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*** 
 
العربية  نتنياهو: يج  أن تكون السيقرة األمنية بأيدي "إسرائيل" في أي اتفاق مع الفلسقينيين والمبادرة .0

 بحاجة لـ"تحديث"
يس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال انه يسعى رئ أن، 98/5/9105، القد ، القد ذكرت 

إلقامة عالقات مع الدول العربية وزيادة التعاون معها وخاصًة في المجال األمني اإلقليمي ومحاولة 
 حل الصراع مع الفلسطينيين.

ات ملع إقاملة عالقل أنونقلت وسائل إعالم عبرية عن نتنياهو خالل لقائه مع المراسللين اإلسلرائيليين، 
 الدول العربية بعد التغييرات في الشرق األوسط هي فكرة إيجابية سنبحث عنها في كل وقت.

وبشأن مبادرة السالم العربية التي تشير إلقامة عالقات دبلوماسلية وتجاريلة ملع إسلرائيل، قلال نتنيلاهو 
م لل قيلية اسنسلحاب المبادرة فيها نقاط إيجابية وأخرى عفا عليها الزمان وأنهلا بحاجلة لتحلدي ات  إن

 .الفلسطينيينمن مرتفعات الجوسن وقيية الالجئين 
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اليغوط األوروبيلة عللى إسلرائيل سسلتئنام المفاويلات، سفتلا إللى أنله طللب ملن  إلىوأشار نتنياهو 
الللللدول األوروبيللللة دعللللم البنللللاء فللللي الكتللللل اسسللللتيطانية، معتبللللرا  المسللللتوطنات س تشللللكل عقبللللة أمللللام 

  تم ل المشكلة الرئيسية .المفاويات وأنها س
وشللدد علللى أن أف اتفللاق مسللتقبلي مللع الفلسللطينيين يجللب أن يكللون طويللل األمللد وأن تبقللى السلليطرة 
األمنية إلسرائيل في حلال اسنسلحاب ملن اليلفة حتلى س يتكلرر ملا جلرى فلي اللزة بعلد اسنسلحاب ملا 

طالق الصواريخ.  سمح لحماس حفر األنفاق وا 
لحظر استحاد اإلسرائيلي في الفيفا، معتبلرا ان ملا جلرى جلزء ملن اليلغوط وتطرق للطلب الفلسطيني 

 .وستواجهالتي تمارس على إسرائيل وأن أف قرار يد إسرائيل سيكون خطيرا جدا 
األويلاع الميدانيلة عللى جبهلة اللزة، زاعملا أن حملاس بعلد إطلالق الصلارون األخيلر ومنلذ  إلىوأشار 

ب كانلللت فللي كللل ملللرة تهللرع للتواصللل ملللع إسللرائيل عبلللر عمليللة الرصللام المصلللبوب وعللامود السللحا
 الوسطاء لوقم إطالق النار وا عطاء توييحات ما يعكس قدرة إسرائيل في إحداث توازن الردع.

نتنياهو امتنع، عن تقديم اسعتذار لألقلية ، أن بالل ياهر، عن 98/5/9105، 48عر  وأيافت 
الكنيسللت، وبينهللا أن رالعللرب يللذهبون بكميللات إلللى  العربيللة علللى تفوهاتلله العنصللرية فللي يللوم انتخابللات

صناديق اسقتراعر وأنه يتم إحيار الناخبين العرب بالحافالت، بينما اعتبر فقط أن هذه أقوال للم يكلن 
 ينبغي أن تقال.

وقللال نتنيللاهو خللالل لقللاء مللع المراسلللين السياسلليين لوسللائل اإلعللالم اإلسللرائيلية فللي تللل أبيللب، اليللوم 
ريأسمر على هذه التفوهات وأنه رلم يكن ينبغي أن تقالر، معتبر أن رما كان ينبغي قوله  الخميس، إنه

هو أن مصوتي حزبا معينا يذهبون إلى صناديق اسقتراع، وهم جاؤوا فعال وحققوا إنجازا. واعتقدت أن 
اء هللذه مقولللة مسلليئة كمللا قيلللت وسللارعت إلللى اسعتللذارر علمللا أن نتنيللاهو عبللر خللالل لقللاء مللع أعيلل
 هرب من حزب الليكود عن أسفه إذا أساءت تفوهاته ألحد، لكنه لم يقدم اعتذارا علنيا ورسميا.   

وادعى نتنياهو أنله خلالل السلنوات السلت لوسيتله فلي رئاسلة الحكلومتين السلابقتين اسلت مرت رميزانيلات 
وسط، بدمجه فلي التربيلة ك يرة في الوسط العربير، وأنه رأعتزم مواصلة )تنفيذ( الخطط المتعلقة بهذا ال

والتعللليم والبنيلللة التحتيللة والصلللناعة المتقدمللة، وهلللذه أمللور هاملللة جللدا. وأريلللد أن ينللدم  هلللذا الجمهلللور 
مليلارات فلي المجتملع العربلي،  6بنجاح يسمونه دولة إسرائيلر. وقال إن حكومتيه السابقتين است مرت 

د خاصة من أجل تعزيز األمن الشخصي وأنه طلب من وزير األمن الداخلي، اللعاد إردان، بذل جهو 
 في البلدات العربية.

واعتبر نتنياهو أن رإسرائيل ليست كاملة، لكنها ليست أقل ديمقراطية من الدول الكبرى في العالم وهي 
 تحارب تحديات أصعب بك يرر.
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جعلل وتطرق نتنياهو إلى القرار حول الفصلل العنصلرف فلي الحلافالت المتوجهلة إللى اليلفة الغربيلة و 
العمللال الفلسللطينيين يسللافرون بحللافالت منفصلللة، وهللو مللا تراجعللت عنلله إسللرائيل فللي أعقللاب انتقللادات 
دولية شديدة. وادعة نتنياهو أنه علم بهذا المويوع من الصلحافة وأنله اتصلل خلالل وقلت قصلير ملع 

لبيا جلدا وزير األمن موشيه يعلون، وأويح له أنه رفي الظروم الحاليلة، سليكون التعبيلر علن ذللك سل
 ولذلك قررنا وقفه... ويكفي اسعتبار بأنه سيمس بمكانة إسرائيلر.

الفلسللطيني، كلللرر نتنيللاهو ادعلللاءه أنلله رلسلللت معنيللا بدوللللة  نائيلللة  –وفللي سلللياق الصللراع اإلسلللرائيلي 
القوميللةر، لكنلله زعللم فللي الوقللت نفسلله أن رالمشللكلة المركزيللة ليسللت المسللتوطنات. لقللد حولللوا ذلللك إلللى 

 اع وقد أ بتت إسرائيل عندما انسحبت من الزة أن هذا ليس صحيحار.أساس الصر 
وتابع أن أف اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين ريجب أن يكلون اتفاقلا طويلل األملد، وتكلون فيله السليطرة 

 األمنية الفعلية بأيدف إسرائيل. وأنا أقصد ذلك حقا. وهذه ليست نزوة أو خدعةر.  
مشلللكلة األساسلللية واألوللللى بالنسلللبة لملللواطني إسلللرائيل هلللي مسلللألة كيلللم واسلللتطرد نتنيلللاهو قلللائال إن رال

سيكون النظام، ومن ستكون الجهلة التلي تفلرال اسسلتقرار األمنلي فلي المنلاطق التلي تطاللب إسلرائيل 
بإخالئهلا. وقلد تلم امتحلان ذللك فللي اللزة. واليلوم س يوجلد تهريلب أسلللحة إللى اللزة، لكلن كيلم بإمكانللك 

وملللاذا سللنفعل كلللي س يتكللرر هللذا األملللر فللي يهلللودا والسللامرة )أف اليلللفة  منللع صللنع أسللللحة داخليللة 
 الغربية(  وسأطرح هذا المويوع مرة بعد أخرى. وأعتقد أن هذا األمر مفهوم أك ر مما ُيعتقدر.

ونفى نتنياهو أنله يسلعى إللى السليطرة عللى وسلائل إعلالم وأنله يؤيلد تعلدد قنلوات التلفزيلون والمحطلات 
 اإلذاعية.
 أنه لن يتم المس بالمحكمة العليا وأن هذا ما ينم عليه استفاق اسئتالفي لحكومته الحالية. وادعى 

 
 يقلد فاقمة برناوي وسام نجمة الشر  العسكري عبا  .2

 وفا : قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وسام نجمة الشرم العسكرف، للمنايلة  -رام هللا 
 سطينية المعاصرة.فاطمة برناوف أول أسيرات ال ورة الفل

جاء ذلك خالل استقبال الرئيس، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، أمس، األسيرة المحررة فاطمة 
 برناوف، بحيور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ولفيم من المسؤولين.

اتها من ومنح الرئيس، برناوف، وسام نجمة الشرم العسكرف، تقديرًا لدورها النيالي الريادف وتيحي
 أجل وطنها وشعبها و ورته، واستعدادها للبذل والعطاء منذ البدايات األولى وحتى اآلن.
 92/5/9105األيام، رام هللا، 
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 النائ  يحيى موسى: "تحقيق الرسالة" يكش  أن كوارث غزة سببها السلقة .3
كل ما يشهده  قال النائب يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، إن: محمد الشيخ

 قطاع الزة من مصائب، يقم وراءها السلطة الفلسطينية المم لة برئيسها محمود عباس.
وايام موسى في تصريح خام بل    الخميس،  جميع ما أشار إليه البنك الدولي وحذر فيه من 
ل أوياع كار ية في قطاع الزة وارتفاع نسب البطالة والفقر ويعم الحركة التجارية واسقتصاد، ك

ذلك لم يكن نتاج واقع طبيعي وانما بسبب جريمة متكاملة األركان أطرافها عباس واسحتالل، وهدفها 
 حصار وخنق الزة .

أكد النائب موسى أن السلطة تنهب أموال الزة وتصرفها بطريقة الير قانونية، وتهمش القطاع، و 
، مييفا:  الهدم من كل وتسيس كل األموال لشراء الذمم والوسءات وال أر السياسي من الخصوم

 ذلك اخياع قطاع الزة بعد الحروب اسسرائيلية، وهذه الجريمة أطرافها أبو مازن .
واستطرد موسى: أهم حلقة في حلقات الحصار، عباس وعصابة المقاطعة التي تعمل على تدمير 

 وخنق قطاع الزة أك ر حتى يستسلم .
 98/5/9105الرسالة نت، 

 
 كش  تضليل السلقة وعبا  للرأي العام الفلسقينيخريشة: "تحقيق الرسالة"  .4

قال حسن خريشة النائب ال اني لرئيس المجلس التشريعي، إن التحقيق : ياسمين ساق هللا-الزة
الصحافي الذف أجرته صحيفة الرسالة حول المبالغ الفعلية التي تجبيها السلطة من قطاع الزة، 

للرأف العام الفلسطيني عن حقيقة دورهم اتجاه كشم تيليل الرئيس محمود عباس والسلطة نفسها، 
 الزة المحاصرة.

خراجها من حساباته  رالم  وأكد خريشة لل  الرسالة  أن أبو مازن س يزال مصّرا على إهمال الزة، وا 
 اكتظاظ ميزانيته من أموال التبرعات والمساعدات، التي جّلها تأتي باسم القطاع المنكوب .

بأن الزة باتت خارج سيطرته، وأنها مكان الير آمن تك ر فيه وأيام:  عباس يروج للعالم 
الصراعات واسشتباكات الداخلية ، مستدركا:  لكنه فشل فشال ذريعا في زرع هذا اسنطباع، فاألرقام 

 كّذبتهم، والحقائق على األرال أييا، وس ننسى فسادهم على اعتبار أنها سلطة فاسدة .
 98/5/9105الرسالة نت، 
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 حفل زفا  حفيد الرئي  عبا  يكل  خزينة السلقة ماليين الدوالرات!!: "المصرية "الشع  .5
في الوقت الذف يموت فيه أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء جوعًا ويموت شباب : خام

ستقلع الطائرة الرئاسية الخاصة برئيس السلطة  اوروبا الرقاً الزة  اليائس  في طريقه للهجرة إلى 
 عمان  إلى العاصمة القطرية  الدوحة  وستقل على متنها  األردنيةة عباس من العاصمة الفلسطيني

عباس وعائلته وأقاربه وأقارب زوجته من عائلة  فانوس  للمشاركة في حفل زفام حفيده في  الدوحة  
 مايو الجارف وعلى مدار يومين في فندق الريتز كارلتون. 92يوم 

، ليلة واحدة فقط ستكلم الدوسراتالسلطة الفلسطينية ماليين  نةعباس سيكبد خزيحفل زفام حفيد 
 الشعب الفلسطيني الماليين

وهنا نيع التساؤست التالية برسم مؤسسات السلطة الفلسطينية ذات العالقة ومن قبلها نيعها 
ي بتصرم الرأف العام الفلسطيني ليتيح للفلسطينيين حجم اسستهتار والفساد الذف يرتكبه من يدع

 نفسه رئيسًا حريصًا على هذا الشعب.
هدارُا للمال  - ويحق للسلطان ما  السلطان،أم أن المال العام هو مال  العام أس يعتبر ذلك فسادًا وا 

 س يحق لغيره !.
الذين اصدعوا رؤوسنا وهم يتحد ون عن محاربة الفساد والمفسدين  وعلى رأسهم  هؤسءاين هم  -

 هيئة مكافحة الفساد !.
 98/5/9105لشع ، مصر،ا

 
 دعوة رسمية إلى حر  دينية االستيقاني "كيدم"الخارجية الفلسقينية: مشروع  .6

 اسستيطانيفادف أبو سعدى: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة المشروع اإلسرائيلي  -رام هللا 
سيعه في القدس عامة وفي وتو  باسستيطان كيدم  الذف يتم تداوله في الدوائر اإلسرائيلية ذات العالقة 

 قلبها وعلى بعد أمتار قليلة من أسوار المسجد األقصى المبارك خاصة.
 العاد  اسستيطانيةاليخم الذف تنوف الجمعيات  اسستيطانيواعتبرت الوزارة أن هذا المشروع 

نشاءه وعطرات كوهنيم  وبالتنسيق مع حكومة بنيامين نتنياهو والمجلس البلدف اسحتاللي للقدس، إ
مركز  -عند مدخل سلوان وقرب أسوار األقصى المبارك هو مشروع ما يسمى  بالهيكل التوراتي

 كيدم  وُيعتبر دعوة إسرائيلية رسمية إلى الحرب الدينية.
 92/5/9105القد  العربي، لندن، 
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 رام هللا: الدعوة إلى مقاقعة محاكم االحتالل لكسر االعتقال اإلداري .7
د ون في المؤتمر الصحافي حول أوياع األسرى في سجون اسحتالل، وآخر رام هللا: دعا متح

المستجدات المتعلقة باسنتهاكات المستمرة بحقهم، من إدارة سجون اسحتالل، وكذلك حول اإليراب 
المستمر لألسير خير عدنان، إلى مقاطعة محاكم اسحتالل لكسر قانون اسعتقال اإلدارف بحق 

د ون، خالل المؤتمر الذف عقد في مركز اإلعالم الحكومي، في رام هللا، أمس، وأشار المتح األسرى.
بدعوة من هيئة شؤون األسرى والمحررين ونادف األسير، وبمشاركة الحركة العالمية للدفاع عن 
األطفال، إلى أن ما يتعرال له األسرى من قمع وهجمة، يستدعي وقفة جادة على المستويين 

ين يرورة تحويل ملم األسرى إلى محكمة الجنايات الدولية، حيث هناك الرسمي والشعبي، مؤكد
 العديد من الشواهد واألدلة على ارتكاب جرائم بحق األسرى.

وأكد رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، في كلمته، أن األسرى يواجهون انتهاكات 
الطبي المتعمدة التي تنتهجها إدارة خطيرة، خاصة فيما يتعلق بحياة المريى، وسياسة اإلهمال 

سجون اسحتالل، مشيرا إلى أن هناك ظهورًا لحاست مريية خطيرة بين صفوم األسرى، كما 
 حصل مع األسيرين إياس الرفاعي، ويسرف المصرف.

من جهته، دعا رئيس نادف األسير قدورة فارس إلى يرورة اتخاذ موقم عاجل تجاه مقاطعة 
حتالل، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة اسعتقال اإلدارف، مطالبا الحركة الوطنية المحاكم العسكرية لال

بالميي في تنفيذ هذا القرار، في ظل ما يسجله األسير خير عدنان من بطولة وصالبة الموقم 
 أمام اسحتالل، بإيرابه المستمر يد سياسة اسعتقال اإلدارف.

 92/5/9105األيام، رام هللا، 
 
 ة التوافق يصل غزة في "زيارة مفاجئة"نائ  رئي  حكوم .8

وصل زياد أبو عمرو، نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مساء اليوم، إلى قطاع الزة 
 عبر معبر بيت حانون )إيريز(، قادما من اليفة الغربية في  زيارة مفاجئة .

داخلية في الزة، إن  زياد أبو وقال ماهر أبو صبحة، رئيس هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة ال
عمرو نائب رئيس الحكومة الفلسطينية وصل مساء اليوم الخميس إلى قطاع الزة عبر معبر بيت 

 حانون يرافقه ا نين من مستشارف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا .
راء حكومة وتأتي زيارة أبو عمرو إلى القطاع  بشكل مفاجئ ، بعد أك ر من شهر على مغادرة وز 

إبريل/ نيسان المايي بعد خالفات مع حركة  حماس  حول ملم موظفي  91التوافق الزة في 
 حكومة الزة السابقة.
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لت وكالة األنايول عن مسؤول في حكومة التوافق )رفال الكشم عن هويته(، إن أبو عمرو قون
اع، دون أن يقدم سيجتمع مع قيادات من حركة  حماس  لبحث بعال الملفات العالقة وأزمات القط

 مزيد من التفاصيل حول جدول أعمال الزيارة أو مدتها.
 98/5/9105، فلسقين أون الين

 
 لتوزيع مساعدات على المخيمات الفلسقينية بسورية الفلسقينية تستعد التحريرمنيمة  .9

 دداتقوم لجنة مؤلفة من مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق بإع: نادية سعد الدين - انعمّ 
قوائم أسماء الالجئين الفلسطينيين في المخيمات بسورية ممن سيتلقون مساعدات مالية وصلت مؤخرًا 

وقال أمين سر تحالم الفصائل الفلسطينية خالد عبد المجيد إن  رئيس  من أعياء المجلس الوطني.
تشكل تبرعات ألم دوسر  01المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أرسل مؤخرًا مبلغًا بقيمة 

 ومساعدات مالية مقدمة من أعياء المجلس .
 92/5/9105 ،الغد، عمدان

 
 انتقادات للحكومة واألمم المتحدة بسب  بقء عملية إعادة إعمار غزة .01

وجه صحافيون وخبراء انتقادات سذعة لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني : فتحي صّباح  -الزة 
ة بعملية إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في قطاع الزة، في واألمم المتحدة وجهات أخرى ذات عالق

عائلة  911وقت وزعت  وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين  )أونروا( مساعدات على نحو 
 متيررة، تزامنًا مع اندسع حريق في  كرافان  تقطنه عائلة مهجرة.

المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية في وانتقد المشاركون خالل جلسة استماع أمام الصحافة نظمها 
مدينة الزة في شأن إعادة اإلعمار أمس، األطرام ذات العالقة على البطء الشديد في إعادة 

 اإلعمار، وعدم المسؤولية تجاه عشرات آسم النازحين والمتيررين.
أداء واجبها تجاه  وطالبوا الحكومة بالعمل في القطاع وتحمل مسؤولياتها، واتهموها بالفشل الذريع في

 القطاع بعد عام واحد على تشكيلها.
وأعلن الناطق باسم وزارة اسقتصاد طارق لبد، أن الوزارة تلقت تعوييات لمتيررف القطاع الخام 

في المئة  5 حواليمنشأة، تشكل  3025بقيمة تسعة ماليين دوسر فقط تم تقديمها على دفعتين لنحو 
 ماليين دوسر. 913ة قيمتها نحو من خسائر القطاع الخام البالغ
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مليون دوسر، من  01وأشار لبد إلى أن الكويت ستقدم قريبًا منحة لمتيررف القطاع الخام بقيمة 
مليون تعوييات للصناعات المتيررة اإلنشائية  1.5مليون للبنية الخارجية للمصانع، و 2.5بينها 

 والخشبية والمعدنية واأللمنيوم والغذائية واليرها.
ماليين لتمويل شراء  01مليون دوسر، من بينها  95لفت إلى أن المنحة القطرية البالغة قيمتها و 

 مليونًا لتعويال األيرار للقطاعات اسقتصادية واإلسكان. 05الوقود الالزم لمحطة الكهرباء، و
 92/5/9105الحياة، لندن، 

 
 تاللالفلسقينية بـ"التواقؤ" مع االح يتهم السلقة بسام أبو شري  .00

شن بسام ابو شريم المستشار السياسي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، : رام هللا
هجوما عنيفا يد قيادة السلطة الفلسطينية، معتبرًا انها تعيش حالة الير مسبوقة من اليياع بسبب 

وهو عيو وشدد ابو شريم  تسلط اسجهزة اسمنية التي تمنع المواطنين من مقاومة اسحتالل.
عبر صفحته في موقع  91/5المجلس الوطني الفلسطيني في تصريحات نشرها يوم الخميس 

 فيسبوك ، على ان اسحتالل كان يريد من خالل االتيال ياسر عرفات منع المقاومة ويربها، متهما 
نه  المقاومة القيادة الفلسطينية الجديدة بإجراء ما وصفها  بالصفقة  الهادفة إلبعاد كل الذين يؤمنون ب

 من خالل إحالة اسسم منهم للتقاعد المبكر.
ودعا ابو شريم الجماهير الفلسطينية في داخل وخارج فلسطين للتحرك الشجاع من أجل إنهاء ما 

وقال ابو شريم  إن األوياع الراهنة  وصفه بحالة  اسنهيار السياسي والمسلكي والقانوني القائمة .
ر مقبولة من يياع السلطة التي أصبحت تتجمع في يد شخم واحد، تشهد حالة الير مسبوقة والي

 وهي بذلك تم ل دكتاتورية التفريط والتوريط في مخطط سحق قيية فلسطين ، حسب قوله.
 92/5/9105، قد  بر 

 
 موازنةالجلسة تشريعية لمراجعة .. و نائ  نجاة أبو بكر: ال نعلم شيء عن موازنة الحكومةال .02

جللاة أبلو بكللر النائلب عللن حركللة فلتح فللي المجللس التشللريعي، علن وجللود توجلله كشلفت ن: محملود هنيللة
المقبل لفتح ملم موازنة حكوملة  األسبوعلعقد اللجنة اسقتصادية في المجلس التشريعي جلسة خاصة 

وقالللت أبللو بكللر فللي  وحصللة قطللاع الللزة مللن هللذه الموازنللة. ،9102وكيفيللة صللرم موازنللة  ،التوافللق
إن موازنلللة الحكوملللة للللم يطللللع عليهلللا أحلللد، وكلللان ينبغلللي أن تملللر عللللى   ،الرسالةتصلللريح خلللام بلللل 

المجلس التشريعي، قبل أن يغلق بفعل إقصاء األمين العام للمجلس إبراهيم خريشة، مشددة على أّنهلم 
 سيعيدون فتح ملم الموازنة في اللجنة اسقتصادية بالمجلس بغزة واليفة.



 
 
 
 

 

           09                                      3520 العدد:    92/5/9105 الجمعة التاريخ:

زنلة أو مصلروفاتها وكيفيلة صلرفها  وكلل ملا نسلمع عنله هلي وأكّدت عدم وجود أرقام دقيقة لحجم الموا
 لم ُتدرس الموازنة وس كيلم قسلمت أو ملا  يافت:أو  أرقام س يوجد من يراقبها بفعل الياب التشريعي .

ينبغي وجوده من خطط وطوارئ ومواطنة وخطة تسوية شلروط بقلاء ، مشلددة عللى يلرورة أن تشلمل 
وكشلللفت صللللحيفة الرسلللالة باألرقللللام سلللرقة السلللللطة  للللة تماًمللللا.الموازنلللة قطلللاع الللللزة كملللا اليللللفة المحت

الفلسطينية ألموال الشعب الفلسطيني في قطاع الزة، حيث أظهلر التحقيلق وفلق دراسلات ماليلة أجراهلا 
 .مليون دوسر شهرياً  25قسم التحقيقات بالصحيفة، سرقة السلطة من حصة الزة 

 98/5/9105 ،الرسالة، فلسقين
 
 تجديد هيئاتها القيادية إلىحرير يدعو قيادي في منيمة الت .03

، عيو المكتب الفلسطينيةدعا تيسير خالد، عيو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : رام هللا
السياسي لل  الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  إلى إعادة اسعتبار لل  منظمة التحرير الفلسطينية  

لى تجديد هيئاتها القيادية  والبدء دون تردد في اتخاذ الترتيبات اليرورية سنتخاب مجلس وطني  وا 
وأيام خالد في بيان صحفي تلقته  فلسطيني، خالل فترة زمنية س تتجاوز العام في الحد األقصى .

أن  الترتيبات تتيمن انتخاب مجلس مركزف جديد ولجنة تنفيذية  91/5 قدس برس  الخميس 
يقة الحوار الوطني وفي اجتماعات هيئة تفعيل وتطوير جديدة، وفقا لما تم استفاق عليه في و 

المنظمة، وعلى أساس قانون التم يل النسبي الكامل وبمشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في 
 الداخل وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي جميع بلدان الهجرة واسالتراب .

 92/5/9105، قد  بر 
 
 اتجاه عملية االبتزاز التي يتعرض لها ققاع غزة الفصائل التخاذ موق  واضح تدعو حما  .04

اسلتهجنت فصلائل فلسلطينية حرملان السللطة الفلسلطينية لقطلاع اللزة ملن مسلتحقاته فلي : محمود هنيلة
، مؤكللدة خطللورة مللا حمللله تحقيللق صللحيفة الرسللالة مللن أرقللام 9110موازنتهللا العامللة منللذ أحللداث عللام 

 لصالح خزينة السلطة التي تحرمه مخصصاته.وحقائق صادمة اتجاه اقتطاع األموال من الزة 
بدورها، دعت حركة حماس الفصائل الوطنية واإلسالمية، ستخاذ موقم وايلح اتجلاه عمليلة اسبتلزاز 

 والتهميش. واإلقصاءالتي يتعرال لها قطاع الزة، والعمل على وقم سرقة أموالها وسياسية اإلهمال 
على التحقيق اللذف نشلرته الصلحيفة، بشلأن   ، تعقيباً سالةالر وقال إسماعيل ريوان القيادف بالحركة لل 

سرقة السلطة ألموال الزة، إن هذا دليل وايح على عملية اسبتزاز والسرقة التلي يتعلرال لهلا القطلاع 
واعتبر ريلوان تحقيلق الرسلالة، بمنزللة دليلل عللى حاللة  اهتمامها. على يد السلطة، التي لم تعره يوماً 
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القطاع في ظل الياب عدالة التوزيع، في ظلل علدم اكتلراث السللطة وحرمانهلا  المظلومية التي يعيشها
وطالللب ريللوان الجهللات  مللن الللزة فللي خزينللة السلللطة. باهظللةلحقللوق الللزة، رالللم مللا تجبيلله مللن أمللوال  

 الزة. إنصامالقانونية والتشريعية بأخذ دورها من أجل 
 98/5/9105 ،الرسالة، فلسقين

 
 ي حالة تهميش حقيقةققاع غزة يعيش ف :حركة الجهاد .05

استهجنت فصائل فلسطينية حرملان السللطة الفلسلطينية، لقطلاع اللزة ملن مسلتحقاته فلي : محمود هنية
م، مؤكلدة خطلورة ملا حملله تحقيلق صلحيفة الرسلالة ملن أرقلام 9110موازنتها العاملة منلذ أحلداث علام 

 حرمه مخصصاته.وحقائق صادمة اتجاه اقتطاع األموال من الزة لصالح خزينة السلطة التي ت
، خطللورة مللا تيللمنه التحقيللق مللن أرقللام تكشللم تللورط السلللطة فللي اإلسللالميأكللّدت حركللة الجهللاد  فقللد

إللللى أن قطلللاع اللللزة يعللليش فلللي حاللللة تهمللليش حقيقلللة، جلللراء اليلللاب عداللللة التوزيلللع  سلللرقة اللللزة، مشللليراً 
رقلام هلي  ، إن هلذه األالرسالةحبيلب للل خيلر وقلال  واستمرار عمليلة النهلب فلي مخصصلات القطلاع.

فيما يتعلق بعقد اسطار  نتيجة طبيعية سستمرار تعطيل المصالحة، وعدم تطبيق جميع بنودها تحديداً 
القيللللادف المؤقللللت المعنللللي بتحديللللد السياسللللات العليللللا، وتفعيللللل المجلللللس التشللللريعي المخللللتم بمراقبللللة 

جود لجنة مشلكلة ملن إلى و  وطالب حبيب بيرورة تطبيق ملفات المصالحة، منبهاً  الموازنات المالية.
 فصائل ستجرف اتصاست خالل األيام المقبلة مع حركتي حماس وفتح، إلعادة تفعيل المصالحة.

 98/5/9105 ،الرسالة، فلسقين
 
 ةإلى تشكيل لجنة وقنية تهد  لوضع خقة إلنقاذ غز  تدعو "قراقيةو الديم" .06

قطلاع اللزة ملن مسلتحقاته فلي استهجنت فصائل فلسطينية حرملان السللطة الفلسلطينية، ل: محمود هنية
م، مؤكلدة خطلورة ملا حملله تحقيلق صلحيفة الرسلالة ملن أرقلام 9110موازنتها العاملة منلذ أحلداث علام 

 وحقائق صادمة اتجاه اقتطاع األموال من الزة لصالح خزينة السلطة التي تحرمه مخصصاته.
نة وطنيلة تهلدم لويلع فدعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى يرورة العمل على تشكيل لج

على تحقيق نشرته صحيفة الرسلالة المحليلة، تكشلم فيله سلرقة السللطة  خطة إلنقاذ الزة، وذلك تعقيباً 
عيلو اللجنلة المركزيلة فلي الجبهلة، بتشلكيل  ،وطاللب طلالل أبلو ظريفلة الفلسطينية أموال قطاع اللزة.

لللين عللن المنكللوبين والمللدمرة لجنللة تيللم القللوى السياسللية ورجللال األعمللال والمؤسسللات األهليللة، ومم 
وشللدّد فللي الوقللت ذاتلله علللى يللرورة  منللازلهم، تسللعى إلللى ويللع خطللة تنقللذ مللن خاللهللا قطللاع الللزة.
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إللى أّن اليلاب دور األخيلر فلي  تطبيق بنود المصالحة وفي مقدمتها تفعيل المجللس التشلريعي، مشليراً 
 إقرار الموازنات التشغيلية هو سبب سرقات السلطة.

ه التحقيق من فساد للسللطة، عقلب أبلو ظريفلة بلالقول  عنلدما تغيلب الرقابلة والنزاهلة فلإن وبشأن ما بّين
ودعللا إلللى يللرورة أن تعنللى هللذه اللجنللة فللي مراقبللة الميزانيللات واحتياجللات  كللل أشللكال الفسللاد تنمللو .

 القطاع، وأموال المساعدات واليرها.
 98/5/9105 ،الرسالة، فلسقين

 
 اتخاذ إيران عدواً  هارفض وتؤكد استقالل قرارها.. وتعلنمالية" ال تها"ضائقتشير إلى  "الجهاد" .07

التللي دعمللت فلسللطين وحركللات  ،الفلسللطينية إنهللا تللرفال اتخللاذ إيللران قالللت حركللة الجهللاد اإلسللالمي
المقاومة، كعدو للعرب والمسلمين، مشددة في الوقت استقرار قرارها السياسي وعدم تلدخلها فلي شلؤون 

فلللي بيلللان صلللحفي مسلللاء يلللوم الخمللليس:  إننلللا نلللرفال اتخلللاذ  ،ركلللة  الجهلللاد وقاللللت ح أف ملللن اللللدول.
اللللللبعال إيلللللران البللللللد المسللللللم علللللدوا للعلللللرب والمسللللللمين ألن العلللللدو األول والتلللللاريخي لألملللللة العربيلللللة 

 واإلسالمية هو الكيان الصهيوني الذف يحتل فلسطين وينكل بشعبها ويهود أريها ومقدساتها .
ننلا عللى  قلة أنهلا  اً وأيافت أن  إيران قدمت دعم لفلسطين وحركات المقاومة بما فيها حركة الجهاد وا 

 ستستمر في ذلك .
وشددت الحركة على أن قرارها السياسي مستقل وس تقبل أن ُيملل أحلد عليهلا خيلارات ومواقلم، مشليرة 

لشلؤون وأكلدت أنهلا س تتلدخل فلي ا إلى أن عالقتها مع جميع األطرام مبنية عللى اسحتلرام المتبلادل.
الداخليللة ألف مللن الللدول، وتللرفال زج القيللية والمقاومللة الفلسللطينية فللي أف صللراع بللين أبنللاء األمللة 

 اإلسالمية.
وفيمللا يتعلللق باألزمللة الماليللة التللي تواجههللا الحركللة، أويللحت أنهللا تعللاني مللن  يللائقة ماليللة  نتيجللة 

لفلسلطينية واألمتلين العربيلة الحصار المفروال على الزة، و الظروم المعقدة  التي تمر بها القيلية ا
 واإلسالمية.

 98/5/9105 ،الين أونفلسقين 
 
 أيمن شناعة: المقاومة ستفاجئ العدو في كل مرحلة .08

أكّد أيمن شناعة، المسؤول السياسي بحركة حماس في صليدا، أن  إسلرائيل للم تعلد تأخلذ زملام : صيدا
في تصلريح لله الخمليس، أن  ،بين شناعةو  المبادرة، والمقاومة هي التي تفاجئ العدو في كل مرحلة .



 
 
 
 

 

           05                                      3520 العدد:    92/5/9105 الجمعة التاريخ:

والمقاومللة أََعللدلت الُعللدلة لللذلك وللليس ذلللك  ، قادمللات األيللام سللت بت للقاصللي والللداني أن التحريللر قريللب
 على هللا بعزيز .

َنللُع عللنهم شللناعة وتسلاءل :  هلل هكللذا ُتَجلاَزى الللزة    ُتَحاَصللُر ملن العللدو والصلديق. ُيَجللولُع أبنائهلا وُيم 
:  قالوا يجب أن تتم المصالحة الوطنية حتى نعمل على فتح معبر رفلح، قائالً  وتابع رواتب .الدواء وال

نا المجللال أمللام حكومللة التوافللق كللي تللدخل الللزة وتقللوم  وهللا نحللن تنازلنللا عللن حقنللا فللي السلللطة وَأف َسللح 
نكفين واستدرك:  لكن لألسم أحصت حكومة التوافلق الملوظفين المسلت بواجبها تجاه شعبنا وموظفيه .

علللن العملللل وتركلللت اللللذين يقوملللون عللللى رأس أعملللالهم  والعقبلللة الرئيسلللية هلللي مويلللوع ملللوظفي اللللزة 
التفلللاهم عليهلللا بمبلللادرة ملللن دوللللة اللللرئيس نبيللله بلللرف  وتسلللهيل عملللل الحكوملللة داخلللل القطلللاع والتلللي تلللمّ 

خللوة فللي حركللة فللتح عللزام األحمللد، ونائللب رئلليس المكتللب وبحيللور مسللؤول ملللم المصللالحة لللدى اإل
 اإليجابي . باستجاهموسى أبو مرزوق، ونتمنى أن يسير هذا الملم  د.سياسي لحركة حماس ال

وفللي شللأن آخللر، قللال:  بالنسللبة لويللعنا فللي لبنللان، س َشللكل أنل مللا يجللرف فللي المنطقللة مللن صللراعات 
، للله ارتللدادات فللي لبنللان وفللي المخيمللات الفلسللطينية ةسللواء فللي اللليمن، أو فللي العللراق، أو فللي سللوري

اصة، ولكن نحن قلنلا منلذ البدايلة أن علينلا تحييلد الواقلع الفلسلطيني ملن كلل شلظايا ملا يحصلل وقلد خ
وأكلد أنله  يجلب العملل عللى تفعيلل بنلود المبلادرة الوطنيلة الفلسلطينية،  نجحنا إلى حدّ  كبيلر فلي ذللك .

 وتفعيل القوة األمنية وأن تأخذ دورها في المخيمات وتحديق مواقعها . 
 98/5/9105 ،لسقيني لإلعالمالمركز الف

 
 محمود الزهار: تركيا لم تتخل عن دورها التاريخي في "الشرق األوسق" والعالم .09

األنايول: قال محمود الزهار، القيادف في حركة حماس، مساء يوم الخميس، إن تركيلا وكالة  –الزة 
فلي كلملة لله خلالل  وأيلام، لم تتخل علن دورهلا التلاريخي المهلم فلي منطقلة الشلرق األوسلط والعلالم.

حفل تكريم نظمته هيئة اإلالا ة اإلنسانية التركية للفرق الريايية لنادف  المجمع اإلسالمي  في مدينة 
 الزة، أن  تركيا تسترجع ترا ها وتاريخها ولم تتخل عن دورها التاريخي في هذه المنطقة والعالم .

 98/5/9105 ،رأي اليوم، لندن
 
 قراقية" من السفر للعالجو ديماالحتالل يمنع قيادي في "ال .21

عيللللو  ،، صللللالح زيللللدان91/5منعللللت سلللللطات اسحللللتالل اإلسللللرائيلي صللللباح يللللوم الخملللليس  :رام هللا
قراطية لتحرير فلسطين  من السفر من الزة عبر معبلر  بيلت حلانون  و المكتب السياسي لل الجبهة الديم

فللي بيللان صللحفي  ،قراطيللة و الديموقالللت   إلللى مدينللة القللدس المحتلللة للعللالج فللي مستشللفى  المقاصللد .
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تلقتللله  قلللدس بلللرس ، إن  هلللذا اإلجلللراء التعسلللفي هلللو اسلللتمرار لالنتهاكلللات اإلسلللرائيلية بحلللق الملللواطن 
معانًا في سياسة اسحتالل العدوانية والتلي س تعيلر اهتماملًا لحقلوق اإلنسلان الفلسلطيني،  الفلسطيني، وا 

مخللالم للقللانون الللدولي وحقللوق اإلنسللان، وفيللح كمللا أنهللا تأكيللد جديللد علللى وجهلله اليللر اإلنسللاني وال
 ألكاذيب حكومة اسحتالل بتقديم تسهيالت لحركة تنقل أبناء قطاع الزة .

