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 في الفيفا "إسرائيل"عضوية  الرجوب يسحب طلب تجميد 
من "مباراة الموسم" بينها وبين  93نجت إسرائيل أمس، في الدقيقة الـ: أسعد تلحمي –الناصرة 

الفلسطينيين، من الخسارة حين قرر رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب سحب 
خ )سويسرا( بإبعاد االتحاد اإلسرائيلي اقتراحه في مؤتمر االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في زيوري

 لكرة القدم من االتحاد الدولي.
وجاء سحب االقتراح بعد أن توصل الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي على تفاهمات على أربع من 
القضايا اإلشكالية بينهما، فيما تم تخويل لجنة دولية بمتابعة الملفين اآلخرْين: العنصرية في 

يلية ومشاركة خمس فرق من المستوطنات في الضفة الغربية في مسابقات الدوري المالعب اإلسرائ
 اإلسرائيلي.

وتم االتفاق على أن يحصل الالعبون والمدربون واإلداريون الفلسطينيون على بطاقات مرور خاصة 
نقل مواد إلقامة منشآت رياضية جديدة في أراضي السلطة  "إسرائيل"في المعابر، وعلى تسهيل 

لسطينية، ونقل العتاد الرياضي المرَسل للفلسطينيين بال جمرك إسرائيلي. في المقابل، أصر الف
بعاد فرق المستوطنات  الفلسطينيون على التصويت على مسألتي العنصرية في المالعب اإلسرائيلية وا 

 عن الدوري اإلسرائيلي.
لتصويت على هاتين المسألتين ووافق رئيس االتحاد اإلسرائيلي عوفر عيني على طلب الفلسطينيين ا

بعد مشاورات أجراها مع رئيس الحكومة وكبار موظفي وزارة الخارجية الذين قرروا تفادي التصويت 
على االقتراح األولي بإبعاد االتحاد اإلسرائيلي عن "الفيفا" خشية أن يحظى االقتراح بالغالبية 

( على اقتراح بتشكيل لجنة 01ي مقابل ف 065وفعاًل، صّوت المؤتمر بغالبية ساحقة ) المطلوبة.
دولية لفحص العنصرية في المالعب اإلسرائيلية، ودرس الطلب الفلسطيني بإبعاد فرق المستوطنات 

 عن الدوري اإلسرائيلي.
وأعلن الرجوب على منصة المؤتمر أن الفلسطينيين مصرون على أن تبحث األمم المتحدة شرعية 

ات في الدوري اإلسرائيلي، مضيفًا أنه تلقى تهديدات على حياته مشاركة فرق يهودية من المستوطن
 بسبب تقديمه االقتراح إلبعاد الفرق اإلسرائيلية عن المسابقات الدولية.

وأعلن أنه يسحب اقتراحه بطلب من دول أفريقية وأوروبية صديقة لتفادي تسجيل سابقة في االتحاد 
 الدولي.

ر عيني عن سعادته بسحب الرجوب االقتراح الفلسطيني، وأعرب رئيس االتحاد اإلسرائيلي عوف
 مضيفًا ان "الرياضة يجب أن تكون جسرًا للسالم".
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ودعا الرجوب إلى تشكيل لجنة تمثل الجانبين للعمل على حل جميع اإلشكاالت "لعلها تكون بداية 
يرى الجميع عملية مصالحة وسالم وتقريب القلوب بين شعبينا". وتوجه للرجوب بطلب مصافحته "ل

أننا بصدد فتح صفحة جديدة". لكن الرجوب رفض وأعلن موافقته على المصافحة فقط بعد التصويت 
 على تشكيل لجنة المراقبة الدولية، وهذا ما كان.

 03/5/5305الحياة، لندن، 
 

 "السيسي"مع  "فتح قناة"المساعدة لـ يطلب من األردن عباس  

محمود عباس شخصيا الحتفال االستقالل الذي أقامه السفير  بسام البدارين: حضور الرئيس -عّمان 
األردني في رام أهلل رسالة "سياسية" الطابع بشكل أساسي، قياسا ليس بمستوى النقاشات السلبية التي 

 ثارت مؤخرا حول العالقة بين السلطة واألردن الرسمي.
قات الرئيس نفسه بعّمان ولكن أيضا قياسا بمستوى التنسيق الضعيف جدا الذي دخلت فيه عال

 مؤخرا.
الفتاح  عباس طلب من عّمان المساعدة في التمكن من فتح خطوط خلفية مع الرئيس المصري عبد

السيسي بدال من بقاء قنوات السيسي في حضن خصومه من حركة "فتح" وعلى رأسهم القيادي محمد 
 دحالن المقرب من أبوظبي.

المطلوبة وامتنعت عن تجيير ثقلها المتنامي عند السيسي  لسبب أو آلخر لم تقدم عّمان المساعدة
 لصالح حليفها وصديقها القديم رئيس السلطة الفلسطينية.

وعباس وفقا لعضو البرلمان األردني محمد حجوج يحرص على تفعيل القنوات الخاملة في عالقاته 
 مع األردن.

امة منذ نحو ستة أسابيع في عّمان، فوق ذلك تقول أجندة الرئيس الرسمية بأنه لم يحظ بلقاءات ه
رغم انه زارها عدة مرات بدليل أن الرجل تقصد في آخر زيارات له عدم المبيت في مقر إقامته 

 الشخصي في العاصمة األردنية وهو عبارة عن "فيال" في إحدى الضواحي الراقية تملكها عائلته.
الحباشنة تقصد عباس اإلدالء بكلمات حتى عندما استجاب لدعوة من وزير الداخلية األسبق سمير 

مقتضية وغادر العشاء مبكرا رافضا توصية مستشاريه بالمبيت في عّمان بعدما علم بعدم وجود 
 ترتيبات الستقباله في القصر الملكي كما جرت العادة.

ة"، القصد أن العالقات بين عباس وحكومة األردن تبدو "متردية ومتوترة" أو على األقل لم تعد "حميم
 وهذا ما يالحظه بأسف عضو لجنة الشئون الخارجية في البرلمان األردني محمد هديب.
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أردنيا تم التعبير عن ذلك مرتين فعباس ال يحظى بلقاءات "رفيعة" وال يتقدم قائمة األولويات األردنية 
أعاد لسبب عندما يتعلق األمر بالرئاسة المصرية ورئيس الوزراء األردني الدكتور عبدهللا النسور 

تفاجئ األردن بـ"أوسلو  أنمجهول التعبير عن مخاوفه من وجود "قنوات سرية" للمفاوضات يمكن 
 جديد".

تعليق من هذا النوع في الواقع يعكس أزمة في العالقات الرسمية مع عباس وسلطته، كما يؤشر على 
طة الفلسطينية رغم مخاوف األردنيين من وجود حاالت "إخفاء للمعلومات" يتقصدها أركان السل

 اندفاع عّمان باتجاه "القطعية الشاملة" مع حركة "حماس" تفاعال مع تذمرات عباس.
بكل األحوال وضعت العالقات الرسمية بين األردن والسلطة في اختبارات "قاسية " مرتين مؤخرا، 

ني من إلقاء خطبة األولى عندما تعلق األمر بالحادثة الشهيرة التي تم فيها منع قاضي القضاة األرد
 الجمعة في المسجد األقصى.

تحاد كرة القدم الفلسطيني جبريل الرجوب من ترشيح اوفي الثانية الجدل المثار حول موقف رئيس 
 األمير علي بن الحسين لرئاسة االتحاد الدولي.

 في تعاطي عباس مع االختبار األول استنكر الرجل بشدة ما فعلته "شرذمة" في المسجد األقصى
وأرسل رسالة مجاملة وهو يأمر بمنع احتفال كان سيقيمه في رام هللا "حزب التحرير اإلسالمي" 

 المحظور في األردن.
 وفي المسألة الثانية بدا ان عباس ال يستطيع التأثير مركزيا على قرار الرجوب.

ب المجاملة في ثناء التالقي من باتبعد شهر من "االنقطاع" عن التواصل مع القيادة األردنية، باس
منتدى دافوس البحر الميت، مال عباس لتوجيه رسالة مركزية وقوية على أمل الحفاظ على الصداقة 
مع عّمان، عبر حضور حفل االستقالل في رام هللا شخصيا وعبر البث المباشر للحفل على شاشة 

 أسرارها بعد.تلفزيون فلسطين في جملة مغازلة من المرجح انها تختم جملة مناكفة لم تتفكك 
 03/5/5305القدس العربي، لندن، 

 
 يونيو 22محكمة عسكرية إسرائيلية تؤجل جلسة محاكمة النائبة جرار إلى  

فادي أبو سعدى: أعلنت المحكمة العسكرية االحتاللية في سجن عوفر تأجيل جلسة  -رام هللا
ة في المجلس التشريعي حتى االستئناف الذي تقدمت به النيابة العسكرية بخصوص خالدة جرار النائب

عنها، بدعوى وجود مواد "سرية" مخالفة لمبدأ  اإلفراجحزيران / يونيو المقبل ضد قرار  55
وقال غسان جرار، زوج األسيرة خالدة وهي مسؤولة في الجبهة الشعبية لتحرير  المحاكمات.

 واإلفراجفض االستئناف المداوالت خالل المحكمة كانت توحي بر  أنفلسطين، في تعقيبه على القرار 
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عنها. إال أن القرار جاء معاكسًا لمجرى المحكمة، وهو ما يدلل على تدخل المخابرات اإلسرائيلية أو 
 جهات سياسية عليا في القرار.

 03/5/5305القدس العربي، لندن، 
 

 حماس: ال يمكن الوثوق بالسلطة في محاكمة االحتالل 
دانت ها لقرار السلطة الفلسطينية بسحب طلب إقصاء االتحاد عبّرت حركة "حماس"، عن رفضها وا 

 "اإلسرائيلي" من عضوية الفيفا.
وقال الناطق باسم الحركة حسام بدران، يوم الجمعة، إن قيام السلطة بمثل هذه الخطوات يتعارض 

 مع التوجه العام للشعب الفلسطيني الرافض لالحتالل وكل أشكال التعاون والتنسيق معه.
ل الرجوب رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد قرر سحب الطلب لتعليق عضوية وكان جبري

من الفيفا والمطالبة بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع حرية الالعبين الفلسطينيين في األراضي  "إسرائيل"
 المحتلة.

السلطة في وتابع بدران قائال: "بعد هذا التراجع في ساحة الرياضة كيف يمكن لشعبنا ان يثق بوعود 
 محاكمة االحتالل في المحاكم الدولية. او بالتهديد المتكرر بوقف التنسيق األمني".

 59/5/5305، فلسطين أون الين
 

 اد: القسام يهيئ الظروف لمعركة التحريرحم   
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد، أن كتائب القسام بدأت تشق : خان يونس

اج األمني الصهيوني الفاصل شرق قطاع غزة، وتتحين الفرصة لالنقضاض على طريقًا بمحاذاة السي
 االحتالل، في أول إعالن رسمي عن الشارع.

(، في حفل تأبين الشهيد أحمد سهمود، أحد قادة 5-59خالل كلمٍة مساء الجمعة )-وقال حماد 
لعصف المأكول العام "كتائب القسام" في المنطقة الشرقية بخان يونس، الذي استشهد في معركة ا

 553هذا الطريق يمتد على طول السياج األمني الفاصل، وعلى مسافة تتراوح بين ) إن-الماضي
 ( متر من منطقة إلى أخرى.033إلى 

وكان الحديث عن البدء في شق الشارع شغل وسائل اإلعالم خالل األيام األخيرة، وسط مشاهدة 
ملية تنفيذ الشارع بدءًا من شرق غزة وشمالها، دون أن عناصر قسامية تستخدم جرافات وآليات في ع

 يصدر تأكيد رسمي عن ماهيته من حركة "حماس" أو جناحها العسكري.
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ودعا القيادي بحماس جميع أبناء الشعب الفلسطيني ليجتمعوا على كلمة المقاومة وتحت ظالل 
حماد على ضرورة العمل المشترك  وشدد كتائب القسام، مؤكدًا أن "القسام اآلن يعد لمعركة التحرير".

بين شعوب األمة العربية واإلسالمية من أجل كسر سيف الحصار عن القطاع، داعيًا الجميع 
 للمشاركة بشتى الوسائل لدعم المقاومة في القطاع من أجل تحرير تراب فلسطين.

