
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 "إسرائيل"وساطة غربية لهدنة طويلة بين حماس و"الحياة": 
 نتنياهو: "إسرائيل" تدعم بالكامل القرار الشجاع الذي اتخذه ترامب باالنسحاب من االتفاق النووي

 عات الجوية السورية تتصدى لصاروخين إسرائيليين وتدمرهما في الكسوة بريف دمشقالدفا
 األمين العام لألمم المتحدة يؤكد معارضته نقل السفارة األمريكية إلى القدس

 يتهتتفق على تسويق غاز البحر المتوسط وحما "إسرائيل"اليونان وقبرص و

بحضور مسؤولين مصريين.. 
"عيدها تحتفل بما تسميه  "إسرائيل"

 بالقاهرة "70الـ 
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 41 :كاريكاتير
*** 

 
 بالقاهرة "70الـ "عيدها تحتفل بما تسميه  "إسرائيل"بحضور مسؤولين مصريين..  .1

يه بالدها "عيد احتفلت السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة، مساء الثالثاء، بما تسم: سعيد عموري - القاهرة
 ، والمعروف بـ"النكبة".70االستقالل" الـ

 جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية، اطلع عليه مراسل األناضول.
وأوضح البيان أن "السفارة اإلسرائيلية في مصر أجرت هذا المساء مراسم استقبال بمناسبة عيد 

مايو/أيار(" في أحد الفنادق بميدان  15الفلسطينية ويوافق لدولة إسرائيل )النكبة  70االستقالل الـ
وأشارت إلى أن "المراسم حضرها لفيف من الدبلوماسيين ورجال األعمال  التحرير، وسط القاهرة.

 وممثلون عن الحكومة المصرية".
شراكة رين، خالل الحفل، حسب البيان: "الفمن جانبه، قال السفير اإلسرائيلي لدى القاهرة، دافيد جو 

سرائيل تشكل قدوة ومثاال لحّل صراعات إقليمية ودولية في العالم أجمع حتى  المتينة بين مصر وا 
بل شريكا  وأضاف: "نالحظ التغيير في معاملة الدول العربية إلسرائيل، ال تعتبر عدوا   يومنا هذا".

 القتصادي".في صياغة واقع جديد وأفضل في المنطقة، واقع يستند إلى االستقرار والنمو ا
وأشار إلى أن "االعتقاد السائد في الماضي كان أن التعاون في مجال معّين يأتي بالضرورة لصالح 
 طرف على حساب الطرف الثاني ولكن مع مرور الوقت أدركنا أنها ليست بالضرورة لعبة خاسرة". 

ة عند الفلسطينيين ودعا نشطاء بمصر، اليوم الثالثاء، إلى مقاطعة االحتفالية التي تعرف بالنكب
 والعرب والمسلمين.

وانتشرت تغريدات على منصات التواصل بمصر تدعو لمقاطعة االحتفالية والفندق الذي 
 سيستضيفها، لما اعتبروه من "استفزاز للشعب المصري الرافض للتطبيع مع الكيان المحتل".

 ت.غ. 18:55الساعة  ولم تصدر السلطات في مصر بيان ا بشأن ما أثير حول االحتفالية حتى
 8/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 مجدالني: سنعيد تفعيل "أمانة القدس" ردا على نقل السفارة األمريكية للمدينة .2

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني يوم الثالثاء، النقاب عن أن  :رام هللا
نة القدس" وهي أول مجلس بلدي منتخب للمدينة تم تشكيله القيادة الفلسطينية بصدد إعادة تفعيل "أما

وقال مجدالني لوكالة أنباء "شينخوا"، إن  .1967وحّلته إسرائيل بعد احتاللها بالكامل عام  1963عام 
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"تفعيل أمانة القدس يأتي ضمن خطوات فلسطينية للرد على نقل السفارة األمريكية لدى إسرائيل من 
بر مجدالني أن خطوة "تفعيل أمانة القدس تكريس أن المدينة عاصمة لدولة واعت أبيب إلى القدس".

فلسطين، وتحمل مدلوالت سياسية تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة سيادته على كافة 
 أراضيه المحتلة في مقدمتها القدس المحتلة".

