
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 موسى أبو مرزوق: ال عنوان للقدس سوى المقاومة
 إسرائيلية - فرنسا ُتحّضر تسوية فلسطينية

 "وأوسل"في الضفة منذ  فلسطينية ألف منشأة 30هدمت  "إسرائيلمعطيات: "
 بطء إعادة إعمار غزةويعرب عن قلقه من يدعو السلطة إلى ضبط النفقات  "النقد الدولي"

 إنسانية العالم تذوب مع كل يوم جديد لحصار غزةاألورو متوسطي: 

مواجهات في جبل المكبر بعد استشهاد 
برصاص االحتالل بزعم تنفيذه  مقدسي
 هسعملية د

 
 4... ص 

 3583 12/5/1125 الخميس



 
 
 
 

 

           1ص                                     3583 العدد:    12/5/1125 الخميس التاريخ:

  السلطة:
 5 سالم ولكن على الجانب اإلسرائيلي تحمل مسؤولياته بوقف االستيطان عباس: نحن مع عملية  .2
 6  الفلسطيني لكرة القدم يرفض سحب طلبه بتعليق عضوية "إسرائيل" باالتحاد الدولي "الفيفا" االتحاد  .3
 6 2002المتراكمة على قطاع الكهرباء منذ  مليار شيكل بدل الديون 8.5تقتطع  "إسرائيل"  .4
 7 الحمد هللا: استمرار "إسرائيل" في االستيطان مؤشر على عدم جديتها في السالم  .5
 7 المجلس التشريعي الفلسطيني يحذر من "ضياع القدس"  .6
 8 : سياسيون يدعون إلى موقف عربي ودولي يضع موعدًا وآلية إلنهاء االحتاللرام هللا  .7
 8  كتلة فتح البرلمانية تدعو حماس إلزالة كافة العقبات أمام عمل حكومة التوافق الوطني  .8

 
  المقاومة:

 8 وى المقاومةموسى أبو مرزوق: ال عنوان للقدس س  .9
 22 حماس تنفي شائعات عن حماية وتدريب مسلحين من سيناء في غزةحركة   .01
 21  حركة حماس تتهم االحتالل اإلسرائيلي بإعدام الشاب أبو دهيم في القدس  .00
 21  فض للمصالحة في حماس: هناك تيار راأمين مقبول  .02
 21 محمود الزق: حماس تصر على تمويل حكمها في القطاع على حساب وحدة شعبنا  .03

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 23 أنا أؤيد رؤية دولتين لشعبين :فيديريكا موجيريني لـ نتنياهو  .04
 23 من استخدام حافالت اليهود في الضفة فلسطينييننتنياهو يجمد خطة منع ال  .05
 24 قرية أم الحيران شاكيد: ال تمييز بين اليهود والعرب بإخالء  .06
 25  "إسرائيل"ر خطيرة على قرار الفصل في الحافالت خاطئ ويؤدي إلى أضراريفلين وهرتزوج وساعر:   .07
 26 أرينز: ال يوجد استقرار سياسي في "إسرائيل" بسبب السياسيين الذين يفضلون مصالحهم الشخصية  .08
 26 جبل أبو غنيممستوطنة  وحدة استيطانية في 90بناء بلدية القدس تصادق على   .09
 27 واليهود الفرنسيون يشكلون ثالث أكبر تجمع %43ترتفع بنسبة  "إسرائيل"الهجرة إلى "اإلحصاء":   .21
 28 لها عن االتفاق مع إيران اً تطلب مضاعفة المساعدات العسكرية األمريكية تعويض "إسرائيل"  .20
 21 ترفض قرار تحكيم دولي بدفع ديونها إليران "إسرائيل"  .22
 21 الستخدامها في المواجهة القادمة شراء ناقالت جند مصفحةاإلسرائيلي يقرر الجيش   .23

 
  :األرض، الشعب

 11 "أوسلو"في الضفة منذ  فلسطينية ألف منشأة 30هدمت  "إسرائيلمعطيات: "  .24
 11 من المحال التجارية في سلوان شقق سكنية وعدداً  ثمانيهدم بناية تضم   .25
 12 أو اإلهمال الطبي االحتالل.. التخابر مع لالبتزازاألسرى يتعرضون "المجد األمني":   .26
 11 استشهاد فلسطيني جراء التعذيب في السجون السوريةل": "مجموعة العم  .27
 11 فلسطينيو الداخل يتجهون للصدام مع االحتالل"الجزيرة":   .28



 
 
 
 

 

           3ص                                     3583 العدد:    12/5/1125 الخميس التاريخ:

 13 تصعيدالتهدئة األوضاع في سجن جلبوع عقب تهديد األسرى ب إلىتسعى  "إسرائيل"  .29
 13 في سجون السلطة سياسّياً  الً معتق 80لجنة أهالي المعتقلين السياسيين: أكثر من   .31
 13 االحتالل يجرف عشرات الدونمات الزراعية المتاخمة لخط التحديد بمحافظة الوسطىغزة:   .30
 14 جامعتي تل أبيب وحيفا يحيون النكبة في 48فلسطينيو   .32
 14 "بيرزيت" توقع اتفاقية مع الحكومة السعودية لبناء مساكن للطالبات  .33
 15  شركة معلوماتية في قطاع غزة تطور تطبيقات للهواتف النقالة في لعالم  .34

 
  : ثقافة
 15 بعد أن منعت من حضور منابر عربية بسبب الحصار اغزة تحتفي بشاعرته  .35

 
  عربي، إسالمي:

 16 مليون دوالر 111.5السعودية توقع اتفاقيات مع "األونروا" بقيمة   .36
 16 فافي الفي "إسرائيل"جامعة الدول العربية تؤيد تجميد عضوية   .37
 17 مليار دوالر إليران 1.1محكمة سويسرية تأمر شركة إسرائيلية بدفع   .38

 
  دولي:
 17 إسرائيلية - فرنسا ُتحّضر تسوية فلسطينية  .39
 18 ق المفاوضات على أسس جديدةوزيرة خارجية االتحاد األوروبي تستكشف فرص إعادة إطال   .41
 11  بطء إعادة إعمار غزةويعرب عن قلقه من يدعو السلطة إلى ضبط النفقات  "النقد الدولي"  .40
 31 القناة العبرية السابعة: آالف الصواريخ ومئات القنابل الخارقة للحصون بطريقها للكيان  .42
 31 مليون دوالر لموازنة السلطة 77 االستئمان يحولصندوق : البنك الدولي  .43
 32 في الفيفا "إسرائيل"بالتر يضغط لسحب طلب تجميد عضوية   .44

 
  :تقارير
 31 جديد لحصار غزة إنسانية العالم تذوب مع كل يوماألورو متوسطي:   .45

 
  حوارات ومقاالت:

 35 نبيل السهلي... حكومة نتنياهو والخيارات الفلسطينية المتاحة  .46
 38 علي بدوان... الفلسطينيون في زمن الهجرات الجديدة  .47
 42 حلمي موسى... نووي.. لضمان تفوقها العسكري!إسرائيل تستغل االتفاق ال  .48
 43 جدعون بيغر ...القدس ليس عاصمة الشعب اليهودي  .49

 
 45 :كاريكاتير

*** 



 
 
 
 

 

           4ص                                     3583 العدد:    12/5/1125 الخميس التاريخ:

 
 برصاص االحتالل بزعم تنفيذه عملية دهس مقدسيمواجهات في جبل المكبر بعد استشهاد  .0

، بعد أن شرقي القدسعاما( من سكان حي جبل المكبر  21هد عمران عمر أبو دهيم )استش :القدس
أطلق شرطي إسرائيلي النار عليه مدعيا تعمده دهس شرطيتين إسرائيليتين في حي الطور في 

وفيما قالت الشرطة اإلسرائيلية، إن الحديث يدور عن عملية دهس فقد شكك فلسطينيون  المدينة.
 ن بالرواية اإلسرائيلية، مشيرين إلى أن ما جرى هو حادث سير.تواجدوا في المكا

سائق المركبة وصل من جهة "وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة اإلسرائيلية، في بيان إن 
مستشفى المطلع باتجاه الطور وقرب المفترق انحرف من مسلكه باتجاه طاقم أفراد من شرطة حرس 

ك، مصيبا اثنتين من المجندات في حرس الحدود بجروح وصفت الحقا بأنها الحدود الذي تواجدوا هنا
 ."للعالج في المستشفى أثرهابين طفيفة ومتوسطة وقد أحيلتا على 

قام مجند آخر في حرس الحدود، الذي الحظ ما يحصل، بإطالق الرصاص باتجاه المنفذ "وأضافت، 
 ."وبالتالي شله عن الحركة مع إقرار أمر وفاته الحقا

وقد أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المنطقة في وقت قام فيه الشبان الفلسطينيون بإلقاء الحجارة 
واشتبك فلسطينيون مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في جبل المكبر بعد أن  على القوات اإلسرائيلية.

 دهيم. أبوداهمت هذه القوات البلدة للوصول إلى منزل 
لثمين قوات االحتالل بالحجارة والزجاجات الفارغة إال أن القوات اإلسرائيلية ورشق عشرات الشبان الم

واغلق الشبان الغاضبون الشوارع بحاويات القمامة  أطلقت عليهم قنابل الصوت والمسيلة للدموع.
 واإلطارات المشتعلة لمنع قوات االحتالل من التقدم.

 كانت آمنة للنقل. إذايارات وباصات األوالد دهيم يعمل في القدس الغربية في فحص س أبووالسائق 
عمران رجل هادئ لديه عائلة وأوالد ونحن مذهولون  "إنأبناء عائلته لوكالة فرانس برس،  أحدوقال 

 ."ذلك لم يكن سوى حادث سير أننحن متأكدون "وأضاف،  ."مما حدث
كتوريا )المطلع( وحاول دهيم جاء من جهة مستشفى اوغستا في أبو "إنوقال شاهد عيان من الطور، 

الخلف  إلىالتوجه يسارا، عندما كان أفراد حرس الحدود يقفون بالزاوية، حاول االبتعاد عنهم والعودة 
وصلت القوات الخاصة والشرطة بقوات مكثفة  أنوما لبثت  "عليه النار واردوه قتيال أطلقوالكنهم 

 ."وأغلقت مداخل حي الطور
12/5/1125األيام، رام هللا،   
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 عباس: نحن مع عملية سالم ولكن على الجانب اإلسرائيلي تحمل مسؤولياته بوقف االستيطان .2
وفا: عقد الرئيس محمود عباس أمس سلسلة لقاءات مهمة في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا،  –رام هللا

هاية حيث استقبل وزير الخارجية النرويجي يورغ بونده وبحث معه التحضيرات لمؤتمر المانحين ن
هذا الشهر في بلجيكا. واستقبل رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جوزيف بالتر، وأكد له أن 
القرار الفلسطيني واضح بفصل كل أشكال السياسة عن الرياضة، وااللتزام بمبادئ التنافس الرياضي 

 الشريف، وبالقواعد الرياضية التي يضعها الفيفا. 
ل عباس وفدا رياضيا عربيا ضم نائب رئيس االتحاد األردني لكرة القدم وفي اإلطار ذاته، استقب

 ورئيس االتحاد األردني للمبارزة، ورئيس االتحاد الكردستاني لكرة القدم.
 واستقبل عباس، مفوضة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي فريدريكا موغريني. 

ي تصريح صحفي مشترك مع موغريني، وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات، ف
عقب لقائها الرئيس عباس، "كانت هناك محادثات معمقة بين الرئيس ومفوضة العالقات الخارجية، 
تناولت آخر مستجدات العملية السلمية". وأضاف: "نثمن اإلجراءات التي اتخذها االتحاد األوروبي، 

 خاصة إدانة االستيطان، ورفض التعامل مع منتجاته".
أشار عريقات إلى أن عباس أكد خالل اللقاء أننا "مع عملية السالم، ولكن على الجانب اإلسرائيلي و 

تحمل مسؤولياته بوقف االستيطان، واإلفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وقبول مبدأ 
 ، إذا كنا نريد إطالق عملية سالم ذات مغزى".2691حل الدولتين على حدود 

نحن نبذل كل جهد ممكن إلنقاذ السالم، فهناك تعاون كبير مع اللجنة العربية المكلفة ببحث وقال: "
مشروع قرار جديد في مجلس األمن الدولي، وكذلك جهودنا في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها، 
ة فكل ما نبذله من جهد اآلن للحفاظ على خيار حل الدولتين أمام حكومة إسرائيلية اختارت لغ

 المستوطنات واإلمالءات واالعتقاالت واالغتياالت".
ولفت عريقات إلى أن حكومة نتنياهو أعلنت قبل عدة أيام عن عدة عطاءات استيطانية في القدس 
الشرقية، فيما يتحدث نتنياهو عن القدس كعاصمة وحيدة للشعب اليهودي، وهذا إنكار لحقوق 

وبالتالي إنكار لكل ما قامت عليه العملية السلمية. وأعرب الديانات السماوية اإلسالمية والمسيحية، 
عن أمله باستمرار االتحاد األوروبي في بذل كل جهد ممكن إللزام الحكومة اإلسرائيلية بتنفيذ 

 التزاماتها، خاصة وقف النشاطات االستيطانية.
طينية، من حيث بناء وخالل استقباله بالتر، ثمن عباس الدعم الذي يقدمه الفيفا لكرة القدم الفلس

المنشآت الرياضية، ودعم االتحاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن "الرياضة الفلسطينية تعاني جراء 
 االحتالل وممارساته التعسفية، الذي يحاول الحد من تطور الكرة الفلسطينية".
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ئ التنافس وأكد أن القرار الفلسطيني واضح بفصل كل أشكال السياسة عن الرياضة، وااللتزام بمباد
 الرياضي الشريف، وبالقواعد الرياضية التي يضعها الفيفا.

 12/5/1125الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 االتحاد الفلسطيني لكرة القدم يرفض سحب طلبه بتعليق عضوية "إسرائيل" باالتحاد الدولي "الفيفا" .3

علق بتجميد عضوية اسرائيل أ ف ب: رفض االتحاد الفلسطيني لكرة القدم سحب طلبه المت -رام هللا 
في االتحاد الدولي للعبة وفق ما اعلن رئيس االتحاد جبريل رجوب في مؤتمر صحافي مشترك مع 

 رئيس فيفا جوزيف بالتر.
نتمسك بهذا االقتراح على اجندة كونغرس الفيفا »وقال الرجوب األربعاء في البيرة بالقرب من رام هللا 

 «.األعضاء 118قبل االتحادات الـ  لتكون األمور صريحة ومفتوحة من
 «.لن يكون هناك اي تسوية في ما يتعلق بحرية حركة رياضيينا ومسؤولينا»وأضاف 

ساعة التقى خاللها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  12وجاء حديث الرجوب بعد زيارة لبالتر لمدة 
 نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واثقون من ان معظم اعضاء فيفا يوافقوننا الرأي حول هذا الوضع وسيدعمون نحن »وتابع الرجوب: 
مقترحنا... ألن العنصرية احدى أعظم األخطار التي تواجهها كرة القدم في الوقت الراهن. لقد صبرنا 

 «.كثيرًا. لكن كل الجهود التي بذلت لم تعط اي ثمار. حان الوقت اآلن للجمعية العمومية كي تقرر
سرائيل، لكنه اعتبر ان الظروف غير ورحب ا لرجوب باقتراح بالتر إلقامة مباراة سالم بين فلسطين وا 

 «.يجب ان نعبد الطريق لها، ونهيئ البيئة المناسبة»مناسبة اآلن: 
ودعا االتحاد الفلسطيني الى تعليق عضوية االتحاد اإلسرائيلي في الجمعية العمومية للفيفا المقررة 

الحالي احتجاجًا على العراقيل التي تفرضها اسرائيل على الرياضة الفلسطينية،  ايار)مايو( 16في 
 وقد وضع طلبه على اجندة االجتماع.

 12/5/1125الحياة، لندن، 
 
 2002بدل الديون المتراكمة على قطاع الكهرباء منذ  شيكلمليار  8.5"إسرائيل" تقتطع  .4

الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم، أن إجمالي كشف نائب رئيس سلطة  :محمد عبد هللا -رام هللا 
 .1111مليار شيكل، منذ عام  8.5االقتطاعات التي نفذتها إسرائيل على ديون الكهرباء، بلغت 

وأضاف ملحم في كلمة له على هامش ورشة عمل عقدها معهد أبحاث السياسات االقتصادية، حول 
 ضفة الغربية وقطاع غزة.معضلة صافي اإلقراض، إن المبلغ المقتطع موزع بين ال
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من فاتورة الكهرباء الشهرية لقطاع غزة تقتطع من قبل إسرائيل، بينما تقوم شركة  %211وتابع، "
ومضى قائاًل، "بالنسبة للمواطنين الذين ال يدفعون فواتير  كهرباء الشمال بدفع كامل فواتيرها".

ل البلدة القديمة في نابلس والخليل، الكهرباء، فإن الحديث يدور عن تجمعات، وليس فقط أفراد، مث
 إضافة إلى بعض المصانع والمؤسسات الواقعة في المناطق المسماة ج".