 4ع ميركافا يذكر أن القسام عرض خالل الحفل فيديو يوثق تفجير آلية عسكرية لالحتالل من نو 
بإشراف القائد  5300فجرها مجاهدو القسام الشهداء: محمد النجار، وعبد هللا النجار في صيف عام 

 القسامي أحمد سهمود.
 59/5/5305، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األحمد يجتمع مع رئيس مجلس األمة الجزائري 

لتها البرلمانية عزام األحمد، رئيس وضع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كت :وفا –الجزائر 
القادر بن صالح، بصورة األوضاع في فلسطين خالل لقاء ُعقد في  مجلس األمة الجزائري عبد

 الجزائر العاصمة بحضور سفير دولة فلسطين لؤي عيسى.
وجاء اللقاء في إطار التنسيق والتعاون البرلماني بين الجزائر وفلسطين، حيث جرى استعراض 

ذات االهتمام المشترك التي تتعلق بالتنسيق المتواصل على الصعيدين اإلقليمي والدولي  القضايا
وسبل تعميق وتعزيز التعاون البرلماني وتنسيق مواقفهما بما يخدم القضايا التي تهم األمة العربية 

 وخاصة القضية الفلسطينية.
 03/5/5305الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 على التوالي 25ل إضرابه عن الطعام لليوم الـاألسير خضر عدنان يواص 

واصل األسير خضر عدنان من بلدة عرابة أمس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم : وفا –جنين 
 الخامس والعشرين على التوالي احتجاجًا على استمرار اعتقاله اإلداري.

طعام ويرفض تناول وذكرت عائلة األسير عدنان أنه ما زال مصمما على خوض االضراب عن ال
أي مدعمات بعد نقله إلى ما يسمى مستشفى "سجن الرملة العسكري" إلى جانب غرف المعتقلين 

 المدنيين الجنائيين.
 وحذر مركز األسرى للدراسات أمس من خطورة الحالة الصحية للشيخ خضر عدنان.

 03/5/5305الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 طار دولي للتفاوضشعث: آن األوان ألن يكون هناك إ 
نه آن األوان ألن أنبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،  اعتبر د. :أرناؤوطعبد الرؤوف 

لزام  باالنسحاب  "إسرائيل"يكون هناك إطار دولي للتفاوض يكون محكوما بالشرعية الدولية وا 
ح لـ"األيام" على انه" من إسرائيل بوقف المستوطنات "مشددا في تصري إللزامواستخدام الباب السابع 

 يريد عملية سالم جادة وذات معنى تؤدي إلى نتيجة فان عليه أن يفعل هذا".
 03/5/5305األيام، رام هللا، 

 
 غياب المناضل أحمد عبدهللا خسارة لبنانية فلسطينية 

، مربيا ومناضال عبد هللاخسرت صيدا والجنوب والمخيمات الفلسطينية احمد محمد  :محمد صالح
عنيدا. وذلك في حادث سير مؤسف على اوتوستراد الغازية  جنوبيا، ووطنيافلسطينيا مقاوما صيداويا 

 الغازية.أبناء  أحدالبلدة وشارك في عزاء  زيارة فعالياتجنوب صيدا بعد 
احمد عبدهللا ذاك الفلسطيني الذي لم يرتد أي قناع ولم يتبدل تبديال بقي فلسطيني الهوى والهوية 

 النتماء صيداوي بالفطرة وجنوبي مقاوم حتى النخاع.عروبي ا
هذا المناضل حافظ على قناعاته الوطنية الفلسطينية التي تربى عليها ولم تغيره لوثة المذاهب 

 الجبهات،الطارئة على القضية الفلسطينية ولم تغيره لعنة االنتماءات وال تغيير الوجهات وال تعدد 
 ك إلى صيدا والجنوب وللمقاومة التي حررت األرض. بقي مخلصا لفلسطين وحدها، وكذل

وقد نعى عبد هللا كل من، التنظيم "الشعبي الناصري" وحركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير 
الفلسطينية"، والنائبة بهية الحريري والدكتور عبد الرحمن البزري، واللجان الشعبية الفلسطينية ورجال 

 اإلعالم في صيدا.
 مة "التحرير الفلسطينية" و"فتح" قيادة منطقة صيدا بيانا عددت فيه مزايا الفقيد.كما أصدرت منظ

 59/5/5305موقع صحيفة السفير، بيروت، 
 

 "فيفا"الـمن  "إسرائيل"نتنياهو: أفشلنا محاولة إقصاء  
نجحــت فــي  "إســرائيل"اعتبــر رئــيس وزراء االحــتالل اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو أن  :األناضــولوكالــة 

وقـال نتنيـاهو فـي  إفشال المحاولة الفلسطينية إلقصائها من عضوية االتحـاد الـدولي لكـرة القـدم "فيفـا".
تصــريح نشــره المتحــدث باســمه اوفيــر جنــدلمان فــي تغريــدات علــى "تــويتر": "لقــد أثبتــت الجهــود التــي 

 من فيفا". "سرائيلإ"بذلناها على الساحة الدولية نجاعتها أدت إلى فشل المحاولة الفلسطينية بإقصاء 
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وأضـــاف: "االســـتفزاز فـــي فيفـــا ينضـــم إلـــى الخطـــوات األحاديـــة األخـــرى التـــي يقـــوم بهـــا الفلســـطينيون 
 وفق تعبيره. السالم" بمحافل دولية أخرى. هذا أمر ضدّ 

في السياق ذاته، رحبت تسيبي حوتوفيلي، نائبة وزير الخارجية اإلسرائيلي بخطوة سحب مقترح تجميد 
وأعربـت عـن تقـديرها للجهـود التـي بـذلها دبلوماسـيو الـوزارة بالتعـاون مــع  فـي "فيفـا". "يلإسـرائ"عضـوية 

المســؤولين فــي اتحــاد كــرة القــدم مــن أجــل إحبــاط المقتــرح الفلســطيني. وقالــت: "إســرائيل ستتصــدى فــي 
 لجميع هؤالء الذين يحاولون نزع الشرعية عنها". المستقبل أيضاً 

رياضة اإلسرائيلية، ميري ريغيف، بسـحب مقتـرح تجميـد عضـوية بالدهـا كذلك، رحبت وزيرة الثقافة وال
وكتبت ريغيف في تدوينة على حسابها في "فيسبوك" قائلة: "أشكر رئيس )فيفا( جوزيف بالتر  بـ"فيفا".

ورئــيس االتحــاد األوروبــي لكــرة القــدم ميشــيل بالتينــي علــى االلتــزام بــروح وقــيم الرياضــة بعــدم الســماح 
وفـق  للرياضـة" كبيـراً  سة في الرياضة وعلى دعم الجسـر إلـى السـالم، وكـان هـذا انتصـاراً بإدخال السيا

وأضافت: "أدعو السيد جبريل الرجوب لالجتماع معي وحل المشاكل التي يواجههـا الرياضـيون  قولها.
 أفضل". إنجازاتمن أجل تحقيق 

 59/5/5305 ،الين أونفلسطين 
 

 وروبي يؤجل البحث في وضع عقوبات على المستوطناتاالتحاد األ  :الخارجية اإلسرائيلية 
تـــل أبيـــب: ذكـــرت مصـــادر فـــي وزارة الخارجيـــة اإلســـرائيلية أن البرلمـــان األوروبـــي ومفوضـــية االتحـــاد 

يفرض  األوروبي قررا تأجيل البحث في القضايا المتعلقة بالنزاع في الشرق األوسط، التي تتضمن بنداً 
واعتبــرت هــذا القــرار "بشــرى"، وعزتــه إلــى "نجــاح نتنيــاهو فــي  لية.عقوبــات علــى المســتوطنات اإلســرائي

إقنــــاع وزيــــرة خارجيــــة االتحــــاد فيــــدريكا مــــوغريني، خــــالل زيارتهــــا إلــــى تــــل أبيــــب هــــذا األســــبوع، بــــأن 
 الفلسطينيين هم الذين ال يبدون استعدادا للعودة إلى المفاوضات".

علـى محاوريــه  إيجابيـاً  نيـاهو تـرك انطباعــاً وبالمقابـل، قـال مصـدر أوروبــي فـي تـل أبيــب، أمـس، إن نت
عـــن تمســـكه بحـــل الـــدولتين، ويشـــيد بالســـالم  األوروبيـــين فـــي األســـابيع األخيـــرة، وبـــات يتحـــدث علنـــاً 

 اإلقليمي مع سائر الدول العربية.
 03/5/5305 ،الشرق األوسط، لندن

 
 ال  حاكي هجوما  صاروخيا  هائت مناورات إسرائيلي ة واسعة وغير مسبوقة غدا   

حتى الخميس المقبل، تدريب الطوارئ السنوي  تشهد إسرائيل ابتداًء من يوم غدٍ  :أسعد تلحمي –الناصرة 
"، بمشـــاركة "ســـلطة الطـــوارئ القوميـــة"، و"الجبهـــة الداخليـــة" فـــي الجـــي  05تحـــت مســـمى "نقطـــة تحـــول 
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والــذي يحــاكي اشــتعال اإلســرائيلي، والشــرطة وقــوات اإلنقــاذ والــوزارات ذات الشــأن، والســلطات المحليــة، 
لهجوم مكّثف بالصواريخ من لبنان خصوصًا، واضطراب  "إسرائيل"حرب على كل الجبهات بعد تعّرض 

 ."إسرائيل"حدودها مع قطاع غزة وسيناء واألراضي الفلسطينية المحتلة والبلدات العربية داخل 
ثـــل مواجهـــة "اضـــطرابات ويشـــمل التـــدريب سلســـلة أحـــداث تعتبرهـــا ســـلطة الطـــوارئ القوميـــة واقعيـــة، م

عنيفـة" فـي الضـفة الغربيــة تـدفع الجـي  والشـرطة إلــى إرسـال قـوات كبيـرة إليهــا، وتسـّلل "مخـربين" مــن 
ـــات  البـــر والبحـــر ودخـــول طـــائرات غيـــر مأهولـــة، وتعـــّرض وســـائل المواصـــالت، مثـــل القطـــار، لعملي

غــالق أكبــر شــوارع  لحــاق أضــرار كبيــرة بشــبكات " لتعّرضـه لصــواريخ، وا  6"الشــارع  "إســرائيل"تفجيـر، وا 
 المياه والكهرباء، وتعّرض منشأة كيماوية أو أخرى ذات مواد خطيرة في خليج حيفا للتفجير.

تبــدأ الحــرب، ومعهــا  "إســرائيل"ويأخـذ التــدريب فــي حســاباته، أنــه مـع إطــالق الصــواريخ مــن لبنــان إلـى 
ـــة إيـــالت  "إســـرائيل"تتعـــّرض  معّرضـــة لهجـــوم متواصـــل لصـــواريخ مـــن قطـــاع غـــزة. كمـــا تصـــبح مدين

ـــة متطرفـــة" فـــي ســـيناء، يوقـــع أضـــرارًا جســـيمة بـــاألرواح والممتلكـــات.  بالصـــواريخ مـــن "جهـــات جهادي
قــوات كبيــرة مــن االحتيــاط. وتشــتعل األوضــاع فــي الضــفة الغربيــة، مــا يســتدعي  "إســرائيل"وتســتدعي 

 إدخال قوات كبيرة من الجي  و"حرس الحدود" إلى المدن الفلسطينية.
فـــت فـــي التـــدريب العـــام الحـــالي، أنـــه يأخـــذ فـــي حســـاباته تصـــعيدًا غيـــر مســـبوق فـــي احتجاجـــات والال

، إذ يفتـــرض أن "أعمـــال العنـــف" ســـتمتد مـــن الضـــفة إلـــى التجمعـــات "إســـرائيل"المـــواطنين العـــرب فـــي 
الشـــرطة(،  ، يســـتعمل فيهـــا العـــرب الرصـــاص الحـــي )ضـــدّ "إســـرائيل"الســـكنية العربيـــة المركزيـــة داخـــل 

س الحكومة تعليماته الصارمة بفعل كل شيء إلعادة الهـدوء وفـتح محـاور الطـرق الرئيسـة فيصدر رئي
 التي أغلقها المتظاهرون العرب.

كما يأخذ التدريب في اعتباراته، عدم نجاح منظومة "القبة الحديد" العتراض الصـواريخ قصـيرة المـدى 
ــدات الشــمال، وانهيــار أبــراج فــي اعتــراض الصــواريخ مــن لبنــان، مــا يتســّبب فــي أضــرار بالغــة فــي  بل

. كمــا يحــاكي "إســرائيل"ســكنية فــي المــدن الكبــرى، وتــدمير جســور رئيســة، واشــتعال حرائــق فــي أنحــاء 
بلـــدات إســـرائيلية علـــى الحـــدود وأســـر رهـــائن. وســـيتم  إلـــىنجـــاح عناصـــر مـــن "حـــزب هللا" فـــي التوّغـــل 

منة، وسط توقعات قيادة الجي  بأنه االثنين التدّرب على إخالء ألف مواطن من بيوتهم إلى مالجئ آ
 إخالء عشرات آالف المواطنين من بيوتهم. في الحرب المقبلة سيتمّ 

ثـــاء، واحـــدة صـــباحًا لتـــدريب طـــالب المـــدارس علـــى وُتطلـــق خـــالل التـــدريب، صـــافرات اإلنـــذار مـــرتين الثال
ئالتهم إلى المالجئ والمنـاطق التوجه إلى المالجئ، والثانية مساًء لتدريب األهالي على التوّجه مع أفراد عا

 األربعاء والخميس إغالق محاور طرق رئيسة "تعّرضت" لهجوم بالصواريخ. المحمية، في حين سيتمّ 
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ويقـول رئــيس "ســلطة الطــوارئ القوميـة" اللــواء بتســالئيل شــترايبر، إن التـدريب الوشــيك هــو األوســع منــذ 
، خصوصـًا تعـّرض منشـآت صـناعية فـي سنوات طويلة، ويحاكي أحداثًا لم تحصل فـي سـنوات سـابقة

 معامل تكرير النفط في خليج حيفا إلصابات مباشرة بالصواريخ وتسّمم الجو بمواد خطيرة.
 03/5/5305 ،الحياة، لندن

 
 مفخخةالزوارق ال حاجز عند مدخل ميناء الغواصات في حيفا ضد   

ميناء الغواصات في ميناء حيفـا  عند مدخل حاجزاً  أقام سالح البحرية اإلسرائيلي مؤخراً : بالل ضاهر
وقالــت صــحيفة  بهــدف منــع احتمــال دخــول زوارق ســريعة مفخخــة لتنفيــذ عمليــة تفجيريــة فــي المكــان.

