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نزوح سكان : قائد المنطقة الجنوبية
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 45 :ةر صو 

*** 
 
نزوح سكان مستوطنات غزة أكبر انتصار لحماس وكان تأثيره أقوى قائد المنطقة الجنوبية:  .0

 من تأثير الصواريخ 
اقّر قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل اإلسرائيلي "سامي : ترجمة صفا -القدس المحتلة 

م خالل الحرب األخيرة وذلك بإجبارها سكان ترجمان" بأن حركة حماس كسبت معركة الرأي العا
 الغالف على النزوح عن منازلهم.

وقال ترجمان خالل مؤتمر لمجالس غالف غزة الليلة الماضية في كيبوتس "ناحال عوز" شرقي غزة، 
إن حماس حصلت على صورة النصر الذي كانت تبحث عنه من خالل مشاهد النزوح الجماعية 

لغالف، مشيرًا إلى أن هذا المشهد أثر في المجتمع اإلسرائيلي أكثر من التي حصلت في كيبوتسات ا
 الصواريخ المضادة للدروع.

وأوضح قائاًل: "حماس بذلت كل ما بوسعها الستنزاف جبهتنا الداخلية، والحرب معها لم تكن 
بر عسكرية فقط، وقد نجحت حماس بالدخول إلى عمق المجتمع اإلسرائيلي، فعلى سبيل المثال يعت

نزوح سكان كيبوتسات الغالف أكبر انتصار لحماس، وكان تأثيره أقوى من تأثير الصواريخ المضادة 
 للدروع في الدبابات وهذا هو اإلنجاز الحقيقي الذي بحثت عنه حماس".

وهاجم ترجمان القناة العبرية الثانية على بثها حلقات مسلسلة عن حياة سكان الغالف والتي أسمتها 
الغالف". وقال: "إن هذا البرنامج أكبر انتصار لحماس، فليس من هدف أكبر لحماس  "مهملون في

 من رؤية بلدات الغالف بال سكان".  بحسب ترجمان.
وقال إنه عارض في حينها إخالء مستوطنات الغالف ألنه اعتبر ذلك بمثابة انتصار لحماس ومع 

القادمة تم حسمها لصالح إخالئهم ضمن  ذلك فهو يعتبر أن مسألة إخالء المستوطنين في المواجهة
 خطة معدة سلفًا وبالتدريج.

وفي ذات السياق، اعترف ترجمان بعدم قدرة الجيش اإلسرائيلي على منع حماس من إعادة ترميم 
قوتها، مشيرا إلى أن "إسرائيل" سّلمت باستراتيجية الجوالت القتالية التي يتخللها فترات هدوء، الفتا 

 والت قادمة بناًء على هذه االستراتيجية.إلى أن هنالك ج
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وقال: "ال يمكننا منع حماس من استعادة وترميم قوتها ولكننا نتعهد بأن تطول فترة الهدوء القائمة قدر 
ولدينا قناعة باندالع مواجهة كل عدة سنوات، وحسب وجهة نظري فال يجب أن نكون  المستطاع،

 همتنا تكمن في إبعاد خطرها".متفاجئين من اندالع مواجهة جديدة ولكن م
وتحدث ترجمان عن أن بديل سلطة حماس في القطاع حاليًا هو الفوضى وأنه ال يرى قوة قادرة على 
اإلمساك بالقطاع على مدار السنوات القادمة عدا حماس أو الجيش اإلسرائيلي، منوهًا إلى عدم مقدرة 

ن هذا الكال  م ال يختلف عليه أحد. كما قال.السلطة الفلسطينية على الدخول للقطاع، وا 
وعّرج ترجمان على مشكلة األنفاق قائاًل: إن حماس سعت للحصول على صورة النصر عبر هذه 

من الصعب التأقلم مع  بأنه كاناألنفاق ألنها تمكنت من تجاوز أنظمتنا المحيطة بالقطاع، معترفًا 
اد حل ناجع. وزعم وجود تقدم جوهري هكذا تهديد ألن التكنولوجيا وقفت عاجزة في حينها عن إيج

 بهذا الخصوص خالل هذه الفترة.
 12/5/2115، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 الضمان االجتماعي للقطاع الخاص قريبا   قانونالحمد هللا: إنجاز  .2

لضمان رام هللا: قال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد هللا إنه سيتم قريبًا العمل على إنجاز قانون ا
 االجتماعي لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص.

جاء ذلك خالل تسلم رئيس الوزراء في مكتبه برام هللا، أمس، التقرير السنوي لهيئة التقاعد الفلسطينية 
والملخص التنفيذي عن التقرير، حيث سلمه إياه رئيس مجلس إدارة الهيئة د. أحمد  2112عن العام 

 ء مجلس اإلدارة.مجدالني، بحضور أعضا
نجازاتهم للنهوض بالهيئة، واإلصالح الهيكلي واإلداري  وأشاد رئيس الوزراء بجهود مجلس اإلدارة وا 
والمالي لها، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين وضمان حقوقهم، مؤكدًا التزام الحكومة بدعم 

 الهيئة لحفظ حقوق العاملين في الوظيفة العمومية.
 12/5/2115هللا،  األيام، رام

 
 عاما  لمدان بـ"التخابر" مع العدو 15السجن ب تحكم غزةفي  محكمة عسكرية .3

أعلن مصدر قضائي فلسطيني، اليوم االثنين، أن محكمة عسكرية في قطاع غزة الذي : )أ ف ب(
تسيطر عليه حركة "حماس" دانت فلسطينيًا بتهمة التخابر مع العدو اإلسرائيلي، وحكمت عليه 

 عامًا. 15جن بالس
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وقال مصدر مسؤول في جهاز القضاء العسكري "تم الحكم صباح اليوم االثنين على المتخابر )ج.غ 
 ".2112عامًا بتهمة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي منذ العام  15بالسجن لمدة  غزة(عامًا من  24

اء وأماكن ومنازل وأوضح المصدر أن المتهم أبلغ "استخبارات االحتالل اإلسرائيلي عن أسم
 .2112مقاومين، باإلضافة إلى تبليغه عن سياراتهم وأرقامها". وكان المتهم مسجونًا منذ العام 
ويواجه المتهمون  وصدرت أحكام مماثلة بالسجن بحق فلسطينيين اثنين في غزة في آذار الماضي.

 "بالتخابر" مع إسرائيل والقتلة ومهربو المخدرات أحكام اإلعدام.
 12/5/2115ر، بيروت، السفي

 
 الفلسطيني على ملف المحكمة الجنائية الدولية الوطنيعريقات يطلع المجلس  .4

أطلع رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة : محمد الدعمة -عمان
لس في الجنائية الدولية، د. صائب عريقات، أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، في مقر المج

 عمان، أمس، على آخر تطورات األوضاع الفلسطينية وملف فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا عريقات إلى الحذر الشديد ومواجهة مخططات إسرائيل لفصل قطاع غزة عن باقي أجزاء 

 الوطن الفلسطيني.
فلسطين إلى المحكمة من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إن انضمام 

الجنائية الدولية يمثل إنجازا وطنيا بحاجة إلى ذوي االختصاص من أبناء الشعب الفلسطيني وهم 
كثر، وبحاجة للعلم والمعرفة والرجال المهنيين المخلصين لوطنهم، القادرين على العمل خدمة لقضية 

 شعبنا العادلة.
 12/5/2115الشرق األوسط، لندن، 

 
 يني ينضم للمجلس الدولي للمتاحفالمتحف الفلسط .5

(، حيث ICOMرام هللا: حصل المتحف الفلسطيني رسميًا على عضوية المجلس العالمي للمتاحف )
على خارطة المتاحف العالمية، ليكون بذلك أول متحف فلسطيني يحصل على عضوية  إدراجهتم 

 المجلس.
من  32111تضم أكثر من وبموجب هذه العضوية سيكون المتحف جزءًا من شبكة عالمية 

 دولة.  137المتاحف األعضاء في العالم والعاملين فيها، والذين يمثلون 
 12/5/2115األيام، رام هللا، 
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 الخارجية الفلسطينية تدين قرار هدم بنايات بالقدس .6

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم االثنين بشدة قرار محكمة الصلح : الرجوب عوض-الخليل
ائيلية إخالء وهدم ثماني بنايات سكنية تعود لفلسطينيين في حي سمير أميس شمال مدينة اإلسر 

 القدس المحتلة.
االحتاللي بـ"اإلحاللي"، واعتبرت  القرار-منهفي بيان لها تلقت الجزيرة نت نسخة -ووصفت الوزارة 

ومسمع من العالم  أنه "يأتي في سياق عمليات واسعة النطاق لتهويد القدس ومحيطها... على مرأى
 أجمع، وبهدف تدمير مقومات وجود دولة فلسطين قابلة للحياة".

 12/5/2115نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 "إسرائيل"ملفات ستحيلها على الجنائية الدولية ضد  إلعدادالسلطة تتعاقد مع محامين  .7

نية صائب كشف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطي: أحمد رمضان -رام هللا 
عريقات عن أن السلطة الفلسطينية تعاقدت مع محامين دوليين إلعداد ملفات ستحيلها إلى المحكمة 

 الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
، قال عريقات الذي يرأس اللجنة أمسالرسمية  "صوت فلسطين"في تصريحات أدلى بها إلى إذاعة 

الخطوة تستهدف رفع مستوى الجهوزية الفلسطينية الفلسطينية المكلفة بإعداد هذه الملفات، إن هذه 
 لبدء إحالة ملفات ضد إسرائيل لدى المحكمة الدولية.

 12/5/2115المستقبل، بيروت، 
 
 مقام الشيخ أبو كامل شرق مدينة نابلسقرار إسـرائيلي بهدم يوسف أدعيس يستنكر  .8

لسطيني الشيخ يوسف ادعيس هدم استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية الف: بترا–فلسطين المحتلة 
سلطات االحتالل االسرائيلي مقام الشيخ أبو كامل الذي شيد منذ أكثر من مئة عام في قرية بيت 

وادعاءات « انه من المقامات اإلسالمية البحتة»دجن شرق مدينة نابلس الليلة قبل الماضية، قائال 
 االحتالل االسرائيلي بشأنه باطلة.

 12/5/2115الدستور، عمان، 

 
 داخل المدن وعلى الطرق الرئيسة في قطاع غزة حواجزنشر تاألجهزة األمنية  .9

في قطاع غزة، عشرات « حماس»نشرت األجهزة األمنية التي تقودها حركة : فتحي صّباح -غزة 
 الحواجز الطّيارة )غير الثابتة( في مدن القطاع، خصوصًا أثناء الليل.
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راء هذا االنتشار الكثيف لرجال الشرطة والحواجز الليلية داخل في معرفة السبب و « الغزيون»وحار 
 المدن وعلى الطرق الرئيسة التي تربط بينها.

وتزامن االنتشار الكثيف مع ارتفاع كبير في عدد التفجيرات التي شهدتها، وال تزال، مناطق مختلفة 
 بل ساعات قليلة.من القطاع خالل االشهر السبعة الماضية، خصوصًا مدينة غزة، وآخرها ق

االنتشار األمني الكثيف أثمر وأدى الى اعتقال عدد من »إن « الحياة«لـ« حماس»وقال قيادي في 
 «.ساعة 22مفجري العبوات الناسفة في شوارع القطاع خالل 

األجهزة األمنية اعتقلت عشرة سلفيين، من بينهم خمسة من منفذي التفجيرات، »وأوضح القيادي أن 
لدى األجهزة األمنية تعليمات بالتعامل بشدة »وشدد على أن «. محرضين على العنفومثلهم من ال

، رافضًا أن يكون هناك منتمون لتنظيم «مع التفجيرات والتحريض الذي يمارسه السلفيون في القطاع
 «.داعش»

 تم»في القطاع، أو أي مجموعات مسلحة، لكنه استدرك بأنه « داعش«ونفى أن يكون هناك تنظيم لـ
 «.القبض على عدد منهم حاولوا تنظيم خاليا مسلحة لتنفيذ تفجيرات أو عمليات مسلحة في القطاع

 12/5/2115الحياة، لندن، 
 
 دائرة شؤون الالجئين في حماس تحمل السلطة المسؤولية عن مصير الالجئين بمصر .01

ر الســـلطات عـــن اســـتغرابها الشـــديد مـــن تخييـــ، عبـــرت دائـــرة شـــؤون الالجئـــين فـــي حركـــة حمـــاس: غـــزة
إمـا بإعـادتهم إلـى  ،المصرية لستة وخمسين من فلسطينيي سـوريا محتجـزين علـى أراضـيها منـذ شـهور

 أو أن تزج بهم في السجون المصرية. ،سوريا حيث قد يلقون حتفهم
وطالبت الدائرة في تصريح صحفي اليوم، االثنين، السلطات المصرية أن تتـيح لهـؤالء اختيـار المكـان 

 التوجه إليه، لما ُعرف عن مصر من مساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. الذين يرغبون
مشــيرة إلــى أن  تجــاههم،ا اتهمــبواجب يقومــاودعــت الــدائرة، المفوضــية الســامية لالجئــين و"األونــروا" أن 

 لالجئين. 1551اتفاقية عام  يندرجون ضمنهؤالء الالجئين 
ســفيرها فــي القــاهرة جمــال الشــوبكي المســئولية الرئيســة عــن الســلطة الفلســطينية ممثلــة ب وحملــت الــدائرة

مصير هؤالء الالجئين مطالبة السيد الشوبكي بالعمل على حل مشكلة هؤالء العالقين فـي أسـرع وقـت 
 ممكن.

 11/5/2115، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 "تشويش" داخل حركة حماس: الحديث عن وجود انقسام الرشق .00

ضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس عـــزت الرشـــق، أن الحـــديث عـــن تباينـــات بـــين أكـــد ع: الدوحـــة
القيادتين العسكرية والسياسية في حركة "حماس" مجرد تشويش وتشويه للحركـة ومحاولـة إليهـام الـرأي 

 العام بوجود انقسامات في حركة حماس، وهذا أمٌر قال بأنه "ال أساس له من الصحة في شيء".
( نشــرها علــى صــفحته فــي موقــع التواصــل 5-11ريحات لــه اليــوم االثنــين )وأوضــح الرشــق فــي تصــ

االجتمـــاعي "فيســـبوك"، أن حركتـــه "لـــديها مؤسســـات شـــفافة إلدارة الحـــوار بـــين مكوناتهـــا، وهـــي حركـــة 
وطنيـــة رائـــدة فـــي المجتمـــع الفلســـطيني وســـاحته النضـــالية، وهـــي صـــاحبة مشـــروع وطنـــي مقـــاوم منـــذ 

ق اإلنجازات واالنتصـارات العسـكرية والسياسـية ضـمن منظومـة متكاملـة انطالقتها، وهذا المشروع يحقّ 
 ومتفاهمة حول األهداف والوسائل"، وفق تعبيره.

وأضــاف: "ال يعنــي هــذا عــدم وجــود آراء مختلفــة ووجهــات نظــر متباينــة حــول المســتجدات واألحــداث 
اآلراء ووجهات النظر تنصهر المتسارعة سواء في الشأن الفلسطيني أو اإلقليمي أو الدولي، لكّن تلك 

بعد التداول والنقاش ضمن األطر الشورية للحركة، ليتبنى الجميع ويتفقوا على رأي واحـد هـو المعتمـد 
 والملزم".

ووصـف الرشـق الحــديث عـن خالفـات بــين القيـادتين السياســية والعسـكرية فـي "حمــاس" بأنـه "مــزاعم ال 
 أساس لها من الصحة".
سـرائيلية وقال: "أمَّا عن المزاع م التي تخرج بـين الفينـة واألخـرى مـن أوعيـة إعالميـة وسياسـية عربيـة وا 

عن وجود تباين بين القيادة السياسية والعسكرية داخل الحركة، فال أساس لها من الصحة، وتـأتي فـي 
د سياق التشويش والتشويه للحركة وقياداتها، ومحاولة إليهام الّرأي العام بوجود خالفات وانقسامات عن

الحركـــة كمـــا عنـــد اآلخـــرين، وهـــي بـــال شـــك محـــاوالت يائســـة أثبتـــت األيـــام كـــذبها وفشـــلها فـــي تحقيـــق 
 أهدافها".