 98/5/9105قد  بر ، 
 
 من أنصار الحركة خمسةحما : أمن السلقة يعتقل  .20

 ، إن األجهللزة األمنيللة91/5فللي بيللان تلقتلله  قللدس بللرس  يللوم الخملليس  ،قالللت حركللة حمللاس :رام هللا
التابعة للسلطة الفلسطينية تواصل مالحقاتها ألبناء الحركة في اليفة الغربيلة المحتللة، حيلث اعتقللت 

 آخرين للتحقيق. 3منهم واستدعت  5مؤخرًا 
 98/5/9105قد  بر ، 

 
 رام هللا: حز  التحرير ينيم وقفة احتجاجًا على منع مؤتمره .22

ام هللا وسلط اليلفة الغربيلة المحتللة، يلوم الخمليس نظم  حزب التحرير اإلسالمي  فلي مدينلة ر  :رام هللا
وأويح عيو  وقفة احتجاجية رفيًا لمنع السلطة فعالية للحزب السبت المايي في رام هللا. ،91/5

المكتب اإلعالمي لل حزب التحرير  مصعب أبو عرقوب لل قدس بلرس  أن الحلزب نظلم وقفلة وسلط رام 
قلد ملؤتمر الحلزب فلي  ذكلرى هلدم الخالفلة  واحتجلاز علدد هللا رفيًا لملا قاملت بله السللطة ملن منلع ع

 من نشطاء الحزب، ونصب الحواجز على مداخل المدن والقرى إلفشال عقد المؤتمر.
 98/5/9105قد  بر ، 

 
 يصل سوريةوفد من حركة فتح  .23

وصل أمس إلى سورية وفد من حركة فتح برئاسة عباس زكي لاللتقاء مع : نادية سعد الدين - انعمّ 
وقللال أمللين سللر تحللالم الفصللائل الفلسللطينية  مسللؤولين فللي الحكومللة السللورية والفصللائل الفلسللطينية.ال

خالللد عبللد المجيللد إن  الوفللد الفلسللطيني سييللع المسللؤولين السللوريين فللي صللورة موقللم الحركللة ملللن 
 التطورات األخيرة التي شهدها مخيم اليرموك، في يوء ما ظهر من مواقم متباينلة حولله، باإليلافة

 إلى بحث األزمة التي يشهدها حتى اآلن .
 92/5/9105 ،الغد، عمدان
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د كتلتي فتح وحما  :جامعة بوليتكنك .24  مجل  قالبي يوحد
فللي مللؤتمر صللحفي أشللبه باحتفاليللة، أعلنللت جامعللة فلسللطينية فللي اليللفة : عللوال الرجللوب -الخليللل 

 لمم لة لحركتي فتح وحماس.الغربية طي صفحة اسنقسام وتحقيق وحدة فعلية بين األطر الطالبية ا
حالة الوحدة الوطنية تملت فلي جامعلة بوليتكنلك فلسلطين بمدينلة الخليلل جنلوب اليلفة الغربيلة، حيلث 

، إس أن اسحلتالل أبلى إس أن يفسلد هلذه المسلاعي، حيلث اعتقلل موحلداً  شكل طالب الحلركتين مجلسلاً 
أ ناء في المؤتمر الصحفي مباشرة، عيو مجلس الطلبة عن الكتلة اإلسالمية حذيفة أبو سرحان بعد 
 عودته من جامعته إلى منزله في بلدة العبيدية قياء بيت لحم.

وفلي حللين هنللأ الللرئيس الفلسللطيني محمللود عبللاس الطلبللة علللى إنجللازهم، عبللر قيللاديون تحللد وا للجزيللرة 
عالقلة  نت عن ارتياحهم لتشكيل مجلس الوحلدة، لكلنهم قلالوا إن المطللوب انعكلاس هلذه األجلواء عللى

 الفصائل خارج أسوار الجامعة.
عماد الخطيب الطلبلة واألطلر الفلسلطينية عللى الخطلوة،  .وفي مستهل المؤتمر، هنأ رئيس الجامعة د

أن المجلس الموحد يأتي في ظلل ويلع فلسلطيني وعربلي اسلت نائي، يرافقله اسلتفزاز واسلتفراد  مويحاً 
ة إلللى بلذل جهلد كبيلر خلارج أسلوارها واتصللاست ولفلت رئليس الجامعل إسلرائيلي بالفلسلطينيين وأريلهم.

 مع القوى والفصائل والمؤسسات الفلسطينية إلتمام استفاق.
وبموجب استفاق الذف يستمر حتى اسنتخابات القادمة في الفصل الدراسي ال لاني ملن العلام الجلامعي 

ات لم يسبق لها م يل المقبل، جرى توزيع المناصب اإلدارية في مجلس الوحدة، وتعهد أعياؤه بإنجاز 
 لصالح الطلبة.

من جهته، اعتبلر عميلد شلؤون الطلبلة شلحادة الرجبلي أن نتلائ  اسنتخابلات التلي جلرت قبلل أك لر ملن 
 شهر كانت أقوى نداء لتشكيل مجلس وحدوف.

قال رئيس مجلس الطلبة وسيم الجمل إن تشكيل مجلس الوحدة الوطنيلة رسلالة للفصلائل، مفادهلا أن و 
نما إلى بعال التنازست من الطرفين .إنهاء اسنق  سام ليس بحاجة إلى القاهرة أو السعودية  وا 

إن األطلر الطالبيلة  -قبلل اعتقالله-أما مم ل الكتلة اإلسالمية فلي المجللس حذيفلة أبلو سلرحان، فقلال 
 ناقشت العقبات والتحديات التي ستواجه المجلس.

 تنتقلل الشللراكة إلللى خلارج أسللوار الجامعللة وصللوسً  وأعلرب مملل ال الكتلتللين الكبيلرتين عللن أملهمللا فللي أن
 إلى وحدة شطرف الوطن.

 هنأ عيو المجلس التشريعي الفلسطيني حاتم قفيشة الطلبة وجامعة بوليتكنك على هذه المبادرة. كما
 98/5/9105 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 ينييناإلسرائيلية تقترح تشديد العقوبات على أقفال الحجارة الفلسق العدلوزيرة  .25
إيليلللت شلللكيد ملللن حلللزب  البيلللت اليهلللودف   اإلسلللرائيلي لعلللدلويلللعت وزيلللرة ابتلللرا: –فلسلللطين المحتللللة 

 أحرنلوتالحجارة الفلسطينيين. وقال موقع صحيفة يلديعوت  أطفالمشروع قانون يشدد العقوبات على 
 ان ايليت ستتقدم األحد بمشروع القانون إلى لجنة التشريعات التي ترأسها.

في الحكومة السلابقة،  عدلانون المنوف طرحه، سبق بح ه أ ناء تولي تسيفي ليفني وزارة الومشروع الق
ولكنها لم تستطع تمريره، بيد ان الوزيرة الجديدة قامت بتعديل مشروع القانون ويمنته عقوبات شديدة 

املا ع 91على الفلسطينيين. وأشار الموقع إلى أن مشروع القانون يتيمن فرال عقوبة السجن حتى 
والجللليش، كلللذلك  اإلسلللرائيليةعللللى كلللل فلسلللطيني يلقلللي الحجلللارة أو الزجاجلللات الحارقلللة عللللى الشلللرطة 

سللنوات علللى كللل مللن يلقللي الحجللارة علللى سلليارات الشللرطة أو المواصللالت  01السللجن الفعلللي حتللى 
العامة حتى للو للم يكلن لديله نوايلا بإلحلاق اليلرر الجسلدف أو الملادف، وكلذلك تشلديد العقوبلات عللى 

 .اإلسرائيليةلقاء أف جسم بهدم تعطيل نشاط عناصر الشرطة إكل من يحاول 
 92/5/9105الدستور، عمدان، 

 
 استراتيجيهي تهديد  "إسرائيلـ"الرياضية واألكاديمية ل المقاقعةريفلين:  .26

اعتبللر الللرئيس اإلسللرائيلي، رؤوفللين ريفلللين، اليللوم الخملليس، أن طلللب الفلسللطينيين مللن : بللالل يللاهر
 ر.استراتيجيد الدولي لكرة القدم رفيفار ومؤسسات أكاديمية في العالم بمقاطعة إسرائيل هو رتهديد استحا

وقال ريفلين إنه عبر عن احتجاجه أمام زعملاء فلي العلالم عللى ملا وصلفه بأنهلا رمحلاوست لللربط بلين 
 ين هذه المجاستر.مجالي الرياية واألكاديميا وبين المجال السياسير معتبرا أنه رس ينبغي الربط ب

كذلك عبر رئيس لجنة رؤساء الجامعات اإلسلرائيلية، البروفيسلور بيلرتس سفلي، علن قلقله العميلق ملن 
مقاطعلللة أكلللاديميين إسلللرائيليين وقلللال إن هلللذا استجلللاه يتعلللاظم فلللي الجامعلللات المرموقلللة فلللي الوسيلللات 

علللة اسقتصلللادية واألمنيلللة المتحلللدة، ودعلللا إللللى روقلللم كلللرة الللل ل  هلللذه قبلللل أن يلحلللق يلللررا فلللي المنا
 اإلسرائيليةر.  

 98/5/9105، 48عر  
 
 تسيبي حوقوفيلي: الربق بين الرياضة والسياسة هو نفاق من جان  "الفيفا" .27

دعت نائبة وزير الخارجية اإلسرائيلي، تسيبي حوطوفيلي، رئيس فيفا، ساب بالتر، إلى : بالل ياهر
 ية استحاد الدولي لكرة القدم.رفال الطلب الفلسطيني بإخراج إسرائيل من عيو 
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وملن المقلرر أن تبحلث إدارة الفيفللا فلي زيلوريخ الللدا الطللب الفلسلطيني، فيمللا زعملت حوطلوفيلي الللربط 
 بين الرياية والسياسة هو رنفاق بالغ من جانب اتحاد يشتبه عدد من مسؤوليه بتلقي الرشوةر.

 98/5/9105، 48عر  

 

 مخازن أسلحة وشعبه دروعًا بشريةو قواعد عسكرية  جنو اليستخدم قرى هللا  حز : بروسور .28
 إللىفلي شلكوى   حلزب هللا الحكوملة اللبنانيلة و إللىوجهلت إسلرائيل تهديلدًا مباشلرًا : الحياة  –نيويورك 

مجلس األمن اعتبرت فيها أن  مة  يرورة لنزع سالح الحزب الذف يستخدم عشرات القرى في جنوب 
 دنية مخازن أسلحة وشعبه دروعًا بشرية .لبنان قواعد عسكرية والمراكز الم

المجلللس إن  قريللة محيبيللب  إلللىوقللال السللفير اإلسللرائيلي لللدى األمللم المتحللدة رون بروسللور فللي رسللالة 
مواقع إلطلالق الصلواريخ وعالملات عللى  5مخازن أسلحة و 2منزًس فقط لكن فيها  21الشيعية تيم 

ت ومركللز قيللادة، كلهللا مويللوعة فيهللا مللن جانللب مواقللع ميللادة للللدبابا 3مواقللع مشللاة و 2أنفللاق و 3
 حزب هللا .

موقع عسكرف لحلزب هللا . وقلال:  211آسم شخم بينما تيم  2أن  قرية شقرا يسكنها  إلىوأشار 
الجلللارف تقريلللرًا مفصلللاًل علللن حلللزب هللا وو قلللت البنيلللة  99 إن صلللحيفة  السلللفير  اللبنانيلللة نشلللرت فلللي 

ان . وأيللام أن التقريللر نفسلله  كشللم وسللائل تجللاوز الحللزب التحتيللة الموسللعة للحللزب فللي جنللوب لبنلل
بهدم رفع قدراته العسكرية بملا فلي ذللك عبلر شلبكة أنفلاق وصلواريخ جلاهزة لالسلتخدام  0010للقرار 

منه وحدات عسكرية في النبطية علنًا في  95الحزب  أظهر في  أن إلىمتاخمة للخط األزرق ، سفتًا 
 خرق آخر للقرار نفسه .

، وأن 0010ألم صلارون فلي خلرق فايلح للقلرار  011روسور أن الحزب  جمع أك ر من وأيام ب
وجود هذه الصواريخ أكده أخيرًا المستشار العسكرف للمرشد األعلى اإليراني يحيى رحليم صلفوف اللذف 

أللم صلارون موجهلة  11أعلن أن الصهاينة يعلمون جيدًا قدرات إيران و حزب هللا  وأن الحزب يملك 
 أبيب وحيفا .الى تل 

واعتبلر أن الحلزب  مللن خلالل نشلر بنيتلله التحتيلة العسلكرية بللين الملدنيين وتوجيله أسلللحته نحلو المللدن 
اإلسللرائيلية إنمللا يرتكللب جريمللة حللرب ميللاعفة بمللا يهللدد حيللاة المللدنيين اإلسللرائيليين واللبنللانيين. وأن 

ف نقطللة فللي إسللرائيل وهللذا قصللده وايللح إذ إن قادتلله يعلنللون أن هللذه الصللواريخ يمكللن أن تسللتهدم أ
 التهديد حقيقي جدًا وخطره محدق .

وأكلللد أن إسلللرائيل  تحملللل الحكوملللة اللبنانيلللة المسلللؤولية علللن أف اعتلللداء ينطللللق ملللن أرايللليها وتحلللتفظ 
بممارسللة حللق الللدفاع عللن الللنفس وأنهللا تتخللذ كللل اإلجللراءات اليللرورية لحمايللة سللكانها ، معتبللرًا ان 
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ك ر ك يرًا مما ينبغلي وأن حلزب هللا يجلب أن يلدان علنلًا بملا س يحتملل مجلس األمن  تجاهل واجباته أ
 اللبس .

 92/5/9105، الحياة، لندن
 
 مخقق إسرائيلي لتهجير بدو فلسقينيين في الضفة المحتلة .29

في بيان تلقاه تلفزيلون  رويتلرز  قلال منسلق  األنشلطة الحكوميلة اإلسلرائيلية  فلي األرايلي الفلسلطينية 
إلدارة المدنية صاالت مع مم لين عن المجتمع البدوف خطة رئيسية إلقامة بيوت ُمنظمة المحتلة إن  ا

ألبنللاء المجتمللع البللدوف الللذين يقيمللون حاليللًا فللي بنايللات اليللر قانونيللة. هللذه الخطللة ستشللمل قطعللًا مللن 
األرايللي فيهلللا بنيلللة تحتيللة مناسلللبة ملللن ملللاء وكهربللاء وصلللرم وملللا إللللى ذلللك. هلللذه الخطلللة اسلللتكمال 

 ُأسرة . 021تنظيم إسكان مجتمع البدو الذف ُانجز في أواخر التسعينيات وييم منازل لنحو  لمشروع
لكن بدو فلسطين في روية أزهار أبو النوار، يقولون إنهم يرفيون الخطة التي يرون أنهلا ستقيلي 

 على أسلوب حياتهم التقليدف وتهلك أالنامهم.
تي تخيع لسيطرة العدو كاملة. وتيم تلك المنطقلة وتقع روية أزهار أبو النوار في المنطقة )ج( ال

 عددًا من المستوطنات اليهودية.
وملن وجهلة نظلر اقتصلادية نشلر الباحلث اسقتصلادف اإلسلرائيلي شلير هيفلر تقريلرًا فلي شلأن األيلرار 
اسقتصادية التي ستلحق بأصحاب البيلوت الفلسلطينيين فلي القلدس الشلرقية والمنطقلة )ج( فلي اليلفة 

 المحتلة نتيجة خطط العدو لنقل البدو.الغربية 
وقال هيفر  المناطق التي يركز عليها هذا التقرير تقع في المنطقة )ج( والقدس الشرقية المحتلة. هلذه 
المنلللاطق لهلللا أهميلللة اقتصلللادية بالغلللة لالقتصلللاد الفلسلللطيني وللدوللللة الفلسلللطينية المسلللتقبلية. وعمليلللات 

سلليتعين  شليءًا سليلزم إصلالحه ملن خلالل التعوييلات. وهلذا جتماعيلًا عميقلاالهلدم هلذه تخللق يلررًا 
علللللى الحكومللللة اإلسللللرائيلية أن تدفعلللله ذات يللللوم. مللللن النتللللائ  التللللي خلللللم لهللللا هللللذا التقريللللر هللللو أن 
التعوييات التي سليطالب بهلا الفلسلطينيون بنلاء عللى ذللك النلزوح سلتم ل عبئلا  قليال عللى اسقتصلاد 

 بعد . اإلسرائيليةلحكومة اإلسرائيلي. وهو عبء لم تعترم به ا
 92/5/9105، السفير، بيروت

 

 : السلقة الفلسقينية لم تبسق سيقرتها على غزةللدول المانحة"إسرائيل" في تقريرها  .31
قدمت إسرائيل اليوم تقريرًا حول ما أسمتها بالجهود التي بذلتها في مجال  :سما –القدس المحتلة 

 المساهمة في إعادة إعمار قطاع الزة.
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 مت إسرائيل التقرير لمؤتمر الدول المانحة الذف انتهى اليوم بعد يومين من انطالقه.وقد
 وجاء في التقرير أن إسرائيل سمحت بإدخال مواد مختلفة وأالذية إلى القطاع.

قرير اإلسرائيلي، السلطة الفلسطينية بعدم اإليفاء بالتزاماتها المتعلقة ببسط سيطرتها على تواتهم ال
 يرًا إلى أن هذا األمر هو عامل أساسي من أجل نجاح عملية اإلعمار.قطاع الزة، مش

وادعت اإلذاعة العبرية أن وزير المالية شكرف بشارة أشاد بالتعاون الذف كان قائمًا ما بين وزارتي 
 المالية الفلسطينية واإلسرائيلية خالل وسية وزير المالية اإلسرائيلي السابق يائير لبيد.

 98/5/9105، باريةوكالة سما اإلخ

 
 ليبرمان النيابة اإلسرائيلية ترفض فتح تحقيق جنائي ضدد مركز عدالة:  .30

أعلللللن المركللللز القللللانوني لحقللللوق األقليللللة العربيللللة فللللي إسللللرائيل  عدالللللة ، أمللللس، إن النيابللللة : المسللللتقبل
ئيل اإلسرائيلية العامة رفيت طلبه فتح تحقيق جنائي يد وزير الخارجية السلابق، رئليس حلزب  إسلرا

بيتنللا  اليمينللي المعللارال أفيجللدور ليبرمللان، علللى خلفيللة تصللريحات وصللفها المركللز بأنهللا  عنصللرية  
 . إسرائيل يد المواطنين الفلسطينيين في 

إنه  توجله ملؤخرًا برسلالة إللى المستشلار القيلائي  اإلعالموأويح المركز في بيان وزعه على وسائل 
 قيق  جنائّي يد ليبرمان بتهمة  التحريال على العنم .للحكومة اإلسرائيلية طالبه فيها بفتح تح

وأيلللام  أن الطللللب جلللاء عللللى خلفيلللة خطلللاب  لليبرملللان فلللي المركلللز األكلللاديمي فلللي هرتسللللّيا، وسلللط 
آذار المايللي قلال فيلله:  ملن يؤّيللدنا يجلب أن يحصللل عللى كللّل شليء، أمللا ملن يقللم  1إسلرائيل، يلوم 

 لفأس ونقطع رأسه .يّدنا فال مجال آخر أمامنا، يجب أن نرفع ا
ولكن المركز أشار إلى انه تلقى ال ال اء المايي رسالة ملن النيابلة العاملة اإلسلرائيلية جلاء فيهلا:  إن 
تصللريح ليبرمللان يتطللّرق إلللى كللّل المللواطنين فللي الدولللة، وللليس المللواطنين العللرب فقللط، ومللن الصللعب 

 فهم أقواله كدعوة فعلّية ومحددة سرتكاب أعمال عنم .
ت النيابة العامة  الوزير السابق أراد أن يدعو لمكافحة من س يكون موالًيا لدولة إسرائيل، وذللك وأياف

 بواسطة السلطات، وليس على يد األفراد، وليس باليرورة باستخدام العنم .
 92/5/9105، المستقبل، بيروت

 
 في شأن قل  إبعادها عن االتحاد "فيفا"التترق  بقلق قرار  "إسرائيل" .32

تترقب إسرائيل، باهتملام كبيلر مملزوج بلالقلق، التصلويت المتوقلع اليلوم فلي ملؤتمر : الحياة  –اصرة الن
اتحاد الكرة العالمي  الفيفا  في زيوريخ )سويسرا( على اسقتراح الفلسطيني بإبعاد إسرائيل عن استحاد، 
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عرقلة سلطات اسحتالل  ما يعني منع فرقها من المشاركة في المسابقات الدولية، وذلك احتجاجًا على
حركللة الالعبللين الفلسللطينيين بللين المعللابر الحدوديللة، وعللدم اعتللرام إسللرائيل باستحللاد الفلسللطيني لكللرة 
القلدم، وعرقللة تلقلي استحلاد معلدات ريايلية ملن الخلارج، ومشلاركة سلتة فلرق ملن مسلتوطنات اليللفة 

سلللللرائيلي رؤوفلللللين ريبللللللين اسقتلللللراح الغربيللللة فلللللي اللللللدورف اإلسلللللرائيلي لكلللللرة القلللللدم. واعتبللللر اللللللرئيس اإل
 الفلسطيني، كما المقاطعة األكاديمية المتسعة رقعتها،  تهديدًا استراتيجيًا  على إسرائيل.

