
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 أمريكية-ضغوط صهيو هنية: طريق المصالحة يمضي في ظل  
 نافذ عزام: تشكيل حكومة التوافق يجب أن يكون مقدمة ألمور أكبر أهمها إصالح منظمة التحرير

 هللا لزيارة واشنطن كية تنفي دعوة الحمديمر ألالخارجية ا
 ليفني تتهم الفلسطينيين بإفشال المفاوضات

 3222أمر اعتقال إداري منذ ألف  32: االحتالل أصدر نحو الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

أبو مرزوق: عقبتان تعترضان 
تشكيل الحكومة والجهود مستمرة 

 لإلعالن عنها منتصف األسبوع
 
4... ص   

 

 3134 31/5/1014 لسبتا



 
 
 

 

 
           3ص                                     2324 العدد:     21/5/3214 سبتال التاريخ:

 

  السلطة:
 5 أمريكية-ضغوط صهيو هنية: طريق المصالحة يمضي في ظل    .2
 5  بإحرازه كأس التحدي الفلسطيني هنية يهنئ المنتخب الوطني  .3
 6 حر يطالب عباس بعدم تحويل وزارة األسرى لهيئة مستقلةأحمد ب  .4
 6 مستمرة في انتهاكاتها للقوانين الدولية "إسرائيل"بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين:   .5

 
  المقاومة:

 7 نافذ عزام: تشكيل حكومة التوافق يجب أن يكون مقدمة ألمور أكبر أهمها إصالح منظمة التحرير  .6
 7 للخارجية حكومة التوافق الفلسطينية تؤدي اليمن االثنين والمالكي وزيرا  لعربي": "القدس ا  .7
 8 المصالحة الفلسطينية: هل تدعم المقاومة أم ُتكب لها؟  .8
 9 حاصصةيدعو حركتي فتح وحماس الستعادة الوحدة الوطنية واالبتعاد عن المحواتمة   .9
 9 "الجهاد اإلسالمي" تدين اعتداء أمن السلطة على مسيرات التضامن مع األسرى  .01
 12 : لقاء بين قيادي بارز من حماس ونصر هللااللبنانية األخبار  .00

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 12 جاء بناء  على الطلب األمريكيو: وقف اجتماع مجلس التخطيط األعلى في اإلدارة المدنية نتنياه  .02
 12 ياإلسرائيل سعى إلقناع يهودي أمريكي بالترشح لرئاسة الكيانينتنياهو   .03
 11 ليفني تتهم الفلسطينيين بإفشال المفاوضات  .04
 11 تدريب عسكري إسرائيلي يحاكي تعرض مطار "بن غوريون" لهجوم كبير  .05
 13 اعتقال جنود إسرائيليين تعاطوا المخدرات داخل قاعدة عسكرية  .06
 13 تصاعد اليمين في البرلمانات األوروبية "الكونغرس اليهودي اإلسرائيلي" يحذر من  .07
 12 "اللجنة لفحص قانونية االغتياالت الموضعية: شكلها االحتالل بدأت معلنة وتبدلت وباتت سرية"  .08
 14 "ئيلإسرا"بلجيكا أرضية خصبة لحرب التجسس بين إيران و: "يديعوت أحرنوت"  .09
 14 كلينتون وحافظ األسدبيل تقرير جديد لـ"نيوزويك" عن تنصت "الموساد" على مكالمات   .21
 15 عمالء جيش لبنان الجنوبيالراعي مع عن تحفظهما من لقاء بركة والطيبي يعربان   .20
 15 النتخاب السيسي "إسرائيل"ابتهاج في تقرير:   .22

 
  األرض، الشعب:

 17 ةفلسطينيين في سوري ثالثةاستشهاد مجموعة العمل:   .23
 18 حصارا  شامال  على مدينة القدساالحتالل يفرض   .24
 19 لإلضراب 27مئة أسير في المشافي في اليوم الـ نادي األسير: نحو   .25
 19 3222أمر اعتقال إداري منذ ألف  32: االحتالل أصدر نحو الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان  .26
 32 سنة في معتقالته 13االحتالل يفرج عن أسير فلسطيني قضى   .27



 
 
 

 

 
           2ص                                     2324 العدد:     21/5/3214 سبتال التاريخ:

 

 32 الجئون فلسطينيون سوريون معتقلون في ألبانيا يطالبون بترحيلهم إلى اليونان :مجموعة العمل  .28
 31 مفوضية الالجئين تتكفل بتسوية إقامة عدد من الالجئين الفلسطينيين في تونسمجموعة العمل:   .29
 31 انعكاسات سلبية على األسرى حال قرر عباس إلغاء وزارتهمفلسطين أون الين:   .31
 33 قرب نابلس زعتراعلى حاجز  باعتقال شاب بحزام ناسف استشهادية تدعي إحباط عملية "إسرائيل"  .30
 33 فةبالض صابات في عدة مناطقا  و مع األسرى المضربين مسيرات تضامنية   .32
 32 "الوحدات"العودة بمهرجان  يؤكدون تمسكهم بحق   الفلسطينيين باألردنآالف   .33

 
  : رياضة
 32 "أمم آسيا"يحقق إنجازا  تاريخيا  بالتتويج بكأس التحدي والتأهل لـلكرة القدم منتخب فلسطين   .34

 
  مصر: 

 34 : السيسي سيحمي "كامب ديفيد"سابق سفير إسرائيلي  .35
 

  عربي، إسالمي:
زالة "إسرائيل" الواليات المتحدةإيران تجدد التهديد بنقل الحرب إلى داخل   .36  35 وا 
 35 زمة السوريةاأل  اندالعجريح سوري منذ  622عالجت  "إسرائيل"  .37
 35 تدشين فعاليات المسيرة العالمية إلى القدس في الجزائر وتركيا  .38

 
  دولي:
 36 هللا لزيارة واشنطن كية تنفي دعوة الحمديمر الخارجية األ  .39
 36 لتين وحل منصف لقضية الالجئين الفلسطينيينتجدد تمسكها بخيار الدو  بريطانيا  .41
 37 وزيرة خارجية إيطاليا: االستيطان عقبة أساسية أمام التسوية  .40
 37 لبدو عرب "سرائيل"إزاء ترحيل إمم المتحدة تعرب عن قلقها األ  .42
 37 "إسرائيل"ي تعد بمراجعة عالقاتها التجارية مع حكومة جيرز   .43
 38 الصحافة الفلسطينية يدين انتهاكات االحتالل بحق  للصحفيين االتحاد الدولي   .44

 
  مختارات:

 38 مليار شخص يعانون من السمنة.. ونساء مصر في الصدارة 3،1  .45
 39 غوغل تكشف عن سيارة تقود نفسها  .46

 
  حوارات ومقاالت:

 39 زكي بني ارشيد... فلسطين.. عقدة المستبدين  .47
 21 عريب الرنتاوي... حكومة وفاق أم تعديل وزاري؟!  .48



 
 
 

 

 
           4ص                                     2324 العدد:     21/5/3214 سبتال التاريخ:

 

 22 عدنان أبو عامر... رسائل في الداخل والخارج خطاب مشعل...  .49
 26 برهوم جرايسي... ليفني "تبق الحصوة"  .51
 28 نير حسون... كيف ستبدو القدس بعد التقسيم  .50

 
 45 :كاريكاتير

*** 
 
 و مرزوق: عقبتان تعترضان تشكيل الحكومة والجهود مستمرة لإلعالن عنها منتصف األسبوعأب .0

أكد د. موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ورئيس  محمد الجمل:
وفدها في حوارات المصالحة، أن تعطل إعالن حكومة التوافق الذي كان مقررا أول من أمس، جاء 

لغاء وزارة األسرى، مؤكدا استمرار المساعي واالتصاالت  بسبب خالفات على وزير الخارجية، وا 
لتجاوز كل نقاط الخالف، والتوصل لصيغ تفاهمية تفضي لإلعالن عن الحكومة أواسط األسبوع 

 الجاري على أبعد تقدير.
ال يوجد وبين أن حركة "حماس" ترفض أن يبقى رياض المالكي وزيرا للخارجية، قائال: إنه شخص 

عليه إجماع وطني، وسبق ورفض أن يطلب من مجلس األمن وقف العدوان الذي تعرض له قطاع 
 .1002 -1002غزة في عامي 

وقال أبو مرزوق: وجهت دعوة إلى المالكي، طالبته فيها باالنسحاب من المشهد السياسي، حفاظا 
 على وحدة الصف الوطني، وما تم إنجازه.

حول موقف حركة "حماس"، في حال أصر الرئيس على بقاء د.  يام"وفي رده على سؤال لـ"األ
المالكي في موقعه كوزير للخارجية، أكد أبو مرزوق رفض حركته بقاء المالكي في موقعه الحالي 
كوزير للخارجية، لكن في حال أصر الرئيس فهناك تفاهمات ستجري.. وقد نمضي في الحكومة رغم 

 تحفظاتنا عليه..".
ل كلمة ألقاها أبو مرزوق، أنناء ندوة سياسية نظمتها لجان العشائر واصإصال  في جاء ذلك خال

 محافظة رفح أمس.
وفيما يتعلق بوزارة األسرى، أكد أبو مرزوق أن حركته تعي حجم الضغوط التي تمارس على 
، الفلسطينيين، والتي كان آخرها ضغوطا أميركية على الرئيس محمود عباس صإلغاء وزارة األسرى

متسائال كيف يمكن أن تلغى الوزارة في وقت يخوض المعتقلون اصإداريون إضرابا عن الطعام، وسط 
تضامن شعبي فلسطيني واسع؟، مشددا على أن توقيت طلب الرئيس إلغاء وزارة األسرى توقيت 
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وبين أن المشاورات صإنهاء القضايا الخالفية مستمرة، وأن األمور ستحسم قريبا، وسيتم  خاطئ.
 اصإعالن عن الحكومة الجديدة في غضون وقت قصير، لن يتجاوز منتصف األسبوع الجاري.

ونفى أبو مرزوق أن يكون استمرار التنسيق األمني مع إسرائيل ضمن التفاهمات التي توصل إليها 
الطرفان في تفاهمات المصالحة، مؤكدا أن التنسيق األمني الذي اعتبره الرئيس عباس مقدسا، يعتبر 

 لنسبة لحركته مجرما.با
 21/5/3214األيام، رام هللا، 

 
 أمريكية-ضغوط صهيو هنية: طريق المصالحة يمضي في ظل   .2

أكد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الخالفات األخيرة التي ظهرت في طريق : غزة
من أجل إنجاز  تشكيل حكومة التوافق تحت السيطرة، مشددًا على وجود اتصاالت على مدار الساعة

 أمريكية.-هذا الملف، ومؤكدا على أن طريق المصالحة يمضي في ظل الضغوط الصهيو
وقال هنية خالل خطبة الجمعة بغزة: "ظهرت في الساعات األخيرة نقطة أو نقطتان ستبقى تحت 

وطني حول هذه النقاط وحول  عالسيطرة وسنبقى في دائرة الحوار والتشاور من أجل التوصل صإجما
 شكل الحكومة النهائي".

وشدد على أن ما تسعى له الحركة هو "حكومة توافق وطني تحظى برضى شعبنا واحتضان 
 الفصائل الوطنية واصإسالمية".

وطمأن جماهير شعبنا بأن المصالحة ماضية، الفتًا إلى أن التخوف الشعبي في محله ألن تجارب 
 الشوط نم تجمد االتفاقات.االتفاقات السابقة تقول كنا نصل ما يقرب نهاية 

وأضاف "هذه المرة نحن مصممون أن نحقق الهدف وأن نصل لمبتغانا على أسس صحيحة 
 وسليمة"، كاشفًا عن وجود اتصاالت على مدار الساعة مع اصإخوة في رام هللا ومع الفصائل.

نجاز باقي ملفات المصالحة المتمنلة  وأشار إلى أن إنجاز حكومة التوافق هو البوابة األولى صإكمال وا 
 في اصإطار القيادي للمنظمة وانتخابات الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني.  

 22/5/3214المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 بإحرازه كأس التحدي الفلسطيني هنية يهنئ المنتخب الوطني .3

رازه كأس التحدي هنأ رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية المنتخب الوطني لكرة القدم بإح: غزة
 1015على الفلبين بهدف نظيف وتأهله إلى نهائيات كأس أمم أسيا  30/5بعد فوزه أمس الجمعة 
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ووصف هنية خالل اتصال أجراه مع اللواء جبريل الرجوب  المنتظرة في أستراليا مطلع العام القادم.
؛ باصإنجاز التاريخي الذي رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم الليلة الماضية فوز فلسطين بالكأس

كما بعث هنية بالتهنئة لألسرة الرياضية وأبناء الشعب الفلسطيني  يأتي في خضم أجواء المصالحة.
 بهذا اصإنجاز المهم الذي يضاف لسجل إنجازات شعبنا.

ومن جانبه قدم جبريل الرجوب والبعنة الرياضية الفلسطينية التهاني لدولة رئيس الوزراء، مؤكدين أن 
 هذا اصإنجاز هو إهداء لهنية وأبو مازن بمناسبة توقيع اتفاق الشاطئ.

 22/5/3214المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 بحر يطالب عباس بعدم تحويل وزارة األسرى لهيئة مستقلةأحمد  .4

طالب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
ارة األسرى والمحررين إلى هيئة مستقلة وذلك ضمن شروطه للموافقة على حكومة بعدم تحويل وز 

 التوافق الوطني المرتقبة.
وقال بحر خالل خطبة الجمعة في المسجد العمري: "ال يمكن القبول بهذه اصإجراءات التي تحد من 

في وجه  صمود األسرى وتقلل من شأنهم في الوقت الذي يخوضون فيه معركة األمعاء الخاوية
وشدد على أهمية قضية األسرى باعتبارها نابتًا من النوابت الفلسطينية،  السجان والقرار اصإسرائيلي".

مضيًفا: "يجب أن يكون لألسرى وزارة تهتم بهم وبشؤونهم وتقوم على دعم صمودهم وتضحياتهم، 
 ج عنهم".وترعى أوضاعهم القانونية والجهود الدبلوماسية والشعبية للعمل على اصإفرا

ودعا بحر طرفي المصالحة الوطنية صإبداء المرونة الكافية، "لكي ترى حكومة الوفاق الوطني النور، 
 وتباشر المهام الكبيرة الملقاة على عاتقها".

 22/5/3214فلسطين أون الين، 
 
 مستمرة في انتهاكاتها للقوانين الدولية "إسرائيل"بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين:  .5

أكدت دولة فلسطين في رسائل بعنت بها إلى األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن : قنا()
الدولي ورئيس الجمعية العامة، أن "إسرائيل"، السلطة القائمة باالحتالل، مستمرة في انتهاكاتها 

ن بين هذه الجسيمة للقانون اصإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اصإنسان، مشيرة إلى أن م
االنتهاكات األنشطة االستيطانية والغارات وعمليات االعتقال المنهجية وأعمال االستفزاز والتحريض 

 ضد األماكن المقدسة وتدمير الممتلكات والحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.
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متحدة في نيويورك ونبهت القائمة باألعمال باصإنابة للبعنة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى األمم ال
فداء ناصر إلى أن هذه االنتهاكات تؤدي إلى تفاقم األوضاع على األرض وتكنيف المصاعب التي 

 يواجهها الشعب الفلسطيني وزيادة الشكوك حول ما يسمى رغبة "إسرائيل" في السالم.
 ولفتت الرسائل إلى تصعيد أعمال التحريض واالستفزاز ضد األماكن المقدسة في القدس. 

 21/5/3214الخليج، الشارقة، 
 
 أهمها إصالح منظمة التحريرن يكون مقدمة ألمور أكبر نافذ عزام: تشكيل حكومة التوافق يجب أ .6

أكد القيادي البارز في حركة الجهاد اصإسالمي نافذ عزام، أن تشكيل حكومة التوافق  محمد الجمل:
التحرير، التي حملت الهم والنضال يجب أن يكون مقدمة ألمور أكبر، ومن أهمها إصال  منظمة 

صال  من جديد وفق  الفلسطيني لعقود، إلى أن أصابها الترهل، وأصبحت بحاجة إلى إعادة هيكلة وا 
وأكد عزام في كلمة ألقاها خالل الندوة، أن الكل الفلسطيني مع المصالحة، والجميع ينتظر  رأيه.