 يـــديعوت أحرونـــوت يـــوم الجمعـــة، إن إقامـــة هـــذا الحـــاجز هـــو جـــزء مـــن المنظومـــة الدفاعيـــة التـــي تـــمّ 
 .ذي أخذ يكبر مؤخراً وضعها في هذا المكان بهدف حماية أسطول الغواصات اإلسرائيلي ال

بطــاء ســفن للصــحيفة فــإن هــذا الحــاجز متطــور جــداً  ووفقــاً  ، وبمقــدوره إيقــاف زوارق مفخخــة ســريعة وا 
تطـوير الحـاجز فـي الواليـات المتحـدة بتمويـل األسـطول  كبيرة لدى محاولتها الـدخول إلـى المينـاء، وتـمّ 

 .األمريكي، وسالح البحرية اإلسرائيلي هو أول زبون لهذا الحاجز
ويتم تشغيل الحاجز بواسطة أجهزة تحكم عن بعد، وتبلغ تكلفته بضعة ماليين الدوالرات. وقال رئـيس 

 باألضرار التي يحمي منها". أركان سالح البحرية السابق، نوعام فايغ، إن "التكلفة تتقزم قياساً 
 سبوع المقبل.وسيتم عرض الحاجز البحري الجديد أمام الجمهور خالل معرض سيفتتح في تل أبيب األ

 59/5/5305 ،48عرب 
 

 بشكل جيد ما أدى إلى إيقاع خسائر في الجيش اقاتلو  "لقسام"ا ومقاتل :قائد لواء "الناحال" 
أشرف الهور: أكد قائد لـواء "الناحـال"، وهـو أحـد ألويـة النخبـة فـي جـي  االحـتالل، أن مقـاتلي  -غزة 

ســكري لحركــة حمــاس، كــانوا يقــاتلون بشــكل جيــد الوحــدة الخاصــة التابعــة لكتائــب القســام، الجنــاح الع
خالل الحرب مما أدى إلى إيقاع خسائر في صـفوف الجـي . وتطـرق ألنفـاق المقاومـة الهجوميـة فـي 

 الجي  كان يعلم أنها تمثل له التحدي األكبر.  إنغزة، وقال 
 03/5/5305 ،القدس العربي، لندن

 
 مريكياألدعم العسكري ال وزيادة سيطلب زيادة ميزانيته الجيش اإلسرائيلي 

، ينـــوي التقـــدم إلـــى تو كـــتـــل أبيـــب: أكـــدت مصـــادر الجـــي  اإلســـرائيلي أن رئـــيس األركـــان جـــادي آيزن
مليــارات دوالر(، للســنوات  4ل )نحــو كمليــار شــي 05الحكومــة بطلــب زيــادة ميزانيــة جيشــه بــأكثر مــن 
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ضــافة إلــى المســا عدات األمريكيــة. وقالــت هــذه الخمــس المقبلــة، وذلــك إضــافة إلــى موازنتــه العاديــة، وا 
يحــاول وضـع خطـة خماســية "تأخـذ باالعتبـار األخطــار والتحـديات المتراكمــة"،  تو كـالمصـادر إن آيزن

مضــيفة أن هـــذه الزيـــادة ســـتكرس إلحـــداث طفـــرة فــي التـــدريبات ولتحـــديث عـــدد مـــن اآلليـــات الحربيـــة، 
خيرة في قطاع غـزة والتطـورات والقذائف الذكية، وغيرها من متطلبات استخالص العبر من الحرب األ

 في العالم العربي.
ينـــوي تشـــكيل ســـالح جديـــد، إضـــافة إلـــى ســـالح الجـــو وســـالح البحريـــة وســـالح  تو كـــوتابعـــت أن آيزن

 اليابسة، الذي يحتاج إلى ميزانيات هائلة.
، وأضــافت المصــادر أن الجــي  اإلســرائيلي ســيتوجه بشــكل ثنــائي مباشــر إلــى الواليــات المتحــدة أيضــاً 

، مســـتندة فـــي هـــذا إلـــى تصـــريحات الـــرئيس بـــاراك أوبامـــا "إسرائيلـ"تزيـــد مـــن دعمهـــا العســـكري لـــ لكـــي
بعــد ســنة  "إسرائيلـ"المشــجعة، وأوضــحت أنــه مــن المــرجح أن تزيــد المســاعدات العســكرية األمريكيــة لــ

، وربطــت ذلــك بمســاعي واشــنطن إلــى تهدئــة مخــاوف حليفتهــا بشــأن الجهــود الدبلوماســية مــع 5302
 بخصوص برنامجها النووي.إيران 

 03/5/5305 ،الشرق األوسط، لندن
 

 عربية "مالحقة سياسية" المشتركة: محاكمة قياداتنا لزياراتهم دوال   العربية القائمة 
وديع عواودة: تؤكد "القائمة المشتركة" في الكنيسـت اإلسـرائيلي أن محاكمـة النائـب السـابق  -الناصرة 

ية ومحاولــة بائســة مــن قبــل المؤسســة اإلســرائيلية لقطــع فلســطينيي ســعيد نفــاع "مالحقــة سياســية قضــائ
 الداخل عن االمتداد والتواصل مع شعبهم ومحيطهم العربي".

وشارك عدد من نواب "المشتركة" في جلسة المحكمة العليا التي بتّت في االستئناف الذي قّدمه مركز 
ــة الصــادر فــي أيلــول / ســبتمبر "عدالــة" باســم النائــب الســابق ســعيد نّفــاع ضــّد قــرار المحكمــ ة المركزّي

 ، والقاضي بإدانته بتهم أمنية.5304
وغصت قاعة المحكمة بعشرات المشايخ العرب الدروز المتضامنين مع نفاع، وتمحورت الجلسة التي 

 ساعات حول حصانة النائب السابق نفاع وحرية التعبير عن الرأي. 0استمرت نحو 
حكم النهائي في وقت الحـق. ويـرجح مراقبـون أن تبقـي المحكمـة العليـا ومن المتوقع أن يصدر قرار ال

 على قرار المركزية بالسجن الفعلي لنفاع.
حيـث التقـى نائـب  ةرجـل ديـن مـن مشـايخ الـدروز سـوري 515بصـحبة  5332يـذكر أن نفـاع زار فـي 

اًل عـــن حـــزب أمـــين عـــام "الجبهـــة الشـــعبية القيـــادة العامـــة" طـــالل نـــاجي. وقـــال نفـــاع، الـــذي كـــان ممـــث
ـــديمقراطي وقتهـــا،  ـــوطني ال ـــيس متفاجئـــًا مـــن قـــرار المحكمـــة. وأضـــاف إالتجمـــع ال ـــه ل مـــا يحـــدث  أنن
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"مالحقــة سياســية. وكنــت مســتعدًا لتقــديم اســتئناف علــى أي قــرار تصــدره المحكمــة". وتــابع القــول: "تــم 
نه أويؤكد نفاع  لك".وساعدوا اآلخرين على القيام بذ ةإغالق الملفات بحق كل الذين سافروا إلى سوري

التقى بالفعل مع ناجي. لكنه قال إن اللقاء كان صدفة ولم يكن مخططًا له ولم يكن سريًا. وباإلضافة 
إلـــى هـــذين االتهـــامين تـــم توجيـــه الئحـــة اتهـــام ضـــد نفـــاع للقائـــه مـــع رئـــيس المكتـــب السياســـي لحركـــة 

 م لعدم توفر األدلة الكافية."حماس"، خالد مشعل، خالل الزيارة، لكن القاضية أسقطت هذه الته
وأدان نواب القائمة العربية المشتركة القـرار السـابق والجـائر بحـق النائـب نفـاع، كونـه يحـاكم فـي حـين 
لــم يمثــل غيـــره للمحاكمــة. وأشــاروا إلـــى أن المحاكمــة "جـــزء مــن المالحقــة السياســـية للقيــادات العربيـــة 

 بالداخل الفلسطيني".
 03/5/5305 ،القدس العربي، لندن

 
 "مشروع قانون" لتحديد والية رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

يســعى بعــض المســؤولين فــي حــزب "الليكــود" لطــرح "مشــروع قــانون" يحــدد فيــه واليــة رئــيس  :بيــت لحــم
، فــي محاولــة مــن بعضــهم االســتعداد لتــولي منصــب رئــيس حــزب "الليكــود" ومنــع اإلســرائيليةالحكومــة 

 .استمرار نتنياهو في هذا المنصب
كاتس هو من يقف خلف طرح هذا  إسرائيلويجري الحديث بأن وزير المواصالت من حزب "الليكود" 

طرحـه مـن قبـل  يـوم الجمعـة، وقـد يـتمّ  اإلسـرائيليالمشروع وفقا لما نشره موقع القناة السابعة للتلفزيون 
رئيس حكومـة أعضاء كنيست من أحزاب االئتالف الحكومي الحالي، ويدور الحديث عن تحديد والية 

وأشار الموقع بأن تـداول هـذا الموضـوع بتحديـد واليـة  لثماني سنوات أو لثالث حكومات فقط. إسرائيل
جاء في الوقـت الـذي يبحـث حـزب "الليكـود" تغييـر قـانون االنتخابـات الداخليـة  "إسرائيل"رئيس حكومة 

 لحزب.لبعض مصادر ا في الحزب، والتي قد يتم تأجيلها لستة شهور قادمة وفقاً 
 03/5/5305 وكالة معا  اإلخبارية،

 
 استطالع: ريفلين األكثر شعبية ونتنياهو بالمرتبة الخامسة 

أظهــر اســتطالع للــرأي العــام اإلســرائيلي حــول شــعبية ورضــا الجمهــور مــن أداء كبــار : بــالل ضــاهر
لرئيس اإلسرائيلي المسؤولين اإلسرائيليين في المجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية والقضائي، أن ا

 رؤوفين ريفلين، هو األكثر شعبية بينما حل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في المرتبة الخامسة.
إنـــه راضـــون مـــن أداء  %25لالســـتطالع، الـــذي نشـــرته صـــحيفة "هـــآرتس" يـــوم الجمعـــة، قـــال  ووفقـــاً 

إنهم راضون من  %65قال ريفلين، فيما حل في المرتبة الثانية رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، حيث 
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موشـيه يعلـون، ليحـل فـي المرتبـة الثالثـة، وتـاله  دفاعإنهم راضون من أداء وزير الـ %51وقال  أدائه.
 .%52رئيس أركان الجي  غادي آيزنكوت الذي حصل على 

إنهـم راضـون مـن أدائـه، لكنـه كـان المسـؤول الوحيـد  %46وحل نتنياهو في المرتبة الخامسـة، إذ قـال 
 رت نسبة مطابقة عن عدم رضاها من أدائه.الذي عب

عبــروا عــن رضــاهم مــن أداء  %44ورغـم الفضــائح التــي ارتبطــت بالشــرطة فــي الفتـرة األخيــرة، إال أن 
حــل فــي المرتبــة الســابعة رئــيس و  المفــت  العــام للشــرطة يوحنــان دانينــو، ليحــل فــي المكــان الســادس.

 إنهم راضون من أدائه. %40غ، بعد أن قال المعارضة وقائمة "المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسو 
إنهم راضون من أداء محافظة البنك المركزي اإلسرائيلي كرنيت فلوغ، وحلت فـي المرتبـة  %43وقال 

وجـاء المستشـار القضـائي  .%09الثامنة، وحـل رئـيس الشـاباك يـورام كـوهين فـي المرتبـة التاسـعة مـع 
إنهـم راضـون مـن أدائـه، وتلتـه فـي  %05ة، حيـث قـال للحكومة يهـودا فاينشـطاين، فـي المرتبـة العاشـر 

سوية مع رئيس الموساد تمير باردوا الـذي  %04رئيسة المحكمة العليا مريم ناؤور مع  00ـ المرتبة ال
فقـط إنهـم راضـون مـن أداء مراقـب الدولـة يوسـف شـابيرا ليحـل  %00وقـال  حصل على نفـس النسـبة.

