
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 ياسين الشيخ أحمد أبو مرزوق يرفض اتهام وزير العدل المصري لشّلح باإلبالغ عن مكان
 إصابة مستوطنين في عملية طعن بالقدس واعتقال المنفذ

 كاذب "إسرائيل"الهدوء عند حدود قد تنشب مع حماس خالل شهور.. و  لحةمواجهة مس: جو ز هرت
 دحالن خلفا لعباس في غزة "الهارب"هآرتس: السيسي وجنراالته معنيون بـ

 الجامعة العربية تحّذر من انهيار العملية التعليمية في فلسطين

المرابطون يتصدون لمحاولة اقتحام 
جماعي لألقصى دعت إليها منظمات 

 وجماعات متطرفة "الهيكل"
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           2ص                                     3587 لعدد:ا    25/5/2105 نثنيناإل  التاريخ:

  :لزيتونةأخبار ا
 5 ة"حلقة نقاش حول "مستقبل الالجئين الفلسطينيين في سورييعقد  مركز الزيتونة  
 6 " لمركز الزيتونة2013–1994المؤشرات االقتصادية للسلطة الفلسطينية من "الحلقة النثانية   

 
  السلطة:

 7 يفتتح مشروع محطة توليد الكهرباء من الخاليا الشمسية في مقر الرئاسة عباس  
 8 الخارجية الفلسطينية تدين إقامة مستوطنة جديدة بين القدس والخليل  
 8 ططات تهجير التجمعات البدويةالحمد هللا: جهود حنثينثة لتعزيز التدخل الدولي لمواجهة مخ  
 9 قبها: االحتالل يسعى إلظهار األسرى للعالم كـ"مجرمين"  
 9  المجلس الوطني الفلسطيني يستنكر التشويش على زيارة الوفد األردني لألقصى المبارك  
 01 لسلطة منعت المهرجان المركزي لحزب التحرير في ذكرى سقوط الخالفةلعربي: االقدس ا  
 01 أفضى إلى تحسن البيئة األمنية للمستوطنات في الضفة : التنسيق األمنيهآرتس  

 
  المقاومة:

 00 ياسين الشيخ أحمد لشّلح باإلبالغ عن مكانأبو مرزوق يرفض اتهام وزير العدل المصري   
 00 إصابة مستوطنين في عملية طعن بالقدس واعتقال المنفذ  
 02 دحالن يصعدون االحتجاج ويمنعون تنظيم انتخابات فتح الداخليةمحمد أنصار غزة:   
 02 األقصىالمسجد "حزب التحرير" يتهم السلطة بالوقوف خلف أحداث   
 02 "الجبهة الشعبية" تطالب مصر بسرعة فتح معبر رفح  
 03 حزب الشعب يندد بتجميد مصرف فلسطيني حسابات أيتام غزة  
 03 ة الديمقراطية" تدعو مصر لفتح معبر رفح"الجبه  
 03 حماس من يحدد انعقاد المجلس النثوري لحركة فتح من عدمهحركة أبو شنب: ليست حازم   
 04 فتح: االعتداء على العالمة هليل في األقصى يتساوق مع مخطط االحتالل لتهويدهحركة   
 04 الجهاد: تقرير البنك الدولي أحد مؤشرات النتائج الخطيرة لحصار غزةحركة   
 05 الصراعات والحروب وتوحيد جهودها لتحرير القدس والمسجد األقصى حركة الجهاد: لوقف  
 05 الفلسطينية يرفض قرارات "األونروا"لبنان: تحالف القوى   
 06 يةحماس: تقليصات "أونروا" تزيد من معاناة فلسطينيي سور دائرة شؤون الالجئين في   
 06 للنكبة 67الـ بالذكرى  في "وادي الزينة" حماس تقيُم معرًضا ترانثيًّا :لبنان  

 
  :اإلسرائيليان الكي

 07 كاذب "إسرائيل"الهدوء عند حدود قد تنشب مع حماس خالل شهور.. و  مواجهة مسلحة: جو ز هرت  
 08 خاضت حرب لبنان النثانية بصورة فوضوية "إسرائيل"باراك:   
 08 يسمح له بتمرير "يهودية الدولة" ائتالف نتنياهو ال  
 21 أشهر إضافية بقضية رشوة 8الحكم على أولمرت "معاريف":   
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 20 يستعدون لكسر قواعد اللعبة إذا لم توقف "إسرائيل" هدم منازلهم  فلسطينيو الداخل"مدى الكرمل":   
 20 في القلمون "حزب هللا"موقع "ديبكا فايلز" اإلسرائيلي: وحدة أميركية خاصة تساعد   
 22 تقرير: مطالبو هدم "األقصى" يعززون نثقلهم في الحكومة اإلسرائيلية بسبعة حقائب وزارية  
 24 اتهامه بالعنصريةبعد في الشاباك : انتحار مسؤول "معاريف"  
 24 2014خالل عام  مليارات دوالر 6ارتفاع مبيعات شركات "سايبر" إسرائيلية إلى : "ذي ماركر"  
 25 الدولة" تنظيم" شعار تحوي مجوهرات شحنة تعترضالجمارك اإلسرائيلية "معاريف":   
 25 وتحولها إلى ظاهرة يومية والشاباك عاجز عن مالحقتها "الدهس"عمليات  "إسرائيل" تحذر من تزايد  

 
  :األرض، الشعب

 26 "الرملة" همال لألسرى المرضى فياإلتنكيل و النادي األسير يحذر   
 26 "مجموعة العمل": أربعة شهداء فلسطينيين في سورية  
 27 "اإلبراهيمي"الخليل: إصابات في بيت أمر وتشديد إجراءات القمع بمحيط   
 27 "خط التحديد" غزة: جرافات فلسطينية تشق طريقًا قرب  
 28 شن هجمات على الحدوديغلق معبر غزة التجاري و يالحتالل ا  
 28 محتجزة في مطار القاهرة تسعى للنزوح إلى غزة من اليمنعائالت فلسطينية   
 29 فلسطينيو سورية في لبنان يطالبون األونروا بالتراجع عن قراراتها الجائرة  

 
  : اقتصاد
 29 مليون دوالر 75رفع الحد األدنى لرأس المال المدفوع للمصارف في فلسطين إلى ت "سلطة النقد"  
 31 تطلق مشروعًا مسحيًا لمحطات التحلية في غزة "سلطة المياه"  
 31 مليون دوالر لالستنثمار بالطاقة الشمسية 200تخصص  السلطة  

 
  مصر: 
 30 دحالن خلفا لعباس في غزة "الهارب"هآرتس: السيسي وجنراالته معنيون بـ  
 30 زةداخل المؤسسة األمنية اإلسرائيلية بشأن مستقبل التعاطي مع قطاع غ "إسرائيل": نقاش  
 32 مصر تقرر فتح معبر رفح البري لمدة يومين في اتجاه واحد  

 
  األردن: 

 32 والفلسطينيين "إسرائيل"األردن يدعو إلى إطالق مفاوضات جادة وفاعلة بين   
 32 واضحة الستراتيجيةيفتقر « الجنائية الدولة»الصهاينة أمام  : ملف محاكمة"العمل اإلسالمي"  
 33 : دافوس لم يحقق لألردنيين سوى التطبيع"العمل اإلسالمي"  

 
  عربي، إسالمي:

 33 الجامعة العربية تحّذر من انهيار العملية التعليمية في فلسطين  
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 35 الحكومة المغربية تعلن عزمها على إلغاء نشاط شركة حاويات إسرائيلية  
 35 جمعيات بالمغرب تطالب بنكيران بطرد الفريق اإلسرائيلي المشارك في دوري دولي للجودو بالبالد  

 
  دولي:
 35 االقتصاد الفلسطيني ضمن األسوأ عالمياً : يل الدوليمعهد التمو   

 
  :تقارير
 36 اإلسرائيلي االستراتيجيالتقدير   

 
  حوارات ومقاالت:

يران.. بعيدا عن الدبلوماسية والشعارات    41 إبراهيمعز الدين أحمد ... عالقة حماس وا 
 42 عريب الرنتاوي"... النـســـور و"مخاوفالفلسطينية –العالقات األردنية   
 44 حلمي موسى"... إسرائيل"مقاومة لبنان التي أفشلت أهداف   

 
 46 :كاريكاتير

*** 
 
 وجماعات متطرفة "الهيكل"جماعي لألقصى دعت إليها منظمات يتصدون لمحاولة اقتحام  المرابطون 

"وكاالت": نجح المصلون وطلبة حلقات العلم من إحباط مخططات جماعات يهودية متطرفة  :القدس
ومنظمات الهيكل المزعوم، لتنفيذ ما يشبه االجتياح أو 'الحج' الجماعي للمسجد األقصى إلقامة 

ة بدء عيد "شفوعوت" أو نزول التوراة العبري، وذلك من خالل طقوس وشعائر تلمودية فيه، لمناسب
 مالحقة المستوطنين وسط هتافات التكبير والتهليل.

وأجبر موقف المواطنين شرطة االحتالل إلى اللجوء إلى االقتحامات السريعة، وتمثل باقتحام المسجد 
 ن بوابات األقصى الرئيسية.من باب المغاربة وُمغادرته من أقرب باب مجاور وهو باب السلسلة، م

وأوضح مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني، أن مجموعة من المستوطنين حاولت أداء 
طقوسها التلمودية عند بابي الرحمة والسلسلة، ما أدى إلى توتر الوضع في ساحات المسجد، وترديد 

 شتم أحد حراس المسجد األقصى.التكبيرات من قبل المصلين، واعتقلت الشرطة مستوطنًا عندما قام ب
وأضاف: "لدى تزايد عدد المستوطنين المقتحمين لساحات المسجد األقصى من باب المغاربة، زاد 

عنصرًا من عناصر الوحدات الخاصة  02تصدي المصلين لهم بترديد التكبيرات، ما أدى إلى اقتحام 
 الساحات؛ بحجة حماية المستوطنين".
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 51طنين المقتحمين لساحات المسجد األقصى من باب المغاربة حوالي وأشار إلى أن عدد المستو 
 متطرفًا، وحاليًا اقتصرت اقتحامات المستوطنين من باب المغاربة حتى باب السلسلة فقط.

25/5/2105األيام، رام هللا،   
 
 ة"حول "مستقبل الالجئين الفلسطينيين في سوري نقاشحلقة يعقد  مركز الزيتونة 

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في مقره في بيروت حلقة نقاش حول "مستقبل  عقد :رام هللا
 الالجئين الفلسطينيين في سوريا"، شارك فيها نخبة من الباحثين والمتخصصين بالشأن الفلسطيني. 

وأدار حلقة النقاش مدير عام مركز الزيتونة الدكتور محسن محمد صالح، تم خاللها استعراض 
جئين الفلسطينيين في سوريا، وما لح  بهم من قتل، وتهجير، واعتقال، ومعاناة خالل أوضاع الال

 األحداث الدائرة. 
ألف  551، من أصل أكثر من 2105ووف  ما ذكر من معطيات في الحلقة، حتى مطلع سنة 

ألف الجئ مهجر داخليًا، وأكثر من مئة  271الجئ فلسطيني كانوا مقيمين في سوريا، هناك نحو 
 ألف الجئ مهجر خارجيًا، وأكثر من ألفي شهيد ومئات المعتقلين والمفقودين. 

الموجودة في سوريا إلى ساحة حرب؛ ما أدى  05كما تحول عدد كبير من المخيمات الفلسطينية الـ 
 إلى تدميرها جزئيًا أو كليًا وتهجير سكانها.

نية والالجئين في سوريا سياسة وأكدت مداخالت المشاركين على ضرورة اتباع الفصائل الفلسطي
الحياد، لتخفيف انعكاس األحداث على الالجئين، كما دعت إليجاد مرجعية فلسطينية موحدة تملك 

 رؤية سياسية واحدة لمقاربة وضع الالجئين هناك، والعمل على حمايتهم وتحييدهم. 
اك، أو تم إيجاد وفي موضوع استشراف مستقبل الالجئين في سوريا في حال استمرت األزمة هن

مخرج لها؛ تم عرض لسيناريوهات، األول إمكانية أن تؤدي األحداث إلى نوع من ترتيب األوضاع 
في الحالة السورية ضمن حل دولي بين المعارضة والنظام بحيث ال ينتصر أحد على أحد، مثل هذا 

النسيج االجتماعي  السيناريو قد ينجح ليبقى على الدولة السورية، ولكن آثار الحرب التي مزقت
واالقتصادي ستنعكس ضعفًا في السلطة المركزية التي ستغر  في حل المشكالت الداخلية، وهذا 
وضع يحمل بذور التفجير في داخله؛ ما يؤدي إلى حالة عدم االستقرار بالنسبة لالجئين الفلسطينيين 

وينتج عن ذلك قيام دويالت  هناك. أما السيناريو الثاني فهو اتجاه الدولة السورية نحو التفكك؛
ضعيفة على أساس طائفي أو عرقي، وهنا يطرح مستقبل وجود الالجئين الفلسطينيين في هذه 
عادة موضعتهم جغرافيًا بناء على ذلك. وفي  عادة تعريفهم كمسلمي سنة أو عرب، وا  الدويالت، وا 
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قضية الفلسطينية أثمانًا المحصلة أي من السيناريوهيين السابقين قد يكلف الشعب الفلسطيني وال
 كبيرة.

ويبقى السيناريو النهضوي الوحدوي الذي يتجاوز البعد الطائفي والعرقي، ويتمكن من تقديم طرح قوي 
ليستوعب الجميع، ويعبر عن إرادة شعوب المنطقة بعيدًا عن الديكتاتوريات المحلية أو التدخل 

ية الفلسطينية التي تجتمع عليها األمة الخارجي.. وهو ما قد يعطي فرصة انطالقة جديدة للقض
 وتتوحد بوصلتها باتجاهها.

24/5/2105الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 " لمركز الزيتونة2013–1994للسلطة الفلسطينية  االقتصاديةالمؤشرات من "الحلقة النثانية  

ينية: دراسات في هذه الدراسة دراسة علمية؛ ُأجيز نشرها في كتاب "السلطة الوطنية الفلسط: بيروت
محسن محمد صالح، وصدر نصها العربي عن  "، وقام بتحريرها د.2103-0991التجربة واألداء 

، وستقوم "السبيل" بنشر تفاصيل 2105مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت سنة 
 الدراسة في سلسلة حلقات.

 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي:
المتوفرة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ُتظهر المؤشرات 

دوالرًا، بنسبة  0،721دوالرًا إلى  0،138، حيث زاد من 0999-0991شهد تحسنًا في الفترة 
. غير أن نصيب الفرد شهد حالة من التراجع خالل %397بمتوسط زيادة سنوي مقداره  0999%

(، ثم عند تشكيل حماس للحكومتين العاشرة والحادية عشرة 2111-2111انتفاضة األقصى )
(، بسبب اإلجراءات القمعية اإلسرائيلية. ولم يستطع أن يعود إلى مستواه الذي بلغه 2112-2117)

 .2100إال في سنة  0999سنة 
ي الضفة أما عند مقارنة نصيب الفرد في كل من الضفة والقطاع، فُتظهر اإلحصائيات تعافيًا أسرع ف

. بينما ُتظهر 2119في سنة  0999عن نظيره في القطاع، إذ رجع إلى مستواه الذي بلغه في سنة 
، إال سنة واحدة 0999اإلحصائيات أن نصيب الفرد في القطاع لم يعد إلى مستواه الذي بلغه سنة 

 .0991، بل لم يعد بعد ذلك إلى ما كان عليه سنة 2115هي 
، 2101لمعدلة التي نشرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في أيلول وبالرغم من أن األرقام ا

حول الناتج المحلي الفلسطيني ونصيب الفرد منه، تتطلب مزيدًا من التوضيحات؛ إال أنه من المفهوم 
أن يكون قطاع غزة ذا نصيب متدٍن للفرد مقارنة بنظيره في الضفة، خصوصًا في ضوء الحصار 

 ا منذ تولي حماس إدارته.والحروب التي خاضه
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وعند مقارنة نصيب الفرد في مناط  السلطة الفلسطينية بنصيب الفرد اإلسرائيلي نالحظ الفر  
الشاسع بين النصيبين، وهو ما يؤكد ما سب  اإلشارة إليه من سياسات إسرائيلية استعمارية غاشمة. 

