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 .1نتنياهو :التفاوض االئتالفي أصبح شبه مستحيل
إسحاق خطيب :قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان التفاوض االئتالفي أصبح شبه مستحيل ،ألن
جميع الكتل تقريبا تطرح متطلبات تعجيزية تتعارض بعضها البعض .وحذر من انه قد ال يستطيع

تشكيل الحكومة المقبلة إذا لم تنزل هذه األحزاب عن الشجرة .وبحسب صحيفة يديعوت احرونوت

يسعى نتنياهو في المرحلة األولى الى تشكيل حكومة ضيقة بدون حزب يسرائيل بيتنا.

وعلم ان وزير المالية موشيه كحلون يرفض االنضمام الى حكومة تعتمد على ستين نائبا فقط.

البيد يوجه انتقادات الى نتنياهو في اعقاب مشروع قانون الحصانة

هذا وبعد ان ُنشر ان رئيس الوزراء يعمل على سن مشروع قانون الحصانة ،توجه القطب في كاحول
الفان يائير البيد الى نتنياهو قائال الجمهور لم ينتخبك كي تنظم لنفسك بطاقة خروج من السجن.
وفي كلمة له مساء أمس أضاف نتنياهو ان المتطلبات كانت معقولة لو كانت لدينا ميزانية مثل تلك
التابعة للواليات المتحدة موضحا انه ال يريد تقويض اقتصاد إسرائيل .وحذر رئيس الوزراء من انه قد

وعلم مساء
ال يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة إذا لم تنزل هذه األحزاب عن الشجرة الطويلة .هذا ُ
أمس ان نتنياهو بدأ يمهد لتمرير مشروع قانون الحصانة البرلمانية .وقد بدأ بنقل رسائل الى نواب
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حزبه عدة رسائل على ان يشرعوا في ترويجها ومنها "مواطنو إسرائيل يستحقون رئيسا للوزراء في
وظيفة كاملة" و "ان نتنياهو سوف يواجه العدالة بعد ان ينهي مهام منصبه".

وتطابقت ردود الفعل المعارضة لهذه النية في صفوف أحزاب المركز -يسار .وقالت النائبة عن

"كاحول الفان" كارين الهارار ان رئيس الوزراء مستعد للقيام باي شيء من اجل البقاء في منصبه،

مضيفة ان حزبها يعمل على اال يسمح المواطنون لهذه الخطوة بان تمر مرور الكرام.

ودعت النائبة العمالية شيلي يحيموفيتش نتنياهو الى ان يستقيل فو ار من منصبه معتبرة انه يسعى

الى تخريب الدولة من اجل انقاذ نفسه.

هيئة البث اإلسرائيلي مكان2019/5/16 ،

 .2فلسطين تسلم "العدل الدولية" الئحة ادعاء ضد الواليات المتحدة لنقلها سفارتها إلى القدس
سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ،يوم األربعااء  ،2019/5/15مساجل محكماة

العدل الدولية في الهاي الهولندية ،الئحة الادعو القضاائية التاي أعادتها دولاة فلساطين ضاد الوالياات

المتحدة األمريكية لنقلها سفارتها إلى مدينة القدس ،في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وقا اررات

األماام المتحاادة .وشاادد المااالكي علااى أن تقااديم الئحااة االدعاااء هااذه يا تي اسااتم ار ار إلجاراءات التقاضااي
التي شارعت بهاا دولاة فلساطين مناذ  ،2018/9/29عنادما تقادمت بطلاب تحرياك الادعو ضاد الوالياات

المتح اادة األمريكي ااة ،وه ااو م ااا اس ااتجابت ل ااه المحكم ااة ب ص اادارها أما ا ار لتحدي ااد توقي اات تق ااديم المرافع ااات
الخطية ،وحددت السقف الزمني لتسليم هذه المرافعات بتاريخ  2019/5/15مان دولاة فلساطين ،وتااريخ

 2019/11/15لتقديم الئحة االدعاء من قبل الواليات المتحدة.

وأك ااد أن دول ااة فلس ااطين اس ااتندت ف ااي دعواه ااا أم ااام الجه اااز القض ااائي الرئيس ااي ل م اام المتح اادة ،إل ااى

البروتوكاول االختيااري التفاقيااة فييناا للعالقاات الدبلوماسااية بشا ن تساوية الن ازعااات ،والاذي انضامت لااه
في  ،2018/3/22واتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية والتي انضمت إليها في .2014/4/4

وشاادد علااى أن الدبلوماسااية الفلسااطينية سااتقوم بكاال مااا عليهااا ماان واجبااات ماان أجاال حمايااة الحقااوق
المش ااروعة للش ااعب الفلس ااطيني ،وتنفي ااذ رفي ااة القي ااادة ف ااي ترس اايخ وتجس اايد االس ااتقالل ال ااوطني لدول ااة

فلسطين وعاصمتها القدس.
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 .3مجدالني :تصريحات فريدمان بمضاعفة مساحة السفارة األمريكية بالقدس وقاحة سياسية
رام هللا :اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،أحمد مجدالني ،تصريحات السفير
األمريكي لد االحتالل دافيد فريادمان ،المتعلقاة بمضااعفة مسااحة السافارة األمريكياة بالقادس ،وقاحاة

سياس ااية وشا اراكة لالح ااتالل ف ااي أ ارض ااي دول ااة فلس ااطين .وق ااال مج اادالني ،إن الديموقراطي ااة األمريكي ااة
تكشااف عاان وجههااا الحقيقااي بمساااعدة ودعاام االحااتالل ،وكااذلك فاارض القاوانين والتشاريعات األمريكيااة

بعياادا عاان القاوانين الدوليااة وقا اررات الشاارعية التااي تلكااد علااى أن القاادس محتلااة وتنطبااق عليهااا قا اررات

الشاارعية الدوليااة .وأضاااف ،علااى فرياادمان أن يتااذكر أن ساافارة بااالده أقامهااا علااى أ ارضااي محتلااة ،وأن
ترمب لكافة القواعد القانونية والدولية ،وعلى المجتماع الادولي
هذه التصريحات دليل على تجاوز إدارة ا
ترمب ودولة االحتالل.
وضع حد لحالة الفوضى القانونية وتدمير حل الدولتين من قبل إدارة ا

وحذر مجادالني مان خطاورة ضام أجازاء مان الصافة الغربياة للسايادة اإلسارائيلية ،وهاي الخطاوة القادماة

ترمب ودولة االحتالل.
التي تعمل عليها إدارة ا

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/15 ،

 .4بحر :مسيرة العودة أصبحت استراتيجية على طريق التحرير ...وحق العودة مقدس

نشر المركز الفلسطيني لإلعالم ،2019/5/15 ،من غزة ،أن النائب األول لرئيس المجلس التشريعي

الفلسطيني أحمد بحر قال :إن مسيرات العودة أصبحت استراتيجية على طريق تحرير فلسطين،

ملكدا استمرارها والعمل على تطويرها .وأكد بحر ،خالل مشاركته في مليونية العودة ،يوم األربعاء

 ،2019/5/15أن الشعب الفلسطيني بات موحدا في خندق المقاومة ،في غرفة العمليات المشتركة
التي تضم كل الفصائل الفلسطينية والتي أغاظت العدو الصهيوني وكل المهرولين والمطبعين محليا
وإقليميا .وأوضح أن غرفة العمليات المشتركة أقضت مضاجع العدو الصهيوني في جولة التصعيد

األخيرة ،أمنيا وسياسيا واقتصاديا ،وأضاف" :هذا هو عهدنا مع شعبنا وعهدنا أوال مع هللا أن نظل
أوفياء لدماء الشهداء حتى تحرير فلسطين".

وأضافت وكالة قدس برس ،2019/5/15 ،من غازة ،أن أحماد بحار شادد علاى أن حاق العاودة "مقادس
فردي وجماعي ومن يتنازل عنه يعد مرتكب لجريمة الخيانة العظمى ويجاب تقديماه للمحاكماة" .وقاال

بحاار فااي تص اريحات لااه يااوم األربعاااء  ،2019/5/15إن "االحااتالل ال يفهاام لغااة الح اوار والمفاوضااات،
ولكن يجبر على تنفيذ التفاهمات بلغة القوة والسالح".
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 .5اشتية بذكرى النكبة :أي حل سياسي ينتقص من حقوق شعبنا مرفوض
رام هللا :قال رئيس الوزراء الفلساطيني محماد اشاتية ،إن أي حال سياساي تطرحاه اإلدارة األمريكياة ،أو

أي جهااة كاناات ،ينااتقق ماان حقااوق شااعبنا المبنيااة علااى إنهاااء االحااتالل ،وإقامااة الدولااة الفلسااطينية
وعاصاامتها القاادس ،وعااودة الالجنااين ،ساايكون حااال مرفوضااا ،ماان قباال الارئيس محمااود عباااس والقيااادة
والفصائل الفلسطينية ،ومان كال أبنااء الشاعب الفلساطيني .وأضااف اشاتية ،لاد مشااركته فاي الفعالياة

المركزية إلحياء الذكر الا  71للنكبة ،يوم األربعاء  2019/5/15فاي رام هللا" ،نحان علاى مرماى حجار

مان القاادس ،التااي يحاااول االحااتالل ضاامها ،ومهمااا عملات إسارائيل ماان إجاراءات لاان تغياار ماان حقااائق
التاريخ ،فحقائق التاريخ تقول إن هذه األرض أرضنا ،ومهماا قااموا با جراءات مان تهوياد بالقادس ومان

ضاام أراض ،لاان يثنينااا أن نطالااب بحقنااا ،ومتمسااكين فااي الثواباات إلااى أن يناادحر االحااتالل" .وتاارحم
اشتية على أرواح الشهداء وعاهد "شعبنا وجرحانا وأسارانا وأهلناا فاي الشاتات ،ب نناا سانبقى علاى العهاد
متمسكين بحق العودة والثوابت والشرعية الفلسطينية ،وعلى رأسها الرئيس محمود عباس".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/15 ،

 .6واصل أبو يوسف :الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة "صفقة القرن" ومتمسك بحق العودة
رام هللا -قيس أبو سمرة ،األناضول :قاال عضاو اللجناة التنفيذياة لمنظماة التحريار الفلساطينية ،واصال

أبااو يوسااف ،إن "الفلسااطينيين فااي الااوطن والشااتات يحيااون ذكاار النكبااة بمهرجانااات وفعاليااات تلكااد
تمس ااكنا بح ااق الع ااودة ،ورفض اانا أي مقترح ااات م اان شا ا نها تص اافية قض ااية الالجن ااين" .ويت ااابع :هن ااا

خصوصية لهذا العام ،في ظل مخططات تستهدف المشاروع الاوطني الفلساطيني ،مناذ إعاالن الارئيس
األمريكي دونالد ترامب ( )2017/12/6اعتراف بالده بالقدس عاصمة لا"إسرائيل" ،ونقل سافارة واشانطن

ماان تاال أبيااب إلااى القاادس (فااي  ،)2018/5/14ومحاولااة تفكيااك وكالااة األونااروا .ودعااا أبااو يوسااف إلااى
التصدي لخطة السالم األمريكية المعروفة إعالميا با"صفقة القرن".

ويشاادد أبااو يوسااف علااى أن "الشااعب الفلسااطيني موحااد فااي مواجهااة الخطااة ،ومتمسااك بحااق العااودة".

ويمضي قائال" :ال يمكن التفريط أو المساومة على حقنا بالعودة إلى ديارنا التي ُهجرنا منها".
القدس العربي ،لندن2019/5/15 ،
 .7تيسير خالد :لن نكون شركاء في أي تسوية سلمية تنطوي على إسقاط حق العودة
عمااان  -ناديااة سااعد الاادين :أكااد عضااو اللجنااة التنفيذيااة لمنظمااة التحرياار الفلسااطينية ،عضااو المكتااب

السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ،تيسير خالد ،التمسك الفلسطيني بحاق عاودة الالجناين
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إلااى دي ااارهم وأ ارضاايهم الت ااي هج ااروا قس ا ار منه ااا بفعاال الع اادوان الص ااهيوني العااام  ،1948وف ااق قاا اررات

الشاارعية الدوليااة ،الساايما الق ارار  .194وقااال خالااد ،فااي تص اريح لااه ،إن الجانااب الفلسااطيني لاان يكااون

شريكا في أي تسوية سلمية تنطوي على إسقاط حاق العاودة ،أو إلغااء مهاام وكالاة األوناروا ،أو الماس

بالمكانااة السياسااية والقانونيااة للمخيمااات الفلسااطينية ،أو االعت اراف بيهوديااة "إس ارائيل" ،طبقااا لمطالااب

االحتالل اإلسرائيلي.

الغد ،عمان2019/5/16 ،

 .8عبد الهادي يدين استهداف المسلحين لمخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب
دمشااق :دان ماادير عااام الاادائرة السياسااية لمنظمااة التحرياار الفلسااطينية فااي دمشااق الساافير أنااور عبااد
الها ا ااادي ،يا ا ااوم األربعا ا اااء  ،2019/5/15اسا ا ااتهداف المجموعا ا ااات اإلرهابيا ا ااة لمخا ا اايم النيا ا اارب لالجنا ا ااين
الفلس ااطينيين ف ااي حل ااب بع اادد م اان الصا اواريخ ،م ااا أد إل ااى استش ااهاد  10الجن ااين الفلس ااطينيين بي اانهم

طفالن ،إضافة إلى إصابة العشرات بجروح .واستنكر عبد الهادي هذا العمل اإلجرامي بحق الشعبين
السوري والفلسطيني ،ملكدا على الموقف المتضامن مع الشقيقة سورية ،نحو القضاء على اإلرهاب.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/15 ،

 .9أحمد براك يؤدي اليمين القانونية أمام عباس رئيسا لهيئة مكافحة الفساد
رام هللا :أد أحمد محمد ب ار بن حماد ،ياوم األربعااء  ،2019/5/15اليماين القانونياة أماام رئايس دولاة
فلسطين محمود عباس ،رئيسا لهينة مكافحة الفساد.