وأضــاف: "لقــد أوضــحنا فــي أكثــر مــن مناســبة آليــات اتخــاذ القــرار فــي الحركــة ضــمن األطــر القياديــة 
مشروع الحركة والشورية المعروفة؛ فكّل مؤسسات الحركة سواء كانت سياسية أو عسكرية متفقة على 

المقــاوم بأهدافـــه ووســـائله العامـــة، وال تحتـــاج إلـــى تعليمـــات تفصـــيلية للتنفيـــذ أو اإلحجـــام، فهـــذا منـــوط 
 بالقيادة العسكرية التي هي موضع ثقة واحترام كل قيادات وأبناء الحركة".

 11/5/2115، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 



 
 
 
 

 

           11ص                                     3575 العدد:    12/5/2115 الثالثاء التاريخ:

 

 حماس تدعو لتفعيل حركة مقاطعة "إسرائيل"حركة  .02
دعــا عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس عــزت الرشــق، لتفعيــل حركــة مقاطعــة االحــتالل : بيــروت

(، في أوروبا والواليات المتحـدة األمريكيـة مـن أجـل عزلهـا ومعاقبتهـا علـى جرائمهـا BDSاإلسرائيلي، )
 ضد الشعب الفلسطيني.

س الطلبــة فــي ورحــب الرشــق فــي تصــريح صــحفي علــى صــفحته "الفــيس بــوك" بــدعوة عشــرات مجــال
إلدارات مؤسســـاتهم إلـــى مقاطعـــة الشـــركات التـــي تعمـــل علـــى  األمريكيـــةجامعـــات الواليـــات المتحـــدة 

 .اإلسرائيلياستمرار االحتالل 
 11/5/2115، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 شعث: هولندا أقرب الدول األوروبية إلسرائيل وقرارها موجه ضد االستيطان .03
ســعدى: فقــد وصــف نبيــل شــعث، عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح، ومفــوض  فــادي أبــو  –رام هللا 

القـدس »فـي تصـريحات لــ  الهولندي ضد االستيطان اإلسـرائيلي العالقات الخارجية في الحركة، القرار
، أنــه خطــوة إيجابيــة جــدًا مــن هولنــدا علــى وجــه الخصــوص، خاصــة وأنهــا تعتبــر مــن أقــرب «العربــي

  االحتالل اإلسرائيلي. الدولة األوروبية لدولة
واعتبــــر شــــعث أن مثــــل هــــذه الخطــــوة، إنمــــا تصــــب فــــي وجــــه الحصــــار اإلســــرائيلي، وضــــد البضــــائع 
اإلســرائيلية وتحديــدًا بضــائع المســتوطنات، وكــذلك ضــد سياســة االســتيطان، وتــأتي أيضــًا فــي مواجهــة 

 ة الجديدة.التعنت اإلسرائيلي، وهو ذات التعنت الذي يمارسه نتنياهو وحكومته المتطرف
، إال أن هولندا بهذا القرار، إنما «النازية»وأكد شعث أنه رغم أن الحدث مثار الحديث هو حدث قديم 

تقف في وجه االستيطان والمستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، على غرار غالبيـة الـدول 
 األوروبية.

ـــد شـــعث أن القـــرار هولنـــدي بحـــت، وال عالقـــة للســـل ــــ ورغـــم تأكي ـــه كشـــف ل طة الفلســـطينية فيـــه، إال أن
، أن نائب وزير الخارجية الهولندي سـيزور فلسـطين قريبـًا، وسيسـتقبل شخصـيًا، كمـا «القدس العربي»

أن شــــعث نفســــه ســــيزور هولنــــدا قريبــــًا هــــو اآلخــــر، فــــي دعــــوة خاصــــة مــــن قبــــل الحــــزب االشــــتراكي 
 الديمقراطي الهولندي.

 12/5/2115، القدس العربي، لندن
 
 



 
 
 
 

 

           11ص                                     3575 العدد:    12/5/2115 الثالثاء التاريخ:

 
 العنصرية في مواجهة سياسة جنوب إفريقيا تتبع عث: السلطةش .04

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومفوض العالقات الدولية نبيـل شـعث، أن : رام هللا )فلسطين(
برتهايـد في مواجهة نظـام األ أفريقياالقيادة الفلسطينية تنفذ استراتيجية قريبة جدًا من استراتيجية جنوب 

 ذي خرجت منه منتصرة، وأصبحت أحد ست دول رئيسية في العالم.العنصري، وال
( إلذاعة "موطني" الفلسـطينية المحليـة، بـالمواقف 5|11ورحب شعث في تصريحات له اليوم االثنين )

التي صـدرت عـن المتواجـدين فـي روسـيا الـذين أكـدوا علـى دعمهـم للقضـية الفلسـطينية أمـام  األوروبية
"المواقـــف األوروبيـــة التـــي قابلناهـــا فـــي روســـيا ســـعينا طـــوياًل مـــن أجـــل ، وقـــال شـــعث إســـرائيلجـــرائم 

وحــول اعترافهــا بــالجرائم  اإلســرائيليةالوصــول إليهــا، والتــي تمحــور جــزء كبيــر منهــا حــول التصــريحات 
 ".واالستيطاناإلسرائيلية في قطاع غزة 

 11/5/2115قدس برس، 
 

 "الميركفاه"يبي لمواجهة "الدبابة".. مشروع حماس التدر العبري: ( 0404)موقع  .05
نشــرت مواقــع إعــالم "إســرائيلية"، صــورة تــداولتها وســائل التواصــل االجتمــاعي لهيكــل دبابــة، فــي أحــد 

( المقـرب مـن جـيش االحــتالل، إن 0404وقـال موقـع ) المواقـع التابعـة لحركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة.
ة "الميركفــاه" بواســطة ســالحي لمحاكــاة مواجهــة دبابــ للتــدريب،مقــاتلي حمــاس يســتخدمون هــذا المجســم 
 الهندسة ومضادات الدروع التابعة للقسام.

 11/5/2115، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 المحتلة طعن إسرائيلي في القدسفلسطيني ي .06
أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة، في الشطر الشرقي من مدينة القدس، في حادث طعن تشـتبه : رام هللا

 ن مرتكبه فلسطيني.الشرطة اإلسرائيلية بأ
تــم طعــن مــواطن »إنــه  أمــسوقالــت المتحدثــة باســم الشــرطة لرعــالم العربــي، لوبــا الســمري، فــي بيــان 

إسرائيلي من قبل مشتبه به فلسطيني الهوية على ما يبدو، عند مفترق مستوطنة ميشـور أدومـيم، إلـى 
 ».المستشفى لتلقي العالجالشرق من مدينة القدس، وتم نقل الجريح الذي أصيب بجروح طفيفة إلى 
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قــوات كبيــرة معــززة مــن الشــرطة هرعــت إلــى المكــان، وتقــوم بأعمــال البحــث »وأوضــحت المتحدثــة أن 
والتمشيط وراء المشتبه الذي هرب من المكان مـع الشـروع بأعمـال الفحـص والتحقيـق بكافـة التفاصـيل 

 ».والمالبسات التي لم تتضح كامل معالمها بعد أيضا
  12/5/2115روت، المستقبل، بي

 
 عن تغييرات لمسؤولين فلسطينيين في الساحة اللبنانية أنباءينفي صحة  األحمد .07

لألنبـاء التـي وردت  إطالقـاقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد، إنه ال صـحة : رام هللا
ســر  أمانــةين، العينــ أبــواللبنانيــة حــول اقتــراح بتســلم عضــو مركزيــة فــتح ســلطان  األخبــارفــي جريــدة 

، أمـسفـي بيـان صـحفي  األحمـد وأكـد أية تغييرات داخل الحركة هنـاك. إجراءحركة فتح في لبنان أو 
 األولالمســؤول اللبنــاني  إبــراهيممرجــع لبنــاني لــم يتطــرق لهــذا الموضــوع وتحديــدا اللــواء عبــاس  أي أن

 لــألداءك عــن ارتياحــه عبــر فــي لقــاء مشــتر  إبــراهيماللــواء  أنعــن الملــف الفلســطيني هنــاك، موضــحا 
الفلســـطيني ومســـتوى التنســـيق القـــائم بـــين الجـــانبين الفلســـطيني واللبنـــاني للحفـــاظ علـــى امـــن واســـتقرار 

 الفلسطينية اللبنانية.  األخويةالمخيمات الفلسطينية وتكريس العالقات 
  12/5/2115، رام هللا، الحياة الجديدة

 

 2014عام حماس بالضفة من  دوالرن ييمال خمسةاالحتالل: مصادرة جيش  .08
اّدعى جيش االحتالل، اليوم االثنين، أنه صادر خالل العام الماضـي مبـالغ ماليـة ضـخمة مـن حركـة 

وزعـم بيـاٌن لجـيش االحـتالل أن قيمـة األمـوال التـي تـم مصـادرتها وصـلت  حماس في الضفة المحتلـة.
لـب الجمهـور إليهـا تحـت بهـدف "ج األمـوالركة حمـاس شـغلت هـذه حمليون دوالر، مضيفا أن  5إلى 

وقـال مـا يسـّمى بالمستشـار القـانوني  عباءة إنشاء المراكز الصحية والخيرية"، على حد وصف البيان.
 .2113لحكومة االحتالل إن هذا المبلغ تم مصادرة ضعفه في العام 

 11/5/2115، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 رهامن أنصا خمسةحماس تتهم السلطة باعتقال حركة  .09

اتهمــت حركــة حمــاس، فــي بيــان صــحفي، اليــوم االثنــين، األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية 
بالضفة الغربية، باعتقال خمسة من أنصارها واستدعاء آخرين، في حـين اعتقـل االحـتالل اثنـين ممـن 

 أفرجت أجهزة السلطة عنهم مؤخًرا.
 11/5/2115، فلسطين أون الين
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 األولى قانون زيادة عدد وزراء الحكومة راءةبالقالكنيست يقر  .21

جلسة الكنيست اإلسرائيلي مساء االثنين، شهدت نقاشا ، أن 12/5/2115، القدس، القدسذكرت 
عاصفا بين مختلف األحزاب اإلسرائيلية بشأن القانون الذي اقترحه حزب الليكود لزيادة عدد وزراء 

لسابقة التي انتهت واليتها رسميا أمس على مشروع الحكومة بعد أن وافق غالبية وزراء الحكومة ا
 21وعرض مشروع القانون بالقراءة األولى الليلة في الكنيست وتم الموافقة عليه بأغلبية  القانون.

حكومة يتم الموافقة على زيادة  32، لتصبح هذه الحكومة هي الرابعة من بين 55مقابل معارضة 
 عدد وزرائها في تاريخ إسرائيل.

ل المناقشات هاجم رئيس حزب هناك مستقبل يائير لبيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائال ان وخال
ما جرى سخرية سياسية ووصمة عار على الديمقراطية اإلسرائيلية وأن ما جرى هدفه إنقاذ نتنياهو 

 وتقديم التسهيالت السياسية له.
ضر للكنيست وللحكومة بأحقيتهم في زيادة قد أعطت الضوء األخ اإلسرائيليةوكانت المحكمة العليا 

 عدد الوزراء في الحكومة الجديدة، ورفضت االلتماس الذي تقدم به يائير لبيد.

رئيس الكنيست يولي إدلشطاين قال إنه ، أن هاشم حمدان، عن 11/5/2115، 48عرب وأضافت 
ا يعني أن نتنياهو بموجب "قانون أساس: الحكومة" فقد تمكن رئيس الحكومة من تشكيل حكومة، م

 لديه مهلة أسبوع كي تؤدي القسم حكومته الرابعة، الرابعة والثالثين منذ قيام إسرائيل.
في كلمته، تحدث رئيس "يش عتيد"، يائير لبيد، عن دعم نتنياهو، في الكنيست السابقة، لتحديد عدد 

بدون وزارة" فيه تحقير واعتبر لبيد أن إعادة مناصب "وزراء  الوزراء باعتباره مهما إلسرائيل.
 للكنيست، وأنه يجعل القوانين غير جدية ورهنا للمصالح السياسية.

من جهته قال رئيس المعارضة و"المعسكر الصهيوني"، يتسحاك هرتسوغ، إنه بدال من األموال 
لـ"معطف الريح" للمدرعات، وسلة الصحة ومسؤولي األمن في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، 

يبقى نتنياهو رئيسا للحكومة ويشكل الحكومة  ثمليون شيكل لكل عضو كنيست، حي 21يعطى 
 األضعف.

وقال عضو الكنيست يعكوف بيري )يش عتيد( إن "سكان المستوطنات في الجنوب لم يطلبوا وزيرا 
نما األمن والمساعدة االقتصادية". وأضاف أن "سكان الشمال لم يطلبوا حكومة  بدون وزارة، وا 

نما هواء نقيا".موسعة، و   ا 
واعتبر بيري اقتراح قانون زيادة عدد الوزراء على أنه "قانون الوظائف" ويمثل كل ما هو سيئ في 

 السياسة اإلسرائيلية.
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وقالت تسيبي ليفني )المعسكر الصهيوني( إن رئيس الحكومة، الذي لم يشكل حكومته القادمة، في 
 ل الدعم.وضع يضطر فيه إلى شراء أصوات أعضاء حزبه مقاب

وأضافت أن الحديث عن حكومة ضيقة مختلف على مواقفها. وبحسبها فإن "المعسكر الصهيوني 
 يعمل من أجل استبدالها، وأنه ال يمكن االنضمام لهذه الحكومة".

 

 صواريخ باتريوت"بطاريات  4لـ"إسرائيل"  قدمتألمانيا يعلون:  .20
، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في 'الكرياه' قال وزير األمن اإلسرائيلي موشي يعلون: هاشم حمدان

'إن ألمانيا قدمت . عاما على إقامة عالقات بين إسرائيل وألمانيا 51في تل أبيب، بمناسبة مرور '
 بطاريات صواريخ 'باتريوت' في إطار المساعدات األمنية الجارية 2إلسرائيل 

انيا لحماية حقول الغاز في البحر وفي حديثه عن السفن األربع التي تنوي شراءها إسرائيل من ألم
المتوسط، قال يعالون إن السفن المشار إليها معدة لمهمات دفاعية فقط، وأن السفينة األولى ستصل 

سنوات بعد استكمال بنائها، أما السفن الثالث المتبقية فستصل تباعا بعدها، سفينة في  5البالد بعد 
 كل سنة.

 11/5/2115، 48عرب 
 
 وحماس تقترب من استعادة قوتها.. كانت خاطئة "تينيباالكـ"من قراراتنا ب ءجز أهرونوفيتش:  .22

شهور على انتهاء العدوان اإلسرائيلي على غزة،  11بعد مرور نحو : صفا ترجمة –القدس المحتلة 
اعترف وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي "يتسحاق اهرنوفيتش" بعدم جدوى الحرب، مشيًرا إلى أنها لم 

 ها.تحقق هدف
وقال أهرونوفيتش الذي قرر االستقالة من منصبه بعد خالفه مع زعيم حزبه أفيغدور ليبرمان إن 

 حركة حماس قريبة جًدا من استعادة قوتها التي فقدتها خالل الحرب.
يوًما من القتلى والجرحى نعترف اليوم أن الحرب لم تحقق هدفها، فقد جلست في  51وأضاف "بعد 

قرارات ولكنني أرى اليوم أن جزًءا من تلك القرارات كانت خاطئة، فقد كان هنالك واتخذنا  الكابينيت
أعضاء كابينت وأنا من بينهم حيث لم يكن لدينا أدنى معرفة بوجود األنفاق، وكان من الخطأ 

 الموافقة على وقف إطالق النار وكنا بحاجة للتعمق أكثر في القطاع".
رتس" العبرية قائاًل "نعلم أنهم رمموا قدراتهم، فحماس اليوم وواصل أهرونوفيتش حديثه لصحيفة "هآ

قريبة جدًا من استعادة قدراتها التي كانت تمتلكها قبل الحرب وأتوقع العودة لجولة عنيفة معها من 
وتحدث اهرونوفيتش عن مدى التسريبات التي كانت تجري من داخل  أشهر إلى بضع سنوات".
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إحدى الجلسات التي اشترك فيها رئيس هيئة األركان في حينها  الجلسات السرية؛ حيث أشار إلى
" وتحدث خاللها عن ثمن تعمق الجيش داخل غزة وما الذي ينتظره هناك، ولكن وفور ز"بيني غانت

 الكابينيتتبين أن أحدًا منهم سرب فحوى االجتماع، ووصف أهرونوفيتش  الكابينيتخروج أعضاء 
 رائيلي ومع ذلك فقد تم تسريب جلساته".بأنه أقدس المقدسات للشعب اإلس

واستبعد أهرونوفيتش اندالع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، ولكنه أشار إلى أن بقاء األوضاع 
على حالها ودون مفاوضات من شأنه المساهمة في زيادة قوة حركة حماس وكذلك الوصول في 

 نهاية المطاف إلى مواجهات عنيفة على حد تعبيره.
 11/5/2115، الصحافة الفلسطينية )صفا( وكالة

 
 ليبرمان: نتنياهو كسب االنتخابات عن طريق الخداع .23

أفيغدور ليبرمان أن رئيس الحكومة المكلف كسب « إسرائيل بيتنا»أعلن زعيم : حلمي موسى
وكشف أفيغدور ليبرمان، الذي انسحب من ائتالف نتنياهو برغم توليه  االنتخابات عن طريق الخداع.

