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*** 
 

 تينمركب واستهدافمستوطنين  أربعةمقتل االثنين.. من فجر  اتفاق لوقف إطالق النار بغزة بدء   .1
 "كورنيتيتين بـ"العسكر 
كشفت تفاصنل وقف  الجبهة الديمقراطية، م  غزة، أن 6/5/2019، فلسطين اون الينموقع قال 

إطالق اليار الذي دخل حنز التيفنذ بن  فصائل المقاومة الفلسطنيية واالحتالل االسرائنلي برعاية 
وقال مسؤول المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية بقطاع غزة، وسام زغبر، إن اتفاق وقف  مصرية.

دوان اإلسرائنلي على الشعب الفلسطنيي، والتزام االحتالل بتيفنذ إطالق اليار، يشمل وقف الع
وأكد زغبر في بيان صحفي، أن االتفاق يشمل  اجراءات تخفيف الحصار بما فنها فتح المعابر.

كذلك وقف استهداف الصيادي  والمزارعن  والمتظاهري  في مسنرات العودة وكسر الحصار شرقي 
  ومتزامًيا.القطاع، بشريطة أن يكون متباداًل 
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القادة الفلسطنيّنون في ، أن )أ ف ب(، م  غزة نقاًل ع  6/5/2019القدس العربي، لندن، وأضافت 
على وقف إلطالق اليار مع إسرائنل في وقت باكر اإلنثين ، بعد اندالع أخطر  واقطاع غّزة وافق

 مفاوضات.، بحسب ما أعل  نثالنثة مسؤولن  مطلعن  على ال2014مواجهات ميذ حرب العام 
 01,30فجرا ) 4,30وقد توّسطت مصر في اّتفاق لوقف إطالق اليار دخل حنز التيفنذ الساعة 

بتوقنت غرييتش( بحسب ما قال مسؤول في حركة حماس وآَخر في حركة الجهاد اإلسالمي اشترطا 
 كما أّكد مسؤول مصري طلب عدم ذكر اسمه حصول االّتفاق، بنيما لم تشأ عدم كشف هويتنهما.

 متحدنثة باسم جيش االحتالل اإلسرائنلي التعلنق.
وقال مراسل لوكالة فرانس برس في غزة إن الوضع كان هادئا عيد بدء وقف إطالق اليار. ولم يك  

 هياك إطالق صواريخ م  جانب الفلسطنينن  أو غارات جوية إسرائنلية.
يكون متبادال ومتزاميا،  وقف إطالق اليار تم بشرط أن“وقال مسؤول فلسطنيي لفرانس برس إن 

 ”.وبشرط أن يقوم االحتالل بتيفنذ تفاهمات كسر الحصار ع  قطاع غزة
مناًل،  15إلى  6سنتم إعادة مساحة الصند م  “وبحسب المسؤول الفلسطنيي فإّن م  بن  الخطوات 

 ”.واستكمال تحسن  الكهرباء والوقود واستنراد البضائع وتحسن  التصدير
وزارة الصحة في ، م  تل ابنب وغزة ونقاًل ع  وكاالت، أن 6/5/2019م، لندن، رأي اليو وجاء في 

قطاع غزة، أعليت األحد، ارتفاع حصنلة ضحايا التصعند العسكري اإلسرائنلي على قطاع غزة ميذ 
آخري  بأحدث الغارات  22إصابة، بعد استشهاد فلسطنينن  انثين  وجرح  160شهندا  21السبت، إلى 
 اإلسرائنلية.

وقالت اإلذاعة العبرية، التابعة لهنئة البث، إن مستوطين  انثين  يعمالن في مصيع بعسقالن لقيا 
مصرعها متأنثري  بجروح أصنبا بهما إنثر إصابة المصيع بصاروخ بشكل مباشر، وأصنب آخران 

 ”.معهما أحدهما بجروح متوسطة والثاني بصدمة
 4، أن ”تويتر“، في بيان مصور على ”لحمراءنجمة داود ا“وذكرت خدمات اإلسعاف اإلسرائنلية 

مستوطين  أصنبوا إنثر سقوط صاروخ أطلق م  غزة على مصيع في عسقالن، أحدهما كان في حالة 
حرجة، وآخر خطنرة، ونثالث بحالة متوسطة، أما الرابع فيعاني م  صدمة، ولم يصب جسديا، حسب 

 انثين  توفيا متأنثري  بجراحهما.والحقا أعليت اإلذاعة العبرية، أن مصابن   بيان لها.
” ياد مردخاي“كما أصنب إسرائنلي بجروح خطنرة إنثر سقوط صاروخ بجانب مركبته قرب مستوطية 

 شمال القطاع، ووصفت حالته بالحرجة جدا.
اإلسرائنلية أن إسرائنلنن  انثين  آخري  أصنبا بجروح إنثر سقوط قذيفة هاون قرب  12وذكرت القياة 

 قطاع غزة.السياج في محيط 
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وانطلقت صفارات اإلنذار، ظهر األحد، بعد إطالق رشقات م  الصواريخ م  قطاع غزة باتجاه 
 مياطق إسرائنلية، شملت عسقالن، شمال القطاع وبئر السبع، ومياطق قريبة م  قطاع غزة.

ولقي إسرائنلي، فجر األحد، مصرعه بعد إصابته بشظايا صاروخ أصاب ميزله في عسقالن، فيما 
أصنبوا بحالة  45اشخاص وصفت حالة سندة ميهم بأنها خطنرة. وم  بن  المصابن   103صنب أ

 رعب، وهذه الحصنلة ال تشمل اإلصابات ظهر األحد.
آخري ، جراء قصفه  51فلسطنينن  وأصاب  4وبدأ التصعند، الجمعة، بعدما قتل الجيش اإلسرائنلي 

 العودة.“ري  مشاركن  في فعاليات مسنرة ، واعتداء قواته على متظاه”حماس“موقعا لحركة 
، صباح السبت، بإطالق ”غرفة العمليات المشتركة”وردت الفصائل الفلسطنيية، م  خالل ما يعرف بـ

صاروخ ُأطِلقت ميذ السبت م  غّزة باّتجاه  600وأعليت تّل أبنب أّن نحو  صواريخ على إسرائنل.
 ترضت العشرات ميها.إسرائنل وأن الدفاعات الجوية اإلسرائنلية اع

أفادت الشرطة اإلسرائنلّية ومصادر طبية ع  إصابة امرأة نثماننيّية بجروح خطرة جّراء سقوط قذيفة 
في مديية كريات جات على ُبعد عشري  كنلومترًا م  حدود غّزة، فضال ع  إصابات أخرى لم تورد 

 في أراض خالء. ولحقت أضرار بميزل قرب عسقالن وسقطت قذائف أخرى  تفاصنل بشأنها.
موقعًا عسكرّيًا تابعًا لحركَتي  120وقال الجيش اإلسرائنلي إّنه رّد عبر استهداف دّباباته وطائراته نحو 

حماس والجهاد. وم  المواقع المستهدفة، نفق مخّصص للهجمات تابع للجهاد اإلسالمي يمتّد م  
 ث باسم الجيش جونانثان كونريكوس.جيوب القطاع حّتى األراضي اإلسرائنلية، حسب ما أكد المتحدّ 

أصنبوا بجروح وإّن الطائرات اإلسرائنلية استهدفت ” مقاومن “وقالت مصادر أميّية في غزة إّن نثالنثة 
 على األقّل نثالث مياطق في القطاع، ومواقع عسكرية وأراضي زراعية وميزلن .

ية غزة. وأشار الجيش إلى أن وقال سكان إن الجيش اإلسرائنلي دّمر مبيَنن  م  طبقات عدة في مدي
 أحدهما كان مقّرًا ألجهزة االستخبارات العسكرية وأجهزة أميية تابعة لحماس.

استهداف عسقالن وأوفاكيم “وأصدرت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطنيية بيانًا أشارت فيه إلى 
في حال “، مضيفة ”ةوكريات جات برشقات صاروخّية رّدًا على استهداف االحتالل للبيايات السكييّ 

 .”تمادى العدو سيوّسع رّدنا إلى أشدود وبئر السبع
كتائب القسام الجياح المسلح لحركة ، أن 5/5/2019، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالموأوردت 

استهدافهما لياقلة جيد إسرائنلية  احماس، وسرايا القدس الجياح المسلح لحركة الجهاد اإلسالمي، أعليت
وذكر الفصنالن العسكريان، في إعالن مشترك استهداف ناقلة جيد لالحتالل  غزة يوم األحد.شرق 

 شرق المحافظة الوسطى بصاروخ "كورننت"، للمرة الثانية خالل ساعات.
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وكانت المقاومة الفلسطنيية، أعليت قبل ساعات النوم، استهداف مركبة لالحتالل، بصاروخ "كورننت" 
 ال قطاع غزة.موجه شرق بنت حانون شم

وذكرت وسائل إعالم عبرية أن جنًبا إسرائنلًيا تعرض لالستهداف بشكل مباشر، ما أدى الندالع 
 الينران فيه، فيما أصنب سائقه بجروٍح بالغة وسط أنباء غنر مؤكدة ع  مقتله.

فصائل المقاومة الفلسطنيية بثت مقاطع مصورة ، أن 5/5/2019موقع الجزيرة نت، الدوحة، ونشر 
 الستهدافها مركبتن  عسكريتن  تابعتن  لجيش االحتالل قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

 وقد أظهر فنديو بثته كتائب عز الدي  القسام وسرايا القدس، استهداف مركبة شمال قطاع غزة.
وكانت كتائب عز الدي  القسام قد بثت مقطع فنديو يونثق عملية استهداف مركبة عسكرية إسرائنلية 

وتظهر في الفنديو المركبة العسكرية وهي متوقفة قرب الحدود الشمالية  رى شمال قطاع غزة.أخ
الشرقية للقطاع، حنث استهدفها أحد مقاتلي القسام بصاروخ موجه م  طراز كورننت، وفق موقع 

 ووفق وسائل إعالم إسرائنلية، فإن انثين  م  الجيود أصنبوا لدى استهداف مركبتهم. القسام.
 

 ويطالب بتوفير الحماية الدولية قطاع غزةيدين العدوان اإلسرائيلي على  عباس .2
 الســـلطةرئـــيس  ، أنرام هللا، مـــ  4/5/2019، وكالـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية  وفـــا نشـــرت 

في قطاع غزة،  الفلسطنيي شعبالمحمود عباس، دان العدوان اإلسرائنلي المتصاعد على  يةفلسطنيال
هـذا الصـمت علـى  أن، علـى عبـاسوأكـد  لشعب الفلسـطنيي.لالدولي بتوفنر الحماية وطالب المجتمع 

وانتهاكاتهــا للقــانون الــدولي، يشــجعها علــى االســتمرار فــي ارتكــاب المزيــد مــ  الجــرائم  "إســرائنل"جــرائم 
 لشعب الفلسطنيي. اأبياء  بحقّ 

محمــود عبــاس، أوعــز  ن، أألناضــول، نقــاًل عــ  وكالــة ا5/5/2019 ،القــدس العربــي، لنــدنوأضــافت 
لميـدوب فلســطن  الــدائم لــدى األمـم المتحــدة ريــاض ميصــور، لدراســة طلـب عقــد جلســة لمجلــس األمــ  
 الدولي، لوقف العدوان اإلسرائنلي على غزة، حسب اليـاطق باسـم الرئاسـة الفلسـطنيية نبنـل أبـو ردييـة.

مــ  أجــل ضــمان وقــف علــى أن عبــاس يجــري اتصــاالت علــى مختلــف المســتويات، " أبــو ردييــة وشــدد
 بحسب ما نقلت وكالة وفا. شعبيا في قطاع غزة وتوفنر الحماية الدولية لهم" أبياءالعدوان على 

 
 ": عدوان االحتالل الحالي على قطاع غزة تمهيد لتمرير "صفقة القرن"الفلسطينية "الخارجية .3

، إن عــــدوان االحــــتالل 5/5/2019 ، يــــوم األحــــدالفلســــطنيية قالــــت وزارة الخارجيــــة والمغتــــربن  :رام هللا
هـــا، ل الـــوزارة فـــي بيـــان ،وأضـــافت ."صـــفقة القـــرن "اإلســـرائنلي الحـــالي علـــى قطـــاع غـــزة تمهنـــد لتمريـــر 

 ..."يواصل رئيس الوزراء اإلسرائنلي بييامن  نتيياهو تصـعند عدوانـه البشـع علـى أهليـا فـي قطـاع غـزة
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اع عـ  الضـفة الغربيـة بمـا فنهـا القـدس، تكريس فصل القط إلىفي ما يشبه لعبة "شد الحبال" الهادفة 
ـــة المـــدى وبضـــمانات تـــوفر األمـــ   وابتـــزاز الطـــرف الفلســـطنيي لتحســـن  شـــروطه لفـــرض تهدئـــة طويل
للمســتوطيات فــي غــالف غــزة دون أن تضــطر دولــة االحــتالل لــدفع األنثمــان المطلوبــة جــراء عــدوانها 

خلـــق مياخـــات  إلـــىمـــب اإدارة تر وحصــارها وخيقهـــا للقطـــاع، وهـــو مــا يـــؤدي حســـب تقـــديرات نتييــاهو و 
وظروف مياسبة تمهندا لطرح ما ُتسمى بـ)صفقة القرن(، وتبريد األوضاع على حدود قطاع غزة، لك  

 محدودة األنثر السياسي.
وطالبـت الـوزارة المجتمـع الـدولي بتحمـل مسـؤولياته  ،بيانها، العدوان اإلسرائنلي "، فيالخارجية" دانتو 

، وتشـــدد علـــى أن إنهـــاء الفلســـطنيي شـــعبالوفنر الحمايـــة الدوليـــة ألبيـــاء وتـــ ،فـــي وقـــف العـــدوان فـــوراً 
االنقسام وعودة اللحمة لجيـاحي الـوط  هـو البوابـة الحقيقيـة لرفـع المعانـاة عـ  شـعبيا فـي قطـاع غـزة، 

 والرافعة الوطيية لمواجهة صفقة القرن. 
 5/5/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 القرعاوي يطالب بوقف العدوان على غزة ومحاسبة قادة االحتاللي النائب فتح .4

ـــس التشـــريعي عـــ  محافظـــة طـــولكرم فتحـــي القرعـــاوي إن العـــدوان اإلســـرائنلي  قـــال اليائـــب فـــي المجل
وشـدد القرعــاوي أن العــدوان  المسـتمر علــى أهـل غــزة ميـذ يــومن  يجـري فــي ظـل صــمت دولـي مهنــب.

الهــا ونســائها هــو عــدوان جبــان تيفــذه حكومــة إجراميــة. وطالــب الــذي يســتهدف أهــل غــزة بشــبابها وأطف
ومحاسـبة قـادة االحـتالل علـى  اليائب في المجلـس التشـريعي المجتمـع الـدولي بوقـف هـذا العـدوان فـوراً 

كمـا دعـا العــالم العربـي واإلسـالمي شـعوبا وحكومــات، أن تقـف إلـى جانــب  جـرائمهم بحـق أهـالي غــزة.
 على دماء أهل غزة وعذاباتهم.   قضنته العادلة، وأال يقف متفرجاً الفلسطنيي في دفاعه ع الحقّ 

 5/5/2019 ،موقع حركة حماس
 

 "صفقة القرن "طافش: العدوان على غزة يستهدف رأس المقاومة لتمرير النائب خالد  .5
ه قــال اليائــب فــي المجلــس التشــريعي عــ  حركــة حمــاس خالــد طــافش إن العــدوان الممــيه  الــذي يشــيّ 

وأكـد  ."صـفقة القـرن "سرائنلي علـى قطـاع غـزة يسـتهدف رأس المقاومـة ومشـروعها لتمريـر االحتالل اإل
أن االحــــتالل ومــــ  خلفــــه أمريكــــا لــــ  ييجحــــوا فــــي تمريــــر مشــــاريعهم  ،فــــي تصــــريح صــــحفي ،طـــافش

 التصفوية على حساب شعبيا المقاوم.
 5/5/2019 ،موقع حركة حماس
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 داخلي" في غزةمقاتالت إسرائيلية تدّمر مقر قيادة "األمن ال .6
ـــة  - غـــزة ، أن 5/5/2019 األحـــد يـــوم فـــي قطـــاع غـــزة، الفلســـطنيي)األناضـــول(: أعليـــت وزارة الداخلي

طـائرات جـيش االحــتالل اإلسـرائنلي قصـفت المقــر الـرئيس لقيــادة جهـاز األمـ  الــداخلي، غربـي مدييــة 
ل نســخة ميــه، إن وقــال المتحــدث باســم الــوزارة، إيــاد البــزم، فــي تصــريح مكتــوب وصــل األناضــو  غــزة.

