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 47 :كاريكاتير

*** 
 
 يعلن من تونس عن مبادرة فرنسية لحل القضية الفلسطينية عباس .0

، من تونس، عن المنجي السعيداني، أن محمود 14/5/5115الشرق األوسط، لندن، ذكرت 
عباس رئيس السلطة الفلسطينية والذي يزور تونس، كشف عن وجود مبادرة فرنسية لحل القضية 

تصريح مقتضب للصحافيين في القصر الرئاسي بقرطاج )الضاحية الشمالية الفلسطينية. وقال في 
للعاصمة التونسية(، إثر لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بأن الفرنسيين يريدون أن يقدموا 

 باسم الفلسطينيين مشروع قرار إلى مجلس األمن الدولي.
نه ال بد أن يتقدموا بقرار إلى مجلس األمن وأضاف عباس موضحا: "هناك أفكار لدى الفرنسيين بأ

باسمنا للقضية الفلسطينية". وأردف: "طبعا، نحن نرحب بهذه الجهود، ولكن هناك لجنة عربية من 
 خمس دول هي المكلفة بمتابعة هذا األمر مع فرنسا ومع غيرها من الدول".

، مبادئ لحل الصراع على غرار وبحسب ما تضمنته المبادرة الفرنسية، فإنها تقترح من خالل القرار
مع تبادل أراض بين الطرفين، وجعل القدس عاصمة  1697تثبيت حدود الرابع من حزيران/ يونيو 

 مشتركة بين الدولتين، إلى جانب تحديد جدول زمني إلنهاء االحتالل، وعقد مؤتمر دولي للسالم.
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السبسي، خالل اليوم األول من زيارته  وكان الرئيس الفلسطيني قد اجتمع بنظيره التونسي الباجي قائد
التي تتواصل لثالثة أيام. وتناول اللقاء كذلك، جهود المصالحة المتعثرة بين حركتي فتح وحماس، 
ومشاكل إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان اإلسرائيلي، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، 

 رغم الكم الهائل من العقبات التي تعترضه.
أن صحيفة "هآرتس" العبرية، كشفت  ،14/5/5115وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، افت وأض

صباح اليوم الخميس النقاب عن خالفات غير مسبوقة بين فرنسا و"إسرائيل" على خلفية هذه المبادرة 
 الفرنسية.

وع الماضي في وقالت الصحيفة إن المباحثات االستراتيجية بين فرنسا و"إسرائيل"، والتي عقدت األسب
القدس، وشارك فيها دبلوماسيون من الجانبين، تحولت إلى صراع غير مسبوق حول مبادرة وزير 
الخارجية الفرنسي في مجلس األمن لوضع جدول زمني إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي. 

سطينية، أدى وأضافت أنه ومنذ اللحظة األولى لالجتماع برز الخالف بين الجانبين حول القضية الفل
 إلى اتهامات متبادلة بين الجانبين، وهذا دليل على الخالفات والتوتر بين فرنسا و"إسرائيل".

وقال دبلوماسي إسرائيلي إن السفير الفرنسي في "تل أبيب" بتريك ميزونب، انتقد بشدة سياسة 
 "إسرائيل"، وأثار غضب اإلسرائيليين.

يليين اتهموا فرنسا بأنها تقف وراء المبادرة األوروبية وحسب الصحيفة فإن الدبلوماسيين اإلسرائ
لمقاطعة منتجات المستوطنات ووضع عالمات عليها، واتهموا وزير الخارجية الفرنسية بأنه هاجم 

 "إسرائيل" خالل الحرب على غزة بتنفيذ مذابح في غزة.
إسرائيل رفع مستواها في وأكدت الصحيفة أن السفير الفرنسي قال إن االتحاد األوروبي اقترح على "

 االتحاد في حال التقدم بعملية التسوية إال أن "إسرائيل" رفضت حتى بحث االقتراح األوروبي.
 
 لدعم القطاع الخاص الفلسطيني الواليات المتحدة الحمد هللا يدعو .2

لخاص رام هللا: دعا رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد هللا اإلدارة األميركية إلى دعم القطاع ا
الفلسطيني وبشكل خاص في قطاع غزة، لتوفير فرص عمل جديدة من خالل المشاريع الممولة من 

المعونات المالية لحكومة  في توفيركما طالبها بحث ِّ الكونغرس على االستمرار  الواليات المتحدة.
القتصاد الوفاق لتمكينها من االضطالع بمسؤولياتها في تلبية احتياجات المواطنين والنهوض با

 الوطني الفلسطيني وضمان استقراره.
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، القنصل األميركي العام في القدس مايكل راتني، أمسجاء ذلك خالل لقائه بمكتبه في رام هللا، 
 حيث اطلعه على آخر التطورات السياسية واالقتصادية واعادة اعمار غزة.

 14/5/5115األيام، رام هللا، 
 
 وعد إلنهاء االحتاللمنظمة التحرير: ال مفاوضات دون م .3

األربعاء،  أمساكدت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان صادر عنها : وكاالتال –كامل إبراهيم 
بمناسبة الذكرى السابعة والستين للنكبة الفلسطينية عام ثمانية واربعين، التمسك باألهداف الوطنية 

عاقبة وفي مقدمتها االعتراف بدولة فلسطين الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية عبر قراراتها المت
عامًا على النكبة، اليزال الشعب الفلسطيني  97عضوًا مراقبًا في األمم المتحدة مشددة على أنه بعد 

 يواجه وقيادته وحركته الوطنية سياسات اإللغاء واالقتالع اإلسرائيلية العنصرية.
ة والمتراكمة، نضالنا الوطني، مهما بلغت التضحيات وقالت "سنواصل، باالستناد إلى خبرة شعبنا الكفاحي

ومهما طالت ولقد كشفت إسرائيل عن وجهها بكل سفور أمام العالم ومؤسساته الدولية، ولم يعد ممكنًا أو 
مجديًا التغاضي عنها كدولة مارقة تهدد األمن واالستقرار العالميين، وسنواصل إلى جانب المجتمع 

وكل قوى السالم والديمقراطية في العالم، العمل على تشديد وتطوير عزلة دولة الدولي ومؤسساته الحية، 
سقاط االحتالل عن دولة وشعب فلسطين".  االحتالل العنصرية إلسقاط هذه العدوانية وا 

في ظل الحكومة اليمينية العنصرية الجديدة في إسرائيل، لم يعد  أنهوجددت منظمة التحرير تأكيدها "
مفاوضات، أو أي دعوة للعودة إلى المفاوضات، من دون تحديد موعد إلنهاء هناك أي معنى لل

 االحتالل وجالئه عن األرض الفلسطينية، وليس موعدًا أو سقفًا زمنيًا النتهاء المفاوضات".
 14/5/5115الرأي، عمان، 

 
 : اعتراف الفاتيكان نقلة نوعية وله أبعاد أخالقية وسياسية وقانونيةعشراوي .4

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  عشراويقالت المسؤولة الفلسطينية حنان : كفاح زبون رام هللا:
اعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين، هو نقلة نوعية مهمة لفلسطين وفي العالقات الدولية وهو خطوة "إن 

 ."إيجابية نقدرها بالغ التقدير
للعالقات التاريخية مع الفاتيكان خصوصا أنه  "هذا االعتراف يمثل تكريسا "الشرق األوسط"وأضافت لـ

يأتي في ظل إعالن وتنصيب راهبتين فلسطينيتين قديستين.. إنه تكريس للهوية والثقافة والتاريخ 
 ويصب في صالح السالم العادل وفي تصويب األمور واالعتراف بالحقوق الفلسطينية".
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دها المعنوية والثقافية والسياسية واألخالقية وتابعت عشراوي: "هذه خطوة إيجابية ومباركة ولها أبعا
 ."نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير ودافًعا العتراف دول لم تعترف بعد بفلسطين"وأردفت:  والقانونية".

 

 14/5/5115الشرق األوسط، لندن، 
 
 والمطلوب قرار من مجلس األمن الثنائية..أغلقنا ملف المفاوضات واصل أبو يوسف:  .5

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف لـ"الشرق : اح زبونكف - رام هللا
األوسط": "لقد قررنا أنه تم إغالق ملف مفاوضات الثنائية من دون تحديد سقف زمني إلنهاء 
االحتالل، خصوصا في ظل الحكومة األكثر يمينية. نحن نعتقد أن األفق السياسي مغلق تماما مع 

 ين الجديدة".حكومة المستوطن
 وأضاف: "كما أن المفاوضات الثنائية برعاية أميركية منحازة ولم تعد ممكنة".

وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن "الموقف الجديد جاء لقطع الطريق على الدعوات والضغوطات التي 
 تصدر من أطراف من المجتمع الدولي إلعادة إطالق المفاوضات".

د موعد عبر مجلس األمن لجالء االحتالل اإلسرائيلي، ومن ثم الدخول ويريد الفلسطينيون أوال، تحدي
 في مفاوضات حول آلية ذلك.

ويجري الفلسطينيون مع الفرنسيين مشاورات مكثفة هذا األيام، في محاولة للوصول إلى صيغة اتفاق 
 تقدمه باريس لمجلس األمن.

، يوجد مشاورات حول الصيغ والمسائل وقال أبو يوسف: "الفرنسيون لم يقدموا مشروعا متكامال بعد
وتابع:  التي سيتضمنها المشروع". وأضاف: "ثمة نقاش هام حول الحدود الدولية وحقوق أخرى".
، 1697"أخبرنا األطراف أن أي قرار لمجلس األمن يجب أن يرتكز إلى حدود الدولة الفلسطينية 

 فلسطينية التي كفلتها الشرعية الدولية".وتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل وعدم المس بالثوابت ال
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد لـ"الشرق األوسط": "نحن ناقشنا هذا 
الموضوع وقرارنا كان هو نعم يمكن التوجه من جديد لمجلس األمن بمشروع قرار باالتفاق مع 

وأضاف: "نرفض أي تنازالت  سطينية".األشقاء العرب من دون أن يمس ذلك بسقف الحقوق الفل
 تحت شعار التوازن، وكل شيء يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية وما اعترفت به".

 14/5/5115الشرق األوسط، لندن، 
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 واصل أبو يوسف: الوقائع التي تفرضها حماس بغزة تؤكد سعيها لفصل القطاع عن الدولة .6

لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن الوقائع التي  قال عضو اللجنة التنفيذية :رام هللا
تفرضها حركة حماس على األرض في قطاع غزة، تؤكد الحديث الدائر عن سعيها لفصل القطاع 

األربعاء، إن الوقائع التي  أمسوأكد أبو يوسف في حديث إلذاعة موطني،  عن دولة فلسطين.
حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ ما تم االتفاق عليه في  تفرضها حماس في غزة من خالل عرقلة عمل

إسرائيل" من أجل هدنة طويلة االمد، -اتفاق المصالحة، إضافة لمراهنتها على "دردشات حماس
وكذلك فرض الضرائب عبر كتلتها البرلمانية على المواطنين والتجار في القطاع، يؤكد سعيها وراء 

 سطين.مسعى الفصل التام للقطاع عن دولة فل
 14/5/5115الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 دخل نابلس "دون تنسيق" مستوطناً السلطة تسلم االحتالل  .7

أفادت مصادر محلية، بأن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في نابلس شمال : نابلس
يهودي دخل المدينة الضفة الغربية المحتلة، قامت الليلة الماضية بتسليم الجانب اإلسرائيلي مستوطن 

وذكرت المصادر، أن أجهزة األمن الفلسطينية تفاجأت في ساعة متأخرة من  "دون تنسيق مسبق".
، بوجود مستوطن يهودي في مقام "قبر يوسف" شرق المدينة كان يؤدي 15/5الثالثاء  يوممساء 

الرتباط العسكري وأضافت أن األجهزة الفلسطينية سل مت المستوطن ل طقوسًا تلمودية في المكان.
والذي قام بدوره بتسليمه لشرطة االحتالل اإلسرائيلي التي باشرت عملية التحقيق معه، حسب 

 المصادر.
 13/5/5115قدس برس، 

 
 االتصاالت مع مصر في ملفات جمدتها األحداث األخيرة استئنافقيادي في حماس يؤكد  .8

النشــار، عــن اســتئناف االتصــاالت مــع أعلــن القيــادي فــي حركــة حمــاس عيســى : ربيــع أبــونقيرة -رفــح
الجانــب المصــري، ووجــود حــراك لفــتح بــاب الحــوار مــن جديــد، فــي األيــام القليلــة الماضــية، فــي عــدة 

 ملفات تجمدت، بسبب األحداث األخيرة في مصر.
وتمنــــى النشــــار الــــذي تقلــــد منصــــب مستشــــار رئــــيس الــــوزراء الســــابق إســــماعيل هنيــــة، فــــي تصــــريح 

ـــ"فلسطين"، عــودة الــ دور المصــري الفعــال فــي ملفــات إنهــاء االنقســام، وتخفيــف الحصــار عــن شــعبنا ل
 الفلسطيني، وفتح معبر رفح الحدودي، بشكل طبيعي، وعودة العالقات "الطيبة" إلى مجراها.
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وقال: "لم نعترض على تدخل أي جهة عربيـة فـي إنهـاء الخـالف وتقريـب وجهـات النظـر بـين حمـاس 
نحتــرم الــدور المصــري فــي أن يكــون لهــم دور بحكــم الجيــرة واألخــوة، لكننــا وفــتح، وكنــا وال زلنــا نقــدر و 

 ظلمنا من مصر بادعاء إعالمهم أننا نتدخل في شئونهم"، نافًيا حدوث ذلك بالمطلق، ولم يثبت.
وحول طبيعة زيارة الوفود األوروبية األخيرة إلى غزة، أكد النشار أن بعضها تحدث عن هدنة لسنوات 

وط، قـائاًل: "هـذه أمــور لـم تتبلـور ولــم يتخـذ فيهـا قــرار، وكـل مـا يطــرح هـو للدراســة، مقابـل بعـض الشــر 
 وليس هناك قرار أو اتفاق بشأن الهدنة، وال يوجد حوار مع الجانب اإلسرائيلي".

وأشار إلى عدم سعي حركته لحرب مع دولة االحتالل فـي األيـام المقبلـة، وال تبـادر لهـا، لكنـه أكـد أن 
 عن شعبنا الفلسطيني بكل ما أوتيت من قوة، إن فرضت عليها الحرب."حماس" ستدافع 

وحــــول اتهامــــات حكومــــة التوافــــق لـــــ"حماس" وعــــدم الســــماح بتمكينهــــا فــــي قطــــاع غــــزة، قــــال النشــــار: 
"بخصوص المفاوضات والحـوارات مـع اإلخـوة فـي السـلطة وحركـة فـتح، نحـن لـم نعطـل أي حـوار فـي 

الســعودية أو قطــر أو غــزة، ونحــن ملتزمــون بمــا اتفقنــا عليــه أي مكــان ســواء فــي مصــر أو الــيمن أو 
 حرفًيا".

ـــم يشـــكل الجســـم القيـــادي  ـــت كـــل األمـــور ول وأضـــاف: "الســـؤال هـــو مـــاذا تـــم مـــن االتفاقيـــاتل.. عكط ل
 الفلسطيني ولم يعد شيء النتخابات المجلس الوطني..".

كـنهم لـم يقبلـوا لعـدم وجـود قـرار وتابع: "كنـا نـود مـن الحكومـة أن تتواصـل معنـا، ودعونـاهم للتواصـل ل
سياسي بذلك"، الفتا النظر إلى عدم وصول الموازنات التشغيلية للوزارات بغزة، باإلضافة إلى تواصـل 

 الوزراء عند زيارتهم لغزة مع الموظفين المستنكفين ويتجاهلون الموظفين العاملين.
نــه قــال: "أن يعــود المســتنكفون وأكــد النشــار علــى جاهزيــة "حمــاس" لــدمش المــوظفين بشــكل كامــل، لك

ويطرد العاملون منذ سنوات ويستدعى من يلزم منهم للوزارات فهـذا منطـق ال يقبلـه عاقـل"، مشـيًرا إلـى 
 عقد اتفاقيات عدة بخصوص استالم المعابر، لكن لم ينفذ منها شيء.

 13/5/5115، فلسطين أون الين
 
 الطائرة الباكستانية تحّطمهنية يعّزي بضحايا  .9

هـــاتف إســـماعيل هنيـــة، نائـــب رئـــيس المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس، صـــباح اليـــوم األربعـــاء : غـــزة
 (، نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، معزيًا بضحايا تحط م الطائرة الباكستانية.13-5)

وأفــاد بيــان مقتضــب صــادر عــن مكتــب هنيــة، بــأن نائــب رئــيس حركــة "حمــاس" أعــرب عــن خــالص 
ث تحطم الطائرة المروحية التابعة للجيش الباكسـتاني، مطلـع األسـبوع الجـاري، تعازيه في ضحايا حاد

 حيث كان على متنها عدد من السفراء األجانب المعتمدين في باكستان وزوجاتهم.
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رأفــت شــحادة مــدير المخــابرات المصــرية، معزيــًا ب االتصــال هاتفيــاً وأضــاف البيــان، أن هنيــة بــادر إلــى 
 بوفاة والده مؤخرًا.