ارة الخارجية، أنه بعد انسحابه تلقى عروضًا في األسبوع األخير بمنحه وزارة الدفاع التي كان وز 
كانت هناك عروض، من جانب مقربين »يطالب بها إلغرائه بالعودة إلى االئتالف. وقال ليبرمان 

 «.جدًا لنتنياهو بمنحي مناصب، بينها وزارة الدفاع. وأنا ال أنكر ما نشر حول عروض قدمت لي
وأشار ليبرمان، الذي يحاول ترسيخ مكانته كزعيم مبدئي لليمين مقابل رئيس الحكومة المكلف، إلى 

نتنياهو خدع وكذب على جمهور الناخبين. فما الذي لم َيِعد به؟ كل موضوع الهجرة واالستيعاب »أن 
مين الجدد، غير موجود في االتفاقيات االئتالفية. هل تحدث عن أجور السكن، عن مساعدة القاد

عن أهمية الهجرة، ليس لهذا أي ذكر. هذا يسمى خداع الجمهور. لدينا التزامات واضحة منه وهي 
مسجلة، ونحن سنجبر نتنياهو على إدخال هذه التعهدات في برنامج الحكومة. سوف نوزع أرقام 

 «.هواتف نتنياهو وزئيغ ألكين على الجمهور الروسي
 12/5/2115، السفير، بيروت  

 
نما أنوي استبداله وأنا ال أنوي مساعدته نائب 61 مننتنياهو يحاول تشكيل حكومة  رتسوغ:ه .24  وا 

إسحق هرتسوغ، كالمًا أشد قطعًا من السابق « المعسكر الصهيوني»زعيم  : قالحلمي موسى
عندما أقول، وأعمل وفق ذلك منذ زمن، أنه ينبغي فحص إمكانية »بخصوص الحكومة. وأوضح 

ديلة، ينبغي على الجميع أال يحتار، أنا أتحدث عن حكومة برئاستي. في الكنيست تشكيل حكومة ب
نتنياهو يحاول بنيامين »وأضاف «. الحالية، وفي الحلبة السياسية بأسرها فقط، أنا المؤهل لفعل ذلك
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نما أنوي استبداله. إن لم يكن في الكنيست الحالية21تشكيل حكومة الـ   . وأنا ال أنوي مساعدته، وا 
 «.ففي االنتخابات المعادة

التعهدات االئتالفية تقدر »وتناول هرتسوغ التكلفة العالية إلجراء انتخابات معادة، لكنه قال إن 
وخلص «. بمليارات الشواكل التي يتم تبذيرها، من أجل مصالح ال رابط بينها وبين المصلحة العامة

شعب بشأن الحزبين الكبيرين. بيني وبين األفضل إنفاق األموال على قرار يحسمه ال»إلى أنه من 
وخاطب هرتسوغ أعضاء االئتالف الذي يتبلور حول نتنياهو مناشدًا إياهم باسم  «.نتنياهو

تستشعروا كمَّ المسؤولية التي حملتكم إلى الكنيست. ليس بوسعكم قيادة »أن « مسؤوليتكم الوطنية»
 «.م أن تقودوا، لن تتمكنوا من العملالدولة عن طريق دعمكم لخط نتنياهو. نحن لن نسمح لك

 12/5/2115، السفير، بيروت  

 
 زوارق حربية ألمانية لحماية منشآتها الغازية 4 تشتري "إسرائيل" .25

أعلنت وزارة الحرب اإلسرائيلية، أمس، أنها تعاقدت مع : "بي بي سي" - "األناضول" - رويترز
لها الغازية، في صفقة يتحمل الجانب األلماني زوارق حربية سريعة لحماية حقو  2ألمانيا على شراء 

 أكثر من ربع قيمتها.
مليون  231وقالت الوزارة إن شركة "ثايسن كروب" األلمانية ستتولى بناء الزوارق التي تبلغ قيمتها 

سنوات، مشيرة إلى أن الحكومة األلمانية  5يورو والتي ستسلم للبحرية اإلسرائيلية في غضون 
 يورو من كلفة الصفقة. مليون 115ستتحمل 

مليون دوالر.  141وعالوة على ذلك، تعهدت شركة "ثايسن كروب" بشراء منتجات إسرائيلية قيمتها 
اليوم يعتبر تطورًا بالغ  أعلنوقال مدير عام وزارة الحرب اإلسرائيلية دان هاريل "إن االتفاق الذي 

في مجال الغاز  االستراتيجيةع إسرائيل األهمية من شأنه تطوير قدرات البحرية في الدفاع عن مواق
 بشكل الفت"، وأضاف أن الصفقة ستعزز "االقتصاد اإلسرائيلي".

ولفتت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة إلى أن وزير الدفاع موشيه يعلون ونظيرته األلمانية أورسوال فون در 
عامًا على إقامة  51ور الين، وقعا االتفاق على هامش زيارة األخيرة إلى إسرائيل، في ذكرى مر 

 العالقات الديبلوماسية بين البلدين. 
من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "كل سفينة تزن حوالي ألفي طن، وقادرة على 
حمل أنظمة قتالية متطورة من شأنها تمكين تنفيذ العمليات من مسافة مئات الكيلومترات من السواحل 

 عقب الصواريخ".اإلسرائيلية، وتشمل أنظمة ت
 11/5/2115، السفير، بيروت



 
 
 
 

 

           17ص                                     3575 العدد:    12/5/2115 الثالثاء التاريخ:

 
 يقدم مشروع قانون لحل الكنيست اإلسرائيلي الجديد "يالصهيون المعسكرمعاريف": "" .26

 برأسه-)المعسكر الصهيوني(  "أناإلسرائيلية،  "معاريف"قالت صحيفة : األناضول – عالء الريماوي
اإلسرائيلي الحالي بعد نحو شهرين من ، قدم مشروع قانون يقضي بحل الكنيست  -إسحاق هرتسوغ 

 ."االنتخابات اإلسرائيلية والدعوة النتخابات مبكرة
الحكومة اإلسرائيلية التي "وأضافت الصحيفة أن سبب مشروع الحجب المقدم للكنيست جاء فيه أن 

عضو كنيست  21على تشكيلها تحظى بدعم  يعكف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
 الكنيست. أعضاءهم عدد  121، من أصل "آخرين 55ة ومعارض

االتفاقات "مقعدا بالبرلمان الجديد، في طلبه أن  22وأضاف المعسكر الصهيوني، الحاصل على 
، في "التي وقعت لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية تمت في الساعات األخيرة من الوقت القانوني المحدد

)يمين( وحزب الليكود )يمين( قبل ساعة من انتهاء الوقت إشارة إلى االتفاق بين البيت اليهودي 
 القانوي لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية.

 ."، وتمكين الجمهور من اختيار ممثليه21حل الكنيست اإلسرائيلي الـ"وطالب المعسكر بـ
 11/5/2115ن، رأي اليوم، لند

 
 "إسرائيل"زمة نظام سياسي في : ائتالف فاشل قد يكّرس أالرابعةحكومة نتنياهو  .27

من المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو : حسن مواسي -القدس المحتلة 
حكومته الجديدة على الكنيست بعد غٍد الخميس، في ظل توقعات بأنه سيواجه بائتالفه الهش، 

 مشكالت جمة خالل المرحلة المقبلة.
ائيلية إلى أن نتنياهو سيواجه خالل المرحلة المقبلة، بعد حصوله على وتشير معظم التحليالت اإلسر 

البيت »ثقة الكنيست، مشكالت عدة، النه سيكون تابعًا ألهواء نفتالي بينت، وخاضعًا البتزاز حزبه 
 وغيره من أحزاب االئتالف الحكومي، فكيف سينجح نتنياهو في الحفاظ على حكومته؟« اليهودي

رصد مساعيه لتركيب الحكومة الجديدة التي تم اإلعالن عنها في اللحظات ومن خالل متابعة و 
األخيرة بعد أكثر من أربعين يومًا من المفاوضات مع األحزاب اليمينية، نجح نتنياهو بتشكيل 

ليضمن « البيت اليهودي»الحكومة الرابعة في تاريخه السياسي، بعد االتفاق الذي توصل له مع 
رج بذلك من عنق الزجاجة الذي وضع نفسه به عندما أعلن رفضه بشكل تشكيل االئتالف، ويخ

 .»الصهيوني المعسكر »قاطع تشكيل حكومة مع 
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وأالن أمام نتنياهو مدة ال تتجاوز األسبوع لعرض التوليفة الحكومية الجديدة على الكنيست، 
 شروط بينت المتمثلةللمصادقة عليها، والتي كانت منذ بداية طريقها مكبلة اليدين، بعد خضوعه ل

بحصول األخير على وزارة التربية والتعليم، وايليت شاكيد على وزارة القضاء وكل الهيئات المنضوية 
 تحتها، وأبرزها هيئة تعيين القضاة في المحاكم.

فالمتتبع للشأن السياسي والحزبي اإلسرائيلي يرى أن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ستكون بداية لمرحلة 
على صعيد عالقتها مع الجانب الفلسطيني. ووفق  أوها المزيد من التوتر سواء داخل إسرائيل، يسود

التقديرات والمعطيات القائمة، فإن كل المؤشرات تتفق بالمطلق على أن هذه الحكومة لن تحقق شيئًا 
 غير الفشل.

ا بين محافظة ودينية فهذه الحكومة ولدت فاشلة ال سيما وأن تحالفاتها مكونة من أحزاب متنوعة م
كل طرف سيسعى إلى  أنقومية ومتطرفة، ما يقودها إلى االحتكاكات والصراعات الدائمة، ذلك 

فرض برامجه، وهو ما سيعني المزيد من التوتر داخل إسرائيل، ما سيؤدي الحقًا إلى انهيار هذه 
 الحكومة.

 12/5/2115، المستقبل، بيروت
 
 قه الداخلي نحو مبادرة إقليمّيةنتنياهو قد يهرب من مأز تقرير:  .28

أبسط السيناريوات التي تقلق رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين : أمال شحادة -القدس المحتلة 
نتانياهو، غياب نائب من أحزاب االئتالف الحكومي عن جلسة حاسمة في الكنيست، فتسقط 

زاء ذلك، اقترح النائب حيليك بار من المعسكر الصهيوني، على  الحكومة أو تسقط مشاريعها. وا 
نتانياهو أن يجعل من الكنيست مسكنًا له، ألن الضمان الوحيد للحفاظ على كرسيه، هو أن ال ينام 
الليل، وأن يرضي كل نواب االئتالف، ويقّرب إليه جميع خصومه في االئتالف، وليس فقط في 

 المعارضة.
وم من إعالن نتانياهو عن حكومته الجديدة، أفيغدور ليبرمان كشف أنه ُعرضت عليه المشاركة بعد ي

لكنه رفض االقتراح، وفق ما ألمح. ونقل عن محادثات داخلية، أنه ُعرضت عليه وزارة الدفاع على 
حساب موشيه يعالون، لكنه رفض قائاًل إن االقتراح ليس مقبواًل في ظل الخطوط العريضة الحالية 

 للحكومة.
يجد مخرجًا ألزمته عبر تقديم تنازالت كبيرة لليبرمان، لضمان وعلى رغم التوقعات بأن نتنياهو س

مشاركته في االئتالف، إال أن رئيس الحكومة لم يسقط من حساباته أيضًا المعسكر الصهيوني، على 
رغم التصريحات اليومية لقادة هذا الحزب برفضهم دخول االئتالف. وقد أعلن زعيمه إسحق 
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ر الخامس والمفتاح لحّل أزمة نتانياهو، واعدًا بأنه سيبقى في هرتسوغ، أن حزبه لن يكون الطابو 
المعارضة. وفي رأيه، فإن حكومة نتانياهو الجديدة غير مسؤولة، من دون استقرار ومن دون أي 

وفي محاولة لرفع شأن حزبه «. حكومة الفشل القومي واالبتزاز والضعف»احتمال للقيادة، ووصفها بـ 
تسوغ من العملية السلمية عنوانًا لحربه على رئيس الحكومة. وتساءل: إذا كزعيم للمعارضة، جعل هر 

كان نتانياهو بمفاوضاته مع شركائه الطبيعيين من اليمين لتشكيل حكومة، قد قّدم هذا الكم الهائل 
من التنازالت، فكيف سيدير المفاوضات مع الفلسطينيين أو مع الدول العظمى؟ ورأى هرتسوغ أن 

نفتالي بينيت، يدّل على أن بقاءه السياسي « البيت اليهودي»ياهو لضغوط زعيم حزب استسالم نتان
 «.أهم بالنسبة إليه من أي شيء آخر

 
 الروليت الروسّية

مع حكومته الجديدة، سيخوض نتانياهو معارك على أكثر من جبهة داخلية ودولية أيضًا. المهمة 
. وهو في ذلك يعمل على أكثر من مسار. الجهود «الليكود»األولى، ستكون الحفاظ على وحدة بيته 

عشرين وزيرًا وأربعة نواب وزير،  إلىالتي بذلها نتانياهو في هذا الجانب، تمثلت بتوسيع حكومته 
بهدف إرضاء النواب من أعضاء حزبه، الذين خاضوا االنتخابات راضخين إلرادته وعيونهم تتطّلع 

مانية الرفيعة. رفاقه هؤالء غاضبون، فبعد توزيع الوزارات نحو الحقائب الوزارية أو المناصب البرل
وزارة  إلىالمهمة على أحزاب االئتالف، لم يبق لهم إال الفتات. هناك خمسة وزراء ينتظرون الترقية 

أعلى، وسبعة نواب يطالبونه بوزارة. وهو من جهته، يرفض تسليم وزارة االتصاالت واإلعالم أو وزارة 
نه يحفظهما لحزب آخر. والسبب الحقيقي، أنه ال يريد ألي من رفاقه أن ينجح في الخارجية. الحجة أ

أعلى. واإلعالم مسؤول عن  إلىدرجة النجومية. فالخارجية تكون عادًة، خشبة قفز  إلىعمله 
 الصحافة. ونتانياهو ال يثق بأحد من رفاقه.

ضاء حزبه قبل أن يضمن دعمهم الخطوة الثانية لنتانياهو، هي عدم توزيع بقية الوزارات على أع
القتراح تعديل قانون األساس، الذي صادقت عليه الحكومة بأكثرية، ويضمن بموجبه زيادة عدد 

االنتقام منه عبر عدم  إلىالوزراء. فنتانياهو يدرك تمامًا، أن تجاهل أعضاء حزبه قد يدفع البعض 
 التصويت في الكنيست على اقتراحات يعرضها نتانياهو.

