
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 أبو ردينة: ال سالم بدون القدس ومواجهة سياسية كبرى في المرحلة القادمة
 فتح بقطاع غزةحركة الخالفات تشتد داخل تنظيم "رأي اليوم": 

 "امنا سيتمكن اليهود من الصعود للصالة في جبل الهيكل ألّنه لنافي أي قريبا  "ت: يبين
 الجيش اإلسرائيلي: ال حرب وشيكة مع لبنان.. لكنها محتومة

 عباس إلىالتي توجه بها  "مالك السالم"مغزى عبارة  "إسرائيل"الفاتيكان يوضح بعد استنكار 

يتفقان: القدس  جو ز نتنياهو وهرت
 ستظل تحت السيادة اإلسرائيلية

 
 4... ص 
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  السلطة:
 5  "ثيوبية"أوالقناة  "إسرائيل"حماس السرية مع  اتصاالتعباس: لدي محاضر   
 6 أبو ردينة: ال سالم بدون القدس ومواجهة سياسية كبرى في المرحلة القادمة  
 7 بة بخصوص مقاضاة االحتالل في الجنايات الدوليةعريقات: مفاجآت قري  
 7 الحمد هللا: استثمار المانحين يجب أن يسهم بإقامة الدولة وليس لإلبقاء على الوضع القائم  
 8 ر سياسة االعتقال اإلداريعلى استمرا يتوقع تزايد المعتقلين المضربين عن الطعام احتجاجا  قراقع   
 8 "إسرائيل" بتحديد موعد إلحالة ملفات ضدّ  "الجنائية"فلسطين تطالب   
 8 قراقع: التحضير لمؤتمر قانوني دولي في عّمان حول األسرى  
 9 منظمة الجمارك العالمية إلى ميا  المالكي: فلسطين انضمت رس  
 9 ترّوج إعالميا  إلعمار وهمي في غزة "إسرائيل"الخضري:   
 11 فرنسا تسعى لتضمين مشروعها "يهودية الدولة" وبقاء االحتالل باألغوارالغد األردنية:   
 11 كتلة فتح البرلمانية: ال مبادرات لتوحيد الحركة في غزة  

 
  المقاومة:

 11 فتح حول أحكام القضاء المصريحركة أبو مرزوق يستهجن تصريحات   
 11   ال تعترب بشريكرام هللا"األخبار" تزعم حصولها على محضر لقاء هنية بـ"النقابات المهنية":   
 18 حماس تطالب "فريق أوسلو" باالعتراب بفشل التسويةحركة   
 18 من يراهن على أن هناك سالم مع حكومة نتنياهو من خالل المفاوضات  حركة الجهاد: واهن  
 18 " في الكيان وفي دول أوروبيةإسرائيل"مفاوضات مباشرة بين حماس وعم: "الدستور" تز   
 19 من أزمة في نقل األموالال تعانيان من أزمة مالية بل  حركتا حماس والجهاد في غزة  
 19 البدران: القدس ككل فلسطين حق لنا واالحتالل إلى زو حسام   
 51 غزة: لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية تحذر من تدهور األوضاع في سجن عوفر  
 51 فتح بقطاع غزةحركة الخالفات تشتد داخل تنظيم "رأي اليوم":   
 55 للمقاومة شمال غزةشهيد من القسام بانهيار نفق   
 55 تزعم كشب محاولة لتهريب "مالبس غوص" للقسام "إسرائيل"  
 55 نهر البارد مع النائب سمير الجسر مخيم عرض قضيةي حماسوفد من لبنان:   
 53 واإلسالمي حيال تهويد القدس فتح تنتقد الصمت العربيحركة   

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 53 نتنياهو يعّين سيلفان شالوم مسؤوال  عن إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين والعالقات مع الواليات المتحدة  
 54 "صعود للصالة في جبل الهيكل ألّنه لنافي أيامنا سيتمكن اليهود من ال قريبا  "ت: يبين  
 54 إلسرائيليودمجها في مختلب وحدات الجيش ا ايزنكوت يقرر حل الكتيبة الدرزيةغادي   
 55 ةغز  للجيش لم أكن أتوانى للحظة في مهاجمة لو كنت وزيرا  و  بارليب: حماس عادت لحفر األنفاق  
 55 كاستخالص لحرب غزة "عمق العدو"يستحدث وحدة  سرائيليالجيش اإل  
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 56 يش دين": المستوطنون يفلتون من العقاب عند مهاجمة فلسطينيين في الضفة "   
 57 عنصرية الشرطة اإلسرائيلية يتظاهرون في تل أبيب ضدّ  يهود إثيوبيونالقناة السابعة:   
 57 الجيش اإلسرائيلي: ال حرب وشيكة مع لبنان.. لكنها محتومة  
 58 مليار دوالر قيمة التجارة الصينية مع "إسرائيل" في العام الماضي 11": فاينانشال تايمز"  
 59 "إسرائيل""هآرتس": تصرفات الحكومة الجديدة تهدد دولة   
 31 "حزب هللا"الوضع القائم في سورية وتراقب نقل أسلحة لـ استمرارتفضل  "إسرائيلتقرير: "  
 34 "غوغل" تعلن الحرب على شركات إعالنات إسرائيليةة شرك اإلسرائيلية: صحيفة "كلكاليست"  
 35 من سورية كوهين تفقد األمل باستعادة رفاته إيليعائلة الجاسوس   

 
  :األرض، الشعب

 35 يقتحمون األقصى وشرطي احتاللي يشتم النساء في المسجد مستوطنون  
 36 يالحقها شبح اإلخالء القسري "أبو النوار"من تجمعات  عائلة 34القدس:   
 37 48في أراضي الـ  مخطط إسرائيلي يحد من إمكانيات تطوير سهل البطوب  
 37 ن االحتاللألسرى في سجوا لعدد من تدهور األوضاع الصحية  
 37 بوابة إلكترونية تحول قرية الزعيم المقدسية إلى عزل جماعي  
 38 شجرة زيتون في بيت لحم 250مستوطنون يحرقون   
 39 غزة كب الصيادين جنوب قطاعنار باتجاه مزارعين عند خط التحديد ومراالق االحتالل يطل  
 39 أطفال غزة يحملون مفاتيح العودة في مسيرة أمام مقر األمم المتحدة  
 39 إجهاض فلسطينية جراء اعتداء المستوطنون عليها في الخليل  
 41  حصدان جائزتين بمعرض "انتل" الدوليطالبتان فلسطينيتان ت  

 
  مصر: 
 41 غزة " بالعريش وضعت فيمذبحة القضاةأن خطة " " المصرية تزعمالوطن  

 
  األردن: 

 41 دنـير أ أعمالرجـل  "إسرائيل"لمتابعة قضية اعتقـال  ل محاميا  توك   "الخارجيةعّمان: "  
 

  لبنان: 
 41 حزب هللا طور قدرات الصواريخ البحرّية التي يملكها بدعٍم من إيران :إسرائيلية مصادر عسكرّية  

 
  عربي، إسالمي:

 43 جامعة الدول العربية يرحب باعتراب الفاتيكان بدولة فلسطين أمين عام  
 43 قطر ترحب بقرار الفاتيكان االعتراب بدولة فلسطين  
 44 رئيس الشؤون الدينية التركية يتفقد آثار الحرب على غزة ويدعو لمحاكمة قادة االحتالل  
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 44 دس هي محور التالقيألجل فلسطين": الق يواليتي في "الملتقى العلمائ  
 45 ألب دوالر لدعم األوضاع الطبية في فلسطين 100مجلس وزراء الصحة العرب:   
 45 مسؤول سعودي يتحدث لصحيفة "يديعوت" ويدعو إلى إحياء مبادرة السالم العربية  

 
  دولي:
 47 "حل الدولتين"عدم وجود أي خيار سوى  "إسرائيل"واشنطن تبلغ   
 48 عباس إلىالتي توجه بها  "مالك السالم"مغزى عبارة  "إسرائيل"الفاتيكان يوضح بعد استنكار   
 48 ي جاهز للعب دور في التسويةاالتحاد األوروب موغيريني عشية زيارة فلسطين المحتلة:  
 48 مليون دوالر 3.5السويد: توقيع اتفاقية تعاون لدعم المناطق المصنفة "ج" بقيمة   

 
  :تقارير
 49 ةحديث صهيوني مفاجئ عن خالفة "عباس" وسط تراجعات فتح األخيرة والخالفات الداخليتقرير:   

 
  حوارات ومقاالت:

 55 هاني المصري... المفاوضات .. طوق نجاة نتنياهو  
 55 عبد الستار قاسم... فلسطين بين المصالحة والوحدة الوطنية  
 57 فرايم غنورأ... قوة الدبابات السرية في المعركة على القدس  

 
 65 :كاريكاتير

*** 
 
 يتفقان: القدس ستظل تحت السيادة اإلسرائيلية جو ز نتنياهو وهرت 

اتفق رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة اإلسرائيلية : األناضول
يلي على أن "القدس ستظل موحدة تحت السيادة في خطابهما أمام الكنيست اإلسرائ هرتزوجإسحاق 

 اإلسرائيلية".
وقال نتنياهو في كلمته أمام الكنيست نقلتها القناة العاشرة اإلسرائيلية إن "القدس الموحدة ستبقى 
عاصمة لـ)إسرائيل(، برغم أن توحيد القدس )الشطرين الشرقي والغربي للمدينة( ليس متكامال بسبب 

المجتمع الدولي ال تبني  ال تواجهوأضاف نتنياهو: " لكي  لن نعود للوراء". لكن اإلشكاليات،بعض 
 نحن نقوم بالبناء بمسؤولية ألنه حقنا الطبيعي". القدس،في 

قائال " حان الوقت ليسمع زعيم المعارضة موقفنا يجب أن  هرتزوجوخاطب نتنياهو رئيس المعارضة 
وأضاف نتنياهو ". كنت مؤيدا للبناء في القدس أم النبني المزيد في القدس وحان الوقت لتعلن إذا 
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واعتبر نتنياهو أن  تعود لتكون خطا للمواجهة أو مدينة في كتب التاريخ". كما لن، تقسم القدس"لن 
 "الضمان لطابع القدس هو السيادة اإلسرائيلية".

ست اإلسرائيلي رئيس المعسكر الصهيوني، زعيم المعارضة في الكني هرتزوجمن جانبه، قال إسحاق 
 لكن سياسة نتنياهو تشكل خطرا على وحدة القدس". أخرى،إن "القدس لن تقسم مرة 

الواقع في  القدس، لكن"من السهل الحديث والخطاب حول وحدة  قائال:لنتنياهو  حديثه هرتزوجووجه 
 عملية". يتطلب خطواتتكفي، وهذا  وحدها ال التصريحات

، فالخطر على القدس التعصب والعمليات "اإلرهابية" في إشارة بداتقسم أ" القدس لن  هرتزوجوأشار 
إلى الهجمات التي يشنها فلسطينيين من جهة، والعمل ضد التسوية السياسية من قبل )إسرائيل(، من 

 الجهة األخرى".
لنتنياهو" إن سياسة النعامة التي تعتمدها ستفكك القدس، مناوراتك وسياستك تشكل  هرتزوجوقال 

 القدس من تعاني". سياسية لكنتحقق لك مكاسب  السياسة قدلى وحدة القدس، هذه خطر ع
عام  احتلتوعقد الكنيست مساء اليوم جلسة خاصة في ذكرى ما يسمى بتوحيد شرقي القدس التي 

 .1998عام  احتلتوغربي القدس التي  1991
 19/5/5115، القدس العربي، لندن

 
 "ثيوبية"أوالقناة  "إسرائيل"رية مع حماس الس اتصاالتعباس: لدي محاضر  

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اإلثنين في العاصمة  : استعرضجهاد حسني –عمان 
األردنية عمان ما وصفه بالخيارات المتاحة واألوراق التي يمكنه أن يلعب بها في المرحلة الالحقة 

التي تعبث بالمفاوضات  نتنياهويامين حتى ال يستسلم المشروع الوطني الفلسطيني لتطرف حكومة بن
 وعملية السالم.

االتفاق الثنائية التي يفترض انها جزء من  االتفاقياتشاملة لجميع  "مراجعة"وتحدث عباس عن 
 االتفاقيةبشكل دائم بما فيها  االتفاقياتاإلسرائيليين إلن الجانب األخر يخالف هذه  الدولي مع
 المعابر. واتفاقاألمنية 
في الماضي على هذه المخالفات إلظهار الميل للسالم  "تسكت"عباس إلى ان السلطة كانت وألمح 

الحقيقي لكن الجانب اإلسرائيلي يصر وبعناد على مخالفة كل ما اتفق عليه مشيرا إلن الخيار 
 ال تنازل عنه بكل األحوال. "التفاوضي"
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طعام في  "مأدبة"على األرض خالل  عن تطورات العملية السياسية والوضع العام عباس موجزاوقدم 
العاصمة عمان أقامها له بحضور نخبة من سياسيين كبار أردنيين وفلسطينيين وزير الداخلية 

 األردني األسبق سمير الحباشنة.
عن االتصاالت العشاء قال عباس أنه يحمل في سيارته ملفا يحتوي محضرا متكامال  وفي هذا
تحصل بالعتمة وبعيدا عن األضواء مع  اتصاالت ألنهاحماس مشيرا بين اإلسرائيليين وحركة  السرية

 ان حماس تستمر في المزاودة على السلطة.
سرائيل هو رفات جندي إسرائيلي من أصل  االتصاالتوشرح عباس بان مدخل  السرية بين حماس وا 

 .ا سياسياتتطور وتناقش إطار  اتصاالتموجود في غزة وعبر قناة يهودية أثيوبية وهي  "أثيوبي"
يفيد بأن الشعب الفلسطيني ليس وحده موضحا ” إنجاز حقيقي“الفاتيكان  اعتراف أنعباس  واعتبر

في التعنت  االستمراربأن حضن السلطة ليس خاليا من الخيارات وانه شخصيا قد يفكر في حال 
العالم والمغادرة إذا للجانب اإلسرائيلي حتى يتحمل مسئولياته أمام ” مفاتيح السلطة“اإلسرائيلي بتسليم 

 ومؤسساته.على الشعب الفلسطيني ” مالية“السياسي مشيرا إلن إسرائيل تشن حربا  االنغالق استمر

 19/5/5115، لندن، رأي اليوم
 

 ومواجهة سياسية كبرى في المرحلة القادمة القدسأبو ردينة: ال سالم بدون  
و ردينة، إنه لن يكون هناك سالم وال استقرار قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أب ا:وف –عمان 

 في منطقة الشرق األوسط بدون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وكان أبو ردينة يعقب على تصريحات لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تقول: "إن القدس 

 الموحدة هي العاصمة األبدية لليهود فقط".
ذلك ليس فقط خروجا على مواثيق وقرارات األمم المتحدة والشرعية الدولية  وأضاف ابو ردينة إن

نما يشكل إشارة واضحة بأن المرحلة القادمة هي مرحلة مواجهة سياسية كبرى،  والقمم العربية، وا 
مشددا على أننا سنلجأ إلى كل المؤسسات الدولية لوضع حد لهذه السياسة المدمرة وعزلها. وقال إن 

تنياهو تترافق مع تصريح لوزير آخر في الحكومة اإلسرائيلية يقول، إن اليهود سيصلون تصريحات ن
 في الحرم القدسي الشريف.
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وأكد أبو ردينة أن هذه إشارات ستؤدي إلى حريق ال يمكن وقفه إسالميا وعربيا ودوليا، مطالبا 
لعامة لألمم المتحدة في الحكومة اإلسرائيلية بتحمل مسؤولياتها، ومذكرا بأن قرار الجمعية ا

حسم هذا الموقف باعتبار القدس الشرقية أرضا محتلة، وبالتالي لم يعد إلسرائيل أية  59/11/5115
 حقوق أو مطالب في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

 19/5/5115الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 يات الدوليةبخصوص مقاضاة االحتالل في الجنا قريبةعريقات: مفاجآت  

كشف الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  أشرف الهور: - غزة
الفلسطينية، لـ"القدس العربي" عن "مفاجآت قريبة" بشأن ملف التوجه الفلسطيني لمحكمة الجنايات 

النتصار الدولية. وأكد أن دولة فلسطين لن تخضع ألي ضغوط أو تهديدات تثنيها عن الذهاب وا
وأكد عريقات، الذي يرأس اللجنة الخاصة المكلفة إعداد ملف التوجه لمحكمة الجنايات  للشهداء.

ساعة من أجل تجهيز الطلب بشكل كامل  59الدولية، أن هناك لجاًنا فلسطينية تعمل على مدار الـ 
عداد ما يدين االحتالل في ملفات االستيطان والعدوان على قطاع غزة.  وا 
 19/5/5115لعربي، لندن، القدس ا

 
 يجب أن يسهم بإقامة الدولة وليس لإلبقاء على الوضع القائم المانحينالحمد هللا: استثمار  

رام هللا: أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا، أن استثمار المانحين في فلسطين يجب ان يكون 
دهرة، وإلنهاء االحتالل، وليس للمساهمة في مشروع بناء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومز 

 "السلطة الفلسطينية" على وضعها القائم. إلبقاءاالستمرار في تقديم المساعدات 
، بمشاركة وزير أمسجاء ذلك خالل كلمته في اجتماع منتدى التنمية المحلية في مكتبه برام هللا، 
كوب، وحضور سفراء المالية والتخطيط شكري بشارة، والممثل النرويجي لدى فلسطين هانس جا

 وقناصل وممثلي الدول والمؤسسات المانحة.
 %11وعلى صعيد إعادة اعمار قطاع غزة، اشار رئيس الوزراء الى انه حتى اآلن، تم شراء أقل من 

من االلتزامات المتعهد بها في القاهرة،  %51من مواد البناء الالزمة، وانه فقط تم صرف حوالي 
اة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددا على أن البديل الوحيد هو مؤكدا أن ذلك يزيد من معان

 رفع الحصار الظالم على ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانهاء االحتالل.
وقال الحمد هللا: "مبادرتي لحل قضية موظفي قطاع غزة، لن تنجح دون إرادة سياسية والدعم المالي 

ة إلى التزامات مالية قوية وطويلة األجل من شركائنا الدوليين، وفي من شركائنا الدوليين، فنحن بحاج
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الوقت نفسه يجب ان تسلم المعابر الحدودية لحكومة الوفاق للدفع بعملية اعادة االعمار إلى االمام، 
 ولحث االطراف الدولية على المشاركة بشكل كبير في دعم االعمار".

 19/5/5115األيام، رام هللا، 
 

 على استمرار سياسة االعتقال اإلداري احتجاجا   المضربين عن الطعام المعتقلينقع تزايد يتو  قراقع 
توقع مسؤول فلسطيني رفيع أمس، ازدياد عدد المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن : رام هللا -لندن 

 الطعام احتجاجا على استمرار سياسة االعتقال اإلداري بحقهم.
ة شؤون األسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، عيسى ونقلت "رويترز" عن رئيس هيئ

أسير  511قوله أمس، إن عدد األسرى المعتقلين إداريا في سجون االحتالل، وصل إلى ما يقارب 
 تم تجديد االعتقال اإلداري لعدد منهم أكثر من مرة.

لطعام مع استمرار تجديد وتابع قراقع أن المعتقل يجد نفسه مضطرا للدخول في إضراب مفتوح عن ا
االعتقال اإلداري له. وقال: "مع استمرار تجديد االعتقال اإلداري وعدم وجود أفق أمام األسرى ال 

 يوجد أمامهم أي خيار سوى اإلضراب لتحريك قضيتهم".
 وأضاف: "األسير ال يصل إلى مرحلة اإلضراب إال بعد أن تكون األمور وصلت إلى طريق مسدود".

 19/5/5115وسط، لندن، الشرق األ 
 

 "إسرائيل" بتحديد موعد إلحالة ملفات ضدّ  "الجنائية"فلسطين تطالب  
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس االثنين، عن تقديم طلب فلسطيني رسمي 

ل وقا للمحكمة الجنائية الدولية من أجل تحديد موعد بدء تقديم إحالة ملفات للمحكمة ضد "إسرائيل".
تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية فلسطينية، إن الملفات المراد البدء بإحالتها فلسطينيًا  فيالمالكي، 

وذكر  تتعلق باالستيطان والعدوان األخير على قطاع غزة في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين.
ءات إحالة الملفات المالكي أنه سيتوجه إلى الهاي )مقر المحكمة( عند تحديد الموعد للبدء بإجرا

 الفلسطينية وذلك بعد مصادقة اللجنة الفنية الفلسطينية المختصة بمتابعة الجنائية الدولية على ذلك.
 19/5/5115الخليج، الشارقة، 

 
 قراقع: التحضير لمؤتمر قانوني دولي في عّمان حول األسرى 

ؤسسات الحقوقية والنقابية، قال رئيس هيئة شؤون األسرى عيسى قراقع: إن الهيئة والم :رام هللا
وبالتعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان في األردن، بدأت التحضير إلقامة مؤتمر قانوني دولي حول 
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األسرى في العاصمة األردنية عمان في أيلول القادم، وذلك مواكبة مع المعركة القانونية على 
فلسطين إلى المعاهدات الدولية والمحكمة المستوى الدولي التي بدأتها القيادة الفلسطينية، بعد انضمام 

 الجنائية الدولية.
 19/5/5115األيام، رام هللا، 

 
 منظمة الجمارك العالمية إلى رسميا   انضمتالمالكي: فلسطين  

رام هللا: أكد وزير الخارجية د. رياض المالكي أن دولة فلسطين قد انضمت رسميا الى منظمة 
الخارجية إخطارا من وزارة الخارجية البلجيكية، تعلن فيه  وزارة تسلمالجمارك العالمية، وذلك بعد 

بصفتها الجهة الوديعة التفاقية انشاء مجلس التعاون الجمركي، بقبول إيداع انضمام دولة فلسطين 
 إلى هذه االتفاقية.

وشدد المالكي في بيان صحافي، أمس، على أن دولة فلسطين وخالل مراحل بناء وتقوية مؤسسات 
لة، قد انشأت نظاما جمركيا متطورًا يتسق مع االنظمة والمعايير الدولية، وان وزارة الخارجية، الدو 

ومؤسسات دولة فلسطين، وخاصة ادارة الجمارك في وزارة المالية وكادرها المتخصص جاهزون 
 للتعامل مع التزاماتنا تجاه العمل مع منظمة الجمارك العالمية. 

 19/5/5115األيام، رام هللا، 
 
 ترّوج إعالميا  إلعمار وهمي في غزة "إسرائيل"الخضري:  

قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، أمس اإلثنين، إن إعمار ما 
دمرته "إسرائيل" في قطاع غزة لم يبدأ بعد، على الرغم من اقتراب مرور عام على العدوان الُمدمر 

تتصاعد األوضاع اإلنسانية الكارثية بسبب آثار العدوان، الذي  في صيف العام الماضي، فيما
 استهدف كافة مناحي الحياة في القطاع.

ألف وحدة سكنية، بينها أحياء كاملة وأبراج  91وأوضح المسؤول الفلسطيني، في بيان صحفي، أّن 
أّن إسرائيل تروج سكنية دمرتها إسرائيل، لم تبدأ فيها مالمح إعمار حقيقي حتى اآلن، مشيرًا إلى 

سالم، وأضاف "ما تم هو  إلعمار إعالمي بالحديث عن السماح بدخول مواد بناء عبر معبر كرم أبو
 ترميم بعض األضرار الجزئية".

كما أشار إلى أّن ما سمحت "إسرائيل" بإدخاله من مواد بناء، منذ انتهاء العدوان حتى اآلن، وفق 
 ة السوق إلعادة اإلعمار بصورة حقيقية.من حاج %11اآللية المتبعة، ال يلبي 

 18/5/5115السبيل، عمان، 
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 فرنسا تسعى لتضمين مشروعها "يهودية الدولة" وبقاء االحتالل باألغوارالغد األردنية:  

قال مسؤول فلسطيني إن "المسار السياسي مجّمد لما بعد ثالثين الشهر : سعد الدين نادية-عمان
النووي اإليراني"، كاشفًا عن "محاولة فرنسا تضمين مشروعها إلى مجلس المقبل، غداة توقيع االتفاق 

 األمن ببندّي "يهودية الدولة" و"البقاء اإلسرائيلي في األغوار" مقابل "حل الدولتين".
وأضاف المسؤول لـ"الغد، الذي فضل عدم كشف اسمه، إن "الواليات المتحدة طلبت تأجيل الحراك 

ات، وتقديم المشروع الفرنسي إلى مجلس األمن الدولي، بعد االنتهاء من السياسي الستئناف المفاوض
 الملف النووي اإليراني".