دوالرًا سنة  3،102الفلسطيني بلغ  وُتظهر اإلحصائيات المحتسبة باألسعار الجارية أن نصيب الفرد
 02دوالرًا للفرد اإلسرائيلي، أي أن نصيب الفرد اإلسرائيلي أكبر بنحو  32،127مقابل  2103

)عندما  0991ضعفًا عن نظيره الفلسطيني. مع اإلشارة إلى أن نصيب الفرد اإلسرائيلي كان سنة 
أضعاف، بمعنى أن الفجوة زادت  995و تأسست السلطة الفلسطينية( أكبر من نظيره الفلسطيني بنح

 بين الطرفين، وأن وضع الفرد الفلسطيني تراجع )أو ازداد سوءًا( مقارنة بنظيره اإلسرائيلي.
 الدَّين العام:

ُيمث ِّل الدَّين العام أحد الهموم الكبيرة التي تُثقل اقتصاد السلطة الفلسطينية. وقد تطور هذا الدَّين من 
. والدَّين العام ُيمث ِّل نحو 2103مليون دوالر سنة  2،37293إلى  0995ة مليون دوالر سن 9293
باألسعار الثابتة. وقد ال يرى البعض في هذه  2103من الناتج المحلي اإلجمالي لسنة  3099%

النسبة مؤشرًا خطيرًا مقارنة بالدول العربية المجاورة وعدد من الدول األجنبية؛ غير أن االقتصاد 
لهش  والُمثقل بالتحديات والعقبات، يجب أن يتعامل مع حجم َدْينه المتزايد بمزيد من الفلسطيني، ا

الحساسية والحذر. ومن جهة أخرى، فإن ديون السلطة كانت في أغلبها ديون خارجية، إال أن 
السلطة نحت في السنوات األخرى منحى يعتمد بشكل أكبر على المصادر المحلية، كالمصارف 

غيرها، ألنها تتم بشروط وتسهيالت أفضل. وبذلك فقد تضاءلت نسبة الديون وسلطة الطاقة و 
، لترتفع بذلك الديون المحلية 2103سنة  %1297إلى  2118سنة  %2291الخارجية من 
 .%5393إلى  2103)الداخلية( سنة 

25/5/2105السبيل، عمان،   
 

 مقر الرئاسةيفتتح مشروع محطة توليد الكهرباء من الخاليا الشمسية في  عباس 
"وفا": افتتح الرئيس محمود عباس، عصر أمس، مشروع محطة توليد الكهرباء من الخاليا  -رام هللا 

كيلو واط، بتمويل من وكالة التنمية التشيكية، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام  71الشمسية بقدرة 
 هللا.
ة، بدأنا بتنفيذه اليوم في مقر الرئاسة، "هذا مشروع حيوي وهام جدًا يتعل  بالطاقة النظيف :عباس وقال

 مشروع لتركيب األلواح الشمسية على أسطح المنازل في طور التنفيذ". 111ولدينا 
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وأضاف: "نأمل أن يشمل هذا المشروع كل األرض الفلسطينية، في الضفة الغربية والقدس وقطاع 
التخفيف عن كاهل المواطنين غزة، لتوفير الطاقة وحماية البيئة، وهو مشروع ناجح سيعمل على 

 اقتصاديا".
 25/5/2105األيام، رام هللا، 

 
 مستوطنة جديدة بين القدس والخليل إقامةالخارجية الفلسطينية تدين  

أمس األحد، قرار سلطات االحتالل إقامة مستوطنة  الفلسطينيةدانت وزارة الخارجية : )وكاالت(
 ل لتدعيم تجمع غوش عتصيون االستيطاني.جديدة في المنطقة الواقعة بين القدس والخلي

كما دانت الوزارة في بيان لها مخططات جمعية عطيرت كوهنيم االستيطانية الرامية إلى السيطرة 
على ما يزيد على خمسة دونمات في حي الحارة الوسطى بسلوان جنوب المسجد األقصى بالقدس 

بطن الهوى في سلوان المستهدف منذ  الرسمي لتهويد حي« اإلسرائيلي»المحتلة في إطار السعي 
 سنوات على التوالي. 8أكثر من 

تثبت يوميًا أنها ماضية في غيها وتمردها على مبادئ القانون « إسرائيل»وأشارت الوزارة إلى أن 
الدولي واتفاقيات جنيف من خالل استمرارها في عمليات االستيطان واالستيالء على األراضي وتهويد 

 .القدس ومحيطها
 25/5/2105األيام، رام هللا، 

 
 التدخل الدولي لمواجهة مخططات تهجير التجمعات البدوية لتعزيزالحمد هللا: جهود حنثينثة  

رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا أمام أهالي تجمع "أبو النوار" للبدو المهددين بالتهجير  أعلنرام هللا: 
دوالر كمساعدة طارئة لتلبية احتياجات أهالي  ألف 51في القدس الشرقية، عن دعم الحكومة بمبلغ 

 التجمع.
وأكد أن القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والحكومة، تتابع جهودها الحثيثة لتعزيز التدخل 
الدولي، لمواجهة مخططات تهجيركم وترحيلكم من أرضكم، والذي يشكل انتهاكًا صارخًا، لمبادئ 

 جنيف الرابعة. اتفاقية، خاصة حقو  اإلنسان والقانون الدولي

 

 25/5/2105األيام، رام هللا، 
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 قبها: االحتالل يسعى إلظهار األسرى للعالم كـ"مجرمين" 

االسرى الفلسطينيين  إلظهارقال وزير األسرى األسب ، وصفي قبها إن االحتالل االسرائيلي يسعى 
 في  التهم بحقهم بشكل غير قانوني.امام العالم والجهات الدولية بصورة "المجرمين" من خالل تل

وأوضح قبها في تصريحات صحفية اليوم االحد "أن المحاكم العسكرية والقضاة يعتمدون بشكل كامل 
على التوصيات التي يقدمها جهاز المخابرات االسرائيلية الذي بات يتحكم بكل صغيرة وكبيرة في 

 ملفات االسرى"، على حد قوله.
السرائيلي ومحاكمه، ما هو إال أداة إلضفاء الشرعية على اإلجراءات وأشار إلى أن القضاء ا

العنصرية بح  األسرى خاصة االطفال منهم، الفتا لوجود انتهاكات خطيرة تمارسها إدارة سجون 
 االحتالل بح  األسرى األطفال.

ة من انضمام وطالب قبها قيادة السلطة الفلسطينية بالبدء بتدويل قضية األسرى ونصرتهم، واالستفاد
 فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، وف  تعبيره.

 24/5/2105، فلسطين أون الين
 

 المجلس الوطني الفلسطيني يستنكر التشويش على زيارة الوفد األردني لألقصى المبارك 
أشاد المجلس الوطني الفلسطيني بالدور األردني المتميز في الدفاع عن : كمال زكارنة -عمان

والفلسطيني  األردنيعم  العالقة بين الشعبين الشقيقين  إلسالمية في القدس وحمايتها،المقدسات ا
 ووحدة المصير المشترك.

المسجد  إلى أردنيواستنكر المجلس الوطني الفلسطيني بشدة التشويش الذي حدث اثناء زيارة وفد 
الشعب الفلسطيني، معتبرا ذلك سلوكا غريبا على أخال   الماضي،المبارك يوم الجمعة  األقصى

الوطنية الفلسطينية، وانه لن يؤثر على العالقات  واألخال وخروجا على قيم ديننا اإلسالمي السمح 
 األخوية التي تربط الشعبين الشقيقين األردني والفلسطيني.

ان تلك الفئة التي قامت بهذا التشويش ال تعبر بأي حال من األحوال  أمسوقال المجلس في بيان له 
الشقي  تجاه  األردنموقف الشعب الفلسطيني وقيادته في احترام وتقدير مواقف األشقاء في عن 

قضيتنا، مثمنا الموقف الثابت الدائم للمملكة األردنية الهاشمية الداعم للقضية الفلسطينية في كافة 
  وشعبا.المجاالت خاصة فيما يتعل  بالقدس والمسجد األقصى ملكا وحكومة 

 25/5/2105، الدستور، عمان
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 السلطة منعت المهرجان المركزي لحزب التحرير في ذكرى سقوط الخالفةالقدس العربي:  

على قاضي القضاة  "حزب التحرير الفلسطيني"أبو سعدى: بعد هجوم أفراد من  فادي -هللارام 
ة عن األردني ووزير األوقاف داخل المسجد األقصى الجمعة الماضية، لم تتوان السلطة الفلسطيني

قامة  الرد على هذه األفعال على أرض الواقع. فمنعت الحزب من إحياء ذكرى هدم الخالفة وا 
 المهرجان المركزي للحزب في البيرة قرب رام هللا في الضفة الغربية.

إلقامة « كترخيص»أن الحزب كان قد حصل على موافقة مبدئية « القدس العربي»وعلمت 
ألغيت بعد األحداث التي شهدها المسد األقصى خالل زيارة الوفد المهرجان. إال أن هذه الموافقة 

قامة صالة الجمعة داخل المسجد.  األردني وا 
رسالة نصية وزعها حزب التحرير عبر الهواتف جاء فيها أن األمن « القدس العربي»ووصلت 

في حملة الفلسطيني نصب الحواجز في محيط المنطقة التي أعلن أن المهرجان سيقام فيها، وشرع 
اعتقاالت في صفوف الحزب ومنع إقامة المهرجان أو حتى مؤتمر صحافي له سواء حول المهرجان 

 أو أحداث األقصى.
 25/5/2105القدس العربي، لندن، 

 
 أفضى إلى تحسن البيئة األمنية للمستوطنات في الضفة : التنسيق األمنيهآرتس 

لهدوء األمني السائد في الضفة الغربية يعود ذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر األحد، أن ا
 إلى تبادل أدوار محكم بين األجهزة األمنية التابعة للسلطة وكل من الجيش واالستخبارات اإلسرائيلية.
وأوضحت المصادر أن الفعل المشترك لكل من إسرائيل والسلطة أفضى إلى نتائج واضحة في مجال 

 لضفة الغربية.تحسن البيئة األمنية للمستوطنات في ا
وأكدت الصحيفة أن حرص األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على اعتقال واستدعاء المئات 
من عناصر حركة حماس، أسهم في تقليص قدرة الحركة على تنفيذ عمليات في أرجاء الضفة 

ما عمليات من ناحية ثانية، حذرت صحيفة "معاريف" من أن العمليات الفردية، ال سي الغربية.
 الدهس، تمثل أكبر مصدر تهديد إلسرائيل حاليا.

ونوهت الصحيفة في عددها الصادر األحد إلى أنه ال يوجد لدى إسرائيل رد عملي وحقيقي على هذه 
الظاهرة التي يمكن أن تقلب األمور رأسا على عقب، عبر استثارة المستوطنين ودفعهم للرد بعمليات 

 وضاع بشكل هائل، على حد قولها.تفضي بدورها إلى انفجار األ
 24/5/2105، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن
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 ياسين الشيخ أحمد وزير العدل المصري لشّلح باإلبالغ عن مكان اتهامأبو مرزوق يرفض  

دافع موسى أبو مرزو ، عضو المكتـب السياسـي لحركـة "حمـاس"، عـن األمـين العـام لحركـة ة: الدوح
رمضان عبد هللا شل ح، بعد اتهامه من قبل وزيـر العـدل المصـري الجديـد أحمـد الزنـد  الجهاد اإلسالمي

 عاًما. 00بالوقوف وراء اغتيال مؤسس حركة "حماس" الشيخ أحمد ياسين قبل 
ووصــف أبــو مــرزو  فــي تصــريح لــه األحـــد، علــى صــفحته علــى موقــع التواصــل االجتمــاعي "فـــيس 

 نه ال يجوز وال ينبغي اتهامه.بوك"، شل ح بـ"األخ الكبير"، مؤكًدا أ
وقـال: "ال، مـا ينبغــي لرجـل عامــة أن يـتكلم بهـذا الكــالم، عوًضـا عــن رجـل فـي موقــع المسـؤولية"، فــي 

 إشارة منه إلى الزند.
وأشــاد أبــو مــرزو  بشــل ح، ووصــفه بأنــه "راســم خــط الجهــاد، والمحــرض علــى االستشــهاد، والــذي دفــع 

 يل"؛ مشيًرا إلى أن شل ح يتمنى أن يسبقهم.بإخوانه ومريديه على هذا الدرب الطو 
وأضاف: "لقد كان الشيخ )ياسين( يعلم بمتابعته، ويسخر من متابعيه، ألنه علم علم اليقين أن الموت 

 والحياة بيد الرحمن، وقد أتعب الشيخ هذا الجسد، حيث لم يتب  منه شيء على حاله".
الشــيخ  2111ين مــن آذار )مــارس( مــن عــام وكانــت طــائرات االحــتالل اغتالــت فجــر الثــاني والعشــر 

ياســين )وهــو مقعــد(، وذلــك خــالل خروجــه مــن صــالة الفجــر فــي مســجد المجمــع اإلســالمي فــي حــي 
 الصبرة جنوب غرب مدينة غزة، حيث استشهد على الفور، وبرفقته تسعة من المصلين.

 24/5/2105لإلعالم، المركز الفلسطيني 
 
 قدس واعتقال المنفذفي عملية طعن بال مستوطنينإصابة  

( عـن اعتقالهــا شــابا مقدســيا بعــد 5|21فجــر اليــوم األحــد ) اإلسـرائيليةأعلنــت الشــرطة : القـدس المحتلــة
 ساعات من طعنه مستوطنين إسرائيليين في أحد أحياء البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

عامـا( طعـن  09دسـيا )وأوضحت الشرطة في بيان حصلت "قدس برس" علـى نسـخة منـه أن شـابا مق
عامــا(، وقــد أصــيب  07بحــدود الســاعة الثالثــة مــن فجــر اليــوم مســتوطنين اثنــين بالســكين )عمرهمــا 

 أحدهما في منطقة الظهر والثاني في القدم.
وأشــارت إلـــى أنـــه تــم نقـــل المســـتوطنين إلــى مستشـــفى هداســـا عــين كـــارم لتلقـــي العــالج، وقـــد وصـــفت 

 إصابتهما بالمتوسطة.
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ة أنهــا قامــت باعتقــال المنفــذ بعــد ســاعات قليلــة مــن العمليــة بعــد مراقبتــه عبــر كــاميرات وذكــرت الشــرط
وجــدت الســكين بــالقرب مــن  أنهــاالبلــدة القديمــة، منــذ لحظــة العمليــة وحتــى وصــوله لمنزلــه، الفتــة إلــى 

 منزله قبل إحالته للتحقي ، حسب ما جاء في البيان.
 24/5/2105قدس برس، 

 
 يصعدون االحتجاج ويمنعون تنظيم انتخابات فتح الداخلية دحالنمحمد أنصار غزة:  

القيادي المفصول من الحركة  أنصار، ـ أشرف الهور: أعلن نشطاء من حركة فتح في قطاع غزة غزة
 ،مـــن وظـــائفهم بقـــرار مـــن لجنـــة عليـــا شـــكلتها الســـلطة الفلســـطينية فصـــلوا مـــؤخراً  الـــذين دحـــالن محمـــد

داخليـة جديـدة حتـى  انتخابـاتالحركـة فـي القطـاع مـن تنظـيم أي  استمرارهم في قرار سـاب  يمنـع أطـر
حـــل مشـــكلتهم، بـــدون أن يكترثـــوا لمطالبـــات أحـــد قـــادة فـــتح خـــالل اجتمـــاع عقـــد معهـــم وذلـــك بعـــد أن 

 صعدوا خطواتهم مؤخرا بإغال  مكاتب عدة للحركة في غزة.
، اســتمرارهم فــي «التجــنح»وأكــد النشــطاء، الــذين وجهــت لهــم قيــادة الحركــة فــي الضــفة الغربيــة تهمــة 

 الفعاليات التصعيدية وأولها منع عقد انتخابات داخلية لحركة فتح في قطاع غزة.
 25/5/2105القدس العربي، لندن، 

 

 األقصىالمسجد "حزب التحرير" يتهم السلطة بالوقوف خلف أحداث  
ا علـى منـع مـؤتمر وجه حزب التحرير اإلسالمي في فلسـطين، انتقـادات الذعـة للسـلطة الفلسـطينية رد

الخالفــة الــذي كــان الحــزب يعتــزم تنظيمــه فــي مدينــة رام هللا وســط الضــفة الغربيــة المحتلــة فــي ذكــرى 
 "سقوط الخالفة اإلسالمية".

وكانـــت مصـــادر فلســـطينية أكـــدت أن الســـلطة تعتـــزم منـــع تنظـــيم المـــؤتمر ردا علـــى قيـــام نشـــطاء مـــن 
أحمــد هليــل أثنــاء خطبــة صــالة الجمعــة، والتــي الحــزب بالتشــويش علــى قاضــي قضــاة األردن الــدكتور 

 اعتبرت من جانب الكثير من الفلسطينيين خطوة تطبيعية مع االحتالل.
 24/5/2105، فلسطين أون الين

 
 مصر بسرعة فتح معبر رفح تطالب"الجبهة الشعبية"  

ا علــى " ربــاح مهنــلتحريــر فلســطين الشــعبية"الجبهــة  وجــه عضــو المكتــب السياســي لـــ: غــزة )فلســطين(
صفحته على موقع التواصل االجتمـاعي "فـيس بـوك" "نـداًء عـاجاًل لمصـر مـن أجـل فـتح معبـر رفـح"، 
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داعيًا رئيس السـلطة، وحركـة "حمـاس" لتـذليل كـل العقبـات واإلشـكاليات التـي تحـول دون فـتح المعبـر، 
 خاصة بعد تفاقم معاناة المواطنين، ووجود حاالت عاجلة بحاجة ماسة للعالج.

 24/5/2105، قدس برس
 
 مصرف فلسطيني حسابات أيتام غزة بتجميدحزب الشعب يندد  

نــدد حـزب الشــعب الفلسـطيني فــي بيـان صــحفي تلقـت "قــدس بـرس" نســخة عنـه اليــوم : غـزة )فلسـطين(
(، بقيـــام "بنـــك فلســــطين" بـــإغال  الحســـابات البنكيـــة التــــي تعـــود أليتـــام وفقـــراء تعــــيلهم 5|21األحـــد )

 عدات داخلية وخارجية عبر الحسابات البنكية في قطاع غزة.جمعيات خيرية تتلقى مسا
وحـــذر الحـــزب مـــن التـــداعيات الســـلبية التـــي ســـتتفاقم نتيجـــة اســـتمرار غيـــاب المعالجـــة العقالنيـــة لهـــذه 

 األزمة.
 24/5/2105قدس برس، 

 
 "الجبهة الديمقراطية" تدعو مصر لفتح معبر رفح 

طيــــة لتحريــــر فلســــطين" زيــــاد جرغــــون، أن جهــــودًا أكــــد عضــــو المكتــــب السياســــي لـــــ "الجبهــــة الديمقرا
 فلسطينية تبذل مع مصر لفتح معبر رفح بشكل دائم.

وأشـــار إلـــى أن "الفلســـطينيين يتطلعـــون إلـــى دور للقيـــادة المصـــرية الداعمـــة دومـــًا لنضـــاالت الشــــعب 
عبـر جل تخفيف المعاناة عن قطاع غزة، من خالل إيجاد آلية تمكن من فتح مأالفلسطيني للعمل من 

رفـح بشـكل منـتظم باعتبـاره المنفـذ الوحيــد الـذي يـربط قطـاع غـزة مــع العـالم الخـارجي، بمـا يمكـن كافــة 
 أبناء شعبنا من السفر وخاصة المرضى والطلبة وأصحاب اإلقامات من السفر للخارج".