ألجواء التي تحيط بعملية تشكيل الحكومة والمفاوضات، جعلت النقاش األبرز بين السياسيين هذه ا
والخبراء ووسائل اإلعالم يدور حول السؤال: كم ستدوم هذه الحكومة؟ واللقب األكبر الذي حظيت 

ا انهياره إلىنائبًا، سيؤدي  21فبقاء الحكومة على وضعها الحالي بدعم «. حكومة مؤقتة»به، هو 
في غضون أشهر قليلة. الخبير السياسي ناحوم برنياع، وصف التوقيع على اتفاق االئتالف بين 
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حيث تقوم عائلتا العريسين بالمصافحة بعد « التوقيع على شهادة الزواج»نتانياهو ونفتالي بينيت، بـ 
 إنهاء مراسم الزفاف، وهي مصافحة قوية لعائلتي الزوجين.

السياسي تحدثوا هذا األسبوع قلياًل جدًا عن زواج وعن كثير من الطالق: في الجهاز »وقال برنياع: 
البداية بعد، ولكنهم بدأوا يحسبون النهاية، تمامًا مثل عارضة  إلىمتى، كيف وبأي ثمن؟ لم يصلوا 

األزياء المشهورة التي تزوجت فقط إلنقاذ مسيرتها من عقوبة أمر التجنيد للجيش. لقد تم عقد زواجها 
وفي «. زواج بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت إلىتهديد الموعد النهائي، وهكذا أيضًا بالنسبة  في ظل

رأيه، أن نتنياهو وبينيت مارسا لعبة الروليت الروسية، كل واحد منهما أمسك بمسدس مشحون أمام 
حكومة  جبهة اآلخر. وخاطر بينيت بإمكان اتهامه بعرقلة قيام حكومة يمينية، وشّق الطريق أمام

في السياسة اإلسرائيلية، الفوز هو المقّدمة لهزيمة الحقة، هذه هي »وأضاف: «. برئاسة هرتسوغ
الغطرسة، وآلية التعويض، وقائمة الصدق: هذه هي القوة التي تمنع الجهاز السياسي من فقدان 

 «.التوازن
الحكومة الجديدة، ستكون وفي رأي برنياع، فإن المهمة األبعد التي يطرحها نتانياهو على نفسه في 

إنسوا إيران والفلسطينيين، هنا يجري الحديث عن عدّو من الداخل. « طرد بينيت ومجموعته. وتابع:
لقد اجتاز نتانياهو هذه التجربة مرات عدة في مسيرته السياسية الطويلة، واستغرقه األمر فترة حتى 

 «.نستجمع القوة، ونبدأ من جديدفهم أن الفشل ليس نهاية العالم: ال يتحّتم االستقالة، 
 

 معارك داخلّية وخارجّية
يشّكل تمويل االستيطان في القدس والضفة، عنصرًا مهمًا وأساسيًا في الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، 

نفتالي بينيت، ومنح رئاسة شعبة « البيت اليهودي»بعد رضوخ بنيامين نتانياهو لمطالب رئيس حزب 
اتفق االثنان على شرعنة البؤر االستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، االستيطان لحزبه. فقد 

وتخصيص ميزانيات كبيرة لتوسيع االستيطان في المناطق الفلسطينية )القدس والضفة الغربية( 
مليون  1.3ماليين شيكل ) 5والسورية المحتلة، ومنح كل وزير من وزراء االستيطان الثالثة، مبلغ 

لى هواه في المستوطنات، وهذا فضاًل عن منح هذا الحزب منصب نائب وزير دوالر( للصرف ع
الحاكم »الدفاع المسؤول عن اإلدارة المدنية للجيش في الضفة الغربية، وهو المنصب الذي ُيعتبر 

 «.اإلسرائيلي للضفة الغربية
كومة، يهودا وقد بلغت هذه االتفاقات درجة من الخلل، تدّخل على إثرها المستشار القضائي للح

فاينشتاين، فأعلن معارضته وقال إن تخصيص ميزانيات بهذه الطريقة يبدو مخالفًا للقانون وقريبًا من 
الرشوة الحزبية. ونتانياهو ال يعرف كيف يتصّرف اآلن بين النارين. فإذا استجاب للمستشار، سيدخل 
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ذا تجاهل طلب المستشار، سيواجه معارك قضائية. وفي الحالتين،  في صدام مع المستوطنين، وا 
 سيتعّرض لهجوم أوروبي ودولي.

وهذا كّله، قبل أن نقترب من الموضوع السياسي. فكما هو معروف، اإلدارة األميركية تطالبه 
باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، واالتحاد األوروبي يهّدد بعقـــوبات اقتصادية ويطرح مشروع 

من. والعالقات مع البيت األبيض في أسوأ وضع منذ قامـــت الدولة الفلسطينية على مجلس األ
. والغضب يغلي في صفوف الفلسطينيين. ونتانياهو بدأ باالستعداد لهــذه المعارك الخارجية، إسرائيل

ولكن مع عالمة استفــهام كبيرة حول مدى نجاحــــه. فقد أُعلن فــي إسرائيل، أن نتانياهو ينوي التطـــّرق 
إمكان دفـــع سالم إقليمي مع الدول العربية، ويدرس إمكان إلقاء خطاب  إلىشكل إيجابي،  علنًا وفي

مبادرة السالم العربية. فهو يعتقد أن التقدم في هذا الموضوع  إلىفي الموضوع، يتطرق مـــن خـالله 
ي من شأنه تخفيف الضغط الدولي على إسرائيل في الموضوع الفلسطيني، ودفع ثمن سياسي داخل

منخفض أمام شركائه في الحكومة. وقد بدأ خطواته هذه، عندما قال خالل مراسم إحياء الذكرى 
المصالح المشتركة »السبعين لالنتصار على ألمانيا النازية، والتي أقيمت في قاعدة اللطرون، إن 

وهذه هي «. إلسرائيل والدول العربية أمام إيران، تخلق فرصة لدفع تحالفات وربما لتحقيق السالم
المرة األولى التي يتحّدث فيها نتانياهو بمصطلحات كهذه منذ أشهر طويلة، بعد أن تبنى خالل 

 االنتخابات األخيرة خطًا متشددًا، في محاولة الستمالة اليمين.
وقال نتنياهو في محادثات مغلقة، إنه ال يـؤمـن بإمكان التقّدم في المسار السياسي مع رئيس السلطة 

ة أبو مازن، بسبب رفض األخير مطلب االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وكذلك بسبب الفلسطيني
مصــاعب السياسة الفلسطينية الداخلية. مع ذلك، يعرف أنه ستتم خالل األشهر القريبة، ممــارسة 
ضغوط دولية على إسرائيل في موضوع االستيطان والدولة الفلسطينية، ويأمل بأن يساهم إظهار 

 ؤيد من جانبه لفكرة السالم اإلقليمي مع الدول العربية، في إزالة أو تأجيل هذا الضغط.توّجه م

 12/5/2115، الحياة، لندن
 
 جديدة وصادمة لجنود االحتالل بارتكاب جرائم في غزة اعترافاتالقناة الثانية:  .29

على قطاع غزة  كشفت القناة العبرية الثانية، عن شهادات جديدة لجنود شاركوا في العدوان :القدس
 ، والذي راح ضحيته آالف المواطنين الفلسطينيين بين شهيد وجريح.2112صيف العام 

( ضابطًا ومجندًا أدلوا بشهادات مصورة وغير مصورة عن 111ونشرت القناة العبرية شهادات لـ)
 استهداف المدنيين الفلسطينيين.
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تداء على المواطنين وعلى ممتلكاتهم، واعترف الجنود والضباط خالل شهاداتهم أنهم قاموا باالع
 وقاموا بتجاوز أخالقيات الحرب.

كنت أحمل أكثر من »من لواء الهندسة في جيش االحتالل: « مالزم أول»وقال أحد الضباط برتبة 
كنت على يقين أني بحاجة »، مضيفًا، «كغم من المتفجرات حيث كنت أمضي، فال مكان للعودة 51

 «.ف: أجل وضعتها وأحدثت أضرارًا كبيرةإلى المزيد منها، ويعتر 
صدرت تعليمات مبهمة من قيادة »من وحدة المشاة، باعترافه: « رقيب أول»وأدلى جندي برتبة 

 «.الجيش، وذهب بعضنا يطلق النار صوب الحيوانات وحتى الدجاج وغيرها
 «.ليها وقتلتهاأذكر أن فتاة اقتربت من مكان تواجدي حيث كنت مختبئا وأطلقت النار ع»وتابع: 

بمنطقة البريج، وأكد أنهم قاموا بإطالق « غوالني»من لواء « رقيب أول«الشهادة الثالثة كانت لـ
بشكل كبير على منازل المواطنين، وأدلى بشهادته وهو مكشوف الوجه ولم يخف من « هاون»قذائف 

 «.أطلقنا النار صوب مجموعة من المدنيين وهم بدون سالح»وأضاف:  المحاسبة.
أطلقنا صاروخا موجها صوب منزل سكني من باب الفضول »أما الجندي في لواء المشاة فقال: 

وكانت القناة العبرية العاشرة نقلت شهادات مماثلة أدلى بها جنود  «.والتعرف على قوة التدمير
ى قطاع يذكر أن قوات االحتالل اإلسرائيلي شنت عدوانًا عل االحتالل حول جرائم ارتكبوها في غزة. 

آالف،  11مواطن، وأصيب ما يزيد على  2111يومًا، استشهد خالله ما يزيد على  51غزة استمر 
 ودمرت آالف المنازل.

 12/5/2115، األيام، رام هللا
 
 اتهامها بسوء معاملة موظف ترفضزوجة نتنياهو  .31

سارة اتهامها رفضت زوجة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو : أ ف ب -القدس المحتلة 
بسوء معاملة موظفين في منزلها، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار حملة لتشويه سمعتها، بحسب ما 

ونقلت وسائل اإلعالم عن سارة قولها، أمس األحد، أمام المحكمة في قضية  تناقلت وسائل اإلعالم.
تنياهو مع الذين سوء معاملة المدبر السابق لمنزل رئيس الوزراء: "من الصعب أن تكون سارة ن

وكان المدبر السابق لمنزل رئيس الوزراء ميني نفتالي رفع في  يفعلونه بنا. انهم يسفكون دمنا علنًا".
ألف دوالر  171ألف شيكل ) 251آذار الماضي قضية ضد نتنياهو وزوجته يطالب فيها بمبلغ 

 أميركي( كتعويض.
 12/5/2115، الحياة، لندن
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 في جيش االحتالل %75ت التحرش الجنسي بنسبة حاال ارتفاعموقع "واال":  .30
في المائة في عدد لوائح  75ارتفاعا بنسبة  اإلسرائيليةأظهر تقرير صادر عن النيابة العسكرية 

 .اإلسرائيلياالتهام المتعلقة بحاالت تحرش جنسي تم تسجيلها في صفوف الجيش 
الئحة اتهام متعلقة  35( أن 5|11) موقع /واال/ العبري الذي نشر التقرير اليوم االثنين وأوضح

 .2113الئحة في  21، مقابل 2112بحاالت تحرش جنسي تم تقديمها عام 
في المخالفات المتصلة بأسلحة الجيش  2112في المائة عام  25كما أظهر التقرير ارتفاعا بنسبة 

تهام بهذا الشأن، الئحة ا 23، كاستخدامه بشكل غير قانوني والتجارة به، حيث تم تقديم اإلسرائيلي
 .2113الئحة في  34مقابل 

والتجارة  المخدراتالئحة اتهام متعلقة بتعاطي  514وأشار الموقع إلى ان العام الماضي شهد تقديم 
 .2113الئحة في  344في المائة، مقابل  31بها في أوساط الجيش بارتفاع بلغت نسبته 

الئحة  3745شهد تسجيل  2112ير أن العام أما بخصوص التهرب من الخدمة العسكرية فأفاد التقر 
 الئحة اتهام لها عالقة بارتكاب مخالفات سير. 1212تقديم  أيضااتهام من هذا القبيل، كما تم 

الئحة اتهام ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، من  5111، تقديم 2112في المقابل، تم في عام 
 255تتعلق بـ"خرق النظام" و 472حتالل ومقاومة لال بإعماللوائح اتهام تتعلق  1517بينها 

 جنائية". أعمالبارتكاب "
 11/5/2115قدس برس، 

 
 للمستوطنين ومنحها عسكرية ألغراض الضفة في الزراعية الدونمات آالف صادر تقرير: االحتالل .32

 الجيش صادرها التي الدونمات آالف أن عن إسرائيلي صحافي تحقيق كشف: وكاالت - القدس
 على وزعت ،«نار إطالق مناطق«كـ وعرفها «عسكرية أغراض»لـ الغربية الضفة في اإلسرائيلي

 .منها االقتراب من يمنعون الفلسطينيين أصحابها أن مع المواشي ورعاية للزراعة المستوطنين
 الجو من التقطت وصور رسمية خرائط على معتمدة اإلسرائيلي الجيش إذاعة أجرته تحقيق وحسب
 معلنة مناطق في دونما 2523 حوالي للمستوطنين نقلت االحتالل سلطات فإن ميدانية وجوالت

 .المواشي ورعاية للفالحة الستخدامها «نار إطالق مناطق«كـ
 المصادرة، قبل فلسطينيون مزارعون يستخدمها كان األراضي تلك من %72 أن المعطيات وبينت
 .الرسمية الدوائر في مسجلة خاصة فلسطينية بملكية منها كبير وقسم

 العسكريتين المنطقتين في خصص اإلسرائيلية، الحكومة ذراع «االستيطان لواء» فإن التقرير، وحسب
 فإن المثال سبيل على. رسمية باتفاقات للمستوطنين أراضي األغوار، منطقة في 512و 513
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 أراض هي األردن، غور في «غيتوت«و «بكعوت«و «روعي» لمستوطنات خصصت التي األراضي
 .خاصة فلسطينية بملكية منها وقسم نار، كمناطق عرفةم

 عسكرية كمناطق معرفة أراضي االحتالل سلطات تسلم لم الحاالت بعض في أنه إلى التقرير وأشار
 متعددة، ألغراض واستخدامها عليها اليد ووضع إليها دخولهم عن النظر غضت لكنها للمستوطنين

 .الخليل جبل في 514و 512 التدريب منطقة من ءوأجزا 512 التدريب منطقة ذلك على مثال
 لفلسطينيين إخالء عملية 125 نحو ،2112 العام خالل نفذت االحتالل سلطات فإن التقرير وحسب
 .الزراعية األعمال ووقف باإلخالء أوامر 115 وأصدرت أرضهم، زراعة حاولوا

12/5/2115األيام، رام هللا،   
 
 القدس وينفذ حملة اعتقاالت في الضفة في شقة سكنية 23 هدم يقرر االحتالل .33

خالء بهدم يقضي قرارا االثنين" اإلسرائيلية الصلح" محكمة أصدرت السبيل:  سكنية مباني ثمانية وا 
 وقالت .المحتلة القدس مدينة شمال اميس سمير حي في أفراد، 117 فيها يعيش شقة 23 تضم

 .1571 عام منذ ليهود ملكيتها بحجة جاءت الهدم قرارات أن العامة اإلسرائيلية اإلذاعة
" أصحابها قبل من" يدويا وهدمها السكنية البنايات بإخالء يقضي االحتالل محكمة قرار أن وأكدت
 25 قيمتها مالية غرامة دفع إلى إضافة القرار، لتنفيذ المقبل آب شهر مطلع حتى العائالت وأمهلت

 (.دوالر الف 12) شيكل ألف
 وزارة وقالت. الغربية بالضفة فلسطينيا 11 اليوم اإلسرائيلي االحتالل قوات أخرى، اعتقلت جهة من

 هللا ورام والخليل وجنين ونابلس أريحا مدن دهمت االحتالل قوات أن لها بيان في الفلسطينية الداخلية
 .واعتقلتهم كثيف نار إطالق وسط

11/5/2115السبيل، عمان،   
 
 للمسجد األقصىمجموعات استيطانية تجدد اقتحاماتها  .34

 المجموعات اقتحام عمليات تجددت أيضًا، المحتلة القدس سعدى: وفي أبو فادي - هللا رام
 شرطة من كبيرة قوات بمرافقة المغاربة، باب عبر األقصى للمسجد اليهود، من المتطرفة االستيطانية
 .االقتحام عمليات خالل لهم الحماية لتوفير الخاصة، وقواتها االحتالل

 من كبير عدد تواجد رغم األقصى، المسجد أركان داخل التجول اليهودية الجماعات طاعتواست
 تولى بينما المسجد، داخل المقدسة، المدينة مدارس من عدد وطلبة العلم حلقات وطلبة المصلين،