 12/5/1125القدس، القدس، 
 
 الحمد هللا: استمرار "إسرائيل" في االستيطان مؤشر على عدم جديتها في السالم .5

ر إسرائيل بسياسة االستيطان ومصادرة رام هللا: أكد رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد هللا ان استمرا
األراضي، والهدم خاصة في القدس الشرقية والمناطق "ج"، واالنتهاكات اليومية، باإلضافة الى 
التصريحات العنصرية ألعضاء الحكومة اإلسرائيلية، هي مؤشرات تدل على عدم جدية إسرائيل في 

 ين.العملية السلمية او أي حل سياسي يدعم جهود حل الدولت
جاء ذلك خالل استقباله في مكتبه برام هللا، أمس مفوضة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي 

 فريدريكا موغريني، والوفد المرافق لها، بحضور ممثل االتحاد األوروبي لدى فلسطين جون راتر.
الواليات المتحدة  وقال الحمد هللا: "نعتمد ونعول في الوقت الراهن على االتحاد األوروبي الى جانب

والدول العظمى، للدفع بعملية السالم الى االمام، ومن اجل استصدار قرار يحدد سقفا زمنيا إلنهاء 
قامة الدولة الفلسطينية على حدود عام   وعاصمتها القدس الشرقية". 2691االحتالل وا 

 12/5/1125األيام، رام هللا، 
 

 لقدس"المجلس التشريعي الفلسطيني يحذر من "ضياع ا .6
غزة: حذر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة، أحمد بحر، من ضياع مدينة القدس في ظل 
االنقسام الفلسطيني وحالة "الغفلة" واالنشغال العربي واإلسالمي عنها والتواطؤ الدولي ضّدها، داعيًا 

تالل في المدينة المحتلة السلطة الفلسطينية إلى تقديم ملف متكامل حول الجرائم التي يرتكبها االح
 ضد المقدسات اإلسالمية والمسيحية إلى محكمة الجنايات الدولية.

(، أن اإلجراءات 5|11وأكد بحر في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم األربعاء )
نة اإلسرائيلية التي اتخذتها حكومة االحتالل أمس الثالثاء من شأنها أن تعّجل من حسم تهويد المدي

المقدسة خالل السنوات القادمة ما يضع الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية أمام تحديات 
 كبرى، وفق تأكيده.

 11/5/1125قدس برس، 
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 رام هللا: سياسيون يدعون إلى موقف عربي ودولي يضع موعدًا وآلية إلنهاء االحتالل .7

وضع آلية تضمن إنهاء االحتالل وفق سقف رام هللا: أكد سياسيون ضرورة وجود إجماع دولي على 
 زمني محدد، داعين في الوقت ذاته إلى إفشال محاوالت تكريس انفصال قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر سياسي في مدينة رام هللا، أمس، نظمه تحالف السالم الفلسطيني، لمناقشة 
 قليمية والمحلية.الوضع الفلسطيني وآفاقه المستقبلية على ضوء المتغيرات الدولية واإل

وشارك في المؤتمر، الذي أدارته اإلعالمية نور عودة، كل من: ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ود. حنان عشراوي، عضو تنفيذية المنظمة، والنائب قيس عبد 

المختص بالشأن اإلسرائيلي نظير  الكريم، نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية، والمحلل السياسي
 مجلي.

 12/5/1125األيام، رام هللا، 
 
 كتلة فتح البرلمانية تدعو حماس إلزالة كافة العقبات أمام عمل حكومة التوافق الوطني .8

رام هللا: عقدت كتلة فتح البرلمانية اجتماعا أمس االربعاء في مقر الكتلة في مدينة رام هللا، برئاسة 
الذي قدم عرضا آلخر المستجدات على الصعيد الفلسطيني بما يتعلق بالوضع عزام االحمد، و 

السياسي والوطني اضافة لألوضاع التنظيمية لحركة فتح. ودعت الكتلة في بيانها حركة حماس الى 
ازالة كافة العقبات التي تضعها في وجه ممارسة حكومة الوفاق الوطني لمهماتها وصالحياتها في 

مال تنفيذ ما تم التوافق عليه ليستعيد المجلس التشريعي دوره التشريعي والرقابي في قطاع غزة. واستك
 ضوء ما كفله القانون وما تم التوافق عليه.

واكدت الكتلة على وقوفها خلف القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في المعركة 
الصعد بما في ذلك التوجه الى اصدار قرار السياسية التي يخوضها والقيادة الفلسطينية على مختلف 

ملزم من مجلس االمن إلنهاء االحتالل، ومتابعة طرح قضايا االستيطان والجرائم االسرائيلية في 
 محكة الجنايات الدولية.

 12/5/1125الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 : ال عنوان للقدس سوى المقاومةمرزوقموسى أبو  .9

أبــو مــرزوق، عضــو المكتــب السياســي لحركــة "حمــاس"، أن حكومــة  موســى طربــوش: أّكــدمحمــد أبــو 
بنيـامين نتنيــاهو هـي "تجمــع للمتطـرفين، وهــي حكومـة اســتيطان بالدرجـة األولــى"، معتقـدًا بــأّن التوســع 
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ـــر المحـــاور التـــي ســـتعمل عليهـــا حكومـــة  ـــة الســـيطرة علـــى األقصـــى هـــي أكب فـــي االســـتيطان ومحاول
 االحتالل في القدس.

، موقـع مدينـة القـدسق، وهو عضو مجلس إدارة مؤسسة القدس الدولية، في حوار مـع وقال أبو مرزو 
إنــه "بإمكاننــا أن نستشــرف هــذا التوجــه مــن خــالل المقــدمات التــي عمــل عليهــا االحــتالل أثنــاء تشــكيل 
هـذه الحكومــة، حيـث إنهــم نقلــوا بعـض رجــاالت األمـن الفلســطيني إلــى أحيـاء معينــة فـي القــدس، وهــي 

يها أعمال المقاومة ظنًا منهم بأن هؤالء سـيعملون علـى إنجـاح وضـبط مـا يسـمى بـاألمن التي كثرت ف
 وفي ما يلي الحوار:. عندهم"

 
 ما هو انعكاس تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة على القدس؟

حكومة نتنياهو هو تجمع للمتطرفين، وهي حكومة اسـتيطان بالدرجـة األولـى، وأعتقـد بـأّن التوسـع فـي 
ومحاولـة السـيطرة علـى األقصـى هـي أكبـر المحـاور التـي سـتعمل عليهـا حكومـة االحـتالل االستيطان 

في القدس، وبإمكاننـا أن نستشـرف هـذا التوجـه مـن خـالل المقـدمات التـي عمـل عليهـا االحـتالل أثنـاء 
تشكيل هذه الحكومة، حيث أنهم نقلوا بعض رجاالت األمـن الفلسـطيني إلـى أحيـاء معينـة فـي القـدس، 

تـي كثـرت فيهـا أعمـال المقاومـة ظنـًا مـنهم بـأن هـؤالء سـيعملون علـى إنجـاح وضـبط مـا يســمى وهـي ال
باألمن عندهم، ألنهم أكثر نجاًحا كما أثبتوا في بقية مدن الضفة الغربية، لكنهم لم يحسـبوا أن القـدس 

 تختلف وأنه قد يتحول هؤالء الجنود أنفسهم إلى مقاومين.
 

مارســها ســلطات االحــتالل علــى المقدســيين مــا هــو أفــق الحــراك فــي ظــل القبضــة الحديديــة التــي ت
 الشعبي في القدس؟

إن االحتالل اإلسرائيلي ليس له ركائز قيميـة وال إنسـانية وال قانونيـة، وهـو زائـل ال محالـة مهمـا امتلـك 
من مقّومات القوة والتمكين السياسي، أما المقدسيون فهم أصحاب األرض وهم حراس األقصـى، ومـن 

فــإن أفــاق الحــراك الشــعبي تتســع بشــكل تصــاعدي حفاظــًا عــن القــدس ودفاعــًا عــن هويتهــا وعــن هنــا 
مقدســاتها، والمقدســيون اليــوم إن كــانوا ال يســتطيعون أن يطــردوا االحــتالل عــن أرضــهم، لكــنهم ركيــزة 
مهمة للحفاظ على هذه المقدسات وبدون هذه الركيزة وبدون هذه المقاومـة سـيكون الوضـع فـي منتهـى 

 سوء، ولذلك فإن جهود المقدسيين لن تبوء بالفشل وسيتحقق النصر إن شاء هللا عاجاًل أم آجاًل.ال
 

 ما هي مسؤولية الفصائل الفلسطينية لدعم هذا الحراك المقدسي؟
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على الفصائل الفلسطينية أن تتوحد برؤياهـا السياسـية ورسـالتها العمليـة وفـي منهجهـا فـي التعامـل مـع 
تنبذ أواًل التسوية السياسية من مخيلتها كـي تكـرس بشـكل فعلـي أن تكـون المقاومـة هذا االحتالل، وأن 

عنواًنا حقيقًيا لكّل فصائل الشعب الفلسطيني، وال ريب أن القدس في أّية تسـوية توضـع علـى الطاولـة 
هي الخاسر األكبر، فالقدس ليس لها من عنوان غير عنوان المقاومة، وعلى الفصائل الفلسـطينية أن 

 حمل هذه الرسالة دائمًا.ت
 

 كيف تؤثر حالة االنقسام الفلسطيني على قضية القدس؟ وهل من أفق لتطبيق المصالحة عمليًا؟
المصالحة الفلسطينية عنواٌن مهٌم وهدف أساسّي، وال يمكن على اإلطالق ألّي فلسطيني ذي عقل أن 

هـو تحـت االحـتالل حـرّي بـه أن يفضل االنقسام على وحدة الشعب الفلسـطيني، فالشـعب الفلسـطيني و 
ال يصــدر منــه أي بــوادر تشــجع علــى االنقســام السياســي أو أي نــوع مــن أنــواع االنقســام، بــل أن وحــدة 
الشعب الفلسطيني هـي شـرط أساسـي لتحريـر بلـده، وهـي العنـوان األساسـي الـذي نواجـه بـه االحـتالل، 

ذا أخطأنــا فــي هــذه الوحــدة ونبــذنا المصــالحة أعتقــد بأنــه معنــ ى ذلــك أن الكاســب األكبــر هــو العــدو وا 
 الصهيوني.

 
تتصــاعد وتيــرة اقتحامــات األقصــى واالعتــداءات علــى المصــلين والمــرابطين والمرابطــات، هــل تملــك 
ــى األقصــى؟ ومــا هــو  الفصــائل الفلســطينية أوراق قــوة توقــف مــن خاللهــا اعتــداءات االحــتالل عل

سالمًيا.  المطلوب عربًيا وا 
طينية هــي جــزء مــن الحــراك الشــعبي فــي القــدس، وال ينبغــي أن يكــون عنــوان أعتقــد أن الفصــائل الفلســ

التصــدي فــي األقصــى هــو العنــوان الفصــائلي، بــل ينبغــي أن يكــون عنــوان التصــدي فــي األقصــى هــو 
ك مـن دون رايـات اعنوان عام للشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن على الفصائل أن تندمج في هـذا الحـر 

وحــدة الحــال فــي الســاحة السياســية الفلســطينية ووحــدة المقاومــة فـــي  خاصــة، مــن أجــل الحفــاظ علــى
 المسجد األقصى.

أما العالم العربي واإلسالمي وكل أحرار العالم فـإن علـيهم أن يـدعموا الشـعب الفلسـطيني وأن يتحملـوا 
، مسؤولياتهم. فالقدس ليست مسؤولية أهلها في القدس بحد ذاتها وال مسـؤولية الشـعب الفلسـطيني فقـط

بل هي مسؤولية األمة جمعاء فهذه القدس هي قبلة المسلمين، وهي مسرى نبيهم، وهي آية من كتاب 
هللا ال يمكن أن تنسى أو أن تمحى. ولـذلك فالمسـلمون مطـالبون أن يحـافظوا علـى هويـة هـذه المدينـة 

 وأن يدافعوا بكل ما لهم من قوة.
 21/5/1125، مؤسسة القدس الدولية
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 حماية وتدريب مسلحين من سيناء في غزة عنشائعات حماس تنفي حركة  .01

نفى مصدر مسؤول في حركة حماس بشكل قاطع مـا ورد فـي تقريـر صـحفي نشـرته صـحيفة : الدوحة
عن لقـاء بـين رئـيس المكتـب السياسـي للحركـة خالـد  11/5"الوطن" المصرية في عددها يوم األربعاء 

لشــيي يوســف القرضــاوي بحضــور عنصــر أمنــي لــم مشــعل بــرئيس االتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين ا
تذكر هويته، بحث حسب زعم الصحيفة مـا ادعـت أنـه خطـة احتضـان "حمـاس" لعناصـر مسـلحة مـن 

 مليار دوالر. 1سيناء في غزة لقاء مبلغ مالي قيمته 
ووصــف المصــدر المســؤول فــي حمــاس تلــك األنبــاء والمعطيــات بأنهــا "معلومــات كاذبــة، ومــن محــض 

عرب المصدر المسؤول في "حماس" والذي تحدث لـ "قدس برس" وطلـب االحتفـاظ باسـمه، وأ  الخيال".
 عن أسفه الستمرار الحملة التي وصفها بـ"الظالمة وغيـر البريئـة" ضـد "حمـاس" والمقاومـة الفلسـطينية.
وأكد "أن الحديث عن لقاء بين مشعل والقرضاوي عقب صـدور أحكـام القضـاء المصـري بحـق مرسـي 

حضــور عنصــر مــن اســتخبارات أجنبيــة يبعــث علــى الســخرية واألســف، لــيس لطبيعــة اللقــاء، ورفاقــه وب
نمـا لمـا تضـمنته مـن قصـص خياليـة عــن دور  فالعالقـات بـين مشـعل والقرضـاوي قائمـة ولـم تنقطــع، وا 
صــرار علــى إقحامهــا زوًرا وبهتاًنــا مــن دون أن تكــون  مرتقــب لحمــاس فــي الشــأن المصــري الــداخلي، وا 

ذلك، بل إن العناصر الذين تم الحكم عليهم في القضية األخيرة، هـم إمـا شـهداء نتيجـة  لها أي يد في
عــدوان االحــتالل أو أســرى فـــي ســجون االحــتالل منـــذ مــا قبــل الثــورة المصـــرية وريــاح الربيــع العربـــي 

 أصال".
ال  وعّد المصدر، أن نقل الرواية عن مصادر غير معلنة بمعلومات من هذا الحجـم، تعنـي عمليـا أنـه

 أساس لها من الصحة في شيء، وأنها عبارة عن اتهامات مصطنعة.
وأضاف المصدر: "لقد شددت مصر من إجراءاتها األمنية على حـدودها مـع قطـاع غـزة، وأغلقـت كـل 
المنافــذ فــوق األرض وتحتهــا، علــى نحــوك معــروف ومكشــوف للعــالم أجمــع، ولــم تشــفع كــل االســتغاثات 

 نسانية المستعصية، فكيف بنقل السالح والمسلحين وتدريبهم!"".لفتح معبر رفح حتى للحاالت اإل
وأضاف المصدر: "حماس لم ولـن تكـون جـزًءا مـن أي خالفـات عربيـة ـ عربيـة، ولـم ولـن تكـون جـزًءا 
من الخالف المصري ـ المصري، ولن تنجّر إلى أي مهاترات جانبية تشـغلها عـن مشـروعها األساسـي 

فاع عــــن قبلــــة المســـلمين األولــــى. أمــــا عــــن عالقــــة حمــــاس بالشــــيي الموجـــه إلــــى تحريــــر األرض والــــد
القرضاوي فهي عالقة احترام وتقدير لعالمة كبير ولرجل أفنـى عمـره فـي دعـم الشـعب الفلسـطيني فـي 

 مواجهة االحتالل".
 11/5/1125قدس برس، 
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 بإعدام الشاب أبو دهيم في القدس  اإلسرائيليحركة حماس تتهم االحتالل  .00

بإعــدام الشــاب عمــران أبــو دهــيم فــي "اتهمــت حركــة حمــاس فــي بيــان لهــا إســرائيل : ف بأ  -القــدس 
تعتبـــر ذلـــك مثـــااًل للعـــدامات الميدانيـــة التـــي ". وقالـــت فـــي بيـــان إنهـــا "مدينـــة القـــدس صـــباح األربعـــاء

 إلـىالمؤسسـات الدوليـة "ودعـت الحركـة  ."يمارسها االحتالل اإلسـرائيلي ضـد أبنـاء الشـعب الفلسـطيني
مثـل هـذه الجـرائم لـن تفلـح فـي كسـر إرادة شـعبنا "، قائلة إن "مسؤولياتها تجاه الجرائم اإلسرائيلية تحمل

 ."أو دفعه للتخلي عن دورة في الدفاع عن نفسه والتنازل عن حقوقه
 12/5/1125، الحياة، لندن

 

 : هناك تيار رافض للمصالحة في حماس أمين مقبول .02
حمــل أمــين مقبــول أمــين ســر المجلــس الثــوري لحركــة : ام شــرفبســ ،عــالء المشــهراوي: غــزة -رام هللا

فـــتح، حركـــة حمـــاس مســـؤولية عرقلـــة ملـــف المصـــالحة، وأن نواياهـــا الزالـــت غيـــر صـــادقة فـــي إنهـــاء 
 االنقسام. وقال إن هناك تيارًا رافضًا للمصالحة في حماس يعيق استئناف المصالحة.