وأضـــاف أن "إقـــدام االحـــتالل علـــى هـــذه  "القصـــف اإلســـرائنلي أدى إلـــى تـــدمنر المقـــر بشـــكل كامـــل".
أن جهــاز األمــ  الــداخلي ســيظل قائمــا بمهامــه الوطييــة فــي  الجريمــة، لــ  ييــال مــ  عزيمتيــا"، مؤكــداً 

 وحماية المقاومة. ، والمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية،"إسرائنل"مالحقة المتعاونن  مع 
 5/5/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 مباعباس: نقول بالفم المآلن ال كبيرة لخطة تر  .7

محمـــود عبـــاس إن كـــل مـــا ســـتقدمه الواليـــات  يةفلســـطنيال الســـلطةقـــال رئـــيس : كفـــاح زبـــون  - رام هللا
رة بـــالفم المتحــدة فــي خطتهــا المرتقبــة المعروفـــة بـــ"صفقة القــرن" مرفــوض وإنـــه سنواصــل قــول "ال كبنــ

ـــد تر  ـــًا.االمـــ ن" للخطـــة المرتقـــب أن يعليهـــا الـــرئيس دونال ـــه  ، فـــيوأضـــاف عبـــاس مـــب قريب أنثيـــاء لقائ
خــريجن  فــي جامعــة االســتقالل العســكرية فــي أريحــا: "إن كــل مــا يقولــه )مستشــار الــرئيس األمريكــي 

جئـن  أو الحـدود جاريد( كوشير، نح  ال نقبله، وكذلك كل مـا قـدموه سـواء فيمـا يتعلـق بالقـدس أو الال
أو المســتوطيات أو غنرهــا". وأضــاف: "ال نتوقــع أن يقــدموا شــنئا مهمــًا، ألن الشــيء المهــم قــدموه وهــو 
كلــه ضــدنا، ولــذلك مــ  يقــول ليــا انتظــروا... نقــول لــه: مــاذا ســيقدمونن، نحــ  لــ  نيتظــر، إنمــا نقــول 

 باإلجمال ما تقدمه أمريكا مرفوض ومرفوض".
ســكرين  قــائاًل: "أمليــا بــاب أواًل وبكــم نثانيــًا مــ  أجــل الوصــول إلــى دولــة وخاطــب عبــاس الخــريجن  الع

ومـ   67 فلسطنيية مسـتقلة وعاصـمتها بالتأكنـد، وأقـول بالتأكنـد، القـدس الشـرقية علـى أسـاس حـدود الــ
 دون ذلك ال نقبل، وأنتم أيضًا قلتم ليا إنكم ال تقبلون ونقليا رغبتكم هذه وموقفكم هذا للعالم أجمع".

وتابع "إن أصغر شاب وأكبر شيخ في هذا الشعب يرفض كل الـرفض مـا يسـمى بصـفقة القـرن، نحـ  
اعتمادنا على هللا وعلى عدالة قضنتيا وسيستمر وسيصبر وسيصـمد بكـم، بيفوسـكم، بشـرفكم، إلـى أن 

 نحصل على هذا الحق".
 5/5/2019 ،الشرق األوسط، لندن
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 ن" يكون بالتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدوليةعلى ما يسمى "صفقة القر عريقات: الردّ  .8
علـى مـا  أكد أمن  سر اللجيـة التيفنذيـة لميظمـة التحريـر الفلسـطنيية صـائب عريقـات، أن الـردّ  :القدس

علــى أن فلســطن  لــم  يســمى "صــفقة القــرن" يكــون بالتمســك بالقــانون الــدولي والشــرعية الدوليــة، مشــدداً 
 ، وأن ميظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحند لشعبيا.للتفاوض عيها ول  تخول أحداً 

، تحـت رعايـة رئيسـها عمـاد 5/5/2019 جاء ذلك خالل ندوة سياسة عقدتها جامعة القـدس، يـوم األحـد
 ما العملن( –والدولية  اإلقليميةأبو كشك، بعيوان )القضية الفلسطنيية في ظل المتغنرات 

أنه جزء ال يتجزأ م  فلسـطن ، وأن االنقسـام يعـزز مـ  مخطـط وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد عريقات 
االحتالل بفصل القطاع الذي يهدف م  خاللـه إلـى قتـل إمكانيـة قيـام دولـة فلسـطنيية، وللـتخلص مـ  

ودعــا عريقــات  غرافي المتمثــل بملنــوني فلســطنيي كشــرط لتيفنــذ قــانون القوميــة العيصــري.و الثقــل الــديم
 ام إلى صيدوق االقتراع.إلى إنهاء االنقسام واالحتك

 5/5/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 هنية: العودة للهدوء رهن بوقف االحتالل إلطالق النار وتنفيذ التفاهمات .9
أكد إسماعنل هيية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن رد المقاومة مرتبط بمستوى : غزة

شددا على أن العودة لحالة الهدوء ممكية والمحافظة علنها مرهونة العدوان واالستهداف الصهنوني، م
 بالتزام االحتالل بوقف تام إلطالق اليار وتيفنذ التفاهمات.

وقال هيية، في بيان له مساء األحد: "إن التباطؤ في تيفنذ التفاهمات ومحاولة كسب الوقت خلق 
ه بسبب الجرائم التي ارتكبها االحتالل خالل حالة م  االحتقان في أوساط أهليا في غزة ارتفعت وتنرت

العدوان الراه  غنر أن المقاومة المباركة، وعلى رأسها كتائب القسام، وقفت بكل شموخ تؤدي واجبها 
 بكل قوة واقتدار".

وشدد على أن العودة لحالة الهدوء أمر ممك  والمحافظة عليه مرهونة بالتزام االحتالل بوقف تام 
مال، وخاصة ضد المشاركن  في المسنرات الشعبية السلمية، مع البدء الفوري بتيفنذ إلطالق اليار كا

التفاهمات التي تتعلق بالحياة الكريمة ألهليا في غزة على طريق إنهاء الحصار واالحتالل ع  
أرضيا الفلسطنيية وفي القلب ميها القدس، ودون ذلك سوف تكون الساحة مرشحة للعديد م  جوالت 

 .المواجهة
وتقدم قائد حماس م  شعبيا الفلسطنيي ومقاومتيا الباسلة وأمتيا العربية واإلسالمية بالتهيئة بحلول 
ا على  شهر رمضان المبارك "الذي يحل علنيا هذا العام والمقاومة تسجل صفحات المجد والبطولة ردًّ

 عدوان المحتل وجرائمه".
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ة الماضي حنيما استباح العدو جماهنر شعبيا في وقال: "جولة جديدة م  المواجهة بدايتها يوم الجمع
مسنرات العودة وقتل وجرح عامدا عددا م  المشاركن  نثم لجأ إلى تصعند خطنر باستهداف عدد م  
المجاهدي  بعندا ع  المسنرات بل وبعندا ع  الميطقة الحدودية بمسافة ال تقل ع  نثالنثة 

 كنلومترات".
أجيحتها لتدافع ع  شعبيا ومقدراته؛ حنث بدا أن العدو يخطط وأشار إلى أن المقاومة هّبت بجميع 

للتصعند وإيصال األمور نحو حافة الهاوية م  خالل قصف البنوت والميازل والمقرات الحكومية 
وارتكاب المجازر ضد العائالت ما دفع المقاومة إلى توسيع دائرة الرد وتطويره ليس بهدف الذهاب 

 م العدوان وحماية شعبيا وإلزام المحتل بالتفاهمات.إلى حرب جديدة بل م  أجل لج
 5/5/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قياديا  في حماس في أول ضربة موجهة منذ سنوات تغتال "إسرائيل" .10

احتدم يوم األحد التصعند بن  قطاع غزة وإسرائنل، إذ أعليت إسرائنل قتل قيادي في حركة : غزة
ها الجيش بضربة موجهة. وقال الفلسطنينون إنها أول عملية م  نوعها حماس بقطاع غزة، فيما وصف

وقال بيان عسكري إن العضو في كتائب القسام، الجياح العسكري  في القطاع. 2014ميذ حرب عام 
حامد أحمد عبد الخضري كان مسؤواًل ع  نقل األموال م  إيران إلى الفصائل المسلحة « حماس»لـ 

 طنينون أنه ُقتل في ضربة جوية على سيارته.في غزة. وذكر شهود فلس
عامًا( هو القتنل الفلسطنيي الخامس ميذ صباح األحد في  34وأفادت وزارة الصحة بأن الخضري )

 الغارات اإلسرائنلية. وأعليت كتائب القسام، الجياح العسكري لحركة حماس أن الخضري أحد قادتها.
 5/5/2019الحياة، لندن، 

 
 حقق أهداف شعبنا نبالمقاومة الصلبة والواعية .. استمرار نزيف الدمسمح بنحماس: لن  .11

الت حركة "حماس" إن المقاومة الباسلة ل  تسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطنيي واستمرار حصار ق
قطاع غزة، وإنها ستسخر كل ما تملك م  إرادة ووسائل وإمكانات لحماية دماء ومصالح أبياء شعبيا 

التصدي للعدوان؛ فهذا واجب وطيي ودييي وأخالقي طالما استمر االحتالل والدفاع عيهم، و 
ونعت حركة حماس في تصريح صحفي الشهداء األبرار الذي  ارتقوا جراء  والحصار والعدوان.

 االستهداف والعدوان اإلسرائنلي، وتميت الشفاء العاجل للجرحى والمصابن .
لية الكاملة ع  تداعيات هذا التصعند، وهذه االعتداءات وحّملت الحركة االحتالل اإلسرائنلي المسؤو 

 التي تستهدف أبياء الشعب الفلسطنيي والمتظاهري  السلمنن ، والمقاومن  الفلسطنينن .
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حازم قاسم أنه بالمقاومة الصلبة والواعية والموحدة، وبالشعب الصامد ، حركةالأكد الياطق باسم و 
، نستطيع تحقنق أهداف شعبيا واسترداد حقوقه، وكسر المتمسك بحقه بالحرية والعيش بكرامة

 الحصار الظالم ع  أهليا في غزة.
وقال قاسم إن جرائم االحتالل المتواصلة ضد أهالي قطاع غزة، أدت إلى سقوط شهداء م  نساء 
وأطفال ومدننن ، وتدمنر عشرات الميشآت المدنية، في المقابل كانت المقاومة حاضرة للرد على 

 الصهنوني، متسلحة بااللتفاف الشعبي حولها. العدوان
 5/5/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 : رسائل المقاومة الصلبة سُتلجم االحتالل"الجهاد" .12

أكد مسؤول المكتب اإلعالمي في حركة الجهاد اإلسالمي داوود شهاب على أن أداء المقاومة : غزة
 ي لجم االحتالل.العالي في صد عدوان االحتالل على قطاع غزة سنيجح ف
"رسائل المقاومة الصلبة والقوية وأدائها  وقال شهاب خالل تصريحات صحفية، اللنلة الماضية،

 العالي سنلجم االحتالل".
 واعتبر تصريحات االحتالل المتزايدة بمثابة التعبنر ع  حالة اإلفالس التي يحياها االحتالل وجيشه.

 5/5/2019، فلسطين اون الين
 

 اومة لديها من الخيارات والوسائل ما يكفي إللزام االحتالل بتفاهمات التهدئةالمق الحية: .13
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خلنل الحية، يوم السبت، إن المقاومة لديها م  الخيارات 

 والوسائل ما يكفي إللزام االحتالل بتفاهمات التهدئة.
 مماطلة في تيفنذ تفاهمات كسر الحصار.وحّمل الحية االحتالل المسؤولية الكاملة ع  ال

وقال في تصريح إن "الشعب الفلسطنيي بمقاومته لديه م  الخيارات والوسائل ما يلزم االحتالل بتلك 
وأشار إلى أن الفصائل تراقب سلوك االحتالل في تيفنذ تلك التفاهمات، "بعضها ييفذ،  التفاهمات".

ا أن هذا الملف هو أحد الملفات التي يتم بحثها مع وأخرى يماطل االحتالل في تيفنذها"، مبنيً 
 المصرين .

 وأكّد الحية "أنه ال مياص لدى االحتالل سوى تيفنذ هذه التفاهمات وااللتزام بها".
 4/5/2019، األيام، رام هللا
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 الزهار: المقاومة ستواصل قصفها وألغينا معادلة "تهدئة مقابل تهدئة" .14
و المكتب السياسي لحركة حماس، االحتالل اإلسرائنلي المسؤولية حّمل محمود الزهار، عضة: غز 

الكاملة ع  تصاعد األوضاع المندانية في قطاع غزة، وخرق تفاهمات التهدئة التي جرت عبر 
وقال الزهار في تصريحات خاصة لـ"الخلي  أونالي " يوم األحد: إن "تماطل دولة  الوسيط المصري.

لتهدئة، واستمرارها في حصارها الخانق والمشدد على قطاع غزة، وقتلها االحتالل في تيفنذ تفاهمات ا
 لسكانه بدم بارد، هو الذي دفع بهذا التطور الذي ال يمك  قبوله".

وأكد أن رد المقاومة على خروقات جيش االحتالل وقصفه للميازل والمؤسسات واألبراج وقتله 
اإلسرائنلي قائمًا"، مشددًا على أن مفاجآت المقاومة  للمدننن  اآلمين ، "لم ول  يتوقف ما دام التصعند

ال تزال تيتظر دورها، وعلى دولة االحتالل االستعداد والحذر م  رد المقاومة التي تدافع ع  شعبها 
 وتحميه.

القيادي في حركة "حماس" أوضح أن معادلة "التهدئة مقابل التهدئة" التي كانت تطبق سابقًا مع 
ول  نقبل بها في ظل جرائم االحتالل المستمرة بحق شعبيا، الفتًا إلى أن "اللهث "إسرائنل" ُألغنت، 

العربي خلف "إسرائنل" والسعي للتطبيع معها يعد م  األسباب التي أعطت الضوء األخضر 
 لالحتالل لالستمرار في تصعنده وخيقه وحصاره للفلسطنينن ".