وج اارت م ارس اام أداء اليم ااين ،ف ااي مق اار الرئاس ااة ف ااي رام هللا ،بحض ااور رئ اايس مجل ااس القض اااء األعل ااى

المستشار عماد سليم ،ومستشار الرئيس القانوني األستاذ علي مهنا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/15 ،

 .01حماس في الذكرى الـ  71للنكبة :سالح المقاومة خط أحمر ومن حق شعبنا العمل على تطويره
دعت حركة "حماس" في ذكر النكبة الحادية والسبعين جماهير شعبنا في أماكن تواجده كافة إلى
المشاركة الواسعة والفاعلة في كل فعاليات ذكر النكبة ومليونية العودة وكسر الحصار.

وقالت الحركة في بيان صحفي األربعاء ،إن شعبنا يستقبل هذه الذكر بفعاليات ومسيرات حاشدة
تزحف ،مدفوعة باإليمان والعزم واإلصرار على تقديم فاتورة التحرير والعودة من كل مكان في غزة
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والضفة والقدس واألرض المحتلة عام  ،48ومعهم َمن في الشتات مشحونة بالوعي الجمعي والروح
المعنوية المتضافرة ،لتلكد أن الحقوق ال تسقط بالتقادم.

وأضافت أن الذكر ال 71للنكبة تمر وشعبنا الفلسطيني ما زال صامدا ثابتا يقاوم بكل عزيمة وإصرار
رغم كل الظروف الصعبة والمعقدة التي تعرض لها ،والتي اعترت أيضا الوطن العربي والعالم

اإلسالمي .وشددت حركة حماس على حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة االحتالل بكل الوسائل ،وفي
مقدمتها المقاومة المسلحة التي تعد خيا ار استراتيجيا لحماية شعبنا واسترداد حقوقه .وأكدت أن سالح
المقاومة خط أحمر ،وأنه من حق شعبنا العمل على تطويره ،وأن عملية إدارة المقاومة تندرج ضمن
عملية إدارة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي بما يضمن كسر معادالته وحماية مصالح شعبنا والدفاع

عنه واسترداد حقوقه المسلوبة .وجددت ت كيدها الرفض التام لكل أشكال التطبيع.

موقع حركة حماس ،غزة2019/5/15 ،

" .00الجهاد" تدعو في ذكرى النكبة إلى تطوير مسيرات العودة لتصبح انتفاضة شاملة
غزة :قالت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ،إن مسيرات العودة تمثل وجها من أوجه النضال
المشروع ،ملكدة أنها أسهمت بشكل واضح في تعزيز الوحدة والعمل المشتر  ،داعية إلى استمرارها
وتطويرها لتصبح انتفاضة شاملة ومهمة وطنية يجب العمل على تحقيقها .وقالت الجهاد في ٍ
بيان لها

وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" في ذكر النكبة الا  ،71يوم األربعاء ،على تمسكها ب رض فلسطين

التاريخية من بحرها إلى نهرها ًّ
حقا كامال غير منقوص ،وبمشروع المقاومة كضمان للتحرير والعودة.
وطالبت بالمشاركة الشعبية الحاشدة في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار لتكون رسالة وحدة في

مواجهة ما تسمى "صفقة ترامب" .وشددت على القناعة الراسخة ببطالن وجود هذا االحتالل،

السبل والوسائل المتاحة ،وعدم السماح له باالستقرار.
وبضرورة مقاومته ومجابهته بكل ُ
ودعت الحركة جماهير شعبنا للتوحد خلف خيار الجهاد والمقاومة ،ونبذ الخالفات ،والتصدي
للمشاريع الصهيونية واألمريكية الذي تستهدف وجودنا وهوية عالمنا العربي واإلسالمي.

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/15 ،

 .02قيادي بحماس :إذا تج أر العدو على دم شعبنا سيكون للمقاومة كلمتها
غزة :قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي إن مليونية العودة اليوم تحمل عدة
رسائل متفرقة ،أولها للعدو الصهيوني ب ن الشعب الفلسطيني لن يساوم على ذرة تراب وأنه متمسك
بحق العودة مهما كان .وأوضح الهندي في تصريحات متلفزة ،من داخل مخيمات العودة ،يوم
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األربعاء ،أن رسالة الشعب الفلسطيني خرجت العام الماضي لتقول لالحتالل ولإلدارة األمريكية التي
تقف خلفه ،إن نقل السفارة األمريكية للقدس لن يكون إال على جماجم أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأعلن القيادي الفلسطيني أن مليونية اليوم ستكون سلمية بامتياز" ،إال إذا تج أر العدو الصهيوني على

دماء أبناء شعبنا ،ف ن المقاومة ستكون لها كلمتها وردها الواضح".

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/15 ،

 .03الحية :سنقف سدا منيعا أمام مخططات تصفية القضية الفلسطينية
أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية ،أن شعبنا الفلسطيني سيقف سدا منيعا
إلفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية .وقال الحية في كلمة له خالل مشاركته في فعاليات

مليونية العودة وكسر الحصار التي تتزامن هذا العام مع الذكر الحادية والسبعين للنكبة ،إن مشروع
ترامب لن يمر ،وسنقف له بالمرصاد ،وسنعمل في كل المواقع إلفشال هذا المشروع.

وأضاف أنه مر على فلسطين الكثير من مشاريع تصفية قضيتها؛ وكلها تحطمت على صخرة

صمود الشعب الفلسطيني ،وهذا سيكون مصير صفقة ترامب.

وتابع :نحن نذرنا أنفسنا لشعبنا وخيار المقاومة الذي يلمن ب ن كل فلسطين لنا ،وهذا الخيار

المتجذر يثبت اليوم صوابيته ،كما أثبت خيار التطبيع والتسوية فشله فشال ذريعا ،وخيار المقاومة

خيارنا نلمن به ،ونعمل به حتى نسترد كامل الحقوق .وأكد الحية أن حق عودة الالجنين الفلسطينيين
واجب ،وال بد أن ي تي يوم يعود فيه كل الالجنين إلى أرضهم ووطنهم ،مردفا أنه لن ينسينا أحد

قضيتنا ،ولن نقبل أن تتحول قضيتنا إلى مجرد طعام وشراب ،فنحن أصحاب قضية سياسية بامتياز.
وطالب بوقف كل أشكال التطبيع مع االحتالل ،وعدم توطين الالجنين ،وإنهاء الحصار على غزة.

موقع حركة حماس2019/5/15 ،

" .04الشعبية" :تدعو الستراتيجية ترتكز على المقاومة ووقف التنسيق األمني والعقوبات
غزة :طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر ،بصياغة استراتيجية وطنية توحد

شعبنا الفلسطيني ترتكز إلى خيار المقاومة ،ووقف التنسيق األمني ،ووقف اإلجراءات العقابية بحق

قطاع غزة .وقال مزهر خالل مشاركته في مليونية العودة ،يوم األربعاء" :قضية شعبنا أم القضايا لن
تسقط بالتقادم ،وهي قضية العصر ،والتي لن تغيبها الملامرات والمخططات التصفوية ،ورغم العراقيل

ستبقى قضية شعبنا سيفا مسلطا على الضمير العالمي ،فلن يضيع حق وراءه مطالب".
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وأكد مزهر أن فلسطين جوهر الصراع العربي الصهيوني ،داعيا الستراتيجية مقاومة لمواجهة صفقة

القرن التي باتت تهدد المنطقة ب كملها ،والتي تستهدف الشعوب وثرواتها وأمنها واستقرارها المجتمعي
من خالل محاوالت شيطنة المقاومة ومحورها ومحاصرتها ماليا واقتصاديا لتمهيد البينة لتمرير صفقة

القرن ،وضمان وجود الكيان الصهيوني وتسيده للمنطقة.

وطالب في ذكر النكبة ب ن يقف العالم أمام جرائم الحرب التي ترتكب بحق شعبنا ،ولتقف األمم
المتحدة عن الكيل بمكيالين ،ولتنفذ ق اررات الشرعية المنصفة للشعب الفلسطيني.

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/15 ،

 .05المدلل :آن للتغريبة الفلسطينية أن تحط رحالها على أرض فلسطين
رفح  -ربيع أبو نقيرة :قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل إنه آن األوان للتغريبة
الفلسطينية أن تحط رحالها على أرض فلسطين وتنتهي المآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ

 71عاما ،وهي رسالة يجب أن يفهمها العالم أجمع.

وأوضح المدلل في حديثه لصحيفة "فلسطين" خالل مشاركته في إحياء ذكر النكبة الا 71شرق رفح
جنوب قطاع غزة ،أن شعبنا عاش النكبات تلو النكبات والمذابح تلو المذابح حتى يومنا هذا.

ولفت أن توالي إحياء الشعب الفلسطيني ذكر النكبة يلكد تواصل نكبة شعبنا وحضورها في كل
تفاصيل القضية الفلسطينية ،مشي ار أن غزة تذبح كل يوم في ظل الحصار اإلسرائيلي الظالم.

وأكد المدلل على أن مسيرات العودة وكسر الحصار مسيرات جماهيرية شعبية ب دوات سلمية وإن

المجرم الحقيقي هو "العدو الصهيوني" الذي يمارس إجرامه ضد أبناء شعبنا ،مشددا "لن نعطيه

الفرصة ب ن يتغول في دمنا ونحن حريصون على الدم الفلسطيني لذا نلكد سلمية المسيرات".

فلسطين أون الين2019/5/15 ،

 .06رضوان :شعبنا لم ينس فلسطين وجرائم االحتالل لن توقف مسيرات العودة
أكد القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة األرض

الفلسطينية في ذكر النكبة الحادية والسبعين .وقال رضوان في كلمته بمليونية العودة وكسر

الحصار بذكر النكبة الا  71شرق غزة ،الثالثاء ،إن شعبنا لم ينس فلسطين ،وإن جرائم االحتالل
وقتله لن توقف مسيرات العودة ولن توقف المقاومة .وأضاف أننا متمسكون ومتجذرون ومستمرون

في مسيرات العودة حتى تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني بكسر الحصار والعودة.
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ونوه إلى أن المشاركين في المسيرات اليوم أكدوا أننا ماضون على درب العودة والكفاح والتمسك
بالثوابت ،وأنه ال ألنصاف الحلول والهرولة نحو التطبيع مع االحتالل ،وأن القدس عاصمة فلسطين.

موقع حركة حماس2019/5/15 ،

 .07فتحي حماد :سنقتلع االحتالل من أرضنا كما اقتلعناه من غزة
قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" فتحي حماد إننا جننا اليوم لنواجه صفقة ترامب ،ونقف

مع المقاومة الفلسطينية .وأكد حماد خالل كلمته في فعاليات مسيرات العودة ظهر األربعاء أنه كما
اقتلعنا االحتالل اإلسرائيلي من قطاع غزة وبعض مناطق الضفة سنقتلعه من كل أرضنا.
وأضاف أن غزة تجسد كل يوم آيات الصمود والتحدي والبقاء في وجه العدو الصهيوني.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية ثبتت المعادالت مع االحتالل ،مضيفا أن شعبنا خرج اليوم ليجدد

بيعتها للمقاومة الباسلة .وتابع :نطمنن أبناء أمتنا العربية واإلسالمية وأبناء شعبنا ب ننا صامدون في
غزة ،وأننا لن نعطي الدنية ال في فلسطين وال األسر وال األقصى.

موقع حركة حماس2019/5/15 ،

 .08رأفت ُمرة :إرادة شعبنا اليوم أقوى من أي وقت مضى
قال رئيس الدائرة اإلعالمية لحركة "حماس" بالخارج رأفت مرة إن الذكر الحادية والسبعين للنكبة
تعطينا المزيد من القوة واإلصرار على التمسك ب رضنا وهويتنا ومقاومة االحتالل وحق العودة وتقرير

المصير .وأضاف مرة في تصريح صحفي اليوم األربعاء ،أن شعبنا الفلسطيني يمتلك عناصر قوية
وفاعلة وملثرة تجعله قاد ار على خوض مواجهة حقيقية مع االحتالل ،ومنع العدو من تحقيق أهدافه

السياسية أو العسكرية .وشدد على أن إرادة شعبنا اليوم أقو من أي وقت مضى ،مشي ار إلى أنه في
الداخل والخارج متمسك بالمقاومة ،ويلكد كل يوم من خالل فعالياته السياسية واإلعالمية ثقته بها

ودعمه لمسيرتها في التحرير والعودة.

موقع حركة حماس2019/5/15 ،

 .09دائرة الالجئين بحماس :ذكرى النكبة دليل إدانة متجدد لجرائم "إسرائيل"
غزة :قالت دائرة الالجنين في حركة "حماس" ،إن ذكر النكبة دليل إدانة متجدد لجرائم االحتالل

اإلسرائيلي ،ملكدة أن "المدخل الصحيح لمعالجة القضية الفلسطينية وأزمات المنطقة يكون باحترام
حق الشعوب في تقرير مصيرها ،واحترام الق اررات الدولية التي تحافظ على حق الشعب الفلسطيني
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في أرضه ومقدساته وحقه في العودة .وأوضح البيان الذي وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة
عنه ،األربعاء ،أن انبعاث شعبنا من تحت الرماد بعد  70عاما ليطالب في أضخم وأجمل وأطول
نضال شعبي وسلمي عرفته البشرية ،وعلى مدار أكثر من سنة كاملة حتى اآلن ،ممثال بمسيرات

العودة الكبر  ،من على تخوم السياج العنصري حول قطاع غزة ،وفي بعض المنافي والشتات ،إنما
يبعث رسالة لكل ذي ضمير حي ،وكل َمن يحترم اإلنسانية وحق اإلنسان في العيش الحر الكريم،
وحقه في تقرير مصيره كيفما شاء؛ أن قفوا مع إنسانيتكم.

