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 .1قطر تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة  480مليون دوالر لدعم الضفة وغزة
زرة الخارجية القطرية في بيان يوم االثنين إن الدوحة تعهدت بتقديم 480
القاهرة (رويترز)  -قالت و ا

مليون دوالر دعما للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الو ازرة في بيان "خصصت دولة قطر  300مليون دوالر على شكل منح وقروض لدعم موازنة

قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية ،ومبلغ  180مليون دوالر لتقديم الدعم اإلغاثي
واإلنساني العاجل باإلضافة إلى دعم برامج األمم المتحدة في فلسطين ودعم خدمات الكهرباء

لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة“.

وكالة رويترز لألنباء2019/5/7 ،

 .2اشتية :نرحب بأي جهد لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة ..وسنسير مساعدات إلى القطاع

ذكرت الخليج ،الشارقة ،2019/5/7 ،عن (وكاالت) ،أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية طالب
األمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان «اإلسرائيلي» على قطاع غزة ،ومنع إمكانية تجدده،

وتوفير الحماية الدولية ألهل القطاع .وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة األسبوعية ،أمس

االثنين ،المنعقدة في رام هللا بأنه «ال يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتاً أمام جرائم االحتالل
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بحق المدنيين ،وال يمكن ألحد أن يكون حيادياً أمام صور جثث األطفال وال نقبل البيانات التي توازن

بين المجرم والضحية».

ولفت إلى أن الرئيس محمود عباس أجرى اتصاالت دولية وإقليمية مكثفة طول األيام الماضية ،في

محاولة للجم هذا العدوان ،مؤكداً «أن الحكومة ترحب بأي جهد لوقف إطالق النار ،وخاصة الجهود
المصرية ،آمل ًة بأن يقود ذلك إلى صون أرواح أبنائنا ويوقف المأساة المتكررة على أهلنا في غزة».

ستسير مساعدات إغاثية وطبية لقطاع غزة ،موضحاً أن عددا من
وأشار اشتية إلى أن الحكومة
ّ
وزراء الحكومة موجودون في قطاع غزة« ،وأوعزنا لهم القيام بأي دور ممكن هناك من أجل المساندة
والمساعدة في إغاثة شعبنا وأهلنا».

وأضافت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،2019/5/6 ،من رام هللا ،أن مجلس الوزراء
وتحمل
أكد أن هذا العدوان الخطير يستدعي تدخل المجتمع الدولي ،وخاصة األمم المتحدة،
ّ
مسؤولياتها لوقف العدوان ،وتوفير الحماية الدولية ألبناء شعبنا بشكل فوري وعاجل ،وإلزام إسرائيل

بقواعد القانون الدولي واإلنساني وق اررات الشرعية الدولية ،ومنعها من شن عدوان جديد على قطاع
غزة ،وعدم الحيادية ،ومساواة المجرم بالضحية ،وإصدار بيانات الشجب واالستنكار.

وشدد على ضرورة وضع الخالفات جانباً ،والعمل بشكل موحد لنجدة أهلنا في القطاع ،وتمكين
الحكومة من القيام بواجباتها ووضع امكانياتها كافة لخدمة أهلنا هناك ،وجدد التأكيد على استعداده

للتوجه فو اًر إلى قطاع غزة إلنهاء االنقسام ،وفقاً التفاق المصالحة .2017

وبناء على توجيهات سيادة الرئيس ،ورئيس الوزراء ،تم اإليعاز لو ازرة الصحة بتوفير أي نقص يحدث
ً
في األدوية ومستلزمات الطوارئ في مستشفيات قطاع غزة بشكل عاجل.
 .3وزارة العمل الفلسطينية تقرر إنهاء عمل موظفي مؤسسة الضمان االجتماعي
رام هللا  :قررت و ازرة العمل الفلسطينية إنهاء عمل موظفي مؤسسة الضمان االجتماعي ،بعد نحو

أربعة أشهر على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإيقاف إنفاذ قانون الضمان على خلفية
احتجاجات نفذها آالف العمال والموظفين في القطاع الخاص ضد القانون في عدة مدن.

ووفق كتاب رسمي صادر عن وزير العمل الفلسطيني ،نصري أبو جيش ،فإن القرار لموظفي

مؤسسة الضمان االجتماعي يقضي بإنهاء عقود الموظفين في المؤسسة ،وورد في نصه أنه "استنادا

إلى قرار الرئيس (الفلسطيني) بوقف نفاذ قانون الضمان االجتماعي ،ولقرار مجلس اإلدارة والمعتمد
من مجلس الوزراء ،ونتيجة لألسباب المالية ،فقد تقرر إنهاء خدماتكم".

العربي الجديد ،لندن2019/5/6 ،
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 .4القدوة :علينا مواجهة الخطة األميركية المرتقبة بتشريعات صارمة ضد المستعمرات
شدد د .ناصر القدوة ،عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ،رئيس مجلس إدارة
يوسف الشايبّ :
مؤسسة ياسر عرفات ،على أنه في مواجهة الخطة األميركية المرتقبة" ،على الجانب الفلسطيني
اعتبار أن الخطوات اإلسرائيلية تغلق الباب أمام التسوية التفاوضية ،وهذا أمر مهم وله تبعاته ،وفي

مصرون على االستمرار في النضال من أجل االستقالل الوطني في دولة فلسطين على
المقابل نحن
ّ
حدود العام  1967وعاصمتها القدس ،والذهاب في حرب شاملة بوسائل غير عسكرية على
االستعمار االستيطاني محلياً ودولياً ،وله ترجمته فلسطينياً وعربياً ودولياً ،وعلينا أن نطلب من العرب
تجميد مبادرة السالم العربية ،واإلعالن عن عدم االستعداد للدخول في مفاوضات مع الجانب

اإلسرائيلي ،واتخاذ خطوات تساعد الشعب الفلسطيني من قبل العرب والعالم على إنجاز حقوقه

الوطنية بطريقة غير تفاوضية ،أو خارج التسوية اإلسرائيلية ،وأن نطالب الجميع ،بعد أن نقوم بما

علينا في مواجهة االستعمار االستيطاني ،بإقامة منظومة من اإلجراءات ضد المستعمرات

والمستعمرين والشركات العاملة فيها ،وغيرها ،ما من شأنه خلق حالة مواجهة".

وأضاف القدوة ،في ندوة له بعنوان "السياسات الشرق أوسطية لإلدارة األميركية وخطتها المرتقبة" ،في
قاعة متحف ياسر عرفات ،مساء أمس :ال يوجد تشريع فلسطيني يحرم العمل في المستعمرات ،أو

التعامل مع منتجات المستعمرات ،أو يحرم عمل الشركات الفلسطينية في المستعمرات ،األمر يجب

أن يصل إلى درجة التحريم بحكم القانون .نحن طالبنا مكتب مفوض حقوق اإلنسان بنشر قائمة
الشركات التي تعمل في المستعمرات ،ونأمل أن تنشر ،لكنهم فاجؤونا بأن هناك شركات فلسطينية

موجودة في المستعمرات ..هؤالء يتاجرون بدم الشعب الفلسطيني ،ويجب معاقبتهم بشدة ،وعلينا
النزول إلى الشارع للمطالبة بتشريعات في هذا المجال ،فهذا مستقبل أوالدنا.

األيام ،رام هللا2019/5/6 ،

 .5مصادر مصرية وفلسطينية تكشف تفاصيل اتفاق وقف النار بغزة
تفاصيل اتفاق وقف إطالق النار األخير ،بين
القاهرة :كشفت مصادر مصرية وفلسطينية مطلعة
َ
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ،واالحتالل اإلسرائيلي ،والذي دخل حيز التنفيذ في الرابعة من
فجر اليوم اإلثنين .وأشارت مصادر مصرية وفلسطينية لـ"العربي الجديد" ،إلى أن بنود االتفاق

الجديد ،تضمن بدء إسرائيل مباشرة ،فور وقف إطالق النار ،في تنفيذ التفاهمات المتأخرة من اتفاق
ِ
ميال ،إضافة إلى زيادة نسب الوقود
التهدئة ،وفي
مقدمها توسيع مساحة الصيد البحري إلى ً 15
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الداخل إلى محطات كهرباء غزة لزيادة قوة الكهرباء وعدد ساعاتها خاصة مع دخول شهر رمضان،
باإلضافة إلى تسهيل عملية إدخال البضائع إلى القطاع ،وكذلك تسهيل عمليات التصدير منه.

كما تضمن االتفاق -بحسب المصادر -عدم إطالق قوات االحتالل النار صوب المتظاهرين

السلميين في مسيرات العودة ،مؤكدين أن أي اتفاق سيكون
الغيا ،في حال تم انتهاك هذا البند،
ً
مشددين على أن كافة األهداف اإلسرائيلية ستكون مباحة في حال أطلق النار على المتظاهرين .كما
أوضحت المصادر أن االتفاق تضمن وقف سياسة االغتياالت ،سواء أكانت في صفوف القيادات أم

النشطاء السياسيين والعسكريين.

وبحسب المصادر المصرية ،فقد اشترطت الفصائل الفلسطينية ،وفي سابقة ربما تكون األولى من

نوعها ،أن يسري االتفاق على السكان ،في الضفة والقدس المحتلة ،بتخفيف اإلجراءات األمنية
أيضا تسهيالت لألسرى في سجون االحتالل.
ووقف االعتداءات اإلسرائيلية ،وكذلك شمل ً
وقالت مصادر مصرية ،على صلة بملف المفاوضات مع وفد حركتي "حماس" و"الجهاد اإلسالمي"
الموجود في القاهرة ،في حديث مع الـ"العربي الجديد" ،إن المفاوضات هذه المرة كانت األصعب بين

المرات السابقة ،في ظل دخول متغيرات جديدة في موقف الفصائل التي أبدت استعدادها ليس فقط
لمواصلة المواجهة ،بل وتصعيدها إذا لزم األمر ،وتنفيذ ضربات نوعية متطورة ،كشفت عن استعداد

استخباراتي ومعلوماتي متطور.

وأكدت المصادر المصرية أنه "في كل مرة يكون الجانب اإلسرائيلي هو البادئ بمطلب وقف إطالق

ظنا منه أنه سيوجه ضرباته العسكرية التي يسعى من ورائها لتحقيق
النار لدى الوسيط المصريً ،
ستلبي دعوة وقف إطالق النار قبل أن ترد ،الفتة إلى أن
أهداف محددة ،وأن الفصائل سرعان ما ّ

الجولة األخيرة من التصعيد ،شهدت تطور الهجمات التي نفذتها المقاومة والتي وصلت إلى أهداف

يتم تصنيفها بالعمل االستخباراتي ،لذلك ردت إسرائيل باغتيال القيادي القسامي حامد الخضري،
إليصال رسائل استخباراتية تؤكد استمرار قدرته على الوصول إلى القيادات الفعلية على األرض،

والقيادات أصحاب المهام الخاصة ،مثل الخضري الذي يصفه الجانب اإلسرائيلي بأنه مسؤول نقل

األموال من إيران إلى قطاع غزة".

وأوضحت المصادر أن الهجمات النوعية التي نفذتها األجنحة المسلحة ،ليلة أمس ،قبل وقف إطالق

النار ،أسهمت بدرجة كبيرة في التسريع بالوصول إلى الهدنة ،قائلة" :األسلحة التي أظهرت المقاومة

جزًءا منها ،مع تنفيذ كتائب القسام هجمة جوية على هدف عسكري إسرائيلي ،واستهداف شخصيات
حاضر على مائدة مفاوضات الوسيط المصري مع وفدي
ًا
عسكرية إسرائيلية بارزة ..كل ذلك كان
الحركتين".
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كبير في التوصل لوقف إطالق
دور ًا
في هذه األثناء ،قال قيادي بارز بحركة "حماس" إن قطر أدت ًا
كاشفا أن تدخل الدوحة عبر إعالنها
عبر سلسلة من االتصاالت مع أطراف األزمة المختلفينً ،
النار ْ
مواصلة إدخال المنحة المقدمة لموظفي القطاع ،كان من بين العوامل المساعدة على التوصل

لالتفاق ،بعد تأكيدات إسرائيلية بالتزام إدخال المنحة بالطريقة التي يختارها الجانب القطري.

ونفى القيادي الحمساوي مزاعم رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو ،التي حاول خاللها الظهور

مشددا على
قائال" :ما اطلع عليه الوسطاء يوضح ما حدث بالضبط"،
كمنتصر من الجولة األخيرةً ،
ً
متابعا" :ستظل أجهزته
أن غالبية األهداف التي استهدفها طيران االحتالل كانت أهداًفا مدنية"،
ً
طويال".
األمنية واالستخباراتية تدرس الهجمات التي نفذتها المقاومة والرسائل التي بعثت بها
ً

العربي الجديد ،لندن2019/5/6 ،

 .6فصائل فلسطينية :أي تهدئة ال تلزم االحتالل برف الحصار ستكون هشة وقابلة لالنهيار
خيم على قطاع غزة ،أمس ،هدوء حذر بعدما دخل حيز التنفيذ اتفاق
عمان  -نادية سعد الدينّ :
وقف إطالق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات االحتالل اإلسرائيلي ،عبر وساطة
مصرية وقطرية وأممية ،في ظل ارتفاع حصيلة جرائم االحتالل إلى  27شهيداً فلسطينياً ،منهم 4

سيدات ورضيعتان وطفل ،عدا إصابة  177جريحاً ،مقابل مقتل  4إسرائيليين.
وأكدت الفصائل الفلسطينية أن وقف إطالق النار الفوري تم بشرط أن يكون متبادالً ومتزامناً ،وعدم

اختراق التهدئة مجدداً ،وأن يقوم االحتالل بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة.

من جانبه ،أكد المتحدث باسم حركة حماس ،عبد اللطيف القانوع ،أن أي تهدئة ال تلزم االحتالل

اإلسرائيلي برفع الحصار عن قطاع غزة ستكون هشة وقابلة لالنهيار من جديد وستفجر األوضاع

الحقاً.

بدوره ،قال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين محمد البريم (أبو مجاهد) إن اتفاق وقف

إطالق النار تم برعاية مصرية وقطرية وأممية ،وبشرط أن يقوم االحتالل بتنفيذ تفاهمات كسر

الحصار عن قطاع غزة ،وأن يكون متبادالً ومتزامناً.

