
 
 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 األقصى والقدس قبل بدء سجنهالمسجد رائد صالح يوصي ب
 هنية: االحتالل يحرق غزة والسلطة تتلذذ بحرق أطفالها

 الشاطئ وفاة ثالثة أطفال في مخيم مسؤولية حماستحّمل الحكومة الفلسطينية 
 عائلة من اليهود المتطرفين 40مستعمرة جديدة بين رام هللا ونابلس الستيعاب "هآرتس": 

 "إسرائيل"سأقاوم فرض إرادة األمم المتحدة على و  ..ترامب: سأنقل سفارتنا إلى القدس

أوروبا": الشعب  مؤتمر "فلسطينيي 
الفلسطيني لن يقبَل بأيِّّ تجاوز لثوابته 
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 52 :كاريكاتير
*** 

 

 ومطالبهالشعب الفلسطيني لن يقبَل بأيِّّ تجاوز لثوابته المؤكدة  :"أوروبا فلسطينيي "مؤتمر   .1
متها حّق العودة المشروعة   في مقدِّّ

ينيي أوروبا الرابع عشر في فعاليات مؤتمر فلسط يوم السبت السابع من مايو/ أيار، انطلقت :مالمو
، وسط توقعات "الشتات ركيزة وطنية وعودة حتمية فلسطينيو"مدينة مالمو السويدية، تحت شعار 

بمشاركة حاشدة من الجاليات الفلسطينية المتواجدة في الدول األوروبية، والجاليات العربية 
ثين والناطقين والناشطين دعا رئيس "مؤتمر فلسطينيي أوروبا"، ماجد الزير، او  واإلسالمية. لمتحد ِّ

باسم "مؤتمر فلسطينيي أوروبا الرابع عشر"، الذي تستضيفه مدينة مالمو السويدية اليوم السبت، إلى 
 .أهمية مراعاة واحترام القوانين األوروبية في التمسك بالثوابت الفلسطينية والحق في العودة

ضرورة تحاشي استخدام أي مصطلح قد وأكد الزير في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، على "
 ."يساء استخدامه من قبل بعض وسائل اإلعالم وخصوم القضية الفلسطينية في الساحات األوروبية
 ."وقال الزير: "لن يتهاون المؤتمر مع أي شعارات أو هتافات تتنافى مع القوانين واألعراف األوروبية

تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني وال تحمل أي وأضاف: "رسالة المؤتمر واضحة في أنها مكر سة ل
مواقف عنصرية أو رسالة كراهية للطوائف واألديان، وهذا ما جاء في وثائقه وبياناته وكلماته الرسمية 
ومضامين أعماله منذ المؤتمر األول. قضيتنا متعلقة باالحتالل وسلب حقوق شعبنا وليست مع 

الزير المتحدثين والناطقين باسم المؤتمر، إلى العناية  ودعا ."طائفة دينية أو جماعة اثنية معي نة
 .بطريقة الحديث واإلقناع والتأثير، واالبتعاد عن التوت ر والحد ة مهما بلغ األمر

وبشأن أي خطوات تتعلق بالمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، قال الزير: "إن  الموقف منها هو 
ع المصالحة، وتالفي العقبات التي تعترض طريقها، وتحاشي انتقادها. وال بد من تشجي الترحيب
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يتوج ب إنجاحه والبناء عليه بما يساعد على تحقيق مطالب الشعب  واعتبارها مطلبًا مهم اً 
 ."الفلسطيني

د "فلســطينيو أوروبــا" فــي البيــان الختــامي لــدورتهم و  التــي أنهــت أعمالهــا فــي ســاعة متــأخرة مــن  41شــد ِّ
لمو" السويدية، على أن  "الشعب الفلسـطيني لـن يقبـلأ بـأي ِّ تجـاوز لثوابتـه مساء أمس السبت بمدينة "ما

متها حق  العودة"  المؤكدة وحقوقِّه غير القابلة للتصر ف ومطالبه المشروعة، وفي مقد ِّ
وأضاف: "إن  الموقف من أي مشروع أو مبادرة لحل  قضية شعبنا إنما ينبني على مدى ضـمانه لحـق  

ر من االحتالل وضمانه معايير العدالـة واإلنصـاف دون أي ِّ تنـازل عـن  العودة وتقرير المصير والتحر 
تمسـك الشـعب الفلسـطيني،  جـدد المشـاركونو حقوق شعبنا الثابتة في أرضه التاريخية ودياره السليبة". 

في أوروبـا وفـي كـل ِّ مكـان، بحـق  العـودة إلـى أرضـه وديـاره فـي فلسـطين مهمـا طـال الـزمن، وأكـدوا أن 
 ة حق  جماعي وفردي  ال رجعة عنه، وأنهم سيواصلون كفاحهم المشروع حتى تحصيله.العود

وحــذ ر المــؤتمر مــن "االنتهاكــات الجســيمة بحــق  مدينــة القــدس، التــي وصــفها بأنهــا "عاصــمة فلســطين 
 وقلبها النابض"، وبحق  المقدسيين ومساكنهم ومؤسساتهم.

ى المبـارك والتـدنيس المتواصـل لحرمتـه وقدسـيته كما حذ ر من "االسـتهداف المتصـاعد للمسـجد األقصـ
والتعد ِّي على المسـاجد والكنـائس واألديـرة واألوقـاف اإلسـالمية والمسـيحية فيهـا، وتزويـر هوي ـة المدينـة 

 العربية".
وأكــد المــؤتمر "وقوفــه إلــى جانــب األســرى الفلســطينيين فــي ســجون االحــتالل فــي كفــاحهم العــادل حتــى 

هم مــن الحقــوق المؤكــدة ألســرى الحــرب، وصــواًل إلــى فــك  قيــودهم وتمكيــنهم مــن انتــزاع مطــالبهم وتمكيــن
انيهم بأدوات القانون والعدالة".  الحرية، ومالحقة سج 

وأدان الحصــار المفــروض علــى الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة منــذ عشــر ســنوات، وطالــب برفعــه 
ك جسيم لحقـوق اإلنسـان بكـل المقـاييس فورًا، وحذ ر من "استمرار هذه الجريمة التي تنطوي على انتها

اإلنسـانية واألخالقيـة، وأعـرب فــي الوقـت ذاتـه عــن اعتـزازه بصـمود الشــعب الفلسـطيني تحـت الحصــار 
 عبر عقد كامل".

ودعــا المــؤتمر إلــى تحييــد المخيمــات الفلســطينية فــي ســورية عــن المواجهــات المســل حة وضــمان تــدف ق 
الســكان والنــازحين هنــاك. وطالــب بضــرورة التــزام الــدول جميعــًا  اإلمــدادات اإلنســانية لقاطنيهــا ولعمــوم

بالتعامــل اإلنســاني الكــريم مــع الالجئــين والنــازحين، وتعهــد بمواصــلة الجهــود والحمــالت إلســناد أبنــاء 
 شعبنا والتخفيف من المعاناة واألضرار.

ادة الفلسـطينيين لـديها، وطالب المؤتمر الدول العربية الشقيقة وكافة األطراف المعنيـة، إلـى إحسـان وفـ
 وتخفيف معاناتهم، ورفع الجور عنهم.
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كمـا طالــب المــؤتمر بتحـرك أوروبــي ودولــي رادع ردًا علـى تصــاعد السياســات التوسـعية التــي ينتهجهــا 
االحتالل اإلسرائيلي بحق  األرض الفلسطينية والتجم عات السكانية الفلسـطينية، وتفـاقم اجـراءات الطـرد 

السـكاني وتـدمير المنـازل فـي الضـفة ال ربيـة وفـي الـداخل الفلسـطيني المحتـل سـنة الجماعي واإلخالء 
، وفــــرض ناــــام المعــــازل الســــكانية عبــــر تطويــــق التجم عــــات الفلســــطينية بأحزمــــة االســــتيطان 4411

 والجدران العنصرية ومصادرة األراضي وموارد المياه.
مختلف اختصاصـاتها، وأعلنـت عـن تشـ يل هذا وقد اجتمعت الروابط واالتحادات المهنية الفلسطينية ب

مهندسًا فلسطينيًا من قطاع غزة، واإلعالن عن المؤتمر األول لتأسيس التجمع الدولي للمهندسين  03
 أيار )مايو( الجاري. 81من أجل فلسطين في مدينة اسطنبول التركية في 

ة، وتـم االتفـاق علـى إطـالق كما اجتمع عدد من رجال األعمال الفلسطينيين والعرب فـي القـارة األوربيـ
غرفة التجـارة الفلسـطينية ـ األوربيـة بهـدف تعزيـز الحضـور الفلسـطيني فـي سـوق العمـل األوروبيـة بمـا 

 يخدم دعم الحقوق العامة.
كمــا شــهد الملتقــى انعقــاد الملتقــى السياســي بحضــور نــواب وبرلمــانيين وشخصــيات سياســية ونشــطاء 

لدعم وتعزيز حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، أوروبيين، وتضمن النقاش مختلف سبل ا
 ونزع الشرعية عن االحتالل، وتطوير الحراك الحقوقي بمختلف مستوياته.

وتمكــن "مــؤتمر فلســطينيي أوروبــا الرابــع عشــر" الــذي انعقــد، تحــت شــعار "فلســطينيو الشــتات .. ركيــزة 
فــي مدينــة "مــالمو" الســويدية، مــن إفشــال ، 8342وطنيــة وعــودة حتميــة"، فــي الســابع مــن أيــار/ مــايو 

مخطـط قـاده اللـوبي المـوالي إلسـرائيل فـي السـويد لمنـع انعقـاد المـؤتمر بحجـة أن بعـض الـذين شــاركوا 
 فيه أيدوا انتفاضة القدس واألشكال المقاومة التي ابتدعتها.

ث مـع "قـدس وذكر عضو مجلس أمناء "مركز العودة الفلسطيني" في بريطانيا، غسان فاعور في حدي
برس"، أنه تمت اإلشارة إلى تصريحات خطيب المسجد األقصى ومفتي القدس الشيخ عكرمـة صـبري 
مؤيــــدة النتفاضــــة الســــكاكين، وأنــــه اعتمــــد عليهــــا للمطالبــــة بســــحب تــــرخي  القاعــــة التــــي احتضــــنت 

وهـو مـا المؤتمر، ففشل، فعمد ذات اللوبي إلى الض ط على الحكومة السويدية لمنـع انعقـاد المـؤتمر، 
 لم يحصل.

 لكن فاعور أشار إلى أن هذا الض ط هو ما يفسر غياب المسؤولين السويديين عن المؤتمر برأيه.
ويواجه المناصـرون للقضـية الفلسـطينية فـي عـدد مـن الـدول األوروبيـة صـعوبات كبيـرة تحـت شـعارات 

ي" مــؤخرا إلــى تجميــد متعــددة منهــا تهمــة معــاداة الســامية التــي دفعــت مســؤولي "حــزب العمــال البريطــان
مــــن أعضــــاء مجــــالس البلديــــة، إلــــى جانــــب تجميــــد عضــــوية عمــــدة لنــــدن األســــبق كــــين  41عضــــوية 

 ليفنجستون، بسبب تصريحات أدلى بها واعتبرها الحزب "مسيئة لسمعته ومعادية للسامية".
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ا حضـورا ويرى المراقبون أن "مؤتمر فلسطينيي أوروبا"، الذي يعتبـر واحـدا مـن أهـم المؤسسـات وأكبرهـ
فـــي أوروبـــا، هـــو أقـــرب إلـــى مهرجـــان فلســـطيني يؤمـــه الالجئـــون الفلســـطينيون مـــن مختلـــف االقطـــار 
االوروبيـة، للعـام الرابـع عشـر علـى التــوالي، يحضـره مسـؤولون بـارزون، وشخصـيات عامـة، وقيــاديون 

 وناشطون، ومثقفون وفنانون، متفاعلون مع قضية الشعب الفلسطيني وحق العودة.
 8/5/2016قدس برس، 

 
 يناقش مع السيسي التطورات على الساحة الفلسطينيةو  يزور القاهرة عباس .2

، 7/5 يبــدأ الـرئيس الفلســطيني محمـود عبــاس، يـوم األحــد: تحريـر هاشــم حمـدان، وكــاالتالــرب و 48عـــ
زيارة رسمية إلـى مصـر تسـتمر يـومين، يلتقـي خاللهـا نايـره المصـري عبـد الفتـاا السيسـي )اإلثنـين(، 

 من المسؤولين المصريين، واألمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. وعدداً 
وقـال ســفير فلســطين لــدى مصــر ومنــدوبها الــدائم لــدى الجامعــة العربيــة، جمــال الشــوبكي، فــي اتصــال 

، إن لقــــاءات الــــرئيس أبــــو مــــازن بالقــــاهرة، "ستشــــهد 6/5 األناضــــول، يــــوم الســــبت وكالــــة هــــاتفي مــــع
لوضع الداخلي في الساحة الفلسطينية، خاصة في اـل حالـة األوضـاع اإلنسـانية استعراض تطورات ا

 واألمنية المتدهورة، وانتهاك ُحرمة المقدسات الدينية واستمرار االستيطان".
ومــن المقــرر أن تتطــرق القمــة، بحســب الشــوبكي، إلــى جــدول أعمــال القمــة العربيــة التــي ســتعقد فــي 

صــة أن القضــية الفلســطينية ستتصــدر المباحثــات المرتقبــة، ومتابعــة موريتانيــا يوليو/تمــوز المقبــل، خا
، 2015ار آذنتائج أعمال اللجنة الوزارية التـي تشـكلت بقـرار مـن القمـة العربيـة األخيـرة بالقـاهرة مـارس/

 لمتابعة مجلس األمن حيث تجتمع بشكل دوري.
دائم لمعبـر رفـح الواصـل بـين وأشار الشوبكي إلـى أن المباحثـات سـتتطرق إلـى مناقشـة قضـية الفـتح الـ

وبحسب سفير فلسطين بالقاهرة فإن: "الموقف المصـري واضـح بشـأن الفـتح الـدائم  سيناء وقطاع غزة.
لمعبـــر رفـــح، فهـــو يريـــد جهـــة شـــرعية رســـمية فلســـطينية علـــى المعبـــر، ودائًمـــا هنـــاك تشـــاور للحـــاالت 

نهـاء الحصـار المفـر  وض علـى غـزة، وهـذا يتطلـب تمكـين اإلنسانية، لكن نحن نريد فتح دائم للمعبـر وان
 حكومة الوفاق الوطني من أداء دورها وسيطرتها على المعابر". 

 7/5/2016 ،48عرب 
 

 وفاة ثالثة أطفال في مخيم الشاطئ مسؤولية حماستحّمل الحكومة الفلسطينية  .3
، حمـاس تصـريحات بعـض المسـؤولين فـي حركـة الفلسـطينيةحكومـة الدانـت : أحمد رمضان -رام هللا 
احتــراق منــزلهم فــي مخــيم الشــاطم، وقــال المتحــدث  بعــدمــن عائلــة الهنــدي  أطفــالوفــاة ثالثــة حــول 
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الرســمي باســم الحكومــة يوســف المحمــود، "إن الــذين يتحملــون المســؤولية معروفــون، وهــم الــذين عملــوا 
 ويعملون على عرقلة عمل حكومة الوفاق الوطني ومواصلة اختطاف قطاع غزة".

ات حركـــة حمـــاس تثبـــت أنهـــا تريـــد مـــن حكومـــة الوفـــاق الـــوطني أن تعمـــل جابيـــًا إن "ممارســـ وأضـــاف
وتصــرف علــى حكمهــا وتتحمــل أخطاءهــا وخطاياهــا، فــي حــين تكتفــي هــي بتقــديم الشــعارات وتوجيــه 

وتــابع: "إن تراكمــات سياســات حمــاس المزايِّــدة واالنتهازيــة جعلتهــا مســؤولة عــن  االتهامــات الباطلــة".
ن ما أقـدمت عليـه مـن خـالل اتهاماتهـا الخطيـرة فـي الوقـت الـذي يتعـرض دمار الشعب الفلسطيني ، وان

 فيه قطاع غزة للعدوان اإلسرائيلي، يؤكد هذا العبث وعدم االلتفات إلى مصالح شعبنا".
على التجارة  هو أن حماس دأبت دائماً  ،ن الفرق بين سياسة الحكومة وممارسات حماسإ: "قائالً  ختم

ي قطـــاع غـــزة، الناجمـــة عـــن سياســـاتها الخاطئـــة التـــي حولتهـــا إلـــى قضـــايا بمشـــاكل وم ســـي شـــعبنا فـــ
وطنيــة"، معتبــرًا أنــه "كلمــا أوغلــت حمــاس فــي الفشــل ارتفعــت وتيــرة شــعاراتها وصــد رت أزماتهــا عبــر 

 المزايدة والهجوم على حكمة الوفاق الوطني".
 8/5/2016 ،المستقبل، بيروت

 
 معزيا   حريق مخيم الشاطئ يهاتف والد أطفال عباس .4

مــس، المــواطن محمــد الهنــدي، معزيــًا بأطفالــه أوفــا: هــاتف الــرئيس محمــود عبــاس، مســاء  -رام هللا 
وأكـد الـرئيس، خـالل االتصـال الهـاتفي،  في مخيم الشاطم غرب مدينة غـزة. الثالثة الذين قضوا حرقاً 

ممكـن، متضـرعًا إلـى هللا لوالد األطفال التزامه الكامل بتقديم المساعدة له وتـرميم بيتـه فـي أسـرع وقـت 
 العلي القدير أن يت مد األطفال بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

عبر الهندي عـن شـكره للـرئيس، وقـال لــ"وفا"، "أشـكر سـيادة الـرئيس، رئـيس دولـة فلسـطين، وأقـول لـه و 
 اء في رحمته". إنني شبل من أشبال حركة فتح ومن أبنائها المخلصين، وربنا يت مد أبنائي األعز 

 8/5/2016 ،األيام، رام هللا
  
 الحكومة تقدم شقة ومساعدة مالية عاجلة لعائلة الهندي .5

مــس، المــواطن محمــد الهنــدي مــن مخــيم أوفــا: هــاتف رئــيس الــوزراء رامــي الحمــد هللا مســاء  -رام هللا 
العائلة شقة سـكنية فـي تعليماته لوزير األش ال العامة واإلسكان مفيد الحساينة لمنح  الشاطم، مصدراً 
شـيكل مقدمـة  10000وقرر الحمد هللا صرف مساعدة عاجلة تصرف للعائلـة بقيمـة  أبراج جنوب غزة.

بشــكل عاجــل مــع تحمــل الحكومــة  48 مـن الحكومــة، وتحويــل الطفــل الجــريح للعــالج داخــل أراضــي الـــ
 لنفقات العالج بالكامل.
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ئلـة بتكليـف مـن الحكومـة لتنفيـذ أوامـر الـرئيس محمـود وأصدر تعليماته للـوزير الحسـاينة الـذي زار العا
 عباس لمتابعة أمور العائلة المنكوبة بالكامل، ومتابعة جميع القرارات موضع التنفيذ بشكل عاجل.

علـــى إصـــرار الـــرئيس  بتنفيـــذ هـــذه القـــرارات والتعليمـــات، تأكيـــداً  بـــدوره، قـــال الحســـاينة إنـــه ســـيقوم فـــوراً 
 نين في غزة، واهتمامهم الشديد باألوضاع في غزة.والحكومة االهتمام بالمواط

 8/5/2016 ،األيام، رام هللا
 

 هجرؤ على تكرار العدوان ضّد غزة لو أنه حوكم على جرائميكن لياالحتالل لم مصطفى البرغوثي:  .6
قال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسـطينية مصـطفى البرغـوثي إن سـلطات االحـتالل  :انعم  
قطاع غزة لو أنها حوكمت على جـرائم الحـرب الوحشـية التـي  تكن لتجرؤ على تكرار العدوان ضد  "لم 

وأضـــاف إن "عمليـــات القصـــف اإلســـرائيلية  ".2014ارتكبتهـــا خـــالل عـــدوانها علـــى القطـــاع فـــي العـــام 
جرائم األخيرة بالمدفعية والطائرات تمس  المدنيين والمنش ت المدنية وتستهدف التصعيد لخلق مبررات ل

وحشـية جديـدة ضـد سـكان قطـاع غـزة الـذين يعـانون أصـال مـن حصـار إجرامـي وحرمـان مـن مقومـات 
واعتبر أن "محكمة الجنايات الدولية تواصل التلكؤ في إجراء الفح  األولي لجرائم  الحياة األساسية".