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/15 ،

" .21لجان المقاومة" :يجب حشد كل الطاقات لمواجهة "صفقة ترامب"
غزة :أكد الناطق باسم لجان المقاومة أبو مجاهد ،ضرورة توظيف كل اإلمكانيات والطاقات البشرية
والمادية من أجل مواجهة صفقة ترامب المشلومة ،وقال" :لن يستطيع ترامب وال غيره من الحلفاء

والعربان أن ينتزعوا حقنا على أرضنا فلسطين من النهر إلى البحر".

وأكد أبو مجاهد خالل مشاركته في مليونية العودة ،اليوم األربعاء ،التمسك بحق المقاومة للشعب
الفلسطيني ،مضيفا" :مقاومتنا حق مشروع في ممارسة كل أنواع وأشكال الفعل المقاومة حتى نسترد
أرضنا من هذا العدو الصهيوني" .وقال" :هذه عقيدة تسري في دمائنا ،وأن الثقة باهلل وهذه المقاومة
العنيدة ،التي الحظتم في غرفة العمليات المشتركة تجمعت وتوحدت كل أذرع المقاومة ،هذا الجبل

الشامخ أقسم أن ينتصر لدماء الشهداء ،وأن يبقى حصنا منيعا في وجه االحتالل".

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/15 ،

" .20المقاومة الشعبية" :مؤامرات تصفية قضيتنا لن تمر
غزة :أكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين في الذكر الا 71للنكبة أن مشاريع تصفية القضية
الفلسطينية كافة لن تمر ،مشددة على أنها لن تفرط في حق العودة وحقوق شعبنا المشروعة .وقالت
الحركة في بيان صحفي إن" :كافة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية لن تمر ،وإن أي حديث

عن صفقة القرن أو أي اتفاق ال يضمن عودة حقوقنا كاملة لن يمر ،وسنقف سدا منيعا أمام كل هذه

الملامرات" .ودعت مكونات شعبنا كافة على ضرورة المضي نحو تحقيق الوحدة الوطنية وتفويت
الفرصة على االحتالل" ،ونحن نواجه الملامرة الجديدة المسماة بصفقة القرن".
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وأكدت الحركة أن "المقاومة ستظل الدرع الحامي لشعبنا والمحافظ على ثوابته ،وهي السبيل لدحر
هذا المحتل حتى استعادة فلسطين من دنسه".

فلسطين أون الين2019/5/15 ،

 .22تسريبات ملفات الفساد :نتنياهو طلب السيجار الفاخر فيما قصفت طائراته غزة
تل أبيب :كما كان متوقعا ،بدأت عملية تسريب المعلومات من ملفات التحقيق في قضايا الفساد

المتعلقة برئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،من عدة مصادر لتكشف أساليبه في الحصول

على الرشى أو طلب العطايا .فقد ذكرت القناة الا 13للتلفزيون اإلسرائيلي أن نتنياهو انشغل بطلب
السيجار الفاخر الذي يحبه حتى في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل عالقة في صدامات عسكرية مع

"حماس" في قطاع غزة أو حتى عندما كان اإلسرائيليون يحيون ذكر قتالهم.

وقالت القناة إنه في سنة  .2016عندما كان نتنياهو يحضر "المهرجان الختامي المركزي إلحياء

الذكر السنوية لضحايا حروب إسرائيل" ،الذي يقام عادة في مقبرة هرتسل في القدس ،المخصصة
ألضرحة كبار زعماء إسرائيل ،اتصل نتنياهو عدة مرات مع المساعدة الشخصية لرجل األعمال

أرنون ميلتشين ،وطلب منها إرسال كمية إضافية من السيجار الفاخر الذي يحبه وهدايا أخر .

وجاء توثيق هذه المعلومة في ملفات التحقيق في القضية رقم  .1000التي يشتبه فيها ب نه تلقى هدايا

بكميات ضخمة له (سيجار فاخر) ولزوجته (نبيذ وشمبانيا فاخرين وحلي ومجوهرات) من رجل

األعمال المذكور ،لدرجة أنه صار يضج ويتذمر من الموضوع .فتوجه إلى رجل أعمال آخر يدعى

جيمس باكر يطلب منه تقاسم العبء.

والمعروف أن مواد التحقيق كانت محظورة ومحفوظة في خزائن النيابة العامة ،طيلة فترة االنتخابات.

وحاولت النيابة تسليمها لمحامي الدفاع عن نتنياهو ،لكنهم أحجموا عن تسلمها بدعو أنهم لم يتلقوا
بعد أج ار من نتنياهو لقاء عملهم .ويعود ذلك إلى أن نتنياهو يطلب تبرعات بقيمة  2.3مليون دوالر
من أصدقائه األثرياء لتمويل مصاريف دفاعه في المحكمة ،لكن ملسسات الحكم ال تسمح له بذلك

وتقول إن نتنياهو ثري بما يكفي ليمول المصاريف من جيبه .وقامت النيابة ب رسال المواد إلى مكتب

أحدهم ،فرفض تسلمها .وقام ثالثة من هلالء المحامين بتسريب أنهم يفكرون في االستقالة من هذه

المهمة .ويوم االثنين الماضي ،بعد الضجة الكبر التي ثارت ضد نتنياهو على هذا التصرف ،تسلم
محاميه عميت حداد ،نسخة منها .ومن هنا بدأ التسريب .ويتوقع تسريب المزيد منها في األيام

واألسابيع القادمة.
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وعقب مكتب نتنياهو على هذا النشر قائال" :أمر الحصول على الملفات تسنى لنا بعد توصل السيد
نتنياهو إلى تسوية ملقتة مع المحامي حداد بش ن تحويله سلفة على حساب أتعابه" .وبحسب بيان

صادر عن النيابة العامة ف ن المحامي حداد أبلغ المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت ،عن
نيته إجراء اتصال معه حتى يوم االثنين المقبل بهدف تحديد موعد لجلسة المساءلة لموكله .وذكر

موقع "هآرتس" اإللكتروني أن باقي محامي رئيس الوزراء وهم نيفوت تل تسور وتال شابي ار وبيني

روبين ،لم تتم تسوية أتعابهم ولذا يدرسون االستقالة.

الشرق األوسط ،لندن2019/5/16 ،

 .23آيزنكوت" :إسرائيل" ستدخل في مواجهات يومية إذا توقف التنسيق األمني
حذر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق ،غادي آيزنكوت ،من أن إسرائيل ستواجه حالة تدهور
أمني وستدخل في مواجهات يومية في حال توقف التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية.

وفي حفل نظمه معهد واشنطن لدراسات الشرق األوسط ،يوم أمس األربعاء ،قال آيزنكوت إن
"التنسيق األمني هو مصلحة مشتركة" ،إلسرائيل والسلطة الفلسطينية ،وإنه" بدون التنسيق األمني

سيكون هنا احتكاكات كثيرة".

وكان قد نشر ،مطلع األسبوع ،أن رئيس أركان الجيش السابق قد حذر ،في محادثات مغلقة مع كبار

المسلولين في اإلدارة األمريكية من أن الوضع في الضفة الغربية قد يتدهور ،وأنه يجب أخذ ذلك

بالحسبان في إطار التحضيرات األمريكية لنشر خطة السالم األمريكية ،التي يطلق عليها "صفقة

القرن".

إلى ذلك ،قال آيزنكوت إن التحدي الذي يواجهه الجيش اإلسرائيلي في الساحة الفلسطينية هو "توفير

األمن ومنع اإلرهاب ،والفصل بين اإلرهابيين وبين السكان الفلسطينيين".

وادعى أن إسرائ يل "تريد أن تتيح للفلسطينيين حياة أفضل" ،وأن تحافظ على التنسيق األمني بين

الجيش اإلسرائيلي وبين أجهزة األمن الفلسطينية.

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،يدر جيدا "كيف سيكون عليه الوضع بدون التنسيق

والتعاون األمني".

وعن العالقات األمنية بين الطرفين ،قال آيزنكوت "عندما نتلقى معلومات عن تهديد إرهابي ،فنحن
نشركهم بهذه المعلومات ،وإذا لم يساعد ذلك ،ف ننا نترسل جنودنا في حال تم تشخيق "قنبلة

موقوتة"".
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وتابع أنه "بدون تنسيق أمني ستكون هنا مواجهات يومية في عدة مواقع ،وهذا مهم جدا" .وأضاف
أنه ي مل في أن يتوسع التنسيق األمني ضمن خطوات لتدعيم االستقرار وتحقيق إنجازات للطرفين،

دون أن يشير إلى كيفية تحقيق ذلك.

وتطرق في حديثه إلى التواجد اإليراني على الحدود الشمالية مع سورية ،وقال إن إيران قامت في
السنة األخيرة بتقليق دعمها لحزب هللا بمنات الماليين من الدوالرات بسبب الوضع االقتصادي

الصعب الذي تواجهه إيران.

وحذر من أن نشوب حرب أخر مع حزب هلل ستكون "قاسية جدا للطرفين ،بسبب حجم ترسانة

الصورايخ الموجودة لد حزب هللا".

وفي السياق اإليراني ،قال آيزنكوت إنه تم في العام الماضي إحباط نحو مائة هجوم سيبراني على

إسرائيل ،غالبيتها خطط لها اإليرانيون.

أما بالنسبة للسياسة األمريكية تجاه إيران ،فقال إن االتفاق النووي عام  2015أتاح للجيش اإلسرائيلي
تخصيق الموارد لمسائل أخر  ،مثل سورية وإيران والساحة الفلسطينية .وبحسبه ف ن االتفاق كانت

"نقطة تحول استراتيجية" ،ففقد سمح إلسرائيل بنقل موارد من مهمة إلى مهمة اخر  ،وتحقيق
إنجازات في الساحتين السورية واللبنانية.

عرب 2019/5/15 ،48

 .24ياتوم يحذر :ضم الضفة سيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية

أعلن رئيس الموساد األسبق ،داني ياتوم ،يوم األربعاء ،أنه ينوي ترشيح نفسه لرئاسة حزب "العمل"،

التي ستجري ف ي تشرين الثاني /نوفمبر ،كما حذر من ضم الضفة الغربية إلسرائيل ألن ذلك سيلدي
إلى انهيار شامل للسلطة الفلسطينية.

وفي مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" ،حذر من "حكومة يمين متطرفة" ستلدي إلى

"تدمير القيم الكونية التي يتبناها حزبه" ،وانهيار شامل للسلطة الفلسطينية ،موجها الدعوة للتجند لا"كل

من يستطيع أن يساعد إسرائيل في العودة إلى الخطوط الطبيعية" ،على حد تعبيره.

وبعد نحو  10سنوات من استقالته من الكنيست ،قال ياتوم إن حزب "العمل" ،الذي تراجع إلى 6

مقاعد في االنتخابات األخيرة ،ال يزال "ذا صلة ،ويمكنه العودة إلى أمجاده السابقة".

وبحسبه ،ف ن "المواطنين والمواطنات الذين يحملون قيم حزب العمل أكبر بكثير" ،وإن بعضهم انتقل
لفترة قصيرة في االنتخابات األخيرة إلى "كاحول الفان" بهدف محاولة التغلب على "الليكود"،
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واستبدال السلطة ،ولكن ذلك لم ينجح ،مضيفا أنه يعتقد أنهم سيعودون من خالل "عملية صائبة
لقيادة حزب العمل".

ويقول ياتوم ،الذي سبق وأن ترشح لرئاسة الحزب في االنتخابات التمهيدية عام  ،2007وخسر

لصالح إيهود با ار  ،إن ما يدفعه للعودة للترشح هو "الخشية من عمليات تقوم بها الحكومة الخامسة

لبنيامين نتنياهو" ،والتي وصفها ب نها "حكومة يمين متطرفة".

وقال أيضا إن إسرائيل اليوم في وضع يمكنها فيه "أن تتدهور إلى الهاوية" ،محذ ار من تنفيذ ضم

الضفة الغربية ،األمر الذي سيلدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية .بحسبه.

وأضاف أن "السلطة الفلسطينية تنهار تدريجيا من الناحية االقتصادية ،ولكن عندما تنهار كليا ف ن

إسرائيل ستضطر لالهتمام ب مر  6.2مليون فلسطيني ،ما سيكلفها نحو  55مليار شيكل سنويا ،وهذه
المبالغ كان يفترض أن تصرف على تربية أوالدنا وسد الفجوات" .وأشار ياتوم إلى أنه لم يبلغ أحدا

في حزب "العمل" بنيته الترشح.

عرب 2019/5/15 ،48

" .25إسرائيل" تتهم حماس باختراق بث مسابقة يوروفيجن
رويترز :قالت هينة البث اإلسرائيلي العامة يوم األربعاء إن البث المباشر على اإلنترنت للمرحلة قبل
النهائية من مسابقة يوروفيجن الغنائية األوروبية تعرض إلى اختراق .وأضافت الهينة أنه ُبثت مكانه
لقطات رسوم متحركة النفجارات في مدينة تل أبيب التي تستضيف المسابقة .وألقت الهينة باللوم
على نشطاء حركة حماس ،لكن الحركة التي تدير قطاع غزة لم تعلق على هذه االتهامات.

الجزيرة.نت2019/5/15 ،

 .26وزير إسرائيلي :حماس تتطلع لميزان ردع يحاكي "كوريا الشمالية" مع الواليات المتحدة
عربي - 21عدنان أبو عامر :قال وزير إسرائيلي إن "تحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة

مرهون بنزع سالحه؛ ألن صيغة الترتيبات األخيرة مع حماس في الشهور السابقة ثبت فشلها ،في
حين أن الحركة تزداد قوة ،ولذلك ال معنى ألي عملية إعادة اعمار للقطاع طالما أن حماس تسيطر

عليه".

وأضاف دانينيل فريدمان ،وزير القضاء األسبق ،في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت ،وترجمته

"عربي ،"21أن "الترتيبات قصيرة المد توفر هدوء مطلوبا على حدود إسرائيل الجنوبية ،لكنها تسفر

مع مرور الوقت عن نتائج فتاكة ،تماما مثل القرض البنكي الذي نحصل عليه بسعر فائدة مخفض،
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صحيح أنه يخفف عن أحدنا أزمة مالية ملقتة ،لكنه قد يكون خطي ار عند االستحقاق ،وهكذا الوضع
في الحياة السياسية".