 5/5/2019، الخليج أونالين
 

 قادرة على ردع االحتالل: المقاومة "الشعبية" .15
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن ، النوم السبت، أن المقاومة الفلسطنيية قادرة على ردع : غزة

 االحتالل اإلسرائنلي وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطنيية.
 على ردع االحتالل". وأضافت، في بيان: "ال خيار أمام شعبيا إال باستمرار المقاومة، فهي القادرة

وعّدت أّن مشاركة فصائل المقاومة في الرد على "جرائم االحتالل" م  خالل غرفة العمليات 
المشتركة، "دلنل على أن المقاومة موحدة، وتحظى بحالة إجماع وحاضية شعبية، وأنها قادرة على 

 إيالم العدو واستيزافه".
 5/5/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تصعيد على غزة وتدعو المجتمع الدولي إلى لجم العدوانالتدين "فتح"  .16

أدانت حركة "فتح"، العدوان اإلسرائنلي المتواصل على شعبيا في قطاع غزة، الذي شهد هللا: رام 
 تصعندا خطنرا خالل الساعات األخنرة، ما أدى الى ارتقاء خمسة شهداء واصابة العشرات.
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يوم السبت، الحكومة اإلسرائنلية  فوضية االعالم والثقافة،وحملت "فتح"، في بيان صادر ع  م
ورئيسها نتيياهو مسؤولية هذا التصعند، وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش االحتالل بحق المدننن  

 الفلسطنينن  األبرياء في قطاع غزة، مؤكدة ان هذه الجرائم ل  تمر دون عقاب ومالحقة قانونية.
ي الى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم البشعة ووضع حد لها، مشنرة ودعت "فتح" المجتمع الدول

الى ان استمرار الصمت الدولي يشجع دولة االحتالل على المضي قدمًا في سياسة إرهاب الدولة 
واالمعان في ارتكاب الجرائم والممارسات التعسفية بحق شعبيا في القطاع وكافة األرض الفلسطنيية 

 المحتلة.
ركة فتح في مصر العدوان وقالت الحركة في بيان صدر ع  إقليم القاهرة، إن حكومة أدانت حو 

إسرائنل مستمرة في أعمالها اإلجرامية العيصرية ضد شعبيا الفلسطنيي وحقوقه المشروعة التي أقرتها 
 الموانثنق والقرارات الدولية، ما يؤكد رفض إسرائنل االلتزام بالقانون الدولي وحقوق االنسان.

 6/5/2019، كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا و 
 

 تكشف عن اقتحام لموقع "أبو مطبق" شرق رفح  "المقاومة الوطنية" .17
كشفت كتائب المقاومة الوطيية الجياح المسلح للجبهة الديمقراطية بغزة ع  عملية نفذتها : غزة

 تالل شرق رفح جيوب القطاع.مجموعة م  مجاهديها داخل موقع أبو مطبق العسكري التابع لالح
وقالت الكتائب في مؤتمر لها يوم األحد إنها قررت قلب الطاولة على االحتالل م  خالل المواجهة 

 المفتوحة دون االقتصار على إطالق الصواريخ.
وبنيت أنه في تمام الساعة الحادية عشر واليصف أمس السبت اقتحمت وحدة مقاتلة م  الكتائب 

لعسكري شرق رفح واشتبكت مع جيود االحتالل بقذائف "أربي يجي" وأسلحة نثقنلة موقع أبو مطبق ا
وأوضحت أن جيودها فاجئوا االحتالل بالرشاشة بالتزام  مع تغطية م   م  مسافة قريبة جًدا.

المجاهدي  بالمدفعية، حنث أطلقت العشرات م  قذائف الهاون باشتباك استمر حتى قررت القيادة 
 إنهاؤه.
لى أن طائرات االحتالل استهدافت المجاهدي  خالل انسحابهم مما أسفر ع  وقوع أربع ولفتت إ

 إصابات في صفوفهم إحداها في حالة خطنرة.
 5/5/2019، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 االحتالل يزعم إحباط هجوم سيبراني لحماس .18
إحباط هجوم سنبراني حاولت حركة  ادعى جيش االحتالل اإلسرائنلي، مساء النوم األحد،: غزة

 المقاومة اإلسالمية )حماس(، م  خاللها السيطرة على ميظومات أنظمة محوسبة قال إنها مدنية.
وفي بيان رسمي، قال قائد مديرية الحاسوب وتكيولوجيا المعلومات التابعة لجيش االحتالل 

)أمان( وجهاز األم  العام )الشاباك(،  اإلسرائنلي، اللواء "د"، أن المخابرات العسكرية اإلسرائنلية
وأشار إلى أن جيش االحتالل يتعامل ألول مرة خالل "جولة  أحبطا هجوًما سنبرانًيا لحركة "حماس".

 تصعند" مع هجوم سنبراني لفصائل المقاومة في قطاع غزة.
، وأن المخابرات وادعى أن البيية التحتية لشبكة القرصية التي أعدتها فصائل المقاومة لم تك  معقدة

وقال المتحدث باسم جيش االحتالل، رونن  ميليس، أن الجيش  اإلسرائنلية نجحت في إحباطها.
وادعى أنه في  اإلسرائنلي استهدف المبيى الذي شكل مقر الوحدات السنبرانية لفصائل المقاومة.

 هجمات إلكترونية. أعقاب الهجوم، فقدت حركة حماس قدرتها السنبرانية ولم تعد قادرة على تيفنذ
 5/5/2019، فلسطين اون الين

 
 " ألول مرة3تكشف عن صاروخ "بدر  "سرايا القدس" .19

، فجر اإلنثين ، 3شفت سرايا القدس الجياح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي ع  صاروخ بدر : غزة
 والذي قصفت به مديية عسقالن المحتلة.

للصاروخ تجاه مديية عسقالن في الوقت الذي  وأظهر الفنديو لحظات إطالق عياصر سرايا القدس
 كنلو جرامًا. 250ذكرت فيه المقاومة أن الصاروخ قادر على حمل مواد متفجرة بزنة 

 5/5/2019، فلسطين اون الين
 

 المقاومة بغزة حاولت قنص ضابط إسرائيلي كبير  .20
على حدود قطاع غزة العبرية، يوم السبت، أن عملية القيص التي وقعت  13ذكرت قياة  :رام هللا

وتسببت بحالة التوتر األميي كانت تستهدف احد الضباط الكبار، إال أنها أصابت جيديا ومجيدة 
وبحسب القياة، فإن المستهدف كان قائد الشعبة الجيوبية في شعبة غزة بالجيش  كانوا بالمكان.

سكري الذي تعرض باألمس اإلسرائنلي العقند لنرون باتنتو. مشنرًة إلى أنه كان بداخل الجنب الع
 للقيص.

 5/5/2019القدس، القدس، 
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 نتنياهو يأمر بمواصلة "الضربات المكثفة" على غزة  .21

التصعند على  ]السبت[ تواصل أمس: "الحياة"، أ ف ب، رويترز -دبي، القدس )المحتلة(، عمان
 تمرار ردود الفعل الدولية.الحدود اإلسرائنلية مع قطاع غزة للنوم الثاني على التوالي، بالتزام  مع اس

وأعل  رئيس الوزراء اإلسرائنلي بييامن  نتانياهو األحد أنه أمر الجيش بمواصلة "الضربات المكثفة" 
على غزة، ردًا على الصواريخ التي تطلق م  القطاع. وقال نتانياهو في بداية اجتماع للمجلس 

ه المكثفة على عياصر إرهابية في الوزراي المصغر: "أمرت الجيش هذا الصباح بمواصلة ضربات
 قطاع غزة، وأمرت بتعزيز القوات حول القطاع بالدبابات والمدفعية وقوات المشاة".

دفعة جديدة م  الصواريخ م  القطاع، فيما قتل ميذ السبت ستة ]األحد[ صباح النوم  وأطلقت
 لمدفعي م  جهة أخرى.فلسطنينن  وإسرائنلي في تبادل إطالق الصواريخ م  جهة والقصف الجوي وا

األحد جّراء سقوط صاروخ على ميزله في مديية عسقالن  -عاما( لنل السبت  58وقتل اإلسرائنلي )
في جيوب إسرائنل القريبة م  حدود القطاع. وكانت إسرائنلية أخرى تبلغ م  العمر نثمانن  عاما 

 أصنبت بجروح خطنرة في كنريات غات على بعد عشري  كنلومترا م  غزة.
وواصل الطنران اإلسرائنلي صباح األحد، غاراته على قطاع غزة واستهداف مواقع لحركتي حماس 

 والجهاد، كما طال القصف العديد م  البيايات السكيية والميشآت المدنية والتجارية. 
وذكر الجيش اإلسرائنلي في بيان، أن القصف استهدف أيضا ميازل لقيادات بحركتي حماس 

 بعض هذه المخازن تم تخزي  األسلحة. إن فيميزال. وقال  30م قصف أكثر م  والجهاد، حنث ت
غارة للطنران الحربي اإلسرائنلي  150وأحصى المكتب اإلعالمي الحكومة في غزة أكثر م  

  معلم مدني في القطاع.  200استهدفت نحو 
 5/5/2019الحياة، لندن،  

  
 غزة كاتس: سياستنا تقضي برد حازم على الهجمات من .22

قال يسرائنل كاتس وزير االستخبارات اإلسرائنلي، النوم األحد، إن سياسة إسرائنل تقضي برد : القدس
وبن  في تصريحات نقلتها هنئة البث العامة، أن إسرائنل تطبق  حازم على الهجمات م  قطاع غزة.

ض كاتس االنتقادات ورف هذا، لك  في الوقت ذاته ال تريد االنجرار إلى حرب، ما دام األمر ممكيا.
التي وجهتها المعارضة للحكومة بشأن غياب سياسات أميية إلسرائنل، قائال "إن المعارضة لم تأت 

 بأي شيء جديد".
 5/5/2019القدس، القدس، 
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 الجيش اإلسرائيلي يحذر جنوده من عمليات خطف على حدود غزة .23

عبري، النوم السبت، أنه تم إصدار ذكر موقع والال ال :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
تعليمات لجيود الجيش اإلسرائنلي تحذرهم م  تعرضهم لعمليات خطف على حدود قطاع غزة في 

 ظل التصعند األميي.
وبحسب الموقع، فإن الجيش حذر جيوده م  عمليات قيص وإطالق صواريخ مضادة للدبابات قد 

 طلب ميهم عدم االقتراب م  السياج األميي.تطلق تجاههم على طول السياج المحيط بغزة. كما 
 5/5/2019القدس، القدس، 

 
 النار إلطالقمسؤولون إسرائيليون: حماس طلبت عبر مصر وقفا   .24

ذكرت صحيفة " تايمز أوف إسرائنل" نقال ع  مسؤولن  بوزارة الجيش اإلسرائنلية قولهم النوم  :رام هللا
طالق اليار مع إسرائنل وسط تصعند ممنت في األحد، ان حركة حماس أبدت اهتمامها بوقف إ

وقالت الصحيفة، أن حماس بعثت برسالة بهذا الخصوص إلى إسرائنل عبر الوسطاء  قطاع غزة.
وأضافت أن المسؤولن  المصرين   المصرين  الذي  يحاولون التفاوض على هدنة بن  الجانبن .

 نينن  لتهدئة الوضع.واألمم المتحدة يجرون محادنثات مع اإلسرائنلنن  والفلسط
 5/5/2019القدس، القدس، 

 
 الخسائر االقتصادية اعتبار مركزي إسرائيلي لوقف العدوان .25

رغم أن بن  دوافع إسرائنل للتوصل إلى وقف عدوانها على قطاع غزة هو حلول الذكرى السيوية 
في تل أبنب، استقاللها، يوم الخميس المقبل، ومهرجان مسابقة األغيية األوروبية "يوروفيج " 

األسبوع المقبل، إال أن أحد االعتبارات المركزية بهذا الخصوص يتعلق ببتبعات اقتصادية وتأنثنر هذا 
 العدوان على منزاننتها.

وأشارت صحيفة "ذي ماركر" االقتصادية، يوم اإلنثين ، إلى أنه على الرغم م  أن الموقف الرسمي 
المدافع اليار، ال نكترث بالمال"، إال أن "المسؤولن  في  للحكومة اإلسرائنلية يقضي بأنه "عيدما تطلق

وزارة المالية، وزارة األم  ودائرة المستشار المالي لرئيس أركان الجيش يعرفون جندا أن أي جولة 
 أميية تتحول في نهاية األمر إلى قضية اقتصادية".

 –داوالت في هنئة سياسية ، ُعقدت م2014وذكرت الصحيفة أنه بعد انتهاء العدوان على غزة، عام 
أميية إسرائنلية لمياقشة تبعات العدوان، وقال خاللها مسؤول كبنر في جهاز األم  إن وقف العدوان 
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يوما، جاء في التوقنت الذي "أزلت فيه المنزانية". وشددت الصحيفة على أنه ربما يكون هذا  50بعد 
روب تكلف ماال. وعيدما يتعلق ذلك كالم غنر دقنق، لكيه "يعكس حقيقة أساسية، وهي أن الح

 بتشويش الحياة في الجبهة الداخلية طوال أسابيع، فإن األمر يصبح أخطر".  
وقالت الصحيفة أن الحروب العدوانية التي شيتها إسرائنل على قطاع غزة في السيوات الماضية، 

وان، الذي أعِل  ع  وقفه كلفت كل واحدة الخزيية اإلسرائنلية مليارات الشواقل. وفيما يتعلق بالعد
فجر النوم، فإنه كان م  شأن استمراره أن يلحق ضررا كبنرا بالسياحة إلسرائنل وصورتها في العالم 

 في حال إلغاء مهرجان النوروفيج .
وأضافت الصحيفة أن قرار وزير الطاقة اإلسرائنلي، يوفال شطايينتس، بوقف ضخ الغاز الطبيعي 

شوب العدوان واالنتقال إلى استخدام مصادر طاقة أخرى، مقرون هو م  حقل "تمار" في أعقاب ن
أيضا بتكاليف مالية أخرى تيفقها خزيية الدولة وشركة الكهرباء. يضاف إلى ذلك أن توقنت العدوان، 
فيما يجري تشكنل الحكومة الجديدة م  شأنه التأنثنر على قضية الموازنة. وفيما يتوقع إجراء 

الوزارات، فإن الجيش اإلسرائنلي طالب بزيادة منزانية األم  بعشرة مليارات تقليصات في منزانيات 
 شيكل.

وأضافت الصحيفة أن أي حرب تخوضها إسرائنل تكون التكلفة االقتصادية م  نثالنثة أنواع: مس 
مباشر باالقتصاد جراء فقدان نشاط اقتصادي وايام عمل، إلحاق أضرار بأمالك وإنفاق عسكري 

 خزون أسلحة وتعطنل قوات االحتياط ع  العمل.يشمل ذخنرة وم
ووفقا لتقديرات أجراها المحاضر في جامعة تل أبنب، البروفيسور عنران ياشيف، ونشرها "معهد 

، تراوح 2014أبحاث األم  القومي" في الجامعة، فإن تكلفة النوم الواحد خالل العدوان على غزة عام 
ب توقف اإلنتاج والتغنب ع  العمل في بعض المرافق، ملنون شيكل، وذلك بسب 840 – 420ما بن  

تراجع السياحة وواإلقبال على المطاعم وأماك  الترفيه، المس باليشاط االقتصادي النومي بسبب 
توقف العمل لدى انطالق صافرات اإلنذار وتشويش عمل مزودي البضائع والخدمات...إلخ. كذلك 

 أوقف مطار اللد الدولي عمله لنومن .
ملنون  100ُقسمت إلى قسمن :  2014ل الجيش اإلسرائنلي إن تكلفة النوم الواحد خالل عدوان وقا

ملنون شيكل بعد االجتياح البري. وبعد انتهاء العدوان طالب  200شيكل قبل االجتياح البري و
اف إلى ذلك تكاليف التعويض على األضرار ضمليارات شيكل إلى منزاننته. وي 9افة ضالجيش بإ

لحقت باألمالك، وبنيها البنوت والمباني العامة والمياطق الزراعية والمصانع، ووصلت هذه  التي
 التكلفة إلى مليار شيكل.

 6/5/2019، 48عرب 
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 هدفا لـ"حماس" و"الجهاد اإلسالمي" 320: هاجمنا االحتاللجيش  .26

هدفا تابعا  320أعل  الجيش اإلسرائنلي، مساء األحد، استهداف : القدس/ سعند عموري/ األناضول
 لحركتي "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" الفلسطنينتن  في مياطق متفرقة م  قطاع غزة، ميذ السبت. 