 13/5/5115، ركز الفلسطيني لإلعالمالم
 
 عدوان غزة خالل العمالءمشعل دوليًا بزعم قتل ي تقاض إسرائيلية منظمة: أحرونوت يديعوت .01

رفعت منظمـة "شـورات ديـن" اإلسـرائيلية، اليـوم األربعـاء، دعـوى قضـائية أمـام محكمـة  :القدس المحتلة
حركـــة حمـــاس، خالـــد مشـــعل، التهامـــه الجنايـــات الدوليـــة فـــي الهـــاي ضـــد رئـــيس المكتـــب السياســـي ل

فلسطينيا خالل الحرب اإلسرائيلية "الجرف الصامد" على قطاع غزة، وذلك  33بالمسؤولية عن إعدام 
 بتهمة التخابر مع األجهزة األمنية اإلسرائيلية، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

المـدنيين بـدون محاكمـة يعتبـر جريمـة حـرب" "قتـل  إنالمنظمـة اإلسـرائيلية قالـت  أن"يديعوت"  وأفادت
 ويجب محاسبة مرتكبيها على حد زعمهم.

وزعمت المنظمة اإلسرائيلية في دعواهـا أن مشـعل "يضـع الخطـوط العريضـة لسياسـة القتـل فـي حركـة 
مواطنــا فلســطينيا مشــتبهين  33حمــاس"، التــي وصــفتها بـــ"اإلرهابية"، وهــو مــن خــالل ذلــك ســمح بقتــل 

 رائيل.إلسبالعمالة 
 واألردن األردنيـــةوذكـــرت الصـــحيفة أن الـــدعوى تـــم تقـــديمها ضـــد خالـــد مشـــعل لكونـــه يحمـــل الجنســـية 

ـــة نيتســـا  ـــيس المنظمـــة اإلســـرائيلية، المحامي ـــت رئ ـــة. وقال عضـــو كامـــل العضـــوية فـــي المحكمـــة الدولي
القتــل اليتــر: "يجــب علــى المحكمــة الجنائيــة ممارســة ســلطتها حيــال الــتهم التــي تتعلــق بجريمــة -درشــن

 خاصة أن المواطن المتهم يحمل جنسية دولة عضو في هذه المحكمة".
وقــد نفــذت الفصــائل الفلســطينية المســلحة حكــم اإلعــدام رميــا بالرصــاص فــي حــق عــدد مــن المتهمــين 

 بالعمالة إلسرائيل، في مدينة غزة خالل حرب "الجرف الصامد" العسكرية.
 13/5/5115، وكالة سما اإلخبارية

 
 : تصريحات أوباما عن القضية الفلسطينية ال صدقية لهاانأسامة حمد .00

قـــال مســـؤول العالقـــات الدوليـــة فـــي حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية "حمـــاس" أســـامة حمـــدان فـــي : بيـــروت
تصـــريحات لــــ "قـــدس بـــرس"، تعليقـــا علـــى تصـــريحات الـــرئيس األمريكـــي بـــاراك أوبامـــا اليـــوم األربعـــاء 

مسـكه بحـل الـدولتين للصـراع الفلسـطيني ـ اإلسـرائيلي، إنهـا ( لصحيفة "الشرق األوسـط" بشـأن ت5|13)
"ال مصداقية لها على األرض، فقد فشلت اإلدارة األمريكية في تحويل هذه القناعة إلى سـلوك عملـي، 
وذلك بسبب عدم وجود إرادة أمريكية لفرض أي حل على الكيان الصهيوني، وقد أيقنـت واشـنطن مـن 
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أن الفلسطيني بعد فشل جهود جون كيري في إعـادة المفاوضـات، وبـدا عدم قدرتها على الفعل في الش
واضحا أن قوى اليمين في الكيان الصهيوني تـزداد صـالبة، ومـن هنـا فـإن تصـريحات أوبامـا اليـوم ال 
مصــداقية لهــا وهــي مجــرد ســجال انتخــابي داخلــي يريــد الــديمقراطيون مــن خاللــه تقويــة حظــوظهم فــي 

 ".االنتخابات المقبلة ال غير
علــــى صــــعيد آخــــر أكــــد القيــــادي فــــي "حمــــاس" علــــى أن حركتــــه مازالــــت متمســــكة بالمصــــالحة خيــــارا 
استراتيجيا، وقال: "الزلنـا فـي حمـاس نـدفع باتجـاه تنفيـذ مـا تـم التوافـق عليـه بيننـا وبـين فـتح فـي اتفـاق 

 المصالحة، والزال التقصير لألسف الشديد من جانب السلطة في التنفيذ".
 13/5/5115قدس برس، 

 
 حماس تؤكد الحرص على عالقتها العربية واإلسالميةحركة  .02

قالـــت حركـــة حمـــاس، إنهـــا بحثـــت مـــع الســـفير الجزائـــري لـــدى لبنـــان أحمـــد بوزيـــان، أوضـــاع : بيـــروت
 الالجئين الفلسطينيين هناك، واألوضاع األمنية داخل مخيمات اللجوء في لبنان.

ح صــحفي تلقتــه "قــدس بــرس" اليــوم األربعــاء وأوضــح علــي بركــة ممثــل "حمــاس" فــي لبنــان، فــي تصــري
(، أنه قام بزيارة السفير الجزائري في بيروت هناك "وبحـث معـه آخـر المسـتجدات علـى صـعيد 5|13)

القضية الفلسطينية"، وتم التأكيد على "ضرورة حماية المبادرة الفلسطينية الهادفة إلى تحييد المخيمات 
 مذهبية".الفلسطينية عن الصراعات اإلقليمية وال

وأكـــد ممثـــل "حمـــاس" فـــي تصـــريحه حـــرص حركتـــه علـــى "بنـــاء أفضـــل العالقـــات مـــع الـــدول العربيـــة 
واإلسالمية كافة"، ودعا إلى "حشد طاقات األمة لدعم القضـية الفلسـطينية ومواجهـة العـدو الصـهيوني 

 ة"... و على ضرورة تنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية الداخلي
 13/5/5115قدس برس، 

 
 
 تقاتل إلى جانب الحكومة السورية عسكرية فلسطينية "قوات الجليل" ميليشيا"المستقبل":  .03

بــدأت ميليشــيا فلســطينية جديــدة القتــال إلــى جانــب قــوات األســد مــؤخرًا، وحصــل موقــع : )ســراج بــرس(
 "عكس السير" على صور مسربة للمرتزقة الجدد.

يشيا ما يسمى "قوات الجليل"، منضمين إلى صفوف قوات األسد فـي ريـف وتظهر الصور مرتزقة لميل
 دمشق والقلمون.
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وأفاد المصدر أن ميليشيا "قوات الجليل" تتبع لحركة "شـباب العـودة الفلسـطينية"، ويقودهـا المـدعو أبـو 
 الفداء، ويظهر في إحدى الصور إلى جانب صحافي.

إلــى ميليشــيا أحمــد جبريــل، والتــي تعتبــر أول ميليشــيا وأكــد المصــدر أن مرتزقــة "قــوات الجليــل" تنضــم 
 فلسطينية تقاتل عن عرش األسد مع اندالع الثورة، وتسفك دماء السوريين.

 14/5/5115المستقبل، بيروت، 
 
 لغزة منظمة التحرير: ال ترتيبات لزيارة وفد "القدس العربي" .04

ة التــي عقــدت فــي العاصــمة اللبنانيــة ـــ أشــرف الهــور: علمــت "القــدس العربــي" أن اللقــاءات األخيــر  غــزة
بيروت، بين رئيسي وفدي المصالحة في حركتي فتح وحماس عزام األحمـد، وموسـى أبـو مـرزوق، لـم 

لزيــارة وفــد منظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى غــزة، فــي وقــت أعلــن فيــه  تثمــر عــن اتفــاق يحــدد موعــداً 
 ردودا من حماس. "، في حال لم تتلقمحدداً  األحمد أن حركته ستتخذ "موقفاً 

يــأتي ذلــك فــي ظــل تواصــل الخالفــات بــين الطــرفين، بتصــعيد لهجــة "التراشــق الكالمــي"، بعــد أن اتهــم 
مســـؤول كبيـــر فـــي حمـــاس الـــرئيس محمـــود عبـــاس بالطلـــب مـــن إســـرائيل اعتقـــال النائـــب فـــي المجلـــس 

 التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار.
لعربي"، فإنه حتى اللحظـة ال توجـد أي ترتيبـات أو اتفاقيـات وحسب المعلومات التي وردت لـ "القدس ا

أبرمت بين فتح وحماس في هذه الفترة لزيارة وفـد المنظمـة، الـذي يرأسـه األحمـد، ويضـم فـي عضـويته 
مســؤولين مــن فصــائل المنظمــة، للقــاء حركــة حمــاس، واالتفــاق مــع قيادتهــا فــي غــزة علــى حــل مســائل 

 الحة.الخالف العالقة في اتفاقية المص
 14/5/5115القدس العربي، لندن، 

 
 حول المصالحة واضحة من قبل حماس في حال لم نتلق ردوداً  األحمد: سنتخذ موقفاً  .05

عضـو اللجنـة المركزيـة  ، أنغـزةمن أشرف الهور ، عن 14/5/5115القدس العربي، لندن، ذكرت 
اتخـاذ موقـف سـيعلن عنـه أمـام أكد أنـه سـيتم  ،لحركة فتح ومسؤول ملف الساحة اللبنانية عزام األحمد

الجميــع "حــال لــم نتلــقو أيــة ردود واضــحة مــن قبــل حمــاس"، وأضــاف فــي تصــريح صــحافي "ننتظــر رد 
موسى أبو مرزوق ليتم فـي ضـوئه اتخـاذ القـرارات"، مؤكـدا أن حركـة فـتح لـن تسـمح باسـتمرار الوضـع 

. وأشار إلى أن رد موسـى على ما هو عليه، من خالل عدم تمكين حكومة الوفاق من استالم مهامها
أبو مرزوق خالل لقاء بيروت كان بـ "كلمات عامة ايجابية"، مشيرا إلى أنه قال له "نريد االتفاق على 
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محددة للبدء بتنفيـذها، واالتصـال بإسـماعيل هنيـة بعـد تبليغـه مـن قبلـك، مـن ثـم الـذهاب إلـى  إجراءات
 قطاع غزة ونتفق على التعديل في الحكومة".

االتفــاق مــع أبــو مــرزوق تــم فــي مكتــب رئــيس مجلــس النــواب اللبنــاني نبيــه بــري، وتنــاول وأوضــح أن 
الحـــديث عـــن "أولويـــة تمكـــين حكومـــة الوفـــاق القيـــام بمهامهـــا وحـــل مشـــكلة المـــوظفين مـــن قبـــل اللجنـــة 
اإلداريــة والقانونيــة"، وقــال إن بــري اقتــرح بأنــه ال يمكــن البــدء فــي ورقــة المصــالحة قبــل إنهــاء موضــوع 

ة الوفاق، والتـي تتوقـف عليهـا كـل األمـور، وكـذلك الحفـاظ علـى العالقـات الجيـدة والصـديقة مـع حكوم
 مصر وغيرها من الدول.

وقـــال إن حركـــة فـــتح أكـــدت أن أي خطـــوة ســـنقوم بهـــا "ســـوف تكـــون فـــي جمهوريـــة مصـــر الشـــقيقة أو 
 إعالمها بها مسبقًا في حال سيتم القرار خارجها".

دث بهــا، وتعليقاتهــا حــول اللقــاء مــع موســى أبــو مــرزوق، تؤكــد أنهــا "ال وأكــد أن لغــة حمــاس التــي تتحــ
تريد إنهاء االنقسام"، مشيرًا إلى أنه أعطى أجوبته لبري، في حين لم يعلن موسـى أبـو مـرزوق مـا هـو 

 رده.
وتوقعــت مصــادر مطلعــة أن يفجــر رفــض حكومــة التوافــق فــي جلســتها التــي عقــدتها أول مــن أمــس، 

دارية التي اتخذتها حكومـة حمـاس المقالـة قبـل تشـكيل حكومـة التوافـق، بخصـوص لسلسلة القرارات اإل
ترقيات الموظفين الذين عينتهم، وتأجير أراض حكومية، خالفا قويا جديدا بين الطرفين، من شأنه أن 

 يعيق التوصل للعديد من التفاهمات.
فــي حــديث لفضــائية حمــد قــال ، مــن رام هللا، أن األ14/5/5115الحيــاة الجديــدة، رام هللا، وأضــافت 

: "لن نسمح باستمرار الوضع كما هـو، وعـدم تمكـين حكومـة أمس"عودة" ضمن برنامش حال السياسة 
 الوفاق من استالم مهامها، وسوف نتخذ القرارات الالزمة بعد تلقي الردود الواضحة من حماس".

قـوى أمنيـة مشـتركة تعمـل منـذ  وحول األوضاع في الساحة اللبنانيـة، قـال األحمـد: "نجحنـا فـي تشـكيل
ثالثة أشهر داخل مخيم عين الحلوة، مهمتها حفظ األمن في مخيمي عين الحلوة والمية المية، وسـيتم 
نقل التجربة بعد نجاحها إلى بقية المخيمات، مشيرًا إلى أن القيادة اللبنانية رحبـت بالتنسـيق معهـا مـن 

 أجل الحفاظ على األمن في المخيمات".
حمــد إلــى أنــه فــي الزيــارة األخيــرة إلــى لبنــان، تمــت إثــارة موضــوع قــانون المــرور الــذي يــنص وأشــار األ

على منع الفلسطيني من العمل كسائق، حيث تـم االتفـاق علـى معالجتـه بمـا يرضـي جميـع األطـراف، 
إضـافة لقضـية ترحيــل الالجئـين الفلســطينيين مـن منطقــة جـل البحـر، حيــث اتفـق علــى تأجيـل وتجميــد 

 إلى وقت آخر، إضافة للحديث عن البنى التحتية في المخيمات الفلسطينية في لبنان. الترحيل
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 البردويل يتهم عباس بالمسؤولية عن اعتقال االحتالل لخالدة جرار .06

ـ أشـرف الهـور: قـال صـالح البردويـل القيـادي فـي حمـاس إن اعتقـال االحـتالل اإلسـرائيلي للنائـب  غزة
المكتـب السياسـي للجبهـة الشـعبية، كـان بطلـب مـن الـرئيس عبـاس  في التشـريعي خالـدة جـرار، عضـو

لـ"التخلص من األصوات الحرة التي تزعجه في أدائه وبرنامجه السياسي". وقـال فـي تصـريحات نقلتهـا 
قصـائه،  "فضائية األقصى" التابعة لحماس أن السـلطة الفلسـطينية ال تـزال تمـارس دور إلغـاء اإخـر وا 

 غب في وجود أي منافس لها أو منتقد لسياساتها".مشيرا إلى أنها "ال تر 
  14/5/5115القدس العربي، لندن، 

 
 اتهام البردويل لعباس بالمسؤولية عن اعتقال خالدة جرار ال أساس لها :"الشعبية" .07

قــال عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الشــعبية كايــد الغــول، أن ادعــاءات القيــادي فــي حمــاس : رام هللا
أن الرئيس محمود عباس مسؤول عن اعتقال النائب خالدة جرار 'ال أساس لها'،  صالح البردويل عن

 وتأتي في سياق المناكفات اإلعالمية غير المحسوبة.
وأكد الغـول فـي حـديث إلذاعـة مـوطني اليـوم األربعـاء، علـى العالقـة التاريخيـة التـي تـربط بـين الجبهـة 

 حل نضال الشعب الفلسطيني.الشعبية وحركة فتح منذ نشأة منظمة التحرير، ومرا
كما أشار إلى 'أن ادعاءات البردويل بأن النائب جرار كانت مرشحة الجبهة لعضوية منظمـة التحريـر 
ال أســاس لهــا مــن الصــحة'، متســائال: 'ال نــدري مــن أيــن أتــى البردويــل بمثــل هــذه األقاويــل نحــن فــي 

الحــديث داخلهــا بــالمطلق عــن مثــل هــذه  الجبهــة الشــعبية لــدينا أطرنــا التنظيميــة التــي تقــرر، ولــم يجــرِّ 
 األقاويل، ونحن نطالبه بالكشف عن مصادره إن كان يمتلكها'.