يــات، ممـــا والمعط األدلــةالحــرب التــي ارتكبــت فــي غـــزة ولجريمــة االســتيطان االســتعماري، رغـــم وفــرة 
وأكــد أهميــة "تصــعيد التضــامن واإلســناد  يشــجع االحــتالل علــى ارتكــاب المزيــد مــن الجــرائم الوحشــية".

 للشعب الفلسطيني في غزة لدرء مخاطر مجازر جديدة قد يرتكبها جيش االحتالل اإلسرائيلي".
 8/5/2016 ،الغد، عّمان

 
 األسرى "شؤون األسرى": االحتالل يفرض غرامات باهظة على األطفال .7

أعلنــت هيئــة حقوقيــة فلســطينية رســمية متخصصــة : تحريــر إيهــاب العيســى، مــن ســليم تايــة -رام هللا 
أبريــل الماضــي، غرامــات ماليــة  بشــؤون األســرى، أن ســلطات االحــتالل فرضــت خــالل شــهر نيســان/

وأوضــحت هيئــة شــؤون األســرى  طفــاًل  فلســطينيا قاصــًرا يقبعــون فــي ســجن "عــوفر". 12باهاــة بحــق 
 6,200ألف شـيكال نحـو ) 24المحررين، في بيان لها يوم السبت، أن تلك ال رامات والبالغ مجموعها و 

 ، وتراوحت بين الثالثة إلى سبعة شهور.12دوالر(، ترافقت مع أحكام صدرت بحق القاصرين الـ
خـالل وأشار البيـان إلـى أن عـدد القاصـرين، الجـدد الـذين أدخلـوا إلـى قسـم األشـبال فـي سـجن "عـوفر" 

 عاًما. 16طفاًل دون سن  16عامًا، بينهم  18شباًل دون سن  34شهر نيسان/إبريل وصل إلى 
واتهمت الهيئة االحتالل بأنه "يمـارس سياسـة ممنهجـه السـتهداف األطفـال الفلسـطينيين وقتـل بـرائتهم، 

 وتعذيبهم والتنكيل بهم وفرض األحكام الجائرة وال رامات المالية الباهاة بحقهم".
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أدان البيان "التشريعات العنصرية اإلسرائيلية التي أجازت لجهاز الشـاباك وجـيش االحـتالل والمحـاكم و 
عاًمـا، وتقـديمهم  12وحتى الــ 14العسكرية اعتقال األطفال ومحاكمتهم بما في ذلك من هم دون سن الـ

مؤسســـات الدوليـــة وطالبـــت الهيئـــة ال للمحـــاكم العســـكرية الاالمـــة التـــي تحكـــم علـــيهم بأحكـــام جنونيـــة".
جبار دولة االحتالل لوقف هذه السياسـة التـي تنتهـك  ومؤسسات حقوق اإلنسان "بإدانة هذه السياسة وان

 حقوق الطفل وحقوق اإلنسان على حد سواء".
 7/5/2016، قدس برس

 
 هنية: االحتالل يحرق غزة والسلطة تتلذذ بحرق أطفالها .8

ماس أن  جريمة حرق األطفـال أبـو حالسياسي لحركة اعتبر إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب : غزة
 هندي، توازي جرائم العدو الصهيوني المتواصلة على القطاع.

(: "حـرق األطفـال جريمـة ال تقـل عـن قتـل 5-7وقال هنية خالل تشييع األطفال الثالثة اهر السـبت )
 ن يحرقون أطفالنا".العجوز العمور، فطائرات العدو تحرق األرض والبيوت، وحصار غزة والمتواطئو 

وطــرا نائــب رئــيس "حمــاس"، عشــرات التســاؤالت بلهجــةن غاضــبة، حــول مــن يتحمــل المســؤولية عـــن 
حصار غزة، وقال: "من يرفض إنشاء ميناء ل زة اآلن ؟، من يرفض ربط غزة بمشروع الـربط الثمـاني 

مـن قلـب الكيـان للكهرباء؟، من يرفض زيـادة الوقـود لمحطـة كهربـاء غـزة؟، مـن يـرفض مـد خـط ال ـاز 
إلى سلطة الطاقة فـي غـزة؟ ليقـف ليجيـب "إنهـا السـلطة فـي رام هللا، وأولئـك يتلـذذون أمـام جـرائم حـرق 

 أطفالنا التي آلمت كل حرن شريف من أبناء الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "ال ضب الثائر في نفوسنا، وصدورنا، والكلمات تعبر عن عمق الجرا واأللم لهذا المصاب 

مؤكدًا أن حركته أجـرت وتلقـت العديـد مـن االتصـاالت بعـد هـذه الفاجعـة مـن عـدة أطـراف فـي محقة"، 
سالمية. ومضى يقول: إن "كل محاوالت الُمحاصـرين والمتـ مرين فشـلت فـي تركيـع أهـل  دول عربية وان

سـنواتن مـن الحصـار، وثـالث حـروبن متتاليـة، ولـم يبـق أمـامهم سـوى الكهربـاء والمعبـر"،  10غزة بعـد 
 دًا أن  غزة لن تركع وستواصل حمل الراية.مشد

وأشــار هنيــة إلــى أن  حركتــه ســتتحمل كــل مــا يحتاجــه المــواطن محمــد أبــو هنــدي مــن تكــاليف مســكن 
 وعالج وغيره.

 7/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 
 



 
 
 
 

 

 11 ص                                              3927 العدد:        8/5/2016 األحد التاريخ: 
  

 حماس: االحتالل والسلطة يتحمالن مسؤولية احتراق عائلة الهندي .9
يـاة فـي غـزة لـم تعـد ممكنـة فـي اـل هـذا الحصـار والخنـق والتواطـؤ، أكـدت حركـة حمـاس أن الح: غزة

 ناصحًة المجتمع الدولي وكل األطراف المعنية بالتحرك لوقف هذا الوضع المتردي.
ونعــت الحركــة علــى لســان المتحــدث باســها ســامي أبــو زهــري، فــي تصــريح مكتــوب لــه، اليــوم الســبت، 

ا الليلـة الماضــية إثــر احتـراق منــزلهم فـي مخــيم الشــاطم األطفـال الثالثــة مـن عائلــة الهنــدي الـذين توفــو 
غــرب مدينــة غــزة، جــراء اشــتعال الشــموع فــي اــل انقطــاع التيــار الكهربــائي، ووصــفهم بــأنهم "شــهداء 

 وحمل االحتالل "اإلسرائيلي" المسؤولية عن جريمة حرق األطفال الثالثة. الحصار".
ـــل أبـــو زهـــري رئـــيس الســـلطة الفلســـطينية محمـــو  ـــيس الحكومـــة رامـــي الحمـــد هللا كمـــا حم  د عبـــاس ورئ

صــرارهما علــى فــرض  المســؤولية فــي اــل حالــة التمييــز والتهمــيش التــي يمارســانها ضــد أهــل غــزة، وان
ضريبة البلو، على الرغم مـن أنهـا مسـتردة مـن االحـتالل، وكـذلك رفـض تقـديم طلـب رسـمي لالحـتالل 

 لربط غزة بخط كهربائي إضافي.
 7/5/2016، مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 فتح أو للسلطة الفلسطينية أي دخل في احتراق عائلة الهنديل : ال عالقةجمال محيسن .11

، إلــى جانــب إصــابة والــدتهم واثنــين مــن مــن عائلــة الهنــدي تــوفي ثالثــة أشــقاء أطفــال: غــزة: رائــد الفــي
هم فـي مخــيم أطفالهـا اآلخـرين بحــروق خطـرة، ليــل الجمعة/السـبت، جــر اء الحريـق الـذي انــدلع فـي منــزل

الشاطم غربي مدينة غزة، في فاجعة جديدة نجمت عن إشعال شمعة للت لب على الاالم الناتج عـن 
وحملت حركة حمـاس، علـى لسـان النـاطق باسـمها سـامي أبـو  أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة.

ؤولية عـن حـرق زهري، االحتالل والرئيس محمود عباس ورئـيس حكومـة التوافـق رامـي الحمـد هللا المسـ
غيـر أن عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح جمـال محيسـن قـال فـي تصـريح  أطفال عائلة أبو هنـدي.

فـتح أو للسـلطة الفلسـطينية أي دخـل فـي هـذا الموضـوع، مشـيرًا إلـى أن هـذا  حركـةصحفي، إنه ليس ل
حة، وبقــاء الموقــف مــن حمــاس هــي دائمــًا فــي إطــار التهــرب مــن خلــق أجــواء إيجابيــة إلتمــام المصــال

وأكد أن االنقسام الفلسطيني هـو الـذي يـؤدي إلـى مشـكالت وحـوادث مختلفـة،  الوضع القائم في غزة. 
ألنه لم يعالج الملفات العالقة وأزمات غزة بشكل جذري، وقال: إصرار حماس على االنقسام هو الذي 

هنــاك حكومــة توافــق  وأشــار محيســن إلــى أن يقــف وراء أزمــة الكهربــاء ومــا يترتــب عليهــا مــن الم ســي.
وطنـي أجمـع عليهـا فــي لقـاء الشـاطم، لكـن لــم تمـارس عملهـا فـي قطــاع غـزة علـى أرض الواقـع حتــى 

 اللحاة بسبب حماس التي تسيطر على الوضع هناك.
 8/5/2016الخليج، الشارقة، 
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 نحن جميعا  نتحمل المسؤولية عن مأساة حرق أطفال عائلة الهندي": الجهاد" .11
لجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين: "نحــن جميعــًا نتحمــل المســؤولية عــن مأســاة حــرق قالــت حركــة ا: غــزة

وأضــاف داود شــهاب المســؤول اإلعالمــي  أطفــال عائلــة الهنــدي فــي مخــيم الشــاطم فــي مدينــة غــزة".
لحركة الجهاد، فـي بيـان صـحفي تلقـى "المركـز الفلسـطيني لنعـالم" نسـخًة منـه: "إذا كـان العـالم صـم  

ذا كانــت الجامعــة العربيــة ال ُتحــرك ســاكنًا إلنقــاذ شــعبنا ورفــع المعانــاة آذانــه عــن مأســاة ال حصــار، وان
وشــدد علــى أن مأســاة عائلــة الهنــدي أســبابها  عنــه، فــإن هنــاك مــا ُيمكــن أن نفعلــه كســلطة وفصــائل".

مركبة من الفقر المدقع الذي تعيشه العائلة المنكوبة إلى الحصـار الـذي يشـتد علـى غـزة الجريحـة إلـى 
الكهربــاء المفتعلــة التــي يتحمــل وزرهــا كــل مــن يتجــاهلون نــداءاتنا بإنهــاء األزمــة والتجــاوب مــع  أزمــة

 الحلول المطروحة التي قدمتها اللجنة الوطنية لبحث أزمة الكهرباء.
 7/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غزة رغبتها في وقف التصعيد على جبهة "إسرائيل": حماس أبلغت اإلعالم اإلسرائيلي .12

حركـة حمـاس نقلـت إلـى إسـرائيل  ، أنوكـاالت نقـاًل عـنالقـدس ، مـن 8/5/2016األيام، رام هللا، قالـت 
رسائل تهدئة أكدت رغبتها بعدم تصعيد األوضاع وعودة الهدوء للمنطقة وذلك من خالل أربع جهـات 

 امس. "واال"مختلفة، وفقا للموقع اإللكتروني العبري 
الجـيش اإلسـرائيلي سـحب القـوات التـي توغلـت فـي  أنة إسـرائيلية قولهـا ونقل الموقع عن مصادر أمنيـ

 قطاع غزة بحثًا عن أنفاق بعد أن أنهت عملياتها الهندسية في الوقت الحاضر.
الجـيش اإلسـرائيلي سـيعود القتحـام حـدود القطـاع والعمـل مجـددا ضـد األنفـاق اذا  أنوأكدت المصـادر 

ائيلي ال ينوي مطلقا وقف هذه العمليات خاصة فـي المنطقـة اقتضت الضرورة ذلك، وان الجيش اإلسر 
 متر داخل أراضي القطاع. 300األمنية القريبة من حدود غزة والمقدرة بـــ 

ـــروت، المســـتقبوأوردت  ـــة ، أنـــه احمـــد رمضـــانعـــن مراســـلها رام هللا مـــن  8/5/2016ل، بي فـــي محاول
فــي قطــاع غــزة، وقــوات االحــتالل، نقلــت مــاس حبــين حركــة  أيــام أربعــةالحتــواء التصــعيد الجــاري منــذ 

فـي القــدس المحتلــة قولهـا إن حركــة حمــاس نقلـت إلــى إســرائيل  امنيــهعـن مصــادر  اإلســرائيلية اإلذاعـة
 رسائل حول رغبتها في إعادة الهدوء إلى الحدود مع قطاع غزة، وتفادي مزيد من التصعيد.

ختلفـة لـم تفصـح عنهـا، مضــيفة إن هـذه الرسـائل وصـلت عـن طريــق أربـع جهـات م أن اإلذاعـةوقالـت 
التـي انسـحبت موق تًـا  اإلسـرائيليلهذه الجهـات أن قـوات الجـيش  أوضحت اإلسرائيلية األمنيةالمصادر 

حمـاس وعـادت للتموضـع علـى بعـد مسـافة مئـة  أنفـاقعمليات هندسية ضد  أنجزتمن القطاع بعدما 
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عمليـة الجـرف الصـامد، قبـل  أعقبـتالتـي متر عن حدود القطاع وفقًـا لتفاهمـات التهدئـة بـين الطـرفين 
ن الجيش   سيواصل عملياته للعثور على األنفاق. اإلسرائيليعامين، وان

 
 قراطية الخمس" تطلب إنهاء االنقسام واستعادة الوحدةو "القوى الديم .13

قراطيــة الخمــس"، الجبهــة الديموقراطيــة لتحريــر فلســطين، الجبهــة و أصــدرت "القــوى الديم: رامــي حيــدر
ـــة الفلســـطينية واالتحـــاد  الشـــعبية ـــر فلســـطين، حـــزب الشـــعب الفلســـطيني، حركـــة المبـــادرة الوطني لتحري

الــديموقراطي الفلســطيني )فــدا(، بياًنــا طالبــت فيــه بإنهــاء االنقســام واســتعادة الوحــدة الوطنيــة، واعتبرتهــا 
 طريق خال  قطاع غزة من أزماته المتفاقمة.

الخمس إلى جماهير شعبنا األطفال الثالثة، مؤكدة وقوفهـا وجاء في البيان: "نعت القوى الديموقراطية 
وتضــامنها الكامــل مــع العائلــة المكلومــة بمصــابها الجلــل ومتمنيــة الشــفاء العاجــل للمصــابين. وتعتبــر 

 هؤالء الشهداء الثالثة ضحايا لالنقسام والحصار".
وغيرهــا مــن األزمــات التــي وأكــدت القــوى الديموقراطيــة الخمــس أن "المعالجــة الفاعلــة ألزمــة الكهربــاء 

يعاني منها قطاع غزة، تتطلب استنهاض أوسع ض ط شعبي ووطنـي علـى حركتـي فـتح وحمـاس مـن 
أجل إنهاء االنقسام من خالل الشراكة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنيـة قـادرة علـى رفـع الحصـار 

لتحــرك الشــعبي ليشـــمل واإلعمــار ومعالجــة قضــايا المــواطنين ومــن بينهـــا مشــكلة الكهربــاء، وتوســيع ا
 جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة والضفة".

وحملــــت القـــــوى الديموقراطيـــــة الخمـــــس، حكومـــــة التوافـــــق الـــــوطني وســـــلطة الطاقـــــة وشـــــركة الكهربـــــاء 
المسؤولية عن الفاجعـة التـي التهمـت أطفـال عائلـة الهنـدي الثالثـة فـي مخـيم الشـاطم فـي مدينـة غـزة، 

اســتمرار االنقســام والحصــار واالحــتالل فــاقم مــن معانــاة شــعبنا فــي قطــاع غــزة وزاد مــن واعتبــرت أن "
 أزماته".

 7/5/2016، 48عرب موقع 
 
 ذو الفقار سويرجو يعلن اعتزال الحياة السياسية" شعبيةلـ"العضو المكتب السياسي  .14

عمــــل العـــــام أعلــــن ذو الفقـــــار ســــويرجو عضـــــو المكتــــب السياســــي للجبهـــــة الشــــعبية، اعتزالـــــه ال: غــــزة
ـــال ســـويرجو فـــي تصـــريح مقتضـــب نشـــره علـــى صـــفحته علـــى  واالنســـحاب مـــن الحيـــاة السياســـية. وق

الفيســــبوك، اهــــر الســــبت: "اإلخــــوة اإلعالميــــين واألصــــدقاء جميعــــا، أنــــا أعلــــن اعتزالــــي العمــــل العــــام 
 ه إلى هذا اإلعالن.دفعأسباب عن ولم يكشف  واالنسحاب من الحياة السياسية، وعاش الوطن".

 7/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مزاعم كشف األنفاق.. محاوالت إسرائيلية لتحقيق إنجاز مفقودخبراء عسكريون:  .15

على مدار الساعة يواصل جيش االحتالل اإلسرائيلي بأساليب تقنية متطورة : محمد أبو شحمة -غزة 
هجوميــة التــي تعــدها المقاومــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، ومعــدات حفــر ثقيلــة البحــث عــن األنفــاق ال

ويواـــف جميـــع اإلمكانيـــات فـــي ســـبيل الكشـــف عـــن تلـــك األنفـــاق التـــي تعتبـــر الســـالا اإلســـتراتيجي 
 للمقاومة في أي مواجهة عسكرية مع االحتالل.

ببـين وشهدت عمليات البحث المستمرة لجـيش االحـتالل األيـام الماضـية موجـة مـن التصـعيد المتبـادل 
المقاومة وجيش االحتالل، بعدما تجاوزت آلياته ودباباتـه الحـدود لتـأمين عمـل تلـك المعـدات، وهـو مـا 
جعــل المقاومــة الفلســطينية فــي غــزة تقــوم بــالرد مــن خــالل قصــف تلــك اآلليــات بقــذائف الهــاون لتكســر 

 حالة الهدوء التي تسود المنطقة بعد العدوان األخير.
ات يؤكد أن القيادة اإلسرائيلية بشقيها العسكري والسياسي تحاول طمأنة الخبير العسكري وصفي عريق

اإلسرائيليين فيما يخ  قضية األنفاق، وتقدم لهم معلومات مضللة حول اكتشاف العديد منها، وقرب 
 التخل  من الخطر القادم منها، وكل تلك األحاديث يتم تكذيبها من داخل )إسرائيل(.

صحيفة "فلسطين": إن "األنفاق التي تعدها المقاومة تشكل حالـة مـن القلـق ويقول عريقات في حديثه ل
لــــدى المســــتوطنين المتواجــــدين فــــي المســــتوطنات المتاخمــــة لحــــدود قطــــاع غــــزة، لــــذلك يكثــــف جــــيش 
االحــتالل مــن عمليــات البحــث عنهــا فــي هــذه الفتــرة، مــن أجــل خلــق صــورة للمســتوطنين بعــدم عجــز 

يحــــاول فــــرض سياســــة األمــــر الواقــــع مــــن خــــالل التــــوغالت  ويوضــــح أن جــــيش االحــــتالل الجــــيش".
المصاحبة لعمليات البحـث عـن األنفـاق، وخلـق منطقـة عازلـة بـالقوة مـن أجـل تسـهيل عمليـات البحـث 
وعدم إعطاء أي معلومات حول المناطق التي تقوم بها المعدات بالحفر، أو كشف طريقة التعامل مع 

ط األنفاق. الق المقاومة عدة قـذائف تجـاه اآلليـات والمعـدات اإلسـرائيلية، ويبين أن التصعيد األخير وان
هدفـه إيصــال رســالة لجــيش االحـتالل بعــدم الســماا بتمريــر سياســة األمـر الواقــع أو العمــل فــي البحــث 

 عن األنفاق بسهولة، وعدم فرض حدود جديدة.
علته المقاومة الفلسطينية الدكتور هشام الم اري يرى أن ما ف واالستراتيجيةالخبير في الشؤون األمنية 

مــن خــالل قصــفها لاليــات اإلســرائيلية التــي تجــاوزت الحــدود هــي ردة فعــل إيجابيــة ومناســبة وحققــت 
ويؤكــد الم ــاري فــي حديثــه لصــحيفة "فلســطين" أن جــيش االحــتالل أراد مــن خــالل  أهــدافها العســكرية.