وأشار إلى أن "بنيامين نتنياهو حل قضية الجندي األسير غلعاد شاليط مقابل إطالق سراح أكثر من

ألف أسير من حماس ،في المد المنظور استعدنا جندينا األسير ،لكن الثمن الذي دفعناه في المد

البعيد أثقل مما تصورناه ،وما تشهده غزة اليوم نموذج على هذا الثمن".

وأكد أن "االتفاقات التي نبرمها مع حماس بعد كل جولة تصعيد عنيفة ،تعطينا فترة هدوء قصيرة

بانتظار انفجار المواجهة القادمة التي تكون أخطر من سابقتها ،وقد آن األوان لبحث إبرام اتفاق

طويل األمد مع حماس بعد أن دفعت إسرائيل طوال السنوات العشر الماضية أثمانا مقابل الخضوع
لها ،وأحد أسبابها اختالل ميزان القو لصالح حماس وسوء حظ إسرائيل".

وأوضح "أنه عند انتخاب نتنياهو لرئاسة الحكومة في  2009كان لد حماس عدة منات من القذائف

الصاروخية التي تصل مدينتي بنر السبع واسدود ،وب مكان القبة الحديدية أن تحقق نجاحات كبيرة

في مواجهتها ،لكن من يومها وحماس وإسرائيل تستعدان بين حين وآخر للجولة القادمة التي تنتهي

بالتعادل ،مما يعطي لحماس انتصا ار وتفوقا".

وأشار أن "إسرائيل قلصت كثي ار مخاطر األنفاق ،لكن حماس نجحت في المقابل من زيادة مخاطر
القذائف الصاروخية التي تصل تل أبيب ،وربما أبعد منها ،حماس ابتدعت منظومة تقنية قادرة على

إطالق العشرات ،وربما المنات من الصواريخ بكبسة زر واحدة ،األمر الذي يصعب على القبة
الحديدية مواجهتها بنجاح ،والنتيجة أن حماس بات لديها القدرة واإلمكانية إلحداث شلل كامل في

أجزاء واسعة من إسرائيل ،بما فيها مطار بن غوريون".

وأوضح أن "هنا تخوفا إسرائيليا من أن تنجح حماس بتطوير معداتها القتالية ،بحيث تنتج طائرات

مسيرة متفجرة ،وربما تسعى حماس إليجاد ميزان قو ردعي شبيه بما لد

كوريا الشمالية في

مواجهة الواليات المتحدة ،وفي هذه الحالة سيصبح وضع إسرائيل أكثر سوءا وم اررة" .وختم بالقول أن

"هنا الكثير من األفكار التي يتم تداولها حول إعادة إعمار غزة ،ومنحها ميناء ،وربما مطا ار وأفكا ار

أخر  ،ليصبح لديهم ما قد يخسرونه ،لكن طالما أن هذه المشاريع تنفذ وحماس تحتفظ ب سلحتها
فهي تصورات سينة وخاطنة ،ألن أيديولوجية الحركة تستند على اإلطاحة ب سرائيل ،والقضاء عليها،

وبالتالي ف ي أفكار تطرح إلعادة اعمار القطاع يجب أن تشترط تجريده من سالحه الذي تحوزه

حماس".
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 .27محللون" :إسرائيل" لن تبقى متفرجة في التصعيد ضد إيران

القدس المحتلة  -محمد محسن وتد :يجمع محللون إسرائيليون على أن إيران مثل أمريكا غير
معنيتين بمواجهة عسكرية بالخليج .وقال الرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية
(أمان) عاموس يدلين إنه في ظل الظروف الحالية ،يضع الجانبان ب ي ارن وأمريكا شروطا صارمة

للعودة إلى المفاوضات ،لكن يبدو أن كال منهما يدر أنه في نهاية المطاف قد يكون طريق الحوار
هو األقل خطورة بالنسبة لهما.

لكن في هذه األثناء ،ير يدلين -الذي يشغل حاليا منصب رئيس "مركز األبحاث القومي" في
جامعة تل أبيب -أن التطورات األخيرة بالخليج تجسد إمكانية للتصعيد وسوء التنظيم والفوضى

اإلقليمية ،األمر الذي قد يكون مهما وتحديا بالنسبة ألمن إسرائيل التي لن ت سف في حال انهار
االتفاق النووي بسبب االنتهاكات اإليرانية واإلجراءات المضادة للدول العظمى الشريكة باالتفاق.

وفي ظل التوتر بالخليج ،يع تقد يدلين أن إسرائيل ملزمة في الظروف الراهنة باليقظة االستخباراتية

واالستعداد ألي طارئ والجهوزية إلحباط أي عمل عسكري إيراني مباشر أو غير مباشر ضد
إسرائيل على جميع الجبهات (قطاع غزة وسوريا ولبنان) ،كما أن هنا حاجة أيضا إلى إستراتيجية

مشتركة مع الواليات المتحدة في ما يتعلق بالرد على التحركات العسكرية اإليرانية.
وبعيدا عن سيناريو المسار العسكري ،يقول يدلين "على المد

القريب يجب أن تستعد إسرائيل

للوضع الذي ستعود فيه الواليات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات ،لذا يجب التوصل إلى

تفاهمات مع الواليات المتحدة بش ن ما المطلوب لتعديل االتفاق النووي ،وكيفية مواجهة تحديات

البرنامج النووي والصواريخ اإليرانية ،وكبح نشاط إيران لتحقيق الهيمنة اإلقليمية ،إذ ستدعم دول
بالخليج مطالب وموقف إسرائيل التي توجد لديها فرصة لتعزيز العالقات مع هذه الدول في المجال

السياسي ،وكذلك في مجاالت أخر ".
لكن على المد

البعيد يقول يدلين "يجب على إسرائيل أن تفترض أن إيران قد تختار تصعيد

واستنناف أنشطتها النووية لتجميع المواد المخصبة ،كما أن عليها أن تفترض أن الواليات المتحدة قد

ال تعمل بفعالية لوقف البرنامج النووي اإليراني ،ألن إدارة ترامب ليست حريصة على حملة عسكرية

أخر في الشرق األوسط".

ويتفق المعلق العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أليكس فيشمان مع هذا الطرح ،ويعتقد أن

التصعيد اإليراني بالخليج هو رسالة ألمريكا وحلفائها بالشرق األوسط وضمنهم إسرائيل والدول
السنية ،ملكدا أن تل أبيب أخذت هذه الرسالة وتهديدات طهران على محمل الجد ،إذ ال تستبعد

الملسسة األمنية والعسكرية أن يتحول التوتر بالخليج إلى مواجهة عسكرية.
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لكن المحلل العسكري يقول إنه في الظروف الراهنة من الصعب التقدير إلى أي مد ستصل نيران
التوتر ،وتبادل التهم والتهديدات في الخليج ،لكنه يجزم بضرورة أن تكون إسرائيل جاهزة إلمكانية

التصعيد المتدرج بالخليج.

وبحسب التقديرات اإلسرائيلية ،هنا

أربعة سيناريوهات لشن إيران هجمات عسكرية ضد إسرائيل؛

ب طالق صواريخ من العراق ،أو إطالق صواريخ وطائرات مسيرة متفجرة من سوريا ،وعمليات

تفجيرية على طول خط وقف إطالق النار بالجوالن المحتل.

كما ال تستبعد الملسسة العسكرية اإلسرائيلية أن تقوم حركة الجهاد اإلسالمي ب طالق صواريخ من
قطاع غزة ،في ما يبقى احتمال أن يقوم حزب هللا بقصف الجليل في شمال فلسطين من األراضي

اللبنانية االحتمال األضعف.

ويقدر فيشمان أنه ليس من المستبعد أن تشن إيران هجمات ضد أهداف إسرائيلية ،وذلك في محاولة
من طهران إلجبار المجتمع الدولي والدول العظمى على التدخل وإيجاد الحلول السريعة للعقوبات

األمريكية التي تشكل ضربة قاضية لالقتصاد اإليراني.

الجزيرة.نت2019/5/16 ،

 .28اجتماع أمني إسرائيلي بحث تطورات الخليج العربي
عقد رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،اجتماعا استثنائيا مع قادة األجهزة األمنية في
إسرائيل ،بحث خالله تصاعد حدة التوتر خالل األيام القليلة الماضية بين كل من طهران وواشنطن.

وي تي االجتماع بعد أن قررت إدارة الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،فرض عقوبات جديدة على
إيران ،وما تال هذا القرار من إرسال الواليات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي  "52إلى

الشرق األوسط للتصدي لمخاطر "هجمات إيرانية على مصالح أمريكية" قالت إنها "وشيكة".

وناقش نتنياهو ،الذي يشغل منصب وزير األمن اإلسرائيلي كذلك ،مع قادة األجهزة األمنية،

التحضيرات اإلسرائيلية لمواجهة تصعيد عسكري محتمل في هذا السياق ،بحسب المراسل السياسي

للقناة  ،13با ار رافيد.

ونقل رافيد عن مسلولين إسرائيليين رفيعي المستو  ،اطلعوا على تفاصيل اجتماع نتنياهو بقادة
األجهزة األمنية ،قولهم إنه من بين أهداف النقاش الذي أجراه نتنياهو مع األمنيين ،التحضيرات

اإلسرائيلية إلمكانية تصعيد إضافي بين واشنطن وطهران.

ووفقا للمصادر ،ف ن قادة األجهزة األمنية استبعدوا ،في هذه المرحلة ،أن تكون إسرائيل هدفا لهجوم
إيراني وشيك عبر إطالق صواريخ من قبل الميليشيات الموالية إليران من سورية أو العراق.
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ووفقا لكبار المسلولين اإلسرائيليين ،أصدر نتنياهو تعليماته لقاجة األجهزة األمنية ،تقضي بمواصلة
العمل االستخباراتي لمواكبة األحداث في العراق والخليج عموما ،باإلضافة إلى اتخاذ خطوات لعزل
إسرائيل عن األحداث ،والت كد من عدم جر إسرائيل إلى هذا التصعيد.

عرب 2019/5/15 ،48

 .29معاريف :قوة الردع للجيش اإلسرائيلي تحولت لسخرية
فلسطين المحتلة :ذكرت صحيفة معاريف العبرية ،يوم األربعاء ،أن االحتالل اإلسرائيلي فشل في
تقديراته االستراتيجية تجاه حركة حماس في قطاع غزة.

وذكر الكاتب في الصحيفة "أفرايم غانور" أن حماس آخذة بالقوة مع مرور الوقت ،وبات لديها قدرات

مقلقة بصورة مست بالردع اإلسرائيلي ،وجعلته مادة للسخرية.

وأضاف" :بعد مرور أكثر من أسبوع على انتهاء الجولة األخيرة ،ما زال اإلسرائيليون يس لون :أين،
ولماذا ،ومن أجل ماذا نش ت المواجهة ،ومن بالضبط انتصر فيها ،لكن هذه األسنلة تتر بدون

إجابات".

وأوضح غانور أن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو أخط كثي ار في تقديراته بالنسبة لقراءته

لقدرات "حماس" العسكرية ،والتطورات العملياتية الحاصلة في القطاع طوال السنوات العشر الماضية،
وبات هذا العقد األخير العصر الذهبي لحماس في غزة ،حيث تنامت قدراتها بصورة كبيرة متعاظمة.

وأكد أنه كم كان مهينا أن تخرج التصريحات عن المسلولين اإلسرائيليين الذين يتشدقون بالقول إنه ال
حل لمشكلة غزة ،وك ن غزة باتت قد ار من السماء كتب علينا أن نتعايش معها إلى األبد ،وك نهم

يعيدون ل ذهان الفرضيات التي سادت في العقلية اإلسرائيلية قبل سنوات تحت عنوان "لدينا الرغبة،

لكن ليس لدينا القدرة".

وأشار إلى أن غزة تحولت في عهد نتنياهو إلى "مشكلة حزبية داخلية ،وليس سياسية عسكرية"،

وكتب الكثيرون أنه يفضل وجود "حماس" تحكم في غزة أفضل من إجراء مفاوضات مع منظمة

التحرير برئاسة أبو مازن ،لكن السلال تحول اليوم ليصبح كيف نحل التحدي المقلق ،الذي بات
ماثال أمامنا في غزة.

وأوضح أنه "في حال قرر الجيش مستقبال الدخول بريا لقطاع غزة ،ف ن األمر يتطلب تغيي ار في

النهج العسكري الذي اتبعه في الحروب الثالثة الماضية ،بل مطلوب تنفيذ عملية تفاجئ حماس،
واستغالل البطن الرخوة لقطاع غزة ،ال سيما القطاع الساحلي في جانبه الغربي.
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وشدد على أنه يجب على "إسرائيل" أال تنسى لحظة واحدة كيف أن قطاع غزة يمكن له أن ينفجر

في وجهها من جديد ،وسيكون مستوطنو غالف غزة في وجه كل تصعيد قادم.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/5/15 ،

 .31إنفاق "إسرائيل" على توسيع المستعمرات زاد % 39

تل أبيب :ذكرت إحصاءات نشرتها دائرة اإلحصاء المركزي الرسمية في إس ارئيل أن إنفاق حكومة
بنيامين نتنياهو على توسيع المستعمرات في الضفة الغربية وتمويل مشاريع البناء والتهويد ،ارتفعت

بنسبة  39في المائة خالل السنة األولى لوصول الرئيس األمريكي دونالد ترمب إلى البيت األبيض.
وقال مسلول في لجنة متابعة االستيطان في حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية إن الحكومة أنفقت في

عام  2017ما يعادل  1.65مليار شيكل (الدوالر يساوي  3.55شيكل إسرائيلي) على المستعمرات،
مقابل  1.18مليار شيكل في عام  .2016ويعتبر هذا أكبر مبلغ مستثمر في المستعمرات في العقد

الماضي .وتُظهر البيانات أيضا أنه منذ تولي نتنياهو الحكم في عام  .2009أنفقت إسرائيل أكثر من
 10مليارات شيكل على المستعمرات (نحو  2.8مليار دوالر) .وأوضحت "السالم اآلن" أن المبالغ
المذكورة ال تشمل الخدمات المقدمة للسكان أو لصناديق األمن .ومع أن ترمب هو أول رئيس

أمريكي ال يتحفظ عن دعم المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية ،ويرفض اعتبارها عقبة أمام
مسيرة السالم ،ف ن البيانات اإلسرائيلية الرسمية تظهر أن االرتفاع الهائل في اإلنفاق الحكومي بدأ

في عام  2016في ظل إدارة الرئيس األمريكي السابق با ار أوباما ،عندما ارتفعت النفقات ب كثر من

 20في المائة إلى  990.4مليون شيكل في عام .2015

وكانت آخر خطة في مشاريع االستيطان قد أقرت أول من أمس ،الثالثاء ،في اجتماع "لجنة

التخطيط والبناء المحلية" التابعة لبلدية القدس ،وشملت خطتي بناء جديدتين في المدينة .وتقرر بناء
مجمع استيطاني جديد على الجانب الشمالي من الحي االستيطاني "جفعات مشفاة" ،يتضمن 706

وحدات بناء منها ٍ
مبان عامة وأخر للتجارة وسوق العمل ومناطق مفتوحة للمستوطنين .أما الخطة

الثانية فستشمل هدم مبنى في شارع  5في حي بمستعمرة النبي يعقوب شمالي القدس الشرقية المحتلة

وإقامة أربعة ٍ
مبان جديدة مكانه ،مللفة من  13و 14و 15طابقا ،وستتضمن  235وحدة استيطانية.