 .الخاصة طقوسهم أداء من لمنعهم المستوطنين، تحركات مراقبة المسجد حراس
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 حسين فاتنة وهما األقصى، المسجد عن مقدسيتين سيدتين إبعاد تقرر  االحتالل شرطة وكانت
 هتافات في المشاركة بحجة األقصى، من خروجهما فور اعتقالهما بعد يوما، 15 لمدة الرجبي وسناء
 .لألقصى المستوطنين اقتحامات ضد التكبير

12/5/2115القدس العربي، لندن،   
 

 نابلس في كامل" أبو "الشيخ اممق لهدم االحتالل "األوقاف الدينية" تهاجم .35
 مقام إن ادعيس، يوسف الشيخ الدينية، والشؤون األوقاف وزير سعدى: قال أبو فادي - هللا رام

 المقامات من» هو بهدمه اإلسرائيلي االحتالل سلطات قامت الذي نابلس شرق في كامل أبو الشيخ
 بالطريقة تتعامل إسرائيل أن ادعيس، وأضاف. «باطلة بشأنه االحتالل وادعاءات البحتة، اإلسالمية

 قدم موطئ إلى لتحويلها وتسعى الغربية، الضفة من مختلفة مناطق في المواقع عشرات مع ذاتها،
 التاريخ، وتزييف سرقة إلى تعمد» إسرائيل أن مؤكدا األرض، وتهويد االستيطان عمليات لتسهيل لها،

 التي والمسيحية اإلسالمية والمقدسات األثرية معالمال تزوير عبر الفلسطينية، العربية الهوية وطمس
 مواقع في توراتية شواهد لوجود الترويج يحاولون اإلسرائيليين أن ادعيس واعتبر .«فلسطين في تنتشر
 .وأسماءها التاريخية المعالم يغيرون حيث عليها، والسيطرة احتاللها لهم تبرر أخرى،

12/5/2115القدس العربي، لندن،   
 
 والنفسي الجسدي التعذيب أشكال لكافة يتعرضون الفلسطينيين األسرى من %95: األسرى هيئة .36

 قوات يد على اعتقالهم يتم الذين الفلسطينيين من %55 يقارب ما أن فلسطيني حقوقي كشف
 القوانين لكافة والمخالف والنفسي، الجسدي التعذيب أشكال لكل يتعرضون اإلسرائيلي االحتالل

 .والحقوقية اإلنسانية لدوليةا واالتفاقيات
 يسعى االحتالل" أن" والمحررين األسرى شؤون هيئة" في اإلعالمي المستشار ربه عبد حسن وذكر
 تغرس الذين المرضى األسرى وأن سياسية، مكاسب لتحقيق واستخدامهم األسرى من االنتقام إلى

 طبي إهمال سياسية إلى يتعرضون السجانين، قبل من متعمد بشكل أجسادهم في األمراض
 ".ممنهجة

11/5/2115الين،  أون فلسطين  
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 البرغوثي عمر األسير عن االحتالل يفرج .37
 22) البرغوثي عمر األسير عن اإلفراج الفلسطيني، األسير نادي أكد سعدى: أبو فادي - هللا رام

 بيان في األسير نادي وذكر عام، نحو استمر إداري اعتقال بعد هللا، رام قضاء كوبر بلدة من( عاما
 قد االحتالل سلطات وكانت عنه، باإلفراج يقضي جوهرياً  قراراً  أصدرت االحتالل محكمة أن له،

 المواطنين، على شنتها التي االعتقاالت حملة خالل الماضي العام من حزيران/  يونيو في اعتقلته
 ما االحتالل سجون في قضى البرغوثي أن بالذكر والجدير. المحررين األسرى من العشرات وطالت
 البرغوثي عاصم األسير بينهم أبناء لستة أب وهو إداري، واعتقال أحكام بين عاماً  22 مجموعه
 .البرغوثي نائل األسير شقيق أنه كما أحفاد، لعشرة جد وهو عامًا، 11 بالسجن المحكوم

12/5/2115القدس العربي، لندن،   
 
سا  للمحكمة العليا الستعادة أراض  احتلت قبل أربعين عناتا يقدمون التما قريةالضفة: فلسطينيو  .38

 عاما  
 في عناتا قرية من فلسطينيين أن الحكومية غير اإلسرائيلية" دين يش" منظمة : أعلنت(ب ف أ)

 أراض الستعادة العليا اإلسرائيلية المحكمة لدى التماساً  االثنين، يوم قدموا، المحتلة الغربية الضفة
 .عاماً  أربعين قبل احُتّلت
 قبل العدو جيش اصدره الذي أراضيهم مصادرة أمر بإلغاء االحتالل دولة الفلسطينيون هؤالء ويطالب
 بناء بهدف القرية في أراض مصادرة قرر اإلسرائيلي الجيش" فإن االلتماس وبحسب .عاما أربعين

 .المحتلة القدس شرق جنوب في" أدوميم معالي مستوطنة
 العام في تأسست التي للمستوطنة منازل لبناء المحتلة األراضي من قسم استخدام بالفعل وتم

 .إليه الوصول مالكيه على يمنع ذلك ومع يستخدم لم آخر قسماً  أن إال ،1575
 للمالكين السماح يجب" العليا المحكمة أمام االلتماس قدمت التي" دين يش" لمنظمة بيان في وجاء

 ".باستخدامها األراضي لهذه الشرعيين
 إلى أرض أي إعادة قررت التي نفسها للمحكمة قضائية سابقة إلى الحكومية غير المنظمة تستندو 

 .األمر هذا يحصل ولم عامة، منفعة فيه لما الستخدامها مصادرتها تمت حال في أصحابها
12/5/2115السفير، بيروت،   
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 المحتلة القدس أعالم" في مستوطنون يهود ينظمون "مسيرة .39

 إسرائيليون متشددون ينظمها «أعالم مسيرة» لمنع التماسا اإلسرائيلية العليا المحكمة رفضت: القدس
 الحتالل السنوية الذكرى لمناسبة المقبل األحد يوم المحتلة الشرقية القدس بمدينة القديمة البلدة في

 تفزازيةاس لعمليات فيديو بأشرطة اإلسرائيلية اليسارية «عاميم عير» جمعية واستعانت .المدينة
 السنوات خالل القديمة البلدة في الفلسطينيين ضد السكان إسرائيليون مستوطنون نفذها وهجمات
 .المسيرة بمنع المحكمة قضاة إلقناع منها مسعى في وذلك الماضية

نما المسيرة يمنعوا لم فإنهم الصور من «انزعاجهم» المحكمة قضاة فيه أبدى وقت وفي  من طلبوا وا 
 .خاللها استفزازية مظاهر أي منع الشرطة
 بأعمال القيام عليه يثبت من «اعتقال» سمته وما المسيرة بتصوير اإلسرائيلية الشرطة وتعهدت
 باألعالم والتلويح برفع اإلسرائيليون المستوطنون يقوم المسيرة هذه وفي .المسيرة خالل استفزازية
 .«هنا من أخرجوا«و «للعرب الموت» شعار وترديد اإلسرائيلية

12/5/2115األيام، رام هللا،   
 
 الصيادين ومراكب المزارعين على نيرانها تفتح االحتالل قوات: يونس خان .41

 على الواقع ،"صوفاه" معبر محيط في منتشرة عسكرية مراقبة ونقاط دبابات أطلقت :الجمل محمد
 يقومون انواك ممن المزارعين عشرات باتجاه النار يونس، خان محافظة شرقي جنوب التحديد خط

 .والشعير القمح محصولي بحصاد
 األسلحة من النار أطلقوا الدبابات، تلك في المتمركزين االحتالل جنود فإن متعددة، لمصادر ووفقاً 

 .المزارعين تجمعات مستهدفين أمس، وظهر صباح ساعات خالل والثقيلة، المتوسطة
 رفح، محافظة سواحل قبالة البحر اهمي في ترسوا كانت حربية زوارق أن أكدوا عيان شهود وكان

 من الجنوبية المناطق قبالة اعتيادية صيد بأعمال تقوم كانت مراكب، تجاه متقطع بشكل النار أطلقت
 .أمس فجر من األولى الساعات خالل المحافظة، ساحل

12/5/2115األيام، رام هللا،   
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 غزة قطاع جنوبي مصري برصاص فلسطيني عامل إصابة .40
 أثناء المصرية األراضي مصدره برصاص اليوم فلسطيني شاحنة سائق نت: أصيب جزيرةال -غزة 
 بغزة الداخلية وزارة استنكرت وقد. غزة قطاع شرقي جنوبي اإلسرائيلي سالم أبو كرم بمعبر عمله

 .عنه المسؤولين بمحاسبة وطالبت الحادث
 أثناء ظهره في برصاصة( عاما 27) أسليم محمد أحمد السائق بإصابة نت للجزيرة عيان شاهد وأفاد

 .القطاع إلى بالبضائع محملة شاحنات لنقل المعبر داخل وجودوه
 السائق إصابة أن القدرة أشرف الطبيب غزة في الصحة وزارة باسم المتحدث أوضح جهته، من

 .العالج لتلقي رفح محافظة في النجار يوسف أبو مستشفى إلى ونقل خطرة، الفلسطيني
 الفلسطيني السائق إلصابة استنكاره عن فعّبر البزم إياد غزة في الداخلية وزارة باسم ثالمتحد أما

 ومحاسبة عاجل تحقيق بإجراء المصرية السلطات البزم وطالب .المصرية األراضي من برصاصة
 .ذلك تكرار بعدم الكفيلة باإلجراءات والقيام بالحادث، المتسببين

11/5/2115الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 بحقوقهم التوافق حكومة لـ"استهتار" رفضا اليوم العمل عن يضربون غزة موظفو .42

 غزة، قطاع في الموظفين حقوق عن للدفاع النقابية اللجنة قررت مجددا: الهور أشرف - غزة
 الحكومية المؤسسات في العمل وقف يشمل الثالثاء، اليوم العمل عن شامل إضراب في الدخول

 .التوافق حكومة على احتجاجا لها، التابعة والمديريات والوزارات
 بحقوق الوطني التوافق حكومة استهتار على رداً » يأتي اإلضراب هذا إن لها بيان في اللجنة وقالت

 الشرعيين الموظفين مشكلة بحل والخاص الجاد الحراك لتوقف ونتيجة بأعصابهم والتالعب الموظفين
 .«غزة قطاع في( والمدنيين العسكريين)
 من الحكومة اجتماعات محاضر خلو» بعد جاء أيضا هذا الجديد احتجاجها أن إلى شارتوأ

نصافهم الموظفين لدمج الملموسة العملية الخطوات  النقابي الحراك» في استمرارها على وأكدت. «وا 
 كذلك وأكدت. «ووظائفهم رتبهم بمختلف الموظفين كل لحقوق الحكومة تنكر على للرد المتواصل

 الواحدة الساعة بعد الوزارات في الحكومي العمل تعطيل وهي السابقة، الفعاليات في ستمراراال على
 مفتوحة أمامنا الخيارات كل» أن إلى مشيرة أسبوع، كل من والخميس واألربعاء الثالثاء أيام ظهرا،
 .«حقوقنا لنيل

12/5/2115القدس العربي، لندن،   
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 المبارك" األقصى المسجد أرشيف" بعنوان مصّورا   يا  إلكترون شبان فلسطينيون يطلقون موقعا   .43
 موقعاً  المحتلة القدس مدينة من فلسطينيون شبان أطلق تطوعية، وجهود طامحة شبابية بمبادرة

 عرضه حيث من نوعه من األول يعتبر ،"المبارك األقصى المسجد أرشيف" بعنوان مصّوراً  إلكترونياً 
 لمختلف تاريخياً  شرحاً  كذلك الموقع ويحوي. المسجد عالمم لكلّ  عالية جودة وذات حديثة لصور
 .المشهورة واإلسالمية العربية المصادر على باالعتماد المعالم،

 قريب ومتابع للكاميرا صديق كّلهم القدس، مدينة من فلسطينيين شبان خمسة الموقع على يقوم
 يوفره الذي المضلل اإلرشاد وبإزاء. المدينة في واعتداءاتهم األقصى للمسجد المستوطنين القتحامات

 حول اليهودية الدينية والدعايات األقصى، المسجد حول األجانب للسياح إسرائيليون سياحيون أدالء
 للمسجد والبصري التاريخي التوثيق لضرورة الخمسة الفلسطينيون الّشبان تجّند الهيكل، بناء

 المستوطنين نرى حين يؤلمنا: "قائالً  بانالش هؤالء أحد القزاز، محمد تحدث ذلك عن .ومعالمهم
 كلّ  عن تاريخية رواية بناء ويحاولون معالمه، سيزيلون كيف ألطفالهم ويشرحون األقصى يقتحمون

 ".القدس وفي فيه زاوية
12/5/2115العربي الجديد، لندن،   

 
 للعودة مفتاحا   67و شعلة 67 تحمل عرفات ياسر ميدان في مشاعل ومسيرة مهرجان .44

 إحياء فعاليات برنامج النكبة، ذكرى إلحياء العليا الوطنية اللجنة سعدى: أطلقت أبو فادي - هللا رام
 غد صباح من صباحا عشرة الحادية الساعة تمام في العودة بمسيرة يبدأ والستين، السابعة الذكرى

 ميدان في سيقام الذي المركزي، المهرجان باتجاه عرفات، ياسر الشهيد ضريح أمام من األربعاء،
 .الفلسطينية واألعالم السوداء الرايات فيها سترفع حيث هللا، رام مدينة وسط عرفات ياسر الشهيد
 كافة إلى متكامل، برنامج بحسب ستمتد الفعاليات أن اللجنة، أعضاء من «العربي القدس» وعلمت
 الشهيد ميدان في علمشا مسيرة الخميس، غد بعد وسيشهد النكبة، لذكرى إحياء الفلسطينية المناطق

 أحد بطول جدارية عن خاللها وسيكشف مفتاًحا، 27و مشعال، 27 تحمل هللا، رام في عرفات ياسر
 في مهرجاناَ  المقبل الجمعة سينظم كما المهجرة، الفلسطينية والقرى المدن أسماء تحمل مترًا، عشر
 عشرة الثانية الساعة تمام في واإلذاعات المساجد سماعات من الحداد صفارات وستنطلق نعلين، بلدة
 أحيت ما في وأريحا، والخليل نابلس مدن في مركزية فعاليات إلى إضافة الغربية، الضفة في ظهرا
 حلت التي النكبة ذكرى والحدثة والبروة الدامون مثل ،1524 عام أراضي في خاصة مناطق عدة

 الفلسطيني. بالشعب
12/5/2115القدس العربي، لندن،   
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 حول مقاومة التطبيع اإلسالمي"العمل "توصيات مؤتمر  األردن: .45

أكد المشاركون في مؤتمر القدس األول الذي نظمه القطاع النسائي في حزب جبهة العمل اإلسالمي 
تحت عنوان "مقاومة التطبيع مصلحة وطنية وكرامة إنسانية" على ضرورة تفعيل مقاومة التطبيع من 

ية بين مختلف الجهات للعمل على بناء منظومة كاملة لمقاومة خالل منهجية عملية تراكمية تعاون
 الصهيوني.التطبيع مع الكيان 

وأشار بيان صادر عن المؤتمر في اختتام فعالياته مساء أمس بإنشاء مكتب لمقاومة التطبيع يقوم 
 ولة،والدبمهمة جمع المعلومات والعمل الممنهج لمقاومة التطبيع على مستوى المؤسسات والنقابات 

 المطبعين.مع التأكيد على دور اإلعالم في كشف 
كما أكد المؤتمر على ضرورة نشر فتاوي العلماء المتعلقة بعدم جوزا زيارة المسجد األقصى عبر 

صدار فتوى لمقاومة التطبيع بمختلف  عداد الدراسات والمؤلفات  أشكاله،سلطات االحتالل وا  وا 
 التطبيع.األكاديمية في موضوع 

شبابية تقوم  إلكترونيةعيل الدور الشبابي في مقاومة التطبيع أوصى المؤتمر ببناء منظومة وحول تف
بإطالق مشاريع لمقاومة التطبيع وتمكين الشباب للقيادة في المؤسسات والمنظمات العاملة على 

هذه مع التأكيد على متابعة القطاع النسائي في الحزب لكافة  الصهيوني،مقاومة التطبيع مع العدو 
 التوصيات وتفعيلها.