وناطقيهـا اإلعالميـين مـن أهميـة لقـاء مسـؤول وقال مقبول في تصريح إن تقليل قيادة حمـاس فـي غـزة 
ملف المصالحة في فتح عزام األحمد، بمسؤول حماس موسى أبو مرزوق في بيروت، هو تأكيد على 

كـان معـدا لـه  واألحمـدأن هناك تناقضًا في مواقف الحركة تجاه المصالحة، علمًا أن لقاء أبو مرزوق 
وأضاف، أن التيار االنفصالي فـي حمـاس، يسـتغل  مسبقًا وليس كما ادعت حماس بأنه لقاء هامشي.

وأوضـــــح مقبـــــول، أن حكومـــــة الوفـــــاق تســـــعى جاهـــــدة للقيـــــام  كـــــل لحظـــــة إلفســـــاد جهـــــود المصـــــالحة.
بمســؤولياتها ومهامهــا فــي غــزة، لكنهــا تواجــه بعقبــات مــن حمــاس، كــان آخرهــا فــرض اإلقامــة الجبريــة 

 مهم.على الوزراء في الفندق وعدم السماح لهم بالقيام بمها
  12/5/1125، ظبيأبو االتحاد، 

 
 على تمويل حكمها في القطاع على حساب وحدة شعبنا تصرمحمود الزق: حماس  .03

أكد عضو هيئة العمل الوطني في غزة محمود الزق أن حماس تصر على نهج تمويل حكمها  :غزة
نهاءفي قطاع غزة، على حساب وحدة شعبنا  : أمسة موطني وقال الزق في حديث إلذاع االنقسام. وا 

 "حماس تصر على السير في نهج خطير، يبعدنا أكثر فأكثر عن إنهاء االنقسام".
وأكد الزق أن قطاع غزة في حالته الراهنة، وفي ظل معاناة المواطنين من ظروف صعبة ال تحتمل 
أية أعباء إضافية، كرفع األسعار وفرض ضرائب كما تفعل حماس، والتي قامت برفع سعر الكهرباء 
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على شريحتين، األولى تلك المنازل التي تحتوي على متجر علمًا أن هذه الشريحة  %11نسبة 
كيلو، الفتًا إلى أن النسبة التي  111، والثانية على الفقراء التي ال يتجاوز استهالكها واسعة جداً 

 رفعتها حماس تلفت االنتباه وتثير التساؤالت.
رفع سعر  جديد على الكهرباء، وأنا أؤكد أنه تمّ  وأضاف الزق: "حماس تدعي أنه لم يطرأ أي

الكهرباء في قطاع غزة فعليًا على شرائح من المستهلكين، مما يضيف عبئًا على مواطني قطاع 
 غزة"، داعيًا القوى السياسية والمجتمعية إلى إدراك خطورة هذا األمر.

 12/5/1125، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 أنا أؤيد رؤية دولتين لشعبين :يرينيموجفيديريكا  لـ نتنياهو .04

بحـــل  األربعـــاءبنيـــامين نتنيـــاهو التزامـــه يـــوم  اإلســـرائيليجـــدد رئـــيس الـــوزراء : أحمـــد حســـن -القـــدس 
الفلســطيني بعــد تراجعــه عــن هــذا االلتــزام أثنــاء حملــة انتخابيــة شرســة فــي  اإلســرائيليالــدولتين للصــراع 

فيـديريكا مـوجيريني  األوروبيالسياسة الخارجية لالتحاد وقال نتنياهو لدى لقائه بمسؤولة  .آذارمارس 
مــن تــولي حكومتــه الجديــدة مهامهــا "نريــد ســالما ينهــي  أســبوعفــي أول زيــارة تقــوم بهــا للمنطقــة وبعــد 

هــذا حــل علــى  أنالصــراع نهائيــا وعلــى نحــو حاســم ... إننــي ال أؤيــد حــل دولــة واحــدة وأنــا ال أعتقــد 
القــــديم بــــأن أي دولــــة  إســــرائيلوجــــدد نتنيــــاهو مطلــــب  ين لشــــعبين.".. أنــــا أؤيــــد رؤيــــة دولتــــ اإلطــــالق

تكـــون منزوعـــة  أنيجـــب  2691فــي حـــرب عـــام  إســـرائيلاســـتولت عليهـــا  أراضفلســطينية تقـــام علـــى 
 يبحث مع موجيريني "كيف يمكن دفع تلك الرؤية قدما." أنالسالح وقال انه يأمل 

 11/5/1125، وكالة رويترز لألنباء
 
 من استخدام حافالت اليهود في الضفة فلسطينيينطة منع النتنياهو يجمد خ .05

تراجع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس عن تطبيق خطة تجريبية : كفاح زبون - رام هللا
للفصل بين الركاب اإلسرائيليين والفلسـطينيين )عمـال( داخـل الحـافالت التـي تسـير فـي شـوارع الضـفة 

ات على بـدء تطبيـق الخطـة التـي حظيـت بأوسـع انتقـادات واتهامـات للحكومـة الغربية، وذلك بعد ساع
 اإلسرائيلية بالعنصرية وبأنها نظام أبرتايد.

وعلـــق نتنيـــاهو اإلجـــراءات التـــي فرضـــها وزيـــر دفاعـــه قبـــل ســـاعات مـــن لقائـــه فـــي القـــدس أمـــس، مـــع 
معلومــات عـــن نيـــة دول مســؤولة السياســـة الخارجيـــة فــي االتحـــاد األوروبـــي فيــدريكا مـــوغيريني، وبعـــد 

 أوروبية والواليات المتحدة انتقاد اإلجراءات بشدة، بل ومناقشتها مع الحكومة اإلسرائيلية.
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وتقضــي خطــة "نقطــة العبــور" بمنــع فلســطيني الضــفة الغربيــة الــذين يتوجهــون يوميــا إلــى العمــل فــي 
رار وزارة الــــدفاع إســـرائيل، مـــن ركـــوب الحـــافالت مـــع اإلســـرائيليين ومســـتوطني الضـــفة. وجـــاء فـــي قـــ

اإلســرائيلية "بموجــب إجــراء يــدخل قيــد التجربــة لثالثــة أشــهر، ســيترتب علــى الفلســطينيين العــاملين فــي 
إسرائيل اعتبارا من األربعاء العودة إلى منازلهم عبر نقاط العبور ذاتهـا )التـي يـدخلون منهـا( مـن دون 

 المستوطنون( في الضفة الغربية".استخدام الحافالت التي يستخدمها المقيمون اإلسرائيليون )
ويعني تطبيق الخطة أن على العمال الفلسـطينيين الـذين يتعرضـون لمعانـاة كبيـرة قبـل الحصـول علـى 
التصاريح الالزمة لدخول إسرائيل، ومعاناة أخـرى أثنـاء عبـورهم نقـاط الحـواجز صـباحا، إضـاعة مزيـد 

العودة إلى الحواجز ذاتها، ومن ثم البحـث من الوقت والجهد في االلتفاف حول طرق طويلة من أجل 
 عن وسيلة أخرى لنقلهم في الضفة الغربية.

واعتمدت الخطة المثيرة للجدل، بعد طلب سابق من قادة المستوطنين بمنـع الفلسـطينيين مـن اسـتخدام 
حــافالتهم تحــت ذرائــع "أمنيــة"، لكــن الضــغوط الكبيـــرة علــى نتنيــاهو والتخــوف الكبيــر فــي مكتبــه مـــن 

ضرار بعالقات إسرائيل مـع العـالم كانـت سـببا رئيسـا وراء وقـف الخطـة علـى مـا أفـادت بـه مصـادر اإل
 سياسية.

 12/5/1125، الشرق األوسط، لندن
 
 والعرب بإخالء قرية أم الحيران اليهودشاكيد: ال تمييز بين  .06

اليهود والعرب فـي  اعتبر وزيرة القضاء اإلسرائيلية أييلت شاكيد، أنه ال يوجد تمييز بين: بالل ضاهر
قـــرار الحكومـــة بـــإخالء قريـــة أم الحيـــران فـــي النقـــب، علمـــا أن إســـرائيل تريـــد إقامـــة بلـــدة يهوديـــة علـــى 

وقالت شاكيد في الكنيست يوم األربعاء، إنه "عالجت حالة تم فيها إخالء يهود مـن بيـوتهم،  أنقاضها.
د تــم إخالؤهــم بــالقوة وعلــى بعــد أن وضــعتهم الدولــة هنــاك ومعظمهــم لــم يحصــلوا علــى تعــويض. وقــ

 بيوتهم يبنون أبراجا ألناس آخرين. وال أقول إن هذا جيد أم ال، وأال يقولوا إنه يوجد تمييز".
وجاءت أقوال شاكيد خالل مناقشة اقتـراح علـى جـدول أعمـال الكنيسـت وتقـرر خاللـه نقـل موضـوع أم 

 ل صوت واحد.صوتا مقاب 12الحيران إلى لجنة الداخلية في الكنيست بأغلبية 
 11/5/1125، 48عرب 
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الفصل في الحافالت خاطئ ويؤدي إلى أضرار خطيرة على  قرارريفلين وهرتزوج وساعر:  .07
  "إسرائيل"

: "الفصــل العنصــري علــى وســائل النقــل جو ز قــال زعــيم المعارضــة اســحق هرتــ :كفــاح زبــون - رام هللا
بيــة(، هــو إذالل ال طائــل منــه ووصــمة علــى العامــة فــي يهــودا والســامرة )االســم التــوراتي للضــفة الغر 

 جبين البالد ومواطنيها، ويصب الزيت على نيران كراهية إسرائيل في العالم".
وكتبت رئـيس حـزب ميـرتس زهافـا غـالؤون: "السـبب الوحيـد للفصـل بـين حـافالت اليهـود والفلسـطينيين 

في السنوات األخيرة، من أجل هو العنصرية الخالصة، انتصار لحملة عنف يديرها مستوِطنو السامرة 
أال )يتلّوثـــوا( فـــي الســـفر مـــع العـــرب.. أقتـــرح علـــى يعلـــون أن يالغـــي مـــن اآلن وبمبادرتـــه هـــذا اإلجـــراء 
المقّزز. إْن لم يفعل ذلك، فنحن نشن ضده حربا شـاملة، لـيس فقـط مـن أجـل المسـافرين الفلسـطينيين، 

 ولكن من أجلنا جميًعا".
دعون جــيســار فــي إســرائيل، بــل فاجــأ الــوزير الليكــودي الســابق والبــارز ولــم تتوقــف االنتقــادات علــى ال

ســـاعر، الحلبـــة السياســـية فـــي إســـرائيل بدعوتـــه إلـــى إلغـــاء القـــرار ســـريعا، قـــائال إن "قـــرار الفصـــل فـــي 
الحافالت خاطئ ويؤدي إلـى أضـرار خطيـرة علـى االسـتيطان فـي الضـفة الغربيـة وصـورة إسـرائيل فـي 

 ريًعا من أجل تقليص األضرار الجسيمة على إسرائيل واالستيطان".ينبغي وقفه س العالم.
كما كتب داني ديان، الرئيس السابق لمجلس المستوطنين في الضفة: "أدعو وزير الدفاع للرجوع عـن 

ال يامكــن مقارنــة أي )نجــاح( لهــذا اإلجــراء التجريبــي باألضــرار التــي سيتســّبب بهــا إبقــاء  قــراره حــااًل.
 يير".القرار دون تغ

وحتــى الــرئيس اإلســرائيلي رؤوبــين ريفلــين أعلــن عــن رفــض الخطــة ثــم رحــب بتعليقهــا، مشــيرا إلــى أنــه 
 تحدث مع وزير الدفاع حول هذا الموضوع.

وقال ريفلين إنه كرجل محب إلسرائيل ال يسـعه سـوى أن "يشـعر باألسـف إزاء األصـوات التـي أطلقـت 
مـن غيــر الالئـق ذكرهــا". وأضـاف أن "هــذه األصــوات  وتنـادي بالفصــل بـين اليهــود والعـرب العتبــارات

 تتناقض والمبادئ األساسية لدولة إسرائيل وال تتماشى مع قيم الدولة اليهودية والديمقراطية".

 12/5/1125، الشرق األوسط، لندن
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أرينز: ال يوجد استقرار سياسي في "إسرائيل" بسبب السياسيين الذين يفضلون مصالحهم  .08
 الشخصية

وديــع عــواودة: يشــكو وزيــر األمــن األســبق فــي إســرائيل بروفســور موشــيه أرنــس مــن عــدم  -ناصــرة ال
السياســـي فيهـــا وظهـــور جيـــل مـــن السياســـيين الـــذين يفضـــلون مصـــلحتهم الشخصـــية وســـط  االســـتقرار

 مفاضلة مع جيل المؤسسين.
س" إلـى الفـارق يشـير أرنـس فـي مقـال نشـرته صـحيفة "هـآرت "أين هم وأين مناحيم بـيغن"وتحت عنوان 

نائبا( بفارق عضوين عن المعارضة، وبـين حكومـة الليكـود  92بين حكومة بنيامين نتنياهو الضيقة )
 نائبا فقط. 92، وهي األخرى اعتمدت على 2611األولى برئاسة بيغن عام 

ة كـي لحزب الليكود في فترة بيغن لم يفكر باستغالل الغالبية الضئيل 23ويؤكد ان أحدا من النواب الـ 
يطالــب بمنصــب وزاري. ويقــول إن كــل واحــد مــنهم كــان يــدرك أن تركيــب الحكومــة يعــود إلــى الـــرأي 

لخدمة الدولة بـدون نيـل مناصـب فـي الحكومـة والكنيسـت.  استعدادالمطلق لبيغن، وكانوا جميعا على 
ـــام بـــدون  38مـــرت "ويتســـاءل مســـتنكرا:  ـــك األي ـــى، فهـــل مضـــت تل ـــى حكومـــة الليكـــود األول عامـــا عل

جعة!.. هل أصبحت األنانية والطموح الشخصـي رمـزا فارقـا للسياسـة اإلسـرائيلية، بحيـث يطالـب كـل ر 
واحد بمنصب وزاري لنفسه من خالل التهديد بإسـقاط الحكومـة!.. وهـل تحـول شـعار بـيغن، أننـا جئنـا 

 !"كلمات وطنية بدون معنى استعارةلخدمة األمة، على مدى السنوات إلى 
 12/5/1125، القدس العربي، لندن

 
 جبل أبو غنيممستوطنة  وحدة استيطانية في 90 بناء على تصادقبلدية القدس  .09

صادقت اللجنة المحلية للبناء والتخطيط اإلسرائيلية خالل جلستها المنعقدة أمس : معا –بيت لحم 
وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم )هار حوما( جنوب القدس  61على مخطط لبناء 

 المحتلة.
بلدية القدس وحكومة إسرائيل "فافا اللو، إن  "ميرتس العمل"وقال عضو اللجنة المذكورة عن كتلة 

قررتا مواصلة البناء في األحياء االستيطانية القائمة شرقي الخط األخضر، وعلى وجه الخصوص 
بعالقات إسرائيل في مستوطنة هار حوما، وذلك رغم إدراكهم لمدى الضرر الذي تلحقه هذه القرارات 

ذلك يعني أن حكومة إسرائيل تتجه إلى مواصلة الصراع والتوتر بداًل من "ولفت اللو إلى أن  ."الدولية
 ."التوجه نحو اتفاق سياسي ينهي الصراع

 12/5/1125، الحياة، لندن
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واليهود الفرنسيون يشكلون ثالث أكبر  %43ترتفع بنسبة  "إسرائيل"الهجرة إلى "اإلحصاء":  .21
 جمعت

ـــل أبيـــب ـــة للحصـــاء" فـــي إســـرائيل، التـــي نشـــرت أمـــس، أن عـــدد : ت ـــات "الـــدائرة المركزي بينـــت معطي
فـي المائـة مقارنـة بالعـام األسـبق. وقـد  23المهاجرين اليهود إليها، قد ارتفع في العـام الماضـي بنسـبة 

 تم توطين أكثر من ثلثهم في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
فـي عـام  29211. بينمـا بلـغ 1122ألفا في عام  12المهاجرين إلى البالد وصل إلى وجاء أن عدد 

فـــي المائــة مـــن مجمــوع المهـــاجرين(، وذلــك فـــي  11. وجــاءت غـــالبيتهم العظمــى مـــن فرنســا )1123
أعقــاب تصــاعد الــدعايات المعاديــة لليهــود التــي تبعتهــا عمليــات إرهابيــة فــي بــاريس وغيرهــا مــن المــدن 

هدف بعضـــها متجـــرا ومرافـــق دينيـــة يهوديـــة. والمعـــروف أن هنـــاك نحـــو نصـــف مليـــون الفرنســـية، واســـت
يهودي في فرنسا، اليوم، وهي أكبر تجمع يهودي في العالم بعـد إسـرائيل والواليـات المتحـدة. وقـد دعـا 
رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي، بنيــامين نتنيــاهو، يهــود فرنســا، وبشــكل علنــي إلــى الهجــرة إلســرائيل "البيــت 

ودي اآلمن" على حد قوله، في أعقاب هجمة التفجيـرات األخيـرة. وانتقدتـه الحكومـة الفرنسـية علـى اليه
 ذلك.

