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 هنية: ال نريد الحرب.. ولن نسمح بوجود منطقة عازلة على حدود قطاع غزة  .1
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الحركة ال تريد الحرب لكنها لن قال نائب 

 تسمح بإنشاء االحتالل منطقة عازلة على حدود قطاع غزة وفرض معادلته على األرض.
وأضاف هنية، خالل خطبة الجمعة: نحن ال ندعو إلى حرب جديدة، لكننا لن نسمح بهذه التوغالت 

 رف االحتالل واستمرار الحصار على قطاع غزة.وفرض الوقائع من ط
 150أو  100وأشار إلى أن حدود قطاع غزة تعيش أحداث مواجهة مع االحتالل بتوغله داخل غزة 

مترًا بحجة البحث عن أنفاق، منوهًا إلى أن حماس أرسلت رسائل متعددة عبر األطراف الوسيطة 
 داخل حدود القطاع.مفادها أن المقاومة لن تسمح بفرض معادلة جديدة 

وشدد على أن المقاومة لن تسمح بإنشاء منطقة عازلة، منبهًا إلى أن هذا األمر متفق عليه في 
 ، في القاهرة.2014تفاهمات وقف إطالق النار إبان حرب 

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني ومقاومته تصدوا لهذه التوغالت، وبالرغم من خروج قوات االحتالل 
لتي دخلت فيها، إال أن هذا خرق واضح وفاضح ومعهود للتفاهمات التي توسطت فيها من المناطق ا

 مصر.
 

 تحديد العالقات
ولدى تعقيبه على تصريحات عدد من مسؤولي السلطة حول تحديد العالقات مع االحتالل، قال: 

ع اليد آمل أن يكون لهذه التصريحات رصيد على أرض الواقع، وأن يتم وقف التنسيق األمني لترف
 الثقيلة عن أهلنا ومقاومتنا شبابنا.

وواصل حديثه: نريد تشكيل حاضنة وطنية قوامها حماس وفتح وباقي الفصائل لقيادة االنتفاضة في 
 الضفة والقدس، وأن نوحد كلمتنا في السياسة وفي الحرب.

لة االحتالل، ونّبه إلى ضرورة مواجهة سياسات االحتالل في القدس ونواياه نحو ضم الضفة إلى دو 
التي تؤكد أن االحتالل ال يريد سالم وال مفاوضات، مردفًا: علينا أن نواجهه باستراتيجية واحدة أهمها 

 وقف التنسيق األمني.
 وتوجه هنية بالتحية إلى األسير سامي الجنازرة الذي يدخل شهره الثاني في إضرابه عن الطعام.

مقاومة لن تنساكم، وندعو هللا في هذا اليوم على إبرام وتابع: نقول لألسرى أننا لن ننساكم وأن ال
 صفقة مشرفة لإلفراج عن األسرى.

 6/5/2016، موقع حركة حماس
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 مجلس األمن: "بعثة فلسطين" توزع مذكرة حول حماية المدنيين الفلسطينيين باألراضي المحتلة .2
ية الدائمة لدى األمم المتحدة قد زعت البعثة الفلسطينو عبد الحميد صيام:  -نيويورك )األمم المتحدة( 

بشأن حماية المدنيين « صيغة آريا»في ما يعرف بـ أمس، موسعة لمجلس األمن  اجتماعمذكرة قبل 
مفهوم الحماية، أعربت فيها عن القلق إزاء ، وكان محور المذكرة الفلسطينيين في األراضي المحتلة

نسان، فضال عن االنتهاكات المتكررة لقرارات انتهاكات القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإل
مجلس األمن التي تهدف إلى حماية المدنيين في حاالت الصراع، وخاصة الوضع في األراضي 

نتيجة « قضية الحماية للشعب الفلسطيني»الفلسطينية المحتلة. وأشارت إلى ضرورة التركيز على 
فاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في النتهاكات القانون الدولي من قبل إسرائيل، خاصة ات

 وقت الحرب.
وتعطي المذكرة أمثلة عن العمليات العسكرية اإلسرائيلية في غزة والغارات العسكرية اإلسرائيلية 
المستمرة في المدن والبلدات والقرى ومخيمات الالجئين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. 

االنتهاكات التي تأتي على شكل عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وارتفاع عنف وتشير أيضا إلى 
المستوطنين اإلسرائيليين. كما تتحدث المذكرة عن زيادة هدم المنازل والتهجير القسري، والحصار 
الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة والقيود المفروضة على الحركة، واعتقال واحتجاز وسوء 

عذيب للمدنيين الفلسطينيين. وتقول المذكرة إن الشعب الفلسطيني تحت االحتالل المعاملة والت
اإلسرائيلي محروم من الحماية الفعالة من قبل المجتمع الدولي، وفي مقدمتها مجلس األمن، كما أنه 

 فشل في محاسبة إسرائيل.
األعضاء في التي تعطي الحق للدول من غير « صيغة آريا«ووصف الهدف من هذا االجتماع بـ

مجلس األمن باإلضافة إلى الخبراء بالحديث أمام المجلس، بأنه يتيح الفرصة ألعضاء المجلس 
لالستماع إلى عروض حول أوضاع السكان المدنيين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، 

الجهود لحماية  والنظر في ما يجب القيام به من قبل المجتمع الدولي لتصحيح الوضع ، بما في ذلك
المدنيين واحترام حقوق اإلنسان حتى يتم جلب االحتالل إلى نهايته، وتمكين الشعب الفلسطيني من 

ضرورية إلنقاذ حياة اإلنسان، »إنجاز الحق في تقرير المصير. وتصف المذكرة هذه الجهود بأنها 
القانون الدولي ومصداقية واستعادة سيادة … إلنقاذ فرص السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 

 «.المجلس نفسه
  7/5/2016القدس العربي، لندن، 
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 "إسرائيل"بالتحقيق في جرائم  الدوليةمطالبة للجنائية  .3
طالب ممثل دولة فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة، رياض منصور، : حمدان هاشم- وكاالت

التحقيق بملف جرائم إسرائيل، التي ارتكبتها المحكمة الجنائية الدولية، بـ "البدء بأسرع ما يمكن، في 
(، وكذلك في أنشطتها االستيطانية غير المشروعة 2014في عدوانها على قطاع غزة، )يوليو/ تموز 

 في األراضي المحتلة، ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل".
دة بنيويورك، فجر اليوم السبت، وكشف السفير الفلسطيني، في مؤتمر صحفي عقده بمقر األمم المتح

عن وجود مشاورات مع جميع أعضاء مجلس األمن الدولي، بشأن مشروعي قرارين مطروحين، 
 األول حول االستيطان والثاني يتعلق بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في اآلراض المحتلة.

 7/5/2016، 48عرب 
 

 لدولية إلى الضفة والقطاعالفلسطينيون يؤكدون أهمية وصول وفد المحكمة ا .4
قال الدكتور غازي حمد الناطق باسم اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية : بترا –غزة 

في الضفة الغربية وقطاع غزة بتقنية الفيديوكونفرس  أمسالدولية، أن اللجنة عقدت اجتماعها الدوري 
 برئاسة الدكتور صائب عريقات رئيس اللجنة.    

قش األعضاء عددًا من القضايا المطروحة، وعلى رأسها تواصل أعضاء اللجنة الوطنية والفريق ونا
الفني مع فريق المحكمة الدولية، وتقديم المزيد من البيانات واألدلة التي تساهم في تسريع الشروع في 

االستيطان أو  مرحلة التحقيق حول الجرائم اإلسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني سواء في ملف
 ملف العدوان على قطاع غزة.

تقرر مواصلة التعاون مع مكتب المدعية العامة للمحكمة الدولية في إطار »وقال حمد في بيان 
بما فيها الرد على جميع استفساراتها في هذا الصدد ورفدها بالمعلومات والحقائق  األوليةالدراسة 

ستيطان ومنظومته الشاملة، وذلك بهدف دعم الجهود على األرض بما يشمل االعتداءات والقتل واال
المبذولة في تزويد المحكمة بالملفات الموثقة حول الجرائم التي يرتكبها االحتالل في دولة فلسطين 

 «.المحتلة
كما قرر االجتماع ضرورة االستمرار في البحث والتواصل مع خبراء وجهات قانونية ذات »وأضاف 

توصل إلى أفضل صيغة لتحقيق الهدف الرئيس وهو ضمان مثول مجرمي صفة اعتبارية من أجل ال
 الحرب اإلسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

والمؤسسات الفلسطينية في  األفرادكما تدارست اللجنة وضع خطة من أجل تدريب عدد من 
 «.  مةمؤسسات قانونية دولية بهدف دعم خبراتها في القضايا المطروحة أمام المحك
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فلسطين المحتلة لالطالع عن كثب على الجرائم  إلىوأكد حمد أهمية وصول وفد المحكمة الدولية 
 المرتكبة.

 7/5/2016، الرأي، عّمان

 

 خريشة من السفر حسناالحتالل يمنع النائب  .5
الخميس الدكتور حسن خريشة النائب  أمسمنعت سلطات االحتالل يوم  :حطاب عدنان-طولكرم

عادتهيس المجلس التشريعي الفلسطيني من السفر الثاني لرئ من معبر الكرامة بعد احتجاز استمر  وا 
وكان النائب خريشة مسافرا في طريقه للمشاركة في أعمال مؤتمر فلسطيني سيعقد  نحو ساعتين.

 غدا السبت في مدينة مالمو السويدية.
 6/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 كثيرة وتدميرها هو حرب جديدة ا  أنفاقمعاريف: حماس شيدت  .6

"معاريف" العبرية أن كتائب القسام أكملت بناء عدد  زعمت صحيفة: الرأي ترجمة-القدس المحتلة 
كبير من األنفاق بعد الحرب األخيرة وتدمير جيش االحتالل عددا منها يعني بالنسبة لها حرب 

 جديدة.
ستقف صامتة وهي ترى األنفاق تدّمر  الصحيفة "هل يعتقد جيش االحتالل أن حماس وتساءلت

 واحدا تلو اآلخر؟؟".
وأشارت إلى أن حماس على استعداد بالتضحية بالهدوء في حال استمرار عمليات البحث عن 

 األنفاق من قبل جيش االحتالل.
ورأت الصحيفة أن األيام المقبلة ستكون حساسة في الجنوب، معتبرة أن حماس و"إسرائيل" وصلوا 

 طة األكثر خطورة منذ الحرب األخيرة.إلى النق
وأضافت: كال الجانبين ال يريدان المواجهة ولكن المعركة التي فتحت هذا األسبوع على األنفاق يمكن 

 أن تؤدي بهم بسهولة إلى حرب جديدة.
وأضافت حماس أنفقت ماليين الدوالرات وآالف من ساعات العمل في حفر األنفاق واستنفدت طاقات 

 ناصرها، كل ذلك لن يكون رخيصا لديها ولن تتركه يزول دون مواجهة.مئات من ع
 6/5/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 2016ل برينيسان/ إعملية في  115نفذت  الفلسطينيةالشاباك: المقاومة  .7
ضفة كشفت معطيات "أمنية إسرائيلية" النقاب عن تنفيذ المقاومة الفلسطينية في ال: القدس المحتلة

"هجوًما موثًقا"، ضد أهداف صهيونية، أسفرت عن جرح عشرات الجنود  115الغربية المحتلة 
 بريل الماضي.إوالمستوطنين خالل شهر نيسان/ 

وبينت المعطيات التي نشرها جهاز المخابرات الصهيوني )الشاباك(، أنه ألول مرة منذ ستة شهور لم 
 ات الفلسطينية.يسجل وقوع قتلى صهاينة؛ خالل موجة العملي

مستوطًنا وجنديًّا، أصيبوا في الهجمات الفلسطينية خالل إبريل  16وأشار التقرير إلى أن أكثر من 
 أبريل. 18أصيبوا في انفجار حافلة في القدس المحتلة، يوم  16الماضي، بينهم 

 أبريل، وأصيب ضابط 3وذكرت المعطيات أن مستوطنة صهيونية ُطعنت في "روش هعاين"، في 
 شرطة جراء قنبلة حارقة ألقيت عليه قرب القدس في اليوم ذاته.