 13/5/5115، وكالة سما اإلخبارية
 
 تؤكد على حق العودة والمقاومة لتحرير فلسطينالفلسطينية الفصائل والقوى  :ذكرى النكبة .08

ن األحفـاد لـديهم إصـرار علـى اسـتعادة أكـد عـدد مـن القـوى والفصـائل علـى أ :عبد الهادي عوكل-غزة
بالمقاومـــة، وأنـــه ال تفــريط بحـــق العــودة كونـــه أحـــد  43عــام إســـرائيلالفلســطينية التـــي احتلتهــا  األرض

 الثوابت الرئيسية التي يجمع عليها الكل الفلسطيني.
جــاء ذلــك، خــالل نــدوة سياســية نظمتهــا لجــان المقاومــة الشــعبية تحــت عنــوان "األحفــاد ســتعيد أرض 

، وسـط 97األجداد" في مركز عبد هللا الحوراني للدراسات بمدينة غزة. بمناسبة إحياء ذكرى النكبـة الــ 
 حضور الفت من الفصائل والسياسيين والمثقفين.
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للجــان المقاومــة علــى ضــرورة الحفــاظ علــى الثوابــت  اإلعالمــيمــن جهتــه، أكــد محمــد البــريم المتحــدث 
، وتحريـر كامـل 1643ديارهم التي هكجروا منها عـام  إلىجئين الفلسطينية وعلى رأسها حق عودة الال

تراب فلسطين. مطالبًا بتحقيق المصالحة وتجاوز االنقسام البغيض وتوحيد القدرات والطاقات لخوض 
 معركة التحرير.

القضـية الفلسـطينية  أنفي السياق ذاته، أوضح القيادي فـي حركـة الجهـاد أحمـد المـدلل فـي كلمـة لـه، 
مؤامرة كبيرة هدفها تصفية القضية الفلسطينية، إال أن هذه المؤامرة لن يكتب لها النجاح ألن تتعرض ل

 األحفاد متمسكون بأرضهم ويتبنون قرار تحريرها من االحتالل.
وأكد عصام عدوان رئيس دائرة الالجئـين فـي حركـة حمـاس، أن ثلثـي دول العـالم خضـعت لالسـتعمار 

ال مــن خــالل المقاومــة، والتــي تمثــل ثابتــا مــن الثوابــت فــي أي مكــان ولــم تعــرف التحــرر واالســتقالل إ
 يخضع لالحتالل ومنها فلسطين.

وأشار، إلى أن كل الفصـائل الفلسـطينية وعلـى رأسـها حركـة فـتح، رفعـت شـعار تحريـر فلسـطين، عنـد 
نية انطالقتها، وخاضت المعارك من أجل هذا الهدف. حتى أن المنظمـة التـي تمثـل الفصـائل الفلسـطي

تحمــل اســم "منظمــة التحريــر الفلســطينية". ولفــت إلــى ان حركــة فــتح رفعــت شــعار أن مــن يريــد الوحــدة 
والسياسـة تفرقنـا". وأن حركـة حمـاس اليـوم تتبنـى نفـس الشـعار الـذي رفعتـه  المعركـة،يلتقي في ميـدان 

 ألجداد".فتح سابقًا. وأوضح عدوان أن فلسطين ما زالت محتلة وهي رسالة األحفاد على طريق ا
  14/5/5115، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 في القمة الخليجية األمريكية في كامب ديفيد للقضية الفلسطينية نتوقع حضورا قوياً  يحيى رباح: .09

 األمريكيـةوصـف الخبيـر السياسـي الفلسـطيني يحيـى ربـاح، القمـة الخليجيـة : عبدالقادر فارس -غزة  
ن قـادة دول الخلـيش إفي توقيتهـا وأجنـدة أعمالهـا. وقـال لــ"عكاظ":  في كامب ديفيد، بالمحورية والمهمة

مشـاركة  وأكثـرقـوة  وأكثـرثقـة بـالنفس  أكثـريذهبون إلى كامب ديفيـد وهـم يمثلـون العـرب جميعـا، وهـم 
 إلــى. ولــم يســتبعد أن تعيــد القمــة المرتقبــة القضــية الفلســطينية أيضــافــي الميــدان السياســي والعســكري 

ى أن تشـكيلة حكومـة نتنيـاهو الجديـدة مـن اليمـين واليمـين المتطـرف واليمـين الـديني، وضعها، الفتا إلـ
مفـــاده أنهـــا لـــن تقـــوم بـــأي مبـــادرات باتجـــاه عمليـــة الســـالم وســـوف تســـتغل حالـــة الجمـــود فـــي المنطقـــة 

 بمواصلة برامش االستيطان والتهويد واالعتداء على الفلسطينيين. 
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على طاولة القمة مخاطر الممارسات اإلسرائيلية، وسوف يطلبون وتوقع الخبير الفلسطيني، أن تطرح 
عملية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين  أكثرتكون مواقفه من القضية الفلسطينية  أن األمريكيمن الشريك 

 يعولون كثيرا على هذه القمة، وأن قضيتهم ستكون حاضرة بقوة.
 14/5/5115، عكاظ، جدة

 
 في مخيم عين الحلوة؟ أمام االغتياالت : لماذا تعجز الفصائل"السفير" .21

ال تبــــدو القــــوى الفلســــطينية فــــي مخــــيم عــــين الحلــــوة، علــــى اختالفهــــا، معنيــــة بكشــــف : محمــــد صــــالح
 "سرايا المقاومة". إلىبذريعة االنتماء  أسبوعمالبسات اغتيال الفلسطيني مجاهد بلعوس قبل نحو 

عـن جـدوى كـل االجتماعـات التـي تعقـدها هذه هي خالصة قراءة لمصادر فلسـطينية، تسـأل الفصـائل 
تلـك اللقـاءات التـي تعقـدها مـع المسـؤولين اللبنـانيين إن علـى  أوفي السـفارة الفلسـطينية  أوفي المخيم 

صيدا، كما تسـأل عـن الفائـدة "مـن زيـارة هـذا المسـؤول الفلسـطيني القـادم مـن رام هللا  أوصعيد بيروت 
سياسـي للمخـيم  أوانجـاز امنـي  أيفقط من دون تحقيق  ياإلعالم اإلطارذاك ما دامت تبقى في  أو

 وأهله".
والعســكرية التــي كشــفت حركــة  األمنيــةوتتســاءل المصــادر أيضــًا عــن الفائــدة المرجــوة مــن تلــك الــدورة 

 األمنيــةالقــوة  إلــىمنتســبًا  451مــن  أكثــر"فــتح" مــؤخرا عــن تــدريب عناصــرها، فــي ظــل عــدم تمكــن 
ـــوق مـــتهم الفلســـطينية المشـــتركة مـــن وضـــع حـــ د لموجـــة االغتيـــاالت المســـتفحلة فـــي المخـــيم او مـــن سو

 القضاءل. إلىباغتيال 
عــين الحلــوة بــات رهينــة انتظــار اغتيــال جديــد ويعــيش ســكانه فــي حالــة مــن  أن إلــىوتشــير المصــادر 

كــل هـــذا  أنوالتـــوتر، مــع تســاؤالت ليليـــة عــن التــالي علـــى الئحــة االغتيــاالت. وتؤكـــد " األمنــيالقلــق 
، وتظهـر أخـرىتبـدو منهمكـة بـأمور  واإلسالميةالفلسطينية الوطنية  واألمنيةقيادة السياسية يحصل وال

 وكأنه ال يعنيها ما يدور في بيتها الفلسطيني الداخلي من حرائق".
 اإلسـالميةالرابح الوحيد من حال المراوحـة والتمييـع الـذي يلـف عـين الحلـوة هـو القـوى  أنوتشدد على 

منضــوية فــي إطــار "تجمــع الشــباب المســلم"، األمــر الــذي تكــرجم نوعــًا مــن التوغــل الســلفية المتشــددة ال
واالنتشار لتلك القوى السلفية في أرجاء عين الحلوة، إضافة الى مخيم الطوارئ. وتؤكد ان هـذه القـوى 

العناصر الذين قضوا في سوريا، وتم  أحدلم تعد تكتفي بالتواجد في عين الحلوة بل أقدمت على نعي 
ه كشــــهيد باســــم "داعــــش" ويــــدعى عبــــد الملــــك محمـــد الفــــارس الملقــــب بـــــ "الشيشــــاني" فــــي "عمليــــة نعيـــ

 ضد أعداء هللا ورسوله"، وفق البيان.  استشهادية
 



 
 
 
 

 

           17ص                                     3577 العدد:    14/5/5115 الخميس التاريخ:

البيـان عـن مصـرعه مـن مسـاجد المخـيم حتـى انهمـر الرصـاص  أذيـعن أانـه مـا  إلـىوتشير المصـادر 
 تحية وتأييدًا له.

  14/5/5115السفير، بيروت، 
 
 فتح: حق العودة هو جوهر الصراع مع االحتاللة حرك .20

أكدت حركة فتح أن حق العودة مقدس كالحق في الحياة، ال يمكـن لقـوة فـي العـالم : رام هللا )فلسطين(
 مهما بلغت استكبارا وظلما، سلبه من الشعب الفلسطيني أو إخضاعه أو تطويعه لسياستها.

النكبـــة اليـــوم  97والثقافـــة لمناســـبة الـــذكرى الــــ ماإلعـــالوأضـــافت "فـــتح" فـــي بيـــان صـــدر عـــن مفوضـــية 
(: "إن فتح التي انطلقت من أجل تحقيق هدف الحرية واالستقالل أمـل العـودة لشـعبنا 5|13) األربعاء

وتحقيق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم وديارهم التـي عمروهـا وورثوهـا منـذ فجـر تـاريخ 
 يخية والطبيعية فلسطين وربطوا مصائرهم بمصيره".اإلنسانية على أرض وطننا التار 

وشــددت علــى ثقتهــا بــأن تعامــل القيــادة مــع المبــادرات السياســية لــم ولــن يمــس مــن قريــب أو بعيــد حــق 
 الالجئين الفلسطينيين بالعودة.

 13/5/5115قدس برس، 
 
 "الشعبية": قرار محكمة االحتالل باقتحام األقصى "خطير" .22

تبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، أن قرار ما تكسمى محكمة االحتالل في اع: رام هللا )فلسطين(
قامـــة  القـــدس بالســـماح للمتطـــرفين اليهـــود باقتحـــام المســـجد األقصـــى وباحاتـــه مـــرة واحـــدة فـــي الشـــهر وا 

 االحتفاالت التلموذية فيه تصعيد خطير، وتجاوز لكل الخطوط الحمراء.
( أن "تصاعد اإلجراءات الصهيونية ضد 5|13س برس" األربعاء )وأكدت "الشعبية" في بيان تلقته "قد

المدينة المقدسة، وتسارع وتيرة االستيطان والتي كان آخرها قرار بناء آالف الوحـدات السـكنية كأجنـدة 
أساسية لحكومة اليمين الصهيونية يشـير إلـى أن األوضـاع مرشـحة لالنفجـار، وأن البـاب مفتـوح علـى 

 دة لن يستطيع االحتالل السيطرة عليها أو وقف لهيبها".مصراعيه لمواجهة جدي
 13/5/5115قدس برس، 
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 قراطية": العودة والتعويض حق فلسطينيو "الديم .23

شــددت "الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلسـطين" علــى أن قضــية عــودة الالجئــين إلــى : رام هللا )فلسـطين(
ــــة، مــــادام يوجــــد شــــعب مناضــــل متمســــك  ــــارهم "مســــألة حتمي ــــين دي ــــة بإعطــــاء الالجئ ــــه". مطالب بوطن

 الفلسطينيين في الشتات "حقهم بالعيش بكرامة، وا عطائهم كامل الحقوق الوطنية واإلنسانية".
وأكــد عضــو اللجنــة المركزيــة للجبهــة، محمــد دويكــات، فــي بيــان صــحفي تلقتــه "قــدس بــرس"، األربعــاء 

ة لالجئــين إلــى ديــارهم وممتلكــاتهم (، علــى ضــرورة التمســك بالثوابــت، "وعلــى رأســها حــق العــود5|13)
 ".1643التي شردوا منها، وتعويضهم عن معاناتهم الممتدة منذ عام 

 13/5/5115قدس برس، 
 
 يرفض المثول أمام محاكم االحتالل األسير خضر عدنان .24

رفض األسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خضر عـدنان المثـول أمـام : عوض الرجوب -رام هللا 
ســـرائيلية، مؤكـــدا أن محـــاكم االحـــتالل ليســـت طريقـــا للحريـــة بقـــدر مـــا هـــي طريـــق لتشـــريع المحـــاكم اإل

 الظلم.
وقالت عائلة خضر في بيان صدر عنها وتلقت الجزيرة نت نسخة منه، إن ابنها األسير مضرب عن 
 الطعام لليوم التاسع على التوالي وما زال مستمرًا في مقاطعـة كافـة محـاكم االحـتالل التـي قـال خضـر

 إنها تنعقد لتشريع االعتقال اإلداري.
وحسـب رسـالة لألسـير وصـلت عبـر محاميـه، فــإن محكمـة عـوفر شـر عت اسـتخدام القـوة بحقـه إلجبــاره 
على القدوم للمحكمة، لكنه رفض الخروج "إيمانـًا بـأن  محـاكم االحـتالل الظالمـة وليسـت طريقـًا للحريـة 

 .بل هي وسيلة لتشريع الظلم الواقع على األسرى"
 13/5/5115، الجزيرة نت، الدوحة

 
 دبابة المقاومة الفلسطينية.. الهدف والفكرة"المجد األمني":  .25

نشرت مواقع إعالمية صهيونية مؤخرًا صورًا لهيكل دبابة تداولتها مواقع التواصل االجتمـاعي، : المجد
 في أحد المواقع العسكرية التابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

لــك المواقـــع إن عناصــر المقاومـــة يســتخدمون هــذا المجســـم للتــدريب، لمحاكـــاة مواجهــة دبابـــة وقالــت ت
 "الميركافا" بواسطة سالحي الهندسة ومضادات الدروع التابعة للمقاومة.
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وفــي نفــس اإلطــار أفــاد مصــدر عســكري تــابع للمقاومــة، لموقــع "المجــد األمنــي" أن الفكــرة مــن تصــميم 
الواقـــع، وللخـــروج مـــن التـــدريب النظـــري البحـــت إلـــى التطبيـــق العملـــي،  هيكـــل الدبابـــة جـــاءت لمحاكـــاة

والتعرف بشـكل واضـح علـى أجـزاء وعناصـر دبابـة "الميركافـا" التـي يسـتخدمها الجـيش الصـهيوني فـي 
 معاركه على غزة.

وأضاف المصدر نفسه، أن تصميم هيكل الدبابة جاء بنفس تصميم دبابة "الميركافا" من حيث الطول 
واالرتفــاع والشــكل الخــارجي، وجميــع أجــزاء الدبابــة مــن الخــارج، باإلضــافة إلــى حركــة أجــزاء والعــرض 
 وأبرزها حركة برج الدبابة. الدبابة،

وقــال المصــدر العســكري أن الهــدف مــن ذلــك هــو إعــداد عناصــر المقاومــة بشــكل جيــد، بحيــث يكــون 
مـن سـبعة أمتـار، باإلضـافة إلـى قادرًا على تصور شكل الدبابة الحقيقي الذي يصـل طولهـا إلـى أكثـر 

معرفــة نقــاط الضــعف والقــوة فــي الدبابــة، وآليــة التعامــل مــع نظــام "معطــف الــريح" المــزود للجيــل الرابــع 
 من هذا النوع من الدبابات.

 14/5/5115األمني، المجد 
 
 حماس عصا غليظة وجزرة بوجهيعلون: نشهر  .26

ش اإلسرائيلي بلهجة فيها تهديد أن إسرائيل وديع عواودة: قال موشيه يعلون وزير الجي -الناصرة 
تلوح لحماس بعصا غليظة وجزرة. واعتبر يعلون أن الضربة التي تلقتها حماس خالل عدوان ما 

على القطاع في الصيف الماضي، كانت قوية جًدا، أكثر من أي وقٍت  "الجرف الصامد"يسمى بـ
قب دائم كي ال تجري أية محاوالت مضى زاعما بأن إسرائيل تسمح بإعادة بناء غزة، وسط تع

للتهريب. وأكد يعلون الذي يتجاهل حالة الحصار المتواصل على غزة برا وبحرا وجًوا، أن حماس 
وكان يعلون يتحدث خالل استضافته في مؤتمر مركز  تعمل أيًضا ضد تنظيمات مارقة في القطاع.