الجدير ذكره أن ميزانيات االستيطان في إسرائيل تمتد على عدة و ازرات وبلديات وليس من السهل

إجراء حسابات دقيقة لرصدها.
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 .30مسيرات ومهرجانات في فلسطين والشتات إحياء للذكرى الـ  71للنكبة
رام هللا :انطلقت فعاليات إحياء الذكر الا 71للنكبة ،يوم األربعاء ،الموافق  15مايو /أيار من كل
عام ،في الوطن والشتات ،وفي كافة أماكن التواجد الفلسطيني ،ودوت صافرات الحداد في كافة

المحافظات لمدة  71ثانية ،بعدد سنوات التهجير.

وفي مخيمات لبنان أحيا أبناء شعبنا يوم األربعاء ،الذكر الا 71للنكبة باعتصامات ووقفات أكدت
على التمسك بحقوقنا الوطنية ورفض الملامرة األمريكية اإلسرائيلية التي تستهدف مشروعنا الوطني

الفلسطيني .وشار في االعتصامات طلبة المدارس واألشبال والزهرات الذين رفعوا أعالم فلسطين
وأسماء المدن والقر الفلسطينية التي دمرتها العصابات الصهيونية ،ملكدين تمسكهم بحقهم بالعيش

في وطن حر مستقل.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/15 ،

 .32االحتالل يخطر بهدم منشآت في العيسوية ومبنيين تابعين لـ"األ ونروا" بمخيم شعفاط
القدس  -وفا :سلمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس ،يوم األربعاء 20 ،إخطا ار بالهدم
لبنايات ومنشآت في بلدة العيسوية وسط المدينة ،بينها ديوانية األربعين التي تستخدم لخدمة أهالي

البلدة .وصورت طواقم بلدية االحتالل ،منشآت وشوارع وأخذت قياساتها بالكامل ،وسلمت مواطنين
استدعاءات لمراجعتها .كما سلمت سلطات االحتالل اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط ،إخطارين
بهدم البناء اإلضافي في مقرها القديم ،والطابق الثالث من مركز الشباب االجتماعي بحجة عدم

الحصول على تراخيق ،ومنحتها أسبوعا كمهلة قبل تنفيذ عملية الهدم.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم شعفاط محمود الشيخ إن قوات االحتالل اقتحمت مقر

اللجنة اليوم ،وسلمته إخطارين بالهدم بحجة عدم وجود تصريح ،مشي ار إلى انه تم الحصول على

التراخيق الالزمة من دائرة الهندسة والتراخيق في وكالة الغوث "أونروا" كون البناءين مقامين على
أرض تابعة للوكالة وليس لبلدية االحتالل .وأوضح الشيخ أن بلدية االحتالل تسعى لفرض وصايتها
بالقوة على المخيم الذي يبلغ عدد سكانه وحدهم  108آالف نسمة ،ما يشكل ثلث سكان مدينة القدس

المحتلة.
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 .33غزة 60 :إصابة باعتداءات االحتالل على مليونية العودة شرق القطاع
غزة :أُصيب  47مواطنا بجراح مختلفة ،يوم األربعاء ،جراء اعتداء جيش االحتالل اإلسرائيلي ،على
المشاركين في مليونية العودة وكسر الحصار ،شرقي قطاع غزة.

وقالت و ازرة الصحة الفلسطينية ،أن  60مواطنا ،أصيبوا بجراح مختلفة من قبل قوات االحتالل
اإلسرائيلي خالل مشاركتهم بفعاليات المسيرة ،شرقي القطاع" ،دون أن توضح طبيعة هذه اإلصابات.
وظهر اليوم األربعاء ،تجمهر آالف الفلسطينيين ،في  5مناطق قريبة من السياج األمني الفاصل

الذي تفرضه (إسرائيل) قس ار على قطاع غزة كحدود له.

فلسطين أون الين2019/5/15 ،

 .34الهيئة الوطنية :ال مساومة على مسيرات العودة وكسر الحصار
غزة :أكدت الهينة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات العودة وكسر

الحصار ،مشددة في ذات الوقت على أنه ال تراجع أو مساومة عليها بشكلها الشعبي وأدواتها

السلمية .وجددت الهينة ،خالل ملتمر صحفي لها في ختام فعاليات مليونية العودة واألرض بذكر

النكبة الا 71عصر اليوم ،رفضها لمحاوالت اإلدارة األمريكية فرض "صفقة العصر األمريكية" على
شعبنا لتصفية القضية ،داعية أبناء األمة العربية واإلسالمية للتصدي لها ورفض التطبيع والتصدي

لرواده وعدم تمريره ومحاسبة كل المطبعين مهما كانت جنسياتهم .وطالبت الهينة كافة الوسطاء أن

يتدخلوا لوقف إطالق لرصاص الحي على المتظاهرين السلميين المشاركين بالمسيرات شرق القطاع.

وفي ذات السياق دعت الهينة إلى استعادة الوحدة والشراكة الوطنية كخيار حتمي وضرورة ملحة

للتصدي لمشاريع تصفية القضية وللوقوف معا في مواجهة مشاريع إدارة ترامب المشلومة.

فلسطين أون الين2019/5/15 ،

 .35شروط تعجيزية تشمل اإلبعاد عن العراقيب إلطالق سراح األسير الطوري

عرب  /48رأفت أبو عايش :رفضت مصلحة السجون اإلسرائيلية ،يوم األربعاء ،طلب تحرير األسير

صياح الطوري ( 68عاما) ،إلى أرضه في قرية العراقيب مسلوبة االعتراف ،علما ب ن محامي األسير

الطوري كانوا قد قدموا طلبا ب طالق سراحه في لجنة الثلث.

ورفض الشيخ الطوري شروط مصلحة السجون ،وآثر البقاء في السجن على االبتعاد قس ار عن
العراقيب ،لذلك تم ت جيل تحرير الشيخ صياح لمدة  60يوما ،بحسب ما أكد محامي الشيخ الطوري.
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وقوبل طلب المحامين واألهل من طرف إدارة سجن الرملة ،الذي يحتجز به األسير الطوري شيخ
قرية العراقيب التي هدمتها السلطات اإلسرائيلية  144مرة على التوالي آخرها با  14أيار /مايو

الجاري ،بشروط وصفت با"التعجيزية و االنتقامية" من الطوري لصموده في أرضه وتتلخق في
محاولة إبعاده عن العراقيب ألطول فترة ممكنة.

وفي ردها األخير ،على محامي الشيخ الطوري ،قالت مصلحة السجون اإلسرائيلية إن قرار إطالق

سراح الطوري متوقف على موافقته بتغيير مكان سكناه من مقبرة قرية العراقيب إلى مدينة رهط في
حارة رقم  ،25بطلب من الشرطة اإلسرائيلية.

باإلضافة إلى ذلك ُيمنع الطوري من تغيير عنوان سكنه إال بموافقة وحدة الشرطة اإلسرائيلية
ويتوجب على الطوري الحضور إلى محطة الشرطة بعد  48ساعة من اإلفراج عنه
المسلولة ،كما ُ
ومرة كل أسبوعين على نحو ثابت .وشددت مصلحة السجون اإلسرائيلية على أن إطالق سراح

الطوري لن يتم إال بموافقته وتوقيعه على كل هذه الشروط التعجيزية ،باإلضافة إلى شروط أخر .

عرب 2019/5/15 ،48

" .36إفطار الخيانة" ..الفلسطينيون يدعون لمحاسبة متورطين بإفطار تطبيعي مع المستوطنين
رام هللا  -محمود السعدي :أثار إفطار تطبيعي أقامته شخصيات من الخليل ،جنوب الضفة الغربية،

ضم فلسطينيين ومستوطنين بمدينة الخليل ،يوم الثالثاء ،غضب الفلسطينيين على مواقع التواصل
االجتماعي ،داعين إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هذا اإلفطار الذي وصفوه با"إفطار الخيانة"،

في وقت لم يعقب أي مصدر رسمي على ما جر .

اإلفطار بدا واضحا من خالل ما تداوله الناشطون على مواقع التواصل االجتماعي أن من أقامه

شخق من الخليل يدعى أشرف الجعبري بحضور شخصيات من المستوطنين ،فيما عقب عليه
ملسس تجمع "شباب ضد االستيطان" عيسى عمرو على حسابه في موقع التواصل االجتماعي

"فيسبو "" :عائلة الجعبري في الخليل ،عائلة مناضلة قدمت الشهداء واألسر  ،وتضحي حتى اآلن

وتحمي الهوية الفلسطينية في محيط مستوطنة (كريات أربع) ،وكبارها ووجهافها معروفون بصدقهم
ورفضهم ألي عالقة مع المستوطنين .من يحاول استغالل اسم عائلته إلرضاء المستوطنين

وضيوفهم ال يمثل أحدا في فلسطين ،إفطار اليوم يجب إدانته من الجميع ،غالة المستوطنين

المتطرفين يفطرون في منزل في الخليل".

أما المدرس صامد صنوبر ،فقد وجه نداء إلى األمن الفلسطيني في منشور على حسابه في موقع
"فيسبو "" :اإلخوة في األمن الفلسطيني ،بعد التحية ،هل شاهدتم صور وليمة المستوطنين في
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الخليل وكيف أن البعض ضرب بعرض الحائط كل القيم الوطنية األصيلة لشعبنا؟! هل ننتظر منكم
اعتقال القائمين على هذا األمر أم أن الموضوع ال يعنيكم؟!".

العربي الجديد ،لندن2019/5/15 ،

" .37المؤتمر الشعبي" يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة التطبيع وصفقة القرن
إسطنبول :دعا الملتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ،يوم األربعاء ،إلى مواجهة سياسة التطبيع
"اإلسرائيلية" مع الدول العربية واإلسالمية ،وتوحيد الجهود لمجابهة خطة التسوية األمريكية في

الشرق األوسط ،المعروفة با"صفقة القرن".

جاء ذلك في بيان لنائب األمين العام للملتمر ،هشام أبو محفوظ ،اليوم األربعاء ،في الذكر الا 71

لنكبة الشعب الفلسطيني .وأكد أبو محفوظ ،أن "الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجدد في كل

عام تمسكه بحقه في العودة إلى وطنه ،وإنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب

الفلسطيني وعاصمتها القدس" .ودعا أبو محفوظ الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وألوانه السياسية إلى
الوحدة الوطنية والعمل الفلسطيني الموحد ،على جميع المستويات السياسية والقانونية والشعبية

واإلعالمية لمواجهة المشاريع التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية .وأشار نائب األمين العام

إلى ضرورة التنسيق الفلسطيني المشتر لمواجهة "صفقة القرن" األمريكية التي تهدف إلى إنهاء

القضية الفلسطينية وسلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ،والت كيد على رفض القرار األمريكي
حول القدس المحتلة ،ملكدا أن القدس عاصمة فلسطين .كما طالب بالعمل على مواجهة سياسة
االحتالل اإلسرائيلي بتطبيع عالقاته مع الدول العربية واإلسالمية ،من خالل ح ار فلسطيني يسعى

إلى كشف مخاطر التطبيع على القضية الفلسطينية والمنطقة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/15 ،

 .38العاهل األردني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السالم العادل والدائم وفق حل الدولتين
باريس  -بت ار  :أكد العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السالم
العادل والدائم وفق حل الدولتين ،الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع

من حزيران عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خالل لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،في قصر اإلليزيه ،يوم األربعاء ،حيث بحث

معه سبل تعزيز التعاون االستراتيجي بين األردن وفرنسا ،والتطورات اإلقليمية الراهنة.
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وفي لقائه مع رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر ،جدد العاهل األردني الت كيد على ضرورة
التوصل إلى سالم عادل ودائم استنادا إلى حل الدولتين بما يفضي إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

على خطوط الرابع من حزيران عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية ،مثمنا الدور األوروبي بهذا
لخصوص.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/15 ،

 .39عمان" :الوطنية إلسقاط الغاز" تطالب بإلغاء االتفاقية مع "إسرائيل"
عمان  -محمد الكيالي :جددت الحملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني
(غاز العدو احتالل) المطالبة ب لغاء صفقة الغاز مع الصهاينة ،وتحويل أموالها إلى االقتصاد

الوطني ،لتوفير عشرات آالف فرص العمل في ظل تصاعد الفقر والبطالة ،ودعم اقتصادنا المنهك

بالديون ،خصوصا وأن األردن اآلن يراكم الفوائض في الطاقة.