ينية علـى هـذه الخطـوة فـي اـل بحثـه تجاوز اآلليات العسكرية للحدود معرفة ردة فعل المقاومة الفلسط
 المستمر على األنفاق التي تعمل عليها المقاومة.
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ويقـول الم ــاري: إن "المقاومـة الفلســطينية لـو لــم تقــم بقصـف تلــك اآلليـات وتــرد علـى التوغــل المحــدود 
لاليات لتمادى االحـتالل فـي التوغـل ومـارس العديـد مـن العمليـات العسـكرية علـى طـول الحـدود التـي 

 عطيها اهتماما واسعا خاصًة في ال تواصل المقاومة في حفر األنفاق الهجومية".ي
ويوضــح أن جــيش االحــتالل يبــذل جهــودا كبيــرة مــن أجــل اكتشــاف األنفــاق مــن أجــل معالجــة وتحييــد 
الخطــر الكبيــر الــذي يصــدر عنهــا، وكــذلك المقاومــة تعمــل علــى تقويــة نفســها مــن خــالل هــذا الســالا 

 ستتواصل حالة الصراع في هذا الموضوع.االستراتيجي، لذا 
 8/5/2006فلسطين أون الين، 

 
 عملية األسبوع الماضي 119إسرائيليين في  10تقرير: إصابة  .16

كشـــف تقريـــر عبـــري النقـــاب عـــن إصـــابة عشـــرة إســـرائيليين، األســـبوع الماضـــي، فـــي : القـــدس المحتلـــة
 ين.عمليات للمقاومة الفلسطينية بالضفة ال ربية والقدس المحتلت

ل تنفيــذ  عمليــة للمقاومــة  119وبــي ن تقريــر نشــره موقــع "الصــوت اليهــودي"، أن األســبوع الماضــي ســج 
لقــاء زجاجــات حارقــة ضــد  الفلســطينية، مــن بينهــا عمليــات طعــن ودهــس، فضــاًل عــن رشــق للحجــارة وان

أحــدهما  وأشــار الموقــع الــى إصــابة ثالثــة جنــود "إســرائيليين" أهــداف عســكرية واســتيطانية "إســرائيلية".
بجراا وصـفت بـالخطيرة، خـالل عمليـة دهـس قـرب رام هللا، فيمـا أصـيب ثالثـة مسـتوطنين فـي عمليـة 

وفــــي القــــدس المحتلــــة، أصــــيب  إلقــــاء حجــــارة قــــرب مســــتوطنة "غــــوش عتصــــيون" جنــــوب بيــــت لحــــم.
مستوطن بجراا بعد طعنه من قبل شاب، بينما أصيب جنديان بجراا خالل مواجهات فـي بلـدة "كفـر 

 قضاء قلقيلية ومستوطن قرب بلدة "حوارة" قضاء نابلس. قدوم"
 7/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس ت عّزي بالشهيدة العمور وتشيد بتضحياتها .17

عاًمـا(،  60أشاد القيادي البارز في حركة حماس خليل الحية، بتضحيات الشـهيدة زانـة العمـور ): غزة
 وما قدمته للمقاومة الفلسطينية.

شــهدت العمــور مســاء الخمــيس الماضــي  جــراء قصــف مــدفعي صــهيوني شــرق خــانيونس جنــوب واست
وضـم وفـد الحركـة الـذي ذهــب للتعزيـة بالشـهيدة، نائـب رئـيس المكتـب السياسـي إســماعيل  قطـاع غـزة.

هنيــة، والقيــادات: عمــاد العلمــي، خليــل الحيــة، روحــي مشــتهى، إســماعيل رضــوان، صــالا البردويــل، 
 ي محافاة خان يونس.وقيادات الحركة ف
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وقـــال الحيـــة مادًحـــا الشـــهيدة العمـــور: "الشـــهيدة زانـــة العمـــور امـــرأة أبـــت إال أن تكـــون حاضـــنة للجهـــاد 
وللمقاومة، لم تبخل على المجاهدين والوطن ال بروا وال بمـال، فرفـع قـدرها هللا وسـُيعلي شـأنها وُيخلـد 

السياســي إســماعيل هنيــة وبــاقي قيــادات  وأضــاف "مجيئنــا اليــوم بقيــادة نائــب رئــيس المكتــب ذكراهــا".
الحركة، لنقف شامخين مع امرأة شامخة ُتخلد اليوم ذكرى الخالدات الماجدات، ممن امتشقن سالحهن 

 للدفاع عن الدين".
 7/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 يعالون: سنواصل البحث عن األنفاق دون مواجهة مع حماس .18

مـس، أن وزيــر الــدفاع اإلســرائيلي موشــيه يعــالون أوصــل أالثانيــة، مســاء كشــفت القنــاة العبريــة  :القـدس
عبر قائد المنطقة الجنوبية إيـال زاميـر رسـالة إلـى سـكان مسـتعمرات غـالف غـزة، مفادهـا بـأن الجـيش 
سيواصـــل عملياتـــه للبحـــث عـــن األنفـــاق وتـــدميرها دون اللجـــوء للتصـــعيد أو الـــدخول فـــي مواجهـــة مـــع 

ـــن يتســـامح مـــع أي محـــاوالت اســـتفزازية مـــن حمـــاس وأكـــد يعـــالون فـــي ر  حمـــاس. ســـالته أن الجـــيش ل
 الستهداف قواته، وأنه مصمم على مواصلة مهامه حتى كشف جميع األنفاق.

وفـــي ذات الســـياق، أوضـــحت القنـــاة أن رئـــيس المجلـــس اإلقليمـــي لمجمـــع مســـتعمرات أشـــكول غـــادي 
نياهو قال فيها إنه ال يمكن تحم ـل عـودة ياركوني أرسل هو اآلخر رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نت

األوضـاع إلــى مــا كانـت عليــه قبــل عمليــة الجـرف الصــامد األخيــرة بــإطالق النـار المتفــرق، وأنــه يجــب 
 العمل بحزم إلنهاء ذلك. 

 8/5/2016 ،األيام، رام هللا
 
 عضو "كابينيت" يدعو لتخفيف حصار غزة .19

األســــبق وعضــــو المجلــــس الــــوزاري المصــــ ر دعــــا رئــــيس الشــــاباك : ترجمــــة صــــفا -القــــدس المحتلــــة 
ري إلــى ضــرورة تخفيــف الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة، وذلــك يــ"الكابينيــت" الحــالي يعكــوف ب

ري فــي حــديث نقلــه موقــع واال العبــري أن حمــاس يــوأضــاف ب "بهــدف خلــق أفــق للحيــاة أمــام ال ــزيين".
ي حـين يصـعب الوضـع االقتصـادي غير معنية بمواجهة أخرى في هذا التوقيت وألسبابها الخاصة، فـ

وطالـــب أن تتـــزامن  الـــذي يعانيـــه القطـــاع علـــى حمـــاس أن تبـــادر لمواجهـــة جديـــدة. علـــى حـــد تعبيـــره.
العمليات العسكرية الحازمة ضد القطاع مع تخفيف للضائقة االقتصادية التي يعانيها القطاع وأن يـتم 

 فتح آفاق للحياة أمام ال زيين والنار لمستقبل أفضل.
 7/5/2016 ،ة الصحافة الفلسطينية )صفا(وكال
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 2014جيش االحتالل: التوغل داخل غزة جزء من تفاهمات  .21
قالت مصادر أمنية لـدى االحـتالل اإلسـرائيلي، يـوم السـبت، إن  فلسطين أون الين: - القدس المحتلة

يـــة أن جـــيش االحـــتالل اإلســـرائيلي سيواصـــل عملياتـــه فـــي قطـــاع غـــزة لتحديـــد األنفـــاق وتـــدميرها، مدع
ونقـل موقـع واال  .2014التوغل العسكري داخل حدود القطاع لمئات األمتار جـزء مـن تفاهمـات اتفـاق 

بعـد انتهـاء مهـام  العبري عن تلـك المصـادر قولهـا، أن قـوات جـيش االحـتالل انسـحبت مـن غـزة مؤقتـاً 
انى فــي وقالــت المصــادر، إن جــيش االحــتالل "لــن يتــو  قــوات الهندســة وكشــف النفــق جنــوب القطــاع.

وأضــافت "ال نيــة لــدى المؤسســة األمنيــة  فــي حــال تــم تحديــد أي أنفــاق". الــدخول لحــدود غــزة مجــدداً 
والعسكرية بوقف النشاطات على حدود غزة.. نشاط قوات الهندسة سيستمر، والعمليـات داخـل الحـدود 

 ".2014لمئات األمتار ستتواصل وذلك كان جزء من تفاهمات 
 7/5/2016 ،فلسطين أون الين

  
 "عن أنفاق عملياته بحثا   ىأنه"انسحابه من غزة بعد أن  يعلنالجيش اإلسرائيلي  .21

أكد الجيش اإلسرائيلي، أمـس، انسـحابه مـن غـزة، بعـد أن أنهـت وحـدة الهندسـة : كفاا زبون - رام هللا
يلي عملياتهــا الحاليــة بحثــا عــن أنفــاق. لكــن مصــادر قالــت لموقــع "واال" اإلســرائيلي إن الجــيش اإلســرائ

 عن األنفاق. سيعود للعمل مجددا داخل حدود قطاع غزة إذا اقتضت الضرورة ذلك بحثاً 
 8/5/2016 ،الشرق األوسط، لندن

  
 ه ممارسات االحتالل بألمانيا النازيةيشبت يعتذر عن نائب رئيس األركان اإلسرائيلي .22

من بعض المااهر  ،سرائيلينائب رئيس األركان اإل ،حذر الجنرال يائير غوالن :الصحافة اإلسرائيلية
فــــي الفتــــرة الحاليــــة التــــي تشــــبه مــــا عاشــــته ألمانيــــا النازيــــة خــــالل ثالثينيــــات  "إســــرائيل"التــــي تحياهــــا 

 وأربعينيات القرن العشرين، وهو مما تسبب بردود فعل إسرائيلية غاضبة ضده.
والن بــالتراجع عـــن وطلــب رئــيس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو مــن وزيــر الــدفاع موشــيه يعلــون اإليعــاز ل ــ

 كالمه، مما دفعه لتقديم اعتذار عما تحدث به خالل احتفال إلحياء ذكرى ما يسمى المحرقة اليهودية.
حـين سـاوى  وقال نفتالي بينيت وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهـودي إن غـوالن ارتكـب خطـأ كبيـراً 

ا فـــي اـــل إحيـــاء اإلســـرائيليين لـــذكرى بـــين أفعـــال الجنـــود اإلســـرائيليين بمـــا قـــام بـــه النـــازيون، ال ســـيم
المحرقة، بينما ذهـب عضـو الكنيسـت بيتسـلئيل سـموتريتش لمهاجمـة غـوالن ألنـه قـام بمقارنـة "عميـاء" 

 خاصة وأنها تأتي من قبل شخصيات قيادية مثل نائب رئيس األركان.
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التــي ، يراتلكــن ميخائيــل توكفيلــد الكاتــب فــي موقــع "أن.آر.جــي" اإلخبــاري اإلســرائيلي وصــف التحــذ
الشــبيهة بمــا عاشــته ألمانيــا فــي عهــد  "إســرائيل"صــدرت عــن غــوالن مــن انتشــار بعــض الماــاهر فــي 

تحيا أشكاال من العنصرية في ال تعامل اإلسرائيليين  "إسرائيل"بأنها تحذيرات صحيحة، ألن  ،النازية
فتــاوى الحاخاميــة مـع اليهــود مــن أصــول إثيوبيــة، وترديــد شــعارات "المــوت للعــرب" وصــدور عــدد مــن ال

 اليهودية، وتنامي مجموعات "تدفيع الثمن".
أحــــد  ،بينمــــا ذكــــر كــــارني إلــــداد مراســــل صــــحيفة معــــاريف أن البروفيســــور اإلســــرائيلي ديفــــد شــــولمان

يشــكك فــي أحقيــة قيــام الدولــة مــن األســاس، كونــه  ،لــبدب والروايــة "إســرائيل"المرشــحين لنيــل جــائزة 
فع اللجنـــة اإلســـرائيلية للتراجـــع عـــن منحـــه هـــذه الجـــائزة كونـــه أحـــد يتـــرأس منامـــة "تعـــايش" ممـــا قـــد يـــد

المـــوقعين علـــى عريضـــة تشـــكر الطيـــارين اإلســـرائيليين الـــذين رفضـــوا القيـــام بطلعـــات جويـــة تســـتهدف 
 الفلسطينيين بالمناطق المحتلة في سنوات سابقة، بجانب عدد من المحاضرين والطالب الجامعيين.

ها شولمان إنه منذ عشرات السنين ما زالت إسرائيل تسيطر علـى شـعب وقالت العريضة التي وقع علي
ماليين نسمة بـدون مـنحهم حقـوقهم األساسـية، ولـذلك فـإن االحـتالل والسـيطرة أوصـلت  3.5كامل من 

 إسرائيل لما هي عليه اليوم.
انونيـة بأنهـا وقد سبق لشولمان أن وصف هدم السلطات اإلسرائيلية للمباني العربية التي تصـفها بعـدم الق

ذكـر فيـه أنـه منـذ خمسـة عقـود يواصـل االحـتالل اإلسـرائيلي  اإلنسانية، حتى أنه كتب مقـاالً  جريمة ضد  
"تسميمنا" بالبيروقراطية المجنونة، وبالمستوطنين المزعجين، ومواصلة مصادرة أراضـي الفلسـطينيين مـن 

 ديد الذي يشكله عليهم.خالل عنصرية قائمة، والسيطرة التي يمارسها على شعب آخر والته
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في مقـال نشـر بصـحيفة "إسـرائيل  ،قال الخبير العسكري اإلسرائيلي يوآف ليمور :الصحافة اإلسرائيلية
ينتاـر الجـانبين، فـي  اً سـاخن إن التوتر األمني الحاصل على حدود قطاع غزة ينبم بأن صيفاً  ،اليوم"

وبـــي ن ليمـــور أن الجـــيش اإلســـرائيلي  ضـــوء تزايـــد التقـــديرات بتصـــعيد عســـكري قـــادم فـــي تلـــك المنطقـــة.
يســتعد للمواجهــة القادمــة، وحركــة حمــاس كــذلك، حتــى لــو لــم يرغبــا بهــا، لكــن المعطيــات الميدانيــة فــي 

المتمثل بحفر األنفاق، فهناك  تيجياالستراغزة تشير إلى أن حماس تمنح االهتمام المتزايد لمشروعها 
وأضــاف أن هــذا الجهــد الــذي تقــوم بــه  المئــات مــن األنفــاق الدفاعيــة والعشــرات مــن األنفــاق الهجوميــة.

التــي باتــت تعتبــر هــذه األنفــاق التهديــد المركــزي أمامهــا، وبــدا  "إســرائيل"حمــاس ال ي يــب عــن عيــون 
 من األنفاق.ضد الزمن للكشف عن مزيد  واضحا أنها تخوض سباقاً 
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، عقــب "إسـرائيل"وأوضـح كاتـب المقـال أن األيــام األخيـرة شـهدت سلســلة تبـادل اتهامـات بــين حمـاس و
كشف المزيد من األنفاق على حدود غزة الشرقية، فـالجيش اإلسـرائيلي يواصـل الحفـر لتعقـب األنفـاق، 

 بينما تواصل حماس إطالق القذائف.
سعة، يقول الخبير اإلسرائيلي إن الاروف التي دفعت الحركة وا ورغم إعالن حماس أنها ال تريد حرباً 

تضـــاعفت اليـــوم، مـــن ذلـــك ارتفـــاع معـــدالت البطالـــة  2014للـــذهاب إلـــى حـــرب غـــزة األخيـــرة صـــيف 
ورأى فـــي ختـــام مقالـــه أن انشـــ ال الـــدول  وتـــدهور األوضـــاع المعيشـــية وتواصـــل إغـــالق معبـــر رفـــح.

الدولـة ومواجهـة إيـران، ونـزاع حمـاس الـدائم مـع السـلطة العربية عن الفلسـطينيين بـالحرب علـى تناـيم 
الفلسطينية، والتهديدات التـي تواجـه الحركـة مـن داخـل غـزة، وتواصـل العمليـات اإلسـرائيلية المتواصـلة 

 ضد األنفاق، أسباب كفيلة بوصول حماس إلى قناعة مفادها أنه ليس لديها ما تخسره.
حيفة "يـديعوت أحرونـوت" رون بـن يشـاي إن التقـدير من جهتـه، قـال محلـل الشـؤون العسـكرية فـي صـ

لـــدى دوائـــر صـــنع القـــرار يشـــير إلـــى أن حمـــاس لـــديها مخـــاوف مـــن انـــدالع  اإلســـرائيلي الســـائد حاليـــاً 
وأضــاف أن قيــادة الجنــاا العســكري لحمــاس باتــت تعتقــد أن  ."إســرائيل"مواجهــة عســكرية واســعة مــع 

ضوع األنفاق، فإما أن تذهب الحركة الست الل ما قامت لديها خيارين تجاه التعامل اإلسرائيلي مع مو 
بحفره من األنفاق فـي تنفيـذ عمليـات هجوميـة ضـد إسـرائيل قبـل أن تفقـدها بسـبب الجهـود اإلسـرائيلية، 
أو تنتار إتمام إسرائيل لجهودها بكشف جزء مما لديها من األنفاق، والبحث عن طرق أخرى لمفاجأة 

وخـتم بـن يشـاي الوثيـق الصـلة بالمؤسسـة العسـكرية تحليلـه بـالقول إن  مـة.في المواجهة القاد "إسرائيل"
سـرائيل بشــقيها الحكومـة والجــيش، ال يريـدون جميعــا الــذهاب  حمـاس بجناحيهــا العسـكري والسياســي، وان
إلى حرب واسعة ويعملون لمنع حدوثها، لكن القادة العسكريين في حماس يجدون أنفسهم في معضـلة 

الـذي كـانوا  االسـتراتيجيريبا التخـاذ قـرار نهـائي يتعلـق بإمكانيـة فقـدانهم الكنـز حقيقية، وسيضطرون ق
 سيفاجئون به إسرائيل، وهو األنفاق الهجومية.
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لصــحيفة "هــ رتس" بــاراك رابيــد إن ضــجة كبيــرة تشــهدها قــال المراســل السياســي  :الصــحافة اإلســرائيلية
فـي هـذه األيـام عقـب تسـريب مسـودة تقريـر مراقـب عـام الدولـة القاضـي يوسـيف شـبيرا بشـأن  "إسرائيل"

، ممـا 2014أداء الحكومة والجيش اإلسرائيليين خالل حرب غزة األخيـرة "الجـرف الصـامد" فـي صـيف 
وأوصل شابيرا المسـودة  ن مؤيد ومعارض للتقرير وما جاء فيه.استجلب ردود فعل إسرائيلية متباينة بي
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للتعقيــب عليــه، حيــث بــدأه  "إســرائيل"األولــى مــن تقريــره قبــل ثالثــة أشــهر إلــى الجهــات المســؤولة فــي 
 قبل نصف عام من اندالعها. 2014بالحديث عن التحضير للحرب منذ فبراير/شباط 
بصـــي ته النهائيـــة بزلـــزال يهـــز الســـاحة السياســـية فـــي وتوقـــع المراســـل أن يتســـبب التقريـــر بعـــد صـــدوره 

الدولة، ألنه تناول األشهر القليلة التي سبقت اندالع حرب غـزة األخيـرة، حيـث تـم الحـديث عـن تهديـد 
األنفــاق أمــام وزراء المجلــس الــوزاري المصــ ر، فــي حــين أن رئــيس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو ووزيــر 

لجيش اإلسرائيلي السابق بيني غانتس أداروا وحدهم عملية القتال الدفاع موشيه يعلون ورئيس أركان ا
 ضد حماس في غزة من خالل إخفاء الكثير من المعلومات عن باقي أعضاء المجلس. 