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن المقاتالت الحربية اإلسرائنلية استكملت 
 فرقة م  غزة. هدفا تابعا لـ"حماس" و"الجهاد اإلسالمي" في مياطق مت 40استهداف نحو 

وأضاف: "م  بن  األهداف المستهدفة غرف عمليات مراقبة وبييات تحت أرضية ومخازن لوسائل 
 قتالية ومجمعات عسكرية ومواقع إطالق صواريخ ومواقع رصد". 

 هدًفا تابعا للفصائل الفلسطنيية.  320وأشار إلى أن الجيش هاجم ميذ صباح السبت، نحو 
 5/5/2019 ،لألنباءوكالة االناضول 

 
 صاروخ من غزة 600قائد عسكري إسرائيلي: رصدنا إطالق   .27

)األناضول(: قال قائد في سالح الجو اإلسرائنلي، مساء األحد، إن قواته رصدت ميذ -القدس المحتلة
 صاروخ م  قطاع غزة، نحو البلدات اإلسرائنلية في الجيوب. 600السبت، إطالق 

صاروخ م   200ة( ع  القائد العسكري )لم تذكر اسمه(، إن ونقلت هنئة البث اإلسرائنلية )رسمي
 أطلقوا باتجاه مياطق مأهولة بالسكان. 600أصل 

بالمائة م  الصواريخ التي أطلقت نحو  86الدفاعي اعترض ” القبة الحديدية“وأشار إلى أن نظام 
 المياطق المأهولة بالسكان.

  6/5/2019القدس العربي، لندن، 
 

 مع غزة "حرب االستنزاف"من استمرار  "إسرائيل"في  شكاوى وانتقادات .28
شكا عدد م  اإلسرائنلنن  في المستوطيات المحيطة بغزة م  استمرار  ”: القدس العربي“ -الياصرة

، الفتن  لألضرار 1973طالت أضعاف أضعاف حرب االستيزاف مع مصر عام ” حرب استيزاف“
الصواريخ ودوي االنفجارات عالوة على توقف ربع االقتصادية واليفسية نتيجة الخوف المستمر م  

 ملنون طالب ع  الذهاب لمدارسهم األحد.
م  جهته دعا وزير األم  الداخلي غلعاد أردان للعودة لسياسة االغتياالت وقتل رؤساء حركتي 

ال يستطيع التغلب على ” إرهابي“حماس والجهاد اإلسالمي. موضحا أن موقفه واضح وأن أي تيظيم 
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يوم الخميس ” يوم اإلنشاء“ئنل وعلى جيشها ضربه بقوة حتى وإن استمر تبادل اليار الحتفاالت إسرا
 القادم.

وخالل احتفال بتخرج ضباط قال رئيس البرلمان اإلسرائنلي )الكييست( يولي ادليشطاي  إن التصعند 
زاعما أن أعداء  الراه  لم ييشب نتيجة نقص بالمال أو نتيجة حصار بل نتيجة مجرد وجود إسرائنل.

 إسرائنل يخشون م  جبهة واحدة آخذة بالتبلور بن  إسرائنل وبن  دول عربية في الميطقة.
م  جهته أوضح الوزير أوفنر أكونيس أنه م  غنر المعقول أن يكون األورفنزيون الذي سنتم في تل 

لحدث الموسيقي موجود أبنب األسبوع القادم جزء م  الحسابات واالعتبارات العسكرية زاعما أن هذا ا
 ”.في قاع سلم األولويات ألن واجب الحكومة حماية المواطين 

مقابل غزة قال عضو المجلس الوزاري ” فقدان قوة الردع”وردا على االتهامات الموجهة للحومة بـ
مصطلح غنر واضح وصالحنته الزميية ميتهية ” الردع“األميي المصغر الوزير تساحي هيغبي إن 

لوقت، زاعما أن إسرائنل غنر معيية بمعركة ولك  يبدو أنيا سيخوض جوالت قتالية مع ويبلى مع ا
حزب هللا، داعش، والجهاد اإلسالمي. وأوضح هيغبي في حديث إذاعي األحد أن إسرائنل سمحت 

 ”.مساكن  غزة“بإدخال الوقود والغاز للقطاع ألنها غنر معيية بسيادة حالة يأس لدى 
”. ليست جزء م  الحسابات واالعتبارات” يوم اإلنشاء“ل هيغبي إن احتفاالت وعلى غرار أكونيس قا

في المقابل تضاعفت االنتقادات الموجهة ليتيياهو في اآلونة األخنرة لعدم المبادرة لعقد المجلس 
 الوزاري المصغر في حاالت يلزم القانون بها كإطالق سراح أسنري  م  سوريا قبل عشرة أيام.

زير األم  األسبق موشيه يعلون على نتيياهو وقال لإلذاعة العامة إنه مهتم بالدرجة وباألمس حمل و 
 ”.األولى ببقائه في الحكم وإنه يتصرف  بشكل استبدادي كما يتصرف رجب طنب أردوغان في تركيا

ووجهت المعارضة في إسرائنل انتقادات ليتيياهو الميشغل في تشكنل حكومته الخامسة ويحكم البالد 
 تركزت بفقدان رؤية استراتيجية أميية لديه في التعامل مع غزة وغنرها. 2009 ميذ

الجيرال في االحتياط بنيي غانتس أن حكومة ” أبيض -أزرق “واعتبر رئيس المعارضة رئيس حزب 
إسرائنل تيشط ميذ زم  طويل بدون  خطة استراتيجية تثابر على تطبيقها مؤكدا واجبها اختيار 

 ”.ا صارما وغنر قابل لالبتزازاتجاها استراتيجي
 6/5/2019القدس العربي، لندن، 

  
 «أبو مازن »اإلسرائيلية تدعو نتنياهو إلى العودة للتفاوض مع  "المعارضة" .29

تل أبنب: هاجمت قوى المعارضة اإلسرائنلية سياسة حكومة اليمن  برئاسة بييامن  نتيياهو وحملتها 
قال رئيسها، اليائب بنيي غانتس، الذي كان قبل أربع مسؤولية التدهور الجديد مع قطاع غزة. و 
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حركة حماس تتصرف كالمافيا وتبتز إسرائنل ولك  نتيياهو يتحمل »سيوات رئيسًا ألركان الجيش، إن 
 «.المسؤولية ع  ذلك. فسياسته هي التي أوصلتيا إلى هذا المكان

طريقة »اهو يعال  مشكلة غزة بـوأضاف غانتس، في تصريحات لقيوات تلفزيونية إسرائنلية، أن نتيي
سطحية فاشلة. هّمه األساس هو أن يتهرب م  خوض عملية سياسية تفضي إلى سالم مع 
الفلسطنينن  واألمة العربية بأسرها، ألنه ال يريد أن يدفع نثم  هذا السالم. ولكي يستطيع التهرب يقوم 

ية، والهدف تعزيز االنقسام بتمويل حركة حماس وتقويتها ماديا وبذلك يعزز قدراتها العسكر 
الفلسطنيي. ولك  هذه الطريقة فشلت في تحقنق أي شيء ليا، ال بل إنها تجعل حماس تبتزنا أكثر 

 «.وتطلب ميا إتاوات على طريقة المافيات
الجيش اإلسرائنلي لم يعد »وفي كلمات بدت وكأنها تقال باسم الجيش اإلسرائنلي، أعل  غانتس: 

مة بتحمنله عبء غياب أفق سياسي. ففي كل دولة يقوم الجيش بأداء مهامه يحتمل أن تقوم الحكو 
في إطار خدمة استراتيجية سياسية واضحة المعالم، إال في إسرائنل. فالحكومة ال تطرح أي آفاق 

 «.سياسية وتعتمد اعتمادًا كاماًل على القدرات العسكرية للجيش
ساميا، القائد السابق لقوات الجيش اإلسرائنلي  وفي السياق، تعرض لهجوم ممانثل الجيرال يوم طوف

في الجيوب وعضو هنئة رئاسة األركان. فقد خرج ساميا ييتقد المواطين  سكان البلدات النهودية 
المحيطة بقطاع غزة، الذي  ييتقدون سياسة الحكومة ورئيسها بييامن  نتيياهو، والتي تسببت في تقوية 

أي حق تتذمرون. فأنتم الذي  انتخبتم نتيياهو فقط قبل شهر. ب»فقال في تصريح إذاعي: «. حماس»
ألم تكونوا تعرفون أن هذه هي سياستهن فقد قليا لكم إن مصلحة نتيياهو هي م  مصلحة حماس، 
وإنه يقوي هذه الحركة بالمال والدعم ويرفض الحديث مع القيادة الفلسطنيية الشرعية ورئيسها أبو 

 «.كاء في سياسته الفاشلةمازن )محمود عباس(. أنتم شر 
وقال قائد سابق آخر للقوات اإلسرائنلية في اللواء الجيوبي، هو اليائب الجديد ع  حزب العمل في 

ميذ « حماس»أضاعت فرصة ذهبية لردع »الكييست اللواء احتياط طال روسو، إن حكومة نتيياهو 
ديدة فامتيعت طنلة نثالث ضربة ش« حماس». ففي ذلك الحن  تلقت 2014الحرب األخنرة في سية 

سيوات ونصف ع  إطالق أي قذيفة باتجاه إسرائنل. وكان يفترض التوصل إلى تفاهمات مع قوى 
أخرى تطيح بحكم حماس وتفتح الباب أمام مسنرة للتسوية السياسية مع القيادة الشرعية للفلسطنينن  

حماس واآلن تيفجر هذه القوة أو مع أي قوة أخرى في قطاع غزة. لكيها بدل ذلك عملت على تقوية 
 «.في وجوهيا

 6/5/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 مراسل "يديعوت أحرونوت" يزعم: حماس فجرت الوضع ردا  على عدم تحويل األموال القطرية .30
، يوسي يهوشع، أن سبب قيام «يديعوت أحرونوت»تل أبنب: كتب المراسل العسكري لصحيفة 

 30أن قطر لم تحول المبلغ الشهري الذي التزمت به بقيمة  بتفجنر الوضع حاليًا هو« حماس»
ملنون دوالر. فالمبعوث القطري محمد العمادي، الذي يحضر األموال عادة بالحقائب، اختفى في 
الواليات المتحدة وال يرد على الهاتف. فقررت حماس العودة للتفجنر، مستغلة حرص إسرائنل على 

الجاري في تل أبنب، لممارسة  18و 14يوروفيج ، التي ستجرى في نجاح مسابقة األغاني األوروبية 
الضغوط. فهي تعرف أن حلول شهر رمضان المبارك سيشكل ضغطًا قاسيا على الجمهور وأن 

 الجمهور سيفجر ضغطه ضدها في مظاهرات متجددة. وهو يريد ميع ذلك.
بادرت إلى « حماس»، عاموس هرئنل، أن «هآرتس»وكتب محرر الشؤون العسكرية في صحيفة 

في شهر مارس )آذار( الماضي، وقبنل االنتخابات اإلسرائنلية، »الصدام الحالي مع إسرائنل قائاًل: 
أخمدت حماس الينران على ضوء تعهدات حكومة نتيياهو لها. لك  المقابل لم يأِت بالسرعة التي 

ت في المعابر تمت بتكاسل، وعدد توّقعوها. فإسرائنل لم تسارع إلى اإليفاء بالتزاماتها. فالتسهنال
الشاحيات التي تدخل القطاع ال يزال قلناًل، بنيما إجراءات زيادة تزويد القطاع بالكهرباء لم تبدأ بعد، 
والميحة القطرية، هذا الشهر، تأخرت وال يعرف مصنرها بعد، وكل هذا مجتمعًا ساهم في زيادة 

 «.التوّتر
 6/5/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 "إسرائيل"وع قانون ثاٍن لضم مستوطنات الضفة إلى مشر  .31
تل أبنب: للمرة الثانية خالل أسبوع، قدم نائب بارز في حزب ليكود الحاكم مشروع قانون لفرض 

على أراضي المستوطيات النهودية في الضفة الغربية المحتّلة، وكذلك على « السيادة اإلسرائنلّية»
قدم االقتراح الجديد اليائب يوآف كيش، الرئيس السابق للجية  المستوطين  ومرافقهم التجارية. وقد

 الداخلية البرلمانية.
ويهدف مشروع القانون إلى فرض المحاكم واإلدارة المدنّية على مستوطيات الضّفة الغربّية، ويخّول 

تصدر لوائح بخصوص تطبنق القانون، بما في ذلك األحكام واألحكام »وزارة القضاء اإلسرائنلي بأن 
ي كانت سارية في الضفة االنتقالّية المتعّلقة باستمرار صالحّية اللوائح واألوامر واألحكام والحقوق الت

جزءًا ال يتجزأ م  دولة »وهو بذلك يشكل خطوة نحو جعل المستوطيات «. الغربّية قبل سّ  القانون 
 «.إسرائنل
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وفي السياق، عرض اليائب كيش مشروع قانون آخر يضم  ميع محكمة العدل العليا م  إلغاء مثل 
غاء أي قوانن  أخرى يقرها الكييست. وبحسب هذا القانون في حال إقراره، وكذلك يميع المحكمة م  إل

مقترح القانون، فإن المحكمة العليا باجتماع كافة قضاتها، فقط، بإمكانها البحث في صالحية القوانن  
ومدى مالءمتها لقانون األساس، وإن وجد أن القانون يعارض قوانن  األساس، فإلغاؤه مشروط 

يتوّصلوا إلى خالصة مفادها أن هياك تياقضًا واضحًا  بإجماع جميع قضاة المحكمة العليا، بعد أن
 بن  قانون سيّته الكييست وبن  أحد قوانن  األساس.

 6/5/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 صواريخ غزة تخترق غرفة نوم آفي ديختر .32
العبرية أن أحد صواريخ المقاومة التي انطلقت م  قطاع غزة  20أوضحت القياة الـ : القدس المحتلة

وأشارت القياة  ط في ساحة ميزل رئيس لجية الشؤون الخارجية والدفاع في الكييست آفي ديختر.سق
 العبرية إلى أن شظايا الصواريخ اخترقت غرفة اليوم، لك  ديختر كان في المالجئ.

 6/5/2019، فلسطين أون الين

 
 المقاومة ُتجبر درعي على االختباء في ملجأ .33

أجبرت المقاومة الفلسطنيية، مساء السبت، وزير الداخلية  :خاصةترجمة  -"القدس" دوت كوم -غزة
اإلسرائنلي أرييه درعي، وهو زعيم حزب شاس المتدي ، على االختباء في ملجأ داخل مديية بئر 

وتعرضت المديية لوابل م  الصواريخ أطلقتها المقاومة في الساعة األخنرة ردا على استمرار  السبع.
ونشرت صورة للوزير درعي وهو في الملجأ مع زوجته  المباني في غزة. قصف االحتالل عددًا م 

 وشقيقه وعائلتهما، علمًا أنه يواجه مع زوجته قضايا بالفساد.
 4/5/2019القدس، القدس، 

 

 االحتالل ُيجمد العمل بحقل غاز "تمار" خوف ا من المقاومة.. .34
، إن االحتالل اإلسرائنلي قرر وقف قالت وسائل إعالم عبرية، مساء يوم األحد: فلسطن  المحتلة

 استخراج وتمرير الغاز الطبيعي م  حقل الغاز بالبحر األبيض المتوسط.
وذكر موقع والال العبري أن وزير الطاقة اإلسرائنلي يوفال شتاييتس قرر وقف استخراج وتمرير الغاز 

 الطبيعي م  حقل "تمار" مؤقًتا بسبب الوضع األميي.
 5/5/2019، ينية لإلعالموكالة الرأي الفلسط
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 التنسيق األمني أسهم في ازدهار االقتصاد الصهيوني! .35
نشر الخبنر االقتصادي اإلسرائنلي، الدكتور" شلومو سفنريسكي" مساء أمس، مقال في صحيفة 
"جلوبس" االقتصادية العبرية، بعيوان "ليس فقط نتيياهو وحده المسؤول ع  ازدهار االقتصاد 

 و مازن".الصهنوني، كذلك أب
وقال الخبنر االقتصادي، إن التعاون والتيسنق األميي مع السلطة الفلسطنيية بالضفة المحتلة، أسهم 
في ازدهار االقتصاد الصهنوني بشكل ال يقل ع  دور البيك المركزي الصهنوني، أو دور حكومة 

 نتيياهو.
"اإلرهاب" والفصائل  وأضاف الخبنر، أن أبو مازن وميذ توليه رئاسة السلطة بالضفة، حارب

المسلحة، وهذا تسبب في خلق حالة م  الهدوء بالضفة، وأدى هذا الهدوء الى ازدهار اليشاطات 
 االقتصادية في مستوطيات الضفة، وداخل الكيان الصهنوني.