فيما أفاد مسؤول المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية في قطاع غزة ،وسام زغبر ،بأن اتفاق وقف

إطالق النار يشمل وقف عدوان االحتالل على الشعب الفلسطيني ،والتزامه بتنفيذ اجراءات تخفيف
الحصار بما فيها فتح المعابر ووقف استهداف الصيادين والمزارعين والمتظاهرين في مسيرات العودة

وكسر الحصار شرقي القطاع ،شريطة أن يكون متبادال ومتزامناً.
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ونوه ،زغبر ،إلى التزام الفصائل بما تم التوصل إليه من اتفاق وقف إطالق النار عبر المفاوضات

غير المباشرة مع االحتالل وبالرعاية المصرية ،إال أنه مرهون بالتزام االحتالل بوقف العدوان على
الشعب الفلسطيني واستكمال تنفيذ اجراءات تخفيف الحصار.

الغد ،عمان2019/5/7 ،

 .7أبو عبيدة :استطعنا تجاوز القبة الحديدية من خالل تكتيك إطالق عشرات الصواريخ دفعة واحدة
غزة  -وكاالت :قال أبو عبيدة ،الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس” ،إن

الكتائب استطاعت تجاوز القبة الحديدية اإلسرائيلية ،من خالل تكتيك إطالق عشرات الصواريخ من

غزة “دفعة واحدة”.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تليغرام”“ :لقد نجحت كتائب القسام بتجاوز ما يسمى القبة

الحديدية ،من خالل اعتماد تكتيك إطالق عشرات الصواريخ في رشقة واحدة”.

وأضاف“ :كثافة النيران العالية والقدرة التدميرية الكبيرة للصواريخ التي أدخلتها القسام على خط
المعركة ،نجحا في إيقاع خسائر ودمار لدى العدو ،مما أربك حساباته”.

القدس العربي ،لندن2019/5/6 ،

 .8مسؤول إسرائيلي سابق يكشف سبب فشل القبة الحديدية في اعتراض صواريخ المقاومة بغزة
غزة :اعترف يعقوب امدرور ،الرئيس السابق لقسم أبحاث االستخبا ارت العسكرية ،لصحيفة”
جيروزاليم بوست أن االحتالل يعاني من فجوة حرجة في نظام الحماية.

وأكد” أنه إذا تم إطالق صاروخ على موقع يبعد أقل من بضعة كيلومترات ” ليس لدينا ما يكفي من

الوقت العتراضه”.

مشير إلى إنها ضمن قدرات القبة
ًا
وذكر أمدرور أنه ال يوجد أي شيء فريد في الصواريخ المعنية
الحديدية ،كما أوضح أن المنطقة المستهدفة كانت مفتوحة وخالية من السكان ،وقال ”:نحن ال

نعترض مثل هذه الصواريخ”.

وزعم المسؤول اإلسرائيلي السابق أن الصواريخ التي تطلق على إسرائيل إما تم تهريبها إلى قطاع

غزة قبل تغيير النظام المصري في  ،2013أو تم انتجها على جانب غزة ،ولكن باستخدام انظمة
تصنيع ُبنيت خالل هذا اإلطار الزمني نفسه.
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 .9هنية يشكر دعم قطر الفلسطينيين بـ  480مليون دوالر
غزة :عبر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،عن تقديره لتخصيص قطر 480

دوالر لدعم الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ،مشي ار إلى أنه يعكس حقيقة المواقف القطرية

العروبية األصيلة تجاه فلسطين وشعبها.

وقال هنية في بيان له" :تلقينا باحترام بالغ وتقدير ٍ
عال القرار األميري القطري بتخصيص مبلغ 480

مليون دوالر لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والذي يأتي في اليوم األول من أيام
شهر رمضان المبارك" .وأشار إلى أن شعبنا الفلسطيني يحفظ هذه المواقف الكريمة لدولة قطر

يوما حتى في أصعب الظروف بما يعكس حقيقة المواقف القطرية العروبية
الشقيقة التي لم تتوقف ً
األصيلة تجاه فلسطين وشعبها.
المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/6 ،

 .10حماس :بيان المتحدث باسم غوتيريش منحاز ومساند لالحتالل وعدوانه
قالت حركة "حماس" إ ن البيان الصادر عن المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة حول العدوان
اإلسرائيلي على غزة ،يعكس انحيا از للموقف اإلسرائيلي ،بل ومساندة لموقفه العدواني.

وعبرت الحركة في تصريح صحفي اإلثنين عن صدمتها من إغفال البيان للجرائم التي ارتكبها

االحتالل يوم الجمعة الثالث من مايو بقتل األطفال المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات

العودة ،ثم تبعها اغتيال اثنين آخرين ،ما استدعى ردا لقوى المقاومة على العدوان ،ولم نبادر إليه بل

دفاعا عن النفس .وأضافت الحركة بأن البيان تغافل أيضا عن قتل االحتالل لـ  28فلسطينيا أغلبهم
ً
من المدنيين وجرح أكثر من  ،200وهدم أكثر من  500منزل ومنشأة مدنية.
وأشارت الحركة إلى أن بيان المتحدث باسم األمم المتحدة تغافل مماطلة االحتالل طوال الشهور

الماضية في تنفيذ ما التزم به من تفاهمات أخيرة بوساطة قطرية ومصرية وأممية ،واستمر في فرض

حصار ظالم ألكثر من  12عاما على مليوني فلسطيني.

وأكدت الحركة أن هذه اللغة المنحازة لصالح االحتالل وعدوانه ال تخدم االستقرار ووقف الحرب ،وال

تساعد في لعب دور الوسيط أو خلق البيئة المناسبة للهدوء ،والتحرك قدما في هذا الوضع المعقد.

موق حركة حماس ،غزة2019/5/6 ،
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 .11حماس :الحاضنة الشعبية للمقاومة تشكل أهم عوامل الصمود
غزة :قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم :إن جولة التصعيد األخيرة بين المقاومة واالحتالل،
مثلت واحدة من حلقات صراع اإلرادات بين المحتل الغاصب الذي يواصل عدوانه ،وبين شعب

يحتضن مقاومته يصر على انتزاع حقه بالحرية.

وأضا ف قاسم ،في تصريح له يوم االثنين ،أن الحاضنة الشعبية للمقاومة وعلى الرغم من جرائم

االحتالل شكلت واحدة من أهم عوامل الصمود والقدرة على المواصلة ،مبيناً أن إرادة شعبنا ومقاومته

وكما في كل مرة انتصرت.

وأكد أن الوحدة الميدانية والسياسية للمقاومة ،واألداء الموحد عبر غرفة العمليات المشتركة ،شكل

رافعة حقيقية لمطالب شعبنا ،وساهم في تحقيق هذا اإلنجاز الوطني.

وشدد على أنه ال يمكن ألي قوة أن تقف في وجه إرادة شعبنا في العيش بحرية وكرامة ،فقرار شعبنا

ومقاومته هو كسر الحصار بكل السبل الممكنة ،وال تراجع عن هذا القرار.

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/6 ،

ومرغت أنفه بالتراب
 .12أبو زهري :المقاومة في غزة نجحت في ردع نتنياهو ّ
القاهرة :اعتبر المتحدث باسم حركة "حماس" ،سامي أبو زهري ،أن "المقاومة في غزة نجحت في
ومرغت أنفه بالتراب" .وقال أبو زهري ،في تغريدة على موقع "تويتر" ،إن "تصريحات
ردع نتنياهوّ ،
أن "هذه الجولة انتهت لكن المواجهة لن تنتهي
ًا
ضرب المقاومة تثير االستهزاء"،
معتبر ّ
نتنياهو حول ْ

إال باسترداد الحقوق".

العربي الجديد ،لندن2019/5/6 ،

 .13كتائب القسام تزف قائدها الميداني حامد الخضري

غزة :زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس -عصر يوم االثنين،

قائدها الميداني حامد أحمد الخضري .وكان الخضري استشهد أمس في عملية اغتيال إسرائيلية
عاما) كان
استهدفته بمدينة غزة ،حينما كان يستقل سيارته .وادعى االحتالل أن الخضري (ً 34
مسؤوالً عن جلب األموال لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي من إيران.
المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/6 ،
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 .14رأفت مرة :االعتداء اإلسرائيلي على وسائل اإلعالم إرهاب وجريمة واضحة
بيروت :قال رئيس الدائرة اإلعالمية في حركة حماس بمنطقة الخارج ،رأفت ُم ّرة ،إن االعتداء
اإلسرائيلي على مقرات وسائل اإلعالم في قطاع غزة "إرهاب متعمد وجريمة واضحة".
ودان ُم ّرة في تصريح لـ "قدس برس" اليوم األحد ،قيام قوات االحتالل باستهداف مقرات وسائل
اإلعالم في قطاع غزة ،واالعتداء على مقر وكالة األناضول التركية.
وأعلن دعم حركة "حماس" لكل وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية والدولية" ،التي تنقل مجريات

األحداث في قطاع غزة بموضوعية ومهنية وتقف لجانب الحق الفلسطيني".

قدس برس2019/5/5 ،

 .15نتنياهو :غيرنا قواعد االشتباك في غزة باستهداف قياديين من حماس والجهاد ..والمعركة لم تنته بعد

ذكرت رأي اليوم ،لندن ،2019/5/6 ،عن (د ب أ) ،من تل أبيب ،أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو قال االثنين ،بعد إحاطة عن الوضع األمني في مقر القيادة الجنوبية ،إن حماس

تدرك أن إسرائيل غيرت خالل اليومين األخيرين قواعد االشتباك في غزة.

وقال “ في اليومين الماضيين جددنا سياسة القضاء على كبار اإلرهابيين ،وقتلنا العشرات من

اإلرهابيين من حماس والجهاد اإلسالمي ،ودمرنا أبراج اإلرهاب” ،بحسب صحيفة “جيروزاليم
بوست”.

حسنا ،من الواضح أن هذه ليست نهاية الحملة،
وأضاف “لقد غيرنا قواعد اللعبة ،وحماس تتفهم هذا ً
ولذا فقد أعطيت تعليمات للتحضير لما سيأتي بعد ذلك ،وأعطيت تعليمات بترك قوات مدرعة
ومدفعية حول قطاع غزة”.

وأضافت الشرق األوسط ،لندن ،2019/5/7 ،عن نظير مجلي ،من تل أبيب ،أنه إزاء االنتقادات
الواسعة في المعارضة اإلسرائيلية ،وحتى في قيادة معسكر اليمين الحاكم ،الموجهة إلى رئيس الوزراء

وزير الدفاع بنيامين نتنياهو ،بسبب اتفاق التهدئة مع «حماس» و«الجهاد اإلسالمي» ،واتهامه

بـ«الرضوخ لتنظيمات اإلرهاب» ،خرج نتنياهو ببيان مكتوب عممه على وسائل اإلعالم ورد فيه على
منتقديه ملوحاً بجولة أخرى من القتال .وقال نتنياهو في رده« :ضربنا (حماس) و(الجهاد اإلسالمي)
بقوة كبيرة خالل اليومين األخيرين .ضربنا أكثر من  350هدفاً واستهدفنا قادة اإلرهاب وعناصره
ودمرنا أبراج اإلرهاب .لكن المعركة لم ِ
تنته بعد وهي تتطلب الصبر والرشد».
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وهدد نتنياهو بشن مزيد من الضربات ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ،قائالً« :نحن نستعد
للمراحل القادمة .كان الهدف وال يزال ضمان توفير الهدوء واألمان لسكان الجنوب .فإذا لم يتحقق

سنعود لضربهم».

وفي تلخيص لألحداث ،قال الناطق بلسان الجيش إن الطائرات الحربية اإلسرائيلية استهدفت وقصفت

ودمرت  30موقعاً للتنظيمات الفلسطينية بالكامل ،بينها مراكز تدريب ومراقبة وغرف عمليات وقاعات
قيادة وبيوت عدد من القادة ،بينها بيت خالد البطش ،الذي كان يفاوض إسرائيل في القاهرة .وتباهى
الناطق بتدمير برج فلسطين ،أعلى عمارة في قطاع غزة ،وبرج أبو قطيفان ومقر و ازرة الداخلية

الجديد الذي افتتحته «حماس» مؤخ اًر بعد تدمير مقرها السابق ،وبتنفيذ اغتياالت عدة لقادة ميدانيين

في «حماس» و«الجهاد» .وقال الجيش اإلسرائيلي إنه نّفذ  350غارة على غزة في هذه الجولة.

في المقابل ،رصدت إسرائيل إطالق  660قذيفة صاروخية عليها تسببت في مقتل أربعة إسرائيليين،

بينهم عامل عربي ُقتل في المصنع الذي يعمل فيه في بلدة أشكلون ،وسقوط  135جريحاً ،وفي شلل
حياة أكثر من ربع مليون مواطن يعيشون في بلدات يهودية حول قطاع غزة.
 .16كوخافي :دمرنا مئات األهداف بغزة
رام هللا" -القدس" دوت كوم -ترجمة خاصة :قال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي،

اليوم االثنين ،إن الجيش دمر مئات األهداف في قطاع غزة خالل جولة التصعيد التي انتهت فجر

اليوم االثنين .وزعم كوخافي في بيان صحفي له ،أنه تم تدمير مخازن أسلحة وبنية تحتية وعدة مبان
بعضها مدنية .وأكد على أن الجيش سيستمر بذات النمط الهجومي في حال كان هناك ضرورة.

القدس ،القدس2019/5/6 ،

 .17موق والال العبري :الجيش والشاباك أوصيا بإنهاء القتال

الناصرة _فلسطين أون الين :كشف موقع "واال" العبري النقاب عن توصية قائد أركان الجيش
اإلسرائيلي أفيف كوخافي ورئيس الشاباك نداف أرغمان بوقف القتال على جبهة قطاع غزة أمس

األحد.

وذكر الموقع ،وفق ترجمة وكالة "صفا" أن الضابطان عارضا توسيع القتال في القطاع ودعما جهود

الوساطة المصرية واألممية للتوصل لوقف إلطالق النار وذلك خالل جلسة الكابينت الطارئة التي
عقدت ظهر أمس.
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 .18المعارضة اإلسرائيلية تعد التهدئة "رضوخاً أمام حماس"

تل أبيب -نظير مجلي :هاجمت المعارضة اإلسرائيلية رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو

على االتفاق المبرم في القاهرة حول التهدئة مع قطاع غزة ،والذي يتعهد فيه بوقف االغتياالت
وتحسين معاملة األسرى في السجون واالمتناع عن إطالق النيران على المتظاهرين في «مسيرات

العودة» .وقال رئيس «حزب الجنراالت» في كتلة «كحول لفان» (أزرق أبيض) البرلمانية ،بيني
غانتس« :لقد تم إطالق قرابة  700قذيفة باتجاه األراضي اإلسرائيلية ،وسقط جرحى كثيرون وأربعة
قتلى ،جميعهم بسبب فقدان الردع ،وانتهت هذه الجولة باستسالم آخر البتزاز (حماس) والمنظمات

اإلرهابية».