ونقلت الصحيفة عن أوساط سياسية مقربة من نتنياهو ويعلون أن ما ورد في مسـودة التقريـر المسـربة 
ن كثيـرا مـن المعلومـات الـواردة فـي المسـودة ال تحـوز الدقـة من انتقادات لـيس مهنيـا وغيـر صـحيح، وأ

 المطلوبة، بل إن للتقرير دوافع سياسية ضد الحكومة.
أن  -الـذي قـاد الحـرب األخيـرة علـى غـزة-من جهته، ذكـر رئـيس هيئـة األركـان السـابق بينـي غـانتس 

 الحرب تمت إدارتها من قبل نتنياهو ويعلون بصورة عملية جدا.
اتــه، نقــل مراســل موقــع "أن آر جــي" أريئيــل كهانــا عــن وزيــر الداخليــة إبــان حــرب غــزة فــي الســياق ذ

غدعون ساعر قوله إن الطريقة المثلى للتعامل مع تقرير مراقب الدولة ال تكمن فـي مهاجمتـه، منتقـدا 
كان فاشـال فـي  2014رد فعل نتنياهو على التقرير، ألن ما وصفه بـ"جهاز الخمسين يوما" في صيف 

 جته ليوميات الحرب.معال
 "إســـرائيل بيتنـــا"حـــزب  رئـــيسدور ليبرمـــان وزيـــر الخارجيـــة الســـابق إبـــان حـــرب غـــزة و جـــبينمـــا قـــال أفي

تحكمهــــا قيــــادة تتهــــرب مـــــن  "إســــرائيل"المعــــارض إن مــــا ورد فــــي التقريــــر الحكــــومي يشـــــير إلــــى أن 
 لنسرائيليين. المسؤولية، وال تستطيع اتخاذ القرارات المطلوبة، وال تنجح في توفير األمن

ومـــن وجهـــة ناـــر المحلـــل السياســـي فـــي القنـــاة اإلســـرائيلية العاشـــرة رفيـــف دروكـــر فـــإن الجهـــات التـــي 
تعتبـره أكثـر قسـوة مـن تقريـر  2014اطلعت على مسودة تقرير مراقـب الدولـة بشـأن حـرب غـزة األخيـرة 

ياتـه علـى آليـة اتخـاذ ، ألنـه ركـز فـي محتو 2006فينوغراد الخا  بمعالجة أخطاء حرب لبنـان الثانيـة 
القرارات خالل يوميات الحرب، وعدم إجراء نقاش معمق حول تهديـد األنفـاق، وهـو مـا تسـبب بنشـوب 
مواجهة بين جهاز األمن اإلسرائيلي العام )الشاباك( وجهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية )أمان( 

 عقب انتهاء الحرب.
نـة كــوق فنقلـت عــن عــائالت الجنـود اإلســرائيليين القتلــى أمـا مراســلة صـحيفة "يــديعوت أحرونــوت" إيال

في حرب غزة األخيرة مطالبتها بأن يحاسب من أخطأ في إدارة الحرب ويدفع الثمن، ألن تلك الحـرب 
 استمرت أكثر مما تم التحضير له.
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ــة مــن التقريــر ونشــره أمــام الجميــع وعــدم بقائــه  فــي وطالبــت العــائالت بالحصــول علــى النســخة الكامل
 األدراج الم لقة حتى يرى جميع اإلسرائيليين ويعرفوا كيف تمت إدارة الحرب من قبل الحكومة.
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 تســعى الحكومــة اإلســرائيلية إلــى تخفيــف صــي ة تقريــر دولــي حــول االســتيطان: تحريــر بــالل ضــاهر
ونقلـــت  القـــدس.شـــرقي ويتضـــمن انتقـــادات شـــديدة حـــول البنـــاء فـــي المســـتعمرات فـــي الضـــفة ال ربيـــة و 

صــحيفة "هــ رتس" اليــوم، األحــد، عــن مــوافين حكــوميين إســرائيليين قــولهم إن التخــوف األساســي فــي 
د مـن التقريـر الـذي يتوقـع أن يصـدر عـن الرباعيـة الدوليـة فـي نهايـة الشـهر الحـالي هـو تشـد "إسرائيل"

منـع تطـرق التقريـر إلـى خطـوات مسـتقبلية  "إسـرائيل"كـذلك تحـاول  االسـتيطان. الموقف األميركي ضد  
 الفلسطيني من جانب مجلس األمن الدولي. –محتملة في الموضوع اإلسرائيلي 

الماضــي، أنهــم يعتزمــون / فبرايــر وكــان وزراء خارجيــة الرباعيــة الدوليــة أعلنــوا فــي اجتمــاع فــي شــباط
والفلسطينيين، وتطـرق إعـالن الرباعيـة، ألول مـرة،  "ليإسرائ"ير حول الجمود السياسي بين إصدار تقر 

 إلى تعاون بينها وبين مجلس األمن الدولي.
ووفقا للصحيفة، فإن أحد األسـباب الـذي دفـع الرباعيـة الدوليـة إلـى إصـدار هـذا التقريـر هـو الـرد علـى 

مفاوضـات، "والتأكـد مـن أن الفرنسـيين ال يأخـذون علـى المبادرة الفرنسية بشأن مؤتمر دولي لتحريـك ال
وقــال موافــون إســرائيليون ودبلوماســيون غربيــون إن  عــاتقهم قيــادة هــذا الموضــوع فــي الحلبــة الدوليــة".

للوضـــع الميـــداني وتوصــيات بخطـــوات تطالـــب إســـرائيل  ، وسيشــمل وصـــفاً نســـبياً  التقريــر ســـيكون قصـــيراً 
بـــأن التقريـــر سيتضـــمن انتقـــادات كثيـــرة تجاههـــا  "إســـرائيل"يرات فـــي وتســـود تقـــد والفلســـطينيين بتنفيـــذها.

وخاصة فيما يتعلق بالبناء بالمستعمرات وفرض قيود علـى الفلسـطينيين فـي المنـاطق "ج" بالضـفة، التـي 
اتصاالت مع  "إسرائيل"وفي محاولة لتخفيف التقرير، تجري  تخضع لسيطرة إدارية وعسكرية إسرائيلية.

الدولية. ويقود هذه االتصاالت المحامي يتسحاق مولخو، المبعوث الشخصـي لـرئيس أطراف الرباعية 
وفي تعبير عن التوجس اإلسرائيلي مـن هـذا التقريـر، قـال مواـف إسـرائيلي  الحكومة بنيامين نتنياهو.

إن "جميــع أعضــاء الرباعيــة الدوليــة بإمكــانهم التوحــد حــول هــذا الموضــوع بــدون مشــكلة" وأن الجهــود 
يلية تتركز على منع موافقة أميركية على تشديد لهجـة التقريـر وتضـمينه مقولـة أن المسـتعمرات اإلسرائ

مـن اجتمـاع  مايو الجاري، أي قبـل أسـبوع تقريبـاً  أيار/ 25ويتوقع أن يصدر التقرير في  غير قانونية.
 وزير خارجية دعت إليه فرنسا تمهيدا لعقد مؤتمر دولي لتحريك عملية السالم.   30

 8/5/2016 ،48 عرب
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 "داعش"رئيس الموساد السابق: العالم لم ينتصر على  .26
إزاء الحـرب التـي يشـنها  متشـائماً  قدم رئيس جهـاز الموسـاد اإلسـرائيلي السـابق تـامير بـاردو استعراضـاً 

علــى هــامش  ،وقــال بــاردو ، ومــا يقــال إنهــا إنجــازات للــدول التــي تحاربــه."داعــش"العــالم علــى تناــيم 
كية )سي يتمر نامته جامعة هارفارد قبل أيام إلى جانب رئيس جهاز المخابرات األمر مشاركته في مؤ 

أمامه، ومن وجهة ناري فإن العالم اليوم  "إننا حتى اللحاة ال نسجل انتصاراً  ،آي أي( مايكل مورال
يقـــف علــــى ذروة حــــرب عالميــــة ثالثـــة، لكنهــــا حــــرب مــــن نـــوع مختلــــف، ال يمكــــن مقارنتهــــا بــــالحربين 

إلـى  ،ال اإلخبـاري عـومري نحميـاساوفـق مـا نقلـه مراسـل موقـع و  ،وأشـار بـاردو تين السابقتين".العالمي
هــي "محاربــة الفقــر، حيــث يــذهب العديــد مــن الفقــراء إلــى المســاجد  "داعــش"أن إحــدى طــرق مواجهــة 

 وهناك يتلقون األيديولوجيا المتطرفة".
 7/5/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 

 عائلة من اليهود المتطرفين 40بين رام هللا ونابلس الستيعاب  مستعمرة جديدة"هآرتس":  .27
وكاالت: من المقرر أن تقيم وزارة الدفاع اإلسرائيلية بالتعاون مع المنامة االستيطانية أمانا ال -القدس

 40مستعمرة جديدة بالقرب من مستعمرة شيلو الواقعة بين محافاتي رام هللا ونابلس، وذلك الستيعاب 
اليهود المتطرفين الذين يسكنون البؤرة االستيطانية عامونا التي من المقرر أن يتم إخالؤها  عائلة من

 .2014مع نهاية العام وفقا لقرار المحكمة العليا اإلسرائيلية الصادر في كانون األول 
 فإن الحكومة اإلسرائيلية تنوي أمسوحسب تقرير أورده الموقع اإللكتروني لصحيفة ه رتس العبرية 

إقامة المستعمرة الجديدة السترضاء المتطرفين والمعرضين إلخالء البؤرة االستيطانية. ومن المقرر 
وحدة سكنية ومنح المنامة اليمينية االستيطانية أمانا حرية  139حسب الصحيفة العبرية بناء 

 .وحدة سكنية وبيعها في السوق الحرة 90التصرف في 
ت على الخرائط المعمارية الخاصة بالمستعمرة الجديدة، والتي وأضافت ه رتس في تقريرها أنها حصل

يتبين من خاللها أن األراضي التي سيقام عليها البناء هي أراض كانت حكومة االحتالل صادرتها 
تحت مسمى أراضي دولة. وهذه األراضي قريبة من البؤرة االستيطانية جيؤلت تسيون والتي تعتبر 

وكان يسكنها المتطرف المتهم بحرق عائلة دوابشة في قرية دوما.  مركزا للعنف ضد الفلسطينيين
 .وكانت الشرطة اإلسرائيلية قد نفذت عمليات هدم في تلك البؤرة عدة مرات

على أراض خاصة تعود  1997وذكرت الصحيفة العبرية أن البؤرة المذكورة كانت قد أقيمت عام 
أحداث عنف خالل إخالء تسعة منازل دائمة  وقعت 2006ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، وفي عام 
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خاض أصحاب األراضي الفلسطينيون  2014على حد وصف ه رتس. ومنذ ذلك العام وحتى عام 
 .معركة قانونية تخللها تقديم التماس للمحكمة العليا عبر المنامة اإلسرائيلية يش دين

لكنها الت تماطل إلى أن  2012بعد ذلك تعهدت حكومة االحتالل بهدم البؤرة حتى نهاية عام 
أعلنت أن الهدم سيطال المناطق المذكورة في االعتراض الذي قدمه الفلسطينيون. وفي كانون األول 

 .2016قررت العليا اإلسرائيلية هدم البؤرة بالكامل خالل سنتين أي حتى نهاية عام  2014عام 
ريد أن يرسل رسالة لسكان البؤرة وحسب تحليل ه رتس فإن وزير الدفاع اإلسرائيلي بهذا القرار ي

ال فسوف  عامونا مفادها أنكم إذا أخليتم المكان بهدوء فسوف تحصلون على مستعمرة جديدة، وان
 تصبحون بال مأوى.

 8/5/2016األيام، رام هللا، 
 
 2016يوّثق انتهاكات االحتالل والمستوطنين بالضفة القدس منذ بداية لـ"أريج"  رتقري .28

ير فلسطيني اعتداءات االحتالل ومستوطنيه، منذ مطلع العام الجاري، على وث ق تقر : بيت لحم
المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة ال ربية والقدس المحتلتين، والتي أدت إلى مضاعفة 

 .معاناتهم
وقال تقرير لوحدة مراقبة االستيطان في معهد األبحاث التطبيقية "أريج"، اليوم السبت، إنه خالل 
شهر نيسان/أبريل الماضي، قامت "إسرائيل" بمصادرة األراضي الفلسطينية لصالح مشاريعها 
التوسعية االستيطانية، وهدمت منازل ومنش ت للفلسطينيين، وأصدرت أوامر بوقف العمل والبناء، 
كما أعلنت عن حزمة من المشاريع االستيطانية في المستعمرات المقامة على أراضي الضفة خاصة 

 .حيطة بمدينة القدسالم
وأشار التقرير إلى أن سلطات االحتالل "باشرت بناء مقطع من جدار الفصل العنصري على أراضي 
منطقة بير عونة في مدينة بيت جاال بمحافاة بيت لحم"، حيث بدأت جرافات االحتالل بوضع 

 .نطقةأمتار على أراضي الم 8المكعبات والقواطع اإلسمنتية التي يصل ارتفاعها إلى 
وأضاف التقرير "إن سلطات االحتالل تسعى من خالل مشاريعها االستيطانية التوسعية إلى إبقاء 
سيطرتها على األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حمل نيسان الماضي العديد من التقارير 
يواء المزيد من  واإلعالنات والمخططات والعطاءات التي تهدف إلى توسيع المستعمرات، وان

 ."توطنين فيهاالمس
وأكدت الوحدة في تقريرها أن "الحكومة اإلسرائيلية قامت بتخصي  مساعدات مالية جديدة 

  ."للمستعمرات المنتشرة على أراضي الضفة، لدعم وجود المستوطنين فيها
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والحا التقرير ارتفاعًا في حاالت االعتداءات من المستوطنين خالل نيسان، مقارنة باألشهر 
 62لعام الجاري، حيث "شن مستوطنون بمرافقة وحماية قوات االحتالل ما يقارب الماضية من ا

 ."اعتداًء على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في مختلف مناطق الضفة والقدس
وبي ن التقرير، أن المستوطنين بحماية قوات االحتالل، تااهروا أمام مداخل البلدات والقرى 

تااهرة أو تجمعًا للمستوطنين، وتم خالل هذه التااهرات إطالق  14الفلسطينية، حيث "ُرصد 
 ."الشعارات المعادية للفلسطينيين، وعرقلة دخولهم إلى مدنهم وقراهم

دونمًا في  1163وكشف التقرير، أنه خالل نيسان الماضي، صادرت سلطات االحتالل ما مجموعه 
 .محافاتي سلفيت ونابلس

األوامر العسكرية اإلسرائيلية لمصادرة األراضي الفلسطينية،  وأشار إلى أنه إضافة إلى إصدار
أصدرت "اإلدارة المدنية" اإلسرائيلية وبلدية االحتالل في القدس أوامر هدم ووقف عمل وبناء، 

  .مسكنًا ومنشأة توزعت على مختلف مناطق الضفة والقدس 60استهدفت بمجموعها 
منشأة زراعية  29منزاًل و 49نيسان، ما مجموعه  وأكد التقرير أن سلطات االحتالل هدمت خالل

 .لتربية الحيوانات، في مختلف مناطق الضفة ال ربية والقدس المحتلة
وأضاف التقرير أن األشجار لم تسلم من االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة، حيث "قامت جرافات 

  ."بيت لحمشجرة في محافاتي القدس و  247االحتالل باقتالع وتدمير من مجموعه 
 7/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لوبي استيطاني يسعى لتطبيق القانون اإلسرائيلي على الضفة: المكتب الوطني للدفاع عن األرض .29

المترتبة على  األخطارحذر المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان من  :القدس
ان حكومة نتانياهو وقيادات المستوطنين، بشأن فرض الدعوات العلنية العنصرية التي يطلقها أرك

 .القانون اإلسرائيلي على المناطق الفلسطينية، كخطوة متقدمة لضمها إلى إسرائيل
إن هذه الدعوات سبقها بأسبوعين فقط تصريحات لرئيس  أمسوقال المكتب في تقريره األسبوعي 

 .ي المحتل  حكومة االحتالل أن حكومته لن تتنازل عن الجوالن السور 
ه للمحكمة الجنائية  وأكد التقرير على ضرورة التحرك في مجلس األمن لمالحقة إسرائيل، والتوج 

  .االستيطانالدولية وتفعيل قضايا 
وقال إنه وفي تطور خطير في السياسة االستيطانية لحكومة نتانياهو، وفي جريمة جديدة يحارها 

كومة نتانياهو ايليت شاكيد من البيت اليهودي عن نيتها القانون الدولي، أعلنت وزيرة القضاء في ح
تطبيق القانون اإلسرائيلي على الضفة ال ربية المحتلة، وذلك خالل اللقاء السنوي لما يسمى المنتدى 
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واعتبر التقرير أن هذا اإلجراء ليس بجديد وهو قائم منذ سنوات، حيث  .القضائي إلسرائيل في القدس
قوانين في الكنيست تعتبر تطبيقها في األراضي المحتلة إشكالًيا، فتمررها تقوم الحكومة بتحضير 

للقائد العسكري لالحتالل وهو يطبقها من خالل إصدارها بما يسمى أمر جنرال في المناطق المحتلة، 
 .أي أن الحكومة تلتف على القانون مستخدمة الحكم العسكري

لي بينيت، دعمه الكامل القتراا وزيرة القضاء، ولفت إلى إعالن زعيم حزب البيت اليهودي، نفتا
 .إلى سيادة القانون اإلسرائيلي "ج"أييلت شاكيد، ضم المستعمرات والمناطق المعرفة بمناطق 

وكشف قائد المستوطنين في الضفة ال ربية شيال إلدار النقاب كذلك عن تمرير مشروع قرار، قريبًا، 
 .ربية إلى إسرائيلفي الكنيست اإلسرائيلية، لضم الضفة ال 

وقال إنه حصل على تعهدات من وزراء ونواب الحزب ومن قادة حزب البيت اليهودي، بأن يتم سن 
قانون يشرع ضم الضفة ال ربية، مشددًا على أن هذا المشروع "سيكون على رأس أولويات كتل 

داخل  "لوبي ا"ال رض وأشار التقرير إلى تشكيل مجلس المستوطنات اليهودي لهذا  .اليمين البرلمانية
 .البرلمان، للدفع نحو سن قانون ضم الضفة ال ربية بأسرع وقت ممكن

 8/5/2016الرأي، عمان، 
 
 أسرى يخوضون إضرابا  مفتوحا  عن الطعام : ستةهيئة األسرى .31

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن ستة أسرى في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي  غزة:
مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على اعتقالهم اإلداري وسياسة اإلهمال الطبي يخوضون إضرابًا 

الممارسة ضدهم من جانب مصلحة سجون االحتالل. وذكرت الهيئة في بيان، أمس، أن األسرى 
يومًا، وأديب  65الستة هم: سامي جنازرة الذي يخوض إضرابًا مفتوحًا ضد  اعتقاله اإلداري منذ 

يومًا، وفؤاد عاصي المضرب عن  34ضرابًا مفتوحًا ضد  اعتقاله اإلداري  منذ مفارجة الذي يخوض إ
. كما يخوض األسير منصور موقدة إضرابًا عن الطعام  34الطعام منذ  يومًا رفضًا العتقاله اإلداري 

يومًا رفضًا لسياسة اإلهمال الطبي التي يتبعها االحتالل بحق ه، واألسير مهند محمد العزة  18منذ 
يومًا، وكذلك األسير محمد عيسى القواسمي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن  14رب عن الطعام منذ مض

فيًا إلى معتقل نفحة الصحراوي 12الطعام منذ   .يومًا رفضًا لنقله تعس 
 8/5/2016الخليج، الشارقة، 
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 مضربين عن الطعام ستة أسرىبان كي مون إلنقاذ يناشد قراقع  .31
العام  األمين إلىوالمحررين عيسى قراقع، رسالة  األسرىرئيس هيئة شؤون  وجه :وكاالتال - رام هللا

اسرى مضربين عن الطعام  6لبمم المتحدة بان كي مون، طالبه فيها التدخل والتحرك إلنقاذ حياة 
 اإلضراباستمرار موجات  أنوقال قراقع في رسالته: " .خطيرة لل اية أصبحتالصحية  أوضاعهم

الطبي والعزل االنفرادي والحرمان  واإلهمال اإلدارياالحتالل ضد االعتقال  واالحتجاج في سجون
 األمموللقوانين الدولية وقرارات  األسرىالواسع لحقوق  إسرائيلمن الزيارات، هي تعبير عن انتهاك 

 ."المتحدة
 8/5/2016الغد، عمان، 

 
 قتل ودمار جريمة الحصار المفروض على قطاع غزة سبب لكل :رابطة علماء فلسطين .32

نددت قوى وهيئات محلية باستمرار الحصار على قطاع غزة، وما يترتب عليه من أزمات : غزة
خاصة أزمة الكهرباء، معبرين عن تضامنهم مع عائلة الهندي التي فقدت ثالثة أطفال أشقاء بعد 

 .احتراق منزلهم بسبب شمعة في ال انقطاع التيار الكهرباء الليلة الماضية
 ."وأكدت رابطة علماء فلسطين، أن جريمة الحصار المفروض على قطاع غزة "سبب لكل قتل ودمار

وعد ت الرابطة في بيانن لها يوم السبت تلقى "المركز الفلسطيني لنعالم" نسخًة منه، "مقتل األطفال 
ثم عايم"، محملة المسؤولية لرئيس السلطة محمود ع باس في بيوت اآلمنين في غزة، جريمة وان

بوا أنفسهم مسئولين عن حياة الشعب الفلسطيني، وعن غذائه ودوائه وأمنه  وحكومته، "الذين نأصَّ
 ."وحياته كلها

وأضافت "الحكم الشرعي واضح بأي ِّن، أن كل من يصاب أو يقتل بسبب هذا الحصار يتحمل وزره 
 ."أولئك المسئولون المذكورون، وسيسألون عن ذلك أمام هللا سبحانه وتعالى

 7/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
نعاش القدسالمسجد عكرمة صبري يطالب بإعمار  .33   األقصى وا 

دعا خطيب المسجد األقصى ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا، الشيخ الدكتور عكرمة : القدس المحتلة
لمرابطة صبري، إلى شد الرحال للمسجد األقصى المبارك، والرباط فيه لمن يستطيع ويتمكن من ا

والوقوف أمام مخططات االحتالل المراد منها إفراغ المدينة المقدسة من أهلها وتفريغ المسلمين من 
وقال صبري في تصريحات صحفية له اليوم السبت، ال بد أن يكون هناك حشد كبير  .األقصى
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اتها للصالة ألهالي فلسطين في مدينة القدس إلعمارها ولتش يل أسواقها الراكدة والتوجه إلى مقدس
 .فيها

كما دعا الشيخ صبري العرب والمسلمين إلى تقديم كل أشكال الدعم لمدينة القدس وأهلها وأن ال 
تتوقف المساندة عند الشعارات التي تتهاوى أمام ما يجري على األرض من إجراءات صهيونية 

 .تهويدية
 7/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ألقصى والقدس قبل بدء سجنهاالمسجد رائد صالح يوصي ب .34

نامت لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل الفلسطيني فعاليات : محمد محسن وتد -أم الفحم 
تضامنية مع رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالا، للتعبير عن رفض المالحقة السياسية 

يا اإلسرائيلية السجن الفعلي للشيخ واستهداف القيادات والجماهير العربية بعدما أقرت المحكمة العل
 لتسعة أشهر بتهمة التحريض على العنف.