 ة األخيرة رئيس الهستدروت أفي نيسانكورن.، بينما حل في المرتب05ـ في المرتبة ال
 59/5/5305 ،48عرب 

 
 خالل المسيرات األسبوعية بالضفةإصابات خالل مواجهات مع االحتالل  

امس، عشرات المواطنين بالرصاص الحي والمعدني وباالختناق خالل  أصيب :"وفا" ،"األيام"مندوبو 
 سبوعية في عدة مناطق بالضقة .مواجهات مع قوات االحتالل التي قمعت المسيرات األ

فقد قمعت قوات االحتالل، أمس، مسيرة قرية النبي صالح األسبوعية، شمال محافظة رام هللا والبيرة، 
المنددة باالحتالل واالستيطان ومصادرة األراضي، ما أدى إلى إصابة العديد من المشاركين فيها 

مسيرة قرية بلعين األسبوعية، غرب محافظة رام كما قمعت قوات االحتالل  بحاالت اختناق متفاوتة.
هللا والبيرة، المناهضة لالحتالل واالستيطان وجدار الفصل العنصري، ما أدى إلى إصابة عشرات 
المواطنين والمتضامنين األجانب بحاالت اختناق متفاوتة، واحتراق مساحات واسعة من األراضي 

لحي، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف من جهة أخرى، أصيب شاب بالرصاص ا الزراعية.
بالمطاط وحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس، خالل مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة 
سلواد شرق مدينة رام هللا. وقمعت قوات االحتالل، أمس، مسيرة كفر قدوم األسبوعية، بمحافظة 

ع القرية الرئيس المغلق منذ ما يزيد على ثالثة قلقيلية، المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شار 
عشر عامًا لصالح مستوطنة )قدوميم( المقامة على أراضي القرية، ما أدى إلى إصابة شاب 
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من جهة ثانية، دهمت قوات االحتالل، أمس،  بالرصاص الحي والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة.
وفي جنين، اقتحمت  منازل المواطنين فيها. عددًا من أحياء بلدة بيت أمر، شمال الخليل، وفتشت

وذكرت  قوات االحتالل، فجر أمس، بلدة اليامون ودهمت منزال في مخيم جنين وحطمت محتوياته.
مصادر أمنية أن قوات االحتالل اقتحمت بلدة اليامون ودهمت عدة أحياء في خطوة استفزازية وشنت 

 حملة تمشيط دون ان يبلغ عن اعتقاالت.  
03/5/5305، رام هللا، األيام  

 
 "تنفيذي القدس" يدعو لمعالجة االنتهاكات اإلسرائيلية بالمحافل الدولية 

القدس: دعا المجلس التنفيذي لمحافظة القدس القيادة إلى حمل قضية االنتهاكات واالعتداءات 
ساسة  اإلسرائيلية بحق األرض واإلنسان الفلسطيني إلى المحافل الدولية، واإلسراع في محاسبة

اسرائيل، خاصة في محكمة الجنايات الدولية، لرفع الظلم عن أبناء الشعب الفلسطيني وعلى وجه 
 الخصوص المقدسيين الذين باتوا وأراضيهم أكثر استهدافًا في اآلونة األخيرة.

وأوضح المجلس في بيان صحافي صدر عنه عقب اجتماعه، أول من أمس، أنه جرى خالل الجلسة 
منسق المجلس محمد الفقيه مناقشة الوضع الجيوسياسي في المحافظة والذي قدمه معهد التي ترأسها 

األبحاث التطبيقية )أريج( وتناولت االنتهاكات اإلسرائيلية واعتداءات المستوطنين على الممتلكات 
 واألراضي متضمنة نشاطات مشروع "رصد األنشطة االستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

لفقيه في حديثه على أهمية هذا النشاط السياسي وحمل نتائجه وتوصياته إلى أصحاب القرار وركز ا
السياسي واألخذ به ووضعه في سلم أولويات األجندة السياسية التخاذ خطوات فعالة واالهتمام 
بالمجتمع المحلي الذي يعاني من اإلجراءات اإلسرائيلية وخاصة على صعيد المخططات الهيكلية 

وحضر االجتماع ممثلون عن المجالس المحلية والقروية والتربية والتعليم  ن والقرى الفلسطينية.للمد
 واألجهزة األمنية وعدد من المؤسسات المقدسية.

03/5/5305األيام، رام هللا،   
 

ر الحقائق :مختصون بالشؤون المقدسية   االحتالل يسرق الثقافة والكتب المقدسية ويزو 
كشف مختصون بالشؤون المقدسية أن العدو الصهيوني ال يسرق : حمد جمالم ،ريما زنادة -غزة 

 األرض الفلسطينية فحسب بل يسرق الثقافة والحضارة المقدسية.
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من ، وحذروا خالل ندوة بعنوان "الحياة الثقافية المقدسية" نظمتها مؤسسة القدس الدولية في مدينة غزة
وطالبوا بدعم صمود  زوير الحقائق والتاريخ الفلسطيني.خطورة المشروع الصهيوني الذي يقوم على ت
 الثقافة المقدسية في مواجهة العدو الصهيوني.

من ناحيته، أكد مدير مركز عبدهللا الحوراني للدراسات والتوثيق ناهض زقوت، أن مدينة القدس لها 
بلتين، وشهدت رحلة أهمية كبيرة لما تتمتع به من الكثير من المزايا الدينية خاصة أنها أولى الق

 اإلسراء والمعراج، وفي ذات الوقت ال تحمل أيا من آثار للديانة اليهودية".
وأوضح بالقول: "لقد أثبت الكثير من الباحثين في علم اآلثار أن مدينة القدس ال تحتوي على شيء 

سنة" من أجل  23يدل على األثر اليهودي في مدينة القدس.. وهنالك من العلماء من قال إننا بحثنا "
 أن نعثر على أي دليل يتعلق بوجود أثر يهودي في مدينة القدس لكننا لم نجد شيئًا".

"مدينة القدس تتعرض إلى  من جهته، قال رئيس مؤسسة القدس الدولية الدكتور أحمد أبو حلبية: إن
قصى، وأشار إلى تواصل عملية الحفريات أسفل المسجد األ مخاطر كبيرة تهدف إلى تهويدها".

وتهجير وسحب الهويات المقدسية وسرقة األراضي والعقارات، وفرض الضرائب واستهداف الحركة 
 الثقافية في مدينة القدس.. كل ذلك يأتي ضمن إطار إقامة المشروع الصهيوني في مدينة القدس.

ود تراجع بدوره، لفت الدكتور أحمد حماد أستاذ اإلعالم والعالقات الدولية بجامعة األقصى، إلى وج
ملموس في الحركة الثقافية لمدينة القدس جراء ممارسات العدو في استهداف المراكز الثقافية 
المقدسية والعمل على إغالق العديد منها بحجة عدم الحصول على ترخيص أو ألسباب أمنية تهدف 

 إلغالق المؤسسة.
03/5/5305الشرق، الدوحة،   

 

 بيت لحمفي ة في فلسطين" انطالق فعاليات مؤتمر "الحريات العام 
انطلقت في بيت لحم، أمس، فعاليات المؤتمر الوطني األول للحريات العامة في  حسن عبد الجواد:

فلسطين، الذي ينظمه المنتدى االعالمي المدني الفلسطيني لحماية مبادئ حقوق االنسان، بالشراكة 
لصحافيين، وشبكة المنظمات االهلية، مع المجلس التنسيقي للعمل االهلي، واتحاد الشباب، ونقابة ا

والهيئة االستشارية لتطوير المؤسسات في جنين، والقوى الوطنية واإلسالمية، ومجلس منظمات 
حقوق االنسان، والعديد من ممثلي المؤسسات االهلية والحقوقية واإلعالمية، وسط التأكيد على أهمية 

اقع، وتمكين القدرات الوطنية في مواجهة الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق على ارض الو 
 التحديات والمخاطر التي تواجه فلسطين والمنطقة العربية.
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ويهدف المؤتمر الى إظهار دور المؤسسة االعالمية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية، 
واحترام وتلبية في تعزيز الحريات السياسية وصونها، وتحليل دور المواثيق واالليات الدولية لحماية 

الحقوق المدنية والسياسية، ودور فلسطين في االستفادة منها، عبر معرفة االليات الواجب اتباعها، 
وتحليل واقع التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، والوصول الى المعلومات وحق 

براز الفجوات والمطلوب عمله، وابراز اوج ه االنتهاكات لحريات الرأي التجمع والعمل النقابي، وا 
ومؤسسات المجتمع المدني وكيفية تجاوزها،  اإلعالميينوالتعبير المرصودة في فلسطين، ضد 

 والخروج بتوصيات داعمة لتعزيز الحريات العامة.
03/5/5305األيام، رام هللا،   

 
 تعيد عبق قرية حطين "انتماء"لبنان: حملة  

انتماء، أحيي المشروع الوطني  -ظ على الهوية الفلسطينيةبرعاية الحملة الدولية للحفا: بيروت
 59للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية، ومنظمة ثابت لحق العودة ولجنة حطين، أمس الجمعة 

للنكبة الفلسطينية، مهرجان "إحياء يوم القرية  62أيار )مايو(، وضمن فعاليات الذكرى الـ 
 وف سعد في مدينة صيدا جنوب لبنان.قرية حطين" في مركز معر  -الفلسطينية

انتماء؛ قال منسق الحملة ياسر قدورة  -وفي كلمة الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية
"قصتنا مع حطين اليوم هي قصتنا مع كل فلسطين، حيث نتوحد سويًا تحت شعار حملة انتماء: 

ار الشعب الفلسطيني على العودة إلى وأكد قدورة على أن إصر  فلسطين تجمعنا والعودة موعدنا".
فلسطين ال يمنع من أن يأخذ حقوقه كاملة في الشتات الذي يعي  فيه. مطالبًا األونروا بالتراجع عن 

وفي الختام، انتقل  قراراتها التقشفية بحق فلسطينيي سورية في لبنان، وبحق مخيم نهر البارد.
 جاورة للمهرجان.الحضور الفتتاح المعرض التراثي في القاعة الم

03/5/5305، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 

 عن الفيفا صادم "إسرائيل"سحب طلب إبعاد في بريطانيا:  الهيئة الفلسطينية للرياضة 
انتقدت الهيئة الفلسطينية للرياضة في العاصمة البريطانية لندن سحب رئيس االتحاد : لندن

لطلب تعليق عضوية إسرائيل في الفيفا أثناء  59/5عة الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب يوم الجم
لالتحاد الدولي بمدينة زوريخ السويسرية، واعتبرت ذلك  65رس الـ جالكلمة التي ألقاها في الكون

 خذالنا للفلسطينيين.
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( أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس"، أن إقدام الرجوب 5|59وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة )
على سحب الطلب الفلسطيني بإقصاء إسرائيلي من الفيفا كان خطوة خاطئة ومضرة بالقضية 

ئيل اء إسراصالفلسطينية، وقال البيان: "لقد فوجئنا بقرار جبريل الرجوب سحب الطلب الفلسطيني بإق
من الفيفا بسبب جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وحروبها المتتالية على قطاع غزة، 
واستمرار حصارها الظالم بحق أهل غزة، وهي كلها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي وال تمت 

كون جزءا من للحضارة وال للمدنية بأية صلة. ودولة قائمة على اإلجرام واإلرهاب ال يمكنها أن ت
المجتمع الدولي، وال شريكا له في رياضة تم اختراعها لتكون رسالة سالم بين بني البشر، فالسالم 

 والعدوان ال يلتقيان".
59/5/5305، قدس برس  

 
 من الفيفا "إسرائيل"سخط في الشارع الفلسطيني بعد سحب طلب التصويت لطرد  

فة الغربية يوحي بأن فلسطين بأكملها كانت مرابطة كان المشهد في الض :فادي أبو سعدى -رام هللا 
أمام شاشات التلفزيون بانتظار لحظة طرح التصويت على مشروع القرار الفلسطيني المقدم لالتحاد 
الدولي لكرة القدم "فيفا" لطرد إسرائيل من عضويتها بسبب االنتهاكات المستمرة بحق الرياضة 

ي انتظار نتائج وفرص نجاح األمير األردني علي بن الحسين والرياضيين الفلسطينيين. وكذلك كما ف
 في مواجهة الرئيس الحالي للفيفا جوزيف سيب بالتر.

وصدم الفلسطينيون وهم يستمعون على الهواء مباشرة إعالن اللواء جبريل الرجوب رئيس االتحاد 
اب. وقال الرجوب الذي الفلسطيني لكرة القدم سحب طلب طرد إسرائيل من الفيفا، بدون إيضاح األسب

لكن ذلك ال يعني توقفي عن  اإليقافكان يتحدث وهو يحمل البطاقة الحمراء: "قررت سحب اقتراح 
وما زاد الطين ِبلة هو المصافحة التي تمت على الهواء مباشرة أيضًا بين اللواء الرجوب  المقاومة".