وأوضحت المعطيات التي نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"؛ الجمعة، أن من بين الهجمات 
 شملت استخدام قنابل حارقة. 91الموثقة، 

اندالع انتفاضة )منذ  2015مستوطًنا وجنديًّا إسرائيلًيا، منذ شهر تشرين أول/ أكتوبر  33وقتل نحو 
فلسطينيًّا برصاص واعتداءات قوات االحتالل  214استشهد  المئات، فيماالقدس(، وأصيب 

 والمستوطنين.
 6/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قذيفة هاون منذ بدء التصعيد بغزة 16 يديعوت: حماس أطلقت .8

حتالل خالل اليومين قذيفة هاون على جيش اال 16أطلقت حركة حماس : ترجمة خاصة -غزة  
الماضيين اللذين شهدا تصعيدا عسكريا على حدود غزة، وذلك وفقا لما أفاد به موقع صحيفة 

 يديعوت أحرنوت، اليوم الجمعة.
وقال الموقع، إن هذا العدد يبلغ ضعف ما أطلقته جماعات جهادية في غزة منذ بداية العام الجاري، 

 بات أو أضرار في صفوف القوات التي تم استهدافها.مضيفا أن هذه الهجمات لم توقع أي إصا
 6/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل فلسطينيا  االحتالل يعتقل  .9

اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، شابًا فلسطينيًا من مدينة : الخليل )فلسطين(
 المحتلة(، بدعوى حيازته سكين ومحاولته تنفيذ عملية طعن ضد جنوده.الخليل )جنوب القدس 
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وذكر موقع "والال" العبري، أن الجنود اإلسرائيليين المتمركزين في محيط المسجد اإلبراهيمي بالخليل، 
أقدموا على اعتقال شاب فلسطيني بعد إيقافه وتفتيشه على أحد الحواجز، مّدعين حيازته ألداة حادة 

وأوضح الموقع، أن الحديث يدور حول شاب في السادسة والعشرين من عمره، مدعيًا  )سكين(.
اعترافه لدى اعتقاله بمخططه لتنفيذ عملية طعن، قبل نقله إلى أحد مراكز جهاز المخابرات الستكمال 

 التحقيقات معه، وفق الموقع العبري.
 6/5/2016قدس برس، 

 
 لـ "انتفاضة القدس" 218في اليوم الـ ية الفلسطين تماس في األراضي نقطة 19تقرير: شهيدة و .11

ذكر التقرير الميداني اليومي لحركة حماس، أن مواطنة خمسينية استشهدت مساء : القدس المحتلة
أمس الخميس في قطاع غزة، في حين اندلعت مواجهات بين قوات االحتالل اإلسرائيلي وشبان 

لـ "انتفاضة  218راضي المحتلة في اليوم الـ نقطة تماس شهدتها مختلف األ 19فلسطينيين في 
 القدس".

عاما( استشهدت إثر  56وأضاف التقرير الصادر عن الحركة، اليوم الجمعة، أن زينة عطية العمور )
قصف االحتالل اإلسرائيلي لمنطقة الفخاري جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة أخرى لشاب 

 ية.عشريني نتيجة تواصل الغارات اإلسرائيل
وأوضح أن المقاومة استهدفت آليات هندسية وقوات عسكرية إسرائيلية شرق رفح وموقع "ناحل عوز" 

 العسكري جنوب قطاع غزة، من خالل إطالق النار وقذائف "الهاون" عدة مرات.
ولفت إلى إصابة جندي إسرائيلي بالحجارة خالل المواجهات التي اندلعت في قرية بدو شمالي غرب 

حتلة )وفقا لمصادر محلية(، كما تم استهداف عدد من المستوطنات بالزجاجات الحارقة القدس الم
 في القدس والضفة الغربية.

نقاط تماس بالقدس وضواحيها )العيسوية، سلوان،  5وأحصى تقرير "حماس" اندالع مواجهات في 
، سلواد، المزرعة بدو، بيرنباال، عناتا(، وثالث في رام هللا )مستوطنة بسجوت، بيت عور الفوقا

الشرقية(، ونقطتي تماس في الخليل )بيت أمر، مخيم العروب(، ومثلها في بيت لحم )مستوطنة 
 بيتار عيليت، نحالين(، ونقطة تماس واحدة في نابلس )حوارة(، وطولكرم )نزلة زيد(.

راضي أما قطاع غزة فسجل ثالث نقاط تماس )ناحل عوز، شرقي رفح، الفخاري(، وواحدة داخل األ
 )بلدة طوبا الزنغرية(. 1948الفلسطينية المحتلة عام 

 6/5/2016قدس برس، 
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 المسؤول األمني بفتح "أبو عماد الوني" اعتقلمصادر لـ "قدس برس": األمن اللبناني  .11
قالت مصادر فلسطينية إن القوى األمنية اللبنانية أوقف مسؤول ما يسمى "األمن الوطني : بيروت

 ل لبنان؛ المدعو "أبو عماد الوني".الفلسطيني" في شما
ذكرت المصادر لـ "قدس برس" أن األمن اللبناني أوقف العميد أبو عماد الوني )قيادي في حركة و 

 فتح(، في مطار بيروت؛ بعدما كان في زيارة إلحدى الدول العربية.
ي "عالقات غامضة" وأوضحت أن الوني اعتقل منذ أسبوع "وال زال محتجًزا"، الفتة النظر إلى أن للون

وأشارت المصادر إلى أن القيادي في حركة "فتح" اعتقل خالل عودته من دولة  )لم تكشف عنها(.
اإلمارات العربية المتحدة، مرجحة تورطه في قضايا لها عالقة بمسؤول فلسطيني مقيم هناك، 

 وُيخشى من قيامه بدور أمني.
 6/5/2016قدس برس، 

 

 في خان يونس للمقاومة وقعينقطاع غزة: االحتالل يقصف م .12
شن طيران االحتالل اإلسرائيلي الحربي، فجر اليوم السبت، غارتين على : حمدان هاشم- وكاالت

وأفاد مصدر أمني  موقعين في خان يونس في جنوب قطاع غزة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
عز الدين القسام، الجناح  وشهود عيان أن الطيران الحربي استهدف موقعين أحدهما تابع لكتائب

 العسكري لحركة حماس.
وقال المصدر األمني إن "طائرات االحتالل أغارت بعدة صواريخ على منطقتين خاليتين قرب 
مصنعين للطوب في منطقتي الزنة والفخاري بخان يونس ما أسفر عن وقوع أضرار في المصنعين، 

 ولم تقع إصابات".
دى الغارتين استهدفت بصاروخين موقعا لكتائب القسام في بلدة من ناحيتهم أكد شهود عيان أن إح

 عبسان شرق خان يونس مما أحدث أضرارا في الموقع.
 7/5/2016، 48عرب 

 
 لندوة عن التاريخ اليهودي "إسرائيل"باألمم المتحدة في  العامليننتنياهو يدعو كل  .13

بــاألمم المتحــدة فــي إســرائيل إلــى دعــا رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي كــل العــاملين : حســن أحمــد-القــدس 
حضور ندوة عن التاريخ اليهودي بعد قرار منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( عدم 

 االعتراف بأي صلة يهودية بالحرم القدسي.
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وفي قرار الشـهر الماضـي أدانـت منظمـة اليونسـكو إسـرائيل لقيودهـا األمنيـة واإلجـراءات األخـرى التـي 
خــذها فــي الحــرم القدســي الــذي يطلــق عليــه اليهــود جبــل الهيكــل. وال تســتخدم اليونســكو ســوى االســم تت

 العربي في اإلشارة إلى الموقع.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان "شعرت بالصدمة لسماع أن اليونسـكو اتخـذت قـرارا ينفـي 

 أي صلة يهودية بجبل الهيكل موقعنا األقدس."
نياهو "من الصعب تصديق أن شخصا يمكن أن ينفي هذه الصلة التي تمتد آلالف السنين وأضاف نت

 ناهيك عن منظمة تتولى مهمة الحفاظ على التاريخ."
وللتصدي لما وصفه أحد أعضاء فريق عمل نتنياهو "بالجهـل بالتـاريخ" قـال رئـيس الـوزراء وهـو مولـع 

 ليهودي لكل أفراد األمم المتحدة في إسرائيل.بالتاريخ إنه سيستضيف محاضرة خاصة عن التاريخ ا
ولم يتضح على الفور متى ستعقد النـدوة لكـن عـاملين أشـاروا إلـى أنهـا قـد تكـون األسـبوع المقبـل. ولـم 
يتضح أيضا عـدد العـاملين فـي األمـم المتحـدة والدبلوماسـيين المزمـع حضـورهم. ولـم تصـدر اليونسـكو 

 تعليقا على الفور.
 6/5/2016، باءوكالة رويترز لألن

 
 البحث عن أنفاق غزة مواصلة"الكابينت" يقرر  .14

، 2016-5-6قرر المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر "الكابينت"، بعد ظهر الجمعة : القدس المحتلة
 مواصلة البحث عن أنفاق قطاع غزة، وذلك في أعقاب جلسة استمرت ألكثر من أربع ساعات.

تلقــى أعضــاء الكابينــت برئاســة رئــيس وزراء االحــتالل اإلســرائيلي  ووفقــًا لمــا رشــح مــن االجتمــاع، فقــد
بنيامين نتنياهو شرًحا مفصاًل لما يدور على حدود القطاع، وذلك عبر ممثلي الجـيش والشـاباك، فيمـا 

 تقرر مواصلة العمل على البحث عن األنفاق.
علــى حــدود غـــزة،  فــي حــين، جــاء مـــن مكتــب نتنيــاهو أن االجتمـــاع شــمل اســتطالًعا للوضــع الـــراهن

ومواصــلة العمــل علــى مكافحــة األنفــاق لمنــع حمــاس مــن اســتخدامها ســاعة الصــفر، إضــافة لمواصــلة 
 سياسة الرد على أي هجوم من القطاع.

وتشهد الحدود الشرقية لقطـاع غـزة لليـوم الرابـع علـى التـوالي تصـعيًدا غيـر مسـبوق منـذ انتهـاء الحـرب 
 بادل لمواقع المقاومة ومناطق توغل آليات االحتالل.، جرى خالله قصف مت2014على غزة صيف 

 6/5/2016، فلسطين أون الين
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 نيت"ي"بناء ميناء لغزة" ألول مرة على طاولة "الكاب"معاريف":  .15
كشـــف المراســـل العســـكري اإلســـرائيلي ألـــون بـــن دافيـــد، يـــوم الجمعـــة، عـــن أن  :خاصـــة ترجمـــة-غـــزة 

ع قريبـــا لمناقشـــة بنـــاء مينـــاء فـــي قطـــاع غـــزة، وهـــو مـــا نيـــت" ســـيجتميالمجلـــس الـــوزاري المصـــغر "الكاب
 سيحدث ألول مرة إن تم بالفعل.

وحسب بن دافيد الذي كتب تقريـرا علـى موقـع صـحيفة معـاريف ظهـر يـوم الجمعـة، فـإن قيـادة الجـيش 
اإلســرائيلي وبعــض الــوزراء مــنهم يســرائيل كــاتس ويــؤاف جاالنــت يــدعمون بنــاء مينــاء فــي غــزة، فيمــا 

 الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه موشيه يعلون مثل هذه الخطوة. يعارض رئيس
ـــه التخفيـــف عـــن غـــزة وتعزيـــز موقـــف إســـرائيل السياســـي تجـــاه  ـــاء المينـــاء هدف ـــر، فـــإن بن ـــا للتقري ووفق
الفلسطينيين، مع فرض رقابة على منع دخول أي مواد قد تستخدم لحفر األنفاق أو تصنيع الصواريخ 

 وغيرها.
يـد أن "سياسـة ضـبط الـنفس ومـنح الفلسـطينيين بعـض األمـل" أثبتـت نجاعتهـا بعـد أشــهر ويـرى بـن داف

مــن موجــة العمليــات التــي شــهدتها الضــفة الغربيــة، مبينــا أن بنــاء مينــاء فــي غــزة ســيمنح قيــادة حمــاس 
 السياسية سببا للوقوف بقوة أمام "دعاة الحرب من الجناح العسكري"، حسب تعبير معد التقرير.

 6/5/2016فة القدس، القدس، موقع صحي
 
 "فاشلة ا  بحر "كانت  2014في صيف ساعر: الحرب على غزة  .16

دعون ســاعر، العـدوان علــى غــزة فـي صــيف العــام جــوصـف الــوزير اإلســرائيلي السـابق : بـالل ضــاهر
بأنه 'حرب فاشلة'، وذلك في تعقيب على تقرير مراقب الدولة، القاضي المتقاعـد يوسـف شـبيرا،  2014

تقـادات ألداء رئــيس الحكومـة بنيـامين نتنيــاهو، ووزيـر األمـن موشــيه يعلـون، ورئـيس أركــان وتضـمن ان
 ، وقال إن نتنياهو ويعلون أخفيا معلومات عن الحكومة.زالجيش بيني غانت

وفيما رد نتنياهو ويعلون على التقرير بوصفه بأنه 'غير جدي' وأن المراقـب يمـارس 'مالحقـة سياسـية' 
لـــذي كـــان عضـــوا فـــي المجلـــس الـــوزاري المصـــغر للشـــؤون السياســـية واألمنيـــة ضـــدهما، قـــال ســـاعر، ا

 كانت فاشلة بالنسبة إلسرائيل'. 2014)كابينيت( أثناء العدوان، إن 'حرب الخمسين يوما في صيف 
وأضاف ساعر في تغريدة في حسابه علـى 'تـويتر'، أنـه 'قلـت هـذه األمـور أثنـاء حصـولها كعضـو فـي 

 يح العيوب ليس بمهاجمة االنتقاد'.الحكومة، والطريق لتصح
 6/5/2016، 48عرب 
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 ألنها معنية بحكم حماسالحرب  اتخاذ قرارليبرمان: حكومة نتنياهو ترفض  .17
رئــيس حــزب 'يســرائيل بيتينــو' أفيغــدور ليبرمــان، ، عــن بــالل ظــاهر، أن 6/5/2016، 48عــرب ذكــرت 
ة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا. ونقلت نتنياهو مساء أمس بسبب تقرير المراقب الدولبنيامين هاجم 

وسائل إعالم عنه قوله إن 'نتنياهو يتهرب من المسؤولية مرة أخرى ويتخلى عن األفـراد'. وأضـاف أن 
'القيادة الحالية غير قادرة على اتخاذ قرارات'. وكان ليبرمان قد طالب في حينه بتصعيد العدوان علـى 

عاد  ة احتالله والقضاء على حركة حماس.وشن اجتياح بري واسع لقطاع غزة وا 
توتر األوضاع  برمان استغليل، أن نظير مجلي عن، 7/5/2016الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

وتضللهم. فهي لم تقرر  التي تستخف بعقول المواطنين»ليهاجم حكومة نتنياهو  في قطاع غزة
 «.ية بحكم حماسالخروج إلى الحرب وال تعطي الجيش أوامر واضحة للحرب؛ ألنها معن

إن نتنياهو يرفض اتخاذ القرار الوحيد الـذي يخـدم مصـالح إسـرائيل وهـو قـرار اجتيـاح »قال ليبرمان: و 
سقاط حكم حماس  «.غزة وا 

 
 عالقة رئيس الشاباك يورام كوهين بالسلطة الفلسطينية تفكيك ألغام: هآرتس .18

جهاز األمن اإلسرائيلّي العـاّم )الشـاباك( ستنتهي األسبوع المقبل والية الّرجل األّول في : الطيب غنايم
ســنة مــن الخدمــة فــي صــفوفه، آخــر خمــس ســنوات تــرّأس خاللهــا جهــاز األمــن  34يــورام كــوهين، بعــد 

العاّم. وهو من اّتسم بشخصّية ال تحّبذ الّظهـور اإلعالمـّي، وتقلّـل مـن الّتصـريحات علـى المـأل، بينمـا 
تلّخصـــة بالمشـــي بـــين األلغـــام: القضـــاء علـــى مـــا يســـّمى تبّنـــى ســـياية ســـلفيه فـــي رئاســـة الشـــاباك، الم

'اإلرهــاب' الفلســطينّي، بكــّل الّطــرق والوســائل، فــي الوقــت ذاتــه الــذي حــرص فيــه علــى المحافظــة علــى 
عالقــة جّيــدة مــع الّســلطة الفلســطينّية، منًعــا النهيــار التّنســيق األمنــّي معهــا، ومــن بــاب تلّقــي معلومــات 

سـاس بـالعثور علـى مـا تسـّميه إسـرائيل 'خاليـا إرهابّيـة نائمـة' فـي الّضـّفة و'خدمات' منها، تتلّخص باأل
 الغربّية المحتّلة.