ودعت الحملة في بيان لها ،أمس تحت شعار نكبة فلسطين ،ونكبة الحريات ،ونكبة الغاز المستورد

من العدو الصهيوني ،ب خضاع المسلولين لمبدأ تالزم السلطة بالمسلولية والمحاسبة.

وتتشكل الحملة من ائتالف عريض من أحزاب سياسية ،ونقابات عمالية ومهنية ،ومجموعات

وحراكات شعبية ،وفعاليات نسائية ،وشخصيات وطنية.

الغد ،عمان2019/5/16 ،

 .41مرجعيات لبنانية تؤكد تضامنها مع شعبنا وتدعو لدعم الموقف الفلسطيني بمواجهة التحديات
بيروت :أكدت مرجعيات لبنانية تضامنها مع شعبنا ،داعية إلى دعم الموقف الفلسطيني بمواجهة
التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق ،أعرب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان نعيم حسن عن تقديره لنضال

شعبنا المكافح في سبيل حقوقه الطبيعية التي تتمثل بقيام دولته المستقلة على أرض فلسطين

وعاصمتها القدس ،وعودة كل الالجنين إلى أرضهم ،ملكدا أن هذه الحقوق لن تسقط مهما طال ليل

االحتالل" ،ف ذا كان للباطل جولة ف ن للحق ألف جولة".

بدوره ،اعتبر رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى اإلمام الشيخ عبد األمير قبالن" ،أن نكبة

فلسطين التي جعلت من بالدنا ساحة للقتل والظلم واالضطهاد أنتجت أكبر جريمة في التاريخ حين

غرس االستعمار على أرض فلسطين ،فكان بلرة فساد وإفساد راحت تبث فتنها في منطقتنا".
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وأكد قبالن أن النكبة حلت وما تزال في كل ما نراه اليوم ،وتستكمل في إقرار ما يسمى "صفقة القرن"

صعد حمالت التهويد في القدس والضفة وتزيد أعداد المستوطنات فوق األرض العربية في
"فتُ َ
مارس سياسة القمع واالضطهاد ضد الفلسطينيين الذين يتصدون للعدوان بروح شجاعة
فلسطين ،وتُ َ
صابرة وإرادة صلبة نعول عليها في إسقاط مفاعيل صفقة القرن".
من ناحيته ،قال االتحاد العمالي العام في لبنان ،في بيان له ،إنه "بعد مرور  71عاما على ارتكاب

أك بر جريمة في العصر الحديث بحق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه وتشريده بملامرة دنينة من
القو االستعمارية ودعمها لعصابات الصهاينة ،ما يزال الشعب الفلسطيني صامدا متمسكا بحق

العودة" .ودعا االتحاد ،العمال العرب وعمال العالم والمنظمات الحقوقية الدولية واألمم المتحدة
ومنظمة العمل الدولية إلى المزيد من التضامن مع الشعب الفلسطيني المناضل والرفض القاطع لما

يسمى "صفقة القرن" وتهديد القدس وفلسطين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/16 ،

 .40قرقاش :الحوار مع "إسرائيل" شيء إيجابي

وكاالت :اعتبر وزير الدولة اإلما ارتي للشلون الخارجية أنور قرقاش -في لقاء مع صحفيين في دبي

يوم األربعاء -أن الحوار مع إسرائيل شيء إيجابي ،قائال إن بالده تريد أن تر دولة فلسطينية
مستقلة عاصمتها القدس الشرقية .واستدر قرقاش بالقول إن "الحوار مع إسرائيل ال يعني أننا نتفق

معهم سياسيا" ،مبديا الدعم للمشاركة األمريكية في عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية.

الجزيرة نت ،الدوحة2019/5/15 ،

 .42البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالحزم إلنهاء االحتالل
وام :طالب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي ،المجتمع الدولي بتحمل مسلولياته واتخاذ

موقف دولي حازم إلنهاء االحتالل "اإلسرائيلي" لفلسطين ،وتمكين شعبها من نيل حقه في العودة
وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد السلمي في بيان أصدره ،أمس ،بمناسبة الذكر الحادية والسبعين للنكبة ،ضرورة تكاتف
المجتمع الدولي لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني باتخاذ خطوات عاجلة وجادة وفاعلة على أرض
الواقع ،لتوفير الحماية الدولية له ووقف القوانين العنصرية التي يصدرها الكنيست "اإلسرائيلي"
والجرائم البشعة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني األعزل من قبل االحتالل منذ عام

 .1948وناشد السلمي األطراف الفلسطينية ب نهاء االنقسام إلتمام المصالحة ،مجددا تضامن البرلمان
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العربي مع الشعب الفلسطيني في جميع األراضي الفلسطينية المحتلة ،ووقوفه الكامل ضد جميع
الممارسات العدوانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

الخليج ،الشارقة2019/5/16 ،

 .43الرئاسة التركية :نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة
أنقرة  -ظفر فاتح بياز :قال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن ،األربعاء ،إن "تركيا تقف إلى جانب
الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة".

جاء ذلك في تغريده له عبر حسابه على "تويتر" ،بمناسبة الذكر  71للنكبة الفلسطينية .وأشار قالن

إلى استمرار نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة ،ملكدا أن االحتالل وعمليات النفي
واالعتقاالت والمجازر التي نفذتها إسرائيل ،إضافة إلى دعم الدول الغربية وصمتها المخزي لم ولن

يثني الشعب الفلسطيني .وأضاف ":تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة".

وكالة األناضول لألنباء2019/5/15 ،

 .44في ذكرى النكبة" ..التعاون اإلسالمي" تطالب بتصحيح الظلم التاريخي تجاه فلسطين

جدة :قالت منظمة التعاون اإلسالمي ،األربعاء ،إنها تطالب المجتمع الدولي ،بتصحيح الظلم

التاريخي تجاه فلسطين في ذكر مرور  71عاما على ذكر نكبتها وتهجير الفلسطينيين على يد
"عصابات صهيونية مسلحة" عام .1948

وأوضحت المنظمة في بيان أن "هذه الذكر األليمة ت تي من جديد وتتوالى فصولها منذ أكثر من
سبعة عقود نتيجة عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ ق اررات الشرعية الدولية" .وذكرت "المجتمع الدولي

بمسلولياته تجاه تصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال واقعا على الشعب الفلسطيني" .وأكدت أن "هذه

الذكر األليمة ال تزال حية في ذاكرتنا الفردية والجماعية ،في وقت تتفاقم فيه معاناة الشعب
الفلسطيني بسبب ما سببته النكبة" .وأضافت وعلى الرغم من تتابع كل هذه العقود من المعاناة ،قالت

المنظمة إن الشعب الفلسطيني ال يزال مثاال عز نظيره في التضحية والكفاح ،والصمود ،واإليمان
بعدالة قضيته ،والتمسك بحقه في العودة إلى وطنه ،والحياة فيه بحرية وكرامة" .وأكدت أن "الشعب

رفض كل المحاوالت الرامية إلقصائه ،وإلغاء تاريخه وذاكرته وهويته الوطنية".

وجددت منظمة التعاون اإلسالمي الت كيد على دعمها الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني في نضاله

العادل من أجل استرداد وممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.

وكالة األناضول لألنباء2019/5/15 ،
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 .45إيران :سنهزم التحالف األمريكي اإلسرائيلي
نقلت وكالة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ل نباء عن وزير الدفاع أمير حاتمي قوله يوم األربعاء إن
بالده ستهزم التحالف األمريكي اإلسرائيلي .وأضاف حاتمي "سنهزم الجبهة األمريكية الصهيونية".

وتابع "إيران لديها أعلى مستويات االستعداد العسكري الدفاعي لمواجهة أي نوع من التهديد والمطالب
المبالغ فيها".

ومن ناحية أخر قال مسلول إيراني بارز لرويترز اليوم إن طهران مستعدة لجميع السيناريوهات من

"المواجهة إلى الدبلوماسية" لكن الواليات المتحدة ال تستطيع أن تتحمل حربا أخر في الشرق
األوسط.

األيام ،رام هللا2019/5/15 ،

 .46أكبر جمعية حقوقية في المغرب تحذر من "صفقة القرن" :حق العودة ال يزول

الرباط  -خالد مجدوب :حذرت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان (أكبر جمعية حقوقية في البالد)
من "صفقة القرن" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية .جاء ذلك بحسب بيان للجمعية،

األربعاء ،بمناسبة "ذكر اغتصاب فلسطين عام ."1948

وقالت الجمعية إنه "سيتم اإلعالن عن الجانب الخفي من هذه الصفقة ،خالل الشهر المقبل ،ويتمثل
في ضم إسرائيل للضفة الغربية وبذلك سيتم إنهاء القضية الفلسطينية؛ كقضية تحرر وطني" .ولفت

البيان إلى أن "حق العودة ال يزول بالتقادم وبناء المستوطنات ،بل حق مشروع للشعب الفلسطيني،

يستمد قوته من الشرعية الدولية ،والمواثيق الكونية لحقوق اإلنسان".

وطالبت با"إعادة إدراج الصهيونية على قائمة المنظمات العنصرية في العالم؛ ومحاكمة قادة إسرائيل

المدنيين منهم والعسكريين على ما اقترفوه  -ومازالوا  -من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ،في
حق الشعب الفلسطيني األعزل" .ودعت كل الجهات ببالدها إلى اتخاذ مبادرات نضالية للتصدي
لكل أشكال التطبيع مع الكيان وللتغلغل الصهيوني في المجتمع .وأشادت الجمعية بالحركة العالمية

التي تقاطع إسرائيل أو تسحب االستثمارات منها وفرضت عقوبات ضدها .ودعت الهينات األممية

لتحمل مسلولياتها في حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة وبناء دولته المستقلة
وعاصمتها القدس على كامل ترابه الوطني.
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 .47بولندا تدين "االعتداء العنصري" على سفيرها في "إسرائيل"
في ظل التوتر القائم في العالقات بين إسرائيل وبولندا ،دان رئيس الحكومة البولندية االعتداء على
السفير البولندي في إسرائيل ،مار مغيروفسكي ،ظهر الثالثاء ،قرب سفارة بالده في تل أبيب .كما

قامت بولندا باستدعاء السفيرة اإلسرائيلية .وأدان رئيس الحكومة البولندية ،ماتيوش مورافيسكي،
صباح اليوم ،بشدة االعتداء ،واعتبره "اعتداء عنصريا" .وأضاف أن "بولندا تدين بشدة هذا االعتداء

العنيف الذي كان بدافع كراهية األجانب".

وعلم أن المعتدي هو أحد سكان هرتسليا ،وتم اعتقاله في أعقاب االعتداء .وتم تحويله اليوم ،في

المحكمة المركزية في تل أبيب ،إلى الحبس المنزلي ،وإبعاده عن مبنى السفارة مدة شهر .وبحسب

السفير البولندي ف نه كان يقف خارج مبنى السفارة عندما هاجمه المعتدي جسديا ،وبصق عليه بينما

كان يجلس في مركبته ،وأخذ بالصراخ في وجهه .وعلم أن السفير تمكن من التقاط صورة للمعتدي،

ولمركبته أيضا.

وقدمت السفارة البولندية شكو لد

الشرطة ،كما قدم السفير شكو رسمية إلى و ازرة الخارجية

اإلسرائيلية .وبعد نحو ساعة ونصف من االعتداء ،تمكنت الشرطة من اعتقال المعتدي.

كما علم أن و ازرة الخارجية البولندية قامت باستدعاء السفيرة اإلسرائيلية في وارسو ،آنا إزري،
الستيضاح أمر االعتداء.

عرب 2019/5/15 ،48

 .48رشيدة طليب لألمريكيين :أنظروا للقضية الفلسطينية من خالل القيم وستختارون الجانب الصحيح
لميس أنس :تطرقت عضوة الكونجرس األمريكي من أصل فلسطيني ،رشيدة طليب ،خالل
استضافتها في برنامج أمريكي شهير ،مساء اإلثنين ،إلى القضية الفلسطينية ،وعدم وعي الشعب

األمريكي بشكل كامل حولها.

وقالت لسيث مايرز مقدم برنامج " ،"Late Nightالذي تعرضه محطة إن بي سي األمريكية ،لد
سلالها عن كيفية توعية الرأي العام األمريكي حول الرواية الفلسطينية للتاريخ" ،لقد نش ت في مدينة
ديترويت حيث األغلبية السوداء ،في كل زاوية في هذه المدينة هنا

حركة مدنية .من خالل

معلماتي األمريكيات من أصل أفريقي تعلمت عن القمع ،علموني عن تاريخ الفصل العنصري
والشعور بالدونية والذل لمجرد أنهم سود في أمريكا .أربط كثي ار مع هذه المعاناة لد

حديثي عن

القضية .مجتمع كامل يتعرض للذل في المقابل نرفع من ش ن مجتمع آخر .ال أعتقد أن ذلك سيوفر

األمان ألحد ،ولن يساهم في إرساء السالم والعدالة" .وأضافت "عليك عند النظر إلى هذه القضية أن
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تفكر من خالل قيمك .الناس يريدون القفز وأخذ جانب .ال ،عليكم أن ت خذوا جانب القيم ألنه في

النهاية ستختارون الجانب الصحيح من التاريخ".

والالفت أن طليب اختارت الزي الفلسطيني لتظهر في البرنامج الذي يعد واحدا من أعلى البرامج

مشاهدة على المحطة األمريكية.

القدس العربي ،لندن2019/5/15 ،

 .49دعوة مستخدمي شركة "إير بي إن بي" إلغالق حساباتهم احتجاجا على االستيطان
رام هللا :حث نشطاء مليدي القضية الفلسطينية على إلغاء تفعيل حساباتهم على منصة "إير بي إن

بي" الستنجار المنازل ملقتا على األقل األربعاء ،احتجاجا على إبقاء وحدات سكنية معروضة
لإليجار في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت المنصة الشهر الماضي وبعد ضغوط إسرائيلية ،أنها تراجعت عن خطط إلغاء ت جير وحدات

سكنية في المستوطنات .وتدرج نحو منتي وحدة سكنية استيطانية على موقع "إير بي إن بي".