أوصى رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر الشيخ رائد صالا باألقصى والقدس، وذلك و 
قبل البدء األحد القادم بتنفيذ محكوميته بالسجن تسعة أشهر بعدما أدانته السلطات اإلسرائيلية 

 .عنف والعنصرية لدوره في نصرة القدسبالتحريض على ال
ورفضا للمالحقة السياسية أطلقت حملة في الداخل الفلسطيني فعاليات نصرة للشيخ صالا بعنوان 

 .""إرادتنا أقوى من سجنكم"، و"أوفياء لبقصى
وهدفت الحملة إلى التأكيد على الوفاء والعهد لنهج ودرب شيخ األقصى وتعريف النشء بقضية 

قصى وتحفيز مشاريع شد الرحال إلى المدينة المقدسة والرباط بساحات الحرم إحباطا ألي القدس واأل
 .محاوالت من المتطرفين اليهود القتحامه
والمقدسيين رسالة قال فيها "سأعتكف في سجني تسعة  48ووجه الشيخ صالا إلى فلسطينيي الـ

مالكم، وأستودعكم القدس والمسجد أشهر، وحتى نلتقي أستودع هللا دينكم وأماناتكم وخواتيم أع
 ."األقصى المباركين أمانة بأعناقكم، وال تنسونا من دعائكم

 7/5/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
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 مسيرة فلسطينية راجلة من حيفا إلى األقصى .35
انطلق عشرات المواطنين الفلسطينيين، في مسيرة راجلة من مدينة حيفا شمال األراضي : حيفا

ب المسجد األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وذلك للسنة الثانية على المحتلة متجهة صو 
 .التوالي

ومن المقرر أن تمر  المسيرة التي دعا إليها ناشطون فلسطينيون بمشاركة رئيس الحركة اإلسالمية 
الشيخ رائد صالا، من عدد من المدن الفلسطينية المحتلة في الداخل، انطالقا من "حي الحليصة" 

 .بمدينة حيفا صباا اليوم السبت، وصواًل إلى المسجد األقصى المبارك بحلول يوم الخميس المقبل
وذكر منسق الفعالية سندباد طه، أن المسيرة انطلقت تحت شعار "أفشوا السالم بينكم"، بمشاركة 

قدام كيلومتر سيرًا على األ 200العشرات من الداخل الفلسطيني الذين سيقطعون مسافة أكثر من 
 .أيام، بهدف "التواصل مع القدس والمسجد األقصى"، كما قال 6خالل 

 7/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 "ونروااأل " ضدّ  تصعيدّيا   الضفة تقرر برنامجا  في  اللجان الشعبية .36

ة اللجان الشعبية لالجئين الفلسطينيين في مدن الضف السبت تقرر يوم: أحمد المصري -غزة  ،رام هللا
ال ربية المحتلة، برنامًجا تصعيديًّا ضد وكالة غوث وتش يل الالجئين "أونروا"، وذلك ألسباب استمرار 

 .األخيرة في سياسة التقليصات على خدماتها وتراجعها عن مسؤولياتها
وقال مسؤول اللجان الشعبية لالجئين في شمال الضفة ال ربية حسني عودة، إن البرنامج التصعيدي 

سبوع واحد وهو الجاري، ويجدد وفقا للتطورات التي من شأنها أن تحدث، مشيرا إلى أن سيحدد بأ
وأوضح أن تقليصات "أونروا" وعدم التزامها بمسؤولياتها المنوطة بها   .البرنامج سيعلن بكافة جوانبه

تجاه الالجئين، هو المفصل األساس الذي قاد الالجئين لنعالن التصعيدي عن هذا البرنامج، 
 .مشددا على أن خطوات "أونروا" جميعها تقود لالنفجار والذي ال بد أن يقف الجميع بمسؤولية أمامه

 7/5/2016، فلسطين أون الين
 
 للنكبة في الضفة 68 إقرار برنامج فعاليات إحياء الذكرى الـ .37

ؤون الالجئين في رام هللا: أقرت اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة، في اجتماعها بمقر دائرة ش
 .البيرة، أمس، برنامج فعاليات إحياء الذكرى الثامنة والستين للنكبة في محافاات الضفة
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وقال منسق عام اللجنة محمد عليان: إنه سيتم تزويد اللجان والمؤسسات بالمواد اإلعالمية الالزمة 
ية والرايات السوداء، وكذلك إلحياء الذكرى، مثل البوسترات والالفتات والجداريات واألعالم الفلسطين

 .الموازنات الكفيلة بتلبية االحتياجات الضرورية المتبقية إلنجاا البرامج
واستعرض عليان خالل االجتماع، ما تم إنجازه على األرض من اتفاقات مع الرئاسة والحكومة 

مشيرًا إلى أن اجتماع والوزارات المختلفة، لتطبيق البرنامج بما ينسجم مع البرنامج العام بالفعاليات، 
للنكبة  68من أيار الجاري، تناول الذكرى الـ 3مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برام هللا في الـ

 .وتداعياتها والهجرة المستمرة، مشيدًا بدور اللجنة الوطنية العليا إلحياء الذكرى
سات الرسمية والشعبية ويتضمن البرنامج الذي أقرته اللجنة دعوة الجماهير الفلسطينية والمؤس

تاحة المجال للموافين والمدارس  والخاصة إلى المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة، وان
والجامعات والكليات للمشاركة في مسيرة ومهرجان العودة المركزي الذي سيقام في تمام الساعة 

 .في رام هللا 17/5من صباا الثالثاء  11:30
 8/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 مديرية  17ألف خريج يتقدمون لشغل وظائف أكاديمية في  43وزارة التربية:  .38

مديرية بمحافاات الوطن، أمس، المتحان  17خريجًا وخريجة في  43,440تقدم  :محمد بال 
 الواائف األكاديمية في وزارة التربية والتعليم، بحسب ما أعلنه رئيس ديوان الموافين العام، موسى
أبو زيد، وذلك خالل جولة تفقدية قام بها وزير التربية، د. صبري صيدم، ومحافا رام هللا والبيرة، د. 
ليلى غنام، ورئيس ديوان الرقابة اإلدارية والمالية، إياد تيم، وعدد من كادر الوزارة لقاعات االمتحان 

منهم فقط  2000تم اختيار تخصصًا، وسي 33وقال أبو زيد، إن المتقدمين في  .في مدينة رام هللا
 .%70لش ل الواائف في التربية والتعليم، الفتًا إلى أن عالمة النجاا هي 

وكشف عن إقرار الديوان لتطبيق ناام االمتحانات اإللكترونية للمتقدمين للواائف الحكومية خالل 
 .العام الجاري، حيث سيحصل المتقدم على عالمته فور انتهائه من االمتحان

 8/5/2016، رام هللا، األيام
 
 مهندستان تصنعان طوب البناء من الرماد بغزة .39

تضع المهندسة روان عبد اللطيف رماد الفحم واإلسمنت ومواد أخرى في : محمد عمران -غزة 
حوض كبير لخلطها قبل نقلها إلى قالب صناعة طوب البناء، بينما تنش ل زميلتها المهندسة مجد 

 .يخرج من القالب للتحقق من مستوى صالبته حتى قبل جفافه المشهراوي بحمل الطوب الذي
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لصناعة  -وربما عالمي-وتشرف المهندستان على تنفيذ تجاربهما ألول ابتكار فلسطيني وعربي 
 .طوب البناء بمكونات جديدة اعتمادا على الرماد الناتج عن الفحم واإلسمنت ومواد أخرى

دستان مشكلة ضعف وهشاشة طوب البناء المصنع في وبدأت فكرة المشروع عندما استشعرت المهن
 .غزة فقررتا صنع بديل جديد منخفض التكاليف ومرتفع الجودة

ويحمل ابتكارهما اسم "غرين كيك"، وهو حجر صديق للبيئة تستخدم فيه مخلفات يعاد تدويرها، كما 
مما  %30فة بنحو أن وزنه يماثل نصف وزن الطوب التقليدي ويمكن حمله بيد واحدة، وهو أقل كل

 .يمنحه ميزة تنافسية عالية، حسب ما ذكرت المهندستان للجزيرة نت
وتؤكد المهندستان أن الطوب الجديد خضع لتجارب عديدة، وأثبت جدارته على صعيد اختبارات القوة 
والفراغات الهوائية والحرق وبمواصفات معتمدة، إضافة إلى نجاا تجارب القصارة والتمديدات 

ورغم أن الشابتين تجريان تجاربهما من خالل كميات رماد محدودة تجلبانها من  .ئية وملحقاتهاالكهربا
محل لصناعة األواني الفخارية في غزة فإنهما تعتزان بقدرتهما على تحويل تجاربهما الكيميائية 

 .والتصنيعية إلى نتائج عملية من خالل أحجار الطوب التي تصنعانها
التوصل للمشروع كانت مركبة، من رغبتهما بالتميز عن أقرانهما إلى وتقول روان إن دوافع 

إحساسهما كمتخصصتين بحجم مشكلة الطوب المصنع في غزة، ثم إصرارهما على إيصال رسالة 
 .للعالم بقدرة غزة على اإلبداع مهما اشتد عليها الحصار

لطوب بأيدينا، إنه تحد وتضيف والفرحة تبدو على محياها "ال يمكن وصف إحساسنا ونحن نصنع ا
 ."كبير، لكننا نجحنا بعد عام ونصف من البحث والتجارب ليكون مشروعنا األول على مستوى العالم

 7/5/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 غزة بتعويل الفلسطينيين على أنفسهمبربط الخروج من األزمات االقتصادية : خبراء اقتصاديون .41
تصاديون الخروج من األزمات االقتصادية واالنسانية التي تعصف ربط خبراء اق: رامي رمانة -غزة 

بقطاع غزة، بتعويل الفلسطينيين على أنفسهم، وعدم الرهان على دور المجتمع الدولي ومؤسساته 
 الواقعة تحت تأثير االحتالل اإلسرائيلي، وفق الخبراء.

ة تدهور األوضاع في قطاع وأطلقت مؤسسات دولية ومحلية تحذيرات في اآلونة األخيرة من خطور 
 غزة، ووصولها حافة االنهيار.

الخبير االقتصادي أ.د. معين رجب، قال إن قطاع غزة يعيش أوضاعًا استثنائية جراء الحرب 
والموارد االقتصادية المادية  اإلنتاجيةاألخيرة التي خلفت دمارًا واسعًا تعجز الطاقات  اإلسرائيلية
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وأكد أن وقوع المؤسسات الدولية تحت  الذي يتطلب جهودا دولية. األمر إزالته،والبشرية المحلية عن 
 التأثير اإلسرائيلي ُيعطل فعالية دورها تجاه ما يتعرض له سكان القطاع من الم.

ودعا الفلسطينيين لعدم التعويل على هيئة األمم المتحدة في انصافهم لوجود خلل في تركيبة المنامة 
 ق النقض حتى لو كان هذا على حساب العدالة.التي تعطي الدول الكبرى ح

من جهته، يستبعد أستاذ االقتصاد في جامعة النجاا الوطنية د. نائل موسى أن يشهد قطاع غزة 
 انفراجة في المناور القريب ألسباب داخلية واقليمية.

 وقال لصحيفة "فلسطين":" ندرك أن سلطات االحتالل تمارس حصارها ضد قطاع غزة ومع ذلك ال
ترغب في الوصول إلى نهاية النفق فهي تخشى ردة الفعل، لكن ما يزيد من األزمة في القطاع هو 
الوضع الداخلي الفلسطيني بسبب االنقسام، وعدم أخذ السلطة والحكومة دورها في رفع الحصار 

 عالوة على ذلك فإن بعض الدول المحيطة مثل مصر لها رغبة في ابقاء القطاع يواجه الحصار".
ويعول المخت  على الفلسطينيين أنفسهم في التخل  من األزمات التي تعصف بهم نارًا لتأزم 
األوضاع في الدول اإلقليمية، محذرًا من انفجار األوضاع في قطاع غزة إن بقيت األحوال على ما 

 هي عليه.
تصادية في يرجع أستاذ االقتصاد في جامعة اإلسراء أمين أبو عيشة، تردي األوضاع االق ،بدوره

قطاع غزة إلى تجاهل حكومة الحمد هللا للحالة المالية واالقتصادية، منذ تسلمها زمام األمور ، مشيرًا 
 إلى أن السلطة م لقة باب التوايف أمام غزة منذ عشر سنوات.

كما يحمل أبو عيشة في حديثه لصحيفة "فلسطين" المؤسسات الدولية العاملة في القطاع جزءا من 
ة عن األزمة بسبب دورها اإلغاثي البعيد عن التنمية رغم حجم األموال التي تضخ المسؤولي

وأكد أن سلطات االحتالل تحاول قرصنة العملية اإلنتاجية في قطاع غزة من خالل منع  لحساباتها.
 ادخال مواد خام ومستلزمات انتاجية ضرورية تحت حجج أمنية واهية. 

 7/5/2016فلسطين أون الين، 
 
 "ق معرض فلسطين الدولي العاشر للكتاب باحتفال رفع شعار "فلسطين تقرأانطال  .41

قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا خالل كلمته، ممثاًل عن الرئيس محمود  :يوسف الشايب
عباس، في افتتاا الدورة العاشرة من معرض فلسطين الدولي للكتاب، في مدينة رام هللا، مساء أمس: 

جديدة للصمود واإلنجاز الفلسطيني، وصورة أخرى لقدرة الشعب الفلسطيني على  نحتفي معكم بروا
العمل وصنع األمل في ال أعتى التحديات، وبمسرا كبير ياهر االلتفاف الدولي حول حق الشعب 
الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على أرض وطنه، ولنطلق معًا الدورة العاشرة من معرض 
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، حيث تتماهى وتتالقى التجارب واإلبداعات واألقالم، ولنؤكد للعالم أجمع أن فلسطين الدولي للكتاب
فلسطين عصية على التدمير والمصادرة والنسيان، وأن االحتالل واالستيطان والجدران لن تحاصر 

 .الشعب الفلسطيني أو تطوق إبداعاته أو تعزله عن اإلنسانية
لشيخ سلمان الصباا، ووزيرة الثقافة األردنية النا وجاء االفتتاا بحضور وزير اإلعالم الكويتي ا

مامكغ، ومحافا محافاة رام هللا والبيرة د. ليلى غنام، ووزير الثقافة د. إيهاب بسيسو، والعديد من 
 .الشخصيات الرسمية واالعتبارية والمثقفين والكت اب

 8/5/2016األيام، رام هللا، 
 
 التمييز إسرائيلي ضدّ -فيلم فلسطيني .."48مفرق " .42

" فيلم فلسطيني جديد مخرجه إسرائيلي يستعرض بأسلوب درامي 48مفرق ": وديع عواودة -حيفا 
ساخر واقع الحصار واالغتراب لدى الشباب الفلسطيني في مدينة اللد التي تهمشها إسرائيل وتمارس 

 .التمييز العنصري ضد المتبقين من أصحابها
التي تكابد سياسة هدم المنازل، وارتفاع نسبة البطالة، وتفشي  واللد مثال للمدن الفلسطينية الساحلية

 .المخدرات، وغيرها من المشاكل واألزمات
ويسلط الفيلم الضوء على نهضة شبابية تتصدى للتهميش والتمييز اإلسرائيليين باإلقبال على التعليم 

ع غناء راب احتجاجية والنضال والتخل  من آفات اجتماعية تنميها إسرائيل، وتتخلل الفيلم مقاط
ويسرد الفيلم قصة حب الشاب "كريم" ابن أسرة متوسطة الحال مع "منار" فتاة من مدينته اللد،  .الفتة

التي يحاول أن يقنعها بال ناء معه ضمن الفرقة الموسيقية التي كونها، لكن أقرباءها المحافاين 
 .يمنعون مشاركتها بالتهديد

 7/5/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 يةإسرائيلتنفي ارتباطها باتفاقيات مع مؤسسات تعليمية  األردنية التعليم العاليوزارة  .43

ارتباط  األردنية نفى مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: حمدان الحاج - انعم  
الهيئة  ألعضاءالوزارة مع مؤسسات التعليم العالي اإلسرائيلي بأي اتفاقيات للتبادل الطالبي او 

التدريسية او مشاريع بحثية مشتركة. وشدد المصدر على انه ال يوجد اي زيارات رسمية بهذا 
"، بحسب ما أعلنت إسرائيل"وال يوجد اي معلومات لدى الوزارة عن الطلبة الذين زاروا  ،الخصو 

 .وسائل إعالم إسرائيلية
 8/5/2016، الدستور، عّمان
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 عربيا   يثير غضبا  زيارة طالبة أردنية  عنبوك  منشور إسرائيلي على فيس .44
أثار منشور تحت عنوان "طالبة أردنية تزور إسرائيل" على صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" بموقع 

فقد اتهم رواد  التواصل االجتماعي فيسبوك موجة من ال ضب في أوساط الشباب العرب والمسلمين.
 "إسرائيل"في الخبر لمحاولة ترويج السياحة إلى موقع فيسبوك الصفحة بتلفيق وتزوير المعلومات 

ونشر صورة "غير واقعية" عن الحياة في تل أبيب وعن طبيعة العالقة بين الشعب األردني 
 "إسرائيل"كما شنت مجموعة من المعلقين حملة "#قولها_صح" دعوا فيها إلى تسمية  واإلسرائيليين.

ي الم تصبة" وغيرها من المصطلحات التي تستخدمها بـ"الكيان الصهيوني"، والمستوطنات بـ"األراض
 وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.

