها في وسط
لبنان قتل وأصيب آحف المواطنين وهجر الكثيرين. هناك ايضا ساد المنطق الواحد والوحيد وهو الرد 

يجب التنظيف من السكان المدنيين جنوب لبنان ألن حزب « »اإلسرائيلي ضد من يحارب إسرائيل
وبيروت ألن الفلسطينيين يحاربون من هناك، يجب قطع المياه والكهرباء  هللا يحارب من هناك،

ومحاصرتها وقصفها من الجو والبحر والبر. وقطام غزة، حيث تحارب حماس من هناك، يجب 
ذاتدميرها كليا، ألند ح توجد قطعة ارض واحدة غير مكتظة أو غير مزروعة،  كانت الظروف  وا 
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مليون  1,0، على احقل يجب اعادتها عشر سنوات إلى الوراء. الن الدولية ح تساعد على تدميرها
 انسان الذين هم في األصل ح يتمتعون من ثمار التقدم في القرن الواحد والعشرين.

إسرائيل ليست مضطرة إلى وضع قاذفات في البيوت السكنية في اسدود وعسقالن ن تخرج طائراتها 
 يوجد أي حسم اخالقي من جهتها، وهذا ح يعني أنها تدير ودباباتها وسفنها من مواقع عسكرية. ح

حربها من وسط السكان المدنيين، بل بالعكس، ليس فقط أن الجهاز العسكري الضخم يعمل من 
والكثير « كل الشعب جي »المدن الكبيرة بل ايضا ان جنودها جاؤوا من كل بيت وبيت في إسرائيل 

 ق سكنية.من المواقع العسكرية موجودة في مناط
طالما ح توجد في إسرائيل استعدادية للسالم مع الفلسطينيين ن وح يوجد لديها حل سلمي منذ عشرات 

خرجت وستستمر في الخروج للحرب التدميرية الكبيرة او الصغيرة ضد المدنيين. ومن  فإنهاالسنين، 
ان الغالبية العظمى من اجل تحديد ذلك ح حاجة إلى نيابة عسكرية أو محكمة، تكفي معرفة حقيقة 

في قطام غزة والضفة الغربية هم من المدنيين ويعيشون باكتظاظ على احرض  الفلسطينيالشعب 
التي لم يطردوا منها بعد، محبوسين بداخلها ن ودولة إسرائيل تحاربهم بشتى الطرق المتوفرة لديها، في 

 العقل المدني المباشر.هذا الواقع فان حروب إسرائيل هي جرائم حرب، هذا ما يقولد 
 11/5/5115هآرتس 
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