 لى العدوان على غزة.، الذي عقد هذه السنة بمناسبة مضي سنة عاإلقليميةالمجالس 
 14/5/5115القدس العربي، لندن، 

 
 بـ"السالم" مع الفلسطينيين والدول العربية رغبتهائتالف نتنياهو يؤكد  .27

أكد االئتالف الحكومي اإلسرائيلي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، اليوم األربعاء، رغبته : )أ ف ب(
ر لتقديم حكومته السالم مع الفلسطينيين والدول الع إلىفي التوصل  ربية األخرى، بينما يتحض 

 الجديدة.
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التوجيهية لالئتالف المقدمة إلى البرلمان أنه "لدى الشعب اليهودي حق ال جدال  المبادئوجاء في 
 فيه في دولة مستقلة في أرض إسرائيل، أرضه القومية والتاريخية".
اتفاق سالم مع  إلىلسعي للتوصل وأضافت أن "الحكومة ستعمل على دفع العملية الديبلوماسية وا

 ومصالحها التاريخية والقومية". إسرائيلالفلسطينيين وكافة جيراننا مع الحفاظ على أمن 
أي اتفاق سيتم عرضه على البرلمان من أجل الموافقة عليه  إلى، في حال التوصل المبادئوبحسب 

 "وطرحه في حال اقتضت الضرورة حسب القانون في استفتاء".
التوجيهية عن مسعى الحكومة لتخفيض تكاليف المعيشة وتحسين المنافسة في  المبادئت بقية وتحدث

 وحماية البيئة وتعزيز التعليم. اإلسرائيلياالقتصاد 
 13/5/5115، السفير، بيروت

 
 الحكومة الثانية والثالثة زيادة عدد الوزراء  بالقراءتينالكنيست تقّر  .28

كنيست اإلسرائيلية )البرلمان( أمس بالقراءتين الثانية والثالثة، صادقت ال: أسعد تلحمي -الناصرة 
، على تعديل "القانون األساس: الحكومة"، الذي يقضي بالسماح 56نائبًا ومعارضة  91وبغالبية 

وزيرًا وزيادة عدد نواب الوزراء ليتجاوز أربعة  13بزيادة عدد الوزراء في الحكومة الجديدة ليتجاوز 
لطريق أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لعرض حكومته الرابعة على الكنيست نواب، ما مهد ا

 لنيل الثقة.
 14/5/5115، الحياة، لندن

 
 تبدأ حملة دولية لعرقلة المسعى الفلسطيني في الفيفا اإلسرائيليةالخارجية  .29

ة دولية في محاولة تقوم وزارة الخارجية اإلسرائيلية، في األسابيع األخيرة بحملة سياسي: هاشم حمدان
 لعرقلة المسعى الفلسطيني إلبعاد إسرائيل من اتحاد كرة القدم الدولي )فيفا(.

وجاء أن الحملة تجري من خالل محادثات مع وزراء رياضة ورؤساء اتحادات كرة قدم في أكثر من 
ة تحريض دولة، وتقديم معلومات تدعي أن "الالعبين الفلسطينيين لهم دور في اإلرهاب"، وحمل 111

 ضد رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني جبريل الرجوب.
اتحاد كرة قدم من كافة أنحاء العالم سوف يجتمعون في التاسع  511يشار إلى أن ممثلي أكثر من 

والعشرين من الشهر الجاري، في زوريخ في سويسرا، في إطار "الكونغرس السنوي للفيفا"، وعلى 
 ق عضوية إسرائيل أو فرض عقوبات عليها.جدول أعماله التصويت على تعلي

 13/5/5115، 48عرب 
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 اإلسرائيلية يدعو إلعادة النظر حيال تعاطي المخدرات الخفيفة للشرطةالمفتش العام  .31

دعا المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية يوحنان دانينو، إلى إعادة النظر في سياسة : بالل ضاهر
درات الخفيفة، مثل الماريحوانا، وذلك في أعقاب توجهات الحكومة اإلسرائيلية حيال تعاطي المخ

 أعضاء كنيست إليه من أجل تغيير توجه الشرطة نحو هذا الموضوع.
وقال دانينو، خالل زيارة لمدرسة في مدينة بيت شيمش اليوم األربعاء، إنه "يتزايد عدد المواطنين 

دول غربية أنها مخدرات خفيفة ومسموح وانا" التي تعتبر في جالذين يطلبون السماح بتعاطي الماري
 بتعاطيها.

وأضاف أنه "ستفاجئون لدى سماع موقف الشرطة. أعتقد أنه حان الوقت لكي تدقق شرطة إسرائيل، 
سوية مع الحكومة، وتبحث في موقفهما التقليدي. وأعتقد أنه ينبغي دراسة ما يحدث في العالم 

 الواسع" بهذا الخصوص.
 13/5/5115، 48عرب 

 
 أمل إسرائيلية من اعتراف الفاتيكان بفلسطين خيبة :إلذاعة اإلسرائيليةا .30

عبرت إسرائيل عن خيبة أملها من اعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين، وأعربت : وكاالت –الجزيرة 
إسرائيل على لسان مصدر سياسي عن خيبة أملها من قرار حاضرة الفاتيكان الموافقة على الصيغة 

الموقع بين فلسطين والفاتيكان "بما في ذلك استخدام الفاتيكان مصطلح دولة النهائية لالتفاق 
أن هذه الخطوة ال تدفع مسيرة  -الذي لم تسمه-ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن المصدر  فلسطين".

السالم إلى األمام وتبعد القيادة الفلسطينية عن العودة إلى مفاوضات مباشرة وثنائية، مؤكدا أن 
 تدرس هذا االتفاق وتدرس خطواتها المستقبلية". "إسرائيل

 13/5/5115، الجزيرة نت، الدوحة
 
 الدروز! : حماية الجوالن.. والتحسب لمجزرة ضدّ ةفي سوري "الحمراء خطوطها"توّسع  "إسرائيل" .32

تشير معطيات مختلفة إلى أن األوضاع في سوريا تدفع إسرائيل بأشكال مختلفة إلى  حلمي موسى:
وبرغم أن الموقف اإلسرائيلي المعلن هو عدم التدخل في الحرب السورية، التي تنظر  ها.التدخل في

إليها على أنها بين أعداء، واستمرارها مصلحة لها إال أنها تتعاطى تكتيكيًا مع المعطيات بشكل 
يين مغاير. فمثال تسمح للمتمردين، حتى من فصائل إسالمية متشددة، بأن ينقلوا إلى مستشفياتها مدن
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ومقاتلين للتداوي فيها. وفي المقابل تتعامل بدرجة عالية من اليقظة تحسبًا الحتماالت وقوع قرى 
 درزية مجاورة للجوالن السوري المحتل بأيدي فصائل المعارضة.

وعمد وزير الدفاع اإلسرائيلي الجنرال موشي يعلون لتوضيح موقف إسرائيل مؤخرًا، حين لم يعد 
ليدية حول عدم التدخل، مستخدمًا هذه المرة تعابير أْلين مفادها "نحن نتدخل في يتمسك بالعبارة التق

النزاعات فقط حينما يتم تجاوز الخطوط الحمر". وبديهي أن هذا يدفع نحو محاولة رسم الخطوط 
 الحمر، وهل هي قاصرة على ما هو معلن أم أنها أكثر من ذلكل

لية أغارت مرارًا على مواقع وقوافل للجيش السوري ولقوات ومن الوجهة العملية فإن الطائرات اإلسرائي
"حزب هللا" العاملة في سوريا. وفي نظر كل عاقل فإن ضرب جهة ما في صراع بين طرفين يشكل 
إسنادًا للطرف اإخر، ولو بشكل غير مباشر. لكن أشكال التنسيق والتعاون على صعيد إدارة الحدود 

طر في الغالب قوى المعارضة السورية، دفع الكثيرين لالعتقاد على طول هضبة الجوالن، حيث تسي
 بأن إسرائيل تساند المعارضين.

وقد استغل يعلون لقاءه مع وزيرة الدفاع األلمانية أورسوال فون در الين، الذي جرى في تل أبيب 
الخطوط لمناسبة احتفاالت الذكرى الخمسين إلنشاء العالقات الديبلوماسية بين الدولتين، ليوسع 

الحمر. وقال إن "سياستنا هي عدم التدخل في النزاعات الداخلية التي تحيط بنا. إن تدخلنا الوحيد 
يحدث عندما يتم تخطي خطوطنا الحمراء، وهي معروفة". وحاول تفصيل هذه الخطوط، فقال "نحن 

ن ال نسمح بنقل ال نسمح بنقل أسلحة متطورة إلى منظمات إرهابية، ألن هذا يشكل خطرًا علينا. ونح
وسائل كيميائية، ال يزال بعضها بحوزة السوريين، وال نسمح بانتهاك سيادتنا، خصوصًا في هضبة 

 الجوالن".
وفي إشارة لقتل أربعة شبان دروز قبل أسبوعين واتهامهم بمحاولة زرع عبوة ضد دورية إسرائيلية، 

دودنا في هضبة الجوالن على أيدي قال يعلون "كانت هناك محاولة لتنفيذ عملية زرع عبوة على ح
خلية تعمل لدى اإليرانيين. وعندما يحاولون فتح جبهة ضدنا في الجوالن، فإننا طبعًا نعمل كي ندافع 

 عن أنفسنا".
والواقع أن معلقين إسرائيليين يتحدثون بشكل خجول عن التدخل اإلسرائيلي في ما يجري في سوريا. 

عاموس هارئيل، في "هآرتس"، قبل أيام. وأشار الكاتبان إلى أن وفي هذا السياق كتب جيلي كوهين و 
الصراعات قرب الجوالن صارت في الغالب محصورة بين تنظيمات المعارضة، وخصوصًا "جبهة 
النصرة"، ومنظمة محلية أعلنت والءها لتنظيم "داعش". وفي نظرهما ال يشارك الجيش السوري، في 

طرته على الطرف الشمالي للحدود مع الهضبة بسبب انشغاله في المعارك األخيرة، برغم استمرار سي
معارك أكثر حيوية. وترى االستخبارات اإلسرائيلية أن الجيش السوري يحاول بشراسة صد هجمات 
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المعارضة األخيرة. وفي نظر المؤسسة اإلسرائيلية فإن تركيز الجيش السوري حاليًا هو على ثالث 
عن دمشق وسلسلة جبال القلمون على الحدود مع لبنان والتي تضمن جبهات: الدفاع عن الالذقية و 

 التواصل مع كل من الساحل السوري ولبنان.
ويرى الكاتبان أن السياسة اإلسرائيلية في الشمال بقيت على حالها برغم التطورات وهي تتمثل في 

ت تجاوز الخطوط محاولة الحفاظ على مستوى تدخل بالحدود الدنيا، عبر استخدام القوة في حاال
الحمراء. ويوضحان أنه ال تغيير في التدابير اإلسرائيلية وال عواقب مباشرة عليها جراء احتدام 
المعارك. ولكنهما يكتبان أن "مقاربة إسرائيل ستتغير، ومستوى التأهب بالتأكيد سيزداد، إذا ما تبين 

 ي الوضع".أنه خالفًا لالنطباعات الحالية طرأ في النهاية تغيير مثير ف
وأشار المعلق العسكري للقناة العاشرة ألون بن دافيد إلى أن أنظار المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية 
تتجه حاليًا إلى الشمال، خصوصًا إلى قرية الخضر الدرزية. وأوضح أن هناك خشية في إسرائيل 

ر الطائفة الدرزية من أن سقوط القرية بأيدي المعارضة السورية واحتمال حدوث مجزرة هناك سيثي
في إسرائيل، وقد يدفع بعض الدروز إلى محاولة التسلل من أجل تقديم العون ألخوتهم هناك. وكتب 
أن هذا قد يكون السيناريو الذي يدفع إسرائيل للمرة األولى للتدخل بشكل ما في الحرب السورية بعد 

 أربع سنوات من بدء الحرب.
في القتال وتدهور الوضع في بعض المناطق كتب أن هجومًا  وبعد أن الحظ بن دافيد المد والجزر

موسعًا ضد المعارضين قرب هضبة الجوالن فشل، ما قاد إلى توجيه األنظار إلى قرية الخضر. 
وكتب أن إسرائيل إذا ما سقطت قرية الخضر بأيدي المعارضة فقد تضطر لفتح الحدود أمام الدروز 

. وخلص إلى أن على إسرائيل أن تعتاد على أن ما كان لن يبقى لعبور "الحدود" أو إيجـاد مالذ لهم
 على حاله وأنه لم يعد هناك رب بيت في سوريا.

 14/5/5115، السفير، بيروت

 
 الحرب المقبلة في جنوب لبنان سيتحول إلى مشهد كبير من الدمارمصدر عسكري إسرائيلي:  .33

جيش االحتالل  أنرفيعة  إسرائيليةرية نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر عسك: يحيى دبوق
سيستهدف قرى وبلدات في جنوب لبنان، في حال نشوب الحرب بين الجانبين، من دون تمييز بين 

المدنيين  أن، ما يعني إنذارمدنية وعسكرية. وأك دت أن العدو سيستهدف البلدات اللبنانية بال  أهداف
 قبل عمليات القصف المركز للبلدات.اللبنانيين لن يكون بمقدورهم مغادرة منازلهم 

المقار   أحد، من أمامهارفيعًا عرض  إسرائيليامسؤواًل عسكريًا  أن إلى األميركيةوأشارت الصحيفة 
القرى  إلىحزب هللا نقل معظم بنيته العسكرية  أن، خرائط وصورًا جوية تظهر أبيبالعسكرية في تل 
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في الحرب  األهدافلن يتردد في قصف هذه  ائيلياإلسر الجيش  أنوالبلدات وخراجها، وشدد على 
 مشهد كبير من الدمار". إلىالمقبلة، و"على األغلب سيتحول جنوب لبنان 

ضفاًء للصدقية على التهديدات، عرضت المصادر العسكرية  صورًا جوية لبلدة محيبيب  اإلسرائيليةوا 
منزاًل محاطة بالحقول الزراعية".  61الحدودية التي وصفتها بأنها "قرية جنوبية نموذجية من نحو 

على هذه البلدة تظهر وجود تسعة مخازن أسلحة وخمسة  اإلسرائيليةوبحسب المصادر، فإن العين 
وثالثة مواقع  األرضمواقع إطالق صواريخ وأربعة مراكز للمشاة، مع وجود ثالثة أنفاق تحت 

تحكم وسيطرة لحزب هللا. كذلك  صاروخية ضد الدروع، بينما يتركز في وسط القرية، مركز قيادة
 إيرانموقع عسكري ومنشأة تابعة لحزب هللا، مجهزة بأسلحة من  411قرابة  اإلسرائيلي"حدد الجيش 

 إلىوسوريا" في بلدة شقرا التي تبعد كيلومترات عدة عن محيبيب. وبحسب المصادر، "إذا عمدنا 
 اإالف". إلىوالبلدات يصل  في القرى األهدافتكبير الصورة في جنوب لبنان، فإن عدد 

للصحيفة ان "رفع الصوت  إسرائيليونهذا العرضل أكد مسؤولون عسكريون  أهدافلكن ما هي 
هذه المشكلة في صلب اهتمام  أدراج إلىقوة حزب هللا العسكرية في جنوب لبنان، تهدف  إزاءعاليًا" 

"نيويورك تايمز"، فرجحت ان يكون العرض  أماالمجتمع الدولي، ولتقليص فرص وقوع حرب جديدة. 
نفسها بأنها واسعة  إظهارلردع حزب هللا عن التسبب بحرب جديدة، عبر  إسرائيلمحاولة من 

 االطالع استخباريًا، وعلى استعداد للمعركة المقبلة.
 14/5/5115، األخبار، بيروت

 
 ن زّور حجم تكاليف الحرب على لبنا سرائيلياإلجيش ال :"ذي ماركر" .34

بي ن تقرير خاص لصحيفة "ذي ماركر" اإلسرائيلية، نشرته اليوم األربعاء، أن قادة جيش االحتالل 
، بتضخيم حجم النفقات وتكاليف 5119اإلسرائيلي قاموا، ومنذ الحرب الثانية على لبنان عام 

 في المائة، وخداع وزارة المالية بشأن حقيقة تكاليف الحرب. 31العدوان بنحو 
ير الصحيفة، عن مسؤول رفيع في قسم الميزانيات بجيش االحتالل اإلسرائيلي، قوله إن ونقل تقر 

"الجيش كان يعد قائمتين، واحدة داخلية تتضمن التكاليف الحقيقية للحرب، وأخرى كانت تسلم لوزارة 
تضمن  في المائة على النفقات الحقيقية، تمثل المبالغ التي يريدها الجيش، والتي 31المالية بزيادة 

 له بقاء فائض في الميزانية".
وبي ن المسؤول السابق، أن هذه الطريقة . "الجيش خدع وزارة المالية بشأن حقيقة تكاليف الحرب

وف رت للجيش ميزانية لعامين بعد الحرب، كما أنها كانت وال تزال مت بعة في بناء وتقديم الطلبات 
يات المطلوبة للمشاريع المختلفة، مثل بناء قاعدة المالية الجارية للجيش، عبر تضخيم حجم الميزان
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عسكرية جديدة، حيث كان الجيش يقدم مطالب مالية هائلة ومكبالغًا فيها، وبعد الحصول عليها كانت 
 العملية تكلف أقل من ذلك بقليل ليحتفظ الجيش بفائض األموال.