وأضاف أن «كل ما فعلته الحكومة ،مرة أخرى ،هو وضع الحرب القادمة أمامنا .وينبغي أن نتوقع

أنه إذا استؤنفت النيران فسيكون الرد خطي اًر ،وإذا جرى الحفاظ على الهدوء فكان يجب أن ُيستغل

لتقدم حقيقي في عملية سياسية تقود إلى إعادة جثتَي الجنديين ومواطنينا المفقودين من أجل ضمان
هدوء واستقرار طويل األمد».
ووجه النائب عن حزب الليكود ،جدعون ساعر ،الذي ينافس نتنياهو على رئاسة الحزب ،انتقادات
ّ
مماثلة؛ فكتب في حسابه على «تويتر» أن «وقف إطالق النار ،في الظروف التي جرى فيها
التوصل إليه ،يخلو من إنجازات إلسرائيل .والفترات الزمنية بين جوالت الهجمات العنيفة على

إسرائيل ومواطنيها أخذت تقصر ،والمنظمات اإلرهابية في غزة تزداد قواتها .والحرب لم تُمنع وإنما
أُرجئت» .وقالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من حزب العمل« :أرحب بكل قطرة دم يتم
حقنها .ولكن من دون رؤية سياسية ومن دون استراتيجية تدق الساعة نحو الجولة القادمة .فما

الفائدة إذن من هذه المعركة التي كّلفت إسرائيل ثمناً باهظاً؟».

وانضم لهذه االنتقادات معظم وسائل اإلعالم اإلسرائيلية العبرية ،التي أعربت عن استغرابها لسكوت

نتنياهو وتغيبه عن الساحة اإلعالمية وامتناعه عن الظهور أمام الجمهور لتفسير ما جرى.

الشرق األوسط ،لندن2019/5/7 ،

 .19مزاعم إسرائيلية :حماس والجهاد أوقفتا إطالق النار بمبادرة ذاتية
رام هللا " -القدس" دوت كوم  -ترجمة خاصة :زعم مصدر أمني إسرائيلي رسمي ،يوم االثنين ،أن
حماس والجهاد اإلسالمي أوقفتا إطالق النار بمبادرة ذاتية ،وهو األمر الذي قال إنه فاجأ المسؤولين

األمنيين والعسكريين وحتى المستوى السياسي في إسرائيل.
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وقال المصدر األمني اإلسرائيلي في تصريحات أوردها موقع يديعوت أحرونوت ،إن حماس والجهاد
تغيرت وبالتالي أوقفوا إطالق النار لوحدهم.
فهمتا أن قواعد اللعبة ّ

القدس ،القدس2019/5/6 ،

 .20ثلثا اإلسرائيليين اليهود يؤيدون التفاوض م السلطة الفلسطينية
تل أبيب :على الرغم من انتخابهم حكومة يمينية متطرفة تعلن أنه ال يوجد لها شريك فلسطيني في
عملية السالم ،أعرب نحو الثلثين من المواطنين اليهود في إسرائيل عن تأييدهم الستئناف مفاوضات

السالم مع السلطة الفلسطينية.

ونشر أمس (االثنين) ،قال  %9.47من
وحسب بحث أكاديمي ،أُجري في كلية «أونو» األكاديمية ُ
اليهود إنهم يؤيدون هذه المفاوضات بشدة وقال  %18إنهم يؤيدون هذه المفاوضات إذا تمت ،أي ما

مجموعه  .%66لكن الرأي الغالب بين اليهود اإلسرائيليين ،حسب البحث ،اعتبر أن مثل هذه
المفاوضات ستفشل في الغالب.

وكان البحث قد تناول قضية العالقات بين اليهود في إسرائيل وبين السكان العرب (فلسطينيي ،)48
في ضوء تصاعد التوتر بينهما في االنتخابات األخيرة ،التي ترافقت مع حملة هجومية على العرب
من قادة اليمين المتطرف وبشكل خاص من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .وجاءت النتائج مفاجئة،

إذ تبين أن الجمهور في هذه القضية أكثر اعتداالً من المسؤولين .فقال  %68إنهم ال يؤيدون انتقال
المواطنين العرب إلى الدولة الفلسطينية عندما تقوم .وقال  %70إنهم يرون أن العرب معتدلون
ويمكن التعايش معهم بسالم .وقال  %60إنه يجب على اليهود أن يتعلموا اللغة العربية .وقال %53

ولكن القادة السياسيين هم الذين يخربونها.
إن العالقات بين اليهود والعرب في إسرائيل جيدة ّ
الشرق األوسط ،لندن2019/5/7 ،
 .21لوموند" :إسرائيل" تتجاهل البديهيات ووضعها هش في غزة
الجزيرة-لوموند :قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن إسرائيل دفعت خالل عطلة نهاية هذا األسبوع ثمن
تجاهلها للبديهيات ،خاصة وأن وضعها هش في مقابل الفصائل الفلسطينية في غزة ،رغم قوة جيشها

الضاربة .وفي مقال لمراسلها بيوتر سموالر ،قالت لوموند إن إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

توصلوا إلى وقف هش إلطالق النار ال يغير شيئا بعد مقتل  23مدنيا فلسطينيا وأربعة إسرائيليين،

وبعد إطالق ما يقارب  690قذيفة (صواريخ وقذائف هاون) من غزة.
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وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العدد من القتلى اإلسرائيليين لم يسبق له مثيل منذ حرب صيف
 ،2014التي قتل فيها ستة مدنين إسرائيليين و 67جنديا إسرائيليا مقابل أكثر من  2,200فلسطيني،
مما يعني أن رئيس ال وزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يجد نفسه بعد خمس سنوات في مواجهة
تناقضات إدارته األمنية البحتة لقضية غزة ،كما يقول المراسل.

ولخص المراسل إدارة نتنياهو للقضية في أنها تتركز على تجنب الحرب والدخول في مغامرة دون
نصر ،مع عدم تحمل سالم متفاوض عليه ،وأوضح أن الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ فجر
اليوم االثنين ال تغير شيئا ،وإن كانت تسمح إلسرائيل برفع القيود عن التنقل في الجنوب وإعادة فتح

المدارس.

الجزيرة نت ،الدوحة2019/5/6 ،

 .22في حادثة هي األولى من نوعها" ..إسرائيل" ترد على هجوم إلكتروني بالقنابل
قالت و ازرة الدفاع اإلسرائيلية إنها ردت على محاولة هجوم عبر اإلنترنت شنتها حركة حماس نهاية
األسبوع بضربة جوية على مبنى في قطاع غزة تقول إن الهجوم صدر منه .وتعتبر هذه سابقة
خطيرة من نوعها ،إذ إن هذه هي المرة األولى التي يرد فيها جيش نظامي بقوة على األرض ضد

محاولة هجوم إلكتروني أثناء نزاع على األرض ودون وجود تحقيقات.

إلكترونيا ضد إسرائيل .ورغم عدم
هجوما
وقال متحدث جيش االحتالل اإلسرائيلي إن حماس شنت
ً
ً
كشفه عن الهدف من الهجوم اإللكتروني ،فإنه صرح لصحيفة تايمز بأنه صمم “إللحاق الضرر
بنوعية حياة المواطنين اإلسرائيليين”.

متطور وأُوقف سريعا ،مما يطرح تساؤالت عن جدوى استخدام القوة
ًا
كما أشار إلى أن الهجوم لم يبد
في هذه الحالة.
وأصدر الجيش اإلسرائيلي مقطع فيديو يقول إنها لحظة استهداف المبنى الذي تم إطالق الهجوم

اإللكتروني منه .ويقول كاتاالن سيمبينو من موقع زد نيت إن الحادث يمثل رد فعل دولة بقوة
عسكرية فورية مع هجوم إلكتروني أثناء نزاع نشط.

ويثير الهجوم تساؤالت خطيرة حول الحادث ،وماذا يعني بالنسبة لحوادث مماثلة .إذ من المعروف

أن هناك مبدأ عاما للحرب والقوانين اإلنسانية الدولية ينص على أن الهجمات يجب أن تكون
متناسبة مع ذلك ،بحسب ما جاء في موقع ذي فيرج المتخصص بالتقنية.

فعلى سبيل المثال ،ال تسمح القوانين لبلد بإطالق صاروخ نووي على مدينة إذا ُقتل جندي واحد في
مناوشات حدودية.
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وبالنظر إلى أن الجيش اإلسرائيلي قد اعترف بأنه أوقف الهجوم قبل الغارة الجوية ،فإن السؤال اآلن:
هل هناك داع الستخدام القوة في هذه الحالة؟

وقد تساءل أحد المعلقين على تويتر ويدعى نوت بيك عن عدد المدنيين الذين سقطوا في هذه

الضربة ،بينما قال آخر كيف يمكن التأكد من أن الهجوم اإللكتروني كان مصدره حماس وليس أحد

المخترقين الهواة أو المراهقين؟

بينما رد معلق يدعى سام ناصر بأن السؤال األهم ما هي ردة فعل المجتمع الدولي لو كان الهجوم

وقع من إيران على أحد المباني التي تضم مخترقين أميركيين وإسرائيليين يستهدفون إيران بهجوم

إلكتروني؟

تطو ار مقلقا في حالة الحرب الحديثة بالنظر إلى التهديد الذي يمكن أن يشكله
يفتح هذا الحادث ّ
قراصنة الحاسوب للقوات العسكرية أو الدول بحسب ما جاء في المقال.
الجزيرة نت ،الدوحة2019/5/6 ،

ِ
تقدمة
جيشا
ال باالحتالل :حماس باتت ً
الم ّ
الم ّ
وم ّ
ً
 .23جنر ُ
نظاميا ّ
تطورة و ُ
زوًدة باألسلحة ُ
كأي جيش في الغرب ُ

الناصرة – “رأي اليوم” – من زهير أندراوس :قال الجنرال غرشون هكوهين ،الذي خدم عشرات
السنوات في جيش االحتالل ،واليوم يعمل ِ
باحثًا في مركز (بيغن السادات للدراسات االستراتيجية،

هابيا ،كما
الرسمية (كان) :حركة حماس هي ليست
العامة ،شبه
ائيلية
إلذاعة ّ
ّ
البث اإلسر ّ
تنظيما إر ً
ّ
ً
ِ
نظامي
جيش
إن الحديث يدور عن
ٍ
ائيلية على تسميتهُ ،م ً
ضيفا في الوقت عينه ّ
جرت العادة اإلسر ّ
ّ
رده على سؤ ٍ
معان ،وساق قائالً في ِ
بكل ما تحمل هذه الكلمة من ٍ
إن حركة حماس تمتلك
معرض ّ
ال ّ
ّ
ِ
نظامي في الدول الغر ّبية ،باإلضافة إلى
جيش
كأي
ٍ
الم ّ
تطورة ً
الم ّ
تماما ّ
جداً ،
تقدمة و ُ
األجهزة واألدوات ُ
ّ
حد
هدد مركز الدولة العبرّية وحتى حيفا في الشمال ،على ّ
الصواريخ الدقيقة وبعيدة المدى التي تُ ّ
ِ
قسم إلى ألوية وكتائب
كجيش
تتصرف
أن حماس
ٍ
نظاميُ ،
قوله .الجنرال هكوهين ّ
شدّد على ّ
ّ
حيث تُ ّ
ّ
ِ
ومخابرات كيان االحتالل على
وتستخدم أجهزة اإلرسال
ّ
الصينية التي يصعب على جيش االحتالل ُ

أن تفعل ،قال الجنرال اإلسرائيلي في
تعقبها ومعرفة ما هي خططها ،وماذا تنوي ْ
ُمختلف أذرعها من ّ
ّ
شاركين في النقاش ببنت ٍ
شفة ،األمر الذي ِّ
أحد من الم ِ
أن تصريحاته
ينبس ٌ
االحتياط ،دون ْ
يؤكد ّ
أن ّ
ُ
مقبول ًة عليهم.
ٍ
التقدمي في صحيفة (هآرتس) العبرّية ،غدعون ليفي،
المحّلِل اإلسر
ائيلي ّ
على صلة بما سلف ،قال ُ
ّ
الفتا إلى أنه ال توجد أي ٍ
قيمة
غزة “غيتو” ،وما يحدث في الجنوب هو تمرد لهذا الغيتوً ِ ،
إن ّ
ّ
قال ّ
ّ
ٍ
ِ
أخرى لوصف الواقع ،وأضاف :ي ِ
ضد غزة ،فهي
أي شيء ّ
مكن االدعاء ّ
ُ
ضد حماس ،وال ُيمكن ادعاء ّ
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ٍ
تُ ِ
حد
أي
نضال أكثر عدالً من نضالها ،وحماس هي قيادتها ،على ّ
حارب من أجل الحرّية ،وال يوجد ّ
تعبيره.
أن إسرائيل تتثاءب والمتحدثون فيها يعرفون ترديد “الردع” ،نفس المسخ الذي أقمناه
ولفت ليفي إلى ّ
إن هناك ما يردع
ألنفسنا من أجل تبرير القتل ،والحصار والتدمير ،ونكذب على أنفسنا ،ونقول ّ

ظل غياب
مليوني شخص عاطلين عن العمل وبائسين ومهانين ،عدد منهم جائع ْأو يحتضر في ّ
أكد.
العالج وجميعهم سجناء ،كما ّ
مرًة أخرى قبل بضعة أيامٍ،
إن الدولة التي قامت على ذكرى الغيتوات والتي ّ
وخُلص إلى القول ّ
قدسته ّ

ِ
تحجب نظرها عن الغيتو الكبير الذي أقامته بنفسها على بعد ساعة سفر من مركزها ،وال تريد رؤيته،
ٍ
ٍ
حد
غير
نضال
دول ٌة قامت من خالل
مستعدة لالعتراف بعدالة نضال الشعب اآلخر ،على ّ
ّ
دمويُ ،
ٍّ
قوله.
رأي اليوم ،لندن – لندن2019/5/6 ،

 .24قناة إسرائيلية :تل أبيب ستسمح بإدخال  30مليون دوالر إلى غزة

القدس -سعيد عموري :ذكرت قناة "كان" اإلسرائيلية (رسمية) ،مساء اإلثنين ،أن شروط اتفاق وقف

إطالق النار ،بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ،تتضمن سماح إسرائيل لقطر بإدخال  30مليون

دوالر أمريكي إلى قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أن من بين شروط االتفاق أيضا ،تعهد حركة "حماس" الفلسطينية ،بكبح جماح

الحركة الفلسطينية األخرى "الجهاد اإلسالمي".