 7/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 .. مستغربة ومستفزةاألردني النوابمجلس رئيس  اإلسرائيلية ضدّ  اإلعالميةالضجة تقرير:  .45

حتل لفلسطين الضجة التي اثارتها مؤسسات ووسائل اعالمية في الكيان الم: كمال زكارنةكتب 
واالراضي العربية االخرى حول تصريحات رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة التي اكد 
فيها رفض المجلس السماا لوفد إسرائيلي بالمشاركة في مؤتمر البرلمانيات الذي عقد في عمان 

راونة وانها لم مؤخرا تثير االست راب فعال الن تلك المؤسسات ااهرت وكأنها تفاجأت بتصريحات الط
في ماء بارد وان كيان االحتالل مقبوال ومرحبا به في  "رجليها وايديها"تكن تتوقعها بل كانت تضع 

االردن والدول العربية االخرى، وذهبت ابعد من ذلك عندما سمحت لنفسها التدخل في صياغة 
 يس مجلس النواب.السياسة االردنية عندما قالت ان الحكومة ال توافق على قرار وتصريحات رئ

وثوابت السياسة االردنية ومواقف الشعب االردني  مبادئاذا كانت المؤسسات االحتاللية تلك تجهل 
 ن رسالة رئيس مجلس النواب واعضاء المجلس والشعب الذي يمثلهإف وتركيبة المؤسسات االردنية،

م فوق االراضي واضحة بأن التعامل بجميع االشكال مع الكيان المحتل مرفوض ما دام يجث
وانه ال قبول شعبيا، ال اردنيا  الفلسطينية ويمارس جرائمه وارهابه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته،

وال عربيا، على المستوى الشعبي لالحتالل الصهيوني ما دام قائما في فلسطين وهذا يعني ان 
 وثقة.الطراونة عبر في تصريحاته عن موقف شعبي عربي واسالمي ايضا بكل وضوا 

الخبر السار الذي نستطيع ان نزفه للمهندس الطراونة هو ان شعبيته تضاعفت مئات المرات بعد 
عبر فيه عن موقف شعبي  ألنهموقفه الوطني القومي المشرف الذي اتخذه بكل شجاعة وكبرياء 

 عارم وشامل ال يمكن ان يختلف عليه معه فرد اردني واحد.
 8/5/2016، الدستور، عّمان
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 القضية الفلسطينية هي القاسم المشترك بين مختلف الفرقاء: الخارجية المغربي السابق وزير .46

فعاليــات  7/5 انطلقــت فــي مدينــة "مــالمو" الســويدية يــوم الســبت :المركــز الفلســطيني لنعــالم -مــالمو 
 ن.لـ "مؤتمر فلسطينيي أوروبا"، بمشاركة عدد من الضيوف الفلسطينيين والعرب وال ربيي 14الدورة 

أكــد وزيــر الخارجيــة الم ربــي الســابق ســعد الــدين العثمــاني، أن فلســطينيي أوروبــا يمثلــون شــهادة حيــة و 
نمـا أيضـا لـدى  على استمرار حياة القضية الفلسطينية ليس فقـط فـي قلـوب الفلسـطينيين وضـمائرهم  وان

هــي أعــدل وأوضــح العثمــاني، فــي تصــريحات صــحفية أن "القضــية الفلســطينية  مختلــف أحــرار العــالم.
وأضــاف العثمـاني، الـذي يشـارك ضـمن فعاليـات الــدورة  قضـية بإمكانهـا أن تجمـع كافـة أحـرار العـالم".

لـــ"مؤتمر فلســطينيي أوروبــا" المنعقــدة فــي مدينــة "مــالمو" الســويدية يــوم الســبت: "نحــن فــي الم ــرب  14
قـاء السياسـيين، وهـي األقصى القضية الفلسطينية لـدينا مقدسـة وهـي القاسـم المشـترك بـين مختلـف الفر 

 قضية عادلة ومنتصرة بحول هللا"، وفق تعبيره.
 7/5/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وزير كويتي يشارك في رام هللا بافتتاح معرض فلسطين الدولي للكتاب .47

وصل وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافـة والفنـون  :كوناوكالة 
داب بدولة الكويت الشيخ سلمان صـباا السـالم الصـباا علـى رأس وفـد كـويتي إلـى مدينـة رام هللا، واآل

 أمس، للمشاركة بافتتاا الدورة العاشرة لمعرض فلسطين الدولي للكتاب. 
وكــان فــي اســتقبال الشــيخ ســلمان لــدى وصــوله علــى مــتن طــائرة مروحيــة أردنيــة قادمــًا مــن العاصــمة 

ـــ ين العـــام للرئاســـة الفلســـطينية الطيـــب عبـــد الـــرحيم ووزيـــر الثقافـــة إيهـــاب بسيســـو ان، األمـــاألردنيـــة عم 
ووكيـــل وزارة اإلعـــالم محمـــود خلفيـــة وعـــدد مـــن المســـؤولين الفلســـطينيين. وأعـــرب الشـــيخ ســـلمان فـــي 
تصريح صحفي لدى وصوله عن بالغ سعادته للزيارة "التاريخية" التي يقوم بها إلى فلسطين للمشاركة 

ورة العاشرة لمعرض فلسطين الدولي للكتـاب التـي تـأتي بعـد الزيـارة المهمـة األولـى التـي قـام بافتتاا الد
بها النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـر الخارجيـة الكـويتي الشـيخ صـباا الخالـد الحمـد الصـباا 

المسـتقلة "لتجديـد رسـالة الكويـت الداعمـة لبشـقاء الفلسـطينيين إلقامـة دولـتهم  2014في شـهر سـبتمبر 
وزير الـوعاصمتها القدس الشريف". وأضاف أنه يحمل تحيات القيادة السياسية العليـا بالكويـت. ولفـت 

كضــيف شــرف للمعــرض  2016إلــى أن دعــوة دولــة الكويــت عاصــمة الثقافــة اإلســالمية لعــام  الكــويتي
لثقـافي الـدولي علـى "تؤكد الدور الريادي للمشهد الثقافي الحضاري واإلنساني الكويتي في هذا الجمع ا

أرض فلســطين العزيــزة علــى قلــب كــل عربــي ومســلم". وأشــار إلــى "قــوة ورســو  العالقــات بــين البلــدين 
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والشعبين الشقيقين التي توثقت وتداخلت مع مرور السنين، واختلطت معها الدماء الكويتية الزكيـة مـع 
 عًا عن الحق الفلسطيني". دماء األشقاء الفلسطينيين والعرب الطاهرة في الحروب العربية دفا

سـالمية ودوليـة  وعن مدينـة القـدس قـال الشـيخ سـلمان الحمـود "مـا مـن شـك القـدس لهـا مكانـة عربيـة وان
وهي جزء من وجداننا العربي، ونعمل دائمًا دونما تأخير على دعمها في كل المجاالت ونتطلع لعودة 

 القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين". 
طيني محمــود عبــاس عــن "تقــديره الكبيــر" لمواقــف الكويــت قيــادة وحكومــة وشــعبًا وأعــرب الــرئيس الفلســ

 تجاه الفلسطينيين وقضيتهم العادلة التي "دأب الكويتيون تاريخيًا على دعمها".
 8/5/2016 ،الخليج، الشارقة

 
 "إسرائيل"سأقاوم فرض إرادة األمم المتحدة على و  ..ترامب: سأنقل سفارتنا إلى القدس .48

المرشـــح الجمهـــوري للرئاســـة األمريكيـــة، أنـــه ســـيقاوم أي  ،أعلـــن دونالـــد ترامـــب :وكـــاالتال - واشـــنطن
وأكد ترامب أنه سـينقل السـفارة األمريكيـة مـن  ."إسرائيل"محاولة من األمم المتحدة لفرض إرادتها على 

ة( موقعها، أريد تل أبيب إلى القدس في حال انتخابه رئيسا أمريكيا، قائال: "نعم، أريد أن ت ير )السفار 
 كما أكد ترامـب: "ال يوجـد مـن يؤيـد إسـرائيل أكثـر منـي. علينـا حمايـة إسـرائيل". أن تكون في القدس".

اليــوم" عــن عــودة المفاوضــات مــن منطلــق الشــروط  إســرائيلفــي حــديث مــع صــحيفة " ،وأعلــن ترامــب
عادة بلورة االتفاق النووي اإليراني.  اإلسرائيلية، وان

فلســطينيين أن يــأتوا إلــى الطاولــة وهــم يعرفــون أن العالقــة بــين الواليــات المتحــدة وقــال ترامــب "علــى ال
ســرائيل غيــر قابلــة للكســر". وأضــاف: "علــيهم القــدوم وهــم يريــدون ويســتطيعون وقــف اإلرهــاب الــذي  وان

يرتكب بشكل يومي ضـد إسـرائيل، وعلـيهم أن يـأتوا إلـى الطاولـة وهـم يعتزمـون قبـول أن إسـرائيل دولـة 
وشــكك ترامــب فــي دور األمــم المتحــدة فــي عمليــة  وأنهــا ســتال موجــودة لببــد كدولــة يهوديــة".يهوديــة 

 السالم قائال إن أي محاولة من قبل المنامة الدولية لفرض اتفاق في الشرق األوسط ستكون كارثة.
 8/5/2016 ،الغد، عّمان

 
 الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تبحث للمرة األولى في مجلس األمن .49

أبلــغ محــام إســرائيلي مجلــس األمــن فــي جلســة غيــر مســبوقة أن لــدى المــدنيين الفلســطينيين  :نيويــورك
لمحاكمـة اإلسـرائيليين علـى الجـرائم  %2الواقعين تحـت االحـتالل اإلسـرائيلي احتمـااًل ال تتعـدى نسـبته 

ة السياسية و"الفشل التي يرتكبونها ضدهم، متهمًا األجهزة القضائية اإلسرائيلية بالخضوع لتأثير السلط
 في تأمين العدالة".
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جاء ذلك في جلسة حققت فيها مسألة "الحماية الدوليـة للشـعب الفلسـطيني" اختراقـًا إجرائيـًا فـي مجلـس 
األمن للمرة األولى، إذ ُبحثت في اجتماع م لق ضم كـل أعضـاء المجلـس بمشـاركة منامتـي "هيـومن 

 اإلسرائيلية، وخبير في القانون الدولي. رايتس ووتش" األمريكية، و"يش دين" الحقوقية
وبينت الجلسة التي عقدت في شكل غير رسـمي مسـاء الجمعـة، بحضـور ممثلـين عـن عشـرات الـدول 

عضــوًا فــي مجلــس األمــن، مــا عــدا الواليــات  14والمنامــات غيــر الحكوميــة فــي األمــم المتحــدة، تأييــد 
 عـن تأييـد غالبيـة أعضـاء المجلـس تـأمين المتحدة، لتحرك داخـل المجلـس إلنقـاذ حـل الـدولتين، فضـالً 

الحمايــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني. كمــا أكــدت غالبيــة الــدول تأييــد المبــادرة الفرنســية لعقــد مــؤتمر فــي 
 الشهر الجاري لبحث عملية السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين. 30باريس في 

رد أمثلــة فــي الجلســة عــن "فشــل الناــام وقــدم المحــامي اإلســرائيلي مــن منامــة "يــش ديــن" مايكــل ســفا
القضـــائي اإلســــرائيلي" فـــي تــــأمين العدالــــة للفلســـطينيين الــــواقعين تحــــت االحـــتالل. وقــــال إن الهيئــــات 
اإلسرائيلية "المسؤولة عن حماية المدنيين تخفق إخفاقًا جسـيمًا" فـي التعامـل مـع الـدعاوى التـي يقـدمها 

 ع إلى ض وط القادة السياسيين اإلسرائيليين.الفلسطينيون الواقعون تحت االحتالل، وتخض
مــن المـــدنيين الفلســـطينيين تحـــت  2015و 2009مـــن الشـــكاوى المقدمــة بـــين عـــامي  %51وأوضــح أن 

االحــتالل، المتعلقــة بجــرائم يتهمــون اإلســرائيليين بارتكابهــا، "أغلقــت ملفاتهــا قبــل التوصــل إلــى نتــائج". 
إلى رفع دعاوى على الجنـاة" وثلـث المحاكمـات بنـاء فقط من هذه الشكاوى "تؤدي  %7.3 وأضاف أن

علــى هــذه الــدعاوى "تنتهــي باإلدانــة الكاملــة أو الجزئيــة". وقــال إن "لــدى الفلســطيني احتمــااًل بأقــل مــن 
 في أن يحصل على إدانة لمهاجمه" إن كان من المستوطنين أو القوى األمنية اإلسرائيلية. 2%

ان الممــنهج "شــهدت، سياســيًا وقضــائيًا داخــل إســرائيل، دفعــًا فــي جانــب آخــر، قــال إن سياســة االســتيط
فــــي األشـــــهر األخيـــــرة للمســـــتوطنين لالســـــتيالء علـــــى األراضـــــي الفلســـــطينية". وأوضـــــح أن الســـــلطات 
اإلســرائيلية باتــت "تعطــي التــراخي  بمفعــول رجعــي" للبــؤر االســتيطانية "بعــدما الــت لســنوات طويلــة 

 13بـؤرة اسـتيطانية "يـتم التـرخي  لهـا اآلن، و 32ها". وقال إن تعتبرها أراضي فلسطينية مستولى علي
قيــد اإلعــداد لنيــل التــراخي "، واصــفًا "التــرخي  االرتجــاعي" بأنــه انتهــاك للقــانون الــدولي ولالتفاقــات 

 الدولية التي انضمت إليها إسرائيل و"التزمت بموجبها إزالة البؤر االستيطانية".
وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسون أعضاء  وخاطبت مديرة قسم الشرق األوسط

مجلــس األمــن بحــدة، وقالــت لهــم: "فشــلتم فــي تأديــة واجــبكم فــي تنفيــذ القــانون الــدولي" لتــأمين الحمايــة 
قــرارًا فــي تاريخــه فــي شــأن االحــتالل  27الدوليــة للشــعب الفلســطيني. وأضــافت إن مجلــس األمــن تبنــى 

الفلسطينية "لكنه رغم ذلك لم يتخذ أي تدبير ملموس إلنفاذ قراراته تلك". وتابعت اإلسرائيلي لبراضي 
أن الفلسطينيين يتعرضون إلى التمييز واإلقصاء بسبب انتمائهم كمسلمين ومسيحيين، وعددت الئحـة 
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 2000الفلسـطينيين، بينهــا "إلقــاء  مـن "االنتهاكــات التـي تصــل إلـى جــرائم حـرب" ارتكبتهــا إسـرائيل ضــد  
، واالستهداف العمد لسيارات اإلسـعاف والعقـاب الجمـاعي 2014ذيفة على المدنيين الفلسطينيين عام ق

 على قطاع غزة".
وقالت إن الجيش اإلسرائيلي يمتنع عن محاكمة جنوده على جرائم حـرب ارتكبوهـا بحـق الفلسـطينيين، 

فلســطينية فــي غــزة"،  "دان جنــديين فقــط بــتهم ســرقة محتويــات مــن منــازل 2014وأنــه منــذ حــرب عــام 
أشــهر ألنــه اســتخدم طفــاًل فلســطينيًا كــدرع بشــري". وأشــارت إلــى  7وحكــم علــى "جنــدي واحــد بالســجن 

أمثلـــة فـــي الناـــام القضـــائي اإلســـرائيلي عـــن التمييـــز ضـــد الفلســـطينيين "كـــالحكم بالســـجن علـــى طفـــل 
 طفل إسرائيلي".فلسطيني بسبب إلقائه حجرًا، بينما ال يمكن تطبيق العقوبة نفسها على أي 

وعـــدد الخبيـــر القـــانوني الـــدولي آردي أمســـيس الخيـــارات التـــي يمكـــن مجلـــس األمـــن اعتمادهـــا لتـــأمين 
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على غرار "نشر قوة دوليـة أو إحالـة الجـرائم إلـى المحكمـة الجنائيـة 

القائمــة حاليـًا بحيــث ال يحتــاج الدوليـة أو محكمــة العـدل الدوليــة". وقــال إن لـدى مجلــس األمـن األطــر 
طلـب  605إلى تبني المزيد من القرارات لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأوضـح أن القـرار 

مــن األمــين العــام لبمــم المتحــدة "تقــديم توصــية بكيفيــة حمايــة المــدنيين تحــت االحــتالل اإلســرائيلي". 
اإلبراهيمـي "دعـا إسـرائيل إلـى مصـادرة األسـلحة  الذي صدر بعد مجزرة الحـرم 904وأضاف أن القرار 

لمنع المستوطنين من ارتكاب أعمال العنف واتخاذ تدابير لحمايـة المـدنيين الفلسـطينيين فـي األراضـي 
 المحتلة"، فضاًل عن تأسيس بعثة مراقبة دولية في الخليل.

ســا وروســيا ومصــر عضــوًا فــي مجلــس األمــن علـى مســتوى الســفراء، بيــنهم فرن 12وشـارك فــي الجلســة 
ســبانيا وأن ــوال وفنــزويال ونيوزيلنــدا، فيمــا شــارك عضــوان علــى مســتوى نائــب ســفير، وأرســل كــل مــن  وان

 البعثتين األمريكية والبريطانية ممثاًل برتبة أقل من نائب سفير.
وقــال  وقــال الســفير الفرنســي فرنســوا ديالتــر إن بــالده تؤيــد تــأمين الحمايــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني.

الســـفير الروســـي فيتـــالي تشـــوركين إن الحكومـــة اإلســـرائيلية "تواصـــل فـــرض األمـــر الواقـــع وتتـــيح بنـــاء 
المستوطنات التي تهدد تنفيذ حل الدولتين". وأشار إلى امـتالك مجلـس األمـن دراسـة قـدمها لـه األمـين 

إنهـاء "حـال العام لبمم المتحدة عن خيـارات الحمايـة الدوليـة للشـعب الفلسـطيني. وشـدد علـى ضـرورة 
اإلفـــالت مـــن العقـــاب" علـــى الجـــرائم المرتكبـــة ضـــد الفلســـطينيين، مشـــيرًا خصوصـــًا إلـــى الجـــرائم ضـــد 

ومثــل الواليــات المتحــدة مواــف فــي البعثــة األمريكيــة فــي األمــم المتحــدة، ودعــا إلــى "إنهــاء  األطفــال.
لــى توجيـه رســالة واضـحة بأنـه يحــق لـ أن تــدافع  "إسرائيلـ"العنـف واإلرهـاب والتحــريض علـى العنـف، وان

عن نفسها ضد اإلرهاب". واعتبر أن أي "تشبيه ألفعال إسرائيل بأفعال ألمانيا النازية مهين". وقال إن 
"عمليـات الهـدم والطـرد التـي تمارسـها السـلطات اإلسـرائيلية تقـوض حـل الـدولتين وتـؤدي إلـى التشــكيك 
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ة والســماا بــدخول البضــائع واليــد العاملــة بــالتزام إســرائيل هــذا الحــل". ودعــا إلــى "فــتح المعــابر فــي غــز 
لى وقف وصول األسلحة إلـى غـزة واسـتعادة السـلطة الفلسـطينية السـلطة كاملـة  عبر معابر القطاع، وان
هنــاك". وقــال إن موقــف الواليــات المتحــدة هــو أن "حــل الــدولتين هــو الوحيــد العملــي الــذي يمكننــا مــن 

 الفرنسية لعقد مؤتمر في باريس آخر الشهر الجاري. تحقيق السالم الدائم". ولم يشر إلى المبادرة
وتســاءل  وأكــد الســفير المصــري عمــرو أبــو العطــا ضــرورة تــأمين الحمايــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني.

السفير الفنزويلي رافايل راميرز عما إذا كانـت إسـرائيل "تريـد أن تفعـل بالشـعب الفلسـطيني علـى غـرار 
 ورة تبني مجلس األمن قرارًا فوريًا ضد االستيطان.ما فعله النازيون". وشدد على ضر 

 8/5/2016 ،الحياة، لندن
 
 تقرير الرباعية الدولية: انتقاد شديد اللهجة لالستيطان اإلسرائيلي .51

بســـــبب البنـــــاء  "إسرائيلـ"مـــــن المـــــرجح أن ترتفـــــع حـــــدة االنتقـــــادات الموجهـــــة لـــــ: تحريـــــر رامـــــي حيـــــدر
ربية، بعد صدور التقرير الذي أعدته الرباعية الدولية حول االستيطاني وسرقة األراضي في الضفة ال 

نشــــاء بــــؤر اســــتيطانية فيهــــا،  البنــــاء االســــتيطاني فــــي الضــــفة ال ربيــــة وســــرقة أراضــــي الفلســــطينيين وان
واســتعمال كلمــات واتخــاذ خطــوات أكثــر حــدة مــن أجــل الضــ ط علــى إســرائيل لوقــف هــذه الممارســات 

ونقلــت وكالــة "إيــه.بي" لبنبــاء عــن ديبلوماســيين  حــل الــدولتين.والعــودة لطاولــة المفاوضــات والقبــول ب
هـدفها لجـم البنـاء االسـتيطاني  "إسـرائيل" شاركوا في إعـداد التقريـر، أن اللهجـة الحـادة المسـتخدمة ضـد  

ومحاولــة فــرض هــدم البــؤر االســتيطانية التــي بنيــت علــى األراضــي الفلســطينية التــي صــادرتها قــوات 
عــادة هــذه األراضــي ألصــحابها ومنــع مصــادرة أي أرض غيرهــا. وذكــر الدبلوماســيون أن  االحــتالل، وان

 التقرير يركز على ارتفاع وتيرة االستيطان في الضفة ال ربية والقدس المحتلة.
 وسينشر التقرير نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر القادم في األمم المتحدة.