12/5/2115، السبيل، عّمان  
 
 األونرواجودة يؤكد رفض األردن تقليص خدمات  .46

 أهميةأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة  :حمدان الحاج -ان عمّ 
 الشعب الفلسطيني. أبناء( في خدمة شريحة كبيرة من األونرواالدور الحيوي لوكالة )

على  األردنحرص  إلىاالثنين المفوض العام للوكالة بيير كراينبول  أمسخالل استقباله  وأشار 
واجبها ورسالتها مع  أداءدعم هذا الدور والتعاون مع الوكالة على مختلف الصعد لتمكينها من 

الدول وفاء  أهمية.  وشدد على األردنالحفاظ على حق العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين في 
رفض األردن المطلق ألي تقليص في مستوى الخدمات التي  لألونروا، مؤكداالمانحة بالتزاماتها 

تقدمها )األونروا( والتي تمثل التزام المجتمع الدولي بقضيتهم خاصة وأن أي تراجع في مستوى هذه 
 الخدمات من شأنه أن يحمل الدول العربية المضيفة أعباء مالية إضافية.

12/5/2115، عّمان الدستور،  



 
 
 
 

 

           31ص                                     3575 العدد:    12/5/2115 الثالثاء التاريخ:

 
 األقوى في العالم "إسرائيل"العالقات األمنية مع  :لمانياأ وزيرة دفاع .47

، إن "العالقات األمنية بين أمسقالت وزيرة الدفاع األلمانية أوروسوال فون دير الين، : القدس المحتلة
سرائيل ال مثيل لها في العالم"، وان االتفاق النووي مع إيران سوف ي دعم أمن إسرائيل. ألمانيا وا 

 71وقالت أوروسوال "إن إسرائيل هي الصديق األكبر أللمانيا في الشرق األوسط، وأن هناك نحو 
مشروعا أللمانيا مع إسرائيل، وأن العالقات األمنية الثنائية كبيرة معها بشكل ال يوجد له مثيل مع 

 ن".دولة أخرى في العالم، وكذلك على مستوى التعاون بين جيشي البلدي
في تل أبيب، بمناسبة مرور  أمسجاءت تصريحات وزيرة الدفاع األلمانية في مؤتمر صحفي عقد 

عاما على إقامة عالقات بين إسرائيل وألمانيا". وقالت إن ألمانيا تضع أمن إسرائيل أمامها في  51"
فيل( عدم إدخال محاولتها لتعزيز المنطقة الهشة، كما تحاول عن طريق قوات الطوارئ الدولية )اليوني

 أسلحة إلى لبنان.
بطاريات صواريخ  2من جهته قال يعلون، في المؤتمر الصحفي، إن ألمانيا قدمت إلسرائيل 

 "باتريوت" في إطار المساعدات األمنية الجارية. 
وفي حديثه عن السفن األربع التي تنوي شراءها إسرائيل من ألمانيا لحماية حقول الغاز في البحر 

لمانيا أقال يعلون إن السفن المشار إليها معدة لمهمات دفاعية فقط، وبحسب يعلون فان المتوسط، 
 ستدفع ثلث ثمن هذه الزوارق التي ستكلف بحماية منشآت الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

12/5/2115، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 برلمانات 8و بلدا   135المعترفون بدولة فلسطين .. : وزارة الخارجية الفلسطينية .48

مع انهيار مفاوضات السالم بعد عشرين عامًا، لجأ الفلسطينيون أواخر عام : األناضول –رام هللا 
إلى تدويل قضيتهم بمطالبة األمم المتحدة والمجتمع الدولي االعتراف بالدولة الفلسطينية على  2112
رأسها المحكمة الجنائية الدولية واالنضمام إلى المؤسسات والمعاهدات الدولية وعلى  1527حدود 

 التي انضموا إليها رسميًا في األول من أبريل/نيسان الماضي.
عام االعترافات بالدولة الفلسطينية، فإلى جانب حكومة السويد التي أعلنت  2112ويعد العام 

 ”.رمزية“برلمانات أوروبية، لكن في إطار خطوة  4اعترافها، سارت على الدرب ذاته، 
 دولة بفلسطين. 135وزارة الخارجية الفلسطينية تعترف وبحسب 

بدولة فلسطين وقبلت عضويتها في  2112وكانت الجمعية العمومية لألمم المتحدة قد اعترفت عام 
المنظمة الدولية بصفة دولة مراقبة، ولكن االتحاد األوروبي ومعظم دوله األعضاء لم تعترف بها 
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عضوًا كامل العضوية في المحكمة  2115ن أبريل/ نيسان وباتت فلسطين منذ األول م رسميًا.
 الجنائية الدولية.

11/5/2115، رأي اليوم، لندن  
 
 الفلسطينيين بإنصافمركز العودة يطالب برلمان بريطانيا الجديد لندن:  .49

وجه مركز العودة الفلسطيني في لندن رسالة تهنئة خطية لكافة نواب البرلمان البريطاني : لندن
مناصرة الحق الفلسطيني، وعدم االلتفات الدعاءات وروايات دولة االحتالل  إلىداعيا إياهم  الجديد،

 التي تقوم بارتكاب انتهاكات واسعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني. اإلسرائيلي
" على مضمونها فقد أبدى مركز العودة أمله بأن "يقف نواب 21وبحسب الرسائل التي اطلعت "عربي

ديد إلى جانب العدالة وحقوق اإلنسان في فلسطين وفقًا لما تقره القوانين الدولية، مجلس العموم الج
 والشرعة الدولية لحقوق اإلنسان". 
أن قضية الالجئين الفلسطينيين التزال العنوان األبرز لتقصير  إلىولفت مركز العودة انتباه النواب 

طاولة األمم المتحدة، وهو ما يستدعي  المجتمع الدولي باعتبارها أقدم قضية الجئين مطروحة على
 وقوف البرلمانات التي تمثل الشعوب الحرة إلى جانب هذه القضية.

وكانت االنتخابات العامة في بريطانيا قد انتهت الخميس الماضي السابع من أيار/ مايو الحالي بفوز 
ن البقاء في منصبه حزب المحافظين بأغلبية مقاعد البرلمان ليضمن رئيس الوزراء ديفيد كاميرو 

 لخمس سنوات مقبلة. 
من غيرهم، إال أن البرلمان  إسرائيل إلىورغم أن المحافظين يمثلون اليمين في بريطانيا، وهم أقرب 

نائبا مسلما، بينهم ثماني سيدات، وهو أعلى عدد من المسلمين في البرلمان في  13الجديد يضم 
قط في البرلمان السابق، وهو ما دفع العديد من المراقبين تاريخ المملكة المتحدة، مقارنة مع ثمانية ف

 فيما يتعلق بالملف الفلسطيني. إيجاباتوقع أن ينعكس وجود النواب المسلمين  إلى
11/5/2115، "21موقع "عربي   

 
 واستنفار أمني وعسكري مع اشتعال درعا وتأثيرها المتوقع ترقب صهيوني لنتائج معركة القلمون .51

أكدت أوساط عسكرية صهيونية أّن خسارة "حزب : سات وتحليل المعلومات الصحفيةترجمة مركز درا
هللا" في الجبهة الجنوبية من محافظة "درعا"، لن يعرض دمشق للخطر فحسب، بل وأيضًا سيهدد 
الحزب في عقر داره، وسينشأ في لبنان واقع مختلف تمامًا عما هو موجود اليوم هناك، وسيضطر 

 مكانته.الحزب للدفاع عن 
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لكن من جهة أخرى، وعلى المدى البعيد، ستضطر "إسرائيل" لمواجهة قوات فصائل الثوار السوريين 
الذين ستزداد قوتهم في هضبة الجوالن، ألن اتجاهات التطورات المحتملة في درعا مع نتائجها 

عدم الحسم،  مستقباًل على سورية بصورة عامة، سواء انتصرت إيران وسوريا، أو الثوار، أو استمر
فلن تكون مريحة بالنسبة لـ"إسرائيل"، لكن رغم ذلك، يمكن تقدير أن االنعكاسات اإلشكالية النتصار 

 محور طهران ستكون مباشرة أكثر من التحدي الذي سيشكله انتصار قوات الثوار.
عالن فيما أشار "تسفي بارئيل" أّن حديث "حسن نصر هللا" عن إمكانية سقوط األسد يتزامن مع إ 

الحزب لحالة الطوارئ، وزاد من منظومة التبرعات، ودعا المزيد من المقاتلين للتجنيد في صفوفه 
استعدادا للمعركة الحاسمة في جبال القلمون، التي تنتظر قدوم الربيع، وذوبان الثلوج من على هذه 

ان وسوريا، وتسيطر الجبال المرتفعة التي تسيطر على الممرات الحدودية، وخطوط اإلمدادات بين لبن
 جبهة النصرة حاليا على أجزاء كبيرة منها، إضافة لمليشيات إسالمية أخرى.

وأضاف: هدف الحزب ليس فقط وقف زحف قوات جبهة النصرة وداعش داخل المنطقة اللبنانية، بل 
 للحفاظ على محاور خطوط اإلمدادات الحيوية بين دمشق وحمص، ومنها إلى الالذقية التي ما زالت
تسيطر عليها قوات النظام، ورغم معارك القتال السابقة التي استخدم فيها النظام كامل قوته للسيطرة 
على مدن ومعاقل احتلها المسلحون، إال أن األسد يجد نفسه حاليا في قتال عنيد على محاور التنقل 

دان المدن التي الحيوية، وبدونها ستصبح قواته محاصرة على أيدي معارضيه، ويؤدي به األمر لفق
 يسيطر عليها.

 أقسام: 4وأوضح أن هذه التحديات التي تواجهه بها المليشيات، ويمكن تصنيفها لـ
 الجيش السوري الحر. -1
 جبهة النصرة المتفرعة عن القاعدة. -2
 داعش ومليشيات إسالمية يعمل قسم منها بالتعاون مع الجيش السوري الحر. -3
  جزء آخر مع جبهة النصرة. -2

هذه المليشيات، التي تسيطر على اغلب المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا والعراق واألردن، جعلت 
من سوريا دولة منعزلة ماديا واقتصاديا، ألن حركة التجارة بين سوريا ولبنان تضاءلت بصورة درامية، 

ألف برميل  311 آالف برميل في اليوم، مقابل 5وكميات النفط التي تنتجها سوريا انخفضت إلى 
قبل الحرب، وصادرات البضائع من سوريا إلى العراق ملزمة بدفع ضرائب لداعش، والبضائع التي 

 تصل من تركيا لسوريا ملزمة بدفع ضرائب للمليشيات التي تسيطر على المعابر الحدودية.
 

 الخطوط الحمر
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بر الحدودية، التي تطبقها السيطرة على المعا استراتيجيةفيما تحدثت محافل أمنية صهيونية عن 
المليشيات، بهدف استكمال السيطرة على المحاور داخل الدولة لقطع خطوط اإلمدادات التي تعتمد 

 .االستراتيجيةعليها قوات األسد، وذا بدا قبل شهر صعوبة أن تنجح المليشيات بتطبيق هذه 
 استراتيجيةفقد أحدثت انعطافة لكن احتاللها لمدينة إدلب وجسر الشغور على محور حلب والالذقية، 

في ساحة القتال، وهذه االنعطافة ال تؤثر فقط بشكل درامي على معنويات المليشيات القتالية هذه 
 فحسب، بل تحدث تغييرا في سياسة الدول الخليجية والواليات المتحدة تجاه قوات المعارضة.

جوالن تشهد تشكيل ائتالف قوي وأوضح "أليكس فيشمان" الخبير العسكري الصهيوني أن هضبة ال
يتكون من تنظيمات مسلحة، و"إسرائيل" أحد أهداف المستقبلية لهذا االئتالف، وفي وضع تكون فيه 
األجواء مشحونة ومستمرة مع النظام السوري وحزب هللا، فإّن المعارضين سيحاولون المبادرة لتنفيذ 

يش اإلسرائيلي لمواجهات مع العدو عمليات هجومية على الحدود مع "إسرائيل" بهدف جر الج
السوري، باعتبار أن القوات العسكرية الصهيونية هي الوحيدة القادرة على مواجهة الحزب، وهذا 
سيساهم في ضرب نظام األسد، والتسريع في سقوطه، ويلعب دورًا مركزيًا في عملية التوازن 

 لمجموعة التنظيمات المعارضة اإلسالمية وغير اإلسالمية.
ضاف: التدريبات التي يجريها الجيش تجاه الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا أثارت تخوفات وأ

الصهاينة، رغم محاولته تهدئتهم باالدعاء أنها تدريبات مخططة مسبقًا، فنقل قطع هندسية لمواقع 
وهدير  المناورات على جسور متحركة، واالنتشار الواسع للجنود، والحركة النشطة لآلليات العسكرية،

 الطائرات وأصوات النيران الكثيفة، أدخلت هذه المنطقة وسكانها ألجواء احتماالت تصعيد عسكري. 
وزادت من هذا الشعور تهديدات وتحذيرات القادة والخبراء العسكريين والقياديين األمنيين الحاليين 

رب المقبلة التي ستكون والسابقين بجانب سياسيين، الذين أغرقونا بتحليالتهم وتقديراتهم حول الح
أصعب من سابقاتها، وراحوا يبثون المخاوف من األوضاع التي ستشهدها الحدود الشمالية مع لبنان 

 وسورية.
وختم بالقول: "إسرائيل" على اقتناع بأن الرد سيأتي حتمًا على استهداف حافلة األسلحة لحزب هللا، 

يتوجب على "إسرائيل" اإلصرار على الخطوط والمسألة هي وقت ال أكثر، لكن االختالف إذا كان 
الحمر التي طرحها وزير الحرب "موشيه يعلون"، معتبرًا ما يجري في المنطقة "حرب ردع" بين 
الطرفين، وفي الوقت نفسه أوعز للعمل على ضمان توفير استخبارات جيدة، وتفوق تكنولوجي ليس 

نما في اليابسة وتكثيف التدريبات ع  لى مختلف السيناريوهات.في الجو فقط، وا 
فيما أشار "يعكوب عميدرور" رئيس مجلس األمن القومي السابق، أن الحرب القادمة مع سوريا 
والحزب ستكون طويلة وصعبة، وُيتوقع أن تعاني "إسرائيل" طوال شهور من إطالق الصواريخ، وفي 
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ب القوات البرية للجيش تلك الشهور سيعمل سالح الجو بصورة مكثفة في كل أرجاء لبنان، وستحار 
داخل لبنان، وسُيقتل عدد ال بأس به من الصهاينة، جنودًا ومدنيين، وعدد كبير جدًا من اللبنانيين 
ومنهم آالف المدنيين، وسيتم تدمير الكثير من المباني التي تم نصب الصواريخ تحتها، وسيكون 

 الدمار كبيرًا، محذرا من قيام "إسرائيل" بضربة استباقية.
رأى الُمستشرق البروفيسور "إيال زيسر" أّن التّدخل المتعاظم من الحزب فيما يجري على الحدود و 

السورّية، والتجرؤ المتصاعد أمام "إسرائيل" يشير إلى العد العكسي باتجاه جولة قتال أخرى أصبحت 
ذلك، لكن يبدو في ذروتها، رغم أن الحزب غير معني بهذه الحرب، وُيفّضل االمتناع عنها إذا أمكنه 

أنه لم يعد يخاف من إمكانية اندالعها، وبات مستعًدا لتحمل المخاطرة بالقيام بخطوات قد تجّره وتجّر 
 "إسرائيل" الشتعالها مجددًا.

وأضاف: غرق حزب هللا في الوحل السورّي لم يمس بمستوى تصميمه على مواجهة "إسرائيل"، بل 
ن على العكس، فقد راكم التنظيم تجربة عم لية ثمينة، وأصبح مقاتلوه وقادته واثقين من أنفسهم، وا 

سنوات، لكن ذلك سيجّر ردًّا صهيونيًا قاسًيا، ألّن  3بوادر على تغيير في موقف الحزب ظهرت قبل 
 "إسرائيل" ال تستطيع السماح للتنظيم الحد من حرية حركتها في المجال السوري.