ولفت إلى أن "فرنسا تجري اتصاالتها حاليًا مع الجانب الفلسطيني العربي لبلورة صيغة نهائية 
 اإلسرائيلية". –للمشروع، بما يستهدف استئناف المفاوضات الفلسطينية 

راك الفرنسي يسعى، من أجل ضمان االستجابة اإلسرائيلية للمشروع والقبول به، إلى وأفاد بأن "الح
نيل الموافقة الفلسطينية العربية على تضمين المبادرة ببنّد "يهودية الدولة" و"بقاء جيش االحتالل في 

وتبادل منطقة األغوار"، لسقف زمني محدد يتم التوافق حوله، مقابل حل الدولتين، بإنهاء االحتالل 
 األراضي".

وقال إن "القيادة الفلسطينية تعمل حاليًا على مسارات ثالثة؛ تتمثل في العمل على تقديم المشروع 
الفرنسي إلى مجلس األمن شريطة أن يحمل الثوابت الوطنية الفلسطينية في إنهاء االحتالل وتقرير 

قامة الدولة المستقلة على حدود العام  وعاصمتها القدس المحتلة".  1991المصير وحق العودة وا 
وبالتزامن، يمضي الجانب الفلسطيني قدمًا في مسار المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة 
االحتالل ومحاكمته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، باإلضافة إلى التوجه لالنضمام إلى بقية 

 المنظمات والمؤسسات الدولية".
 19/5/5115الغد، عمان، 

 
 فتح البرلمانية: ال مبادرات لتوحيد الحركة في غزة كتلة 

أكدت كتلة فتح البرلمانية في غزة، عدم وجود أي مبادرات حقيقة بغزة لتوحيد حركة فتح وان ما : غزة
يشاع باإلعالم عن وجود مبادرات إلصالح الشأن الداخلي كالم مغلوط ليس له أساس من الصحة، 

نما )فقاعات هوائية(. حسب وصف   الكتلة.وا 
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( من أي مسميات 5|18وحذرت الكتلة في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه اليوم االثنين )
تخرج باسم حركة "فتح" لتمارس أنشطتها وفعاليتها "ضمن مصالح وأجندات خارجية، ليس لها من 

 حاضنة الحركة أي عنوان وال تاريخ". حسب قولها.
 14/5/5115، قدس برس

 
 فتح حول أحكام القضاء المصريحركة ن تصريحات أبو مرزوق يستهج 

اســتهجن عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس د.موســى أبــو مــرزوق، تصــريحات شخصــيات مــن 
ــيهم القضــاء المصــري باإلعــدام، بحجــة  حركــة "فــتح" تنكــروا خاللهــا للشــهداء واألســرى الــذين حكــم عل

 "استقاللية القضاء".
" عجبت غاية العجب ممن االثنين:الرسمية على "فيسبوك"  وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر صفحته

لــم تعجبــه صــرخة حمــاس مــن الظلــم، يقولــون اذهبــوا للقضــاء.. وهــل األلــم إال مــن القضــاء الــذي حكــم 
 على الشهداء باإلعدام وعلى أبرياء لم يدخلوا مصر في حياتهم؟".

ي وجه الظالم إال الذين مات فيهم "هل رأيتم في التاريخ من لم يصرخ ف وأضاف أبو مرزوق متسائاًل:
 اإلحساس بالكرامة واإلنسانية؟".

وتعقيبًا على أحكام القضاء المصري بحـق شـهداء وأسـرى فلسـطينيين، تـابع أبـو مـرزوق:" موقنـون أن 
المــوت والحيــاة بيــد هللا وليســت بيــد شــعبان، ولكــن أســفنا علــى االســتهانة بالحيــاة البشــرية مــن خــالل 

 ".المنظومة القضائية
 18/5/5115، فلسطين أون الين

 
 رام هللا ال تعترب بشريك "األخبار" تزعم حصولها على محضر لقاء هنية بـ"النقابات المهنية":  

حصلت "األخبار" على محضر لقاء رئيس الحكومة الفلسطينية السابقة في غـزة، إسـماعيل : إيلي حنا
النقابـات التابعـة لحركـة "حمـاس" فـي غـزة يـوم هنية، مـع مجلـس إدارة تجّمـع النقابـات المهنيـة ورؤسـاء 

. "أبو العبد" الذي أّكد في كلمتـه ومداخالتـه أولويـة تـأمين رواتـب المـوظفين 5115نيسان  11السبت 
في القطاع، لفت إلى أّن "سلطة رام هللا" ال تريد االعتراف بشرعية الموظفين وبشـريك فـي إدارة الشـأن 

اطيــه مــع الملــف النقــابي كــأن الحكومــة ال تــزال قائمــة فــي غــزة الحكــومي، وقــد يفهــم مــن ذلــك ســبب تع
حتى يأخذ البديل محله كلها. وفي شـأن إعمـار القطـاع، أكـد أّن "الدوحـة التـي تريـد أن تلعـب دورًا فـي 
المنطقة" قـررت أال تعطـي السـلطة أي مبلـ  مـن المليـار دوالر التـي قـررت صـرفها للعمـار، لـذلك لـم 

المبلـ ، فيمـا تريـد أن تمـرر البـاقي إلـى غـزة، وطـرح لـذلك عـدة تصـورات،  مليون من 511تسلم سوى 
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ولكنــه لــم يخــف شــعوره بــأّن ثمــة مــن ينتظــر "ثــورة أصــحاب المنــازل المــدمرة فــي وجــه حمــاس، وعمــاًل 
إقليميــًا الســتعادة غــزة". سياســيًا، أشــار هنيــة إلــى "انفراجــات" فــي العالقــة مــع الســعودية "خاصــة بعــد 

ـــيس المكتـــب السياســـي خالـــد مشـــعل"، قـــائاًل إّن العـــداء االتصـــال الـــذي جـــر  ـــك ســـلمان ورئ ى بـــين المل
المصــري لحمــاس يخــّف تــدريجيًا، ولكنــه لــم يقــدم إجابــة واضــحة عــن موقــف الحركــة مــن الحــرب علــى 

 .اليمن خالل سؤال أحد الحاضرين، واكتفى بمدح الدور السعودي
فـي غـزة، إسـماعيل هنيـة، مـع مجلـس إدارة تجّمـع بدأت وقائع لقاء رئيس الحكومة الفلسـطينية السـابقة 

النقابـــات المهنيـــة ورؤســـاء النقابـــات التابعـــة لحركـــة "حمـــاس" بـــتالوة مـــن القـــرآن الكـــريم للشـــيخ يـــونس 
الزيتونية، ثّم استّهل بمداخلة لرئيس "التجّمع" كمال أبو عون، قبـل أن يبـدأ هنيـة كلمتـه التـي قـال فيهـا 

مل النقابي "أن تخّرج واجهات من خالل هذا الوعاء والخـزان، وقـدمت إّن "الحركة" استطاعت عبر الع
 النقابات الوزراء والوكالء والمديرين العامين، وقدمت قادة فكر...

استطعنا في الحركة من خالل هذا الوعاء الكبير االنتقال من رجل الدعوة إلى رجل الدولة، وما قدمه 
سـنوات، رغـم االسـتنكاف )مـوظفي رام هللا( والحصـار  1إخواننا على صعيد الحكم الرشـيد علـى مـدار 

وقلة اإلمكانات حتى ال تغرق هذه السفينة". وأضاف: "الجميع خّططوا ألن تغرق هذه السفينة ويجري 
إخراجنا من دائرة االهتمام الفلسطيني، حتـى ال يمكـن العـودة إلـى حكـم اسـمه حمـاس... هـذا مـا يريـده 

نطقة والبعد الدولي كي يجهضوا هذا المشروع حتى ال يمثـل إلهامـًا لـدول صناع القرار في رام هللا والم
 المنطقة...".

 
 وتحدث عن نقاط عديدة بشأن الموظفين والحكومة:

دراجهــــم فــــي الســــلك اإلداري، عملنــــا كنقابــــات  ـــــ بالنســــبة إلــــى ملــــف المــــوظفين وشــــرعية المــــوظفين وا  ـ
 كنتم في قلب المعركة. ومسؤولين في كل المعارك، وأنتم )مسؤولي النقابات(

ــ من نظرتنا إلى الواقع الحالي، فإن هـذا الجسـم المكـّون للحكومـة عصـّي علـى الكسـر، ومـن الصـعب 
 ألي جهة أن تكسر هذا المكّون، ومن الصعب تجاوزه والتفريط فيه كإنجاز للحركة.
جـاز تـاريخي(، لـذا ــ نتحدث عن موضوع يتداخل فيه الحق الخاص )الراتب(، والحق العـام للحركـة )إن

 ال يمكن لهذا الملف أن يطوى.
ــــ نتحــدث هنــا ونســتند إلــى موقــف الحركــة )الــذي( ال يمكــن أن يفــرط فــي هــذا الملــف، وعلــى مكــّون ال 
 يمكن ألحد أن يكسره، فيجب التعامل مع األزمات وتحويلها إلى تحّد، وتحويلها من محنة إلى منحة.

ـــــ الحكومــــة )الوفــــاق( لهــــا ثــــالث مهمــــات ــــد 5( إعــــادة اإلعمــــار ورفــــع الحصــــار. 1أساســــية:  ـ ( توحي
 ( اإلعداد إلجراء االنتخابات.3المؤسسات. 
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 رام هللا ال تعترب بشريك

 وواصل هنية هجومه على "التوافق" بالقول:
لى جانب ذلك لـم يحـدث أي تقـدم  9ــ بعد  شهور من تشكيل الحكومة، لم تقم بالمهمة المنوطة بها، وا 

 خرى.في الملفات األ
 ــ رام هللا ال تريد االعتراف بشرعية الموظفين، ولن تعترف بالشريك في إدارة الشأن الحكومي.

ــ موقف الحركة واضح وال يوجد هوامش: موضوع الموظفين أساسي ومركـزي، وتعاملنـا مـع العـروض 
 من أطراف فلسطينية في أعلى درجات الحذر.
 لموظفين، وتدخل أحد األطراف الموجودة.ــ هناك أطراف فلسطينية طرحت حاًل لقضية ا

ــ زار رامـي الحمـدهللا )رئـيس الحكومـة( غـزة )الزيـارة الثانيـة(، وخـرج مـن عنـدنا وأعطـى كـل التعهـدات، 
وقال إن قضية الموظفين قضية إنسـانية حقوقيـة إداريـة، وسنضـع آليـات للـدمج، والجميـع سـيكون لهـم 

عنــدما يعــود إلــى الــرئيس أبــو مــازن )محمــود عبــاس(  الحــق فــي إيجــاد آليــات كــل هــذا الملــف، ولكنــه
 يختلف األمر.

 ــ موضوع الموظفين خاضع للملف السياسي، وليس تحت سيطرة الحكومة.
 ــ في الوقت نفسه ال يريدون لحماس أن يكون لها جسم كبير، سواء على المستوى المدني أو األمني.

 
 قرار بتجميد ملب اإلعمار!
 المناصب العليا ما أثار غضب الموظفينحدث توزيع أموال على 

ــًا هــو نائــب رئــيس المكتــب السياســي فــي "حمــاس"، عــن ملــف  تحــدث رئــيس الحكومــة الســابقة، وحالي
 اإلعمار، وعن الدور القطري المركزي فيه والمقترحات التي قّدمت إلى الدوحة:

ــذ ـــ دخــول قطــر إلــى ملــف اإلعمــار فــي غــزة، خاصــة بعــد وصــول الســفير القطــري ال ي كــان ممنوعــًا ـ
 دخوله إلى غزة من خالل المعبر )رفح( أو معبر إيريز.

ــ عرضنا على اإلخوة في قطر متابعة ملف اإلعمار، وال يوجد دولة استعّدت إلعمار غزة، كما يوجـد 
 قرار لتجميد الملف، فالدول لم تف بتعهداتها، وُينتظر شيئان:

 .ــ ثورة أصحاب المنازل المدمرة في وجه "حماس"1
 ــ عمل إقليمي الستعادة غزة.5

ولكنه لم يكمل المشوار )السفير القطـري(... نحـن إيجـابيون ولسـنا عـدميين، وبحاجـة إلـى أن نتعـايش 
 في ظل برامج مختلفة.
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أرسلنا للقطـريين مقترحـات: تأسـيس صـندوق إعمـار غـزة، وقطـر دولـة غنيـة تحـب فلسـطين، وتريـد أن 
 قات إيجابية مع غزة و"حماس".يكون لها دور في المنطقة، ولها عال
 ــ أو وضع المال في اللجنة القطرية.

ـــــ اتخـــذ القطـــريين قـــرارًا بـــأال يعطـــوا الســـلطة أي مبلـــ  مـــن المليـــار )دوالر التـــي منحـــت للعمـــار(، ثـــم 
 مليون. 811مليون وبقي  511حصلت السلطة على 

 اجات الخاصة وغيرهما.ــ تم استئناف المشاريع القطرية، في الطرق ومستشفى ذوي االحتي
ــ نتجه إلى التفاوض )مع االحتالل( بصورة غيـر مباشـرة فـي عـدد مـن الملفـات، منهـا المينـاء. وهنـاك 
صـــار حـــراك مـــن جهـــة األتـــراك، إذ عـــرض الـــرئيس التركـــي )رجـــب طيـــب( أردوغـــان الموضـــوع علـــى 

اآلمنة أن يكون ميناء على األوروبيين. هناك موافقة على الميناء من األوروبيين، بل إنه أحد الحلول 
أرض غــزة. حتــى إن صــحيفة أميركيــة صــّرحت بــأن مشــكلة غــزة تحــّل بوجــود مينــاء، واألمريكــان لــم 
يكونوا ضد الميناء، بل الرفض كان من السلطة والمصـريين. المصـريون يريـدون أن يبقـى مفتـاح غـزة 

 ة والمشكلة إقليمية.بأيديهم عبر معبر رفح، والسلطة ترفض أيضًا، إذًا المشكلة فلسطيني
ـــــ األوروبيـــون ضـــغطوا علـــى الســـلطة و"أبـــو مـــازن"، وهنـــاك أطـــراف عربيـــة بـــدأت تتـــدخل فـــي األزمـــة 
الماليــة. لقــد جــاءت رام هللا لتقطــع الطريــق علــى اإلعمــار، وتصــبح الورقــة سياســية تفاوضــية، ونحــن 

 نتفاوض بالبندقية والسيف لننتزع الحقوق.
 ال يوجد لزيارته أجندة، وجاء إلى غزة إرضاًء له من "أبو مازن"، ألنـه لـم ــ بالنسبة إلى رامي الحمدهللا

يأخذ معه الحمدهللا إلى مـؤتمر القـاهرة للعمـار، وأخـذ محمـد مصـطفى )وزيـر االقتصـاد الفلسـطيني(، 
 فطلب منه النزول إلى غزة.

ية المـــوظفين ـــــ لقـــد دار نقـــاش طويـــل علـــى تشـــكيل لجنـــة مـــن عنـــدنا ومـــن عنـــد الحكومـــة لدراســـة قضـــ
وقضية المعابر، وقد جلست هذه اللجنة ثالث أو أربع جلسات، وهي مكونة من محمـد عـوض )وزيـر 
الخارجيــة والتخطــيط فــي "حكومــة غــزة"(، وغــازي حمــد )وكيــل وزارة الخارجيــة فــي "حكومــة حمــاس"(، 

نائــب وزيــاد الظاظــا )عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس(، ومــن الطــرف اآلخــر زيــاد أبــو عمــرو )
رئيس الوزراء الفلسطيني(، ومـأمون أبـو شـهال )وزيـر العمـل(، ومفيـد الحسـاينة )وزيـر األشـغال العامـة 

 واإلسكان(.
ــ بعـد التفاهمـات، عرضـت الجلسـة علـى اجتمـاع قيـادة الحركـة، ووضـعوا بعـض المالحظـات والتشـديد 

 في بعض األمور، وهناك بعض األمور أجازوها.
دارة قانونية بالتوافق، والمهنية.ــ بالنسبة إلى آلية معا  لجة الموظفين، فإنها تستند إلى الشراكة، وا 

 ــ بالنسبة إلى قضية المعابر، وجدت صيغة إيجابية لمعالجة أن يكون عمل المعابر مشتركًا.
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ــ الدكتور أبو عمرو أخذ األوراق وذهب بها إلى "أبو مازن"، وكـان هنـاك موقـف إيجـابي لـدى األخيـر 
همات، ومستوى الحديث تفاؤلي، وتـم أخـذ موافقـة الحركـة بصـورة إيجابيـة، والـدكتور زيـاد قـال من التفا

 إنه سيتم حل المشكالت، ثم قلنا وقالوا إننا أمام انفراجة.
ــ تم اقتراح إضافة الوزير أبو شهال لنناقش معه التفاهمات، وجاء الدكتور غازي إلينا باالقتراح شفويًا، 

ها احترام واعتبار، ونحن من يؤمن زيارة رامي الحمدهللا، وفي اآلخر ال يعترفون فقلت له نحن حركة ل
 بالموظفين!

بعـد منتصــف الليـل ليقـول لــي  1ـــ بعـد التشـاور مــع األخ أبـو شـكري، اتصـل األخ أبــو شـكري السـاعة 
وض، وأن نقبل العودة إلى المفاوضات، ولكن بشرط أن يعطوا الوزير أبو شـهال تفويضـًا مكتوبـًا بالتفـا

يلتزم بكل ما يتوصلون إليه، وأخونا أبو حامد، ممثل ملف النقابات في الحركة، كان على خط ساخن 
 معنا جنبًا إلى جنب.

ــ اإلخوة الكرام: قرار الحركة واضح؛ ال تفـريط فـي حـق المـوظفين بـأي شـكل مـن األشـكال. واجبنـا أن 
 نبذل ما في وسعنا لحل مشكلة الموظفين.

ـــ نعــيش أزمــة ماليــة ألســباب: الشــعوب انشــغلت بنفســها ــــ القبضــة األمنيــة التــي تالحــق المتبــرعين ــــ  ـ
 الضغط الدولي على المتبرعين ــ مراقبة البنوك.

ثــم  %15ثــم  %15ثــم  %51ولحــل أزمــة المــوظفين اجتهــدنا قــدر اإلمكــان ووفرنــا تبّرعــًا مــن الحركــة 
ال تعطـــي الحكومـــة منـــذ خمـــس  ، والحركـــة )حمـــاس(1ثـــم  %5ثـــم  %3ثـــم  %5ثـــم  %1ثـــم  11%

 شهور!
 

 مليونا   41إلى  7اإليراد الداخلي: من 
ــدائرة الماليــة )داخــل حمــاس( أّن مــا يجمــع  دوالر =  1ماليــين شــيكل شــهريًا ) 1أخبرنــا اإلخــوة فــي ال

مليونـًا  13شيكل(، فوضعنا خطة لتنميـة المـوارد، ووضـعوا خطـة للعمـل علـى زيـادة المـوارد إلـى  3.8
مليون شيكل. هناك زيادة في اإليـرادات  91مليونًا، ثم صار  39مليون شيكل، ثم  31و مليوناً  55و

مــن الراتــب، والكــالم مطمــئن والفــاتورة فــي ازديــاد،  %91الداخليــة، ونســعى لنصــل إلــى األمــان بتــوفير 
 ويوجد طموح لنصل إلى أكثر.

 
 نشتغل على حيتان غزة: "الفئات العليا يصبرون"

د( نتكلم عن جمع الضرائب، بدنا نوازن بين ضابطين: أواًل أال نثقل على كاهل الناس ــ نحنا بدنا )نري
نو نشتغل على الناس الحيتان في البلد، نأخذ من أغنيائهم ونعطي للفقراء. والضابط الثاني  الغالبة، وا 
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ــ ــد، إنتــا بــدك تعطــي الحكومــة، الحكومــة بتعطــيكم أمــن وطــرق، إنت ا لمــا أن الحكومــة تلتــزم ألبنــاء البل
 بتكون بتغطي شريحة كبيرة، أما الفئات العليا فهؤالء يصبرون. %91بتعطي 

 نمّر بأزمة مالية كبيرة والحركة فعلت ما في وسعها ولن يتركنا هللا
وهنـــا ركـــز هنيـــة علـــى قضـــية أثـــارت جـــداًل كبيـــرًا وتخـــص المناصـــب العليـــا، إذ إن أحـــد "اإلخـــوة" مـــن 

ـــالوكالء والنـــواب والقضـــاة الكتائـــب )يقصـــد كتائـــب القســـام(، قـــال  إن ثمـــة وضـــعًا اجتماعيـــًا خاصـــًا ب
والمــديرين العــامين، فحّصــلوا لهــم مبلغــًا مــن المــال لتوزيعــه علــيهم، وهــذا المبلــ  تــم جمعــه مــن الكتائــب 
ـــى  ـــع األمـــوال عل ـــة( رفضـــت أن يكـــون توزي ـــوزراء، ولكننـــي )هني ـــى الـــوكالء والنـــواب وال كـــي يـــوزع عل

يم الحركي في غزة(، وحذرت من ذلك، ورغم هـذا فـإن هنـاك مـن اجتهـد الحكومة عبر المناطق )التقس
 وأعطى الوكالء )المناصب العليا(، ما أثار غضب الموظفين.

وأكد أنه عندما رأى احتقان األجواء بسبب تلك القصة، طالب بوقف ذلك اإلجراء )تبرع القسام( سـواء 
ذلك، ولكنه أشـار إلـى علمـه بوجـود حالـة  من داخل الحكومة أو خارجها )طريقة التوزيع(، وشدد على

ألف دوالر شهريًا، فيما "إخواننـا  311( داخل "المناطق"، وهي تنتج ما قدره نحو %11تكافل بنسبة )
، وقــد تســلمت )هنيــة( مــن الضــفة مليــون ونصــف مليــون دوالر "ســلمتها %11فــي الخــارج" يجمعــون 

جتهـد فـي جمـع المبـال ، كـذلك أخـذنا نصـف مليـون للدائرة المالية في الحركة"، مضيفًا: "الكل أصـبح ي
للموظفين... نحن إلى جانب الموظفين ونعرف ظروفهم ونعمـل علـى مسـاعدتهم وأيضـًا علـى تخفيـف 

ـــدينا  ـــة، ل ـــى توظيـــف  35البطال ـــًا ونعمـــل عل ـــتكلم عـــن  11ألف ـــا ن ـــم  91آالف، أي إنن ألـــف موظـــف ت
 إدراجهم في ظل حكومة حماس".