ودعــا جرغــون فــي بيــان صــحفي اليــوم األحــد، مصــر إلــى القيــام بواجباتهــا كوســيط فــي صــفقة تبــادل 
رى بعـــد تنصـــل االحـــتالل اإلســـرائيلي مـــن بنـــود الصـــفقة واعتقـــال العشـــرات مـــن محـــرري صـــفقة األســـ

عـادة محاكمتـه، واألسـير خضـر  التبـادل، والتـي كـان آخرهـا اعتقـال األسـير المحـرر سـامر العيسـاوي وا 
 عدنان الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام.

 24/5/2105، فلسطين أون الين

 
 حماس من يحدد انعقاد المجلس النثوري لحركة فتح من عدمهة حرك ليستأبو شنب: حازم  

قــــال د. حــــازم أبوشــــنب، عضــــو المجلــــس الثــــوري لحركــــة فــــتح، فــــي معــــرض رده علــــى ســــؤال  :غــــزة
لصــحفيين حـــول انعقـــاد القيـــادة الفلســـطينية بمـــا يشــمل المجلـــس الثـــوري واللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح 
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ها مــــن يحــــدد انعقــــاد لياس وال إعالمهــــا وال مســــؤو حســــب مواقــــع إعالميــــة تابعــــة لحمــــاس: "ليســــت حمــــ
 المجلس الثوري لحركة فتح من عدمه، هذا قرار ألمانة سر المجلس الثوري ليس إال".

وأضاف: "رغـم انتقـادي لتـأخر انعقـاد دوريـة االجتمـاع إال أن أحـدا ال عالقـة لـه بقراراتنـا التـي تحكمهـا 
 د البعض اآلخر".معايير وطنية ومستقلة ال تخضع لإليجار كما عن

  24/5/2105الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 على العالمة هليل في األقصى يتساوق مع مخطط االحتالل لتهويده االعتداءفتح: حركة  
حركة "فتح" االعتداء على قاضي قضاة المملكة األردنية الهاشمية العالمة أحمد هليل،  : عد ترام هللا

، تهويــد المســجد األقصــى، وخروجــا علــى قــيم الــدين اإلســالمي خدمــة مقصــودة لهــدف دولــة االحــتالل
 واألخال  الوطنية.

وأكـــدت الحركـــة فـــي بيـــان صـــدر عـــن مفوضـــية اإلعـــالم والثقافـــة أمـــس ضـــرورة نبـــذ وعـــزل ومحاســـبة 
المعتـــدين وغيـــرهم ممـــن يســـتخدمون الـــدين لمنـــافعهم ومكاســـبهم الدنيويـــة الحزبيـــة، وكشـــف ممارســـاتهم 

وجماعات وأحزاب متساوقة مـع ممارسـات المسـتوطنين المتطـرفين وسـلوكياتهم، وسلوكيات أفراد فئات 
 والهادفة لتهويد الحرم القدسي، تمهيدا للسيطرة على المسجد األقصى.

  24/5/2105الحياة الجديدة، رام هللا، 
  
 البنك الدولي أحد مؤشرات النتائج الخطيرة لحصار غزة تقريرالجهاد: حركة  

لجهاد اإلسالمي، بتحرك جدي وفعال من أجل إنقاذ المحاصرين فـي قطـاع غـزة، طالبت حركة ا: غزة
 مشيرًة إلى أن استمرار الحصار، سيؤول باألمور النفجار خطير يتحمل العالم أجمع تداعياته.

وأوضح المتحدث باسم الحركة داوود شهاب، في تصريح صحفي أمس، أن تقرير البنك الـدولي الـذي 
د فـــي قطـــاع غـــزة علـــى حافـــة االنهيـــار هـــو أحـــد المؤشـــرات والنتـــائج الخطيـــرة أن االقتصـــا إلـــىأشـــار 

 للحصار المفروض على قطاع غزة.
ـــة مـــن  وشـــدد شـــهاب، علـــى أن الفصـــائل هـــي جـــزء مـــن الشـــعب الفلســـطيني وهـــي تعـــيش نفـــس الحال

وهــــي ككــــل أبنــــاء الشــــعب  ،بالنســــبة لقيــــادات هــــذه الفصــــائل وكوادرهــــا أســــوأالحصــــار9 وربمــــا تكــــون 
نهاءطيني تسعى في كل االتجاهات لتخفيف األعباء الفلس  الحصار. وا 

 24/5/2105، الحياة الجديدة، رام هللا
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 الصراعات والحروب وتوحيد جهودها لتحرير القدس والمسجد األقصى لوقفحركة الجهاد:  

يـد ناشد القيادي فـي الجهـاد اإلسـالمي خالـد الـبطش األمـة اإلسـالمية وقـف الصـراعات والحـروب وتوح
 جهودها لتحرير القدس والمسجد األقصى.

ودعــا الــبطش قــادة األمــة حكامــا وعلمــاء ودعــاة، العمــل علــى وقــف الصــراعات واالقتتــال والفتنــة فــي 
البالد العربية واإلسالمية وحقن الدماء وصـون األعـراض وحفـظ مقـدرات األمـة لكـي نواجـه معـًا أعـداء 

 واستعادة القدس". هذه األمة والساعين لتدميرها وصوال للتحرير
 24/5/2105، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 لبنان: تحالف القوى الفلسطينية يرفض قرارات "األونروا" 
أعلن تحالف القوى الفلسطينية في لبنان رفضه لقرار "األونـروا" وقـف مسـاعداتها للفلسـطينيين : بيروت

رات التــي وصــفها بـــ"الظالمة"، وتــأمين النــازحين مــن ســورية إلــى لبنــان، وطالــب بــالتراجع عــن هــذه القــرا
 الجئ فلسطيني. 13111مأوى مناسب لـ

(، مــــن تراجــــع خــــدمات وكالــــة "األونــــروا" لالجئــــين 5-21وحــــذر التحــــالف فــــي بيــــان، اليــــوم األحــــد )
الفلســــطينيين فــــي لبنــــان، وخصوصــــًا برنــــامج الطــــوارئ للفلســــطينيين فــــي مخــــيم نهــــر البــــارد، وطالــــب 

تمـــع الـــدولي، التـــدخل لـــدعم ميزانيـــة الوكالـــة الدوليـــة، وتـــأمين المـــوارد الماليـــة الحكومـــة اللبنانيـــة والمج
 الستكمال عملية إعمار مخيم نهر البارد المنكوب.

ـــر التحـــالف، المجتمـــع الـــدولي أن وكالـــة األونـــروا أنشـــئت فـــي   0919/ كـــانون أول )ديســـمبر( 8وذك 
صابات الصهيونية مـن ديـارهم وأرضـهم عـام إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، الذين اقتلعتهم الع

ن وقـــف أعمـــال األونـــروا مـــرتبط بتطبيـــ  حـــ  0918 ، وهجـــرتهم خـــارج بيـــوتهم وقـــراهم وممتلكـــاتهم، وا 
 العودة.

وطالـــب البيـــان المجتمـــع الـــدولي بفـــتح الحـــدود مـــع فلســـطين المحتلـــة، والســـماح لالجئـــين الفلســـطينيين 
 ن اللجوء خارج ديارهم.سنة م 27بالعودة إلى ديارهم، وأنه يكفيهم 

ورأى التحالف أن "تخلي إدارة األونروا عن مسؤولياتها، وتقليص خدماتها تجاه الفلسطينيين المهجرين 
مــن ســورية، أو تجــاه فلســطينيي مخــيم نهــر البــارد، أو تجــاه الطــالب الفلســطينيين والمرضــى، تصــب 

الالجئـين إلـى الـدول المضـيفة، وهـذا  حتمًا في مشروع التوطين والتهجيـر، ألنهـا تلقـي بالمسـؤولية عـن
 مخطط خطير يهدف إلى تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين".
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وأكـــد التحـــالف ُمضـــيه فـــي التحركـــات واالتصـــاالت حتـــى تحقيـــ  مطالـــب وحقـــو  الشـــعب الفلســـطيني 
 المنكوب في لبنان.

 24/5/2105، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 يةات "أونروا" تزيد من معاناة فلسطينيي سور حماس: تقليصدائرة شؤون الالجئين في  
قالــت حركــة حمــاس إن التقصــير فــي تغطيــة احتياجــات فلســطينيي ســوريا فــي لبنــان هــو بمثابــة : غــزة

 إخالل بطبيعة التفويض والتكليف الممنوح لـ"أونروا"، وتقصير في واجباتها تجاههم.
(، إن األونــروا 5-21هــا اليــوم األحــد )وقالــت دائــرة شــئون الالجئــين التابعــة لحركــة حمــاس فــي بيــان ل

ـــاتهم  بهـــذه التقليصـــات تزيـــد مـــن معانـــاة فلســـطينيي ســـوريا المتفاقمـــة، وتشـــت ت انتبـــاه العـــالم عـــن معان
 المتفاقمة، وترت ب أعباء إضافية على الدولة اللبنانية، داعيًا "أونروا" للتراجع عن هذا القرار.

ل عن مليون ونصف مليون دوالر شهريًا نتيجة هذا القرار، وكشفت الدائرة عن توفير "أونروا" لمبلغ يق
 األمر الذي ال يمثل نسبة تذكر من ميزانية األونروا العادية أو الطارئة، وف  تعبير البيان.

وأكد البيان أن عجز "أونروا" عن جمع التمويل الكافي للقيام بمهامها، يقتضي منها الطلب رسميًا من 
في تغطية جوانب النقص، وفي حال لم تتمكن مـن ذلـك فعليهـا تغييـر طـواقم األمم المتحدة مساعدتها 

 العمل في التواصل الدولي لديها بسبب ما أسماه البيان "عجزهم" عن القيام بهذه المهمة.
( $011ويبلغ إجمـالي المسـاعدات التـي تقـدمها "أونـروا" شـهريًا لفلسـطيني سـوريا فـي لبنـان مـا قيمتـه )

 ( للفرد.$27ألف عائلة، ومساعدات بدل غذاء بقيمة ) 02فيد منها للعائلة، والتي تست

 24/5/2105، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 للنكبة 67الـ بالذكرى  في "وادي الزينة" حماس تقيُم معرًضا ترانثيًّا :لبنان 

ثيًّـا أقامت حركـة المقاومـة اإلسـالمية "حمـاس"، فـي منطقـة وادي الزينـة فـي لبنـان، معرًضـا ترا: بيروت
 للنكبة الفلسطينية. 27فلسطينيًّا، تحت عنوان "كي ال ننسى فلسطين"، وذلك بالذكرى 

وأوضحت الحركة فـي تصـريح صـحفي، وصـل "المركـز الفلسـطيني لإلعـالم"، أن المعـرض الـذي أقـيم 
مث ِّـُل برعاية رئيس بلدية سبلين محمد خالد قوبر، تضمََّن عرًضا للملبوسـات واألدوات التراثيـة، وغرفًـا تُ 

عدًدا من القرى الفلسطينية، ولوحاًتا فنيًة من وحي المناسبة، حيث تمَّ تقديم الضيافة للحضـور "الخبـز 
 والقهوة الفلسطينية"، وقد كانت وصالٌت إنشاديٌة ودبكٌة من التراث الشعبي الفلسطيني.

الوطنيــة، وبحضــور وحضــر المعــرض ممثلــين عــن األحــزاب والقــوى الفلســطينية واللبنانيــة، اإلســالمية و 
 رئيس بلدية سبلين، ولفيف من العلماء، وحشد من أبناء وفاعليات المنطقة.
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وتحدََّث المسؤول السياسي لحركة حماس في منطقة صيدا ومخيماتها األستاذ أيمن شناعة، فـي كلمـة 
ـــكِّ  ـــكِّ الحركـــة بطريـــ  الجهـــاد والمقاومـــة، والتمسل بالثوابـــت لـــه عـــن أهميـــة تعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة وتمسل

الوطنية وبالنضال من أجل استعادة حقوقنا وعلى رأسها تحرير فلسطين كاملـة مـن بحرهـا إلـى نهرهـا، 
ُروا منها عام   .0918وح  عودة الالجئين إلى مدنهم وقراهم التي ُهج ِّ

ــُروا  بــدوره، قــال رئــيس بلديــة ســبلين محمــد قــوبر إن مــن حــ  الفلســطينيين العــودة إلــى ديــارهم التــي ُهج ِّ
ــهِّ العــيش بكرامــٍة م ــ ل لــه تقريــر مصــيره، كمــا مــن حق ِّ نهــا، وَأنَّ الشــعب الفلســطيني شــعٌب مظلــوٌم، وَيحِّ

 كباقي شعوبِّ العالم.

 24/5/2105، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 كاذب "إسرائيل"الهدوء عند حدود مع حماس خالل شهور.. و  تنشبقد  مواجهة مسلحة: جو ز هرت 

، أن هرتـزوجمعارضة اإلسرائيلية وقائمة "المعسكر الصـهيوني"، يتسـحا  اعتبر رئيس ال: بالل ضاهر
الهدوء الحالي عند حدود إسرائيل مع لبنان وقطاع غزة هو هـدوء "مسـكر وكـاذب" ودعـا إلـى اسـتخدام 

 "رافعات عسكرية وسياسية" من أجل استمرار هذا الهدوء قدر اإلمكان.
مس األحد، في ذكرى انسحاب إسرائيل مـن جنـوب في صفحته على موقع "فيسبوك"، أ هرتزوجوكتب 

لبنــان، أن "الهـــدوء مســـكر وكــاذب وينبغـــي الحفـــاظ علــى يقظـــة" وأنـــه "ينبغــي اســـتخدام كافـــة الرافعـــات 
 الممكنة، عسكرية وسياسية، من أجل الحفاظ على حدود هادئة قدر اإلمكان".

ب الجــيش اإلســرائيلي مــن إلــى محادثــة أجراهــا مــع وزراء حــول اإلعــالن عــن انســحا هرتــزوجوتطــر  
عاما، عندما كان يشغل منصب سـكرتير حكومـة ايهـود بـاراك، وكتـب أن "ردود  05جنوب لبنان قبل 

الفعــل كانــت مثيــرة لالنفعــال. لقــد كــان هــذا قــرار غيــر ســهل لكــن علــى الــرغم مــن النقاشــات فإنــه قــرار 
 صحيح بنظري وهو صحيح اليوم أيضا".

مــع وزيــر خارجيــة النرويجــي، بــورأ برانــدا، أن مواجهــة مســلحة قــد قــد قــال خــالل لقــاء  هرتــزوجوكــان 
تنشب بين إسرائيل وحركة حماس خالل "شهور معدودة"، معتبرا أنه "حماس تواصل حفر األنفا  من 
ذا لــم تتــدخل الــدول األوروبيــة وتــدفع  قطــاع غــزة فــي هــذه األيــام مــن أجــل المــس بمــواطني إســرائيل. وا 

 ة سياسية فإن الجولة الثانية هي مسألة شهور معدودة".باتجاه نزع سالح غزة بتسوي
وأضـــاف أنـــه "أخشـــى أن الوضـــع السياســـي فـــي إســـرائيل اليـــوم وتشـــكيل الحكومـــة المنتخبـــة لـــن يســـمح 

 بسعي جدي إلى تسوية تحافظ على أمن مواطني إسرائيل".

 25/5/2105، 48عرب 
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 خاضت حرب لبنان النثانية بصورة فوضوية "إسرائيل"باراك:  
بـاراك، إن إسـرائيل خاضـت  إيهـودقال رئيس الحكومـة ووزيـر األمـن اإلسـرائيلي األسـب  : الل ضاهرب

 ، بصورة فوضوية.2112حرب لبنان الثانية، في العام 
واعتبر باراك، في مقابلة أجرتها معه اإلذاعة العامة اإلسرائيلية وستبثها اليوم االثنين، أن "حرب لبنان 

 وية وغير مسؤولة".الثانية أديرت بصورة فوض
نما فقط ألنه تم خطف أربعة  وأضاف أنه "ال يفترض بدولة أن تشن حربا من دون أن تستعد لذلك، وا 

 أشخاص وتفجير دبابة".
 25/5/2105، 48عرب 

 
 له بتمرير "يهودية الدولة" يسمحائتالف نتنياهو ال  

ب "الليكـود" الـذي يرأسـه بنيـامين تؤكـد اتفاقيـات االئـتالف المبرمـة بـين حـز : برهـوم جرايسـي - الناصرة
نتنياهو، أنه سيكون من الصعب جدا على نتنياهو تمرير قانون "يهودية الدولة"، الذي سـعى لـه كثيـرا 
فـي الســنوات األخيــرة، رغــم اعتقـاد نتنيــاهو واليمــين المتطــرف عنـد صــدور نتــائج االنتخابــات البرلمانيــة 

بـــين أحـــزاب  اإلجمـــاعن ســـتكون أكبـــر. وفـــرأ شـــبه تمريـــر القـــانو  إمكانيـــةقبـــل أكثـــر مـــن شـــهرين، أن 
االئــتالف الحــاكم حــول الجوانــب العنصــرية فــي القــانون، إال أن الخــالف يــدور حــول قضــايا شــرائعية 

 الديانة اليهودية في العالم.  أبناءيهودية، وانعكاس القانون سلبا على 
عـالم، موضـع خـالف مركـزي فـي وكان مشـروع قـانون "إسـرائيل الدولـة القوميـة للشـعب اليهـودي" فـي ال

ائـتالف حكومـة بنيـامين نتنيـاهو قبـل الحاليــة، ولكـن هـذا الخـالف بقـي مغلفــا نظـرا لمـا فيـه مـن "حــرج" 
حـول بنـود هـذا القـانون العنصـرية التـي تضـرب  إجمـاعللمجتمع اليهودي. فاالئتالف الحـاكم كـان فيـه 

ى، فــان مركبــات االئــتالف الســاب  الشــعب الفلســطيني فــي جميــع أمــاكن تواجــده، ولكــن مــن جهــة أخــر 
 اختلفت في ما بينها حول بنود أخرى في القانون، وأولها، مكانة الشريعة اليهودية. 