ويتصللدر هللذا المويللوع منلللذ أيللام اهتمامللات السلللاحتين السياسللية والحزبيللة، ملللا دفللع بللريبلين وبلللرئيس 
اإللقاء بل قلهم للدى زعملاء اللدول الصلديقة  إلىالحكومة بنيامين نتنياهو وكبار موظفي وزارة الخارجية 

فللي  05لمنللع طللرح اسقتللراح الفلسللطيني للتصللويت، أو منللع بلللوط الغالبيللة المطلوبللة إلقللرار اسقتللراح )
( سيصلّوتون 53(، وسلط أنبلاء بلأن أعيلاء استحلاد األوروبلي لكلرة القلدم )912المئة من األعياء اللل

 يد اسقتراح.
خشلليتها مللن أن يشللكل قللرار إبعللاد إسللرائيل عللن استحللاد الللدولي  بدايللة  وأعربللت أوسللاط سياسللية عللن

علدد ملن مسلؤولي استحلاد اللدولي  إللىتسونامي سياسي . ولم تتردد في إقحام قيية الفساد المنسلوبة 
نقلت  يديعوت أحرونوت  عن هذه األوساط أن قيية  إذفي مويوع إبعادها عن المسابقات الدولية، 

 ت استفهام كبيرة عن صدقية استحاد الدولي ونظافة يديه.الفساد تطرح عالما
 92/5/9105، الحياة، لندن

 

 تحترم القيم الرياضية وهي ال  "الفيفابـ" "إسرائيل"السلقة تسعى لتعليق عضوية يديعوت:  .33
فادف أبو سعدى: فلي إطلار الحلرب الميلادة التلي تقودهلا إسلرائيل يلد السللطة الفلسلطينية  -رام هللا 
فيللة مشللروع قللرار بتعليللق عيللويتها فللي استحللاد العللالم لكللرة القللدم  فيفللا ، نشللر موقللع صللحيفة علللى خل

الفلسلطيني ، تقريلرًا يلدعي فيله أن  اإلعلالم نظلرة عللى  باسلم يديعوت أحرونوت  اإلسرائيلية فلي زاويلة 
فلي  األولمبية الفلسطينيين يمجدون في نشاطاتهم الريايية قاتلي الرياييين اإلسرائيليين في األلعاب 

  .0209ميونخ عام 
وجاء في التقرير أنه من مفارقات أن السلطة الفلسطينية تسعى لتعليق عيوية إسرائيل في الفيفلا فلي 

األولمبيلة. وأعطلى الموقلع م لاس،  أن جبريلل  األلعلابالوقت اللذف س تحتلرم فيله القليم الريايلية وروح 
ورف لكلرة التلنس عللى اسلم  المخربلة  دسل المغربلي التلي الرجوب رئيس اتحاد الفكرة الفلسطينية أقام د

طفلللاًل  09إسلللرائيليا بيلللنهم  35وقتلللل خاللهلللا  0201قلللادت الخليلللة التلللي نفلللذت عمليلللة الشلللاطئ فلللي 
 وأصيب سبعة آخرون .
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وجللاء فلللي التقريلللر أن حركلللة فلللتح  نظملللت نشلللاًطا ريايلللًيا إحيلللاء للللذكرى أبلللو جهلللاد  المخلللرب  الكبيلللر 
إسرائيليا ومنحت فتح رعايتها لبطولة شطرن  في الخليل على اسم  المخلرب   095المسؤول عن قتل 

مروان زلوم الذف كان مسؤوًس عن الك ير من العمليات الفتاكة من بينها قتل الطفلة شلهيبت باس فلي 
 الخليل .

اة ويقتلبس التقريلر تصلريحات متشلددة للرجلوب منهلا اسدعلاء أنله عنلدما نظلم مركلز بيلرس للسلالم مبللار 
سللرائيليين وصللم الرجللوب ذلللك بأنلله  جريمللة يللد اسنسللانية . ويللدعي أن  كللرة قللدم ألوسد فلسللطينيين وا 
الرجللوب هللدد بطللرد سعبللي المنتخللب الفلسللطيني الللذين أبللدوا اسللتعدادهم للعللب فللي إسللرائيل وقللال فللي 

 نا لكنا سنستخدمه  تصريح للتلفزيون اللبناني:  س نملك سالًحا نووًيا بعد ولكنني أقسم أنه لو كان لدي
 92/5/9105القد  العربي، لندن، 

 
 المزيد من فقدان الصداقات.. الخارجية "إسرائيل"عالقات تقرير:  .34

بعلد خمسلة أيلام ملن أداء حكوملة نتنيلاهو قسلم اسلتالم : علالء اللدين أبلو زينلة ترجملة  –تقرير خلام 
يسلللللتخدم اإلسلللللرائيليون  أيلللللار )ملللللايو( توجيهلللللًا يتطللللللب أن 02المنصلللللب، أصلللللدر وزيلللللر دفاعللللله يلللللوم 

والفلسلللطينيون حلللافالت منفصللللة عنلللدما تنقللللون بلللين إسلللرائيل واليلللفة الغربيلللة. ووصلللفت اللللوزارة ذللللك 
اإلجراء بأنه متطلب إدارف وأمني  لكن خبراء األمن في الوزارة نفسها قالوا إنه ليست هناك حاجة إلى 

ه المسلتوطنون عللى موشليه يعلالون، لليلغط اللذف مارسل نتيجلةذلك. وفي الحقيقة، جاء ذللك التوجيله 
 والذين قالوا إنهم يتعريون إلى  ميايقات  من الفلسطينيين في الحافالت.

علللى الفللور، ووجهللت خطللة الحللافالت المللذكورة بانتقللادات شللديدة مللن شخصلليات فللي المعاريللة، بللل 
ل وحتى من بعال شخصيات حزب الليكود الحاكم نفسه. ووصلم إسلحق هيرتلزوط، زعليم حلزب العمل

الرئيسلللي المعلللارال، تللللك الخطلللوة بأنهلللا  وصلللمة علللار عللللى جبلللين األملللة ومواطنيهلللا . وبعلللد بيلللع 
سللاعات، استسلللم رئلليس الللوزراء وطلللب مللن السلليد يعللالون تعليللق العمللل بالتوجيلله المللذكور. وعلللى أف 
حال، كان األملر كلله عالملة عللى نملط التفكيلر اللذف يميلز الحكوملة الجديلدة، واللذف يمكلن أييلًا أن 

 يجعل عالقات إسرائيل مع العالم األوسع أك ر توترًا وتشابكًا من أف وقت ميى.
أيلللار )ملللايو(، اعتلللرم الللللرئيس بلللاراك أوباملللا فلللي إحلللدى المقللللابالت بلللأن إدارتللله فشللللت فللللي  05يلللوم 

الفلسلطيني. وقلال:  لقلد عملنلا بجلد كبيلر. ولكلن، بصلراحة، جعللت -محاوستها لحل الصراع اإلسرائيلي
ل إسرائيل والسياسة بين الفلسلطينيين ملن األملر بلالغ الصلعوبة أييلًا . وملع ذللك، وعللى السياسة داخ

الللرالم مللن قبللول السلليد أوبامللا الظللاهرف بالهزيمللة، فإنلله يتحللدث بهللدوء مللع الحكومللات األوروبيللة عللن 
خططهللا لممارسللة مزيللد مللن اليللغط علللى إسللرائيل. ويريللد الللرئيس الفرنسللي فرنسللوا هوسنللد مللن مجلللس 
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التابع لألمم المتحدة إصدار قرار ييلع جلدوًس زمنيلًا محلددًا لمفاويلات تفيلي إللى إقاملة دوللة األمن 
فلسطينية. وكان السيد أوباما قد طلب ملن فرنسلا علدم متابعلة مبادرتهلا إللى أن يلتم توقيلع استفلاق ملع 

ان )يونيلو(. لكنله إيران، والذف يوقم برنامجها النووف، وهو ما يأمل أوباما بأن يتم بحلول نهاية حزيلر 
 س يصر على يرورة التخلي عن تلك المبادرة.

تفتقد اإلدارة األميركية اسسلتعداد اللالزم للتعاملل ملع أك لر ملن أزملة دبلوماسلية واحلدة ملع إسلرائيل فلي 
نفس الوقت. وسوم تعقب استفاق مع إيران مواجهلة ملع الكلونغرس، حيلث سليحاول أصلدقاء إسلرائيل 

قة. وفللللي األ نللللاء، يقللللوم الفرنسلللليون بتحشلللليد الللللدعم مللللن الحكومللللات العربيللللة الك يللللرون عرقلللللة الصللللف
واألوروبية لمبادرتهم. ومن المتوقلع أن يلدعو القلرار اللذف تقترحله المبلادرة، ملن بلين أملور أخلرى، إللى 

أيللار )مللايو(، رفللال السلليد نتنيللاهو هللذا  00جعللل القللدس عاصللمة لكللل مللن إسللرائيل وفلسللطين. وفللي 
واحلتالل إسلرائيل للقلدس الشلرقية  0260قليم بمناسلبة حلرب األيلام السلتة فلي العلام األمر. وفي حفلل أ

واليلللفة الغربيلللة، قلللال أن  القلللدس كانلللت منلللذ األزل عاصلللمة للشلللعب اليهلللودف فقلللط ولللليس ألف أملللة 
أخرى . ومع أن الوسيات المتحدة صوتت بشكل روتيني في السابق يد م ل هذه القرارات، فإن هناك 

 ئيل من أن السيد أوباما ربما يهيء لالمتناع عن التصويت في هذه المرة.مخاوم في إسرا
يعللرب الدبلوماسلليون اإلسللرائيليون ك يللرًا عللن أسللفهم لمكانللة بلللدهم التللي تعللاني مزيللدًا مللن التراجللع علللى 
المسللتوى الللدولي. وشللكواهم النموذجيللة هللي:  كللانوا يتحللد ون إلينللا. واآلن أصللبحوا يتحللد ون عنللا مللع 

. وفي حين ناقشت فرنسا اقتراحها الذف ستقدمه لألمم المتحدة مع األميركيين وجامعلة اللدول اآلخرين 
 العربية والفلسطينيين، فقد علمت به إسرائيل بطريقة الير مباشرة فقط.

إلى جانب الخطة الفرنسية، يسلط استحاد األوروبي تهديدًا آخر على رأس السيد نتنيلاهو.  ملة شلعور 
بللأن المزيللد مللن اإلعالنللات اإلسللرائيلية عللن المزيللد مللن البنللاء اسسللتيطاني فللي اليللفة متزايللد فللي أوربللا 

الغربية يجب أن ُيقابل بإجراءات عقابية. وكبداية، ربما يصر استحلاد األوروبلي عللى ويلع عالملات 
توييحية على المنتجات التي تصنع في المسلتوطنات اإلسلرائيلية، والتلي تبلين مصلدرها. وبعلد ذللك، 

ييلللع استحلللاد محلللددات عللللى التمويلللل األوروبلللي لألبحلللاث المشلللتركة ملللع اإلسلللرائيليين. وكانلللت  ربملللا
المم لة العليلا لالتحلاد األوروبلي للشلؤون الخارجيلة، فريلدريكا ملوالريني، تقلوم بزيلارة للقلدس للدى كتابلة 

عللم رؤيللة هللذا التقريللر، علللى أمللل إقنللاع السلليد نتنيللاهو بتويلليح خططلله. وقللال لهللا نتنيللاهو:  إننللي أد
دولتين لشعبين ، وهي مسألة كلان يتعاملل معهلا بالمراواللة فلي الفتلرة األخيلرة  لكلن كلماتله تظلل بعيلدة 

 كل البعد عن أن تكون التزامًا بأف شيء.
م، ظل الفلسطينيون يراكمون المزيد من اليغط على إسلرائيل أييلًا. ففلي األول ملن نيسلان همن جهت

ميًا إللللى المحكملللة الجنائيلللة الدوليلللة، مملللا فلللتح الطريلللق أملللام )أبريلللل( المايلللي، انيلللمت فلسلللطين رسللل
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استصدار إدانة محتملة لبعال جرائم الحرب اإلسرائيلية. كما يدعو جبريل الرجوب، رئليس اتحلاد كلرة 
القدم الفلسطيني، إلى التصويت عللى تعليلق عيلوية إسلرائيل فلي بطلوست كلرة القلدم الدوليلة، بملا فلي 

اعم بوجللود ميللايقات وعنللم يعللاني منهمللا سعبللو كللرة القللدم الفلسللطينيين ذلللك كللأس العللالم، بسللبب مللز 
وأنديتهم. ومن الير المرجح أن تصنع أف من هاتين الخطوتين الك ير من الفرق العملي في المستقبل 
القريب. وكان سيب بالتر، رئيس استحاد الدولي لكرة القدم، الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالميلة، يلزور 

قبلللل أيللام قليللللة. وكلللان يأمللل فلللي إقنلللاع الفلسللطينيين بسلللحب طللللب التصللويت يلللد عيلللوية  المنطقللة
فلسلطينية. وفلي المحكملة الجنائيلة الدوليلة، -إسرائيل، وبلدا حريصلًا عللى إقاملة  مبلاراة سلالم  إسلرائيلية

تللدور عجللالت العدالللة بللبطء. لكللن إسللرائيل تشللعر كمللا لللو أنهللا واقعللة تحللت حصللار دبلوماسللي يللزداد 
 فة.ك ا

يأملللل بعلللال الخلللارجيون فلللي أن يلللؤدف بعلللال اليلللغط إللللى حفلللز السللليد نتنيلللاهو عللللى تعلللديل تحالفللله 
اليمينللي، حيللث يجلللب حللزب العمللل إلللى الحكومللة مللع تعيللين السلليد هيرتللزوط وزيللرًا للخارجيللة. ولكللن، 
 وحسب لهجلة حكومتله فلي أسلبوعها األول، فلإن السليد نتنيلاهو ينظلر حاليلًا فلي استجلاه المعلاكس كملا

 يبدو.

 93/5/9105 ،اإليكونوميست 
 92/5/9105، الغد، عمدان

 
نما  لي  فقق مصلحة فلسقينيةغزة هآرت : فتح معابر  .35  "إسرائيلـ"مصلحة ل أيضاً وا 

تناوللت صلحيفة  هلسرتس  فلي افتتاحيلة علددها الصلادر  :ترجملة خاصلة -القدس دوت كوم  -رام هللا 
 أوير القادرين على الخروج منها، للحصول على العالج، الزة ال أهالي، قيية اإلنجليزيةاليوم باللغة 

 بهدم الدراسة بسبب عدم منحهم التصاريح الالزمة من قبل الجانب اإلسرائيلي.
مللواطن الللذين قللدموا تصللاريح للخللروج مللن قطللاع الللزة بعللد  ألللم 05وكتبللت الصللحيفة:  هنللاك حللوالي 

 أعمللللالهم أوعللللائالتهم  إلللللىوالعلللودة  ، حيللللث س يسللللتطيع هلللؤسء الخللللروج مللللن القطللللاعاألخيللللرالعلللدوان 
للم أملن  أك لرالعلالج الطبلي، وهناللك  إللىبحاجلة  األشخاموجود اآلسم من  إلى إيافةبالخارج. 

 المنح التي حصلوا عليها . أوطالب يريدون الخروج للدراسة قبل انتهاء تأشيراتهم الدراسية 
ي اليللومين المايلليين باتجللاه واحللد الصللحيفة:  قامللت السلللطات المصللرية بفللتح معبللر رفللح فلل وأيللافت

 منازلهم. إلىفقط، للعالقين خارج القطاع بالعودة 
الجانلللب المصلللرف، س يسلللمح للغلللزيين بالسلللفر عبلللر مطلللار  أن إللللىالصلللحيفة فلللي افتتاحيتهلللا  وأشلللارت
سللرائيلالقللاهرة  ، األردن إلللىاليللفة الغربيللة، وبعللد ذلللك  إلللىس تسللمح لهللم بالسللفر عبللر حللاجز آيللرز  وا 



 
 
 
 

 

           96                                      3520 العدد:    92/5/9105 الجمعة التاريخ:

عنهلا بعلد الحلرب، إس ان الويلع ملا  أعلنلتبتخفيلم بعلال القيلود التلي  إسرائيلالرالم من قيام وعلى 
 زال سيء كالسابق.

مشللكلة  إلللىتصللاريح الخللروج مللن قطلاع الللزة سللتؤدف  إصللدارهللسرتس  اسسللتمرار فللي تلأخير  وأيلافت
 اإلسللرائيليتنسليق مديريلة ال إللىعميقلة. فعللى سلبيل الم لال قللدمت اللجنلة المدنيلة الفلسلطينية فلي الللزة 

فللي العللام  األردن إلللىاليللفة الغربيللة، وبعللد ذلللك  إلللىطالللب مللن القطللاع للسللفر  351طلبللات لخللروج 
طاللب فقلط السلفر  30وفي النهاية استطاع  خروج،تصريح  051وافقت على  إسرائيلالمايي، لكن 

 الخارج . إلى
طاللب بالسلفر خلارج القطلاع،  50وذكرت الصحيفة أنه فلي بدايلة شلهر آذار المايلي وبعلد السلماح للل

سن تأشليرات السلفر التلي حصللوا  األردن إللىمعبلر اللنبلي للم يسلمح لهلم باللدخول  إلىوبعد وصولهم 
 على تصاريح للسماح لهم بالسفر . اإلسرائيليةعليها قد انتهت عندما كانوا في انتظار الموافقة 

جلوف والبحلرف، التلي يعتملد عليهلا سلكان أن السليطرة عللى الحلواجز والمجلال ال إللىالصحيفة  وأشارت
سرائيلقطاع الزة هي مسؤولية الدول المجاورة،   أملامهلذه المعلابر  إاللالقهي التي تتحمل مسؤولية  وا 

 سكان الزة .
اتجللاه  اإلسللرائيليوتختللتم الصللحيفة افتتاحيتهللا:  س يمكننللا أن نسللمح للويللع األمنللي المتفجللر والعللداء 

نملا تفلاقم األويلل إلللىحملاس أن يلؤدف   أييللاً اع فلي قطللاع اللزة، وهللذا لليس فقللط مصللحة فلسللطينية وا 
 فتح المعابر فيه مصلحة إلسرائيل .

 98/5/9105، القد ، القد 

 
 األقصىالمسجد بين ساحة البراق و  جديداً  االحتالل يبني جسراً مقدسية:  هيئة .36

ل جسرا كشم المركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقصى )كيوبرس( عن إنشاء سلطات اسحتال
 خشبيا جديدا في ساحة البراق يوصل إلى باب المغاربة المؤدف للمسجد األقصى من الجهة الغربية.

في اليون ذلك، قالت صحيفة هسرتس اإلسرائيلية يوم الخميس إن جمعية أميركية يهيمن عليها  رف 
 يهودف اشترت أمالكا تعود لكنيسة أميركية، تمهيدا إلقامة مستوطنة عليها.

لمركز إن مراسله عاين صباح يوم الخميس جسرا خشبيا جديدا بمحاذاة تلة المغاربة التاريخية وقال ا
وأويح أن الجسر الجديد بني بمحاذاة جسر خشبي أنشأه  شماس،  م يميل شرقا باتجاه باب المغاربة.

ن ، وأنه أسس من أعمدة وألواح خشبية، مشيرا إلى أن ارتفاعه منخفال، وم9112اسحتالل عام 
الصعب رؤيته من منطقة البراق من الخارج، لكن من يقم عند مصلى المتحم اإلسالمي أو عند 

 باب المغاربة من الخارج يمكنه مشاهدته بشكل جلي.
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وبحسب المعلومات المتوفرة للمركز، فإنه س يعرم الهدم الحقيقي من الجسر الخشبي الجديد، وهل 
له، لكن في كل الحاست من المرجح أن يستخدم سيكون بديال عن الجسر الحالي أو إيافة 

 اسحتالل هذا الجسر لتك يم اسقتحامات للمسجد األقصى وتهويد محيطه.
98/5/9105الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 بتهويد مستشفى "بيت البركة" يرسم الحدود الجنوبية "للقد  الكبرى االحتالل .37

ى مستشفى  بيت البركة  الواقعة بجوار شارع أعلن اسحتالل اسستيالء عل: حسن الرجوب - الخليل
مبان( دون  1دنما( وتيّم ) 21( اسستيطاني، بمساحة تقارب من )61الخليل المسمى )خط-القدس

 تمكن الجهات الرسمية الفلسطينية من معرفة تفاصيل تسريبها.
( عائلة من 21وتجرف جمعية سويدية حاليا عمليات الترميم في المكان قبيل استجالب ما يقرب من )

المستوطنين للسكن فيه مبدئيا، ويتلوها حسب المخطط المعلن أعمال التوسع في هذا المكان على 
 حساب بلدة بيت أّمر ومخيم العّروب شمال الخليل وبلدة بيت فّجار جنوب بيت لحم.