ويصـــف المحلّـــل العســـكرّي فـــي صـــحيفة 'هـــارتس'، الّصـــادرة صـــباح اليـــوم الجمعـــة، الفتـــرة التـــي تـــرّأس 
 اباك.خاللها كوهين جهاز الشاباك، على أّنها قليلة 'الّدراما' مقارنة مع سابقيه من رؤساء الش

ويضيف هرئيل أّن الّسنوات األخيرة في الّضّفة الغربّية، التي تزامنت مع ترّأس كوهين جهاز الّشاباك، 
ـــات األمنـــّي العـــاّم، مقارنـــة مـــع ســـنوات ســـابقة،  ـــة كـــان مـــن شـــأنها تهديـــد الثّب لـــم تشـــهد فوضـــى حقيقّي

 خصوًصا سنوات االنتفاضتين األولى والثّانية.
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كــرئيس لجهــاز الشــاباك مــع المفاوضــات التــي جــرت حينهــا بــين حركــة  وتزامنــت بدايــة خدمــة كــوهين
لعاد شاليط، وكـان كـوهين قـد مـنح مصـادقته علـى إتمـام جحماس والحكومة اإلسرائيلّية إلطالق سراح 

 الّصفقة.
وخالل الّسنة األخيرة لوالية يـورام كـوهين جهـاز الّشـاباك، اسـتطاعت مـا تسـّمى 'الوحـدة اليهودّيـة' التـي 

ــة، بالّتوّصــل إلــى الجنــاة تعنــى  ــة المحتّل بتقّصــي اإلرهــاب اليهــودّي، المتواجــد باألســاس بالّضــّفة الغربّي
 المجرمين الذين ارتكبوا جريمة قتل عائلة دوابشة في قرية دوما.

وكــان الــّرئيس الّســابق لكــوهين، يوفــال ديســكين قــد اعتــرض علــى تقــديم 'تنــازالت كانــت قــد طلبــت مــن 
صــفقة شــاليط'. وبعــد شــهرين مــن تــوّلي كــوهين منصــب رئاســة الّشــاباك، عــام إســرائيل فــي مفاوضــات 

، جـــاءت االحتجـــاج المـــدنّي فـــي إســـرائيل، فـــي الوقـــت الـــذي بحـــث فيـــه نتنيـــاهو عـــن حبـــل نجـــاة 2011
يخرجه من األزمة االجتماعّية الّسياسّية، ما حّثه وفق هرئيـل للقبـول بصـفقة شـاليط، بينمـا قـام كـوهين 

 1027، دافيــد ميــدان، ببلــورة الّصــياغة التــي تّمــت الّصــفقة بنــاًء عليهــا، حــّرر فيهــا ومنّسـق المفاوضــات
 أسيًرا فلسطينيًّا.

وتبّنى كوهين الّنهج الذي صاغه سلفيه، ديختر وديسكين، في سياسة االعتقاالت الليلّية، التي تّم جزء 
ــات أوســلو، التــي تلتهــا تحقيقــات التّابعــة لســيادة الّســلطة الفلســطينّية وفقًــا التّفاق Aمنهــا فــي منــاطق  ّي

ومحاكمات. وأشار هرئيل إلى أّن الّسياسة التي أطلق عليها الّشاباك لقب 'كاسحة الّنجيـل'، فـي إشـارة 
 لسياسة القمع واالعتقاالت والمحكمات القاسية، قد 'أثبتت نجاعتها'.
، حينمـا 2014ه الخارقـة' فـي عـام إاّل أّن الشاباك، وفق الّصحافة اإلسرائيلّية، قد تلّقى ضربة فـي 'قدرتـ

اختطـف وقتــل ثالثــة مســتوطنين إســرائيلّيين فــي الّضـّفة الغربّيــة، إذ أّنــه اســتغرق الشــاباك ثالثــة أســابيع 
علــى جثــث المســتوطنين الّثالثــة، وأكثــر مــن شــهرين لحــين عثــر علــى الفلســطينّيين الــذي  عثــورهلحــين 

اءت هذه الحادثة قبيل اندالع الحـرب العـدوان اإلسـرائيلّي اّدعوا أّنه نّفذوا عملّية االختطاف والقتل. وج
علــــى غــــّزة، الــــذي أّدى إلــــى تبــــادل تهــــم متبــــادل بــــين جهــــاز األمــــن العــــاّم وبــــين شــــعبة االســــتخبارات 

 العسكرّية.
وأوضح هرئيل أّن الشاباك كان قد أدرك الجهوزّيـة العسـكرّية لحمـاس، بينمـا ظلّـت شـعبة االسـتخبارات 

ـــة مـــن قبـــل  العســـكرّية تـــّدعي أّن حمـــاس انجـــّر للمواجهـــة العســـكرّية نتيجـــة حســـابات وتقـــديرات خاطئ
 الّطرفين.

وذكــر هرئيــل إلــى أّن قمــع الهّبــة الّشــعبّية الفلســطينّية وخفــض عــدد العملّيــات جــاء بفضــل وحــدة مراقبــة 
هين. شــبكات الّتواصــل االجتمــاعّي التــي أنشــأها الشــاباك وشــعبة االســتخبارات العســكرّية، فــي عهــد كــو 
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 %10إضافة إلى تعاون 'ناجح ومثمر' مع الّسلطة' في تقدير يشير إلى أّن الّسلطة الفلسـطينّية تحـبط 
 .%40من العملّيات الفلسطينّية، مع بداية الهّبة، ليزداد تعاونها فيصل اآلن إلى نحو 

، 2014ام وأشارت هرئيـل إلـى أّن كـوهين حـافظ علـى 'عالقـات طّيبـة' مـع الجانـب الفلسـطينّي. ففـي عـ
بعد أن اكتشف الشاباك خلّية موّسعة لحماس في الّضـّفة الغربّيـة، كانـت تخطّـط لتنفيـذ عملّيـات داخـل 
ـــّرئيس  إســـرائيل، والنقـــالب ضـــّد الّســـلطة، وفـــق اّدعـــاءات الّشـــاباك، قـــام يـــورام كـــوهين بنفســـه بزيـــارة ال

اشــتمل اللقـــاء علـــى تقـــديم الفلســطينّي فـــي رام هللا إلطالعـــه علــى نتـــائج القـــبض علــى خلّيـــة حمـــاس. و 
تســجيالت إلحــدى موقــوفي الخلّيــة، 'شــتم فيهــا الــّرئيس'، كــان مــن شــأنها، وفــق هرئيــل أن تقنــع محمــود 

 على غّزة. األخيرعّباس باّتخاذ موقف أكثر حزًما وصرامة ضّد حماس، أثناء العدوان اإلسرائيلّي 
 6/5/2016، 48عرب 

 
 في العام الماضي 127منهم  23,447عدد الجنود القتلى  معطيات إسرائيلية: .19

، النقاب عن ارتفاع عدد جنودها القتلى منذ عام ةاإلسرائيلي دفاعكشفت وزارة ال: والء عيد -الناصرة  
 جندي. 23,447ليبلغ  1860

جنــديا إســرائيليا لقــوا حــتفهم منــذ  127وبحســب معطيــات تقريــر صــادر عــن الــوزارة، يــوم الجمعــة، فــإن 
 وحتى الشهر ذاته من العام الجاري. نيسان/ أبريل الماضي
، دون ذكــر أي تفاصــيل عــن 2015جنــديا إســرائيليا ُقتلــوا منــذ نيســان/ ابريــل  68وجــاء فــي التقريــر، أن 

جنــديا متــأثرين بإصــاباتهم خــالل العمــل العســكري، ليرتفــع عــدد  59ســبب مقــتلهم، باإلضــافة إلــى وفــاة 
 جنديا. 127قتلى الجيش اإلسرائيلي خالل العام الماضي إلى 

وتظهــر المعطيــات، أن عــدد أبنــاء العــائالت الــذين فقــدوا قتلــى لهــم فــي صــفوف الجــيش، وصــل عــام 
 .16,307إلى  2016

ويحيي جيش االحتالل في الحادي عشر من أيار/ مايو سنويًا، ذكرى مقتل جنوده فـي المعـارك التـي 
ذكرى، زيــارة المقـابر العســكرية خاضـها ضـد الفلســطينيين والـدول العربيـة؛ حيــث يتضـمن إحيــاء هـذه الـ

 اإلسرائيلية.
مقبرة عسكرية إسرائيلية، إلى جانـب عشـرات المواقـع التـي  52وتوجد في األراضي الفلسطينية المحتلة 

 دفن فيها جنود لجيش االحتالل، وفق ما أعلنت عنه وزارتهم في وقت سابق.
 6/5/2016قدس برس، 
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 فلسطينيا منذ اندالع "انتفاضة القدس" 5677اعتقل  االحتاللهيئة شؤون األسرى:  .21
قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون األسرى والمحررين،  :غزة

( 5677وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، أن االحتالل اإلسرائيلي اعتقل )
وحتى نهاية  2015ول من تشرين أول/أكتوبر فلسطينيا، منذ اندالع "انتفاضة القدس" في األ

 المنصرم. أبريلنيسان/
فروانة: أن تلك االعتقاالت طالت كافة محافظات الوطن، وشملت جميع الفئات، العمرية  وأوضح

( 3508والجنسية، وأن غالبية االعتقاالت سجلت في المحافظات الشمالية "الضفة الغربية" بواقع )
( حالة، 169)48( حالة اعتقال، والمناطق المحتلة عام 1872ظة القدس)حالة اعتقال، ويليها محاف

 ( حالة.128والمحافظات الجنوبية "قطاع غزة" )
 6/5/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 جروني على بطني وداسوا على رأسي بأحذيتهم الجنودأسير من الخليل:  .21

رين، اليوم الجمعة، عن شهادات عدد كشف تقرير صادر عن هيئة شؤون األسرى والمحر  :رام هللا
من األسرى الذين تعرضوا للضرب والتنكيل خالل اعتقالهم واقتيادهم لمركز توقيف "عصيون" جنوب 

 بيت لحم، بشكل سافر ينتهك كافة القوانين الدولية وحقوق اإلنسان.
يون"، شهادة ونقل محامي الهيئة حسين الشيخ، خالل زيارته لعدد من األسرى في مركز توقيف "عص

عاما( من الخليل، الذي اعتقل من منزله الساعة الثانية  23قاسية عن األسير محمد محمود نيروخ )
والنصف فجرا، في الثالث من الشهر الجاري، حيث تعرض للضرب المبرح على كافة أنحاء جسده 

 من قبل جنود االحتالل.
جسدي طوال الوقت، وجروني على بطني  وقال األسير نيروخ، في شهادته، "قام الجنود بضربي على

دقائق وأنا أصرخ من األلم، بعدها وضعوني على أرضية الجيب  10على أرض خشنة ألكثر من 
 العسكري وداسوا على رأسي بالبصاطير".