 ورئيس االتحاد اإلسرائيلي لكرة القدم بعد سحب الطلب.
"تويتر" كتب المدون الفلسطيني المعروف محمد أبو عالن تدوينة  موقع التواصل االجتماعيوعلى 

تقول "رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني خذل شعبا بأكمله بينما هاجم رسام الكاريكاتير الفلسطيني 
قول: محمد سباعنة ما جرى بالقول: "الوفد الفلسطيني يسحب طلب طرد إسرائيل من الفيفا". وأكمل ي

ويتداول ناشطون من بلدان متعددة حول العالم تعليقات الذعة  "الزم اعتذرنا على المحاولة كمان".
على األداء الرسمي الفلسطيني في زيوريخ، وعّبر بعضهم عن ذهولهم من صور المصافحة الودية 

 بين رئيسي اتحادي الكرة الفلسطيني واإلسرائيلي.
03/5/5305القدس العربي، لندن،   
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 األولىمهرجان السينما الفلسطينية" في باريس يفتتح دورته " 
امس الدورة األولى من "مهرجان السينما الفلسطينية" في باريس بمبادرة من  تنطلقا (:ب ف أ)

 والفلسطينيين الراغبين بتعريف هذه السينما للفرنسيين. واإليطاليينمجموعة من الناشطين الفرنسيين 
ان لوكالة فرانس برس الجمعة "نحن نحاول تسليط الضوء على هذه وقال منظمون لهذا المهرج

 " في فرنسا لكونها غير منتشرة بشكل كاف "رغم كونها من نوعية جيدة".األفالم
وعقد المنظمون مؤتمرا صحافيا صباح الجمعة قدموا فيه عرضا لالفالم التي يتناولها المهرجان، 

ن بينهم آن ماري جاسر وصالح بكري ومي عودة بحضور عدد من السينمائيين الفلسطينيين وم
 وخالد جرار وآخرين.

فيلما بين الروائي والوثائقي، القصير والطويل، ويستمر لغاية السابع من  50ويقدم المهرجان نحو 
حزيران، ويتنقل بين سينما لوكسمبورغ وجامعة السوربون في باريس وضاحية جانفلييه. ويفتتح 

 ا البحر" آلن ماري جاسر.المهرجان بفيلم "ملح هذ
ويعرض المهرجان خمسة اعمال طويلة بينها "عمر" و"الجنة اآلن" لهاني أبو أسعد و"فيال توما" 

 لسهى عراف فضال عن فيلم االفتتاح وفيلم "لما شفتك" العمل الثاني آلن ماري جاسر.
03/5/5305الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 نصر هللا وسحب صالحياته الميدانيةإيران تدرس استبدال حسن : "هآرتس" 

األخيرة غير راضية عن الطريقة  أنلندن: تتردد أنباء عن أزمة في عالقات حزب هللا مع إيران حيث 
وأنهـا تفكــر  ة،حـزب السـيد حســن نصـر هللا المعركــة العسـكرية فـي ســورياألمـين العــام للالتـي يـدير بهــا 

حـزب هللا واقـع فـي  أنيـرى الكاتـب "تسـيبي بارئيـل" وبحسـب صـحيفة "هـآرتس" اإلسـرائيلية  في تغييـره.
مأزق حقيقي على عدة أصعدة، على المستويات العسكري والتنظيمية وحتى على مستوى العالقـة مـع 

هللا بقائــد  نصــرونقلــت الصــحيفة عــن "مصــادر إيرانيــة" لــم تســّمها أن إيــران تفكــر فــي اســتبدال  إيــران.
 حزب هللا" لكن من دون صالحيات قيادية على األرض.آخر، وتعويضه بمنصب "المرشد األعلى ل

وتضــيف الصــحيفة إن إيــران جّمــدت سلســلة مــن التعيينــات الجديــدة التــي طلبهــا نصــر هللا فــي جنــوبي 
جـراء تغييـرات  لبنان وفي منطقة بعلبك، وجاء هذا التجميد ألن إيـران تحـاول فـرض تعيينـات مختلفـة وا 

 يرات في مجال انتشاره.في رأس التنظيم أواًل قبل إجراء تغي
وتضــيف الصـــحيفة أنــه إلـــى جانــب األزمـــة فــي العالقـــات الخارجيــة للتنظـــيم ظهــرت أيضـــًا انقســـامات 
داخليــة بــين نصــر هللا ونائبــه، نعــيم قاســم، الــذي يــرى فــي نفســه مرشــحًا لوراثــة منصــب األمــين العــام 

 لحزب هللا من بعد نصر هللا.
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كلة حقيقية فيما يتعلق بانضمام مقـاتلين إليـه، وهـو مـا أدى إلـى إضافة إلى ذلك يواجه التنظيم يواجه مش
قــام حــزب هللا، بحســب الصــحيفة، مــؤخرًا بإنشــاء وتســليح  فقــد أن الحــزب يحــاول تجنيــد أي كــان للقتــال.

وتمويل كتيبة للمقاتلين المسيحيين إلى جانب استقطابه لشباب الطائفة الشيعية غيـر المنتسـبين للتنظـيم، 
 دوالر. 433شباب فلسطين ولبنان للقتال مقابل أجر شهري يصل إلى ومحاولة جذب 

 03/5/5305 ،القدس العربي، لندن
 

 هللاتعتمد فتح مكتب إقليمي لها برام "التعاون اإلسالمي"  
فادي أبو سـعدى: أُعلـن قـرار، بعـد اجتمـاع وزراء خارجيـة الـدول األعضـاء لمنظمـة التعـاون  -رام هللا 

لثانيـة واألربعـين التـي اختتمـت أعمالهـا فـي الكويـت، يقضـي بفـتح مكتـب تمثيلـي اإلسالمي في دورته ا
وجــاء القــرار خــالل الجلســة الختاميــة الجتمــاع مجلــس وزراء  للمنظمـة فــي رام هللا فــي الضــفة الغربيــة.

 خارجية الدول األعضاء في المنظمة التي حضرها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
ضافة لهذا أقر  الوزراء القرارات المتعلقة بفلسطين والقدس الشريف. وا 

 03/5/5305 ،القدس العربي، لندن
 

 إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله بالدهكد على وقوف يؤ رئيس مجلس األمة الجزائري  
عضـو اللجنـة خـالل لقائـه  ،القـادر بـن صـالح جـدد رئـيس مجلـس األمـة الجزائـري عبـد: وفـا –الجزائر 
التأكيــد علــى وقــوف الجزائــر إلــى جانــب  ،لحركــة فــتح ورئــيس كتلتهــا البرلمانيــة عــزام األحمــد المركزيــة

الشـــعب الفلســـطيني ودعـــم نضـــاله إلنهـــاء االحـــتالل ألراضـــيه واســـتعادة حقوقـــه كاملـــة غيـــر منقوصـــة 
واســـتعداد البرلمـــانيين الجزائـــريين للمشـــاركة فـــي التحـــرك مـــن أجـــل الحصـــول علـــى مزيـــد مـــن القـــرارات 

 دة للنضال الفلسطيني واالعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل البرلمانات األوروبية وغيرها.المؤي
وكان رئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي اطلع األحمد أمس األول على الـدور الـذي يقـوم 

 به المجلس في الجزائر وسبل التعاون الجزائري الفلسطيني في هذا المجال.
 03/5/5305 ،رام هللا الحياة الجديدة،

 
 اإلسرائيلية -الفلسطينية  ممث ِّل األمم المتحدة لعملية السالم: حالة طوارئ لتحريك عملية السالم 

حذَّر ممثِّل األمم المتحدة لعملية السالم نيكوالي مالدينوف خالل مقابلة مع "السفير" إبراهيم: وسيم 
ماالتها، سيكون أمرًا مستعصيًا في ظلِّ التوتر من أنَّ تسويق اآلمال بالتسوية، مهما تراجعت احت

 داخل فلسطين وتبعات حروب المنطقة.
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يقول مالدينوف في هذا السياق: "ما نحتاجه هو الجلوس مع الطرفين بهدوٍء شديد، وبطريقة منتظمة 
جدًا، وأن ننظر بالتفصيل ما هي الخيارات المتوفرة"، قبل أن يضيف: "ال يمكن القول إنَّ هنالك 
خيارات عديدة.. لكن من دون فعل ذلك )إطالق مفاوضات مؤطَّرة(، سنكون في وضع ال يمكن 

 الدفاع عنه في ظل التوتر على األرض والضغط الذي نراه بين الناس".
ما يجعل السعي إلى حل، اآلن، أكثر إلحاحًا أيضًا، برأي ممّثل األمم المتحدة هو أنَّ "اإلقليم بأكمله 

اآلن، لدينا مّد مرتفع من التطرُّف والتشدُّد واإلرهاب، لذا فكلُّ شيء يحدث  في وضع خطير جداً 
 على األرض في األراضي المحتلة إنَّما يحدث على هذه الخلفية، وهذا ما يزيد من خطورة التصعيد".

االجتماع الدولي عقد، أمس األول، في بروكسل، بدعوة من وزارة خارجية النروج، الستعراض ما 
له للخروج بغزة من حافة الهاوية اإلنسانية والسياسية واالقتصادية، مع النظر بالمبادرات يمكن فع

 الجديدة إلطالق مفاوضات السالم.
مصدر ديبلوماسي حضر االجتماع قال لـ "السفير" إنَّهم أخذوا علمًا بـ "تجميد المبادرة الفرنسية إلتاحة 

المختلفين"، الفتًا إلى أنَّ "ذلك مؤشر إيجابي يعني مزيد من التشاور في مجلس األمن ومع الالعبين 
ين في محاولة إنجاح مبادرتهم وتسويقها".  أنَّ الفرنسيين جادِّ

من جهته، يقول مالدينوف إنَّ إطالق المفاوضات مجددًا يجب أالَّ يكون من دون أفق واضح: "اآلن 
األطراف في المفاوضات، لكن )على  هو الوقت المناسب للنظر في أّي خيارات واقعيَّة إلعادة إشراك

أن تتم( إعادة إشراكهم بطريقة توفِّر إطارًا زمنيًا معقواًل، وفي إطار متَّفق عليه، وفي النهاية أعتقد أنَّنا 
نحتاج إلى إشراك الدول العربية أكثر، عبر )اللجنة( الرباعية" الدولية التي تضم األمم المتحدة 

 المتحدة وروسيا.واالتحاد األوروبي والواليات 
03/5/5305السفير،   

 
 من قائمة دول ترتكب انتهاكات "إسرائيل"كي مون يميل الستبعاد  :مصادر دبلوماسية 

قالت مصادر دبلوماسية في األمم المتحدة إن األمين العام بان كي مون يميل إلى عدم  تل أبيب:
ألطفال في مناطق الصراع، رغم وضع إسرائيل في قائمة سنوية للدول المسؤولة عن انتهاك حقوق ا

اقتراحات بوضعها في القائمة. ورغم أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية نفت ممارسة أي ضغط على بان، 
لكن عددا من المصادر الدبلوماسية المطلعة قالت، بشرط عدم الكشف عن هويتها، إن اإلسرائيليين 

هم في قائمة الدول التي ترتكب قاموا بعملية ضغط نشطة على مكتبه لضمان عدم وضع بالد
انتهاكات. وفي هذا الشأن صرح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم األمين العام، بأن بان لم يتخذ 
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قرارا بعد بشأن تضمين إسرائيل في تقرير األمم المتحدة الذي سيصدر خالل األسابيع القليلة القادمة. 
 ت خطيرة لحقوق الطفل.وتشمل هذه القائمة الدول التي وقعت فيها انتهاكا

وشملت مسودة تقرير الجزائرية ليلى زروقي، المبعوثة الخاصة لبان لشؤون األطفال والصراعات 
المسلحة، القوات اإلسرائيلية بسبب عدة أحداث، أبرزها مهاجمة مدارس ومستشفيات في الحرب التي 

ها حركة حماس خالل دارت في قطاع غزة العام الماضي. كما شملت االنتهاكات التي ارتكبت
 الصراع.

03/5/5305الشرق األوسط، لندن،   
 

 يأسف لسحب الطلب الفلسطيني لطرد االحتالل من الفيفا "األورومتوسطي" 
عبر المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان عن أسفه البالغ من خطوة السلطة الفلسطينية : جنيف

 لكرة القدم )فيفا(.بسحب طلب تعليق عضوية "إسرائيل" في االتحاد الدولي 
وقال األورومتوسطي، والذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له، في بيان صحفي اليوم، إن هذا الطلب 
جاء بعد انتهاكات االحتالل للقواعد القانونية المنظمة لعمل الفيفا وأخالقيات كرة القدم وقواعد 

ن خالل القتل المتعمد التعامل، خصوصًا في الحرب الصهيونية على غزة الصيف الماضي، م
 واالستهداف لعدد من الرياضيين الفلسطينيين والمراكز الرياضية الفلسطينية.