وادعت القناة الرسمية أن من بين الشروط ،تخفيض "حماس" للمظاهرات األسبوعية على حدود غزة،

ووقف البالونات الحارقة ،دون تفاصيل إضافية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب حركة "حماس" بشأن ما ذكرته القناة اإلسرائيلية.

وكالة األناضول لألنباء2019/5/6 ،

 .25نائب إسرائيلي :يجب قتل فلسطيني مقابل كل صاروخ أطلق من غزة
القدس  /عبد الرؤوف أرناؤوط  /األناضول :قال نائب يميني إسرائيلي اإلثنين ،إنه كان ينبغي قتل

فلسطيني واحد مقابل كل صاروخ تم إطالقه من قطاع غزة على إسرائيل.
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وكتب بتسلئيل سموتريتش من حزب "اتحاد اليمين" في تغريدة على "تويتر" إنه "على المستوى
التكتيكي ،كان يجب أن تنتهي المعركة في غزة بسبعمائة إرهابي ميت واحد لكل صاروخ ،وأضرار

هائلة لحماس بحيث تستغرقهم سنوات حتى يتعافوا من الهجوم ويفكروا فيه مرة أخرى".

وأشار سمورتيش بذلك إلى أنباء رسمية وإعالمية قالت إن الفصائل الفلسطينية أطلقت  700صاروخ

من قطاع غزة على إسرائيل خالل اليومين الماضيين.

وكالة األناضول لألنباء2019/5/6 ،

 .26بالذكرى الـ 71للنكبة :عدد سكان "إسرائيل" أكثر من  9مليون نسمة
نشرت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية ،اليوم اإلثنين ،معطيات جاء فيها أن عدد سكان إسرائيل

بلغ  9مليون و 21ألف نسمة .ويأتي نشر هذه اإلحصائيات عشية ما يسمى الذكرى الـ 71لتأسيس

إسرائيل التي قامت على أنقاض الشعب الفلسطيني .وتقدر دائرة اإلحصاء أنه بالذكرى الـ100

للتأسيس سيكون عدد سكان إسرائيل  15مليون و 200ألف نسمة.

ووفقا للمعطيات ،تبين أن  6,697,000من اإلسرائيليين هم من اليهود ويشكلون ما نسبته  ،%74.2إذ

أن  %75من اليهود من مواليد البالد ،بينما العرب يبلغ تعدادهم  1,890,000ونسبتهم  %20.9من

السكان ،لكن هذا المعطى يشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة الذين يقدر عددهم بأكثر من 300

ألف نسمة ،والسوريين في هضبة الجوالن السورية المحتلة الذين يقدر عددهم بأكثر من  20ألف.،

بينما  %4.8من جنسيات أخرى ويبلغ تعدادهم  434ألفا .كما يتواجد في البالد  166ألف من العمال

األجانب الذين لم يشملهم اإلحصاء.

ويتضح أيضا من المعطيات ،إنه منذ الفترة الموازية من العام الماضي زاد عدد سكان إسرائيل بـ

 177,000بزيادة قدرها  ،%2وخالل تلك الفترة ،ولد  188,000طفل ،ووصل إلى البالد 31,000

مهاجر يهودي ،كما توفي خالل هذه السنة  ،47,000ومنذ النكبة وإقامة إسرائيل وصل إلى إسرائيل

 3مليون و 200ألف مهاجر ،تم استقدام  %43منهم بعد عام  .1990وهؤالء هم مواطنون مهاجرون
وأشخاص هاجروا بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل.

وأظهرت معطيات دائرة اإلحصاء ،أن  %45من اليهود حول العالم يعيشون في إسرائيل التي يتواجد

بها  48,000من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  90أو أكثر.

يذكر أنه في يوم اإلعال ن عن قيام الدولة ،بلغ عدد سكان إسرائيل  ،806,000مما يعني أنه في 71

سنة زاد عدد السكان بأكثر من  10أضعاف.
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وبحسب دائرة اإلحصاء ،فإن متوسط األعمار الذي كان بالعام  1950في إسرائيل بلغ  66.3للرجال
و 69.5للنساء ،بينما في العام  ،1971ارتفع متوسط األعمار المتوقع إلى  70.1للرجال و73.4

للنساء ،بينما بلغ متوسط األعمار  80.7للرجال و 84.6للنساء بالعام .2017

عرب 2019/5/6 ،48

 .27ارتفاع عدد شهداء العدوان اإلسرائيلي على غزة إلى  27شهيداً بعد انتشال شهيدين في بيت الهيا

بيت الهيا :تمكنت الطواقم الطبية ،اليوم االثنين ،من انتشال جثماني شهيدين ارتقيا أمس في غارة

إسرائيلية على بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت المصادر الطبية ،بوصول جثماني الشهيدين طالل عطية محمد أبو الجديان ،ورغدة محمد

محمود أبو الجديان إلى المستشفى اإلندونيسي بعد انتشالهما من تحت أنقاض شقتهم الواقعة في

أبراج الشيخ زايد شرق البلدة ،والتي تم استهدافها أمس بصاروخ مباشر من قبل طائرات االحتالل.
وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان اإلسرائيلي على القطاع إلى  ،27بينهم أطفال رضع

ونساء ،إضافة إلى إصابة أكثر من  170آخرين بعضهم في حالة الخطر.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/6 ،

 .28مستوطنون يدنسون األقصى ويجرفون أراضي جنوب نابلس
وكاالت :جرفت آليات تابعة للمستوطنين ،أمس االثنين ،أراضي زراعية في قرية مأدما جنوب نابلس
في الضفة الغربية المحتلة .وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة غسان دغلس ،إن جرافات

المستوطنين شرعت بأعمال تجريف لشق طريق استيطانية في الجهة الشرقية لقرية مأدما ،للوصول
إلى منطقة الشعرة التي يوجد فيها نبع مياه ،فيما اقتحم عشرات المستوطنين ،ساحات المسجد

األقصى ،في أول أيام شهر رمضان ،من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة االحتالل ،التي
انتشرت في ساحات الحرم لتأمين اقتحاماتهم.

وأوضحت دائرة األوقاف في القدس ،أن المستوطنين نفذوا جوالت استف اززية في الساحات ،وتلقوا

شروحات عن «الهيكل» المزعوم ،وبعضهم أدوا صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى «باب

الرحمة» ،قبل أن يغادروا من باب السلسلة .في المقابل ،واصلت شرطة االحتالل منع العديد من

المصلين من دخول المسجد ،كما تُواصل فرض إجراءات مشددة عند أبوابه ونصب الحواجز
العسكرية في القدس القديمة عند الطرقات المؤدية للمسجد ،في وقت أعلنت قوات االحتالل اعتقال

 14مواطناً من الضفة ،وزعمت العثور على أسلحة في محافظة الخليل.
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ودانت و ازرة الخارجية الفلسطينية ،إعدام جرافات االحتالل  120شجرة زيتون مثمرة من أراضي قرية
اللبن الغربي غرب رام هللا تنفيذاً لقرار سلطات االحتالل بمصادرة  3دونمات قريبة من مستوطنة

«بيت ارييه» المحاذية للقرية ،وذلك تمهيداً لشق طريق استيطاني جديد يربط المستوطنات الواقعة في

المنطقة.

الخليج ،الشارقة2019/5/7 ،

 .29استشهاد أسير محرر بقلنسوة برصاص االحتالل اإلسرائيلي
طولكرم :استشهد ظهر اليوم اإلثنين أسير محرر من طولكرم خالل مطاردته من قبل شرطة
االحتالل في الداخل المحتل.

عاما" ،من بلدة عتيل قضاء طولكرم،
وأفادت مصادر طبيةّ ،
بأن الشاب أمجد جمال قلق "ً 30
استشهد بعد أن أطلقت شرطة االحتالل النار عليه قرب منطقة قلنسوة ،وهو أسير محرر.
وأشارت مصادر محلية إلى أن شرطة االحتالل الحقته وأطلقت النار عليه بشكل مباشر ما أدى

لوفاته حيث أبلغت عائلته بذلك.

وادعت شرطة االحتالل بدورها أن القلق رفض التوقف لدى نقطة لشرطة االحتالل التي الحقته

وأطلقت النار عليه وأنه كان يقود سيارة مسروقة.

فلسطين أون الين2019/5/6 ،

 .30االحتالل تعمد قصف المنازل والتهجير القسري لعشرات العائالت في غزة

محمد الجمل :لم تكتف قوات االحتالل بشن غارات على أر ٍ
اض زراعية ومواقع للمقاومة ،وقصف

مراصد شرق القطاع ،كما جرت العادة في جوالت التصعيد األخيرة ،بل تجاوز عدوانها هذه المرة كل

ما سبق ،وصوالً لقصف البيوت اآلمنة ،وتهجير عشرات األسر.

فقد تعرضت عمارات سكنية ومنازل في كافة أنحاء قطاع غزة لقصف من طائرات حربية واستطالع

إسرائيلية ،أسفر عن دمار واسع ،وتهجير قسري لعشرات العائالت ،ووقوع أضرار مادية فادحة.

الصحافي والناشط عادل زعرب ،أكد أن طائرات االحتالل استهدفت منزالً ألحد أقاربه غرب مدينة
رفح ،جنوب قطاع غزة ،في ساعات الفجر بعدة صواريخ من طائرات االستطالع ،قبل أن قصفه

بطائرات حربية.
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وأوضح زعرب أن القصف كان عنيفاً ،لدرجة أنه دمر إضافة للمنزل المستهدف ثالثة منازل أخرى،
وألحق ضر اًر كبي ار في أكثر من  30منزال مجاورا ،نظ اًر ألن المنطقة التي تم استهدافها مكتظة
بالسكان ،وبها الكثير من العائالت.

وبين زعرب أن العديد من األسر نزحت نتيجة القصف المذكور ،وأخرى تحاول إعادة ترميم منازلها

المتضررة ،وثمة محاوالت من العائلة والجيران لمساندة المتضررين والوقوف إلى جانبهم.

األيام ،رام هللا2019/5/6 ،

" .31األشغال" :تضرر  830وحدة سكنية جراء عدوان االحتالل على غزة
غزة – الرأي :قالت و ازرة األشغال العامة واإلسكان بغزة ،إن طواقمها حصرت تضرر  830وحدة
سكنية بشكل مبدئي جراء العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.

وذكر وكيل الو ازرة ناجي سرحان لـ "الرأي" أن  130وحدة سكنية تضررت بشكل كامل ،و 700وحدة

بشكل جزئي.

وأشار سرحان إلى أن طواقم الو ازرة ال تزال تواصل عمليات الحصر إلحصاء عدد الوحدات السكنية

التي تضررت من العدوان بشكل نهائي .وطالب الجهات المانحة وأحرار العالم بضرورة تقديم الدعم
واإلغاثة للمواطنين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/5/6 ،

 .32وقفة في رام هللا تنديدا بالعدوان اإلسرائيلي على غزة
رام هللا :نظمت و ازرتا الثقافة واإلعالم ،اليوم االثنين ،وقفة أمام مقر األمم المتحدة في رام هللا ،تنديداً
بالعدوان اإلسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة ،وجريمة هدم مركز عبد هللا الحوراني للدراسات

واألبحاث .وردد المشاركون في الوقفة ،الهتافات المنددة بالجرائم اإلسرائيلية بحق أبناء شعبنا،
والداعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتالحم لمواجهة العدوان اإلسرائيلي على شعبنا.

فلسطين أون الين2019/5/6 ،

" .33فلسطين التاريخية" على قمة جبل إفرست ألول مرة

عال موسى-غزة :اجتمع متسلقون فلسطينيون من جميع األقطار في العالم للمرة األولى داخل دولة
نيبال لالنطالق في رحلة تجمع سكان فلسطين التاريخية من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني
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واألردن وبعض دول الشتات ،وللمرة األولى يشاركهم الرحلة فلسطيني من قطاع غزة للوصول لقمة
إفرست ،أعلى جبال العالم.

واستطاع الشباب الوصول ألعلى قمة الجبل مؤخرا ،ويطلقون على أنفسهم مجموعة "تسلق من أجل
فلسطين" ،وهي مجموعة من األفراد الذين جمعهم حب المغامرة ورياضات الجبال ،وبدأت كمبادرة
تعمل على زيادة الوعي ونشر ثقافة رياضات الجبال المتنوعة في المجتمع الفلسطيني ،وتهدف إلى

نشر رياضة تسلق الجبال في المجتمع الفلسطيني عن طريق فتح مجال المشاركة للجميع.

سامر العظم من المجموعة ،يعتبر من أهم الرحالة الفلسطينيين الذين استطاعوا لفت أنظار الجمهور
العربي المحب لالكتشاف وعالم الرحالة ،وتجول في الكثير من دول العالم كفلسطيني يتعرف على

ثقافات الشعوب ويعرفهم بالثقافة الفلسطينية ،ويشير إلى أنهم استطاعوا جمع  27شابا من فلسطين

التاريخية لرحلة الصعود ألعلى قمة جبل في العالم.

يقول "نؤمن بأن هذه األنواع من األنشطة لها تأثير إيجابي على المجتمع المحلي ،كما أنه يمكن من

خاللها إطالق مبادرات خيرية متنوعة تفيد المجتمع الفلسطيني لرفع الوعي لدى عامة الناس بالقضايا
المهمة في مجتمعنا ،مثل السرطان والتعليم والتدخين وأكثر من ذلك بكثير ،وأهدافنا إنسانية وبيئية

ووطنية فلسطينية".

ويوضح العظم أن قمة إفرست تعد أكثر الرحالت شهرة في العالم ،في ظل أنهم شاهدوا المناظر

الجميلة ألعلى جبال العالم ،وتعرفوا على ثقافة وأسلوب حياة سكان هذه الجبال وهم شعب الشيربا،
وبعض المعابد البوذية ومنطقة نماشي بازار ،وعبروا جسو ار معلقة بين أطراف بعض المرتفعات

وباتوا في بيوت الشاي الشهيرة في نيبال.