في المائة من المهاجرين جاءوا من أوكرانيا، حيث تسـبب الصـراع الـدامي هنـاك فـي  12كما تبين أن 
وكرانيـا يبلـغ اليـوم هرب مواطنين، فاختار اليهود منهم إسرائيل عنوانا، مع العلـم بـأن عـدد اليهـود فـي أ

 ألف نسمة. 211نحو 
فـــي المائـــة مـــن  26وتـــأتي فـــي المرتبـــة الثانيـــة المجموعـــات اليهوديـــة األمريكيـــة والروســـية، حيـــث إن 

المهــاجرين الجــدد إلــى إســرائيل فــي الســنة الماضــية، قــدموا مــن جمهوريــة روســيا االتحاديــة ومــثلهم مــن 
 الواليات المتحدة.

ت إلــى حصــول تراجــع فــي نســبة المهــاجرين مــن إثيوبيــا، حيــث هبطــت فــي المقابــل، أشــارت المعطيــا
شخصـا. ويعـزو المراقبـون ذلـك  122فـي المائـة، وهـاجر إلـى الـبالد  2النسبة في العام الماضـي إلـى 

إلــى تشــديد شــروط الهجــرة اإلســرائيلية علــى اإلثيــوبيين الــذين يعتبــرون أنفســهم يهــودا. وهــذا هــو أحــد 
د اإلثيوبيين المقيمين في إسرائيل، ويـديرون معـارك شـعبية ضـد الممارسـات المواضيع التي تقلق اليهو 

 العنصرية ضدهم.
فـي  91عامـا. كمـا تبـين أن  39وأظهرت المعطيات أيضا أن المعدل العمـري للمهـاجرين وصـل إلـى 

ـــى األقـــل. وجـــاء أن  23المائـــة مـــنهم درســـوا  ـــة عل ـــة مـــن المهـــاجرين جـــرى  21ســـنة تعليمي فـــي المائ
فـي  1يافـا، و -فـي المائـة فـي تـل أبيـب  22في المائة فـي القـدس، و 22ي مدينة نتانيا، وتوطينهم ف

 في المائة في أسدود. 9المائة في حيفا، و
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فـي المائـة  21مليـون يهـودي، بيـنهم  3.1، هـاجر إلـى الـبالد 2628تجـدر اإلشـارة إلـى أنـه منـذ عـام 
 .2661وصلوا البالد بعد عام 

 12/5/1125، الشرق األوسط، لندن
 
 لها عن االتفاق مع إيران العسكرية األمريكية تعويضاً  المساعداتتطلب مضاعفة  "إسرائيل" .20

ســرائيل، إجــراء فحــص غيــر : نظيــر مجلــي - تــل أبيــب فــي الوقــت الــذي بــدأت فيــه الواليــات المتحــدة وا 
ـــى ضـــوء "رســـمي، للمســـاعدات األمنيـــة الخاصـــة التـــي ستحصـــل عليهـــا تـــل أبيـــب مـــن واشـــنطن:  عل

، كشف النقاب عن مطالب إسرائيلية إلضافة نحو "رات األمنية واالستراتيجية في الشرق األوسطالتطو 
وغيرهـا مـن منظمـات الصـواريي  "القبة الحديديـة"بطارية من صواريي  23مليار دوالر أمريكي لتمويل 

 المضادة للصواريي.
خطــار الجديــدة الكامنــة وراء األ"وتطالــب إســرائيل بهــذا التمويــل، باألســاس، كتعــويض لهــا عمــا تعتبــره 

توقيع اتفاق حول المشروع النووي اإليراني بين طهران والـدول العظمـى السـت واألسـلحة الجديـدة التـي 
 ."تنوي واشنطن بيعها للدول العربية

ورغـم عــدم كشـف األمــر بشـكل واضــح فــإن "، إنــه "هــآرتس"وقالـت مصــادر إسـرائيلية، أمــس، لصـحيفة 
عويض أمني كبير إلسرائيل، إذا ما تم توقيع االتفاق النـووي بـين إيـران والقـوى إدارة أوباما تنوي منح ت

. وأضافت أنه من المتوقع أن تقدم الواليات المتحدة إلسرائيل طائرات حربية أخرى من طراز "العظمى
 والمزيد من البطاريات المضادة للصواريي والقذائف. "35إف "

ـــوكانــت الواليــات المتحــدة وافقــت علــى تزو  " علــى حســاب 35طــائرة مــن طــراز "إف  35يــد إســرائيل ب
علــى األقــل، كــي يــتمكن  51المســاعدات األمنيــة، وتطالــب إســرائيل اآلن، بزيــادة عــدد الطــائرات إلــى 

سالح الجو من تفعيل تشكيلين كاملين من هذه الطائرات. ويقدر ثمن كل طائرة من هذا النـوع، بنحـو 
إسرائيل أيضا، مساعدات إضافية لتمويل منظومات اعتراض  ماليين دوالر. وكما يبدو ستطلب 221

. وحســــب تقــــديرات لجنــــة الخارجيــــة واألمــــن البرلمانيــــة فــــي "القبــــة الحديديــــة"و "3حيــــتس "الصــــواريي 
منظومـــة مـــن القبـــة الحديديـــة كـــي تـــتمكن مـــن تغطيـــة أنحـــاء  23الكنيســـت، فـــإن إســـرائيل تحتـــاج إلـــى 
في إسرائيل اليوم، فإن  "القبة الحديدية"خمس بطاريات صواريي  الدولة. فإذا أخذنا باالعتبار أن هناك

بطاريــة ســـتحتاج إلـــى مضـــاعفة مـــا دفعتـــه الواليــات المتحـــدة لهـــا حتـــى اآلن مـــرتين، عوضـــا عـــن  23
 المنظومات الصاروخية األخرى.

دقيقـة ويتوقع المراقبون في تل أبيب أن تطلب إسرائيل من الواليات المتحدة السماح لهـا بشـراء أسـلحة 
ومتطـــورة إضـــافية، خاصـــة لســـالح الجـــو. كمـــا يتوقـــع أن ينـــاقش الطرفـــان تزويـــد إســـرائيل بمنظومـــات 
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تكنولوجية ألجهزة االستخبارات. فهم يدركون أن البيت األبيض يحتاج إلى أقـل مـا يمكـن مـن الصـدام 
 مع إسرائيل قبيل التوقيع على اتفاق مع إيران، ويستغلون ذلك إلى أقصى الحدود.

 12/5/1125، ق األوسط، لندنالشر
 
 ترفض قرار تحكيم دولي بدفع ديونها إليران "إسرائيل" .22

أعلنــت إســرائيل مســاء يــوم األربعــاء، أنهــا تــرفض قــرار محكمــة فــي سويســرا نظــرت فــي : بــالل ضــاهر
مليــار دوالر مقابــل كميــات مــن الــنفط  2.2قضــية ديــون إســرائيل إليــران وحكمــت بــإلزام إســرائيل بــدفع 

 .2616تزودت بها قبل الثورة اإليرانية في العام  اإليراني
وقالــت وزارة الماليــة اإلســرائيلية فــي بيــان إنــه "مــن التطــرق إلــى جــوهر الموضــوع، ناــذّكر بأنــه بموجــب 

 قوانين التجارة مع العدو، يحظر نقل أموال للعدو، بما في ذلك إلى شركة النفط الوطنية اإليرانية".
 11/5/1125، 48عرب 

 
 الستخدامها في المواجهة القادمة شراء ناقالت جند مصفحةاإلسرائيلي يقرر الجيش  .23

إعـادة تفعيـل قـررت هيئـة الـدعم اللوجسـتي فـي الجـيش الصـهيوني قالت أوساط عسـكرية صـهيونية إن  
المعــدات العســكرية الســريعة مثــل "جيبــات الهمــر" لتســهيل عملهــا، حيــث تــدربت علــى القيــادة الســريعة 

منوهـًة إلـى  المنـاطق الـوعرة التـي يصـعب تشـخيص الوضـع داخلهـا فـي أرض العـدو، وتنفيذ مهـام فـي
علــى تنفيــذ مهــام فــي ظــروف صــعبة بشــكل ســريع، مــع التــدرب علــى كيفيــة تمشــيط تــدربوا الجنــود أن  

ــه أرض العــدو قبــل إدخــال قــوات عســكرية كبيــرة بهــا ســيتم اســتجالب عــروض . وأضــافت األوســاط أن 
التـــي  M-113اليـــة التصـــفيح، الســـتبدالها بنـــاقالت الجنـــد القديمـــة مـــن طـــراز لنـــاقالت جنـــد حديثـــة وع

طنـا  21ابتياع ناقالت تـزن ، مشيرًة إلى أن  الجيش ينوي سحق بعضها في غزة خالل الحرب األخيرة
عالية التصفيح، ويبحث استخدام خيرة معداته العسكرية المصفحة في المواجهة المقبلة، وسـيتم دفعهـا 

ونــاقالت النمــر"، كجــزء مــن العبــر المستخلصــة مــن الحــرب  2األولــى كــدبابات "مركافــافــي الصــفوف 
 .األخيرة

 )عن العبرية، ترجمة المركز( مجلة "بمحانيه" العسكرية

 11/5/1125، 3311التقرير المعلوماتي،
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 "أوسلو"في الضفة منذ  فلسطينية ألف منشأة 30هدمت  "إسرائيلمعطيات: " .24
ألف  31أفادت إحصائية فلسطينية أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت : رسالقادر فا عبد –غزة 

، وخاصة في 2663منشأة سكنية واقتصادية في الضفة الغربية المحتلة منذ اتفاق أوسلو عام 
المناطق )ج( حيث تسيطر إسرائيل بشكل كامل على كافة مسائل التخطيط للفلسطينيين 

 من مساحة الضفة الغربية. %91شكل والمستوطنين في منطقة )ج( التي ت
وتقول المنظمات الحقوقية إنه بينما يحصل المستوطنون على تراخيص بناء بسهولة، فإن 
الفلسطينيين يضطرون إلى البناء بشكل غير قانوني بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء، 

قام صادرة عن األمم مما يدفع إسرائيل إلى هدم مئات المنشآت غير المرخصة سنويا. وتقول أر 
 322منطقة سكنية. وهناك  531في « ج»ألف فلسطيني يقيمون في منطقة  168المتحدة إن هناك 

بؤرة استيطانية عشوائية. وتبلغ مساحة المنطقة  211مستوطنة و 235ألف مستوطن إسرائيلي في 
ابل من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني، مق %2ألف هكتار، ولكن أقل من  391)ج( 
المتبقية من منطقة  %16للمستوطنات اليهودية. ويخضع البناء في المناطق الفلسطينية في  11%

 )ج( لقيود شديدة.
اإلسرائيلية غير الحكومية أنه منذ توقيع اتفاقيات أوسلو للسالم عام « بميكوم»وأفادت منظمة 

ة. وحتى اآلن، تم أمر هدم لمنشآت ومنازل فلسطيني 22911، أصدرت إسرائيل أكثر من 2663
منشأة. وأوضحت المنظمة أن كل أمر هدم يشمل منشأتين اثنتين كمعدل، ما يعني أن  1615هدم 

ألف منشأة تعود ملكيتها لفلسطينيين.  31إسرائيل أصدرت في العقد الماضي أوامر هدم لنحو 
اليا، هناك أمرا بالهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء. وح 622وأصدرت إسرائيل العام الماضي 

أمر هدم معلق يمكن تنفيذه في أي وقت، وهذه المنشآت قد تكون منازل أو حظائر  6211أكثر من 
 للحيوانات أو طرقا أو مؤسسات أو مقابر أو صهاريج أو ألواحا شمسية أو بنى تحتية.
12/5/1125عكاظ، جدة،   

 
 وانمن المحال التجارية في سل شقق سكنية وعدداً  ثمانيهدم بناية تضم  .25

القدس: هدمت بلدية القدس الغربية بناية قيد اإلنشاء من ثالثة طوابق، تضم شققا سكنية ومحال 
 القدس المحتلة بداعي البناء غير المرخص.شرقي تجارية، في بلدة سلوان ب

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة في ساعات صباح أمس، إلى حي وادي قدوم في سلوان وحاصرت 
 هدم بناية جرافتان إسرائيليتان بتنفيذ الهدم للبناية المملوكة ألحمد أبو سنينة. المنطقة قبل أن تقوم
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شقق  8ولفت أبو سنينة إلى أن عملية الهدم تمت دون سابق إنذار، مشيرا إلى أن البناية تضم 
 سكنية وعددا من المحال التجارية.

12/5/1125األيام، رام هللا،   
 

 أو اإلهمال الطبي االحتالل.. التخابر مع البتزازلاألسرى يتعرضون "المجد األمني":  .26
وردت معلومات من ذوي أحد األسرى المرضى في سجون العدو الصهيوني أن : خاص –المجد 

األسرى المرضى ومراودتهم عن أنفسهم للتخابر معها  األجهزة األمنية الصهيونية تقوم على إبتزاز
 ع وعاجل.الطبي بهم ومعالجتهم بشكل سري االهتماممقابل 

به ونقله إلى  واالهتماموقال والد أحد األسرى، عرضوا على ولدي التعاون معهم مقابل معالجته 
رفض ذلك جملة وتفصيال، وهو ما زال يعاني بشكل قاسي من  ابنيمستشفى خاص للعالج، ولكن 

 مرضه واإلهمال الطبي بحقه وبحق العديد من األسرى.
فعدد منهم يعاني من أمراض خطيرة كالسرطان، وعدد آخر  المعاناة لألسرى المرضى متواصلة،

يعاني من أمراض مزمنة وتحتاج إلى عالج بشكل يومي، وجميعهم حياته معرضة للخطر في ظل 
 اإلهمال الطبي الذي يتعرضون له.

مؤسسة واعد المعنية بمتابعة شئون األسرى قالت إن عدد األسرى المرضى تجاوز األربعين، والذين 
فيما يطلق عليه كذبا مستشفى سجن الرملة، والذي ال يتوفر فيه أدنى المقومات الطبية وما  يقيمون

 كفيل بزرع أمراض جديدة في أجساد األسرى وليس عالجهم. اهتمامفيه من عدم 
، والفحوصات التي االحتاللاألسرى المرضى من جهة أخرى يتعرضون للتجارب الطبية من قبل 

 هم للخطر بال أدنى وازع من اإلنسانية أو الرحمة.وتعرض حيات آدمتهمتهين 
األسرى المرضى بشكل وقح، وتعرض عليهم التعاون األمني مقابل  بابتزازإدارة السجون تقوم 

بعالجهم، لكن األسرى كما عودونا يقفون سدًا منيعا في وجه الغطرسة  واالهتمامالتخفيف عنهم 
 .تزازاالباألمنية الصهيونية، ويرفضون كل أنواع 

بملف األسرى المرضى، والعمل على  االهتماموبذلك، يكون لزامًا على المعنيين بشئون األسرى 
الصهيونية والعمل بشكل عاجل على إيجاد حلول لعالجهم  االبتزازحمايتهم من الخضوع لعمليات 

 والتخفيف من معاناتهم في ظل اإلهمال الطبي المتواصل.
11/5/1125المجد األمني، غزة،   
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 استشهاد فلسطيني جراء التعذيب في السجون السورية"مجموعة العمل":  .27

استشهد مجند من عناصر جيش التحرير الفلسطيني، مساء أمس الثالثاء، جراء تعرضه : دمشق
 للتعذيب في سجون النظام السوري.

وحسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، فإن الشاب "عبد الرحمن محمد خرطبيل" من 
أعوام قضى شهيدا جراء تعرضه للتعذيب ليرفع  3سكان مخيم اليرموك والذي اعتقل منذ أكثر من 

 .362عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا جراء التعذيب إلى 
وأشارت المجموعة إلى تعرض مخيم اليرموك لقصف بقذائف الهاون ما أدى إلحداث أضرار مادية، 

 البراميل المتفجرة.كما تعرض مخيم خان الشيح لقصف ب
12/5/1125القدس، القدس،   

 
 فلسطينيو الداخل يتجهون للصدام مع االحتالل"الجزيرة":  .28

إزاء موجة التحريض الرسمي والشعبي عليهم، وتصعيد عمليات الهدم لمنازلهم  :حيفا-وديع عواودة
طالق النار عليهم وقتلهم دون محاكمة قرر فلسطينيو الداخل رفع سقف المواجه ة على الصعيدين وا 

 المحلي والدولي. ويعتبر قادة األحزاب العربية أنهم يجب أن ينتصروا في هذه المعركة بأي ثمن.
يؤكد قادة فلسطينيي الداخل في أحاديث للجزيرة نت أنهم يتجهون لمواجهة مباشرة مع إسرائيل 

لنضال شعبي وتقديم  عنوانها الدفاع عن البيت من جرائم الهدم وتضييق الخناق عليهم، ويستعدون
 شكاوى للمحافل الدولية ضد االحتالل.