وأثار تراجع المنصة غضب المعارضين لبناء المستوطنات التي تعتبر بموجب القانون الدولي غير

قانونية كونها بنيت على أراض محتلة ومصادرة.

وأيدت مجموعة من المنظمات بما فيها "صوت اليهود من أجل السالم" و"المعهد الفلسطيني

للدبلوماسية العامة" الدعوة لإللغاء الملقت على األقل للحسابات على المنصة والتي أشار المنظمون
إلى إن اآلالف قد تعهدوا بذلك.

وقال سالم براهمة المدير التنفيذي للمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة "بالنهاية نريد من منصة (إير

بي إن بي) أن تتراجع عن قرارها لكننا نعرف أن ذلك لن يكون سهال" .وأضاف" :لكنني أعتقد أن ما
نريده في النهاية يتمثل في إنهاء ثقافة اإلفالت من العقاب هذه ،حيث ُيسمح للشركات الدولية
بالتواطل في دعم جرائم الحرب والمستوطنات اإلسرائيلية التي كانت مسلولة عن تشريد الفلسطينيين".
ورفضت منصة "إير بي إن بي" ومقرها سان فرانسيسكو التعليق ،مشيرة إلى بيانها المتعلق بالتراجع

عن قرارها الصادر في نيسان/أبريل.
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 .51في ذكرى إنشاء إسرائيل ..ماذا عن الهولوكست الفلسطيني؟
نبيل السهلي
ثمة أسنلة تبرز في الذكر

الحادية والسبعين إلنشاء إسرائيل ( ،)2019-1948وفي مقدمتها

الهولوكوست الفلسطيني الذي يالحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة الكبر عام .48

وبعبارته الشهيرة "إن الوضع في فلسطين سيسو بالقوة العسكرية" ،اختزل ديفيد بن غوريون ،أول
رئيس وزراء إسرائيلي ،أهم المنطلقات االستراتيجية إلسرائيل والحركة الصهيونية الحتالل فلسطين،

وتهويدها في نهاية المطاف .فكانت المجازر المنظمة من قبل التنظيمات الصهيونية والجيش

اإلسرائيلي ضد أهالي القر الفلسطينية؛ أبرز عنوان للتوجهات الصهيونية واإلسرائيلية ،من أجل
حمل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين على الرحيل عن أرضهم وإحالل اليهود مكانهم .وبينما كان
عرب فلسطين غير مستعدين للحرب على اإلطالق وغير مسلحين في الغالب ،وفي وضع دفاعي،

شنت منظمات "الهاغانا" و"األرغون" و"شتيرن"؛ ضربات هجومية منسقة ضد المدنيين العرب في
المدن الرئيسة الثالث ،حيفا والقدس ويافا ،وكذلك في الريف الفلسطيني ،فتمت المجازر المنظمة

وحدث تدمير المنازل ،لحمل العرب على الرحيل.
المجازر ومقدمات الترانسفير
لم تبدأ المجازر في عام  1948كما يشاع ،ففي ليلة  15تموز /يوليو  ،1947دخلت قوة لا"الهاغانا"
بستان الحمضيات الذي يملكه رشيد أبو لبن ،ويقع بين يافا وبتاح تكفا .وكانت عائلة من سبعة

أشخاص نائمة داخل منزلها ،وتسعة عمال آخرون نائمين خارجه .ووضعت القوة المهاجمة عبوات
ناسفة ،وأطلقت النار ،فقتلت  11عربيا ،بينهم امرأة وبناتها الثالث اللواتي كانت إحداهن تبلغ من
العمر سبع سنوات ،والثانية ثماني سنوات ،واالبن ثالثة أعوام .وفي  29أيلول /سبتمبر ،1947

هاجمت "الهاغانا" أيضا سوق حيفا ،فدمرت متجر أحمد دياب الجلني بعبوات ناسفة .وفي  12كانون

األول /ديسمبر ،1947دخلت قوة من "األرغون" ترتدي بدالت عسكرية بريطانية ،بلدة الطيرة في
قضاء حيفا ،وقتلت  12عربيا وجرحت ستة آخرين .وبعد يوم من هذه المجزرة ،ألقت عصابة

"األرغون" قنابل على تجمعات عربية عند باب العمود في القدس ،فقتلت أربعة من العرب ،وفي اليوم
نفسه هاجمت تلك العصابة الصهيونية مقهى عربيا في مدينة يافا ،في شارع الملك جورج ،وقتلت

ستة من العرب .وتبعا ألرقام إحصائية ،استشهد في  13كانون األول /ديسمبر في كافة المدن

الفلسطينية ،من جراء المجازر الصهيونية المنظمة 21 ،مدنيا عربيا .وتابعت العصابات الصهيونية

مجازرها المنظمة في القر الفلسطينية المختلفة ،لكن المجزرة األكبر كانت في  30كانون األول /
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ديسمبر ،1947حين رمت جماعة من "األرغون" صفيحتي حليب تحويان قنابل على مجموعة من
نحو منة عامل فلسطيني ،كانوا واقفين أمام مصفاة النفط في حيفا لتسجيل أسمائهم للعمل ،وقتل في

الهجوم ستة من العرب وجرح  46آخرون .وفي االشتباكات داخل المصفاة ،قتل العرب دفاعا عن
النفس  41يهوديا وجرحوا  48آخرين.
مسؤولية االحتالل البريطاني
ارتكبت العصابات الصهيونية أثناء فترة االنتداب البريطاني  12مذبحة ،في حين ارتكبت  13مذبحة

بعدها ،ضد الفلسطينيين العزل .وتابعت هذه العصابات مجازرها وتدمير المنازل ،والضغط على

الفلسطينيين في القر والمدن الفلسطينية كافة ،خصوصا خالل الفترة من كانون الثاني /يناير 1948

وحتى أيار /مايو من العام ذاته ،وكان الهجوم يتم من ثالث جهات ،في حين تتر الجهة الرابعة

كمنفذ وحيد لهرب الفلسطينيين الناجين من المجازر ،حاملين معهم أخبار ما حدث إلى القر

القريبة ،حتى ينتشر الرعب في قلوب األهالي .وتوجت المجازر الصهيونية بقتل الوسيط الدولي

السويدي الكونت برنادوت في القدس ،في  18أيلول /سبتمبر  ،1948على يد العصابات الصهيونية،
وكان من بين عناصرها رئيس الوزراء األسبق إسحاق شامير ،بعدما حمل الوسيط الدولي في تقريره
إلى الجمعية العامة ل مم المتحدة؛ إسرائيل مسلولية بروز قضية الالجنين ،وأكد أن أي تسوية ال

يمكن أن تنجح من دون عودتهم إلى ديارهم .وبناء على تقريره ،صوتت الجمعية العامة على القرار

 194بتاريخ  11كانون األول /ديسمبر .1948

وبشكل عام ،أدت المجازر الصهيونية فيما بعد إلى التهجير القسري لنحو نصف سكان فلسطين

العرب ،خالل عامي  1948و .1949فقد كان سبب تهجير  25في المنة من سكان نحو  532قرية

عربية يعود إلى الطرد المباشر؛ إثر المجازر التي ارتكبتها القوات اليهودية ،في حين ُهج َر  55في
المنة من سكان تلك القر (التي دمر منها  400قرية) بعد هجوم عسكري عليها ،كما ُهج َر  10في
المنة من سكان القر العرب تحت وط ة هجوم عسكري قادم .أي أنه تم طرد  90في المائة من

المهجرين الفلسطينيين خارج وطنهم الوحيد ،فلسطين ،تحت الضغط العسكري ،في حين ُهج َر تحت
وط ة الحرب النفسية أو اإليحاء ل هالي بهجوم قادم؛  10في المنة.
الطرد لم يتوقف بعد 48

لم تتوقف المجازر الصهيونية وتدمير المنازل بعد عام  .1948فخالل عام  1967هجر الجيش

اإلسرائيلي  460ألف فلسطيني من الضفة وقطاع غزة ،وأصبحوا نازحين خارج ديارهم .وفي سياق

مجازرها المنظمة ،ارتكبت السلطات اإلسرائيلية مجزرة كبيرة في ساحة المسجد األقصى عام ،1990
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ذهب ضحيتها ثالثة عشر فلسطينيا ،كما ارتكب مستوطن صهيوني مدفوع من األحزاب اإلسرائيلية،
مجزرة في الحرم اإلبراهيمي في عام  ،1993ذهب ضحيتها  60فلسطينيا من المدنيين العزل.

ولم تكن المجازر اإلسرائيلية محصورة في فلسطين ،بل تعدت ذلك إلى المناطق العربية األخر ،
وكان من أهم فصولها قصف الطيران اإلسرائيلي لبلدة قانا في جنوب لبنان ،واستشهد نتيجة ذلك

نحو منة من النساء والشيوخ واألطفال اللبنانيين ،في مقر لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب

اللبناني .فضال عن ذلك ،ارتكب "الموساد" اإلسرائيلي مجازر عدة داخل فلسطين وخارجها ،ناهيك
عن االغتياالت المنظمة للعديد من سفراء فلسطين ومثقفيها في الخارج.

ولم تنته فصول االغتياالت والمجازر الصهيونية واإلسرائيلية ،فخال الفترة ما بين  1948و،2019

استخدمت إسرائيل العسف والمجازر ك دوات أساسية للحفاظ على البقاء ،بخاصة أن مشكلة األمن

اإلسرائيلي كانت وال تزال الشغل الشاغل ألصحاب القرار في إسرائيل ،التي قامت قبل  71عاما في

ظروف دولية وإقليمية استثنائية ،على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه.

موقع "عربي 2019/5/16 ،"21

 .50تأصيل مفهوم إسرائيل لـ"حل الدولتين"
ليس مبالغة القول إن فرائق إسرائيل ال ترتعد لد

أنطوان شلحت

تلويح با"حل الدولتين" لصراعها الطويل مع
أي
ٍ

الفلسطينيين ،كون موقفها منه كما مفهومها حياله كفيلين ب فراغه من أي مضمون حقيقي ،وباألساس
فيما يتعلق بموضوع قيام دولة فلسطينية .وباالستناد إلى الموقف اإلسرائيلي ،منذ انطالق ما تعرف

با"عملية التسوية" ذات الصلة بمفاوضات أوسلو ،يمكن القول إن تداول مفهوم "حل الدولتين" يتم على

قاعدة ت صيل مفهوم إجماعي ينطوي على ما يلي:

أوال ،أن يكون قيام الدولة الفلسطينية نتيجة لمفاوضات مباشرة بين قيادة فلسطينية موحدة وبين
إسرائيل ،وأن تُحل القضايا والموضوعات المركزية ،ومن ضمن ذلك مسائل الحدود والقدس
والالجنين ،عن طريق المفاوضات فقط ،ال عن طريق ق اررات صادرة عن هينات األمم المتحدة أو

أي جهات أخر .

ثانيا ،أن تكون الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة أيضا نتيجة مفاوضات مباشرة بين

الجانبين ،وأال تكون هذه الحدود قائمة على أساس خطوط الهدنة من عام .1949

ثالثا ،ضرورة وجود قيادة فلسطينية موحدة تمثل عموم الشعب الفلسطيني ،وأن تكون هذه القيادة قادرة

على تقديم التعهدات وتنفيذها ،وهو وضع غير متوفر حاليا إثر االنقسام.
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رابعا ،يجب أن تعترف الدولة الفلسطينية ب سرائيل دولة قومية للشعب اليهودي ،وأن تعترف إسرائيل،

في الوقت ذاته ،بالدولة الفلسطينية دولة قومية للشعب الفلسطيني (بغية طي موضوع الحقوق القومية
للفلسطينيين في مناطق .)1948

ومقيدة في قدراتها العسكرية واألمنية،
خامسا ،ينبغي أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالحُ ،
وكذلك فيما يتعلق برموز السيادة األُخر .

وبخصوص "الدولة الفلسطينية"ُ ،نعيد التذكير ب ن رفية رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،يتسحاق رابين،
الذي وقع اتفاق أوسلو ،فيما يخق مسائل التسوية الدائمة ،تضمنت ،وفق ما ذكر في خطاب له
أمام الكنيست اإلسرائيلي في تشرين األول /أكتوبر  ،1995إقامة "كيان فلسطيني يشكل وطنا لمعظم

السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية" ،موضحا أن هذا الكيان سيكون
"أقل من دولة ،وسوف يتولى إدارة حياة الفلسطينيين تحت مسلوليته" .أما رئيس الحكومة الحالي،

بنيامين نتنياهو ،فقد أعلن ،في الخطاب الذي ألقاه في جامعة بار إيالن عام  ،2009تمسكه بفكرة

حل "دولتين تعيشان جنبا إلى جنب ،في إطار عالقات صداقة واحترام متبادلة ،وأن يكون لكل دولة

منهما علم ونشيد وحكومة خاصة ،من دون أن توجه أو تشكل إحداهما تهديدا ألمن أو بقاء الدولة
األخر ".

وأوضح نتنياهو أن رفيته تتضمن األسس والمبادئ :اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية (والسلطة

الفلسطينية) ب سرائيل دولة قومية للشعب اليهودي؛ أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح ،ومن
ضمن ذلك حظر استيراد الصواريخ والقذائف الصاروخية؛ عدم االحتفاظ بجيش أو عقد تحالفات مع

عناصر وجهات "إرهابية" ،باإلضافة إلى اتخاذ خطوات حقيقية لمنع تهريب األسلحة إلى داخل
مناطق هذه الدولة؛ حل مشكلة (قضية) الالجنين الفلسطينيين خارج حدود إسرائيل؛ فرض قيود على

استخدام (الدولة الفلسطينية) للمجال الجوي.