 القناة الثانية 
11/5/2115مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية،  ،3322الترجمات العبرية   

 
 إنهم يتآمرون فإلى متى تنتظرون؟! .50

فايز أبو شمالة د.  
ال تصدقوا حرص بعض قيادات الفلسطينيين الزائف على وحدة القضية؛ فمن تخلى لليهود عن 

ن من األرض الفلسطينية المقدسة سيتخلى عن البقية الباقية دون عناء، ومن تخلى ع 74%
الالجئين الفلسطينيين في األردن وسوريا ولبنان بتوقيعه اتفاقية )أوسلو( سيتخلى عن الفلسطينيين في 
غزة والقدس، وال تصدقوا التصريحات اللفظية عن حرص بعض على أرض الضفة الغربية؛ فمن 

على هانت عليه أرض القدس وأرض غزة تهون عليه كل بقاع األرض، وال تصدقوا أولئك المتباكين 
الوطن من خلف القرارات التاريخية؛ الوطن يحتاج إلى سواعد أبنائه ال اجتماعات وقرارات القيادة 

 التي كسرت ذراع أبنائه.
أيها الفلسطينيون، قضيتكم على مفرق طرق التصفية والذبح، والسكين الذي يحز في رقاب شرفاء 

ك أنتم أمام المصيبة مجبرون على الوطن _وشرفاء فتح منهم_ هو سكين رئيسكم محمود عباس، لذل
التكاتف، ودعوة نواب المجلس التشريعي لالجتماع، ومطالبتهم بتحمل مسئوليتهم التاريخية، وا عالن 
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الضفة الغربية أرًضا محتلة بالكامل، يجب مقاومة محتليها، ويجب مقاومة كل من يضع يده في يد 
غزة، وانطالقها في سماء الحرية عروسًا دفعت المحتلين؛ لتكون الخطوة التالية هي إعالن استقالل 

 مهرها من دماء أبنائها.
أيها الفلسطينيون، ال تصدقوا االدعاءات الزائفة عن فك االرتباط بين غزة والضفة الغربية، فارتباط 
غزة بالضفة مفكوك من سنوات، والتخلص من غزة قائم منذ سنوات، والتآمر عليها مكتمل األركان، 

اللحظة التي ستعلنون فيها قيام دولة فلسطين على كامل تراب غزة هي اللحظة نفسها التي وأيقنوا أن 
ستتكسر فيها أرجل طاولة المفاوضين، وهي لحظة البداية الجدية لتحرير الضفة الغربية، وفرض 

 السيادة الوطنية على القدس.
ون عهدكم، عباس يحقد يا شعب فلسطين، ويا أبناء حركة فتح تحديًدا، عباس يخذلكم، عباس يخ

عليكم، ويحتقركم، عباس عدو تضحياتكم، يجب عليكم التخلص من احتالله قبل التفكير بالتخلص 
من االحتالل اإلسرائيلي، فالعدو الذي يسكن في خاليا الجسد أكثر خطورة من العدو الذي يقف على 

إلحصاء اإلسرائيلية عن النمو باب الدار، ولتأكيد كالمي؛ إليكم هذه الدراسة التي نشرتها دائرة ا
السكاني للمستوطنين اليهود الذين يعيشون داخل المستوطنات في الضفة الغربية خالل السنوات 

(، التي APالعشر الماضية، سنوات المذلة ألموال عباس، وذلك حسب وكالة األنباء األميركية )
فقط، ليزداد العدد في عام  نسمة 221454م كان 2113ذكرت أن عدد المستوطنين اليهود في عام 

 355553م ليصل إلى 2113نسمة، ليزداد عدد اليهود في عام  251311م ويصل إلى 2114
 نسمة.

ألف مستوطن في مدينة  331ألف مستوطن في الضفة الغربية إلى رقم  355فإذا أضيف رقم 
الغربية قد بلغ القدس ومحيطها؛ فستكون النتيجة أن عدد المستوطنين اليهود فوق أراضي الضفة 

ألف يهودي، وهذا العدد يزيد بثالثين ألف يهودي عن عدد اليهود الذين أعلنوا إقامة الكيان  245
 م.1524العبري سنة 

إنه محمود عباس الذي أعطى اليهود األمن واألمان، وقدس التنسيق األمني؛ ليتمكن الصهاينة من 
 مفاصل الضفة الغربية، ويعززوا االستيطان.

11/5/2115، أون الينفلسطين   
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 عن أية انتخابات يتحدثون؟ .52
 هاني المصري

« حماس»عادت مسألة إجراء االنتخابات إلى الصدارة بعد طلب الرئيس أبو ومازن موافقة خطية من 
قرار قانون االنتخابات  على إجراء االنتخابات، ليقوم بعد ذلك بدعوة المجلس التشريعي إلى االنعقاد وا 

صدار مرسوم   إلجرائها من دون االلتزام بموعد محدد.وا 
لم توافق على توقيع ورقة، إال أنها جددت موافقتها على إجراء االنتخابات، ومع ذلك لم « حماس»

 ضاعت االنتخابات.« كاني وماني»يحدث شيء ألنه بين 
ليل أن ، بد«لو بدها تشتي غّيمت»لم يصدق الكثيرون أن الطرفين يريدان إجراء االنتخابات، ألنها 

الخطية بالرغم من أنه ليس بحاجتها، كونه مسلًحا باتفاق القاهرة « حماس»الرئيس يتذرع بموافقة 
اللذين أكدا إجراءها، « بيان الشاطئ«و« إعالن الدوحة»الذي ينص على إجراء االنتخابات، وبـ 

سيم بإجراء إضافة إلى تسلحه بالقانون األساسي الذي يتضمن أن من صالحيات الرئيس إصدار مرا
االنتخابات عندما تنتهي الوالية القانونية للرئيس وللمجلس التشريعي، وهي انتهت فعلًيا في العام 

بمقدورها « حماس»بالنسبة للمجلس التشريعي.  كما أن  2111بالنسبة للرئيس وفي العام  2115
صفقة شاملة تتضمن توقيع الورقة المطلوبة وسحب الذريعة، ولكنها تريد إجراء االنتخابات ضمن 

 تطبيق كل بنود اتفاق المصالحة وليس التعامل االنتقائي معه.
اتفاق »كان الخالف على موعد إجراء االنتخابات أبرز األسباب الظاهرية التي حالت دون تطبيق 

نهاء «القاهرة ، إذ أصر الرئيس على إجراء االنتخابات كوسيلة تكاد أن تكون وحيدة لحسم الخالف وا 
ام، على أساس أن نتائج االنتخابات ستحدد الطرف الذي سيحظى باألغلبية، ومن حقه أن االنقس

يحكم ببرنامجه، على أن يلتزم الطرف اآلخر بحكم األغلبية، رغم أن فلسطين واقعة تحت االستعمار 
تشكيل االستيطاني االحتاللي وال يتناسب معها االحتكام إلى مبدأ األغلبية واألقلية، بل يتطلب األمر 

 جبهة وطنية عريضة تستند إلى القواسم المشتركة والكفاح ضد العدو المشترك.
بسبب إصرار الرئيس على إجراء االنتخابات بعد ثالثة أشهر « إعالن الدوحة»كما تأجل تطبيق 

أن هذه المدة غير كافية لتهيئة األجواء المناسبة إلجراء « حماس»على تشكيل الحكومة، بينما رأت 
تبين أن ال أحد « بيان الشاطئ»وعندما تم توقيع «. اتفاق القاهرة»ابات وتطبيق بقية بنود االنتخ

أصر على إجراء االنتخابات بسرعة، لدرجة أنه نّص على إجراء االنتخابات بعد ستة أشهر على 
تشكيلة حكومة الوفاق من دون تحديد الحد األقصى، ونحن اآلن بعد أكثر من عام على توقيعه من 

 ن تحديد موعد إلجراء االنتخابات.دو 
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تأسيًسا على ما سبق، إن الحديث بين الفترة واألخرى عن إجراء االنتخابات ليس سوى مناورات 
قناعه بأن الطرف اآلخر هو الذي يعارض إجراءها، فالرئيس و « فتح«تستهدف خداع الرأي العام وا 

ا والحصول على ضوء أخضر ال يريدون إجراء االنتخابات من دون ضمان نتائجه« حماس«و
سرائيلي )وهذا هو األهم(.  أميركي ودولي وعربي وا 

، وهل يمكن أن «مصير عملية السالم«أبو مازن لن يذهب إلى انتخابات قبل أن يعرف وظيفتها و
تستأنف المفاوضات أم ال وعلى أية شاكلة وبأي مرجعية؟، ألن إجراء االنتخابات في ظل توقف 

اتفاق »في العناية المشددة، ومن دون بلورة طريق جديد بديل عن « التسوية» المفاوضات وأن عملية
 سيجعل فرص الرئيس وحركة فتح بالفوز غير مضمونة.« أوسلو

البيت الفتحاوي فيما يتعلق « ترتيب»كما أن الرئيس لن يذهب إلى انتخابات من دون أن يستكمل 
التوصل إلى صيغة فيما يتعلق بمرشح الحركة و  وأنصاره،بعقد المؤتمر السابع وحسم مسألة دحالن 

للرئاسة، ال سيما في ظل إعالن الرئيس مراًرا وتكراًرا أنه لن يترشح لوالية أخرى، فإذا ترشح يبدو 
 كمن أخل بوعده، لذلك يفضل استمرار الوضع الحالي في ظل أن كل السلطات بيده.

رشحين إذا لم يترشح أبو مازن، ومسألة في ظل تزاحم الم« فتح»وهنا تبرز مسألة من سيكون مرشح 
إصرار األسير مروان البرغوثي على الترشح في أي انتخابات رئاسية قادمة إذا جرت وهو خلف 

، ألنه المرشح األوفر حًظا كما تشير االستطالعات حتى في حال ترشح أبو مازن، وألن القضبان
على أمل أن يؤدي فوزه إلى ضغط دولي مسألة فوزه يمكن أن تكون الفرصة األخيرة إلطالق سراحه 

 على إسرائيل إلطالق سراح الرئيس الفلسطيني المعتقل.
أما بالنسبة لحماس، فهي تخشى من إجراء االنتخابات في ظل استمرار حصار قطاع غزة، وأزمة 
رواتب الموظفين، وعدم تقدم إعادة اإلعمار، وتخييم شبح عدوان إسرائيلي جديد على القطاع، وبعد 
سقوط حكم محمد مرسي والعداء بين جماعة اإلخوان المسلمين والنظام الحاكم في مصر. كما أنها 
تخشى من الخسارة أو الفوز بنسبة أقل من النسبة التي حصلت عليها في االنتخابات السابقة، مع 
ا العلم بأنه مطلوب منها أن تخسر في كل األحوال، ألنها لن تمكن من الحكم إذا فازت، خصوصً 

في الضفة الغربية لنفس األسباب السابقة والمتعلقة برفض إسرائيل وشروط اللجنة الرباعية الدولية، 
بقاء الوضع على ما هو عليه لجهة سيطرتها « حماس»وعداء النظام المصري لها، لذلك تفضل 

سرائيلية. قليمية ودولية وا   على قطاع غزة، مراهنة على حدوث تطورات فلسطينية وعربية وا 
إن مسألة االنتخابات تطرح أسئلة عديدة وكبيرة، منها: هل ستجري االنتخابات في الضفة الغربية 
وقطاع غزة؟ وهل ستجري على نفس األسس التي حكمت االنتخابات السابقة، خصوًصا التزامات 

بعد أن تجاوزته إسرائيل والتزاماته كلًيا، أم ستكون على أساس ما بعد « اتفاق أوسلو»وقيود 
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العتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بمشاركة الشعب الفلسطيني في التجمعات التي يمكن أن يشارك ا
 فيها، وعلى أساس شق طريق جديد قادر على إنقاذ القضية والشعب واألرض؟

هل ستقبل إسرائيل بإجراء انتخابات دولة أو أي انتخابات توحد الفلسطينيين؟ ال طبًعا، ومن 
فقتها على انتخابات لسلطة الحكم الذاتي بعد أن جردتها من السلطة، وبعد تشكيل المشكوك كذلك موا

أسوأ حكومة منذ تأسيس إسرائيل، التي لن توافق على االنتخابات إال مقابل ثمن باهظ. فهي سترفض 
، ويمكن أن ترفض مشاركة أي كتلة ال «العاصمة األبدية الموحدة إلسرائيل»إجراءها في القدس 

لطة الحكم الذاتي المحدود القائمة، والملتزمة باالعتراف بإسرائيل وبالتنسيق األمني والتبعية تلتزم بس
 االقتصادية ونبذ العنف.

ذا وافقت إسرائيل على إجراء االنتخابات فهذا يعني أنها ستحقق من خاللها فوائد ضخمة من  وا 
ل ليس عاماًل خارجًيا، بل هو ضمنها ضمان تكريس االنقسام وتحويله إلى انفصال دائم. فاالحتال

عامل رئيسي يستطيع أن يتدخل في عقد االنتخابات من عدمه وفي مختلف مراحلها، بما في ذلك 
 واعتقال عشرات النواب وبعض الوزراء.« حماس»مصادرة نتائجها إذا لم تناسبه كما حصل بعد فوز 

مشروًعا  بلد يجسدل من األصل في األمور أن مصدر الشرعية في أي بلد واقع تحت االحتال
نما من المقاومة المتمسكة  استعمارًيا استيطانًيا عنصرًيا إحاللًيا ال يأتي من صناديق االقتراع، وا 

 باألهداف والحقوق التي تسعى للمصلحة الوطنية، وتستند إلى وفاق وطني.
تند إلى أن كانت تس« اتفاق أوسلو»إن بدعة إجراء االنتخابات تحت االحتالل التي ترتبت على 

االنتخابات ستجري لمرة واحدة، وستساعد على الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي االحتالل ويقيم الدولة 
التي الشرعية للسلطة المنبثقة عن  1552الفلسطينية خالل خمسة أعوام. وعقدت انتخابات العام 

ما عقدت انتخابات ، ومضت األعوام الخمسة وتعمق االحتالل بداًل من إنهائه. ك«اتفاق أوسلو»
والقوى التي قاطعت « حماس»لتجديد شرعية السلطة التي تآكلت، ولضم  2112و 2115العامين 

االنتخابات األولى لكي تصبح جميًعا تحت سقف أوسلو؛ فجاءت نتائج االنتخابات مخالفة للتوقعات 
 وحدث ما حدث. 

ي الشرعية لالحتالل مرة أخرى، بدال من إعادة إنتاج نفس األخطاء والذهاب إلى انتخابات تعط
وتظهره على غير حقيقته، وتعطيه فرصة ذهبية لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية؛ ال بد من 
استخالص الدروس والعبر، فاالنتخابات شكل من أشكال تجسيد الحرية والسيادة وال حرية وال سيادة 

 تحت االحتالل.
أفقًيا، وانعدام األفق السياسي وفتح أبواب المواجهة مع أي انتخابات في ظل تعمق االنقسام عمودًيا و 

االحتالل، ومن دون توافق وطني ومع حمالت التحريض واالعتقاالت واالستدعاءات المتبادلة، 
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ووجود أجهزة أمنية فصائلية تابعة لألطراف المتنازعة وال تدين بالوالء للمصلحة الوطنية العامة؛ 
ول، فال يمكن أن تكون االنتخابات في هذه األجواء حرة ونزيهة يعني أنها ستكون قفزة في المجه

وتعبر عن إرادة الشعب، ومن المحتمل جًدا أال يعترف بنتائجها الطرف الخاسر وأن تتعرض إلى 
 التزوير.