ت، فلفت أبو العبد إلى أّن األمين العام لحركة "الجهاد اإلسالمي"، رمضـان أما في رّده على المداخال
شلح، قّيم عمل "حماس" خالل سبع سنوات في الحكومة، ووجد أنهـا "اسـتفادت كثيـرًا وعملـت عالقـات 
وتوســعت وتطــورت وخاضــت ثــالث حــروب"... لــذا فــإن "أي انتخابــات مقبلــة فــي النقابــات تحتــاج إلــى 

 ا نخوضها منفردين أو قائمة أو تحالف مع حماس".دراسة جدية: إمّ 
 

 أزمة مالية في الحركة
فــي مداخلــة لــرئيس نقابــة مــوظفي "حمــاس" فــي غــزة، محمــد صــيام، قــال: "نريــد التحــرك فــي موضــوع 

 خصومات البنوك على المرابحات، وعدم خصمها من خالل توفير مبل  مالي من الحركة للبنك".
مليــون دوالر والحركــة تمــر بأزمــة ماليــة، والبنــك أمــام تخــوف حقيقــي،  15 رّد "أبــو العبــد": "البنــك لــه

وأصــحاب الودائــع أمــام تخــّوف. وفــي حــال لــم تخصــم المرابحــات فستصــبح قصــة كبيــرة. ونحــن نمــر 
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بأزمــة ماليــة كبيــرة، ولكــن لــن يتركنــا هللا، وهــو تكّفــل بالشــام وأهلــه"، ويبــدو أنــه يقصــد البنــك اإلســالمي 
 حركة، وقد قدم مرابحات )قروضًا( للموظفين.الوطني التابع لل

 
 "عاصفة الحزم"

في مداخلة للـدكتور أسـامة جمعـة )رئـيس نقابـة العـالج الطبيعـي(، لفـت إلـى أّن "حركـة حمـاس أخـذت 
ثالثة أيام حتى تصدر قرارًا محايدًا ال يضّر بمصالحها وعالقاتها مع اآلخرين، مثل السـعودية والـيمن 

يران، وقالت هـي مـع  وحـدة الـيمن ضـد أي عـدوان علـى الشـعب اليمنـي الشـقيق. ونحـن نصـمت فـي وا 
هـذا الموضـوع ولـم نقـل مـع الضــربة أو ضـدها"، فيمـا لـم يعقّـب أبــو العبـد علـى األمـر وفـق المحضــر، 
واكتفى بـالقول بعـد عـدة مـداخالت: القـراءات فـي اإلقلـيم تبّشـر بانفراجـات، خاصـة فـي االتصـال الـذي 

ورئـيس المكتـب السياسـي خالـد مشـعل. والحقيقـة أنـه كانـت عالقتنـا طيبـة مـع جرى بـين الملـك سـلمان 
الملك الراحـل عبـدهللا، وهـو رجـل عروبـي، والشـيخ )أحمـد( ياسـين أثنـى عليـه كثيـرًا، ولكـن بعـد أحـداث 

مـرة، وفـي كـل مـرة يتحـدث عـن "حمـاس"  59واتفاقية مكة، قام أبو مـازن بزيـارة الملـك عبـدهللا  5111
، لـــذلك قطـــع العالقـــات مـــع الحركـــة. حتـــى إن الـــدكتور القرضـــاوي تـــدخل، ولكـــن الملـــك ويؤّلـــب الملـــك

 )عبدهللا( رفض مقابلة "حماس". اليوم نأمل انفراج العالقات وعودتها من جديدة مع السعودية.
ــ في مصر هناك عداء مع "حماس"، ولكن بدأت وتيرته تقّل. واليوم "حماس" اعتمدت سياسـة الصـبر 

 الجميل...
 المحامين": خذوا العبر من "فتح""

في مداخلة ألديب الربعي، وهو ممثل "نقابة المحامين"، قال إّن "حمـاس كـان لهـا فـي نقابـة المحـامين 
أربعة مقاعد. في  5118ـ  5119مقعدان، و 5119ـ  5119مقعد واحد، وفي  5119ـ  5115عام 

مة... وقانون نقابة المحـامين ال يسـمح لهـم الحكومة لم يكن لنا مقاعد، توّجه إخواننا الموظفون للحكو 
إخـــوة فقـــط، ونحـــن عطلنـــا  5باالنتخابـــات مـــا دامـــوا مـــوظفين حكـــوميين. ومـــن يحـــق )لـــه( االنتخـــاب 

أيضــــــــًا عطلنــــــــا  5113و 5115، وفــــــــي 5115و 5119وفــــــــي  5119و 5118االنتخابــــــــات فــــــــي 
 االنتخابات".

ا مـــع )حركـــة( الجهـــاد )اإلســـالمي(، "بلـــوك"، وتحالفنـــ 91ضـــمّنا  5115وأضـــاف: "بالنســـبة إلـــى عـــام 
"بلــوك"... كنــا نتوقــع أن نفــوز  131"بلــوك"، وأكــدوا لنــا أنــه ســيكون لنــا  99إلــى  91وقــّدرنا أن يكــون 

بثالثـــة أو بمقعـــدين، الحظنـــا وجـــودًا كبيـــرًا مـــن قيـــادات فـــتح وأبنائهـــا فـــي انتخابـــات المحـــامين، وعلينـــا 
 استخالص النتائج والعبر من هذه االنتخابات".

  19/5/5115األخبار، بيروت،  
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 "فريق أوسلو" باالعتراب بفشل التسوية تطالبحماس حركة  

طالبـت حركـة حمـاس "فريـق أوسـلو" بـاالعتراف بفشـل خيـار التسـوية والمفاوضـات مـع االحـتالل : غزة
ورأت الحركـــة، فـــي تصـــريح صـــحفي للنـــاطق باســـمها ســـامي أبـــو زهـــري وصـــل "المركـــز  الصـــهيوني.
(، أن تصريحات نتنيـاهو هـي دليـل قـاطع 5-18لعالم" نسخة عنه مساء اليوم االثنين )الفلسطيني ل

ـــى فشـــل مشـــروع التســـوية، وأن الحـــديث عـــن المفاوضـــات مـــع االحـــتالل هـــو مجـــرد "لهـــث خلـــف  عل
 السراب".

ودعت الحركة من أسمتهم "فريق أوسلو" إلى االعتراف بفشـل خيـار التسـوية، واالنحيـاز إلـى اإلجمـاع 
 على برنامج المقاومة والثوابت الوطنية. الوطني

 18/5/5115، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 من يراهن على أن هناك سالم مع حكومة نتنياهو من خالل المفاوضات حركة الجهاد: واهن 

كما اعتبـرت حركـة الجهـاد اإلسـالمي تصـريحات نتنيـاهو، أنهـا دليـل علـى وهـم : كفاح زبون - رام هللا
قال الدكتور محمد الهنـدي عضـو المكتـب السياسـي لحركـة الجهـاد اإلسـالمي: "إن كـل المفاوضات. و 

مــن يـــراهن مــن العـــرب أو الشـــعب الفلســطيني علـــى أن هنـــاك ســالما مـــع حكومـــة نتنيــاهو مـــن خـــالل 
ن حل الدولتين انتهى إلى غير رجعة".  المفاوضات فهو واهم، وا 

 19/5/5115الشرق األوسط، لندن، 

 

 " في الكيان وفي دول أوروبيةإسرائيل"و مباشرة بين حماس مفاوضات "الدستور" تزعم: 
كشـفت مصـادر دبلوماسـية غربيـة لــ "الدسـتور" أن هنـاك مفاوضـات مباشـرة تجـرى : خاص –الدستور 

سرائيل تتم في جوالت متعددة في إسرائيل وفي بعض العواصم األوروبية.  بين حركة حماس وا 
من أبرز القضايا التي يتم التفاوض عليها إنشاء ميناء بحـري عـائم وكشفت المصادر لـ "الدستور" أن 
 بين قبرص التركية وقطاع غزة.

كمـا تجـرى مفاوضـات بـين الطـرفين علـى جثـة جنـدي إسـرائيلي مـن يهـود الفالشـا مقابـل أسـرى لحركــة 
 حماس في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
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وضات حولها، وأن المفاوضات باتت تأخذ وتطرقت هذه المصادر إلى وجود قضايا مهمة تجرى المفا
منحى أعمق من ذلك على رأسها مسـألة الحـدود، مشـيرة ذات المصـادر إلـى أن إسـرائيل طرحـت علـى 

 حماس مسألة توسيع قطاع غزة من جهة شبه جزيرة سيناء المصرية.
حاضــر وبينــت المصــادر أن أنقــرة ربمــا تكــون راعيــة بصــورة مــا لهــذه المفاوضــات، مؤكــدة أن هنــاك م

سرائيل.  مكتوبة توثق كافة المفاوضات بين حماس وا 
 19/5/5115، الدستور، عّمان

 
 من أزمة في نقل األموالال تعانيان من أزمة مالية بل  في غزة والجهادحركتا حماس  

قـال يحيـي موسـى القيـادي فـي حركـة حمـاس، إن حركتـه ال تمـر بأزمـة  األناضول:-عال عطاهللا-غزة
ك صعوبات تتعلق في كيفية نقل األمـوال"، فـي ظـل مـا وصـفه بــ"الثورات المضـادة هنا“مالية، مضيفا 

 لثورات الشعوب".
وتابع:" حماس ليست دولة لها موازناتها أو حسـاباتها السـرية، حتـى يقـال إنهـا تعـاني مـن أزمـة ماليـة، 

ى غـزة، هي تعتمد على األحـرار فـي الشـعوب واألصـدقاء فـي كـل مكـان، وقـد أثّـر تشـديد الحصـار علـ
 واألحداث التي تجري في الدول العربية، على حركة نقل األموال وكيفية وصولها".

وأضــاف:" هنــاك تضــييق وتشــديد للخنــاق علــى حركــات المقاومــة الفلســطينية، والســعي إلــى إغــالق أي 
 منافذ لوصول المال إلى مؤسساتها بهدف محاربتها والقضاء عليها".

تقليص تجاه تقديم المال للشعب الفلسطيني، في ظل ما تتعـرض لـه "قد يكون هناك  واستدرك بالقول:
 المنطقة، لكن الحديث عن أزمة مالية خانقة هو بغرض التشويه، واألمنيات بكسر شوكة المقاومة".

ومــن جهتــه، ينفــي القيــادي فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي، خضــر حبيــب، وجــود أي أزمــة ماليــة، لــدى 
 تبها.حركته، أو داخل مؤسساتها ومكا

 "ال صحة لما تناولته وسائل إعالم بشأن وجود أزمـة خانقـة تعصـف بمؤسسـات الجهـاد". وقال حبيب:
"يجــري هــو صــعوبة فــي نقــل األمــوال، فــي ظــل التطــورات العربيــة األخيــرة، ومــا تشــهده دول  وأضــاف:

 المنطقة، أما الحديث عن أزمة فهو عاٍر عن الصحة وال أساس له".
 18/5/5115، رأي اليوم، لندن

 

 ككل فلسطين حق لنا واالحتالل إلى زوال القدسبدران: حسام  
قــال حسـام بــدران، النـاطق باســم حركـة حمــاس، إن القـدس ككــل فلسـطين حــق خـالص لنــا، وهــذا : غـزة

 االحتالل إلى زوال مهما طال.
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منه:  (، تلقى "المركز الفلسطيني للعالم" نسخة5-18وأكد بدران في تصريح صحفي اليوم االثنين )
"كــل محــاوالت التهويــد والتهجيــر وتغييــر المعــالم واألســماء فــي القــدس لــن تــؤثر علــى تمســكنا بهــا.. ال 

 مكان للمحتلين فيها، وال حق لهم كما زعم نتنياهو باألمس".
 وأضاف "شعبنا وأمتنا مستمرون في المقاومة وتقديم التضحيات حتى تعود القدس حرة عزيزة".

ي أو عربــي يعتــرف للمحتــل بجــزء مــن القــدس يســميها غربيــة ال يمثــل إال وشــدد علــى أن أي فلســطين
 نفسه، وهو ال يعبر عن ضمير األمة وقناعاتها.

 18/5/5115، المركز الفلسطيني لإلعالم 
 
 الوطنية واإلسالمية تحذر من تدهور األوضاع في سجن عوفر للقوىغزة: لجنة األسرى  

يـة واإلسـالمية فـي غـزة مـن مغبـة تـدهور األوضـاع فـي حـذرت لجنـة األسـرى للقـوى الوطن حسن جبر:
سجن عوفر، بعد إعالن األسرى عن نيتهم البدء في اتخـاذ خطـوات تصـعيدية؛ احتجاجـًا علـى اعتـداء 

 حراس وشرطة السجن على األسير عادل موسى أثناء جلسة المحاكمة.
رى فــي ســجن عــوفر وقــال حســن المصــري ممثــل حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي لجنــة األســرى: إن األســ

أعلنوا عن البدء في خطوات احتجاجية، بدءًا من أمس االثنين، تمثلت في إرجاع وجبة الفطور، على 
أن يــتم إرجـــاع الوجبــات، اليـــوم الثالثــاء، إذا لـــم تنفـــذ إدارة مصــلحة الســـجون مطالــب األســـرى بتوقـــف 

 العقوبات المتخذة ضد األسرى في سجون االحتالل.
حيدي ممثل حركة فتح فـي لجنـة األسـرى للقـوى الوطنيـة واإلسـالمية، فـي مداخلـة بدوره، أكد نشأت الو 

سريعة خالل المـؤتمر الصـحافي، أن الجـرائم اإلسـرائيلية ضـد األسـرى مسـتمرة بشـكل واضـح ومتعمـد، 
 مستشهدًا باقتحام قوات االحتالل لسجن جلبوع ونقل قادة الحركة الوطنية األسيرة.

 19/5/5115، األيام، رام هللا

 
 فتح بقطاع غزة حركة الخالفات تشتد داخل تنظيم"رأي اليوم":  

تشــهد فــي هــذه األوقــات أروقــة القيــادة فــي تنظــيم حركــة فــتح فــي قطــاع غــزة خالفــات جديــدة،  رام هللا:
أبــو مــازن"، وأخــرى بــين المــوالين للــرئيس، “بعضــها بــين قــادة الحركــة المــوالين للــرئيس محمــود عبــاس 

دحالن، مع وجود جهود مـن بعـض األطـراف لتوحيـد الصـف، وهـو مـا اصـطدم  وأنصار النائب محمد
 بنفي وجود هذه المبادرات.
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هنــاك خالفــات بــين قيــادة التنظــيم العاملــة فــي القطــاع التــي يقــف  أنويتــردد فــي أروقــة قيــادة فــتح بغــزة 
حركـة بعضـهم فـي على رأسها الدكتور زكريـا األغـا، ونائبـه إبـراهيم أبـو النجـا، وبـين قـادة آخـرين فـي ال

 اللجنة المركزية، حول العديد من الملفات التنظيمية الخاصة بغزة.
وقد ظهر الخالف إلى العلن في كلمة عامة ألبو النجا جنوب قطاع غزة، حين بدأ حديثه بالقول إلـى 

كتبـة التقـارير" ويقصـد مـن ينقلـون أخبـار التنظـيم الخاصـة والسـرية عـن األعضـاء والقيـادات فـي غــزة “
مسؤولين في الضفة الغربية، أن عليهم البدء بالكتابة أو حتى التسـجيل صـوت وصـورة، وقـام الرجـل لل

وقتها بتوجيه انتقادات حادة لهؤالء، وقال انه يقف مع الشرعية الرسمية لحركة فتح ويساند الرئيس أبو 
 مازن.

 بأنـهئل ألنصار دحـالن أبو النجا أيضا خالل حديثه ضد من وصفهم بـ"كتبة التقارير" كان يرسل رسا
ال يقف في خانـة مـن قـام بقطـع رواتـبهم قبـل أشـهر، حيـث كـان القطـع وقتهـا بنـاء علـى تقـارير رفعـت 

 للجنة أمنية وفتحاوية قام بفصلهم لمناصرتهم دحالن في أحد المسيرات الجماهيرية.
عــة مــن بوحــدتنا ننتصــر" وهــم مجمو “وظهــرت فــي قطــاع غــزة حســب مــا يــروي أحــد المســؤولين تيــار 

 الشبان يريدون إجراء المصالحة بين أبو مازن ودحالن، إلعادة الهيبة لحركة فتح تحت قيادة الرئيس.
هذا التيار أجرى مؤخرا عدة تحركات، كان آخرها عقد لقاء مع نواب من الحركة في قطاع غزة، غير 

الـذين استضـافوا هـذا أن آخرين من التنظيم هاجموا في مجالس خاصة التوجه، وكـذلك انتقـدوا النـواب 
 من أنصار دحالن. بأنهمالتيار، بعد أن اتهموا أتباعه 

 كتلة فتح البرلمانية في غزة أعلنت بعد ذلك عدم وجود أي مبادرات حقيقة، لتوحيد الحركة.
كالم مغلوط ليس له أساس “ما يشاع باإلعالم عن وجود مبادرات إلصالح الشأن الداخلي  إنوقالت 

نما   فقاعات هوائية".من الصحة، وا 
أي مبــادرة “بيــان كتلــة فــتح الــذي يــدل علــى وجــود خــالف ووجــود أيضــا تحركــات للمصــالحة جــاء فيــه 

تحمــل اســم فــتح ال بــد أن يكــون لهــا مــن الشــرعية والقــانون التنظيمــي حتــى تخــرج للنــور حســب النظــام 
 الداخلي".

نا ننتصر" زيارة كتلـة فـتح النيابيـة بوحدت“وجاء بيان فتح الذي ينفي وجود مبادرات بعدما قامت مبادرة 
 بمقرها بغزة، وضم وفد المبادرة شبان ووجهاء، واستقبلهم النائب عن حركة فتح أشرف جمعة.

 18/5/5115، رأي اليوم، لندن
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 نفق للمقاومة شمال غزة بانهيارشهيد من القسام  

 بيـت الهيـا شـمال قطـاع غـزة.استشهد مقاوم فلسطيني مساء اليـوم االثنـين، بمهمـة جهاديـة فـي مدينـة 
وقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استشهاد المجاهـد محمـود 

 عامًا إثر انهيار نفق.55عادل غبن البال  من العمر 
القســـام األبطـــال، ال يعرفـــون للراحـــة أو القعـــود  يوقالــت الكتائـــب فـــي بيـــان مقتضـــب لهـــا: "إن مجاهـــد

عـدادل لطالمـا رأى العـدو والصـديق ثمرتـه فـي سـاحات النـزال، فمـن  سـبياًل، فصـمتهم مـا هـو إال جهـادل وا 
 التدريب إلى التصنيع إلى حفر األنفاق".

 18/5/5115، فلسطين أون الين
 
 تزعم كشب محاولة لتهريب "مالبس غوص" للقسام "إسرائيل" 

محاولـة لتهريـب مالبـس غـوص إلـى  غزة ـ أشرف الهور: زعمت إسرائيل أمس أنها تمكنـت مـن إفشـال
مفتشـي الجمـارك  إنقطاع غزة، في إطار العمل على بناء قوة حماس البحرية. وقالـت مصـادر أمنيـة 

في معبر "نيتسـانا" وبالتعـاون مـع جهـاز األمـن العـام "الشـاباك" أحبطـوا فـي مطلـع أيـار/ مـايو محاولـة 
 .لتهريب أربعين بدلة غوص إلى قطاع غزة عبر هذا المعبر

وأشـــارت إلـــى انـــه طبقـــا لوثـــائق االســـتيراد كـــان مـــن المفتـــرض أن تحتـــوي هـــذه الشـــحنة علـــى بـــدالت 
 رياضية، لكنه تبين خالل تفتيشها أنها تحتوي على "بدالت غوص". 

 19/5/511القدس العربي، لندن، 
 
 نهر البارد مع النائب سمير الجسر مخيم عرض قضيةي حماسوفد من لبنان:  

زار وفد من حركة حماس في الشـمال اللبنـاني، النائـب سـمير الجسـر فـي مكتبـه فـي : طرابلس )لبنان(
مدينة طرابلس لشـرح آخـر مسـتجدات مخـيم نهـر البـارد عمومـًا وملـف تعويضـات األحيـاء الجديـدة فـي 

 المخيم خصوصًا.
علــى النائــب  ،جمــال شــهابي رئــيس المكتــب السياســي للحركــة فــي الشــمال، الــذي رأســه وعــرض الوفــد

عمـار ومعانـاة األهـالي يات األزمة التي دخلت فـي عامهـا التاسـع وأطلعـه علـى تفاصـيل عمليـة اإلحيث
وملف األحياء الجديدة في المخيم، كما طلب الوفد من النائب بالتواصل مع الحكومـة اللبنانيـة والـدول 

مر فينيـا عـام المانحة إلنهاء الملف واإلسـراع فـي تـأمين األمـوال لـدفع التعويضـات التـي أقـرت فـي مـؤت
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وقد سّلم الوفـد النائـب رسـالة واقـع وحـال المخـيم مـن الحركـة ومـذكرة بكـل المطالـب مـن لجنـة ، 5118
 األحياء الجديدة.

 وقد أكد النائب الجسر دعمه لتحركات أهالي المخيم، ووعد بمتابعة الملف مع الجهات المختصة.
 18/5/5115قدس برس، 

 
 سالمي حيال تهويد القدسفتح تنتقد الصمت العربي واإلحركة  

والممارســـات  اإلجـــراءاتأكـــد المتحـــدث باســـم حركـــة فـــتح أحمـــد عســـاف، أن كـــل : رام هللا )فلســـطين(
والمســيحية هــي باطلــة وغيــر  اإلســالميةبشــأن مدينــة القــدس المحتلــة ومقدســاتها  اإلســرائيليةوالقــرارات 

 شرعية، وهي انتهاك سافر للقانون الدولي.
الممنهجة لتهويد القدس ومقدساتها،  اإلسرائيليةحيال الحملة  واإلسالميعربي وانتقد عساف الصمت ال

وخاصة الحملة التي تستهدف المسجد األقصى المبارك، قائاًل: "إن هذا الصمت يقدم لدولة االحـتالل 
رسالة مفادها أن العرب والمسلمين غير مكترثين لما يجري في القدس، األمـر الـذي يمكـن أن تسـتغله 

ياهو للمضي قدمًا في مخططها اإلجرامي الذي يسـتهدف نبرئاسة بنيامين نت ياإلسرائيلاليمين  حكومة
 الهوية الحضارية والتاريخية والعربية للقدس".

 18/5/5115قدس برس، 
 
مسؤوال  عن إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين والعالقات مع الواليات  شالومنتنياهو يعّين سيلفان  

 المتحدة
كشفت اإلذاعة العامة أمس أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي احتفظ لنفسه : الحياة -الناصرة 

بحقيبة الخارجية أيضًا، مـنح نائبـه األول وزيـر الداخليـة سـيلفان شـالوم مسـؤولية إدارة المفاوضـات مـع 
ن اللتـان كلفـت الفلسطينيين في حال استئنافها وملف العالقات مـع الواليـات المتحـدة، وهمـا المسـؤوليتا

 بهما وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني التي تجلس اليوم على مقاعد المعارضة.
وأشــارت اإلذاعــة إلــى أن نتنيــاهو يريــد مــن هــذا التعيــين إيصــال رســالة لواشــنطن وأوروبــا بــأن مســألة 

ية سابق( المفاوضات ما زالت ضمن أجندته وانه اختار إلدارتها شخصية معروفة عالميًا )وزير خارج
 ويعتبر يمينيًا براغماتيًا في حكومة يغلب على طابعها اليمين المتطرف والديني.

مــن جهتهــا اســتبعدت ليفنــي أن تبــادر الحكومــة اإلســرائيلية الجديــدة إلــى تحريــك العمليــة السياســية مــع 
إن فــي موقــع نافــذ فــي الحكومــة. وقالــت « البيــت اليهــودي»الفلســطينيين مــع وجــود حــزب المســتوطنين 
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المجتمع الدولي لن يرضى بمجرد تعيين شالوم رئيسًا لطاقم المفاوضات إنما يريد رؤية تحـرك حقيقـي 
 على المسار التفاوضي.