 8/5/2018القدس، القدس، 
 

 فلسطينيا   جريحا   قتل رائيليإس جندي عن باإلفراج تندد الفلسطينية السلطة .3
والمغتربين  الخارجية وزارة هللا، أن عن وكالة وفا من رام ،8/5/2018الحياة الجديدة، رام هللا، ذكرت 

 عبد الجريح باستهداف أدين الذي أزاريا، ايلور الجندي عن اإلفراج قرار إن قالت في بيان الفلسطينية
 حقوق على الحرص تدعي التي بالدول واستخفاف عنصري، الرأس، في برصاصة الشريف الفتاح

  .االنسان
 يوم الفلسطينية نددت ، عن رويترز من رام هللا، أن الحكومة8/5/2018الحياة، لندن، وأضافت 
 الجندي عن باإلفراج االحتالل سلطات بقرار» هللا رام في األسبوعي اجتماعها بعد بيان في الثالثاء
 هذا أن المجلس واعتبر الخليل، في الشريف الفتاح عبد الشهيد مإعدا جريمة ارتكب الذي القاتل

 .«بارد بدم الفلسطينيين لقتل تشجيعا   إال هو ما االجراء
 

 المصالحة  بتعثر تهدد" الوطني" انعقاد خالفات .4
 في مؤخرا   أعماله اختتم الذي الفلسطيني، الوطني المجلس اجتماع يكتسب الدين: سعد نادية -عمان
 الزمت التي الخالفات، تهدد بينما الفلسطينية، بالقضية المحدقة التحديات وسط وازنة أهمية هللا، رام

 ،"الشعبية الجبهة" وتقود .آخر لزمن تأجيلها وربما المصالحة، إنجاز ُخطى بتعثر انعقاده، ترتيبات
 الخالفات مأزق من الخروج بغية الوطنية والفصائل القوى كافة مع لقاءات لعقد كثيفة جهودا   حاليا ،

 ويرسم الفلسطيني، للشعب حقيقيا   ممثال   يكون جديد، توحيدي وطني مجلس" صوب األخيرة،
 .خالد ليلى للجبهة، السياسي المكتب عضو وفق ،"لتطلعاته تستجيب التي السياسات

 وفقدانه الطريقة بهذه انعقاده إزاء توحيديا ، ليس األخير الوطني المجلس" إن ،"الغد"لـ خالد، وقالت
 الوطنية، والوحدة المصالحة تحقيق مساعي على سلبا   يؤثر بما العددي، وليس السياسي، النصاب
 ".الفلسطينية بالقضية المحدقة الخطيرة التحديات مواجهة وسبل

 بدءا   عقدها، على الوحدة، راية حملة بوصفها ،"الشعبية" تعكف التي اللقاءات سلسلة" إن وأضافت
 وتذليل االنقسام، إنهاء ضرورة تبحث ،"فتح" فيها بما والفصائل القوى كافة وتضم ،"حماس" مع
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 التحضيرية اللجنة بدعوة للمنظمة التنفيذية اللجنة مطالبة ثم ومن الوطنية، الوحدة أمام العقبات
 ".جديد توحيدي وطني مجلس لترتيب لالستعداد

 ايجاد بإمكانية تقديره عند يجابية،بإ لألمر ينظر فراعنة، حمادة الوطني، المجلس عضو أن بيد
" الجهاد"و" حماس"و" الشعبية" مشاركة يضمن بما توافقية، واقعية لصيغ األطراف كافة بين تفاهمات

 .التحرير منظمة مؤسسات في
 األخير الوطني المجلس" اجتماع إن ،"الغد"لـ حديثه في السياسي، والكاتب المحلل وهو فراعنة، وقال
 السياسية بالمواقف تخل ال عنه الصادرة السياسية النتائج" أن إلى منوها   ،"النجاح من ا  وافر  نصيبا   نال

 الوحدة تحقيق وضرورة جديد، وطني لمجلس واالستعداد ترامب، قرار رفض حيث من الجمعية،
 ".الوطنية
 ،"وطنيال" دورة نتائج أهمية مجدالني، أحمد التحرير، لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو أكد بدوره،

 الدولي البرلمان اتحاد من به المعترف الفلسطيني واإلطار فلسطينية، تشريعية هيئة أعلى باعتباره
 .القادمة المرحلة وتحديات تبعات تحمل على قادرة جديدة تنفيذية لجنة ايجاد عدا والعربي،

 9/5/2018الغد، عم ان، 
 

 الفلسطينية للحكومة متوقع وزاري "االتحاد": تغيير .5
 محمود الفلسطينية السلطة رئيس لدى رغبة هناك أن فلسطينية، صحفية مصادر هللا: كشفت رام

 رئيس أبلغ عباس الرئيس إن أمس، المصادر، وقالت. الحالية للحكومة شامل تغيير بإجراء عباس
 وليس جديد من بكاملها الحكومة تشكيل إعادة منه وطلب التغيير في رغبته هللا الحمد رامي الوزراء
 في البدء يتم أن الصحفية، المصادر وتوقعت .الصحفية التقارير بعض تناولت كما وزاريا ، تعديال  

 .بها يقوم التي الخارجية الجولة من عباس عودة عقب التغيير إجراءات
  9/5/2018ظبي،  أبو االتحاد،

 
 "أمناء المقاومة": كل شهيد يقربنا للحظة النصر تأبينالسنوار من  .6

قال قائد حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار الليلة، إن أي : دير البلح
 شهيد تقدمه المقاومة الفلسطينية في طريقها ُيقربها إلى لحظة النصر والتمكين.