وأعرب المرصد الحقوقي األوروبي، عن أسفه البالغ لسحب الطلب؛ ألن ذلك يعني إتاحة الفرصة 
الستمرار سياسة اإلفالت من العقاب، خصوصًا أن هذا السحب سبقه ما جرى في مجلس حقوق 

بعد صدور تقرير "غولدستون" حول انتهاكات الحرب على غزة، وتعطيل  5339إلنسان سنة ا
 إلنهاء حصار غزة. 5331مشروع قرار سابق كانت تقدمت به دولة قطر في مجلس األمن سنة 

وأشار األورومتوسطي إلى أن طلب تعليق عضوية "إسرائيل" في االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( في 
 كان سيعني الكثير لضحايا االنتهاكات "اإلسرائيلية"، ولمستوى حقوق اإلنسان في العالم.حال نفذ، 

ولفت األورومتوسطي إلى أن خطوة السلطة الفلسطينية هذه فيما بدا أنها منهج تكرره في محافل 
 كثيرة، مشيرًا إلى أن طلب العدالة ال يجب أن يخضع للحسابات السياسية.

سطي لحقوق اإلنسان في نهاية بيانه، إن سحب تلك الملفات والتي تدين وقال المرصد األورومتو 
سلطات االحتالل في أكثر من محفل لن تعفيها من المساءلة والمالحقة القانونية، مؤكدًا أن مالحقة 
مرتكبي الجرائم خطوة هامة في إزالة العوائق الرئيسة أمام السالم، ويعيد ثقة األطراف في العدالة 

 بما يمهد إلى إنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية، ووقف دوامة العنف المستمرة منذ عقود.الدولية، 
59/5/5305المركز الفلسطيني لإلعالم،   
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 رفض إغالق القضاء الفرنسي ملف التحقيق بوفاة عرفات 
رفض فرانسيس سبينر محامي سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قرار القضاء 

إغالق التحقيق في أمر وفاة الزعيم الفلسطيني، وقال إنه سيلجأ إلى محكمة االستئناف  الفرنسي
 للفصل بينه وبين قاضي التحقيق.

وأشار المحامي في لقاء مع الجزيرة إلى أن إغالق القضاء ملف عرفات يعني أنه يقول إنه "لم 
أن يحدد سبب وفاة الرئيس  يحدث شيء"، وهو أمر ال نقبله ألن الحقيقة هي أنه ال أحد بإمكانه

وتابع أنه يعتقد أن عرفات توفي مسموما بمادة البولونيوم، في حين أن الخبراء الفرنسيين  عرفات.
 الذين عّينهم القضاء يستبعدون هذه الفرضية.

وأوضح أن رفضه لحيثيات إغالق الملف يعود إلى أن الخبراء أخذوا عينة من بول عرفات لم تكن 
 ملف األشياء أو المقتنيات التي أخذت ووضعت في الملف المختوم. أصال موجودة في

وعن الخطوة المقبلة، قال المحامي سبينر إنه طلب من القضاء إجراء تحقيقات جديدة، مؤكدا أنه 
 سيتوجه إلى محكمة االستئناف إذا ما رفض طلبه.

رنسية بعد حصاره من في أحد المستشفيات الف 5334نوفمبر/تشرين الثاني  00وتوفي عرفات يوم 
 قبل الجي  اإلسرائيلي لشهور عدة في مقر المقاطعة )القيادة الفلسطينية(.

03/5/5305الجزيرة نت، الدوحة،   
 

 "الفيفا"في  مؤيدتان للفلسطينيين تقاطعان كلمة بالتر 
رة، بعد أن تعطلت أعمال كونجرس االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( اليوم الجمعة لفترة قصي: رام هللا

دخلت سيدتان قاعة مقر الجمعية العمومية الخامسة والستين للفيفا، وهتفتا بشعارات تنصر القضية 
وكانت إحدى السيدتين، تتقلد  الفلسطينية، ولوحتا بالعلم الفلسطيني، قبل أن يتدخل األمن إلبعادهما.
فلسطين بإقصاء إسرائيل من  بطاقة التعريف الرسمية للمؤتمر وقد هتفتا بالشعارات المؤيدة لطلب

واستدعى بالتر  الفيفا، عقب إلقاء السويسري جوزيف بالتر رئيس الفيفا الكلمة االفتتاحية للمؤتمر.
 األمن والتمس العذر من الحضور بعد أن جرى إخراج السيدتين من قبل األمن.

59/5/5305القدس، القدس،   

 
 العتراف بدولة فلسطينالبرلمان النرويجي للمطالبة با أمامتجمع حاشد  

مبنى البرلمان النرويجي في  أمامتجمع مئات النشطاء والمؤيدين لدولة فلسطين  :وفا –أوسلو 
، تحت شعار "اعترفوا بفلسطين اآلن" لمطالبة الحكومة النرويجية باالعتراف بدولة أوسلوالعاصمة 
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صيات عامة من النرويجيين، وشارك في التجمع، العديد من السياسيين والبرلمانيين وشخ فلسطين.
ودعا الحوراني في كلمته الحكومة النرويجية  سفير فلسطين في النرويج عمرو الحوراني. إلى إضافة

رساء أسس  إلى االعتراف بدولة فلسطين، مبينا أهمية هذا االعتراف بالنسبة لتحقيق حل الدولتين وا 
والقيت  ب النرويج على دعمهم لفلسطين.السالم واألمن واالستقرار في المنطقة، شاكرا حكومة وشع

كلمات من قبل كل من عضو البرلمان النرويجي عن الحزب االشتراكي اليساري بيرد فيغر سولهيل، 
وعضو البرلمان عن حزب العمل ترولس ويكهولم، وسكرتير عام مؤسسة مساعدة الشعوب النرويجية 

يدرسن طالبوا فيها بضرورة االعتراف ليف تورس، ورئيس نقابة العمال )ل. و( في اوسلو روي ب
 مؤسسة ومنظمة نرويجية. 43وشارك في تنظيم الفعالية حوالي  بفلسطين اآلن.

03/5/5305الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 تدمير غالبية األسلحة الكيماوية في العالمتعلن منظمة حظر األسلحة الكيماوية  

ة حظــر األســـلحة الكيماويـــة أمــس، تـــدمير نحـــو أعلنـــت منظمـــ: أ ف ب، رويتــرز -الهــاي، نيـــودلهي 
وقـــال المـــدير العـــام للمنظمـــة أحمـــد أوزومتشـــو: "إنهـــا  مـــن مخزونـــات هـــذه األســـلحة فـــي العـــام. 93%

مرحلة أساسية تثبت أننا على الطريق الصحيح: تخليص العـالم مـن األسـلحة الكيماويـة". وأضـاف أن 
 5353ر فـي شـكل جيـد، وسـتنتهي قبـل نهايـة عـام كية تسـيي"عمليات إزالة المخزونات الروسية واألمر 

 كية".يبالنسبة إلى المخزونات األمر  5350بالنسبة إلى المخزونات الروسية وقبل نهاية عام 
ألـــف طـــن مـــن األســـلحة الكيماويـــة المعلـــن عنهـــا،  60وأشـــار نـــاطق باســـم المنظمـــة إلـــى تـــدمير نحـــو 

 أســـلحةطـــن هـــي  0033ميـــة، هنـــاك نحـــو غالبيتهـــا مـــن روســـيا والواليـــات المتحـــدة. وضـــمن هـــذه الك
ر القسم األكبر منها على متن سفينة للبحرية األمر   كية.يكيماوية سّلمتها سورية ُدمِّ

 03/5/5305 ،الحياة، لندن

 
 تسعى إلعادة كتابة القانون الدولي "إسرائيل" 

 لورانس ديفيدسون
د اإلنجازات القانونية األساسية التي كان إصدار القانون الدولي الذي يعالج الجرائم ضّد اإلنسانية، أح

 نجمت عن الحرب العالمية الثانية.
وتتضمن الجرائم ضّد اإلنسانية السياسات أو الممارسات التي تبادر الحكومات إلى تطبيقها أو 
تساعد عليه، وتفضي إلى القتل أو التجريد من اإلنسانية، والسجن الجائر والعقوبات خارج نطاق 

 ب واالضطهاد العنصري/ العرقي، وما إلى ذلك من أعمال.القضاء، والتعذي
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، االضطهاَد المنظم لمجموعة عرقية على يد 0926وقد أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
 مجموعة أخرى )أي ممارسة التمييز العنصري(، جريمة ضّد اإلنسانية.

د من الدول في إضعاف هذه الفئة وبالنظر إلى أصول هذه المجموعة من القوانين، يكون لرغبة عد
 من القوانين، أو حتى إلغائها والتخلص منها، وقُع الصدمة الشديدة.

وتّدعي هذه الدول، أن اإلرهاب، وما ُيسّمى بالحرب عليه، أْحَدثا تغييرًا عظيمًا في البيئة الدولية، 
، تِغلُّ أيدَي َمن َيعتبرون حتى باتت القوانين الموضوعة لحمايتنا جميعًا من الجرائم ضّد اإلنسانية

 اإلرهاَب الخطَر األعظم على الحضارة حالّيًا.
وعلى الرغم من أن هذه الحجة، رّبما أحرزت بعض التقدم مع حكومات أو قطاعات سكانية معينة، 

 فإنها تشويه للحقائق ومسخ للتاريخ.
والقوة ال يتوفر إاّل لدى فاألغلبية العظمى من الجرائم ضّد اإلنسانية تتطلب مستوى من التنظيم 

 الدول.
 وتجلت هذه الحقيقة أثناء الحرب العالمية الثانية، إلى درجة لم َيُعد باإلمكان تجاهلها.

ومن جهة أخرى، فإن جرائم المجموعات الصغيرة من اإلرهابيين، رّبما تكون شنيعة حقًا، إاّل أنها 
 اد المتأثرين بها.حتى في أسوأ حاالتها، ال تُداني جرائم الدول، في أعد

وقيام الدول بشجب القوانين التي تحاول كبح ِجماح جرائمها الكبرى باعتبار تلك القوانين عقباٍت 
جرائم أصغَر نسبيًا، هو أقرب إلى الدعاية  -بالمقارنة -تعترض طريق جهودها لمحاربة َمن يرتكبون

من بين تلك الدول، وربما  "إسرائيل" منه إلى الحقيقة. والكيان الصهيوني خيُر مثاٍل على ذلك. وكون
الدولة الرئيسية منها، التي تحاول أن تلغي القوانين التي تحمينا جميعًا من الجرائم ضّد اإلنسانية، 

 ينبغي أن يشكل صدمة أخرى.
كيف يمكن لدولة تدَّعي على المأل أن سبب وجودها هو حماية جميع اليهود، أن تسعى لتقويض  إذًا،

 ي كانت، في جزء كبير منها، قد صدرت رّدًا على االضطهاد الوحشي لليهود؟ القوانين الت
ال تمثل جميع اليهود، بل فقط َمن  "إسرائيل"إن جزءًا من الجواب عن هذا السؤال يتعلق بكون 

وأّن هّمها األكبر هو حماية صحة وسالمة  -"إسرائيل"عقيدة دولة  -يتمسكون بالعقيدة الصهيونية
 أكثر من غيرهم فيما يبدو.هؤالء اليهود 

أّما بالنسبة إلى الخطر المزعوم الذي يتهدد جميع اليهود )كانبعاث الالسامية على سبيل المثال(، 
يستخدمون ذلك ذريعة لمواصلة السياسات والممارسات التي  "إسرائيل"فإن المرء يرتاب في أن زعماء 

 لى هديها.والعقيدة التي تسير ع "إسرائيل"ال تتعلق إاّل بدولة 
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والحاصل أن هذه السياسات والممارسات تتنافى باستمرار مع القوانين التي تحّرم ارتكاب جرائم ضّد 
 اإلنسانية.

 واإلسرائيليون ال يتكتمون على ذلك كثيرًا.
خذ على سبيل المثال، موشيه َيَعلون، وزير الدفاع اإلسرائيلي الحالي وأحد العاملين من دون كلٍل 

 الدولي الذي يشكل المرجع في التعامل مع الجرائم ضّد اإلنسانية.ضّد القانون 
، )وهي منظمة "شوَرت َهدين"، برعاية منظمة "نحو قانون جديد للحرب"في مؤتمر حديث بعنوان 

للمحامين اإلسرائيليين تعمل على نطاق دولي للدفاع عن الممارسات العسكرية والمدنية اإلسرائيلية 
، في أي صراع يقع مع لبنان في المستقبل "إسرائيل"لدولي(، أعلن يعلون أن التي تنتهك القانون ا

سوف ُتلحق األذى بالمدنيين اللبنانيين، بَمن فيهم أطفال األسرة.. لقد فعلنا ذلك في قطاع غزة، "
. وحجته في هذا الموقف اإلجرامي، الزعم بأن بعض "وسوف نفعله في أي جولة قتالية في المستقبل

تخفي جنودها وأسلحتها في المناطق المدنية المكتظة بالسكان. ولكن الصحفيين في المنظمات 
 الميدان، كشفوا زيف هذا األدعاء.