، تتم عبر بنود ميزانية شائكة وبحسب التقرير، فإن بناء الميزانية والمقترحات التي يعدها الجيش
تحول دون قدرة العاملين في وزارة المالية على تتبع حركة الميزانيات المعطاة، وال معرفة سبل صرفها 

وجاء نشر التقرير الصحافي، ليؤكد ما أعلنته سابقًا وزارة المالية اإلسرائيلية بعد انتهاء العدوان  فعليًا.
لية ادعاءات الجيش حول كلفة العدوان، إذ طالب الجيش بنحو األخير على غزة، عندما رفضت الما

مليارات  7ل إضافة للميزانية، بينما أصرت الوزارة على أن نفقات العدوان لم تتجاوز يكمليار ش 15
 .5114ل، لينتهي األمر بتحويلها لميزانية الجيش كجزء من ميزانية العام كشي

 14/5/5115، العربي الجديد، لندن
 
 نكبةالاعتقلت مليون فلسطيني منذ  "إسرائيل"سرى: هيئة األ .35

قال رئيس "هيئة شؤون األسرى والمحررين" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية  رائد الفي: -غزة 
عيسى قراقع، إن أكثر من مليون فلسطيني ذاقوا مرارة االعتقال من جانب قوات االحتالل 

 .1643"اإلسرائيلي" منذ النكبة في العام 
للنكبة، أن نكبة الشعب  97ـ، لمناسبة الذكرى الاألربعاءواعتبر قراقع في بيان صحفي أصدره، أمس 

الفلسطيني، واستمرار االحتالل، وزج اإالف من األسرى بالسجون هو إعالن صريح أن "إسرائيل" 
 تحتل العالم، وتعطل الشرعية الدولية، وتكرس أطول استعمار في التاريخ.

بعد أن استكملت "إسرائيل" سياسة التطهير العرقي للفلسطينيين  1643نتهت حرب وقال قراقع "ا
بإقامة دولتها اليهودية على أنقاض الشعب الفلسطيني الذي طكرد بقوة االحتالل من أراضيه ومنازله، 
وشرد في بقاع األرض لتظهر الحقائق األولية أن عدد األسرى الفلسطينيين والعرب الذين بقوا 

 معتقل". 6111في معسكرات االحتالل ما يقارب  محتجزين
14/5/5115الخليج، الشارقة،   

 
 األقصىالمسجد يقتحمون يهود  ومستوطنونضباط إسرائيليون  .36

(، باحات 5|13ضابطًا وعنصر مخابرات إسرائيلي، يوم األربعاء ) 51اقتحم : القدس المحتلة
 المسجد األقصى المبارك من جهة "باب المغاربة".

ضابطًا إسرائيليًا اقتحموا باحات األقصى  39أحد حراس المسجد األقصى لـ "قدس برس"، بأن  وأفاد
 عنصرًا من جهاز المخابرات "الشاباك". 17بلباسهم العسكري، يرافقهم في ذلك 
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مستوطنًا يهوديًا اقتحموا األقصى وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل، حيث  57وأضاف أن 
 ت "مسلك الهروب" وهو المسلك الذي يصل "باب المغاربة" بـ "باب السلسلة".اتخذت إحدى المجموعا

يذكر أن المرابطين يتواجدون في المسجد األقصى منذ ساعات الصباح الباكر، في محاولة التصدي 
 لالقتحامات الجماعية للمستوطنين وعناصر شرطة االحتالل.

13/5/5115، قدس برس  
 
 لى مساندة األردن في حماية القدس والمقدَّساتع تحـث "اإلسـالميـة العليـا" .37

المسجد  إلىالعليا في فلسطين لشد الرحال  اإلسالميةدعت الهيئة : نيفين عبد الهادي  - عمان
األقصى يوم بعد غد السبت السادس عشر من أيار الجاري بمناسبة حلول ذكرى اإلسراء والمعراج، 

س والوقوف مع األردن في سياساته الدائمة لدعم لصون القد إسالميمناشدة باتخاذ موقف عربي 
 وحماية القدس والمقدسات. الفلسطينيةالقضية 

وحث رئيس الهيئة وخطيب المسجد األقصى المبارك في بيان صدر أمس عن الهيئة في القدس 
من واجب  أنالمسجد األقصى، مبينا  إلىوحصلت "الدستور" على نسخة منه على شد الرحال 

 .والمعراج للمرابطة وأداء الصلوات في المسجد األقصى اإلسراءثمار مناسبة المسلمين است
14/5/5115الدستور، عمان،   

 
 للنكبة 67إحياء الذكرى الضفة: بدء فعاليات  .38

للنكبة التي  97، فعاليات إحياء الذكرى الـأمسبدأ الشعب الفلسطيني،  :"وفا"، "األيام"مندوبو 
عودة إلى مدنه وقراه وأراضيه، التي هجر منها قسرًا في العام تصادف غدا، مؤكدا تمسكه بحق ال

 ، إبان االحتالل اإلسرائيلي للجزء األكبر من أرض فلسطين.1643
ففي رام هللا، شارك ممثلون عن الفصائل، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والحكومة، إضافة إلى 

ميدان "الشهيد ياسر عرفات" وسط رام هللا،  آالف المواطنين في مسيرة ومهرجان خطابي، نظما عند
 .( للنكبة97أمس، لمناسبة الذكرى الـ )

وفي طوباس، رفع المشاركون في مسيرة "العودة"، األعالم الوطنية والسوداء والالفتات التي تؤكد 
 .التمسك بحق العودة والثوابت الوطنية

برنامش فعاليات مهرجان "العودة"؛ وفي جنين، أعلن المحافظ اللواء إبراهيم رمضان، أمس، عن 
 .إلحياء الذكرى السنوية السابعة والستين للنكبة
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وفي أريحا، نظمت اللجنة العليا إلحياء ذكرى النكبة وبالتعاون مع اللجنة الشعبية لمخيم عين 
 السلطان مهرجانًا جماهيريًا بمناسبة ذكرى النكبة.

14/5/5115األيام، رام هللا،   
 
 هدم شبكة كهرباء جنوب نابلساالحتالل يقرر  .39

يقضي بهدم شبكة الكهرباء  أمرافي أولى قراراتها  اإلسرائيليحكومة االحتالل  أصدرتبترا  -رام هللا 
في المنطقة الجنوبية من قرية قصرة جنوب محفظة نابلس بالكامل، بعدما سل مت مجلس قروي قصرة 

 قرارا رسميا بذلك.
ما يسمي بـ  أن أمسالضفة الغربية غسان دغلس في بيان له وقال مسؤول ملف االستيطان بشمال 

بهدم شبكة الكهرباء المقامة في  إخطاراسلمت رسميا رئيس مجلس قصرة  اإلسرائيلية "المدنية "اإلدارة
 اإلخطار.ساعة من تسلمهم  43المنطقة الجنوبية من القرية بالكامل خالل 

14/5/5115الدستور، عمان،   
 
 أسيراً  18إداري بحق  اعتقالمر االحتالل يجدد أوا .41

أمر اعتقال  13أفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أصدرت  :رام هللا
 شهور. 9 - 3إداري بحق أسرى ومعتقلين فلسطينيين. مشيرة إلى أن مدد األوامر تراوحت بين الـ 

أسير، أحد عشر من  13أن من بين الـ  وأوضح نادي األسير الفلسطيني في بيان تلقته "قدس برس"،
 من جنين وآخر من بيت لحم. 3من رام هللا، و 3مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية. إلى جانب 

أسرى، فيما أكصدر بحق األسرى  5ولفت أن عدد من أكصدر بحقهم أوامر اعتقال إداري للمرة األولى 
 نهم من قضى سنوات بشكل متفرق في االعتقال اإلداري.الباقين أوامر اعتقال للمرة الثانية والثالثة وم

13/5/5115، قدس برس  
 
 سالم أبوعبر كرم إلى قطاع غزة شاحنة  600 إدخال .40

سالم الوحيد لقطاع غزة  أبوصباح اليوم الخميس معبر كرم  اإلسرائيليفتحت سلطات االحتالل : غزة
ي والزراعي وقطاع المواصالت ( شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجار 911) إلدخالوذلك 

 والمساعدات.
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وأوضح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح في تصريح صحفي أنه سيتم إدخال 
( شاحنة محملة بالحصمة الخاصة بالبنية 151( شاحنات مواد إنشائية للمشاريع الدولية، و)3)

 التحتية للطرق للمشاريع القطرية.
14/5/5115القدس، القدس،   

 
 جهاز تحلية أماًل بحل أزمة المياه في غزة يصمم فلسطينيمهندس  .42

أ ف ب: يأمل مهندس فلسطيني تنفيذ مشروع لتحلية مياه البحر عبر جهاز صممه لمواجهة  - غزة
 المياه الحادة في قطاع غزة الذي ستصبح المياه الجوفية فيه غير صالحة لالستعمال. أزمة

في غزة والتي تمكنت من  اإلسالميةعاصي تلقى تشجيعا من الجامعة  بوأالمهندس ضياء  أنورغم 
لتحلية المياه" في سلطنة عمان  األوسطالشرق  أبحاثتوفير الدعم المالي بعد االتفاق مع مركز "

 إلنشاءانه يشكو من "عدم توفر المال وال بيئة سياسية مواتية"  إالتصميم جهاز التحلية،  إلنجاز
 بة تعمل بتقنية التناضح العكسي "النانو".محطة تحلية مناس

 مليون دوالر. 311 إلىغزة تصل بتكلفة محطة التحلية  أنوضح عالء الهندي المحاضر الجامعي ي
 أولويعتبر أبو عاصي الحاصل على شهادة ماجستير في هندسة تقنية تحلية المياه شديدة الملوحة، 

في  األمالح"نسبة تركيز  أنويبين  نو كما يقول.عربي يصمم جهاز تحلية مياه البحر بتقنية النا
 35111مليغرام/لتر فيما التركيز بمياه البحر يصل إلى  55111 إلى 6111المياه هنا تبلغ من 

 مليغرام/لتر، هذا خطير جدا".
 أول بإنجازشركة محلية  إقناعشهرا، تمكن من  14تجربة لمشروعه خالل  171 أجرىيقول انه و 

 كوب يوميا. ألفمصنعا متواضعا ومحطة تحلية صغيرة تنتش  أقامراعه حيث تطبيق عملي الخت
متر مربع تقريبا، محطات تحلية صغيرة  ألفوينتش المصنع الواقع في شمال غزة على مساحة 

عاصي تنفيذ مشروعه  أبوويأمل  كوب يوميا يتم بيعها لمؤسسات محلية. ألف انتتاجتستطيع 
 " في القطاع.إنسانمليوني  باعتباره "يعني الحياة لقرابة

14/5/5115األيام، رام هللا،   
 
 األعمال ومسؤولين عن المعابر من اجتياز معبر بيت حانون رجالاالحتالل يمنع عشرات  .43

حامد جاد: عمدت سلطات االحتالل إلى منع العشرات من التجار وكبار رجال األعمال وعدد من 
معبر بيت حانون" "إيرز"، رغم حصولهم على المسؤولين عن شؤون المعابر من السفر عبر "

 تصاريح تخولهم التنقل بين غزة والضفة والخارج عبر المعبر المذكور.
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وطاول هذا اإلجراء وكيل هيئة الشؤون المدنية ناصر السراج، ورئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال 
تذكر، باستثناء الذرائع األمنية  البضائع لقطاع غزة رائد فتوح، حيث منعا من السفر دون إبداء أسباب

 التي اعتادت سلطات االحتالل التذرع بها.
ولفت السراج في حديث لـ "األيام" إلى أنه كان متوجهًا برفقة اثنين من أبنائه إلى المعبر في طريقه 

 إلى عمان وتم منعهم جميعًا من اجتياز المعبر دون إبداء أي أسباب.
يس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع رائد فتوح من السفر، حيث وعلمت "األيام" أنه تم منع رئ

منع بعد وصوله لداخل المعبر في الجانب اإلسرائيلي، دون أن يتم إبالغه بأسباب المنع التي طالت 
 هذا الموظف الحكومي المسؤول عن تنسيق دخول البضائع لقطاع غزة.

رجال األعمال وآخرين ممن طاولهم المنع مقابلة وطالب الجانب اإلسرائيلي العديد من التجار و 
 .مخابرات االحتالل في المعبر ذاته لمعرفة أسباب المنع

14/5/5115األيام، رام هللا،   
 
 من مصر بتهديد "إسرائيل"تشعر  أن ينبغيال  :رويترزلمسؤول مصري  .44

يوم األربعاء  اإلقليمي كبير يتتبع توازن السالح إسرائيليقال مسؤول مخابرات : دان وليامز-تل أبيب
وهي صفقة تحدثت عنها وسائل  311-إن مصر ستشتري من روسيا نظام الدفاع الجوي المتقدم اس

 الروسية لكن لم تؤكدها القاهرة. اإلعالم
ال  إسرائيلحين سألته رويترز عنها لكنه قال إن  اإلسرائيليةولم يؤكد مسؤول مصري التصريحات 

حصلنا على مثل هذا  إذا" إليران إشارةل المسؤول لرويترز فيما يبدو وقا تشعر بتهديد. أنينبغي 
 الشيء فهذا يرجع إلى أننا ننظر شرقا ال شماال."

 .اإلسرائيليةولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث عسكري مصري على التصريحات 
مصر تسلمت نظام وذكرت وكالة تاس الروسية لألنباء في تقرير يوم السادس من مارس آذار أن 

 وقدرت قيمة العقد بأكثر من مليار دوالر. 311-وهو أحد أشكال النظام اس 5511-الصواريخ آنتي
 .311-ولم تؤكد السلطات الروسية أيضا صفقة اس

 اإلعالميةالكبير مع صحفيين أجانب سئل عن التقارير  اإلسرائيليةلقاء مسؤول المخابرات  وأثناء
 فهم )المصريون( يشترون ذلك النظام." 311-كنتم تتحدثون عن نظام اس إذاالروسية فرد قائال "

المسؤول الذي ال يمكن ذكر اسمه بسبب لوائح السرية العسكرية "ال أعرف نوع التهديد الذي  وأضاف
وعبر عن أمله في أن تواصل  تنظر له مصر حين تقرر شراءه لكننا ال نعتبر مصر عدوا."

 العالقات الثنائية التحسن.
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انه سمع شكوكا صامتة بشأن  اإلقليميةبشأن بواعث قلقها  إسرائيلتواصل مع  أمريكيوقال مسؤول 
 تقبلوا األمر. اإلسرائيليينلكن يبدو أن  311-صفقة اس

سنوات من  أربعوردا على سؤال عن الكيفية التي يمكن بها لمصر التي تضرر اقتصادها من 
 تحت البالطة". أموالقال المسؤول المصري "لدينا االضطرابات أن تسدد تكلفة نظام األسلحة 

13/5/5115، وكالة رويترز لألنباء  
 
 "هللا "أنصارفي المخيمات مع وفد من تنظيم  األوضاعتبحث بهية الحريري  .45

هللا" برئاسة نائب األمين العام  أنصاربحثت النائبة بهية الحريري مع وفد من تنظيم ": محمد صالح
 ون، األوضاع في المخيمات وال سيما في مخيمي عين الحلوة والمية ومية.محمود حمد، في مجدلي

وأكد الطرفان "الحرص على امن واستقرار لبنان وتحصين الوضع األمني في مخيمي عين الحلوة 
والمية ومية بالتعاون والتنسيق مع السلطات اللبنانية، باعتبار أن أمن المخيمين هو جزء من أمن 

 صيدا".
"قيادة  إلىوجه إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود، أمام وفد فلسطيني، ذلك، ت إلى

تقنعوا  أنالفصائل الفلسطينية" متسائاًل "متى ستكتفون ببيانات واجتماعات مطولةل وهل ستستطيعون 
 تضع حدًا لهذه المهزلةل". أنعاقاًل أن كل هذا السالح المكدس وكل هذه األلقاب والرتب ال تستطيع 

وقال: "كلكم مسؤول، سفينة المخيم توشك أن تغرق، خذوا على أيدي هؤالء، هم معرفون بأسمائهم 
ذا كنتم ال تملكون القدرة أن تقولوا للجيش اللبناني إنكم عاجزون  وبأماكنهم وبأعدادهم البسيطة. وا 

 فأعلنوا المخيم أرضًا لبنانية وليتفضل الجيش ويدخل المخيم".
14/5/5115السفير، بيروت،   

 
 اإلسرائيلية تهدد السلم الدولي العدوانيةجامعة الدول العربية:  .46

أكدت جامعة الدول العربية أن استمرار السياسة اإلسرائيلية "العدوانية والمتعنتة" الرامية إلى : كونا
فرض األمر الواقع على األرض يهدد األمن والسلم الدوليين ويقوض حل الدولتين الذي توافق عليه 

أيار على "أن مايو/ 15وشددت الجامعة في بيان في ذكرى )نكبة فلسطين( الذي يوافق  الم.الع
التشكيل الوزاري" اإلسرائيلي األخير يدل على تضاؤل فرص السالم في منطقة الشرق األوسط 