وبحسب الخبنر سفنريسكي، فإن فترة األحداث بالضفة، التي سبقت وجود أبو مازن برئاسة السلطة، 
شرات الصهايية، وتعطنل األنشطة االقتصادية بالضفة، ولقد أنثر ذلك على تراجع أدت لمقتل ع

 االقتصاد الصهنوني بشكل كبنر.
وأشار الخبنر الصهنوني، الى أن سياسات أبو مازن بالضفة، بالتوازي مع سياسات البيك المركزي 

حة، وتقليص البطالة، الصهنوني، وحكومة نتيياهو، أسهمت في ازدهار االقتصاد، وزيادة حجم السيا
 وتخفيض نسبة العجز المالي في الكيان الصهنوني.

 2/5/2019، قناة االقصى الفضائيةموقع 

 

 تقديرات إسرائيلية: غزة لن تغرق في البحر وستبقى تهددنا .36
تواصلت ردود الفعل اإلسرائنلية على التصعند الحاصل في قطاع غزة، وسط : عدنان أبو عامر

 ية بن  عملية عسكرية واسعة، والذهاب إلى عملية سياسية.ظهور مطالبات متباي
فقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت ع  الجيرال بنيي غانتس، دعوته إلى "زيادة حدة الهجمات على 
غزة، والضغط على القطاع الستعادة الردع الذي تبدد في السية األخنرة، دون الخضوع لسياسة 

وفي المقابل العمل على التحرك في المسار السياسي، وتقديم االبتزاز الذي تمارسه حماس علنيا، 
ضمانات لمستوطيي غالف غزة بأن يتم توفنر الحماية لهم، هذه مسؤولية الحكومة توفنر مزيد م  

 ظروف الحياة المريحة في غالف غزة".
ها أبيض، في مقابلة ترجمت-وأضاف غانتس، القائد السابق للجيش اإلسرائنلي، وزعيم حزب أزرق 

" أنه "يجب استخدام كل الوسائل العسكرية وتجديد الردع دون التوصل لتسويات مع 21"عربي
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حماس، وإنما تقوية مستوطيي الغالف، وإدماج الدول والجهات الدولية للعمل على تطوير البيى 
 التحتية في القطاع، بعندا ع  أي طريقة ابتزاز تمارسها حماس علنيا".

هو مطالب بتحديد الجهة التي يريد الحديث معها، إذا أراد التفاوض مع حماس وختم بالقول بأن "نتييا
فلنتقدم، لك  هذا ليس الطريق الصحيح، حماس ال تعترف بإسرائنل، وطالما لم تغنر قياعاتها، فليس 
ممكيا التفاوض معها بصورة جدية، ولذلك يجب الدخول في تسويات سياسية مع السلطة الفلسطنيية 

 ماس".  بديال ع  ح
الجيرال تال روسو أحد قادة حزب العمل قال، إن "حماس تبتز إسرائنل، ولذلك ال بد م  توجيه 
ضربات قوية ضد الحركة، أتوقع أن تيتهي الجولة الحالية بجهود الوسطاء، مع أنه يتطلب إقامة 

كل مشاكلهم بديل حقيقي لحماس، والتعامل مع حاجات الفلسطنينن  اإلنسانية في القطاع، ومعالجة 
 واحتياجاتهم".

وأضاف روسو، القائد السابق للميطقة الجيوبية، في مقابلة أجرتها يديعوت أحرونوت، وترجمتها 
" أن "حماس تعرف أن إسرائنل مضغوطة بسبب األحداث القادمة: يوم االستقالل، وذكرى 21"عربي

أن هذه الجولة سوف تتوقف م  قتالها، ومهرجان النوروفيج ، ولذلك تحاول ابتزازنا، لكيي أعتقد 
 خالل دخول الوسطاء على الخط".

وأشار إلى أن "السبب في تكرار هذه الجوالت، أن الجانبن ، حماس وإسرائنل، ال يكسران كل القواعد، 
مما يضطرنا للعودة في كل مرة، إلى السؤال أمام الحكومة اإلسرائنلية: ماذا فعلت قبل اندالع هذه 

عل بعدهان لألسف ال أرى أن األمور ستتغنر في أعقاب هذه الجولة، وال أعتقد أن الجولة، وماذا ستف
 هذه السياسة ستتغنر عيد حماس أو إسرائنل، ألن الحركة تسعى للوصول إلى سياسة شفا الهاوية".

وأوضح: "اليتيجة أن الفلسطنينن  هم م  يحددون جدول األعمال اإلسرائنلي، وليس أمام الحكومة 
لية أن تفعل أكثر مما تقوم به اآلن، فقط المطلوب رفع مستوى المس بحماس، وإيذائها. لست اإلسرائن

وانثقا أن ذلك سنيهي المشكلة، لك  اليتيجة أن تأنثنر هذا السلوك العسكري قد يحدد مسار المواجهة 
 الحالية والقادمة".

"، إنيا 21، ترجمتها "عربييوفال شتايينتس وزير الطاقة قال في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت
عاما سيضطر للتعامل مع تهديداتها القادمة، ليس م  حلول  30"ل  نجد حال لمشكلة غزة، ألنيا بعد 

سحرية للوضع القائم فنها، إسرائنل تيفذ هجماتها بإدارة مندانية وحسابات عديدة، وفي حال اضطررنا 
القدرات العسكرية لحماس، لكييا لم نقض علنها فسيقاتل في يوم االستقالل، صحيح أنيا مسسيا كثنرا ب

 كليا؛ ألن مسألة الردع معقدة".
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وأضاف شتايينتس، وهو عضو الكابنيت المصغر، ووزير االستخبارات السابق: "نسعى فعليا للتوصل 
إلى تهدئة مع حماس بعندة المدى، لكيها ل  تكون نهائية، فالوضع في غزة ليس له حل جذري 

نخدع أنفسيا مع حالة العداء العربي ضدنا، يجب أن نتكيف معها؛ ألنيا في الذكرى  وجّدّي، مهم أال
 السيوية المائة إلقامة إسرائنل، سيبقى نعاني م  استمرار األعمال العدائية ضدنا".

وأشار إلى أن "غزة ل  تذهب إلى أي مكان، ول  تغرق في البحر، كما تميى رابن ، ليس هياك م  
ند السلطة الفلسطنيية إلى غزة، ولك  في حال اتخذنا قرارا بذلك، فإنيا سيضطر سنياريو واقعي يع

إلعادة احتالل القطاع، والقضاء كليا على سلطة حماس، واإلتيان بأبي مازن على حرابيا، ومع ذلك 
 فإن السلطة الفلسطنيية ليست ميظومة يمك  االعتماد علنها".

القطاع، والتخلص م  حماس، لكيي النوم لم أعد وانثقا وتابع: "اعتقدت قبل سيوات بوجوب احتالل 
بذلك، فقد تغنرت األمور؛ أوال، األنثمان التي سيدفعها ستكون باهظة جدا، حن  دخليا غزة في عملية 
محدودة فقدنا سبعن  جيديا، وهذا يعيي أنيا في عملية اجتياح واسعة سيفقد قتلى كثرا. نثانيا، السلطة 

ل  تستطيع السيطرة على غزة فترة طويلة، ولذلك فإن المتطرفن  تحولت جسما هشا رخوا، و 
 سيستطيعون انتزاع القطاع مجددا ميها".

 6/5/2019، "21موقع "عربي 
 

 إثر عدوان االحتالل المستمر إصابة 146وشهيد  24: بغزة "الصحة" .37

الل المتواصل مواطًيا جراء عدوان االحت 24أعليت وزارة الصحة بغزة، ع  استشهاد  الرأي: –غزة 
وذكرت أن م  بن  الشهداء سندة وجينيها  على المواطين  في قطاع غزة ميذ صباح أمس السبت.

المستمر حتى  اإلسرائنليمواطين  بجروح مختلفة جراء التصعند  146 إلصابةورضيعة، إضافة 
 اآلن.

 5/5/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 دة سكنية جراء العدوان على غزةوح 600: تضرر أكثر من "األشغال" .38
وحدة سكيية جراء العدوان  600أعليت وزارة األشغال العامة واإلسكان النوم األحد ع  تضرر 

اإلسرائنلي المتواصل على غزة، إضافة لتضرر عشرات المحالت التجارية والمؤسسات اإلعالمية 
 وممتلكات المواطين .
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الوزارة الهيدسية والفيية ولجان الطوارئ قد باشرت  وأوضح وكنل الوزارة ناجي سرحان أن طواقم
أعمالها ميذ بدء العدوان األخنر في فتح الشوارع وإزالة الركام الياجم ع  استهداف المباني والعمارات 

 السكيية، التي استهدفتها آلة الدمار اإلسرائنلي، وتدعيم المباني الخطرة وعمليات حصر األضرار.
وحدة سكيية تضررت  530وحدة سكيية إضافة إلى  70يية المهدمة كليا وبلغ عدد الوحدات السك

 بشكل جزئي.
 5/5/2019، الفضائية األقصىقناة 

 
 الجنادب والصراصير تغزو أقسام أسرى "ريمون" : هيئة شؤون األسرى  .39

جين  ـ علي سمودي ـ ذكرت هنئة شؤون األسرى والمحرري  في تقرير صدر عيها، األحد، أن أعدادًا 
 نرة م  الجيادب والصراصنر تغزو أقسام معتقل "ريمون" ميذ عشرة أيام.كب

واشتكى أسرى المعتقل لمحامية الهنئة عقب زيارتها لهم، موضحن  أن الوضع مأساوي داخل 
األقسام، وأن غرفهم ملنئة بالصراصنر والجيادب التي تطنر في كل مكان، حتى غرف الزيارة لم 

 تخُل م  هذه الحشرات.
األسرى أن معاناتهم داخل السج  تتفاقم مع بدء فصل الصيف وما يرافقه م  ارتفاع  وأضاف

درجات الحرارة، عدا قسوة الظروف المعيشية داخل المعتقل في ظل انعدام التهوية، وانتشار الروائح 
الكريهة بسبب وجود الحمامات داخل الغرف وانعدام نظافتها، ما يشكل بنئة صالحة لظهور الحشرات 

 القوارض وتكانثرها.و 
وحذرت الهنئة في تقريرها م  االنتشار الكبنر لهذه الحشرات التي قد ُتسبب بإصابة األسرى 

وطالبت بالتدخل لوقف هذه الظاهرة بإغالق هذه  والمعتقلن  بلدغات خطنرة وأمراض جلدية معدية.
 سرى.األقسام القذرة ورشها بالمبندات الحشرية الياجعة للحفاظ على سالمة األ

 5/5/2019، القدس، القدس
 

 مسيرة برام هللا تضامنا  مع غزة: مطالبات بالوحدة للرد على جرائم االحتالل .40
طالب نشطاء فلسطنينون النوم األحد، بالوحدة الوطيية في وجه الجرائم : رام هللا ــ محمود السعدي

ف وعدوان إسرائنلي التي ترتكبها إسرائنل في قطاع غزة، في ظل ما يتعرض له القطاع م  قص
 جديد، فيما نددوا بتلك الجرائم ودعوا لتوفنر الحماية الدولية والضغط على االحتالل لوقف عدوانه.

فلسطنييًا بنيهم نشطاء في وقفة تضاميية مع غزة على مندان الميارة وسط مديية رام  30وشارك نحو 
ائم االحتالل وتدعو لوقف عدوان هللا، في ظل ما تتعرض له م  عدوان، ورفعوا الفتات تيدد بجر 
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االحتالل على غزة، فيما جابت مسنرة حاشدة بعد ذلك شوارع مديية رام هللا على وقع الهتافات 
الميددة بجرائم االحتالل والداعية إلى الوحدة الوطيية، وهتافات تمجد المقاومة الفلسطنيية في قطاع 

 غزة.
فظة رام هللا والبنرة، عصام بكر، لـ"العربي الجديد"، "إنيا وقال ميسق القوى الوطيية واإلسالمية في محا

جئيا ليؤكد على أن وحدة الدم بن  أبياء الشعب الفلسطنيي في الضفة الغربية وقطاع غزة ال يمك  
 تجزئتها، والشعب الفلسطنيي يواصل التحدي رفضا لصفقة القرن".

ستيطان صالح الخواجا، لـ"العربي الجديد": م  جانبه، قال ميسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار واال
إن "ما يجري في غزة هو محاولة الستمرار اإلرهاب ضد شعبيا وخاصة في غزة، وشعبيا ل  ييسى 

 10شهند وجرح أكثر م   2,500حنيما ارتقى أكثر م   2014ما جرى في الحرب على غزة عام 
 آالف مواط ".

ت بلديات مدن رام هللا والبنرة وبنتونيا في محافظة رام وفي سياق التضام  مع قطاع غزة، فقد أعلي
هللا والبنرة، ع  إلغاء فعاليات احتفالية كانت مقررة مساء النوم األحد، الستقبال شهر رمضان 
المبارك وإنارة أهلة وفوانيس بهذه المياسبة، وذلك تضاميا مع قطاع غزة في ظل العدوان اإلسرائنلي 

 األخنر على القطاع.
 5/5/2019، بي الجديد، لندنالعر 

 
 منعا لألذان في اإلبراهيمي الشهر الماضي 57تدنيسا لألقصى و 30ر من ث"األوقاف": أك .41

 اإلسرائنليةوالشؤون الدييية في تقريرها الشهري لالعتداءات واالنتهاكات  األوقافقالت وزارة : رام هللا
االحتالل ومستوطييه دنسوا المسجد  إنعلى المقدسات ودور العبادة والذي أصدرته النوم األحد، 

وقتا خالل شهر نيسان  57 اإلبراهيميفي المسجد  اآلذانمرة، وميع رفع  30م   أكثر األقصى
الماضي، وان مجمل االعتداءات ما بن  تدنيس واقتحام وتصريحات تحريضية واقتحام مقامات 

 .100م   أكثرواعتداء على مساجد بلغت 
 وسدنة وحراس، طالت المصلن  األقصىع  المسجد  اإلبعادحاالت  وشهد هذا الشهر ازدياد

االعتقال، واعتقل االحتالل  أولفترات  اإلبعادتعسفية ما بن   إجراءاتالمسجد واتخذ االحتالل بحقهم 
 مدير المتحف اإلسالمي في المسجد األقصى.

 5/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 "االنتحار"يني القتيل يطالب تركيا بتسليم جثته وإثبات رواية شقيق الفلسط .42

جدد زكريا مبارك، شقنق الفلسطنيي زكي، الذي قالت تركيا إنه تم العثور عليه : مساعد الزياني-دبي
منتًا في زنزانته، مطالبته بتسليم جثمان أخيه، وداعيًا في الوقت نفسه إلى إظهار ما يثبت أن شقيقه 

تأكند على أن رواية االنتحار ال ُتصدق، موضحًا أنه حصل على وعود بتسليم انتحر، مع ال
 الجثمان.