الجزيرة نت ،الدوحة2019/5/6 ،

 .34وزير األوقاف المصري :حكم زيارة المسجد األقصى مرتبط برأي الحاكم

القاهرة  -كريم عادل :أعلن وزير األوقاف المصري محمد مختار جمعة أن الفتوى الشرعية المرتبطة
بحكم زيارة المسجد األقصى في ظل وضعه الراهن يجب أن تقف على المصلحة الوطنية ،موضحا

أن تلك المصلحة يقدرها الحاكم أكثر مما يقدرها العالم.

جاء ذلك في كتابه الجديد تحت عنوان "فقه الدولة وفقه الجماعة" ،والذي أعلن عنه اليوم االثنين
على الموقع الرسمي لو ازرة األوقاف المصرية ،وكذلك على موقعه وصفحته على موقع التواصل

االجتماعي فيسبوك.
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وقال جمعة "عندما نسأل عن حكم زيارة المسجد األقصى في ظل وضعه الراهن ،فإننا نؤكد أن

الفتوى في هذا األمر ينبغي أن تنبع وتنبثق وتبنى من خالل رؤية جهات االختصاص".

وأضاف عندما ترى الجهات المختصة بالشأن الخارجي أو األجهزة المعنية بالشأن الداخلي ،أن

الزيارة تحقق المصالح المعتبرة تكون الفتوى هنا تابعة لذلك باإلباحة أو االستحباب وفق طبيعة

الظرف وتقدير تبعاته .وتابع "عندما ترى هذه الجهات أن الزيارة محفوفة بالمخاطر ،وأن اآلثار

السلبية تفوق اآلثار اإليجابية لها يكون الرأي بالمنع".

الجزيرة نت ،الدوحة2019/5/6 ،

 .35عبدهللا الثاني يتبرع لترميم كنيسة القيامة في القدس
عمان-بت ار :تبرع ملك األردن عبدهللا الثاني ،بترميم كنيسة القيامة على نفقته الخاصة ،ويأتى التبرع
بعد عامين من االنتهاء من ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة التي كان جاللته تبرع لها على

عماد السيد المسيح.
نفقته الخاصة ،وسبق ذلك مساهمات جاللته الشخصية في دعم ترميم موقع ّ
عمان2019/5/6 ،
الغدّ ،
 .36الطراونة يدعو برلمانات العالم التخاذ مواقف ضاغطة لوقف العدوان على غزة
عمان -بت ار :دعا رئيس مجلس النواب رئيس االتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة
البرلمانات العربية والدولية إلى اتخاذ إجراءات ضاغطة مع حكومات بلدانها لوقف االعتداءات

اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية.

وأضاف الطراونة في بيان صادر عن رئاسة االتحاد البرلماني العربي ،إن ما شهده قطاع غزة من
عدوان غاشم استهدف أهلها األبرياء ،يأتي بعد انحياز اإلدارة األمريكية لسلطات االحتالل ،وهو ما

يذهب باتجاه التنبه لتوقيت هذا العدوان ومراميه قبيل انطالق خطة السالم المزعومة أو ما بات

يعرف بصفقة القرن.

عمان2019/5/6 ،
الغدّ ،

 .37الكويت :هجمات "إسرائيل" على غزة انتهاك صارخ للمواثيق الدولية
الكويت /محمد عبد الغفار :قال مجلس الوزراء الكويتي ،اإلثنين ،إن الهجمات اإلسرائيلية على غزة
صارخا للمواثيق والقوانين الدولية
"انتهاكا
تعد
ً
ً
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ودعا المجلس ،المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل فوري لحماية للشعب الفلسطيني األعزل ،وتحريك
عملية السالم على أساس ق اررات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وحل الدولتين" .جاء ذلك في

بيان ،للمجلس عقب اجتماعه األسبوعي في قصر "بيان" بمحافظة حولي جنوب العاصمة.

يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من هجمات
وأوضح المجلس ،أنه تابع "بقلق وألم بالغين ما ّ
إسرائيلية متواصلة ،أدت إلى وقوع العديد من الشهداء والخسائر المادية الجسيمة" .وأكد ،أن "هذا

داعيا إلى "وقف فوري لتلك الهجمات
صارخا للمواثيق والقوانين الدولية"،
انتهاكا
التصعيد يمثل
ً
ً
ً
وإفساح المجال للجهود الهادفة إلى تحقيق التهدئة".
وكالة األناضول لألنباء2019/5/6 ،

 .38البرلمان المغربي يدعو لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة
الرباط /أحمد بن الطاهر :نددت الكتل السياسية باتجاهاتها المختلفة في مجلس النواب المغربي
(الغرفة األ ولى بالبرلمان) ،اإلثنين ،بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،وطالبت المجتمع الدولي
بتحمل مسؤولياته إزاء ما يحدث.

وقبل بدء جلسة مساءلة الحكومة األسبوعية ،مساء اإلثنين ،تدخلت الكتل البرلمانية أغلبية

ومعارضة ،لتعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

وقال إدريس األزمي اإلدريسي ،رئيس فريق العدالة والتنمية (قائد االئتالف الحكومي) ،في كلمته إن
"العدو اإلسرائيلي دائما يتربص بهذا الشعب العظيم ،ونعبر عن إدانتنا واستنكارنا للعدوان الغاشم".

وعن فريق األصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) ،سجل محمد أبودرار ،إدانته "استم ارر بناء
المستوطنات وتدهور األوضاع اإلنسانية بقطاع غزة" .وأضاف" :نؤكد على مركزية قيام الدولة
الفلسطينية وعاصمتها القدس ،وعلى حق الالجئين في العودة إلى وطنهم" .وقال أبو درار ،في كلمته

إن "إسرائيل عليها أن تنسحب من كل األراضي العربية المحتلة استنادا للمرجعية الدولية".

بدورها ،قالت عبلة بوزكري ،عن الكتلة النيابية لحزب االستقالل" :على المنتظم الدولي أن يتحمل
مسؤوليته كاملة ،أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل واضطهاد".

فيما أدانت آمنة الطالبي البرلمانية عن الكتلة النيابية لحزب االتحاد االشتراكي ،ما اعتبرته "إبادة

للشعب الفلسطيني يقوم بها الكيان الصهيوني" .وقالت" :نرفع تحية إجالل وإكبار للشعب الفلسطيني

الصامد ،والذي ال يحمل في يده إال الحجارة".
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 .39إيران تدين العدوان على غزة وتندد بدعم واشنطن لـ"إسرائيل"
طهران :ندد المتحدث باسم الخارجية اإليرانية ،عباس موسوي ،بالهجوم اإلسرائيلي "الوحشي" على
غزة .وقال موسوي :الجرائم الصهيونية ال نهاية لها على ضوء الدعم األمريكي الالمحدود للكيان
الصهيوني والصمت المخجل لدول إسالمية .وأشاد -وفقا لوكالة "فارس" اإليرانية -بنضال الشعب

الفلسطيني المظلوم ومقاومته الصابرة ضد االحتالل الصهيوني" ،مؤكدا "حق الفلسطينيين المشروع
في الدفاع عن أنفسهم أمام الجرائم الصهيونية" .ودعا المتحدث باسم الخارجية اإليرانية المؤسسات

والمجاميع اإلقليمية والدولية إلى "تحرك عاجل لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الشعب

الفلسطيني األعزل".

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/6 ،

 .40أوروبا تتجاهل الهجمات اإلسرائيلية في غزة
لندن :تجاهلت الدول األوروبية إدانة الهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة فضال عن استهداف مكتب
وكالة األناضول بالقطاع ،وذلك في عدوان جاء غداة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وجددت الدول األوروبية دعمها إلسرائيل وتجاهلت استشهاد العديد من المدنيين في غزة ،وأجمعت
على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" في محاولة منها لشرعنة قتل الفلسطينيين.

ولم تبد الدول األوروبية -التي تزعم إيالئها أهمية لحرية الصحافة -أي ردود فعل إزاء استهدف

الجيش اإلس ارئيلي لمكتب األناضول في غزة.

وفي انحياز واضح لتل أبيب ،قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد
األوروبي ،فريدريكا موغيريني ،في بيان لها إنه "يجب على المسلحين الفلسطينيين في غزة وقف

مجددا دعمه بقوة ألمن إسرائيل".
اإلطالق العشوائي للصواريخ" .وأضافت" :االتحاد األوروبي يؤكد
ً
"آالما ال توصف"
وعبرت موغيريني عن تعازيها للشعب اإلسرائيلي الذي يعيش  -حسب زعمها -
ّ
ً
بسبب إطالق الصواريخ ،فيما لم تتطرق إلى الفلسطينيين الذين استشهدوا وأصيبوا جراء الغارات

اإلسرائيلية.

بدوره ،قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت ،إنه يشعر بالصدمة أمام األحداث التي وقعت

في قطاع غزة وإسرائيل خالل الساعات الـ 48الماضية .وأضاف "مشاعري مع أسر المدنيين األبرياء

الذين قتلوا وتضرروا من قذائف حماس المثيرة لالشمئزاز والتي ال تميز بين أحد" ،ولم يتطرق "هانت"

إلى الشهداء الفلسطينيين في غزة.
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من جانبه ،تجاهل نائب المتحدث باسم الحكومة األلمانية ،أولريك ديمر ،إدانة الهجمات اإلسرائيلية
على غزة ،مؤكدا أن "إلسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها والرد بشكل مناسب على الهجمات

الصاروخية من األراضي الفلسطينية".

أما الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون ،فأعرب عن "إدانته بشدة لتعرض إسرائيل لعمليات قصف من
قطاع غزة وتضامنه مع السكان الذين تعرضوا لها".

كما أعرب المتحدث باسم الحكومة النمساوية ،بيتر لونسكي ،عن إدانته "بأشد العبارات إلطالق

صواريخ من غزة ،ونؤكد حق إسرائيل للدفاع عن نفسها".

من جهتها ،أعلنت و ازرة الخارجية اإلسبانية أنها تتابع بقلق بالغ األحداث التي شهدتها غزة وإسرائيل
منذ السبت والتي أودت بحياة المدنيين .وأدانت الخارجية اإلسبانية للهجمات الصاروخية من قطاع

غزة ،دون أن تتطرق إلى الهجمات اإلسرائيلية في غزة.

كما أعلنت و ازرة الخارجية اإليطالية أنها تتابع بحذر وقلق األحداث التي تسببت بتصاعد التوتر

مجددا في غزة .وأضافت "وزير الخارجية إينزو موايرو ميالنيزي يدين بشكل حازم إطالق الصواريخ
باتجاه األراضي اإلسرائيلية ،وشأن إسرائيل شأن أي دولة لها حق الدفاع عن نفسها".

وكالة األناضول لألنباء2019/5/6 ،

 .41األمم المتحدة :التصعيد األخير في غزة كان األسوأ منذ 2014

نيويورك/محمد طارق :قالت األمم المتحدة ،اإلثنين ،إن التصعيد األخير خالل نهاية األسبوع في

قطاع غزة "كان األسوأ" منذ حرب  ،2014معتبرة أن "تحسين الوضع في غزة مرهون باستمرار

الهدوء" .جاء ذلك على لسان المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة ،استيفان دوغريك ،في
مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك "لحسن الحظ ،وبعد سلسلة من المشاورات مع مصر وقطر وجميع األطراف المعنية،

استنادا إلى تفاهمات بشأن الوضع اإلنساني وسبل عيش الناس ،وعدم
تمكنا من احتواء التصعيد،
ً
العنف عند السياج الحدودي للقطاع".
وأضاف "األمر متروك اآلن لألطراف لتنفيذ هذه التفاهمات ،وإذا استمر الهدوء فإن األمم المتحدة

تعتقد أنه سيكون بإمكانها مناقشة الترتيبات طويلة األجل لتحسين الوضع وتقديم اإلغاثة لشعب غزة،
من خالل تخفيف عمليات اإلغالق ،ودعم عملية المصالحة ،وهما أمران مهمان إليجاد حل سياسي

لمشاكل القطاع".
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وأوضح "دوغريك" أن المنسق األممي الخاص لعملية لسالم في الشرق األوسط "نيكوالي ميالدينوف"
سيتوجه الثالثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة لمواصلة مناقشاته مع األطراف المعنية بالتهدئة في

غزة .وأشار أن األمين العام األممي أنطونيو غوتيريش "حث جميع األطراف على ممارسة أقصى

درجات ضبط النفس ،والوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى تفاهمات األشهر القليلة الماضية".

وكالة األناضول لألنباء2019/5/6 ،

 .42منظمة فرنسية تدعو "الجنائية الدولية" لفتح تحقيق حول غزة
غزة :أدانت منظمة "العدالة الواحدة" الفرنسية ،العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،داعية لمحاسبة
ومالحقة من يرتكبون جرائم الحرب بحق السكان المدنيين في قطاع غزة.

وقال البيان "تحت نظر العالم اجمع يرتكب مجرمو الحرب اإلسرائيليين القائمين على سلطات

االحتالل اإلسرائيلي اشد االنتهاكات للقانون الدولي والمتمثلة في جرائم الحرب المستمرة منذ قرن من
الزمان معتقدين االعتماد على حالة اإلفالت من العقاب التي يتمتعون بها ولألسف التواطؤ الدولي
الذي يساند من يرتكب الجرائم واالنتهاكات ممثال بسلطات االحتالل ضد شعب واقع تحت

االحتالل" .وشددت على أن هذه الجرائم المستمرة والمتكررة ما هي إال تعبير جلي عن انتهاك قواعد

الشرعة الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني.

فلسطين أون الين2019/5/6 ،

 .43إلهان عمر ورشيدة طليب تتضامنان م غزة :متى سيتوقف العالم عن تجريد شعبنا من الحرية
غردت النائبتان في الكونغرس األمريكي إلهان عمر ،ورشيدة طليب ،على “تويتر” ،حول العدوان
اإلسرائيلي على غزة ،الذي أدى إلى استشهاد  29فلسطينيا وإصابة العشرات.

ومن جهتها علقت طليب على حسابها “تويتر” قائلة" :متى سيتوقف العالم عن تجريد شعبنا

الفلسطيني من الحرية؟ إسرائيل تستمر في عدم تحمل المسؤولية ،وتمارس االضطهاد ،وتستهدف
األطفال واألسر الفلسطينية”.