فحسب عرض نتنياهو وأحزاب المستوطنين، فإن الشريعة هي مرجعية القضـاء والقـانون حيـث وجـدت 
يثبـت كليـا سلسـلة مـن قـوانين إلـى أن نـص القـانون  إضافةثغرة ال تجاوب على الحالة الماثلة أمامها، 

 الديني، وهذا ما يتحفظ منه العلمانيون وحتى يرفضونه. اإلكراه
أضف إلى هذا، أن اليمين العقائـدي التقليـدي رفـض القـانون، ولـم يـر فيـه حاجـة، لمـا فيـه مـن جوانـب 

هـــو ســـتثير قلـــ  أبنـــاء الديانـــة اليهوديـــة فـــي العـــالم. مثـــل أن القـــانون ســـيطرح مـــن جديـــد مســـألة "مـــن 
يهودي"، وهي قضية تعلـو وتخبـو مـن حـين إلـى آخـر، كمـا أن القـانون بطابعـه العنصـري يخلـ  حالـة 
حرج لليهود أما في االئتالف الحالي فإن كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم" تتحفظـان مـن القـانون، 
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أو تلـك التـي يطلـ   من جوانب الشريعة اليهودية. فالحريـديم يتخوفـون مـن طـابع القـوانين "الدسـتورية"،
عليهـــا مصـــطلح "قـــانون أســـاس"، فمـــثال نـــص قـــانون "القوميـــة" المتـــداول، يقـــول إن الكيـــان اإلســـرائيلي 
الحــالي، هــو دولــة اليهــود فــي كــل العــالم، وهــذا يــنقض روايــة "مملكــة إســرائيل" التوراتيــة، التــي ســيقيمها 

جـاهرون بهـذا الخـالف، ويكتفـون بـالقول المسيح حينما يأتي إلى العـالم ألول مـر ة، ولكـن الحريـديم ال ي
 إن مكانة الشريعة ليست بالقدر الكافي في هذا القانون.

كـذلك فــإن حــزب "كوالنــو" )كلنــا( الـذي يرأســه وزيــر الماليــة موشــيه كحلـون يعــارض القــانون مــن وجهــة 
اتفــ   نظــر اليمــين العقائــدي التقليــدي، ويــرى أن ال حاجــة إلســرائيل بــه. وبهــدف تجــاوز هــذه العقبــة،

حزب "الليكود" مع شركائه على تشكيل لجنة من وزراء ومختصين للبحث في صيغة مقبولـة. وحسـب 
 محللين، فإن هذه اللجنة ستكون مهمتها "قبر القانون" وعدم عرضه في الدورة البرلمانية الحالية.

"يســرائيل  ولكــن نــواب االئــتالف ســيواجهون حرجــا، إذا مــا قــرر النائــب أفيغــدور ليبرمــان، رئــيس حــزب
بيتينو" طرح القانون من صفوف المعارضة، بهدف ضرب االئـتالف الحـاكم، وهـذا سـيخل  خالفـا فـي 
داخـــل االئـــتالف. وكـــان ليبرمـــان قـــد هـــدد فـــي ذات اليـــوم الـــذي أعلـــن فيـــه انســـحابه مـــن المفاوضـــات 

رضون مبادرة حزبه االئتالفية، أنه سيرى المبادرون للقانون من كتلتي "الليكود" و"البيت اليهودي"، يعا
 لطرح "قانون القومية".

ويواجه نتنياهو عقبة أخرى، ال اقل من ناحيتـه، فأحـد األهـداف المركزيـة التـي وضـعها نتنيـاهو لنفسـه 
منـذ ســنوات، ومعــه أحـزاب اليمــين المتطــرف و"الحريـديم"، هــو ضــرب مكانـة المحكمــة العليــا، والجهــاز 

 القضائي برمته. 
، يريــد نتنيــاهو واليمــين المتطــرف ســحب الصــالحية المطلقــة للمحكمــة بــنقض فبالنســبة للمحكمــة العليــا

أن  إمكانيـــةقـــوانين أقرهـــا الكنيســـت. ويقتـــرح نتنيـــاهو قانونـــا يجيـــز للكنيســـت ســـن القـــانون ثانيـــة، دون 
المســتوطنين  " وكتلــةتنقضــه المحكمــة مــر ة أخــرى. وهــذا بنــد ورد فــي االتفاقيــات مــع كتلتــي "الحريــديم

دي"، إال أنه غاب عن االتفا  مع كتلة "كوالنـو"، ويظهـر مكانـه بنـد يؤكـد رفـض "كوالنـو" "البيت اليهو 
ويشار هنا،  له. وفي هذه القضية، ال يحظى نتنياهو بأغلبية، حتى لو تلقى دعما من ليبرمان وحزبه.

ة أن الخطوط العريضة للحكومة، التي عرضها نتنياهو على الكنيست، غاب عنها اهتمام الحكوم إلى
 بالحفاظ على الجهاز القضائي واستقالليته. 

وفــي المقابــل، يطلــب نتنيــاهو ومعــه اليمــين المتطــرف بتغييــر تركيبــة لجنــة تعيــين القضــاة، بحيــث يزيــد 
من تمثيـل الجانـب السياسـي ويحولـه إلـى أغلبيـة فـي اللجنـة، مـا يعنـي تسـييس عمليـة اختيـار القضـاة، 

 يعترض عليه حزب "كوالنو". أكثر مما هو قائم حاليا، وهذا بند آخر
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وفــي االتفاقيــة بــين "الليكــود" وكتلــة المســتوطنين "البيــت اليهــودي"، يظهــر بنــد يــدعو إلــى ســن قــانون 
 اإلنسـانيهـدف إلـى محاصـر المراكـز الحقوقيـة، خاصـة تلـك التـي تالحـ  االحـتالل وجرائمـه، وحقـو  

ورتين البرلمـانيتين السـابقتين، ولكنهـا الفلسطيني في فلسطين التاريخية، وكانـت محـاوالت كهـذه فـي الـد
ـــة. إذ يريـــد اليمـــين المتطـــرف حظـــر التمويـــل  ـــة وخاصـــة أوروبي ـــم تـــنجح، منهـــا بســـبب ضـــغوط دولي ل

 الخارجي لهذه المراكز، في حال طرحت تقارير تكشف جرائم جيش االحتالل وحكومة االحتالل.
توضــحا الموقــف، رغــم ميلهمــا لمســايرة ويعــارض هــذا البنــد حــزب "كوالنــو"، بينمــا كتلتــي "الحريــديم" لــو 

اليمين المتطرف في قضية كهذه. وفي هذه القضية أيضا، لن يكون لنتنياهو واليمين أغلبية، حتى لو 
 قرر ليبرمان دعم المشروع الليكود و"البيت اليهودي".

 25/5/2105، الغد، عّمان  
 
 أشهر إضافية بقضية رشوة 8أولمرت  علىالحكم "معاريف":  

ـــة  القـــدس ـــين : ترجمـــة صـــفا -المحتل ـــوم االثن ـــة صـــباح الي ـــة بالقـــدس المحتل حكمـــت المحكمـــة المركزي
أشـهر علـى رئـيس وزراء الكيــان األسـب  ايهـود أولمـرت، وذلـك فـي ثـاني حكــم  8بالسـجن الفعلـي لمـدة 

 يصدر بحقه خالل عام.
، باإلضـافة لــ لكألـف شـي 011وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الحكـم شـمل أيًضـا غرامـة بقيمـة 

أشــهر مــع وقــف التنفيــذ، وذلــك بعــد إدانتــه فيمــا بــات يعــرف بقضــية "المغلفــات الماليــة" والتــي تلقــى  8
اولمرت خاللها عشرات آالف الشواقل من رجل األعمال "موريس تالنسكي" إبان شغله لمنصب وزيـر 

 التجارة والصناعة في حكومة شارون.
تقــال الفعلــي كــان قــد حكــم بهـا قبــل نحــو العــام فــي قضــية ســنوات مـن االع 2ويضـاف حكــم اليــوم إلــى 

عطاءات مشروع "هولي الند" االستيطاني في حين ينتظر اولمرت حاليًا البت في استئناف قدمه بهذا 
 الخصوص.

وفــي أعقــاب قــراءة الحكــم توجــه أولمــرت للقضــاة قــائاًل إنــه ال توجــد عقوبــة تضــاهي تحولــه إلــى "كــيس 
 خيرة، مشيًرا إلى نيته االستئناف على الحكم الجديد.مالكمة" خالل السنوات األ

ر القضاة القرار بتلقي أولمرت لمغلفات مالية سرية إبان شغله لمنصب وزير في الحكومـة  في حين برَّ
ودون أن يبلغ أحدا بهذا الخصوص ما يحولها إلى رشاوى بعين القـانون فـي حـين جـرى اتهامـه أيًضـا 

 بخيانة األمانة.
 25/5/2105، فة الفلسطينية )صفا(وكالة الصحا
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 لهمهدم مناز  "إسرائيل"يستعدون لكسر قواعد اللعبة إذا لم توقف  الداخلفلسطينيو "مدى الكرمل":  
وديع عواودة: يرى سياسيون ومثقفون من فلسطينيي الـداخل أن نجـاحهم فـي تشـكيل قائمـة  -الناصرة 
لهم أفقا دوليا وزاد اهتمام العـالم بقضـاياهم وهـم لخوض انتخابات الكنيست قد فتح  "المشتركة"وحدوية 

يتجهون لتطوير عالقاتهم معه بشـكل مباشـر. وكشـفوا أنهـم يسـتعدون لكسـر قواعـد اللعبـة فـي قضـيتي 
مـدى "جاء ذلك في نطا  طاولة مستديرة نظمها مركـز  األرض والمساكن إذا واصلت إسرائيل هدمها.

 "الجمـــاعي العربـــي فـــي إســـرائيل ودور القائمـــة المشــــتركةمســـتقبل العمــــل "فـــي حيفـــا بعنـــوان  "الكرمـــل
 بمشاركة النائبين أيمن عودة وجمال زحالقة.

للمعلمـين والطـالب والمهنيـين  اتحـاداتوأكد حيوية تنظيم المجتمع العربي في إسرائيل من خـالل بنـاء 
 مالي وطني.فرصة ثمينة إلنجاز هذا الهدف مع بناء صندو   "المشتركة"اآلخرين وغيرهم معتبرا 

ويقول عودة إن فلسطينيي الداخل جزءا مـن الشـعب الفلسـطيني لكنـه بخـالف زحالقـة يؤكـد أنهـم ليسـوا 
 من الحركة الوطنية الفلسطينية فحسب بل هم جزء من اليسار في إسرائيل.

إغــال  "وأضــاف عــودة الــذي يقــود خطابــا مــدنيا قوميــا منــذ دخولــه الكنيســت، ردا علــى ســؤال إنــه يؤيــد 
فــي إســرائيل بحــاالت معينــة ضــمن برنــامج عمــل يتضــمن أدوات نضــالية جديــدة الفتــا إلــى أن  "عشــوار 

 تمهد لذلك. "المشتركة"
 25/5/2105، القدس العربي، لندن

 
 في القلمون "حزب هللا": وحدة أميركية خاصة تساعد اإلسرائيليموقع "ديبكا فايلز"  

فــي معركتــه  "حــزب هللا"المتحــدة تقــدم يــد العــون إلــى اإلســرائيلي أن الواليــات " ديبكــا فــايلز"ذكــر موقــع 
 .االستراتيجيةللسيطرة على تالل القلمون 

ـــــذي وصـــــفه  ـــــع عـــــن مصـــــادره االســـــتخباراتية أن إســـــرائيل متخوفـــــة مـــــن هـــــذا التعـــــاون ال ـــــل الموق ونق
توجـه  الجوية،متموضعة في قاعدة حامات  خاصة،الفًتا إلى أن وحدة عمليات أميركية  "،الزلزال"¯ب
إلى أجواء القلمون لجمع معلومات  ،AEROSONDE MK 4.7ئرات من دون طيار من طراز طا

 يتم إمداد الحزب وبعض الضباط اإليرانيين بها. البيانات،. وبعد تسجيل استخباراتية
ساعة وتحل  علـى  02إلى  01وأوضح الموقع أن الطائرات المستخدمة ُيمكن أن تبقى في الجو من 

ومزودة أشعة ليـزر متطـورة وقـادرة علـى حمـل  والنهار،كما أنها تعمل في الليل  كيلومتر، 195إرتفاع 
 سلحة.األإال أن مصادر أميركية أكدت أنها غير مزودة  ذخائر،

منــذ أن ســير الحــزب طــائرات أبابيــل فــي القلمــون أصــبح التعــاون بــين الفريــ  "وأشــار الموقــع إلــى أنــه 
 ."األميركي والحزب ضرورياً 
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مـن  اللعبـة،وهـي فـي الواقـع تغيـر فـي قواعـد  أمنهـا،ل أن هذه الشراكة تشكل خطًرا علـى وتعتبر إسرائي
 في المنطقة. واالستخباراتيةحيث الوضعية العسكرية 

مـن أجـل  االسـتخباراتعلـى تعـديل آليـة  إسرائيلأن التعاون الحالي سيجبر  "ديبكا"وأوضحت مصادر 
مشــــيرة إلــــى أن تــــل أبيــــب ال تســــتطيع أن تثــــ   وســــورية،الحفــــاظ علــــى حــــدودها الشــــمالية مــــع لبنــــان 

بالمعلومات االستخباراتية األميركيـة اآلتيـة مـن لبنـان بعـد اليـوم ألنـه يمكـن أن تكـون قـد اسـتمدتها مـن 
 .”حزب هللا“مصادر 

أيضـــًا باكتســـاب الحـــزب معلومـــات عـــن طـــر  عمـــل القـــوات األميركيـــة  اإلســـرائيليةوتـــرتبط المخـــاوف 
 ما يحتم على األخيرة تجديد أساليبها. إسرائيل،ًا أساليب التي تشبه كثير  الخاصة،

 25/5/2105، السياسة، الكويت
 
 " يعززون نثقلهم في الحكومة اإلسرائيلية بسبعة حقائب وزاريةاألقصىتقرير: مطالبو هدم " 

مــن إجمــالي تشــكيلة  % 28قــال تقريــر صــدر حــديثًا إن "ســبعة حقائــب وزاريــة، بنســبة  :الغــد - عمــان
ة اإلســـرائيلية برئاســـة بنيـــامين نتنيـــاهو، يشـــغلها مســـتوطنون متطرفـــون ينـــادون بهـــدم المســـجد الحكومـــ

قامة "الهيكل" المزعوم مكانه".  األقصى المبارك وا 
وأضــاف التقريــر، الــذي أطلقــه ملتقــى القــدس الثقــافي أمــس بعنــوان "حكومــة نتنيــاهو الرابعــة وســلوكها 

لمتطرفـون حققـوا قفـزة خطيـرة فـي النفـوذ الحكـومي األخيـر المتوقع تجاه المسجد األقصى"، أن "هـؤالء ا
 بعدما كانوا مجرد كتلة هامشية خالل مرحلة إقامة الكيان الصهيوني".

وأوضــح أنهــم "يحملــون حقائــب وزاريــة حيويــة ومهمــة، بينهــا وزارات العــدل والتعلــيم والســياحة واألمــن 
القــدس المحتلــة والســيطرة علــى األقصــى الــداخلي واالســتيطان، والتــي يســعون مــن خاللهــا إلــى تهويــد 

 تمهيدًا لتنفيذ مخططهم العدواني ضد ه".
وأبــرز التقريــر التطــور التصــاعدي لثقــل أعضــاء تلــك الكتلــة فــي انتخابــات "الكنيســت" اإلســرائيلي عبــر 

التي شكلت "قفزة نوعية لهـم، عبـر صـعود حـزب  2103السنوات السابقة، وصواًل إلى انتخابات العام 
 اليهودي"، بزعامة نفتالي بينيت، الذي يمثل طروحاتهم وأجندتهم"."البيت 

وأشار إلى أن "ممثليهم داخل حزب "الليكود" عززوا مواقعهم وتقدموا فـي االنتخابـات الداخليـة للحـزب، 
مــن  %0198نائبــًا شــكلوا  03مــا مكــنهم مــن الخــروج بتمثيــل نيــابي يعــد  األكبــر فــي تــاريخهم، تمثــل بـــ

توزعــوا بــين حزبــي "الليكــود" )الحــاكم( بســتة ممثلــين، و"البيــت اليهودي")الشــريك فــي  حجــم "الكنيســت"،
 االئتالف الحكومي( بسبعة ممثلين لهم".
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وبين أن ذلك "قد مكـنهم مـن تسـلم مسـؤوليات قياديـة فـي "الكنيسـت"، مثـل موقـع نائـب الـرئيس ورئـيس 
التقـدم عبـر دخـولهم إلـى الحكومـة ألول  لجنة الداخلية واألمن"، في حين جاءت النتيجة الطبيعية لهـذا

 مرة في تاريخهم".
 5مقاعد وزارية، هي االقتصاد واإلسكان واألديـان وشـؤون القـدس، و 1وقد "حصل هؤالء حينها على 

مواقع كنواب وزراء، وهي مواقع رمزية محدودة التأثير، كما نالوا نيابـات فـي وزارات الخارجيـة والـدفاع 
 العلوم والتكنولوجيا". واألديان والمواصالت و 

نائبـًا،  03وفي االنتخابات األخيرة، "حافظ المستوطنون المتطرفون على حجم كتلتهم النيابية المقدرة بـ
وعلى توزيعهم داخل حزبي "الليكود" و"البيت اليهودي"، لكن ممثليهم داخل "الليكود" تمكنوا مـن التقـدم 

 مواقع وزارية". أكثر لينتقلوا من مواقع نواب وزراء إلى تولي
واعتبـر التقريــر أن "دخـول "البيــت اليهــودي" شـريكًا حكوميــًا مــع نتنيـاهو فــي اللحظــة األخيـرة مك نــه مــن 

 فرض كثيٍر من الشروط، بينها تسليم وزارة العدل للمتطرفة أيليت شاكيد".
ا نائب وزير نواب وزراء، هم 7أما على "مستوى مواقع نواب الوزراء الرمزية؛ فهناك نائبان من أصل 

نائبـًا  03مـن أصـل  9الدفاع إيلي بن داهان، ونائبة وزير الخارجية تسيبي حوطبلي، مـا يعنـي تمكـن 
 من هؤالء المتطرفين تمكنوا من الوصول إلى مواقع حكومية، مؤثرة وأخرى رمزية".