يأتي ذلك على خلفية موجة جديدة من هدم السلطات اإلسرائيلية منازل عربية بعد حكم المحكمة 
 العليا بشرعية هدم قرية كاملة في النقب ضمن مشروع يعتبره فلسطينيو الداخل "تطهيرا عرقيا".

المحكمة اإلسرائيلية العليا مطلع الشهر الحالي قرارا بالمصادقة وبعد سنوات من المداوالت أصدرت 
نشاء مستوطنة  على مخطط إسرائيلي بهدم قرية أم الحيران التي يسكنها نحو ثالثمائة شخص وا 

 يهودية تحمل اسما عبريا مشابها )حيران(.
ط زاء موجة التحريض الرسمي والشعبي عليهم، وتصعيد عمليات الهدم لمنازلهم وا  الق النار عليهم وا 

 وقتلهم دون محاكمة قرر فلسطينيو الداخل رفع سقف المواجهة على الصعيدين المحلي والدولي.
11/5/1125الجزيرة نت، الدوحة،   
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 تصعيدالتهدئة األوضاع في سجن جلبوع عقب تهديد األسرى ب إلىتسعى  "إسرائيل" .29

، بعد ثالثة أيام من «جلبوع»م على سجن بات يخيّ « هدوءًا نسبياً »، إن «مكتب إعالم األسرى»قال 
التوتر الشديد نتيجة عملية القمع الواسعة التي نفذتها مصلحة السجون اإلسرائيلية والوحدات »

 الخاصة في قسم رقم أربعة، واالعتداء الوحشي على األسرى الفلسطينيين.
عقب تهديد  تهدئة األوضاع، إلىمصلحة السجون سعت »وأضاف المكتب في بيان أمس، أن 

طالق قنابل  األسرى في السجن بتصعيد خطواتهم االحتجاجية بعد اعتداء مصلحة السجون عليهم، وا 
 «.الصوت والدخان والفلفل في باحة السجن

عزل كبير، ومنعت األسرى من الخروج إلى النزهة  إلىأغلقت إدارة السجن القسم وحّولته »كما 
 «.صف السجن مرتين ومصادرة عدد من األغراضتفتيش مق إلىاليومية في باحته، إضافة 

12/5/1125الحياة، لندن،   
 
 في سجون السلطة اً سياسيّ  معتقالً  80لجنة أهالي المعتقلين السياسيين: أكثر من  .31

 81أكدت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين"، أن المعطيات المتوفرة لديها تشير إلى أن أكثر من 
 تجزين في سجون أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية.معتقاًل سياسيًا ال زالوا مح

وبينت اللجنة في بيان صحفي األربعاء، أن أمن السلطة في الخليل جنوب الضفة، يواصل اعتقال 
جامعيين وأستاذان يدرسان في ريف المدينة،  9طلبة في المرحلة الثانوية و 5مواطنًا، بينهم  28

 إضافة لقيادي في حركة "حماس".
 2مواطنًا، بينهم  21وأوضحت اللجنة، أن أمن السلطة في نابلس شمال الضفة، يواصل اعتقال 
 طلبة جامعيين وعضو في "الجبهة الشعبية" وآخر من "حزب الشعب الفلسطيني".

مواطنين،  6وأشار البيان، إلى أن عدد المعتقلين في سجون السلطة برام هللا والبيرة وسط الضفة، بلغ 
 3معتقلين مضى على اعتقالهم أكثر من  3وطالب جامعي ومدرس، إلى جانب  بينهم صحفي

 سنوات.
11/5/1125، فلسطين أون الين  

 
 االحتالل يجرف عشرات الدونمات الزراعية المتاخمة لخط التحديد بمحافظة الوسطىغزة:  .30

لخط الزراعية المتاخمة  األراضيعشرات الدونمات من  أمسجرفت قوات االحتالل  حسن جبر:
وقال شهود عيان لـ "األيام" إن آليات عسكرية  التحديد شرق قرية وادي السلقا في محافظة الوسطى.
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داخل  أمسانطلقت من موقع كسوفيم العسكري على خط التحديد وتوغلت صباح  إسرائيليةوجرافات 
يل زراعية مزروعة بالخضروات والمحاص أراضيالقرية لمسافات متفاوتة جرفت خاللها  أراضي

 البرية. العشابفارغة نمت فيها  أراضالزراعية إلى جانب تجريف 
12/5/1125األيام، رام هللا،   

 
 يحيون النكبة في جامعتي تل أبيب وحيفا 48فلسطينيو  .32

، اإلسرائيليتينفي جامعتي تل أبيب وحيفا،  28أحيا طالب فلسطينيي  :برهوم جرايسي -الناصرة 
، تخلله الكثير من التحدي لعصابات المستوطنين، وأجهزة القمع ذكرى نكبة شعبهم، في مشهد بطولي

اإلسرائيلية، ففي جامعة تل أبيب، تظاهر ارهابيون من اليمين المتطرف، قبالة مكان إحياء الذكرى. 
وهاجم أحد اإلرهابيين المنصة، وحاول اختطاف العلم الفلسطيني، فتصدى له طالب فلسطيني وكسر 

 القمع الفلسطيني، وتركت اإلرهابي لسبيله.له يده، فاعتقلت قوات 
في جامعة تل أبيب ذكرى النكبة،  28وللسنة الرابعة على التوالي، أحيا المئات من طالب فلسطينيي 

ِنس"، وشارك في إحياء المراسم، عدد من  فالجامعة قائمة على أنقاض القرية الفلسطينية "الشيي مو 
وقيادات سياسية عربية، وعدد كبير من المحاضرين والطالب أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، 

 التقدميين، المتضامنين مع الشعب الفلسطيني. اإلسرائيليين
 إدارة إلزاممن الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، في  28وفي جامعة حيفا، نجح طالب فلسطينيي 

امين منحهم القاعة، ووقعت في الجامعة بمنحهم قاعة إلحياء الذكرى، بعد أن رفضت على مدى ع
 العام الماضي صدامات، إال أن الطالب، نجحوا في معركة قضائية، انتقدت قرار الجامعة.

12/5/1125الغد، عمان،   
 
 "بيرزيت" توقع اتفاقية مع الحكومة السعودية لبناء مساكن للطالبات .33

مذكرة تفاهم تقدم بموجبها  رام هللا: وقعت الحكومة السعودية، وجامعة بيرزيت، في عّمان، أمس،
السعودية ثمانية ماليين دوالر أميركي لتمويل مشروع إنشاء مساكن الطالبات في الجامعة، مع جميع 

 ما يلزم ذلك من تجهيزات وأثاث وخدمات هندسية.
ومثل السعودية في التوقيع على المذكرة نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية 

 إبراهيم البسام، وعن الجامعة رئيسها د. خليل هندي.يوسف بن 
وأكد البسام أن هذا الدعم يأتي في إطار جهود السعودية المستمرة في مساعدة الشعب الفلسطيني في 
يمانا منها بأهمية نشر الوعي بين أفراد المجتمع الفلسطيني،  كافة المجاالت السياسية والتنموية، وا 
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عداد أجيال قادرة على ب ناء الدولة، عبر تعزيز التعليم الجامعي للطالبات، في ظل األوضاع وا 
 االقتصادية والسياسية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. 

12/5/1125األيام، رام هللا،   
 
 لعالماشركة معلوماتية في قطاع غزة تطور تطبيقات للهواتف النقالة في  .34

هزة الكمبيوتر ينقرون على لوحات المفاتيح ويتبادلون أ ف ب: يجلس عشرات الشبان خلف أج –غزة 
العالم. قد يكون هذا المشهد اعتياديا في شركات معلوماتية لكن الملفت فيه  أنحاءمعلومات مع جميع 

 انه يجري في قطاع غزة المعزول تماما عن العالم.
لنا هذا استطعنا في عم»في مقابلة « يونيت وان»مؤسسي شركة  أحدعاما(  33ويقول سعدي لظن )

نصدر خدماتنا إلى العالم، ونستطيع  أنفتح ثغرة في الحصار المفروض على قطاع غزة، واستطعنا 
 «.نقدم هذه الخدمات أنقادرون  أننانثبت للعالم  أن

« شركة معلوماتية صغيرة، في غرفة واحدة»مع مهندس معلوماتي آخر  1115لظن في عام  وأطلق
 «.ثري جي»الفلسطينية شبكة الجيل الثالث  األراضيوجد فيه وال في داخل قطاع غزة الذي ال ت
 ، توظف الشركة الفلسطينية نحو مئة شخص أغلبهم من الشابات.إطالقهاوبعد عشر سنوات على 

وحصلت الشركة على عقود لتطوير برامج معلوماتية وتطبيقات للهواتف النقالة الذكية في دول 
 الخليج العربي وأوروبا.

موضحا ان هدف الشركة « نوع من المسؤولية االجتماعية»ر الشاب ان توظيف الشابات هو ويعتب
 قريبا هو توظيف ذوي االحتياجات الخاصة.
غزة تحتاج إلى تجارة وال تحتاج إلى  أنتوصل للعالم » أنوبالنسبة لسعدي فان الهدف من شركته 

 «.الناس بشكل كبير إغاثة، وهذا أمر مهم لتطوير غزة وتطوير األشخاص ومساعدة
12/5/1125القدس العربي، لندن،   

 
 بعد أن منعت من حضور منابر عربية بسبب الحصار غزة تحتفي بشاعرتها .35

لملم شعراء غزة أوراقهم وعادوا الستئناف الفعاليات الختامية لمسابقة "شاعر : أحمد فياض -غزة 
بة سمية وادي بعد أن منعت من حضور غزة" التي نظمتها وزارة الثقافة، وفازت بها الشاعرة الشا

 منابر عربية بسبب الحصار.
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ونظمت الوزارة هذه الفعالية دعما للمشهد الشعري الفلسطيني، وحثا للشعراء الشباب على المضي في 
إبداعهم، ومنحهم منبرا شعريا عوضا عن المنابر العربية والدولية التي حرموا من اعتالئها والمشاركة 

 سبب الحصار.في مسابقاتها ب
وحظيت الشاعرة الشابة سمية وادي بلقب شاعرة غزة بعد منافسة حامية الوطيس خاضتها مع أكثر 

 من مائة شاعر فلسطيني سعوا للظفر بهذا اللقب.
وقد انطلقت المسابقة الشعرية قبل نحو سنة ونصف السنة، إال أنها توقفت بسبب الحرب العدوانية 

لماضي، والصعوبات المالية التي حالت دون تمكن وزارة الثقافة اإلسرائيلية على غزة العام ا
 الفلسطينية من استكمالها، ثم عادت إلى االنطالق مجددا قبل عشرة أيام.

نما يعبر عن  وتقول الشاعرة وادي إن حصولها على لقب شاعرة غزة ال يعبر عنها كشاعرة، وا 
يهم أسرى يسعون إلى تحريرهم، والجئون مشاعر أبناء فلسطين الذين لديهم القدس لبكائها، ولد

 يريدون أن يعودوا لديارهم.
12/5/1125الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 مليون دوالر 111.5السعودية توقع اتفاقيات مع "األونروا" بقيمة  .36

وقعت حكومة المملكة العربية السعودية، مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي  :عمان
 مليون دوالر من المساعدة لالجئي فلسطين. 222،5( سبع اتفاقيات بقيمة فلسطين )األونروا

وحضر توقيع االتفاقيات في العاصمة األردنية عّمان، نائب الرئيس والمدير اإلداري للصندوق 
 السعودي للتنمية يوسف إبراهيم البسام، والمفوض العام لألونروا بيير كرينبول.

12/5/1125، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 في الفيفا "إسرائيل"تجميد عضوية  تؤيدجامعة الدول العربية  .37

أعلنت جامعة الدول العربية تأييدها للطلب الفلسطيني بتجميد عضوية "إسرائيل" في االتحاد الدولي 
 لكرة القدم الفيفا إلى حين التزامها بالقوانين واألنظمة الدولية.

قات واإلجراءات والممارسات واالنتهاكات التي تصل إلى وطالبت الجامعة في بيان، برفع كافة المعو 
حد العنصرية على الرياضة الفلسطينية، معتبرة أن المسؤولية تقع على عاتق الدول األعضاء في 
كونجرس "الفيفا" الذي سيعقد في نهاية مايو الجاري، وحملته مسؤولية حماية الرياضة الفلسطينية، 

 الظلم الذي تتعرض له الرياضة الفلسطينية. وحثته على دعم طلب فلسطين لرفع
12/5/1125، الخليج، الشارقة  
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 مليار دوالر إليران 1.1شركة إسرائيلية بدفع  تأمرسويسرية  محكمة .38

" األربعاء، أن محكمة سويسرية أمرت أرناذكرت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية ": ا ف ب –زيوريي 
مليار دوالر إليران، وذلك بسبب نزاع بشأن مشروع  2،2قيمة شركة نفط إسرائيلية بدفع تعويضات ب

 . 2616نفطي مشترك يعود تاريخه لما قبل الثورة اإلسالمية في 
ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي أن حكم اإلدانة صدر هذا الشهر بحق شركة "تاو" اإلسرائيلية 

 كة النفط الوطنية اإليرانية "نيوك". مليار دوالر لشر  2،2المسجلة في بنما، وأنه قضى بإلزامها بدفع 
وأوضح المصدر أن القرار أصدرته محكمة تحكيم في سويسرا، وذلك بناء على دعوى تقدمت بها 

 .2686طهران في 
اتفاقا لنقل النفط اإليراني إلى  2698وكانت الشركتان اإليرانية "نيوك" واإلسرائيلية "تاو" وقعتا في 

بحسب المصدر ذاته، فإن الشركة اإلسرائيلية لم تسدد للشركة اإليرانية إسرائيل عبر البحر األحمر. و 
 مليون دوالر، وهي جزء من قيمة العقد.  251مستحقات قدرها 

12/5/1125، "12موقع "عربي   
 
 إسرائيلية - فلسطينية تسويةفرنسا ُتحّضر  .39

ل حل الصراع ترفع فرنسا، قبل أيلول المقبل، مشروع قرار إلى مجلس األمن الدولي من أج
، أن األربعاءوذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، يوم  شهرًا. 28الفلسطيني خالل -اإلسرائيلي

شهرًا  28مشروع القرار الذي أقّره وزير الخارجية لوران فابيوس يقترح "تحديد مهلة قصوى من 
التوّصل إلى اتفاق  للتوّصل عبر التفاوض إلى "حّل عادل ودائم وشامل"، مضيفة أنه في حال لم يتمّ 

 في نهاية هذه الفترة "تاعلن فرنسا أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين".
ويدعو مشروع القرار الذي ترغب فرنسا في التصويت عليه قبل أيلول إلى تنفيذ "مبدأ الدولتين 

مع حصول  2691لشعبين"، ويقضي بإنشاء دولة فلسطينية "على أساس حدود الرابع من حزيران 
ليات تبادل بين الطرفين لألراضي"، كما يجب أن تاحدد المفاوضات خطة "تضمن أمن االحتالل عم

دخال  اإلسرائيلي وفلسطين عبر مراقبة فّعالة للحدود ومن شأنها أن تاعيق عمليات اإلرهاب وا 
 األسلحة".

ما يدعو ويشير مشروع القرار إلى انسحاب جيش االحتالل اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية، ك
إلى "احترام سيادة دولة فلسطين المنزوعة السالح بما في ذلك اإلعالن عن انسحاب على مراحل 

 وكامل للجيش العدو خالل فترة انتقالية متّفق عليها".
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وبالنسبة لمسألة الالجئين الفلسطينيين، ياطالب مشروع القرار بـ "حّل عادل ومتوازن وواقعي يرتكز 
ما القدس المحتلة، وهي نقطة الخالف الرئيسية بين الطرفين، يشير مشروع على آلية التعويض"، أ

 القرار الفرنسي إلى أهمية أن تكون القدس "عاصمة الدولتين".
وبحسب الصحيفة، فان مشروع القرار الفرنسي "تبّلغته لندن ومدريد بشكل غير رسمي" ولن يارفع إلى 

 .حزيران المقبل 31التصويت في مجلس األمن قبل 
11/5/1125، السفير، بيروت  

 
 األوروبي تستكشف فرص إعادة إطالق المفاوضات على أسس جديدة االتحادوزيرة خارجية  .41

اجتماعًا أمس مع  موغيرينيفريدريكا  األوروبيعقدت وزيرة خارجية االتحاد : محمد يونس –رام هللا 
 اإلسرائيليائها رئيس الوزراء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقره في رام هللا، وذلك بعد لق

بنيامين نتانياهو في محاولة الستكشاف فرص إعادة إطالق المفاوضات المتوقفة بين الجانبين وفق 
 أسس جديدة.