من شهداء كتائب القسام الذين ارتقوا  6وأضاف السنوار خالل كلمته بحفل "أمناء المقاومة" لتأبين 
 لمخطط إسرائيلي يستهدف المقاومة بقطاع غزة، "ماضون بكم نحو العودة والنصر".بعد إفشالهم 

وتابع: "بفضل هللا غزة المحاصرة المقهورة ُتخرج الرجال الذين يعرفون معنى الحياة والموت في سبيل 



 
 
 
 

 

 7 ص             4637 العدد:             5/9/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

وأكد السنوار أن غزة تودع هذه  هللا.. نحن حين نرى أهل الشهداء ونسمع كالمهم يشحذون هممنا".
 كوكبة من الشهداء واأللم يعتصر قلبها على فراق أحبابها.ال

 9/5/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 ضمن فعاليات مسيرة العودةغزة  كبر زحف بشري على حدودأل  تستعدوالفصائل حماس  .7

أكبــر زحــف »تســتعد حركــة حمــاس، وفصــائل فلســطينية أخــرى تســاندها، لتنظــيم مــا أطلــق عليــه  غــزة:
على طول الحدود بـين قطـاع غـزة والمنـاطق اإلسـرائيلية، فـي منتصـف الشـهر الحـالي، « سلميبشري 

، التــي بــدأت فــي الثالثــين مــن مــارس )آذار( الماضــي، «مســيرة العــودة الكبــرى»وذلــك ضــمن فعاليــات 
 آالف آخرين. 5فلسطينيا ، وأصاب أكثر من  45وقتل خاللها الجيش اإلسرائيلي أكثر من 

يـــف القـــانوع، النـــاطق باســـم حركـــة حمـــاس، فـــي تصـــريح صـــحافي، إن منتصـــف مـــايو وقـــال عبـــد اللط
)أيار( الحالي سيشهد أكبر زحف بشري سلمي ال مثيل له، معتبـرا  أن هـذا الزحـف سيشـكل يومـا  فارقـا  

 في تاريخ الشعب الفلسطيني، وله ما بعده، حسب تعبيره.
يـدا  مــن الضــغط والحصـار، واســتمرار حالــة لــم يعـد يتحمــل مز »وأوضـح القــانوع أن الشـعب الفلســطيني 

 «.الغضب والغليان ستتحول النفجار شعبي في وجه االحتالل، لتحقيق حياة كريمة وعودة عزيزة
مــن جهتــه، شــدد خالــد الــبطش، القيــادي فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي أحــد المســؤولين فــي تلــك الهيئــة، 

علـى ضـرورة مواصـلة مواجهـة كـل  خالل مؤتمر صحافي حضره قيادات من حمـاس وفصـائل أخـرى،
محاوالت االحتالل لوقف التحركات الشعبية، ومحاوالتـه إلفشـال المسـيرات مـن خـالل تخويـف وترويـع 

، «جمعـة اإلعـداد والنـذير»الجماهير، داعيا  إلى المشـاركة الفاعلـة الجمعـة المقبلـة، التـي سـتحمل اسـم 
هر الحـالي، وأكـد علـى مواصـلة المسـيرات حتـى وذلك استعدادا  للحشد الكبير فـي الرابـع عشـر مـن الشـ

 تحقيق أهدافها بالحرية وكسر الحصار عن غزة.
 9/5/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 "إسرائيل"لهدنة طويلة بين حماس و غربيةوساطة "الحياة":  .8

وجـــود وســــاطة غربيـــة بـــين حركــــة « الحيـــاة»أكــــدت مصـــادر ديبلوماســـية لـــــ : محمـــد يـــونس -رام هللا 
سرائيل حول هدنة طويلة األمد ورفع الحصار عن قطاع غزة. وأوضحت أن دولـة غربيـة و « حماس» ا 