لى أهمية الحفاظ على سال  المقاومة، الذي ويأمل تحقيقها في أسرع وقت، مشددا في الوقت ذاته ع
 انبت قدرته في الدفاع عن الفلسطينيين، وفي مواجهة عدو متغطرس ال يفهم إال لغة القوة.

 21/5/3214األيام، رام هللا، 
 
 للخارجية حكومة التوافق الفلسطينية تؤدي اليمن االثنين والمالكي وزيرا  العربي":  القدس" .7

اضول: قال مصدر مطلع بحركة فتح في الضفة الغربية، إن حكومة التوافق األن - غزة ،رام هللا
 الفلسطينية ستؤدي اليمن الدستورية، يوم االننين القادم، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف المصدر، لوكالة األناضول، مفضال عدم كشف اسمه، أن حركتي فتح وحماس توافقتا على 
مفترض أن تؤدي حكومة التوافق التي يرأسها رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد كافة الوزارات، ومن ال

 هللا اليمين الدستوري أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس االننين القادم.
وأشار المصدر إلى أن وزير الخارجية الحالي رياض المالكي سيبقى في منصبه، حيث يصر الرئيس 

اس اقتنعت ببقاء المالكي بمنصبه، حفاظا على إتمام ولفت إلى أن حركة حم عباس عليه.
 المصالحة.

 21/5/3214القدس العربي، لندن، 
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 المصالحة الفلسطينية: هل تدعم المقاومة أم ُتكب لها؟ .8
أعاد اقتراب اصإعالن عن حكومة الوحدة الفلسطينية، الحديث عن موقع المقاومة : محمد فراونة

 ، بعد ممارسة هذه الحكومة لعملها على األرض.الفلسطينية وسالحها في قطاع غزة
وفي هذا السياق، قال القيادي البارز في حركة حماس يحيى موسى، إّن ذهاب الحركة نحو 
المصالحة الفلسطينية، هو ألجل "استنهاض المشروع التحرري الوطني"، ومرجعيات الحركة الوطنية 

 يع.الفلسطينية، بما يشمل المقاومة الذي هو خيار الجم
وفي حديث إلى "السفير"، أضاف موسى أن "المصالحة بوابة لذلك، ولكن هناك عماًل كبيرًا لتحقيق 
شراكة وطنية حقيقة، طالما االحتالل اصإسرائيلي موجود على حساب حقوقنا الوطنية، وهذا يستدعي 

 "اصإصال لكّن موسى، وهو نائب عن كتلة "التغيير و  ".االستراتيجيالمقاومة التي هي خيارنا 
ما يهمنا اآلن هو كيف ستمارس المقاومة على األرض، وهذا يحتاج إلى "البرلمانية، لفت إلى أّن 

، مشيرًا إلى أن "توافق بين الجميع، كي تصبح السلطة الفلسطينية حاضنة للمقاومة ال معوقة لها
، لكن ال يعني هناك مشروعًا يمكن أن يمنل أرضية في هذا االتجاه، ضمن ما وقع من اتفاقيات"

ذلك أننا قد اتفقنا على برنامج سياسي واحد، فهناك تباين في البرامج السياسية، لكن وسائل العمل 
 ."المشترك وتحقيق شراكة حقيقة، من خاللها يمكن أن نتجاوز هذا التباين

والجهـاد  ، إّن حركـتي حمـاس"الســفير"وفي موازاة ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية هاني البسوس لـ
وفصـائل المقـاومة األخـرى، ستبقى فاعلة في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة التي لها مساحة 

 أكبر فيها، بعد الحكومة الفلسطينية الجديدة، أو إجراء انتخابات.
وأوضح البسوس أّن أي نظام سياسي جديد ال يعني بالمطلق، تقليص عمل المقاومة الفلسطينية أو 

 خاصة في ظل استمرار االعتداءات اصإسرائيلية على الفلسطينيين. تراجعها،
وشّدد البسوس، على أّن امكانيات المقاومة الفلسطينية تعاظمت على أرض الواقع في الفترة األخيرة، 
وأّن "أي حكومة أو نظام جديد لن يؤنر على عمل المقاومة، وقد يكون هناك استيعاب لعمل 

برنامج سياسي جديد، لكن هناك اختالفًا وتباينًا في البرامج بين  المقاومة ضمن الحكومة أو
 الفصائل".

أما بالنسبة إلى الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطاهلل، فبرأيه أّن حركة حماس التي تعتبر من أبرز 
فصائل المقاومة الفلسطينية، والتي ستخرج من ُحكم غّزة بعد أيام قليلة، أصبحت في حالة من 

وهي أمام خيارين صعبين، إذ أنها كانت في السلطة وأدركت حجم المسؤولية ونمن المقاومة، الحرج، 
واآلن حين تخرج من السلطة، لن تستطيع استئناف المقاومة، كي ال يقال إنها "عندما كانت في 
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السلطة أوقفت المقاومة، واآلن تناكف غيرها"، فعلى حد قوله: "حماس ال تستطيع أن تكون مقاومة 
ورأى عطاهلل، في حدينه إلى "السفير"، أّن الوضع بالنسبة إلى  و غير مقاومة" في هذه المرحلة.أ

حماس سيكون صعبًا، ألن األمور أصبحت مختلفة بعدما أصبحت الحركة تشارك في السلطة 
 الفلسطينية، وهي مسؤولة أمامها اآلن، إذ أن أي فعل يمكن أن يتهمها بتخريب المشروع القائم.

المحلل السياسي على أن خيارات الحركة التي ظلت تحُكم قطاع غزة لنماني سنوات، مرتبكة،  وشدد
فهي ذهبت باتجاه السلطة الفلسطينية، وصادقت على حكومة تعترف باالتفاقيات الدولية، وذهبت 

 أيضًا باتجاه إيران لتقول إنها ليس لها عالقة بالمحاور.
س سينعكس على ارتباك خياراتها في المقاومة، فهي ذهبت وأضاف عطاهلل أن "ارتباك خيارات حما

إلى مربع السلطة، وصمتها على قول عباس إّن هذه حكومتي وستعترف بإسرائيل واالتفاقيات 
الموقعة، يؤكد أنها انتقلت إلى هذا المربع، نتيجة تطورات اصإقليم وأزمتها المالية"، مشّددًا على أّن 

س ستحميها، وذلك سيكون في صالح الرئيس الفلسطيني، الذي التهدئة في غّزة ستستمر وحما
ووفقًا لعطاهلل، فإن حركة حماس اآلن أصبحت  .سيستخدم الحركة للذهاب نحو مفاوضات جديدة"

 جزءًا من برنامج الرئيس الفلسطيني.
 21/5/3214السفير، بيروت، 

 
 د عن المحاصصةحركتي فتح وحماس الستعادة الوحدة الوطنية واالبتعا يدعوحواتمة  .9

دعا نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية حركتي فتح وحماس إلى  :)وكاالت( - الرباط
 استعادة الوحدة الوطنية بأسرع وقت واالبتعاد عن المحاصصة النانية.

ة كما دعا حواتمة خالل لقائه رئيس الحكومة المغربية عبدهللا بن كيران التحضير لالنتخابات الرئاسي
والتشريعية على قاعدة قانون التمنيل النسبي الكامل لدمقرطة كل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة 

 الفلسطينية وتأمين الشراكة الحقيقية في ادارة النظام السياسي الفلسطيني.
 21/5/3214الغد، عمان، 

 
 "الجهاد اإلسالمي" تدين اعتداء أمن السلطة على مسيرات التضامن مع األسرى .01

استنكرت حركة "الجهاد اصإسالمي" اعتداءات األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في : م هللارا
جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، على مسيرات شعبية صإسناد األسرى انطلقت عقب صالة الجمعة 

إن  30/5وقالت الحركة في بيان صحفي تلقته "قدس برس" يوم الجمعة  في مدينة جنين ومخيمها.
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قوات األمن الفلسطينية قامت بمالحقة حملة رايات فصائل المقاومة الفلسطينية، بهدف إنزالها 
 ومصادرتها. 

 22/5/3214قدس برس، 
 
 : لقاء بين قيادي بارز من حماس ونصر هللااللبنانية األخبار .00

ُسّجل األسبوع  ُعقدت لقاءات عدة بين مسؤولين مركزيين في حركة حماس وحزب هللا في لبنان، كما
الجاري لقاء مطّول لقيادي بارز من حماس مع األمين العام لحزب هللا السيد حسن نصرهللا. وتأتي 

يران  .هذه االجتماعات في سياق استكمال ترتيب العالقة بين الحركة وكل من حزب هللا وا 
 21/5/3214األخبار، بيروت، 

 
 جاء بناء  على الطلب األمريكيدارة المدنية : وقف اجتماع مجلس التخطيط األعلى في اإلنتنياهو .02

أمس عن رئيس الوزراء اصإسرائيلي  "معاريف"نقلت صحيفة : البيان والوكاالت - القدس المحتلة
بنيامين نتنياهو قوله: إن "الطلب األمريكي بوقف خطوات التخطيط والبناء في مناطق الضفة 

وبحسب  األعلى في اصإدارة المدنية".الغربية، هو السبب في وقف اجتماع مجلس التخطيط 
الصحيفة، فإن نتنياهو، الذي تحدث في كلمة أمام عشرات رؤساء المجالس االستيطانية في الضفة 
الغربية خالل مقابلة معه األربعاء الماضي، لم يستطع نفي أنه من أصدر األوامر للجهات المختصة 

 فة.من أجل وقف أو تجميد هادئ للبناء في مستوطنات الض
  21/5/3214 ،البيان، دبي

 
 ياإلسرائيل سعى إلقناع يهودي أمريكي بالترشح لرئاسة الكياني نتنياهو .03

، أن رئيس الوزراء اصإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى 30/5 ، يوم الجمعةإسرائيليةذكرت وسائل اعالم 
قة، بالترشح لالنتخابات ايلي فيزيل، الكاتب الحائز على جائزة نوبل وأحد الناجين من المحر  صإقناع

 الرئاسية المقبلة.
وقال فيزيل المقيم في نيويورك، في مقابلة أجراها معه ناحوم بارنيع في صحيفة "يديعوت احرونوت"، 

ن نتنياهو اتصل به نالث مرات وحاول الضغط عليه من خالل اصدقاء مشتركين. إيوم الجمعة، 
 د في رومانيا رفض ذلك.عاما والمولو  28لكن الناشط البالغ من العمر 
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األمريكي الذي ال يحمل الجنسية اصإسرائيلية -ن جهود نتنياهو لجذب الكاتب اليهوديأوذكرت تقارير 
محاوالته الحؤول دون وصول رؤوفين ريفلين من حزب الليكود،  إطارإلى السباق الرئاسي، تأتي في 

 الى سدة الرئاسة.
 ورفض مكتب نتنياهو التعليق على التقرير.

و أ تشريع قانون لتأجيل االنتخابات اولة األخيرة لنتنياهو الذي حاول أيضاً حويبدو أن هذه كانت الم
قبل أن يبلغ رؤوفين دعمه له مدعيا انه انتظر صدور الالئحة النهائية  -الغاء مؤسسة الرئاسة

 زراء ورئيساً للو  وقال نتنياهو لريفلين في اتصال هاتفي "أدعم ترشيحك، بصفتي رئيساً  للمرشحين.
 لليكود"، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

 22/5/3214 ،48عرب 
 
 تتهم الفلسطينيين بإفشال المفاوضات ليفني .04

اتهمت الوزيرة اصإسرائيلية تسيبي ليفني القيادة الفلسطينية، بأنها هي التي أفشلت  :الناصرة
لى منظمات في األمم ، وطلب االنضمام إ42المفاوضات، بإصرارها على تحرير قدامى أسرى الـ 

 المتحدة، وادعت أن إسرائيل سعت جاهدة صإنقاذ المفاوضات إال أن تعنت القيادة الفلسطينية أفشلها.
 21/5/3214 ،الغد، عم ان

 
 إسرائيلي يحاكي تعرض مطار "بن غوريون" لهجوم كبير عسكريتدريب  .05

يحاكي تعرض مطار "بن  سعاً وا أمنياً  عسكرياً  بدأ جيش االحتالل أمس تدريباً  :القدس المحتلة
وقالت اذاعة جيش االحتالل إن "قوات كبيرة من األمن اصإسرائيلي قامت  غوريون" لهجوم كبير.

وأشارت اصإذاعة  بإجراء تدريب أمني واسع يحاكي هجومًا على المطار ومحاولة اختطاف طائرات".
 .1014إلى أن التدريب يأتي في سياق خطة التدريبات للعام 

دشنت مسار هبوط  "إسرائيل"ن سلطة الطيران المدني في أبها ذكرت صحيفة "هآرتس" أمس من جان
جديدًا في مطار اللد يمر على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق الضفة الغربية على الرغم من 

ن تستخدم أضافت الصحيفة انه من المتوقع أو  تحذيرات سابقة للجهات األمنية بدعوى خطورة ذلك.
الت القادمة والمغادرة من مطار اللد واليه مسار الهبوط الجديد الذي اطلق عليه من الرح 40%

 ".11"المسار 
 21/5/3214 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 جنود إسرائيليين تعاطوا المخدرات داخل قاعدة عسكرية اعتقال .06

 سلطت صحيفة يديعوت أحرنوت الجمعة الضوء على قضية تعاطي الجنود :القدس المحتلة
جنود من  2اصإسرائيليين للمخدرات، حيث أشارت إلى أن الشرطة العسكرية كانت قد اعتقلت مؤخرًا 

 الخدمة النظامية إحدى الكتائب التابعة لقيادة الشمال في صفد.
كما قالت الصحيفة أن المحكمة العسكرية في صفد قد قررت تمديد اعتقال خمسة من الجنود حتى 

فتة إلى أنه ومن خالل التحقيق معهم تبين أنهم تعاطوا المخدرات بكافة بداية األسبوع المقبل، ال
 أشكالها على مدار شهرين كاملين، وذلك أنناء فترة خدمتهم في الجيش.

وأوضحت بأن الشرطة العسكرية تشتبه بأحد الجنود أنه كان وسيطًا بين أصدقائه في الجيش وتجار 
قد أجراها من هاتفه الشخصي من خالل "الواتس  المخدرات، وذلك بعد الكشف عن اتصاالت كان

صفقة شراء حشيش، ومن المتوقع أن يتم  11آب"، وبين التحقيق أن الجندي كان قد توسط في 
وبحسب الصحيفة فإن الجندي المتهم بالتوسط لشراء المخدرات قد اعترف  تقديم الئحة اتهام ضده.

ى أنه كان يتعاطى المخدرات في القاعدة العسكرية بأنه قد تعاطى مئات المرات المخدرات، مؤكدًا عل
 بشكل يومي. 

 21/5/3214 ،الرأي، عم ان
  
 "الكونغرس اليهودي اإلسرائيلي" يحذر من تصاعد اليمين في البرلمانات األوروبية .07

ن تصاعد اليمين في البرلمانات األوروبية أذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس  :القدس المحتلة
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من االستطالعات التي أشارت إلى تصاعد قوة األحزاب  د.يقلق اليهو 

وأشارت إلى أن مكاتب ما يسمى  القومية في دول االتحاد األوروبي فإن النتائج كانت مفاجئة.
مع  "إسرائيل""الكونغرس اليهودي اصإسرائيلي" الذي ينشط من تل أبيب ويعمل على توطيد عالقة 

 ي أوروبا، تلقى في األيام األخيرة رسائل تحذير من قادة المنظمات اليهودية.اليهود ف
وقال بنيامين إلبالس، رئيس لجنة اليهود في اليونان، إنه يجب األخذ بالحسبان نتائج االنتخابات. 