وأكد المحامي الشيخ أن عشرات إفادات األسرى أسبوعيًا، تؤكد تعرضهم للضرب والتنكيل على أيدي 
 حققين خالل االعتقال والتحقيق ونقلهم إلى المعتقالت ومراكز التوقيف.جنود االحتالل والم

 6/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 االحتالل يبعد زوجة أسير مقدسي عن القدس .22
أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الجمعة، المواطنة رانية العباسي، زوجة األسير : القدس
 ي عالء الدين العباسي، عن مدينة القدس، بحجة "اإلقامة غير القانونية".المقدس

وكانت قوات االحتالل اعتقلت المواطنة العباسي، التي تحمل الهوية الفلسطينية، الليلة الماضية، قبل 
بعادها عن  إلىأن يتم نقلها بواسطة دورية عسكرية  حاجز "الزيتونة" قرب حي الطور/جبل الزيتون وا 

، ومحكوم بالسجن الفعلي 2002يذكر أن األسير عالء الدين العباسي معتقل منذ عام  ة القدس.مدين
 عاما. 66لمدة 

 6/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 االحتالل يعتقل رئيس هيئة المرابطين في القدس .23

رابطين في القدس"، يوسف اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي رئيس هيئة "الم :القدس المحتلة
 القدس المحتلة.مخيمر، مساء اليوم الجمعة، من مخيم شعفاط شمال شرق 

وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اعتدت على نجل المواطن مخيمر بالضرب خالل عملية 
 االعتقال، وقامت بالحجز على سيارته الشخصية.

 6/5/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 أطفال مقدسيين 3لقاء الحجارة.. االحتالل يقضي بحبس وتغريم إبتهمة  .24

قضت محكمة االحتالل، اليوم الجمعة، بالحبس المنزلي لمدة ستة أيام على األطفال : القدس المحتلة
، شيكلالمقدسيين: مالك عسيلة، ومحمد دعنا، ومحمد موسى، ودفع غرامة مالية بقيمة ألف 

 بقيمة خمسة آالف شيكل.باإلضافة إلى كفالة طرف ثالث 
وكانت محكمة االحتالل اتخذت هذا القرار كشرط لإلفراج عن األطفال، علما أنها اعتقلتهم بحجة 

 إلقاء الحجارة.
 6/5/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
صابة في غزة جراء قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي للمسيرات .25  عشرات اإلصابات في الضفة وا 

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، بعد ظهر اليوم الجمعة؛ جراء قمع قوات : أحمد صقر–غزة 
االحتالل اإلسرائيلي، للمسيرات المناهضة لالستيطان في قرية "كفر قدوم" قضاء مدينة قلقيلية 

 بالضفة الغربية المحتلة.
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مواطنا  28نحو "، إصابة 21وأكدت الناطقة باسم الهالل األحمر الفلسطيني، عراب الفقهاء لـ"عربي
باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل  24فلسطينيا؛ أربعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و

للدموع، منوهة إلى أن من بين المصابين المصور مثنى الديك الذي أصيب بعيار معدني في الرجل، 
 والصحفي أحمد شاور الذي أصيب بعيارين معدنيين في اليد والرجل.

أن طواقم اإلسعاف التابعة للهالل األحمر؛ قامت بنقل بعض المصابين إلى مستشفى وأوضحت 
 رفيديا لتلقي العالج، فيما قامت بعالج بعض المصابين ميدانيا.

من جانبه، ذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، في بيان صحافي نشره الجمعة، 
اقتحام قرية كفر قدوم، تحت غطاء كثيف من إطالق األعيرة أن عشرات من جنود االحتالل؛ "قاموا ب

المطاطية واإلسفنجية وقنابل الغاز والصوت"، مؤكدا أن قوات االحتالل "قمعت المسيرة األسبوعية 
 عاما". 13المناهضة لالستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 

اص الحي في قدمه خالل المواجهات التي وقعت وفي سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني، بالرص
مساء اليوم، مع قوات االحتالل اإلسرائيلي شرقي مدينة غزة، وذلك عقب إطالق جنود االحتالل 
المتواجدين على طول الشريط الحدودي النار تجاه مجموعة من الشبان كانوا بالقرب من السياج 

 الحدودي.
والغليان، وذلك عقب إعالن االحتالل اإلسرائيلي، كشفه ويشهد الشريط الحدودي حالة من التوتر 

لنفق "هجومي" للمقاومة الفلسطينية، وتجدد القصف ما بين االحتالل والمقاومة على فترات متقاربة 
 خالل األيام األربعة الماضية.

 6/5/2016، "21موقع "عربي 
 
 مقدسيون يستعيدون منزلهم من عصابات المستوطنين .26

في واحدة من الحاالت النادرة، تحت سطوة االحتالل اإلسرائيلي، نجحت عائلة  :القدس المحتلة
فلسطينية من حي سلوان المحاذي للمسجد األقصى المبارك، في القدس المحتلة، في استعادة بيتها، 
الذي استولت عليه عصابات المستوطنين اإلرهابية، قبل أقل من عامين، بعد تزوير صفقات بيع 

از محاكم االحتالل يبدي عادة تواطؤا مع عصابات المستوطنين، ويماطل في النظر شراء، إذ أن جه
تحرير عقارات من عصابات المستوطنين،  إلىفي عشرات القضايا التي يسعى بها الفلسطينيون 

 الذين يستولون عليها بطرق الغش والخداع، وبمعرفة سلطات االحتالل.
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منزلها الكائن في واد حلوة في حي سلوان، الذي كانت  واستعادت عائلة الخياط في نهاية األسبوع
، بطرق 2014قد استولت عليه شهر أيلول )سبتمبر( من العام  اإلرهابيةعصابة "إلعاد" االستيطانية 

 الغش والخداع، وبمساعدة سلطات االحتالل وجيشه.
 7/5/2016، الغد، عّمان

 
 م الشاطئ غرب غزةوفاة ثالثة أطفال أشقاء في حريق التهم منزلهم بمخي .27

أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية الليلة وفاة ثالثة أطفال أشقاء  :غزة ـ الحياة الجديدة ـ أكرم اللوح
صابة والدتهم واثنين من أشقاؤهم في حريق كبير اندلع في منزل يعود لعائلة  هندي في مخيم  أبووا 

 الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة.
لمدني أنه تم انتشال ثالثة جثث متفحمة ألطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وقالت مصادر في الدفاع ا

واربع سنوات وهم "يسرى ورهف وناصر محمد أبو هندي " مشيرة إلى أن األم وطفليها المصابين 
 نقلوا إلى مستشفى الشفاء لتلقي العالج ووصفت حالتهم بالخطيرة جدا.

الحريق ناجم عن سقوط شمعة على أثاث المنزل مما  وأوضح شهود عيان لـ"الحياة الجديدة"، عن أن
صابة باقي أفراد العائلة بجراح  إلىأدى  اندالع النيران في محتوياته واحتراق األطفال الثالثة وا 

 خطيرة.
 ويلجأ سكان قطاع غزة لإلنارة بواسطة الشموع بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

 6/5/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 حفيد الشهيد عز الدين القسام يدعو للتحرك إلنقاذ ضريحه من عملية التجريف اإلسرائيلية .28

، فلسطينيي 48دعت لجنة القائمين على أوقاف حيفا داخل أراضي «: القدس العربي»-الناصرة 
تجريف الداخل التحرك بكل المسارات إلنقاذ مقبرة المجاهد الشهيد عز الدين القسام من النبش وال

 تمهيدا لبناء شقق سكنية على ترابها.
وزار العشرات من المسؤولين والناشطين العرب من حيفا وخارجها مقبرة القسام المستهدفة في قرية بلد 

 الشيخ المجاورة للمدينة ودعوا للتواجد اليومي هناك لحمايتها من االنتهاك والتدنيس.
يل البّت في طلب شركة إسرائيلّية إزالة عدد من القبور يذكر أن محكمة إسرائيلية قّررت قبل أيام تأج

مديرية أراضي »في جزء من مقبرة القّسام اإلسالمّية التّاريخّية بدعوى أنها اقتنتها مما يعرف بـ 
 التي تستولي على أمالك الالجئين الغائبين.  "إسرائيل
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غربية المحتلة استهداف المقبرة، واستنكرت أسرة الشهيد عز الدين القسام في مدينة جنين، بالضفة ال
وأصدر حفيد «. وحذرت من التهاون في التصدي لهذا المخطط الخبيث بكل مرتكزاته وتفاصيله

مرة أخرى يتنادى أبناء شعبنا “القسام، أحمد محمد عز الدين القسام، بيانا باسم العائلة، ذكر فيه أنه 
رائيلي المستمرة إلزالة المقبرة التي تضم الفلسطيني داخل الوطن للتصدي لمساعي االحتالل اإلس

ضريح الشهيد القائد عز الدين القسام وثلة من رفاقه الميامين في قرية بلد الشيخ المهجرة، قضاء 
يشرِّع « قانونيا»وأشار إلى أنه تكمن خطورة اإلجراءات االحتاللية األخيرة في إلباسها ثوبا ». حيفا 

 ام قضائية مبرمة.تنفيذ هذا االعتداء الموتور بأحك
وأكد أن أسرة الشهيد القائد عز الدين القسام داخل الوطن وخارجه إذ تدين بشدة استهداف المقبرة وما 
تحمله من رمزية وطنية كبيرة، فإنها تحذر من التهاون بالدفاع عن هذا المعلم اإلنساني التاريخي. 

ينية والعربية كافة إلى فضح اعتداءات ودعت العائلة المؤسسات والهيئات الشعبية والرسمية الفلسط
االحتالل وممارساته التهويدية، والعمل على اتخاذ خطوات جادة للجمها. وحيت األسرة من سيحمون 

 بأجسادهم محيط المقبرة الرمز.
نوجه عميق التحية للقوى والشخصيات اإلسالمية والمسيحية والوطنية الفلسطينية »وتابعت القول 

مم وال تزال، وللمحامين األجالء الذين أخذوا على عاتقهم مقارعة الهجمة بسيف التي استنهضت اله
 “.الحق. عاشت فلسطين حرة عربية، والمجد للشهداء والشعب العظيم

وجاء بحث قضّية مقبرة القّسام، المدفون بها الّشيخ عّز الّدين القّسام ومئات المسلمين من أهالي 
تثمر يهودّي أمًرا ضّد لجنة وقف االستقالل في حيفا التي تشرف البلدة والمنطقة، إثر استصدار مس

، بإخالء ونبش القبور بغية إقامة »مديرية أراضي إسرائيل « على أوقاف المقبرة، وضّد ما يسمى بـ
مشروع استثمارّي على أرض المقبرة، علًما بأّن الحكم الّسابق بأمر اإلخالء استصدر غيابًيا دون علم 

 لجنة الوقف.
يتفق عدد من المؤرخين الفلسطينيين على أن الشهيد عز الدين القسام واحد من أبرز الرموز و 

الوطنية في فلسطين، مؤكدين أن حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( منحته حقه في الذاكرة 
نما على الصعيدين العربي واإلسالمي.   الجماعية ليس فقط بين الفلسطينيين، وا 

حاضرا في الذاكرة الوطنية، لكن  القسام كانأن الشهيد  "القدس العربي»ـ ورأى هؤالء في حديث ل
 حماس عززت حضوره بعدما استلهمت نهجه وأسمت كتائبها وصواريخها المسلحة باسمه.
 7/5/2016، القدس العربي، لندن
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 فعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا الرابع عشر في مدينة مالمو السويديةانطالق  .29
وجدان الربيعي: تنطلق اليوم السبت السابع من مايو/ أيار، فعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا –لندن 

، «فلسطينيو الشتات ركيزة وطنية وعودة حتمية»الرابع عشر في مدينة مالمو السويدية، تحت شعار 
والجاليات  وسط توقعات بمشاركة حاشدة من الجاليات الفلسطينية المتواجدة في الدول األوروبية،

 العربية واإلسالمية.
 إن«: القدس العربي»وقال زياد العالول مسؤول العالقات الخارجية في المؤتمر لـ 

المؤتمر سيكون بمثابة عرس فلسطيني وطني بامتياز، تجتمع عبره الجاليات الفلسطينية من الدول 
أن المؤتمر »نية. وأوضح ومؤازرة من الجاليات المتضامنة مع القضية الفلسطي كافة،األوروبية 

سيوصل رسالة أن الفلسطينيين المقيمين في أوروبا متمسكون بحق العودة لألرض الفلسطينية، وأن 
 «.حق العودة هو خط أحمر ال يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف من الظروف

ندن عام تجدر اإلشارة إلى أن مؤتمر فلسطينيي أوروبا نظم للمرة األولى في العاصمة البريطانية ل
، بتنظيم من مؤتمر فلسطينيي أوروبا، ومركز العودة الفلسطيني، واستمر في االنعقاد سنويا في 2003

 مدن مختلفة من بلدان القارة األوروبية.
وأشار العالول إلى فعاليات المؤتمر حيث ستعقد خالله عدد من الورش والمحاضرات، إضافة إلى 

من التراث الفلسطيني التي تؤكد على التمسك بحق العودة والثوابت  الفقرات الفنية والثقافية المستوحاة
 وحب الوطن

ولفت إلى أن من بين الضيوف الفلسطينيين المشاركين في المؤتمر، الشيخ عكرمة صبري، رئيس 
الهيئة اإلسالمية العليا، ومانويل مسلم، عضو الهيئة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس، والنائب 

لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، والمؤرخ سلمان أبو ستة، ورامي عبده، الثاني 
 رئيس المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، واإلعالميان تامر المسحال، وفيحاء شلش.
 7/5/2016، القدس العربي، لندن

 
 : لم نتسلم مذكرة احتجاج إسرائيلية على تصريحات الطراونةاألردنية الحكومة .31

احتجت الحكومة اإلسرائيلية على تصريحات رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الذي أكد  :عمان
فيها رفض مجلس النواب القاطع والحازم لمشاركة أي وفد إسرائيلي في فعاليات قمة المنتدى العالمي 

أعمالها  ، والتي عقدت تحت قبة مجلس األمة األربعاء الماضي واختتمت2016للنساء في البرلمانات 
 أمس.
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ولكن، مصادر حكومية، قالت ردا على سؤال لـ"الغد" حول هذا األمر، بأن الحكومة لم تتسلم مذكرات 
 إسرائيلية بهذا الخصوص حتى اآلن.