صى األيرار التي تتركها هذه السيطرة، بقدر ما تعتبر تهديدا وجوديا لمخيم العروب المقابل وس ُتح
وانتزاعا بالقّوة لما تبقى من أراال زراعية لبلدة بيت أمر، إيافة إلى قطع الّطريق الرئيس التي تربط 

 الخليل بمحافظتي بيت لحم والقدس.
وكالة  صفا  اسستيالء مخطط لعزل كامل ويعتبر خبير شؤون اسستيطان عبد الهادف حنتش ل

محافظة الخليل عن الوجود وتحويل المسار إليها عبر طرق بعيدة كان قد رسمها اسحتالل قديما، 
 الخليل أمام الفلسطينيين وعزله للمستوطنين وحدهم.-بإالالق شارع القدس

ة من المستشفى، ويبين حنتش أن اسحتالل كان يخطط إلقامة جدار الفصل العنصرف على مقرب
وتعديل مسار الشارع اسلتفافي المار إلى جواره بالسنوات المايية، لكنه يرى أن السيطرة على 
المكان تمكن اسحتالل من يّم المستشفى وما حولها إلى حدود الجدار، وتشكيل حدود المخّطط 

 اسستيطاني المسّمى  مشروع القدس الكبرى .
98/5/9105، وكالة الصحافة الفلسقينية، صفا  

 
 دونمات من "العيسوية" ثمانيةأمر احتاللي بـ"وضع اليد" على  .38

دونمات من أرايي قرية  1وزعت ما يسمى بل طواقم اإلدارة المدنية  أمرًا عسكريًا بل ويع اليد  على 
 العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة )الدونم يعادل ألم متر مربع(.
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العيسوية محمد أبو الحمم، بأن ما يسمى بل طواقم اإلدارة  وأفاد عيو لجنة المتابعة في قرية
المدنية  التابعين لالحتالل علقت أمس، أمرًا من قائد قوات الجيش اإلسرائيلي في اليفة الغربية، 

 دونمات من أرايي قرية العيسوية من الجهة الشرقية. 1بويع اليد على 
يجها بل  الشيك ، حيث صادر اسحتالل أك ر وأويح أن مصادرة األرايي  تمت في السابق وتم تسي

دونمًا لحساب معسكر الجيش الموجود على أرايي العيسوية من الجهة الشرقية، وأن ما  65من 
وأشار إلى أنه بالمصادرة  حدث أمس ما هو إس تجديد  ويع اليد  عليها لغايات أمنية كما قالوا .

عة أراييهم حيث تبلغ مساحة األرايي المزروعة الفعلية لألرايي سيتم حرمان المواطنين من زرا 
 دونمًا، ولن تسمح لهم قوات اسحتالل بالتواجد يوميًا وفالحة أراييهم متى أرادوا. 61أك ر من 

98/5/9105، فلسقين أون الين  
 
 بيتًا قر  أريحا 14تقرر هدم  "إسرائيل" .39

ينية تعيش قرب مدينة أريحا في عائلة فلسط 02سلمت سلطات اسحتالل اإلسرائيلي أمس : رام هللا
 األالوار، إخطارات بهدم منازلها، مطالبة إياها بإخالء هذه المنازل في اليون  ال ة أيام.

وقال محافظ أريحا واألالوار ماجد الفتياني لل الحياة  إن المنازل تقع في أطرام قريتي فصايل 
ء من سياسة اسحتالل اإلسرائيلية . وأيام إن  هدم هذه المنازل هو جز أريحاوالجفتلك في محافظة 

حالل المستوطنين مكانهم .  الرامية إلى إفراط الور األردن من سكانه الفلسطينيين وا 
92/5/9105الحياة، لندن،   

 
 فلسقينية بتحريك قضية األسرى بالمحكمة الجنائية الدولية مقالبة .41

عمل الجدف لتحريك قيية دعت هيئات فلسطينية رسمية وأهلية إلى ال: ميرفت صادق -رام هللا 
آسم األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لتوفير 

نقاذ عشرات المريى الذين أوشكوا على الموت بسبب إهمال عالجهم.  الحماية لهم وا 
لى طاولة وقال رئيس هيئة شؤون األسرى الفلسطينيين عيسى قراقع إن قيية األسرى طرحت ع

اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملفات المحكمة الجنائية الدولية، التي شكلت برئاسة كبير المفاويين 
الفلسطينيين صائب عريقات. وحسب قراقع، فإن هيئته زودت اللجنة بملفات عن انتهاكات وجرائم 

وميسرة أبو حمدية قبل  إسرائيلية بعينها، م ل قيايا استشهاد األسرى عرفات جردات ورائد الجعبرف
 عامين تقريبا، مع نتائ  التشريح التي أجريت لهم.
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وفي السياق ذاته، قال رئيس نادف األسير الفلسطيني قدورة فارس للجزيرة نت إن السلطة الفلسطينية 
لم تتوجه بعد إلى محكمة الجنايات، س في قيية اسستيطان اإلسرائيلي وس في اسنتهاكات اإلسرائيلية 

 الل العدوان على الزة ، وأيام  س نريد أن يبقى المويوع متداوس محليا فقط .خ
وقال فارس  لدينا ملفات ت بت منهجية التعذيب في السجون اإلسرائيلية، وكذلك اسعتقال اإلدارف 

 كمنه  واعتقال األطفال والقاصرين . 
98/5/9105الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 خالل العدوان األخير على غزةبجراح أصي  بها  شهيد متأثراً  .40

استشهد المواطن سعيد النادف من سكان مخيم جباليا، اليوم الخميس، متأ را بجراحه التي  :الزة
 أصيب بها خالل العدوان األخير على قطاع الزة صيم العام المايي.

 وكان النادف يرقد في مستشفى الوفاء لتلقى العالج إلى أن أعلن اليوم عن استشهاده.
 50اسحتالل الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع الزة في السابع من يوليو المايي واستمر وشن 

صابة عشرات اآلسم، إيافة لتدمير أك ر  9911يوما، ما أسفر عن استشهاد ما يقارب  مواطن وا 
 ألم وحدة سكنية بين تدمير جزئي وكلي. 21من 

98/5/9105، المركز الفلسقيني لإلعالم  
 
 سنة بسجون االحتالل 12ير من غزة أمضى اإلفراج عن أس .42

من قطاع الزة، وذلك بعد اعتقال  أفرجت سلطات اسحتالل مساء الخميس، عن أسير فلسطيني: الزة
عاًما(، من سكان مخيم جباليا  33وأخلت سلطات اسحتالل سبيل األسير رامي عودة ) سنة. 09دام 

 09شمال قطاع الزة، وذلك بعد اعتقال دام  لالجئين شمال قطاع الزة، عند معبر بيت حانون  ايرز 
 سنة  حيث تم اقتياده في مسيرة محمولة من قبل أقاربه وأصدقائه إلى مسقط رأسه في المخيم.

، خالل تواللها في المناطق الشمالية لقطاع 31/5/9113وكانت قوات اسحتالل اعتقلت عودة في 
 سنة بتهمة أمنية، أمياها كاملة. 09بالسجن لمدة  يهوحكمت محكمة عسكرية صهيونية عل الزة.

98/5/9105، المركز الفلسقيني لإلعالم  
 
 متخابرين مع االحتالل ثالثة: إصدار أحكام بحق غزة .43

أصدرت محكمة عسكرية فلسطينية في قطاع الزة، قرارات بالسجن بحق  ال ة أشخام متهمين : الزة
الفلسطينية في بيان تلقت  قدس برس  نسخة وقالت وزارة الداخلية  بالتخابر مع اسحتالل اإلسرائيلي.
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، إن المحكمة العسكرية المنعقدة في الزة حكمت على  ال ة أشخام 91/5عنه، يوم الخميس 
سنوات، دون  01إلى  3متهمين بالتخابر مع اسحتالل بأحكام سجن لفترات متفاوتة تتراوح ما بين 

 النطق بالحكم. أن يأتي البيان على ذكر الموعد الذف انعقدت فيه جلسة
وكانت األجهزة األمنية الفلسطينية قد كشفت عشرات الشبكات والخاليا الخاصة بالمتخابرين 

 والمتعاونين مع اسحتالل، وأصدرت العديد من األحكام بحقهم، بينها أحكام باإلعدام نفّذت بعيها.
98/5/9105، قد  بر   

 
 "أردوغان"رياضي في غزة يحمل اسم  ادإستالسعي إلنشاء : األعلى للشبا  والرياضة المجل  .44

أكد عيو المجلس األعلى للشباب والرياية في فلسطين : ألنايول، اناصر حجاج - أنقرة
والمسؤول عن الرياية في قطاع الزة، عبد السالم إسماعيل هنية، أن تركيا لم تقم بجانب فلسطين 

أسطول الحرية )مافي مرمرة(،  بالمال والكلمات فقط، إنما وقفت معهم بالدماء أييا، من خالل
قائال:  من قدم دماءه لفك الحصار عن الزة س يمكن أن يخلم وعوده إلعمارها، تركيا إذا قالت 
ذا أوفت فعلت، من يقول أن تركيا أخلفت وعودها إنما يقوم بدعاية انتخابية ميادة  أوفت، وا 

يس المكتب السياسي، لحركة وأيام نجل إسماعيل هنية ل نائب رئ للحكومة التركية الحالية .
أنه قدم  أكدالمقاومة اإلسالمية حماس ل في حدي ه لألنايول، خالل زيارته للعاصمة التركية أنقرة، 

 3ريايي يحمل اسم  أردوالان  في قطاع الزة، بتكلفة  إستادمشروعا لمؤسسة تيكا من أجل إنشاء 
وافقة مبدئية من تيكا، قائال:  نأمل أن آسم متفرج وأن هناك م 1ألم دوسر، ويتسع لل 511ماليين و

يتحقق حلم محبي الرياية في الزة، ونأمل في إقامة مباراة اسفتتاح بين نادف فلسطيني وآخر تركي، 
سماعيل هنية في تلك المباراة .  وأن يشارك أردوالان وا 

98/5/9105وكالة األناضول لألنباء، أنقرة،   
 
 استهتار بالقانون الدولي "أقفال الحجارة"انون ق فلسقين": للدفاع عن أقفال العالمية" .45

لقي قرار وزيرة القياء اإلسرائيلية، أييليت شاكيد، تقديم مشروع قانون لتشديد : حسن عبد الحليم
)المقدسيون على وجه الخصوم(، إدانة واسعة في الفلسطينيين العقوبات يد راشقي الحجارة 

  والمؤسسات الحقوقية.أوساط الفلسطينيين 
  إن اقتراح الوزيرة 21قال مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، خالد قزمار، لل  عرب و 

اإلسرائيلية هو استهتار بالقانون الدولي وحقوق اإلنسان، داعيا المجتمع الدولي للجم إسرائيل ووقم 
 انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، س سيما األطفال.
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ا القمعية التي تنتهك حقوق األطفال الفلسطينيين ياربة بعرال وقال إن إسرائيل تواصل سياسته
الحائط الرأف العام العالمي والقانون الدولي. وأيام قزمار: يبدو أننا مقبلون على مزيد من 
التصعيد، ففي الوقت الذف تصّعد قوات اسحتالل من سياستها القمعية وحمالت اسعتقال التي 

أتي خطوة وزيرة القياء اإلسرائيلية لتشديد العقوبات على راشقي تستهدم األطفال الفلسطينيين، ت
 الحجارة، وهي تم ل استهتارا بالرأف العام العالمي والقانون الدولي.

98/5/9105، 48عر    
 
ل مردة مجزرة القنقورة فلسقينيو .46  الداخل ُيحيون ألود

، وصل المئات من أبناء 0221 ألّول مّرة منذ النكبة المنكودة في العام زهير أندراوس: –الناصرة 
قرى الجليل والم لث في الداخل الفلسطينّي وقلة من أبناء الطنطورة الذين بقوا في فلسطين إلحياء 
ذكرى مجزرة الطنطورة، وذلك بمبادرة من جمعية فلسطينيات، وجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين. 

سجد الطنطورة إلى مقبرة الطنطورة أو  ما وبدأت مراسم إحياء ذكرى النكبة من مكان قريب مما كان م
الطنطورة هنا دفن  أبناءكانت مقبرة الطنطورة، واليوم هي منتجع سياحي، على بوابة المنتجع يستذكر 

 شهيًدا من القرية الطنطورة يوم سقوطها. 031
98/5/9105رأي اليوم، لندن،   

 
 واعتقاالت في الضفة مواجهات .47

في  الفلسطينيينانتهاكاتها بحق  اإلسرائيليةواصلت قوات اسحتالل  :إبراهيم كامل - القدس المحتلة
اليفة الغربية  حيث اعتقلت عدًدا منهم، وداهمت منازل ونصبت كمائن، فيما اندلعت مواجهات بين 

 قوات اسحتالل وشبان فلسطينيين.
نحاء متفرقة الخميس أن قوات اسحتالل اعتقلت ستة مواطنين فلسطينيين من أ أمسوذكرت مصادر 

 باليفة الغربية المحتلة.
وأيافت المصادر أن قوات اسحتالل شّنت حملة دهم واقتحام واسعة لمناطق عدة في اليفة 
الغربية، أسفرت عن اعتقال ستة فلسطينيين ُوصفوا بأنهم  مطلوبون  لجهاز المخابرات العامة 

طقة أم الشرايط وبيت دقو وبيت عور وأشارت، إلى أن المعتقلين هم من مدينة جنين ومن  الشاباك 
 التحتا برام هللا، سفتًة إلى أنه جرى نقلهم جميًعا إلى مراكز التحقيق اإلسرائيلية.

92/5/9105الرأي، عمان،   
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 من قيمة خسائره جراء الحر  على غزة %5تعويضات الققاع الخا  لم تتجاوز  :االقتصادوزارة  .48
م وزارة اسقتصاد الوطني في الزة أن ما تلقته الوزارة فعليًا من أعلن طارق لبد الناطق باس حامد جاد:

مجمل ما تعهدت بتقديمه الدول والجهات المانحة لمتيررف الحرب األخيرة على الزة من القطاع 
منشأة، سفتًا  3025الخام، اقتصر على تسعة ماليين دوسر تم تقديمها على دفعتين واستفاد منها 

من قيمة خسائر القطاع الخام البالغ قيمتها بحسب الوزارة  %5نحو  إلى أن هذه القيمة تشكل
 ماليين دوسر. 913ذاتها نحو 

 01وأشار لبد إلى أن المنحة التي تعتزم دولة الكويت تقديمها قريبًا لمتيررف القطاع الخام تبلغ 
طاعات مليون كتعوييات للق 1.5مليون للبنية الخارجية للمصانع، و 2.5مليون دوسر منها 

الصناعية المتيررة، وأبرزها قطاع الصناعات اإلنشائية والخشبية والمعدنية واأللمنيوم والغذائية، 
حيث تم استفاق على منح أولوية التعويال للصناعات اإلنشائية لتمكينها من المساهمة في عملية 

لمناطق المحيطة البنية التحتية ل إصالح إعادةاستخدام المنحة في  إلى إيافة، اإلعمار إعادة
 بالمناطق الصناعية.

ولفت لبد في كلمة ألقاها خالل جلسة استماع نظمها المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية، أمس، 
بالشراكة مع ائتالم من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( يمن مشروع رقابة اإلعالم لشفافية اإلعمار 

ماليين لتمويل شراء الوقود الالزم  01دوسر ومنها  مليون 95إلى أن المنحة القطرية البالغ قيمتها 
مليونًا لتعويال األيرار التي لحقت بالقطاعات اسقتصادية واإلسكان ساهمت  05لمحطة الكهرباء و

  عامل.بتشغيل نحو خمسة آسم 
نمائي في وأكد لبد أهمية التعاون القائم بين الوزارة واستحاد العام للصناعات وبرنام  األمم المتحدة اإل

 %11عملية حصر وتقييم أيرار القطاع الصناعي، مبينًا أنه من خالل عملية الحصر اتيح أن 
 من المنشست اسقتصادية التي تم حصرها لحقت بها أيرار متوسطة وجزئية.

92/5/9105األيام، رام هللا،   
 
 أيام ثالثةمعبر رفح بعد فتحه لمدة تغلق المصرية  السلقات .49

بعده فتحه بصورة  البرف،مساء الخميس، معبر رفح  المصرية،لقت السلطات أال: إياد الشريم
 أمنىوأكد مصدر  قطاع الزة. إلىلمرور العالقين الفلسطينيين  أيام 3جانب واحد لمدة  است نائية من

لعبور العالقين  الخميس،من ال ال اء وحتى  أيام 3مصر فتحت معبر رفح لمدة  أن مسؤول،
بعد تدخل من الرئيس الفلسطيني محمود  الزة،قطاع  إلىنب المصرف فقط الفلسطينيين من الجا

 عباس رئيس السلطة الفلسطينية لدى الرئاسة المصرية للتخفيم من معاناة العالقين بمصر.
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فلسطينيا من العالقين  51المعبر مساء الخميس بعد عبور عدد  إالالقانه تم  إلىوأشار المصدر 
طنا من مواد  221 إدخال إلىباإليافة الزة. قطاع  إلىق عودتهم طري في اإلنسانية،والحاست 

 الزلط.طنا من  091طنا من األسمنت،  101منها  الزة،قطاع  إلىالبناء 
فردا من العالقين والحاست  0355وشهد معبر رفح خالل اليومين يومي ال ال اء واألربعاء عبور 

 كرسيا للمعاقين. 011دد وعطنا من مواد البناء  9300 إدخالوتم  اإلنسانية،
92/5/9105، مصر العربية، القاهرة  

 
 دعوات لسح  جنسية جبريل الرجو  عشية انتخابات الفيفااألردن:  .51

عمان: حملة شرسة شنتها وسائل إعالم ووسائط تواصل أردنية حتى فجر الجمعة على رئيس استحاد 
ن ترشيح األمير علي بن الحسين الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب بسبب عدم ويوح موقفه م

 لرئاسة استحاد الدولي لكرة القدم  الفيفا .
تعددت الروايات في السياق حول موقم الرجوب ونقلت عنه تقارير مساء الخميس انه ملتزم 

 وا عالناألوربي مبايعة األمير علي  لالتحاد بتصويت استحاد اآلسيوف الذف يرفال بدوره وخالفاً 
 في ظل إعالن رئيس الفيفا جوزيم بالتر بأنه سيستمر في ترشيحه. التصويت له خصوصاً 

الرب آسيا تسبب بصدمة في األردن وانطالق  اتحادموقم الرجوب الذف يشير سلتزامه بموقم 
دعوات بسحب رقمه الوطني األردني الذف يتمتع به وا عالن مقاطعته وعدم السماح له بالعبور إلى 

 األردن.
92/5/9105 ،القد  العربي، لندن  

 
 أعوام عشرةمليون دوالر مساعدات تركية لغزة خالل  369قنصل تركيا بالقد :  .50

قال القنصل التركي بمدينة القدس مصطفى صارنيتش إن  تركيا قدمت مساعدات لقطاع الزة : القدس
 مليون دوسر، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لتقديم مزيد من 362خالل السنوات العشر األخيرة بقيمة 

 المساعدات ، مشيًرا إلى أن القيية الفلسطينية بم ابة جرح اإلنسانية الذف ينزم، بحسب قوله. 
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها الدبلوماسي التركي، يوم الخميس، خالل استيافته وفًدا من 

علومات عن الصحفيين األجانب العاملين في فلسطين، بمقر إقامته بالقدس، والتي قدم من خاللها م
 حجم المساعدات التي قدمتها تركيا لقطاع الزة في الفترة األخيرة. 