بينما غردت إلهان عمر متسائلة“ :كم من األطفال يجب قتلهم حتى تنتهي دائرة العنف؟ ( )..ال
يمكن استمرار الوضع الراهن لالحتالل واألزمة اإلنسانية في غزة ،العدالة الحقيقية فقط هي التي

يمكنها تحقيق األمن والسالم الدائمين”.
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 .44تحليالت إسرائيلية :تطور نوعي للمقاومة الفلسطينية أم "أسباب سرية أخرى لوقف القتال"؟
ضمن التحليالت اإلسرائيلية ليومي القتال ،اللذين أطلق عليهما "حديقة مغلقة" ،والتي نشرت اإلثنين،

فإن سالح الجو اإلسرائيلي قد وقف على معطيات تشير إلى الجهود الضخمة التي بذلها كل من
حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في محاوالت تجاوز منظومة "القبة الحديدية".

وفي حين أكدت مصادر مصرية عن تطور نوعي في هجمات المقاومة الفلسطينية ،وتنفيذ ضربات

نوعية شملت أهدافا استخبارية ،تحدث أعضاء في المجلس الوزاري المصغر على "أسباب وظروف
سرية أدت إلى وقف إطالق النار" ،األمر الذي من شأنه أن يعزز تأكيدات المصادر المصرية.

وفي هذا اإلطار أشارت التحليالت ،على سبيل المثال ،إلى إطالق أكثر من  117صاروخا خالل

ساعة واحدة فقط.

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة أن غالبية الصواريخ التي أطلقت باتجاه

مناطق سكنية قد تم اعتراضها ،إال أن صاروخا واحدا اخترق الدفاعات ،وانفجر في أسدود ،ما أدى
إلى مقتل إسرائيلي.

ولفتت إلى أنه تم إطالق نحو  690صاروخا من قطاع غزة خالل يوم ونصف اليوم ،تم اعتراض

 240صاروخا منها.

وبحسب الصحيفة ،فإن سالح الجو استعد للرشقات الصاروخية من خالل نشر بطاريات القبة

الحديدية ،إضافة إلى تحسين نسبة االعتراض الصاروخي لتصل إلى .%85

وأشارت إلى أن رد المقاومة الفلسطينية على الهجمات اإلسرائيلية كان غير عادي ،مشيرة إلى

إطالق صواريخ مضادة للدبابات ،والتي أطلقت باتجاه مركبتين إسرائيليتين في حالتين ،قتل في
إحداها إسرائيلي ،إضافة إلى الطائرات المسيرة (درونات) التي استهدفت جنودا إسرائيليين قرب

السياج الحدودي.

وأضافت أنه أطلق أيضا من قطاع غزة صواريخ قصيرة المدى ،ولكنها تحمل كمية كبيرة من

المتفج ارت تتراوح ما بين عشرات حتى مئات الكيلوغرامات.

وبحسب التحليالت اإلسرائيلية ،فإن الحديث عن إحدى "األوراق" التي أعدتها حركة حماس ضمن

استخالص العبر من قذائف الهاون التي قتلت في الحرب العدوانية في صائفة ( 2014الجرف
الصامد) إسرائيليين أكثر مما قتلت الصواريخ البعيدة المدى .وجاء أيضا أنه تم إطالق عدد قليل من

الصواريخ المتطورة.
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ولفتت الصحيفة ،في هذا السياق ،إلى أن سالح الجو اإلسرائيلي يعمل في السنة األخيرة بـ"حذر" في
أجواء قطاع غزة ،بسبب األسلحة المضادة للطائرات الموجودة لدى حركة حماس.

من جهتها كتبت صحيفة "هآرتس" ،اإلثنين ،أنه خالل الجولة القتالية األخيرة سجلت حركة حماس
إنجا از في زيادة مدى صواريخها مقارنة بالجوالت األخيرة التي حاولت فيها تجنب ذلك حتى ال يتم

تجاوز حافة الحرب.

وأضافت أن حماس تمكنت من إطالق مئات الصواريخ تم اعتراض ثلثها ،وتضرر نحو  20منزال

نتيجة سقوط الصواريخ في مناطق مأهولة.

وأشارت إلى أن حماس حاولت تجاوز القبة الحديدية من خالل إطالق رشقات كثيفة من الصواريخ

باتجاه نقطة واحدة بحيث يصعب على المنظومة الدفاعية اعتراض جميع الصواريخ.

إلى ذلك ،كتبت القناة اإلسرائيلية الثانية أن منظومة القبة الحديدية باتت هدفا بالنسبة لحركة حماس،

وحاولت تنفيذ عمليات إلفشالها.

وأشارت إلى أن الجيش عمل على تطوير "القبة الحديدية" في السنة األخيرة ،وخاصة في جهاز

الرادار بهدف جعلها قادرة على مواجهة كميات كبيرة من الصواريخ .وعندما بدأت الجولة القتالية
األخيرة حاولت حماس التغلب على المنظومة من إخالل إطالق رشقات كثيفة من الصواريخ دفعة
واحدة ،والتي فعلت فعلها ،وأدت إلى سقوط قتلى.

فجوة في مجال الحماية الجوية

ضمن التحليالت اإلسرائيلية ،كتب موقع "والال" أن هناك فجوة أخرى قائمة في مجال الحماية
الجوية ،تتمثل في "التشخيص قبل اإلطالق".

وكتب المحلل في الموقع ،أمير بوحبوط ،أن المسؤولية على تحديد منصات إطالق الصواريخ تقع
ضمن قيادة الجنوب العسكرية ،وخالل أيام القتال لم يسجل أي معطى إيجابي في هذا المجال.

وأضاف أنه لم يتقلص نطاق إطالق الصواريخ بشكل يؤثر على خطط الفصائل المختلفة ،ولذلك

تمكنت حركة حماس من زيادة معدالت إطالق الصواريخ مقارنة مع "الجرف الصامد".

وبحسبه ،فإن األجهزة األمنية تبرر ذلك بأن سالح الجو لن يالحق كل منصة إطالق ،وأن مسؤولية

سالح الجو هي إحباط إطالق النار الدقيق والصواريخ الثقيلة ،ومقرات قيادية ووسائل قتال
استراتيجية.

يذكر في هذا السياق أن الناطق العسكري باسم كتائب القسام ،الجناح العسكري لحركة حماس ،أبو

عبيدة ،قد أكد ،مساء اإلثنين ،إن الكتائب تمكنت من تجاوز القبة الحديدية.
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وقال أبو عبيدة إن كتائب القسام نجحت في "تجاوز مع يسمى بالقبة الحديدية من خالل اعتماد
تكتيك إطالق عشرات الصواريخ في الرشقة الواحدة ،وإن كثافة النيران العالية والقدرة التدميرية الكبيرة
للصواريخ التي أدخلتها كتائب القسام على خط المعركة نجحا في إيقاع خسائر كبيرة ودمار لدى

العدو مما أربك حساباته".

وعلى صلة ،نقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر مصرية مطلعة تأكيدها على أن الفصائل

ا لفلسطينية أبدت استعدادها ليس فقط لمواصلة المواجهة ،بل وتصعيدها إذا لزم األمر ،وتنفيذ
ضربات نوعية متطورة ،كشفت عن استعداد استخباراتي ومعلوماتي متطور.

وأشارت المصادر إلى أن الجولة األخيرة من التصعيد ،شهدت تطور الهجمات التي نفذتها المقاومة

والتي وصلت إلى أهداف يتم تصنيفها بالعمل االستخباراتي ،لذلك ردت إسرائيل باغتيال القيادي

القسامي حامد الخضري ،إليصال رسائل استخباراتية تؤكد استمرار قدرته على الوصول إلى القيادات
الفعلية على األرض ،والقيادات أصحاب المهام الخاصة ،مثل الخضري الذي يصفه الجانب

اإلسرائيلي بأنه مسؤول نقل األموال من إيران إلى قطاع غزة".

وأوضحت المصادر أن الهجمات النوعية التي نفذتها األجنحة المسلحة ،ليلة أمس ،قبل وقف إطالق

النار ،أسهمت بدرجة كبيرة في التسريع بالوصول إلى الهدنة ،قائلة" :األسلحة التي أظهرت المقاومة

جزًءا منها ،مع تنفيذ كتائب القسام هجمة جوية على هدف عسكري إسرائيلي ،واستهداف شخصيات
حاضر على مائدة مفاوضات الوسيط المصري مع وفدي
ًا
عسكرية إسرائيلية بارزة ..كل ذلك كان

الحركتين".

"ظروف وأسباب سرية أدت إلى وقف القتال"

بعد تصريحات قادة األجهزة األمنية بأن المستوى السياسي اإلسرائيلي طلب إنهاء القتال بأسرع ما
يمكن ،والتقارير التي أشارت إلى أن رئيس أركان الجيش ،أفيف كوخافي ،ورئيس الشاباك ،ناداف

أرغمان ،قدما توصية للمجلس الوزاري المصغر بوقف التصعيد والتوجه نحو وقف إطالق النار،
بدأت عملية تبادل اتهامات بين المجلس الوزاري المصغر وبين قيادة الجيش.

وقالت مصادر في المجلس الوزاري المصغر إن "ظروفا وأسبابا سرية أدت إلى وقف القتال" دون أن
تشير إلى هذه الظروف واألسباب.

وقالت القناة اإلسرائيلية الثانية إنه بعد أقل من يوم على دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ ،فإن

المجلس الوزاري المصغر لم تعجبه تحذيرات وتوصيات الجيش التي بموجبها يجب استكمال العمل

العسكري بخطوات سياسية.
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ونقلت عن مصادر في المجلس الوزاري المصغر قولها ،مساء اإلثنين ،إن هناك "سببا آخر سريا
لعدم استمرار القتال" .وقال وزير إن بيانات الجيش ال تالئم تقديرات رئيس األركان في المجلس

الوزاري.

وأضاف أحد أعضاء المجلس الوزاري أن الجيش يحاول دحرجة الكرة وإلقاء المسؤولية عن وقف

إطالق النار على المستوى السياسي لوحده.

وتحدث أعضاء آخرون في المجلس الوزاري عن "ظروف خاصة وسرية ال يمكن اإلدالء بتفاصيل
بشأنها لشرعنة وقف إطالق النار في هذا التوقيت بالذات".

وأضافوا أن "تصريحات مماثلة أطلقت في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي ،بعد الجولة السابقة ،حيث

اكتشفنا وجود جبهة أخرى في الشمال مع اكتشاف أنفاق حزب هللا".

وبحسب القناة الثانية فإن الوزيرة ميري ريغيف ألمحت إلى ذلك ،اليوم ،عندما تصدت النتقادات

غدعون ساعار ،وادعت أنه "غير مشارك في كل المباحثات".

عرب 2019/5/6 ،48

 .45موسم الهجوم "العربي" على غزة!!
فراس أبو هالل

ال جديد في عدوان االحتالل على غزة خالل اليومين الماضيين ،فالعدوان والعنف والقتل هو أمر

متوقع من االحتالل بحكم طبيعته العنصرية والدموية ،وهي طبيعة يفهمها الفلسطيني الذي يكتوي
بنار هذا االحتالل منذ عقود ،ويفهمها أيضا العربي الذي ال يزال على "عربيته" ،ويفهمها اإلنسان

الذي ال يزال يحتفظ بإنسانيته وآدميته.

ال جديد أيضا في أن هناك "نخبا عربية" لم تكن يوما مع فلسطين قلبا وقالبا ،وأنها تتمنى أن تستيقظ

صباحا وقد اختفت فلسطين وشعبها ،بحجة أن قضية فلسطين عطلت نمو أوطانها ،وهي ذريعة
يستخدمها العاجز الذي فشل في التنمية وفي تحقيق "الحكم الرشيد" ألسباب ذاتية ال عالقة لفلسطين

وقضيتها وشعبها فيها.

أما الجديد ،فهو تصاعد "نقيق" هذه "النخب" التي كانت تخجل سابقا من نشر مواقفها الحقيقية من

فلسطين ،فإذا بها تجد في الظروف السياسية الراهنة فرصة للتعبير عن معاداتها للخط الشعبي
العربي العام المؤيد لفلسطين وقضيتها ،وإذا بأصواتها النشاز تزداد ارتفاعا خصوصا في أوقات

عدوان االحتالل على غزة.
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ظهرت بعض هذه األصوات بشكل "خجول" أثناء عدوان عام  2009/2008على غزة ،ثم صارت
تتصاعد مع كل عدوان جديد ،لكنها وصلت إلى ذروتها منذ سنتين ألسباب تتعلق بخسارة الثورات

الشعبية العربية أمام الثورات المضادة وبتراجع التأثير الشعبي في السياسة العربية ،وتصاعد التوحش

لدى أنظمة القمع؛ ما أفسح المجال أمام األصوات النشاز المنسجمة مع التيار الرسمي ،وحجب

بالمقابل األصوات الشعبية المعبرة عن ضمير األمة العربية في غالبيتها العظمى.

في موسم الهجوم "العربي" -ونضع كلمة عربي بين قوسين ألن هذه األصوات ال تعبر عن غالبية
الشعوب العربية -يصبح المسؤول عن الحروب واالعتداءات الصهيونية هو الفلسطيني ،ولالبتعاد
عن اتها م الفلسطيني بهذه الفجاجة فإن ما يتم هو الترميز أو التشفير من خالل اتهام "المقاومة"
بالمسؤولية عن الحرب ،وعن الويالت التي يقاسي منها الشعب الفلسطيني في غزة.

ويهدف هذا الخطاب البائس للتفريق بين الشعب الفلسطيني ومقاومته ،وكأن المقاومة كائنات فضائية

من خارج فلسطين ،وكأن الشعب الفلسطيني العظيم مختطف من جماعات خارجية ،وهو منطق ال
يفهم أن هذا الشعب يمارس النضال قبل عقود من تأسيس أول فصيل مقاوم ،وال يفهم أيضا أن

االحتالل هو المسؤول األول عن العدوان وعن كل ما يعانيه الفلسطينيون في غزة وغيرها من أماكن
تواجده داخل الوطن وفي الشتات.

ويتفق خطاب التفريق بين الشعب الفلسطيني ومقاومته تماما مع المنطق الصهيوني ،الذي يبرر

عدوانه على المدنيين والبيوت اآلمنة بأنه استهداف للمقاتلين الذين "يختطفون قرار الفلسطينيين"،
والذي يوجه دعاية مستمرة تهدف إلظهار المقاومة الفلسطينية وكأنها معزولة عن شعبها وآالمه

ومعاناته.