وبحسب اإلذاعة اإلسرائيلية، فإن مصادر سياسية إسرائيلية كبيرة، كشفت أن إسرائيل قدمت لألردن 
لطراونة الذي عارض بشدة حضور وفد إسرائيلي في قمة المنتدى احتجاجا على ما أسمته "تفوهات" ا

العالمي للنساء. وقالت المصادر لمراسل اإلذاعة اإلسرائيلية للشؤون السياسية إن تصريحات الطراونة 
المناوئة إلسرائيل غير مقبولة إطالقا ال سيما وأن هناك معاهدة سالم موقعة بين البلدين. وأشارت 

واقف رئيس البرلمان ونوابه المناوئة إلسرائيل ال تمثل إطالقا سياسة وموقف المصادر إلى أن م
 الحكومة األردنية حيال إسرائيل.

 7/5/2016، الغد، عّمان
 
 مع حلب وقطاع غزة تضامنيةوقفة صيدا:  .31

في لبنان أمس، بعد « هيئة العلماء المسلمين»و « اإلسالميةالجماعة »نظمت  ":الحياة" –بيروت 
غزة العزة وحلب الشهباء »معة وقفة تضامنية مع الشعبين الفلسطيني والسوري تحت شعار صالة الج
، إدانة للقصف التي تتعرض له مدينة حلب، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع «جرح واحد

، في ساحة الشهداء في صيدا بمشاركة علماء ومشايخ اإلسرائيليةغزة الذي يتعرض لالعتداءات 
 بناء المدينة والنازحين السوريين.وحشد من أ

المجازر بحق األطفال والنساء والعزل في »والفتات دانت  اإلسالميةورفع المشاركون رايات الجماعة 
 «.التدخل الفوري لوقف المجازر والقصف»، وطالبت المجتمع الدولي «حلب

 7/5/2016، الحياة، لندن
 
 مكننا المضي قدما بصورة جيدةتركي الفيصل: بالعقل العربي والمال اليهودي ي .32

إلى أن النظر لفت رئيس االستخبارات السعودية األسبق تركي الفيصل، «: القدس العربي»لندن ـ 
بإمكاننا مجابهة أي تحٍد، »إسرائيل لديها مصلحة في السالم مع العالم العربي، مؤكدًا أنه يعتقد أن 

، من وجهة نظري تقدم أفضل معادلة 2002عام ومبادرة السالم العربية المقدمة من السعودية في ال
لتأسيس السالم بين إسرائيل والعالم العربي، ومن هذا المنطلق ال أستطيع فهم لماذا لم تسع حكومة 

بنيامين نتنياهو لإلمساك بهذا العرض، والعمل عليه، وليس فقط مع أمريكا  اإلسرائيليرئيس الوزراء 
 «.لسالمبل أيضا مع العالم العربي لتأسيس ا
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وفي مناظرة له مع مستشار األمن القومي السابق لحكومة نتنياهو، نظمها معهد واشنطن لسياسات 
سرائيل لمواجهة التحديات مهما كان مصدرها »الشرق األدنى، أضاف:  التعاون بين الدول العربية وا 

م بين سواء كانت إيران أو أي مصدر آخر ستكون مدعمة بصورة أقوى في ظرف يكون فيه سال
سرائيل، وال أستطيع أن أرى أي صعوبات باألخذ بذلك  «.الدول العربية وا 

أقول دائما للمشاهدين اليهود أنه وبالعقول العربية والمال اليهودي يمكننا المضي قدما »وتابع قائال، 
لعديد بصورة جيدة، وفكروا ما يمكن تحقيقه في المواضيع العلمية والتكنولوجيا والمسائل اإلنسانية وا

 «.من األمور األخرى التي بحاجة إلى النظر إليها
 7/5/2016، القدس العربي، لندن

 
 تونس: وزارة الشؤون الدينية ترّمم كنيسا  يهوديا  جنوب البالد .33

ألف  15قال وزير الشؤون الدينية التونسي محمد خليل إن الوزارة رصدت «: القدس العربي» –تونس 
في جزيرة جربة )جنوب شرق( قبل موسم « الغريبة»لصيانة كنيس  آالف دوالر( 7دينار )حوالي 

 اليهودي إليه والذي يفترض أن يبدأ بعد أيام.« الحج»
كما أشار إلى أن الوزارة خصصت برنامجًا دينيًا خاصًا لجميع المساجد في البالد خالل شهر 

 رمضان المبارك، يتضمن تكثيف الدروس واالهتمام بالشأن الديني.
 7/5/2016، العربي، لندنالقدس 

 
 يدعو لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين العربيالمؤتمر البرلماني اإلفريقي  .34

العربي الرابع عشر الذي أنهى أعمال في مدينة أبيدجان  –دعا المؤتمر البرلماني اإلفريقي : أبيدجان
إلنجاح الجهود الفلسطينية والعربية في ساحل العاج، البرلمانات األفريقية والعربية لتوفير الدعم الالزم 

نهاء االحتالل اإلسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها  الساعية لعقد مؤتمر دولي للسالم، وا 
 .1967القدس، على حدود الرابع من حزيران عام 

بتوفير  اوأفريقيبرلماًنا عربًيا  30وطالب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي شارك في أعماله 
الدعم الالزم للمساعي الفلسطينية والعربية لحماية الشعب الفلسطيني، من خالل مجلس األمن الدولي 

دانة االستيطان ووقفه تماًما.  وا 
وأكد المؤتمر أن ال سالم وال استقرار في منطقة الشرق األوسط بدون حل عادل وشامل للقضية 

ة، وتوجه المؤتمرون بالتحية واالعتزاز "لصمود الشعب الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولي
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الفلسطيني وهبة جماهيره الشجاعة وممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره والتصدي لجرائم 
 االحتالل اإلسرائيلي وغالة المستوطنين".

 6/5/2016القدس، القدس، موقع صحيفة 

 
 "إسرائيلـ"ذعة لانتقادات اليوجه السفير الفنزويلي لدى األمم المتحدة  .35

تبادل مندوب فنزويال الدائم لدى األمم المتحدة، السفير رافايل راميريس، ونظيره : هاشم حمدان
اإلسرائيلي، داني دانون، انتقادات حادة بشأن التصريحات التي أدلى بها األول، خالل الجلسة 

 طينيين.المغلقة التي عقدها المجلس حول توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلس
وبحسب دوائر دبلوماسية غربية حضرت الجلسة، فقد وجه السفير الفنزويلي انتقادات الذعة 

، وتساءل في مداخلته مستنكًرا "ماذا 1967إلسرائيل، بسبب احتاللها لألراضي الفلسطينية منذ عام 
ن الحلول تخطط إسرائيل للفلسطينيين؟ هل ستخفيهم؟ هل تسعى إلى اإلجهاز عليهم؟، هذا النوع م

التي ارتكبت ضد اليهود؟"، وعلى الفور أدان المندوب اإلسرائيلي داني دانون، تصريحات السفير 
 الفنزويلي، معتبًرا إياها أنها معادية للسامية.

وقال السفير اإلسرائيلي في رسالة إلكترونية أرسلها للصحفيين المعتمدين بالمنظمة الدولية، إن 
ي هي معادية للسامية وضد الدولة اليهودية. وزعم أن الفلسطينيين "تصريحات المندوب الفنزويل

 يجلبون معاداة السامية في أروقة األمم المتحدة"، على حد تعبيره.
كما قال السفير اإلسرائيلي قيامه بإجراء "اتصاالت فورية مع مندوبي الواليات المتحدة األمريكية 

 تلك التصريحات".وفرنسا لدى األمم المتحدة، لضمان إدانتهما ل
 7/5/2016، 48عرب 

 
 االستيطان في الضفة يجب أاّل يتوقف :ترامب .36

للجمهوريين في االنتخابات « المرشح المفترض»بعد أيام على تكريسه : جويس كرم -واشنطن 
ع االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة  الرئاسية األميركية، تبّنى رجل األعمال دونالد ترامب التوسُّ

 «.يجب أاّل يتوقف»لى أقصى الحدود، مشيرًا إلى أنه الغربية إ
ضرب ترامب بعرض الحائط تعهده سابقًا وساطة نزيهة في عملية السالم بين الفلسطينيين  فقد

ع « دايلي ميل»واإلسرائيليين، وقال في مقابلة مع صحيفة  البريطانية ردًا على سؤال حول التوسُّ
على إسرائيل أن تستمر فيه. عليهم أن يثابروا على ذلك »بية: االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغر 
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-وكان ترامب قال في خطابه أمام لجنة العالقات اإلسرائيلية  «.وال أعتقد بأن عليهم أن يتوقفوا
 )أيباك( أنه يؤيد نقل السفارة األميركية إلى القدس. األميركية

 7/5/2016، الحياة، لندن
 
 بحضور خبراء قانونيين حول مسألة حماية الشعب الفلسطيني موسعةمجلس األمن يعقد جلسة  .37

نيويورك )األمم المتحدة( عبد الحميد صيام: بدعوة من مصر، التي ترأس مجلس األمن لشهر مايو/ 
أيار/الحالي، وأنغوال وماليزيا والسنغال وفنزويال، عقد مجلس األمن مساء أمس جلسة خاصة موسعة 

بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين في األراضي « صيغة آريا»بـ  لمجلس األمن في ما يعرف هنا
المحتلة. وبعد االجتماع المفتوح لجميع الدول األعضاء، عقد المراقب الدائم لدولة فلسطين، الدكتور 
رياض منصور، مؤتمرا صحافيا بصحبة عدد من الخبراء الذين تحدثوا في الجلسة حول مفهوم 

 لحة. الحماية في النزاعات المس
وبدأ االجتماع الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس بتوقيت نيويورك بعرض فيلم قصير حول الواقع 

 . 2014االفتراضي للحياة في غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل ضد القطاع صيف 
بعد الفيلم القصير قدم ثالثة خبراء إحاطات للمجلس، أولهم الخبير القانوني آردي إمسيس، الذي 

الذي تحدث عن « أونروا(»مديرا للسياسات في وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  عمل
وجهة النظر القانونية في مسألة الحماية والحقوق الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة، بما في 
ذلك حاالت االحتالل األجنبي، ومسؤوليات مجلس األمن في هذا الصدد، فضال عن المجتمع 

ولي ككل. ثم أخذ الكلمة ممثل عن منظمة يش دين، وهي منظمة إسرائيلية تعمل في القضايا الد
المتعلقة بسيادة القانون وتحدث عن ضرورة حماية السكان الفلسطينيين في األراضي المحتلة. وبعد 

 ذلك تحدث ممثل من منظمة هيومن رايتس ووتش األمريكية.
 7/5/2016، القدس العربي، لندن

 
 ألف يورو لتنشيط مدينة أريحا الزراعية الصناعية 267: انالياب .38

للصناعة والتجارة،  FMHيورو، لدعم شركة  267,000وفرت الحكومة اليابانية ما يزيد عن : رام هللا
التي تعمل في مدينة أريحا الزراعية الصناعية. وتعد هذه الدفعة الثانية التي يتم تسييرها إطار برنامج 

ارية للتنمية اإلقليمية والتشغيل، التابع للسلطة الفلسطينية، لتنشيط مدينة أريحا الشراكة االستثم
 .األوروبيالزراعية الصناعية. ويتم تسيير المساهمة اليابانية عبر آلية بيغاس التابعة لالتحاد 
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إلدارة وقال السفير للشؤون الفلسطينية السيد تاكيشي اوكوبو: "حكومة اليابان تشكر االتحاد األوروبي 
برنامج الشراكة االستثمارية للتنمية اإلقليمية والتشغيل وفي نفس الوقت لصرف األموال الضرورية 
للمستثمرين في مدينة أريحا الزراعية الصناعية بدون إبطاء. ونعبر عن سعادتنا بأن هناك شركتين 

مارية للتنمية اإلقليمية تعمالن اآلن في مدينة أريحا الزراعية الصناعية بمساعدة من الشراكة االستث
والتشغيل. نريد أن نشدد على التزامنا تجاه مدينة أريحا الزراعية الصناعية التي تهدف لتنمية اقتصاد 

 مستدام مع تركيز على المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم."
 6/5/2016القدس، القدس، موقع صحيفة 

 
 اإللكترونيةها أكبر عدد من الهجمات بين البلدان التي خرج من فلسطين :شركة "مايكروسوفت" .39

ندونيسيا واألراضي الفلسطينية وبنجالدش : سان فرانسيسكو قالت شركة "مايكروسوفت" إن باكستان وا 
 ونيبال، خرج منها أكبر عدد من محاوالت الهجمات اإللكترونية.

لت اليابان وعلى النقيض، فإن البلدان التي سجلت أقل عدد في محاوالت الهجوم اإللكتروني شم
وفنلندا والنرويج والسويد، بحسب دراسة جديدة لمايكروسوفت اعتمدت على أجهزة استشعار بأنظمة 

 تابعة لبرامج مكافحة الفيروسات في الشركة األمريكية.
ماليين هجوم على كيانات كل يوم"  10وقال أليكس فاينرت مدير مايكروسوفت "ننظر في نحو 

وخرج نحو نصف محاوالت الهجوم من آسيا وخمسها فقط من  ائما.موضحا أن الهجمات ال تنجح د
 أمريكا الالتينية.