سرائيل، وأن هذه االتصاالت جاءت بمبادرة من  « حماس»تجري اتصاالت غير مباشرة بين الحركة وا 
 التي عرضت هدنة طويلة األمد في مقابل رفع الحصار عن القطاع.
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رض، ووعدت بدرسه والرد عليه بعد مسيرات العودة الكبرى إسرائيل استقبلت الع»وقالت المصادر أن 
إسـرائيل أبلغـت »وأضـافت أن «. الشـهر الجـاري 15و 14المقررة في قطـاع غـزة فـي ذكـرى النكبـة فـي 

الوســيط الغربــي أنهــا مســتعدة لبحــث األمــن وأشــياء أخــرى فــي غــزة، مثــل المشــكالت اإلنســانية، لكنهــا 
إســرائيل تبــدي اســتعدادا  عاليــا  لبحــث أمــور الهدنــة ». وتابعــت: «تــرفض الــرد تحــت التهديــد والمســيرات

 «.وأمور إنسانية أخرى لكن بعد أن تتوقف المسيرات
 9/5/2018الحياة، لندن، 

 

 رد سيكون مؤلما  والفاتورة الحساب تزداد مشير المصري خالل تأبين شهداء "القسام الستة":  .9
ن القســام الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس مســاء نّظمــت كتائــب الشــهيد عــز الــدي: المحافظــة الوســطى

الثالثاء، حفل تأبين لعناصرها الستة الـذين استشـهدوا السـبت الماضـي، فـي انفجـار وسـط قطـاع غـزة، 
وقــال مشــير المصــري، القيــادي فــي حركــة  وحملــت آنــذاك االحــتالل اإلســرائيلي المســؤولية عــن قــتلهم.

 مع العدو مفتوحة في كل الجبهات"."حماس" في كلمة له خالل الحفل: "إن معركتنا 
ا أمنيا كبيرا، هزم العدو اإلسرائيلي، وأحبط ودمر منظومة التجسـس  وأضاف أن "الشهداء سجلوا نجاح 

وتـابع: "رسـالتنا للعـدو أن فـاتورة الحسـاب تـزداد، وأن  الصهيونية األخطر على المقاومـة منـذ سـنوات".
أن حمــاس "لــن تلقــي الســالح، ولــن تتخلــى عــن طريــق  رد المقاومــة ســيكون علــيكم مؤلمــا"، الفتــا إلــى

 تحرير فلسطين، ولن تطعن المقاومة في ظهرها، ولن تفرط بدماء الشهداء".
 9/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : عباس يدير الظهر لتنفيذ قرارات "الوطني"التحريرمنظمة فصائل  .11

التحريـــر وشـــاركت فـــي أعمـــال "المجلـــس  أكـــّدت فصـــائل تابعـــة لمنظمـــة: محمـــود هنيـــة -الرســـالة نـــت 
الـــوطني" أن رئـــيس الســـلطة محمـــود عبـــاس وحكومتـــه، غيـــر جـــادين فـــي تنفيـــذ قـــرارات المجلـــس، رغـــم 

الفصـائل وفـي أحاديـث خاصـة بــ"الرسالة نـت" قالـت إن عبـاس ادار ظهـره  التأكيد بأنهـا ملزمـة للتنفيـذ.
علقـــة برفـــع االجـــراءات العقابيـــة ضـــد غـــزة لتنفيـــذ قـــرارات الـــوطني ورســـب فـــي تطبيـــق أول قراراتـــه المت

 المفروضة منذ عام تقريب ا، واعادة صرف الرواتب كما وعد في خطابه أمام "الوطني".
الجبهة الديمقراطية وعلى لسان عضو اللجنة المركزية محمود خلف، أكّد أن هناك ادارة للظهـر وعـدم 

"تقليص الرواتب ـالعقابية كاملة والتي تتمثل بمواكبة في تطبيق القرارات، ال سيما قرار رفع االجراءات 
 والتقاعد المبكر والتحويالت الطبية والكهرباء".
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من جهته، قال عضو المكتـب السياسـي لجبهـة التحريـر العربيـة بسـام الفـار، إّن األعضـاء المشـاركين 
؛ "لكــنهم فــي أعمــال "المجلــس الــوطني" بالكــاد نجحــوا فــي انتــزاع قــرار وقــف الغــاء العقوبــات عــن غــزة

تصــريح بـــ"الرسالة نــت" أّن قــرارات الــوطني بوأضــاف  تفــاجؤوا بشــطبها مــن البيــان الختــامي للمجلــس".
 يفترض فيها االلزام، لكن أول قراراته لم تنفذ وهذا ال يبشر بخير.