وحذر دافيد حطتشوال، رئيس مجموعة اليهود  واضاف: "يبدو أن مواطنين كنيرين قد نسوا المحرقة".
 ريد مما سماه "تصاعد الالسامية في القارة األوروبية".في مد
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كما حذر سايمون جونسون، المدير العام لـ"المجلس لقيادة يهود بريطانيا"، من تفاقم الشكوك حيال 
نجاعة فكرة االتحاد األوروبي. وقال: "ان ذلك يمنل موجة متصاعدة لعدم التسامح والتي تتطلب 

 اهتماما واسعا".
فة الى هنغاريا كـ"إحدى الدول التي تتعزز فيها قوة اليمين المتطرف منذ سنوات، وأشارت الصحي

وقال أندراس هايزلر، رئيس اتحاد اليهود في هنغاريا ان  وبضمن ذلك حزب يوبيك النازي الجديد".
 "حقيقة تشكيك األحزاب تجاه فكرة االتحاد األوروبي هي نذير سوء في كل القارة األوروبية".

لصحيفة إلى قلق اليهود في هولندا، حيث اشارت إستر فيت مديرة "المركز للمعلومات وتطرقت ا
والتونيق عن إسرائيل"، إلى ما سمته "تناقضا بين معطيات بحث نشر من قبل اللجنة ضد التشهير 

 أشارت إلى تراجع الالسامية في هولندا، وبين ما يشعر به اليهود هناك".
إنه "من الصعب " لمدير العام لـ"الكونغرس اليهودي اصإسرائيليمن جهته قال ميشيل غوراري، ا

االلتفات إلى نتائج االنتخابات من دون االلتفات إلى تصاعد الالسامية إلى حد لم تصله منذ 
 المحرقة" على حد تعبيره، مضيفا أنه "على أوروبا أن تتصرف". 

  21/5/3214 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 نية االغتياالت الموضعية: شكلها االحتالل بدأت معلنة وتبدلت وباتت سرية""اللجنة لفحص قانو  .08

، لجنة لفحص شكاوى تتصل بارتكاب جرائم حرب، وذلك في شكلت وزارة األمن اصإسرائيلية، مؤخراً 
أعقاب الغارات الجوية التي شنها الجيش اصإسرائيلي والتي يطلق عليها "االغتيال الموضعي"، بيد أن 

ترفض نشر أسماء أعضاء اللجنة. ويترأس اللجنة قاض متقاعد، وبحسب الجيش فإنه قاضي الوزارة 
مركزية، بينما تقول وزارة األمن إنه رئيس سابق لمحكمة الصلح. وتضم في عضويتها جنرال احتياط، 
ورئيس شعبة في الشاباك، وخبير في القانون الدولي. وقال المتحدث باسم الجيش اصإسرائيلي، يوم 

 س الخميس، أن اللجنة حققت في "عدة غارات جوية، ولم يكن هناك هجمات غير قانونية".أم
دولة سوية، فإن  "إسرائيل"ومع اصإشارة إلى أنه بالنتيجة فإن جيش االحتالل يحقق مع نفسه بزعم أن 

ي الكاتب أمير أورن يشير في صحيفة "هآرتس" إلى أن النيابة العسكرية كانت قد تفاخرت عالنية ف
آذار/ مارس الماضي، في أعقاب إقامة "جهاز من خارج الجيش لفحص قانونية االغتياالت 
الموضعية". ولكن المدعي العسكري الجنرال داني عفروني تهرب من الرد الموضوعي على سؤال 
بشأن تركيبة اللجنة، كما رفض اصإجابة على سؤال حول ما إذا كانت اللجنة قد اجتمعت للتداول في 

ات بشأن المس بالمدنيين، والتي تصل إلى مستوى جرائم حرب، وما إذا اتخذت إجراءات ادعاء
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وأشار الكاتب إلى أن هذه اللجنة هي "تناسخ نالث" للجنة أقيمت بناء  جنائية في أعقاب التداوالت.
على قرار المحكمة العليا بشأن التماس حول اغتيال القيادي في حركة حماس صال  شحادة في 

 .1001العام 
كما يشير الكاتب إلى ، ويلفت الكاتب إلى أن هذه الحقيقة تتناقض مع امتدا  النيابة العسكرية لذاتها

أن النشر الرسمي للنيابة العسكرية ال يتضمن أية طائرات يستخدمها سال  الجو في عمليات 
 االغتيال.

م أمس، الكشف عن تفاصيل إلى ذلك، يختم الكاتب تقريره بالقول إن رفض وزارة األمن والجيش، يو 
 .عمل اللجنة لفحص قانونية االغتياالت الموضعية ينير الشكوك حول ما إذا كانت اللجنة تعمل فعالً 

  21/5/3214 ،48عرب 
 

 "إسرائيل"بلجيكا أرضية خصبة لحرب التجسس بين إيران و: أحرنوت" يديعوت" .09
بيرغمان ربط مقتل إسرائيليين في  حاول المعلق األمني لـ"يديعوت أحرنوت"، رونين: حلمي موسى

 ."إسرائيل"المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بالحرب بين إيران و
ويحاول المعلق األمني لـ"يديعوت" شر  مكانة العاصمة البلجيكية في تاريخ الحرب السرية بين 

 بروكسل. وأعدائها وصواًل إلى مقتل اليهود واصإسرائيليين األخير في "إسرائيل"
ويستذكر بيرغمان أن االستخبارات اصإسرائيلية كانت بدأت هذه الحرب منذ منتصف الستينيات على 
األقل، حينما تآمرت مع االستخبارات المغربية من أجل اختطاف المناضل المهدي بن بركة. ولكن 

ة الحرب اغتيال ممنل منظمة التحرير نعيم خضر على خلفي 1221بروكسل كانت شهدت في العام 
 السرية مع المنظمة.

  21/5/3214 ،السفير، بيروت
 
 كلينتون وحافظ األسدبيل تقرير جديد لـ"نيوزويك" عن تنصت "الموساد" على مكالمات  .21

ذكرت مجلة "نيوزويك" أن كتابًا سيصدر قريبًا في بريطانيا سيكشف أن االستخبارات  :لندن
سين األمريكي السابق بيل كلينتون والسوري الراحل اصإسرائيلية تنصتت على اتصاالت جرت بين الرئي

عامًا، مشيرة إلى أن الكتاب يعتمد على تفريغ حرفي  15حافظ األسد خالل مفاوضات السالم قبل 
 للمكالمات.
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وأضافت أن كتاب "نصر ملعون: تاريخ إسرائيل واألراضي المحتلة" لمؤلفه آرون بريغمان سيشكف 
ئيلية كانت تستمع إلى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع )نائب أيضًا أن االستخبارات اصإسرا

الرئيس الحالي(، عندما اتصل باألسد من نيويورك ليبلغه بمحادناته الخاصة مع المسؤولين 
. ومن المقرر أن يصدر الكتاب األسبوع 1222األمريكيين خالل فترة دقيقة من المفاوضات عام 

 المقبل.
 21/5/3214الحياة، لندن، 

 
 عمالء جيش لبنان الجنوبيالراعي مع عن تحفظهما من لقاء والطيبي يعربان  بركة .20

عباس في بيت لحم  الفلسطيني محمود وديع عواودة: خالل مأدبة غذاء أعدها الرئيس -الناصرة 
خالل استقبال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي حّمل النائبان بركة والطيبي البطريرك رسالة 

فيها عن تحفظهما من لقاء عمالء جيش لبنان الجنوبي لكنه برر اللقاء بالقول إنها قضية  أعربا
 لوجود نساء وأطفال بينهم ال ذنب لهم. إنسانية مشيراً 

بتجنيد الشباب المسيحيين  "إسرائيل"كما شر  النائبان بركة والطيبي للبطريرك الراعي خطورة مشروع 
. كذلك أكدا له عدالة مطالب أهالي قريتي إقرث وبرعم المهجرتين فأكد موافقته التامة على موقفهما

اللتين يطالب أهلهما بالعودة لديارهم. وأوضح بركة والطيبي لـ"القدس العربي" أن البطريرك عقب على 
بهذه القضية بل سيعمل من أجل طرحها في محافل دولية  "إسرائيل"ذلك بالقول إنه لن يتدخل لدى 

 ولدى الفاتيكان.
 21/5/3214القدس العربي، لندن، 

 
 النتخاب السيسي "إسرائيل"ابتهاج في تقرير:  .22

ترفض الحكومة اصإسرائيلية والشخصيات الرسمية التعليق على انتخابات : وديع عواودة -حيفا 
الرئاسة في مصر، في وقت تبدي أوساط غير رسمية وا عالمية ابتهاجها بانتخاب عبد الفتا  السيسي 

 رئيسا لمصر.
وتتطلع مصادر سياسية عليا وجهات غير رسمية الستمرار االلتزام بمعاهدة كامب ديفد والتعاون 

بداء مواقف سلبية من حركة المقاومة اصإسالمية )حماس(.  األمني وا 
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ويبدو أن إسرائيل تنتظر اصإعالن الرسمي عن نتائج االنتخابات في مصر لتبارك للسيسي انتخابه، 
الحكومة اصإسرائيلية أوفير جيلدمان التعقيب ولو بكلمة على سؤال الجزيرة  حيث رفض الناطق بلسان

 نت حول االنتخابات المصرية.
وال يستغرب رئيس معهد دراسات الشرق األوسط في جامعة بن غوريون يورام ميتال ذلك، مشيرا إلى 

ال المصريين من أن إسرائيل مبتهجة بانتخاب السيسي. ويؤكد أنها تفضل نظاما استبداديا على نض
 أجل الديمقراطية، مرجحا أن نسبة التصويت في مصر أقل من المعلنة.

ويعزو ميتال ذلك لحالة االنقسام في الشارع المصري ولالمباالة باالنتخابات الرئاسية نتيجة اصإحباط 
 في الشارع من فشل النورة في تغيير نظام مبارك ونتيجة تدهور األحوال االقتصادية واألمنية.

ويؤكد ميتال للجزيرة نت أن إسرائيل تستقبل بابتهاج وفر  انتخاب السيسي ألنه بنظرها استمرار 
لنظام مبارك، الفتا إلى أن إسرائيل تنظر للسالم مع مصر عبر العدسة األمنية باألساس وهي ترى 

 في السيسي أبرز رموز المؤسسة األمنية المصرية.
 

 انقالب عسكري
م إسقاط حكم اصإخوان المسلمين بانقالب عسكري من قبل الجيش، وهو الجهة ويستذكر ميتال أنه "ت

 األكنر إيجابية بالنسبة صإسرائيل".
ويتفق الصحفي المختص في الشؤون العربية شاؤول ميناشيه مع ميتال على أن إسرائيل تتوقع 

ج سياسة مواصلة السيسي مكافحة ما وصفها بالجماعات المتشددة في سيناء والمضي في انتها
 قاسية تجاه حركة حماس وبالتعاون األمني بين الدولتين.

وردا على سؤال الجزيرة نت، يتابع ميناشيه "نشطت إسرائيل في الشهور األخيرة في العالم من أجل 
إسكات االنتقادات الدولية لتدخل الجيش بقيادة السيسي في السياسة في مصر، رغم معارضة الرئيس 

 ما لذلك".األمريكي باراك أوبا
بالمقابل يشير المعلق آفي سخاروف إلى تناقض سياسات السيسي، ويقول إن وعوده بتصفية 
اصإخوان المسلمين هي سيف ذو حدين، مشيرا إلى أن محاربته للجماعة ربما تضعفها لكن ذلك يقلل 

 احتماالت تأمين االستقرار الذي وعد الناخبين به.
خاروف في قدرة السيسي على قيادة مصر لمستقبل آمن وردا على سؤال الجزيرة نت، يشّكك س

 ولوضع اقتصادي متين من دون اصإخوان المسلمين.
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ويتابع "صحيح أن الدول العربية الغنية وعلى رأسها السعودية ستدعم السيسي، لكنه يحتاج لعدد كبير 
سالمي، وهذا من المستنمرين من الخارج وهؤالء يخشون االستنمار في مصر خوفا من اصإرهاب اصإ

 يضر بالسياحة أيضا".
 

 سيناء وغزة
وينقل زميله المعلق في القناة اصإسرائيلية العاشرة موآب فاردي اليوم عن أوساط سياسية عليا في 
إسرائيل رضاها التام عن انتخاب السيسي وعن المعركة التي يديرها بعزم ضد اصإسالميين في سيناء 

 وضد عمليات التهريب لغزة.
فاردي عن مصدر إسرائيلي كبير قوله إن اصإسالميين سيالحقونه إن لم يالحقهم، لكنه  كما ينقل

 يرجح أن تكون هذه معركة طويلة األمد، محذرا إسرائيل من "معانقته عالنية".
ويتفق فاردي مع سخاروف بأن السيسي سيتحاشى عالقات رسمية علنية مع إسرائيل رغم أنه يحث 

 التعاون مع أجهزة األمن اصإسرائيلية. أجهزته األمنية على تونيق
ويكشف فاردي أن السيسي تحدث بنفسه مع مسؤولين إسرائيليين كبار مرات عدة منذ بدء العام 
الجاري، بينهم وزير الدفاع موشيه يعلون، لكنه يستبعد زيارته إسرائيل قبل توقيع سالم مع 

 الفلسطينيين.
و اتفاق السالم مع إسرائيل، مرجحا أن يواصل السيسي ه -في رأيه ورأي معلقين آخرين-لكن األهم 
 احترامه.

من جهتها تقول محررة الشؤون العربية سمدار بيري في تعليق بعنوان "سيسي رئيسي" نشرته صحيفة 
 يديعوت أحرونوت اليوم إن فوز السيسي كان متوقعا جدا رغم كونه نظاما دكتاتوريا.

تتساءل "هل ستتم دعوة سفير إسرائيل في القاهرة الحتفال وتعبيرا عن حالة الترقب في إسرائيل، 
 القسم والوالء للرئيس الجديد األسبوع القادم؟".

  22/5/3214 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 ةفلسطينيين في سوري ثالثةاستشهاد مجموعة العمل:  .23

 الجئين فلسطينيين أمس 3باستشهاد ة أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري :دمشق
 جراء القصف الذي استهدف مخيم خان دنون في ريف دمشق. 30/5الجمعة 
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وقالت مجموعة العمل في بيان تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه اليوم، إن الشهداء 
 النالنة هم: الطفل دياب موسى محمود، محي الدين عوض، أحمد عبد هللا مصطفى السوالمي.

الشيح بريف دمشق حالة من الهلع نتيجة القصف العنيف الذي  ومن جانب آخر؛ عّمت مخيم خان
تعرضت له المناطق المحيطة بالمخيم، حيث استهدفت تلك المناطق بعدد من البراميل المتفجرة 

 سمعت أصوات انفجاراتها داخل المخيم.
لى ذلك؛ شهد مخيم اليرموك توزيع كميات من المساعدات على األهالي المحاصرين، ترافق ذ لك وا 

مخيم بعد أن أنهوا تقديم االمتحانات للمع السما  بعودة عدد من طالب مرحلة التعليم األساسي 
 الرسمية.