ة بتكــريس ولــم يســتبعد التقريــر "محاولــة هــؤالء اســتغالل نفــوذهم غيــر المســبو  فــي الحكومــة اإلســرائيلي
التقسيم الزماني للمسجد بين المسلمين واليهود، ومحاولة سن قانون يكرسه، وفـرض المزيـد مـن التقييـد 

جراءات حصاره، وتأمين الحماية للمقتحمين المتطرفين".   لدخول المصلين إلى األقصى، وا 
تعزيـز وحذر من "مساعي تسريع حجـم وسـرعة أعمـال تنفيـذ الحفريـات تحـت األقصـى وفـي محيطـه، و 

 سيطرة الجمعيات الصهيونية المتطرفة كجهات شريكة في إدارة تلك المواقع".
دارة األوقــاف األردنيــة لــه، والمطالبــة بتنفيــذ  ودعــا إلــى "تعزيــز المقاومــة والربــاط الشــعبي فــي المســجد وا 

محاولــة وقــد ر التقريــر "ب قــرارات الشــرعية الدوليــة الرافضــة للتغييــرات التــي تجريهــا ســلطات االحــتالل".
الحكومــة اإلســرائيلية تقلــيص وتهمــيش المســؤولية األردنيــة عــن المســجد األقصــى، وصــواًل إلــى نزعهــا 
تمامًا، ما يستدعي دعمًا عربيًا إسالميًا عاجاًل لصد ها والوقـوف إلـى جانـب الجهـد األردنـي، مـن أجـل 

 حماية المسجد والحفاظ عليه من عدوان االحتالل".

 25/5/2105، الغد، عّمان  
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 بالعنصرية اتهامهبعد الشاباك في انتحار مسؤول  :معاريف 

ذكــرت صــحيفة معـــاريف اإلســرائيلية أمــس أن مســـؤواًل إســرائيليًا ُيــدعى رونـــيس، : )االتحــاد( -رام هللا 
، انتحـر بـإطال  النـار «الشـاباك»أنهى منـذ فتـرة قصـيرة الخدمـة فـي جهـاز األمـن الـداخلي اإلسـرائيلي 

، بســـبب إهانتــــه 0918ســـه فــــي منزلـــه بمنطقـــة هــــود هشـــارون وســــط فلســـطين المحتلـــة عــــام علـــى نف
للتواصل « فيسبوك»مستوطنة يهودية إثيوبية واتهامه بالعنصرية من خالل تغريدات كتبها على موقع 

 االجتماعي مؤخرًا.
إنهــا « فيســبوك»وأوضــحت الصــحيفة أن يهوديــة إثيوبيــة تُــدعى لــي يوريســتا كتبــت علــى صــفحتها فــي 

توجهــت يــوم الخمــيس الماضــي لمكتــب تســجيل الســكان فــي وزارة الداخليــة اإلســرائيلية، رونــيس كمــدير 
هنــاك، للحصــول علــى جــواز ســفر البنهــا، وبعــدما بادلــت رونــيس الحــديث عــن العنصــرية التــي تعــاني 

بلـدها وأضـافت أنهـا قـررت لـذلك الهجـرة العـودة إلـى «. اغربـي عـن وجهـي»منها في إسرائيل، قال لها 
آالف شخص، األمر الذي لم يحتمله فقرر  2وتجاوب معها « فيسبوك»األم إثيوبيا ودونت ذلك على 

 االنتحار.
 25/5/2105، االتحاد، أبو ظبي

 
 2014خالل عام  مليارات دوالر 6ارتفاع مبيعات شركات "سايبر" إسرائيلية إلى : "ذي ماركر" 

( إسرائيلية خـالل العـام اإللكترونيلحرب في الفضاء ارتفعت مبيعات شركات "سايبر" )ا: بالل ضاهر
من مجمل المبيعات في هـذا الفـرع فـي  %01الماضي إلى ستة مليارات دوالر، وباتت تشكل  2101

 منه. %8العالم، بعد أن شكلت في العام الماضي 
مجال في  %05وذكرت صحيفة "ذي ماركر"، اليوم االثنين، أن إسرائيل استثمرت العام الماضي في 

األبحاث والتطوير في السو  العالمي لمجال ال"سايبر". وقالت إن إسرائيل استثمرت فـي الربـع األول 
قياســــا بــــالفترة نفســــها مــــن العــــام  %11مــــن العــــام الحــــالي فــــي أبحــــاث وتطــــوير ال"ســــايبر" بــــأكثر ب

 مليون دوالر. 91الماضي، وارتفع حجم االستثمار إلى 
سـرائيلية فـي السـنوات األخيـرة، ووفقـا لمعطيـات طـاقم ال"سـايبر" وتضاعف عدد شـركات ال"سـايبر" اإل

شـركة تجاريـة تعمـل فـي هـذا المجـال بينمـا  311في مكتب رئيس حكومة إسرائيل، توجـد فـي إسـرائيل 
 .2103في العام  251، و2101شركة في العام  051كان عددها 
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مليــون دوالر، بينمــا جــرى  711مبلــغ وتــم شــراء ثمــاني شــركات "ســايبر" إســرائيلية فــي العــام الماضــي ب
 تداول أسهم شركتين في "ناسداك" وبينها أسهم شركة "سايبر أرك" بقيمة ملياري دوالر.

 25/5/2105، 48عرب 
 
 "الدولة تنظيم" شعار تحوي مجوهرات شحنة تعترضالجمارك اإلسرائيلية "معاريف":  

 مـــن عـــددا اعترضـــت اإلســـرائيلية ركالجمـــا أن عـــن النقـــاب عبريـــة إعالميـــة مصـــادر الناصـــرة: كشـــفت
 تركيـة شـحنة فـي ورد حسـبما أسـبوعين، قبـل اإلسـالمية الدولة بشعارات المختومة والمجوهرات الخواتم
 .اإلسرائيلية الضرائب هيئة أعلنت ما حسب هللا، رام مدينة إلى متجهة
 علـى العثـور تـم إنـه" (:5|25) االثنـين اليـوم اإللكترونـي موقعهـا على العبرية" معاريف" صحيفة وقال

 االحـــتالل ســـلطات أن إلـــى وأشـــارت ."المجـــوهرات مـــن األخـــرى القطـــع مـــن مئـــات عـــدة بـــين الخـــواتم
 تمريــر تــم كمــا منهــا للــتخلص نقلهــا وتــم. اســتيرادها محظــور وبالتــالي محظــورة دعايــة الخــواتم اعتبــرت
 ."األمر في التحقي  لمواصلة الصلة ذات األمن قوات إلى معلومات

 25/5/2105س، قدس بر 
 
وتحولها إلى ظاهرة يومية والشاباك عاجز عن  "الدهس"عمليات  "إسرائيل" تحذر من تزايد 

 مالحقتها 
تزايـد عـدد عمليـات الـدهس الفلسـطينية األخيـرة ضـد  نَّ إقال الخبير األمني الصهيوني "يوسي ميلمان" 

في وجه "إسرائيل" إذا لم يفتح أفـ   للوضع نفجاراً إالصهاينة سينتقل من الكم إلى النوع، وربما سنشهد 
شـخص واحـد منفـرد، يقـرر فـي يـوم مـا قتـل )سـمات معظـم العمليـات متشـابهة  مشـيرًا إلـى أنَّ سياسي، 

اليهود من خالل الدهس، ويتشاور مع عدد مـن أبنـاء عائلتـه قبـل االنطـال  فـي طريقـه، وأحيانـا يتخـذ 
ذلـــك  أنَّ  "الشـــاباك"تقـــديرات جهـــاز  يلمـــان" أنَّ "م وأضـــاف .(قـــرار تنفيـــذ العمليـــة فـــي جـــزء مـــن الثانيـــة

فــي المشــاركة فــي أعمــال العنــف  الشــخص المنفــرد ال ينتمــي ألي تنظــيم فلســطيني، ولــيس لــه مــاضٍ 
تتحـول مـن كميـة إلـى نوعيـة،  والتحريض، لكن كمية العمليـات التـي تـتم تحـت غطـاء حـوادث الطـر ،

، بــل هــي والشــرطة فــي التصــدي لهــا محــدودة جــداً  "كالشــابا"قــدرة الفتــًا إلــى أنَّ وبــدأت تشــكل ظــاهرة، 
، يجمعــان "عمــالء"همــا يســتطيعان التعامــل مــع تنظيمــات، يخترقانهــا، يزرعــان فيهــا غيــر موجــودة، ألنَّ 

معلومـــات، ويتابعـــان نشـــطاء أو قـــادة، لكـــن ال يمكـــن جمـــع معلومـــات عـــن شـــخص منعـــزل أو عائلـــة، 
الغطـاء االسـتخباراتي الجيـد للشـاباك يسـيطر  غم أنَّ يقررون دون تحضيرات مسبقة أن ينفذوا عملية، ر 

على المجتمع الفلسطيني، لكنه في هذه الحـاالت ال يسـتطيع فعـل شـيء، والحـل الظـاهر الوحيـد الـذي 
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ــ ــيطرحونــه هــو هــدم المنــازل، ألنَّ ه عقــاب جمــاعي غيــر أخالقــي، ولــم يثبــت ه قــد يخلــ  ردعــًا، مــع أنَّ
 نجاعته.

 عبرية، ترجمة المركز()عن ال موقع ويلال اإلخباري
 23/5/2105، 3331التقرير المعلوماتي،

 
 "الرملة" همال لألسرى المرضى فياإلو  تنكيلال نادي األسير يحذر 

تزداد سوءًا « عيادة سجن الرملة»قال نادي األسير الفلسطيني أن أوضاع األسرى المرضى في : غزة
 له. بسبب عمليات التنكيل بهم واإلهمال الطبي الذي يتعرضون

وأشار النادي في بيان أمس إلى أن األسير المريض خالد الشاويش ُأخضع أخيرًا لعملية جراحية 
لزرع عظام في يده. وكان محامي النادي زار األسرى في العيادة أخيرًا، واصفًا أوضاعهم بأنها 

 «.تزداد صعوبة مع سياسة التنكيل التي تجرى في حقهم»
دات خاصة اقتحمت العيادة قبل أيام بذريعة التفتيش، وشرعت في وح»وأبلغ األسرى المحامي بأن 

ُيذكر أن أوضاع «. نقل األسرى المرضى إلى خارج غرفهم، وألحقت أضرارًا بأغراضهم الخاصة
 ، صعبة جدًا.«عيادة سجن الرملة»األسرى المرضى، ومعظمهم من المقعدين القابعين في 

25/5/2105الحياة، لندن،   
 
 شهداء فلسطينيين في سورية أربعة": "مجموعة العمل 

أربعة الجئين فلسطينيين قضوا في سورية بينهم ضحيتين قضيا برصاص األمن السوري، فيما قضى 
 ، والضحايا هم:القصفالثالث تحت التعذيب، والرابع جراء 

الالجئان "طار  إسماعيل محمد" و"مهند خالد محمد" من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين 
 .ينيين بريف دمش ، قضيا برصاص أحد عناصر األمن السوريالفلسط

عامًا( من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين  22كما قضى الالجئ "محمد صالح الهاشم" )
 .الفلسطينيين بريف دمش ، تحت التعذيب في سجون النظام السوري

اليرموك في المنطقة  فيما قضى الالجئ "عرفات سيد القديري" أحد القادة الميدانيين للواء شهداء
الغربية من حوران، إثر اشتباكات بين مجموعات من لواء شهداء اليرموك التابع للمعارضة السورية 

 المسلحة من جهة، وبين عناصر جبهة النصرة من جهة ثانية.
24/5/2105مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية،   
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 "اإلبراهيمي"بمحيط الخليل: إصابات في بيت أمر وتشديد إجراءات القمع  
"األيـام": أصابت قوات االحتالل، الليلة قبل الماضية، عددًا من المواطنين في بلدة بيت  -الخليل 

أمر شمال الخليل، بحاالت اختنا ، جراء إطالقها قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل 
في البلدة القديمة بمدينة الخليل، المواطنين، كما شددت إجراءاتها القمعية بمحيط الحرم اإلبراهيمي 

بذريعة تأمين تنقل المستوطنين لمناسبة "عيد نزول التوراة"، فيما جدد المستوطنون اعتداءاتهم على 
 عدد من المنازل المحاذية لمستوطنة "كريات أربع".

وقال الناشط في مقاومة االستيطان في بيت أمر، محمد عياد، إن إصابة عدد من المواطنين 
الت اختنا  في حي خل ة العين شر  البلدة، تم بعد إلقاء قوات االحتالل القنابل المسيلة للدموع بحا

باتجاه عدد من المنازل بعد مداهمتها دون معرفة األسباب، ما أدى إلى حدوث مواجهات مع 
وذكر مواطنون يقيمون في محيط الحرم اإلبراهيمي بالخليل، أن جنود . مجموعات من الفتية

تالل، شددوا من إجراءات القمع ضد المواطنين وزوار الحرم لتأمين تنقل المستوطنين واحتفاالتهم االح
 .بـ "عيد نزول التوراة" اليهودي

25/5/2105األيام، رام هللا،   
 
 "خط التحديد" تشق طريقًا قرب فلسطينيةغزة: جرافات  

وتجريف شر  قطاع غزة بالقرب تقوم جرافات فلسطينية، منذ عدة أيام، بأعمال تسوية : حسن جبر
 من خط التحديد مع االحتالل اإلسرائيلي.

ونفت وزارة األشغال العامة في غزة لـ "األيام" أن يكون لها عالقة بتعبيد الطري ، األمر الذي يرجح 
 الحديث الشائع عن مسؤولية كتائب القسام عن ذلك، إال أن األخيرة لم تعلن مسؤوليتها عن ذلك.

محمود الز  منس  الحملة الشعبية لمقاومة الحزام األمني من خطورة تكريس واقع سيطرة بدوره حذر 
إسرائيل الفعلية على هذا الشريط، الفتًا إلى أن الحملة تظاهرت سابقًا وقدمت شهداء وجرحى؛ إلنهاء 

 واقع سيطرة إسرائيل عليه ومن أجل السماح للمواطنين والمزارعين العودة إلى مزارعهم.
بر الز  في حديث لـ "األيام" محاوالت شرعنة هذا الواقع محاولة خطيرة ستؤثر على الشعب واعت

من  %22الفلسطيني من الناحية االقتصادية والحياتية، خاصة وأن الشريط المذكور يمثل نحو 
أراضي القطاع الزراعية، وعبر عن خشيته في أن يكون اإلجراء جزءًا من تثبيت هدنة دائمة طويلة 

مد مع االحتالل دون تواف  وطني، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز الخشية من نهج نقل االنقسام إلى األ
 حالة االنفصال.
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وكشف الز  النقاب عن توجه عدد من المزارعين بالشكوى للحملة الشعبية حول ما يجري في 
تها من جديد، الفتًا أراضيهم الزراعية؛ لشعورهم أنهم لن يكونوا قادرين على العودة إلى أراضيهم وزراع

 إلى أن المزارعين فقدوا األمل في العودة إلى مزارعهم؛ ألن اإلجراء فلسطيني داخلي.
25/5/2105األيام، رام هللا،   

 
 شن هجمات على الحدوديغلق معبر غزة التجاري و ياالحتالل  

وصول  اإلسرائيلي معابر قطاع غزة، وحالت دون االحتاللأغلقت سلطات  :أشرف الهور -غزة 
مئات الشاحنات المحملة بالبضائع، بحجة االحتفال بأحد األعياد اليهودية، في وقت واصلت فيه 

 هجماتها على حدود القطاع، مسجلة خروقا جديدة التفا  التهدئة. االحتاللقوات 
إغال  معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وهو المعبر التجاري الوحيد  االحتاللوواصلت سلطات 

وحالت العملية دون إدخال البضائع والمساعدات لليوم الثالث  تمر منه بضائع لسكان القطاع. الذي
 على التوالي، خاصة أن إسرائيل تغل  المعبر يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة األسبوعية.

حتالل باألسلحة الثقيلة مراكب الصيادين، خالل عملهم قبالة االمن جهة أخرى هاجمت قوات 
وفي هجوم آخر تعرضت عدة مناط  تقع على الشريط الحدودي  مدينة غزة ووسط القطاع.سواحل 

الشرقي لقطاع غزة لعمليات إطال  نار من قبل االحتالل، استهدفت أراضي زراعية ومزارعين. ولم 
 يبلغ عن وقوع إصابات. غير أن الهجمات أحدثت حالة من الخوف والهلع في صفوف السكان.

25/5/2105ندن، القدس العربي، ل  
 
 محتجزة في مطار القاهرة تسعى للنزوح إلى غزة اليمنمن عائالت فلسطينية  

كشفت مصادر مختصة بقضايا النازحين، اليوم األحد، عن احتجاز العشرات من  اص:خ -غزة
 العائالت الفلسطينية واليمنية الراغبة في النزوح لقطاع غزة في مطار القاهرة.