وأشار صارنيتش إلى أن البيانات واألرقام التي نشرها البنك الدولي بشأن المساعدات التركية، س 
بتقديم مساعدات تنموية عاجلة لفلسطين، والزة  9102تعكس الحقيقة، مييًفا:  لقد قامت تركيا عام 
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مليون  92.5مليون دوسر، فياًل عن معونات طارئة أخرى بقيمة  32.0خاصة بلغت بصفة 
مليون  2.2دوسر . واستطرد القنصل التركي قائاًل:  كما قدمت منظمات المجتمع المدني التركية 

مليون آخرين كمعونات طارئة، ليصل بذلك الرقم  0.0دوسر كمساعدات تنموية، إلى جانب 
 مليون دوسر، خالل ذلك العام .  06.3اإلجمالي إلى 

ومن جانبه قال  يولنت قورماز  منسق وكالة التعاون والتنسيق التركية  تيكا ، المعني بشؤون 
ألم شخم في  511بئر مياه في الزة، لتوفير المياه النظيفة لنحو  96فلسطين:  لقد قمنا بحفر 

ألم متر مربع، بقدرة  32ساحة الفلسطيني على م -القطاع، وأنشأنا مشفى الصداقة التركي 
آسم مريال في العام  6سريًرا، كما أسسنا مركًزا للعالج الفيزيائي لمعالجة  006استيعابية بلغت 

طًنا من المستلزمات الطبية،  26طًنا من مساعدات األدوية، و 15الواحد . وتابع قائاًل:  وقدمنا 
الغذائية، ومنحنا الجانب الفلسطيني عدًدا من طًنا من الوقود، وك يًرا من أطنان المساعدات  630و

 السيارات، إلى جانب قيامنا بتنفيذ عدد كبير من المشروعات األخرى .
98/5/9105، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة   

 
 مخرج جزائري يتراجع عن المشاركة بمهرجان إسرائيلي .52

شاركة في مهرجان البحر األبيال قّرر المخرج الجزائرف إلياس سالم سحب فيلمه  الوهراني  من الم
في إسرائيل، على خلفية موجة الغيب العارمة التي خلفها قراره المشاركة  بأسدودالمتوسط السينمائي 
 في هذا المهرجان.

األربعاء عن مدير وكالة  يومونقلت صحيفة  الخبر  الجزائرية على موقعها اإللكتروني مساء 
رميان قوله إن المخرج إلياس سالم اتصل به وأعلمه بقراره سحب اإلشعاع ال قافي الجزائرية نزيه بن 

الفيلم، وقدم اعتذاره، كما أبلغه أييا بأنه تسرع في اتخاذ قرار المشاركة في هذا المهرجان، وأنه يريد 
وأويح نزيه أن المخرج أعلمه أنه اتصل بمنت  الفيلم بفرنسا وطلب  تقديم اعتذاره للشعب الجزائرف.

 .أسدودلم  الوهراني  من قائمة األفالم المشاركة في مهرجان منه سحب في
98/5/9105، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 ستزيد بسب  اتفاق إيران "إسرائيلـ"المساعدات العسكرية األمريكية ل .53

سرائيلية اليوم الخميس إن من المرجح : بالل ياهر - / رويترز 21عرب  قالت مصادر أمريكية وا 
وتوقعت صلة محتملة لذلك بمساعي  9100لعسكرية األمريكية إلسرائيل بعد أن تزيد المساعدات ا

 واشنطن لتهدئة مخاوم حليفتها بشأن الجهود الدبلوماسية مع إيران بخصوم برنامجها النووف.
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أميركي لوكالة  مسؤول. وقال 9100وتنقيي حزمة حالية قيمتها  ال ة مليارات دوسر سنويا في عام 
نشر اسمه إن المفاويين قريبون من التوصل ستفاق جديد يزيد المساعدات رويترز طالبا عدم 

 دوسر في المتوسط. مليار 3.0ومليار  3.6السنوية إلى ما يتراوح بين 
مليار  3.5وقدر مسؤول إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه أييا أن المساعدات المتوقعة ستتراوح بين 

هم )الوسيات المتحدة( يحاولون احتواء المخاوم بعد أن وأيام المسؤول  إن وأربعة مليارات دوسر.
تفجر اليبنا بسبب اتفاق إيران  مشيرا إلى القيود التي يتم التفاوال عليها مع إيران بشأن برنامجها 

 النووف والتي تقول إسرائيل إنها الير كافية.
زير األمن وفي واشنطن لم يكن لدى وزارة الدفاع تعقيب فورف. وعندما سئل متحدث باسم و 

اإلسرائيلي موشي يعلون عن أرقام المساعدات األمريكية قال  لم تطرح هذه المسألة للنقاش في اآلونة 
 األخيرة.  ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

 31يمنحها  9110كانت الحكومة األمريكية السابقة وقعت اتفاقا لمدة عشرة أعوام مع إسرائيل في 
منتجات عسكرية أمريكية. وخصصت واشنطن مئات الماليين من  مليار دوسر تنفق معظمها على

 الدوسرات اإليافية لألنظمة الدفاعية الصاروخية اإلسرائيلية.
98/5/9105، 48عر    

 
 من أجل إعادة إقالق مفاوضات السالميزور المنققة وزير الخارجية الفرنسي  .54

يس، إنه سيسافر في يونيو/حزيران قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس الخم: وكاست
المقبل إلى فلسطين المحتلة ومصر في مسعى لتحقيق توافق دولي في اآلراء بشأن قرار في مجلس 

وقال فابيوس إلذاعة فرانس إنتر  نحن ندعم حل  األمن التابع لألمم المتحدة ييع أسسا للمحاد ات.
دون تحقيق  وأمن منح. س يوجد سالم الدولتين. نحتاج إلى يمان أمن  إسرائيل  هذا شيء واي

 لنكن صرحاء لم تمنح العدالة للفلسطينيين .  للفلسطينيين.العدالة 
وقال دبلوماسيون فرنسيون إن باريس وزعت في اآلونة األخيرة و يقة عمل على الدول األعياء في 

وأسسًا محددة جامعة الدول العربية تحييرًا لمشروع قرار في مجلس األمن ييع جدوًس زمنيًا 
لمفاويات السالم الجديدة بين  اإلسرائيليين ، والفلسطينيين. وقال فابيوس  سأتوجه.. إلى مصر 
واألرايي الفلسطينية و إسرائيل  للتحدث مع قادتها . وتابع  نريد أن تبدأ المفاويات من جديد بين 

قبل الجولة  ستجيئة الطرفين وأن تجرف يمن إطار دولي . وقال مساعدون لفابيوس إن الزيار 
يران بشأن ملفها النووف في نهاية يونيو/حزيران.  األخيرة من المفاويات بين القوى العالمية الكبرى وا 
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وذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية أن القرار المقترح لن يذهب أبعد من نقاط التفاوال المتفق عليها 
ستكمال المحاد ات. وستبدأ بمؤتمر لكل شهرًا س 92و 01بالفعل لكنه سيحدد مدة زمنية تتراوح بين 

األطرام األساسية. وقال دبلوماسي فرنسي كبير  األسلوب األمريكي لم يفلح ولذلك شعرنا بأن الفكرة 
هي توفير الظروم التي تدعم هذه المفاويات بإنشاء مجموعة دعم دولية تيم األوروبيين والعرب 

  .واألمريكيين وكل من يعتقد أنه سيكون مفيداً 
قبل اسنتهاء من  األوسطوقال دبلوماسيون إن واشنطن أويحت أنها س تريد مناقشة عملية الشرق 

. وقالت مصادر فرنسية إن الهدم ربما يكون طرح القرار خالل دورة الجمعية اإليرانيةالمفاويات 
 العامة لألمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.

92/5/9105الخليج، الشارقة،   
 
 أسرة متضررة من العدوان 219 وا" تشرع بتوزيع مساعدات نقدية لـغزة: "األونر  .55

أسرة سجئة من مختلم  902الزة: أعلنت وكالة  األونروا  أنها شرعت بتقديم مساعدات مالية إلى 
مناطق قطاع الزة شملت مخصصات بدل اإليجار، وتنفيذ اإلصالحات، ومنح إعادة اإلدماج، بعد 

 ألم دوسر أميركي ُخصصت لهذا الغرال. 919أن توفر لديها ما يزيد على 
من هذه األسر ستتلقى مخصصات  22وقالت  األونروا  في بيان صحافي صدر عنها، أمس: إن 

أسرة دفعات إلصالح  99أسرة دفعات إلصالح األيرار الجسيمة، و 93بدل اإليجار، بينما ستتلقى 
 ة التي لحقت بمساكنها .أسرة دفعات إلصالح األيرار البسيط 90األيرار الكبيرة، و

 511أسرة من منح إعادة اإلدماج البالغة قيمتها  52وتابعت  األونروا :  إيافة لما سبق، ستستفيد 
 دوسر أميركي لكل أسرة لتعويال اللوازم المنزلية التي خسروها .

ها وبدأت  األونروا  صرم هذه الدفعات خالل األسبوع المايي، حيث استلمت هذه األسر مستحقات
 إما من خالل الشيكات أو عبر البنوك المحلية .

92/5/9105، األيام، رام هللا  
 
 ونروا" تجمدد التويي  بمناقق عملياتها الخم  بسب  نق  التمويلاأل " .56

قررت وكالة  أونروا  تجميد عمليات التوظيم في كافة قطاعاتها بالمناطق : خللام صفا -الزة 
 محتلة، ولبنان، وسوريا، واألردن( بسبب نقم التمويل.الخمس )قطاع الزة، واليفة الغربية ال

وأويح المستشار اإلعالمي لوكالة الغوث في الزة عدنان أبو حسنة لوكالة  صفا  الخميس أن 
تجميد التوظيم يأتي يمن حالة التقشم التي تتبعها  أونروا  بسبب نقم التمويل الذف تعاني منه، 
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وبّين أن  أونروا   ستكون بعد دراسات معمقة لالحتياجات.مشيًرا إلى أن أف عملية توظيم جديدة 
تعاني من عجز مالي وصل إلى نحو مائة مليون دوسر في الميزانية المنتظمة، وقرن العدول عن 

يفاء المانحين بالتزاماتهم. وأشار إلى أن تجميد عملية  قرار تجميد التوظيم بتحسن الويع المالي، وا 
الالجئين ومتطلباتهم سيخلق واقًعا الير عادف في مناطق عمليات التوظيم في ظل ازدياد عدد 

  أونروا .
طالًبا  51ولم يستبعد أبو حسنة وصول عدد الطالب داخل الفصل الواحد في مدارس الوكالة إلى 

  طالًبا في الفصل الواحد حالًيا. 31بسبب تجميد عمليات التوظيم، في وقت يتواجد فيه نحو 
في عجز بالميزانية المنتظمة فقط، بل تواجه عجًزا  هائاًل  في تمويل برنام  إعادة وس تعاني  أونروا  

 إعمار قطاع الزة، وفق المسئول بالوكالة.
مليون دوسر لبرنام  إعادة اإلعمار، لكن ما  092وذكر أن الوكالة الدولية طلبت من المانحين 

دفع بديالت اإليجار للمتيررين  مليون دوسر فقط، ما أ ر على عملية 906وصلها حتى اليوم 
 واليرها من عمليات اإلعمار.

ودعا أبو حسنة المانحين الدوليين والعرب لإليفاء بتعهداتهم المالية إزاء عملية إعادة إعمار الزة 
 لتمكين  أونروا  من الميي قدًما في تنفيذ برنامجها.

98/5/9105، وكالة الصحافة الفلسقينية )صفا(  
 
 2014خالل  "إسرائيل"ولية: ارتفاع عدد الفلسقينيين العاقلين بسب  إجراءات منيمة العمل الد .57

عدد الفلسطينيين العاطلين عن العمل ارتفع  إناألنايول: قالت منظمة العمل الدولية  –بيرونت 
ألم شخم، ليبلغ معدل البطالة في  331.3ليصل إلى  9102في المئة في عام  95بأك ر من 

في المئة، فيما تجاوز معدل البطالة في الزة يعفي المعدل في اليفة  90األرايي الفلسطينية 
الغربية. وأيافت المنظمة، في التقرير السنوف لها عن ويع العمال في األرايي العربية المحتلة 

عليه أمس الخميس، أن الشباب الباحث عن عمل  يواجه تحديًا أخطر مع وصول  اسطالعتم  والذف
في المئة على  63و 21إلى قرابة  9102لشبان والشابات الفلسطينيين في عام معدل البطالة بين ا

في المئة من الفلسطينيين هم دون سن ال ال ين عامًا، ويواجهون  01التوالي، مشيرة إلى أن أك ر من 
 صعوبات  جمة في الع ور على عمل  بعد إنهاء تعليمهم.

لفلسطينية المحتلة والتي تشمل اليفة الغربية بما وتيم األرايي العربية المحتلة كال من األرايي ا
 المحتل. السورفوالجوسن  الزة،فيها القدس الشرقية، وقطاع 
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ولفت التقرير إلى أن عدد الفلسطينيين الذين يدخلون سوق العمل اإلسرائيلي مع أو دون التصاريح 
ي إسرائيل بصورة  قانونية، ألم فلسطيني  يعملون ف 59أك ر من  إنالمطلوبة آخٌذ باسزدياد. وقال 

ألم عامل  آخر يعملون في المستوطنات، منوها إلى أن  96كما تشير التقديرات إلى أن هناك 
بعال القيود المفروية على دخول الفلسطينيين إلى سوق العمل اإلسرائيلية خففت مؤخرا، ما أدى 

 ة في صفوم الفلسطينيين.إلى شكل ما من أشكال اسنفراج لويع  يتسم ببطالة مرتفعة ومتنامي
ألم  010عدد الفلسطينيين الذين يعملون حاليا في إسرائيل يصل إلى  أنوأشار التقرير إلى 

ألم شخم يعملون دون تصاريح قانونية. وأيام التقرير أن العمل  92 أنشخم، وهو ما يعنى 
 في إسرائيل يجب أن يكون خيارًا وليس يرورًة للفلسطينيين.

92/5/9105، لندنالقد  العربي،   
 
 يكش  سرقة السلقة أموال غزة باألرقام للرسالةتقرير  .58

قرب ركام منازلهم المدمرة يفترشون اسرال ويصمون أذانهم عن كل اسخبار والوعود التي : الزة
تتحدث عن قرب انهاء معاناتهم واعادة اعمار بيوتهم التي دمرها العدوان اسخير على قطاع الزة، 

والحكومة عن قرب البدء باإلعمار لم يجد طريقه إلى ارال الواقع، وبات فحديث المسؤولين 
النازحون يدركون أنهم يحية ابتزاز سياسي يتعرال له قطاع الزة بالكامل، وأن مأساتهم تجارة رابحة 

 واستمرارها يوفر للسلطة الفلسطينية قدرا كافيا من التعاطم الدولي سستجالب اموال المانحين.
المتفاقمة في الزة أمام سياسة التجاهل التي تمارسها السلطة يد القطاع تحمل في  صورة المعاناة

طياتها كل معاني الظلم واسنتهاك، وبالرالم من تشكيل حكومة التوافق إس أنها لم تمارس صالحياتها 
في قطاع الزة حتى اآلن، األمر الذف أ ار الجدل حول مسؤولية الحكومة والسلطة تجاه القطاع، وما 
يعانيه من يائقة مالية، وحصار خانق، في الوقت الذف تدعي السلطة الفلسطينية أنها تنفق حوالي 

 من موازنتها على قطاع الزة. 20%
وفي ظل زحمة األرقام كان س بد من تقصي المعلومات للوصول إلى إجابات عن األسئلة 

وما هي المبالغ التي تنفقها عليه  المطروحة، حول المبالغ الفعلية التي تجبيها السلطة من قطاع الزة 
في المقابل  وما هي حصة الزة في موازنة السلطة ، خاصة في ظل الياب كل أشكال الرقابة على 

 الموازنة والموارد والمصاريم سواء من المجلس التشريعي واليره من دوائر الرقابة.
البيانات الفعلية التي نشرتها المهمة لم تكن سهلة أمام  الرسالة  التي حاولت باسستناد إلى واقع 

، الوصول إلى ارقام دقيقة رالم حجب األرقام 9102السلطة الفلسطينية حول موازنتها للعام 
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التفصيلية ما جعلنا نعتمد على التحليل المالي لمختصين وخبراء ماليين أجروا دراسة على موازنة 
 صيلية.وتمكنت من الوصول الى ارقام تف 9102السلطة المنشورة للعام 

 
 أرقام صادمة

وتوجه طاقم التحقيق في الصحيفة، بعد أن أقام ورشة عمل مخصصة لبحث المسألة مع خبراء 
اسقتصاد والمال، وذلك ألجل الكشم عن حقيقة ادعاء السلطة بأنها تصرم أمواس طائلة على الزة 

 دون أن تستفيد من ايراداتها.
ل الداخلي ودخلت األرايي الفلسطينية مرحلة صفحة اسقتتا 9110ومنذ أن طوت أحداث العام 

اسنقسام السياسي، استغلت السلطة الويع القائم للتهرب من مسؤولياتها اتجاه القطاع واسستفراد 
بالقرار المالي، رالم ان ما تحصله من منح ومساعدات مالية مرصود لألرايي الفلسطينية ككل بما 

 فيها قطاع الزة المحروم من هذه اسموال.
كما فريت السلطة حصارا محكما على التفاصيل والبيانات المالية وباتت تتعامل مع الموازنة بدرجة 
عالية من السرية في ظل الياب الرقابة وس تنشر أية تفاصيل حول اسيرادات والمصروفات التفصيلية 

 للمحافظات.
مليار دوسر  2.905ة بلغ فإن اجمالي الموازن 9102وبنظرة عامة لموازنة السلطة الفلسطينية عام 

شيكل للدوسر، كما هو معلن في قانون الموازنة العامة للسلطة لعام  3.6بسعر صرم متوسط 
، )نشر على الموقع اسلكتروني لوزارة المالية( وهذا يعني أن الحصة اسفترايية لغزة من 9102

امة على الرار السنوات التي من الموازنة الع %21مليار دوسر )بواقع  0.616إجمالي الموازنة هو 
 سبقت اسنقسام(.

من موازنتها  %20وبحسب دراسة أعدها فريق محللين ماليين فإن السلطة تدعي أنها تنفق حوالي 
 201من اجمالي الموازنة بما يعادل مبلغ  %99على قطاع الزة إس أن ما ينفق فعليًا س يتجاوز 

ة اسفترايية  هي مجموع ما تم إنفاقه بما في مليار دوسر  حصة الز  0.0مليون دوسر من أصل 
 ذلك صافي اإلقراال.

وحسب تقرير لمعهد أبحاث السياسات اسقتصادية الفلسطيني  ماس  فإن  تقديرات بنود موازنة العام 
لم تكن دقيقة كما العادة في الموازنات السابقة، وشابها في بعال البنود انحرافات كبيرة  9102

 ام الفعلية المتحققة.بالمقارنة مع األرق
مليون دوسر عن المقدر أف  052.25وتشير البيانات إلى أن صافي اإليرادات كان أك ر بمقدار 

مليون دوسر،  901.33وجاء هذا اسرتفاع نتيجة زيادة إيرادات المقاصة بنحو  5.1بزيادة نسبتها %
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مليون دوسر  01.10نحو عن المقدر، في حين نقصت قيمة اإليرادات المحلية ب %09أف بنسبة 
  .%0.6عن المقدر أف 

وقد حملنا البيانات إلى الجهات الرقابية المعنية في رام هللا، وويعناها على طاولة مقرر لجنة 
الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب ابراهيم دحبور، الذف أكد أن النسب 

بشكل كبير، وتعززها العديد من القرائن والمعطيات والوقائع على واألرقام الواردة مطابقة للواقع 
 األرال، ما يجعل منها بيانات مالية حقيقية ومعطيات رقمية ذات معنى.

وقال دحبور إنه يجب اسستناد إليها بشكل كبير، وخاصة في ظل المعاناة التي تطال الجميع، 
قلة اإلمكانات في المؤسسات، وتلكؤ والحصار الذف شمل كل شيء في الزة، وتأخر اإلعمار، و 

 السلطة في تحمل التبعات التشغيلية للوزارات، واسمتناع عن دفع رواتب الموظفين.
وذكر دحبور أن األرقام والبيانات تدحال ادعاءات السلطة وتبين مقدار تزييفها للحقائق، وحجم 

م الموجه والتصريحات ذات التيليل الذف تمارسه تجاه الرأف العام الفلسطيني من خالل اإلعال
الطابع الحزبي، وتظهر مدى تالعبها باألرقام وتيخيمها للنفقات على القطاع بشكل مبالغ فيه بل 

 ومجام للحقيقة.
وأويح أن السلطة تتعّمد القفز عن ذكر الكم الكبير لإليرادات التي تحصلها من قطاع الزة، 

همالها وتجاوزها سحتيا جات القطاع بادعائها أن إيرادات القطاع س ومحاولتها طمس تقصيرها وا 
 تصل خزينتها، بما س يمّكنها من اسنفاق عليه.