وفي موضوع آخر؛ سمحت السلطات اللبنانية أمس لعدد من الطالب الفلسطينيين السوريين الذين 
 عائالتهم.كانوا يؤدون امتحاناتهم الرسمية في سورية بالدخول إلى لبنان، حيث توجد بقية 

21/5/3214، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 حصارا  شامال  على مدينة القدساالحتالل يفرض  .24

فرضت قوات االحتالل اصإسرائيلي حصارًا شاماًل على مدينة القدس : فادي أبو سعدى - رام هللا
المبارك،  ىوتحديدًا في محيط بلدتها القديمة، وكافة الطرق المؤدية إلى المسجد األقص المحتلة،

، بحجة ورود ومنعتهم من أداء صالة الجمعة في المسجد وفرضت قيودًا على المصلين الفلسطينيين
 االحتالل في المدينة، بنية الفلسطينيين التظاهر ضد سلطات االحتالل عقب صالة معلومات لشرطة

شرطة  قد وردت الى وقالت الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري، أنه وعلى ضوء معلومات .الجمعة
االنتهاء من صالة ظهيرة  القدس، مفادها نية شبان فلسطينيين القيام بأعمال "اخالل بالنظام"، عقب

العامة، تقرر من قبل قياده اللواء،  أمس الجمعة بالحرم القدسي الشريف، ومع تقييم صورة االوضاع
 45ي الهوية الزرقاء وما فوق سيسمح للرجال ذو  فرض قيود على دخول المصلين للحرم، بحيث

 .فرض اية قيود على دخول النساء من كافة األعمار عاما فقط بالدخول، بينما تقرر عدم
الشرقية، وأزقة  وانتشرت قوات معززة من شرطة االحتالل منذ ساعات الصبا  الباكر في القدس

الى االقصى، وشملت إجراءات  البلدة القديمة، واصإحياء المجاورة، وعلى محور الطرقات المؤدية
العسكرية والشرطية، وتحليق مروحية شرطية،  االحتالل المشددة في المدينة، نصب وتسيير الدوريات

 .ولمراقبة المواطنين ومنطاد للتصوير في سماء المدينة،
21/5/3214القدس العربي، لندن،   
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 ضرابلإل 27مئة أسير في المشافي في اليوم الـ نادي األسير: نحو  .25

قال محامون فلسطينيون إن عدد األسرى المضربين عن الطعام الذين نقلوا إلى المشافي : رام هللا
اصإسرائيلية نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية وصل إلى نحو مئة أسير، وأن المزيد من األسرى 

 يومًا. 33انضموا إلى اصإضراب المفتو  عن الطعام الذي يخوضه األسرى اصإداريون منذ 
أسيرًا من الفصائل  15أعلنت حركة "حماس" أمس في بيان لها انضمام فوج جديد من األسرى يضم و 

 أسير. 300المختلفة إلى األسرى المضربين عن الطعام الذين يبلغ عددهم أكنر من 
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولص، إن السلطات نقلت األسرى 

لطعام إلى المشافي بعد تعرض أوضاعهم الصحية إلى تدهور وصفه بأنه "متواصل المضربين عن ا
وخطير ومقلق". وأضاف أن األسرى نقلوا إلى نمانية مشاٍف في أنحاء اسرائيل هي سوروكا، 

 وبرزالي، وهشرون، وكابالن، وتل هشومير، وأساف هروفيه، وبلنسون، ومئير وعيمك.
21/5/3214الحياة، لندن،   

 
 3222أمر اعتقال إداري منذ ألف  32: االحتالل أصدر نحو المستقلة لحقوق اإلنسان الهيئة .26

قالت الهيئة المستقلة لحقوق اصإنسان في بيان لها أمس، إن السلطات اصإسرائيلية أصدرت : رام هللا
، وحتى اآلن. وأضاف في بيان "أن سلطات 1000ألف أمر اعتقال إداري منذ عام  13نحو 

خدم االعتقال اصإداري من دون أسباب قانونية أو توجيه تهم أو محاكمات، مستندة إلى االحتالل تست
 السارية فترة االنتداب البريطاني على فلسطين، والتي هي ملغاة أصاًل". 1245أنظمة الطوارئ لعام 

القانون  وتابعت أن االعتقال اصإداري "يخالف قواعد وأحكام المعايير الدولية لمعاملة السجناء ومعايير
، واتفاقية الهاي 1242الدولي اصإنساني ومبادئ حقوق اصإنسان والسيما اتفاقية جنيف الرابعة للعام 

، ويخالف التعهدات التي وقعت عليها 1224، واالتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1203لعام 
خضاع 1011أيار  14مصلحة إدارة السجون في  ه ألسباب قانونية وعدم بتقييد االعتقال اصإداري وا 

تجديده من دون أي بيانات قانونية، وكان ذلك االلتزام تحت إشراف ورعاية مصر عشية إنهاء 
 األسرى إضرابهم عن الطعام في ذلك الوقت".

21/5/3214الحياة، لندن،   
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 سنة في معتقالته 13االحتالل يفرج عن أسير فلسطيني قضى  .27
(، عن األسير الفلسطيني يحيى 5|12ائيلية، مساء الخميس )أفرجت سلطات االحتالل اصإسر : جنين

سنة  11عاما( من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد اعتقال دام ما يقارب  33أبو زيد )
وكان في استقبال األسير أبو زيد في مسقط رأسه بلدة قباطية قضاء  قضاها متنقال بين سجون عدة.

سطينيين باصإضافة إلى وفٍد من قيادة حركة المقاومة اصإسالمية جنين، المئات من المواطنين الفل
 "حماس" والنواب في المجلس التشريعي.

وحمل األسير أبو زيد رسالة من األسرى المضربين عن الطعام داخل معتقالت االحتالل إلى 
المضربين الفلسطينيين قيادة وشعبًا، طالبوا فيها بالوقوف صفًا واحدًا لنصرة قضية األسرى وملف 

 .بشكل خاص، مستنكرين التحرك الموجود على الساحة الفلسطينية والذي ال يرقى للمستوى المطلوب
22/5/3214، قدس برس  

 
 الجئون فلسطينيون سوريون معتقلون في ألبانيا يطالبون بترحيلهم إلى اليونان :مجموعة العمل .28

 ألبانيا منذ عدة أيام السفير الفلسطينيطالب الالجئون الفلسطينيون السوريون المعتقلون في : لندن
 "ياسر النجار" بضرورة التدخل من أجل اصإسراع بترحيلهم إلى اليونان.

وبحسب البيان الذي أصدرته السفارة الفلسطينية في ألبانيا والذي وزعته مجموعة العمل من أجل 
ن بعض الالجئين الفلسطينيين فلسطينيي سورية، أنه ورد للسفارة الفلسطينية في ألبانيا أنباء تفيد أ

القادمين من مخيمات سورية وصلوا إلى ألبانيا من خالل اليونان، حيث تم نقلهم من الحدود األلبانية 
 اليونانية إلى مركز التوقيف الخاص بالالجئين في ألبانيا.

صال بالجهات وقال السفير الفلسطيني في ألبانيا "ياسر النجار": "إن السفارة الفلسطينية قامت باصإت
مع مدير مركز التوقيف على  االتفاقعلى أوضاعهم حيث تم  واالطالعالمختصة األلبانية للتحقق 

وأفاد البيان أن مدير مركز التوقيف أكد للنجار أن السلطات  الشخصية". احتياجاتهمتأمين بعض 
لقوانيين المتبعة واصإتفاقات األلبانية بإنتظار ترحيلهم إلى اليونان خالل األيام المقبلة، وذلك وفقًا ل

 المبرمة بين اليونان وألبانيا بما يخص الالجئين غير الشرعيين، كما قال المصدر.
22/5/3214قدس برس،   
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 مفوضية الالجئين تتكفل بتسوية إقامة عدد من الالجئين الفلسطينيين في تونسمجموعة العمل:  .29
إن المفوضية العليا لشؤون الالجئين أبلغت  قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية: تونس

فلسطينيا  11السلطات التونسية بأنها ستتكفل بتسوية اصإقامة مؤقتًا بتونس كالجئين لفائدة الــ
الموقوفين في مركز اصإيواء بالوردية منذ حوالي الشهر بتهمة دخول البالد بطريقة غير شرعية، 

ها عالقين مدة أسبوع بمطار تونس قرطاج نم سمح لهم وكذلك العائالت الفلسطينية التي ظل أفراد
 باصإقامة مدة شهر في مدرسة سياحية بمنطقة الحمامات.

هذا وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد طالبت السلطات التونسية باصإفراج عن 
لية المتعلقة بمعاملة الموقوفين ومعاملتهم أسوة بالالجئين اآلخرين، ومراعاة القوانين والقرارات الدو 

 الجئي الحروب.
22/5/3214، قدس برس  

 
 انعكاسات سلبية على األسرى حال قرر عباس إلغاء وزارتهمفلسطين أون الين:  .31

استنكر مختصان في شئون األسرى توجه رئيس السلطة محمود عباس إلى : أحمد اللبابيدي - غزة
يئة مستقلة على غرار هيئة رعاية أسر الشهداء إلغاء وزارة األسرى وشئون المحررين وتحويلها إلى ه

والجرحى التابعة لمنظمة التحرير، مبينين أن عزم عباس على تنفيذ هكذا قرار فيه "انتقاص من 
التضحيات التي بذلها األسرى ومازالوا في سجون االحتالل ويصب في مصلحته أواًل وأخيًرا، كما أن 

وقال المختصان في أحاديث هاتفية منفصلة مع  سرى".له انعكاسات سلبية وخطيرة على قضية األ
"فلسطين":" إن المطلوب من الرئيس عباس الوقوف إلى جانب األسرى بداًل من إدارة ظهره لهم 

وأوضح الناشط الحقوقي والمتخصص بشئون  .خاصة في ظل اشتداد معاناتهم داخل السجون"
إلى سيرتها األولى أي ما قبل أوسلو حين  سيعيد قضية األسرى األسرى فؤاد الخفش أن قرار عباس

لم يكن لهم كيان سياسي يدافع عنهم، مشيًرا إلى أن وزارة األسرى الجهة الوحيدة التي تتعامل رسمًيا 
 مع االحتالل فيما يتعلق بمتابعة األسرى داخل السجون وتقديم لهم الخدمات ورعايتهم وذويهم.

مختص بشئونهم أحمد أبو طه، أن توجه عباس إلى بدوره، رأى مدير مكتب إعالم األسرى وال
استبدال وزارة األسرى بهيئة مستقلة فيه انتقاص من األسرى وحقوقهم، مبينا أن قرار عباس شكل 

ستكون له تبعات سلبية على واقع األسرى ، و صدمة كبيرة لكافة األسرى في سجون االحتالل
 سجون.الوالمحررين من 

21/5/4321، فلسطين أون الين  
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 قرب نابلس زعتراعلى حاجز  باعتقال شاب بحزام ناسف استشهادية تدعي إحباط عملية "إسرائيل" .30

 أغلقت قوات االحتالل اصإسرائيلي حاجز زعترا العسكري القريب من: فادي أبو سعدى - رام هللا
ناسف، بحزام  نابلس، بشكل مفاجيء، لتتبعه بمعلومات تفيد باعتقالها شاب فلسطيني، يلف جسده

 .ولتعلن أنها بذلك منعت عملية فدائية فلسطينية باعتقاله
اشتبه في شاب  جيش االحتالل اصإسرائيلي، بحسب الروايات التي نقلتها مواقع الصحف العبرية،

األمر الذي أنار شكوك الجنود  فلسطيني يلبس معطفًا طوياًل، رغم أن طقس الجمعة كان حارًا جدًا،
. جنود الحاجز طالبوا الشاب بالتوقف لتفتيشه، إال أنه رفض ز زعترا العسكريالمتواجدين على حاج
 بدفعه على األرض بعد أن اقتربوا منه في محاولة العتقاله، وعندها نزع جنود ذلك، حيث قام الجنود

وبحسب الرواية اصإسرائيلية، فإن ف، االحتالل معطف الشاب ووجدوا أنه يلف جسده بحزام ناس
اغالق الحاجز أمام حركة مرور المواطنين، والحافالت  اموا باستدعاء خبراء المتفجرات، بعدالجنود ق

عسكري بأن الجيش سيطر على الموقف على الحاجز دون أية  بكال االتجاهين، وادعى مصدر
 .الشاب كان في طريقه لتنفيذ عملية ضد الجنود على الحاجز اصابات، في حين قّدرت بأن

التساؤالت بالنسبة  مات التي نشرها جيش االحتالل، إال أن القصة تنير الكنير منورغم المعلو 
من التوقف واقتربوا منه؟ ولماذا تُنار  للمحللين، فلماذا لم يفجر الشاب الحزام الناسف عندما طلبوا

التوصل التفاق مع إسرائيل، أو وقت المصالحة  هذه القصص بشكل عام عند الحديث عن قرب
 .طينية؟الفلس

21/5/3214القدس العربي، لندن،   
 
 بالضفة صابات في عدة مناطقا  و مع األسرى المضربين مسيرات تضامنية  .32

، 33دخل إضراب األسرى اصإداريين عن الطعام، أمس يومه الـ  كتب مندوبو "االيام، "وفا":
ًا( من بلدة دورا عام 34واصإضراب المفتو  عن الطعام للمعتقل اصإداري أيمن علي سليمان اطبيش )

بينما قمعت قوات  في ، فيما جرت امس مسيرات تضامنية في عدة مناطق21قرب الخليل، يومه 
االحتالل المسيرات األسبوعية السلمية المناهضة لالستيطان وجدار الفصل العنصري، والتي انطلقت 

 أمس، دعمًا لألسرى اصإداريين المضربين عن الطعام.
21/5/3214األيام، رام هللا،   
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 العودة بمهرجان ''الوحدات'' يؤكدون تمسكهم بحق   الفلسطينيين باألردنآالف  .33
نظمت الحركة االسالمية في الوحدات مهرجان " حق العودة الناني " مساء يوم الجمعة : خليل قنديل

في ساحة مجمع الجنوب بمشاركة االف المواطنين الذين اكدوا تمسكهم بحق العودة الى فلسطين 
 مؤامرات التوطين والوطن البديل. ورفض

ورفع المشاركون في الفعالية األعالم األردنية والفلسطينية إضافة الى الفتات تؤكد على حق العودة 
مرددين هتافات أكدت على عدم التنازل عن حق العودة الى فلسطين والمطالبة بطرد سفير الكيان 

غيرها من الهتافات التي تحيي األسرى في الصهيوني من األردن وتحيي المقاومة الفلسطينية و 
 سجون االحتالل والمطالبة باصإفراج عن معتقلي الحراك.

وتضمنت الفعالية عدة كلمات إضافة الى فقرة شعرية قدمها الدكتور أيمن العتوم تناول فيها قصائد 
ية حرق علم حول فلسطين والمقاومة فيما قدمت فرقة الروابي عدة وصالت إنشادية كما شهدت الفعال

 الكيان الصهيوني.
22/5/3214السبيل، عمان،   

 
 "أمم آسيا"يحقق إنجازا  تاريخيا  بالتتويج بكأس التحدي والتأهل لـلكرة القدم منتخب فلسطين  .34

توج منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء أمس بلقب بطولة  (:وفا) ،عمان ،ماليه )جزر المالديف(
ي على منتخب الفلبين بهدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على استاد التحدي بفوزه في اللقاء الختام

راسمي دهاندو في مدينة ماليه عاصمة جزر المالديف، وسط حضور آالف الجماهير المالديفية التي 
 شجعت منتخبنا.

وهنأ الرئيس محمود عباس العبي المنتخب بالفوز وأشاد بالمستوى الرائع والمميز الذي ظهروا به، 
لتحدي والتصميم لرفع اسم ومكانة فلسطين في سماء الكرة اآلسيوية، والجهود التي بذلها ورو  ا

الطاقم التدريبي واالداري للمنتخب. كما أشاد الرئيس، بجهود االتحاد الفلسطيني وجميع العاملين فيه، 
 وعلى رأسهم اللواء جبريل الرجوب.

حديدا منذ نشأة اتحاد كرة القدم وانضمامه إلى ويعد هذا اللقب األول لمنتخب فلسطين في تاريخه، وت
، لتدخل فلسطين تاريخ آسيا من أوسع أبوابه وتتأهل إلى 1212االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عام 

 نهائيات أمم آسيا ألول مرة في التاريخ أيضا.
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وقال اللواء الرجوب إن فوز المنتخب الوطني بكأس التحدي وتأهله لبطولة أمم آسيا، بمنابة رسالة 
لالحتالل الذي أمعن على مدار السنوات األخيرة في محاولة تشويش مسيرة الرياضة واألندية 

 فلسطين.ب
21/5/3214الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 ب ديفيد": السيسي سيحمي "كامسابق سفير إسرائيلي .35

أبدى السفير اصإسرائيلي األسبق في القاهرة، تسفي مازئيل، ارتياحه لنتائج االنتخابات المصرية التي 
وقال مازئيل في تصريحات نشرتها اصإذاعة  أظهرت فوز وزير الدفاع السابق عبد الفتا  السيسي.

ي سيقوم بحماية معاهدة ، "إن الرئيس المصري الجديد عبد الفتا  السيس30/5الجمعة  العبرية، يوم
 المصرية )كامب ديفيد(". -السالم اصإسرائيلية 

ورّجح مازئيل، أن يواجه السيسي صعوبات جمة في مسعاه صإعادة االقتصاد المصري إلى جادة 
الصواب، بسبب خطورة المشاكل االقتصادية التي تواجهها بالده والتي رّدها إلى معدالت الوالدة 

ير اصإسرائيلي السابق عودة الشعب المصري للنزول إلى الشارع إذا ما لجأ وتوّقع السف العالية.
 السيسي إلى ممارسات ديكتاتورية.