ــــر ســــيتطرقون ل ــــال الدبلوماســــيون إن معــــدي التقري ــــع حــــل القضــــية الفلســــطينية، وق ــــل التــــي تمن لعراقي
وسيقدمون اقتراحات للعودة للمفاوضات. فيما قال أحدهم إن التقرير يصب في صـالح إسـرائيل بسـبب 
عـــدم إمكانيـــة تجاهـــل االنتهاكـــات التـــي تقترفهـــا علـــى صـــعيد البنـــاء االســـتيطاني، وكـــذلك ينتقـــد البـــؤر 

 ني ودون الحصول على تراخي  بناء. االستيطانية التي يتم بناؤها بشكل غير قانو 
 7/5/2016 ،48عرب 
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 في تأييد الفلسطينيين بين شباب الحزب الديمقراطي األمريكي استطالع يظهر ارتفاعا   .51
أاهــــر آخــــر اســــتطالع للــــرأي أصــــدره معهــــد "بيــــو" لببحــــاث، نشــــرت نتائجــــه  :وكــــاالتال – واشــــنطن

قراطي و ب األمــريكيين مــن ذوي االتجــاه الــديمالخمــيس، أن عــدد مؤيــدي حقــوق الفلســطينيين بــين الشــبا
 ."إسرائيلـ"الليبرالي ارتفع ثالثة أضعاف في األعوام العشرة األخيرة وذلك على حساب تراجع تأييدهم ل

ــذين يقولــون: انهــم يتعــاطفون مــع الفلســطينيين تجــاوز  وأاهــر االســتطالع أن عــدد مولــودي األلفيــة ال
 على األقل. 1إلى  3ة ببنس "رائيلإس"الذين يقولون: إنهم يتعاطفون مع 

كمـــــا أاهـــــر االســـــتطالع المفصـــــل أن عـــــدد هـــــؤالء )المؤيـــــدين للفلســـــطينيين( بـــــين أوســـــاط الحـــــزب 
قراطي زاد بأربعـــة أضـــعاف مقارنـــة بـــالجمهوريين، فيمـــا يـــزداد التعـــاطف مـــع الفلســـطينيين لـــدى و الـــديم

مــع الفلســطينيين تتواجــد بــين  يضــا أن أكثــر درجــات التعــاطفأوأاهــر االســتطالع  األمــريكيين عامــة.
مــن هــؤالء يقولــون: انهــم  %27(، مبينــا أن عامــاً  23-18أوســاط الشــباب الــذين تتــراوا أعمــارهم بــين )

، حيث كانت النسبة حينها 2006مقارنة باستطالع عام  "إسرائيل"يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من 
مقراطي والجمهـوري تتنـاول الجـدل القـائم كبـر فجـوة بـين الحـزبين الـديأوياهـر االسـتطالع أيضـا  .9%

 ."إسرائيل"بشأن 
بــين أوســاط الــديمقراطيين ال يــزال يتجــاوز نســبة المؤيــدين  "إســرائيل"وفيمــا ياهــر االســتطالع أن تأييــد 
قــل تعاطفـا مــع أ(، إال أنـه ياهــر بشـكل واضــح أنهـم %29إلــى  %43للفلسـطينيين بشـكل عــام )بنسـبة 

 %7فيما يتعاطف مع الفلسطينيين  %75بنسبة  "إسرائيل"ن الذين يؤيدون مقارنة بالجمهوريي "إسرائيل"
مـــن الـــذين  %19 مقارنـــة بــــ %52بنســـبة  "إســـرائيل"أمـــا عـــن المســـتقلين، فـــإنهم يتعـــاطفون مـــع  فقـــط.

 يتعاطفون مع الفلسطينيين.
يكـي آالف أمر  4وتوصل معهد "بيو" إلى هذه النتائج عبر الهـاتف، وشـارك فـي االسـتطالع أكثـر مـن 

الماضــي، وســأل بــاحثو "بيــو" العينــة عــدة  / أبريــلنيســان 24-4عامــا، وأجــري بــين  18أعمــارهم فــوق 
 أسئلة حول نارتهم لدور أمريكا في العالم.

، "إســـرائيل"يقولـــون: إنهـــم يتعـــاطفون أكثـــر مـــن  %54وأاهـــر االســـتطالع أن بـــين األمـــريكيين عامـــة، 
مـن هـؤالء: إنهـم ال يتعـاطفون مـع أي مـن  %13ول يتعاطفون أكثر من الفلسـطينيين، فيمـا يقـ %19و

، يتبـين أن 2014ومقارنة مع استطالع مشابه أجري فـي تمـوز  يتعاطفون مع كليهما. %3الطرفين، و
 (.%19إلى  %14، )%33حو ننسبة التعاطف مع الفلسطينيين ارتفعت 

الليبـراليين، الـذين قـالوا:  وأاهر االستطالع أن أقل نسبة تعاطف مع إسرائيل تتواجد بين الديمقراطيين
، وهي المرة "إسرائيل"قالوا: إنهم يتعاطفون مع  %33مقارنة بـ %40إنهم يتعاطفون مع فلسطين بنسبة 

األولــى التــي تحــدث فيهــا هــذه النســب منــذ بدايــة االســتطالع حــول مشــاعر األمــريكيين تجــاه الصــراع 
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تفـــاع التعـــاطف مـــع الفلســـطينيين( علـــى الفلســـطيني اإلســـرائيلي، وســـط توقعـــات بـــأن "هـــذا التوجـــه )ار 
 األرجح سيستمر في التصاعد مستقبال.

 %53بنسـبة  "إسرائيل"أما األوساط الديمقراطية اليمينية والمحافاة، فقد أاهر االستطالع أنها تفضل 
 بالفلسطينيين. %19مقارنة بـ 

مقارنــة بتعــاطفهم مــع  "ائيلإســر "قراطيــة هــيالري كلينتــون فــإنهم يتعــاطفون مــع و أمــا داعمــو المرشــحة الديم
قراطي االشـــــتراكي و (، بينمـــــا يتعـــــاطف مؤيـــــدو المرشـــــح الـــــديم%27مقابـــــل  %47الفلســـــطينيين بنســـــبة )

 ."إسرائيل"من الذين يتعاطفون مع  %33مقابل  %39السيناتور بيرني ساندرز مع الفلسطينيين بنسبة 
، كمـا ياهـر االسـتطالع %79سـبة بن "إسرائيل"وفي الجانب الجمهوري، فإن اليمين الجمهوري يفضل 

 .35بأغلبية هائلة مقارنة بمن دون سن الـ "إسرائيل"أن األمريكيين األكبر سنا يفضلون 
وياهــر االســتطالع وجــود نســبة أعلــى مــن التفــاؤل مقارنــة بالتشــاؤم حــول إمكانيــة التوصــل إلــى حــل 

 .%42مقابل  %50دولتين بين اإلسرائيليين والفلسطينيين لدى األمريكيين، وبنسبة 
يؤمنـون بحـل  %60أكثـر تفـاؤال ) 30وحول هذه القضية أاهر االستطالع أن األمريكيين دون سن الــ 

من  %61يقولون انه مستحيل( فيما يقول حوالي  %49) 65الدولتين( مقارنة باألمريكيين فوق سن الـ 
م بجانــب إســرائيل، مقارنــة بـــ قراطيين أنهــم يعتقــدون "إن الدولــة الفلســطينية يمكنهــا التعـايش بســالو الـديم

وياهــر أن األمــريكيين مقتنعــون اآلن بــأن حــل الــدولتين أصــبح ممكنــا بنســبة  مــن الجمهــوريين". 38%
 ، في أعقاب العدوان على غزة. 2014 / أغسطسأعلى مما كانت عليه األمور في شهر آب

 8/5/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مبادرة فرنسية لم تولد .52
 تار قاسمعبد الس

تنش ل وسائل اإلعالم المختلفة بما يعرف بالمبادرة الفرنسية الخاصة بحل الصراع العربي الصهيوني 
المتقل  إلى صراع فلسطيني صهيوني، وتتعدد اآلراء حول احتمال نجاحها، وتتأرجح المبادرة نفسها 

 بين رافض لها ومتردد في قبولها.
كية لحل الصراع الدائر حول فلسطين، وسئمت من يد األمر يبدو أن فرنسا ال ترى فرصا أمام الجهو 

الجمود الذي يحيط بمجريات التحادث حول مستقبل هذا الصراع، فقررت أن تأخذ على عاتقها مبادرة 
عساها تجد قبوال لدى مختلف األطراف المعنية  لكن المبادرة سرعان ما اصطدمت بجدار إسرائيلي 

ليا. أما الجانب الفلسطيني فترنح في البحث عن رد على المبادرة، متعنت كالعادة وتم رفضها إسرائي
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لكنه ال يملك في النهاية سوى الموافقة على خوض غمارها على أمل أن تتمخض عن حل يرضي 
 بعض الفلسطينيين.

 
 جوهر المبادرة الفرنسية

ساط الرسمية وتتجادل لم ينشر الفرنسيون مبادرتهم وأبقوها ضمن األروقة الديبلوماسية لتتناقلها األو 
حولها، وما علمناه من المبادرة يأتي من وسائل اإلعالم التي استندت إلى تسريبات من هنا وهناك 

 حول فحوى المبادرة.
يتعلق جوهر المبادرة بإعادة الصراع الدائر إلى المحافل الدولية والذي يعني وفق المبادرة مؤتمرا دوليا 

سرع وقت ممكن للصراع. وتتحدث المبادرة حول قضايا جوهرية تحضره دول معنية بإيجاد حل في أ
 أخرى مثل القدس والالجئين وأمن الصهاينة واالستيطان.

بخصو  القدس تقول المبادرة باعتبار القدس عاصمة لدولتين إحداهما وهي الفلسطينية منزوعة 
العربية ضمن الدولة السالا، تحتفا إسرائيل بالسيادة على األحياء اليهودية، وتكون األحياء 

الفلسطينية التي ال يبدو أن لها سيادة. أما األماكن المقدسة اإلسالمية فتكون ضمن السيادة 
 الفلسطينية.

نما تترك المسألة  وبخصو  الالجئين، ال تن  المبادرة على عودة الالجئين الفلسطينيين وان
دم اعتبار قرارات األمم المتحدة للتفاوض بين األطراف لتقرير مصير الالجئين الفلسطينيين مع ع

مرجعية في حل هذه المسألة. تركز المبادرة على األمن اإلسرائيلي وال تأتي على ذكر األمن 
الفلسطيني، وتقبل حل الدولتين وتدعو للض ط من أجل إنفاذه. وتعطي المبادرة للمتفاوضين عامين 

 للتوصل إلى حل نهائي وانغالق ملف الصراع.
 

 عن حلاحتكار البحث 
سرائيل حتى لو  لم يكن من المتوقع أن تحاى المبادرة الفرنسية بقبول من قبل الواليات المتحدة وان
تااهرت الواليات المتحدة بالليونة واالستعداد للبحث في المقترحات الفرنسية وذلك بسبب اتفاق 

افل الدولية وعدم تاريخي بين إسرائيل والواليات المتحدة على إخراج القضية الفلسطينية من المح
 السماا بإنفاذ أي حل إال بعد موافقة الدولتين.
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نفسيهما بوابة حل الصراع وتعهدتا بعدم السماا ألي  1973كا بعد حرب العام ياعتبرت إسرائيل وأمر 
سرائيل يجهة أخرى حتى لو كانت األمم المتحدة بالبحث عن حل، ومنذ ذلك الحين تحتكر أمر  كا وان

ن سمحتا لدول أخرى لعب دور فذلك لن يكون سوى مختلف النشاطات الخ اصة بالبحث عن حل، وان
 دور هامشي.

كا االتحاد األوروبي من لعب دور رئيسي في البحث عن حل، وأبقته على هامش يمنعت أمر 
الملعب، على الرغم من أنه يلعب دورا أساسيا في دفع فواتير التدمير اإلسرائيلي للمناطق العربية. 

روسيا من التدخل المباشر في القضية الفلسطينية، والتي كانت قد تعبت من بالدة  كايومنعت أمر 
 العرب والفلسطينيين في دعم أنفسهم في مواجهة العدوان اإلسرائيلي المستمر.

كي اإلسرائيلي بشأن احتكار الحل بصورة مزدوجة: من ناحية، هي تريد يفرنسا خرقت االتفاق األمر 
امشيا في البحث عن حل، ومن ناحية أخرى، تريد إعادة الصراع إلى أن تتدخل جوهريا وليس ه

المحافل الدولية. من كال الناحيتين، كان من المتوقع أن ترفض إسرائيل المبادرة حتى لو ألحقت 
كا المبادرة بالقوة الكافية إلنجاحها، ولم يكن من يالما بالفلسطينيين، ومن المتوقع أال تدعم أمر 

 كيين.يترفض إسرائيل المبادرة قبل التشاور مع األمر المتوقع أيضا أن 
 

 استراتيجيخطأ فلسطيني 
عايمة عندما قرروا البحث عن حل  استراتيجية -أو باألصح خطيئة-ارتكب الفلسطينيون خطأ 

كيين. لم يقرأ الفلسطينيون الواليات المتحدة جيدا، يلقضيتهم خارج المحافل الدولية ومن خالل األمر 
كا بالض ط على ياريهم تعمدوا عدم القراءة الجيدة، فوقعوا في وهم احتمال قيام أمر أو أن مستش

الصهاينة لتليين المواقف واالستجابة لبعض المطالب الفلسطينية. وعلى مدى سني المحادثات 
كا الض وط على الفلسطينيين دون اإلسرائيليين، وتركز همها على يالفلسطينية الصهيونية مارست أمر 

 اإلسرائيلي مع إغفال تام لبمن الفلسطيني.األمن 
لم تكن األمم المتحدة نزيهة، وكانت حجر األساس في تقسيم الوطن الفلسطيني وضياعه وتشريد 

لما اتخذت األمم  1947كية التي مورست على دول العالم عام يالشعب، لكن لوال الض وط األمر 
على األقل هناك في األمم المتحدة من يرغب  المتحدة قرارها بت ييب الشعب والوطن الفلسطينيين.
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كية يفي قول الحق لصالح الفلسطينيين، أما في الواليات المتحدة فالحق غائب، وكل القوى األمر 
 موجهة نحو خدمة الصهاينة والكيان الصهيوني. 

 ولهذا لم يكن من الحكمة أن يتجاوز الفلسطينيون األمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية
كيون سوى الدمار والخراب، وما زالوا يمعنون في يكية، لم يجلب لنا األمر يلصالح الهيمنة األمر 

 المهم وجبروتهم ضد شعب فلسطين.
 

 ال حماية للمبادرة الفرنسية
سبق للرئيس الفرنسي جاك شيراك أن زار قطاع غزة وأعلن أنه مع قيام دولة فلسطينية، لكن ماذا 

قيق هذا الهدف؟ حتى اآلن ال شيء. صحيح أن الرئيس الفرنسي قسا على عملت فرنسا بعد ذلك لتح
نتنياهو عندما زار اإلليزيه، لكن هذه القسوة لم تترجم إلى إجراءات عملية ضد إسرائيل. بقيت فرنسا 
تتحدث إعالميا عن العدالة في المنطقة العربية اإلسالمية، لكنها لم تصنع شيئا لتصحيح جرائمها 

د الفلسطينيين والعرب، ولم تصنع شيئا إلرغام إسرائيل على تليين مواقفها بخصو  التاريخية ض
 الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. 

زعماء فرنسا ما زالوا يخشون الصهاينة، ومن شدة خشيتهم سنوا قوانين تطال مواطنيهم الذين يمكن 
سرائيل، وما زال الرئيس الفرنسي حبيس  التطلعات الصهيونية العالمية، وال أن ينتقدوا الصهيونية وان

يجرؤ على تحدي إسرائيل والواليات المتحدة. وقد رأينا كيف انساقت فرنسا بسهولة لبهواء 
كية في عدد من األقطار العربية، وساهمت في تدمير بلدان عربية وسفك دماء ياإلسرائيلية واألمر 

 العرب. 
ذا كانت فرنسا ال تملك الجرأة والشجاعة للدف اع عن مواقفها فإنها يمكن أن تتنازل بسهولة عن وان

كا، فضال عن كونها يرؤيتها للحل في المنطقة العربية اإلسالمية. فرنسا ضعيفة أمام إسرائيل وأمر 
أقل شأنا على المستوى العالمي من الناحيتين العسكرية واالقتصادية، وال تستطيع مجاراة دول عايمة 

 مثل روسيا والصين.
تراجعت نسبة لقدرات دول أخرى، ولم تعد صاحبة قرار على المستوى الدولي على  قدرات فرنسا

الرغم من وجود تأثير محدود لها، ولهذا ال تستطيع أن تروج لمبادرتها جيدا أو أن تدفع بها إلى 
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صدارة الحراك الديبلوماسي العالمي، وستضطر للتنازل عنها، أو إغالق ملفها وتصديرها إلى 
 السبات.
فرنسا حيال القضية الفلسطينية مشؤوم وبائس، فقد ت مرت مع بريطانيا على تقسيم أرض سجل 

الشام، وأفرزت الدولتان فلسطين االنتدابية لتخصيصها للصهاينة اليهود، وهي التي دعمت قيام دولة 
إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، وهي التي زودت إسرائيل بمختلف أنواع األسلحة، وخاضت 

في ال الب بأسلحة فرنسية، وهي التي زودت إسرائيل بالمفاعل النووي الذي  1967ائيل حرب إسر 
أنتج القنابل الذرية بعد ذلك. فرنسا صاحبة آثام كبيرة، وعليها أن تكفر عما صنعته بالشعب 

 الفلسطيني قبل أن تطرا مبادرات.
 

 موقف السلطة الفلسطينية
على الساحة الفلسطينية أن يتخذ موقفا من المبادرة نيابة عن من الناحية القانونية، ال يحق ألحد 

الشعب ألن الشرعية مفقودة على كل المستويات السياسية الفلسطينية. لكن من المالحا أن منامة 
التحرير مش ولة منذ عقود بطرا مبادرات لحل القضية الفلسطينية، ولم توفق في أي مبادرة. األصل 

نش لة في ابتداع أساليب ووسائل لتحرير فلسطيني ال في طرا مبادرات ال أن تكون منامة التحرير م
 تجد من يشتريها من أصحاب القرار، وهي تتلقف كل مبادرة تصدر من جهات عربية ودولية.

منامة التحرير اآلن ومعها السلطة الفلسطينية أشبه ما تكون ب ريق يبحث عن قشة يتعلق بها. 
ر الشرعية في قبول المبادرة، لكن ترددها لم يكن صلفا لكي ال تقطع ترددت السلطة الفلسطينية غي

 حبال مع فرنسا، ثم أخذت السلطة تجنح نحو قبول المبادرة.
وفي الواقع ال تستطيع السلطة الفلسطينية رفض المبادرة على الرغم من الم خذ الكبيرة على ما 

مادها الكلي على اإلحسان العالمي تطرحه من حلول لمختلف القضايا بسبب موقفها الضعيف واعت
لصياغة حل، ومع رفض إسرائيل للمبادرة ستصبح السلطة أكثر ميال لقبول المبادرة من باب تسجيل 
نقاط ضد إسرائيل، وسينعكس موقف السلطة على مواقف دول عربية عدة، وسيتبلور موقف عربي 

اإلسرائيلي، وأمام غياب إجراءات لصالح المبادرة. لكن ماذا سيكون مصير المبادرة أمام الرفض 
 دولية ضد إسرائيل؟ مصيرها إلى الرف.

 7/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 بين زمنين "التنسيق األمني" .53

 عريب الرنتاوي
مع االحتالل وأجهزته، " التنسيق األمني"في زمنن آخر، أوقف الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 

ر أنشطًة مقاومًة ذن لقوات األمن والشرطة االأو  نخراط في المواجهات مع قوات االحتالل، أوعز ويس 
لالحتالل، مع أنه لم يعلن عن ذلك علنًا، ولم يلو ا بأمور كتلك، بل لطالما أكد تمسكه بأوسلو وتعهد 

 الوفاء بالتزاماته، محم اًل الجانب اإلسرائيلي المسؤولية عن الفشل والخروقات واالنهيارات.
على قدم وساق، وتحصد أجهزة األمن الفلسطينية، شهادات حسن  "التنسيق األمني"اليوم، يمضي 

، وتتوالى التصريحات اإلسرائيلية المثمنة لحصاد هذا التنسيق وثماره، ومع ذلك، ال "األيزو"السلوك 
العالقات مع الجانب اإلسرائيلي،  "تحديد و"إعادةتكف السلطة عن التهديد والوعيد، بوقف التنسيق 

بصورة لم تعد تستوقف أحدًا، وال تؤخذ على محمل الجد، ال من قبل األصدقاء وال من طرف و 
 الخصوم.