 19/5/5115، الحياة، لندن
 
  "في أيامنا سيتمكن اليهود من الصعود للصالة في جبل الهيكل ألّنه لنا قريبا  "ت: يبين 

المستوطنين أن وزير التعليم نفتالي بينيت مـن البيـت اليهـودي فادي أبو سعدى: نشر موقع  -رام هللا 
بعد المسيرة التقليديـة  "المبكى"الذي شارك في التظاهرة التي جرت في ساحة الحائط الغربي أو البراق 

ال يمكن للشعب أن يكون محتال في أرضـه. كـل "عاًما على توحيد القدس قال في كلمته:  98لمرور 
آالف عــام. وكــل واحــد وواحــدة مــنكم هــو الوريــث  3مــل فــي قلبــه تاريًخــا عمــره واحــد وواحــدة مــنكم يح

متـــر مـــن هنـــا القـــدس كعاصـــمة أبديـــة للشـــعب  311ومكمـــل درب الملـــك داوود الـــذي حـــدد علـــى بعـــد 
آالف عام. وكل واحد منكم هو وريث الملك سليمان الذي بنى هنا )فوق في الحـرم  3اإلسرائيلي قبل 

ث لمقــاتلي الهيكــل الثــاني ومكمــل درب جميــع اليهــود فــي الشــتات الــذين رددوا القدســي( الهيكــل والوريــ
لى القدس مدينتك ستعود برحمة"طوال الفي عام ثالث مرات يومًيا  . كل واحد منكم سيواصـل درب "وا 

. وأضـاف "الذين دفعوا أرواحهم وحاربوا في البلدة القديمة لكنهم لم يتمكنوا من تحريرها 1998مقاتلي 
كـل واحـد »عاًما فقط تحـت سـيطرة األردنيـين بصـورة غيـر قانونيـة:  19أن القدس كانت خالل بينيت 

مـــنكم هـــو وريـــث المظليـــين الـــذين وقفـــوا هنـــاك فـــوق فـــي جبـــل الهيكـــل وقـــالوا إّن جبـــل الهيكـــل تحـــت 
كل واحد منكم هو أب وجد ألحفاده وذريته لألبـد ألّن القـدس هـي لشـعب "وأضاف بينيت: «. سيطرتنا
لى أبد اآلبدين وال يمكن للعالم أن يقسم القدسإسرائي  ."ل منذ األزل وا 

نفعـــل ذلـــك ألّن العـــالم ال يفهـــم بعـــد  أنهـــذه مســـؤوليتنا كعاصـــمة لنـــا "وتـــابع رئـــيس البيـــت اليهـــودي: 
وســـيفهم ذلـــك بفضـــل القـــوة العظمـــى الموجـــودة هنـــا وفـــي صـــفوف كـــل أبنـــاء إســـرائيل. علـــى كـــل ولـــد 

سيتمكن اليهـود مـن الصـعود  أيامنا. وقريبا في "ك يا قدس فلتنسني يمينيإذا نسيت"إسرائيلي أن يقول: 
 ا"للصالة في جبل الهيكل ألّنه لن

 19/5/5115القدس العربي، لندن، 
 
 إلسرائيليودمجها في مختلب وحدات الجيش ا الكتيبة الدرزية حلايزنكوت يقرر غادي  

عامـا  91الدرزية، بعد  "حيرف"حل كتيبة قرر رئيس أركان جيش العدو اإلسرائيلي، غادي ايزنكوت، 
على إنشائها، قائال إن قراره سيدخل حيز التنفيذ في تمـوز المقبـل، علـى أن يتفـرق جنـود الكتيبـة علـى 

إلـى أن قـرار حـل الكتيبـة  "هآرتس"الوحدات العسكرية المختلفة في الجيش اإلسرائيلي. ولفتت صحيفة 
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الدرزيـــة فــي إســرائيل، فــي التجنــد داخــل وحــدات عســـكرية  نــابع مــن رغبــة كثيــرين مــن أبنــاء الطائفــة"
. ونقلـت الصـحيفة عـن "ميدانية أخرى، والخدمة في وظائف إضافية ال تتوافر لهـم فـي الكتيبـة الدرزيـة

أبنــاء الطائفــة الدرزيــة أثبتــوا فــي الســنوات األخيــرة أنهــم "ضــابط رفيــع المســتوى فــي الجــيش تأكيــده أن 
. وأضـافت أن قـرار ايزنكـوت "ش ضـمن مؤسسـة ال فـي كتيبـة بحـد ذاتهـايرغبون في االندماج في الجي

الـــذي ال يـــؤثر ســـلبيا فـــي "جـــاء بعـــد سلســـلة مشـــاورات أجراهـــا مـــع زعمـــاء دروز، أيـــد معظمهـــم القـــرار 
 ."النشاطات الميدانية في المنطقة الشمالية مع لبنان وسوريا

 19/5/5115، األخبار، بيروت
 
للجيش لم أكن أتوانى للحظة في مهاجمة  لو كنت وزيرا  و  اقبارليب: حماس عادت لحفر األنف 

 غزة
رأى عضو لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي عومر بار ليف، أن حركة "حماس" 
استأنفت حفر األنفاق بالقرب من المستوطنات اإلسرائيلية مرة أخرى عقب العدوان األخير على قطاع 

 .5119غزة صيف 
في تصريح نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في عددها الصادر االثنين: إنه  ليف،وقال بار 

"من المتوقع أن أحد هذه األنفاق اخترق الحدود" مع قطاع غزة، مضيًفا: "لو كنت وزيًرا للجيش لم 
 أكن أتوانى للحظة في مهاجمة غزة والشروع في تمدير األنفاق"، على حد تعبيره.

تشبه  نتنياهو،ورئيس الوزراء بنيامين  يعلون،ير الجيش اإلسرائيلي موشي وتابع: إن سياسة وز 
سياسة المترددين التي من شأنها أن تسبب ضرًرا بالًغا في قوة الردع لدى الجيش اإلسرائيلي، إضافة 

 إلى أنها ترهن حياة ومستقبل سكان منطقة غالف غزة لحركة حماس"، على حد قوله.
 إلسرائيلية بـ"الهشة والضعيفة".السياسة ا ليف،ووصف بار 

 18/5/5115، الين أونفلسطين 
 
 كاستخالص لحرب غزة "عمق العدو"وحدة  يستحدث سرائيليالجيش اإل 

قالــت صــحيفة معــاريف العبريــة إن الجــيش الصــهيوني قــرر اســتحداث وحــدة لمعرفــة : خــاص -المجــد
 معركة.عمق أرض العدو تتصف بالسرعة لتنفيذ مهام سرية وخطيرة خالل ال

وبحسب الصحيفة فإن هذه الوحدة جاءت لكنوع من استخالص العبر من الحرب األخيرة علـى قطـاع 
 دبابة ومدرعة تابعة للجيش. 95غزة التي دمر خاللها أكثر من 
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فـي سـالح المـدرعات  911وقرر الجيش الصـهيوني تـدريب كتيبـة االسـتطالع الخاصـة التابعـة للفرقـة 
لظالم والقيـادة السـريعة داخـل أرض العـدو الوحـدة باسـتخدام معـدات عسـكرية على القيادة المعقدة في ا

 خفيفة وسريعة.
خالء المصابين من ميدان المعركة بشكل سـريع بحيـث يـتم  فيما توكل للوحدة مهمة أخرى هي انقاذ وا 
ــيهم بشــكل أســرع وأقصــر ممــا تســتغره القــوات النظاميــة العاديــة فــي المعركــة مــا يقلــل مــن  الوصــول إل

 سائر الجيش.خ
ويسعى الجيش من خالل هذه الوحدة للحصول على قوة يمكنهـا الـدخول واالنسـحاب مـن أرض العـدو 

 بشكل سريع دون أن يتم اإليقاع بها.
ومـــن مهـــام الوحـــدة المســـتحدثة جمـــع المعلومـــات عـــن قـــدرات العـــدو مـــن الميـــدان بشـــكل ســـري وخفـــي 

 بيرة.وفحص مكانية دخول سالح المدرعات ما يجنبه خسائر ك
ولفتــت الصــحيفة إلــى أن الجــيش قــرر إعــادة تفعيــل المعــدات العســكرية الســريعة مثــل "جيبــات الهمــر" 

 لتسهيل عمل تلك الوحدة.
وأوضحت أن الوحدة التابعـة لسـالح المـدرعات تـدربت علـى القيـادة السـريعة وتنفيـذ مهـام فـي المنـاطق 

 الوعرة التي يصعب تشخيص الوضع داخلها في أرض العدو.
ورست التدريبات في ظل إطالق نار حية وتدرب الجنود على تنفيذ مهام في ظروف صعبة بشـكل وم

 سريع، مع التدرب على كيفية تمشيط أرض العدو قبل إدخال قوات عسكرية كبيرة بها.

 18/5/5115األمني، المجد 
 
 يفلتون من العقاب عند مهاجمة فلسطينيين في الضفة  نوالمستوطنيش دين": " 

كشـــف تقريـــر جديـــد لمنظمـــة حقوقيـــة إســـرائيلية أمـــس، عـــن تواطـــؤ قـــوات : برهـــوم جرايســـي - ةالناصـــر 
، وهــو مــا أكدتــه سلســلة مــن اإلرهابيــةوســلطات االحــتالل بشــكل منهجــي مــع عصــابات المســتوطنين 

 %5التقارير الحقوقية، على مدى السنين الماضية، إذ لم تقدم سلطات االحتالل إلـى المحـاكم، سـوى 
 %51المســتوطنين، بينمــا اإلدانــة كانــت بنســبة  اإلرهــابيينالتــي قــدمها فلســطينيون ضــد  مــن الشــكاوى

 ممن يتم تقديمهم للمحاكمة، وفرضت عليهم عقوبات صورية.
وقالـــت منظمـــة "يـــش ديـــن" )يوجـــد قـــانون( اإلســـرائيلية، إنهـــا ســـتطرح كامـــل اســـتنتاجات تقريرهـــا، فـــي 

تــل أبيـب، وقالـت الخطــوط العريضـة للتقريـر، إنــه  المـؤتمر الـذي ســتعقده بعـد غـد الخمــيس فـي جامعـة
شــــكاوى ضـــد عناصــــر المســــتوطنين  915فـــي الســــنوات القليلـــة الماضــــية، قــــدم الفلســـطينيون حــــوالي 
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ومزروعــاتهم، والســيطرة  أمالكهــم، علــى خلفيــة اعتــداءاتهم علــى الفلســطينيين جســديا أو علــى اإلرهابيــة
 على أراضيهم.

مـن الشـكاوى حتـى قبـل بـدء التحقيـق فيهـا، بـزعم  %85ا يزيد على إال أن سلطات االحتالل أغلقت م
فقـط مــن الشـكاوى تــؤدي  %1.9أنـه مـن غيــر الممكـن معرفـة مرتكبــي الجـرائم. وبحسـب التقريــر، فـإن 

إلـى تقـديم لـوائح اتهــام ضـد المشـتبه بهـم، بينمــا ال تـؤدي إال ثلـث لـوائح االتهــام إلـى إدانـة المشــتبهين، 
تــؤدي شــكوى تقــدم بهــا فلســطيني إلــى ســلطات االحــتالل، إلــى تحقيــق فّعــال، موضــحا أن حاحتمــال أن 

دانته هو  بشـكل كامـل، وتفـرض  إدانـتهميـتم  %1فقط. ولكن أقـل مـن  %1،8يليه اعتقال مشتبه به وا 
 بشكل جزئي، ومن دون أحكام. إدانتهمعليه عقوبات صورية، بينما الباقي يتم 
طــرفين ينتهجــون سياســة انتقاميــة، تعــرف باســم "شــارة الــثمن"، وأشــار التقريــر إلــى أن المســتوطنين المت

وتقــوم علــى مهاجمــة أهــداف فلســطينية، وتتخــذ الســلطات اإلســرائيلية إجــراءات يعتبرونهــا هــم معاديــة 
سـيارات، ودور عبـادة  وأحـراقلالستيطان. وتشمل تلك الهجمات "تخريب وتدمير ممتلكات فلسـطينية، 

تالف أو اق سالمية وا   تالع أشجار زيتون"، ونادرا ما يتم توقيف الجناة.مسيحية وا 

 19/5/5115، الغد، عّمان
 
 عنصرية الشرطة اإلسرائيلية يتظاهرون في تل أبيب ضدّ  إثيوبيونيهود القناة السابعة:  

األناضــول: قالــت القنــاة الســابعة اإلســرائيلية إن مئــات اليهــود اإلثيــوبيين تظــاهروا فــي مدينــة تــل أبيــب 
للتأكيــد علــى أنهــم لــن يصــمتوا علــى العنصــرية وعنــف الشــرطة اإلســرائيلية " نصــمت لــن"تحــت شــعار 

المجتمع اإلسرائيلي فشل "وأقر الرئيس اإلسرائيلي رؤوف ريفلن يوم األحد في تصريح له بأن  ضدهم.
 .األثيوبيين"اليهود  احتضانفي 

هم وبـين اليهـود مـن أصـول غيـر ويتهم اليهود اإلثيوبيـون المؤسسـات اإلسـرائيلية والشـرطة بـالتمييز بيـن
 إثيوبية.

 19/5/5115القدس العربي، لندن، 
 
 الجيش اإلسرائيلي: ال حرب وشيكة مع لبنان.. لكنها محتومة 

لمناســـبة اقتـــراب الـــذكرى الخامســـة عشـــرة النســـحاب الجـــيش اإلســـرائيلي مـــن الجنـــوب : حلمـــي موســـى
الع حـــرب علـــى الجبهـــة الشـــمالية عمومـــًا، اللبنـــاني، تتزايـــد التقـــديرات والمخـــاوف بشـــأن احتمـــاالت انـــد

 وعلى الجبهة اللبنانية خصوصًا.
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الجولـة المقبلـة »وقبل أيام أعلن نائب رئيس األركان اإلسرائيلي السابق الجنـرال موشـي كابلينسـكي أن 
يــران ذلــك ويشــير معلقــون عســكريون إلــى أن «. فــي لبنــان، هــي فقــط مســألة متــى ســيقرر حــزب هللا وا 

 لي غير معني بحرب في الشمال قريبًا، وأنه يبذل جهدًا لمنع وقوعها.الجيش اإلسرائي
لقــد نشــأنا هنــا »وقــال الجنــرال غــابي أشــكنازي، فــي مقابلــة متلفــزة أثنــاء جولــة علــى الحــدود مــع لبنــان، 

وبدأنا شبانًا، واستمررنا حينما دخل أبناؤنا الخدمة العسكرية، وحاليًا صـار لنـا أحفـاد فـي الجـيش. وأنـا 
 «.الوقت أسأل نفسي، إن كانوا هم أيضًا سيضطرون لالنشغال بلبنان؟ طوال

ويــرد علـــى الســـؤال نائـــب رئـــيس األركـــان فـــي حـــرب لبنـــان الثانيـــة، الجنـــرال موشـــي كابلينســـكي بشـــكل 
ال ريب ستكون حرب لبنان الثالثة بشـكل أو آخـر، فثمـة هنـا تنظـيم فتـاك تسـلح وتـنظم »قاطع، فيقول 

 «.دما يكون الوقت مناسبًا لهم ولليرانيين، فسنعود إلى هناوسيطر على كل شيء. وعن
وشرح كابلينسكي رأيه في الحـرب المقبلـة التـي ال يعتقـد أنهـا وشـيكة، لكنهـا محتومـة مـن وجهـة نظـره. 

علــى كــل تلــة »وال يبــدي القــادة العســكريون الســابقون شــوقًا للعــودة إلــى لبنــان الــذي يــرى فيــه أشــكنازي 
وهــي التــي شــربت الكثيــر مــن »، ومــع ذلــك ال يشــعر كابلينســكي بــأي ارتبــاط بهــا «تراهــا فقــدنا رجــاال

 «.الدماء. لم أفقد فيها شيئًا عدا أصدقائي
ويعتـــرف القائـــدان الســـابقان للجبهـــة الشـــمالية فـــي الجـــيش اإلســـرائيلي أن حكومـــة إيهـــود بـــاراك أقـــر ت 

فاالنسحاب من لبنان »اتهما، االنسحاب من طرف واحد من الجنوب اللبناني على النقيض من توصي
لــم يكــن مهمــة بســيطة، ونحــن لــم نحــب ذلــك. وآمن ــا أن االنســحاب مــن طــرف واحــد خطــأ. ولكــن عــدم 

 «.سماعهم رأينا كان الخطأ
وبديهي أن كالم كل من أشكنازي وكابلينسـكي لـيس مجـرد تحليـل لعسـكرييقن متقاعـديقن بقـدر مـا يعبـر 

ذيرات ضـابط رفيـع المسـتوى فـي االسـتخبارات العسـكرية قـال عن تقديرات الجـيش. وهـذا يتأكـد مـن تحـ
 خالل العامين المقبلين. « حزب هللا»فيها إن هناك خطرًا حقيقيًا في أن تقع مواجهة بين إسرائيل و 

 19/5/5115السفير، بيروت، 
 
 مليار دوالر قيمة التجارة الصينية مع "إسرائيل" في العام الماضي 11": فاينانشال تايمز" 
يس من قبيل التفكير بالتمني القول إن مركز ثقل النشاط االقتصادي العالمي ينزاح من الغرب إلى ل

الشرق تدريجًا، فحتى إسرائيل، المرتبطة عضويا بالغرب، لم يخطئها هذا التحول التاريخي، فراح 
عن أوروبا، التي  يتّبع سياسة نشطة لتحويل العالقات التجارية بعيداً "رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، 

 "براغماتية وسياسية"، وألسباب "ال تزال الشريك التجاري األكبر إلسرائيل، ونحو األسواق الناشئة
ارتفاع االستثمارات الصينية في الشركات "بعنوان  "فاينانشال تايمز"أيضًا، وفق مقالة في جريدة 
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اها أن يفوق االستثمار األجنبي المباشر وفي المقالة التي ُنشرت قبل أيام، يتوقع كاتب ."اإلسرائيلية
، وذلك في العام 5119مليار دوالر عام  158الصادر عن الصين الوارد إليها، وهو يقدر بنحو 

 الجاري، وللمرة األولى تاريخيًا.
( الشهر الماضي، كان واحدًا Agrivestعندما عقدت إسرائيل مؤتمرها األكبر للتكنولوجيا الزراعية )"

، يورد كاتبا المقال، جون ريد وشارلز كلوفر، هذا مثاال على "ن الموفدين من الصينم 11من كل 
، وبترحيب من "تقدم الشركات الصينية داخل إسرائيل بصورة أعمق وأبعد من أي وقت مضى"

  الشركات والمسؤولين اإلسرائيليين.
ضي، أي قرابة ضعف القيمة مليار دوالر العام الما 11وقد بلغت قيمة التجارة الصينية مع إسرائيل 

، وفق المقالة نفسها التي تلفت إلى أن التجارة مع الصين ال تزال تمّثل أقل من 5111المسجلة في 
من إجمالي التجارة الخارجية إلسرائيل، مقارنة بالثلث مع أوروبا، والربع مع أميركا الشمالية.  11%

أن االستثمارات الصينية ال تقتصر على البنى  وينقل كاتبا المقالة عن وزارة االقتصاد اإلسرائيلية
التحتية وشركات اإلنتاج السلعي الكبرى، بل تذهب أيضًا إلى شركات أصغر، وخاصة المختصة 

دارة المياه.  بتطوير التكنولوجيا، وال سيما تكنولوجيا الزراعة وا 
« Bright Food»في سياق السعي الصيني لالستحواذ على التكنولوجيا األجنبية، اشترت شركة 

األكبر لمشتقات الحليب، في صفقة بقيمة « اإلسرائيلي»، المنتج «Tnuva»غالبية أسهم شركة 
شركة الصين الوطنية »، حينما اشترت 5111ملياري دوالر أميركي، هي األكبر من نوعها منذ 

م إلنتاج المبيدات الحشرية )التي كانت معروفة آنذاك باس« أداما»، شركة «للكيميائيات
Makhteshim Agan قدوم المال »مليار دوالر، كما تلفت المقالة إلى  5.9(، وذلك بمبل  قدره

الصيني إلى إسرائيل حديثًا فقط، متسببًا بالقليل من ردود الفعل السياسية )السلبية(، حتى في ما 
ي لميناء جديد ف« China Harbor»، كمشروع إنشاء شركة «يتعلق بمشاريع بنية تحتية حساسة

 شيكالت(. 3.8دوالر =  1مليارات شيكل ) 3.3مدينة أسدود، بقيمة 
 19/5/5115، األخبار، بيروت

 

 "إسرائيل"الجديدة تهدد دولة  الحكومة"هآرتس": تصرفات  
قال موقع صحيفة "هآرتس" اليوم األثنين، إن الحكومة  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم -رام هللا

 بنيامين نتنياهو لن تقدم السالم، وبالتأكيد لن تبادر به. اإلسرائيلياء الجديدة التي شكلها رئيس الوزر 
 إعطاء: "من الواضح ان عباس ما زال مهتمًا في اإلنجليزيةوأضافت الصحيفة في افتتاحيتها باللغة 

ذكرى النكبة الحديث عن شروط  إحياءالعملية الدبلوماسية فرصة، حيث كرر في خطاب القاه يوم 
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وهي وقف النشاطات االستيطانية في الضفة الغربية  إسرائيلاولة المفاوضات مع ط إلىالعودة 
طالق سراح األسرى وخاصة الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ومفاوضات  والقدس الشرقية، وا 

 ".5111لمدة عام ينتج عنها تحديد جدول زمني إلنهاء االحتالل خالل مدة ال تتجاوز نهاية عام 
 إسرائيلالجديدة تهدد دولة  اإلسرائيليةصحيفة افتتاحيتها بالقول: "تصرفات الحكومة واختتمت ال

وسكانها، ألنه عندما ال تعترف الحكومة بالخطر الكامن في المأزق الدبلوماسي الذي وقعت فيه، فأن 
فاء ان ترفع صوتها، وان تكون حاسمة وان تتخذ القرارات بداًل من االكت إسرائيلعلى المعارضة في 

المفاوضات وا عالنه شريكا  إلىبرفع الشعارات والخطابات، وأن تتبني شروط عباس من اجل العودة 
وأضافت: "يجب ان تعمل محليًا ودوليًا من اجل الحصول على دعم الدول والزعماء  حقيقيا للسالم".

وفي  إسرائيلفي  وتقديم خطة واقعية تقنع الرأي العام األمام إلىمن اجل دفع العملية الدبلوماسية 
 الخارج بان هناك حال بديال للجدار الذي وضعته حكومة نتنياهو".

 18/5/5115، القدس، القدس
 
 "حزب هللا"الوضع القائم في سورية وتراقب نقل أسلحة لـ استمرار تفضل "إسرائيلتقرير: " 

في سورية، ما « اعشد» اإلسالميةالضربات التي تلقاها تنظيم الدولة : شحادة أمال -القدس المحتلة 
. لكنهـــا كانـــت مناســـبة يســـتغلها المســـؤولون مـــن سياســـيين إســـرائيلزالـــت تعتبـــر ضـــعيفة بالنســـبة إلـــى 

وعسكريين لكيل المزيد من التهديدات والتحذيرات. ولم يترك رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، ووزيـر 
يــران، محــورًا خطيـــرًا و « حــزب هللا»دفاعــه، موشــيه يعـــالون، منصــة اعتلياهــا إال وجعـــال مــن  ســـورية وا 

العـام لــ  لألمـينللظهـور التلفزيـوني  األخيـرة. وكمـا فـي كـل مـرة كـذلك فـي المـرة إلسـرائيلوهدفًا أساسيًا 
الحدود الشمالية إلـى  أعادتبعناوين وتصريحات  إسرائيليون، خرج نصر هللاالسيد حسن « حزب هللا»

قــرا، انضــم إلــى هــذا  أيــوب، اإلقليمــيعــاون والتطــوير . وحتــى نائــب وزيــر التاإلســرائيلية األجنــدةرأس 
ليصل إلى حد يدعو  اإلسرائيلية، فتجاوز مرؤوسيه في المؤسسة اإلعالم، باحثًا عن عناوين «الجهد»

إذا لم تنفذ عملية عسكرية في سورية خالل األيام أو األسابيع القريبة »فيه إلى عملية عسكرية فورية: 
قــرا الــذي كــان قــد جلــس لتــوه علــى كرســي منصــبه «. صــواريخ الكاتيوشــاســنجد أنفســنا تحــت وابــل مــن 

إسـرائيل الرسـمية وغيـر الرسـمية ال يمكنهـا القبـول بـأن يهـدد »الجديد، تبنـى خطـاب رؤسـائه وأعلـن أن 
 «.الحدود الشمالية ولذلك فال مناص من التدخل في ما يجري في المنطقة« داعش»تنظيم 

، اإلســرائيلية االسـتخباراتفــي سـورية، وبحسـب تقــديرات جهـاز  ألوضـاعامـن  اإلســرائيليويتزايـد القلـق 
ســيتخذ خطــوات ســريعة تضــمن تهريــب بقيــة منظومــات األســلحة المتقدمــة المتبقيــة « حــزب هللا»فــان 

فيها. ومن شأن هـذا السـيناريو أن يزيـد بشـكل كبيـر مـن خطـر المواجهـة مـع الجـيش اإلسـرائيلي، ألنـه 
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م بحملـــة صـــيد مكثفـــة لعرقلـــة التهريـــب، فـــي حـــين أن الجماعـــات المتمـــردة عنـــدها يمكـــن إســـرائيل القيـــا
واألسد، وفق ما نشره تقرير إسرائيلي « حزب هللا»السورية ستزيد الضغوط التي تمارسها على معسكر 

حتــى مــن دون حســم الحــرب فــي ســورية، مــن الواضــح أن " معــدو التقريــر: وأضــافحــول الموضــوع. 
م فيها استثمار جهود كبيرة من جميع األطراف، وأن اصطدام الكتل في مواجهة قوية تحدث اآلن، ويت

جميــع أنحــاء العــالم العربــي مــن حــول ســورية ولبنـــان والــيمن تضــع فــي الظــل القضــايا األخــرى التـــي 
 «.الفلسطيني -اعتبرت مركزية في السابق، كالصراع اإلسرائيلي

يــران« حــزب هللا»وأي حــديث عــن ســـورية بالنســبة إلســرائيل هـــو حــديث مباشــر عـــن  . وتصـــريحات وا 
إلسرائيل كي تكشف بعضًا مما تفكر به وتخطط له مركزة على  أخرىكانت مناسبة  األخيرةنصر هللا 

وهنا تجـد «. حزب هللا»نوع من السالح من سورية إلى  أيالخطوط الحمر، وفي مركزها منع تسريب 
رة يجـري الحــديث عـن عمليـات يخطـط لهــا . وهـذه المـ"حـزب هللا"إسـرائيل الـرابط المباشـر بـين ســورية و

الجيش، غادي ايزنكـوط، الـذي تـولى هـذا المنصـب  أركانالجيش ويعدها وعنوانها المركزي هو رئيس 
 .أشهرمن ثالثة  أكثرقبل 

بـدأت إسـرائيل « الجرف الصامد» األخيرةمن عشرة اشهر على حرب غزة  أكثراليوم فقط وبعد مرور 
التـي تسـلل خاللهـا « زيكـيم»صتها من هذه الحرب وخصوصًا عمليـة تتحدث عن الدروس التي استخل