 22/5/3214، فلسطين أون الين
 
زالة "إسرائيل" الواليات المتحدةإيران تجدد التهديد بنقل الحرب إلى داخل  .36  وا 

، وقال قائد عسكري كبير إن التطاول جددت إيران تهديداتها للواليات المتحدة و"إسرائيل": وكاالت
 على الجمهورية اصإسالمية سيكون نمنه نقل الحرب إلى الواليات المتحدة وزوال الكيان الصهيوني.

وهدد نائب رئيس هيئة األركان المشتركة في الجيش اصإيراني الجنرال مسعود جزائري أمس الجمعة 
 اولت على إيران.لمتحدة إذا ما تطبنقل الحرب إلى داخل الواليات ا

وقال إن أمريكا وحلفاءها يدركون أن التطاول على الجمهورية اصإسالمية، يعني زوال "إسرائيل" 
 وسريان نار الحرب إلى داخل الواليات المتحدة. 

 21/5/3214الخليج، الشارقة، 
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 األزمة السورية اندالعجريح سوري منذ  622عالجت  "إسرائيل" .37
جريح سوري سقطوا خالل المعارك  800إسرائيل عن قيامها بعالج  أشرف الهور: كشفت -غزة 

وذكرت اصإذاعة اصإسرائيلية التي أوردت النبأ، انه جرى إدخال  الناشبة بين النوار وقوات النظام.
 جريحين آخرين سقطوا جراء القتل الناشب في سوريا، إلى مستشفى نهاريا.

ين بالخطيرة، وأنها يخضعان للعالج في غرفة وحسب مصادر طبية فقد وصفت حالة هذين الجريح
 وأشارت إلى أنه قد تم إدخال حوالي ستمائة جريح من سوريا إلى إسرائيل حتى اآلن. العناية المكنفة.

وترتبط سوريا بحدود مع إسرائيل، ومنذ أن زادت حدة القتال في سوريا، باستخدام قوات النظام 
 ط آالف السوريين بين قتيل وجريح.القصف العنيف على األحياء السكنية، سق

 21/5/3214القدس العربي، لندن، 
 
 تدشين فعاليات المسيرة العالمية إلى القدس في الجزائر وتركيا .38

أعلنت المسيرة العالمية إلى القدس عن تدشين فعالياتها على المستوى الدولي بمهرجانين : لندن
 جماهيريين في كل من استنبول وتلمسان في الجزائر.

وقال بيان للمسيرة أن هيئة اصإغانة التركية المعروفة بـ"إي ها ها" والتي كانت منظما رئيسيا ألسطول 
الحرية لكسر الحصار عن غزة قبل أربعة أعوام ستقوم بدمج فعاليات المسيرة العالمية إلى القدس مع 

والذي را  ضحيته  احتفاالتها في الذكرى الرابعة لهجوم البحرية الصهيونية على أسطول الحرية،
وشهيد عاشر لحق بهم قبل عدة أيام متأنرا  1010مايو / أيار 31تسعة شهداء في ذات اليوم 

 بجراحه الخطيرة التي أصيب بها أنناء الهجوم.
وقال البيان: "إن المسيرة في اسطنبول ستنطلق الساعة الخامسة مساء من مسجد السلطان أحمد 

سيعقد مهرجان ضخم يحضره أالف من األتراك ويشارك فيه مئات  باتجاه ميناء "سراي بورنو"، حيث
وأضاف البيان: "إن المهرجان األخر في مدينة تلمسان  من المتضامنين الدوليين من أنحاء العالم.

الجزائرية تنظمه حركة مجتمع السلم وبدعم من قوى ومنظمات مدنية جزائرية أخرى للتضامن مع 
تيار تلمسان ألنها مسقط رأس المجاهد بومدين التلمساني الذي شارك مع القدس وأهلها، وأنه قد تم اخ

 صال  الدين األيوبي في تحرير المسجد األقصى".
 22/5/3214قدس برس، 
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 هللا لزيارة واشنطن كية تنفي دعوة الحمديمر الخارجية األ .39
جنيفر بساكي، مساء نفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األميركية  :سعيد عريقات -واشنطن 

، أن تكون إدارة الرئيس باراك أوباما قد وجهت دعوة رسمية لرئيس الوزراء 30/5 يوم الجمعة
 الفلسطيني المكلف الدكتور رامي الحمدهللا لزيارة واشنطن.

وقالت بساكي ردًا على سؤال لـ القدس بخصوص تأكيد أو نفي نبأ توجيه دعوة رسمية للحمدهللا وما 
"ليس لدَي علم بتوجيه دعوة من هذا النوع  ك بمنابة اعتراف بحكومة التوافق الفلسطينية:إذا كان ذل

 في الوقت الراهن".
"إن هذه  :ولدى إصرار القدس على تأكيد ما نسب لمسؤول فلسطيني بهذا الشأن، قالت بساكي
قيد النشوء  المعلومات خاطئة ولم نوجه دعوة كتلك التي تتحدث عنها". وأضافت "إن هذه الحكومة

 وننتظر حتى تتشكل كي نصدر حكمًا عليها".
مع أي حكومة فلسطينية وهي  للتعاملواعادت المتحدنة التذكير بان شروط الواليات المتحدة معروفة 

سرائيل.  االعتراف بإسرائيل، ونبذ اصإرهاب وااللتزام باالتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين وا 
 22/5/3214القدس، القدس، 

 
 تجدد تمسكها بخيار الدولتين وحل منصف لقضية الالجئين الفلسطينيين يطانيابر  .41

أكد مدير الشرق األوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، ديفيد كواري، : لندن ،رام هللا
نية التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين، دولة إسرائيلية آمنة ومعترف بها عالميا بجانب دولة فلسطي

مع تبادالت األراضي المتفق عليها، والقدس عاصمة  1283قابلة للحياة، على أساس حدود عام 
وشدد كواري في كلمة له أمام اجتماعات الحوار االستراتيجي الفلسطيني. البريطاني التي  مشتركة.

منصف ( على ضرورة أن يكون هناك حل عادل و 12/5ربعاء )احتضنتها مدينة رام هللا أول أمس األ
 ومتفق عليه لقضية الالجئين الفلسطينيين وأن تكون غزة جزءًا ال يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

وكان ديفيد كواري قد ترأس وفدًا بريطانيا رفيع المستوى لعقد الحوار البريطاني. الفلسطيني 
 بهدف تقوية األول بين الحكومة البريطانية والسلطة الوطنية الفلسطينية في رام هللا االستراتيجي

العالقات الننائية القائمة مع السلطة الفلسطينية وتعزيز دعم المملكة المتحدة النابت لبناء المؤسسات 
 الفلسطينية.

 22/5/3214قدس برس، 
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 وزيرة خارجية إيطاليا: االستيطان عقبة أساسية أمام التسوية .40
األوروبي والذي هو أيضًا موقف شددت وزيرة خارجية ايطاليا فيديريكا موغيريني، على الموقف 

وأكدت موغيريني  ايطاليا المتمنل بأن االستيطان يشكل عقبة أساسية أمام "السالم" وضرورة وقفه.
خالل لقائها سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا مي كيلة، اليوم، ترحيب إيطاليا باتفاق المصالحة 

وقالت "إن بالدها  سلطة محمود عباس.الفلسطيني وتشكيل حكومة جديدة ملتزمة بسياسة رئيس ال
 ستبذل كل جهدها صإحراز تقدم في عملية السالم في الشرق األوسط، على أساس مبدأ حل الدولتين".

وتناول اللقاء ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس السلطة محمود عباس إلى روما في شهر حزيران 
للجنة الفلسطينية اصإيطالية المشتركة، بسبب تزامن المقبل، كما تمَّ االتفاق على تأجيل موعد انعقاد ا

زيارة عباس إلى إيطاليا مع تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، وتمَّ التأكيد على عقد اللجنة الفلسطينية 
 اصإيطالية المشتركة على مستوى الوزراء من كال الجانبين.

مة زياراتها الخارجية األولى، وقالت وكررت الوزيرة اصإيطالية رغبتها بأن تكون زيارة فلسطين على قائ
 إنها "سبق و زارت فلسطين والتقت الرئيس عرفات وزارت غزة أيضًا".

 21/5/3214، فلسطين أون الين
 
 لبدو عرب "سرائيل"إزاء ترحيل إمم المتحدة تعرب عن قلقها األ .42

رسها السلطات عربت االمم المتحدة الليلة الماضية عن قلقها ازاء الضغوط التي تماأ  :نيويورك
وقال الناطق االعالمي باسم االمم المتحدة، ستيفان دوجاريك  االسرائيلية على المجتمعات البدوية.

"أن وكاالت المعونة في األراضي الفلسطينية المحتلة عبرت عن قلقها إزاء الضغوط التي وضعت 
وأضاف أن ذلك يأتي في  من قبل السلطات اصإسرائيلية على المجتمعات البدوية الفلسطينية للرحيل"

مبنى يمتلكها  300أعقاب موجة من عمليات الهدم لمساكن البدو، مشيرا الى هدم أكنر من 
 شخص. 800فلسطينيون في الضفة الغربية وتشريد أكنر من 

 21/5/3214الدستور، عمان، 
 
 "إسرائيل"حكومة جيرزي تعد بمراجعة عالقاتها التجارية مع  .43

 "جيرزي" التابعة للتاج البريطاني بمراجعة عالقاتها التجارية مع إسرائيل. وعدت حكومة جزيرة :لندن
جاء ذلك خالل زيارة قام بها وفد من مجلس السفراء العرب لدى المملكة المتحدة، برئاسة سفير دولة 
اصإمارات العربية المتحدة عبد الرحمن المطيوعي، للجزيرة، بدعوة رسمية من رئيس حكومتها 
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وأقام حاكم الجزيرة السير مايكل بيرت، عشاء على شرف الوفد، تحدث  إيان غورست'.السيناتور '
خالله سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة مانويل حساسيان، حول األوضاع الصعبة التي يعانيها 

 الفلسطينيون يوميًا، مطلعًا الحضور على االنتهاكات اصإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
 22/5/3214 القدس، القدس،

 
 الصحافة الفلسطينية يدين انتهاكات االحتالل بحق  للصحفيين االتحاد الدولي  .44

أدان االتحاد الدولي للصحفيين، اقتحام جنود االحتالل لمقر دار "األيام" للنشر والتوزيع قبل أيام 
في وقال رئيس االتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة،  وتهديدها بمنع طباعة صحف قطاع غزة.

بيان صحفي: "ندين بشدة تصرف القوات اصإسرائيلية ضد "األيام" ونرى فيه بأنه يهدف البتزاز 
 المؤسسة ونشر الرعب في صفوف العاملين فيها".

وأضاف بوملحة: "إن أعماال قمعيه كهذه تخرق حقوق الصحافة في فلسطين وتشكل اعتداء على 
ازنة"، مطالًبا حكومة االحتالل اصإسرائيلي حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات المتو 

 بفحص تصرفات قواتها وضمان وقف هجماتها على الصحافة الفلسطينية.
 22/5/3214، فلسطين أون الين

 
 مليار شخص يعانون من السمنة.. ونساء مصر في الصدارة 3،1 .45

والنامية على حد تبرز السمنة كواحدة من أخطر المشاكل الصحية التي تواجهها البلدان المتقدمة 
 السواء، ما يدفع الباحنين إلى تكنيف الدراسات للغوص في أسبابها وتداعياتها لتداركها.

وفي هذا اصإطار، أعلن فريق من العلماء أمس، أن السمنة "تشكل حماًل نقياًل متزايدًا على سكان 
السمنة أو زيادة الوزن، على مستوى العالم يعانون اليوم إما من  %30العالم"، مشيرين إلى أن "نحو 

 مليار شخص". 1،1ما يصل إجمااًل إلى رقم مذهل هو 
وقال فريق "معهد قياس وتقييم الصحة" في مدينة سياتل األميركية التابع لجامعة واشنطن في تقرير 
نشر في دورية "النسيت" الطبية، إن دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأميركا الوسطى وجزر 

ئ والكاريبي "وصلت إلى معدالت بدانة مذهلة، سجلت أكبر زيادة بين نساء مصر المحيط الهاد
 والسعودية وسلطنة عمان والبحرين وهندوراس".
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أما بالنسبة إلى الرجال، فتصدرت القائمة نيوزيلندا والبحرين والكويت والسعودية، باصإضافة إلى 
يعانون من السمنة في العالم، والتي بلغت  الواليات المتحدة، التي سجلت أكبر كتلة من السكان الذين

 في المئة من عدد السكان. 13
 22/5/3214السفير، بيروت، 

 
 غوغل تكشف عن سيارة تقود نفسها .46

كشفت شركة "غوغل" عن نموذج جديد لسيارة ذكية ذاتية القيادة من صنعها تبلغ سرعتها القصوى 
رة الجديدة على نقل الركاب دون وجود عجلة وستعمل السيا كلم/الساعة(. 40مياًل في الساعة ) 15

قيادة أو دواسة وقود. وتأتي هذه الخطوة بصفتها أحدث المشاريع التي عكف على تنفيذها فريق 
Google X  الذي يديره سيرغي برين، الشريك المؤسس للشركة األميركية العمالقة صاحبة محرك

 البحث اصإلكتروني األول بالعالم.
 39/5/3214الجزيرة. نت، 

 

 فلسطين.. عقدة المستبدين .47
 زكي بني ارشيد
يأبى البعض إال أن يقلل من شأنه أمام اآلخرين ناسيا أو متناسيا ما نشأ عليه أو تربى على هديه 
وآناره، ويأبى هؤالء إال أن ينسوا أو يتناسوا تاريخهم، وأن يتنكروا لماضيهم وسنواتهم األولى في 

ومستقبلهم وما سيورنونه ألبنائهم أو ما سيتركونه من أنر مكتوب  مدارج الصبا، يتجاهلون مصيرهم
 أو ِذكٍر محفوظ.

ن القيم والمبادئ والنوابت وحقائق التاريخ وأطراف الجغرافيا،  إن تجاهل أولئك تاريخهم وماضيهم، وا 
هم تُنكر عليهم أن ينساقوا وراء سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وتشفق عليهم أن تكون عاقبة أمر 

 إخالدا إلى األرض أو انسالخا مما أوتوا من العلم.
قضية العرب والمسلمين األولى، ألنها آية من الكتاب من حفظها حفظته  -وال تزال-كانت فلسطين 

ومن ضيعها ضيعته، ومن خذلها خذلته وحاصرته وجعلت صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في 
 السماء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

 عقيدة في قلوب األبطال قبل أن تكون وسام عز وفخار يزين صدورهم. -وال تزال-ت كان
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قصى وكبرت القدس "أن يا خيل هللا اركبي.. الجهاد ألكم نادى منادي الجهاد عندما صدحت مآذن ا
الجهاد مع النبي"، و"حي على جنات عدن فإنها منازلنا األلى وفيها المخيم". فصهلت لندائها فرسان 

، وهللت خيالة السلط لنداء نابلس، وعندما توعدت الخليل نأرت الكرك، وكم حمت سهول عمان
حوران واستقبلت أحضان إربد المجاهدين األبطال من العرب والمسلمين المرابطين على نغور 

 القدس؟
فلسطين لوحة الوجدان ومهوى أفئدة الشجعان من رباط المغرب إلى أعالي جبال القفقاس. كانت 

ى رمزا لألمة ومنارة للحرية وشعلة التمرد على االحتالل وشوقا لنسائم االنعتاق من أغالل الذل وستبق
والعبودية لبني صهيون، وتصميما أكيدا على التحرر من قيود القهر واالسترقاق التي فرضها نواطير 

 الحي والساهرون على أمن االحتالل.
سطين، ألنها مشروع التحرر اصإنساني من ظلم عظيم أيقونة النورة وأغنية العاشقين كانت وستبقى فل

 وتجبر مستطير تحكم في رقاب البشرية.
يطاليا ويوغسالفيا ومن أميركا  من إندونيسيا والشيشان، ومن اليابان حتى بالد الغرب، من ألمانيا وا 

 الالتينية، أتوا مدافعين عن الحرية وليسجلوا أنفسهم في قائمة الشرف والتحرر اصإنساني.
كم سمعنا عن أناس من أقاصي األرض جاء أجدادهم للدفاع عن شرف األمة وعن الكرامة والحرية، 

شاهدا على تخاذل المتخاذلين،  -وبكل أسف-ال تزول شواهد قبورهم، تشعل فينا األمل، وال زالت 
من تكليف شرعي أو واجب وطني أو ضرورة  -بحسن نية أو بسوء طوية-سواء منهم من تنصل 

أو كماالت إنسانية بحجة "التراب الوطني أو الهم المحلي" أو بناء "الدولة القطرية القوية  قومية
المتمكنة"، فكانت تلك الدولة التي تذكرنا بألقاب مملكة في غير موضعها وال تكاد تراها على 

 الخريطة، كانت أوال وليس لها ناٍن.
اعد الصراع وضرورة الجغرافيا تأبى أن تترك وياليتهم قدروا أو استطاعوا ولكنهم عجزوا. ذلك أن قو 

 هؤالء وأولئك يبنوا وطنا قويا أو دولة منيعة، فهم في أوهامهم يعمهون.
مع الدولة القوية بال جدل ومع الوحدة دون تردد، ولكن طريق البناء ال يتحقق بمسالك الفساد 

اء النواطير وأن يحطموا مقومات واالستبداد، أو مهادنة األعداء الذين من شأنهم أن يحافظوا على بق
في لحظة الغفلة تخلى نفر من أصحاب النظرية االنعزالية عن واجبهم عندما تسلل الوهن  النهوض.