، إنهم في الوقت الحالي ال يريدون سوى دف  «الشرق األوسط»وقال زكريا، في اتصال هاتفي مع 
، وأشار إلى أنه في حال وجود أي إنثباتات م  «هذا ما تريده عائلتيا حالياً »جثمان فقندهم، قائاًل: 

عامًا، فعلى السلطات التركية  55صور أو تسجنالت حول رواية انتحار أخيه، الذي يبلغ م  العمر 
 «.تسلمها ليا»أن تظهرها، أو 

 5/5/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 األردن يطالب بوقف العدوان على غزة: استمرار غياب آفاق السالم التهديد األكبر لالستقرار .43
وشؤون المغتربن  األردنية، م  تبعات التصعند اإلسرائنلي على قطاع  حذرت وزارة الخارجية: عمان

وشددت الخارجية األردنية في  غزة المحاصر، مطالبة بوقفه فورا واحترام القانون الدولي اإلنساني.
 إلىبيان صحفي النوم األحد، على أن العيف ل  يؤدي إال إلى مزيد م  التوتر والمعاناة، داعية 

، ومؤكدة دعمها للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة واألمم المتحدة تحقنق التهدئة
وأكدت ضرورة وقف كل العمليات العسكرية المدانة والمرفوضة ضد القطاع، الذي  لتحقنق ذلك.

يعاني أهله أزمة إنسانية وحياتية ال يمك  القبول بها جراء الحصار الجائر والعقوبات الجماعية التي 
وقالت إن استمرار غياب آفاق السالم واستمرار االحتالل  رضها إسرائنل خرقا للقانون الدولي.تف

 وتكريس الحصار على غزة يشكالن التهديد األكبر لألم  واالستقرار في الميطقة.
 5/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 شريكة بالجرائم الدموية بحق الفلسطينيين دةالواليات المتح "اإلخوان المسلمون" في األردن: .44

تتواصل اإلدانات الشديدة والرفض الكبنر للقصف المستمر م  قبل جيش االحتالل اإلسرائنلي : غزة
( فلسطنييًا، وتدمنر عدة مباٍن، وسط 12على قطاع غزة المحاصر، والذي أدى إلى استشهاد )

 سرائنلية بالقطاع.انتهاكات مستمرة ومحاوالت لتمرير المخططات اإل
وقالت جماعة اإلخوان المسلمن  في األردن إن العدوان على غزة هو "استمرار لجرائم االحتالل 

وأكدت  وإرهابه الدموي"، مبنية أن اإلدارة األمريكية شريكة في الجرائم الدموية بحق الفلسطنينن .
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ض الحائط بكل القوانن  الجماعة أن هذا العدوان "ييافي أبسط مبادئ اإلنسانية ويرمي بعر 
وبنيت أن "االحتالل  واالتفاقيات الدولية"، مؤكدة حق الشعب الفلسطنيي بالدفاع ع  نفسه.

الصهنوني ما كان لنتمادى بجرائمه وعدوانه وغطرسته لوال االنحياز الكبنر م  اإلدارة األمريكية له 
األمريكية شريكة في هذه الجرائم الدموية والدعم المتواصل لهذا االحتالل وجرائمه، ممَّا يجعل اإلدارة 

 بحق الشعب الفلسطنيي المحاصر والمضطهد".
واستدركت الجماعة أنه "ال يمك  قراءة هذا التصعند الخطنر بعندًا ع  المخططات الصهنوأمريكية 
للينل م  الشعب الفلسطنيي وتحطيم صموده وإرادته لتمرير صفقة القرن وتصفية القضية 

وهذا ما ل  يتم بإذن هللا فالشعب الفلسطنيي نثابت صامد ل  يكل ول  يمل حتى تحرير الفلسطنيية، 
 ودعت في ختام بيانها األمة العربية واإلسالمية لالنتصار للشعب الفلسطنيي. األرض والمقدسات".

 5/5/2019، الخليج أونالينموقع 
 

 على غزة "العدوان الصهيوني الهمجي"حزب هللا يدين  .45

إلسرائنل على قطاع غزة، وسط ” العدوان الهمجي“أدان حزب هللا اللبياني األحد : التبنروت ـ وكا
 مخاوف م  تطور األحداث إلى حرب جديدة.

 5/5/2019، رأي اليوم، لندن
 

 سلة غذائية على فلسطينيي سورية 180الهيئة الخيرية بلبنان توزع  .46
 180مساعداتها م  السالل الغذائية على  وزعت الهنئة الخنرية إلغانثة الشعب الفلسطنيي: الرأي-غزة

عائلة م  العائالت الفلسطنيية السورية واللبيانية المقيمة في ميطقة وادي الزيية في محافظة جبل 
 لبيان، وذلك ضم  مشاريع رمضان وفق ما أعيت عيه الهنئة.

ك لتأمن  بذل الجهد في الشهر المبار  إلىودعت الجمعية جميع المؤسسات الخنرية واإلغانثية 
 المتعففة. لألسر األساسيةالمستلزمات 

( ألف، يعانون 28وما يزال الالجئون الفلسطنينون المهجرون م  سورية والذي يقدر تعدادهم بحوالي )
م  أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات اإلغانثية وعدم توفر موارد مالية نثابتة وصعوبة 

 تكاليف الحياة في لبيان.
 5/5/2019، الفلسطينية لإلعالم وكالة الرأي
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 للعدوان اإلسرائيلي على غزةعربية إدانات  .47
تتواصل اإلدانات الشديدة والرفض الكبنر للقصف المستمر م  قبل جيش االحتالل اإلسرائنلي على 

( فلسطنييًا، وتدمنر عدة مباٍن، وسط انتهاكات 24قطاع غزة المحاصر، والذي أدى إلى استشهاد )
 اوالت لتمرير المخططات اإلسرائنلية بالقطاع.مستمرة ومح

وأدانت دولة قطر القصف اإلسرائنلي الوحشي على قطاع غزة الذي أوقع عددًا م  الشهداء 
 والجرحى، معتبرة أنها جريمة ضد اإلنسانية، وانتهاك صارخ للموانثنق والقوانن  الدولية.

حد: إن "وزارة الخارجية تطالب المجتمع الدولي وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، النوم األ
ومجلس األم  بالتحرك بشكل عاجل لتوفنر الحماية للشعب الفلسطنيي األعزل في ظل التصعند 

 اإلسرائنلي الخطنر في قطاع غزة".
كذلك، أدان متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قال ، بشّدة، القصف اإلسرائنلي، وقال في تغريدٍة نشرها، 

س السبت، على حسابه بموقع "تويتر": إن "إسرائنل قصفت مبيى يضم مكتب وكالة األناضول في أم
غزة، ُمظهرًة نموذجًا جديدًا للعدوان"، وأضاف: "ُندي  بشّدٍة هذا الهجوم، الذي م  الواضح أن هدفه 

 هو تغطية جرائم إسرائنل الجديدة".
و، استهداف مبيى يضم مكتب وكالة األناضول واعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغل

 "مثااًل جديدًا على عدوانية إسرائنل، والعيف الذي تمارسه جريمة ضد اإلنسانية".
 5/5/2019، الخليج أونالينموقع 

 
 تطالب المجتمع الدولي بالكف عن صمته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني "الجامعة" .48

ل العربية، األمم المتحدة واللجية الرباعية الدولية، ولجان حقوق اإلنسان طالبت جامعة الدو  :القاهرة
في العالم بتحمل المسئولية في توفنر الحماية للشعب الفلسطنيي وإلزام إسرائنل على وقف عدوانها 

يتيافى مع اتفاقية جييف الرابعة والتزاماتها الميصوص علنها بصفتها دولة  غزة الذيعلى قطاع 
 حتالل.قائمة باال

وشدد األمن  العام المساعد لشؤون فلسطن  واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفنر سعند 
أبو علي في تصريح له، مساء النوم السبت، تعقنبا على القصف اإلسرائنلي على قطاع غزة، على 

على المجتمع  أنه في ظل التصعند اإلسرائنلي المستمر على األرض الفلسطنيية فأصبح مفروضا
الدولي الكف ع  صمته، والبدء بالضغط الجاد على إسرائنل إللزامها باالمتثال لقواعد القانون 

 الدولي، وقرارات األمم المتحدة والقانون الدولي اإلنساني وباإلقرار بالحقوق الفلسطنيية.

 4/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 المي تدين بشدة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةمنظمة التعاون اإلس .49
، بشدة العدوان الذي تشيه قوات االحتالل األحدأدانت ميظمة التعاون اإلسالمي، النوم : جدة

واعتبرت الميظمة، في والجرحى. اإلسرائنلي على قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد م  الشهداء 
ا لجرائم إسرائنل وانتهاكاتها للقوانن  والموانثنق واالتفاقيات التصعند العسكري استمرار  لها، هذابيان 

ودعت الميظمة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى توفنر الحماية الدولية للشعب  الدولية.
 الفلسطنيي، وحمل إسرائنل على وقف عدوانها الظالم وإلزامها باحترام القانون الدولي.

 5/5/2019، ية  وفا وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين
 

 الكويت تقدم حصصا غذائية لالجئين الفلسطينيين في لبنان .50
( حصة غذائية ألبياء شعبيا في 5,000الكويتي، النوم السبت، ) األحمرقدمت جمعية الهالل : بنروت

واكد العيزي، استمرار جمعية الهالل األحمر الكويتي بالتعاون مع سفارة الكويت في  مخيمات لبيان.
وت بتقديم المساعدات اإلنسانية إلى الشعب الفلسطنيي في لبيان، م  خالل هذه المساهمة بنر 

هذا دعم بسيط تقدمه جمعية الهالل األحمر الكويتي،  أنلالجئن  الفلسطنينن ، مشنرا إلى  اإلنسانية
 باإلضافة إلى الدعم اإلنساني المتواصل.

 5/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 في عدوانها على غزة %100 "إسرائيل"ترامب يقول إنه يدعم  .51
أّكد الرئيس األمريكي دونالد ترامب األحد، أّن إسرائنل تحظى بدعم واشيط  الكامل بعدما : ليدن

 قصفت الطائرات والمدفعية اإلسرائنلّية قطاع غزة.
الهجمات الصاروخّية القاتلة م  جانب وكتب ترامب على تويتر "مّرة جديدة، ُتواجه إسرائنل وابال م  

 في دفاعها ع  مواطينها". %100حركَتي حماس والجهاد اإلسالمي اإلرهابّنتن . نح  ندعم إسرائنل 
هذه األعمال اإلرهابّية ضّد إسرائنل ل  تجلب لُكم شنئا سوى مزيد م   -وأضاف: "لشعب غّزة 

 يمك  أن يحدث!". هذا -البؤس. أنهوا العيف واعملوا م  أجل الّسالم 
 6/5/2019، "21موقع "عربي 

 
 
 



 
 
 
 

 

 33 ص             4932 العدد:             5/6/2019 ثنيناإل  التاريخ:  

                                    

 كل الحق في الدفاع عن نفسها "إسرائيلـ": لواشنطن .52
واشيط : قال وزير الخارجية األمريكي، مايك بومبنو، ، م  5/5/2019، ، ليدنذكرت القدس العربي

كري في غزة ، وذلك تعليقا على التصعند العس”إلسرائنل كل الحق في الدفاع ع  نفسها“األحد، إن 
 بن  إسرائنل والفصائل الفلسطنيية في قطاع غزة.

” فوكس ننوز“، على قياة ”فوكس ننوز صيداي” جاء ذلك في تصريحات، أدلى بها بومبنو، لبرنام  
عودة الهدنة التي كانت قائمة )في غزة( “خالل اللقاء على رغبته في ” بومبنو“وشدد  األمريكية.

 الفلسطنيية وسلطات االحتالل. بن  الفصائل” ألسابيع ماضية
م  جانبه قال موفد الرئيس األمنركي لشؤون الشرق األوسط ، 5/5/2019، ، لندنالحياةونقلت 

جيسون غرييبالت، إن "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" تقوم "بعمل إرهابي" وتطلق مئات الصواريخ ضد 
رائنل في الدفاع ع  نفسها"، وتدعو اإلسرائنلنن ، مؤكدا أن اإلدارة األمنركية تؤيد بقوة "حق إس

 ”.خطنرة جدا“المجتمع الدولي إلى اتخاذ ذات الموقف. كما وصف األحداث الجارية في غزة بأنها 
 

 مليون يورو لداعم مراكز الصحة لألونروا بغزة  1.9إيطاليا تتبرع بمبلغ  .53
كالة غوث وتشغنل ملنون يورو لصالح و  1.9قدمت الحكومة اإليطالية دعما ماليا بمبلغ  :غزة

الالجئن  الفلسطنينن  "األونروا" بهدف دعم تقديم الرعاية الصحية األولية في ستة مراكز صحية في 
وحسب بيان لألونروا، فإن هذا التبرع سيساعد على تقديم  .2019غزة ولمدة ستة شهور في عام 

 الجئ م  فلسطن . 340,000استشارة طبية لميفعة  450,000حوالي 
 4/5/2019، القدس، القدس

 
 ؟"إسرائيل"ستراتفور: هل تعرقل صواريخ غزة فعاليات يوروفيجن في  .54

قال موقع ستراتفور األمنركي االستخباري إن كل م  يسافر أو لديه عمل تجاري داخل إسرائنل يجب 
عليه مراجعة خطط الطوارئ الموضوعة لمواجهة صواريخ المقاومة الفلسطنيية القادمة م  قطاع 

 ما توقع اندالع صراع عسكري كبنر بن  الجانبن . غزة، ك
وأوضح الموقع أن القصف الصاروخي الفلسطنيي ربما يعرقل فعاليات مسابقة "يوروفيج  الموسيقية" 

 مايو/أيار الجاري واحتفال إسرائنل بـ "يوم االستقالل". 18إلى  14التي ُتيظم خالل الفترة م  
واريخ "المقاومة" الفلسطنيية يكون أكبر كلما اقتربيا م  حدود وبحسب الموقع، فإنه رغم أن تهديد ص

قطاع غزة، فإن معظم إسرائنل باتت في مرمى ننران "الصواريخ األكثر تطورا الموجودة بترسانة 
 حركة المقاومة اإلسالمية حماس". 
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ميه  15ي وقال الموقع إن هذا الشهر سيشهد أيضا بداية شهر رمضان الكريم وذكرى "يوم اليكبة" ف
 وإن هذه المياسبات في العادة تشهد اندالعا للصراعات المسلحة بن  الفلسطنينن  واإلسرائنلنن .

وعلق بأن الصراع في غزة سنتسبب في عرقلة تواصل إسرائنل مع دول الخلي  العربية ويعزز انتقاد 
 السياسة األمنركية تجاه إسرائنل داخل الواليات المتحدة نفسها.