إلـى إسـرائيل. هـذه العمليـة اليـوم هـي عنـوان لخطـة يتـدرب عليهـا الجـيش « حمـاس»مـن مقـاتلي  أربعة
إلــى إســرائيل، وفــي حــوزتهم معــدات عســكرية « حــزب هللا»ضــمن ســيناريو احتمــال تســلل عناصــر مــن 

 كانت قد هربت من سورية. وأسلحة
 
 اللبنانية األراضيصد أعماق ر 

في سياق الحديث اإلسـرائيلي عـن الخطـوط الحمـر والتهديـدات بعـدم قبـول إسـرائيل بتجاوزهـا، اختـارت 
«. حـــزب هللا»التـــرويج الحـــد التقـــارير اإلســـرائيلية التـــي تتحـــدث عـــن ســـيناريو تســـلح  األمنيـــة األجهـــزة

« حـزب هللا»إلسـرائيلي وفـي مركزهـا تسـلح التقرير تحدث عن السيناريوات التي يتدرب عليهـا الجـيش ا
الحـديث عـن السـيناريوات التـي يتـدرب  إطـارقتالية متطورة. وجاء ذلـك فـي  وأسلحةبصواريخ ومعدات 

 عليها سالح البحرية اإلسرائيلية.
« حــزب هللا»وخــالل عــرض التقريــر نقــل عــن ضــابط فــي ســالح البحريــة أن إســرائيل علــى قناعــة بــأن 

ن وبمســاعدة ودعــم مــن ســورية، بمــا يجعلــه يخــوض حربــًا شرســة فــي البحــر مــع تــزود معــدات مــن إيــرا
ان المعلومــات التــي وصــلت لجهــاز االســتخبارات مــن مصــادر »إســرائيل. ويــّدعي التقريــر اإلســرائيلي: 
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يقـوم بتعزيـز قواتـه ويجمـع الوسـائل القتاليـة لتهديـد « حـزب هللا»موثوقة، لم تتـرك أي مكـان للشـك بـأّن 
 «.ائيلية في البحرالقوات اإلسر 

الجـيش اإلسـرائيلي يأخـذ بعـين االعتبـار عـدة سـيناريوات: غواصـات، ودراجـات مائيـة، وسـفن شــراعية، 
وسفن غير مأهولـة، وقـوارب مفخخـة، وحتـى طـائرات غيـر مأهولـة جـاهزة لمهاجمـة السـفن أو منشـآت 

 «.الغاز
يســـتلهم طريقـــة عملـــه مـــن « حـــزب هللا»يقـــدرون ان  األمنيـــة األجهـــزةوفـــي التقريـــر ان المســـؤولين فـــي 

تفعيل قوات صغيرة بكميـات كبيـرة فـي آن واحـد. وهكـذا، تضـطر القـوات الدفاعيـة »المدرسة اإليرانية: 
إلــى تشــخيص تحركــات مشــتبهة فــي المنطقــة التــي تعمــل فيهــا مئــات الســفن المدنيــة، وقيامهــا فــي آن 

طـــّور « حـــزب هللا»ويضـــيف التقريـــر ان «. د كبيـــر مـــن اآلليـــات البحريـــة الصـــغيرةواحـــد بمهاجمـــة عـــد
وبمحطـات الـرادار علـى الشـاطه، وهـو امـر يؤكـد ان  إيرانيقدراته الصاروخية البحرية واستعان بدعم 

» الســـرية فـــي عمـــل الحـــزب بحـــرًا، والـــذي وصـــل ذروتـــه فـــي حـــرب لبنـــان الثانيـــة لـــدى ضـــرب ســـفينة 
 ال تزال سارية حتى اليوم، ويتوقع تكرار استخدامها تجاه إسرائيل. C-802وع بصاروخ من ن« حانيت

ويّدعي التقرير اإلسـرائيلي ان سـالح البحريـة اإلسـرائيلية اسـتثمر بشـراء أجهـزة مراقبـة وجمـع معلومـات 
 إعمـاقمتطورة، وتّم تركيب أجهزة استشـعار فـي نقـاط السـيطرة، ووسـائل الكترونيـة فـي إسـرائيل ترصـد 

إسـرائيلي تحـول الليـل إلـى نهـار، والضـباب الكثيـف  إنتـاجاللبنانية ووسائل جمع ومراقبة مـن  راضياأل
لـى غرفـة الحـرب. وهنـاك  إلى صورة واضحة. ويتم تحويل كل المعلومـات إلـى سـفن القـوات البحريـة وا 
ت أجهــزة استشــعار ترصــد مــا يحــدث مباشــرة، وتتــابع كــل آليــة بحريــة فــي المنطقــة علــى امتــداد عشــرا

سرائيل، ويضـيف: ال يجـري الحـديث عـن أمـر عـابر، ففـي غرفـة القيـادة « األميال من شواطه لبنان وا 
الحربيـة، هنـاك خارطـة ديجيتــال، مفصـلة، تشـير إلــى كـل آليـة بحريـة وتجمــع عنهـا معلومـات. ضــابط 
 كبيــر فــي القــوات البحريــة، يــدير شاشــة الحاســوب فــي مكتبــه ويعــرض الخارطــة، التــي يشــار فيهــا إلــى

اسـتطيع القـول ايـن كانـت »آلية بحرية من نهر الليطـاني باتجـاه الجنـوب الغربـي. ويقـول:  ألفحوالي 
 «.جمع المعلومات التي تابعتها في نفس الوقت أجهزةهذه االلية قبل ساعتين وعدد 

 األوقـــاتالمعلومــات التــي تـــم جمعهــا، بحســب مـــا يــّدعي التقريـــر االســتخباري اإلســرائيلي، تحـــذر فــي 
ية من كل آلية بحرية مشـبوهة وفـي وقـت الحـرب تنقـل هـذ المعلومـات كهـدف للهجـوم. كمـا تنقـل العاد

األجهـــزة المتطـــورة معلومـــات اســـتخبارية كثيـــرة، فيقـــوم رجـــال الغرفـــة الحربيـــة بفحـــص المعلومـــات التـــي 
نحــن حساســون حتــى لعبــوات المــاء التــي تنتقــل مــن » يمكــن االســتفادة منهــا. ويقــول الضــابط الكبيــر:

جانب اللبناني إلى الجانب اإلسرائيلي. وال نخاطر. في كل ليلة تقريبـا يقتـرب صـيادون لبنـانيون إلـى ال
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مترا من خط الحدود، ونتعامل مع كل واحد منهم كمشبوه بأعمال تخريب، طالمـا لـم تثبـت  31مسافة 
 «.براءته

 
 تخطة ايزنكو 

الجــيش،  إركـانانـب يضـعه رئـيس تتحـدث قيـادة الجـيش اإلسـرائيلي، عـن ضـعف ســالح البـر وهـذا الج
التي تشهدها المنطقة الحدودية مع سورية،  األخيرةغادي ايزنكوط على راس أولوياته. ومع التطورات 

يصـــبح الموضـــوع اكثـــر الحاحـــًا، خصوصـــًا وان تهديـــدات المســـؤولين اإلســـرائيليين لـــم تتوقـــف، تحـــت 
 «.داعش باالقتراب من الحدودعدم السماح ل«و« عدم تجاوز الخطوط الحمر« عنوانين مركزيين

ضمن تحضيراته لمواجهة ما تعتبرها إسرائيل المخاطر القادمة من لبنان وسورية أجـرى ايزنكـوط عـدة 
 األخيرلقاءات مع مسؤولين في سالح البر لوضع خطة تحسين له وبشكل فوري وعاجل. وكان لقاؤه 

المســتقبلية لجــيش اليابســة، مــا دفــع مــع قائــد القــوات البريــة، غــاي تســور، الــذي وضــع أمامــه الرؤيــة 
عـالنايزنكوط إلى قرار غير مسـبوق سـاوى بموجبـه ميزانيـة سـالح البـر بسـالح الجـو.  إسـرائيل عـن  وا 

لتصريحات ضابط إسـرائيلي تحـدث عـن « نيويورك تايمز»خطط ايزنكوط جاء بعد ما نشرته صحيفة 
ين خــارج ملعــب صــواريخها بادعــاء ان ان إســرائيل، وفــي حــال وقــوع حــرب، لــن تتــرك المــدنيين اللبنــاني

 نجح، حتى اللحظة، في تحويل بيوت وبلدات الجنوب إلى قواعد عسكرية له.« حزب هللا»
الكثيـرون أنهـا أطلقـت بموافقـة المسـؤولين  أكد، وان األميركيةتصريحات الضابط اإلسرائيلي للصحيفة 

اإلســرائيلية، توضــح  اإلعــالمئل تصــريحات وتهديــدات، عبــر وســا إلطــالق، كانــت مناســبة اإلســرائيلي
حديث الضابط للصحيفة. وبحسب مسؤول عسـكري فـان نشـر هـذه التصـريحات كـان القصـد منـه نقـل 

، بتهريــب المزيــد مــن األســلحة 1111يواصــل انتهــاك القــرار الــدولي « حــزب هللا»عــدة رســائل ابرزهــا: 
لـن تقبـل إسـرائيل باسـتمراره. رسـالة  إلى المناطق اللبنانية وينشر قواته جنوبي نهر الليطاني، وهو امر

اإلسـرائيلية  االستخباراتاخرى تحملها هذه التصريحات، وفق المسؤول العسكري اإلسرائيلي، وهي ان 
ويمكـن للجــيش أن يصـيبه بشــدة عنـد الحاجــة. وبمــا أن « حــزب هللا»تعـرف عــن االنتشـار العســكري لــ 

العســكرية ســتترافق مــع قتــل  أهدافــه إصــابة يختــار االختبــاء فــي صــفوف المــدنيين، فــان« حــزب هللا»
 «.المدنيين

، ليحــذر مــن «القرويـة اإلقليميــةالمجــالس »وزيـر الــدفاع، موشـيه يعــالون، اســتغل مشـاركته فــي مـؤتمر 
« يمكـــن إســـرائيل أن توحــد جميـــع القـــوى فــي المنطقـــة ضـــدها إذا تصــرفت بشـــكل غيـــر صـــحيح.»أنــه 

خطـــوط حمـــراء، وكـــل مـــن يتجاوزهـــا يعلـــم أننـــا كســـلوك جراحـــي يعتمـــد علـــى »ووصـــف نهـــج إســـرائيل 
هنـاك »وتـابع يعـالون: «. انتهاك السيادة في هضـبة الجـوالن، ونقـل أسـلحة مـن نـوع معـين»سنتحرك: 
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أمـــور يمكننـــا تحمـــل المســـؤولية عنهـــا، والـــبعض اآلخـــر ال نتحمـــل مســـؤوليته، ولكننـــا ال نتـــدخل فـــي 
 «.الصراعات الداخلية، إال إذا تم تجاوز خطوطنا الحمر

القيــادة اإلســرائيلية، التــي تــدعم يعــالون فــي موقفــه هــذا ال تخفــي شــعورًا بــالقلق إزاء قيــام نظــام األســد 
، لكنهــا تــدرك ان القيــام بسلســلة طويلــة مــن الهجمــات المنهجيــة قــد «حــزب هللا»بتهريــب األســلحة إلــى 

وبالتـالي، يملـي تغييـرًا ، «حـزب هللا»يخل بالتوازن الدقيق في الشمال، ويؤدي إلى مواجهة بينهـا وبـين 
فــي الحــرب األهليــة فــي ســورية. ومثــل هــذا التغييــر غيــر مرغــوب فيــه بالنســبة إلســرائيل، التــي تفضــل 

 الوضع القائم هناك.

 19/5/5115، الحياة، لندن
 
 "غوغل" تعلن الحرب على شركات إعالنات إسرائيليةشركة  :اإلسرائيلية صحيفة "كلكاليست" 

تمّكنت شركات برامج وا عالنات إسرائيلية في السنوات األخيرة من : محمد وتدالقدس المحتلة ــ نضال 
، عبر اإلنترنتبسط سيطرتها على سوق اإلعالنات "التلقائية" التي تظهر للمتصفحين على شبكات 

زرع مضامين وعرض برامج مختلفة سرعان ما يتضح أّن تحميلها بعد الموافقة على شروط 
، ومن قام بإنزال هذه البرامج على حاسوبه، فريسًة للعالنات التي يتم االستخدام يجعل مستخدمها

 زرعها في مختلف المواقع التي يقوم بزيارتها.
وقال تقرير خاص في هذا السياق نشرته صحيفة "كلكاليست" اإلسرائيلية، اليوم االثنين، إّن شركة 

 ع برامج محوسبة تلفت وتبعد أنظار"غوغل" ُترّكز في األشهر األخيرة حربها ضد الشركات التي تزر 
المتصّفحين عن إعالنات "غوغل" لصالح صفحات تعرض إعالنات تزرعها هذه الشركات دون أن 

 تكون لشركة "غوغل" ُسلطة عليها. 
وبحسب التقرير فقد تبين أن عشر شركات إسرائيلية على األقل تنشط في هذا المجال وتكاد تكون 

إلعالنات. ومن بين هذه الشركات المملوكة إلسرائيليين: المسيطرة على سوق زرع هذه ا
Superfish. Radyoos. Imonomy. DEALPLY CROSSRIDER. No Problem 

 وغيرها.
وقال التقرير إّن دراسة أعدتها "غوغل" حول هذا النشاط بّينت أّن الشركات اإلسرائيلية أعاله هي 

غير التابعة لغوغل، مما يؤثر على سوق األكثر سيطرة على مجال زرع اإلعالنات التجارية 
لشركة "غوغل" نفسها، ويفقدها السيطرة على الصفحات التي يتم زرع برامج لهذه الشركات  اإلعالنات

 فيها.
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كما تبين أن البرامج التي تزرعها هذه الشركات، عبر خداع المستخدمين من حيث عدم معرفتهم بكم 
عند تصفح الشبكة، تقوم عمليًا بمراقبة نشاط المستخدم اإلعالنات التي سيكون عليهم مطالعتها 

وتتبع سلوكه ومعرفة نمط استخدامه لمحركات البحث ثم تقوم برفع تقارير حول ذلك لشركات أخرى 
 تجمع معلومات عن أنماط سلوك مستخدمي الشبكة.

 بع بعضهاتت"إضافة" من هذا النوع  193وتدّل دراسة "غوغل" على أّن الشركة تمكنت من إزالة 
لشركات إسرائيلية ضللت المستهلكين. وبّينت دراسة "غوغل" أّن هذه الشركات تمّكنت عمليًا من 

برنامج تم  ألف 39ألف "برنامج مساعد، أو إضافي "في حسابات المستخدمين، و 51إضافة نحو 
بحار منها باعتبارها برامج مضرة، تسهم في إبطاء سرعة اإل %31تنزيلها ألجهزتهم تم تشخيص 

 على الشبكة.
لكن من أكبر المتضررين، ماليًا، أيضًا من وراء هذا النشاط الذي سيطرت عليه الشركات 
اإلسرائيلية، باإلضافة إلى غوغل نفسها، شركات عالمية مثل "أمازون" وفولمارت التي خسرت عوائد 

اإلسرائيلية الرئيسية من  مالية كبيرة من إعالناتها على الشبكة، بعدما تمكنت برامج زرعتها الشركات
نقل عوائد هذه اإلعالنات التابعة أصاًل لفورمانت وأمازون وكانت نشرت على شبكة غوغل، لكن 

 هذه البرامج حولت األرباح من هدفها األصلي للشركات األخرى.

 18/5/5115، العربي الجديد، لندن
 
 يةمن سور  تفقد األمل باستعادة رفاته كوهينعائلة الجاسوس ايلي  

كوهين، ملفه إلـى النقـاش فـي  إيليأعادت عائلة الجاسوس اإلسرائيلي : شحادة أمال -القدس المحتلة 
الذكرى الخمسين إلعدامه فـي سـورية، مشـيرة إلـى أنهـا لـم توقـف التحقيقـات حـول نشـاطه االسـتخباري 

مكانية الوصول إلى مكان دفنه في األراضي السورية.  وا 
أن األوضــاع المتــدهورة فــي ســورية والتطــورات التــي تشــهدها تفقــد العائلــة كــوهين  أبراهــاموأعلــن شــقيقه 

األمل في معرفة مكان دفنه أو استعادة جثته. غير انه قال في مقابلة مـع القنـاة األولـى فـي التلفزيـون 
 اإلسرائيلي، أن العائلة لن توقف جهودها على رغم األوضاع. 

 19/5/5115، الحياة، لندن
 
 األقصى وشرطي احتاللي يشتم النساء في المسجد يقتحمون مستوطنون 

اقتحمت مجموعة من مخابرات االحتالل الصهيوني، يزيد عددها عن العشرين عنصرا، ومجموعات 
المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة تحرسها قوة معززة ومشددة من  ،من المستوطنين اليهود
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وتصدى  التها االستفزازية في المسجد.عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل خالل جو 
 إجراءاتهاواصلت شرطة االحتالل  فيماالمصلون القتحامات المستوطنين بهتافات التكبير والتهليل، 

 المسجد األقصى. إلىالمشددة بحق النساء والشبان واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم 
من شرطة االحتالل اعتدت  إن عناصرقوله  ةاإلسالميونقل مراسلنا عن أحد العاملين في األوقاف 

بعد أن اعترض  األقصىعلى أحد موظفي دائرة األوقاف وهو محمد أبو قطيش عند باب الرحمة في 
على شتم عنصر من شرطة االحتالل المرابطات بكلمات بذيئة وغير أخالقية، تزامنًا مع اعتداء 

الذي تسبب بتوتر األجواء في المسجد  شرطة االحتالل على ُمسٍن فلسطيني في األقصى؛ األمر
 المبارك وارتفاع حدة التكبيرات.

19/5/5115السبيل، عمان،   
 
 يالحقها شبح اإلخالء القسري "أبو النوار" تجمعاتمن  عائلة 34القدس:  
الحكم العسكري " اإلدارة المدنية اإلسرائيلية"هددت ما تسمى بـ: كامل إبراهيم -القدس المحتلة  

الواقعة شرق العيزرية حتى نهاية  "أبو النوار"عائلة من تجمعات  39ي في القدس المحتلة اإلسرائيل
 الشهر الجاري، إلخالء منازلهم بشكل طوعي.

ويتهدد خطر التهجير واإلخالء القسري تلك العائالت التي تقطن في المنطقة منذ عشرات السنين، 
 دونًما كأراضي دولة. 389نحو حيث تصنف سلطات االحتالل المنطقة البال  مساحتها 

أبلغتنا  "اإلدارة المدنية"داود جهالين إن طواقم  "أبو النوار"ويقول الناطق الرسمي باسم تجمعات 
الجاري لتنفيذ  أيار 58عائلة من تلك التجمعات، وأمهلتهم حتى  39بشكل شفوي بضرورة إخالء 

لهم بالقوة في حال رفضهم اإلخالء بشكل ويشير إلى أنها هددت تلك العائالت بترحي قرار اإلخالء.
 طوعي، محذًرا في الوقت ذاته من مخاطر تنفيذ هذا المخطط على السكان والوضع االقتصادي.

ويوضح أن سلطات االحتالل أجرت إحصاًء للسكان والمساكن والبركسات الموجودة بالمنطقة، وذلك 
 قسًرا خالل الفترة القادمة.عائلة بدوية، وتهجيرهم  39تمهيًدا لتنفيذ قرار إخالء 

 "بلوك ج"وفي حال تم إخالء التجمع، فهذا يعني أنه سيتم العمل على وضع أول حجر أساس لبناء 
معاليه أدوميم أو مستوطنة »وحدة استيطانية، ولن يكون الموقع امتداد لمستوطنة  1511بواقع 

نما حجر األساس لمخطط "كيدار"  . وفق جهالين."E1"، وا 
19/5/5115مان، الرأي، ع  
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 48في أراضي الـ  مخطط إسرائيلي يحد من إمكانيات تطوير سهل البطوب 
طرحت السلطات اإلسرائيلية مخططا جديدا لسهل البطوف يغير طبيعته وأهداف : توفيق عبد الفتاح

، األمر الذي من شأنه "مناظر طبيعية"استغالل األراضي فيه من خالل تعريفه قانونيا بأنه منطقة 
 أن يحد من إمكانيات تطويره ويفرض قيودا على استخدام األرض.

المحلية في منطقة  البديل السلطاتالمركز العربي للتخطيط  المخطط حذروفي أعقاب اإلعالن عن 
إلى التحرك الفوري  من تداعياته ودعاهمحوض البطوف سخنين، عرابة، كفر مندا، البعينة نجيدات، 

 اضات عليه.لرفض المخطط وتقديم االعتر 
وأوضح المركز في رسالته إلى السلطات المحلية أن المخطط يهدف إلى تحويل سهل البطوف بشكل 
كامل إلى منطقة بيئية وفرض قيود مجحفة على أراضي البطوف إذا أنه يعرف السهل الزراعي 

 قانونيا بأنه منطقة حمناظر طبيعيةح.
18/5/5115، 48عرب   

 
 ألسرى في سجون االحتاللا منلعدد  الصحيةتدهور األوضاع  

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين في بيان، إن الوضع الصحي لثالثة أسرى  رائد الفي: -غزة 
في سجون االحتالل في غاية الخطورة. وقال محامي الهيئة فادي عبيدات إن الحال الصحية 

 هورًا على نحو خطر للغاية.الفتاح حوشية تشهد تد لألسرى الثالثة سعيد البنا ويوسف نواجعة وعبد
 وأوضح أن الوضع الصحي لألسير البنا أصبح صعبًا جدًا بسبب معاناته من مرض السرطان.

وأوضح عبيدات أن الوضع الصحي لألسير حوشية سيه للغاية بسبب معاناته من مرض 
ف وفي السياق، قالت محامية الهيئة حنان الخطيب إن الحالة الصحية لألسير يوس األعصاب.

 إبراهيم نواجعة، تسوء كل يوم بسبب معاناته من شلل نصفي.
مقبرة »أسيرًا مريضًا يقبعون في مستشفى سجن الرملة التي أطلق عليها  11وذكر البيان أن 

 ، أغلبهم معاقون ومشلولون.«األحياء
19/5/5115الخليج، الشارقة،   

 
 بوابة إلكترونية تحول قرية الزعيم المقدسية إلى عزل جماعي 

يعاني أهالي قرية الزعيم الفلسطينية شرق مدينة القدس المحتلة، : فاطمة أبو سبيتان -القدس المحتلة 
من تصعيد سلطات االحتالل لسياساتها االستيطانية التي تستهدف وجودهم وممتلكاتهم، فمن 
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ميم" مصادرة مئات الدونمات من أراضيهم لصالح توسيع مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"ميشور أدو 
قبل سنوات، إلى إقامة بوابة حديدية إلكترونية على مدخل القرية، تتحكم قوات االحتالل بفتحها 

 يومًا على التوالي. 51وا غالقها متى يحلو لها، منذ أكثر من 
أوضح رئيس مجلس محلي قرية الزعيم، نعيم صب لبن، أن إغالق البوابة اإللكترونية فاقم من و 

القتصادية لسكان القرية، حيث أن الوضع االقتصادي بات في تدهور يومًا المشكالت االجتماعية وا
 ي تسّبب بتدني مستوى اإلقبال على أسواق القرية.ذال األمربعد يوم إثر استمرار إغالق البوابة، 

وأشار إلى أن ظاهرة خطيرة قد نتجت عقب إغالق بوابة القرية، وتتمثل بازدياد معدالت السرقة وال 
بات، حيث كان الحاجز العسكري يشكل مانعًا قويًا ورادعًا لما وصفهم بـ "ضعفاء سيما المرك

 النفوس"، وفق صب لبن.
ولم ُتعر سلطات االحتالل اهتمامًا ألي أمر طارئ قد يحدث في المنطقة كحاالت الطوارئ التي 

ى على قرية تستدعي الوصول إلى المستشفيات سواء الفلسطينية أو اإلسرائيلية، حيث أن أقرب مشف
 كيلومترًا عنها. 15الزعيم هو "المقاصد الخيرية" في الطور والذي يبعد أكثر من 

وأضاف رئيس مجلي محلي قرية الزعيم "إذا كانت الحالة المرضية مستعجلة للغاية، فبالتأكيد 
 سننتظر حينها حصول مأساة كبرى"، على حد قوله.