والخور إلى نفوسهم، فخلطوا عمال صالحا بآخر سيئا، وانساقوا وراء أوهامهم خلف المستبدين 
دة العز ومن قلوبهم نياشين الشرف، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فنزعوا عن صدرهم قال

غدافا وتكرما.  ولهنوا وراء مغانم رخيصة ليأخذوها من نواطير الحي منًّا وا 
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ويا حسرة عليهم، فلن يطول مسلسل الود بينهم وبين مستبد يخلع أزالمه ويستبدلهم كما يغير مالبسه، 
 ذلك أن لكل زمن دولة ورجاال.

األردن وطن الحشد والرباط وستبقى األمة مرفوعة الرأس ال  ستبقى فلسطين رمزا للكرامة وسيبقى
نه لقريب.  يضرها من خذلها من داخلها أو تآمر عليها من خارجها، حتى نفر  بالنصر وا 

قد تتلوى حبائل الشيطان في الوصول إلى شهوات النفوس، وربما تتلون أساليب االلتفاف والنفاق، إال 
 هو بياض القلوب العارفة والمتبصرة المستبينة.أن لونا واحدا سيبقى هو األصل، و 

(، وهم الفئة المنصورة وأصحاب القلوب 20"أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتده" )األنعام اآلية 
 (.22السليمة "يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم" )الشعراء، اآلية 

  22/5/3214 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 اق أم تعديل وزاري؟!وف حكومة .48
 عريب الرنتاوي
بتكليفه رامي الحمد هللا تشكيل حكومة التوافق الوطني، يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد 
أوفى باستحقاقات "اتفاق الشاطئ" من جهة، وضمن أسبوعين آخرين، قابلين للتمديد، لتشكيل 

و ضروريًا لتذليل ما تبقى من عقبات الحكومة الجديدة من جهة نانية... وهو وقت مستقطع، يبد
 تحول دون إنجاز االستحقاق األول للمصالحة: تشكيل الحكومة.

الخالفات، باتت معروفة... ما ظهر منها، يتعلق باالختالف على اسم وزير الخارجية، حيث يصر 
اسة... الرئيس على وزيره رياض المالكي، وتقتر  حماس أسماء ليست بعيدة عن دائرة الرئيس والرئ

الخالف الناني، ويتعلق بوزارة األسرى، حيث يرى الرئيس إلغاء الوزارة، واستبدالها بهيئة وطنية 
مستقلة تعنى بهذا الشأن الحيوي، فيما ترى حماس، أن توقيت إلغاء الوزارة اآلن، ليس مناسبًا، فيما 

 .السجناء واألسرى، يخوضون غمار جولة جديدة من معارك "األمعاء الخاوية"
أما ما َبُطن من خالفات، فيتعلق بموقع األطراف من مسألتي الحكم والحكومة... حماس تخرج اليوم 

، 1008من الحكومة، بيد أنها ال تبار  مواقع الحكم، تمامًا منلما فعلت فتح عندما خسرت انتخابات 
ين ألف موظف فقد غادرت الحكومة ولم تسلم الحكم للفصيل الفائز... الخالف على مستقبل األربع

حمساوي ومصائرهم، وتوحيد األجهزة األمنية، يندرج في سياق الصراع على الحكم وليس التنازع على 
 الحكومة.
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الحمساوية، يشير  –بالعودة لحكومة الوفاق/ التوافق االنتقالية، فإن حصاد المشاورات الفتحاوية 
حكومة، بعد أن كان مقررًا أن بوضو  إلى غلبة كفة الرئيس، فهو كلف رئيس حكومته بتشكيل ال

يتولى هو شخصيًا رئاستها وفقًا التفاق الدوحة... وأسماء الوزراء الذين يجري تداولهم، تشير إلى أن 
معظمهم من "المحسوبين" على الرئيس بالذات، وليس على فريق رام هللا على اتساعه... أما برنامج 

يب، عندما أكد أنها "حكومته"، الملتزمة برنامجه، الحكومة والتزاماتها، فقد قطع الرئيس قول كل خط
 الوفية اللتزاماته.

نحن إذن، أقرب ما نكون إلى صيغة "تعديل وزاري" تحت "ُمسمَّى" حكومة الوفاق والتوافق 
االنتقالية... وهذا أمٌر ما كان ليحدث، لوال "التجاوب الكبير" الذي تبديه حماس، تحت ضغط ما 

قليميًا... فمنل هذه الصيغة، كانت لتبدو مستحيلة قبل يحيط بها من ظروف وشرو  ط صعبة، غزّيًا وا 
عام أو أزيد قلياًل... والمؤكد أن حركة فتح، ما كانت لتحلم بالوصول إلى صفقة مواتية، كتلك التي 

 تدحرجت كرتها منذ اتفاق الشاطئ.
لى االستحقاقات الالحقة وال ندري ما إذا كانت معادلة تشكيل حكومة الوفاق والتوافق، ستنسحب ع

لعملية المصالحة، أم أن حماس قررت "الدفع" من كيسها عند تشكيل الحكومة، لتتقاضى المقابل في 
مطار  أخرى، ال سيما عندما يجرى البحث في اصإطار القيادي المؤقت وا عادة هيكلة وتشكيل 

تخاب الذي تميل حماس مؤسسات منظمة التحرير، أو عند وضع اللمسات األخيرة على قانون االن
لجعله مختلطًا بينما تفضل فتح النظام النسبي الكامل والدائرة الوطنية الواحدة... كما ال أدري إن 

 كانت هذه المرونة، ستنسحب أيضًا على عملية إعادة توحيد األجهزة األمنية الفلسطينية.
ر السارة بصرف النظر عن على أية حال، فإن انطالق قطار المصالحة الوطنية، ُيعّد من األخبا

شروطها ومالبساتها، ومن قدم تنازالت لمن... والمؤكد أن تشكيل الحكومة هو المحطة األخيرة، التي 
ستتبعها محطات، بعضها سيكون أشد صعوبة وتعقيدًا، لكن المهم أن الفلسطينيين بدأوا بطي صفحة 

سالسة إقليميًا ودوليًا، فال اعتراضات االنقسام، واألهم من كل هذا وذاك، أن هذه العملية، تجرى ب
ذات قيمة جوهرية، وال تهديدات بعقوبات رادعة وقاصمة للظهر... أما الضجيج اصإسرائيلي 
المصاحب لخطوات المصالحة، فهو أمر متوقع، وهو جزء من معركة المواجهة مع االحتالل 

 ه والتغلب عليه.واالستيطان والعنصرية، وأحسب أن الفلسطينيين قادرون على مواجهت
على أن األمر الذي ينبغي أن يظل ماناًل للعيان، هو أن الشعب الفلسطيني بعامة، وأهل قطاع غزة 
بخاصة، يجب أن يتذوقوا نمار هذه المصالحة وان يستشعروا أهميتها واقعًا معاشًا... وهذا يتطلب 

ا، وا عادة فتح المعبر، وتطبيع جهدًا استننائيًا، صإعادة إعمار غزة، وتفكيك الحصار المضروب حوله
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العالقات بين أهل القطاع وأشقائهم المصريين، وتوفير حلول مستدامة، ألزمات الطاقة والتنقل والسفر 
 والتجارة بين القطاع المحاصر والفضاء الخارجي.

هي مهمة جسيمة بال شك، ُتلقى على كاهل الحكومة الجديدة، لكن إنجازها سيكون ممكنًا إن توفر 
لتفاف الشعبي، قبل الفصائلي، حول مسار المصالحة الفلسطينية، وهذا ما ننتظر رؤيته في اال

 األسابيع واألشهر القادمة. 
  21/5/3214 ،الدستور، عم ان

 
 رسائل في الداخل والخارج ...مشعلخطاب  .49

 عدنان أبو عامر
، 10/5/1014مترقب الفلسطينيون خطاب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يو 

 تزامنًا مع ذكرى النكبة، بعد انطالق عجلة المصالحة، وقرب اصإعالن عن حكومة التوافق الوطني
دقيقة، من مقر إقامته في قطر، بحضور عشرات من كوادر حماس  40ألقى مشعل خطابه في 

 زيرة.وصحفيين وكتاب وسياسيين عرب وأجانب، وبنته القنوات التلفزيونية: األقصى والقدس والج
أشهر عن الخطابات السياسية، برره مسئول إعالمي في حماس بحديث  10غياب مشعل ألكنر من 

"للمونيتور"، "لعدم وجود تطورات سياسية تدفعه للظهور، لكنه يمارس مهامه التنظيمية الداخلية 
 ه".والخارجية على مدار الساعة، وال يكاد يجد بجدوله اليومي ساعة فراغ لكنرة مهامه وزوار 

ورغم أن خطاب مشعل لم يأت بكنير من الجديد في رؤية حماس السياسية، لكن المصالحة احتلت 
الحيز األكبر منه، معلنًا "إنهاء االنقسام مع فتح، ودعم حكومة التوافق، والتوحد لمواجهة المخاطر 

 ضدها".
تأخذ مسئول سياسي في حماس شارك بصياغة خطاب مشعل قال "للمونيتور": "طبيعي أن 

دقيقة،ألن الفلسطينيين بحاجة لكلمات مطمئنة وسط مخاوف  10المصالحة كل هذه المدة ألكنر من 
من عدم نجا  المصالحة، وجاء الخطاب معددًا إيجابياتها، وسلبيات غيابها، وتعمدت الحركة في 

بعد الوطني ترتيبات الخطاب عدم وضع أي راية لها في المؤتمر، واالكتفاء بعلم فلسطين، لتغليب ال
 على الجانب الحزبي".

 
 
 



 
 
 

 

 
           24ص                                     2324 العدد:     21/5/3214 سبتال التاريخ:

 

 المصالحة والمقاومة
وقد لوحظ بخطاب مشعل تكراره لكلمة "تنازل"؛ بقوله:"حماس قدمت تنازالت مع فتح، والتنازل لألخوة 
األشقاء ضرورة ال نندم عليها"، مما اعتبر "دعامة أساسية لطي صفحة االنقسام لغير رجعة؛ وخطوة 

 بيرة للجبهة الداخلية".متقدمة لألمام، وتقوية ك
ولئن عبر الفلسطينيون عن ارتياحهم من خطاب مشعل، ألنه "طمأنهم على المصالحة، وما ذكره 
عن تنازل حماس لفتح، هو تنازل أخ ألخيه، وهو قمة الحكمة صإنجا  المصالحة"، كما قالت الطالبة 

 عال محمود من جامعة النجا  في نابلس.
ساطًا في حماس من الصف الناني والنالث فيها، امتعضوا مما اعتبروه لكن "المونيتور" استطلع أو 

"حجم التنازالت التي قدمتها حماس لفتح، معربين عن تخوفهم من استغالل فتح لعبارة التنازالت التي 
 كررها مشعل بخطابه، وشعور فتح بالنشوة لقدرتها على فرض أجندتها الحزبية على حماس".

مع فتح، ظهرت في دعوة مشعل "لألجهزة األمنية بالضفة التخاذ مواقف ذات اللهجة التصالحية 
 تعزز المصالحة مع حماس"، مع زيادة االعتقاالت لعناصرها عقب توقيع المصالحة.

وقد أجرى "المونيتور" اتصاالت هاتفية مع أحد مسئولي حماس بالضفة، حيث أننى على دعوة 
قال "للمونيتور": "أردنا سماع مطالبة أكنر حدة مشعل هذه، لكنه بعد أن فضل عدم ذكر اسمه 

لألجهزة األمنية التي لم تهبأ بالمصالحة مع حماس، وواصلت اعتقاالتها بصفوف عناصرنا، وبتنا 
نواجه يوميًا ضغوطًا منهم حيث يتعرضون لالعتقال واالستدعاء، ويطالبوننا باتخاذ مواقف صارمة 

 تضع حدًا الستهدافهم".
ى سبب اللهجة الرقيقة من مشعل تجاه فتح، أنها جاءت ضمن خطاب يحمل لكن هناك من رأ

"طابًعا تاريخًيا، ويرسم سياسة حماس المستقبلية، ويدشن مرحلة جديدة صإعادة الوحدة الوطنية، 
وتتويًجا لمراجعات وتحوالت أجرتها حماس مؤخًرا، وتوجًها نحو الوطنية الفلسطينية أكنر من ذي 

 ر المحلل السياسي طالل عوكل من غزة.قبل"، على حد تعبي
كما لم يفوت مشعل فرصة خطابه للحديث عن المقاومة المسلحة، واستخدم عبارات شديدة اللهجة، 
منها "حماس تالحق إسرائيل بأقوى حصونها، ال تحرير إال بالمقاومة، سنحرر الضفة كما حررنا 

 ا، ال تعارض بين المصالحة والمقاومة".غزة، المقاومة سطرت مالحم كبيرة، ال أحد يستطيع حصاره
"المونيتور"سأل ذات المسئول في حماس ممن شارك بصياغة خطاب مشعل عن مغزى التهديدات 
صإسرائيل، فأجاب: "حماس حين قدمت تنازالت لفتح صإنجاز المصالحة، كان يجب أن ترفع من 

 وأبناء حماس". الخطاب المقاوم، من باب التوازن في الحديث الموجه للفلسطينيين
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وحين سأله "المونيتور": هل قصد مشعل في عبارته "رسالة األسرى وصلت لكتائب القسام"، أن 
بخطف الجندي "غلعاد شاليط"، ستخرج من السلطة عام  1008حماس التي دخلت الحكم عام 

تخطف جنديًا آخر؟ جاءت ابتسامة المسئول تخترق الهاتف المحمول من وراء الحدود،  1014
يومًا، وحماس لن  30قال: "دعنا ننتظر األيام القادمة، األسرى يخوضون إضرابًا عن الطعام منذ و 

 ترمي تضحياتهم خلف ظهرها".
 وقد ذكر "المونيتور" في تحليل سابق جهود حماس لخطف جندي آخر.

ت وقد حظيت عبارة مشعل حول استكمال حماس لمسئوليتها بتحرير األسرى، بأكبر اهتمام في شبكا
 التواصل االجتماعي، وتبادلها عناصر الحركة على رسائلهم الجوالة.

"المونيتور" أجرى اتصااًل هاتفيًا مع مسئول أمني فلسطيني في الضفة، وسـأله عن ترجمة تهديدات 
خطاب مشعل، فقال: "حماس تعتقد أن انشغالها بالحكم جاء على حساب برنامجها العسكري، 

لحركة بأهمية المقاومة، لكننا في السلطة الفلسطينية لدينا برنامج سياسي ومشعل أراد تذكير قواعد ا
ليس من بنوده فتح مواجهة مسلحة مع إسرائيل، حتى لو أرادت حماس ذلك، وال أظننا سنسمح بذلك 

 بعد المصالحة"، دون مزيد من التفاصيل.
 