ودعا البيان كافة األطراف المعنية بعملية السالم ومجلس األمن إلى "تحمل  وتراجع حل الدولتين".
مايو من عام  15وأكد "أن يوم ؤولياتهم كاملة والوقوف بشكل حاسم في مواجهة "إسرائيل"".مس

تاريخ ال ينسى وسيظل عالقًا في ذاكرة األمة العربية وفي أذهان أبناء الشعب الفلسطيني"  1643
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"ألنه تاريخ اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها وفقدانه ألرضه ومكتسباته ومحاوالت طمس  مضيفًا:
 يته الوطنية وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وا عالن قيام "إسرائيل".هو 

14/5/5115الخليج، الشارقة،   
 
 مسؤولياتها تجاه فلسطينتحمل الدول العربية يطالب  الكويتاالتحاد الوطني لطلبة  .47

داعيا  نية،الفلسطيطالب االتحاد الوطني لطلبة الكويت الدول العربية تحمل مسؤولياتها تجاه القضية 
األسير وطرد الصهاينة  أقصانانبذ روح الفرقة وبناء وسيلة ضغط قوية ورادعة تمكننا من تحرير  إلى

 من مقدساتنا وتطهيرها من رجزهم.
 لنكبة فلسطين: 97ـ بمناسبة الذكرى ال أمسورأى االتحاد في بيان صحافي 

به بكل دقة ورسم أحداثه وتوجيهها القضية الفلسطينية ما هي إال نتاج سيناريو دولي تم ترتي أن
ليتحكم الصهاينة في مقدرات أمتنا عبر ترسيخ واقع االحتالل يوما بعد يوم وتهويد مقدساتنا الشريفة 

لدولة فلسطين عبر االستيالء على الممتلكات وتهجير أصحاب  واإلسالميةوطمس الهوية العربية 
ذم الصهاينة من كل صوب وحدب لفلسطين, األرض قسرا وبناء المستوطنات اليهودية ونزوح شرا

الممارسات الصهيونية الغاشمة مازالت مستمرة بحق الفلسطينيين لالستحواذ على  أن إلىالفتا 
المساحة المتبقية ليبسط الكيان الصهيوني يده اإثمة على كامل األرض المباركة في ظل تخاذل 

 دولي وعربي.
ذا كان الحال التي وصلت وأضاف إليها اإن فلسطين شاهدة على تقصيرنا جميعا كعرب  البيان وا 

ومسلمين حكامًا ومحكومين في حمل األمانة التي كلفنا هللا بها وجعلنا األوصياء عليها وعلى 
إال أن مقاومة الشعب الفلسطيني ورباطه لحماية المقدسات وفزعة حرائره  وديارها،مقدساتها 

فهن بكل قوة في وجه كل من يريد تدنيس المقدسات لهو المرابطات للدفاع عن المسجد األقصى ووقو 
 عسكرية غاشمة. آلةشاهد على صمود شعب أعزل في وجه 

14/5/5115، السياسة، الكويت  
 
 رسميًا بدولة فلسطين يعترفالفاتيكان  .48

أعلن الفاتيكان، يوم األربعاء، االتفاق مع الجانب الفلسطيني على نص : محمود الكيالني -روما
 تبادل في انتظار التوقيع النهائي عليه من قبل السلطات المختصة في البلدين.اعتراف م

جاء هذا اإلعالن في نهاية جلسة جمعت مسؤولين ممثلين عن الجانب الفلسطيني والكرسي الرسولي 
 )حكومة الفاتيكان(، وفق إذاعة الفاتيكان.
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الفاتيكانية ورئيس وفد الكرسي ولم يكشف النقاب عن نص االتفاق، إال أن وكيل وزارة الخارجية 
الرسولي الذي حضر االجتماع الثنائي، المونسنيور أنطوان كاميليري، قال في مقابلة مع صحيفة 
الفاتيكان "أوسيرفاتوره رومانو"، تنشر غدا الخميس، إن "ما تم هو ثمرة اتفاق سابق بين الكرسي 

، حول تنظيم العالقات 5111/شباط فبراير 15الرسولي ومنظمة التحرير الفلسطينية، أبرم في 
 الثنائية والسيما أنشطة الكنيسة في األراضي الفلسطينية وغيرها من المسائل ذات االهتمام المشترك".

وأضاف: "العالقات الرسمية بين الكرسي الرسولي، ومنظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت ألول مرة في 
حق إنشاء لجنة ثنائية دائمة، خاضت مفاوضات ، وتم في وقت ال1664أكتوبر/تشرين األول  59

. وهو يسرد من بين أمور أخرى، العديد من القضايا المتعلقة بحياة 5111أفضت التفاق عام 
وتابع: "ما تم، يماثل كل االتفاقات التي أبرمها الكرسي الرسولي مع العديد من الدول،  الكنيسة".

يسة الكاثوليكية واالعتراف القانوني بها )من حيث يتضمن النص على تعزيز مبادرات وعمل الكن
 جانب الدولة الفلسطينية(، وذلك لكي تكون خدماتها أكثر فعالية في المجتمع".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الفاتيكان، األب فيديريكو لومباردي، في رده على أسئلة الصحفيين، 
 باس، السبت المقبل".اليوم، إن "البابا سيستقبل الرئيس الفلسطيني، محمود ع

13/5/5115، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة   
 
 من عواقب عدم التعاون: سنفتح تحقيقًا شاماًل حول جرائم حرب في غزة "إسرائيل""الجنائية" تحذر  .49

وكاالت: حذرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي إسرائيل من مغبة ال -الهاي 
معلومات موثوق بها بشأن أحداث الحرب األخيرة على قطاع غزة في الصيف عدم تزويدها ب

وحذرت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة من أن عدم تقديم المعلومات سوف يضطرها  الماضي.
 إلى فتح تحقيق شامل بشبهة ارتكاب جرائم حرب من قبل إسرائيل استنادا إلى ادعاءات الفلسطينيين.

كالة "أسوشيتدبرس" قالت بنسودا، إنها لم تحصل على معلومات من جهات رسمية وفي مقابلة مع و 
 من كال الطرفين بشأن حرب الصيف الماضي على غزة.

وأضافت، إن مكتبها حاول في الفترة األخيرة الحصول على نتائش الفحص اإلسرائيلية، ولكن دون 
إلى أن المحكمة الدولية تلقت جدوى. كما حاول إجراء اتصال مع الجانب الفلسطيني، مشيرة 

 شهادات ونتائش من مصادر مختلفة، رفضت أن تكشف عنها.
وأشارت بنسودا إلى أنها تحاول الحصول على تقرير منظمة "كسر الصمت" اإلسرائيلية، التي قامت 

 بجمع شهادات من جنود إسرائيليين شاركوا في الحرب على غزة.
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ات المطلوبة، فسوف نضطر للعثور عليها في مكان وحذرت أيضا "إذا لم أحصل على المعلوم
آخر"، مضيفة، إنه من الممكن أن تضطر في نهاية المطاف إلى االستناد إلى ادعاءات جانب واحد 

وقالت، إنها لم تبدأ بعد بإجراء تحقيقات رسمية بهذا الشأن، واعتبرت أن المرحلة الحالية هي  فقط.
 مرحلة "جمع معلومات بشكل هادئ".

ستعمل بشكل مستقل  أكدت أنهادت أنها على علم باألهمية التي نشأت حول هذه القضية، كما وأك
 وغير منحاز وبدون اعتبارات سياسية.

نما البناء  وبحسبها فإن محققي الجنائية الدولية لن يفحصوا ما حصل في قطاع غزة فقط، وا 
لمحتلة، إضافة إلى إطالق االستيطاني في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية ا

 الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وفي هذا السياق نقل موقع "ان ار جي" اإلسرائيلي عما سماه مصدرا إسرائيليا رفيعا قوله، محكمة 
مكانياتها لبحث طلب يفتقد ألي مسوغ قانوني وذي أبعاد  الجنايات الدولية لن تسمح بتبذير مواردها وا 

ذا ف  علت المحكمة ذلك فإن هذا سيمس بمصداقيتها وفرص إجراء حوار فلسطيني إسرائيلي.سياسية وا 
14/5/5115، األيام، رام هللا  

 
 موغريني: االتحاد األوروبي سيعترف بالدولة الفلسطينية بعد اعتراف الدول األعضاء .51

ركا موغريني، إن بروكسيل: قالت الممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي، فريدي
"مسألة االعتراف بالدولة الفلسطينية موكلة لكل دولة عضو واالتحاد ككتلة سيعترف بالدولة 

وعبرت المتحدثة األوروبية، في تصريحات خاصة  الفلسطينية بعد أن تعترف بها الدول األعضاء".
سرائيلية يعيشان  لوكالة األناضول، يوم األربعاء، عن عزمها "إنجاح مسار حل دولتين فلسطينية وا 

 جنبا إلى جنب في أمن وسالم ضمن حدود آمنة معترف بها".
تستغرق يومين هي الثانية من نوعها منذ توليها  "إسرائيل"وتقوم موغريني بزيارة إلى قطاع غزة و

من الشهر  57منصبها. وتأتي الزيارة قبل أسبوعين من انعقاد اجتماع الدول المانحة لفلسطين في 
 ي بروكسل.الجاري ف

14/5/5115، وكالة سما اإلخبارية  
 
 لدعم المساعدات السكنية في غزة يورومليون  37ألمانيا تتبرع بـ  .50

مليون دوالر( من أجل  41مليون يورو ) 37أعلنت ألمانيا عن تقديم تبرع جديد بقيمة : رام هللا
 63مليون يورو ) 31تها برنامش األونروا للمساعدات السكنية في غزة، وبإجمالي تبرعات بلغت قيم
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مليون دوالر( لبرنامش األونروا في غزة حتى اإن، تصبح ألمانيا ثاني أكبر داعم الستجابة األونروا 
 .5114لألزمة اإلنسانية الناجمة عن نزاع عام 

، كانت ألمانيا خامس أكبر مانح لألونروا من الناحية اإلجمالية، حيث وصلت قيمة 5114وفي عام 
 مليون دوالر. 76ونروا إلى مبلغ تبرعاتها لأل

14/5/5115، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 تبني الجدران وتقتل الناس عنصريةدولة  "إسرائيل"قس أمريكي:  .52

قال رئيس مؤسسة يسوع المسيح في فلسطين، القس األمريكي تيري ماكنتوش، إن  :وفا –بيت لحم 
لَّلة ويتوجب عليها وقف هذا الدعم، ألن الجهات والكنائس المسيحية التي تدعم إسرائيل، ج هات مكضو

إسرائيل دولة عنصرية تبني الجدار وتقتل اإلنسان الفلسطيني، وتبتعد عن التعاليم الدينية للديانات 
 السماوية.

جاء تصريحات القس ماكنتوش خالل رعايته اليوم العالمي للصالة من أجل القدس وفلسطين 
يلي واستعادتهما لحقوقهما، التي سلبتها الحركة الصهيونية ودولة وخالصهما من االحتالل اإلسرائ

إسرائيل التي تخدع العالم، وذلك قرب جدار الفصل العنصري المقام على مدخل مدينة بيت لحم 
 بمحاذاة بوابة ومفتاح العودة في مخيم عايدة لالجئين.

ن في كنائسهم بالواليات المتحدة وأكد أن هذه الصالة تقابلها صلوات اإالف من المؤمنين المسيحيي
األمريكية، الذين أدركوا أخطاءهم الكبيرة في دعم إسرائيل طوال هذه السنوات، مشيرا إلى حدوث 

 تغيير في أمريكا ولو بشكل بطيء حتى في الكنيسة الداعمة إلسرائيل.
وتعتقل أبناءهم،  وقال: "إن إسرائيل دولة عنصرية تبني الجدران وتقتل الناس وتستولي على أراضيهم

هذه التصرفات ال تعكس أي دين، بل تعكس منظمة سياسية مجرمة عنصرية ال يهمها إال مصالحها 
 هي ومن يدعمها".

وأوضح القس ماكنتوش أن األبحاث أظهرت أن الحركة الصهيونية عندما أقامت دولة إسرائيل، كانت 
لكنها اختارت اسم إسرائيل ألنها تعرف معناه مترددة بين اسمين األول مملكة اليهود والثاني إسرائيل 

لدى العالم المسيحي، وسعت الستغالله لمصالحها العنصرية، وخدعت المسيحيين منذ اليوم األول 
وحتى يومنا هذا وحظيت بالدعم العالمي واألمريكي بحجة أنها دولة الديمقراطية، وواحة السالم 

عد اليوم وسيقودون حمالت متواصلة، من أجل وشدد على أنه ومن معه لن يصمتوا ب والحرية.
التأكيد للمسيحيين المخدوعين في الواليات المتحدة وفي كل أنحاء العالم، حقيقة حركة المسيحية 

 عنصرية.الصهيونية التي هي حركة عنصرية ال تمت للمسيحية بأي صلة بل هي حركة 
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عادة وعبر ماكنتوش عن حبه للشعب الفلسطيني ومواصلته الصالة، م ن أجل إنهاء االحتالل وا 
الحقوق ألصحابها حتى يعيش الجميع بسالم، مشيرا إلى أن الشعب اإلسرائيلي مطالب باالبتعاد عن 

 العنصرية والتطرف التي تمثلها الحكومة الحالية.
14/5/5115، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 "إسرائيل"ضد حركات مقاطعة  ستعملكندا ": يسرائيل هيوم" .53

فادي أبو سعدى: نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي  - هللارام 
بنيامين نتنياهو، أن كندا تستعد للعمل ضد المنظمات التي تدعم مقاطعة إسرائيل، ونقلت عن وسائل 

ات اإلعالم الكندية تصريحات لوزراء كنديين، أشاروا إلى نية السلطات، عدم السكوت تجاه منظم
التي تعمل  ،BDSوفرض العقوبات على إسرائيل المعروفة بـ  االستثماراتحركة المقاطعة وسحب 

 في دول العالم للحض على مقاطعة إسرائيل.
الكندية وبين المتحدثة باسم الوزير الكندي  CBCمتبادلة بين مراسل شبكة  الكرتونيةوخالل رسائل 

الحكومة تنوي استعمال القوانين، التي تهدف إلى  ألمن الجمهور، ستيفن بالني، أشارت إلى أن  
مواجهة جرائم الكراهية، ضد كثير من المنظمات التي تعمل في كندا ضد إسرائيل من خالل الدعوة 

 لمقاطعتها.
على ما نكشر، نفى مسؤولون في الحزب المحافظ الكندي هذا التقرير، كما نفى الوزير  اً دمع ذلك، ور 

ومة استخدام هذه القوانين، وأضاف أن هناك بنودا في القانون تسمح بالعمل نفسه، أن  في نية الحك
 ضد التحريض والدعاية، "ونحنك نثق بالجهاز القضائي الذي يفرض هذه البنود".

14/5/5115، القدس العربي، لندن  
 
 من تشكيل حكومة نتنياهو "اليمينة" أوروبيحسام شاكر: انزعاج  .54

ون األوروبية حسام شاكر، أن  حالة من االنزعاج تسود األوساط أكد الخبير في الشؤ : بروكسيل
األوروبية بعد اإلعالن عن التشكيلة اليمينية المتطرفة لحكومة رئيس الوزراء "اإلسرائيلي" بنيامين 
نتنياهو. وأوضح شاكر أن  الخطاب الجديد الذي وجهه مسؤولون أوروبيون سابقون إلى قيادة االتحاد 

الخارجية األمريكية ودعوا فيه إلى مراجعة السياسات المتبعة مع الجانب "اإلسرائيلي" األوروبي ووزير 
وفرض عقوبات على حكومة نتنياهو الجديدة، يعبِّر عن هذا المنحى، عالوة على سلسلة من 

 المواقف والرسائل التي صدرت في الشهور األخيرة.
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رائيلي واألوروبي تجري محاوالت لترجمته في ورأى حسام شاكر أن  "اتساع الفجوة بين الجانبين اإلس
 التحضير إلجراءات عملية ذات منحى عقابي، خاصة في ما يتعلق باالستيطان وبالقدس الشرقية". 
وأضاف الخبير: "تأكد األوروبي ون أن  عهد نتنياهو نجح بالفعل في قطع الطريق على ما يسمى بحل  

تمرار االحتالل الذي يرسم أمام عيون العالم نموذجًا الدولتين، دون تقديم أي خيار بديل سوى اس
كريهًا من الفصل السكاني العنصري واالنتهاكات المركبة وهو ما يصعب على أي طرف دولي 

 السكوت عنه مع الوقت". 
والحظ شاكر أن  الفجوة بين اإلدارة األمريكية والحكومة "اإلسرائيلية" تسمح لمزيد من المواقف 

دة أن تعلو في أوروبا ضد النهش "اإلسرائيلي" القائم، بينما ال يسع الحكومات واألصوات الناق
 األوروبية أن تواصل الصمت على السياسات "اإلسرائيلية" الصارخة.