 كما ذكر يعلون احتمال استخدام األسلحة النووية في المستقبل.
 "إسرائيل"وكون القانون الدولي الحالي يعد تلك األفعال جرائم ضّد اإلنسانية، هو السبب في أن 

. ومن المؤشرات األخرى على أن "قانون جديد للحرب"ى إلى تقويض مثل ذلك القانون وخلق تسع
سوف تستمر في تحّدي هذا الجانب من القانون الدولي، تعييُن أييلت شاكيد، وزيرًة للعدل  "إسرائيل"

 في حكومة بنيامين نتنياهو التي تم تشكيلها مؤخرًا.
مع الشعب الفلسطيني برمته، وينبغي بالتالي تدميره عن  في حرب "إسرائيل"فقد أعلنت شاكيد أن 

 ."بمن في ذلك شيوخه ونساؤه، مدنه وقراه، ممتلكاته وبنيته التحتية"بكرة أبيه، 
في هذا المسعى، مع أن هذه، تؤسس " إسرائيل"والدول الكبرى الرئيسية، مستعدة فيما يبدو لدعم 

 لعصر جديد من البربرية برعاية دولية.
بيل المثال، ال تألو الحكومة األمريكية جهدًا في حماية السلوك اإلسرائيلي اإلجرامي من إدانة وعلى س

 األمم المتحدة، باستخدام الفيتو في مجلس األمن.
، وهي جانب من "الوالية القضائية العالمية"كما أن الحكومة البريطانية، فرضت قيودًا على استخدام 

حايا جرائم الحرب، ببدء المالحقة القضائية لألفراد المسؤولين في جوانب القانون الدولي، يسمح لض
 أي بلد من البلدان الموقعة على اتفاقيات جنيف.
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ه إليه أصابع االتهام، أعلنت المملكة المتحدة أن مدير النيابة  وإلعفاء اإلسرائيليين الذين قد توجَّ
، بداًل من قضاة المحاكم االبتدائية الذين العامة البريطاني وحده، )وهو دائمًا شخص طيٌِّع سياسيًا(

 يواَجهون بأدلة قوية، هو المخوَّل إصدار مذكرات توقيف الوالية القضائية العالمية.
مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها "وتحاول حكومات كندا ودول أوروبية عدة، تجريم حركة 

 إزاء الفلسطينيين.. "ائيلإسر "، التي تسعى إلى الضغط لتغيير سياسات "ومعاقبتها
والمواطن العادي، إّما أنه جاهل بالخطر المتنامي الذي يتهدد أحد أهم جوانب القانون الدولي الذي 

 يحمينا جميعًا، أو أن لديه معلومات مضللة.
ومهما يكن، فإن األمر بالغ السوء، ألن المواطن العادي، هو األشدُّ معاناًة من الجرائم ضّد 

 اإلنسانية.
 وعالوة على مخاطر الجهل والتضليل، هنالك مشكلة القومية المتواصلة.

فالقوانين التي تسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم ضّد اإلنسانية، ُسّنت في وقت كانت فيه معظم الدول 
مدركة لبربرية الحرب العالمية الثانية، إلى درجٍة جعلت زعماءها على استعداد للتخلي عن بعض 

في سبيل سنِّ قانون دولي يمكن أن يكون ذا معنى. ولكنهم لم يكونوا ليذهبوا إلى  سيادتهم القومية،
 حّد خلق قوة شرطة دولية ذات صالحّيات مستقلة حّقًا.

عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية وال تزال القومية قوية كعهدها دائمًا، بينما خفتت  23لقد مرَّ 
تطلقها، على الرغم من العالمات المعزولة التي ُتذكر بها، والتي ذكريات الطاقات الهمجية التي قد 

 تحملها الحروب الصغيرة الكثيرة التي تأتي وتذهب سنويًا تقريبًا.
وهكذا فإننا غارقون في دورة من العنف، تقودها على غير هدًى ذكرياتنا السقيمة وأحقادنا القومية. 

 ، ولكننا ال نفعل.وقد حقَّ علينا اآلن أن نكُون أحسَن اطالعاً 
 03/5/5305، الخليج، الشارقة

 
 حماس تت جه إلى مصالحة السلفي ين وليس مواجهتهم 

 عدنان أبو عامر
تختلف التهديدات األمنية التي تحيط بقطاع غزة، سواء بسبب المخاوف من شن حرب إسرائيلية 

تر العالقة مع مصر، جديدة في ضوء عدم التوصل بعد التفاق هدنة مع حماس، أو المخاوف من تو 
ناسفة  تفجير عبوةأو بسبب التفجيرات األخيرة التي شهدها القطاع في الشهرين الماضيين، أبرزها 

أبريل، وتفجير آخر بجانب مقر رئاسة الوزراء  01مقابل مقر وكالة الغوث األونروا وسط غزة يوم 
رات. لكن التوّتر األخير بين أبريل، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذه التفجي 02في غزة يوم 
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حماس والسلفّيين كانت له مظاهر ميدانّية شعر بها الفلسطينّيون في غّزة عبر زيادة الحواجز األمنّية 
 واعتقال عدد من السلفّيين.

 الت رغيب والت رهيب
بدأت األحداث بين حماس والسلفيين في األول من مايو، بإصدار السلفيين بيانًا طالب حماس 

راج عن بعض عناصرها المعتقلين في سجون غزة، ومداهمة أمن حماس ألحد مقرات السلفيين باإلف
 وسط غزة أوائل مايو.

ن  ومن الواضح أّن "حماس" تستخدم مع السلفيين سياسة الّترغيب والّترهيب، العصا والجزرة، فهي وا 
، لكّنها أجرت مشاورات اعتقلت عددًا منهم لتعّقب التّفجيرات اّلتي وقعت خالل األّيام األخيرة

ووساطات خلف الكواليس مع قياداتهم خالل األسابيع الماضية مع قادة السلفيين لمحاولة وقف 
 التدهور في العالقة معهم، وعدم وصول الجانبين لمرحلة الصدام المسلح.

سطينّية وتدرك "حماس" جّيدًا أّنها تواجه جبهات أمنّية وعسكرّية عّدة في آن واحد من السلطة الفل
، وهي ليست في وضع مريح أمنّيًا لتضيف جبهة أخرى من داخل البيت في غّزة، "إسرائيل"ومصر و

مّما يدفعها إلى البحث عن خيار المصالحة مع السلفّيين، وليس مواجهتهم، وهو ما تحّدث عنه 
لقاء صحفي مع  في/ مايو أّيار 03القيادّي في التّيار الجهادّي السلفّي أبو العيناء األنصاري في 

جريدة األيام الفلسطينية، بقوله: إّن األّيام المقبلة قد تشهد انفراجًا في جهود احتواء التوّتر بين 
 األجهزة األمنّية والسلفّيين لوقف الّتصعيد بينهما، من دون الوصول إلى مرحلة صدام مباشر.

ّن مسؤواًل أمنّيًا في غّزة، يتابع الظاهرة السلفّية، قال لـ "المونيتور"، رافضًا الكشف عن هوّيته: "إّننا وا 
أمام حال أمنّية وليس ظاهرة سلفّية، فبعض هؤالء يرتبطون بقيادات أمنّية في السلطة الفلسطينّية 
للعبث بأمن غّزة، ويتلّقون الدعم المباشر وغير المباشر لزعزعة استقرار غّزة، وخلق جّو من القالقل 

 األمنّية فيها".
شار السياسّي الّسابق إلسماعيل هنّية ونائب رئيس المكتب السياسّي في "حماس" أحمد وأّكد المست

يوسف لـ"المونيتور" أّن "االنقسام السياسّي بين الفلسطينّيين سمح بظهور حاالت من الخلل الفكرّي 
ش غالها والمناكفات السياسّية والتجاوزات األمنّية، قد يستغّلها البعض إلرباك الميدان في غّزة وا 

 بالعداوات الداخلّية".
عن وجود دالئل عن تدّخالت من طرف ثالث، لم  / مايوأّيار 03وهو ما أشار إليه األنصاري في 

يذكره باالسم، يعمل على تأجيج الوضع إلرباك الساحة وزيادة التوّتر الحاصل بين السلفّيين وأجهزة 
 األمن في غّزة.



 
 
 
 

 

           03ص                                     0595 العدد:    03/5/5305 سبتال التاريخ:

السلطة الفلسطينّية، طلب عدم الكشف عن هوّيته، في ورفض مسؤول فلسطينّي رفيع المستوى في 
حديث لـ"المونيتور" "صّحة اّتهامات حماس بدعم السلطة للمجموعات السلفّية في غّزة، ألّن ما 
يحصل اليوم في غّزة هو انقالب السحر على الساحر، فحماس هي اّلتي رعت هذه التّيارات السلفّية 

عض األوقات، وحين انتهت وظيفتها من وجهة نظر حماس وأنشأتها ودعمتها واستخدمتها في ب
 اليوم، تريد التخّلص منها".

ولذلك، فإّن األوساط اإلعالمّية المقّربة من السلطة الفلسطينّية و"فتح"، مثل "فتح ميديا والكوفية"، لم 
دخال مرحلة كسر تخف ترحيبها بالتوّتر القائم بين حماس والسلفّيين في اآلونة األخيرة، واعتبار أّنهما 

 العظم.
ال يمكن فصل ما يجري في غّزة من توّتر بين "حماس" والسلفّيين، عّما يحصل في المنطقة من 
صراع داٍم على خلفّيات سياسّية وطائفّية، مّما قد يشّجع أجهزة األمن التّابعة للسلطة الفلسطينّية 

سرائيل على تجنيد بعض عناصر التّيارات السلفّية، إليجاد  ذرائع تبّرر إبقاء غّزة في حال الفوضى، وا 
 وتغييب األمن واالستقرار.

 تفكيك الظاهرة
لقد اّطلع "المونيتور" على وثيقة أمنّية داخلّية في غّزة غزة غير منشورة، تشرح كيفّية معالجة ملف 

ين الظاهرة السلفّية التي ارتكبت بعض حوادث العنف في اآلونة األخيرة، جاء فيها أّن "السلفيّ 
الجهادّيين ليسوا كّلهم تنظيمًا واحدًا. ولذلك، يجب العمل على معالجة الحاالت اّلتي ترتكب مخالفات 
أمنّية عبر كّل حال على حدة، تضمن بقاء حال االستقرار األمنّي في غّزة، وفي الوقت نفسه تتيح 

 ضبط األمن".لكّل األطراف ممارسة نشاطاتهم، بما ال يخّل بهذا المطلب الوطنّي العام، 
ولذلك، قد تشهد غّزة قريبًا معالجات هادئة للّتعامل مع الظاهرة السلفّية من خالل توسيع قنوات 
الحوار مع أفرادها، لقطع الطريق أمام انسياقهم خلف المزيد من التطّرف، عبر جلسات مكاشفة 

 وحوار موّسعة بمشاركة بعض رجاالت السلفّية وعلمائها.
ّن حماس ال تريد الظهور بأّنها في مواجهة مع تّيارات إسالمّية أخرى، وقد تلجأ  -يبدوعلى ما  -وا 

إليجاد قنوات خلفّية لفكفكة الخالف معها قبل أن يقع ما ال يحمد عقباه، ألّن غّزة ال تحتمل مزيدًا 
 من التوّتر األمنّي، اّلذي قد ينتج من صدام مسّلح بين "حماس" والسلفّيين.

ك قّوة عسكرّية كفيلة بتوجيه ضربة موجعة لهذه المجموعات، ولكن ما يقلقها هو ورغم أّن حماس تمتل
اليوم التّالي لهذه الضربة، وكيف سيكون رّد فعل السلفّيين، وخشية حماس أن يلجأون إلى ما يقوم به 
 نظراؤهم في البلدان المجاورة من تفجيرات مرعبة، مثل تنظيم الدولة في العراق وسوريا وأنصار بيت

 المقدس في سيناء.
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يبدو أكثر صعوبة وحرجًا عّما كانت عليه  5305يعتقد السلفّيون اليوم أّن وضع "حماس" في عام 
، وهي في ذروة قّوتها المالّية والعسكرّية. ولذلك، قد يحاولون استغالل ظروفها 5339في عام 

ة، مستغّلين حال الصعبة، والحصار المفروض عليها من كّل األطراف، للعب دور أكبر في غزّ 
التمّدد اّلتي تعيشها التّنظيمات األّم، خاصة تنظيم الدولة الذي بات له فروع في العديد من الدول 

 العربية: في سوريا، العراق، سيناء، لبنان، ليبيا.
م وتعلم حماس جّيدًا أّن التّنظيمات السلفّية الجهادّية الّنابعة معظمها من فكر القاعدة، ومن بينها تنظي

الدولة، باتت تحظى باحترام وتقدير كبير من الفلسطينّيين، في ضوء قدرتها على تحقيق ما يعتبرونه 
نجازات عسكرّية في العراق وسوريا.  انتصارات وا 

الوقوف في وجه السلفّيين من خالل الصدام الميدانّي المسّلح، وال ترغب في استنساخ  وال تريد حماس
معهم، وهو ما تبين "للمونيتور" من خالل أحاديثه العديدة مع  نماذج سابقة من هذه الصدامات

على غرار ما حصل من اشتباكات  -مسئولين رفيعي المستوى في حماس، رفضوا كشف هوياتهم 
، أسفرت عن مقتل عدد من 5339من عام  / أغسطسالجانبين في مدينة رفح بجنوب غّزة في آب

 سى.السلفّيين، أبرزهم زعيمهم عبد الّلطيف مو 
تدرك حماس أّن اإلقليم مقدم على تطّورات عسكرّية ملتهبة في سوريا والعراق، ورّبما في لبنان 
وسيناء، وستكون الاّلعب األبرز في هذه المواجهات التّنظيمات السلفية بمسمّياتها المختلفة: تنظيم 

ذور سلفّية، تقترب الدولة، جبهة النصرة، وجي  الفتح الذي تقوده جبهة النصرة، وهي كّلها ذات ج
كثيرًا مما يعتنقه السلفّيون في غّزة، وهو ما يدفع "حماس" إلى الّتعامل بحذر شديد مع الظاهرة في 
غّزة، بحيث ال تظهر جزءًا من الّتحالف اإلقليمّي والدولّي ضّد هذه التّنظيمات من جهة، وهو ما قد 

وفي الوقت ذاته، تبقى ممسكة بالوضع  يفقدها بعضًا من التأييد في أوساط الحركات اإلسالمّية.
 األمنّي في غّزة بمنطق الصفقة بدل الضربة.