عائلة فلسطينية كانت  23حدثت لـ القدس دوت كوم، فإن ما ال يقل عن وبحسب المصادر التي ت
عائلة  02تعيش في اليمن وصلت إلى مطار القاهرة مؤخرا وما زالت محتجزة فيه، مبينًة أن نحو 

 يمنية أيضا وصلت للمطار ذاته وترغب في التوجه لغزة.
بحث أوضاعهم وال سيما ان وأشارت إلى أن األمن المصري يحتجز تلك العائالت في المطار ل

الظروف األمنية السائدة في سيناء تمنع فتح معبر رفح كما أنها ال تسمح لهم باإلقامة في القاهرة 
 مؤقتا.
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وتشير المصادر لوجود اتصاالت مكثفة في هذا الصدد لنقل تلك العائالت في أقرب فرصة ممكنة 
 ن ذلك مرتبط بفتح معبر رفح.لرفح تمهيدا إلدخالها لغزة، مبينًة أن مصر تصر على أ

24/5/2105القدس، القدس،   
 
 يطالبون األونروا بالتراجع عن قراراتها الجائرة لبنانفلسطينيو سورية في  

طالب فلسطينيو سورية المهجرون إلى لبنان من وكالة )األونروا( بالتراجع عن قرارها القاضي 
عيد احتجاجاتهم التي بدؤوها باالعتصامات بتقليص مساعداتها النقدية المقدمة لهم، وتوعدوا بتص

واقتحام بعض المدارس التابعة لألونروا، إلى أن تصل إلى ذروتها التي ال يمكن ألحد أن يتوقع 
نتائجها، وأفاد أحد الالجئين لمراسل مجموعة العمل في لبنان أن األونروا تتذرع في كل مرة بحجج 

ضاقت به  الفلسطيني قدسورية، وأضاف أن الالجئ  واهية لقطع المساعدات المالية عن فلسطينيي
الدنيا بما رحبت، خاصة في ظل المعاناة الحقيقية التي يعيشونها في لبنان والتي تتمثل باإلجراءات 

، إلى منعهم من دخول إقاماتمن عدم تجديد  التعسفية التي تتخذها الحكومة اللبنانية ضدهم،
 م المدنية كالجئين.أراضيها، إضافة إلى حرمانهم من حقوقه

 ابتداءً  $011( ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل 051يذكر أن األونروا أعلنت أنها ستقوم بقطع مبلغ )
ألف فلسطيني مهجر من سورية  13، التي كانت تدفعها ألكثر من 2105يوليو  -من شهر تموز

 لبنان، كبدل إيواء لهم. إلى
24/5/2105مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية،   

 
 مليون دوالر 75األدنى لرأس المال المدفوع للمصارف في فلسطين إلى  الحدرفع ت "سلطة النقد" 

الموافقة  12/15/2105"األيام": قرر مجلس إدارة سلطة النقد في اجتماعه المنعقد بتاريخ  -رام هللا 
في في فلسطين من على رفع الحد األدنى لرأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة العمل المصر 

مليون دوالر أميركي أو ما يعادلها من العمالت المتداولة، مع  75مليون دوالر أميركي  إلى  51
إعطاء المصارف مهلة أقصاها ثالث سنوات من تاريخ صدور التعليمات الالزمة لذلك لاللتزام 

 باستكمال رفع رأس المال وفقًا للقرار المذكور.
لها، أمس، أن ذلك يأتي انسجامًا مع خطتها الهادفة لزيادة حجم التكوين  وذكرت سلطة النقد في بيان

الرأسمالي للمصارف، ولتعزيز قدرة المصارف على امتصاص الخسائر، وزيارة دورها في تحقي  
 .II/IIIالتنمية المستدامة، وتمهيدًا لتطبي  متطلبات بازل 

25/5/2105األيام، رام هللا،   
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 مسحيًا لمحطات التحلية في غزة روعاً مشتطلق  "سلطة المياه" 

رام هللا: أطلقت سلطة المياه الفلسطينية مشروعًا لمسح محطات التحلية الخاصة والعامة وسلسلة 
، وسيتم تنفيذه بالتعاون GIZتوزيع المياه في قطاع غزة، وذلك بتمويل من وكالة التعاون األلماني 

وأوضحت سلطة المياه في بيان صحافي  المياه. مع عدد من المؤسسات الدولية الشريكة في قطاع
صدر عنها أمس أن هذا المشروع يأتي في إطار جهودها لتعزيز الرقابة والمتابعة على المصادر 
المائية في قطاع غزة، وخاصة في ظل األزمة الراهنة، وتنامي دور محطات التحلية في تزويد 

رب، ومن ذلك دورها خالل الحرب األخيرة، ومن المواطنين بمياه صحية لالستخدامات المنزلية والش
 المتوقع استكمال الدراسة المتعلقة بالمشروع في شهر آب المقبل.

وأضاف البيان إن ذلك يتضمن جمع المعلومات الالزمة حول المحطات الخاصة والعامة لتحسين 
 مستهلك. وتطوير الخدمة المقدمة من حيث الجودة والتوزيع والتشغيل، من المنتج وحتى ال

 إضافة إلى المسح الميداني سيتم أخذ القياسات والفحوصات المخبرية للمياه المنتجة والموزعة.
وسيتبع تنفيذ المسح خطوات تهدف إلى تعزيز تنظيم عمل هذه المحطات ومراقبتها، ومراجعة 

خدمات  وتحديث اإلجراءات القانونية الناظمة لهذا القطاع، وتعزيز الجهود الرامية إلى تطوير
ومساهمات القطاع الخاص بشكل يراعي المعايير الصحية والبيئية والقانونية في هذا المجال، 

 والتعاون بين سلطة المياه والوزارات والجهات المعنية والمؤسسات العاملة في قطاع المياه.
25/5/2105األيام، رام هللا،   

 
 يةدوالر لالستنثمار بالطاقة الشمس مليون 200تخصص  السلطة 

أعلن صندو  االستثمار الفلسطيني )شبه حكومي(، في وقت متأخر من : محمد الرجوب -رام هللا
مليون دوالر إلطال  الصندو  الوطني لالستثمار في  211مساء أمس األحد، عن تخصيص 

ا الطاقة الشمسية، معتبرًا أن توليد الكهرباء من خالل الطاقة الشمسية أصبح خيارًا استراتيجيًا متحررً 
أوضح بيان صدر عن صندو  االستثمار، ووصلت إلى "العربي و  من قيود وسيطرة االحتالل.

"العمل لتطوير قطاع الطاقة الشمسية سيتم من خالل برنامجين؛ يشمل األول  منه، أنالجديد" نسخة 
مليون دوالر، ويتضمن الثاني  051إنشاء عشر محطات إلنتاج الطاقة في مواقع مختلفة بكلفة 

مليون دوالر لتأجير معدات توليد الطاقة الشمسية ألصحاب المنشآت والمواطنين  51ثمار است
 المهتمين بذلك لتوليد الطاقة بشكل مباشر".

 25/5/2105، العربي الجديد، لندن
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 دحالن خلفا لعباس في غزة "الهارب"معنيون بـ وجنراالتههآرتس: السيسي  

يأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرب أهدافا استبعدت صحيفة )هآرتس( اإلسرائيلية أن 
داخل قطاع غزة في حال تعقدت األوضاع األمنية داخل سيناء. حسب المعل  العسكري اإلسرائيلي 

 عاموس هارئيل.
وأكد هارئيل أن مصر ال تعارض فقط تحسين األوضاع االقتصادية في قطاع غزة، بل إنها تبدي 

سرائيل، ال سيما قطر معارضة شديدة لتدخل أي من  األطراف األخرى من أجل التوسط بين حماس وا 
 وتركيا.

ونوه هارئيل إلى أن السيسي معني بإعادة السلطة الفلسطينية إلدارة شؤون القطاع، على الرغم من 
أن الرئيس محمود عباس ال يبدي أي حماس لهذه الخطوة، كما يدل على ذلك رفضه إعادة قواته 

 ابر الحدودية مع القطاع.للسيطرة على المع
وأكدت الصحيفة أن السيسي وجنراالته معنيون بأن يتولى القيادي في حركة فتح )الهارب من غزة(، 

 عاما 81محمد دحالن، زمام األمور في السلطة بعد غياب عباس، الذي يبلغ من العمر 
24/5/2105، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن  

 
 األمنية اإلسرائيلية بشأن مستقبل التعاطي مع قطاع غزة لمؤسسةاداخل  "إسرائيل": نقاش 

نوهت مصادر إلى أن هناك خالفا داخل المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، بشأن مستقبل التعاطي مع 
 األوضاع في قطاع غزة.

لى وذكرت قناة التلفزة اإلسرائيلية األولى الليلة الماضية، أن جنراالت كبارا يطالبون بالموافقة ع
العرض الحمساوي، بإقامة ميناء تحت إشراف دولي، ورفع الحصار، والعمل على تغيير الواقع 

 االقتصادي بشكل جذري.
واستدركت المصادر بأن وزير الحرب موشيه يعلون يتبنى موقفا مغايرا، حيث إنه ال يؤمن بالتوصل 

 التفاقات موقعة، وال يبدي حماسا لتدشين الميناء.
أن يتم التوصل إلى حلول وسط تضمن تحسن األوضاع االقتصادية في قطاع وتوقعت المصادر 

غزة بشكل جذري، مقابل إعادة جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، اللذين قتال في العدوان 
 األخير على قطاع غزة.

24/5/2105، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن  
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 مين في اتجاه واحدرفح البري لمدة يو  معبرمصر تقرر فتح  
قررت السلطات المصرية، اليوم األحد، فتح معبر رفح البري الحدودي مع : أيمن قناوي –القاهرة 

 قطاع غزة يومي الثالثاء واألربعاء القادمين، في اتجاه واحد من مصر إلى غزة لعبور العالقين.
25/5/2105، االتحاد، أبو ظبي  

 
 والفلسطينيين "إسرائيل"وفاعلة بين  جادة مفاوضاتاألردن يدعو إلى إطالق  

أهمية إعادة مفاوضات “األناضول: دعا وزير الخارجية األردني ناصر جودة األحد، إلى  -عمان
جادة وفاعلة )بين إسرائيل والفلسطينيين( تعالج كافة قضايا الحل النهائي التي تمس مصالح أردنية 

 ”.حيوية
دول أوروبا والشر  “لون دول االتحاد من أجل المتوسط دولة يمث 13جاء ذلك خالل اجتماع لممثلي 

 ، والذي عقد في العاصمة األردنية عم ان، األحد، باستضافة من وزارة الخارجية األردنية.”األوسط
وناقش المشاركون من وزارات خارجية الدول المشاركة إضافة إلى سفرائهم في األردن عددًا من 

ملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، واألوضاع األمنية في قضايا المنطقة واإلقليم أبرزها ع
 سوريا والعرا ، بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية األردنية.

أهمية إطال  مفاوضات جادة “وفي كلمته باالجتماع، دعا وزير الخارجية األردني ناصر جودة إلى 
العمل جار مع “وقال إن  ”.أردنية حيوية وفاعلة تعالج كافة قضايا الحل النهائي التي تمس مصالح

دول االتحاد لترتيب عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية لدول االتحاد من أجل المتوسط في 
 ”.عمان، وبذل كل الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه اإلقليم

ية( ألنه بدون ذلك لن يكون أهمية االلتزام بحل الدولتين )الفلسطينية اإلسرائيل“كما أكد الوزير األردني 
 ”.هناك أمن، والسالم كفيل بجلب األمن ليس إلسرائيل فقط إنما لكافة دول المنطقة

استمرار الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي هو سبب جذري لعدم االستقرار الذي نراه في “واعتبر أن 
 ”.المنطقة وما بعد المنطقة

25/5/2105، القدس العربي، لندن  
 
 واضحة الستراتيجيةيفتقر  "الجنائية الدولة": ملف محاكمة الصهاينة أمام "سالميالعمل اإل" 

حول سبل محاكمة قادة  أمسأكد المتحدثون في ندوة نظمها حزب جبهة العمل اإلسالمي مساء 
المحكمة يشكل بارقة أمل  إلىانضمام فلسطين  أنالمحكمة الجنائية الدولية،  أمامالعدو الصهيوني 
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استراتيجية فلسطينية واضحة إلدارتها واستثمارها لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة،  تستوجب وضع
 في ظل مخاوف من تحولها لسالح مضاد في حال عدم إدارة هذا الملف بالصورة الصحيحة.

القاسم  أنيستفاصيلها غدا كل من خبير القانون الدولي « السبيل»وتحدث في الندوة التي ستنشر 
 وني الدكتور راتب الجنيدي.  والمستشار القان

25/2/2105، السبيل، عّمان  
 
 لم يحقق لألردنيين سوى التطبيع دافوس: "العمل اإلسالمي" 

األردنيون من تكرار انعقاد مؤتمر دافوس االقتصادي واألثر  استفادهتساءل الحزب ما الذي : عمان
ر لم يحق  سوى ما وصفه الحزب الذي تركه هذا المؤتمر على االقتصاد الوطني، معتبرا أن المؤتم

 بمسارات تطبيعية، وتسهيل تواصل الشركات ورجال األعمال الصهاينة مع نظرائهم العرب.
واستنكر الحزب في بيان صادر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للحزب، طريقة االستقبال "لإلرهابي 

إلعالميين األردنيين الذين شمعون بيريز الذي قتل أبناء شعبنا في فلسطين"، مثمنا مواقف بعض ا
 قاطعوا وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده بيريز.

وفي الشأن الفلسطيني استهجن الحزب ما وصفه باللقاء الحميمي بين رئيس السلطة الفلسطينية 
بيريز على هامش أعمال مؤتمر  شمعونمحمود عباس ورئيس الكيان الصهيوني الغاصب الساب  

لوقت الذي يرفض فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الحوار دافوس االقتصادي "في ا
واللقاء مع حركة حماس، ويشارك عمليًا في إدامة الحصار على شعبه الفلسطيني في غزة"، بحسب 

 البيان.
25/2/2105، السبيل، عّمان  

 
 انهيار العملية التعليمية في فلسطين منالجامعة العربية تحّذر  

عة الدول العربية من انهيار العملية التعليمية في األرض الفلسطينية المحتلة في حذرت جام: القاهرة
 ظل استهداف "إسرائيل" محو الهوية العربية والفلسطينية.

وطالب األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير 
لمجلس الشؤون  72لجلسة االفتتاحية ألعمال الدورة الـمحمد صبيح، في كلمته اليوم األحد أمام ا

 التربوية ألبناء فلسطين، بضرورة توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في فلسطين.
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ودعا للعمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين ودعم صمودهم، لصد كل محاوالت االحتالل 
نشاء أجيال فلسطيني قامة اإلسرائيلي لتجهيلهم وا  ة قادرة على المواجهة والتحدي إلنهاء االحتالل وا 

 الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وحذ ر صبيح من أن "إسرائيل" تستهدف كامل العملية التعليمية في القدس المحتلة من خالل محاولة 

العربية  فرض المناهج اإلسرائيلية على المؤسسات التعليمية في شرقي القدس المحتلة، لطمس الهوية
ومحاوالت إذابة المجتمع المقدسي في المجتمع اإلسرائيلي، واتخاذ كافة اإلجراءات لنشر المخدرات 

 والحيلولة دون إنشاء أي مدارس جديدة في القدس الشرقية المحتلة أو ترميم المدارس القائمة فيها.
غرف غير صالحة  غرفة صيفية، وكذلك استخدام 0111وأكد أن ذلك أدى إلى نقص يقدر بحوالي 

كصفوف دراسية كاستخدام الممرات والكرافانات والغرف المسقوفة بالمعدن، باإلضافة الكتظاظ 
 الصفوف وارتفاع رسوم التعليم الخاص، ما أدى إلى ارتفاع نسبة التسرب من المدارس.