 إلىالفلسطينية تهدف  واألراضي إلسرائيل موغيرينيزيارة  إنوقال ديبلوماسي غربي لـ"الحياة" 
جديدة مختلفة عن  أسسعلى  اإلسرائيليةسطينية عملية السالم الفل إحياء إعادةاستكشاف فرص 

جهود  إنالقديمة التي قامت عليها العملية التي رعتها الواليات المتحدة. وقال المسؤول  األسس
 إطالق إعادةتقديم مشروع حل سياسي يقوم على  إلىموغريني تتناغم مع الجهود الفرنسية الرامية 

 أودولة فلسطينية مستقلة  إقامةباتفاق على  أماددة تنتهي المفاوضات بين الجانبين لفترة زمنية مح
 شبه جماعي بدولة فلسطين تبدأه فرنسا. أوروبيباعتراف 

وجددت موغريني في تصريحات صحافية أدلت بها بعيد لقائها الرئيس الفلسطيني "التزام االتحاد 
وسالم، بخاصة في ظل  دولة فلسطينية تعيش بأمن إلقامةاألوروبي بعملية السالم في المنطقة 

 المتدهورة في المنطقة". األمنية األوضاع
عملية السالم مع  إطالق إعادةاالتحاد االوروبي ملتزم البحث عن توفير شروط  أن: "وأضافت

 المتحدة" واألممشركائنا في الواليات المتحدة وروسيا 
توفير هذه الشروط من  "ستعقد عدة لقاءات مع المسؤولين في المنطقة، للبحث في أنها وأوضحت

 العملية السلمية". إطالق إعادةاجل 
 .اإلسرائيليعقدت لقاء مع رئيس الوزراء  أنرام هللا بعد  إلىووصلت موغريني 

12/5/1125، الحياة، لندن  
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 بطء إعادة إعمار غزة ويعرب عن قلقه من إلى ضبط النفقات  السلطةيدعو  "النقد الدولي" .40
صندوق النقد الدولي، أعرب، ، أن أ ف ب، رويترز عن، 12/5/1125، السفير، بيروت ذكرت

األخير عليه الصيف  اإلسرائيليفي قطاع غزة بعد العدوان  اإلعمارعن "قلقه" من بطء إعادة 
 الماضي، وذلك بسبب عدم احترام التعهدات التي قطعتها األسرة الدولية في هذا الشأن.

 إعادةديد حول االقتصاد الفلسطيني إلى أن "عملية وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره الج
في غزة تتقدم ببطء أكثر من المتوقع". وقدرت الكلفة االقتصادية لخمسين يوما من القصف  اإلعمار

 اإلسرائيلي المتواصل على أحياء غزة السكنية بأربعة مليارات دوالر، حسب صندوق النقد.
المنازل والمؤسسات قد دمرت أو لحقتها أضرار في " من اآلالفوأشار الصندوق إلى أن "عشرات 

غزة، وأضاف في تقريره أنه "بالرغم من التقدم الملموس المتعلق بنقل معدات لبناء المنازل فان 
تخلق وظائف ما زالت تنتظر"، الفتًا إلى أن  أنوالتي من شأنها  اإلعمار إلعادةالمشاريع الكبرى 

 م المساعدات الدولية المنتظرة.هذا التأخير مرتبط خصوصا بعدم تقدي
الماضي بتقديمها من أجل  األولمليارات دوالر تعهد مؤتمر القاهرة في شهر تشرين  3.5ومن أصل 

في المئة من هذا المبلغ حتى منتصف الشهر الماضي، بحسب  31إعمار غزة، بالكاد دفع  إعادة
ن الفصائل الفلسطينية أمر ضروري من تقرير صندوق النقد الدولي. واعتبر التقرير أن "المصالحة بي

 يستقيم الوضع في غزة". أناجل 
دعا ، صندوق النقد ، أناألناضول ، عنرام هللا من، 12/5/1125، القدس العربي، لندن وأضافت

السلطة الفلسطينية إلى ضبط النفقات وتشديد الرقابة عليها، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود في 
 من التدابير المتخذة لسد الفجوة التمويلية الفلسطينية. الفترة المقبلة، كنوع

 االطالعوأضاف الصندوق في تقرير حديث له عن األوضاع االقتصادية للسلطة الفلسطينية تم 
عليه أمس األربعاء أن الفلسطينيين ال يزالون حتى اليوم يعانون من تبعات حجب إسرائيل إليرادات 

 وحتى مارس/آذار الماضي(. 1122منذ ديسمبر/كانون األول المقاصة، ألربعة شهور متتالية )
وأشار إلى أن واحدة من السلبيات التي تؤثر على االقتصاد الفلسطيني تتمثل في نقص المعونة 
المقدمة من المانحين، إلى جانب وجود نفقات جارية أعلى من المتوقع، عدا عن القضية المرفوعة 

لواليات المتحدة والتي انتهت بإلزام السلطة الفلسطينية والمنظمة ضد منظمة التحرير الفلسطينية في ا
 مليون دوالر أمريكي. 128بدفع تعويضات بقيمة 

على السلطة الفلسطينية تنفيذ رفع تدريجي لدعم الوقود  أنوجاء في تقرير صندوق النقد الدولي 
 الفقراء والفئات المهمشة. المباع في السوق المحلية، وتحويل األموال الناتجة عن رفع الدعم إلى
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وأعاد صندوق النقد الدولي التأكيد على أنه ال يستطيع تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، سواء 
 على شكل منح أو قروض، ألن الفلسطينيين ما زالوا ليسوا أعضاء في الصندوق.

فلسطيني، ومن ووضع الصندوق عدة مقترحات والتي من شأنها أن تحسن من وضع االقتصاد ال
أهمها المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، إضافة إلى رزمة إصالحات، واستمرار تدفق المساعدات 

 المالية الخارجية، والحاجة إلى السالم بين إسرائيل وفلسطين.
وكان مدير عام الموازنة في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، فريد غنام، قد أعلن نهاية الشهر 

جلسات الحكومة مع الدول المانحة، تشير إلى تلقي الموازنة الفلسطينية للعام الجاري  الماضي أن
 مليون دوالر أمريكي. 811مساعدات مالية ال تتجاوز 

 
  القناة العبرية السابعة: آالف الصواريخ ومئات القنابل الخارقة للحصون بطريقها للكيان .42

أمس األربعاء، أن الكونغرس األمريكي وافق على ذكرت وسائل إعالم عبرية، مساء : القدس المحتلة
 صفقة أسلحة وصواريي متطورة لبيعها إلى "إسرائيل".

-BLUقنبلة خارقة للحصون من طراز  51وقالت القناة العبرية السابعة، إن الصفقة تشمل بيع 
آالف صاروخ من طراز هالبر  3، وBLU-109قنبلة خارقة لألنفاق من طراز  111، و113
 .GPSات المروحية وقنابل أخرى موجهة بنظام للطائر 

وقالت وزارة الخارجية األمريكية إن هذه الصفقة تأتي في إطار التزام الواليات المتحدة بأمن "إسرائيل" 
 ومساعدتها على تطوير قدراتها في الدفاع عن نفسها.

12/5/1125، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
 
 مليون دوالر لموازنة السلطة 77 ان يحولاالستئمصندوق : البنك الدولي .43

مليون دوالر للسلطة الوطنية الفلسطينية من أموال صندوق  11 أمسحّول البنك الدولي : رام هللا
للخطة الفلسطينية للصالح والتنمية الذي يمثل آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم  االستئمان

نيسان  21للخطة الفلسطينية للصالح والتنمية في  ئماناالستأنشئ صندوق  الموازنة الفلسطينية.
بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية. ويشكل الصندوق مكونا أساسيا لجهود  1118

 البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للصالح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليا.
ت أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكوما

 مليار دوالر. 2.39قد صرف نحو  االستئمانواليابان. وبهذه الشريحة الجديدة، يكون صندوق 
12/5/1125، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 في الفيفا "إسرائيل"بالتر يضغط لسحب طلب تجميد عضوية  .44

رة القدم الفلسطيني ضغوطا من رئيس الفيفا جوزيف بالتر، رفض اتحاد ك: كفاح زبون -رام هللا
لسحب طلبهم طرد إسرائيل من االتحاد الدولي لكرة القدم. وقال رئيس االتحاد الفلسطيني جبريل 
الرجوب، في مؤتمر صحافي مشترك مع بالتر، في رام هللا: "نتمسك بهذا االقتراح على أجندة 

 ".118ور واضحة، ونريد موقفا صريحا من قبل االتحادات الـكونغرس الفيفا.. نريد أن تكون األم
وتعد هذه المواجهة على ساحة الفيفا إحدى أهم الجبهات التي يفتحها الفلسطينيون ضد إسرائيل في 
اآلونة األخيرة، إلى جانب المواجهات السياسية في مجلس األمن ومحكمة الهاي والمواجهات 

 ائيل.االقتصادية المتعلقة بمقاطعة إسر 
في الفيفا على طلبهم طرد  116في المائة من األعضاء الـ 15ويحتاج الفلسطينيون إلى تصويت 

إسرائيل من الفيفا من أجل قبوله وتطبيقه. ولكن مع عدم موافقة بالتر نفسه على المقترح يبدو األمر 
 صعب المنال.

 "سابقة خطيرة" في قوانين الفيفا. وقال بالتر بأن تنفيذ الطلب الفلسطيني وتجميد عضوية إسرائيل يعد
وأضاف: "أمر من هذا النوع يجب أال يصل إلى الجمعية العمومية للفيفا ألن تعليق عضوية أحد 

 االتحادات، بغض النظر عن السبب، يضر بمصلحة المنظمة بأكملها".
صول وتابع: "هذا ليس من مصلحة أحد". وعد بالتر خالل المؤتمر الصحافي مع الرجوب أن الو 

إلى مرحلة التصويت على مشروع قرار فلسطيني قدم إلى الجمعية العامة لتعليق عضوية إسرائيل في 
الفيفا، سيمثل "خسارة لكل األطراف"، معربا عن أمله في تفادي الصدام وفصل الرياضة عن 

 االعتبارات السياسية.
ق خالل اجتماعهما الثالثاء، على وأشار بالتر إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو واف

تشكيل فريق مشترك مع الفيفا واالتحاد الفلسطيني إلدخال تسهيالت للرياضيين الفلسطينيين على أن 
 يتم االجتماع شهريا.

وذكر بالتر أن المسؤولين اإلسرائيليين اقترحوا إصدار بطاقات خاصة لالعبي كرة القدم 
رئيسي اتحادي كرة القدم الفلسطيني واإلسرائيلي لبحث الفلسطينيين، وعقد اجتماع مشترك بين 

 القضايا العالقة.
لكنه أشار إلى استمرار وجود نقطة عالقة تتعلق بلعب خمسة أندية إسرائيلية في مستوطنات الضفة 

 الغربية.
12/5/1125، الشرق األوسط، لندن  
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 إنسانية العالم تذوب مع كل يوم جديد لحصار غزةاألورو متوسطي:  .45
علن المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مكتبه اإلقليمي أ 

بمدينة غزة عن فحوى ونتائج تقرير شامل حول تداعيات الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع 
 غزة والذي يدخل عامه التاسع يونيو/حزيران القادم.

فإن التقرير والذي حمل  -ية مقرها جنيف وهو منظمة حقوقية أوروب -وبحسب األورومتوسطي 
عنوان )اختناق : غزة في قبضة األزمة اإلنسانية(، تناول أزمات القطاع اإلنسانية المتكررة والتي 

 تسبب بها الحصار اإلسرائيلي على مدار تسع سنوات.
عتبر ي 1119ووفق ما يوضح التقرير، فإن الحصار اإلسرائيلي المشدد على قطاع غزة منذ العام 

مليون فلسطيني يعيشون في القطاع  2.8شكاًل غير مسبوق من أشكال العقاب الجماعي لنحو 
 المعزول عن العالم الخارجي في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية متدهورة.

وبين التقرير الحقوقي األوروبي أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تمارس سياسة اإلغالق والحصار 
تمر منذ تسع سنوات، وذلك من خالل السيطرة على المعابر التجارية على قطاع غزة كمنهج مس

وغير التجارية، ومنع المواطنين من السفر للخارج للعالج والدراسة والعمل، ومنع الصيادين من 
 الدخول إلى المساحة المسموح بها قانونيًا، وا عاقة عمل المزارعين على حدود القطاع.

، فاقم من أزمة القطاع 1122ائيلي األخير على قطاع غزة صيف وأوضح التقرير أن الهجوم اإلسر 
على كافة المستويات، حيث تسبب بدمار غير مسبوق للبنية التحتية، وأدى إلى تردي األوضاع 
االقتصادية المتدهورة أصاًل بفعل الحصار، فيما بقي حوالي نصف سكان القطاع عاطلين عن 

حو ثلث األطفال الجرحى نتيجة الهجوم من إعاقات طويلة العمل، ونتيجة للهجوم األخير سيعاني ن
 نازح يعيشون حاليًا في مدارس تابعة لألونروا. 21،111األمد. فيما ال يزال هناك حوالي 

تفاقم األزمة اإلنسانية في القطاع بعد عزله عن العالم الخارجي إثر  الحقوقي إلىوأشار التقرير 
لفترات طويلة خالل األعوام القليلة الماضية، حيث ال إغالق معبر رفح على الحدود مع مصر 

لى القطاع فحسب، بل يمتد إلى جوانب الحياة  يقتصر تأثير اإلغالق على حركة األفراد من وا 
اليومية، إلى جانب ذلك فإن اإلغالق المستمر لمعابر القطاع يتسبب في إعاقة دخول مواد البناء 

 األساسية الالزمة إلعادة إعمار غزة.
فقط من المبلغ الذي تعهد بتقديمه في مؤتمر إعادة اإلعمار الذي  %21يذكر أنه تم تقديم نحو 

مليار دوالر. فيما قد  5.2عقده المجتمع الدولي في القاهرة، حيث تعهدت الدول المشاركة بتقديم 
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ي عامًا إن استمرت األوضاع في القطاع على ما ه 13تطلب عملية إعادة إعمار قطاع غزة نحو 
 عليه اآلن.

من الوقت منذ  %11وأوضح التقرير أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح لفترة تقدر بحوالي 
من  %99، مغلقًا لحوالي 1122فرض الحصار اإلسرائيلي على القطاع، فيما بقي المعبر في عام 

 الوقت.
ل العقد األخير ولفت تقرير األورومتوسطي إلى الهبوط الحاد الذي شهده االقتصاد في غزة خال

من سكان القطاع على المساعدات الدولية. إلى جانب ذلك،  %81والذي تسبب في اعتماد حوالي 
 فقد تراجع النمو االقتصادي عقب الهجوم األخير على القطاع لحوالي سبع سنوات إلى الوراء.

مرتين منه في وبين التقرير أن معدل األشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة أكثر ب
شخص يعيلون حوالي نصف مليون فرد أعمالهم منذ  81،111الضفة الغربية، حيث فقد أكثر من 

 .1111عام 
في  %21.8ونتيجة للحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة وصل معدل البطالة إلى حوالي 

المشاريع في  من %61، وتسببت القيود اإلسرائيلية بتوقف حوالي 1122الربع األخير من عام 
 منشأة. 639القطاع، فيما تسبب الهجوم اإلسرائيلي األخير على غزة بالتدمير الكلي أو الجزئي لـ 

وقال األورومتوسطي في تقريره أنه ونتيجة للقيود التي تفرضها إسرائيل على قطاع الصيد، فقد 
ما يعني أن طن متري، وهو  2،638طن متري إلى  3،951انخفض متوسط الثروة السمكية من 

من الثروة السمكية سنويًا، إلى جانب أنها أدت إلى  %21القيود اإلسرائيلية تتسبب في خسارة نحو 
صياد حتى العام  3،511إلى  21،111انخفاض عدد الصيادين المسجلين في قطاع غزة من 

1123. 
ع غزة، مقتطعًة ونتيجة لفرض إسرائيل منطقة عازلة تمتد بعمق ثالثة كيلو مترات داخل أراضي قطا

من األراضي الزراعية لدوافع أمنية، أعيق عمل المزارعين، حيث أصبح االستثمار في  %35نحو 
من  %86تلك المناطق شبه مستحيل في ظل منع إسرائيل وصولهم لها. ونتيجة لذلك فإن نحو 

 العائالت في غزة تواجه صعوبات في توفير احتياجاتها األساسية.
؛ نتيجة القيود 1122مليون دوالر خالل عام  91لزراعي خسائر تقدر بـ فيما تكبد القطاع ا

 اإلسرائيلية التي تفرضها على القطاع وعلى حركة المزارعين.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي أوضح تقرير األورومتوسطي أن غالبية المرضى ال يتلقون العالج 

، كان نحو 1123هر يوليو/تموز المناسب بسبب الحصار وقلة اإلمكانيات، حيث ومع نهاية ش
 نوع( من األدوية قد انعدمت تمامًا في مستشفيات قطاع غزة. 218) 11%
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وبحسب ما يوضح تقرير المرصد الحقوقي فإن الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة كان 
بر من له أثر كبير على تدهور الحالة اإلنسانية لالجئين في القطاع، والذين يشكلون العدد األك

مليون نسمة، حيث تسبب الحصار ونتيجة  2.8مليون الجئ من أصل  2.1سكانه حيث بلغ عددهم 
لصعوبة توفير األمن الغذائي والحاجات األساسية في ارتفاع عدد الالجئين المحتاجين إلى 

 الجئ خالل السنوات القليلة الماضية. 811،111
اع غزة يعانون من انعدام أو سوء األمن من سكان قط %11ووفق التقرير األوروبي فإن نحو 

منهم يعتمدون على المساعدات الغذائية قبل الهجوم اإلسرائيلي  %11الغذائي، حيث كان حوالي 
، لكن هذه المساعدات ما لبثت أن انخفضت أو انعدمت بعد الهجوم ليصبح 1122األخير صيف 

 معظمهم عاجزين عن توفير االحتياجات األساسية.
من المياه في غزة ال تطابق معايير  %65المرصد األورومتوسطي إلى أن حوالي  ولفت تقرير

من السكان شراء  %81منظمة الصحة الدولية للمياه الصالحة لالستخدام، حيث يضطر نحو من 
مياه الشرب، فيما تعجز العائالت الفقيرة جدًا عن توفير مياه صالحة للشرب لتغطية كافة احتياجاتها 

 اليومية.
عاني سكان قطاع غزة من قيود مشددة على دخول الوقود وارتفاع أسعاره بشكل كبير، في الوقت وي

من طاقتها التشغيلية الكاملة بسبب  %29الذي تعمل فيه محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بنسبة 
 أزمة الوقود.