 مخاطبة اإلقليم
سميتها، باستنناء قطر، التي "أشاد خطاب مشعل تناول عالقات حماس مع دول اصإقليم دون ت

بمواقفها في دعم الفلسطينيين، واعتزازه بها"، وهو ما دأب عليه الرجل حين كان في سوريا، وقبلها 
 في األردن، يشكر الدول التي تستضيف قيادة حماس.

عن وجاء شكر مشعل لقطر ليؤكد ما ذهب إليه "المونيتور" حول متانة عالقة الجانبين، رغم ما قيل 
 فتورها.

وعن الموقف من "حلفاء األمس" إيران وسوريا ومصر، تحدث مشعل بعبارات مكتوبة بعيدا عن 
االرتجالية، قائال: "حماس لم تشكل يوما تهديدا ألمن الدول العربية، بل تعاونت معها لحفظ أمنها، 

ي ألصقها اصإعالم وتعرضت لظلم كبير، رغم أنها لم ولن تتدخل في شئون أي بلد، وكل األكاذيب الت
 بحماس تفتقد لدليل".

ذات المسئول في حماس، أكد بحدينه "للمونيتور" أن هذه "العبارة استغرقت نقاشًا مستفيضًا داخل 
ضافة، وتعديل وتغيير، حتى خرجت بهذه الصياغة الدقيقة، التي تلخص ما  الحركة، بين حذف وا 

ن الحاصل في البلدان العربية من حراك توصلت له حماس من مداوالت داخلية لتحديد موقفها م
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متواصل، وكان مقصودا عدم تحديد دولة بعينها، في ضوء التوتر الحاصل مع أكنر من بلد منل 
يران وبعض دول الخليج على حد سواء".  مصر وسوريا وا 

كة ولفت االنتباه بخطاب مشعل، عبارة "احترام إرادة الشعوب العربية"، وتكررت على ألسنة قادة الحر 
مؤخرًا، آخرهم موسى أبو مرزوق في لقائه "بالمونيتور"، الذي كرر ذات العبارة لدى حدينه عن 

 مصر، بقوله: "حماس ستحترم أي خيار ينتقيه الشعب المصري في المرحلة المقبلة".
التقى في الدوحة  13/5ما يكسب خطاب مشعل أهمية استننائية، أنه بعد يومين فقط من خطابه يوم 

إسماعيل هنية رئيس  15/5ن عبد اللهيان" نائب وزير الخارجية اصإيراني، وألقى اليوم األحد بـ"حسي
حكومة غزة كلمة باألقمار الصناعية في مؤتمر إعالمي تشهده طهران، كترجمة فورية للتقارب الذي 

ول رغبه مشعل في خطابه، حين "أكد على سياسة حماس النابتة بعدم التدخل في الشأن الداخلي لد
المحيطة، ودعوته لها بنفس الوقت الحتضان القضية الفلسطينية"، قاصدًا بذلك إيران والدول العربية 

 الكبرى.
المسئول البارز في حماس، أكد في حدينه "للمونيتور" أن "خطاب مشعل سيكون محددًا لعالقات 

ما تضمنه الخطاب  الحركة اصإقليمية القادمة، ووصلت رسائل إيجابية من بعض العواصم ردًا على
من إشارات ودية، تطوي صفحة الماضي التي شابها التوتر مع اصإقليم، وتوضح مواقف حماس 

 انطالقًا من الرؤية القائلة "اسمعوا من حماس، وال تسمعوا عنها".
 37/5/3214المونيتور، 

 
 "تبق الحصوة" ليفني .51

 برهوم جرايسي
المفاوضات في حكومة بنيامين نتنياهو، إلقاء تهمة حين تقرر الوزيرة تسيبي ليفني، "مسؤولة" ملف 

فشل ووقف المفاوضات على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، فإن لهذا مدلوالت أبعد من التعبير 
عن الموقف اصإسرائيلي الرسمي. إذ إنها بذلك توضح عمق موقفها من آفاق الحل؛ هذا من ناحية. 

بالشراكة بأكنر حكومات إسرائيل تطرفا، ال بل وانسجامها وهي من ناحية أخرى، تؤكد مدى تشبنها 
معها، رغم ما يصدر عن ليفني من فقاعات إعالمية، تحاول من خاللها إبداء نوع من التميز عن 

 الرأي السائد في حكومتها.
، في مدينة باقة الغربية، إن "الجانب 42فقد قالت ليفني في كلمة لها أمام طلبة كلية من فلسطينيي 

لفلسطيني هو الذي عرقل سير المفاوضات". وهذا، حسب ليفني، بسبب إصرار القيادة الفلسطينية ا
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ضمن باقي قدامى األسرى الفلسطينيين، إضافة إلى التوجه  42أسيرا من فلسطينيي  14على تحرير 
 بطلب االنضمام إلى مزيد من المنظمات والموانيق الدولية، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

تعتبر ليفني أن حكومتها حاولت "احتواء األزمة بوساطة أميركية، إال أن الجانب الفلسطيني لم  كما
يتزحز  قيد أنملة عن موقفه". وبطبيعة الحال، فإن "شكوى" ليفني هي شهادة طيبة للقيادة 

في طريق الفلسطينية؛ بأنها تتمسك باستقاللية القرار وعدم الرضوخ للضغوط، والتقدم، ولو قيد أنملة، 
 الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

وتصريح ليفني يدل على أنها ال ترى، من حيث المبدأ، ممارسات حكومتها على أنها هي الُمعرقل 
والمدّمرة لطريق التسوية. فهي ترى أن االستيطان إجراء "طبيعي" في سائر أنحاء الضفة الغربية، وقد 

االستيطانية الديناصورية في أنحاء الضفة كافة والقدس، شهدناها مؤيدة بصمتها لسلسلة المشاريع 
عن  % 113بنسبة  1013والتي أكدت دائرة اصإحصاء المركزية اصإسرائيلية أنها ارتفعت في العام 

وتيرة االستيطان في العام الذي سبق. يضاف إلى ذلك كل المواقف العنصرية واالستعالئية الصادرة 
 عن حكومتها، بدءا من رئيسها.

من غير الممكن أن نتفاجأ بمواقف ليفني؛ فلطالما تباهت من على منصة الكنيست بأنها ابنة لعائلة 
من حزب "حيروت" اليميني المتشدد الذي أسس الحقا حزب الليكود، ووالدها من قادة الحزب. كما 

نياهو ألنه ال سمعناها ذات يوم، حينما كانت رئيسة للمعارضة البرلمانية في الدورة السابقة، توبخ نت
"يلعبها صح"، وقالت يومها إنها نجحت خالل حكومة إيهود أولمرت، في تنفيذ سلسلة ضخمة من 
المشاريع االستيطانية، في ظل المفاوضات التي كانت جارية، وتحت خطاب "سياسي معتدل"، جعل 

الرئيس العالم يصمت عن تلك المشاريع. كما أن ليفني لم تخِف في أي يوم معارضتها لمخطط 
األميركي األسبق بيل كلينتون لحل الصراع، وجاهرت بمعارضتها لتفاصيل رشحت عن الحوار بين 
يجابية من شأنها أن تقّرب نحو  أولمرت والرئيس محمود عباس قبل سنوات، وتعد تفاصيل مهمة وا 

 الحل.
ذا سمعنا في األيام األخيرة تصريحا إيجابيا من ليفني، برفضها ضم أجزاء من ا لضفة الفلسطينية وا 

إلى ما يسمى "السيادة اصإسرائيلية"، فإن علينا أن ال نغرق في وهٍم. فمنطلقات ليفني ليست نابعة من 
توقها للتوصل إلى حل للصراع يقبل به الجانب الفلسطيني، بل هي نابعة من خوفها على المشروع 

وهي صاحبة "ابتكار" مطالبة القيادة الصهيوني المسمى "إسرائيل"، واألهم "الدولة اليهودية"؛ كيف ال 
 الفلسطينية باالعتراف بإسرائيل "دولة يهودية"!
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تنتشر في الصحافة اصإسرائيلية، في األيام األخيرة، مقاالت تدعو ليفني إلى االنسحاب من حكومة 
يي نتنياهو، على خلفية عرقلة المفاوضات. وباصإمكان القول إن تصريح ليفني أمام الطلبة من فلسطين

هو رد غير مباشر على تلك الدعوات؛ بمعنى أنها ال ترى حكومتها مذنبة بعرقلة ووقف  42
المفاوضات، ولهذا ال يوجد أي سبب يجعلها تغادر صفوف الحكومة. فمن ناحية، هي منسجمة 
معها بالمواقف والممارسة؛ ومن ناحية أخرى، فإن خروجها من االئتالف الحاكم يضر كنيرا 

حزبية، إذ إنها بعد مغادرة الحكومة ستخرج إلى "صحراء مقاعد المعارضة"، لتجلس في بحساباتها ال
 الزوايا المعتمة إعالميا، وال تلقى اهتماما من أحد.

تنبت تسيبي ليفني مجددا عمق عقليتها اليمينية المتشددة، التي تغلفها أحيانا بمفردات ومصطلحات 
تهازيتها. وقد ال نستغرب أن تقرر ليفني بعد أكنر من دبلوماسية "لطيفة". وتنبت بموازاة ذلك ان

عامين، مع اقتراب المعركة االنتخابية المقبلة، تغيير مسارها الحزبي، وليس السياسي، في سبيل 
 البقاء على الخريطة البرلمانية، مطيعة ألي شروط تُفرض عليها. 

  21/5/3214 ،الغد، عم ان
 
 كيف ستبدو القدس بعد التقسيم .50

 سوننير ح
 ترك المدنية مفتوحة صعب وتقسيمها في أي حل سياسي أكنر صعوبة بعد أن تداخلت بشكل معقد

ما زال ُيسمع كالم على تقسيم القدس منذ ُوحدت، لكن مجموعة من مهندسي العمارة المقدسيين 
ئيليين تجرأوا على انبات وتجسيد ما يرفض كنيرون البحث فيه وهو التقسيم الفعلي للمدينة بين االسرا

 والفلسطينيين
سنة تقريبا أفكار تتعلق بكيفية تقسيمها من جديد. وقد  43ُأنيرت منذ كان يوم توحيد القدس قبل 

رسمت خطوط تقسيم في مؤتمرات السالم في كامب ديفيد وطابا والغرفة البيضوية عند الرئيس 
قتصرت االفكار في االكنر كلينتون وفي غرفة عمل رئيسي الوزراء اهود باراك واهود اولمرت. لكن ا

لتقاسم السيادة في االماكن المقدسة  –عجيبة احيانا  –على رسم خط التقسيم وعلى اقتراحات مختلفة 
 وفي الحوض التاريخي.

وحاول قليلون إن كانوا حاولوا أصال، فهم هل يمكن أن تُقسم القدس حقا من جديد؟ واذا حدث ذلك 
قلب المدينة؟ وأين ستكون المعابر ومن يستطيع المرور فيها؟ فكيف يبدو الحد؟ فهل ُيقام سور في 

وكيف ستكون حال نظم الشوارع والنقل العام؟ وتحاول االجابة عن هذه االسئلة منذ عشر سنوات 
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سيناي. يعرف متخذو  –غيالت وكيرن لي بار  –مجموعة مهندسي عمارة برئاسة يهودا غرينفيلد 
لتي ُيكشف عنها هنا ألول مرة في الصحف العبرية، معرفة القرارات في جميع االطراف الخطط ا

جيدة. ففي احدى الجلسات التي شارك فيها رئيس الوزراء السابق اهود اولمرت والرئيس الفلسطيني 
غيالت وبار سيناي لمحطة الحدود المستقبلية بين  –محمود عباس، عرض االول مخطط غرينفيلد 

توجه رئيس فريق التفاوض االمريكي مارتن اينديك قبل نصف حيي الشيخ جرا  وبيت يسرائيل. وقد 
غيالت الى وزير الخزينة العامة يئير  –سنة وحصل على الخطط. وعلى أنر ذلك توجه غرينفيلد 

لبيد، ورئيس المعارضة اسحق )بوغي( هرتسوغ وعرض عليهما المواد. "اعتقدت أن ليس من 
يين وال تكون عند االسرائيليين"، يقول. وتعرف الوزيرة المنطقي أن تكون هذه المعلومات عند االمريك

تسيبي لفني ايضا، المسؤولة عن التفاوض الذي انهار اآلن، تعرف الخطط وكذلك الساسة من 
 اليمين ايضا الذين طلبوا أال ُيكشف عن أسمائهم.

وتقتر   ال تكتفي الخطط بخط حدودي بل تواجه كل االسئلة والصعاب والعوائق في مدينة مقسمة.
الونائق حلوال )غير نهائية احيانا( لمشكالت األمن والسياحة واألداء االقتصادي للمدينتين والنقل 
العام والمعابر وقابلية خط الحدود للرؤية وغير ذلك. وتتناول الخطط حتى النباتات عند جدار الفصل 

ل لتقسيم القدس بل وموضع آالت تصوير الحراسة. وليس الهدف بالضرورة أن تكون تلك خطة عم
أن تنبت لمتخذي القرارات وللجمهور االسرائيلي قبل الجميع أن ذلك ممكن. فهو معقد وباهظ الكلفة 

 وغير لذيذ لكنه ممكن.
"من الواضح أنه لن توجد تسوية سياسية دون تقسيم القدس"، يقول المحامي داني زايدمان، وهو خبير 

العمارة منذ سنين. "لكن رئيس المجلس البلدي بركات بشؤون المدينة كان يصاحب مشروع مهندسي 
جاء الى متخذي القرارات وقال لهم إن ذلك غير ممكن. فهم ال يستطيعون مواجهة ذلك؛ فجأة حينما 
أصبحت توجد مجسمات وأصبحت تنجح في رؤية كيف سيبدو ذلك في الواقع، ولذلك تأنير غير 

اتفاق سياسي"، يضيف زايدمان، "فالمدن تقسم في عادي. "ال أعرف سابقة مدينة تُقسم في اطار 
الحرب في االكنر. والتسوية كما أراها تقوم على حقيقتين: الحقيقة السياسية والحقيقة المدنية. وما 

كيف تنشيء مدينتين قابلتين للبقاء مع أقل إضرار  –يفعلونه هو الفحص العميق عن اآللية 
غيالت، وبار  –ي الضخم هي بحث نهائي أعده غرينفيلد بالمدينة". ومقدمة هذا المشروع العمران

. وبعد ذلك 1003سيناي وآية شبيرا في السنة الخامسة من دراسة هندسة العمارة في التخنيون في 
بسنة قتلت شبيرا في كارنة التسونامي حينما كانت تقضي عطلة في تايالند. وانشأ بعد ذلك غرينفيلد 

 ندسة العمارة "سايا" على اسمها )"ستوديو آية"(.غيالت وبار سيناي مكتبهما له –
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تناول بحنهم النهائي التخطيط لمحطة نقل عام في منطقة باب الخليل في وضع مدينة مقسمة. 
وكانت القوة المحركة هي بناء جدار الفصل، "في ذلك الوقت بالضبط بدأ بناء الجدار، وهو أكبر 

سيناي. "وكانت  –أن يعتقد أحد أنه كذلك"، تبين بار مشروع بنية تحتية بني في الشرق االوسط دون 
سياسية بعيدة المدى ولم يرد على ذلك أحد في مجموعة مهندسي العمارة.  –لذلك معان جغرافية 

ويبدو لنا أنه يوجد هنا مكان للتفكير في الصورة التي يستطيع مهندسو العمارة أن يكونوا فيها جزًء 
 هذا المشروع لرجال االمن فقط الذين ال يفهمون في التخطيط". من صوغ السياسة. وكيف ال ُيترك

كان المبدأ الموجه في البحث النهائي الذي سيصاحبهما ايضا فيما يلي إحداث وضع تصبح فيه 
الحدود الطبيعية في المدينة حدودا بين الدولتين، وبذلك ال يشعر مستعمل المواصالت منال بأنه 

بين محطات مختلفة للمواصالت. "والفكرة هي أن ُينزع عن الحدود يجتاز الحدود بل يمر ببساطة 
غيالت. "على سبيل المنال حينما  –معناها وأن ُتجعل شيئا نعرفه في حياتنا اليومية"، يقول غرينفيلد 