13/5/5115، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 وزير الدفاع بمدفع مضاد للطيران! إعدامبيونغ يانغ:  .55

لشمالي وزير الدفاع هيون يونغ تشول بنيران مدفع مضاد عدم النظام الكوري ا: أ ا ف ب، رويترز
 للطيران، وذلك بتهمة عدم الوالء للزعيم كيم جونغ اون والتقليل من احترامه.

من كبار المسؤولين  15كيم أمر بإعدام  أنوكانت وكالة االستخبارات الكورية الجنوبية ذكرت مؤخرًا 
 تشكيكهم بسلطته. خالل العام الحالي، بينهم نائبا وزير، بسبب

وقال نائب مدير االستخبارات الكورية الجنوبية هان كي ـ بوم، أمام لجنة برلمانية في سيول، إن 
 أكاديميةمئات األشخاص شهدوا عملية إعدام يونغ تشول، التي يعتقد أنها تمت في أواخر نيسان في 

إعدامه تم باستخدام  أنلى مصادر استخباراتية أشارت إ أنعسكرية في شمال بيونغ يانغ. وأضاف 
 ملليمترا. 14،5مدفع مضاد للطيران من عيار 

وأبلغت وكالة االستخبارات اللجنة إن الوزير قد اعتقل لتعبيره عن عدم رضاه عن زعامة كيم، واتهم 
بعدم الوالء والتقليل من احترامه ألنه غفا خالل احتفاالت عسكرية، وتجرأ على الرد على الزعيم في 

 عديدة. مناسبات
، 5111ومنذ توليه السلطة في كوريا الشمالية بعد وفاة والده كيم جونغ ايل في كانون األول العام 

 بدل كيم جونغ اون مرارا كبار قادته العسكريين. 
14/5/5115السفير، بيروت،   
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 صهيونية تبحث إخفاقات حرب غزة السابقة ومخاطر الحرب القادمة لقاءاتتقرير صهيوني:  .56

قال "ماتان تسوري" المراسل العسكري الصهيوني : ة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفيةترجم
إن  قائد المنطقة الجنوبية في الجيش "سامي ترجمان" عقد لقاء مع رؤساء المجالس اإلقليمية في 
 كيبوتس "ناحل عوز" على حدود قطاع غزة، وذكر فيه أن ه ال يوجد بديل لحماس كسلطة سيادية في
قطاع غزة، ألن  البديل هو الجيش والفوضى السلطوية، ألن  "إسرائيل" تريد عنوانًا في القطاع، ومن 

 دون ذلك ستحدث الفوضى، وعندها سيصبح الواقع األمني أكثر إشكالية.
وزعم: "إسرائيل" وحماس تملكان أهدافا مشتركة، حتى في ظل الوضع القائم، بأن يسود الهدوء في 

وال يريدون  العسكري،نمو واالزدهار، هم يريدون هدوء للمواطنين، وتطوير الجانب غزة من أجل ال
منظمات الجهاد العالمي، ألنها تهدد حماس وتهددنا، وهناك مصلحة مشتركة بأال تحدث أزمة 

 إنسانية في غزة.
ننا وأكد أن المستقبل حيال حماس في غزة ليس بالضرورة حربًا عسكرية، ومن يعتقد أن الصراع بي

وبين حماس مجرد تفعيل للقوة العسكرية من جانب الطرفين ال يفهم الواقع جيدا، نحن ال نستطيع 
منع حماس من تطوير نفسها عسكريًا، دعونا نعترف بالحقيقة، لم ننجح أبدا بذلك، ولم ننجح في 

ك جولة سوريا وال أمام حزب هللا، ولذلك يجب علينا أن نفهم أنه مرة كل عدة سنوات ستكون هنا
 أخرى، والبديل هو خلق ومحاولة خلق فترة من الهدوء كلما استطعنا ذلك.

فيما عقب "شاي حغاغ" رئيس المجلس اإلقليمي "مرحافيم"، على حديث "ترحمان" بأن ه من الواضح 
أن نشطاء حماس منشغلون بالعنف حتى اليوم، في وضع يسود فيه وقف إطالق نار، ويستعدون 

اضح لنا جميًعا أن  الحرب القادمة، سواء في الشمال أم الجنوب، ستكون قاسية، للحرب القادمة، وو 
فالحروب اليوم تدار في الجبهة الداخلية، وساحة المعركة ستكون هناك، ولهذا يجب االهتمام بتوفير 

 حماية مناسبة لهذه الجبهة.
ماس في غزة هدفت منذ وذكر ضابط رفيع المستوى حضر اللقاء أن العملية العسكرية األخيرة ضد ح

البداية للردع والوقاية ضد غزة، ولم يكن الهدف إسقاط سلطة حماس ألن بقاءها يخدم مصالح 
"إسرائيل"، فحماس لها سيادة في قطاع غزة، وقادرة على ممارستها بشكل كبير، وال يزال عدد كبير 

درة على حل شهور على الحرب يجدون في حماس بأنها قا 6من سكان غزة حتى بعد مرور 
 مشاكلهم.

 
 إخالء عشوائي
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وأضاف: ال يوجد اليوم بديل لحماس في الضفة غير الجيش، كون السلطة الفلسطينية برئاسة أبو 
مازن غير قادرة على فرض سيادتها وسيطرتها على القطاع، وفيما يتعلق بالمواجهة القادمة مع 

ك إخالء السكان من المناطق التي حماس فإنها ستطول ألكثر من شهر حال وقعت، وقد يتطلب ذل
 تحيط بغزة، مما يحتاج لخطة وترتيب كون أي إخالء عشوائي سيلحق الضرر الكبير.

وفي الحرب األخيرة كانت أصوات تدعو إلخالء السكان لكن ذلك سيعتبر نصرا لحماس، لذلك يوجد 
 اليوم تنسيق مع وزارة الجيش للتعامل مع خطة منظمة حال وقعت الحرب.

 احتماالت مع قطاع غزة: 4ع "ترجمان" ووض
مواجهة عسكرية مستمرة مع قطاع غزة دون تفاهمات لوقف النار، مما يعني إنهاء األنفاق  -1

 تعيش "إسرائيل" حالة طوارئ خاصة في المناطق الجنوبية. أنبشكل كامل، وبنفس الوقت 
عسكرية لحماس، واالستعداد للجولة التعامل مع حالة الهدوء والتهدئة بأنها فرصة لبناء القوة ال -5

القادمة، مما يعني بأننا نستعد وندرك ونتعامل بشكل حقيقي مع جولة جديدة من الحرب تقع كل عدة 
 سنوات.

مليون فلسطيني  1،3إعادة احتالل قطاع غزة بشكل كامل، مما يعني تحمل مسؤولية كاملة عن  -3
 يعيشون فيه.

جب طرح السؤال مع أي جهة يجب القيام بهذا الحل، وما حل سياسي، وهذا موضوع مركب، ي -4
هي شروطه وظروفه، وبنفس الوقت يجب التفكير فيما سيترك من تأثير على العالقة مع السلطة 

 ومصر.
ويضيف: يجب االختيار بين البدائل واالحتماالت، والتعامل مع فرض الهدوء والتهدئة بقدر ما 

قوع مواجهات بين الحين واإخر، ونستعد لهذا االحتمال، وبهذا نستطيع، مع األخذ بعين االعتبار و 
ال نكون مفاجئين من وقوع أي مواجهة قادمة، ألن الهدوء سيستمر لفترة زمنية ليست قصيرة نتيجة 
للحرب األخيرة، خاصة وأن حماس حصلت على صورة النصر الذي بحثت عنها من خالل مشاهد 

 وتسات الغالف.النزوح الجماعية التي حصلت في كيب
 

 الجوالت القتالية
هذا المشهد أثر في المجتمع الصهيوني أكثر من الصواريخ المضادة للدروع، ألن حماس بذلت كل 
ما بوسعها الستنزاف الجبهة الصهيونية الداخلية، والحرب معها لم تكن عسكرية فقط، ونجحت 

 بالدخول لعمق المجتمع الصهيوني.
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خالء مستوطنات الغالف، ألنه اعتبر ذلك بمثابة انتصار لحماس، وأعلن أنه عارض في حينها إ
لكنه يعتبر أن مسألة إخالء المستوطنين في المواجهة القادمة تم حسمها لصالح إخالئهم، ضمن 
خطة معدة سلفًا وبالتدريش، معترفًا بعدم قدرة الجيش على منع حماس من إعادة ترميم قوتها، ألن 

الجوالت القتالية التي يتخللها فترات هدوء، وهنالك جوالت قادمة بناًء  جيةباستراتي"إسرائيل" سل مت 
 .االستراتيجيةعلى هذه 

وختم حديثه بالقول: حماس سعت للحصول على صورة النصر عبر األنفاق ألنها تمكنت من تجاوز 
فت عاجزة أنظمتنا المحيطة بالقطاع، وكان من الصعب التأقلم مع هكذا تهديد، ألن التكنولوجيا وق
 في حينها عن إيجاد حل ناجع، زاعمًا وجود تقدم جوهري بهذا الخصوص خالل هذه الفترة.

فيما اعترف وزير األمن الداخلي "يتسحاق اهرنوفيتش" بعدم جدوى الحرب على غزة، ألنها لم تحقق 
ن حماس قريبة جًدا من استعادة قوتها التي فقدتها خالل الحرب، فقد جلست في  الكابينيت، هدفها، وا 

واتخذنا قرارات، لكنني أرى اليوم أن جزًء منها كانت خاطئة، ألنه لم يكن لدينا أدنى معرفة بوجود 
 األنفاق.

وكان من الخطأ الموافقة على وقف إطالق النار، وكنا بحاجة للتعمق أكثر في القطاع، لكننا نعلم 
ما امتلكته قبل الحرب، وأتوقع العودة  أن حماس رممت قدراتها، وباتت اليوم قريبة جدًا من استعادة

 لجولة عنيفة معها من أشهر إلى بضع سنوات. 
 معهد أبحاث األمن القومي

13/5/5115مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3354الترجمات العبرية   
 
 والغاز بينهما وفلسطينإسرائيل  .57

موسى أبومل أ  
منطقة غنية بالنفط، التفتيش عن مصادر للطاقة على حاولت إسرائيل منذ نشأتها، كونها تقع في 

)حفرت أكثر من خمسمئة  1643التنقيب الدؤوب الذي بدأت به في البر منذ العام  أنأراضيها، إال 
بدأت التنقيب في البحر من خالل حملتين األولى في  1696بئر( بقي من دون جدوى. ثم منذ العام 

مقابل حيفا. إال انهما لم تؤديا إلى أي نتيجة،  1639ي العام مقابل سيناء، والثانية ف 1679العام 
لدرجة ان رئيسة الوزراء غولدا مائير اشتهرت بمقولة كانت ترددها أمام زو ارها من الغرب، كي تلفت 

جعلنا النبي موسى نمشي أربعين عامًا في الصحراء »نظرهم الفتقار بلدها للطاقة، فكانت تقول: 
إلى المكان الوحيد في المنطقة الذي ال يوجد فيه نفط... أرض الميعاد! أي وعد ليوصلنا في النهاية 
 «.في هذه األرضل!
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أهم الدول المنتجة للنفط في محيطها  أنبدأت حاجة إسرائيل الماسة للطاقة منذ نشأتها، ال سيما 
 كانت معادية لها. لذا راحت تبحث عنها في أماكن أخرى خارج المنطقة.

، اتفاقا لشراء األثناءمع إيران التي كانت حليفة للواليات المتحدة في تلك  1651م فعقدت في العا
 في المئة من حاجتها. أما الباقي فكانت تستورده من فنزويال والنروج. 91النفط تستورد بموجبه 

قناة السويس، ما جعل من غير الممكن  إقفالأدت الحرب مع الدول العربية إلى  1697وفي العام 
ل الصادرات اإليرانية إليها. فقامت إسرائيل ببناء خط أنابيب لجر النفط اإليراني ينطلق من إيصا

إيالت في خليش العقبة إلى عسقالن على البحر المتوسط حيث كانت مصفاة التكرير الرئيسية في 
 البالد.

على بين إسرائيل والعرب تحوال كبيرًا في حصول إسرائيل  1697لكن في المقابل سجلت حرب 
الطاقة. إذ إن احتاللها لسيناء، جعلها تتمكن من أن تنتش النفط ألول مرة. فاستولت على حقلي أبو 
رديس وراس سودر الواقعين في الجنوب الشرقي من سيناء، وراحت تستخرجهما لمصلحتها منذ العام 

ر . ثم راحت تنقب عن النفط في أماكن أخرى من سيناء، فحفرت في عمق الصحراء بئ1674
حتى  1677في المئة من حاجتها منذ العام  51وراحت تستخرج النفط منه بنسبة تغطي « ألما»

د إسرائيل صحراءو سيناء إلى مصر إال تدريجيا، « أوسلو»وبعد اتفاقية  أنها. كما 1631العام  لم تكعِّ
ن إسرائيل من مستفيدة إلى أقصى الحدود من المنطقة النفطية. كما تضمنت اتفاقية السالم بنودًا تمك  

 استيراد الطاقة من مصر بأسعار تفضيلية.
، وبعد انهيار االتحاد السوفياتي واستقالل دول آسيا الوسطى، راحت إسرائيل 1631في نهاية العام 

تتقرب من هذه الدول ال سيما من كازاخستان وأذربيجان. كما أدى إنشاء خطوط أنابيب للنفط والغاز 
، إلى تمكين إسرائيل من االستفادة من 5111و 1661ود بين عامي والبحر األس األناضولعبر 

ر احتياطي بحر قزوين  مصادر إمداد جديدة وقريبة للطاقة. فخط األنابيب باكو ـ تبليسي ـ جيهان حر 
كلم عن  511نسبيًا من روسيا، وجعل الطاقة في متناول إسرائيل على مسافة ال تبعد سوى 

 شواطئها.
، أدت إلى وضع تصو ر 5111و 1661تركيا على مدى األعوام ما بين  العالقات الجيدة مع

المتعدد االستعماالت. فبعد إيصال الطاقة إلى مرفأ جيهان في تركيا من  Medstreamلمشروع 
، ينطلق خطان Blue Streamدول القوقاز عبر خط باكو تبليسي جيهان، ومن روسيا عبر خط 

عبر المتوسط نحو مرفأ عسقالن اإلسرائيلي. والهدف  Medstreamللغاز والنفط في إطار مشروع 
نما إيصال الطاقة أيضًا إلى دول شرق آسيا، وذلك من  منهما ليس فقط تزويد إسرائيل بالطاقة، وا 
خالل خط يكمل من مرفأ عسقالن على المتوسط إلى مرفأ إيالت في إسرائيل على البحر األحمر 
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بين تركيا  5113بشأن هذا المشروع في حزيران العام متجنبا قناة السويس. بدأت المحادثات 
سرائيل والهند وروسيا، إال   لم تستمر بسبب تدهور العالقات اإلسرائيلية التركية. أنهاوا 

 1666تم أول اكتشاف للغاز في الحوض الشرقي للمتوسط في سواحل غزة. ففي تشرين الثاني العام 
عقدًا أعطى الشركتين حق  CCCوشركة  BCانية للغاز وقعت السلطة الفلسطينية مع الشركة البريط

سنة في كامل المنطقة االقتصادية الخالصة التابعة لغزة، مقابل حصول  55التنقيب عن الغاز لمدة 
في المئة وصندوق النقد  31على  CCCفي المئة وشركة  91على  BGالشركة البريطانية 
فاق باإلضافة إلى استخراج الغاز، بناء خط في المئة. كما تضمن هذا االت 11الفلسطيني على 

 ينقل الغاز المكتشف نحو اليونان. أنأنابيب في البحر، من شأنه 
 Gaza -5“و” Gaza Marine -1“بئرين،  5111في العام  BGوبعد أن حفرت الشركة 

Marine ” راحت إسرائيل تحاول إفشال االتفاق من خالل الضغط على الشركة البريطانية وتهديد
لتحقيق  5111شارون رئيسًا للحكومة اإلسرائيلية العام  أرييللسلطة الفلسطينية. ثم جاء انتخاب ا

ذلك. فبعد أن اعترضت المحكمة العليا اإلسرائيلية على سيادة السلطة الفلسطينية على احتياطي 
ه ال يعود لها بل بدًا منها، ألنأالغاز في المياه المقابلة لسواحلها، أعلن شارون انه لن يشتري الغاز 

بإمداد إسرائيل بالغاز  British Gazعلى قرار يسمح لشركة  5113إلسرائيل. ثم اعترض في العام 
 من آبار غزة البحرية.

ولما كانت الشركة البريطانية على وشك أن توقع اتفاقا مع مصر من أجل جر   5119وفي العام 
إلى سقوط السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، في االنتخابات « حماس»الغاز إليها، أدى فوز حركة 

واقتصار حكمها فقط على الضفة الغربية، فتدخل رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير لمصلحة 
 إسرائيل، ما أدى إلى تراجع الشركة البريطانية عن هذا االتفاق.