 "خليفته"عرفات هو من قاد مسار أوسلو، وهو األب الروحي للسلطة الفلسطينية، ولكنه بخالف 
محمود عباس، لم يتوقف لحاة عن اإليمان، بأن السالم يحتمل المقاومة، وال يتناقض معها 

لضرورة ... اتخذ مواقف براغماتية من األمرين معًا، فإذا كان السالم سيفضي إلى الدولة، فال بأس با
ن تعذ ر ذلك، بال بأس من المقاومة، بمختلف أشكالها وصورها ... عرفات باألمس، دفع حياته  به، وان

قضيتهم، ثمن  ثمنًا لمحاولته الجمع بين المقاومة والمفاوضات، والفلسطينيون اليوم، يدفعون من
صراره المستميت على  "العقائدي"الموقف  المناهض للمقاومة الذي ينتهجه الرئيس عباس، وان

 هذا الخيار، حتى بعد سلسلة االختبارات الفاشلة المتكررة. "وحدانية"
إلى حدها األدنى، أو  "التنسيق األمني"كان يتعين على السلطة، ومنذ زمن، أن تهبط بمستويات 

تضى األمر، ومن دون ضجيج ... وكان بمقدورها دومًا تحميل إسرائيل مسؤولية اختالل وقفها إن اق
العالقة وانفالت األوضاع، على فرض انفالتها ... لكن أحدًا في السلطة، ال ياهر إيمانًا عميقًا 
 بالحاجة لممارسة الض ط بهذه الورقة، بل يفضلون التلويح بها، أماًل في تحريك المسار التفاوضي،
ال أكثر وال أقل ... لهذا رأينا طوفانًا من الحديث عن وقف التنسيق، أما على األرض، فال شيء 

 يت ير أبدًا.
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حاجة فلسطينية أكثر من كونه  "التنسيق"وأحسب أن بعض قادة السلطة، صادقون في قولهم إن 
السلطة للبقاء  إنما يخ  حاجة "حاجة فلسطينية"حاجة إسرائيلية، وأحسب أن ما يقصدونه بقولهم 

واالستقرار، بصرف النار عن األهداف النهائية للشعب الفلسطيني ... المهم أن تبقى السلطة وأن 
يبقى هؤالء على رأسها، هذا يتطلب تنسيقًا أمنيًا مع إسرائيل، وبخالفه، تنتفي مبررات وجود السلطة 

ا يتصرفون بخالف زعيم السلطة والمنامة، إسرائيليًا، ويفقد هؤالء مواقعهم وألقابهم وامتيازاتهم ... لهذ
الذي مهما قيل في الخالف معه وعليه، وفي سياساته وممارساته، فقد ال  الرجل مسكونًا بهاجس 
الحرية واالستقالل والدولة والقدس ... هذا ليس حال كثير من الموافين بدرجة قادة ومسؤولين، ممن 

 تولوا الراية من بعده.
ارات األخيرة للجنة التنفيذية لمنامة التحرير، والتي جاءت مؤكدة على مقررات لسنا متفائلين بالقر 

قديمة للمجلس المركزي للمنامة ... نخشى أنها صدرت من باب تحسين شروط التفاوض حول 
جيشها في حرية التحرك داخل  "حق"التي تعثرت بسبب إصرار إسرائيل على التمسك بـ  "المنطقة أ"

 "الصفقة"شاء وكيفما شاء وحيثما شاء ... ربما هناك من يريد تحسين شروط  هذه المنطقة، وقتما
التي جرت بشأنها تفاوض كثيف بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين وفلسطينيين، علمًا بأن السلطة ما 

القائل برفض استئناف المفاوضات من دون جدول زمني  -رسميًا على األقل –زالت على موقفها 
 ذ االتفاقات المبرمة ال التفاوض عليها من جديد.قصير وبهدف تنفي

ولسنا نستبعد أن تسجل هذه القناة التفاوضية اختراقًا ملموسًا في األسابيع واألشهر القليلة القادمة 
وربما  "المناطق أ"إنما تتعلق بمصير  "معاريف"التي تحدثت عنها  "القنبلة السياسية".... وربما تكون 

العالقات مع  "إعادة تحديد"قسيمات أوسلو ... عندها سيبدو التلويح بورقة ، بموجب ت"المناطق ب"
في حال إبرامها، بوصفها  "الصفقة"إسرائيل، كما لو أنه حقق أهدافه، ولسنا نستبعد أن يجري تصوير 

 إنجازًا تاريخيًا، عز  نايره.
الل، لتراجع التنسيق األمني لو أن ثمة قناعة راسخة لدى القيادة الفلسطينية بمنهجية رفع كلفة االحت

أو ُجم د، أو ربما أوقف منذ زمن، ومن دون إعالن رسمي، لكن في ضوء اإلصرار على نارية 
، يبدو أن خطوات على هذا القدر من التواضع، إنما يجري إدراجها في سياق "المفاوضات حياة"

، واأليام القادمة، ستاهر التمهيد الستئناف المسار التفاوضي أو تحسين شروطه، ال أكثر وال أقل
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الحدود المتواضعة للخطوة الفلسطينية، ما لم يثبت أن تحليلنا ونبوءاتنا في غير محلها، وهو ما نرجوه 
 مخلصين.

 8/5/2016، الدستور، عّمان
 
 ضم الضفة المحتلة .54

 برهوم جرايسي
لقضاء العنصرية ثارت، في األيام القليلة الماضية، ضجة إسرائيلية مفتعلة، في مركزها وزيرة ا

المتطرفة أييليت شكيد، حينما أعلنت نيتها الدفع باتجاه تطبيق القوانين اإلسرائيلية على مستوطنات 
الضفة الفلسطينية المحتلة. وقال المعترضون من اإلسرائيليين إن هذا يعني ضم الضفة لما يسمى 

القومية". كما صدرت تحذيرات  "السيادة اإلسرائيلية"، ما يعني "تحويل إسرائيل الى دولة ثنائية
فلسطينية من خطورة هذه المبادرة لكونها خرقا للقوانين الدولية. إال أنه على أرض الواقع فإن كل 

 القوانين اإلسرائيلية مطبقة على المستوطنين في أنحاء الضفة كافة، ناهيك عن القدس.
ة للبرلمان )الكنيست(، بات ُمدرجا على فمنذ االنتخابات األخيرة قبل عام، وحتى انتهاء الدورة الشتوي

قانونا، بادر إليها أعضاء الكنيست من االئتالف والمعارضة،  14جدول أعمال الكنيست ما يقارب 
وتهدف إلى فرض ما يسمى "السيادة اإلسرائيلية" على الضفة. وكل واحد من مشاريع القوانين هذه 

 معينة على المستوطنين.مخت  إما بمنطقة ج رافية ما، أو بتطبيق قوانين 
إال أنه بسبب الوضع السياسي القائم، وحسابات حكومة االحتالل أمام الحلبة الدولية، ستبقى هذه 
القوانين ُمدرجة، ومن الصعب جدا رؤية أحد هذه القوانين يتقدم في المسار التشريعي. وهذا ليس من 

ل ألن سن قوانين كهذه سيشوش باب "حسن سلوك" رئيس حكومة االحتالل، بنيامين نتنياهو، ب
حساباته أمام العالم  فما حاجة نتنياهو واالحتالل لقانون في هذه المرحلة، طالما أن جوهر هذه 

 القوانين مطبق على أرض الواقع، من دون اإلعالن رسميا؟
وكما هو معروف، فإن الضفة من دون القدس، خاضعة رسميا للحكم العسكري، وكل القرارات  من 

استيطاني ومشاريع بنى تحتية، وحتى بناء مؤسسات للمستوطنين، تتطلب مصادقة وزير بناء 
الحرب، بصفته المسؤول الحكومي عن جيش االحتالل، وبضمنه الحاكم العسكري. وكل ما هو 
مطبق على الفلسطينيين في الضفة، خاضع لبحكام والمحاكم العسكرية. ولكن ال يجوز ألحد أن 
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األحكام العسكرية مطبقة أيضا على المستوطنين، كونهم يقيمون في منطقة  يتخيل للحاة أن هذه
محتلة  بل هم خاضعون كليا لكتاب القوانين اإلسرائيلي، وفي حال خالف أحد منهم القوانين، فإنه 

 يحاكم أمام محاكم "مدنية" في القدس المحتلة، وفي المدن اإلسرائيلية المحاذية للضفة.
م بعض النواب، على سبيل المثال، مشروع قانون لتطبيق قوانين العمل على ولهذا، فإنه حين يقد

المستوطنين في الضفة، فإنهم يعرفون أن هذه قوانين قائمة ومطبقة فعليا في جميع المستوطنات  إال 
أن النواب يسعون من خالل مشروع قانون كهذا إلى فرض سابقة، بفرض قوانين "مدنية" إسرائيلية في 

حتلة. كذلك، فإن كل جهاز تعليم المستوطنين خاضع للقانون اإلسرائيلي الرسمي ولوزارة الضفة الم
لى جانب كل هذا، إقامة "جامعة إسرائيلية" في مستوطنة اريئيل في منطقة  التعليم اإلسرائيلية. وان

 نابلس، بعد تحويلها من كلية أكاديمية إلى جامعة، وهي تواجه مقاطعة عالمية واسعة النطاق.
الجانب األبرز لفرض القوانين اإلسرائيلية على الضفة المحتلة، هو االنتخابات البرلمانية والبلدية، إذ و 

تنتشر في المستوطنات كافة مئات صناديق االقتراع، ويتم إدراج جميع المستوطنات على الئحة 
قوانين الدولية. البلدات اإلسرائيلية التي تنتشر فيها صناديق االقتراع، وهذا بحد ذاته مخالف لل

ويضاف إلى هذا أن جميع المستوطنات تعمل بموجب قانون البلديات اإلسرائيلي، من انتخاب وحتى 
عمل مجالس المستوطنات. كما أنه في القاموس السياسي اإلسرائيلي تعتبر المستوطنات الكبرى أو 

سمى "مركز الحكم متوسطة الحجم "مدنا وبلدات"  ورؤساء مجالس المستوطنات يشاركون في ما ي
 .48المحلي"، الذي يجمع رؤساء البلديات والمجالس القروية واإلقليمية كافة، القائمة في مناطق 

وبناء على الواقع القائم، فإن تصريحات وزيرة القضاء العنصرية المنفلتة شكيد، التي تعرف أن 
" داخل الحكومة، في إطار مبادرتها في هذه المرحلة لن ترى النور، تندرج في إطار "تفتيل عضالت

الصراع الحزبي ومراكز القوة. فشكيد هذه من أبرز شخصيات تحالف المستوطنين "البيت اليهودي"، 
مقاعد(،  8مقعدا إلى  12الذي تلقى ضربة في االنتخابات السابقة، بفقدانه ثلث قوته البرلمانية )من 

 بزعامة نتنياهو. والقسم األكبر من هذه الخسارة كان لصالح حزب "الليكود"
واألمر األهم من ناحيتنا، أن عصابات اليمين األشد تطرفا، إن كانت بتسمية "البيت اليهودي" أو 
"الليكود" وغيرهما، هي المسيطرة على الناام الحاكم  واألخطر من هذا، أن دوال مركزية في العالم 

 تعرف وتتواطأ مع هذه السياسات الصهيونية الدموية.
 7/5/2016، الغد، عّمان
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 دولة االحتالل تماطل في قبول المعونة األمريكية .55

 نقوال ناصر
كي باراك أوباما أن يدخل التاريخ باعتباره "األكثر دعما ألمن" دولة االحتالل ييريد الرئيس األمر 

اإلسرائيلي، لكن هذه ما زالت منذ ما يزيد على خمسة أشهر من المفاوضات تماطل في منحه هذا 
ساعية إلى فرض شروطها إلبرام اتفاقية جديدة مدتها عشر سنوات للمعونات العسكرية "الشرف"، 

 .2018التي تقدمها الواليات المتحدة لها بعد انتهاء االتفاقية الحالية عام 
فـ"الرئيس والبيت األبيض يود إنهاء واليته بتتويج شخصه باعتباره األكثر دعما ألمن )إسرائيل(" بين 

روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، الذي أنشأه  أسالفه كما قال
 اللوبي الصهيوني "ايباك"، للنيويورك تايمز مؤخرا.

وكانت المفاوضات بين الجانبين قد تعثرت في البداية لخالف لم يعد موجودا اآلن حول قيمة الزيادة 
الل طلبت زيادتها بمليار دوالر سنويا، وترددت إدارة كية، فدولة االحتيفي المعونة العسكرية األمر 

أوباما، لكن خلو تقارير اإلعالم في دولة االحتالل والواليات المتحدة من أي إشارة إلى استمرار 
كية قد رضخت للطلب اإلسرائيلي، باستثناء يالخالف على قيمة الزيادة تشير إلى أن اإلدارة األمر 

ونوت العبرية منسوبا إلى "مسؤولين إسرائيليين مطلعين على سير الخبر الذي نشرته يديعوت أحر 
 المفاوضات" نهاية األسبوع الماضي عن رفض الرئيس أوباما لهذه الزيادة.

كية إلى أربعة مليارات دوالر سنويا معناه تمويل ما يزيد على يإن زيادة قيمة المعونات العسكرية األمر 
 2015كي عام يمليار دوالر أمر  15ة االحتالل التي بل ت قيمتها ربع الميزانية الحربية السنوية لدول

 المنصرم.
قال تقرير لوكالة "رويترز": إن المحادثات حول االتفاقية الجديدة تعثرت ألن  الماضي،يوم الثالثاء 

أوباما يريد أن يضمن بأن يتم إنفاق كل األموال التي سوف تخص  في مذكرة التفاهم الجديدة على 
ل اء البند في االتفاقية يكية على مشتريات السالا األمر يت العسكرية األمر المعونا كي حصرا وان

في المائة من إجمالي المعونات المتفق  26.3القديمة الذي يجيز لدولة االحتالل تحويل ما نسبته 
 عليها إلى عملة دولة االحتالل وصرفها لشراء أسلحة من إنتاجها.
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ن شراجا بروش قبول دولة االحتالل بإل اء البند المذكور في وقد وصف رئيس اتحاد الصناعيي
في المائة من  15االتفاقية الجديدة بأنه سيوجه "ضربة مميتة" لصناعاتها العسكرية التي تواف 

إجمالي العاملين في الصناعة، كما نسبت الجروزالم بوست القول إليه يوم الخميس الماضي. وقد 
في المائة من إجمالي صادراتها  13لدولة االحتالل ما نسبته  بل ت قيمة الصادرات العسكرية
 الصناعية خالل العام الماضي.

كية لتمويل مشاريع الصواريخ يوتريد دولة االحتالل تضمين االتفاقية الجديدة ألول مرة ضمانات أمر 
رة التفاهم اإلسرائيلية التي كان تمويلها يتم حتى اآلن على أساس كل حالة على حدة خارج نطاق مذك

 .2018المعمول بها حاليا حتى نهاية 
وتريد إدارة أوباما التزاما من دولة االحتالل تن  عليه مذكرة التفاهم الجديدة بعدم طلب عالوات 

 إضافية خاصة تتجاوز المساعدات التي سوف تن  عليها مذكرة التفاهم الجديدة.
يرضخ أوباما لشروطها أو يرحل االتفاق على وال تبدو دولة االحتالل على عجل من أمرها، فإما أن 

مذكرة تفاهم جديدة إلى اإلدارة الجديدة بعد انتهاء واليته، وهنا ينطبق على دولة االحتالل المثل 
 الشعبي الفلسطيني: "شحاد ومتشرط".

إن المنطق السليم والواقعي هو أن يفرض مانح المساعدات شروطه السياسية وغير السياسية على 
أو متلقيها، غير أن العكس، كما يبدو، هو ما يحدث بين دولة االحتالل وبين راعيها  طالبها
كي، وال يوجد تفسير لهذا الوضع الشاذ في العالقات الدولية الواقعية سوى كون دولة االحتالل ياألمر 

 كي ما يسوغ تمنعها المتدلل كوسيلة ابتزاز دائمة للوالياتيمصلحة حيوية لبمن القومي األمر 
المتحدة، التي سبق لوزير دفاعها األسبق الكساندر هيغ أن وصف دولة االحتالل بأنها حاملة 

 كية "األرخ " ثمنا.يالطائرات األمر 
إن أكثر التقديرات تحفاا تفيد بأن إجمالي المعونات العسكرية التي حصلت دولة االحتالل عليها من 

والر، وهذا ثمن باها ال يتفق مع وصف الكساندر مليار د 120الواليات المتحدة حتى اآلن تزيد على 
 هيغ.

كية لدولة االحتالل والزيادة المطردة في قيمتها من ثوابت سياسة يواستمرار المعونة العسكرية األمر 
الواليات المتحدة الداخلية والخارجية، ولم يسبق أن اختلف المتنافسون على كرسي البيت األبيض أو 
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سيه النواب والشيو  على استمرارها من حيث المبدأ أو على زيادة على مقاعد الكونجرس بمجل
 قيمتها.

ولم يحدث أبدا أن فكر هؤالء في إل اء هذه المعونة أو في خفض قيمتها أو في ربطها بشروط 
سياسية تلزم دولة االحتالل بإنهاء احتاللها لبراضي العربية في الضفة الفلسطينية لنهر األردن 

لسورية ومزارع شبعا اللبنانية وتلزمها بالسماا للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في وهضبة الجوالن ا
 تقرير المصير فوق ترابه الوطني.

والهدف من استمرار هذه المعونة هو ضمان "التفوق التكنولوجي إلسرائيل في المنطقة" كما جاء في 
ربي النوعي لدولة االحتالل تقرير لصحيفة معاريف العبرية األسبوع الماضي، وضمان التفوق الح

 كية.يعلى مجموع محيطها العربي وغير العربي ثابت آخر من ثوابت السياسة الخارجية األمر 
ويوجد إجماع على الثابتين بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي اللذين يتداوالن الحكم في الواليات 

 المتحدة، وال يوجد أي خالف عليهما.
ت اليومية العبرية في تقريرها أن الواليات المتحدة أعطت دولة االحتالل وعلى سبيل المثال، ذكر 

، مضيفة أن 35 –"تأكيدات قاطعة" بأنها لن تسلم للدول العربية أيا من طائرتها الحربية األحدث اف 
واشنطن أبل ت تل أبيب بأن هذا النوع من الطائرات الحربية "سوف يخص  حصرا إلسرائيل في 

ومن المتوقع أن تتسلم دولة االحتالل الدفعة األولى من هذه الطائرات قبل نهاية  الشرق األوسط".
 العام الحالي.

وللمقارنة فحسب، فإن باكستان حليف استراتيجي للواليات المتحدة ومن الدول التي تلي دولة 
فبراير كية في شباط/ يكية، وكانت الحكومة األمر ياالحتالل في حصتها من المعونة الخارجية األمر 

، األقل 16 –الماضي, قد أعلنت موافقتها على بيع باكستان ثماني طائرات مقاتلة من طراز اف 
 699، مع الرادار ومعدات أخرى في صفقة بل ت قيمتها حوالي 35 –تطورا من طائرة الشبح اف 

ري بوب مليون دوالر. وقد أعلن رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيو  السيناتور الجمهو 
كية يكوركر أنه سوف يستخدم نفوذه لمنع باكستان من استخدام أموال المعونات الخارجية األمر 

 لتمويل هذه الصفقة.
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دارته بتأييد الكونجرس لموقفها من المعونات  ومن الواضح أن دولة االحتالل تستقوي على أوباما وان
الحزبين قد بعثوا برسالة مشتركة عضوا في مجلس الشيو  يمثلون  83كية، وكان يالعسكرية األمر 
 تأييدا لموقفها.

لكنها تستقوي أكثر بالموقف العربي الذي لم يعد معنيا كما يبدو إال بالتكيف والتأقلم مع التفوق 
العسكري النوعي لدولة االحتالل والرضو  إلمالءات األمر الواقع الذي يفرضه هذا التفوق، وبتحقيق 

مع إيران وليس مع دولة االحتالل، وبتعزيز تبعيته االستراتيجية  التوازن العسكري االستراتيجي
للواليات المتحدة التي حولتها معوناتها العسكرية لدولة االحتالل إلى شريك فعلي في االحتالل 
اإلسرائيلي، ليتحول هذا الموقف العربي عمليا إلى شريك غير مباشر في االحتالل عبر التحالف 

 ات المتحدة.االستراتيجي مع الوالي
 7/5/2016، فلسطين أون الين
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