ويؤكد دحبور أن ُجّل النفقات التي تتحملها السلطة في القطاع، يمكن تصنيفها في إطار المناكفات 
سناد صمود السياسية وويعها في خانة استمرار شراء الوسءات التنظيمية، وس تأتي في إطار دعم وا  

 أهالي القطاع.
ويتقاطع قول النائب دحبور مع ما قاله مفوال ائتالم  أمان  للنزاهة والمساءلة الدكتور عزمي 
الشعيب، عن أن  موازنة السلطة س تتمتع بالشفافية المطلوبة، وأن بنودها الير محددة على 

 المحافظات التي يتم صرفها .
ي اختبارات الشفافية وكانت نتيجتها  الث درجات من وأكد الشعيبي أن موازنة السلطة سقطت ف

 أصل  مانية.
ولفت إلى أنه يصعب معرفة مدى استفادة السلطة من الزة أو العكس طالما لم تفصح األولى عن 

 نفقاتها ومواردها المالية لكل محافظة على حدة، بما في ذلك الزة.
 

 استبعاد غزة
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نزاهة في الوقوم على صحة األرقام، حاول فريق وعلى يوء الصعوبة التي يواجهها ائتالم ال
التحقيق اخياع اسرقام للتحليل مع المختصين الذين حيروا في ييافتها واستغرق أمر البحث 
 الث جلسات. حتى خرجت بأرقام تبدو صادمة نتيجة الفرق الكبير بين ما تنشره السلطة من 

الزة القوية في إجمالي إيرادات السلطة معلومات وما تنفقه فعليًا، خاصة في ظل مساهمة قطاع 
، خالم المنح والمساعدات الخارجية، حيث تم ل 9102مليار دوسر خالل عام  9.06والتي بلغت 

مليار دوسر  9.13المقاصة الجزء األكبر من تلك اإليرادات حيث بلغ اجمالي إيرادات المقاصة 
 مليار دوسر. 0.23والصافي 

من ايرادات المقاصة، وهي نسبة كبيرة جعلت من  %51ة تساهم بنسبة وتشير البيانات إلى أن الز 
القطاع بم ابة  بقرة حلوب  للسلطة، وتعود أسباب ارتفاع ايرادات المقاصة إلى تحويل كامل الواردات 
لغزة عبر الطرم اسسرائيلي وذلك بعد االالق األنفاق بشكل كامل ما ساهم في زيادة ايرادات 

 عن السنوات السابقة. %09نسبة ب 9102المقاصة عام 
وتبين أييا أن نسبة التهرب اليريبي في اليفة أعلى بك ير من الزة نتيجة المساحة الواسعة 
والحدود الطويلة بخالم الويع في الزة حيث اسحكام الكامل لحدودها، الى جانب يعم القدرة 

 ياجات القطاع من الواردات.اسنتاجية في الزة مقارنة باليفة األمر الذف يؤدف إلى مياعفة احت
هذا باإليافة إلى الحروب العدوانية )اإلسرائيلية( المتوالية على الزة وباألخم العدوان األخير في 

وما خلفه من دمار شامل على صعيد البنية التحتية اسقتصادية واسنتاجية والحياتية  9102صيم 
في  9102عمليات التوسعة خالل عام  انعكس على حجم اسحتياجات الالزمة من الواردات، وكذلك

 معبر كرم أبو سالم والتي أدت لزيادة الكميات المدخلة من البيائع.
 11.29مليون دوسر سنويًا بواقع  265وبالتالي فإن اجمالي مبلغ المقاصة الُمحصل من الزة هو 

 مليون دوسر شهريًا، وفق تقدير المختصين.
مة للسلطة من يريبة المقاصة عن السلع الواردة إلى قطاع ويقر النائب دحبور باسستفادة العظي

 الزة، والتي طالما تغنت السلطة بها عبر ندواتها وتقاريرها وناطقيها.
وأكد أن يريبة المقاصة على السلع والخدمات التي تدخل قطاع الزة، تجبيها وزارة المالية في رام هللا 

ا شيئا، وس تصادرها )إسرائيل( كما كانت تدعي ، وس يستفيد تجار وسكان القطاع منه%011بنسبة 
 السلطة، مشيًرا إلى أنها مبالغ كبيرة تصل إلى حوالي مليار دوسر.

وشّدد دحبور على أن صافي إيرادات خزينة السلطة من قطاع الزة، س يقل أهمية عن صافي المنح 
ات خزينة الوزارة في رام هللا والمساعدات التي تتلقاها السلطة من الدول األخرى، إذ أن صافي إيراد
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من  %05مليون دوسر سنويا، أف ما نسبته  611من قطاع الزة بعد النفقات جميعها، يصل إلى 
 من اإليرادات المحلية الواردة في الموازنة. %61الموازنة وأك ر من 

ومن  يؤكد أن السلطة تعتبر قطاع الزة 9102وقال دحبور  التقرير المالي لموازنة السلطة لعام 
يعيش فيه دولة أخرى وشعبا آخر، يجوز لها أن تنهب خيراته وتستغل موارده، دون أن تتحمل أية 

 التزامات تجاهه، وس تكترث بمعاناة مشرديه وصرخات منكوبيه .
وأالفلت نفقات القطاع التشغيلية والتطويرية  9102ولفت إلى أن السلطة تجاهلت الزة في موازنة عام 

من توقيع اتفاق المصالحة في شهر أبريل من العام المايي وتشكيل حكومة  والوظيفية، بالرالم
 الوفاق قبل الحرب على الزة.

وأشار إلى أنه كان بمقدور السلطة أن تعدل الموازنة وأن تدم  النفقات واإليرادات الخاصة بالقطاع 
 .9102بملحق خام لموازنة عام 

ة منها مالًيا وس تذكرها في موازناتها وس يعلم أحد وأويح دحبور أن هناك منافذ أخرى تستفيد السلط
مردودها المالي منها، المساعدات الدولية الخاصة بشركة الكهرباء، وأ مان الكهرباء المقتطعة من 

 رواتب الموظفين، واألموال التي وصلت خصيصا لإلعمار ولم ينفق منها على القطاع شيًئا.
بجامعة النجاح الدكتور نائل موسى، مع سابقه في التأكيد هنا يتفق المحاير في كلية اسقتصاد 

يظهر حجم الفجوة بين ما تحّصله السلطة من الزة وما ُيصرم  9102على أن تقرير الموازنة لعام 
 عليها، مويًحا أن السلطة تستفيد من الزة أيعام ما تصرفه عليها.

طلبه من النفقات، مبّيًنا أن وقال موسى إن الزة تساهم في اسيرادات بشكل وايح أك ر مما تت
مليار وهي  1.29مليار بينما لم تتجاوز النفقات  0.2اسيرادات التقديرية من قطاع الزة بلغت حوالي 

 بذلك تحقق فائيا بأك ر من نصم مليار سنويا.
 

 بقرة حلو 
م ابة  بقرة المتابع لشركات المساهمة واسست مار الكبرى في اسرايي الفلسطينية يدرك جيدًا أن الزة ب

حلوب  تدر عليها امواس طائلة تفوق تلك التي تجنيها من اليفة، في حين حصلت السلطة ما س 
عن عمل الشركات الكبرى في الزة، بما يعادل  9102مليون دوسر خالل العام  20.5يقل عن مبلغ 

في كل من  شركة مساهمة فقط تعمل 03مليون دوسر شهريًا، وهذه البيانات المتوفرة عن  3.26
 اليفة والزة.

مليون  211وعلى سبيل الم ال فإنه يقدر حجم اليريبة المستحقة على مجموعة استصاست قرابة 
، تشمل اليريبة 9012حتى نهاية عام  9110مليون دوسر منذ العام  010دوسر، وبنك فلسطين 
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وهو مبلغ يخم يتجاوز  الميافة الى جانب الفوائد والرامات التأخير، بحسب وزارة المالية بغزة،
مليون دوسر، بعجز إجمالي قيمته  012والبالغة  9102موازنة الحكومة الفلسطينية في الزة للعام 

 مليون دوسر. 512
في المقابل هناك شركات نقلت مراكزها من الزة إلى اليفة الغربية، م ل شركات األدوية واستيراد 

مالية برام هللا عن نشاطها التجارف، الير أن تقارير السيارات، أصبحت تحاسب يريبيًا لدى وزارة ال
 ، لم تبرز حجم اسيرادات المتحققة نتيجة نقل مركز الشركات.9102وزارة المالية المتوفرة عن العام 

كما تجبي السلطة يرائب ورسوما أخرى منها يرائب على دخل موظفي السلطة العاملين في الزة 
الزة واليرها لم تتوفر لدينا بيانات دقيقة حولها وبالتالي تم وكذلك الرسوم والمكوس المحصلة عن 

 استبعادها من الحسبة.
قطاع الزة وهو العنوان اسبرز للمعاناة في اسرايي الفلسطينية نظرًا للحصار الخانق المفروال عليه 
 منذ سنوات والحروب المتكررة التي تعرال لها، يعتبر الرافعة اسساسية لجلب المنح والمساعدات
الخارجية للسلطة الفلسطينية لكن اسخيرة تدير ظهرها للقطاع المنكوب، خاصة إذا علمنا أن المجتمع 
الدولي تعهد في أك ر من محفل دولي بدعم موازنة السلطة من أجل تخصيصها لصالح قطاع الزة 

 وتطويره، األمر الذف لم يحدث وفقًا لما أظهرته التقارير الصادرة عن وزارة المالية.
 910مليار دوسر، منها  0.9حوالي  9102بلغ اجمالي المساعدات التي تلقتها السلطة في العام و 

 مليار دوسر هو عبارة عن دعم للموازنة. 0.190مليون دوسر دعم للنفقات التطويرية، والباقي 
 

 غزة خارج الحسابات
في الرياييات، خاصة أن اسنتقال بالمعلومات واسرقام بين الزة واليفة أشبه بمحاولة حل لغز 
وبالتالي تقدر حصة  %21الحصة المفترية لغزة من واقع الموازنات السابقة لما قبل اسنقسام هي 

 مليون دوسر شهريًا. 21مليون دوسر بواقع  211الزة من المنح والمساعدات الواردة للسلطة بقيمة 
رًا للظروم اسست نائية التي يعيشها، وحيث أن القطاع بحاجة إلى نسبة أكبر من النسبة الطبيعية نظ

فإن هذه الحصة يفترال أن تكون أعلى في السنوات السابقة نظرا سرتفاع حجم المساعدات الخارجية 
 .9102خالل تلك األعوام مقارنة بعام 

والمتابع لموازنات السلطة ونفقاتها يالحظ أن الحصة اسكبر منها تذهب لفاتورة الرواتب والتي تبلغ 
 من اإليرادات المحلية. %011من الموازنة العامة، أو  %61ليار دوسر( سنويًا أف ما يعادل م 9)



 
 
 
 

 

           44                                      3520 العدد:    92/5/9105 الجمعة التاريخ:

ألم  96ألفا من الزة ) 69ألم موظم مدني وعسكرف، منهم  056ويبلغ عدد موظفي السلطة 
من إجمالي الموظفين، )نقاًل عن وزير المالية  %21ألم عسكرف(، وتبلغ نسبة الزة  36مدني، 

 (.05.0.9105في حديث لل وفا  شكرف بشارة 
مليون دوسر شهريًا، تم احتسابها بمتوسط راتب  53.0وبالتالي فإن قيمة فاتورة رواتب الزة تبلغ 

 شيكل شهريًا وفقًا للبيانات الصادرة من وزارة المالية برام هللا حول قيمة الرواتب اسجمالية. 3،091
نصيب اليفة الغربية فقط، ولم تستفد الزة من أف  لكن الجدير بالذكر أن جميع التعيينات كانت من

تعيين جديد، بل إن أعداد موظفي القطاع في تناقم مستمر نتيجة لحاست التقاعد والوفاة وشغور 
، وبالتالي 9102حتى العام  9110الوظائم بشكل طبيعي دون تعويال، وينسحب ذلك من العام 

 الح المحافظات الشمالية.فإن الزيادة الميطردة ألعداد الموظفين تسجل لص
وهنا بين الخبير اسقتصادف موسى أن هناك زيادة في أعداد العاملين بالقطاع العام الفلسطيني تبلغ 

( وهذا يعني أن الزيادة الطبيعية المقدرة في الزة تبلغ 9102 – 9110ألم موظم خالل الفترة ) 01
 ألم موظم. 09
 

 تجاهل واقصاء
مليار دوسر  0،2هل التي تمارسها السلطة بحق الزة فقد انفقت مبلغ ويمن سياسة اسقصاء والتجا

على النفقات التطويرية على كافة المؤسسات والوزارات، حيث صرم المبلغ بالكامل على اليفة 
 الغربية، ولم يتم تنفيذ أف من هذه المشاريع في الزة.

مليون دوسر لصالح  51.9وكان من الالفت أن أعلى مبلغ مصروم على النفقات التطويرية هو 
من اجمالي المصاريم، تم يخه  %90وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، التي استحوذت على نسبة 

بالكامل لصالح اليفة الغربية، بينما الزة تعاني من مشكلة متفاقمة في الطاقة والكهرباء، حيث 
 يعيش السكان في معاناة متواصلة جراء التهميش واسهمال.

نفاق جزء من النفقات التطويرية لصالح قطاع الطاقة في الزة تصر السلطة على فرال إ وبدًس من
يريبة البلو على الوقود المورد لمحطة كهرباء الزة الوحيدة ما يعتبر جزءا اساسيا من أزمة الكهرباء 
في الزة، وتبدو السلطة الير مستعدة لوقم اليريبة خاصة انها توفر حصة كبيرة من ايرادات 

مليون دوسر شهريًا كيرائب على  31على المعابر من الزة، حيث تجبي السلطة أك ر من  السلطة
 الوقود وحده الوارد إلى قطاع الزة.

من إجمالي النفقات  %01مليون دوسر أف بنسبة  20.3في حين حصلت وزارة الداخلية على مبلغ 
 التطويرية، وهذا يعكس تركيزا شديدا على قطاع األمن.
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ع التي تم تنفيذها لصالح كل من مكتب الرئيس ومجلس الوزراء فقد حصلت على مبلغ أما المشاري
من إجمالي المصروم على هذا الجانب، بينما جهة م ل وزارة  %01مليون دوسر بنسبة  93.0

 فقط. %0مليون دوسر أف بنسبة  9.1الصحة حصلت على مبلغ 
بك ير،  %21تطويرية يجب أن تزيد عن وفي هذا الجانب أكد موسى أن حصة الزة من النفقات ال

 خاصة أنها تعريت إلى نكبات وحروب .
من خالل اسرقام والبيانات الواردة يمكن القول إنه بدون احتساب المنح والمساعدات التي تحصل 
عليها السلطة، فإن مقدار ما ُتحصله من إيرادات من قطاع الزة يغطي جميع المبالغ التي يتم انفاقها 

مليون دوسر،  22، مع تحقيق فائال قدره 9102مليون دوسر خالل العام  201.2بالغة عليه وال
مليون دوسر سنويًا، فإن الفائال المالي  211وبإيافة حصة الزة من المنح والمساعدات البالغة 

مليون دوسر  21مليون دوسر في السنة، بواقع حوالي  502الذف تحققه السلطة من الزة يصبح 
 شهريًا.

مليون دوسر، يغطي فاتورة  21أن الفائال الشهرف المتحقق من إجمالي اإليرادات والبالغ  كما
النفقات التي تحتاجها الدوائر الحكومية والطواقم واألجهزة التي كانت تديرها الحكومة السابقة في 

شغيلية مليون دوسر، تتم ل في الرواتب والنفقات الت 35الزة، والتي يبلغ متوسطها الشهرف حوالي 
 والرأسمالية والتحويلية.

اس ان السلطة است نت قطاع الزة بالكامل من  9102ورالم تشكيل حكومة الوفاق منتصم العام 
، وهي ذريعة تتحج  بها لعدم اسنفاق على الزة، اس ان تغطية عملية 9105و  9102موازنة 

 0من قانون رقم  30لمادة رقم اإلنفاق على الزة قانونيًا س تتطلب سوى إعداد ملحق موازنة بحسب ا
بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية، والمتعلقة بتعديل بنود قانون الموازنة  0221لسنة 

العامة، والتي تنم على أنه  إذا لزم أف تعديل على بنود قانون الموازنة العامة أو إيافة بنود 
ق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء إلى يترتب عليهما إيافة مخصصات جديدة يجب إعدادها كملح

صدار القانون بها .  المجلس التشريعي للمصادقة عليها وا 
 98/5/9105الرسالة نت، 

 
 الحر  يستقيل مجرم .59

 روبرت فيسك
أخيرا، أسدل الستار على نهاية زمن توني بلير، مبعو ا للشرق األوسط، مم ال للوسيات المتحدة 

 د األوروبي.وروسيا واألمم المتحدة واستحا
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سنوات من تقلده وظيفته، قدم بلير استقالته، مخلفا وراءه سؤاس مفاده: كيم لمجرم حرب أن  1وبعد 
 ييحى أصال مبعو ا للسالم  

التساؤل السابق يدور على ألسنة شعوب الشرق األوسط، ومعظم دول العالم، منذ تعيينه رجل اللجنة 
مية ويائسة تتلخم في تحقيق السالم بين اإلسرائيليين الرباعية في القدس)المحتلة(، ذف مهمة رس

 والفلسطينيين. 
بلير  -هل كان يفترال أن تؤدف تلك المهمة الجديدة إلى السل يديه من الدماء بعد كار ة الزو بوش

 للعراق، ومئات اآلسم من األرواح البريئة التي أزهقت جراء ذلك  
حباءهم في تلك الحرب المخزية، كان تعيين بلير مبعوث  بالنسبة للعرب والبريطانيين، الذين فقدوا أ

 للجنة الرباعية إهانة بالنسبة لهم. 
الرجل الذف لم يعتذر أبدا عن كار ته السياسية ذهب بعدها بأربع سنوات إلى القدس مع فريق عمل، 

ربت عقدا مع إهدار الماليين في اإلقامة وتذاكر السفر، دون أن يحقق شيئا على اإلطالق في فترة قا
 من الزمان. 

وبدا بلير س مباليا تجاه المعاناة الهائلة للفلسطينيين، وكان عاجزا بويوح عن درء ذلك، وقيى 
معظم وقته بعيدا عن مأساة الشرق األوسط، مسديا المشورة لطغاة العالم اإلسالمي، ومخبرا العالم، 

 من أجل إرياء إسرائيل، عن المخاطر التي تم لها إيران. 
لما كان بلير أك ر ادعاء بعلم الغيب، كلما أصبح أك ر انفصاس، في عيون المنطقة المفترال أنه وك

 أرسل لحمايتها. 
أحد أنصار بلير دافع عنه ذات يوم على القناة الرابعة مستشهدا بسفرياته التي قاربت مائة مرة، دون 

األسبق الادر المنطقة حوالي مائة  أن يذكر المفارقة الساخرة األساسية، وهو أن المسؤول البريطاني
 مرة قاصدا وجهات أك ر إجزاًء بالنسبة له. 

كان من المفترال أن ينت  بلير ما هو أك ر من ذلك الترياق السهل الذف يخرج من شفتيه، م ل 
 ادعائه بأن حلحلة الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني قد يكون أسهل من إنهاء أزمة إيرلندا الشمالية. 

سطينيين لديهم ما يتجاوز ك يرا هؤسء الكا وليكيين األيرلنديين الذين استأصلوا من أريهم لكن الفل
 على أيدف المزارعين البروتستانتيين في القرن السابع العشر. 