أن صراعا عسكريا شامال بن  الجانبن  يطلق فيه الفلسطنينون آالف الصواريخ وترد وأشار إلى 
إسرائنل بغزو بري واسع، سيضع كامل إسرائنل تحت تهديد ننران الصواريخ ووقف الحركة الجوية 

 وإغالق غالبية، إن لم يك  كل، األنشطة التجارية وحركة السكان بوسط وجيوب إسرائنل.
لقباب الحديدية ال تميع جميع الصواريخ م  إصابة أهدافها، وأن الوحدات الفردية كما أشار إلى أن ا

 ميها ال تحمي إال مساحة محدودة، وأن إسرائنل تمتلك عددا محدودا م  هذه الوحدات.
وتوقع الموقع أن تكون إسرائنل، خاصة بعد االنتخابات األخنرة فنها، أكثر رغبة في الرد بقوة أكبر 

الفلسطنيية، قائال إن هياك عوامل ترجح إمكانية وقوع صراع كبنر مع الفلسطنينن   على الصواريخ
صواريخ غزة تصنب مدنا إسرائنلية متباعدة  -صواريخ غزة تتسبب في إصابات باإلسرائنلنن  -وهي:

تيفنذ غارات إسرائنلية  -نشر قوات إسرائنلية بالفعل قرب الحدود مع غزة -مثل بئر السبع وتل أبنب
واستدعاء قوات االحتياطي اإلسرائنلي  -غتياالت في غزة تستهدف قادة عسكرين  فلسطنينن وا 

 بأكملها.
 5/5/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 المأساة الحقيقية في الضفة الغربية.. وليس غزة .55

 عبد الستار قاسم
ال نكلف يعاني شعبيا في قطاع غزة المّر والعذاب وضيك العيش، ونح  في الضفة الغربية قد 

على شاشات التلفاز.  القطاع م أنفسيا عياء متابعة مجريات التصعند العسكري الصهنوني على 
شعبيا في غزة قوي وعزيز، ومع كل حرب صهنونية عليه يثبت قدرته على امتصاص آالم الحرب 

إرهاقهم وتبعاتها. هدم الصهايية المجرمون البنوت وقتلوا الياس وشددوا م  حصارهم لتجويع الياس و 
وإركاعهم وتحريضهم ضد المقاومة، لك  الشعب بقي صامدا وأنثبت أنه أهل للتحدي واإلصرار على 
البقاء. هياك بعض العياصر التي تحاول صياعة الفوضى في القطاع، لكيها سرعان ما تخبو أمام 

 المشاركة الجماهنرية في المياسبات الفلسطنيية التي يتم إحياؤها في القطاع.
ة الفلسطنيية الحقيقية ليست في قطاع غزة على الرغم م  ضيك العيش، وإنما في الضفة المأسا

الغربية التي فقدت نفسها إلى حد بعند، وانحازت إلى معسكر المتآمري  المحاصري  لشعبيا في 
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القطاع وذلك باتخاذ إجراءات متتالية ضد القطاع بأوامر م  رئيس سلطة رام هللا غنر الشرعي. غزة 
ع التاريخ في مواجهة الصهايية، ونح  في الضفة نصيع الذل والهوان واالستسالم دون أن تسلم تصي

غزة م  اتهاماتيا ومؤامراتيا وتحريضيا. حتى أن رئيس سلطة رام هللا غنر الشرعي نقل عداءه المفرط 
 لغزة إلى مؤتمر األسافل )القمة( العرب.

ا ع  ساحات المواجهة. والمأساة العظيمة ليست في غزة تصيع نفسها والضفة تفقد نفسها في غيابه
ضيك العيش وإنما في فقدان الذات. حتى بعد مرور أكثر م  عام على مسنرات العودة لم تسمع 
الضفة بالخبر حتى اآلن. لقد طمست كل األطراف المعادية للمقاومة بالتعاون مع أصحاب التيسنق 

 والتزاماتهم الوطيية، وحولت والءهم لجنوبهم وأمعائهم. األميي على همم الياس في الضفة ومعيوياتهم
 5/5/2019، رأي اليوم، لندن

 
 حماس ومصر.. التقاء تكتيكي واختالف استراتيجي .56

 عبد الحمند صبرة وحمزة أبو شيب
(، إسدال الستار على واحدٍة م  أكثر قضايا العالقات 2019تّم، في نهاية فبراير/ شباط الماضي )

دًا بن  حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( وجمهورية مصر العربية، باإلفراج ع  الشبان الثيائية تعقن
األربعة الذي  كانوا محتجزي  لدى األجهزة األميية المصرية، بعد اختفاء قسري قرابة أربعة أعوام، إنثر 

ا اإلفراج ع  زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعنل هيية، للقاهرة، دامت أربعة أسابيع، سبقه
 آخري  م  أبياء الجهاز العسكري للحركة، تم اعتقالهم على فترات متفاوتة. 

يعّد إنهاء قضية المحتجزي  م  أبياء "حماس" في السجون المصرية، وكانت م  أبرز القضايا 
 األكثر ضغطًا على قيادة الحركة م  قاعدتها التيظيمية، مؤشرًا مهمًا على تطور العالقات المصرية
الحمساوية. كما ُيعتبر فتح الجانب المصري معبر رفح بصورة متواصلة نتاجًا ملموسًا لتحّس  
العالقات بنيهما، ال سيما م  الميظور الشعبي لسكان قطاع غزة، في مساٍر مغايٍر لما كانت عليه 
ن هذه العالقات م  فتور؛ نتيجة اتهام مصر "حماس" باإلضرار باألم  القومي المصري، إال أ

التحول الجوهري لمسار العالقة اتضح عقب زيارة قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحنى السيوار، 
 . 2017مصر، في يوننو/حزيران 

وعلى مدار العامن  ونيف، تبادل الجانبان الزيارات على مستويات متعّددة، لمتابعة قضايا الوحدة 
تخفيف األزمة اإلنسانية، والجوانب األميية. الوطيية، ومسنرات العودة وما أنثمرته م  حراك سياسي ل

وأمام ما تشهده هذه العالقات م  تطّور؛ نثمة قضايا ُيجمع الطرفان على قواسمها المشتركة، وإمكانية 
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تذلنل ما يعتريها م  عقبات، بند أن خالفًا استراتيجيًا في قضايا جوهرية ومحورية عديدة لديها قد 
 تشهد تقاربا بنيهما.يكون صعبا، بل م  المستحنل أن 

 سيناء مفتاح االستقرار وبؤرة التوتر
تمثل سنياء خاصرة ضعيفة لمصر واستيزافًا متواصاًل للدولة، خصوصا في جزئها الشمالي، حنث 
تشهد، بن  الفنية واألخرى، صدامات مسلحة مع عياصر سنياوية متمّردة على اليظام، كما أنها 

لمالحقن  م  األجهزة األميية المصرية، ويشعر سكانها بالتهميش، تعتبر مالذًا أمييًا للمطلوبن  وا
وبأن المؤسسة الرسمية تعاملهم مواطيي درجة نثانية. ويجعل هذا الواقع ميها بؤرة توتر دائمة في بنئٍة 
جغرافيٍة معقدة، وقربها م  مصالح حنوية عديدة، مثل ممر قياة السويس والسياحة في الجزء الجيوبي 

 دفع اليظام المصري إلى البحث ع  حلول وتعاون يجلب له االستقرار.ميها، ما ي
يولنو عام  3نثّمة دوافع عدة للطرفن  لالنفتاح والتعاون وتجاوز السيوات العجاف فيما بعد أحداث 

، فمصر ترى أن الحضور والفاعلية في المشهد الفلسطنيي م  األهمية بمكان، في ظل تراجع 2013
افة إلى عدم إخالء الساحة لدول عربية وإقليمية )خصوصا قطر وإيران( حضورها اإلقليمي، إض

يسمح بتعزيز حضورها أهم العب في تسوية الصراع بن  العدو والعالم العربي. بند أن الدافع 
المصري األهم، حن  باتت األجهزة األميية المصرية على قياعٍة ويقن  بضرورة االنفتاح على 

قرار في سنياء ال يتحقق م  دون التعاون بن  االستخبارات المصرية "حماس"، وأن األم  واالست
وحركة "حماس" )بصفتها الحاكم المنداني لقطاع غزة(، وأن المحافظة على األم  القومي المصري 

 تتطلب بياء عالقات جندة مع القوة المسيطرة على حدود مصر مع فلسطن  )قطاع غزة(. 
ام "حماس" بحالة الفوضى وعدم االستقرار األميي في سنياء تشديد الحصار على قطاع غزة، واته

نتيجة عدم ضبط الحدود مع قطاع غزة، وتسلل أفراد تكفنرين  م  سنياء إلى القطاع والعكس، والذي 
ُيعزى إلى وجود امتداداٍت لقبائل وعائالت تقط  شمال سنياء في رفح الفلسطنيية، باإلضافة إلى 

تهريب البضائع والمستلزمات الحياتية م  مصر إلى القطاع، وقد نشوء شبكة مصالح، عملت في 
تبّدل ذلك كله إلى االقتياع بأن االتصال بحركة حماس، وتبادل المعلومات على جانبي الحدود، 
سنيعكسان إيجابيًا على عودة الهدوء إلى سنياء، وهذا ما تحقق ميذ زيارة السيوار مصر، في 

 .2017يوننو/حزيران 
حركة حماس، لم تتبدل دوافع االنفتاح على مصر، فالحركة ترى أن مصر هي البوابة  وعلى صعند

الوحندة للحركة في قطاع غزة نحو العالم الخارجي، إضافة إلى دورها في رعاية ملف العالقات 
الفلسطنيية الداخلية، بتفويض م  جامعة الدول العربية، وقدرتها على لعب دور الوساطة في ملفي 

ف إطالق اليار، وتبادل األسرى مع العدو. ولم تك  "حماس" ترغب في توتر األجواء مع تثبنت وق
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القاهرة، ال سيما بعد ما ُميح للقطاع م  تسهنالٍت في نهاية عهد حسيي مبارك، نثم المجلس 
العسكري، وفي عام رئاسة محمد مرسي، إال أن قياعة بعض األجهزة األميية بضرورة اجتثاث كل 

 باإلخوان المسلمن ؛ هي التي ساهمت في إحداث حالة التوتر في األعوام الماضية.  م  له عالقة
دافعان أساسيان ساهما في إقدام "حماس" على إعادة الترميم والبحث في سبل تطوير العالقات مع 
مصر؛ األول مرتبط بالتغنرات القيادية التي حصلت في رأس هرم الحركة، والتي تبيت رؤية بضرورة 

العالقات العربية واإلقليمية للحركة، بعندًا ع  االصطفافات العربية الداخلية، خصوصا مع  ترتنب
اشتداد األزمات العربية العربية، بفرض حصار مشدد على قطر. ويمثل الدافع الثاني مصلحة 
مشتركة بن  "حماس"، بصفتها حاكم قطاع غزة، ومصر، بصفتها تحارب التطرف في سنياء، مرتبط 

جماعات تكفنرية مسلحة، باتت تهديدًا حقيقيًا لحركة حماس في قطاع غزة، وتمس بسالمة بيشوء 
خطوط اإلمداد العسكري لكتائب القسام وأميها، إذ أن تيامي هذا اليمط م  الجماعات قد يضطر 
"حماس" إلى الدخول في صداٍم معها على الحدود، ما يستيزف م  مقّدراتها البشرية والعسكرية على 

ب مقاومة االحتالل الصهنوني، فالحركة حسمت المواجهة مع الجماعات التكفنرية مبكرًا في عام حسا
 ، وال تريد العودة إلى الصدام المسلح الواسع معها.2009

 تقاطعات ممكنة
ثمة قضايا عدة تساهم فيها مصر بدور إيجابي، وتعمل فيها بدور الوساطة المقبولة من جهة 

 قضايا:حركة حماس، ومن هذه ال
. الوحدة الوطيية: يعتبر ملف الوحدة الوطيية الفلسطنيية أشبه بـ"الحصري" لدى الجانب المصري، 1

فمصر، ميذ قدوم السلطة الفلسطنيية، وهي تعمل بصورة دائمة على تخفيف االحتقان بن  الفصائل 
ز دورها واضحا الفلسطنيية، وتجمعها عالقات جندة مع حركة حماس ميذ أواسط التسعنييات، وقد بر 

ن  للفصائل 2005بعد االنسحاب اإلسرائنلي م  قطاع غزة عام  ، فاستضافت اجتماع األمياء العامِّ
 2006الفلسطنيية، وما تاله م  محاولة رأب الصدع المنداني، إّبان االشتباكات المسلحة في عامي 

العالقات الفلسطنيية  واصلت القاهرة العمل على ترتنب 2007، وبعد أحداث يوننو/حزيران 2007و
 . 2017و 2011الداخلية، وقد وّقعت اتفاقيات عديدة بن  الفصائل الفلسطنيية، م  أبرزها اتفاقنتا 

تدرك مصر أن نجاح الوحدة الفلسطنيية ال يمك  أن يتحقق م  دون تفاهمات إيجابية وتعامل سلس 
طها يرى أن تصّدر "حماس" مع حركة حماس، بصفتها القوة اليد لحركة فتح. بند أن بعض أوسا

المشهد السياسي الفلسطنيي، ودخولها ميظمة التحرير، سيمثل انتكاسًا لمشروع التسوية الذي ترعاه 
مصر وتؤم  به، وتتلخص مساعنها في عودة السلطة الفلسطنيية إلى إدارة قطاع غزة، وال تمانع في 

الدولية لقضية فلسطن ، باعتبارها أن تكون "حماس" جزءًا م  المشهد الحكومي في إطار الرؤية 
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حركًة ال يمك  تجاوزها؛ لما تمثله م  حضور جماهنري واسع، وسيطرتها على قطاع غزة، وما 
 تمتلكه م  أدوات فاعلة ومؤنثرة قد تقلب المشهد.

أما "حماس" فهي ترى أن مصر أكثر الدول العربية قدرًة على إدارة ملف الوحدة الوطيية، فهي 
ف، واألكثر خبرًة، والذي يحظى باحترام جميع األطراف الفلسطنيية، وإمكانية توفنر الراعي المكل

الضمانات الالزمة ليجاح الملف، وأن أي طرف عربي أو إقليمي يرغب في لعب دور في الوحدة 
الفلسطنيية يمر عبر البوابة المصرية. وقد قدمت حركة حماس، أكثر م  مرة، خطوات إيجابية 

، 2017اللجية اإلدارية ووضعها وديعة لدى الجانب المصري، وتوقيع اتفاق  لصالح مصر، كحلّ 
والعمل الجاد على األرض، وااللتزام به متمثاًل بزيارة وزراء حكومة التوافق لقطاع غزة، وتسليم 

 المعابر، في بداية نوفمبر/تشري  الثاني م  العام نفسه. 
ملف الوحدة، وبياء على الضغط الذي يشكله قطاع  وبياًء على االرتياح المتبادل بن  الطرفن  في

غزة على األطراف المحاصرة له عبر مسنرات العودة، والخشية م  ارتدادات فوضى محتملة في 
القطاع، واصلت مصر العمل في معبر رفح بعد انسحاب موظفي رام هللا، وعياصر حرس الرئيس 

ومعدات للقطاع بالتفاهم مع الحركة، في  ميه، وعملت على السماح بإدخال مواد تموييية وبضائع
 ظل إدارة األجهزة األميية الحكومية في غزة للمعبر وتأمن  الحدود.

. التفاهمات والعالقة مع االحتالل: ساهمت مصر بصورة فاعلة في التفاهمات األخنرة لتثبنت وقف 2
جحت في تجينب بن  المقاومة في قطاع غزة واالحتالل، ون 2014إطالق اليار، حسب اتفاق 

األطراف المواجهة الواسعة، على مدار عام م  مسنرات العودة. كما تلعب قطر دورًا محوريًا في 
إنجاحها وتطبيقها على األرض. ويسجل لمصر وقطر بأنهما تجّيبتا الخالفات العميقة بنيهما في 

لى تفاهماٍت تساهم الملف الفلسطنيي، وعمال بكل السبل، وبمتابعة م  أعلى المستويات، للوصول إ
 في رفع الحصار ع  قطاع غزة.