18/5/5115، قدس برس  
 

 رة زيتون في بيت لحمشج 250 يحرقونمستوطنون  
شجرة زيتون في أراضي بلدة الجبعة قضاء بيت  551أقدم مستوطنون يهود على إحراق : بيت لحم

وأفاد الناشط في مقاومة االستيطان محمد عوض لوكالة "قدس برس"، أن  لحم جنوب الضفة الغربية.
مدان في قرية الجبعة النار في حقول زراعية تعود لمواطنين من عائلة ح أشعلواخمسة مستوطنين 

 شجرة زيتون معمرة. 551 إحراق إلىقرب بيت لحم مما أدى 
الزراعية المحاذية للمستوطنة من بلدات  األراضيويتعمد المستوطنين في تلك المنطقة االعتداء على 

 بيت أمر وصوريف والجبعة تحت نظر قوات االحتالل.
18/5/5115، قدس برس  
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 غزة اه مزارعين عند خط التحديد ومراكب الصيادين جنوب قطاعنار باتجالق االحتالل يطل 
محمد الجمل: أطلق جنود االحتالل المتواجدين داخل أبراج ونقاط المراقبة العسكرية  -رفح 

، جنوب شرقي محافظة خان يونس، النار بصورة "خط الهدنة"اإلسرائيلية، المنتشرة على خط التحديد 
 ن أمس وفجر أمس، مستهدفين مناطق متفرقة من شرق المدينة.متقطعة خالل ساعات ليلة أول م

وفي ذات السياق، أكدت مصادر محلية وشهود عيان، تعرض مراكب الصيادين الفلسطينيين 
إلطالق نار إسرائيلي في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، وخالل ساعات الفجر األولى، 

 ة بكثافة في مياه البحر قبالة سواحل محافظة رفح.انطالقًا من زوارق حربية إسرائيلية كانت منتشر 
19/5/5115األيام، رام هللا،   

 
 أطفال غزة يحملون مفاتيح العودة في مسيرة أمام مقر األمم المتحدة 

، في مسيرة أمام مقر األمم المتحدة بمدينة غزة لمناسبة الذكرى أمسشارك عشرات األطفال،  :رام هللا
معية المنتدى الثقافي للشباب، ومركز بديل للمواطنة وحقوق الالجئين للنكبة، بدعوة من ج 91الـ

 ومركز دراسات الالجئين للتنمية المجتمعية.
، أمسوتجمع عشرات األطفال أمام دوار حيدر غرب مدينة غزة، حسب بيان صدر عن الجمعية، 

يح العودة، وسط متوجهين في مسيرة صوب مقر األمم المتحدة، حاملين األعالم الفلسطينية ومفات
 هتافات مطالبة بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ووضع حد لنكبتهم.

العام لألمم المتحدة بان كي  لألمينوألقت عضو مجلس إدارة الجمعية إرادة الزعانين، مذكرة موجهة 
األمم  مون، قالت فيها: ذكرى النكبة هذا العام لها نكهة خاصة بعد االعتراف بعضوية فلسطين في

 من أي وقت مضى. أقربالمتحدة وهذا يشعر الفلسطينيين أن عودتهم باتت قريبة 
أن الشعب  غزة،بنعيم مطر منسق المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين  وقال

 التفريط به. أوالفلسطيني لن ينسى حق الالجئين بالعودة باعتباره حقا مقدسا ال يمكن التنازل عنه 
19/5/5115ام، رام هللا، األي  

 
 إجهاض فلسطينية جراء اعتداء المستوطنون عليها في الخليل 

( على امرأة 5|11) األحدقالت مصادر أمنية فلسطينية أن مستوطنين يهود اعتدوا مساء : الخليل
 فلسطينية حامل في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية مما تسبب بإجهاضها.
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مستوطنين هاجوا مساء أمس األحد المواطنة مرفت سعيد  أنقدس برس" وأوضحت المصادر لوكالة "
رميلة في منطقة تل ارميدة وسط الخليل وذلك باالعتداء عليها بالضرب المبرح، مما أدى  أبو

جهاض جنينها الذي كانت تحمل به ونقلها للمشفى لتلقي العالج.  إلصابتها بجروح ورضوض وا 
18/5/5115، قدس برس  

 
 جائزتين بمعرض "انتل" الدولي تحصدانسطينيتان طالبتان فل 

فازت الطالبتان الفلسطينيتان رنيم القواسمي وآمال علي، في معرض انتل الدولي للعلوم : واشنطن
 5، والذي نظم في الواليات المتحدة األمريكية خالل مايو الجاري، بمشاركة حوالي 5115والهندسة 

 دولة. 19آالف طالب وطالبة من 
وزيرة التربية والتعليم العالي خولة الشخشير الطالبتيقن الفائزتين على هذا اإلنجاز المتميز  وهنأت 

والتميز لدى الطلبة، مؤكدًة توجه الوزارة الفاعل في سبيل توظيف  اإلبداعالذي برهن على روح 
 .التكنولوجيا في التعليم والتعلم، بما ينسجم مع التطورات الراهنة التي يشهدها العالم

والمعلوماتية، مدير معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا محمد  اإلنترنتبدوره، أشار رئيس قسم 
من طلبتها للمشاركة في هذا  9الوريدات، الذي ترأس الوفد الطالبي، إلى أن الوزارة أوفدت 

القواسمي المعرض؛ مّثلوها بأربعة مشاريع، فاز منها مشروع: "مدرستي ذاتية الطاقة" للطالبتين رنيم 
 وآمال علي، من مدرسة بنات العودة األساسية في مديرية بيت لحم.

وفاز المشروع بجائزتين؛ األولى من جامعة كارنيغي ميلون األميركية، والثانية من الوكالة األمريكية  
ضمن فئة الجوائز الخاصة، وذلك نظرًا لدور المشروع الحيوي في خدمة  USAIDللتنمية الدولية 

 الفلسطيني والبيئة المدرسية. المجتمع
  18/5/5115، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غزة " بالعريش وضعت فيمذبحة القضاةأن خطة " " المصرية تزعمالوطن" 

كشفت مصادر قبلية : أحمد عبدالعظيم ووالء نعمة هللا وخالد محمد ولطفى سالمان ومحمد مقلد
قل تورطوا فى تنفيذ "مذبحة القضاة" بالعريش، التى إرهابيين على األ 5وأمنية فى شمال سيناء أن 

قضاة وسائق، أمس األول، وأوضحت المصادر أن العملية اإلرهابية أشرف  3أسفرت عن استشهاد 
 3عليها هانى أبوشيتة، القيادى فى تنظيم "بيت المقدس"، وخطط لها سالمة أبوودان، المطلوب رقم 

إرهابيين  3ل أحد أبناء قبيلة "الترابين"، وأكد مصدر قبلى أن اغتيا فيللقبائل السيناوية، والمتورط 
العريش، قائد  فيلـ"بيت المقدس"  العسكريفتحوا النار على القضاة، هم خويطر عبدالقادر، القائد 
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خلية اغتيال عناصر الشرطة والجيش، ومحمد حمدان جرير، ويوسف إسماعيل مبارك. وأضافت 
العملية، عبر مراقبة استراحة  فيرشاد، ويوسف إسماعيل، شاركا  بوأ هانيالمصادر أن اإلرهابيين 

ساعة، وأكدت أن خلية االغتياالت تختبه فى أنفاق  18المنطقة قبل الحادث بـ فيالقضاة، وشوهدا 
تحت األرض بمنطقة جنوب المساعيد، وقال شهود عيان إن اإلرهابيين فتحوا النار على القضاة، 

يومًا، فى  91تجاه جنوب العريش، وقالت إن الحادث كان مخططًا له منذ دقائق، وفروا با 3لمدة 
 9الهارب، محمود عزت، و ياإلخوان القياديأحد معسكرات حركة "حماس" بقطاع غزة، بحضور 

 من الجناح المسلح للحركة، وأحد قيادات "بيت المقدس". 8مخابرات أجنبيين، و لجهازيممثلين 
 ومبانيللمعلومات، فإن االجتماع وضع خطة استهداف القضاة  ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً 

المحاكم بالعبوات الناسفة، والعمليات االنتحارية، على أن تكون ساعة الصفر يوم صدور الحكم على 
 "التخابر" و"اقتحام السجون".  قضيتي فيالمعزول محمد مرسى وقيادات اإلخوان 

سيناء، وتسهيل ضخ  فيالعناصر اإلرهابية  وتضمن المخطط تخصيص ميزانية مفتوحة لدعم
قاضيًا ووكيل نيابة  151األسلحة، وأوضحت المصادر أن الجماعات اإلرهابية وضعت قائمة تضم 

 المحافظات، الستهدافهم، أغلبهم من الذين ينظرون قضايا اإلخوان.  في
18/5/5115، الوطن، مصر  

 
 ردنـيأ أعمالرجـل  "إسرائيل"اعتقـال لمتابعة قضية  محاميا   لتوك   "الخارجيةعّمان: " 

الوزارة تتابع مع  إنقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي، : عمان
صيام. وأضافت الرافعي في  إبراهيم األردنيالسفارة األردنية في تل أبيب قضية اعتقال رجل األعمال 

اعتقلت صيام منذ  اإلسرائيليةمنها أن السلطات تصريحات صحفية حصلت "الدستور" على نسخة 
مبينة انه تم  المختصة، اإلسرائيليةأيام، في حين تتابع السفارة األردنية قضية اعتقاله مع السلطات 

 قضية اعتقاله. إجراءاتتوكيل محام للمعتقل صيام، لمتابعة 
دني إبراهيم صيام بتهمة نشاطه جهاز الشاباك اإلسرائيلي اعتقل رجل األعمال األر  أنالجدير بالذكر 

 . إسرائيلية إعالم، بحسب ما أكدت مصادر "حماس" اإلسالميةلصالح حركة المقاومة 
19/5/5115، الدستور، عّمان  

 
 حزب هللا طور قدرات الصواريخ البحرّية التي يملكها بدعٍم من إيران :إسرائيلية مصادر عسكرّية 

( اإلخبارّي اإلسرائيلّي ، نقاًل عن مصادر عسكرّية WALLAزهير أندراوس: قال موقع ) –الناصرة 
في تل أبيب، إّن عملية قيام الكوماندوز البحرّي التابع لحركة حماس، خالل الحرب األخيرة ضّد 
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قطاع غّزة، التي تمّكن خاللها من العبور إلى مستوطنة زيكيم، دون أنق يشعر الجيش اإلسرائيلّي 
رائيل في الُمواجهة القادمة الشاملة مع حزب هللا اللبنانّي وحماس بذلك، يؤّكد على ما ينتظر إس

الفلسطينّية، ُمشيرًة في القوت عينه، إلى أّن حزب هللا وحماس، يتلقيان الدعم المادّي والمعنوّي 
واللوجيستي من الجمهورّية اإلسالمّية في إيران، التي تلّدم لهم جميع الُمساعدات إلنشاء قّوٍة بحرّيٍة 

وّرة وُمتقّدمة للحرب القادمة مع إسرائيل، والتي بحسب صّناع القرار في تل أبيب ستندلع خالل متط
 سنتين أوق على األكثر ثالث سنوات.

ونقل الموقع عن خبراء مخّتصين في الشؤون األمنّية في تل أبيب قولهم إّن خّطة حزب هللا تأخذ 
يل قواٍت صغيرٍة بكمّياٍت كبيرٍة في نفس الوقت، األمر اإليرانّية القائلة بتفع االستراتيجيةاإليحاء من 

الذي ُيمّكن الحزب من مهاجمة السفن اإلسرائيلّية التجارّية والحربّية على حٍد سواء، كما قال الخبراء. 
، الفًتا إلى أّن الدكتور 1989ولفت الموقع إلى أّن حزب هللا بدأ بإنشاء قوّته البحرّية في العام 

، وهو ضابط سابق ورفيع المستوى في وحدة األبحاث التابعة لشعبة االستخبارات شيمعون شابيرا
العسكرّية في الجيش اإلسرائيلّي )أمان( ذكر في كتابه، الذي جاء تحت عنوان: حزب هللا بين إيران 
ولبنان، أّن غواّصين تابعين لحزب هللا اللبنانّي باشروا بإجراء التدريبات في ميناء بيروت، تحت 

راف إيرانّي، وتحديًدا كان التدريبات تجري على إلصاق عبوات ناسفة على السفن الحربّية إش
 اإلسرائيلّية التي فرضت الحصار البحرّي على لبنان.

وأضاف الضابط السابق، الذي يعمل اليوم ُمحاضًرا في المركز الُمتعدد المجاالت في هرتسليا، شمال 
تّم نقل القّوة البحرّية التابعة لحزب هللا إلى إيران، حيث تّدربت  تل أبيب، أضاف قائاًل إّنه بعد ذلك،

هناك بشكٍل مكثٍف جًدا، بما في ذلك السباحة والغوص لمسافاٍت بعيدة والتسلل للشواطه اإلسرائيلّية، 
 على حّد قوله.

الصواريخ وأشار د. شابيرا أيًضا إلى أّنه مع مرور السنوات قام حزب هللا اللبنانّي بتطوير قدرات 
البحرّية التي يملكها بدعٍم من إيران، وتبيّن في حرب لبنان الثانية أّن هذه القّوة أثمرت، حيث تمّكن 

على الُمدمّرة اإلسرائيلّية )أحي حانيت(، األمر الذي  C-802الحزب من إطالق صاروخ من طراز 
تعرضت إلصابات بالغٍة وكان قريًبا أّدى إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين، باإلضافة إلى أّن الُمدمّرة 

أنق تغرق. ولفت ُمحلل الشؤون األمنّية في الموقع، أمير بوحبوط، إلى أّن السرّية التي أحاطت عملية 
 حزب هللا النوعّية ما زالت طّي الكتمان.

عن ( تعمل على مدار الساعة للدفاع 991وكشف الموقع النقاب عن أّن الكتيبة البحرّية اإلسرائيلّية )
شواطه إسرائيل، ُمشيًرا في الوقت عينه إلى أّن الكتيبة تعمل بشكٍل رئيسّي في الجبهة الشمالّية، 

 اللبنانّية.-وتتحّضر إلمكانية ترّدي األوضاع األمنّية على الحدود اإلسرائيلّية
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ع حرٍب جديدٍة من شأنها أنق تؤّدي الندال” تخريبّية“وأضاف قائاًل إّن ُمهمّتها الرئيسّية هي منع عملية 
بين إسرائيل وحزب هللا. ولفتت المصادر اإلسرائيلّية إلى أّن القّوة البحرّية التابعة لحزب هللا ولحركة 
حماس ُتشّكل تحٍد كبيٍر للجيش اإلسرائيلّي، الذي يعمل على مدار الساعة لتعّقب تحركات هذه القّوة، 

تيبة البحرّية الذكورة هل حزب هللا سُيبادر دون نجاح ُيذكر. وعندما ُسئل الضابط المسؤول عن الك
إلى حرب لبنان الثالثة رّد بالقول: أنا ال أعرف، ولكنّني أقدر أنق أقول إنّنا جاهزون لكّل طارئ، بما 

 في ذلك اندالع حرب جديدة ضّد حزب هللا، على حّد تعبيره.
18/5/5115، رأي اليوم، لندن  

 
 اعتراب الفاتيكان بدولة فلسطينالعربية يرحب ب الدولجامعة  أمين عام 

رحب الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية باعتراف دولة الفاتيكان : وام-القاهرة
بدولة فلسطين، معربًا عن تقديره لهذه الخطوة التي بادرت دولة الفاتيكان باتخاذها والتي من شأنها أن 

واإلقرار بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس  تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
الشرقية. وعبر العربي في بيان أمس عن أمله في أن تحذو بقية الدول والحكومات حذو دولة 

 الفاتيكان في االعتراف بدولة فلسطين.
19/5/5115أبو ظبي، االتحاد،   

 
 االعتراب بدولة فلسطين الفاتيكانقطر ترحب بقرار  

قطر بقرار دولة الفاتيكان االعتراف بدولة فلسطين، وذلك في إطار اتفاقية  ةرّحبت دول: قنا –الدوحة 
جديدة أبرمت بين الطرفين تنص على تحويل العالقات الدبلوماسية من منظمة التحرير الفلسطينية 

 إلى دولة فلسطين.
اإليجابية في سبيل إنهاء وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن تقدير دولة قطر لهذه الخطوة 
قامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام  وعاصمتها القدس  1991االحتالل اإلسرائيلي وا 

وأكدت أن هذا االعتراف الذي يضاف إلى عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين والذي  الشريف.
تين بضرورة أن تترجم دولة، هو رسالة لكافة دول العالم الداعمة لحل الدول 139بل  حتى اآلن 

وعّبر البيان عن أمل دولة قطر في أن يساهم ذلك في دعم مساعي  مواقفها وأقوالها إلى أفعال.
 ودعم الحقوق المشروعة. السالم،

19/5/5115، الشرق، الدوحة  
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 التركية يتفقد آثار الحرب على غزة ويدعو لمحاكمة قادة االحتالل الدينيةرئيس الشؤون  
ؤون الدينية التركية، "محمد غورماز، اليوم االثنين آثار الحرب اإلسرائيلية األخيرة على تفقد رئيس الش

وتجّول غورماز في حي  قطاع غزة، وما خّلفته من دمار واسع في المنازل والمساجد، والبنى التحتية.
 .الشجاعية شرقي مدينة غزة، وهو من األحياء السكينة التي تعرضت لتدمير كبير خالل الحرب

على هامش لقائه بسكان الحي: "ال يوجد مشاعر  وقال غورماز في حديث مع مراسل "األناضول"
وكلمات كي أعبر بها عن صدمتي، للوهلة األولى ظننت أنني أمام زلزال، دمر المكان، لكن هذا 

ت وأضاف غورماز: "إسرائيل فقدت إنسانيتها، ووجدانها، ودمر  الخراب بفعل االحتالل اإلسرائيلي".
 المباني، وقتلت األطفال، يجب محاكمة قادتها دوليا".

وتابع وهو يشير إلى ركام البيوت المدمرة: "هذه المباني تنظر إلينا وتبكي.. ما حدث في غزة جريمة 
 إنسانية".

كما تفقد غورماز بعض المساجد التي دمرها الجيش اإلسرائيلي في حي الشجاعية، ومنها مسجدي 
عبد العزيز"، مجددا تأكيده على أن تركيا ستعمل على إعادة بناء المساجد  "التوفيق" و"عمر بن

 المدمرة.
وتقول وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إن "إسرائيل" دمرت خالل حربها على قطاع غزة 

 مسجدا بشكل جزئي. 151مسجدا بشكل كلي، إضافة إلى تضرر  99
رماز"، إلى قطاع غزة، أمس األحد، على رأس وفد تركي ووصل رئيس الشؤون الدينية "محمد غو 

 شخصا. 55مكون من 
18/5/5115، فلسطين أون الين  

 
 ألجل فلسطين": القدس هي محور التالقي يالعلمائواليتي في "الملتقى  

رأى مستشار مرشد الثورة اإلسالمية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر واليتي، أنه "لطالما لعب 
وارا هامة على المستوى، رغم أنه بلد صغير من الناحية الجغرافية"، مشيرا إلى أن لبنان لبنان أد

"استطاع أن يحرر أراضيه اعتمادا على طاقته الذاتية وطاقات المقاومة، وبفضل هذا االنجاز الكبير 
واعي أن يتحول إلى قدوة لكل الشعوب في المنطقة بمجال المقاومة والتحرير ونحن نعتبر أنه من د

 سرورنا أن ينعقد هذا المؤتمر الكريم تحت عنوان حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم األم".
أنه "في هذا  بيروت،ورأى واليتي خالل مشاركته في "الملتقى العلمائي ألجل فلسطين"، الذي أقيم في 
تن من أجل إخراج الوقت الذي نعيش فيه هناك ظروف خطيرة لمحاولة أعداء األمة أن يبثوا الف

القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم ومقدساتهم وهذه األطراف تسعى 
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أيضا من خالل إيجاد الفتنة الكبرى والنزاعات القومية والمذهبية لذلك على اإلسالم والعرب أن يكونوا 
 يدا واحدة بوجه الغطرسة".

لحصار عن غزة والدفاع عن المقاومة يجب أن تكون أول وأكد على "ضرورة أن يكون شعار رفع ا
األولويات للشعوب العربية واإلسالمية"، كما دعا إلى "ضرورة التمسك بالوحدة ونبذ الخالفات فاألمة 

 اإلسالمية أحوج ما تكون إلى الوحدة والتالقي".
أو ديني فالقدس هي أضاف: "القضية الفلسطينية هي التي توحد الجميع بعيدا عن أي انتماء قومي 

 محور التالقي".
18/5/5115، السفير، بيروت  

 
 ألب دوالر لدعم األوضاع الطبية في فلسطين 100العرب:  الصحةمجلس وزراء  

كونا: ترأس وزير الصحة الكويتي الدكتور علي العبيدي أول من أمس اجتماع المكتب  –جنيف 
ت المزمع التباحث حولها في اجتماعات مجلس التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لمناقشة الملفا

 الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية. أعمالوزراء الصحة العرب على هامش 
االجتماعات ناقشت األوضاع الصحية في كل من فلسطين  إنوقال د. العبيدي في تصريح لـ )كونا( 

حيث اتخذ المجلس قرارات مهمة  الراهنة األزمةوالجوالن السوري المحتل واليمن السيما في ظل 
 مساعدات طبية لليمن. إلرسال
ألف  111المجلس اعتمد  إلى أنوزير الصحة الدكتور علي العبيدي في تصريح لـ )كونا(  ولفت

التدخل  إلى اإلنساندوالر لدعم القطاع الصحي في فلسطين ودعا المؤسسات الدولية المعنية لحقوق 
المعتقلين وتشكيل لجنة  إلىإللزامها بتقديم الخدمات الطبية  سرائيليةاإلالعادل لدى سلطات االحتالل 

 ”.طبية دولية للكشف عن الحاالت المرضية الحرجة لتحديد العالج المناسب لكل منها
19/5/5115، السياسة، الكويت  

 
 لصحيفة "يديعوت" ويدعو إلى إحياء مبادرة السالم العربية يتحدثمسؤول سعودي  

عواودة: في مقابلة نادرة مع صحيفة إسرائيلية، دعا مسؤول سعودي إلحياء المبادرة وديع -الناصرة
العربية للسالم التي أطلقها العاهل السعودي الراحل عبد هللا بن عبد العزيز عندما كان وليا للعهد 

 .5115وتبنتها القمة العربية في بيروت عام 
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سابق الذي احتل عددا من المناصب في الرياض وأجرت المقابلة مع أنور عشقي الجنرال السعودي ال
ويقال إنه مقرب من البالط الملكي، سمدار بيري مراسلة صحيفة "يديعوت احرونوت"، على هامش 

 الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة. االقتصاديالمنتدى 
ع المبادرة. ونقلت بنيامين نتنياهو للتجاوب م اإلسرائيليةوقالت بيري إن عشقي، يدعو رئيس الحكومة 

عنه قوله إن "المبادرة قائمة وسارية المفعول ولم تختف مع تغّير الحكم في السعودية، الفتا إلى أن 
 ".إسرائيلالملك الجديد سلمان ومستشاريه يدعمونها ويقول إنه آن األوان لكي توافق عليها 

للدراسات  األوسطالشرق عاما( الذي يترأس حاليا "مركز  15وأضافت بيري أن الدكتور عشقي )
ألن المسألة مهمة  إسرائيليةصحيفة  إلىاالستراتيجية" في جدة، أبلغها أنه "ال يخشى من الحديث 

ويجب نقل رسالة إلى نتنياهو ووزراء الحكومة والجمهور اإلسرائيلي مفادها أن هناك خطة سالم 
 تنتظر مصادقتهم عليها".