 لو كان بلير قد استقال منذ عامين فحسب، بعد وصم قيادات فلسطينية لوظيفته بأنها  بال جدوى . 
 لم تصفه أبدا بذلك الوصم. أما إسرائيل، فبكل تأكيد،
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وأدان بلير بقوة ما سماه حملة نزع شرعية إسرائيل معتبرا ذلك، في انحياز وايح،  سبة لإلنسانية ، 
وهي كلمات لم يستخدمها أبدا عند حدي ه عن الخسائر الهائلة في صفوم المدنيين التي ارتكبتها 

 إسرائيل يد الفلسطينيين بغزة. 
ا ما كانت اللجنة الرباعية ستتكرر حماقتها بتعيين شخم الير مالئم بالمرة، العرب ينتظرون اآلن إذ

 في تلك المهمة الصعبة، التي يطالب الك يرون في المنطقة بإلغائها. 
ومنذ  ماني سنوات، كان هناك مجرد أمل شحيح في ظهور دولة فلسطينية إلى النور، لكن اآلن 

 انعدم ذلك البصيم.
98/5/9105 مصر العربية، القاهرة،  

 
 ترسيم حدود الكتل االستيقانية! .61

 سميح شبيب
فلسطينية،  -اقترح رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤخرًا، البدء بمفاويات إسرائيلية 

الهدم من ورائها، محاولة التوصل إلى تفاهمات فيما يتعلق بترسيم حدود الكتل اسستيطانية الكبرى 
ربية، بما فيها، بالطبع، في القدس الشرقية. لعله بات من نافلة القول، بأن المقامة في اليفة الغ

حكومة نتنياهو، بتركيبتها الحالية، هي حكومة من الالة اليمين الصهيوني، ومن المستوطنين، وبأن 
اإلسرائيلية، الذف توقم، كان السبب الحقيقي والجوهرف في توقفه هو -مسار المفاويات الفلسطينية 

 ر اسستيطان، ورفال نتنياهو أية إجراءات من شأنها وقفه، أو حتى الحد منه.استمرا
تأتي مبادرة نتنياهو تلك، في سياق محاولة إسرائيلية لتفريغ أية مفاويات من ميامينها السياسية، 
وعبر محاولة مكشوفة ومفيوحة، لشرعنة اسستيطان، وبرياء فلسطيني، ارياًء للحكومة 

 شددين، أكانوا في داخلها او خارجها على حد سواء.اإلسرائيلية، وللمت
مبادرة نتنياهو، تلك، تقفز عن حقائق وايحة للغاية، أولها، وعلى رأسها عدم اسعترام اإلسرائيلي 
بأن اليفة الغربية بمجملها بما فيها القدس الشرقية، هي مناطق محتلة، تم احتاللها في العام 

لدولي س يجوز للمحتل اإلسرائيلي، اجراء تغييرات في بنيتها ، وبالتالي ووفقًا للقانون ا0260
الجغرافية او السكانية، وهو ما قفز عنه المحتل اإلسرائيلي، في اسستيالء على اسرايي، واقامة 

واليرها من المستوطنات « بالمستوطنات الشرعية»المستوطنات الكبرى والصغرى، او ما يسميه 
 العشوائية.

ات نتنياهو، ينطلق من افتراال إسرائيلي، وكأن ما هو قائم دولة واحدة، هي إيافة إلى ذلك، ب
إسرائيل، وليس دولتين هما: إسرائيل وفلسطين. مبادرة نتنياهو تقول بويوح، بأن إسرائيل في ظل 
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حكومة نتنياهو، س تريد إنهاء اسحتالل، وس اسحتكام للقانون الدولي ومرجعياته، وس للقرارات الدولية 
 .331و 929، وأبرزها القراران الدوليان 0260بشأن األرايي المحتلة في العام 

كان من الوايح، أن يتم رفال مبادرة نتنياهو، رسميًا وشعبيًا على حد سواء. ذلك أن أية 
، وبالتالي فإن 0260مفاويات، يجب أن تستند، على القانون الدولي وحدود الرابع من حزيران 

قامة على األرايي الفلسطينية هي مستوطنات الير شرعية، ويجب إزالتها، س المستوطنات كافة الم
 ترسيمها او اسعترام بها.

 من الوايح، ان مبادرة نتنياهو، تنطلق من  ال ة أسس، وهي: 
* التكوين الحكومي للحكومة اإلسرائيلية الراهنة، ومحاولته إرياء المتشددين وعتاة المستوطنين 

 جذبهم لتلك الحكومة. خارجها، والعمل على
سياسي الفلسطيني، عبر محاولة تكريس اسستيطان في اليفة -* توظيم حالة اسنشقاق الجيو

 الغربية، وبغطاء فلسطيني.
* استغالل حالة ما يعانيه النظام العربي، من مشكالت صعبة، أكان في جمهورية مصر العربية، او 

 اليمن، او سورية واليرها من أقطار عربية.
ن وقد تم رفال مبادرة نتنياهو، من القيادة الفلسطينية، وعلى نحو وايح، س يقبل التأويل، اآل

والتأكيد مجددًا، على  وابتنا الوطنية، بشأن المفاويات، وهي اسعترام اإلسرائيلي بحدود الرابع من 
بما فيها ، والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، وبقيايا الحل النهائي.. 0260حزيران 

طالق سراح الدفعة الرابعة من اسرى ما قبل أوسلو.. دون ذلك، لن يكون ألية مبادرات  اسستيطان وا 
أو توجهات إلعادة عجلة المفاويات اية مصداقية تذكر، وعلى رأسها مبادرة نتنياهو األخيرة، بشأن 

 ترسيم حدود الكتل اسستيطانية الكبرى!
92/5/9105األيام، رام هللا،   

 
 روق نجاح المفاوضاتش .60

 د. ناجي صادق شراب
قد يكون مفيدًا أن نويح دسست المفاهيم والمفردات التي تستخدم في توصيم حالة الصراع العربي 

، ومن هذه المفردات التي من المهم الوقوم عندها هي المفاويات والتسوية «اإلسرائيلي» -
 التفاويية.

لتي قد تلجأ إليها الدول لتحقيق أهدافها السياسية، هي إدارة المفاويات وسيلة وأداة كسائر األدوات ا
وتوظيم لعناصر القوة المتاحة والممكنة لكل طرم لفرال سياساته وأهدافه على الطرم اآلخر، 
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لذلك تتيمن قدرًا كبيرًا من السلوك القسرف واإللزامي، وتتيمن سعي الطرم القوف لفرال مزيد من 
 -وهذا التوصيم ينطبق على المفاويات الفلسطينية  التنازست على الطرم اليعيم.

إذًا، هي مفاويات قوة، ولذلك فشلت المفاويات كأداة لحل الصراع، أو إدارته في «. اإلسرائيلية»
الوصول إلى اتفاق. وهو ما يعني أن المفاويات ليس باليرورة أن تؤدف إلى توقيع اتفاق، أو إلى 

 أو المتحاربين. اسعترام المتبادل بين المتخاصمين
ذا ما توفرت شروطها تنجح المفاويات في تحقيق  التسوية التفاويية هي خيار واستراتيجية عليا، وا 
هدفها، إذا ما اقتنعت أطرافها بأن خيار القوة لن يفيي في الوصول إلى تسوية تفاويية لنزاع 

نجاح أف مفاويات وصراع فشلت الحرب في حسمه. وهذه القناعات هي المحدد والشرط المسبق ل
والتوصل إلى اتفاق تسوية جوهره التوازن والتكافؤ في الحقوق، بعيدًا عن فرال واقع تفاويي يحمل 
في جذوره مقومات وبذور الصراع. وهذا ما يفسر لنا على مستوى العالقات الدولية، واستنادًا لنظرية 

، وقد يخيع للتغير إذا ما تغير  ََ ت موازين القوة، ويذهب البعال إلى القوة، أن أف اتفاق ليس مقدسًا
القول إن أف اتفاق مبني على القوة س يساوف المداد الذف كتب به. وهذا ما يفسر لنا فشل كل 

« إسرائيل»والتي تيمنت اعترافًا ب« إسرائيل»استفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع 
 كدولة.
التي ترى أنها الوسيلة الوحيدة لبقائها وأمنها، وهذا المفهوم لم تتحرر من مفاهيم القوة « إسرائيل»لكن 

هو الذف يقم وراء تجدد الصراع في صور مختلفة، ومن نماذجها  الث حروب شنتها على الزة، 
إيافة إلى التوالالت واسعتقاست اليومية واتساع عمليات مصادرة األرال والتهويد، وتعاملها مع 

حدود. هذه المفاهيم والتصورات تنطلق من أيديولوجية عنصرية  السلطة الفلسطينية كأنها شرطي
، وتحكم الحكومة الحالية بتركيبتها اليمينية المتشددة «اإلسرائيلية»يمينية متشددة حكمت الحكومات 

قبل الفلسطينيين.   ومناسبة هذا القول تجدد « إسرائيل»المتغطرسة التي تحمل بذور التهديد ل 
لتفاوال مع حكومة نتنياهو، واإلجابة قاطعة ووايحة أن المفاويات كأداة الحديث عن إمكانية ا

للوصول إلى تسوية تفاويية لم تعد قائمة، وس بد من البحث عن الخيارات األخرى، لكن مع التأكيد 
في الوقت ذاته أن األدوات األخرى هدفها في النهاية هو الوصول إلى تسوية تفاويية تقوم على 

، «إسرائيل»ي القوة، أساسه قيام فلسطين كدولة، هذا هو أساس أية تسوية تفاويية مع مبدأ التوازن ف
 أف وجود دولة مقابل دولة. وهذه القاعدة التفاويية هي أساس مبدأ األرال مقابل السالم.

92/5/9105الخليج، الشارقة،   
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 لم تعد إسرائيل و"حما " تتحدثان عن "جوالت" أخرى .62
 أليكس فيشمان

على خلفية إطالق صارون جراد أنهته إسرائيل و حماس  الواحدة مع األخرى بهدوء. س من  اسشتعال
خالل وسيط مصرف، سويسرف، أو قطرف، وس من مبعوث من األمم المتحدة، وهذا، عمليًا، هو 

 التغيير األك ر أهمية الجارف مع  حماس ، بعيدًا عن عين الجمهور.
تبادلتا فيما بينهما الرسائل من خالل جهة فلسطينية. يمكن  بشكل علني نشر أن إسرائيل و حماس 

لنا ان نفترال بأن هذه الجهة الفلسطينية جاءت من الزة، تماما كما يمكن أن نفترال بأن وزير 
الدفاع يعلون لم ينبش تماما في الياهب صدره كي يتأكد إس تكون مخبأة هناك بطاقة عيوية في 

  حماس .
ك حديث مباشر بين الجيش اإلسرائيلي و حماس ، تعلق بأحداث تكتيكية في المايي أييًا كان هنا

 على الجدار، ولكن هذه المرة يختلم األمر جوهريًا. 
فل  حماس  تبث منذ نحو نصم سنة رالبة حقيقية في حوار مباشر مع إسرائيل في مويوع تهدئة 

اس  على تسوية بعيدة المدى، بعيدة المدى. إسرائيل السياسية الير مستعدة لمحاد ات علنية مع  حم
ترى الميزة  –وس سيما منسق أعمال المناطق ورئيس األركان  –ولكن إسرائيل األمنية والعسكرية 

الكامنة في ذلك، وفي صالح وزير الدفاع يقال إنه س يمنع ذلك.  مار الحوار الخفي تقتطم منذ 
 اآلن في الجانبين. بتقنين، ولكنها تقطم.

 حماس  طورت فجأة أجنحة مالك، فهي تواصل التسلح، ويحتمل جدا أنه في حالة هذا س يعني أن 
التدهور الداخلي في الزة ستستأنم النار مع إسرائيل. ولكن  حماس  توجد اليوم في أسوأ ويع 
سياسي على اإلطالق. فهي تنظر بعيون تعبة كيم تمر عالقاتها التقليدية مع قطر عبر وزارة 

كيم يواصل المصريون إدارة كتم باردة لها، وكيم تواصل العالقات مع الدفاع في تل أبيب، 
السلطة الفلسطينية التدهور. إسرائيل، خالفا ألبو مازن، تساعد بالذات في إعمار الزة، فيما تدفع لها 

  حماس  بعملة الهدوء.
وج فيال عن ذلك، نفذت إسرائيل عدة خطوات صغيرة أخرى ولكنها ذات مغزى، فم ال سمحت بخر 

الطالب من قطاع الزة إلى األردن بدس من أن يخرجوا عبر مصر. إذًا، صحيح، س يزال س يوجد 
 ولكن هذه الخطوات أييًا تني  رويدا رويدا. –تصدير لغزة، س يوجد خروج للعمال إلى إسرائيل 

باليرورة  إطالق الجراد نحو إسرائيل قام له رجال  الجهاد اإلسالمي . الخلفية: خالم داخلي، وليس
استفزاز لل  حماس . هكذا، م ال، الجداست على الميزانيات، الشرم، التعيينات وما شابه تنتهي 
أحيانا بالنار على إسرائيل لإلظهار من هو هنا رب البيت. منذ النار بذلت  حماس  كل جهد لترف 
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صخب كبير. العدو إسرائيل كيم أنها تعال  الحدث، والتفتيشات عن مطلقي الصواريخ تتم علنا وب
األساس لل  حماس  في القطاع هي المنظمات السلفية المتطرفة، التي تبذل الجهود لقرع طبول 

 الحرب مع إسرائيل، و حماس  تعتقل رجالها وتمنع نشاطها.
 الجهاد اإلسالمي  هي المعارية لل  حماس ، ولكن باإلجمال تقبل إمرتها. والصراع بين المنظمتين 

ام اإليراني، ولكن يبدو أن هذه الخصومة أييًا حسمت: من المعقول أن يكون هو على اسهتم
اإليرانيون أوقفوا قبل شهرين تحويل المال للذراع العسكرية لل  الجهاد  ردا على تصريحات لقادة 

 الحركة في مسألة اليمن.
سرائيل منذ  الجرم الصام د  فلم يعودوا  مة مفهوم آخر س يظهر في حوار النار بين قطاع الزة وا 

يتحد ون عن  جوست . النار من القطاع نحو إسرائيل ُيستجاب لها بهجوم جوف متوازن، وبهذا 
 تنتهي. س يوجد رد على الرد على الرد.

كانت الزة وتبقى الجبهة األك ر تفجرا. مع كل اسنتقاد على إدارة حملة  الجرم الصامد ، فان 
قة أن إسرائيل و حماس  اكتشفتا بأن أحدًا لن يساعدهما، اإلنجاز السياسي المركزف يكمن في حقي

وسيتعين عليهما أن يتدبرا أمرهما الواحدة مع األخرى بقواهما الذاتية، وبالفعل، نشأت فرصة. ولكن 
إذا لم نعرم كيم نلعب على نحو صحيح باألوراق التي في أيدينا اليوم، مرة أخرى سنجد أنفسنا في 

 جوست جديدة.
 "يديعوت"

92/5/9105األيام، رام هللا،   
 
 صاروخ غزة: "حما " ُتبدع في التمويه! .63

 شاؤول برطال
الصارون، الذف سقط مساء ال ال اء، ورد الجيش اإلسرائيلي في قطاع الزة ي يران  انية الخوم من 
اسشتعال. محللون مختلفون زعموا أنه ربما س تكون  حماس  مسؤولة عن إطالق الصواريخ، وربما 

ق األمر بتنظيم متمرد م ل  الجهاد اإلسالمي  أو منظمات سلفية توجد في القطاع، ولهذا يجب يتعل
أس نرى في هذا الخرق كسرا لألدوات في التعامل مع  حماس  على يوء تفاهمات  الجرم 

 الصامد ، وبناء على ذلك مطلوب رد حذر إذا كانت  مة حاجة للرد.
لقاء ليست هذه هي المرة األولى التي تخت ار فيها  حماس  خرق إطالق النار الذف وافقت عليه وا 

المسؤولية على تنظيم آخر. أحيانا يدور الحديث عن تنظيم الير معروم لسلطات األمن. هكذا م ال 
كشم في التحقيق مع أيوب عزام احمد أبو كريم، من القطاع، بأن هناك تنظيما  9100في أيار 
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لل  حماس ، ومهيأ للتمويه على نشاطاتها في مجال إطالق  اسمه  حماة األقصى ، يستخدم كذراع
الصواريخ. يبدو أن الحديث يدور عن تنظيم س يلتزم بتعليمات  حماس ، وبسبب ذلك فان إسرائيل س 

 تستطيع اتهام  حماس  بخرق تفاهمات  الجرم الصامد . 
ابق في حكومة  حماس ، إن من عمل على ترسيخ هذا األسلوب هو فتحي حماد، وزير الداخلية الس

 والمقرب من الذراع العسكرية للمنظمة.
سوية مع محمد ييم هما يقودان اليوم خطًا هجوميًا وصارما يد إسرائيل. اعتقل أبو كريم، 

، لكن األسلوب بقي، ويواصل التعبير عن نفسه. هذه 9100وقدمت يده سئحة اتهام في حزيران 
فيذ العمليات  اإلرهابية  يد إسرائيل بوساطة تنظيمات ظاهرة تعمل في إطارها  حماس  على تن

أخرى يتم تشغيلها من قبل رجال رفيعي المستوى في المنظمة عاملين على إبعاد بصمات أصابع 
  حماس .

أييًا في  العمليات اسنتحارية  في القدس يبرز الوزن المموه لل  حماس . عالء أبو دهيم، الذف نفذ 
، هو قريب لعائلة عمران أبو دهيم الذف نفذ عملية الدهس في الطور 9111عملية في الكنيس في 

. بعد تنفيذ العملية في الكنيس امتنعت  حماس  إعالن المسؤولية على عاتقها، 9102في أيار 
وتنظيم آخر الير معروم حتى ذلك الحين سمي بل  كتائب أحرار الجليل  أعلن المسؤولية، وكذلك 

 .9111في تموز اسمر عن عملية الجرافة 
أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم  حماس ، في مؤتمر صحافي في  9101كانون األول  95فقط في 

الزة بأن تنظيمه يقم من وراء العملية. امتدح أبو عبيدة  العملية الجهادية الشجاعة  لعالء أبو دهيم 
 صهاينة وجرح عددا منهم.  1الذف قتل 

يس هناك شك حول مسؤولية  حماس  عن إطالق الصواريخ على لكن في حالة قطاع الزة يبدو أنه ل
 إسرائيل. فل  حماس  تسيطر على القطاع بصورة تامة.

عقيدة المقاومة متجذرة جدا في المجتمع الفلسطيني في الزة، وتيم كل األجنحة العسكرية للتنظيمات 
القدس )الجهاد اإلسالمي(   اإلرهابية  المختلفة. بدءًا من كتائب عز الدين القسام )حماس(، سرايا

وشهداء األقصى )فتح(، كتائب أبو علي مصطفى )الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(، لجان المقاومة 
والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. جميع التنظيمات تسمي نفسها في اإلعالنات وفي المواقع 

مواقع  الجهاد اإلسالمي ، خالل  المختلفة جيش الدفاع الفلسطيني، وُتظهر وحدتها التنفيذية. في
عملية  الجرم الصامد ، تفاخروا بتقسيم القطاعات في الزة وبالتنسيق العملياتي القائم بينهم وبين 
 حماس . تنسيق تم التعبير عنه بإقامة الرفة عمليات مشتركة تيم كل التنظيمات في القطاع، 

 وعلى رأسها  الجهاد اإلسالمي  و حماس .
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ائيلية، التي تتيمن قصم مقرات قيادات فارالة لل  حماس  و الجهاد اإلسالمي ، هكذا الرسالة اإلسر 
نشر، لن تمنع استمرار المقاومة.  تهديدات اسحتالل لن تمنعنا من مواصلة درب الجهاد والمقاومة 
حتى تحرير القدس وفلسطين ، أعلن إسماعيل هنية في القطاع، لكنه اعتبر الصارون الذف أطلق 

 ا ياًس.صاروخ
ليس عب ا أن انكبوا في  حماس  باجتهاد على اإلنتاج الذاتي لصواريخ الراد وجربوها. فل  حماس  

 تستعد للجولة القادمة، واآلن ُتذكرنا في كل مرة بوجودها وبقدراتها.
 "إسرائيل اليوم"

92/9/9105القد  العربي، لندن،   
 
 
 :كاريكاتير .64

 
 92/5/9105األيام، رام هللا، 

 
 
 
 