ع غزة منذ تسع وقال المرصد الحقوقي الدولي في تقريره إن الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطا
سنوات يتنافى مع التزامات سلطات االحتالل اإلسرائيلي بموجب القوانين واالتفاقيات الدولية، حيث 

(، والتي وّقعتها إسرائيل، مسؤولية أمن ورفاهية المواطنين الذين 2626تحّملت اتفاقية جنيف الرابعة )
 يعيشون في األراضي التي تقع تحت احتاللها.

طي في نهاية تقريره دول االتحاد األوروبي للعمل الجاد على إنهاء الحصار ودعا األورومتوس
اإلسرائيلي المستمر على قطاع غزة وعدم التساوق معه وعدم التكيف في البرامج على األرض مع 
هذه الحالة الشاذة. وبشكل عام، العمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي طويل األمد لكافة األراضي 

المحتلة، باعتباره سببًا رئيسيًا فيما يتم من جرائم حرب وعقوبات جماعية في قطاع غزة الفلسطينية 
 وباقي األراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوصى األورومتوسطي السلطة الفلسطينية بضرورة تضمين ملف حصار قطاع غزة ضمن الملفات 
أن الحصار جريمة حرب وال بد من المقدمة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار 

 معاقبة المتسببين فيه.
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وطالب بالعمل على محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن استمرار حصار قطاع غزة وممارسة العقاب 
الجماعي وتجويع السكان المدنيين وتدمير األعيان المدنية فيه، باعتبار هذه األفعال تمثل جريمة 

وات االحتالل اإلسرائيلي على الضلوع بالمسؤوليات الملقاة على حرب، داعيًا المجتمع الدولي لحث ق
 عاتقها كقوة احتالل، ووفقًا اللتزاماتها بموجب القوانين الدولية ذات العالقة.
11/5/1125، جنيف، األورومتوسطي  

 
 حكومة نتنياهو والخيارات الفلسطينية المتاحة .46

 نبيل السهلي
ياهو الرابعة، بتشكيلتها الحزبية وتالوينها السياسية، هي يجمع محللون سياسيون على أن حكومة نتن

(، فهي حكومة مستوطنين 1125-2628األكثر يمينية منذ إنشاء إسرائيل قبل سبعة وستين عاما )
 بامتياز، األمر الذي يبدد كل األوهام حول إمكانية استئناف عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني.

حول الخيارات الفلسطينية المتاحة لمواجهة الءات حكومة نتنياهو  وتبعا لذلك تبرز أسئلة عديدة
الرابعة، التي عكست تصميمه على الوفاء بوعوده واتفاقاته مع قادة األحزاب اليمينية المتطرفة، 
كحزب البيت اليهودي بزعامة بينيت، ومع قادة المستوطنين في الضفة الغربية في حملته النتخابات 

 ية في شهر مارس/آذار الماضي.الكنيست اإلسرائيل
 

 تركيبة الحكومة
بعد رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة بالتحالف مع المعسكر الصهيوني الذي حل ثانيا في 

مقعدا(، والمكون من تحالف حزبي العمل بزعامة إسحاق هيرتسوغ والحركة بزعامة  12االنتخابات )
ياهو في تشكيل ائتالف حكومي جديد، يضم إضافة إلى وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، نجح نتن

مقاعد( و"شاس" الديني  8مقعدا في الكنيست( أحزاب "البيت اليهودي" اليميني ) 31حزب الليكود )
مقاعد( و"كلنا" الوسطي  9مقاعد( و"يهودوت هتوراه" الديني لليهود الغربيين ) 1لليهود الشرقيين )

 مقاعد. 21 المنشق عن الليكود، ويستحوذ على
وقد منحت حقيبة المالية لرئيس حزب "كلنا" موشيه كحلون المنشق أصال عن حزب الليكود. وحاز 
رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت على حقيبة التربية والتعليم، مما يعني تعميق سياسات 

 التشدد الديني والقومي في مناهج التعليم.
للقضاء ورئيسة لجنة التشريع في الكنيست، مما يعني زيادة  كما عينت زميلته أييلت شكيد وزيرة

فرصة سن قوانين متطرفة معادية للفلسطينيين في المستقبل القريب، كما يعني ذلك ترجيح كفة 
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المؤيدين إلضعاف سلطة محكمة العدل العليا وتقليص مساحة الحريات ألن تعيين قضاتها من 
 صالحية وزير القضاء فقط.

بيت اليهودي" على منصب نائب وزير األمن، وعلى حقيبة الزراعة التي أسندت كذلك حاز "ال
للمستوطن المتطرف أوري أرئيل الناشط من أجل بناء الهيكل المزعوم، وهي وزارة تشمل "وحدة 

 االستيطان"، مما يعني دعما إضافيا للمستوطنات ولتهجير العرب البدو من النقب.
ين األرثوذوكس على حقائب األديان واالقتصاد والنقب والجليل. وحاز حزب شاس للمتدينين الشرقي

في حين استحوذ حزب "يهدوت هتوراه" على وزارة الصحة ورئاسة اللجنة المالية في الكنيست. في 
 وقت بقيت الوزارات األخرى، ومنها الخارجية واألمن والشرطة والداخلية وغيرها، بقبضة "الليكود".

نصبه وزيرا لألمن، ومن المتوقع أن يبقى نتنياهو مستأثرا بوزارة الخارجية واحتفظ موشيه يعلون بم
كورقة للمساومة لضم شركاء جدد لحكومته مستقبال، فضال عن احتفاظه بوزارة اإلعالم التي سبق أن 
أعلن عن تمسكه بها. ويبدو أنه ذاهب إلحكام سيطرته على وسائل اإلعالم ومحاولة احتوائها وتحييد 

 ناهضة له كالقناة العاشرة وغيرها من وسائل اإلعالم.تلك الم
ويرى متابعون أن حكومة نتنياهو مؤقتة، نظرا ألنها ضعيفة جدا ولن تستمر طويال وسيبقى 

عضو كنيست ال تشكل ضمانا كي تعمل  92استمرارها عرضة البتزاز أحزاب اليمين، ألن أغلبية 
 أن يقلب الموازين. -سربيغرد خارج ال-بشكل مستقر، وبإمكان عضو كنيس 

 
 تأثيراتها فلسطينيا

أجمع الفلسطينيون بأطيافهم السياسية المختلفة على أن تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة برئاسة 
بنيامين نتنياهو، التي طغى عليها الطابع العنصري والمتطرف، لن يحمل أي أمل في إمكانية 

نما سيكون مقدمة لمزيد من االنتهاكات التوصل إلى السالم أو إحياء المفاوضات م ن جديد، وا 
والتوسع االستيطاني وتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 

 المحتلة.
التي شكلها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين -يعتبر الفلسطينيون حكومة "اليمين االئتالفي" الضيقة 

رسالة سياسية، أغلقت من خاللها فرص وأبواب الحل السياسي، وأن العملية  -يزةنتنياهو قبل فترة وج
السياسية في شكلها القديم انتهت إلى غير رجعة، وقد أشارت وسائل اإلعالم الفلسطينية إلى أن 

 القيادة الفلسطينية مصممة على خيار تدويل القضية الفلسطينية.
المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث أن "تجربة وفي تصريحات صحافية له، أكد عضو اللجنة 

الفلسطينيين مع الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بينت عدم جدوى أي عملية سياسية ال تقوم على 
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إنهاء االحتالل وعدم تغيير الواقع خالل المفاوضات واالتفاق على مرجعية واضحة مثل حدود العام 
الفلسطينية"، مؤكدا أن الفلسطينيين لن يكرروا تجربة والقدس الشرقية عاصمة للدولة  2691

 مفاوضات بائسة.
ولفت إلى أن التجربة أظهرت أيضا أن الواليات المتحدة ال يمكنها أن تكون وسيطا في أي عملية 
سياسية، مشيرا إلى أن أي مفاوضات جديدة يجب أن تجري برعاية دولية وتقوم على انخراط دولي 

إلسرائيلي ضمن سقف زمني محدد. وأشار إلى أن "أية مفاوضات مقبلة يجب في إنهاء االحتالل ا
 أن تكون حول اليوم التالي لالستقالل".

ومن جهته أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الخطاب الذي ألقاه في مناسبة ذكرى النكبة أن 
طالق سراح "العودة إلى المفاوضات تتطلب ثالثة شروط هي: وقف النشاطات االستيطاني ة، وا 

األسرى وخصوصا الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ومفاوضات لمدة عام ينتج عنها تحديد 
 ".1121جدول زمني إلنهاء االحتالل خالل مدة ال تتجاوز نهاية عام 

 
 جدوى تدويل القضية

 (، وتعاقب حكومات1125-2663بعد مرور نحو اثنين وعشرين عاما على اتفاقات أوسلو )
إسرائيلية مختلفة، بات واضحا بؤس االستمرار في عملية تفاوضية مع إسرائيل، وضرورة التحرك 
السياسي والدبلوماسي على الصعيد الدولي لالنضمام إلى مزيد من المنظمات والمعاهدات الدولية، 

د الملفات والتقدم مجددا إلى مجلس األمن الدولي بمشروع قرار إلنهاء االحتالل، باإلضافة إلى إعدا
للتقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحيث تتضمن إدانة للسياسات اإلسرائيلية، المتعلقة بالعدوان 
المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، ناهيك عن النشاطات االستيطانية في الضفة الغربية وفي 

من  %21الذي شمل نحو مدينة القدس، ومن ملفات اإلدانة للممارسات اإلسرائيلية ملف األسرى 
 إجمالي الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية.

وبغية تحقيق النجاح في تدويل القضية الفلسطينية، ال بد من إرادة سياسية صادقة لتوحيد الصف 
الفلسطيني من خالل تفعيل المصالحة الحقيقية بين حركتي فتح وحماس والقوى السياسية األخرى، 

امتة، واالتفاق على برنامج سياسي واضح المعالم لمواجهة السياسات التي والفعاليات والقوى الص
ستنتهجها حكومة نتنياهو الرابعة. ومن شأن ذلك تعزيز وتقوية الموقف الفلسطيني عبر تجميع 

 القدرات والجهود الوطنية.
ي، بعد ويجب أن يكون في سلم أولويات المواجهة، رفض مبدأ العودة للتفاوض مع الطرف اإلسرائيل

تجربة طويلة وبائسة من المفاوضات. وقد يكون من باب أولى بعد ترسيي المصالحة، رفع سقف 
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الخطاب السياسي الفلسطيني، بحيث يتضمن مطالبات فلسطينية بتفكيك معالم االستيطان، وترحيل 
ذ احتالل المستوطنين، ناهيك عن إزالة الجدار العازل، الذي يعتبر أكبر معلم احتاللي استيطاني من

 .2691الضفة الغربية بما فيها الجزء الشرقي من مدينة القدس في عام 
ويجب اإلسراع في تحقيق المصالحة الفلسطينية بغية استثمار انزياح المزاج الشعبي في العديد من 
دول العالم إلى جانب الحقوق الفلسطينية من جهة، وتجميع القدرات الفلسطينية المختلفة لمواجهة 

 إسرائيلي محتمل على قطاع غزة من جهة ثانية. عدوان
11/5/1125، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 الفلسطينيون في زمن الهجرات الجديدة .47

 علي بدوان 
مخاطر جديدة باتت واضحة منذ فترة من الزمن مع اتساع ظاهرة الهجرة السلبية للشباب الفلسطيني 

سطينية بكاملها من الالجئين الفلسطينيين في نحو أصقاع المعمورة، بينما طاولت الهجرة عائالت فل
 سورية اتجهت بمعظمها نحو ألمانيا والدول االسكندنافية )السويد، النروج، الدنمارك( وأستراليا.

ورب قائل إن ظاهرة الهجرة هي ظاهرة عالمية بين الشمال والجنوب، وليست مقتصرة على 
حال، فهناك اآلالف من أبناء المغرب الفلسطينيين من دون غيرهم، وهو أمر صحيح على كل 

العربي يركبون كل يوم أمواج المغامرة ويحاولون شق طريق الهجرة نحو إيطاليا وفرنسا وبلجيكا على 
سبيل المثال، لكن األمر في الحال الفلسطينية يختلف عن العام الذي يسود في مناطق مختلفة من 

وبعضها إلى مناطق دافعة ونافرة باتجاه الخروج العالم وقد تحول بعض البلدان إلى مناطق جاذبة 
 منها.

فالعوامل التي قد تدفع نحو نشوء ظاهرة هجرة بعض الفلسطينيين هي غيرها التي تدفع شباب تونس 
يطاليا. ففي سورية يعيش الالجئون الفلسطينيون ظروفًا مأسوية تحت  والمغرب للهجرة إلى فرنسا وا 

بل بهم خصوصًا بعد وطأة جسامة األحداث الجارية واأل خطار الماحيقة بحياتهم، فضاًل عن تقّطع السا
النزوح الكثيف لفلسطينيي بعض المخيمات والتجمعات، ومنها مخيم اليرموك، حيث غادر بعضهم 

 نحو أصقاع المعمورة وقد ابتلعت مياه وأسماك البحر األبيض المتوسط أعدادًا منهم.
ري ألعدادك منهم يعانون األمرين. فالحرب، أي حرب، تنتج إن فلسطينيي سورية، وفوق الرحيل القس

كوارث إنسانية تدفع الناس المنكوبين إلى الهروب من الموت والرحيل إلى المجهول، وباألمس نزح 
نزح مئات  1119ماليين من أبناء الشعب العراقي خارج بالدهم جراء الغزو األميركي، وفي عام 

وان اإلسرائيلي، وفي كل الحروب هناك الجئون ومهجرون وضحايا اآلالف من اللبنانيين جراء العد
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طرد من أرضه طردًا  وكوارث إنسانية.. الفارق بينهم وبين الفلسطينيين، أن الشعب الفلسطيني ا
واقتالعًا وترحياًل قسريًا، بينما اآلخرون لم يفقدوا أوطانهم، حيث إن رحلتهم إلى التيه ستبقى قصيرة. 

 لفلسطينية فمستمرة، نكبة تلو نكبة، وهنا يكمن عمق المأساة.أما رحلة التيه ا
أما في الداخل الفلسطيني، حيث تسعى سلطات االحتالل في الداخل إلى تشجيع تلك الظاهرة من 
خالل ممارساتها المعروفة، ومنها على سبيل المثال سحب بطاقات المقدسيين لدفعهم نحو الهجرة 

حدث مع عشرات اآلالف من األسر الفلسطينية، وعلى األخص  إلى خارج فلسطين كليًا، وهو ما
منها األسر المسيحية التي تركت المدينة المقدسة خالل العقود األربعة الماضية، عدا عن تعطيل 

 عودة آالف الشباب من أبناء الضفة الغربية ممن كانوا خارجها بقصد العمل أو الدراسة.
قة بوجود االحتالل ذاته، وهو ما دفع بعض قطاعات فضاًل عن بقية األسباب، ومنها المتعل

اتخاذ خيارات الهجرة إلى خارج  إلىالفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ألن تتجه 
الوطن الفلسطيني مع استفحال األزمات اليومية خصوصًا منها االقتصادية جراء إجراءات االحتالل، 

في البيت الفلسطيني الداخلي وعلى مجمل مسارات الحالة ومعها األزمات السياسية المتوالية 
 السياسية في المنطقة.

أن قرابة أربعة آالف فلسطيني يهاجرون من الضفة  إلىووفق معلومات مؤكدة، تشير التقديرات 
أن غالبية المهاجرين من الفلسطينيين  إلىالغربية سنويًا في السنوات األخيرة. وتشير المعلومات 

ولكنها اتسعت بعد ذلك لتشمل المسلمين وحتى بعض الكوادر في السلطة الوطنية  المسيحيين،
 الفلسطينية وبعض المفكرين والتجار ورجال األعمال، والمثقفين وأصحاب رؤوس األموال.