مرت بشراء الغاز من الحكومة اإلسرائيلية اقتراح رئيس الوزراء ايهود أول أقرت 5117في أيار العام 
السلطة الفلسطينية، ونقله عبر خط أنابيب بحري إلى مرفأ عسقالن اإلسرائيلي، شرط دفع حصة 
الفلسطينيين التي تبلغ مليار دوالر عينيًا ال نقدًا، بحجة منع وصول األموال إلى المجموعات 

ائيليين لالتفاق مع الشركة المتطرفة. ثم شك ل مجلس الوزراء في المقابل فريقا من المفاوضين اإلسر 
مع السلطة الفلسطينية، واقتراح اتفاق جديد،  1666البريطانية على إبطال العقد الذي وقعته العام 

والسلطة الفلسطينية. ويتضمن هذا االتفاق جر  الغاز الفلسطيني « حماس»مستبعدًا كاًل من حكومة 
لبحر، محو اًل بالتالي حق بيع الغاز من في ا أنابيبمن آبار غزة البحرية إلى إسرائيل عبر خط 

 الفلسطينيين إلى إسرائيل.
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فشلت إسرائيل بتحقيق هذا االتفاق، وعل قت المفاوضات. ثم انسحبت الشركة البريطانية في كانون 
 .5113، وأغلقت مكاتبها في إسرائيل في كانون الثاني عام 5117األول العام 

بالشركة البريطانية من أجل معاودة المفاوضات، في  اتصلت إسرائيل مجدداً  5113وفي حزيران 
إلى القوات المسلحة بالتحضير للقيام بعملية عسكرية ضد  أوعزحين كان وزير الدفاع اإلسرائيلي قد 

إسرائيل كانت مستعجلة للتوصل إلى اتفاق سياسي جغرافي مع الشركة  أنغزة. ما يدل على 
رائيلية، وبالفعل فلقد استؤنفت المفاوضات قبل ثالثة أشهر البريطانية، يؤسس لما بعد الضربة اإلس

 من الضربة العسكرية.
، إبعاد حماس عن غزة، 5113كان الهدف من الضربة العسكرية على غزة في كانون األول العام 

ألنها كانت عقبة بوجه هذه المفاوضات. لكن إسرائيل وعلى الرغم من انها فشلت في ذلك، إال انها 
ذلك الوقت حصارًا على غزة، أدى إلى تجميد العمل باالتفاق المعقود بين السلطة فرضت منذ 

 .Gaza Marineالفلسطينية والشركة البريطانية الستخراج الغاز من حقلي 
انها  5115وفي محاولة للتمك ن من استخراج الغاز، أعلنت السلطة الفلسطينية منفردة في أيلول عام 

إال ان هذه المفاوضات لم «. حماس»ئيل وذلك من دون الرجوع إلى استأنفت المفاوضات مع إسرا
دولة مراقبة غير »توصل إلى أي نتيجة، برغم قبول فلسطين بعد شهرين في األمم المتحدة كـ 

، مما يفترض تدعيم موقعها، وبقيت بالتالي آبار الغاز في غزة مجم دة ال يمكن للفلسطينيين «عضو
 االستفادة منها.

، تحدث 5114كانون الثاني العام  53لسلطة الفلسطينية ان تسلك طريقًا آخر. ففي ثم قررت ا
لقائه في موسكو، عن إمكانية ان  أثناءرئيسها محمود عباس إلى الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 

يعهد استخراج الغاز من مياه غزة إلى الشركة الروسية غازبروم، باإلضافة إلى حقل النفط في رام هللا 
 5114حزيران العام  5في الضفة الغربية، ثم دعم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في 

حزيران، أي بعد عشرة أيام، أدى  15إمكانية تحقيق االتفاق بين الفلسطينيين والروس. إال انه في 
يل عملية حزيران إلى شن إسرائ 31اختطاف الشبان اإلسرائيليين الثالثة الذين وجدوا مقتولين في 

 ضد غزة.« الجرف الصامد»
 «.دم... ونفوذ»من كتاب جديد *

14/5/5115السفير، بيروت،   
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 أكثر اإلسرائيليين شعورًا باألمن الغربيةمستوطنو الضفة  .58

 صالح النعامي
شكلت نتائش االستطالع الذي أجرته وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلية، بالتعاون مع "مكتب في تل 

رت نتائجه يوم اإلثنين الماضي، حول مستوى الشعور باألمن الشخصي لدى المستوطنين أبيب"، ونش
 في المناطق المختلفة، مفاجأة بكل المقاييس. 

فقد دل ت النتائش على أن المستوطنين المقيمين في مستوطنات الضفة الغربية هم تحديدًا األكثر 
في  31لمدن اإلسرائيلية. وحسب النتائش، فإن شعورًا باألمن مقارنًة مع المستوطنين في المناطق وا

 المائة من المستوطنين في الضفة الغربية يشعرون بأنهم "آمنون تمامًا".
بدت هذه النتائش مفاجئة، ألنه يفترض أن تواجد هؤالء المستوطنين في محيط المدن والبلدات 

 عليهم.  ومخيمات الالجئين الفلسطينية يمثل بحد ذاته مصدرًا من مصادر الخطر
بسبب المخاطر األمنية المفترضة على القاطنين في مستوطنات الضفة، فقد منحت الحكومات 
اإلسرائيلية المتعاقبة ميزات اقتصادية لليهود الذين يقيمون فيها من أجل تشجيعهم على ذلك. فمعظم 

سهيالت على المستوطنات في الضفة الغربية تعد من مناطق "األفضلية أ"، التي يحظى قاطنوها بت
 صعيد قروض السكن وفرص العمل واإلعفاءات الضريبية وسل ة الخدمات الحكومية المختلفة.

من الواضح أن هناك عالقة مباشرة بين تحسن مستويات الشعور باألمن الشخصي لدى المستوطنين 
جيش االحتالل  إلى هذا الحد وبين التعاون الذي تبديه األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مع

في مواجهة المقاومة الفلسطينية، والذي قل ص إلى حد كبير من قدرة حركات المقاومة على تنفيذ 
 عمليات تهدد المستوطنين.

إن ما يدل على دور تعاون األجهزة األمنية التابعة للسلطة في تحسين البيئة األمنية للمستوطنين 
لمقاومون الفلسطينيون من تنفيذ عمليات كبيرة ضد حقيقة أنه خالل األعوام الماضية لم يتمكن ا

المستوطنين في الضفة الغربية، في حين حدث عدد كبير من العمليات نسبيًا ضد الفلسطينيين في 
منطقة القدس المحتلة، إذ ال تواجد لألجهزة األمنية التابعة للسلطة في هذه المنطقة. ولم يتردد حتى 

ر األجهزة األمنية التابعة للسلطة في تحسين البيئة األمنية قادة المستوطنين في اإلقرار بدو 
 للمستوطنات.

فقد أبلغ وزير األمن اإلسرائيلي السابق، إيهود باراك، "مؤتمر األمن القومي"، الذي نظمه "مركز 
ون بدور األجهزة األمنية التابعة 5113هيرتسليا" في العام  ، أن قادة المستوطنين أكدوا له أنهم يقر 

 السلطة في تقليص عدد العمليات التي تستهدفهم بشكل جذري.في 
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ويستدل من معطيات "مكتب اإلحصاء المركزي" أن النتيجة الرئيسية لتحسن األوضاع األمنية هي 
تشجيع المزيد من اليهود على اإلقامة في مستوطنات الضفة الغربية لدوافع اقتصادية وللبحث عن 

خالل األعوام الخمسة الماضية، طرأت زيادة واضحة على عدد جودة حياة أفضل. فقد تبين أنه، 
اليهود، وخصوصًا األزواج الشابة الذين يتركون العيش في األطراف الشمالية والجنوبية إلسرائيل 
واالنتقال لإلقامة في مستوطنات الضفة للتمتع بقائمة المزايا االقتصادية التي تمنحها الحكومة 

اعيات تحسن مستوى الشعور باألمن الشخصي في مستوطنات الضفة للمستوطنين. وال تقتصر تد
على زيادة عدد اليهود الراغبين في اإلقامة فيها، بل إن هذا التطور أسهم في تحسين األوضاع 
االقتصادية لهذه المستوطنات. ووفقًا لتحقيق نشره موقع "ولال" اإلخباري أخيرًا، فإن تحسن األوضاع 

ت تحوز على نسبة كبيرة من عوائد السياحة الداخلية اإلسرائيلية. وحسب األمنية جعل المستوطنا
التحقيق، فإن يهودًا كثرًا في إسرائيل اكتشفوا أنه ال حاجة لدفع آالف الدوالرات من أجل قضاء 
اإلجازة الصيفية في الخارج، حيث باإلمكان دفع مبلغ زهيد نسبيًا مقابل التمتع بمظاهر الريف 

 اء الضفة الغربية.الخالبة في أرج
وتتعارض هذه المعطيات مع تشديد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على أن التعاون األمني 

 يمثل "مصلحة وطنية فلسطينية من الطراز األول".
من الواضح أن التعاون األمني يسهم تحديدًا في إسدال الستار على أية إمكانية لتطبيق إلقامة دولة 

فة الغربية، ألنه يشجع فقط مزيدًا من اليهود على المجيء لالستيطان في الضفة فلسطينية في الض
 الغربية.

في الوقت نفسه، فإن تعاظم مستويات الشعور باألمن الشخصي لدى المستوطنين يقابله تهاوي 
مستويات الشعور باألمن الشخصي لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يتعرضون للتنكيل من 

نود االحتالل والمستوطنين. ومن المفارقة، أن تعاون السلطة األمني مع إسرائيل يتواصل في قبل ج
الوقت الذي تعلو فيه أصوات داخل إسرائيل تندد بتراخي الحكومة اإلسرائيلية في مواجهة التنظيمات 

 اليهودية اإلرهابية التي تستهدف الفلسطينيين.
ت بشدة عدم تعاطي الشرطة اإلسرائيلية بجدية مع الشكاوى يذكر أن منظمات حقوقية إسرائيلية انتقد

 التي يقدمها الفلسطينيون ضد اعتداءات المستوطنين.
11/5/5115، العربي الجديد، لندن  
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 لواشنطن زيارتهالملك يلغي  .59

 تسفي بارئيل
 نيةاإلنساالمساعدات  إيصالعلى  وباإلشرافالملك سلمان مشغول بتطبيق وقف النار في اليمن، »

، او برر وزير الخارجية أوضحبهذه الكلمات، « للبالد، لذا ال يمكنه الوصول إلى قمة كامب ديفيد
السعودي عادل الجبير القرار المفاجئ للملك السعودي بالتغيب عن قمة زعماء الدول الخليجية مع 

 الرئيس األمريكي باراك أوباما.
، هو اإلنسانيةح بإدخال شحنات المساعدات موضوع اليمن، ووقف النار الذي سيسم أنما من شك 

على  اإلشرافموضوع هام، ولكن يوجد في المملكة السعودية الكثير من الموظفين الذين يمكنهم 
عن طريق  أوالمعركة في اليمن، بدءا من وزير الدفاع، محمد بن سلمان الذي هو أيضًا ابن الملك، 

الملك  أنالمسؤولين السعوديين. ولكن على ما يبدو  باقي كبار أومحمد بن نايف،  األميرولي العهد 
، للرئيس أوباما رسالة األخيرةيوصل وفي اللحظة  أنمن وراء إلغاء مشاركته في القمة،  أرادسلمان 

السعودية لم تعد  أنعلى وصوله. لكي يقول  األبيضواضحة وحادة، وعلى الرغم من تأكيد البيت 
من الرئيس أوباما، وهي تطالب بسياسة  اإلقناعاوالت مح أووالتفسيرات،  لإليضاحاتتصغي 

 عند بدء محاربة الحوثيين في اليمن. أظهرتهاأمريكية صارمة، ليست اقل من تلك التي 
عن قطيعة في  إشاراتإرسال  أوالخطوة الدبلوماسية العلنية للملك السعودي، ال تهدف التهديد 

تبحث عن بديل لعالقاتها مع الدولة العظمى ـ بل  العالقات مع الواليات المتحدة ـ فالسعودية ال
تهدف إلى إمالء سياسات. فهناك موضوعان رئيسيان يرسمان الخالف بين الرياض وواشنطن: إيران 

التهدئة األمريكية، بل بالعمل الجاد  وأقوالوسوريا. وفي كليهما تطالب السعودية ليس فقط بالوعود 
 .األرضوالممارسة الفعلية على 

ودية مستنفرة قبيل التوقيع على االتفاق النووي مع إيران. فخوفها الدائم ليس من احتمال قيام السع
إيران بتطوير السالح النووي، بل من المكانة االستراتيجية الجديدة التي ستحتلها إيران. فإيران التي 

النفط، بل من  قأسواحظيت بالمشروعية الدولية بإمكانها ليس فقط منافسة العربية السعودية على 
إيران تمسك  أن. حيث اإلقليميةتنضم إلى طاولة المفاوضات التي تعالش النزاعات  أنشأنها أيضًا 

ـ واحد في سوريا )لبنان( والثاني في العراق  اإلقليميةبيديها بمفاتيح استراتيجية لثالث من القضايا 
 والثالث في اليمن.

ا وزير الخارجية األمريكي جون كيري، في باريس عرض وزراء خارجية دول الخليش الذين التقو 
ومقترحات للعمل المشترك في اليمن وفي سوريا، حيث ان  أفكارا أمامه، عرضوا األسبوعمنتصف 
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الهدف في اليمن هو طرد الحوثيين، من جميع مؤسسات الدولة، وا عادتهم إلى مكانتهم كأقلية تساهم 
 إيران. أمام األبوابفتحوا اليمن، ولكن ليس كقادة للدولة ي إعمارفي 

 أن األسدوفي سوريا فإن موقف الملك سلمان واضح جدا وهو انه ال يمكن الرئيس السوري بشار 
يكون نظامه شريكا في المفاوضات حول الحل السياسي. وعالوة على  أن أويكون جزءًا من الحل، 

وي شمال سوريا، من اجل ذلك، فإن السعودية ومعها دول الخليش يطالبون بإقامة منطقة حظر ج
تمويل جميع المليشيات )ما عدا داعش(، بما في ذلك جبهة النصرة المتفرعة عن  أمامإتاحة الفرصة 

تتخلى عن والئها للقاعدة. وهذا ما جعل السعودية وجاراتها الخليجيات ترفض  أنالقاعدة شريطة 
قف المتردد للواليات المتحدة، التي جزء من الحل، وان تنتقد المو  األسداالقتراح المصري بأن يكون 

 قلصت من نطاق مساعداتها للمليشيات في سوريا.
، حيث ترى كال أقامتهالقد نجحت العربية السعودية أيضًا في ضم تركيا إلى المنظومة العربية التي 

 وعدم االكتفاء بمحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية. األسدالبلدين مع ضرورة طرد 
توضح إليران انه  أنامة حلف دفاعي بين الواليات المتحدة ودول الخليش، من اجل واقتراح آخر بإق

يعمل كما عمل في اليمن، وليس فقط إجماع بدون  أنحلف عسكري فاعل، بإمكانه  أمامهايقف 
هذه المطالب ما تزال واشنطن تقف مترددة، فحلف دفاعي كهذا  أمامالتزام بوقف التأثير اإليراني. 

الرئيس ليس متحمسا  أنقة الكونغرس، والذي من غير المؤكد انه سيدعم ذلك. كما يستوجب مواف
يورط الواليات المتحدة بمواجهات عنيفة في المنطقة، في  أنللتوقيع على حلف كهذا، من شأنه 

 تدخل كهذا. أيالوقت الذي تميل بسياستها من اجل االبتعاد عن 
دف إلى تجنيد واشنطن إلى خارطة الطريق التي يقوم بناء على كل ذلك، فإن الرسالة السعودية ته

 الملك سلمان بتشكيلها، وألن يدفع أوباما للحسم وليس لالبتعاد عن الواليات المتحدة. 
الملك سلمان انه سوف يكون على استعداد للقاء الرئيس أوباما في موعد  أعلنعالوة على ذلك فقد 

طا بالردود التي سيتلقاها ممثلو دول الخليش في لقائهم الحق دون تحديده، وهو بالتأكيد سيكون مرتب
 والخميس. األربعاءمع أوباما يومي 
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المدونين السعوديين، وممن هو على إطالع على حقيقة ما يدور في الديوان الملكي في  أحد

 كامب ديفيد، جاءت بناء على اجتماعفكرة إلغاء مشاركة الملك سلمان في  إنالسعودية، يقول 
الصباح، ولكن حتى ولو كان هذا  األحمددولة الكويت، صباح  أميرنصيحة من صديقه المقرب 

يعلن بشكل مسبق انه ال يعتزم السفر، وبالتأكيد ليس بإلغاء  أنالسبب صحيحا، فكان حريا بالملك 
 زيارته في اللحظة األخيرة.

13/5/5115هآرتس   
14/5/5115القدس العربي، لندن،   
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