 6/5/2016القدس، القدس، موقع صحيفة 
 
 فوز مرشحه المسلم صادق خان برئاسة بلدية لندن يعلنحزب العمال البريطاني  .41

ة لندن أ ف ب(: اعلن حزب العمال البريطاني الجمعة فوز مرشحه صادق خان برئاسة بلدي)-لندن
 ليصبح بذلك اول مسلم يتولى هذا المنصب.

للعمل معك  أتطلعالتهاني لصادق خان. “وكتب رئيس الحزب جيريمي كوربن في تغريدة على تويتر 
تصدر مساء النتائج الرسمية لالنتخابات التي جرت  أنفيما ينتظر ” لجعل لندن مدينة عادلة للجميع!

 الخميس.
 6/5/2016رأي اليوم، لندن، 
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 نعم.. الفلسطينيون بحاجة إلى قيادة جديدة .41
 د. فايز أبو شمالة
لماذا رفض نتانياهو طلب القيادة الفلسطينية بعدم اقتحام مدن الضفة الغربية مقابل تواصل التعاون 
األمني؟ وهل ستتجرأ القيادة الفلسطينية على اتخاذ خطوات جدية تصل إلى حد وقف التعاون األمني 

إطالق سراح المعتقلين السياسيين، أو تتوقف عن اعتقال المقاومين والشباب بالكامل، وتقوم ب
 والصبايا الزاحفين باتجاه الحواجز اإلسرائيلية لمواجهة المستوطنين؟

وما هي ردود فعل نتانياهو على قرارات القيادة الفلسطينية في هذه الحالة، وهل يمتلك البدائل 
 القيادة الفلسطينية؟والخيارات المفتوحة أكثر من خيارات 

األسئلة السابقة تدور في ذهن الشعب الفلسطيني، وهو يفتش عن طريقه السياسية في المرحلة 
القادمة، والسيما بعد أن اصطدم مشروع المفاوضات مع اإلسرائيليين بحائط الصد المنيع الذي 

 وضعه نتانياهو في وجه المبادرة الفرنسية التي خلت من الدسم السياسي.
 رؤية حليفةاًل: من حق نتانياهو أن يرفض المبادرة الفرنسية، وأن يرفض غيرها طالما ال تتوافق مع أو 

من أراضي الضفة  %60للحل، والتي تقوم على ضم ” نفتالي بنت“ومنافسة زعيم البيت اليهودي 
 الغربية، كخطوة أولى على طريق تصفية القضية الفلسطينية.

ياهو للمبادرة الفرنسية إلى عناصر القوة التي يمتلكها، والتي تمنحه ثانيًا: ترجع أسباب رفض نتان
القدرة على فرض إرادته السياسية، وبعد أن أكد له موشي يعلون وزير الحرب باستحالة توقف 

 التعاون األمني ألن السلطة تحتاج إلى التعاون األمني أكثر من حاجة إسرائيل إليه.
األمني المقدس مجموعة من األشخاص والمؤسسات والضباط  ثالثا: لقد أفرزت سنوات التنسيق

والقادة والجنود الذين صاروا مرتبطين بمصالحهم مع جهاز المخابرات اإلسرائيلي بشكل مباشر، 
وهؤالء هم ذخر نتانياهو االستراتيجي، وهم الذين يقدمون له المعلومة األمنية دون الحاجة إلى 

لسطينية، ودون الحاجة إلى قرار رسمي بذلك، وقد اعترف قادة تمريرها عبر األجهزة األمنية الف
من حفظ األمن، في الوقت الذي  %20أمنيون إسرائيليون بأن السلطة الفلسطينية ال تقدم لهم إال 

 معتمدة على مصادرها األمنية الخاصة. %80نجحت فيه إسرائيل بحفظ أمنها بنسبة 
ي عن السؤال، ويفسر حالة التخبط الذي تعيشه القيادة يبدو أن واقع الحال في الضفة الغربية يغن

الفلسطينية التي عجزت عن تطبيق قرار المجلس المركزي الذي صدر قبل أكثر من سنة وشهرين، 
والذي طالب بوقف التنسيق األمني فورًا، ومع ذلك فاللجنة المركزية لحركة فتح تناقش وقف اللقاءات 

ن األمني قائمًا، وأزعم أن هذه الحالة من التخبط هي التي أثرت في الثنائية، مع اإلبقاء على التعاو 
في شهر مارس الماضي، حيث ارتفعت نسبة التأييد ” أوراد“استطالع الرأي الذي أجرته مؤسسة 
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، وهذا يعني أن التأييد للتنسيق %87الستخدام الوسائل المسلحة ضد جنود ومستوطني االحتالل إلى 
من  %14فقط، وهذا ما أكده استطالع الرأي الذي أفاد أن نسبة  %13األمني ال يتعدى نسبة 

الهبة “الفلسطينيين فقط، هم الذين يؤيدون مقولة محمود عباس الشهيرة: بأن االنتفاضة الحالية 
من الفلسطينيين ال يتوافقون مع منهاج محمود  %87تعبر عن حالة إحباط الشباب، أي أن ” الشعبية

 عباس السياسي.
هو تراجع التأييد لعقد مؤتمر دولي يفرض ” أوراد“المفاجئ أكثر في استطالع رأي مؤسسة ولكن 

فقط. وهذه النسبة تتعارض كليًا مع أفكار عباس،  %14بنسبة الحل على الجانبين، فجاء التأييد 
 الذي يتوسل كل الوقت لعقد مثل هذا المؤتمر.

الفلسطيني فقط، تؤيد المقاومة غير العنيفة، من الشعب  %17فإذا أضفنا إلى النسب السابقة نسبة 
فمعنى ذلك أننا أما حقائق رقمية مذهلة، ال يرتقي فيها التأييد ألفكار محمود عباس ومنهاجه 

 كحد أقصى. %17 إلى %14التفاوضي وقناعته السياسية عن 
ى على طريق الشعب الفلسطيني أن يرتب بيته الداخلي أواًل، كخطوة أول علىواقع الحال هذا يملي 

تصحيح مساره السياسي من خالل قيادة جديد قادرة على ضبط إيقاع الوجود وفق الموجود من 
وطاقات وثقة بالنفس، وقدرات قابلة للتبلور وقادرة على التطور من خالل المواجهة اليومية  إمكانيات

 للمؤامرة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
 6/5/2016، رأي اليوم، لندن

 
 هل خرجت حماس من "تيار الممانعة"؟ أم ال تزال إيران خيارها؟ .42

 اناجي شكري الظاظ
م من حضنها الدافئ في األردن، حيث 1999حركة حماس عام  -أو إخراج  -صحيح أن خروج 

يتمتع الفلسطينيون بأعلى مستوى حقوق مدنية وسياسية في الدولة، قد مثل خسارة كبيرة لها، إال أن 
يقال "رب ضارة نافعة"، فقد انفتحت لها أبواب جديدة في سوريا وقطر كان لها أكبر الدور ذلك وكما 

في الدعم والتطوير والتدريب على المستويات كافة، خاصة بعد نجاح حماس في انتخابات المجلس 
من المقاعد وبالتالي تشكيلها للحكومة العاشرة،  %60وحصولها على نسبة  2006التشريعي في يناير 

وهي أول حكومة حمساوية في تاريخ فلسطين.. حكومة َتَنّكر لها العالم بضغط مباشر من عدوها 
اإلسرائيلي وحليفه األمريكي، وتحريض مباشر من خصمها السياسي حركة فتح وحلفائها، أو ما 
ر عرفوا بالرباعية العربية )مصر واألردن والسعودية واإلمارات(. األمر الذي دفع حماس بشكل مباش
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للعمل مع محيط إقليمي جديد عرف بتيار الممانعة، الذي تمّثل في إيران وسوريا وحزب هللا ومن 
 خلفهم قطر كالعب أساسي في السياسة اإلقليمية.

فكانت إيران دولة الدعم الرسمي والمباشر لحكومة حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام، 
يال في محافلها وملتقياتها السياسية والدينية. وكانت سوريا هي اقتصاديا وماليا وتدريبا وتسليحا، وتمث

األرض الحاضنة للقيادة السياسية والكفاءات الحكومية والحركية تدريبا ودبلوماسية ومراكز للتدريب 
 العسكري بالتعاون مع حزب هللا، حيث تجربة المواجهة والقتال مع العدو المشترك "إسرائيل".

م كرد إسرائيلي 1992من قيادات حماس إلى لبنان عام  418متدت منذ إبعاد كان ذلك عبر سنوات ا
مباشر على اختطاف حماس للجندي الصهيوني "نسيم توليدانو". بدأت العالقة تنمو بين إيران 
وحماس منذ ذلك الحين، وتطورت بشكل ملحوظ بعد دخول منظمة التحرير الفلسطينية على مسار 

يران موقفا حادا منها. وقد نمت العالقة معها لتتوج بفتح مكتب تمثيل لحماس العملية السلمية واتخاذ إ
في طهران. ومع تصاعد النفوذ اإليراني في لبنان وتحقيق حزب هللا نصرا بانسحاب الجيش 

من ثم اندالع انتفاضة األقصى، تطور الدعم اإليراني بشكل أوسع للمقاومة  2000اإلسرائيلي عام 
 الفلسطينية.

؛ جعل إيران تقوي عالقاتها مع 2001سبتمبر  11حول استراتيجي في المنطقة بعد أحداث وفي ت
حلفائها ومع حركة حماس بعد تقسيم المنطقة من قبل أمريكا وحلفائها إلى معتدلين ومتطرفين، ومع 

وتشكيلها للحكومة، كثف الدعم اإليراني للحركة وفصائل  2006فوز حماس في االنتخابات عام 
 مة في ظل غياب الرعاية العربية لهذه الحكومة، عوضا عن أن يكون عداء عربيا عاما لها.المقاو 

م، حيث تبدلت المواقف 2011وقد استمرت تلك العالقة حتى بداية الربيع العربي الذي طال سوريا 
وظهرت الخالفات الكبيرة، فلطالما وقفت حماس على مسافات متساوية بين جميع الفرقاء داخل تلك 

لدول، إاّل أن النظام السوري طالب قيادة حماس بموقف علني يدعم النظام ضد الثورة، األمر الذي ا
قامتها في دمشق وعالقتها مع طهران،  رفضته قيادة حماس وهي تدرك تبعات ذلك على وجودها وا 
 وبالتالي حزب هللا الذي أدى دور الشريك المصيري مع النظام ضد الثورة، من خالل تصريح حسن

بمشاركة مقاتليه في العمليات داخل األراضي السورية ضد  2013أيار/ مايو  25نصر هللا في 
الثوار، كما أن المقاتلين اإليرانيين والحرس الجمهوري قد ظهروا بالصوت والصورة وهم على جبهات 

 القتال في قلب القرى والمدن السورية.
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د دائم أو سكون مستمر، بل هي أقرب إلى ال يمكن اعتبار عالقة حركة حماس بطهران في صعو 
 التذبذب السلبي، لألسباب التالية:

ربط العالقة اإليرانية مع حماس بما يجري في الساحة السورية، وموقف حماس الرافض لقتل  .1
 النظام السوري لشعبه.

 عدم تلبية حماس دعوة الرئيس أحمدي نجاد لحضور قمة عدم االنحياز التي جرت في طهران .2
 .2012في شهر أغسطس 

استثناء زيارة طهران في جولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية خالل زيارته عددا من دول الخليج،  .3
 التي لم تقدم الدعم لحماس في الوقت الذي كانت تقدمه طهران.

 2012عدم إبراز الدور اإليراني العسكري بشكل مرض لطهران خالل المواجهة العسكرية مع غزة  .4
في الوقت الذي كانت تحتاج فيه إيران هذه الورقة في مفاوضاتها مع  ،2014حرب عليها وال

 بشأن الملف النووي.  5+1الدول
أما عن أسباب ومبررات عالقة حماس بسوريا، فإنها ال تختلف كثيرا عن أسباب إيران، وهما الدولتان 

طقة، وبما كانت تمثله سوريا من اللتان كانتا تشكالن رأس المعارضة للسياسة األمريكية في المن
جبهة ممانعة وظهير للمقاومة في وجه االحتالل اإلسرائيلي. كما أن تقييم الموقف من سوريا ال 

فسوريا وضعت حماس بين فكي كماشة، فأصبحت بين خيارين: إما أن  تفصيل،يحتاج إلى كثير 
د أعلنت حركة حماس غير مرة، تكون مع النظام أو أن ال تكون! فاختارت حماس أن تقول "ال". وق

بأن موقفها ذلك ينسجم مع مبادئها األخالقية واإلنسانية في ظل الجرائم التي ترتكب في سوريا من 
النظام، كما أن الضغط الشعبي السوري الداعم لحركة حماس في أثناء وجودها على األرض 

مما شكل لدى حركة حماس رأيا  السورية، ما فتئ يطالب الحركة باتخاذ موقف داعم ومساند للثورة،
عامًا تجاه اإلعالن الصريح أنها ضد ظلم النظام، ومع حقوق الشعب السوري، في سياق عدم تدخلها 
في الشأن الداخلي السوري، لكنها في الوقت نفسه ترفض أن يستخدمها النظام مطية لقتل شعبه باسم 

ورية لم تقم رفضا من الشعب للموقف السوري الممانعة والمقاومة. ومن الجدير بالذكر أن الثورة الس
المقاوم والممانع للسياسات الصهيونية في المنطقة، بل من أجل حريته وكرامته ومطالبه الوطنية 
الشرعية، بانتخاب ممثليه وتعزيز التداول السلمي للسلطة، بدل احتكار حزب البعث للحكم منذ 

 منتصف القرن الماضي إلى اليوم.
س كانت قد وضعت كل بيضها في السلة السورية على الصعيد السياسي واألمني، ويالحظ أن حما

مما صعب عليها المهمة عندما قررت االنسحاب من الساحة السورية، فتشتت التنظيم وتبعثر بين 
قطر وتركيا والسودان ومصر. وعلى كل حال فإن ثمة تسوية سياسية بين األطراف السورية تفتح 
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ألن الصراع الدائر لن ينتهي إال بحل سياسي، فال  -ما بعد الثورة  -ع سوريا العالقة مرة أخرى م
 غالب وال مغلوب.