سرائيلأننا نريد تعايشا بين الدول العربية ودعا عشقي اإلسرائيليين إلى "استيعاب  ". وليس هذا وا 
فحسب، بل لديه رسالة إلى المتشككين اإلسرائيليين الذين ال يصدقون رؤيته. لهؤالء يقول: "السعودية 

سترون عندما يحين موعد التطبيع. سنقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل  وأنتمنفذت دائما التزاماتها 
 عربية وكذلك تعاونا تجاريا وعالقات ثقافية". دولة 55سوية مع 

وبخالف ما يراه اإلسرائيليون أنفسهم يبدي عشقي تفاؤال بحكومة المستوطنين والمتطرفين فيضيف: 
"يقولون إن نتنياهو شكل حكومة متطرفة وهذا ال يزعجني بل على العكس ربما يكون هذا مفضال 

هو ووزراؤه على الخطة فلن يزعجهم أحد". ويعتقد عشقي وافق نتنيا إذامن أجل تحقيق السالم، ألنه 
أنه إذا قرر نتنياهو تبني الخطة فسيكون عليه إعالن ذلك بشكل رسمي )مثال من خالل خطاب في 

 في القدس(. أواألمم المتحدة 
عشقي ببعض بنود المبادرة وهي: "إخالء كل المستوطنات وتوطين الفلسطينيين فيها ولكن  ويذكر
 اكتفىأراض بما يتفق مع المتطلبات األمنية واالتفاق المتبادل. وبشأن حق العودة  بدالاستيمكن 

 بالقول إن الفلسطينيين الذين سيقررون عدم العودة سيتلقون تعويضا ماليا".
ويقدر عشقي أنه إذا وافقت إسرائيل مبدئيا على هذه المبادرة فستبدأ المفاوضات حول القضايا 

 .واألردنسعودية والواليات المتحدة ومصر اإلشكالية برعاية ال
19/5/5115، القدس العربي، لندن  
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 "حل الدولتين"عدم وجود أي خيار سوى  "إسرائيل"واشنطن تبلغ  

دعا السفير األميركي في تل أبيب دان شبيرو إسرائيل إلى الحفاظ على حل الدولتين "ألنه : الناصرة
في سياق كلمة ألقاها في مؤتمر عقدته نقابة المحامين أمس ال يوجد خيار آخر لهذا الحل". وأضاف 

إن الرئيس األميركي باراك أوباما ما زال يؤمن بأن الحل ممكن. واستذكر السفير الدعم األميركي 
للدولة العبرية من أجل الحفاظ على أمنها مثل تمويل منظومة "القبة الحديد" العتراض القذائف 

 " األخيرة.F-35ة الطائرات المقاتلة "الصاروخية قصيرة المدى وصفق
وزاد أن إسرائيل ستجد الديبلوماسيين األميركيين إلى جانبها في كل مرة تتم مهاجمتها أو محاولة نزع 
الشرعية عنها في أي محفل دولي، خصوصًا في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، "وسنستخدم 

 ".كل الوسائل التي بحوزتنا للدفاع عن إسرائيل
وأضاف أن الواليات المتحدة لن تتهاون في إنجاز اتفاق سيء مع إيران )في شأن مشروعها النووي( 
وستصّر على تحقيق اتفاق يحول دون بلوغ إيران قدرات نووية، مكررًا مقولة الرئيس أوباما: "أنتم 

 لستم وحدكم".
19/5/5115، الحياة، لندن  

 
 عباس إلىالتي توجه بها  "مالك السالم"مغزى عبارة  "إسرائيل" استنكارالفاتيكان يوضح بعد  

البابا فرنسيس عبر السبت عن تشجيعه لمساعي  أنالفاتيكان االثنين  أوضح :أ ف ب-الفاتيكان
، وذلك ردا على ”مالك سالم“يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس  أنبتمنيه  إسرائيلالسالم مع 

 .سرائيلإهذه العبارة من استنكار في  أثارتهما 
البابا فرنسيس  أنبعد ذلك  اإلعالمفديريكو لومباردي المتحدث باسم الفاتيكان لوسائل  األب وأوضح

” مالك السالم“غالبا ما يقدم لهم مدالية برونزية كبيرة تمثل  األجانبعندما يستقبل رؤساء الدول 
لى العمل من اجل هذه الهدية، ويحثهم في الحالة هذه ع أسبابويعطيهم بعض التوضيحات حول 

( الميداليةمعنى التشجيع يبدو لي واضحا، وهذه الهدية ) أن“لومباردي على  األبوشدد  السالم.
 كثيرين من الرؤساء وليس فقط لعباس. إلىسلمت 

اساءت تفسير عبارات البابا. وفي  اإلعالموسائل  أنوعلى موقع تويتر اعتبر كثيرون من المغردين 
وقال ” خيبة امله“ئيس الطائفة اليهودية في روما ريكاردو باسيفيسي عن ر  أعربصحيفة الستامبا 

 مازن +بمالك سالم+ من قبيل السخرية المريرة.  ألبواعتبرنا مناداة البابا “
 



 
 
 
 

 

           48ص                                     3581 العدد:    19/5/5115 ثالثاءال التاريخ:

جانب  إلىمالك الموت رجاء السالم فيما نحن اليهود نريد رؤية والدة دولة فلسطينية  إلىيعهد 
 ”.وليس مكانها إسرائيل

18/5/5115، م، لندنرأي اليو   
 
 االتحاد األوروبي جاهز للعب دور في التسوية المحتلة: فلسطينموغيريني عشية زيارة  

قالت وزيرة الخارجية في االتحاد األوروبي فيدريكا موغيريني، اليوم االثنين، عشية أول زيارة لها إلى 
"السالم" بين إسرائيل  الشرق األوسط، إن االتحاد يريد القيام بدور أنشط في السعي من أجل

 والفلسطينيين.
، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزراء خارجية االتحاد في بروكسل بحثت خالله قضايا وأضافت

أن "االتحاد األوروبي جاهز  إلى وأشارت "زيارتي األولى لها مغزى سياسي." أنالشرق األوسط، 
ورفضت  لى أساس حل الدولتين."وراغب في لعب دور رئيسي في إعادة إطالق هذه العملية ع

المسؤولة األوروبية الحديث عن بدائل للمساعي المستمرة منذ عقود لحل يقوم على أساس حل 
وقالت "هناك شيء واحد واضح للجميع في المنطقة .. وهو أن الوضع الراهن ليس خيارًا  الدولتين.
 مقبواًل."

تها السابقة بالزعماء الفلسطينيين. وقالت وتعرضت موغيريني النتقادات في إسرائيل بسبب اتصاال
 اليوم إنها ترغب في االستماع للطرفين، السيما عقب تشكيل نتنياهو حكومة ائتالفية جديدة.

18/5/5115، السفير، بيروت  
 
 مليون دوالر 3.5لدعم المناطق المصنفة "ج" بقيمة  تعاونالسويد: توقيع اتفاقية  

مسرورة  إنهاالسويدي: " اإلنمائيالت اولريكا مودر وزيرة التعاون ق :عيسى الشرباتي–القدس المحتلة 
من اجل دعم المقدسيين في  اإلنمائي،المتحدة  األمملتوقيع اتفاقية تعاون ما بين الوزارة وبرنامج 
 القدس الشرقية والفلسطينيين في مناطق )ج(".

لعت على حجم المعاناة التي وخالل زيارتها لفلسطين خالل اليومين الماضيين اط إنها: "وأضافت
 ".أراضيهمالذين يتهددهم خطر الترحيل والطرد من  البدوية،التجمعات  أصحابيعيشها 

 األخطارالمعيشية في التجمعات البدوية بانها مقلقة في ظل تزايد  األوضاعووصفت الوزيرة مودر 
 . أرضهمبترحيلهم وطردهم من  اإلسرائيلية
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مليون دوالر في  3.9، بقيمة أمسلدعم سكان المناطق المصنفة "ج"  جاء ذلك خالل توقيع اتفاقية
فرودة  اإلنمائيالمتحدة  األمممقر القنصلية السويدية بمدينة القدس المحتلة، بحضور ممثل برنامج 

 مورين .
مع دولة  اإلنمائيالسويد اعتمدت استراتيجية جديدة لمدة خمس سنوات للتعاون  أن إلىيشار 

 111حوالي  إلىحيث يصل الدعم السويدي لدولة فلسطين  %51ة الدعم بنسبة وزياد فلسطين،
 مليون دوالر سنويا.

19/5/5115، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 عن خالفة "عباس" وسط تراجعات فتح األخيرة والخالفات الداخلية مفاجئحديث صهيوني تقرير:  

أوساط أمنية صهيونية إّن جامعات الضفة قالت : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
الغربية أحدثت مشهدًا معبرًا عن دراما السياسية الفلسطينية، عقب مفاجأة فوز حماس التي تسيطر 
على قطاع غزة، في االنتخابات التي جرت في جامعة بيرزيت، بعد أن ظلت معقال لفتح، منافس 

ائج عالمة أخرى على فرط االستياء من حماس السياسي الذي يدعمه الغرب، وجاءت محصلة النت
السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها فتح، وزعيمها المسن محمود عباس، وباتت الجامعات إلى 
درجة ما، تعكس النتيجة حالة الرأي العام، فالسلطة الفلسطينية تعاني من أزمة شديدة في الشرعية، 

تالل، أو اتخاذ خطوات ملموسة إلقامة دولة ألنها أخفقت في تحقيق أي شيء جوهري كإنهاء االح
 مستقلة.

وأضافت: بعد مرور أكثر من عقدين من المحادثات مع "إسرائيل" وفشلها في تحقيق تسوية سالم 
قامة دولة فلسطينية مستقلة، انهارت الجولة األخيرة من المفاوضات منذ عام، وما زالت  نهائية، وا 

ناطق في الضفة الغربية، لكنها فقدت السيطرة على غزة التي السلطة تدير الشؤون الفلسطينية في م
، بعد عام من فوز الحركة في االنتخابات 5111أصبحت في قبضة حماس في معركة دامية عام 

التشريعية، ورغم أن فتح وحماس اتفقتا رسميا على اتفاق وحدة وتشكيل حكومة تكنوقراط، فما زالت 
 ن الشلل السياسي.هناك انقسامات عميقة تؤدي لحالة م

عاما، يتسلم مهامه كرئيس للسلطة الفلسطينية للعام العاشر في دورة رئاسته  81وقالت إّن عباس، 
سنوات، وثمة حالة استياء مزمنة في غزة، كما تراجعت شعبيته  9التي كان من المفترض أن تكون 

لسلطة دفع رواتب موظفي في الضفة الغربية، ومنذ بداية العام وحتى الشهر الماضي، لم تستطع ا
الحكومة، كما تفاقمت المخاوف االقتصادية، بعد أن حجبت "إسرائيل" إيرادات الضرائب في أعقاب 
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انضمام الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية بهدف تحدي العمل العسكري في غزة، والتوسع في 
 بناء المستوطنات اليهودية.

إّن محمد دحالن يواصل تحديه العلني لعباس، ألنه لم يقم  ونقلت عن محافل أمنية صهيونية قولها
بتحضير خليفة له بشكل منفتح، إذ ركز على إحكام قبضته على السلطة، وتشوهت صورته دائما 
بسبب االقتتال الداخلي في فتح، وما زال يحصل على دعم من الجهات المانحة الرئيسية في الخارج، 

وبي، كما تقبله "إسرائيل" ضمنيًا، ويقف التزامه المعلن بعدم اللجوء الواليات المتحدة واالتحاد األور 
للعنف في تناقض صارخ مع حماس التي تؤمن بالكفاح المسلح، وتصنفها الواليات المتحدة 

 لعزلها دوليا. 5119و"إسرائيل" وغيرهما كجماعة إرهابية، وأدى فوزها في انتخابات عام 
وماسي الصهيوني أن عباس مخيب لآلمال نوعا ما، فخالل وقال "أودي سيغال" المراسل الدبل

خبارهم الحقيقة األساسية  المفاوضات مع "إسرائيل" لم تكن لديه الشجاعة الكافية لمواجهة مواطنيه، وا 
عن الحل الوسط، في حين يقوم دحالن بتوزيع أموال في غزة على المحتاجين، عبر تبرعات تصله 

ابات الفلسطينية القادمة، وقد يكون المرشح األقوى في االنتخابات من دول الخليج، للترشح لالنتخ
الرئاسية، حيث تقدم زوجته خدمات إنسانية في غزة، وتوزع مبال  من األموال على المحتاجين 
وعائالت المصابين والشهداء، وحتى منحا دراسية للطالب والعاطلين، واصفة إياها بـ"أم المساكين"، 

األولى"، وقد زاد االثنان نشاطهما في األشهر األخيرة، لعودة دحالن للحياة وتتصرف مثل "السيدة 
مكانية أن يرث أبو مازن في قادم األيام.  السياسية، وا 

 
 العالقات األمنية

وأضاف: دحالن لديه الكثير من المعارف الصهاينة، يتابعون باهتمام كبير محاوالته العودة للمناطق 
ن عليه اسم "الجميل"، وكان مطلوبا للحوار والمحاضرات، والمئات واستالم السلطة، حيث يطلقو 

سمعوا له في جامعة تل أبيب، حيث يمتلك صداقات مع "امنون شاحك، ويوسي غينوسار، ودوف 
فايسغالس، وحاييم رامون"، وتم استضافته لدى "عيزر فايتسمان" رئيس الدولة، وقبل عام ونصف 

مولكو" في دبي سرًا، واعتبر المحامي "غلعاد شير" المفاوض  التقاه مبعوث رئيس الحكومة "إسحق
الصهيوني السابق أن دحالن ينال تأييد الكثير من األنظمة، وهو مقرب من الرئيس المصري 

 السيسي.
وأوضح أن دحالن لديه كاريزما خاصة، يلبس مالبس مصممة جيدا، ويركب مرسيدس فخمة، 

بعد أن تعلم في دورة في بريطانيا، ويعتبر القائد الفلسطيني من ويتحدث العبرية واإلنجليزية بطالقة، 
مليون دوالر، وذكي، ومراوغ، ورغم أنه مكروه من الشعب،  111النوع الجديد، فهو ثري تقدر ثروته بـ
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لكنه مقرب من األوروبيين واألمريكيين، وصديق مقرب من رئيس "سي آي إيه"، "جورج تينيت"، 
السابق "جورج بوش" بأنه "زعيم جيد ومتين"، وقد اشترك في منتدى ووصفه الرئيس األمريكي 

"سبان"، وابتكر خطة سالم مع "توني بلير"، وكان يجلس في كل مساء مع نظرائه الصهاينة يشربوا 
الويسكي، ويدخنوا السيجار، ويأكلوا الفستق ويتبادلوا النكات، كما قال "مارتين إينديك" المبعوث 

 ملية السالم.األمريكي السابق لع
ويقول "شبتاي شبيت" رئيس الموساد األسبق، ويعرف دحالن جيدا أنه من الصعب معرفة ما سيكون 
حال "إسرائيل" أمام دحالن إذا كان رئيس السلطة الفلسطينية، ألنه إذا ظهر العبا مركزيا، أقترح 

مكانية، رغم أنها إعطاءه فرصة، ال أرفض المفاوضات معه، ومبدئيا، نحن ملزمون بفحص هذه اإل
ذات احتمالية ضعيفة، ألنه كان أحد رجال المفاوضات البارزين"، وعمل معنا مئات الساعات في 
جوالت الحوار، سرية وعلنية، ويعرف جيدا المجتمع الصهيوني وثقافته السياسية، هو مفاوض ملفت، 

ه يتحدث بالعربية عندما يريد لديه استيعاب سريع، ويتكلم بشكل قاطع، رغم أن لغته العبرية جيدة، فإن
 الدقة. 

لكن من الصعب جدا معرفة إذا ما سيكون أفضل، يقول عضو الكنيست "عومر بارليف" الذي التقى 
في السابق مع دحالن، فهناك فجوة في المواقف التي تقولها عندما تكون في المعارضة، وعندما 

فإن الخلفية ليست مسالمة، ومثل الكثير تكون الرقم واحد في التسلسل الهرمي، في جميع األحوال 
من زعماء منطقتنا، كان دحالن أيضًا فنان التذبذب، واشترك بمعظم مؤتمرات السالم المهمة، كان 
في الوفد الفلسطيني في كامب ديفيد ومفاوضات طابا، واشترك في مفاوضات الحل الدائم عام 

 .5111و 1999
ءات مع دحالن، كان قلقا من مصير عملية السالم، ووعد أن لكن "غلعاد شير" قال إّنه في أحد اللقا

 الفلسطينيين لن يخيبوا أمل "إسرائيل"، والتقى مع ممثلي المستوطنين. 
"يوسي آلفير" رئيس لجنة اليهود األمريكيين يتذكر دحالن كـ"شخصية محببة، وقد أجلسته في  

ي االستراحات تحدثوا عن الحياة، واألوالد، لقاءات مع رؤساء المستوطنين، تحدثوا وأكلوا الفاكهة، وف
وطلب تفاصيل األدوات المكتبية التي لدي، وقال إنه سيشتري أدوات مشابهة لمكتبه في غزة، هذا 

 هو دحالن.
دورون ألموغ" قائد المنطقة الجنوبية السابق، عرف دحالن جيدا، ويعتقد أنه توجد فرصة بأن يقول 

، ومستعد للعمل من أجل صيغة لحياة مشتركة، فهو شخص إنه مقتنع بأن السالم هدف سامٍ 
براغماتي تحدث إلينا وجها لوجه حول أهداف مشتركة، ومع ذلك يجب أال ننسى أنه كان شريكا 

 بأعمال ضد "إسرائيل".



 
 
 
 

 

           55ص                                     3581 العدد:    19/5/5115 ثالثاءال التاريخ:

ويقول رئيس الشاباك السابق "آفي ديختر" أن دحالن كان شريكا لعمليات السالم، لكنه لم يمنع العمل 
ليس حاخاما يركض وراء السالم، هذا الشخص عمل باإلرهاب، ولم ينظر إلينا نظرة  المسلح، إنه

 إيجابية، يمكن العمل معه، ولكن ال يمكن القول إن مساهمته كانت مهمة ألمن "إسرائيل".
 معهد هرتسيليا متعدد المجاالت

18/5/5115مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3357الترجمات العبرية   
 
 نجاة نتنياهو طوقالمفاوضات ..  

 هاني المصري
في خطابه لمناسبة النكبة، حدد الرئيس محمود عباس شروطه الستئناف المفاوضات، وهي: "تجميد 
االستيطان، واإلفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، والدخول في مفاوضات متواصلة 

"، وهي شروط لّينة 5111حتالل حتى نهاية العام لمدة عام تنتهي بتحديد جدول زمني إلنهاء اال
 حتى لواحد مثل نتنياهو.

فالرئيس لم يربط شروطه بموافقة إسرائيلية على أي شيء آخر، مثل االستعداد إلنهاء االحتالل، أو 
وقف المخططات العدوانية والعنصرية في القدس التي تستهدف استكمال تهويدها وأسرلتها وطرد ما 

دأب في اآلونة  كما-يربط ها، ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان عليه، ولم تبقى من سكان
استئناف المفاوضات بصدور قرار من مجلس األمن يحدد سقًفا زمنًيا إلنهاء االحتالل، وال  -األخيرة 

 أن تعقد في إطار مؤتمر دولي وعلى أساس القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة .
ر نتنياهو شروط الرئيس طوق نجاة له. فاستئناف المفاوضات من شأنه وقف سياسة يمكن أن يعتب  

التدويل متعددة األشكال التي شرعت فيها القيادة الفلسطينية، وقطع الطريق على العزلة الدولية 
والعقوبات المحتملة على إسرائيل، خصوًصا األوروبية، وعلى تزايد المقاطعة المرشحة لالتساع، 

 ى إضعاف الدور المأمول لمحكمة الجنايات الدولية بعد سريان االنضمام الفلسطيني إليها.إضافة إل
يمكن لنتنياهو الموافقة على إطالق سراح أسرى ما قبل أوسلو، ووقف البناء في المستوطنات، ولكن 

، بتنفيذ مسرحية "التجميد" الجزئي 5111بعد إفراغه من مضمونه مثلما فعلت حكومته في العام 
والمؤقت لالستيطان التي لم تشمل القدس وال الكتل االستيطانية وال المشاريع القائمة والعطاءات 
المصادق عليها. لعل هذا االحتمال وارد ألن "الليكود" رفض في المشاورات االئتالفية لتشكيل 

فيها تزم الحكومة االلتزام نًصا بعدم اللجوء إلى أي شكل من أشكال تجميد االستيطان، مع أنه ال
االستيطان. طبًعا يمكن أن يعارض شركاؤه األكثر تطرًفا أي نوع من أنواع التجميد  بتوسيع

 لالستيطان، وهذا سيجعل نتنياهو في وضع أصعب دولًيا، وعلى صعيد عالقاته مع أميركا وأوروبا.
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لحكومة ماذا يقف وراء هذه العودة الفلسطينية المفاجئة لسياسة المفاوضات حتى بعد تشكيل ا
 اإلسرائيلية الجديدة؟

في مقال في صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية كتبه حامي شليف تحت عنوان "هل ينقذ عباس نتنياهو؟"، 
جاء فيه "أن الشروط اللينة التي طرحها عباس الستئناف المفاوضات ال تبدو عالية جًدا حتى 

يغة ما من تجميد االستيطان، لنتنياهو، الذي يمكنه أن يوافق على إطالق سراح أسرى، وعلى ص
("، 5111وعلى مفاوضات متواصلة لمدة سنة مع الهدف المجرد )إنهاء االحتالل حتى العام 

وأضاف: "من شأن أي استئناف للعملية السلمية أن ُينزل ضربة قاضية لكل من يتمنون الشر 
 لنتنياهو".

ت حسب نوايا إسرائيل، فإذا تجاوز ويراهن شليف على "أن أبو مازن سينقذ نتنياهو ألنه يعيش ويمو 
السقف المنخفض جًدا الذي سيثير جنون القدس )أي الحكومة اإلسرائيلية( ستتزايد أصوات المتهورين 

 الذين سيطالبهم بخطوات من جانب واحد يمكن لنتيجتها أن تنهي سلطة عباس".
ويل القضية الذي شرع صائًبا ألن أبو مازن يخشى كما تدل تصرفاته من تفعيل تد يكون شليفقد 

فيه، بدليل أنه يبدو متردًدا في تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس األمن، وفي تطبيق قرارات 
المجلس المركزي بوقف التنسيق األمني وتحميل االحتالل المسؤولية عن احتالله، وفي تفعيل 

 االنضمام الفلسطيني إلى محكمة الجنايات، والمقاومة الشعبية.
، ألنه يعرف أنه إذا أقدم على كل الوطنيةالرئيس متردًدا في إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة كما يبدو 

ذلك سيدخل في مواجهة كبيرة مع حكومة إسرائيلية هي األكثر تطرًفا واستعداًدا للتهور في ظل وضع 
قليمي ودولي غير مناسب له، لذا يبدو أن أبو مازن يرى أن إبقاء الباب مفتوحً  ا الستئناف عربي وا 

المفاوضات، واستئنافها فعاًل إذا تجاوب نتنياهو مع شروطه اللينة أهون الشرور. مع أن هذا الطريق 
نما وصل إلى وضع  هو نفسه الطريق الذي سار فيه منذ استالمه لسدة الرئاسة ولم يحقق أهدافه، وا 

 أقل ما يقال عنه فيه بأنه "ال يحسد عليه".
رار الناجمة من اعتماد طريق جديد يبدأ بإغالق نهائي ال رجعة عنه بالرغم من األخطار واألض

لطريق المفاوضات المباشرة برعاية أميركية أو دولية شكلية؛ إال أنه يفتح آفاًقا مستقبلية تؤدي إلى 
 إنقاذ القضية واألرض والشعب.

هو مستغاًل االلتقاء ما يجعل أبو مازن أيضًا يفكر بالعودة إلى المفاوضات خشيته من أن يطرح نتنيا
اإلسرائيلي ضد إيران مبادرة لتحقيق سالم إقليمي تقّزم الطرف الفلسطيني، وُتدخ ل  -الخليجي العربي 

األطراف العربية إلى المفاوضات، وإلغرائها يلّوح باستعداده للتعاطي مع "مبادرة السالم العربية"، في 
؛ ويأسه من أي تغيير جوهري محتمل على حين أنه يستهدف استكمال تصفية القضية الفلسطينية
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اإلسرائيلية، وبعد إعالن اإلدارة األميركية أنها بصدد  –السياسة األميركية في ظل التوترات األميركية 
إعادة تقييم سياستها إزاء العملية السياسية. فما صرح به أوباما في اآلونة األخيرة بأن التوصل إلى 

وأعرب عن تشاؤمه إزاء إمكانية استئناف المفاوضات في ضوء تركيبة اتفاق احتمال بعيد جًدا اآلن، 
 الحكومة اإلسرائيلية الجديدة.