إن أسباب التحول في الهجرة الموقتة )في غالبيتها( تتم أيضًا العتبارات عديدة يقع على رأسها العمل 
ن الوضع المادي وتوفير الدعم للعائلة في فلسطين في ظل الضائقة االقتصادية التي من أجل تحسي

تتسع كل يوم، واتساع ظاهرة البطالة والفقر، إذ تشير األرقام عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية، 
من سكان  %23المستقاة من تقارير منظمات دولية وكذلك مكتب اإلحصاء الفلسطيني، أن 

فلسطينية المحتلة يعانون غياب األمن الغذائي، وثلثي العائالت في الضفة الغربية وقطاع األراضي ال
غزة تحت خط الفقر. فضاًل عن ذلك علينا أال ننسى الحصار اإلسرائيلي المتواصل وجدار الفصل 
وسياسات االحتالل بشكل عام، األمر الذي يلقي بظالله الصعبة على الوضع االجتماعي والسياسي 

ترافق مع المظاهر المأسوية المتوالدة نتيجة التسيب األمني وفقدان الوحدة الوطنية والتمزق الم
الفلسطيني الداخلي. هذا إذا أضفنا أن مستوى المساعدات من األمم المتحدة والمنظمات الدولية 

يه خصوصًا األونروا في تراجع مستمر بينما يتزايد عدد السكان في مجتمع تبلغ نسبة الخصوبة ف
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بالمئة وهي نسبة عالية وفق معدالت التزايد السكاني في العالم، وفي ظل غياب القانون  1،8
 والعدالة والمساواة.

إن قضية الهجرة السلبية، على رغم مراوحتها عند حدود معينة هي أقل من مثيالتها في دول مستقرة 
كير بها جيدًا، وهو ما يلقي على في العالم، إال أنها تبقى قضية تستحق منا الوقوف أمامها، والتف

جميع الفصائل والقوى الفلسطينية وعلى منظمة التحرير مسؤولية االلتفات إلى تلك الظاهرة 
ومعالجتها، وفي الوقت نفسه تنمية التواصل مع الجاليات الفلسطينية في دول أوروبا والواليات 

 ني في معركته مع االحتالل.المتحدة وأستراليا، باعتبارها رصيدًا هامًا للشعب الفلسطي
يعبر عن « الهجرة»إن هذا الخطر يتأتى اآلن، على رغم أن مغادرة الوطن الفلسطيني تحت عنوان 

 2628خيارات تكاد تكون مهينة وذات مغزى سلبي بالنسبة الى الفلسطينيين، خيارات تاذكرهم بنكبة 
أسطورة مضادة اسمها  2691ام وآالمها، وعلى خلفية االنتقام منها ومواجهتها طوروا منذ ع

، أي التشبث باألرض الذي يالزم حلم العودة، وهو الحلم الذي ما زال يدغدغ الوجدان «الصمود»
 الوطني الفلسطيني ويشكل القاسم المشترك في اإلجماع الوطني.

أنها  إن الهجرة الفلسطينية نحو القارة األميركية كانت كالسيكية قبل النكبة وسنواتها األولى إال
أصبحت بعد ذلك ضربًا من ضروب الهروب من االلتزام الوطني، فالفلسطينيون هاجروا إلى الدول 

ألف  125وبعده بقليل، ففي الواليات المتحدة يقيم  2628العربية وأوروبا واألميركتين قبيل العام 
سطيني، منهم ألف فل 911فلسطيني، وتعتبر شيكاغو أكبر تجمع لهم، وفي أميركا الالتينية يعيش 

ألف في تشيلي والمتبقون في السلفادور وهندوراس ... وقسم منهم وصل إلى مواقع عالية في  311
الدول التي حل فيها، مثاًل أنطونيو ساكا )السقا(، رئيس هندوراس من بيت لحم. وفي مقاطعة بيليز 

سلفادور كان هناك رئيس )هندوراس البريطانية( هناك سعيد موسى الفلسطيني رئيسًا للوزراء، وفي ال
كما كان شفيق حنضل قائد حركة التحرر الوطني في السلفادور )جبهة … من أصل فلسطيني

 فاربندو مارتي( من أصول فلسطينية.
بعد النكبة كانت الهجرة نحو دول الخليج العربي لكسب الرزق ورفد األهل في فلسطين ومخيمات 

عات العربية التي وصلت وساهمت في قطاعات التربية الشتات، فكان الفلسطينيون بين أوائل الدف
والتعليم وهندسة البترول، فغادر عشرات اآلالف منهم إلى دول الخليج، ونصفهم غادر من دون أبناء 
العائلة، فالهجرة الموقتة للعمل كانت دومًا في صالح دعم صمود الفلسطينيين في الداخل من خالل 

ينصب نحو فلسطين، لكن يخشى اآلن من ظاهرة الهجرة نحو كندا المردود المالي الذي كان دومًا 
وأستراليا بشكل رئيسي، حيث تلعب المشاريع الجارية دورًا هامًا في دفع فلسطينيي الداخل وفلسطينيي 
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لبنان على وجه التحديد للسعي باتجاه شد الرحال وتسهيل الطريق أمامهم واإلقامة الدائمة في البلدين 
 المذكورين.

12/5/1125، حياة، لندنال  
 
 إسرائيل تستغل االتفاق النووي.. لضمان تفوقها العسكري! .48

 حلمي موسى
فيما تحاول اإلدارة األميركية تجنب الصدام مع إسرائيل، وتقدم لها اإلغراءات لتمرير االتفاق النووي 

ثر من المتوقع مع إيران، تعمل حكومة نتنياهو على استغالل األمر، وتحقيق مكاسب على أك
صعيد. وبعدما بات واضحا أن أميركا تضغط على أوروبا لمنع استصدار قرار في مجلس األمن 

النقاب عن ثمن تسليحي « هآرتس»بشأن الدولة الفلسطينية قبل تحقيق االتفاق مع إيران، كشفت 
 ومالي تستعد أميركا لدفعه إلسرائيل مقابل سكوتها عن االتفاق النووي مع إيران.

سرائيل بدأتا «هآرتس»راسل العسكري لصحيفة وبحسب الم ، عاموس هارئيل فإن الواليات المتحدة وا 
مساعي جس نبض أولية وغير رسمية حتى اآلن حول المساعدة األمنية الخاصة إلسرائيل في ضوء 
التطورات األخيرة في الشرق األوسط. وأشار هارئيل إلى أن أحدا ال يقول ذلك حتى اآلن صراحة 

ة أوباما تنوي منح إسرائيل تعويضا أمنيا كبيرا إذا تم التوقيع على اتفاق نووي شامل مع ولكن إدار 
إيران والقوى العظمى، وقال إن ذلك ينبع على حد سواء من عاملين أحدهما استمرار الخطر اإليراني 

 على إسرائيل وصفقات السالح األميركية لدول الخليج وخصوصا السعودية واإلمارات المتحدة.
ونشر  إنتاجوتمويل « 35إف »ويجري الحديث عن تعويض يتضمن طائرات أخرى من طراز 

 31بطاريات أخرى لمنظومات مضادة للصواريي. وكتب هارئيل أن أميركا التزمت منذ أكثر من 
عاما، بالحفاظ على تفوق إسرائيل النوعي على كل جيرانها العرب، وعنت هذه السياسة ضمان أن 

سرائيلي أفضل منظومات السالح والعتاد والتكنولوجيا األميركية، وأن ال تنال أي يمتلك الجيش اإل
 دولة في المنطقة، خصوصا إذا كانت معادية إلسرائيل تكنولوجيا أفضل قبل أن تعرض عليها.

، رسي الكونغرس األميركي هذه السياسة كبند في القانون، حيث ألزم الرئيس 1118وفي العام 
م إليه كل أربع سنوات تقريرا حول جميع منظومات السالح األميركية المباعة لدول األميركي بأن يقد

سرائيل حوارات دائمة حول ضمان التفوق النوعي للجيش  الشرق األوسط. وتجري الواليات المتحدة وا 
 اإلسرائيلي خصوصا عند إبرام صفقات سالح مع الدول العربية.

ض علنا على االتفاق النووي مع إيران وعلى مبادئ اتفاقية وبالرغم من استمرار إسرائيل في االعترا
اإلطار، وا عالن قادتها أن كل اتفاق سيكون سيئا إال أن أوساطا من وزارتي الدفاع في تل أبيب 



 
 
 
 

 

           41ص                                     3583 العدد:    12/5/1125 الخميس التاريخ:

وواشنطن شرعتا في محاوالت جس نبض أولية بشأن رزمة التعويضات إلسرائيل، والتي تأخذ 
ح لدول الخليج العربي. وكانت الصحف األميركية قد أشارت بالحسبان االتفاق النووي وصفقات السال

مؤخرا أثاروا مسألة إبرام صفقات تسليح « ديفيدكامب »إلى أن ممثلي دول الخليج الذين حضروا قمة 
جديدة. من جانبها ال تريد إسرائيل أن تظهر محاوالت جس النبض إلى العلن حتى ال تتهم بأنها تبيع 

 الصفقة. مبادئها أو تسلم بمبادئ
وكتب هارئيل أن في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية تقديرات بأن صفقة السالح المقبلة مع أميركا 

التي اتفق على شرائها، والتي  33، إضافة للطائرات الـ«35إف »ستشمل طائرات أخرى من طراز 
ما تم االتفاق على ستبدأ في الوصول إلسرائيل نهاية العام المقبل. وتعتقد المؤسسة اإلسرائيلية أن 

طائرة من هذا الطراز، وذلك لتمكين  51شرائه ال يكفي، وأن إسرائيل بحاجة إلى ما ال يقل عن 
إنشاء سربين. كما أن أي صفقة أخرى مع أميركا ستشمل أيضا منظومات الدفاع ضد الصواريي 

 إنتاجهامن حيث تمول أميركا كل أبحاث تطوير منظومات الصواريي فضال عن تمويل قسم كبير 
 ونشرها.

ومن «. القبة الحديدية»وتسع بطاريات من « 1حيتس »وتملك إسرائيل حاليا منظومة صواريي 
ضد الصواريي « عصا الساحر»المقرر في العام المقبل أن تدخل للخدمة العملية منظومة صواريي 

 متوسطة المدى.
مليار دوالر، تقدم سنويا  3.2ة بقيمة وهكذا فإن الواليات المتحدة، وباإلضافة لمساعدة سنوية عسكري

نتاجمئات الماليين من الدوالرات لتمويل تطوير  منظومات الدفاع ضد الصواريي. وتطالب إسرائيل  وا 
وشراء بطاريات قبة حديدية أخرى، حيث تقول « 3حيتس »أميركا حاليا بتمويل انتاج منظومة 

كما تطلب إسرائيل في «. قبة حديدية»ارية بط 23-21إسرائيل أنها بحاجة على األقل إلى امتالك 
 المحادثات من أميركا تزويدها بذخائر عالية الدقة ومنظومات تكنولوجية متقدمة لسالح االستخبارات.

 وبرغم كل ما سبق، فإن نتنياهو يتدلل على اإلدارة األميركية ويسعى إلى إذاللها.
يمر، الذي يقاطعه معظم المسؤولين في إدارة وبالرغم من علم نتنياهو بأن سفيره في واشنطن رون در 

أوباما بسبب تآمره مع الجمهوريين ضد الرئيس األميركي، بات شخصا غير مرغوب فيه إال أنه 
 يصر على بقائه في منصبه.

اإلخباري أن نتنياهو قال مؤخرا إنه ال يرى سببا لتغيير دريمر بالرغم من أن « واال»وكشف موقع 
وضحت أنه لن ينال أذنا صاغية في دوائر صنع القرار األميركي، وخصوصا جهات أميركية عليا أ

 في مجلس األمن القومي.
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ويرفض أي فكرة لتغييره قريبا. ومعروف أن جهات « سفير ممتاز»ويصف نتنياهو دريمر بأنه 
وليس « سفير لنتنياهو لدى الحزب الجمهوري»مختلفة، إسرائيلية وأميركية، ترى في دريمر مجرد 

يرا إلسرائيل في واشنطن، وهو منشغل بالصراعات الداخلية األميركية أكثر من انشغاله بتطوير سف
 العالقات بين الدولتين.

عن مسؤول مركزي في المنظمات اليهودية األميركية قوله إنه ليست هناك أية « واال»ونقل موقع 
قائه لفترة طويلة مقبلة. إشارات حول قرب إنهاء دريمر لمهام منصبه، وأنه يتصرف على أساس ب

وأضاف أن دريمر يبحث لنفسه عن مستشار كبير يضمه إلى طاقمه. وكانت توقعات في إسرائيل 
أشارت إلى أن دريمر سينقل من منصبه هذا الصيف لينقل إلى األمم المتحدة ولكن يتبين حاليا أن 

 هذه التوقعات ليست أكثر من إشاعات.
12/5/1125، السفير، بيروت  

 
 دس ليس عاصمة الشعب اليهودي الق .49

 جدعون بيغر
القدس كانت وال تزال “ –يكرر رئيس الوزراء الشعار المتآكل  أخرىمرة أخرى حل يوم القدس، ومرة 
بنيامين نتنياهو، المعروف  أنفهل حقا هكذا هو الحال، أم ”. عاصمة الشعب اليهودي فقط

 ويضلل الكثيرين. أخرىمرة  يخطئقة التاريخية، بالتصريحات التاريخية التي ال تنسجم دوما مع الحقي
لم يكن لها  األولىسنة  األلفالف سنة. في آ 2القدس، كما يعتقد البحث العلمي، موجودة منذ نحو 

أي صلة بالشعب اليهودي. وحتى الكتاب المقدس يروي، في سفر البداية، عن ملكيتسيدق ملك شاليم 
 اإلطالقلم يهتموا بها على  فاألجدادله أي صلة بالقدس.  ، الذي لم تكنإبراهيمالذي خرج ليبارك 

وفي الفترة التي مكث فيها بنو إسرائيل في مصر، لم تذكر. وعندما ساروا في الصحراء تحدثوا عن 
 بالد كنعان، ولكن ليس عن اورشاليم.

تحالف ولم يتضمن احتالل يهوشع بن نون البالد اورشاليم. وبالذات ملك اورشاليم هو الذي نظم 
الملوك الخمسة ضد يهوشع، وعندها كانت اوشاليم على ما يبدو عاصمة شعب آخر، ليس شعب 

استقرار  إلىالمدينة وليس  إحراق إلىإسرائيل. واحتالل سبط يهودا اورشاليم، بعد وفاة يهوشع، أدى 
 سبط يهودا في المدينة.  أبناء
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سنة من تأسيسها احتل الملك داود المدينة  ألفوفي وقت الحق استقر فيها اليابوسيون، وفقط بعد 
 وجعلها عاصمته.

عهد داود، ابن سليمان وبداية  إسرائيل، فيواحتفظت المدينة بهذه المكانة، مكانة عاصمة شعب 
عهد حفيده، رحبعام. وفي عهد رحبعام ودعت مملكة إسرائيل اورشاليم التي كانت عاصمة مملكة 

 .األولعب اليهودي على مدى كل فترة المملكة في عهد البيت يهودا الصغيرة ولم تعد عاصمة الش
 أخرىالدولة الحشمونائية، تحولت اورشاليم مرة  إقامة، مع األولسنة من خراب البيت  أربعمئةبعد 

أن احتلها الرومان وتوجوا  إلىلتصبح عاصمة الشعب اليهودي، ولكن فقط لمئة سنة فقط، 
 هيرودوس عليها. 

الثاني، لم تشكل عاصمة لليهود، مثلما لم تكن عاصمة الرومان، البيزنطيين ومنذ خراب البيت 
احتلها الصليبيون وجعلوها عاصمة مملكة اورشاليم  2166والعرب الذين احتلوها. ولكن في العام 
 الصليبية، التي لم تكن بالطبع يهودية.

، على مدى مئات سنة. بعد ذلك 88لقد كانت اورشاليم عاصمة مملكة الصليبيين على مدى 
، 2621أن احتل البريطانيون المدينة في العام  إلىالسنين، لم تكن عاصمة أي جهة سياسية، 

وجعلوها في وقت الحق عاصمة الوحدة السياسية التي سميت فلسطين )أ. ي( )أي أرض إسرائيل(. 
 عربا. أغلبيتهوكانت في حينه عاصمة الشعب الذي يسكن في البالد، والذي كانت 

اورشاليم الغربية عاصمتها )وليست عاصمة الشعب اليهودي"(،  أصبحتقط بعد قيام دولة إسرائيل وف
تشكل اورشاليم الموسعة عاصم إسرائيل، ولكن ليست عاصمة العالم اليهودي. اليهود  2691ومنذ 

ليهود حتى الروحاني، ولكن ليست عاصمتهم القومية.  أوفي العالم يرون في اورشاليم مركزهم الديني 
أمريكا توجد واشنطن كعاصمة، ليهود بريطانيا تشكل لندن عاصمة وباريس هي عاصمة يهود 

 فرنسا.
 الجمهور، حتى وان كان هذا في يوم القدس. أمامفليتفضل إذن رئيس الوزراء، ويحذر فيما يقول 

11/5/1125 ،هآرتس  
11/5/1125، رأي اليوم، لندن  
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 :كاريكاتير .51
 

 
 12/5/1125، رام هللا األيام،