وإذا حاكمنا هذا الخطاب "العربي" المتصهين أمام التاريخ والمنطق السياسي ،فإننا سنصل إلى أنه

خطاب ساقط منطقيا إضافة إلى سقوطه األخالقي ،لهذه األسباب:

أوال :يقول الذين يتهمون المقاومة بالمسؤولية عن الحرب في قطاع غزة إن القطاع قد تحرر ،وأن
المقاومة هي التي منعت االستفادة من هذه الحرية بسبب احتكاكها واستفزازها لجيش االحتالل،

ويتغافل هؤالء عن حقيقة أن القطاع -وإن كان قد تحرر من الوجود العسكري على أرضه -إال أنه
ال يزال محتال بحكم سيطرة االحتالل على سمائه وبحره ومعابره ،ومن خالل منعه من إقامة ميناء أو
مطار يضمن استقالليته ،وهو ما يعني أن االحتالل هو المسؤول األول عن حصار القطاع وقتل

أهله وليس المقاومة التي تحاول على األقل تحسين شروط هذا الحصار.

التاريخ :الثالثاء 2019/5/7

العدد4933 :

ص

33

ثانيا :يتناسى أصحاب هذا الخطاب أن غزة هي جزء من فلسطين ،وأن خروج االحتالل منها ال
يعني نهاية الصراع معه ما دام يحتل بقية األرض الفلسطينية ،وأن العالقة الطبيعية بين الشعب

المحتل ودولة االحتالل هو المقاومة.

االحتالل في أي مكان أو أي زمان هو المسؤول عن معاناة الشعوب المحتلة وليس المقاومة التي

تحاول استرداد حرية هذه الشعوب ،وبهذا المنطق فإن االستعمار الفرنسي مثال للجزائر هو المسؤول
عن الضحايا والشهداء الذين سقطوا بمئات اآلالف وليس المقاومة التي كانت تدافع عن حق هؤالء

الماليين بالعيش في حرية في وطنهم ،وهو نفس المنطق الذي ينطبق على الفلسطينيين وعلى أي

شعب واقع تحت االحتالل.

ثالثا :حتى بالمنطق المرحلي وليس بالمنطق التاريخي الشامل ،فإن هذه األصوات المتصاعدة في
"موسم الهجوم على غزة" تتجاهل أن معظم الحروب العدوانية على غزة كانت بمبادرة من االحتالل،

وبسبب تنفيذه لعمليات اغتيال أو قصف أو خرق للهدنة مع الفصائل الفلسطينية.

ويبقى القول إن هذه األصوات التي تحاول االستفادة من المناخ الرسمي السائد في المنطقة حاليا

تصادم غالبية الشعوب العربية ،ألن هذه الشعوب -وإن خفت صوتها -فإنها تؤمن بأغلبيتها الساحقة
بالقضية الفلسطينية ،وإذا كان تقدم الثورات المضادة قد أفسح المجال لمثل هذه األصوات بالعلو،

فإن الشعوب العربية في النهاية هي التي سوف تبقى ،وهي التي تعرف من يقف في خندقها ومن

يمارس خطابا صهيونيا بلغة "عربية" فصيحة!

ممتدة
 .46غزة ..حرب ّ

موق "عربي 2019/5/6 ،"21

معين الطاهر

تهب لفك الحصار،
قررت أن ّ
مرت على غزة ،منذ ّ
عشر جوالت من التصعيد العسكري اإلسرائيلي ّ
تفاوتت في عنفها وضراوتها ،وترافقت هذه الجوالت العشر مع حراك شعبي سلمي شاركت فيه القوى
والفعاليات المختلفة ،تمثل في مسيرات العودة األسبوعية التي ما لبثت أن تنوعت فعالياتها ،لتصبح

يومية عبر ما ُعرف باإلزعاج الليلي لقاطني المستوطنات اليهودية ،وفي البالونات الحارقة والطائرات
الورقية .طورت غزة أساليب مقاومتها ،ومزجت بين الفعل العسكري المقاوم والمقاومة الشعبية
السلمية ،وأنشأت غرفة عمليات مشتركة ضمت جميع الفصائل المقاومة ،في وقت تشكلت الهيئة

احدا؛ تخفيف الحصار عن القطاع ،بمنح تسهيالت في
العليا لقادة مسيرات العودة ،وكان الهدف و ً
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تمهيدا إللغاء هذا الحصار
حدا أدنى من حياة عادية،
ً
مجاالت الحياة المختلفة ،تكفل ألبنائه وبناته ً
تماما.
ً
لتحقيق ذلك ،كان ال بد من كسر معادلة "هدوء مقابل هدوء" السائدة منذ اجتياح عام  ،2014والتي

وكرست تواط ًؤا على استمرار
تنصل فيها العدو والوسيط والصديق من تفاهمات وقف إطالق النارّ ،
ّ
الحصار ،مع إطالق يد العدو في القصف والتدمير واالغتيال ،و ٍ
إغالق شبه كامل للمعابر البرية التي
تصل قطاع غزة بمصر وفلسطين المحتلة ،وتقنين الوقود ،ومنع دخول المواد اإلنشائية واالحتياجات

اإلنسانية األساسية .واستمر هذا الحصار المطبق أكثر من أربعة أعوام ،وسط صمت فلسطيني

وعربي ودولي .وضاعفت من تبعاته ،في الفترة األخيرة ،عقوبات السلطة الفلسطينية التي اتُخذت
بذريعة تمكين السلطة وإنهاء االنقسام.

ق اررات جريئة اتُخذت عبر فرض معادالت جديدة ،مثل "تسهيالت مقابل هدوء" ،و"القصف
بالقصف" ،وكان ذلك أشبه بالسير على حاّفة الهاوية ،لكنها كانت تستند إلى فهم دقيق لميزان القوى
الراهن ،ونقاط القوة والضعف للمقاومة وللعدو ،وللظرفين ،المحلي واإلقليمي .وقدم فيها أبناء القطاع،

خالل االشتباكات أو عبر المسيرات ،مئات الشهداء وآالف الجرحى.

أمام هذه التضحيات انهارت جميع االدعاءات السابقة التي كانت تسوغ إبقاء الحصارُ ،فتح معبر

تماما بذرائع شتى ،منها ضرورة وجود المراقبين
رفح أمام حركة األفراد ،بعد أن كان مغلًقا
ً
وتمكن آالف الغزيين من المغادرة للدراسة والعالج والعمل ،بعد أن
األوروبيين ،أو حرس الرئيس،
ّ

المبررات الوهمية التي كان غرضها األوحد إيقاع عقوبات بالقطاع ومقاومته ومحاولة
سقطت هذه ّ
توسعت مساحته من ستة أميال إلى
تدجينها .كذلك كان حال البضائع والوقود والصيد البحري الذي ّ

ميال بحرًيا.
ً 15

خالل الجوالت العشر ،وما بين تصعيد حدة مسيرات العودة وفعالياتها الليلية ،كان ثمة مد وجزر،

وشد وجذب ،تارة باالشتباكات المسلحة والقصف الصاروخي والغارات الجوية ،وأخرى بتصعيد
المسيرات واإلزعاج الليلي ،أو بالدبلوماسية وممارسة الضغوط وطرح المشاريع الهادفة إلى تدجين

المقاومة وسحب سالحها.

جيدا قبيل وقت قليل من إجراء االنتخابات
قرأت المقاومة ،في الجولة السابقة ،الواقع الصهيوني ً
اإلسرائيلية ،واستغلت خرًقا منه للتفاهمات السابقة فبادرت بالتصعيد .لم يكن رئيس حكومة االحتالل،
قادر على الدخول في مواجهة أوسع قبل أسبوع من االنتخابات ،قد تنعكس نتائجها عليه،
نتنياهوً ،ا
ٍ
بهدية من الرئيس األميركي ،ترامب ،باعترافه
وتكون فيه إسرائيل تحت القصف ،وهو الذي ظفر
بضم الجوالن ،وأخرى من الرئيس الروسي ،بوتين ،بتسليمه رفات الجندي الصهيوني المفقود منذ
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معركة السلطان يعقوب عام  ،1982والمدفون في سورية .وبهذا ،حظيت غزة بما ُعرف باتفاق
"تسهيالت مقابل هدوء" ،وكان هذا أفضل ما حصلت عليه منذ بدء الجوالت العشر ومسيرات العودة.
بعد االنتخابات اإلسرائيلية ،واجه نتنياهو صعوبات في تشكيل حكومته ،وتركزت االنتقادات على ما

وصفه خصومه بالعجز عن إعادة الهدوء إلى غزة ،و"االستسالم أمام حماس" .وامتد هذا إلى من

ُيفترض بهم أن يكونوا حلفاءه في الحكومة المرتقبة ،ولذلك حاول نتنياهو أن يثبت لهؤالء وأولئك
قدرته على قلب الموازين في المواجهة مع المقاومة؛ تنصل من االتفاق السابق ،وبادر إلى التصعيد،
حكوميا تحت النار ،فيتخلص من الضغوط التي
متفائال أن في وسعه أن يشكل ائتالًفا
وربما كان
ً
ً
أيضا من صيانة مستقبله
اسعا بذريعة الحرب،
ّ
فسيتمكن ً
تُمارس عليه ،وإذا كان االئتالف و ً
سن قانون الحصانة.
الشخصي ،والحيلولة دون محاكمته بتهم الفساد ،عبر ّ
جديدا ،إذ تعمد قصف المنازل السكنية التي يقطن في إحدى
تكتيكا
استخدم الجيش الصهيوني
ً
ً
شققها ،أو بالقرب منها ،مناضل في المقاومة ،فقصف عشرات المنازل في محاولة إليجاد هوٍة بين
المواطنين والمقاومين .وكثف من غاراته الجوية وقصفه المدفعي والبحري ،وتباهى باغتيال صاحب
محل صرافة ،بدعوى أنه قناة نقل األموال إلى حركة الجهاد اإلسالمي ،واستدعى وحدات مدرعة

مهددا بتوسيع رقعة القتال.
ولواء غوالني إلى الجبهةً ،
لم تتطابق حسابات حقل نتنياهو مع حسابات بيدر المقاومة التي فاجأته ،وفاجأت غيره ،بأن
صواريخها ليست عبثية .أطلقت المقاومة زهاء سبعمائة صاروخ خالل يومين ،على الرغم من
السيطرة الجوية المطلقة على سماء القطاع ،طاولت الجنوب الفلسطيني ومدنه الرئيسة ،مثل بئر

السبع وأسدود وعسقالن ،ووصل بعضها إلى الضواحي الجنوبية لتل أبيب التي فتحت أبواب مالجئها
تحسبا من وصول الصواريخ إليها .وفي هذه المرة ،كانت اإلصابات أكثر دقة ،وكثافة
العامة،
ً
تطور ملحوظ باعتراف العدو الذي أقر
الرشقات الصاروخية ملحوظة ،وانفجاراتها أكبر ً
تأثيرا ،وهو ّ
بمقتل أربعة مستوطنين ،وإصابة  ،140وشكل ذلك أعلى نسبة خسائر يعترف بها العدو منذ بدء

موج ًها ضد المدرعات "كورنيت" ،أصاب ناقلة
الجوالت العشر .كما استخدمت المقاومة
ً
صاروخا ّ
ردا على تصريح لناطق باسم الجيش الصهيوني عن تحريك لواء دروع ولواء غوالني باتجاه
جندً ،

الحدود مع غزة.

أصبحت الخيارات واضحة؛ أن تتوسع دائرة النار ،فتشمل أرجاء الكيان الصهيوني الذي تديره حكومة
تصريف أعمال ،وينتهي الموسم السياحي الذي على وشك أن يبدأ باالحتفاالت الصاخبة لمهرجان

األغنية األوروبية المقام هذا العام في الكيان الصهيوني .أو أن ينصاع مرة أخرى ،فيقبل بالشروط
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السابقة ذاتها ،ويعيد االعتبار إلى اتفاق "تسهيالت مقابل هدوء" ،بل وأن يوافق ،للمرة األولى ،على

امنا ،لتنعم غزة بفترة هدوء إضافية إلى حين.
أن يكون اتفاق وقف إطالق النار
ً
متبادال ومتز ً
خالل هذه الجولة ،أوقفت جميع القنوات التلفزيونية الصهيونية برامجها ،وبدأت موجة بث مفتوح
لمتابعة ما يجري ،ومثلها فعل عدد وافر من وسائل اإلعالم العربية والدولية ،ذلك أن غزة كانت
الخبر الرئيس ،وتطورات الوضع فيها تحظى باهتمام الجميع .في وسائل إعالم السلطة الفلسطينية

ساد صمت مطبق ،استمر الحال على ما هو عليه من برامج تقليدية ووصفات طعام و ٍ
أغان ،بل ألقى

خطابا لم يتطرق فيه إلى االعتداء الصهيوني على غزة بكلمة ،ولو من باب
الرئيس محمود عباس
ً
إنساني ،كأن يستنكر اغتيال رضيعة حفلت وسائل اإلعالم في العالم كله بصورها.
هي جولة سبقتها جوالت ،وستليها جوالت أخرى كلما برز استحقاق جديد ،فهذا هو قدر غزة وأهلها
ومقاومتها ،السير تحت وابل القذائف ،والصمود ،بانتظار صحوة ما في فلسطين كلها ،ويقظة منتظرة

من الضميرين ،العربي واإلنساني.

العربي الجديد ،لندن2019/5/7 ،

 .47عقبات أمام تشكيل حكومة نتنياهو
د .فايز رشيد

بعد مرور ما يزيد على نصف الشهر من تكليف نتنياهو بتشكيل حكومته الخامسة الجديدة بناء على

توصية األحزاب اليمينية األكثر تطرفاً لرئيس دويلة الكيان رؤفين ريفلين ،لم تسجل المفاوضات
التشاورية أي تقدم يذكر حتى اآلن .وبدالً من ذلك فإن «الشركاء الطبيعيين» مختلفون بشكل أساسي

فيما بينهم :فرئيس حزب «االتحاد القومي» المنضوي تحت مظلة تحالف «اتحاد األحزاب اليمينية»
الفاشية بتسليئيل ساموتريش يطالب بحقيبة و ازرة العدل ،وهو ما يرفضه الليكود.

أما رئيس هذا االتحاد الحاخام العنصري رافي بيرتس ،فهو على خالف مع ساموتريش بسبب وثيقة
قدمها لنتنياهو .بدوره ،فإن رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» الفاشي أفيغدور ليبرمان على
المطالب التي ّ
خالف مع رئيس حزب «يهوديت هتوراة» يعقوب ليتسمان ،فيما يتعلق بقانون تجنيد المتدينين
(الحريدين) .كذلك ،فإن رئيس حزب «شاس» الديني المتطرف أرييه درعي فإنه يقف ضد ليبرمان
فيما يتعلق بحقيبة و ازرة االستيعاب والهجرة التي يطالب بها.