وأشار أوباما بوضوح أنه ال يمكن التوصل إلى اتفاق كبير وشامل خالل السنة القريبة، وعزا السبب  
معايير وراء عدم تحقيق تقدم خالل السنوات الست التي أمضاها في البيت األبيض إلى أن ال

السياسية للزعيمين )الحظوا أنه يساوي بينهما في تحميل المسؤولية( تغّلبت ولم تسمح لهما باتخاذ 
القرارات المطلوبة، وأن الخوف أقوى من األمل، وسيستغرق األمر فترة زمنية إلعادة بناء األمور 

خالل إعادة إعمار غزة مجدًدا؛ لذا سيركز أوباما على محاولة إعادة بناء الثقة بين الجانبين من 
وتحسين الوضع االقتصادي، وأضاف "إذا نجحنا في إعادة بناء الثقة تدريجًيا فإنني أؤمن بأن حل 

 الدولتين سيعود إلى مكانه".
ما سبق يدل على أن إعادة تقييم السياسة األميركية التي وعد بها أوباما تمّخضت فولدت فأًرا، فبعد 

ائج االنتخابات اإلسرائيلية، دعت بعد ذلك إلى انتظار تشكيل أن دعت إدارته إلى انتظار نت
الحكومة، وثم صّرح مسؤولون أميركيون بأن أوباما ينتظر رؤية تصرف الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، 

 وما إذا كان نتنياهو سيقوم بخطوات توضح التزامه بحل الدولتين.
د بخصوص استخدام الفيتو على المقترح كما أشارت مصادر أميركية إلى أن أوباما لم يقرر بع

الفرنسي أم ال، وحتى في حال امتنعت الواليات المتحدة عن التصويت، فهذا سيكون في حالة واحدة، 
هي إفراغ المشروع الفرنسي من مضمونه وتحويله إلى مجرد مدخل الستئناف المفاوضات ال أقل وال 

إسرائيل، خصوًصا أن ليس هناك ما يضغط على أكثر، وال يغير من عمق االلتزام األميركي تجاه 
إدارة البيت األبيض فلسطينًيا وعربًيا في ظل الضعف واالنقسام والتردد الفلسطيني، وعدم الجرأة على 
المضي في اعتماد خيارات أخرى، وما يجري في المنطقة العربية من حروب وصراعات داخلية، 

ئي حول البرنامج النووي اإليراني وحاجة أوباما إلى وبعد تزايد االحتمال بالتوصل إلى اتفاق نها
الذي يعتبره إنجازه األكبر، فهو ليس بوارد توجيه ضربة أخرى إلسرائيل  االتفاقالكونغرس لتمرير هذا 

 من خالل تغيير السياسة األميركية إزاءها، بل ربما يكون معنًيا بترضيتها.
ي عندنا يعود إلى الخشية من تدهور الموقف بشكل إن ما يبقي على قدر قليل من االهتمام بما يجر 

شامل إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه حتى من دون مفاوضات، إلى حد الفوضى 
وانهيار السلطة، وعودة الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى طبيعته األصلية بوصفه صراًعا 

 ما يسمى "عملية السالم".  بين االحتالل والشعب الواقع تحته من دون خداع
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السعي لوقف التدهور واالنهيار يفسر استمرار التحركات األميركية واألوروبية والدولية وتقاطر وزراء 
ذا تعذر  الخارجية األوروبيين إلى المنطقة في محاولة الستكشاف إمكانية استئناف المفاوضات، وا 

تى من دون مفاوضات كما ترى وزيرة خارجية ذلك يمكن أن يكون هناك تقدم في العملية السياسية ح
االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني. فالمهم العملية وليست النتائج التي يمكن أن تتوصل إليها، 

 فاستمرار العملية يقطع الطريق على الخيارات والبدائل الفلسطينية األخرى.
19/5/5115، األيام، رام هللا  

 
 الوطنية والوحدة المصالحةفلسطين بين  

 عبد الستار قاسم
على مسألة المصالحة بين فتح  -على المستويات الشعبية والفصائلية واإلعالمية-يركز الفلسطينيون 

 وحماس، ويتم بذل جهود كبيرة بحثا عن هذه المصالحة التي تبدو متملصة كالزئبق.
عقد مصالحة جرت وساطات عدة من قبل دول عربية، ومن أطراف داخلية فلسطينية، من أجل 

تنهي هذا االنقسام المدمر الذي يعاني منه شعب فلسطين، لكن دون جدوى. وفي كل مرة كان يتم 
عقد اتفاق مصالحة يصاب الشعب الفلسطيني بخيبة األمل. كان يبتهج الفلسطينيون مع كل صك 

وقعوا اتفاق مصالحة بين الفصيلين، لكن فرحته لم تكن لتطول بسبب انقالب الموقعين على ما 
 عليه.

عانى الشعب الفلسطيني من سلوك الفصائل الفلسطينية وسلوك منظمة التحرير على مدى سنوات 
طويلة، وتدهورت بسبب ذلك ثقة الناس بقياداتهم وبمنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية، وأصبح 

ساب القضية يتحدث الفلسطيني عن اهتمام الفصائل والقيادات بمصالحها الشخصية والحزبية على ح
 الفلسطينية.

وهذا أمر مدمر؛ ألن فقدان الثقة يعني عدم القدرة على صياغة استراتيجيات، وعدم االطمئنان إلى 
 تحقيق نتائج مرضية يمكن أن ترفع من مكانة القضية الفلسطينية.

دل، وما فقدان الثقة يعني تدهور قيمتين أساسيتين في المجتمع، وهما العمل الجماعي والتعاون المتبا
يعنيه ذلك من عدم قدرة على مواجهة التحديات. القضية الفلسطينية قضية كبيرة، والالعبون فيها 
ذا ضعف الشعب الفلسطيني فإن المجال يصبح واسعا أمام تدخالت اآلخرين والعبث  كثر وأقوياء، وا 

 في الساحة الفلسطينية.
سباب عدة، على رأسها التنسيق األمني من الصعب جدا أن تتم مصالحة بين الفصيلين الكبيرين أل

 بين الفلسطينيين والصهاينة، الذي يلزم فلسطينيين باعتقال فلسطينيين دفاعا عن األمن اإلسرائيلي. 
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وكلما حصل اتفاق مصالحة أفسده التنسيق األمني، وعادت الساحة الفلسطينية إلى سابق عهدها 
ة فإن ذلك ال يعني أن األزمات الداخلية بالمشاحنات والخصام. وحتى لو تمت مصالحة حقيقي

الفلسطينية قد انتهت، ذلك ألن عالقات الفصائل بعضها ببعض تبقى هشة، ويمكن أن تتدهور مع 
 في مجريات أوضاع القضية الفلسطينية. -ولو كان خفيفا-كل تطور 

مراقبة  أي أن مجرد مصالحة بين فتح وحماس ال يضمن أبدا استمرار هذه المصالحة، وال يضمن
 الفصائل لسلوكها حتى ال يتم إفساد المصالحة.

الفلسطينيون ليسوا بحاجة ماسة للمصالحة بين فتح وحماس، بخاصة أنه سبق للفصائل أن اقتتلت 
 بالسالح في األردن ولبنان، ولكن المسيرة الفلسطينية استمرت ولو عرجاء. 

ن في السابق هو تركيزهم على الوحدة ما كان يحول دون انقسامات طويلة األمد بين الفلسطينيي
الوطنية، وليس على مجرد تبادل القبل في المطارات أو الفنادق. التركيز اآلن يبتعد كثيرا عن فكرة 
الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتبقى المصالحة هي العنوان األبرز في البحث عن انسجام داخلي 

 فلسطيني. 
الفصائل، ومن الممكن أن تتطور معايير شعبية وعلى مستوى الوحدة الوطنية تتجاوز الخالفات بين 

 منظمة التحرير تلزم الفصائل بالتمسك بها كي ال تفرط عرى الوحدة الوطنية. 
ومن غير المعقول أن يستمع المواطن الفلسطيني إلى الكثير من التصريحات السياسية واإلعالمية 

 ن يرى اهتماما جادا في مسألة الوحدة الوطنية. الصادرة عن الفصائل المختلفة عن المصالحة دون أ
هل الناس مهتمون بوحدة الشعب في كافة أماكن تواجده، ووحدة الفصائل، أم مهتم بمجرد مصالحة 
ذا كان للشعب أن يتوحد في الداخل والخارج فإنه ال مفر إال أن يكتب ميثاقا  بين فتح وحماس؟ وا 

سياسية والثقافية والفكرية والنضالية من أجل استرداد فلسطينيا يشكل بوصلة لمختلف البرامج ال
 الحقوق.

يعبر الميثاق أو الدستور في الدول عن الرؤية المستقبلية للدولة، وعن استراتيجية العمل واألهداف 
المرجو تحقيقها، واآلليات التي يمكن استخدامها للوصول إلى الهدف. ومن الصعب على دولة أو 

ستقبل دون تطوير ميثاق أو دستور إال إذا تطورت لديه أعراف عبر الزمن شعب أن يطور رؤية للم
 وأصبحت بمثابة قيم أخالقية يلتزم بها الناس واألحزاب السياسية والحكام.

عندما قررت منظمة التحرير إلغاء عدد من بنود  1999تخلى الشعب الفلسطيني عن ميثاقه عام 
خرى إلى درجة اإللغاء، وأصبح الشعب الفلسطيني دون الميثاق الوطني الفلسطيني وتعديل بنود أ

 بوصلة يتم االهتداء بها. 
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كيف لشعب يبحث عن الحرية، وهو ما زال يعاني من التشريد واالحتالل والقمع والمالحقات، أن 
 يشق طريقه دون دستور يوجه أعماله ومحاوالته الستعادة الحقوق الوطنية الثابتة؟ 

ي أعراف تشكل منظومة قيمية تجمع الناس واألحزاب حولها، ومن الصعب ال يوجد للشعب الفلسطين
 أن يتم الحكم على سلوك أحد دون وجود منظومة يمثلها ميثاق وطني فلسطيني يجمع عليه الجميع. 
المؤسف أن الفصائل الفلسطينية ال تتحدث عن ضرورة صياغة ميثاق ُيطرح على الفصائل وعموم 

نما، كم  ا أشرت أعاله، تهتم فقط بمسألة المصالحة.الناس للنقاش، وا 
الوحدة الوطنية أهم من المصالحة، والوحدة ال تتم دون ميثاق، والميثاق ال معنى له إن لم تنبثق عنه 
ومنه محكمة دستورية أو ميثاقية فلسطينية تنظر في سلوك األشخاص والفصائل التي ال تلتزم 

 ببنوده. 
بنود الميثاق الوطني الفلسطيني ولم تجد من يحاكمها أو يلزمها  سبق للفصائل الفلسطينية أن خرقت

باالنصياع ألوامر الميثاق، والمفروض أال تبقى الفصائل تعمل على هواها؛ ألن هذا الهوى أحدث 
 الكثير من الخراب وما زال يخرب.

19/5/5115، "51موقع "عربي   
 
 في المعركة على القدس السريةقوة الدبابات  

رفرايم غنو أ  
في رودوس، أبقى على  1999الذي تم التوقيع عليه في نيسان  واألردناتفاق الهدنة بين إسرائيل 

 .األردنيةجبل المشارف )وفي داخله مستشفى هداسا والجامعة العبرية( جيبا إسرائيليا في المنطقة 
الجبل لتنقل  إلىكما حدد االتفاق أن تقوم قوة شرطية إسرائيلية بحماية الجيب وسمح بأن تصعد قافلة 

من هداسا. بند آخر  واألطباءقوة الشرطة هذه، وكذلك أيضًا لنقل التموين والمحاضرين في الجامعة 
 إلىهنا االتفاق، واآلن  إلىفوق قطر نصف إنش.  األسلحةفي االتفاق حدد حظرا على استخدام 

فككة التي أخفيت الوقائع. عدد ال بأس به من المنشورات التي صدرت تحدثت عن الجيبات الم
والجحور التي حفرت تحت الجبل  األنفاقالجبل وتحدثت عن  إلىفي المصفحات وهربت  أجزاؤها

وعن كميات كبيرة من الوسائل القتالية والمواد المتفجرة. الشرطة الذين صعدوا في القافلة كانوا في 
زي الشرطة واجتازوا معسكر شنلر وحصلوا على  إلىالحقيقة جنود من الجيش اإلسرائيلي وصلوا 

 األسطوريةجبل المشارف الذي كان يبدأ من بوابة مندلبوم  إلىتدريبا قصيرا. كما أن موكب الصعود 
المتحدة، بدا أكثر من مرة كاستعراض. ضباط استخبارات وضباط  األممضباط من قوات  بإشراف

 أطباءحت غطاء ، صعدوا الى الجبل تاألردنيمن وحدات مختلفة، الذين خدموا في القطاع 
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ومحاضرين من اجل جمع المعلومات االستخبارية ودراسة المنطقة ورصد ما وراء منطقة معاليه 
 ادوميم وغور األردن، حيث ركز الفيلق معظم قواته.

 
 تجربة طرق ليلية

للقدس في تلك السنوات كان سرية الدبابات التي أخفيت فيها، والتي كانت لها  األكبرلكن السر 
الستة. بداية قصة سرية الدبابات كانت في  األيامسمة في القتال على القدس في حرب حا أهمية

دولة إسرائيل. حينها طلبت إسرائيل من األردن بواسطة قوات األمم  إلقامة األولاحتفاالت العقد 
 إحضارالمتحدة أن تجري في العاصمة استعراضا عسكريا، ومن بين ما طلبته كان السماح لها في 

من اجل المشاركة في العرض، وأرفق بالطلب تعهد بأن يتم في اليوم « 1شيرمن ام. »دبابات  كتيبة
 إقناعوسط البالد. األردنيون عارضوا بشدة ولكن بعد عمليات  إلىالتالي لالحتفال عودة الدبابات 

لعبرية بوساطة متفانية من ضباط األمم المتحدة تم االتفاق على أن يجرى العرض في ستاد الجامعة ا
المحظورة وفي  األسلحةفي جفعات رم، وأن تهتم قوات األمم المتحدة في القدس بأن تغادر كل 

 الدبابات القدس حال االنتهاء من العرض. األساس
وبالفعل، في نهاية العرض أنزل الجيش اإلسرائيلي عن الجبل فقط ثالث سرايا، السرية الرابعة قسمت 

أُعدت مسبقا داخل معسكر شنلر في قلب القدس،  أجنحةي ثالثة ست دبابات أخفيت ف –قسمين  إلى
بعملية عسكرية مركبة لمعسكر ستف بين عين كارم وكيبوتس  إحضارهاتم  أخرىوثماني دبابات 

 تصوبا.
السرايا الثالثة تمت  إخالءسرية الدبابات في القدس تم القيام بها بعناية بالغة. فخالل  إبقاءعملية 

حفل عيد االستقالل الذي أقامه الجيش اإلسرائيلي على شرفهم في أحد  إلىالمتحدة دعوة رجال األمم 
االحتفال في يافا مع الكثير من الكحول تمركزت سرية الدبابات الرابعة  وأثناءالنوادي الليلية في يافا. 

 بدا كمبنى األجنحةفي معسكر شنلر وكل واحد من  أجنحةفي القدس. الدبابات أخفيت في ثالثة 
عادي في واجهته بوابة مع نوافذ. ومع ذلك، في الجزء الخلفي للجناح هدموا الحائط ووضعوا عليه 
بوابات حديدية كبيرة التي مكنت من خروج ودخول الدبابة. الدبابات الثمانية في معسكر ستف تم 

 تخزينها تحت مظلة دبابات عادية.
التدريب في  إنهاءينها في فترة ما قبل ، وكنت ح1995القصة. الفترة كانت ربيع  إلىهنا أنضم 

الدبابة الجديدة  إلىمعسكر تسالم الذي تضمن تدريب طواقم من االحتياط الذين اجتازوا عملية تحول 
قائد الكتيبة بن ميمون استدعاني وقال «. 51شيرمن ام. »القديمة من انتاج الصناعات العسكرية  –

«. القدس إلىوفي نهاية عطلة السبت ستذهب  الشخصية، أغراضكفي يوم الخميس اجمع »لي: 
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قائد الكتيبة الذي «. القدس؟ ماذا سأفعل هناك؟ منذ متى توجد هناك دبابات؟»نظرت اليه بدهشة. 
ال تقلق، هذا ليس عقابا، هذا هدية. ستصل الى شنلر وتمثل أمام الرائد »شعر بارتباكي اجاب فورا: 

(، وهناك ستتلقى منه 19وهو ضابط عمليات اللواء  ،111طرزان )ديفيد بن عوزئيل من الوحدة 
 «.شرحا عن مهمتك القادمة

ذاك وبعد توجيه دقيق من قبل طرزان، تعرفت على المهمة. وقد وقعت على تصريح  األحدفي يوم 
على سرية  اإلشرافالخاص بي، الذي تولى  الطوارئسري لمدة عشرين سنة، وسارعت لمقابلة طاقم 

من « سوبر شيرمن»رية في الجيش اإلسرائيلي، سرية كانت مكونة من دبابات س األكثرالدبابات 
 بقايا الحرب العالمية الثانية.

لقيادة المركز. والتي كان كل طاقمها من  185سرية الدبابات كانت جزًء من كتيبة القيادة المدرعة 
قدسية معروفة. رجال االحتياط وكان على رأسها الرائد احتياط اهارون كمارا، وهو شخصية م

الدبابات الستة التي أخفيت في معسكر شنلر كانت مملوءة بالوقود ومسلحة وجاهزة للخروج الفوري 
 ألي مهمة. كان ملقى علينا كطاقم طوارئ عدد من المهمات. 

هو تقديم  األولأن نكون مستعدين لالنطالق في كل لحظة خالل اليوم حيث أن الهدف  األولى
جوم على جبل المشارف أو على القافلة. كان علينا التعرف جيدا على المحور اله أثناءالمساعدة 

في المنطقة بما في ذلك  أردنيجبل المشارف، وأن ندرس ونتعرف على كل موقع  إلىالذي يوصل 
 في كل موقع. األسلحةنوع وكمية 

ان السكن والوظائف ومك األسماء –الطاقم في السرية  أفرادكانت التعرف على كل  أخرىمهمة 
والعمل. في حالة االستعداد العالية والتهيؤ للعمل في القدس كان علينا استدعاءهم بدعوة صامتة، 

 وضعت تحت تصرفنا.  طوارئبواسطة سيارة 
المهمة الثالثة هي أن نهتم كل يوم من جديد بأن تكون الدبابات صالحة، وهذا اقتضى منا تشغيلها 

من الالزم. في  أكثرضجة ودخان  إحداثفتح النوافذ حتى ال يتم بدون  األجنحةوجودها داخل  أثناء
وقد  األجنحةاحدى المرات شغلت أنا وواحد من سائقي الدبابات دبابتين في نفس الوقت في أحد 

مستشفى هداسا. عندما استيقظت سألني  إلىأغمي علينا. وبفضل يقظة زمالئنا في الطاقم وصلنا 
خان؟ فأجبته أننا شغلنا موتور في غرفة مغلقة في شنلر. الحفاظ الطبيب: أين تنفست كل هذا الد

على هذا السر الكبير كان مهما جدا لدينا. كان هذا هو السبب الذي ذهبنا فيه بمالبسنا المدنية وقلنا 
لجنود القاعدة في غرفة الطعام في المعسكر بأننا من وحدة تلقي القبض على المتهربين من الخدمة. 

 إخالصارجال االحتياط للوحدة المقدسية علينا القول إنه من الصعب أن نرى اليوم  وعرفانا بفضل
 كهذا لوظيفة في االحتياط.
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شنلر. الضباط والجنود هبوا للمساعدة عندما كان علينا  إلى األسبوعقائد السرية كان يأتي مرتين في 
يرة في ستف، بعيدا عن جولة قص –لتجريب الطريق  األجنحةالدبابات مرة في السنة من  إخراج

التي نفذت فيها تجارب الطريق كان هناك من اهتم بتنظيم حفالت في تل  األيامالعيون. في تلك 
شنلر وكانوا  إلىلجنود األمم المتحدة. وعندما حل الظالم، ناقلة الدبابات المدنية كانت تدخل  أبيب

ي كنا نسير نحو ساعتين ونفحص ستف. هناك في الطريق الجبل إلىيحملون عليها الدبابة ونذهب 
. بعد ثالث ليال أنهينا التجارب على الدبابات الستة. أخرىدبابة  إلحضاروبعد ذلك نذهب  األجهزة

أما مع الدبابات الموجودة في معسكر ستف لم تكن مشكلة في تنفيذ تجربة الطريق، لكن هناك 
 حرصنا على تنفيذ حركة الدبابات في الليل فقط.

 
 لم يصل األمر الذي

متوترة. في كانون الثاني تأسس تنظيم فتح الذي بدأ في تنفيذ  أصبحت 1995من ربيع  األيامتلك 
من الحدود األردنية، وخطط حسب المعلومات التي حصلنا عليها لمهاجمة  األساسالعمليات، وفي 

ثماني  من تلك السنة، وردا على نحو أيلول 9القافلة في طريقها الى جبل المشارف. في ليل 
 11نفذتها فتح من مناطق يهودا والسامرة، قامت قوة مظليين بتنفيذ عملية تفجير لـ  إرهابيةعمليات 

 بئر ومضخة مياه كانت تروي الحقول في منطقة قلقيلية.
بالتدفق  اإلنذاراتفي صباح ذلك اليوم كانت القافلة ستذهب الى جبل المشارف. من القيادة بدأت 

 تنفيذ عملية انتقام ضد القافلة وضد قواتنا في الجبل.عن نية واضحة لفتح ل
واستعدت لكل تطور، وقبل  891القدس سرية من كتيبة المظليين  إلىوصلت في صباح ذلك اليوم 

دبابة من الجناح في شنلر وأن  بإخراجخروج القافلة من المندلبوم باتجاه جبل المشارف تلقيت أمرا 
 –نخاف في ذلك الوقت من الحرب، لهذا ابتهجنا بالدخول في قتال  ، لم نكنأوالدامستعدا. كنا  أكون

بهجة كانت مختلطة بالمغامرة الشبابية. أذكر أن سائق الدبابة سألني ضاحكا في تلك اللحظات من 
إسرائيل، فهل نتوقف أم  أسباطالضوئية في شارع  اإلشارةكان الضوء احمر في  إذاالتوتر: قل لي، 
الجيران حول المعسكر. جنود كثيرون في شنلر،  أذهلالدبابة من الجناح  إخراجنواصل السير؟ 

الذين حتى تلك اللحظة لم يعرفوا عن الدبابات في المعسكر، كانوا مصعوقين. كنا على اتصال مع 
االتصال الالسلكية لم تتوقف  أجهزةقوة المظليين التي استعانت بنا بالمعلومات عن مواقع الفيلق. 

لم يسمع والقافلة  األمر«. تحرك، تحرك، انتهى»في الدبابة بانتظار األمر الموعود وكنا متأهبين 
الجنود والمعدات والطعام، القوة التي نزلت من الجبل عادت بسالم وكلهم  وأنزلتالجبل  إلىوصلت 

 مجاريها. إلى األمورتنفسوا الصعداء، وعادت 
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دور مهم وحاسم في الحرب على المدينة، وهو الستة كان للسرية المقدسية المدرعة  األيامفي حرب 
 إلىبقيادة كمارا وعملت في جنوب شرق المدينة  األولىقوتين،  إلى. السرية انقسمت إخفاؤهدور تم 

للمعركة الفيلق األردني  األولىالمقدسي، وهو الذي اخضع في الساعات  19جانب مقاتلي اللواء 
 الذي سيطر على قصر المندوب السامي. 

األردنيين والسيطرة على  إخضاعالذي اندفع على رأس فصيلي دبابات مّكن قوات المشاة من  كمارا
 المكان. 

في القطاع الشمالي عمل قائد الفصيل رافي يشعياهو مع قوة المظليين التي اندفعت باتجاه مدرسة 
 ف.الشرطة في مبنى تلة الذخيرة، الذي سيطر من موقع متقدم على الطريق الى جبل المشار 

لقد قيل وكتب الكثير عن المعركة البطولية للمظليين في خنادق تلة الذخيرة. لكن لم ُتذكر في أي 
مقاتلونا على تلة »مكان الجملة التي قالها أحد ضباط الفيلق الذي وقع في األسر خالل القتال: 

 بإصابات أصابتناو بدون توقف  أطلقتالذي أخضعنا كان الدبابة التي  األمرالذخيرة قاتلوا ببطولة، 
 «. شديدة

كانت تلك دبابة رافي يشعياهو الذي قاتل طوال تلك الليلة مع فصيله في تلة الذخيرة. خالل المعركة 
على القدس وتوحيدها شاركت الدبابات في المعارك على مستشفى المطلع وجبل الزيتون، والمعركة 

 للسيطرة على البلدة القديمة.
التي نجحت في الحفاظ على سرها مدة  اإلسرائيليالسرية للجيش هذه هي قصة سرية الدبابات 

 تقارب العقد. سرية أخفيت بشكل جزئي في قلب القدس وهي مستعدة وجاهزة. 
وصيانتها طوال سنوات كانت صحيحة، ومثل  إلخفائهاأن الجهود  أثبتت األمروفي يوم صدور 

ومتفانين ووطنيين وشجعان، يستحقون أن  طواقمها، متواضعين أيضاً الدبابات المتواضعة فيها كان 
 الذين بفضلهم تم توحيد القدس. أولئكيكونوا في رأس قائمة 

18/5/5115معاريب   
19/5/5115القدس العربي، لندن،   
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