 تجعل الحدود في شارع رئيس تحوله الى قطعة أناث مدنية وتخفف المعنى النقيل للحد".
ئي مهندس بلدية القدس آنذاك ومخالف القانون الُمدان اليوم أوري كان أحد زوار المعرض النها

سيناي انتقاده الذي كان قاتال وُمذال على أنه نوع من  –غيالت وبار  –شتريت. ويتذكر غرينفيلد 
صدمة شعورية. "ليست هذه هندسة عمارة بل هي سياسة"، قال للطالب الشباب موبخا إياهم. وبعد 

ي وبتشجيع من يوسي بيلين تم توسيع المشروع ليشمل المساحة البلدية كلها أن أنهوا اللقب الجامع
باعتباره جزًء من خطط أعدها ناس مبادرة جنيف. وتم المشروع بدعم من صندوق التعاون 
االقتصادي )إي.سي.اف( ومعهد دانيال ابراهام لتقديم السالم قدما في الشرق االوسط، وشارك فيه 

 سغئاه ومهندس العمارة كوبي روتنبرغ. –ش، وليئان عيدان مهندستا العمارة حن فرك
أكنر الخطط وطوروها منذ ذلك الحين. وكانت النتيجة النهائية مجموعة من  1003أصدروا حتى 

عشر كراسات نخينة ومئات الرسومات والمجسمات التي تتناول قضايا مختلفة من تقسيم المدينة. 
سيناي هي أن الحديث بال  –غيالت وبار  –ات وكالم غرينفيلد والرسالة الرئيسة التي تظهرها الكراس

شك عن مشروع ضخم يحتاج الى موارد كنيرة ويوجب تغييرات بعيدة المدى في المدينة. لكن في 
سنة احتالل واستيطان وبرغم جهود ال نهاية لها لمحو الخط االخضر  43الخالصة ُيقال إنه برغم 

ما ويمكن تقسيم المدينة بحسبه تقريبا. هذا الى أن الحياة اليومية في القدس ما زال الخط نافذا قائ
للمقدسي العادي لن تتضرر كما يقوالن. "لن تشعر االكنرية المطلقة من سكان القدس بتغيير في 

بالمئة فقط منها  5حياتهم اليومية"، يقدر غرينفيلد، "فأكنر الحدود ستمر في مناطق مفتوحة وسيمر 
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متر سيكون شارع أحد  500في طول  –في أبو طور  –في مكان واحد فقط في مساحة بلدية و 
 جانبيه جدار كما كانت الحال في برلين".

إن غرينفيلد هو إبن عضو الكنيست السابقة من حزب ميرتس، تسفياه غرينفيلد. وهو يعتمر قبعة 
عدد من القراء دينية ويؤكد مرة بعد اخرى أن عمله مشروع صهيوني خالص. "من المؤكد أن يقول 

إنني يساري هاٍذ ويقضون على االمر، لكن ذلك هرب من الحقيقة فأنا صهيوني وابن عائلة من 
الصهيونية المتدينة، وأنا نفسي أحفظ الفرائض وأهتم بمستقبل هذه المدينة ومستقبل أبنائنا. وليست 

لكن ال يمكن  –عندي أية مشكلة في محادنة خطط اخرى تضمن المصلحة الصهيونية في القدس 
االستمرار على قول إنه ال يجوز الحديث عن القدس. ومنذ خسر بيرس بزعم أن "بيرس سيقسم 

 القدس"، يخشى الناس الحديث عن ذلك ونحن نخسر لذلك، فأنا أقول تعالوا نتحدث عن القدس".
المفتوحة  في تاريخ الحوار في تقسيم القدس يوجد نموذجان لتقسيم المدينة. االول نموذج المدينة

ويكون في القدس بحسبه نظام خاص لمدينة واحدة ذات سلطة بلدية واحدة لكنها تكون في الوقت 
نفسه عاصمة دولتين. والنموذج الناني هو نموذج تقسيم صارم واضح للمدينة مع حدود ومعابر 

كل واحدة حدودية في قلبها. وفي النموذج الناني ستصبح القدس مدينتين منفصلتين تؤديان عملهما 
على حدة مع عالقات متبادلة. وعلى حسب ما يقوله المحامي زايدمن، يميل الطرف االسرائيلي في 
التفاوض الى حدود صارمة في حين يميل الفلسطينيون الى مدينة مفتوحة. "إن الخوف المركزي عند 

مفتوحة وسائر  أي أنك اذا أبقيت القدس –الجهات االمنية في اسرائيل هو من ظاهرة "نفق الريح" 
 الحدود كلها مغلقة فستصب كل المشكالت في القدس".

لكن نموذج المدينة المفتوحة ينير صعابا كنيرة تضاف الى المشكالت االمنية، ألن معنى المدينة 
المفتوحة هو أنه ينبغي حصرها بحدود تحيط بها، أي أن الشخص الذي يسكن في القدس ويعمل في 

ر مرتين كل يوم من معبر حدودي ويعرض جوازا أو بطاقة اخرى. "ال تل ابيب سيضطر الى أن يم
توجد طريقة اخرى لتستطيع مدينة فيها مليون ساكن تقريبا أن تؤدي عملها مع منل هذا التصور 

سيناي تأليفي، فمن جهة تقسم  –االمني"، يزعم غرينفيلد. والنموذج الذي يقترحه غرينفيلد وبار 
ن الجهة االخرى تكون منطقة البلدة القديمة وربما مناطق مجاورة ايضا ذات المدينة الى مدينتين. وم

مكانة مميزة ال توجد ألي طرف سيادة كاملة عليها. والمبدأ الموجه في رسم الخط هو نفس المبدأ 
سنة ويقضي بأن تبقى جميع االحياء اليهودية التي بنيت وراء  14الذي أقره الرئيس كلينتون قبل 

 في جانب الحد االسرائيلي وكذلك ايضا مستوطنتا معاليه أدوميم وجفعات زئيف. الخط االخضر
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الى الشارع المقدسي المكتظ  –حينما ُينقل خط الحدود من الخرائط في غرف المباحنات الى االرض 
سيناي بأنه يمكن أن ُيمد أكنر الخط على طول حدود  –تبدأ المشكالت. يؤمن غرينفيلد وبار  –

ة أصال في داخل مدينة حدينة. وكل ما يحتاج اليه كما يقوالن الربط بين تلك الحدود بلدية موجود
سيناي. "فحينما ُتمرر بطاقة لدخول  –وتقويتها. "نحن نجرب الحدود في حياتنا كلها"، تقول بار 

القطار االرضي منال فانك اذا تخيلت ذلك على هذا النحو فليس معقدا جدا. وحينما تدخل الى 
كان في روما يجري تفتيشك كأنك في مطار. فنحن نريد أن تكون البلدة القديمة منل الفاتيكان. الفاتي

وليس ذلك مقرونا بتغييرات بعيدة المدى. ينبغي السير مع المدينة ال بعكسها وأن يتم فعل ذلك على 
 صورة يستطيع الناس التعايش معها".

 
 مثال 1الشارع رقم 

المعروف ايضا  1ود بلدية "طبيعية" لتقسيم المدينة هو الشارع رقم إن أفضل منال على استعمال حد
باسم طريق حاييم بارليف. فالشارع الذي يخرج من باب الخليل الى مفترق التلة الفرنسية يمر في 
مسار الخط االخضر. وليس ذلك مفاجئا من جهة تخطيطية ألن الشريط الذي أقيم الشارع عليه كان 

. ولذلك ال توجد فيه مبان وكان مالئما 1283وسنة  1242نتين بين سنة ارضا مشاعا بين المدي
لشق الشارع. والحديث عن شارع سريع متعدد المسالك، في مركزه سكة القطار الخفيف وجزيرة حركة 
طويلة. والشارع أصال يشبه حاجزا من جانب الى جانب بالنسبة للمارة. وعلى حسب الخطة سيقسم 

فه الشرقي فسيخدم المدينة الفلسطينية وأما الغربي وفيه سكة القطار فسيخدم الشارع طوال. فأما نص
 المدينة االسرائيلية.

تشتمل الخطط على تفصيل الحديث عن العائق الذي سيقام في مركز الشارع: فهو قناة وجدار 
ود وحديقة ووسائل انذار وستبدو للسائر في هذا الشارع منل جزيرة حركة مجسمة ال منل جدار حد

محطتان حدوديتان احداهما في مفترق التلة الفرنسية والنانية  1مهدد. وستوجد على طول الشارع رقم
في الشيخ جرا  )وهي محطة حظيت باسم "القنصلية االمريكية" باسم الفندق الشهير الذي يقع 

رحان اقامة هناك(. وهناك مبدأ آخر يحرصان عليه وهو قدرة الخطة على التغير. فمهندسا العمارة يقت
كما نقضوا بالضبط  –المنشآت الحدودية الجديدة بحيث يمكن نقضها حينما يحين الوقت اذا حان 

المعابر الحدودية بين الدول االوروبية. وحينما يصل الحد الى منطقة باب الخليل يمر في داخل 
 رة يمكن دخولها من طرفي المدينة.محطة نقل عام كبي
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تين كما عرضت في المشروع النهائي هنا معبرا بين أرصفة المواصالت وستصبح الحدود بين الدول

العامة. فاذا كنت راغبا في السفر الى تل ابيب فستقف في الرصيف الغربي واذا كنت متجها الى رام 
 هللا فستنتقل الى الشرقي.

ما وبخالف تصورهما الذي يرى أنه ال يمكن أن يستعمل في القدس نظام مدينة مفتوحة خاص، ك
قلنا آنفا، يؤمنان فيما يتعلق بالبلدة القديمة بأن هذه هي الطريقة الوحيدة للتمكين من استمرار أداء 
عملها. فهما يريان أن كل محاولة لتقسيم البلدة القديمة في مركزها ستفضي الى خرابها. "تعرف البلدة 

طريقة لتقسيمها مع إبقائها مؤدية القديمة تأدية عملها بصورة ممتازة"، يقول غرينفيلد. "ال توجد أية 
 لعملها. ويمكن التفكير فيها منل متحف كبير أو محطة سفر".

سينشأ في داخل البلدة القديمة وفي االماكن المقدسة نظام خاص مع تقاسم سيادة خالق على نحو 
هي ما. وعلى حسب الخطة ستصبح ابواب البلدة القديمة ممرات دخول وخروج للجمهور. "إن الفكرة 

ابعاد كل موضوع التفتيش واالبتعاد عن االسوار كي ال ُيمس بها"، يقول غرينفيلد مفسرا. وقد حصر 
مهندسو العمارة من سايا عمارتهم في االساس في اعداد خطط للمرور من باب الخليل. وهم 
 يفضلون من جهة ايديولوجية أن يخطط مهندسو عمارة فلسطينيون خطط االبواب في القسم الشرقي

 من السور.
االول هو انشاء المحطة  –ومهما يكن االمر فانهما يقترحان بديلين لمحطة التفتيش في باب الخليل 

في طرف جادة حوانيت ماميال )جادة أكيروف( حيث توجد اليوم حانوت المجوهرات هـ. شتيرن. وفي 
ة بين الجادة والباب. البديل الناني يقام المعبر في فضاء كبير تحت االرض نشأ بسبب حفريات أنري

 وفي هذه الحال تكون نقطة التفتيش ايضا متحفا أنريا لزوار البلدة القديمة.
 

 وصل ال فصل في هذا الوقت
حينما ُيتجه الى تخطيط الحدود جنوبي البلدة القديمة تنجم واحدة من أقسى المشكالت لمخططي 

مختلط تمر فيه الحدود بين  الفصل وهي حي أبو طور. وهذا الحي الفخم هو طراز مميز لحي
أبو طور الفلسطيني وعين روغيل االسرائيلي  –البيوت. وتنحصر المشكلة في المنطقة بين شارعين 

 –في أكنره. ولن يوجد مفر هنا سوى انشاء سور في قلب منطقة سكنية. لكن ينير غرينفيلد وبار 
د منال في مسار يستغل الفروق في سيناي هنا ايضا عددا من الحلول لتليين الحدود كأن تمر الحدو 

االرتفاع وأسطح البيوت القائمة لالمتناع بقدر المستطاع عن انشاء أسوار جديدة، ويقترحان مع ذلك 
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انشاء ما يشبه متنزه خط التماس على طول جانبي الحدود، بحيث يعطي الحدود صورة مكان جذب 
 سياحي شيئا ما.

وقرب مبنى مركز جماهيري. ويقترحان هنا جعل  تمر الحدود في بعض الحي في حديقة عامة
الحديقة والمركز الجماهيري مشتركين للطرفين، مع أبواب دخول وخروج مزدوجة. "نخطط في الحقيقة 
للوصل ال للفصل"، يقول غرينفيلد. "ال أعلم هل يكون اتفاق أم ال لكن اذا كان فهذا هو المكان الذي 

ر، ولهذا يجب النظر الى ذلك بجدية، وأكنر مما أدعو الى ستمر الحدود منه، فال يوجد مكان آخ
 انشاء اتفاق وتقسيم المدينة أدعو الى تناول هذا السيناريو بجدية".

غيالت الى اآلن أن يتأنر بتوسيع االحياء اليهودية، الذي ُيهيج عددا من  –يرفض غرينفيلد 
العمارة الذي يقسم المدينة ال يرى في  المنظمات اليسارية واالدارة االمريكية من آن آلخر. فمهندس

زيادة عشرات الوحدات السكنية في غيلو أو بسغات زئيف شيئا مهما؛ إن المشكالت الكبيرة تنشئها 
على الخصوص المستوطنات الصغيرة بين السكان الفلسطينيين منل مشروع انشاء مدرسة دينية 

غ السخرية، ُخطط لها في نفس المكان الذي جديدة كبيرة في الشيخ جرا . إن هذه المدرسة ويا لمبل
 ُخطط فيه للمعبر الحدودي الذي عرضه اولمرت على عباس.

كما قلنا من قبل يعرف غير قليل من االشخاص في القدس ورام هللا وواشنطن خطط سايا معرفة 
 –جيدة. وهما يجيبان عن سؤال أال يخشون أن يفضي االطالع على تعقيد المشروع الى أنر عكسي 

يجيبان بـ ال. "في اوروبا ايضا بعد انتهاء الحرب  –أنر صد ويأس من القدرة على تنفيذ التقسيم 
سيناي،  –العالمية النانية لم يتخيل الناس أن تصير اوروبا الى ما صارت عليه اليوم"، تقول بار 

ايصال انسان الى  "يوجد ُبعد زمني وُنبين نحن فقط أن القدرة موجودة. فاذا كان البشر قد استطاعوا
القمر فهم يستطيعون فعل هذا ايضا. إن مهمتنا هي أن نظهر أن كل تسوية ممكنة من جهة العمارة 
وأنها شيء يمكن تأميله ال الخوف منه فقط. وحينما تترجم الصعاب السياسية الى مشكالت فنية 

 يتبين لك أن الصراع قابل للحل".
بل المقارنة"، يقول زايدمان. "نحن نعيش في مدينة افتراضية. "إن الوضع القائم أكنر يأسا بما ال يق

بالمئة من سكانها ليس لهم حق في االنتخاب. وهي مدينة مقسمة  40فهي مدينة اسرائيلية لكن 
أخذت تتعفن وتنهار على نفسها. يقولون إنه توجد مشكلة صعبة لكن اليكم الحل. وهو ليس مناليا 

 ير بالبكيني أيضا". ألنه سيبقى جر ، لكن يمكن الس
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غيالت. "يصيبني اليأس ظهرا وأشرب كأسا في المساء  –"أفكر في ذلك كل يوم"، يضيف غرينفيلد 
وأعود الى ذلك. ألنه ما البديل؟ ال يوجد انطالق سريع رومانسي الى غرق مع الفلسطينيين، ال توجد 

أردت أن أضمن  إذاي الوحيد نهاية كهذه، وهذه هي الحقيقة القاسية. هذا هو االمكان الصهيون
 مستقبل أوالدي في الدولة اليهودية. فجد لي من فضلك حال آخر".

  38/5/3214هآرتس 
  21/5/3214 ،القدس العربي، لندن
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