ويحظى المفهوم اإلسرائيلي لا"حل الدولتين" ب سناد سي ،حتى قبل ظهور ترامب وإدارته ب عوام

طويلة .مثال ،تطرقت خطة مبادئ الرئيس بيل كلينتون (عام  )2000إلى فكرة هذا الحل ،وسط

استخدام مفهوم "دولة فلسطينية منزوعة السالح" ،ذات سيادة محدودة ،تكون "وطنا للشعب
الفلسطيني" ،إلى جانب ِذكر إسرائيل "وطنا للشعب اليهودي" .وعرض الرئيس جورج بوش االبن

(عام  )2002رفيته القائمة على "دولتين تعيشان بجوار بعضهما في سالم وأمن" ،ملكدا ،في الوقت
عينه ،ضرورة قيام الدولة الفلسطينية با"محاربة اإلرهاب وبلورة زعامة فلسطينية جديدة مختلفة" .وفي

الرسالة التي وجهها في نيسان/أبريل  2004إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية أرييل شارون (رسالة
الضمانات) ،عاد بوش ،وأكد رفيته بش ن "حل الدولتين" ،وأن المفاوضات بين الجانبين ،اإلسرائيلي
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والفلسطيني ،يجب أن تلدي ،من ضمن أمور أخر  ،إلى تفاهم حول مس لة "الحدود اآلمنة

والمعترف بها" ،إنما من دون العودة إلى خطوط الهدنة من عام .1949

عرب 2019/5/15 ،48

 .52صفقة القرن :سقوط العالم العربي واألفق الجديد
د .شفيق ناظم الغب ار
يعيش النظام الرسمي حالة جمود لم يسبق أن مرت عليه .لهذا يقف مصدوما أمام األحداث التي
تدور من حوله بينما يمارس رئيس الواليات المتحدة ،بحق العالم العربي ،نمط من القرصنة في طول

اإلقليم وعرضه .يبدو العالم العربي لكل مراقب بال وزن وبال قيمة ،إذ يتجلى ضعفه في ملشرات

التعليم والصحة والحرية والعدالة والشفافية وفوق كل هذا اإلنتاج إضافة لمحاربته بعضه البعض
واعتماده المبالغ به على الخارج على حساب الداخل .وبينما تتميز األنظمة العربية بقوة الرقابة والمنع
وأجهزة المخابرات إال أنها دول ضعيفة في العناصر التي تشكل الدول وتمدها بالقوة .تناقض غريب:

أنظمة قوية لديها القدرة على البطش والتوغل والتفرقة وبنفس الوقت هي دول ضعيفة تنقصها العدالة

وروح المساواة أسس الحرية ،لهذا تعود هذه الدول ألبسط مكوناتها عند أدنى هزة .لهذه األسباب

رضخت أجزاء كبيرة من النظام العربي للخارج .ولهذا السبب ،وال غيره ،نجح كوشنر ،صهر الرئيس

ترامب السطحي الهالمي ،بوضع العالم العربي في مهب الريح.

في الجوهر ال توجد صفقة ،فالصفقة تقع بين متساويين بعد مفاوضات تتميز ببعض العدالة .ما يقع

اآلن هو تثبيت لسياسات إسرائيلية يمينية وعنصرية صار لها عقود .هذ السياسات اإلسرائيلية قامت
بسرقة أراضي الفلسطينيين وبممارسة عمليات قمع ومصادرة واستيطان وطرد .فالواليات المتحدة تقدم

إلسرائيل اآلن الصيغة التي ترتنيها والمساحة التي تحتاجها والمستوطنات التي تريد تثبيتها واقتطاعها

من األرض المحتلة ،كما وتقدم لها القدس بكل معانيها ورمزيتها .وقد ألغت السياسات األمريكية
الجديدة كل ما ارتبط باتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين والتي تنق على التفاوض على قضايا
الالجنين والقدس والسيادة (حق تقرير المصير) والحدود واالستيطان .إن مقدمات التصفية واضحة
المعالم :استمرار االستيطان في الضفة الغربية ،إيقاف الواليات المتحدة للمساعدات للفلسطينيين
والالجنين بما في ذلك وكالة غوث الالجنين ،االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل،

االنسحاب األمريكي من اليونسكو احتجاجا على موقف اليونيسكو تجاه فلسطين ،واالعتراف
األمريكي في الجوالن تحت السيادة اإلسرائيلية.
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يذكر خالد الجندي في كتابه ( )2019وعنوانه« :نقطة عمياء :أمريكا والفلسطينيين» ،مد

االنحياز

األمريكي للقوة اإلسرائيلية .فالسياسة األمريكية تنطلق من أن إسرائيل هي الدولة التي تتطلب الحماية

والدعم وليس الفلسطينيين الخاضعين لالحتالل والتهجير .الصهيونية نجحت في تلوين الرفية
األمريكية للحد الذي ال تر عبره االحتالل احتالال والقمع قمعا والقتل قتال .من جهة أخر يلكد
خالد الجندي ب ن الواليات المتحدة تراعي ،في كل مطلب لها ،األوضاع الداخلية إلسرائيل من حيث

الرأي العا م ومواعيد االنتخابات ،أما عندما يصل األمر للفلسطينيين فهي بالعكس تسعى إلحراج
قادتهم وإضعاف شرعيتهم في ظل ظروف صعبة ناتجة عن االحتالل والقهر .الواضح أن الواليات

المتحدة ،خاصة في زمن الرئيس ترامب ،لم تتر مناسبة دون إحراج القادة العرب مع جمهورهم
ومواطنيهم وذلك من خالل تصريحات مهينة واستف اززية .السعي األمريكي لتلبية احتياجات إسرائيل

في ظل غياب االهتمام باحتياجات الفلسطينيين والعرب يوضح مد

العبث األمريكي ،ويفسر كيف

تم تسليم أحد أقدس القضايا العربية واإلسالمية لجاريد كوشنر الذي ما كان يمكن له أن يكون في

موقعه في البيت األبيض إال بصفته صهر الرئيس ترامب.

إن االستخفاف األمريكي واإلسرائيلي بالوضع الفلسطيني والعربي ال ي خذ بعين االعتبار ان في قلب
الشعب الفلسطيني حراكا وأسنلة وجودية كثيرة وأجواء مقاومة واستعدادا للمواجهة والتضحية .إن

مقاومة محاوالت تصفية القضية الفلسطينية ستشكل أحد أعمدة المرحلة القادمة ،وهي مقاومة لن

تكون بعيدة عن العمق العربي واإلسالمي .فالعبث األمريكي في منطقة الخليج من خالل توتير
األجواء مع إيران وتوريط دول المنطقة في نزاع جديد هو نفسه العبث الساعي لتصفية القضية

الفلسطينية .لهذا فمقاومة السياسة األمريكية لن تكون فقط فلسطينية ،فهي أيضا عربية وإسالمية،
وتشمل كل الدول التي تتضرر من صفقة القرن .في الجوهر :الشعب الفلسطيني لم يستسلم ،ولم

يرفع الراية البيضاء ،وال المنطقة العربية استسلمت للسياسة األمريكية الفاقدة للتوازن .وبالرغم من كل
المرونة التي أبداها قادة الحركة الوطنية الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو حتى اليوم ،وبالرغم من مرونة
العرب في المبادرة السلمية العربية للقمة العربية  2002إال أن األوضاع سارت باالتجاه المناقض ،فلم

ينتج عن تلك المرونة إال مزيدا من العدوان والفتك.

حالة السلطة الفلسطينية ،التي أصبحت أقرب لسلطة حكم ذاتي محدود ،وحالة حماس في غزة حيث
الحصار الشامل وحيث القوة العسكرية الدفاعية التي ال يبدو انها تحمل أفقا تحرريا للوضع

الفلسطيني تلكد ب ن الفلسطينيين يبحثون عن مخرج ثالث لمحنتهم .صفقة القرن ستزيد من محنتهم
وغضبهم ألنها ستسرق المزيد من أراضيهم كما ستلدي لمزيد من التطهير العرقي في مناطق مختلفة

من فلسطين ،بل إن الصفقة ليست صفقة بقدر ما هي احتالل وفرض من جانب واحد .لهذا يواجه
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الوضع الفلسطيني اليوم ذات األسنلة التي واجهها في أعقاب نكبة  ،1948حيث الضياع والشتات
واللجوء وحيث التوزع الجغرافي والظروف القاسية والمخيمات .تعود اليوم ذات األسنلة عن المستقبل

وعن النضال ،وعن األشكال التنظيمية والسياسية المطلوبة ،وعن اإلطار القادم وكيفية استعادة

مشروع الحركة الوطنية الفلسطينية التحرري.

وبينما تتواجه القضية الفلسطينية مع خطر التصفية ،تتعزز حراكات لشعوب عربية لديها أمل

بالمستقبل ،ويتعزز وعي شعب فلسطين المكون من  12مليونا .األوضح لي أن جيال جديدا من

المقاومين الفلسطينيين كما والعرب يتكون اليوم في الداخل والخارج ،هذا الجيل لم يعد يتقبل لغة
وخطاب وأسلوب الجيل المسيطر اليوم .الجيل الجديد يطرح األسنلة الكبر أمام ضعف ما تم بنافه
من قبل النظام العربي .هنا جيل فلسطيني وعربي يعيش مع عشرات التحديات ،لكنه يبحث عن

مناخ جديد ،عن شكل جديد وعن ح ار جديد وأطر مختلفة .هنا شيء ما يموت ألن زمنه انقضى،
لكن هنا أشياء جديدة في طور التكوين والوالدة .لم ينته التاريخ ،وهو بالكاد قد بدأ.

القدس العربي ،لندن2019/5/15 ،

 .53حين تصبح حماس هي الالعب الوحيد في القطاع!
تل ليف رام

يفترض بعشرات آالف الفلسطينيين أن يشاركوا اليوم في المظاهرات إلحياء يوم النكبة في قطاع
غزة .ومع ذلك ،ف ن تقديرات حذرة في جهاز األمن تتوقع احتماال معقوال ب ن تمر بهدوء نسبي.

ولكن مرة أخر  ،مثلما في نقاط اختبار سابقة ،ف ن هذا األمر بيد حماس .اختبارهم اليوم ،حيال

المصريين أيضا ،هو إبعاد الجمهور عن الجدار ،مثلما فعلوا في يوم األرض الماضي .أما الفشل،
أو عدم رغبة حماس ،فمن ش نهما أن يغير الصورة من األقصى إلى األقصى وتصعيد الوضع مرة

أخر .

إن الفرق بين بضع عشرات فلسطينيين ا يصلون إلى مواجهة مباشرة مع قوات الجيش اإلسرائيلي،
ويشاغبون ،ويلقون العبوات الناسفة والقنابل اليدوية نحو قوات الجيش ويحاولون التسلل عبر الجدار ا
وبين اآلالف الذين يفعلون هذا في نقاط المواجهة المعروفة على طول الجدار ،هو فرق دراماتيكي
ويجد تعبيره في عدد القتلى والمصابين في الطرف الفلسطيني .إن الصيغة الدائمة والمعروفة هي أنه

كلما كان عدد القتلى أعلى ازداد احتمال التصعيد .وأغلب الظن اليوم أن منات النشطاء من حماس

ببزات برتقالية سيصلون إلى الميدان ليقفوا كالفاصل بين الجدار والمتظاهرين ،كما في يوم األرض.

ولكن حتى لو كانت هذه الفرضية صحيحة ،واضح أن حماس تواصل إدارة لعبة قمار خطيرة .فمن
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جهة تنظم التسفيرات إلى الجدار وتعلن عن إضراب عام في غزة ،ومن جهة أخر تلتزم المنظمة
ظاه ار تجاه مصر لتخفيض مستو اللهيب .وذلك في أحداث من قد تخرج عن السيطرة ،إذ إنه تحت

رعاية أعمال اإلخالل بالنظام يحتمل دوما أن يدخل المخربون لتنفيذ عمليات أكثر تعقيدا ا ومن هنا

ف ن الطريق إلى تصعيد إضافي يكون قصي ار على نحو خاص.

أمام الجدار هنا قوات فرقة غزة .ولعل هذا بات مفهوما من تلقاء ذاته ،ولكن من المهم لنا أن نذكر

أنه ألكثر من سنة يقف الضباط والمقاتلون اإلسرائيليون أمام مهمة مضنية على نحو خاص.

فالمهنية في اإليفاء بالمهمة والمستو القيمي العالي الذي يبديه المقاتلون جدير بالتقدير .ف لى جانب
الحفاظ على الحدود وأمن السكان ،يفهمون أهمية تقليق عدد المصابين والقتلى في الطرف اآلخر

إلى الحد األدنى الممكن.

في المحاولة المعقدة للتمييز بين مشاغبين في منطقة الجدار ومخربين يعملون تحت رعايتهم ،من
السهل جدا ارتكاب األخطاء .من لم يكن هنا سهل عليه اإلعالن ب ن كل من يقترب من الجدار
سيتلقى رصاصة ،ولكن الواقع في الميدان أكثر تعقيدا بكثير.

كما كتب هنا غير مرة ،بينما يقوم الجنود بعملهم على أفضل وجه ،ف ن لتآكل الردع اإلسرائيلي

مسلوال هو القيادة السياسية حصريا .فبسبب غياب السياسة الواضحة ،ف نه عندما ال تكون غاية
سياسية الستخدام القوة العسكرية ،تكون حماس هي التي تملي كل ما يحصل في الجبهة .في

الوضع المتفجر في غزة ،تعد أعمال اإلخالل بالنظام على الجدار مادة اشتعال تلدي إلى التصعيد
من جديد .وعليه ،فطالما استمرت أحداث الجدار ،ف ن التدحرج إلى جوالت تصعيد أخر تكون
محتمة .هذا الوضع سيتعين على حكومة إسرائيل أن تغيره من األساس .ظاه ار ،كل األطراف تلشر

إلى أنها معنية بتسوية سياسية دون مواجهة عسكرية .ولكن إذا لم يتحقق هذا ا ففي الجانب العسكري
أيضا سيتطلب من إسرائيل أن تغير الطريقة التي تستخدم فيها القوة العسكرية في القطاع.

معاريف 2019/5/15
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