ظل ونب ه إلى الوضع الصعب والمتأزم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني على جميع األصعدة، في 
جبروت االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة بسلب ومصادرة األراضي باالستيطان وجدار 

 الفصل العنصري والطر  االلتفافية والتهويد في مدينة القدس المحتلة.
ونوه إلى أن "إسرائيل" تضع في الضفة الغربية المحتلة كل وسائل إعاقة حركة الطلبة الفلسطينيين 

لمدارس والجامعات، ووضع العراقيل أمام تواصلهم مع العالم ومتابعتهم للتطور ووصولهم إلى ا
 العلمي ومحاربة وصول األكاديميين األجانب إلى الجامعات في األرض الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن سلطات االحتالل تقوم تستهدف الحروب التي تشنها على قطاع غزة مؤسسات التعليم 
 رها وعرقلة وصول مواد إعادة بناء ما ُدم ر منها.داخل القطاع وتدمي

كما أشار إلى أن هذا االستهداف يحول دون وصول الكتب المدرسية إلى طلبة هذا القطاع وحرمانهم 
من االلتحا  بجامعات الضفة الغربية المحتلة في محاولة لتشتيت أبناء الشعب الواحد وعدم اندماجه 

 واحد.في مؤسساته التعليمية في تكامل 
ويترأس وفد دولة فلسطين في االجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم العالي محمد أبو زيد، وسكرتير 

 أول جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
25/5/2105، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(  
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 يليةعلى إلغاء نشاط شركة حاويات إسرائ عزمهاالحكومة المغربية تعلن  
الرباط: أعلنت الحكومة المغربية عزمها على إلغاء نشاط شركة حاويات إسرائيلية تنقل حاويات من 
مدينتي حيفا وأسدود اإلسرائيليتين إلى ميناء مدينة الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسطي وذلك بعد 

 احتجاجات واسعة نظمت خالل األسابيع الماضية.
الحكومة ال ترغب في أن تعمل شركة  إنير المغربي في وزارة النقل وقال محمد نجيب بوليف، الوز 

بن كيران  عبد اإللهالحكومة،  إن رئيساإلسرائيلية لنقل الحاويات فو  أراضيها وقال « زيم»
بموضوع هذه الشركة اإلسرائيلية، ولديه الموقف نفسه كما لدى الكثيرين بشأن عملياتها « منشغل»

 «.و يرفض ذلكفو  التراب المغربي، فه
 22شاركت فيها « زيم»ونظمت احتجاجات واسعة في مدينة الدار البيضاء ضد تواجد حاويات 

 جمعية ونقابة مغربية مناهضة للتطبيع.
25/5/2105، القدس العربي، لندن  

 
 بطرد الفريق اإلسرائيلي المشارك في دوري دولي للجودو بالبالد بنكيرانجمعيات بالمغرب تطالب  

جمعيات بالمغرب رئيس الحكومة المغربية عبد االله بنكيران طرد  3طالبت  :الد مجدوبخ-الرباط
الذي ينظمه االتحاد الدولي ” ماسترز الجودو“المشارك في الدورة الخامسة لدوري  اإلسرائيليالفري  

 يار الجاري، بالرباط.أمايو/ 25و 23لهذه اللعبة في الفترة الممتدة بين 
وجهتها كل من الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل  جاء ذلك بحسب رسالة

رئيس الحكومة  إلىالوطنية من أجل فلسطين والمرصد الوطني لمناهضة التطبيع )غير حكومية( 
 المغربية، وحصلت األناضول على نسخة منها.
 كان على أرض المغرب.ي تواجد إسرائيلي كيفما ألوأبرزت الجمعيات المغربية ضرورة وضع حد 

 ”.هذه الخطوة التطبيعية المستفزة للشعور الوطني للمغاربة“وأعربت عن استنكارها 
25/5/2105، القدس العربي، لندن  

 
 االقتصاد الفلسطيني ضمن األسوأ عالمياً : معهد التمويل الدولي 

بسبب ارتفاع « اً ضمن األسوأ عالمي»وصف معهد التمويل الدولي االقتصاد الفلسطيني بأنه : غزة
 معدالت الفقر والبطالة إلى أعلى مستوياتها.
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عملية «األحد تدهور االقتصاد الفلسطيني إلى كونه مرتبطًا بـ -وعزا تقرير للمعهد أصدره ليل السبت 
 «.سالم متعثرة، ومساعدات وضرائب تحتجزها إسرائيل

 25/5/2105، الحياة، لندن
 
 اإلسرائيلي االستراتيجيالتقدير  

أصدر معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب : عرض/عدنان أبو عامر
"، يتناول فيه تطورات المنطقة، ويقدم جملة توصيات 2105"التقدير اإلستراتيجي السنوي لعام 

لصناع القرار اإلسرائيلي بشأن التعامل مع التحديات القائمة، وهو عرف درج عليه المعهد منذ 
 ات، ويعتبر مرجعا أساسيا لدى الدوائر السياسية والعسكرية واالستخبارية في تل أبيب.سنو 
 

 حماس في غزة
ركز الفصل األول من التقدير على الساحة الفلسطينية اإلسرائيلية، وشارك في إعداده كل من الخبراء 

الفلسطينية  عنات كورتس، وشلومو بروم، وأودي ديكل، مشيرا إلى فشل المفاوضات بين السلطة
سرائيل، دون تحقي  اتفا  سياسي، ألن الطرفين ذهبا للمباحثات مكرهين، مع إدراكهما عدم  وا 

 جدواها، ووافقا على إجرائها لعدم الوقوع في مواجهة مع اإلدارة األميركية.
 يتحدث التقدير عن أن السلطة الفلسطينية تدرك أن إسرائيل ليست معنية بإنهاء االحتالل، بل تسعى
الستمرار السيطرة على المناط  الفلسطينية عبر االستيطان في الضفة الغربية، وتحميل الفلسطينيين 
مسؤولية الجمود السياسي، وهو ما عززه إصرار المفاوض اإلسرائيلي على استمرار الوجود العسكري 

قامة الدولة الفلسطينية، واال حتفاظ بح  استخدام في المناط  الفلسطينية بعد التوقيع على االتفا ، وا 
 هذه القوات دون تحديد زمن معين لهذا الوجود والنشاط.

التنبؤ الذي يقدمه التقدير اإلسرائيلي يؤكد على غياب اإلرادة للحل عند الطرفين، في ضوء االئتالف 
ائي اليميني الذي يقوده بنيامين نتنياهو والمعارضة الشديدة التي يبديها ائتالفه الحكومي ألي اتفا  نه

مع الفلسطينيين، في حين يبدو محمود عباس ضعيفا ويحظى بشرعية منخفضة في أوساط الجمهور 
 الفلسطيني، مما يجعله غير قادر على القبول باتفا  تمليه إسرائيل.

حظيت حماس بنصيب من التقدير اإلسرائيلي الذي تحدث عن خياراتها المحدودة، التي دفعت بها 
افقت على تشكيل حكومة ال تضم ممثلين عنها، لكن اندالع حرب غزة نحو المصالحة مع فتح، وو 

األخيرة "الجرف الصامد" شكل انهيارا عمليا للمصالحة بسبب عدم جاهزية الطرفين لتطبيقه، ألن كال 
 منهما يعتقد أن اآلخر يستغل االتفا  ليضعفه، تمهيدا للقضاء عليه.



 
 
 
 

 

           37ص                                     3587 لعدد:ا    25/5/2105 نثنيناإل  التاريخ:

عدا لإلعالن بشكل رسمي عن انتهاء المصالحة لكن حماس وفتح على حد سواء ليس أي منهما مست
 بسبب تخوفه من أن يتهمه الجمهور الفلسطيني بإفشالها.

يخلص التقدير في ختام الملف الفلسطيني للحديث عن أهم نتائج حرب غزة، وظهور نمط العمليات 
سطينيين في الفردية في الضفة، وأسماها "الذئب الوحيد"، والمواجهات بين الجيش اإلسرائيلي والفل

 محيط ومداخل المسجد األقصى.
ودعا التقدير دوائر صنع القرار في إسرائيل إلى االستعداد لجولة عسكرية أخرى يمكن أن تحدث إذا 
فقدت حماس القدرة على السيطرة على قطاع غزة وعلى ضبط المنظمات السلفية فيه، وهو ما يتطلب 

ر بشكل واضح، وخالل وقت قصير، وأن يدمر من الجيش اإلسرائيلي أن يسعى لتحقي  االنتصا
الذراع العسكرية لحماس، ويخل  شروطا لتسوية أفضل، وفي هذا المجال ينبغي أن تستند إسرائيل لما 

 أسماه التقدير "مبدأ الهجوم األمني واالعتدال السياسي".
 

 النووي اإليراني
على إعداده الخبراء إميلي النداو،  ينتقل التقدير إلى الدائرة اإليرانية في فصله الثاني، وأشرف

وشمعون شتاين، وأفرايم كام، ويوآل غوجينكسي، السيما في ظل المخاطر الناجمة عن البرنامج 
 النووي اإليراني بالنسبة إلسرائيل.

ويعتبر التقدير أن إيران ومشروعها النووي يتقدمان األخطار الخارجية المهددة لألمن اإلسرائيلي، ألن 
نجازاتها التي تبقيها دولة على الحافة النووية، وتريد رفع إيران معن ية بالمحافظة على مكتسباتها وا 

ليس مستعدا للتنازل،  -وفقا للتقدير اإلسرائيلي-العقوبات االقتصادية كافة عنها، لكن الغرب 
ويريد والتوصل إلى اتفا  يبقي إيران على مسافة عام واحد على األقل من إنتاج قدراتها النووية، 

خراج اليورانيوم المخصب من إيران، وا غال  المنشآت  تقليص قدراتها على تخصيب اليورانيوم، وا 
 العسكرية ذات القدرات اإلنتاجية.

"يتوقع التقرير عدم تقدم فرص الحل السياسي في ضوء االئتالف اليميني الذي يقوده نتنياهو 
ي اتفا  نهائي مع الفلسطينيين، في حين يبدو والمعارضة الشديدة التي يبديها ائتالفه الحكومي أل

عباس ضعيفا ويحظى بشرعية منخفضة فلسطينيا، مما يجعله غير قادر على القبول باتفا  تمليه 
 إسرائيل"

وينصح التقدير الحكومة اإلسرائيلية بالتعاون الكامل مع حلفائها لضمان عدم توقيع "اتفا  سيئ"، في 
لمواجهة ومنع أي محاولة إيرانية لتحقي  "انطالقة نووية"  راتيجيةاستمقابل مواصلة بناء خيارات 
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وقدرات نووية، على أن تحسن إسرائيل من جاهزيتها استعدادا ألي تصعيد مع أذرع إيران في 
 المنطقة.

 
 سوريا وحزب هللا

من يتوجه التقدير في فصله الثالث للحديث عن االضطرابات اإلقليمية في المنطقة، وأثرها على األ
اإلسرائيلي، وشارك في إعداده بنديتا بيرتي، ومارك هيلر، ويورام شوايتسر، ويبدأ بالحديث جنوبا عن 
العالقات المصرية اإلسرائيلية، حيث طرأ تحسن كبير فيها بسبب انتخاب السيسي رئيسا، وحربه ضد 

 جماعة اإلخوان المسلمين وحماس.
ضافية لتعاون أمني وعسكري بين إسرائيل ومصر وقد وفرت الخطوات التي اتخذها السيسي فرصا إ

وتعميقه، ورغم ذلك، يرصد التقرير أن هذا التعاون األمني والعسكري لم يمتدا لمجاالت التعاون 
 المدني واالقتصادي بينهما.

ثم ينتقل التقدير اإلسرائيلي إلى الجبهة السورية التي تمر بحالة من انسداد األف  بفعل الحرب الدائرة 
رغم تلقيه الدعم -ا، حيث ليس بمقدور مقاتلي المعارضة إخضاع النظام، في حين يعجز األخير فيه

 عن حسم األمور لصالحه. -المالي والعسكري المتواصل من إيران والعرا  وحزب هللا
أما على الجبهة اللبنانية، فأوصى التقدير المستويات العسكرية واألمنية اإلسرائيلية باالستعداد 

ة حزب هللا عبر التخطيط والتدرب على حرب يجري فيها إنزال ضربة قاسية جدا بالحزب لمواجه
ضعافه قدر اإلمكان بعد رحيل النظام في سوريا.  وقدراته العسكرية، وا 

 
 مستقبل تنظيم الدولة

ثم يتجه التقدير اإلسرائيلي شرقا نحو العرا  وظهور تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، وما اعتبرها 
نجازات التي حققها ميدانيا، وهو ما وف ر فرصة إلسرائيل لبناء تحالفات جديدة مع الدول العربية اإل

 المعتدلة.
ورغم اإلقرار بدور إسرائيل في القتال ضد التنظيم عبر توفير المعلومات االستخباراتية، فإن هذا 

ة منها لالنضمام للنادي الدور ظل على نار هادئة، خشية أن تضطر إسرائيل لدفع الضريبة المطلوب
المناهض لـ"داعش" في المنطقة، والمتمثلة في التحرك السياسي باتجاه حل سلمي وتسوية مع 

 الفلسطينيين، أو بلورة موقف إيجابي من المبادرة العربية للسالم.
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 إسرائيل من الداخل

إلسرائيل، وقد أعده كل يركز التقدير اإلسرائيلي في الفصل الرابع، واألخير، على الوضع الداخلي 
من مائير ألران ويهودا بن مائير وغلعاد شير، متناوال أبعاد حرب غزة على األوضاع السياسية 
والحزبية واالجتماعية في إسرائيل، في حين تناول عيران ياشيف األبعاد االقتصادية وأثرها على 

ن مستقبل الموازنة األمنية األمن القومي إلسرائيل، واختار شموئيل إيفين الحديث باستفاضة ع
 للجيش اإلسرائيلي في ضوء المطالب برفعها مع التطورات األمنية المتالحقة.

شهدت تغييرات في مكانة إسرائيل اإلقليمية، وأثبتت خطأ وتقويض المفهوم  2101"أحداث 
وارتدادات عدم  اإلسرائيلي العام القائل بإمكانية الوقوف جانبا، وعدم التدخل، وبناء سور يمنع امتداد

 االستقرار اإلقليمي إلى داخل الحدود اإلسرائيلية"
يحرص التقدير اإلسرائيلي على اإلشارة المتكررة إلى أن السنوات األخيرة شهدت تفاقم وتيرة ضعف 
الجهات الحكومية في الشر  األوسط، ونتج عن ذلك الضعف أن بدأ تآكل في قدرات الجيوش 

لطرف، ويعتبر ناتجا من نواتج ضعف السلطات المركزية، وتصاعد قوة النظامية على مواجهة ذات ا
 وتأثير الجهات غير الحكومية.

ولذلك بإمكان إسرائيل تمييز صنفين من الالعبين غير الحكوميين في المنطقة: أحدهما الالعب شبه 
والنوع الثاني  الدولة مثل حماس وحزب هللا وتنظيم الدولة، ويمثل تهديدا مباشرا وملموسا إلسرائيل.

يضم تنظيمات غير حكومية، وال تمتلك تواصال جغرافيا واضحا، ومسؤوليتها تجاه المواطنين في 
المناط  التي تسيطر عليها قليلة، تبلغ حد كونها مسؤولية معدومة، وتعتمد بشكل أقل على دعم 

 السكان الذين يعملون في أوساطهم.
 

 االستراتيجيالتعادل 
إلى تعاظم التحديات التي سيكون على إسرائيل  2105اإلسرائيلي للعام  تراتيجيةاالسيخلص التقدير 

شهدت  2101التعامل معها في الفترة المقبلة، استمرارا لتهديدات مستمرة سابقة، مع أن أحداث 
تغييرات في مكانة إسرائيل اإلقليمية، وأثبتت خطأ وتقويض المفهوم اإلسرائيلي العام القائل بإمكانية 

وقوف جانبا، وعدم التدخل، وبناء سور يمنع امتداد وارتدادات عدم االستقرار اإلقليمي إلى داخل ال
 الحدود اإلسرائيلية.

كما يدعو التقدير إلى إطال  مبادرة سياسية إسرائيلية، تأخذ في الحسبان سبل االستفادة من الفرص 
، مع توفر المزيد من الشكوك حول اتيجيةاالستر التي توفرها الحالة اإلقليمية لتعزيز مكانة إسرائيل 
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صحة وفاعلية السياسة اإلسرائيلية في الحفاظ على الوضع القائم، والعمل على التقليص ألدنى حد 
ممكن لألخطار المحيطة بها، الفتا إلى تمكن إسرائيل عمليا من اجتياز عام آخر في صراع بقائها، 

 وتقليل حجم األخطار والتهديدات.
هائية للتقدير اإلسرائيلي تطالب بأن تكون السياسة الخارجية مبنية بالكامل على التنسي  الخالصة الن

مع الواليات المتحدة األميركية، مما سيسمح إلسرائيل بانتهاج سياسة أخرى، مبادرة، تفتح الباب على 
 الستراتيجيةاكان عام التعادل  2101مصراعيه أمامها لمواجهة التحديات المستقبلية، على اعتبار أن 

 في جميع جبهات المواجهة التي تعاني منها إسرائيل، وأن العام الجاري سيكون مشابها تماما.
23/5/2105، الجزيرة نت، الدوحة  

 
يران.. بعيدا عن الدبلوماسية والشعارات   عالقة حماس وا 

إبراهيمعز الدين أحمد   
إيران وحركة حماس ما تزال مستمرة  في المعلومات المتداولة في وسائل اإلعالم فإن العالقة بين

 على الرغم من الهزات التي تعرضت وتتعرض لها منذ اندالع الثورة السورية وموقف كل طرف منها.
اللقاءات بين مستويات قيادية عالية بين الطرفين تعقد بين الحين واآلخر في بيروت وطهران، بل إن 

اس ونظرائهم في حزب هللا حليف إيران األبرز لقاء عقد مؤخرا بين قيادات من الصف األول في حم
 بناء على طلبه.

أما غير المتداول أو على األقل غير الواضح، يتعل  أساسا بشكل هذه العالقة حاليا ومستقبلها في 
المتسارعة على صعيد أكثر من ملف، بدءا بملف األوضاع في سوريا وليس  اإلقليميةظل التطورات 

 ن.انتهاء بما يجري في اليم
فالخالف بين الطرفين آخذ في االتساع، والموقف من الثورة السورية كان مجرد بداية لتباين سياسي 
عمي  في موضوع الربيع العربي الذي لم يأت كما تمنته طهران، ووصل التباين أوجه في الموقف 

وخيار من األحداث في اليمن بعد البيان الذي أصدرته الحركة وأكدت فيه وقوفها مع الشرعية 
 الشعب اليمني.

هل مجرد وجود عالقة أو لقاءات هنا أو هناك بين الطرفين يعني أن المياه عادت لمجاريها؟ وهل 
بفعل عدة  األخيرةيمكن القول إن ما يجري إنما هي عملية ترميم لعالقة تضررت كثيرا في السنوات 

 النتقام في التعامل مع حماس؟عوامل أهمها تبني حلفاء طهران في سوريا ولبنان أسلوب العقاب وا
هذه التساؤالت وغيرها تحرص حماس على عدم اإلجابة عليها حتى ال تضطر لتوضيح كثير مما 
يجري خلف كواليس اللقاءات، ربما استشعارا منها بأن الوقت غير مناسب حاليا التخاذ موقف ال تود 
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المصري" في أشد حاالته،  -يحيث الحصار "اإلسرائيل أن تدفع ثمنه في هذا التوقيت تحديدا،
 والمصالحة الوطنية وصلت لحائط مسدود.