وفقاً لنتائج االنتخابات ،ولما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن لدى نتنياهو ظاهرياً ائتالف
يميني مريح يضم  65مقعداً ،ولكن هذا ما زال حب اًر على ورق ،حيث تراوح مفاوضات تشكيل

الحكومة الجديدة مكانها .فباإلضافة إلى النزاع على الحقائب الو ازرية بين هذه األحزاب ،فقد كشف

التاريخ :الثالثاء 2019/5/7

العدد4933 :

ص

37

مصدر في حزب الليكود أن «األحزاب المرشحة لالنضمام إلى ائتالف حكومة بنيامين نتنياهو
تطالب أيضا بميزانيات طائلة وغير مسبوقة ،إضافة بالطبع إلى الحقائب الو ازرية ،وأن الشركاء في

االئتالف قدموا مطالب مالية بمليارات الشواقل ،وبحجم غير مسبوق .وهذه مبالغ ومطالب ال يمكن
تنفيذها أبداً ».كما خلصت الصحيفة إلى أن نتنياهو«يواجه مأزقاً بسبب عدم استطاعته تقدير حجم
هذه المبالغ ومصادر تمويلها من دون معرفة هوية وزير المالية القادم».
من جانبه يطالب رئيس حزب «كوالنو -كلنا»العنصري موشيه كاحلون باالستمرار في منصبه كوزير

للمالية ،إال أنه لم يطرح ذلك رسمياً أمام نتنياهو ،أو أمام طاقم المفاوضات االئتالفية عن حزب
الليكود .وأفادت صحيفة «كلكليست» االقتصادية بأن نتنياهو الذي يتولى أيضاً منصب وزير األمن
أبلغ شركاءه في االئتالف بأنه سيسعى إلى زيادة ميزانية األمن .من جانبه قال رئيس طاقم

المفاوضات عن الليكود ياريف ليفين :إن «المفاوضات مع األحزاب الشريكة األخرى ستستغرق وقتاً.
وهذه ستكون محادثات مع عدة أطراف بشكل متواز .ويحتاج هذا األمر إلى نفس طويل ولن ينتهي
بين ليلة وضحاها» .وأضاف أن «الهدف هو محاولة استيضاح األمور مسبقاً من أجل التوصل إلى
نتائج تضمن تشكيل حكومة مستقرة .وقد التزمنا أمام الناخب بالقيام بكل ما بوسعنا من أجل تشكيل

حكومة يمين تستند إلى الشركاء في االئتالف الحالي».

بالطبع ،وكما جرت العادة في مشاورات تشكيل حكومات سابقة فإن األحزاب اليمينية والدينية األكثر

تطرفاً تحاول ابتزاز نتنياهو من خالل زيادة حجم طلباتها .قضية الخالف الثانية هي زيادة ميزانيات

مؤثرة.
هذه األحزاب ،وزيادة عدد مقاعدها في الو ازرة القادمة ،وكلها تحاول تسلّم و ازرات سيادية ّ
القضية الخالفية الحقيقية هي تجنيد المتدينين في الجيش ،فاألحزاب الدينية ضد التجنيد مطلقاً.
ويدرك نتنياهو أنه لن يستطيع تشكيل حكومته دون هذا االئتالف اليميني األكثر تطرفاً ،لذا فهو
سيستجيب ألقصى ما يستطيعه من تحقيق اشتراطاتها .لذلك سيحاول نتنياهو اللجوء إلى حلول

توفيقية مثل توحيد حزبي«كوالنو» و«إسرائيل بيتنا» ،وسيسعى أيضاً إلى جذب مؤيدي حزبي

«اليمين الجديد» برئاسة نفتالي بينيت وأيليت شاكيد ،و«زيهوت  -هوية» برئاسة موشيه فيغلين
واللذين لم يتجاو از نسبة الحسم وبقيا خارج الكنيست كوسيلة ضغط على األحزاب األخرى.

وفي هذا الصدد نقلت صحيفة «معاريف» عن قيادي في الليكود قوله :إن آالف الناخبين منحوا

أصواتهم لحزب «اليمين الجديد» ،وأصبحوا من دون بيت سياسي وبال قيادة ،وهم ال يريدون

االنضمام إلى «اتحاد األحزاب اليمينية» المتشددة ،بسبب قرب أفكارهم إلى الليكود .ولذلك فإنه من
الطبيعي ضمهم إلى صفوفه ،ولهذا أعلن عن موعد جديد لبدء عملية االنتساب للحزب لمدة تستمر
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ثالثة أشهر .بالتالي فإن األمر يتجه لتمديد الفترة التشاورية لنتنياهو مدة أسبوعين آخرين ،وستضطر
األحزاب للوصول إلى صيغة حكومة يزداد فيها تأثير اليمين الفاشي على الحكم في دويلة االحتالل.

الخليج ،الشارقة2019/5/7 ،

 .48تطــويــــق الــــنــار ال يــــزال ممكـــنـــاً..

أليكس فيشمان

يصر رئيس األركان ،أفيف كوخافي ،على أن يسمي األحداث في القطاع «أياما قتالية» وليس

«جوالت» ،وأن يستخدم عبارة «جيوش اإلرهاب» بدال من «منظمات اإلرهاب».

هذه ليست مغسلة كلمات :فالكلمات تؤثر على الوعي ،وهكذا يعد الجيش والرأي العام لحرب من

شأنها أن تنشب في تموز – آب هذه السنة .كل شيء يؤدي إلى هناك.

في اللحظة التي يبّلغ فيها الجيش القيادة السياسية بأنه جاهز لخطوة عسكرية كي يضعف القوة

العسكرية لـ «حماس» ويعيد بناء الردع – دون أن يضطر للمكوث لفترات زمنية طويلة في القطاع
– من المعقول االفتراض أنه سيتلقى ضوءاً أخضر .هذه الجولة هي مقدمة أخرى للمواجهة الشاملة.
ففي المداوالت التي أجراها رئيس الوزراء مع رئيس األركان وقادة جهاز األمن ،أول من أمس ،بحثوا

عن السبيل إلنهاء الجولة وكسب بعض الهدوء اآلخر ،إلى ما بعد االيروفجين.

في إسرائيل يفهمون بأن اإلشارة التي أطلقتها «حماس» ،أول من أمس ،في شكل إطالق مئات
الصواريخ ال ترتبط بضابط «حماس» ،الذي قتل في نهاية األسبوع في عملية للجيش اإلسرائيلي.

فمنذ االنتخابات ،ال تكف «حماس» عن التهديد باستئناف العنف وذلك ألن إسرائيل ،على حد
تفكيرها ،لم تنفذ تعهداتها التي قطعتها قبل االنتخابات.

وهكذا ،عشية رمضان ،تقف «حماس» بيدين فارغتين أمام ضغط جماهيري .من ناحيتها فقد أعطت

إسرائيل هدوءاً أثناء االنتخابات ،وهذه استخفت بها.

واآلن لديها نافذة فرص من أسبوعين – ثالثة أسابيع للضغط على إسرائيل فيما تكون يدي األخيرة

مقيدتين.

بدأت الجولة الحالية بإطالق نار القناصة ،لعل «حماس» لم تنفذه ،ولكنها استخدمته كي تقود نحو

خطوة عنيفة أخرى .فلم يعد بوسع إسرائيل أن تواصل تضليل نفسها بقصص عن «منظمات

متمردة» تخرب على التسوية :فالمسؤولية عن إطالق النار نحو عسقالن أخذتها على عاتقها
«الجبهة الديمقراطية» .فهل يتصور أحد ما أن الجبهة الديمقراطية ،مثل «الجهاد اإلسالمي»،
سيكونان ضالعين في قتال مع إسرائيل دون علم زعيم «حماس» ،يحيى السنوار؟ فالسنوار بعد
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االنتخابات يفهم ،كما شرح مقربوه ،بأنه ينبغي «إعداد المالجئ» في غزة .وبالتالي ،في تنسيق مع
كل المنظمات ،يرفع األثمان كي يردع إسرائيل عن العمل .فتجربة رئيس «حماس» في السجن

علمته أن إسرائيل ال تفهم إال لغة القوة .والنتيجة هي أن إسرائيل تعيش في ظل منظمة عسكرية –

«إرهابية» ،تمارس العنف اليومي الذي يترافق وجوالت من إطالق النار .على هذه الطقوس أن
تتوقف .وإذا لم تكن إس ارئيل قادرة على أن تجد حال بغير القوة ،فبالقوة إذن.

هذه الجولة ستتواصل على ما يبدو بل ربما ستحتدم .إذ في ضوء نار القناصة ،الذي تنفذه

«الجهاد» ،اختارت إسرائيل أن تضرب مواقع مأهولة ،بما في ذلك ما بدأ كمحاولة تصفية لقائد
كبير .إن كمية المصابين في الطرفين ستملي مدة الجولة وقوتها .واحتمال تطويق النار ٍ
عال ،إذ إنه
منذ األسبوع الماضي دعت القاهرة زعماء «حماس» و»الجهاد» لمحادثات تستهدف تخفيض حدة

التوتر.

قنوات الحوار متوفرة .هم سيعرضون مطالب وإسرائيل ستعد بالتنفيذ .ولكن الحساب على كل

الجوالت التي طبختها «حماس» سيبقى مفتوحا وسيرفع في الصيف.

«يديعوت»

األيام ،رام هللا2019/5/6 ،

 .49لماذا تخشى إسرائيل فقدان حماس سيطرتها على القطاع؟
بن كسبيت
حتى اآلن ،كانت الفكرة اإلسرائيلية عن الحكم في قطاع غزة واضحة :حماس صاحبة السيادة،

والمسؤولة ،والحكم المركزي ،بوسعها أن تفرض إمرتها على باقي الفصائل ومحافل اإلرهاب ،وعلى

رأسها الجهاد اإلسالمي .أما اآلن فهذه الفكرة تخضع إلعادة النظر .في إسرائيل يخشون من أن تفقد
حماس السيطرة على ما يجري ،وتصبح غير قادرة على فرض إمرتها على الجهاد اإلسالمي وليست
صاحبة السيادة بكل معنى الكلمة .في هذه المرحلة ،لم يجد هذا التقدير مكانة رسمية بعد ،ولكنه

يصل أكثر فأكثر ،وال سيما في ضوء ما يحصل في األيام األخيرة.

«هم متوحشون ،عصبة من المجانين» ،قال مصدر إسرائيلي كبير عن رجال الجهاد اإلسالمي .أما
لآلخرين فثمة تفسير آخر :الجهاد ببساطة يعمل ببعد آخر ويتلقى تعليمات من مكان آخر :طهران.
زياد نخالة ،زعيم الجهاد اإلسالمي الفلسطيني ،يتنقل بين سوريا ولبنان ويعيش في مناطق السيطرة

اإليرانية .الجهاد هو ضمن اللوائح المالية اإليرانية اآلخذة في التقلص ،وهو قريب من طاولة آيات
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هللا الضيقة .كلما اشتد الضغط على إيران من جانب الواليات المتحدة ،تشدد إيران الضغط على
لجهاد اإلسالمي كي يشعل الساحة الخلفية لدونالد ترامب ،أي نحن.

أمس في الليل ،بالتوازي مع إطالق الصواريخ وغارات سالح الجو ،لعب الطرفان القمار الواحد مع
اآلخر .بدالً من التهدئة ،رفع الطرفان مبلغ الرهان الذي في الصندوق بوتيرة إجرامية .إسرائيل تكبدت
أربعة قتلى ،مبان انهارت في غزة كأبراج الورق والكل هدد الكل بأنه حاالً وفو اًر ،على التو ،سنخرج

إلى حرب إبادة .جهاد حتى النصر.

لقد كان التحذير اإلسرائيلي ،الذي أطلق ببوق مصري ،واضحاً :إذا لم تنجح حماس في لجم الجهاد
في اليوم القادم ،سيصبح الوضع ال مرد له .إذا تضرر االيروفزيون أو ألغي ،ستنزع القفازات والقيود
وسيستغل نتنياهو حقيقة أنه انتخب لتوه كي يفعل ما وعد به في  ،2009ولم ِ
يف به .ليس واضحاً
كم صدق الطرف اآلخر هذا التحذير ،أساساً ألنهم ردوا عليه في تحذيرات من جانبهم.
وبالنسبة لاليروفزيون« :تطرق وزراء إسرائيليون أمس باستخفاف للحدث كعامل ما في الوضع

الحالي .واألكثر سخفاً من الجميع ،وكالمعتاد تقريباً ،كان «وزير العلوم» اوفير اكونيس .فمن نبرة
حديثه كان يمكن أن نأخذ االنطباع بأن االيروفزيون هو حملة خاصة اللداد كوبلنتس ،شيء ما يعود
للهيئة ،التي سنغلقها فو ار وعلى التو على أي حال.

اكونيس ،مثلما هو دوماً ،يخطئ خطأ جسيماً .فإلغاء االيروفزيون أكثر من كارثة .فليسأل يريف
لفين ،وزير الدفاع النشط والناجح ماذا سيفعل هذا بسمعة إسرائيل في العالم وماذا سيفعل بالساحة.

فيسأل بلدية تل أبيب ،الغارقة في هذه القصة حتى الرقبة .إلغاء االيروفزيون بسبب صواريخ تطلقها
منظمة إرهابية نحو تل أبيب سيحافظ على إحساس األمن النسبي ،سيلغي إحساس الطبيعة النسبية

التي نتصرف فيها هنا ،سيصبح عالمة تاريخية تجسد ما هو محظور االقتراب منه .سيكون من

الصعب على إسرائيل أن تستضيف أحداثاً دولية وترمم صورتها .سيكون هذا بكاء لألجيال .في
الكابينت يعرفون هذا على نحو ممتاز .ولشدة األسف ،في غزة أيضاً.

إن الليلة التي سبقت نشر هذا المقال تلوح كليلة حاسمة« .صباح غد سنعرف إلى أين يتجه هذا»،
قال أمس أحد أصحاب القرار .وتيرة التدهور حتى اآلن كانت نفاثة .العصا في الطرفين كانت واهنة

واآلليات التي يفترض أن تبرد اللهيب ال تكاد تكون موجودة .المصريون يجرون األرجل ،األمريكيون

غير معنيين ،األوروبيون يائسون ،وهذا يتركنا معاً هم ونحن.

معاريف 2019/5/6
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