إن من يريد حًقا إجراء انتخابات عامة عليه توفير األجواء المناسبة إلجرائها، مثل ضمان فصل 
الثالث لتحقيق الرقابة والمساءلة والمحاسبة، وقيام الحكومة والمؤسسات بدورها واستقالل السلطات 

ذا تعذر تفعيل مؤسسات السلطة يمكن أن يعوض ذلك انتظام عمل  في السلطة والمنظمة، وا 
مؤسسات المنظمة. كما عليه ضمان حرية اإلعالم وحقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وانتظام إجراء 

 لية والقطاعية على مختلف المستويات واألصعدة.االنتخابات المح
ال أهمية لالنتخابات العامة إذا لم تأت عشية أو غداة دحر االحتالل، وما لم تكن في سياق إعادة 
حياء القضية الفلسطينية وتوحيد الشعب في جميع أماكن تواجده، وتجديد  تعريف المشروع الوطني، وا 

ة بناء مؤسسات منظمة التحرير لتضم مختلف ألوان الطيف الحركة الوطنية بصورة جذرية، وا عاد
 السياسي واالجتماعي.

12/5/2115، األيام، رام هللا  
 
 إسرائيل وسوريا.. غارات تتواصل ونظام يترنح .53

 حمزة إسماعيل أبو شنب
شن الطيران اإلسرائيلي أخيرا مجموعة من الغارات على منطقة القلمون في سوريا استهدفت مخازن 

، وكذلك عناصر سورية درزية تعمل باسم مجموعة شهداء القنيطرة 25و 55في اللواءين  للسالح
 تابعة لحزب هللا في منطقة الجوالن المحتل.

وكعادتها امتنعت إسرائيل عن تأكيد مسؤوليتها عن غارات القلمون، مكتفية بما تنقله وسائل إعالم 
عن مثل هذه الغارات، لكنها تكون أكثر غربية عن مصادر عسكرية من تأكيد لمسؤولية إسرائيل 

وضوحا في سياستها إزاء عمليات استهداف المجموعات التي تقترب من الحدود مع الجوالن من 
 خالل تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو ووزير دفاعه يعالون، اللذين تبنيا االستهداف.

 
 قواعد االشتباك

ة الثورة السورية، تمثلت في مخاوفها من نقل لقد رسمت إسرائيل لنفسها خطوطا عريضة منذ بداي
السالح الكيميائي واإلستراتيجي لحزب هللا في لبنان مع ضعف سيطرة النظام السوري وتراجعه، وعلى 
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الرغم من إزالة خطر السالح الكيميائي عبر االتفاقية الدولية، فإن الخطوط الحمراء إلسرائيل ظلت 
سرائيل.ثابتة فيما يتعلق بالسالح الكاسر ل  لتوازن بين حزب هللا وا 

غارات استهدفت قوافل نقل السالح من سوريا إلى  11و 5فقد شن الطيران اإلسرائيلي ما بين 
الحزب، ولم تكتف بذلك بل قصفت مخازن قرب مطار دمشق والعديد من المناطق كان آخرها 

كصواريخ سكود  ، وهما مسؤوالن عن السالح22و 55استهداف مخازن الصواريخ في اللواءين 
 وأنواع أخرى من الصواريخ البعيدة المدى. 111والفاتح 

كما حافظت إسرائيل على قواعد االشتباك مع حزب هللا والمجموعات العاملة في الجوالن المحتل، 
فهي تسعى للحفاظ على الهدوء الذي استمر نحو أربعة عقود، عبر مواصلة استهداف أي من 

 ذ نشاطات أو هجمات من الجوالن تجاه إسرائيل.المجموعات التي تسعى لتنفي
وهي بذلك ترسل رسائلها الميدانية والسياسية عبر القدرات المعلوماتية واالستخبارية التي تحبط 
ظهار قوة الردع اإلسرائيلية وخلق كوابح للحد من سهولة حركة نقل السالح  الهجوم قبل حدوثه، وا 

ية من ناحية، والثانية عبر تأكيدها بأن الهدوء في الجوالن عبر االستهداف وسرعة التبني اإلسرائيل
هو من الخطوط الحمراء الثابتة، وأن الفراغ السياسي ال يكبل إسرائيل في اإلقدام على اغتيال كوادر 
حزب هللا، فإسرائيل رسمت لنفسها خطوطا إستراتيجية ال تسمح بتجاوزها، على غرار غارات 

 م الحالي التي استهدفت مجموعة عناصر إيرانية ولبنانية.يناير/كانون الثاني من العا
سرائيل على الحدود مع لبنان، فكالهما يحافظ على قواعد اللعبة  قد تختلف الحسابات بين حزب هللا وا 
وال يسعى أي منهما إلى كسرها في المرحلة الراهنة، ورغم عدم رغبة الطرفين خوض مواجهة 

فإن الجبهة الشمالية ما زالت هي األكثر سخونة بالنسبة إلسرائيل عسكرية قد تكون نتائجها قاسية، 
مع قابليتها لالشتعال، لذا تكرس معظم جهودها التدريبية والتسليحية الحتمال اندالع حرب مع حزب 

 هللا في لبنان.
 

 أهداف الغارات
حالي لحزب هللا ال تتوقف األهداف اإلسرائيلية عند حدود تسرب األسلحة التي تخرق ميزان القوى ال

بالتنسيق مع النظام السوري، أو سيطرة الحزب على مخازن السالح إثر تراجع قبضة الحكم في 
 سوريا.

فالخشية اإلسرائيلية تكمن في سيطرة مجموعات إسالمية معارضة على مخزون النظام من السالح 
عل معارك القلمون وتقدم في ظل توسع رقعة سيطرتها، وهي تكن عداء أيديولوجيا عميقا إلسرائيل، ول

 قوات المعارضة هناك عجل في اتخاذ القرار اإلسرائيلي باستهداف مخازن السالح.
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فال يغيب مشهد سيطرة عناصر من تنظيم الدولة اإلسالمية على بعض الطائرات العسكرية بعد 
صناع  اقتحام مطار منغ العسكري بحلب، وحصولها على العديد من الصواريخ البعيدة المدى؛ عن

القرار اإلسرائيلي، وحتى ال تتكرر التجربة الليبية بعد سقوط القذافي وانتشار السالح بين المجموعات 
 المقاتلة، مما يسهل عملية الحصول عليه كما فعلت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
مني على طول تدرك إسرائيل أن فترة الهدوء على جبهة الجوالن قد انتهت، لذلك سعت لبناء سياج أ

الحدود السورية مشابها للسياج األمني مع الحدود المصرية، كما قامت بالتنسيق مع األردن بصورة 
 مكثفة بعد قيام األخير بتدريب بعض مجموعات المعارضة لتأمين الحدود.

ر التقديرات اإلسرائيلية منذ بداية األزمة السورية ترجح سيناريو سقوط األسد، وعلى الرغم من تكرا
التقديرات السابقة بقرب ذلك، فإن التغيرات اإلقليمية وتعزيز التعاون السعودي التركي القطري في 
سوريا دفع إسرائيل إلى أن تثق اآلن بذلك أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع إحراز المعارضة 

واضحا السورية تقدما ملحوظا في العديد من المناطق مع اندفاع الثوار ووحدة جهودهم، كما بات 
 غياب قدرة النظام على تفادي خسارة المزيد من المواقع المهمة.

انهيار نظام األسد هو السيناريو األكثر إيالما إلسرائيل، فالخشية من فقدان تدفق المعلومات 
االستخبارية يعزز المخاطر اإلسرائيلية على جبهة الجوالن، لكن ظهور سوريا مجزأة وال مركزية، 

ظائفها بعد األسد يخفف حدة التوتر اإلسرائيلي، ومع تعذر قيام عملية سالم بين وعاجزة عن أداء و 
القوى الجديدة في سوريا، إال أنها ستسعى إلحداث مواءمة مع األقليات السورية على غرار العالقات 

 الكردية اإلسرائيلية في العراق.
 

 حرب تلوح في األفق
ستتواصل وقد ترتفع وتيرتها كلما أحرزت المعارضة  لن تتوقف الغارات اإلسرائيلية على سوريا بل

تقدما ملموسا على األرض، فإسرائيل تسعى ألن تكون سوريا خالية من السالح اإلستراتيجي استعدادا 
 لمرحلة ما بعد األسد، ولن تنتظر حتى تشاهد أسلحة متطورة في أيدي قوات المعارضة.

توجيه ضربات لحزب هللا في اللحظة التي سينهار على الجانب اآلخر في لبنان، تستعد إسرائيل ل
فيها النظام في سوريا، فلن تضيع إسرائيل فرصة االنقضاض عليه، فخسارة العامل الحيوي والشريان 

 الرئيس لحزب هللا سيمثل صفعة قوية للمحور اإليراني ويضعف بشكل كبير المحور الثالثي.
حزب هللا، فعلى الصعيد الداخلي ستتعالى األصوات ثمة عوامل أخرى تساعد إسرائيل على النيل من 

المطالبة باالنتقام منه لمواقفه الداخلية وارتباطه بالصراع الدائر في سوريا، كما سيتعرض لمواجهة 
 المجموعات اإلسالمية المقربة من القاعدة التي تعلو النبرة الطائفية في صراعاتها.
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ي الرد على أي اعتداء، على الرغم من تكثيف إيران أن يكبل حزب هللا ف -إن حدث-ومن شأن ذلك 
عمليات تسليحه، حيث سيكون مكشوفا بعد خروجه من هزيمة ثقيلة، وربما تكون هذه هي الضربات 

كقوة هجومية  2112التي ستنهي فاعلية الحزب في الصراع العربي اإلسرائيلي، بعدما حيدته حرب 
مل ستكون نتائجه أكثر تأثيرا وأعمق في حرف بوصلته، وأبقت عليه كقوة دفاعية، لكن أي عدوان شا

والتي قد تدفعه إلعادة حساباته وتموضعه كطائفة شيعية في لبنان، وقد يلجأ للبحث عن عقد 
 صفقات مع الواليات المتحدة عبر إيران لتجنبه التهديديات اإلسرائيلية.

 
 أقوال ال أفعال

وريا أن إيران وحلفاءها ربطوا بين بقاء النظام وبين أمن من المفارقة الالفتة في الصراع الدائر في س
إسرائيل، في تعارض واضح مع السياسة اإليرانية الداعية إلزالة إسرائيل من الوجود. في السابق 
كانت تصريحات نصر هللا تلقى آذانا صاغية في دوائر صنع القرار اإلسرائيلي، لكن انغماس الحزب 

وري وسحقه، قدم هدية من ذهب إلسرائيل التي باتت تدرك أن وحلفائه في تدمير الشعب الس
 التهديدات ما هي إال مجرد لغة خطابية. 

ولم يتوقف عجز إيران وحلفائها عند حدود سوريا، بل إنهم أوقفوا دعم المقاومة الفلسطينية في قطاع 
الق صواريخ غزة إثر خروج حماس من سوريا، كما اعتقل حزب هللا بعض العناصر التي حاولت إط

لتخفيف الضربات اإلسرائيلية خالل العدوان األخير على قطاع غزة، وعلى الرغم من تجدد 
يران فإنها لم تقدم دعما ماليا أو عسكريا يخفف أزمة الحصار الخانق في  االتصاالت بين حماس وا 

الفلسطينية بقيادة غزة، كما أن العقلية اإليرانية ما زالت تبحث عن األثمان السياسية لدعم المقاومة 
 حركة حماس.

لقد أضاع النظام السوري وحزب هللا فرصة تفعيل جبهة الجوالن، وما المحاوالت الحالية إال لعب في 
الوقت الضائع، فإعادة إنتاج المقاومة الشعبية في سوريا وتحويلها إلى مجموعات عسكرية يدربها 

لن يغير من قواعد االشتباك، لقد عّرت الثورة  الحزب أو إنتاج حزب هللا السوري على غرار اللبناني
زيف النظام المدافع عن فلسطين، وأصبح جل تفكير الحلفاء هو المحافظة على النظام وتقديم 

 السالح والمال له من أجل البقاء.
لن يرد  -وكذلك حلفاؤه-قد يصمد النظام أكثر في حين ُقدم له المقاتلون والدعم اللوجستي إال أنه 

تغول اإلسرائيلي، ولن يبادر بالهجوم واالنتقام، وسيكتفي ببعض المحاوالت الخجولة للحفاظ على ال
 على ما تبقى من ماء الوجه، إن كانت ما زالت هناك بقية ماء.

11/5/2115، الجزيرة نت، الدوحة  
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 تسخين األجواء في الجوالن .54

 جلعاد شارون
ا مصلحة ما في صمود األسد. فالدكتاتور طالما كان الهدوء على حدود هضبة الجوالن، كانت لن

 أفضلمضى(  أخيرهدوءًا حتى وقت  األكثرالذي يحرص على الحفاظ على حدود هادئة ) األضعف
يكون الجار المعروف والمستضعف،  أنلنا  أفضلمن فوضى اإلرهاب لعصابات الدولة اإلسالمية. 

على جيران جدد، مستضعفين بقدر والذي تبقى معه قواعد السلوك على مدى الحدود من أن نحصل 
 ال يقل، ولكن بال أي قواعد.

بدأت حدود هضبة  أن، فما اآلن أماكل هذا كما يذكر، كان صحيحا، طالما بقيت القواعد سائدة. 
الجوالن تصبح حدود إرهاب، ما أن انقلبت الخواطر، وعلى الحدود اللبنانية يسود حاليا الهدوء بينما 

إرهابية من حزب هللا تحت رعاية الفوضى العامة في سوريا ـ فيجب  أعمالج على الحدود السورية تع
 التفكير بما هو جيد لنا. إعادة
سقوط األسد سيجلب الدولة اإلسالمية إلى حدودنا، وهذه مشكلة، ولكن ستكون هذه ضربة شديدة  إن

د من لبنان بشكل ذي لحزب هللا. فبدون نظام األسد ومحور إيران ـ سوريا ـ حزب هللا، سيقل التهدي
 مغزى. هذا لن يحصل في يوم واحد، ولكن هذا بال ريب سيحصل.

لقد شكل الهدوء في هضبة الجوالن بقدر ما مثابة بوليصة تأمين لحكم األسد. وبرعاية هذا الهدوء 
تلقينا تهديدا متعاظما من جهة لبنان في شكل ذراع إيراني مسلح ومجهز ـ حزب هللا، يشكل خطرا 

فال يوجد هدوء، وبالتالي فان على بوليصة التأمين ان  اآلن أماكثير من حماس في غزة. ب أكبر
لم يكن على أي حال هدوء في الجوالن، فليس لنا أي مصلحة في خدمات الطاغية  إذا. أيضاتنتهي 

وليس  األسدالسوري. تنظيم الدولة اإلسالمية هو عدو التحالف الدولي الذي يقاتل ضده )ليس هكذا 
. كما لن يكون األخيرينكذا حزب هللا(، بحيث أننا لن نكون وحدنا حياله مثلما نحن وحدنا حيال ه

هناك أي ضغط دولي لتسليم هضبة الجوالن وهذا جيد جدا. الهضبة ستبقى جزءا هاما من إسرائيل 
 .األبدإلى 

هذا بالتأكيد ليس  هذا ال يعني أن مجانين الدولة اإلسالمية هو امر مرغوب فيه على الحدود، ولكن
من حزب هللا الذي هو الخادم اللبناني والفاعل لكلمة اإليرانيين. من يفعل  أفضل، بل وربما أسوأ

كان سيمارس اإلرهاب ضدنا يتخذ في مكان بعيد )في  إذاحزب هللا ال يدفع الثمن على ذلك، والقرار 
ية. كما أن الوسائل والقدرات التي طهران( والعتبارات ليست محلية بل ترتبط بحسابات إيران العالم
مما يوجد تحت تصرف قوات  أكثرتضعها دولة كبيرة مثل إيران تحت تصرف حزب هللا كثيرة وكثيرة 



 
 
 
 

 

           45ص                                     3575 العدد:    12/5/2115 الثالثاء التاريخ:

ذاالدولة اإلسالمية.   األقلكانت على أي حال ستكون فوضى على الحدود السورية، فليشطب على  وا 
 الخطر على الحدود اللبنانية.

؟ هذه ليست دعوة للتدخل المباشر في الحرب في سوريا، ولكن من داألسباختصار، من يحتاج 
عندما نريد شيئا ما، فكيفما اتفق، يحصل هذا  أننايحصل  أحياناالخير أن نعرف ما هو خير لنا. 

 من تلقاء ذاته.
11/5/2115يديعوت   
12/5/2115القدس العربي، لندن،   

 
 :ةر صو  .55

 

 
 كة حماس في قطاع غزةدبابة في أحد المواقع التابعة لحر هيكل 

 12/5/2115وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 