حتى اللحظة لم تفلح اللقاءات التي عقدها الطرفان في الخروج من دائرة األقوال، ولم ينتج عنها أي 
مع ما يتحدثان به بشأن العالقة المشتركة، فطهران تواصل قطع الدعم المالي  يتالءمإجراء عملي 

طهران، في حين أن وسائل  بزيارةه للحركة، وتشترط أن يقوم خالد مشعل بنفسه الذي كانت تقدم
 إعالم محسوبة على إيران وحزب هللا لم توقف حملتها ضد مشعل وسياسيات الحركة بشكل عام.

في المقابل، ال تخفي أوساط قيادية في الحركة عدم استعجالها في استعادة العالقة مع طهران ال 
لدى اإليرانيين في التعاطي مع القضايا  إمبراطورياً راه بعض من قادة الحركة َنَفَسا سيما في ظل ما ي

العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، واإلصرار على أن تكون العالقة تبعية ال 
 أن ما يطرح في اللقاءات مجرد وعود وشعارات ال تجد طريقها للتطبي . إلىتشاركية، إضافة 

حماس تنحصر في ثالثة سيناريوهات خالل المرحلة المقبلة، األول:  –تبدو عالقة إيران ومن هناك 
إسالمي -أن تستطيع الحركة التعايش بعالقة مع إيران هي في حدها األدنى في ظل محيط عربي

كل ضد طهران وسياساتها في المنطقة، وهذا خيار لن يعم ر طويال العتبارات كثيرة أهمها  آخذ بالتش 
قطر، وهو سناريو -السعودية-عربي  يتمثل بمثلث تركيا -ب للحركة بالتوجه لخيار إسالميمطال

 مرتبط بتطورات األوضاع إقليميا والمكاسب التي سيحققها كل محور في المنطقة.
أما السيناريو الثاني هو أن ينجح الطرفان في ترميم العالقة واستعادتها كما كانت، وهذا افتراض من 

ان لعدة اعتبارات، أولها قناعة لدى طهران وقادتها أن احتواء حماس ليس سهال الصعوبة بمك
والتجربة في سوريا تثبت ذلك، وثانيا إصرار أطراف حليفة لطهران في لبنان وسوريا على أن حماس 

 في استعادة العالقة معها. اإليرانيةيجب أن تعاقب على مواقفها حتى لو رغبت القيادة 
: هو أن تذهب العالقة لقطيعة تامة بعد أن تتشكل قناعة لدى حماس بأن طهران لن الثالث السيناريو

تقدم شيئا من اآلن فصاعدا دون ثمن، والثمن هنا أن تكون الحركة واجهة للسياسية اإليرانية ُسني ا في 
 فلسطين والمنطقة وما يترتب على ذلك من مواقف وربما تنازالت.

أمام مفتر  طر  صعب في العالقة مع إيران، تحديدا أمام  تقف اليوم إن حماسخالصة القول 
قواعدها وجمهورها المنحاز بشكل كامل للثورة السورية والرافض لموقف طهران وممارساتها في اليمن، 
وهو تحد يزيد من صعوبته تباين اآلراء لدى قادة الصف األول في حماس بين من يرى عدم جدوى 

إنهاءها، وبين من يراهن على إمكانية استمرارها رغم االرتباطات  االستمرار في العالقة، وضرورة
 اإلقليمية لحاجة الحركة إلى الدعم اإليراني ولو بأدنى درجاته.

24/5/2105، "20موقع "عربي   
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 "النـســـور و"مخاوفالفلسطينية –العالقات األردنية  

 عريب الرنتاوي
التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الدكتور  الفت وغير مسبو ، أقله منذ عقد من الزمان، ذاك

األردن من مفاوضات فلسطينية ” خشية“عبد هللا النسور لإلذاعة اإلسرائيلية، وعبر من خالله عن 
في ” اإلثارة”و” الغرابة“مثل اتفا  أوسلو ... أما مصدر ” اتفا  هزيل“إسرائيلية، تنتهي إلى 

عن العالقة بين عمان ورام هللا، وأشياء أخرى سنأتي التصريح، فيكمن فيما يستبطنه من دالالت 
 على ذكرها.

بين الجانبين، فرئيس الوزراء ليس واثقًا تمامًا من أن ” انعدام الثقة“التصريح يعكس أواًل، حالة من 
الجانب الفلسطيني يطلع األردن على ما يدور في أروقة التفاوض وقنواته، خصوصًا الخلفية منها 

أردني من ” عدم يقين“ي وجود مثل هذه القنوات أصاًل، وتصريح النسور يشف عن ... السلطة تنف
الفلسطيني المتكرر ... هل هناك قناة أو قنوات خلفية للمفاوضات بين الجانبين ” النفي“صدقية 

الفلسطيني واإلسرائيلي، سؤال برسم السلطة، التي لم تغادر مربع الرهان على خيار المفاوضات، 
 جيج المحيط بالمسألة.برغم كل الض

اتفاٍ  “بالمفاوض الفلسطيني، ومدى التزامه بهدف الوصول إلى ” عدم ثقة“والتصريح ينم ثانيًا، عن 
لجميع األطراف، وباألخص الجانب األردني، الذي يرى أن له مصالح استراتيجية وعميقة في ” مرضٍ 

قدسات، مرورًا بالمياه وليس انتهاء مختلف ملفات الحل النهائي للفلسطينية من الحدود والقدس والم
تعني أردنيًا، اتفا  يتنكر لمصالح ” اتفا  هزيل“بملف الالجئين الشائك ... الخشية من الوصول إلى 

األردن في الحل النهائي أو ال يحترمها كما ينبغي، اللهم إال إذا كانت ثقة الرئيس بمدى التزام 
 به الوطنية، مهتز ة إلى هذا الحد.المفاوض الفلسطيني بالسعي النتزاع حقو  شع

والتصريح يعرض ثالثًا، لوجهة نظر أردنية رسمية غير رائجة، ترى أن اتفا  أوسلو، حجر الزاوية 
اتفا  “في عملية السالم وقيام السلطة وما أعقبها وترتب عليها من مؤسسات وسياسات واتفاقات، هو 

فوجئ بأوسلو، وانتقده في بادئ األمر، لكننا لم  ، نخشى أن يتكرر ثانية ... نعرف أن األردن”هزيل
نعرف أن األردن لديه هذه النظرة المكتومة لالتفا ... نعرف أن أكثر ما أزعج األردن، هو إدارة كل 
هذه المفاوضات والتوقيع على االتفا ، من دون علمه أو استشارته، حتى فيما يعنيه من قضايا 

رع إلى دعم االتفا  وما ترتب عليه وأعقبه، وتعامل مع السلطة وملفات ... بيد أن األردن، عاد وسا
 المنبثقة عنه، ووطد معها عالقات وثيقة، خصوصًا في السنوات العشر األخيرة.
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 –والتصريح يكشف رابعًا، عم ا سب  لمصادر عديدة أن تحدثت به، أال وهو أن العالقات األردنية 
حتى ال نزيد أو نتزي د ... أهم ” الفتور“تمر بمرحلة من الفلسطينية ليست في أحسن أحوالها، وأنها 
الفلسطينية، التي لم يكن يمضي شهر  –األردنية ” القمم“الدالئل والمؤشرات على هذه الحالة، غياب 

فلسطيني في شأن إدارة  –واحد، دون انعقاد واحدٍة منها ... المصادر تتحدث عن تباين أردني 
 متحدة، وتحديدًا في مجلس األمن.الملف الفلسطيني في األمم ال

تصريحات رئيس الوزراء، ال تعني للحظة، وال يجب أن تُقرأ على أن األردن قد أسقط من حساباته 
من طري  المفاوضات ومساعي عملية السالم ” نفض يديه“بين الجانبين، أو أنه ” خيار التفاوض“

االستمساك بهذا الطري  واعتماد هذا  ... هنا يبدو األردن أكثر إصرارًا من السلطة ذاتها، على
ن تبلورت قناعة راسخة لدى شرائح واسعة من المسؤولين وصن اع القرار، بأن حظوظ  الخيار، حتى وا 
المفاوضات والتسوية السياسية، باتت ضئيلة للغاية، إن لم نقل معدومة تمامًا ... األردن، مثل 

حل “سيناريو انهيار عملية السالم وانتفاء خيار  للتعامل مع” خطة ب“السلطة الفلسطينية، ال يملك 
وتآكل فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، تشكل خط الدفاع األول عن األردن، ” الدولتين

 أمنًا واستقرارًا وهوية وطنية وكيانًا مستقاًل.
عة استراتيجية، الفلسطيني، بوصفه ذي طبي –بهذا المعنى، ال يمكن النظر إلى الخالف األردني 

نحن نتحدث عن خالف في التكتيك ال أكثر وال أقل ... فالعالقة بين الجانبين، انتعشت بعد إقرار 
، وهذه العالقة توطدت على أرضية التقاء واسع ”األردن أردن، وفلسطين فلسطين“كل منهما بأن 

عة من المواقف وعمي  في المواقف من ملف المفاوضات وعملية السالم، فضاًل عن مروحة واس
 المشتركة حيال أزمات اإلقليم وتحالفاته ومحاوره.

ليس مرجحًا للتكرار من جديد، الرئيس محمود ” سيناريو المفاوضات المكتومة في أوسلو“وأحسب أن 
عباس، أكثر من الرئيس الراحل ياسر عرفات، يولي العالقة مع عم ان أهمية استراتيجية ُمقررة، وهو 

الصراع على التمثيل الفلسطيني، يساعده على ذلك، أن الملك ” مخاوف“، من متحرر بخالف سلفه
األردن أردن وفلسطين “عبد هللا الثاني، أظهر منذ اليوم لتوليه مقاليد العرش، التزامًا كبيرًا بنظرية 

 العالقة بين الجانبين، وعلى نحو غير مسبو  كذلك.” إراحة“، األمر الذي تسبب في ”فلسطين
تحت كل حجر بحثًا عن فرصة تفاوضية ” تنبش“ذلك، أن السلطة لن تطر  كل باب أو ال يعني 

جديدة، لكنها على األرجح، لن تفعل ذلك من وراء ظهر األردن، فهي ال تمتلك ترف المقامرة 
بعالقاتها مع عمان، رئتها ومنفذها الوحيدين، وهي التي تشهد عن كثب، المصائر البائسة إلقدام 

 قامرة بعالقاتها مع القاهرة.حماس على الم
25/5/2105، الدستور، عّمان  
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 "إسرائيل"مقاومة لبنان التي أفشلت أهداف  

 حلمي موسى
ظل  لبنان على مدى العقود األربعة األخيرة حاضرًا بشد ة تزداد أو تقل  تبعًا للظروف لكن بشكل 

ية، وخصوصًا لجهة المطامع متواصل. ورغم أن حضور لبنان كان قائمًا منذ نشأة الفكرة الصهيون
في المياه، إال أن هذا الحضور تكث ف وبشكل عمي  مع ظهور المقاومة. فقد نقلت المقاومة لبنان 
من األرض التي كان الجيش اإلسرائيلي يعتقد أن بوسع فرقة عسكرية احتالله، والدولة الثانية التي 

ر األكبر. وليس صدفة أن تقديرات ستوقع اتفاقية السالم مع الدولة العبرية، إلى أرض الخط
تتعامل مع لبنان، وتحديدًا مقاومته، بأنها الخطر األكبر على إسرائيل في  اإلسرائيليةاالستخبارات 

 الظروف الراهنة.
ويتفنن القادة اإلسرائيليون في إظهار مقدار الخطر الذي يمثله حزب هللا، بما يمتلكه من قدرات 

رًا، وبالخبرات التي راكمها. وال يتوقف األمر عند حديثهم عن مدى صاروخية استراتيجية برًا وبح
نما تتعد اه للحديث عن دقة  صواريخ حزب هللا التي تغطي كل نقطة في أرض فلسطين المغتصبة، وا 
هذه الصواريخ وعن الكفاءة القتالية لرجـــاله. وفي هذا السيا ، وربما للمــــرة األولى في تاريخ الصراع 

هن اإلسرائيليين أنه في الحرب المقبلة ال أحد يستبــــعد أن يــــبادر حزب هللا إلى اجتياح صار في ذ
 مســــتوطنات إسرائيلية على الحــدود واحتاللها.

ومن المؤكد أن إظهار الخطر على هذه الشاكلة ال يتناسب، من جهة أخرى، مع ما يشير إليه قادة 
ح في ترسيخ معادلة ردع. وهكذا بعد احتالل مستمر للجنوب الجيش والحكومة في إسرائيلية من نجا

اللبناني على األقل منذ اجتياح الليطاني إلى االنسحاب من الشريط الحدودي قبل خمسة عشر عامًا 
« االنتصار»تناسى رئيس الحكومة الذي قرر االنسحاب، إيهود باراك، كل أهوال االحتالل ليعلن 

ر كثيرون ما جرى، خصوصًا في ظل مظاهر اإلذالل التي رافقت انسحاب  وينسحب. وفي حينه فس 
وُمَعدات ومواقع وهروب على عجل وفي عتمة الليل، بأنه « حلفاء»الجيش اإلسرائيلي من تخٍل عن 

 تراجع في ظل ادعاء بتحقي  األهداف.
اللبناني. يشهد والواقع أن أيًا من األهداف الصغيرة والكبيرة لم تتحق  إلسرائيل من احتاللها للجنوب 

على ذلك ما تعلنه حاليًا من وجود أخطار متراكمة وتحول لبنان إلى الجبهة األشد خطرًا. فلم ُتسَح  
ن تغيرت مسمياتها، ولم ُيضمن الهدوء للجليل كما لم ُتضمن سالمته، واألهم لم يتحق   المقاومة وا 

لمفارقة أنه غدا الجدار الذي يرفض هدف تحويل لبنان إلى بوابة تغيير استراتيجي في كل المنطقة. ا
 أن تُقام بوابة عليه تفتح باتجاه إسرائيل.
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، وف رت الترجمة الفعلية لفشل المشروع 2112ومن المؤكد أن حرب لبنان الثانية، أو عدوان تموز 
التي « عقيدة الضاحية»اإلسرائيلي في لبنان. صحيح أن إسرائيل طو رت نظريتها القتالية وصواًل إلى 

وم على فكرة اإلفراط في استخدام القوة بشكل يظهر انعدام التناسب وبما يفرض نظامًا جديدًا تق
للردع. ولكن الصحيح أيضًا أن المقاومة أفلحت في تجسيد عقيدتها القتالية القائمة على أساس توفير 

الحرب  قدرات حربية ضاغطة على العم  اإلسرائيلي وقادرة على إطالة المعركة بشكل يلغي مبدأ
القصيرة التي قامت عليها نظرية الحرب اإلسرائيلية. وهنا ال بد  من اإلشارة إلى أن ما عجزت 

 إسرائيل عن تحقيقه في لبنان صارت تعجز عن تحقيقه حتى في قطاع غزة.
ذا كانت حرب لبنان الثانية استمر ت  يومًا فإن االنطباع  50يومًا وحرب غزة األخيرة استمر ت  31وا 

ولذلك فإن «. لبنان الثالثة»في إسرائيل هو خوف حقيقي من حرب طويلة وفتاكة مع  الناشئ
االدعاءات التي يطلقها قادة حرب لبنان الثانية اإلسرائيليون إلثبات أنها حققت أهدافها، وبينها الهدوء 

المعلقين  الطويل على الجبهة اللبنانية، ال تجد سوقًا واسعًا لها في الحلبة اإلسرائيلية. وفي نظر
اإلسرائيليين ال ينبع الهدوء من خوف المقاومة من القوة اإلسرائيلية بقدر ما ينبع من حقيقة وجود 
ردع متبادل أساسه أيضا خوف إسرائيل من قوة حزب هللا وقدراته. ويضيف آخرون أنه في السنوات 

 رية.األخيرة أضيف ألسباب الهدوء سبب انشغال حزب هللا في الحرب األهلية السو 
في كل حال، ورغم عقد ونصف على االنسحاب اإلسرائيلي من الجنوب اللبناني وتسع سنوات على 
عدوان تموز، يصعب على اإلسرائيلي التخلص من عقدة لبنان. ومن الجائز أن في نفس كل 

سية إسرائيلي جرحًا غائرًا يرفض أن ُيشفى أساسه في لبنان. فلبنان ناقض التصورات اإلسرائيلية األسا
وأظهر نموذجًا مختلفًا تخشى إسرائيل بشكل جد ي تمد ده وانتشاره. وقد أوضح هذا النموذج مرة واحدة 

لى األبد أن ما ُيقال عن  ، ليس أكثر من أسطورة. فقد تبد ت إسرائيل طوال «الجيش الذي ال ُيقهر»وا 
كان لبنان الدولة العربية عقود تعاملها مع لبنان عاجزة عن ترسيخ إرادتها وفرض االستسالم عليه. و 

 أيار وأسقطتها وأوجدت بدياًل مختلفًا للتعاطي مع إسرائيل. 07الوحيدة التي انتفضت على اتفاقية 
في فيلم وثائقي عرضته القناة العاشرة اإلسرائيلية وتضم ن مقابالت مع كل من رئيس األركان األسب  

، وهما من جيل الضباط الذي نشأ وترعرع في غابي أشكنازي ونائبه موشي كابلينسكي يعترف االثنان
وفي نظر «. على كل تلة تراها فقدنا رجاالً »لبنان، وهما ينظران من بعيد إلى جبال لبنان وتالله أنه 

لم »االثنين فإن تجربة احتالل لبنان والحرب، خصوصًا األخيرة، ليتها تُنسى. ويقول غابي أشكنازي: 
. المشكلة في نظر االثنين، كما في نظر أغلبية اإلسرائيليين، «أخسر في لبنان شيئًا سوى رفاقي

نما أيضًا في الخشية من حرب لبنان الثالثة التي يرون أنها محتومة.  ليست في ما مضى وا 
25/5/2105السفير، بيروت،   
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 :كاريكاتير 

 

 
 23/5/2105فلسطين أون الين، 