وما زالت حماس تمتلك أوراق قوة تتمثل في الوجود الفلسطيني المؤيد لها، حيث يقدر عدد الالجئين 
 الفلسطينيين في سوريا بنحو نصف مليون الجئ.

ال تجد حرجا في القول إنها بحاجة لها،  -لمرحلة بالذات في هذه ا -وبالنسبة إليران، فإن حماس 
كما أن األخيرة بحاجة إليها. فالحركة لم تجد بديال عن طهران يقّدم لها الدعم المالي والعسكري، بل 
يران وحزب هللا تزداد، مع ما يعيشه قطاع غّزة من أجواء عزلة  يمكن القول إن فرص تقارب حماس وا 

ّية على الحدود وا غالق األنفاق، ما يعني أن الجهود التي تبذلها األطراف بفعل اإلجراءات المصر 
الثالثة إيران وحزب هللا وحماس تشير إلى أن خسارتها بعضها لبعض لم تكن كاملة، على الرغم من 

 تأّثر عالقاتها سلبا على المدى القريب.
يران  تستيقظان على واقع أليم وال شك أن واقع االنقالب العسكري في مصر جعل كل من حماس وا 

أصابهما معا، وال تجدان من سبيل أمامهما سوى تجاوز أخطاء الماضي واستئناف العالقة بعيدا عن 
ذا كانت حماس لم تكسب مصر في  ماضي تيار الممانعة الذي فقد وجوده بعد الثورة السورية. وا 

الحجم نفسه في عهد صّفها بصورة كلية في عهد مرسي، فهي حريصة على عدم خسارة إيران ب
الرئيس روحاني. ولعل الحديث عن أن إيران لم تحبذ موقف سوريا من حماس الذي طالبها بمساندته 
ضد الثورة السورية يشي بشيء من البرغماتية اإليرانية، األمر الذي يجعل من فرص إعادة العالقة 

يران أمرا حتميا، بالذات حين تكون حما س هي الورقة الرابحة في اإليجابية بين حركة حماس وا 
معادلة الصراع مع العدو الصهيوني الذي يغتصب المسجد األقصى، بما يمثله من رمز إسالمي هو 

 محل نظر الجمهورية اإلسالمية كقوة إقليمية تريد لنفسها مكان الصدارة في المنطقة.
 7/5/2016، "21موقع "عربي 

 
 مطرقة نتنياهو وسندان السلطة .43

 معين الطاهر
السلطة الوطنية الفلسطينية اآلن بوضع حرج، ُينذر بانهيارها، كما حّذر وصّرح مراًرا وتكراًرا تمر 

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وأّكده أعضاء في الحكومة اإلسرائيلية ورجال األمن الصهاينة، 
المرحلة الذين باتوا يعتقدون بعدم جدوى بقاء السلطة الفلسطينية، بعد أن استنفذت مهامها في 

السابقة، وصارت الضفة الغربية على أعتاب مرحلة جديدة، بفعل انتشار االستيطان ورمًا خبيثًا 
ينهش في جسدها، وتعالت األصوات الصهيونية المطالبة بإعالن فشل حل الدولتين، وبضم الضفة 
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ضمن كانتونات الغربية، أو أجزاء واسعة منها إلى الكيان الصهيوني، وحصر الوجود الفلسطيني فيها 
 من مساحة الضفة الغربية(.  %18منعزلة في المدن الكبرى التي ُتعرف بمناطق ألف )

ّنما هو نتاج التفاق أوسلو سيئ الصيت، وتكريس لما تّم االتفاق  ليس هذا الوضع وليد ساعته، وا 
رفات. عليه في مرحلة إعادة إنتاج "أوسلو" التي رضخت تمامًا لشروط العدو، بعد رحيل ياسر ع

يكفي للداللة على ذلك أن نذكر أّن وتيرة االستيطان تضاعفت عشرات المرات، في ظل اتفاق 
السالم، كما تضاعف عدد األسرى في المعتقالت الصهيونية، واشتّدت القبضة األمنية في ظل أجواء 

اطق المحتلة التنسيق األمني، بعد اتفاق دايتون، بل لم يتجرأ العدو على ممتلكات الغائبين في المن
 ، إاّل بعد توقيع اتفاق أوسلو. 1948منذ 

على أّن الالفت، وبعد مرور نحو ربع قرن على االتفاق، سهولة تمرير اإلجراءات الصهيونية من 
دون أدنى مقاومة ُتذكر من السلطة الفلسطينية، وكأّنها صارت أمرًا معتاًدا، بحيث انعدمت مظاهر 

اسات العدو، وصار في وسعنا القول إّن مطرقة نتنياهو تهوي على المقاومة الفعلية الحقيقية لسي
ذا كان العدو  سندان السلطة الفلسطينية، محاولة أن تسحق في طريقها أي شكل من المقاومة. وا 
الصهيوني يعتقد أّن دور السلطة الفلسطينية على وشك األفول، وأّن حل الدولتين مات وُدفن، وأّنه 

ضفة الغربية، وتحويل ما تبقى منها إلى كانتونات مرتبطة إداريًا بسلطات على أبواب إعالن ضم ال
االحتالل، فإّن السلطة الفلسطينية باتت ترزح بين مطرقة االحتالل وسندان تصرفاتها وسياساتها، 
وكأّنها تستجدي مبّرر بقائها، ودوام سلطتها عبر اإلذعان لتلك الضربات المتوالية التي تنهال عليها، 

دراك مكامن قوتها، ومدى  بدالً  من مواجهتها والتصّدي لها واالستقواء بشعبها والتسلح بانتفاضته، وا 
مكانات انهياره عند مواجهته مقاومة متصاعدة في الداخل، وعزلة  الضعف الذي ينتاب العدو، وا 

 دولية في الخارج. 
التقليل من شأنها،لم تدعمها، اتسمت سياسات السلطة الفلسطينية من االنتفاضة في بدايتها بالتردد و 

ولم تأخذ بداية موقفًا حاسمًا ضدها، وسمحت قوات األمن للمتظاهرين بالوصول إلى نقاط االحتكاك 
مع الحواجز الصهيونية، قبل أن تتراجع عن ذلك الحًقا، إاّل أّن تصريحات المسؤولين اعتبرت أّن ما 

الشباب الفلسطيني الذي ولد في مرحلة "أوسلو" يحدث ليس فعاًل مقاومًا، بقدر ما هو حالة يأس من 
وما بعدها. وبداًل من االنصياع إلى قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق األمني، ازدادت وتيرته، 
وتباهى المسؤولون عنه بعدد العمليات التي ُأحبطت، وصواًل إلى اعتباره مقدسًا، وأّن غيابه يؤدي إلى 

د األسلحة والمسلحين، وكأّنها أشياء محرمة على أبناء الشعب الفوضى والخراب، ويسمح بوجو 
الفلسطيني، وتفتيش حقائب أطفال المدارس بحثًا عن السكاكين، ليبلغ السيل مداه بمطالبة الصهاينة 
أن يجّربوا السلطة أسبوًعا واحًدا يكون من حقهم بعدها اجتياح المناطق التي يريدونها، إذا فشلت 
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نهاء مظاهر االنتفاضة. وبذلك، يتوفر غطاء قانوني مستمد من السلطة في تحقيق ا ألمن وا 
تصريحات قادة السلطة لالجتياحات واالقتحامات الصهيونية المتكّررة في كل يوم، بل وفي كل 

 ساعة. 
بعد ذلك وخالله، اّدعى القائمون على السلطة الفلسطينية أّن أشكال االنتفاضة المتبعة تعيق التحّرك 

في المحافل الدولية، في محاولة إلقناع الجمهور الفلسطيني بأّن الوسيلة الوحيدة المتاحة السياسي 
أمام الفلسطينيين هي اللجوء إلى المجتمع الدولي، مستغلًة اإلنجازات التي حققتها حركة المقاطعة 

سلة من التراجعات المنطلقة عبر مبادراٍت شبابيٍة، ال ناقة للسلطة فيها وال جمل. أّما النتائج فكانت سل
عداد ملفات  المتتالية أمام أول بادرة ضغط صهيونية، فكم مرًة جرى الحديث عن تشكيل لجان وا 
لتقديمها إلى محكمة الجنايات، ومن ثّم تبخرت هذه الجهود، بل ُسحبت ملفات تقّدمت بها منظمات 

 قانون الدولي ذلك. حقوقية، بحجة أّنها لم تُقّدم عبر جهات رسمية، على الرغم من إجازة ال
جديد هذه التراجعات كان سحب المشروع الُمقّدم أمام مجلس األمن إلدانة المستوطنات الصهيونية 
في األرض المحتلة، بذريعة إتاحة المجال أمام المبادرة الفرنسية التي تقلصت من مشروع قرار أمام 

يترتب على رفض نتائجه أي نتائج مجلس األمن، إلى مؤتمر دولي غير ملزم لألطراف المختلفة، وال 
ملموسة. وبالفعل، رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي المبادرة الفرنسية، بعد أن ُسحب المشروع 
الفلسطيني من مجلس األمن، على الرغم من أّن طرحه كان بدياًل لمشروع آخر تراجعت السلطة عن 

النسحاب اإلسرائيلي، كما يدعو إلى طرحه، يدين استمرار االحتالل، ويدعو إلى تحديد جدول زمني ل
 توفير الحماية للشعب الفلسطيني. 

تتلخص السياسة الخارجية للسلطة الفلسطينية في أّنها ترّوج مشاريع وقرارات ومبادرات وملفاٍت، تقوم 
طالقها، إاّل أّن هذه المشاريع تبقى  بإعدادها للتغطية على تقاعسها في دعم المقاومة الشعبية وا 

ألدراج، أو ُتسحب من التداول لدى أول بادرة ضغط أميركية أو صهيونية، ليبدأ البحث عن حبيسة ا
مشروع آخر، لكسب الوقت وبيع الوهم للشعب الفلسطيني. وكما الحال في السياسة الخارجية، يتّم 
التعامل مع معطيات الوضع الداخلي عبر التشكيك في االنتفاضة، واستمرار التنسيق األمني، 

الت استجداء الرضا اإلسرائيلي بكل الوسائل واألساليب، وهو ما عّبرت عنه سلسلة من ومحاو 
التصريحات، بما فيها تصريحات للرئيس محمود عباس، ومجموعة من الممارسات، أقلها التعزية 
بالحاكم العسكري للضفة الغربية. إاّل أّن ثالثة األثافي جاءت عندما أقالت السلطة محافظ نابلس، بعد 
ثالثة أيام من انسحابه مع عدد من الشخصيات، احتجاجًا على إلقاء رئيس مجلس المستوطنات 
الصهيونية في المنطقة خطبة في احتفال للطائفة السامرية في المدينة، في إشارة إلى أّن االنسحاب 

 من لقاء مع المستوطنين أصبح أمرًا يستوجب العقوبة. 
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طينية أّن مثل هذا السلوك لن ُيجّنبهم اإلصرار الصهيوني على ال يدرك المسؤولون في السلطة الفلس
تهويد الضفة. وبالتالي، على فقدان دور السلطة نفسها الذي سيصبح، مهما استرسل في طلب الرضا 
اإلسرائيلي، عاماًل مساعًدا للصهاينة على تنفيذ مخططاتهم، إذ تعّدى هذا الموضوع اإلطار النظري، 

داده للعرض على الكنيست الصهيوني، يقضي بتطبيق القوانين اإلسرائيلية وثّمة مشروع يجري إع
من  %62على المستوطنين في الضفة الغربية والمناطق التي يقيمون فيها، ما يعني ضم أكثر من 

الضفة إلى إسرائيل، في حين تبقى التجمعات السكنية الفلسطينية معزولة وخاضعة للحكم العسكري، 
 ية الفعلية للسلطة الفلسطينية. وهو ما يعني النها

يكفينا بيعًا للوهم، فالخطب جلل، ولعل ذلك يؤذن بانتهاء مرحلة تداخل األلوان، وعودة المشروع 
الوطني الفلسطيني إلى جذوره، ويعيد الصراع من جديد بين الشعب الفلسطيني والمحتل، من دون 

 ُلبس أو غموض أو مشروعات زائفة.
 4/5/2016 ،العربي الجديد، لندن
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 ياسر الزعاترة
بينما كان اجتماع اللجنة التنفيذية ينعقد يوم األربعاء الماضي، كانت قوات االحتالل تعتقل ناشطا 
من حماس أفرجت عنه أجهزة السلطة قبل ساعات فقط، وهو متهم بإطالق نار على حاجز 

 .2010لالحتالل عام 
االحتالل “منذ مجيء السلطة الحالية، يستمتع االحتالل بمزايا استثنائية تجعل من مصطلح 

واقعا صارخا، فهو يحصل على تعاون استثنائي من طرف السلطة على الصعيد األمني، ” الديلوكس
تمع بل على مختلف األصعدة االجتماعية والسياسية والثقافية من حيث وقف تيار المقاومة في المج

حروب، كانت السلطة  3الفلسطيني. وحتى حين كانت قنابل االحتالل تهطل على قطاع غزة في 
تمنع أي شكل من اشكال الصدام مع قوات االحتالل، وفي االنتفاضة الراهنة كان الموقف أكثر 
وضوحا، حيث سعت السلطة بكل ما أوتيت من قوة للجم االنتفاضة التي يحلو لقيادتها أن تسميها 

 ّبة.ه
وال يتوقف األمر عند ذلك، فاالحتالل يحصل أيضًا على حق الدخول والخروج إلى المناطق 
الفلسطينية، متى شاء لمطاردة النشطاء واعتقالهم، من دون أن يتعرض ألي أذى أو حتى إزعاج من 

 أجهزة أمن السلطة.
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مغبة استمرار االجتياحات  مؤخرا، وأمام واقع االنتفاضة، اتخذت السلطة قرارا بتحذير االحتالل من
في المئة من الضفة الغربية، ومنحت  18لمناطق )أ( بحسب تصنيف أوسلو، وهي للعلم ال تتعدى 

االحتالل مهلة شهر لتنفيذ ذلك، تحت طائلة التحذير من وقف التعاون األمني، وانتهت المهملة من 
 دون أن ُينفذ التهديد.