 59/5/5305المونيتور، 
 

 المستوطنون ذراع حكومتهم 
 برهوم جرايسي

 01كشف النقاب، قبل أيام، عن أن عصابات المستوطنين استولت على قطعة أرض مساحتها 
س الصغيرة في السويد. وذلك عن طريق الغ  دونما، بين القدس والخليل، تابعة إلحدى الكنائ

والخداع، كما أظهر تحقيق صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية. واألسماء التي ظهرت في تقرير الصحيفة، 
هي األسماء ذاتها التي تظهر في صفقات مشابهة في عقارات القدس. ورغم الجرأة المحمودة 
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صفقة تمت بعيدا عن أعين حكومة االحتالل، للصحيفة في كشفها عن المؤامرة، إال أنها رأت أن ال
 وهذا أبعد ما يكون عن الواقع.

ورد في التحقيق مجددا، اسم الثري االسترالي اليهودي إيرفين موسكوفيت ، الذي يغدق ماليين 
الدوالرات سنويا على صفقات عقارية مشبوهة ومشاريع استيطان في القدس، وبشكل خاص في البلدة 

كذلك، ظهر مجددا استخدام شركات وهمية، وهو أسلوب معروف، يطوره القديمة ومحيطها. 
المستوطنون من حين آلخر، بهدف التمويه، فترى أن العقار ينتقل إلى أكثر من شركة وهمية 

 ووسطاء متخفين، حتى يصل إلى المستوطنين.
يجعلنا  إال أن الصحيفة رأت أن هذه الصفقة تمت من خلف ظهر حكومة االحتالل. وال يوجد ما

نعتقد أنه لو كانت حكومة االحتالل تعرف عن إبرام الصفقة لمنعتها. بل نحن متأكدون من أن 
حكومة االحتالل وأجهزتها االستخبارية والعسكرية، تعرف عن ابرام كل الصفقات منذ أن كانت 

 تظهر كفكرة، وترافق تطبيقها، وفي مرحلة متأخرة تمنحها غطاء "قانونيا" و"قضائيا".
لطات االحتالل دعمت عصابات المستوطنين في االستيالء على عشرات البيوت الفلسطينية في فس

البلدة القديمة للقدس، واألحياء العريقة من حول أسوار المدينة. وهي تخصص سنويا ميزانيات تقدر 
 بعشرات ماليين الدوالرات لحراسة كل البؤر االستيطانية والمستوطنين في المدينة.

ط االستيطاني ال يقتصر على القدس، بل يشمل جميع أنحاء الضفة. والمثل البارز للعيان، وهذا النم
بؤر منتشرة في جميع أنحاء الضفة.  003هو البؤر االستيطانية. فحتى سنوات قليلة، كان عددها 

وأكثر التسميات المضللة لهذه البؤر، التي تظهر في اإلعالم العالمي، وبعض االعالم العربي: 
توطنات عشوائية"، بقصد القول إن المستوطنين أقاموها من دون قرار من حكومتهم. لكن ما "مس

، هو أن كل هذه البؤر أقيمت وفق 5335يؤكده خبراء، وأيضا تقرير إسرائيلي رسمي صدر العام 
مخطط مدروس، يهدف إلى السيطرة على نقاط استراتيجية في الضفة، لمنع التواصل الجغرافي بين 

 ا، إذ يسعى االحتالل إلى تحويلها )الضفة( إلى كانتونات منعزلة عن بعضها بعضا. مناطقه
بؤرة منها إلى مستوطنات ثابتة. وينص االتفاق المبرم بين حزب  53وحتى اآلن، جرى تحويل 

الليكود الحاكم، وكتلة المستوطنين "البيت اليهودي" المشاركة في الحكومة، على االستمرار في تثبيت 
االستيطانية كافة، وتحويلها إلى مستوطنات. إضافة إلى سن قوانين تمنع إخالء البؤر القائمة  البؤر

على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة، استولت عليها عصابات المستوطنين بالعربدة، وبدعم 
 أجهزة االحتالل.

تيطانية كافة، التي تؤكد تجربة السنين أن عصابات المستوطنين هي الذراع التنفيذية للمشاريع االس
تفّضل حكومة االحتالل أن ال تبادر إليها مباشرة، لحسابات على الساحة الدولية، رغم اختالل 
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مع  وتواطؤهاموازين القوى العالمية لصالحها. ورغم ذلك، فإن العالم ال يحاسب إسرائيل على سكوتها 
 ممارسات عصابات المستوطنين.

، في فترة 5330ا، بإزالة جميع البؤر االستيطانية، ابتداء من العام رسميا، مرار  "إسرائيل"فقد التزمت 
حكومة أرييل شارون. لكن خالل السنوات الماضية، جرى إخالء ثالث أو أربع بؤر استيطانية، 

مستوطنة  003وجرى في المقابل، إقامة العشرات من البؤر الجديدة، التي تنضم إلى ما يزيد على 
عدم قدرتها على إخالء  "إسرائيل"واحد ووحيد، وهو أن يأتي يوم تعلن فيه  قائمة في الضفة. والهدف

ألف مستوطن، يضاف إليهم ما يزيد  433أي مستوطنة. فعدد المستوطنين في الضفة اليوم قارب 
 .0962ألف مستوطن في القدس المحتلة منذ العام  543على 

مين، قال رئيس الوزراء األسبق إيهود باراك تعي هذه الحقيقة. فقبل يو  "إسرائيل"لكن هذا لن يدوم، و
في مقابلة مع إذاعة جي  االحتالل: إذا اعتقدت إسرائيل أن بإمكانها االستمرار في السيطرة على 

 الشعب الفلسطيني لسنوات طويلة أخرى، من دون أن ينفجر هذا الشعب، فإنها تكون واهمة.
 03/5/5305، الغد، عم ان

 
 لجكر" والتحرير..غزة: الضرائب وصاروخ "ا 

 مصطفى إبراهيم
لست من أولئك الذين يبشرون بالحرب أو المحبط أو المثبط للعزائم، والحّط من قدرات الفلسطينيين 
والمقاومة على مقارعة إسرائيل والتصدي لجرائمها، والتجربة تقول إن المقاومة استطاعت التصدي 

البائس، والذي يعاني خطر الموت اليومي وعلى  لدورات العدوان اإلسرائيلي المستمرة على قطاع غزة
 حافة الكارثة، والجميع يبشر باالنفجار، ونحن من نعجل به من دون منعه او الحد منه.

منذ اإلعالن عن وقف إطالق النار قبل تسعة أشهر ودرجة الحرارة في القطاع مستمرة في االرتفاع، 
ا هشاشة المجتمع أمام ارتفاع درجات الحرارة وتنذر بالسخونة أكثر، واأليام الماضية بّينت لن

 المفاجئة، خاصة من الذين يستهترون بحياة الناس، وال يقيمون وزنا لمعاناتهم ومأساة المقاومة.
وكان للصاروخ الذي أطلق بالخطأ أو بالجكر ليضفي على المشهد الغزي سريالية جديدة من الرعب 

طالع بشكل فاجر لتعيد لألذهان مشهد القتل والدمار والخوف، والتي سبقها انتشار طائرات االست
 والخراب.

وقبل ذلك، وما قيل وما أشيع عن تعبيد طريق "الجكر" على مقربة من الحدود الشرقية لغزة، وما أثير 
حوله من استعراضات ومبالغات والتهديد باحتالل قلبة مقابل قلبة. وما قامت به بعض المواقع 

ركة حماس من استطالع آراء الناس حول الموضوع، المقاومة لم تؤكد ولم اإللكترونية التابعة لح
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من قبل المسؤولين في حركة حماس عن قرب التحرير،  62تنف ذلك، وما قيل في ذكرى النكبة الـ 
 والطلب من الناس االستعداد وحزم أمتعتهم بالعودة لمدنهم وقراهم.

ر أو الخطأ أو المتعمد يدرك حجم الوهم والمبالغة المتابع لتلك التصريحات والشائعات وصاروخ الجك
غير الموضوعية والمنطقية التي تسوق للناس الذين يدركون أن كل ذلك في إطار االستعراض، ومن 
ال يدرك حجم الخوف والرعب الذي يعيشه الناس منذ انتهاء الحرب قبل تسعة أشهر، والحال الذي 

ن ال يعي  في غزة ومعاناة الناس وتفسخ النسيج وصلوا إليه من اليأس وعدم الثقة بأي كا
 االجتماعي.

المقاومة حق، وفلسطين هي للفلسطينيين مهما طال الزمن، وقناعتنا بحقنا بتقرير المصير حتمية 
تاريخية، المطلوب عدم بيع الناس الوهم والهم، واحترام إنسانيتهم وحقهم في حياة حرة كريمة، لكن 

حقيقية وحسابها من باب الربح والخسارة واإلمكانات وموازين القوى. لكن  كل هذا بحاجة إلى مراجعة
كأن حركة حماس ال تدرك أنها وأننا نعي  في محيط معاد، ويضع كل يوم شروطا جديدة علينا، 
ويتمنى أن يبلعنا البحر جميعا وليست هي فقط، لكنها مصّرة على خوض معاركها وحيدة من دون 

 وقت يمر ومجتمعنا يزداد ضعفا وهشاشة وتفسخ.األخذ باالعتبار أن ال
وعلى ما يبدو، فإن حركة حماس لم تدرك بعد حجم المأساة والمصيبة التي نعيشها، وهي مستمرة 
بالتمادي باإلساءة للناس ولنفسها، بدل البحث عن القواسم المشتركة ومشاركة الجميع في ما نحن 

طالبها للمصلحة الوطنية تذهب وحيدة في تعميق فيه، والضغط على السلطة، والتنازل عن بعض م
 الهوة بين الناس.

وبدال من التراجع، تصعد الشجرة مرة أخرى، ولم تعدم الوسيلة في توفير األموال للحفاظ على بقائها 
في الحكم والسلطة، وعندما تتوجه للمجتمع المدني أو بعض الفصائل يكون الهدف هو استخدامهم 

ون االستشارة "تحصيل حاصل"، وتكون قد وضعت الخطط والبدائل وطرق كثيرة لتلبية ما تريد، وتك
من أجل البقاء والحفاظ على تثبيت قواعدها وموظفيها، وتوفير المال والراتب لهم، مع حقهم الكامل 

 في الوظيفة والعمل.
تخدمت حماس ما زالت تفكر في صندوقها الخاص، ومصلحتها، وتتذرع بحجج كبيرة لتبرير ذلك، واس

وسائل عدة، وشرعت وسّنت قوانين لفرض ضرائب وجمارك ورسوما كثيرة يدفعها المواطن وترهقه 
وتزيد من األعباء المفروضة عليه، ويزداد الفقر والبطالة، ومن أجل ذلك شنت هجوما من خالل 
، حمالت إعالمية منظمة عبر وسائل التواصل االجتماعي وا عالمها ضد الشركات الخاصة والبنوك

ووجهت االتهامات لها بأنها قطط سمان، ولصوص، وأنهم يسرقون المواطن الفلسطيني، وطالبتهم 



 
 
 
 

 

           05ص                                     0595 العدد:    03/5/5305 سبتال التاريخ:

بدفع الضرائب وكشفت حسابات ورواتب بعض أعضاء مجالس اإلدارة في البنوك، وأنهم يتلقون 
 رواتب خيالية على حساب الناس.

امها بسرقة أموال الناس في كما جّندت وسائل اإلعالم للنب  في خزينة السلطة ولفضحها، واته 
قطاع غزة، وأن مليار دوالر تنهب من خزينة السلطة على حساب غزة خالل العام الماضي. حماس 
نجحت في فرض ضريبة التكافل، ومستمرة في جمع األموال وجباية الضرائب، وما زالت مستمرة، 

نقاذ مجتمع مدمر اجتماعيا   وال يمتلكواقتصاديا ونفسيًا، هي تبحث عن بقائها، وال تبحث عن بقاء وا 
أي مقومات إنسانية لتعزيز صمود الناس أو أي تنمية حقيقية تعيد بناء اإلنسان لمواجهة االحتالل 

نهاء االنقسام.  ورفع الحصار وا 
 03/5/5305، 48موقع عرب 
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