، وقد 2003تعمل مصر على ضبط العالقة بن  المقاومة الفلسطنيية والعدو اإلسرائنلي ميذ عام 
نجحت، في حنيه، في التوصل إلى اتفاق على وقف إطالق اليار بن  الفصائل الفلسطنيية 

في القطاع، وسيطرة حماس على  2007يوننو واالحتالل، وتوّسع دورها في هذا المجال بعد أحداث 
بن  "حماس" وإسرائنل، والتوصل إلى وقف إطالق نار  2008قطاع غزة، فسعت إلى إبرام اتفاق 

، 2011، كما تمكيت م  إنجاز صفقة تبادل وفاء األحرار في 2014و 2012و 2009أنهى عدوان 
 ا.وتعمل، على مدار الوقت، لتيفيس أي تصعند أو مواجهة بنيهم

ترى حركة حماس أن مصر تمتلك مفتاح التأنثنر وعوامل اليجاح في ملف العالقة مع االحتالل، وأن 
التجربة على مدار سيوات طويلة كفنلٌة بأن تحافظ "حماس" على مصر وسيطا؛ فهي مقبولة 
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 إسرائنليًا، وم  فصائل المقاومة الفلسطنيية، وبالتالي فحركة حماس ال تمانع في أن تتولى مصر
الوساطة في أي ملف تبادل قادم، وإن كان نثّمة تحّفظ لفشل مصر في ضمان اتفاق صفقة تبادل 

 الجيدي شاليط، إال أن ملف التبادل باليسبة للحركة يبقى مفتوحًا لم  ييجح في تحقنق مطالبها.
. استقرار األوضاع األميية في غزة: تشترك مصر و"حماس" في هدف استقرار األوضاع األميية 3

في قطاع غزة، فمصر تدرك أن أي زعزعة لحالة الضبط األميي ستيتقل مفاعنلها إلى مصر. ولذلك 
تسعى، بكل السبل، إلى إبعاد شبح الفوضى ع  قطاع غزة، كي ال يساهم في ترّدي األوضاع 
األميية في سنياء. وم  ميطلق المحافظة على االستقرار وعدم االنجرار إلى الفوضى األميية؛ 

صر إلى العمل على تخفيف األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة، خصوصا مع تزايد أعداد عمدت م
سكان القطاع، وتأزم األوضاع المعيشية نتيجة الحصار، فعقدت لقاءات أميية عديدة مشتركة، بهدف 

 المحافظة على تأمن  الحدود بن  الجانبن .
 اختالف جوهري 

العالقات بنيهما ال يعيي أن الطرفن  في طريقهما إلى  التقارب واالنفتاح بن  "حماس" ومصر وتيامي
حالة م  التوافق على الموضوعات كافة، فهياك قضايا فنها تباي  واسع في الرؤى، وليس م  السهل 

 توحندها، ولعل أهمها: 
ملف التسوية الفلسطنيية اإلسرائنلية وما توافق عليه العرب في قمة  . التسوية والمبادرة العربية:1
حول المبادرة العربية، تتبّياه مصر وتعتبره أحد محّددات السياسة الخارجية لها،  2002روت عام بن

والسقف السياسي المقبول لدى األنظمة العربية كافة، فمصر عّراب التسوية مع العدو اإلسرائنلي، 
لكيان وهي أول م  وّقع معاهدة سالم معه، إنثر زيارة الرئيس المصري األسبق أنور السادات ا

 اإلسرائنلي.
كما أنثرت مصر على ميظمة التحرير والرئيس الراحل ياسر عرفات في الجيوح نحو توقيع اتفاق 

، كما استضافت حوارات 1994( في القاهرة، في مايو/أيار عام 2السالم، وقد تم توقيع اتفاق أوسلو )
صر على الوصول إلى حل نثيائية عديدة بن  السلطة الفلسطنيية واالحتالل اإلسرائنلي، وحرصت م

 .1967نهائي بنيهما على أساس حدود عام 
يتعارض الموقف المصري مع موقف الحركة االستراتيجي م  المشروع الصهنوني الذي تراه مياقًضا 
بشكل جذري لحقوق الشعب الفلسطنيي، وال يمك  التعايش معه، فعلى الرغم م  طرح مصر على 

هما يياقش الموقف م  إسرائنل، إال أن عملية التسوية ال يمك  أن "حماس" إجراء حوار استراتيجي بني
تكون مقبولة م  الحركة اإلسالمية التي ترى أن حقوق الشعب الفلسطنيي ال يمك  انتزاعها إال 

جاء برنام  حد أدنى بن  الفصائل، وال يعيي  67بالقوة، وقبول الحركة بدولة فلسطنيية على حدود 
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دولتن ، وال نهاية للصراع.. إذ أن نهاية الصراع تعيي تصفية المشروع القبول الضميي بحل ال
الصهنوني، وتقتضي حتًما تحرير فلسطن  التاريخية وعودة الالجئن  إلى ديارهم التي هجروا ميها. 

برنام  حد أدنى بن  الفصائل الفلسطنيية، ال نهاية  1967وهي قد وافقت على إقامة دولة في حدود 
رى أن هذه الدولة ل  تأتي سوى باستخدام القوة، وليس باستجداء الضغوط الدولية للصراع، وهي ت

على إسرائنل، كما ال زالت التعبئة التيظيمية ألفراد "حماس"، وكذلك خطابها الجماهنري يركزان على 
 مفردات التحرير والعودة. 

عربية وإسالمية عديدة،  تتمتع "حماس" بعالقات جندة مع دول . العالقات الخارجية لحركة حماس:2
وتجمعها عالقات ممنزة مع الحركات اإلسالمية وأحزاب قومية عديدة وأصدقاء فلسطن ، كما تربطها 
عالقات متنية مع إيران وقطر وتركيا، وإن كانت تركيا أقلهم م  حنث الدعم والتمنز في العالقة 

ياسة المصرية على الساحة العربية، مقارنة بطهران والدوحة. والدول الثالث في حالة تياقض مع الس
وتشهد عالقتها بهم قطيعة، فمصر تتهم قطر وتركيا بدعم جماعة اإلخوان المسلمن ، والتدخل في 
شأنها الداخلي، كما أن إيران ميذ الثورة وعالقاتها بمصر مضطربة، باإلضافة إلى أن مصر جزء 

 ة. فاعل م  المحور المالحق للجماعات اإلسالمية في الميطق
نثّمة فرق واضح في عالقات "حماس" الخارجية، والمصالح المصرية مع أصدقاء الحركة، فتقاربهما 
لم يغنر م  سياسة أي ميهما، وال يمك  أن تستعيض الحركة ع  مصر بأي م  الدول األخرى. 
وربما م  المهم اإلشارة إلى أن الجانبن  نجحا في بياء عالقات أفضل م  السابق، لك  ستبقى 
العالقات الخارجية لحركة حماس ميفصلة ع  عالقتها بمصر، فحماس ترى أن األحزاب والجماعات 

 العربية واإلسالمية أحد ركائز حاضيتها الشعبية. 
قد تتقاطع مصر مع كل م  قطر وتركيا في رؤيتها تجاه حل الصراع مع العدو اإلسرائنلي، كما أنهم 

بشأن ملفات عديدة، إال أن طهران تمثل التحدي األكبر،  ميسجمون مع الطرح األمنركي في الميطقة
فال يمتلك أحٌد البدائل التي تقدمها إيران لحركة حماس، وترى قيادة "حماس" الحالية، والمدعومة م  
ذراعها العسكرية، أن العالقات مع إيران وحلفائها بالغة األهمية، لما تقدمه م  دعم عسكري ومالي، 

 ي تحسن  قدرات حماس العسكرية.ساهم بصورة ملموسة ف
سيظل هذا الملف إشكاليًا مع مصر، خصوصا أن مصر تسعى إلى أن تكون صاحبة اليفوذ األعلى 
في القطاع، ومعيية بإبقاء أوراق قوتها إزاءه. وم  هيا، يأتي رفضها فكرة الممر المائي الذي يتيح 

 طة مصر وإسرائنل. لغزة التواصل مع العالم الخارجي بشكل مباشر، م  دون وسا
تعتمد حماس وفصائل المقاومة الفلسطنيية على تهريب األدوات القتالية  . تهريب السالح:3

والمعدات العسكرية في إطار مقاومتها االحتالل، وتعتبر ميطقة سنياء م  أهم الممرات المعتمد 
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الطرق والوسائل، وشّكل  علنها في نقل السالح والعتاد إلى المقاومة، باإلضافة إلى البحر وغنره م 
نقل السالح أحد القضايا اإلشكالية بن  مصر وإسرائنل، حتى سيطرة الجيش المصري والرئيس عبد 
الفتاح السيسي على الحكم في مصر، كما اعتقلت مصر فلسطنينن  ومصرين  عديدي  م  سنياء 

بأشكالها كافة، عبر األنفاق على خلفية نقل السالح، كما أقامت أيضًا ميطقة عازلة لميع اإلمدادات، 
 الحدودية بن  مصر وقطاع غزة، والتي تم تدمنر أغلبها.

قضية شائكة بكل جوانبها، إال أنها لم تطرح لليقاش في ظل تحّس  العالقات بن  "حماس" ومصر، 
فمصر تدرك أن فلسفة العمل العسكري لفصائل المقاومة ل  تميعها م  مواصلة العمل على جلب 

فال جدوى م  طرح قضية ستكون اإلجابة فنها واضحة، وحتى لو أُعطنت وعود، فإن األسلحة، 
الجانب المصري يعي أنها ستكون كالمية، وستعمل المقاومة على االلتفاف علنها. وبياء عليه، فإن 

 "حماس" ومصر تتحاشيان الحديث حولها.
دام السالح الميقول إلى غزة وفي ظل الواقع األميي في سنياء، ما يهم الجانب المصري عدم استخ

ضد الجيش المصري والمصالح المصرية، ولذلك يعمل كل طرف بما يحقق مصلحته في هذا 
الملف، فمصر تالحق عمليات التهريب وفق مصالحها، وتحرص على تجيب االنتقادات اإلسرائنلية، 

ف وسائل اليقل التي فثمة اتفاق ضميي وغنر معل  يسمح للطائرات اإلسرائنلية بدون طيار باستهدا
يرّجح أنها تيقل سالحا إلى غزة، وبذلك يعمل كل طرف وفق رؤيته، م  دون أن يشكل تهديدًا على 

 العالقات الثيائية. 
 خالصة

ل  تشهد العالقات بن  حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( ومصر، ممثلًة في جهاز المخابرات 
تشهد مزيدًا م  التحس ، وسنتواصل الجهد المشترك فيما العامة، أي تراجع في المرحلة المقبلة، بل س

يتعلق بتأمن  جانبي الحدود، بما يحقق االستقرار األميي في سنياء، مع ميح غزة مزيدًا م  
التسهنالت، لتخفيف األزمات اإلنسانية. كما ستواصل مصر جهودها في استعادة الوحدة الوطيية 

لملف ل  ييعكس سلبًا على عالقة "حماس" بمصر، بن  حركتي حماس وفتح، لك  تعّثر هذا ا
وستحافظ الحركة على عالقاتها الخارجية، وستعمل على تطويرها، خصوصا مع إيران وقطر، ول  
توقف جهودها في نقل األسلحة وتطوير أدواتها القتالية، كما ستستمر مصر في إدارتها ملف العالقة 

 بن  المقاومة واالحتالل.
 3/5/2019، ندنالعربي الجديد، ل
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 وإعادة أموال الضرائب للسلطة!… : جزرة كبيرة لغزة"الحل المشرف" .57
 غنورا آيليد
لم يك  واضحًا أمس بعد إذا كان التصعند في الجيوب سنتعاظم أم سيخبو. ومع ذلك، فالتقدير الذي 

لوصول يقول إن حماس غنر معيية برفع مستوى اللهنب يبدو صحيحًا، سواء على خلفية محاوالت ا
إلى تسوية أم بسبب شهر رمضان. وعليه، فهذه هي الفرصة ليقل الخط الذي يمنز بن  الجهات 

 الفلسطنيية المختلفة م  المكان الذي نمنل إلى رسمه، إلى مكان آخر.
سية وإسرائنل تدعي بأنه ال مانع م  البحث مع السلطة الفلسطنيية في مواضيع مختلفة ـ م   13ميذ 

ية، عبر المواضيع االقتصادية وحتى ترتنبات الصالة ـ ولك  حماس ميظمة إرهابية ال التسويات األمي
تعترف إسرائنل بشرعنتها، وبالتالي ل  تبحث معها مباشرة في أي موضوع. هذا خطأ. حماس ليست 
ميظمة إرهابية فحسب: هي أواًل وقبل كل شيء الحكومة في دولة غزة، دولة أصبحت كيانًا سياسيًا 

، ولها حدود معيا. إلسرائنل وحكومة غزة مصالح مشتركة أكبر بكثنر مما نبدي نح  مستقالً 
االستعداد لالعتراف بها. كما أنه في كل مرة نثمة إطالق نار م  غزة، وال يهم م  هو التيظيم الذي 
يطلق اليار ـ تسارع إسرائنل إلى اإلعالن بأنها ترى في حماس الجهة المسؤولة ع  إعادة الهدوء. 
 حماس م  ناحنتها تتحمل المسؤولية ع  كل موضوع أميي، وبالتالي ليس ع  كل موضوع مدنين

الجهاد اإلسالمي تيظيم مختلف م  نثالث نواح: فهو ليس حركة سياسية ـ اجتماعية، بل تيظيم 
إرهابي صرف، ممول بكله م  إيران وتابع لها؛ وال يتحمل أي مسؤولية سياسية. واضح أن م  

يوجد أي دافع لوقف اليار علنيا، إال إذا كانت لحكومة غزة مصلحة عليا لفرض الهدوء. ناحنته ال 
أما حماس م  جهتها فل  تفعل ذلك إال إذا كانت الجزرة التي تبدي إسرائنل استعدادها لميحها كبنرة 
بما يكفي. سيكون ممكيا الوصول إلى تسوية معها، تتضم  وقف االضطرابات قرب الجدار، التي 

المحفز للتصعند ـ إذا ما حصل أمران: مقابل اقتصادي سخي، واعتراف بحكم األمر الواقع  هي
بحماس كحكومة في غزة. هكذا، تكون كل مشاريع اإلعمار للبيى التحتية في القطاع تتم معها، 

 وليس م  خلف ظهرها.
ائنل. هذا مثال ونثمة عامل نثالث يؤنثر بشكل غنر مباشر، وهو أزمة نقل الضرائب التي خلقتها إسر 

على قصر اليظر م  الياحية اإلسرائنلية. فقد قررنا م  طرف واحد أن نقتطع م  المال الذي 
يستحقه الفلسطنينون ع  حق المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطنيية للقتلة وعائالتهم، ونتيجة لذلك 

ا المالي بعشرات في ترفض السلطة الفلسطنيية تلقي باقي أموال الضرائب. وهكذا اقتطعت مصادره
 المئة، وم  هيا أيضًا نقل المال إلى غزة، المحدود على أي حال، بات أقل هو أيضًا.
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هو إدارة اليزاع اإلسرائنلي ـ الفلسطنيي وليس محاولة حله.  2009إن تفضنل حكومات نتيياهو ميذ 
يه سواء حيال قطاع يوجد ميطق في هذا اليه ، وله نثم  أيضًا. م  أجل مواصلة الهدوء والحفاظ عل

سالم »غزة أم في الضفة، يجب الحفاظ على قاعدتن : إجراء ما وصفه نتيياهو ذات مرة كـ 
، واالمتياع ع  قرارات م  طرف واحد، سواء كانت هذه ترتنبات صالة في الحرم أم في «اقتصادي

أو عملية  أي موضوع آخر. فال يمك  التحكم دومًا بكل التطورات، وإصابة جيود في حدود غزة
قاسية في الضفة يمكيهما أن يخلقا بسهولة تصعندًا غنر متحكم به ـ ولك  كلما كان تعلق األمر 

في موضوع الضرائب مع أبو مازن، وتسوية « حل مشرف»بالسياسة، وجب السعي إلى إيجاد 
 اقتصادية سخية مع حماس تتضم  أيضًا وقف األحداث على الجدار.

 5/5/2019يديعوت 
 5/5/2019، عربي، لندنالالقدس 
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