س المركزي لمنظمة التحرير، أو بقاياه بتعبير أدق، واتخذ في آذار من العام الماضي، اجتمع المجل
قرارا بوقف التعاون األمني، لكن القرار لم ُينفذ. يوم األربعاء أعادت اللجنة التنفيذية تأكيد القرار، 

، فهل سيحدث ذلك، أو سيكون ”تحديد العالقة السياسية واالقتصادية واألمنية مع االحتالل“وقررت 
 ديد هو ذاته مصير القرار القديم؟مصير القرار الج

وكما شككنا في تنفيذ القرار السابق عند صدوره، مع تمنياتنا بأن يخيب ظننا، ويشرب القوم حليب 
السباع، ويلتزموا بتعهدهم، فإن الموقف هذه المرة لن يتغير، فنحن نشكك في التنفيذ، مع تمنياتنا بأن 

 يخيب ظننا أيضًا.
ارتبطت عضويا باالحتالل، وال يمكن لها أن تفك ارتباطها به، إال إذا  نقول ذلك ألن هذه السلطة

قررت أن تأخذ مسارا ثوريا، وهو ما ال يظهر من سلوك قيادة تنتظر بطاقات الـ في آي بي من 
االحتالل، وال تبدو في وارد اتباع النهج الثوري من جديد. أما األهم، فهو قناعتنا بأنها تمضي في 

ضي به عن وعي وتصميم، وحتى مطالبة االحتالل بوقف التوغل في مناطق )أ(، المسار الذي تم
إنما هو جزء من الرؤية التي يميل إليها االحتالل، ممثلة في إعادة الوضع تدريجيا إلى ما كان عليه 

، وصوال إلى تسليم تدريجي لمناطق )ب(، بعد )أ(، وترك 2002قبل عملية السور الواقي ربيع العام 
في المئة من الضفة تحت والية االحتالل )حدود الجدار األمني(، وجعل ذلك بمثابة  60ى وهو ما تبق

 دولة مؤقتة، أو حل انتقالي من دون االعتراف بذلك، وهو تأبيد للنزاع كما نقول دائما.
والحال أن مسألة وقف التوغل في مناطق )أ( ال تبدو حيوية بالنسبة لالحتالل، وهناك مِّن قادته 

منيين والسياسيين َمن يطالبون بذلك، ودائما كجزء من المشروع الذي نتحدث عنه، لكن روح األ
المقاومة المتوافرة في الوسط الفلسطيني ال زالت تدفع نحو التريث خشية أن تصبح مناطق )أ( مالذا 

ن كان المشهد مختلفا من حيث توجهات ال2002آمنا للمقاومين كما كانت عليها قبل ربيع  قيادة ، وا 
 في الحالتين.

لذلك كله، من الصعب التفاؤل بأي توجه للسلطة بمشروعها المحسوم رفضا للمقاومة، فهي مهما 
شّرقت أو غّربت ستظل وفية لطبيعة تكوينها والتزاماتها، وستظل تقّطع الوقت من خالل مشاريع حل 

 االعتراف بذلك علنا.وهمية، بينما يتكرس مشروع الحل االنتقالي واقعا على األرض، من دون 
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وحتى يأخذ الشعب قراره الواضح بتصعيد انتفاضته ومنحها القوة والديمومة، سيظل المسار البائس 
قائما، سواء قبل االحتالل بوقف االجتياحات لمناطق )أ(، أم لم يقبل، مع شكنا مرة أخرى في أن 

 الفلسطيني كما يردد دائما؟!!التعاون األمني سيتوقف. أال يرى قائد المسيرة أنه مصلحة للشعب 
 7/5/2016، ، عّمانالدستور

 
 معضلة حماس .45

لون بن دافيدأ  
سرائيل تقفان في  األيامستكون  القريبة القادمة حساسة على نحو خاص في الجنوب. فحماس وا 
ليها منذ الجرف الصامد، فالطرفان ال يريدان المواجهة، ولكن إخطورة التي وصلتا  األكثرالنقطة 
 هذا المنحدر. إلىعلى األنفاق يمكنها أن تؤدي بهما  األسبوعة التي نشبت هذا المعرك

. دعكم من أنه انتزع من أمنية أسراررئيس وزرائنا نوبة الكشف عن  أصابفي الشهر الماضي 
العالم تصريحات بان الجوالن ال يعود إلسرائيل، وكذا كشفه النقاب عن عشرات الهجمات التي تمت 

الدفينة  األسرارفان التصريح المتبجح الذي كشف النقاب عما كان يعتبر أحد  سرا في سورية؛
 الحق بنا ضررا امنيا فوريا. –تطوير تكنولوجيا الكتشاف األنفاق  –إلسرائيل 

هذا القول كل مصابيح التحذير لدى رجال حماس ودفعهم الى أن يفهموا بان كشف النفق  أضاءلقد 
. ففتحوا عيونهم ورأوا مئة آلية هندسية للجيش اإلسرائيلي تعمل على لم يكن صدفة أسابيعقبل بضعة 

فاذا بهم يفهمون بانه يحتمل أن يكون لدى إسرائيل حل  باألخرىحدود القطاع. وجمعوا الواحدة 
 .ألنفاقهمتكنولوجي 

 إلىلقد أدخل هذا الذراع العسكري لحماس اإلسرائيليين في معضلة: فهل يقعدون جانبا وينظرون 
سرائيل وهي تكتشف واحدا إثر آخر األنفاق التي حفروها من غزة؟ أم يسارعون الستخدام هذه إ

داخل إسرائيل من خاللها؟ في جهاز األمن يقدرون بانه منذ الجرف  إلىاألنفاق وتصدير العمليات 
 اإلسرائيلية، ورممت األراضي إلىالصامد أنهت حماس حفر عدد ال بأس به من األنفاق التي تصل 

 هدمت جزئيا في الجرف الصامد. أخرىبضعة أنفاق 
عملية كهذه:  إصدارفي حماس وفي إسرائيل على حد سواء يفهمون بالضبط ماذا سيكون معنى 

مما آلمتنا الجرف الصامد، ولكن ستجلب على غزة خرابا من  أكثرجولة قتال أخرى، تؤلم إسرائيل 
وأسياد. تركيا  أصدقاءدت حماس تتبقى اليوم بال المشكوك فيه أن تتمكن من االنتعاش منه. لقد كا

ال تنضج، ولكن معظم العالم  إيرانجس نبض مع  أعمالوقطر ما تزاالن تدعمانها، وهي تدير 
 العربي ال يهتم بغزة حقا.
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محمد ضيف،  –وعليه، فان القيادة السياسية لحماس تفرض كبح جماح على الذراع العسكري وقادته 
ناضجون الستئناف القتال مع إسرائيل. أما  بأنهمالذين باتوا يشعرون  –عيسى يحيى سنوار ومروان 

سماعيلخالد مشعل، موسى ابو مرزوق  –القيادة السياسية  فيوضحون لهم بان هذا ليس  –هنية  وا 
 الوقت.
للذراع العسكري حجة أقوى بكثير: ماليين الدوالرات واالف ساعات العمل التي بذلت في  اآلنيوجد 
فاق من شأنها أن تضيع هباء منثورا اذا كانت إسرائيل تعلمت كيف تكشفها. وفي هذه االثناء األن

: إطالق نار قذائف الهاون بجوار قوات الجيش اإلسرائيلي، اإلشاراتاختار الذراع العسكري إطالق 
 ليرسم إلسرائيلي بانها توشك هنا على تجاوز الخط.

، ولكن ليس للجيش اإلسرائيلي أي نية لوقف الجهود إسرائيل فعلى وعي تام بمعضلة حماس أما
في سموها والتي حددها رئيس االركان  األولىللعثور على األنفاق. بل العكس: هذه هي المهمة 

للجيش في السنة الحالية، والجهود ستستمر بشدة أكبر. من ناحية آيزنكوت، فان الجيش اإلسرائيلي 
 مواجهة في غزة. إلىبخطر التدهور  ملزم بان يعثر ويدمر كل األنفاق، حتى

جانب المقدح الذي يحفر االن كي يكشف عن األنفاق يمكن ان  فإلىولكّن لدى إسرائيل خيارا آخر: 
تعطيها أمال. وقريبا سينعقد الكابنت في بحث جدي أول في اقتراح للسماح لغزة  إنسانيةتمد لغزة يد 

طوة بالفم المليء، وكذا الوزراء نفتالي بينيت، يوآف باقامة ميناء. الجيش اإلسرائيلي يؤيد هذه الخ
سرائيل كاتس. ومقابلهم يقف في معارضة عنيدة رئيس الوزراء ووزير الدفاع. اذا ما فاق  غالنت وا 

يتغلب على صوت من  إغراءفان إسرائيل سيكون بوسعها أن تطرح على حماس  –صوت المؤيدين 
 يدقون طبول الحرب من الذراع العسكري.

)الذي  اإلسمنتسكان القطاع، او توفير  إطعامناء في غزة سيحرر إسرائيل أخيرا من مسؤولية مي
الصواريخ(. وهو يعطي غزة استقالال  إلنتاجاألنفاق( والحديد )الذي يوجه بعضه  إلىيوجه بعضه 

ما سيخدم إسرائيل فقط، إذ أن الحديث يدور عن مجموعتين  –وينتج عزال بينها وبين الضفة 
 ومشاكل مختلفة جوهريا تتطلب سياسة مختلفة ومنفصلة. إقليميننيتين، سكا

مسارات أخرى. وللحديث بين  إلىترفع عالقاتنا مع غزة  أنيمكن للموافقة اإلسرائيلية على الميناء 
من القول العليل بانه ال مجال  اآلنالطرفين آلية خاصة به، وهو يغير الواقع. ينبغي التحرر منذ 

كان  إذا –على حد سواء  األنذالومع  األعداءن ال يعترف بنا. فالناس يتحدثون مع للحديث مع م
هؤالء هم الجيران الذين ينبغي ان تتحقق معهم هدنة. أما البديل فهو مواجهة أخرى تؤدي بنا 

ذات النقطة، باستثناء أنها ستفعل ذلك مع عدد اقل ببضع عشرات من اإلسرائيليين  إلىبالضبط 
 كنوا من مواصلة حياتهم.ممن لن يتم
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جانب سياسة مكبوحة الجماح  إلىهكذا أيضًا في الضفة الغربية: فالجيش والمخابرات اإلسرائيلية، 
 إلىيقودها وزير الدفاع، نجحا في أن يخفضا جدا عدد العمليات. في نيسان انخفض عدد العمليات 

ال توشك على  األفرادرة حرب من السنة الماضية. ظاه األولالحجم الذي كان عليه قبل تشرين 
مازن  أبواالختفاء تماما، ولكنها في ميل هبوط. وكذا أجهزة األمن الفلسطينية، التي بتوجيه من 

 عززت التعاون مع إسرائيل، ساهمت في ذلك.
. فاذا لم تعرف إسرائيل كيف تتصدر اإلحباطولكن هنا أيضًا، كما يحذر الجيش، لن تكفي جهود 

انفجار متجدد. ومقابل الجيش  إلى اإلحباطفسيؤدي  –أمال للفلسطينيين  خطوات تعطي أيضاً 
الحكومة  أماماإلسرائيلي، فان رئيس المخابرات المنصرف، يورام كوهين، حرص في كلمته الوداعية 

 األمن الفلسطينية والتعارض مع موقف الجيش. أجهزةعلى التقليل من مساهمة 
اتخذ جهاز المخابرات دوما صورة من لديه رؤية  –رهاب منع اإل –واحدة  أساسكجهاز له مهمة 

اإلرهاب. ويخيل أن في سنوات يورام كوهين  إحباطالعالم عبر منشور  إلىضيقة، رؤية تنظر 
المنصب نداف ارغمان، وهو  إلىسيدخل  األحدالخمسة، تقلصت هذه الرؤية أكثر فأكثر. ويوم 

 ز البريق والتأثير اللذين كانا له في الماضي.الجها إلىمحوط بكثير من التوقعات الن يعيد 
 يديعوت أحرونوت

 7/5/2016، الغد، عّمان

 
 :كاريكاتير .46

 

 
 7/5/2016، 21موقع عربي 