من جانبه، عضو المكتب السياسي في الجبهـة العربيـة الفلسـطينية صـالح أبـو ركبـة، قـال: "كنـا نأمـل 
المخرجات متناسبة مع المطالب، لكن في كل االحوال نجحنا في انتزاع قرار برفـع العقوبـات أن تكون 

وأضـاف لــ"الرسالة نـت":  بعدما استجاب عباس لهذا الطلب إثر جدل كبير حـدث فـي قاعـة البرلمـان".
 "صرف الرواتب قرار ملزم وليس مؤتمرا صحفيا عقده أبو مازن وانتهى وهو التزام يجب أن يطبق".

حزب الشعب وعلى لسان عضو المكتب السياسي طلعت الصفدي، قال "بوضوح ندين كل من يعطل 
وأضـــاف  قـــرارات الـــوطني؛ ألنـــه يعنـــي أن االســـتهتار والهيمنـــة والتفـــرد ال تـــزال قائمـــة علـــى المجلـــس".

 لــ"الرسالة نـت" إن "غـزة تحتـاج لكـل امكانيـات تعزيـز الصـمود، فالراتـب حـق انسـاني وقـانوني وال يحـق
 ألي شخص أن يتحكم به".

 8/5/2018، الرسالة نت
 

 غزة ال تخدم المصلحة الوطنيةضد  العقوبات يعبر عن سخطه من بيان الحكومة ويؤكد أن سحل   .11
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول الحركة في قطاع غـزة، أحمـد حلـس: إن إجـراء : غزة

 ال يخدم المصلحة الوطنية أو وحدة شعبنا. قطع رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة خاطئ، و 
ــا عــن مصــالح أبنــاء  ولــّوح حلــس، فــي تصــريحات لموقــع إخبــاري محلــي، باتخــاذ مواقــف جديــدة دفاع 
الشعب الفلسطيني في غزة وحقوق الموظفين وغير الموظفين، وذلك خـالل اجتمـاع يضـم أطـر حركـة 

 ه القضية. فتح في قطاع غزة من المقرر عقده يوم األربعاء لبحث هذ
وقال: "نحن في قطاع غزة ال نستطيع أن نتحّمل االستمرار في هذه اإلجراءات التي ال نشعر أن مـن 
نمـا تعمـق الفجـوة بـين أبنـاء  ورائها أي مصلحة وطنية، وهي لن تؤثر في وقف االنقسام الفلسطيني، وا 

يـوم الثالثـاء، والـذي وعبر عن سخطه من بيان الحكومة الذي صدر عقب اجتماعها  الشعب الواحد".
 "يتحدث عن كل القضايا الصغيرة، وال يتحدث حتى بكلمة واحدة عن مشكلة غزة وأزمة الرواتب".

وتساءل: "هل لهذه الدرجة باتت هذه القضية ال تعني أحدا ؟!". وقال: "إذا كان هناك طـرف فلسـطيني 
قطع الرواتب ليخرج علينا عبـر  أو شخصية فلسطينية أو قائد فلسطيني مقتنع ا بضرورة االستمرار في

 اإلعالم، ويشرح لنا أهمية ذلك األمر ومردوده اإليجابي على الموضوع الفلسطيني".
 8/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 وفد فتح على ضرورة رفع العقوبات عن غزة مع: اتفقنا "الشعبية" .12
قيـادي مـن حركـة فـتح علـى ضـرورة رفـع قالت الجبهة الشعبية مساء الثالثاء إنها اتفقت مـع وفـد : غزة

وذكــرت فــي بيــان عقــب اجتماعهــا مــع وفــد فــتح أنهــا  اإلجــراءات العقابيــة المفروضــة علــى قطــاع غــزة.
تطرقت إلى انعكاسات العقوبات الخطيرة على المجتمع بشكٍل عـام وقدرتـه علـى الصـمود فـي مواجهـة 

ن مناخــات تتعــاكس مــع كــل مــا يجــري وأشــارت إلــى مــا يمكــن أن تخلقــه هــذه اإلجــراءات مــ التحــديات.
الحــديث عنــه مــن ضــرورة التصــدي لخطــة الــرئيس األمريكــي دونالــد ترمــب، ومخططــات إنشــاء كيــان 

 فلسطيني في قطاع غزة، وأن يجري التعبير عن ذلك بمواقف وفعاليات وطنية مشتركة.
كــذلك جــرى  يرهــا،وتطــرق الوفــدان إلــى مســيرة العــودة، واتفقــا علــى ضــرورة العمــل علــى توســيعها وتطو 

 .التأكيد على أهمية المصالحة الداخلية، واالتفاق على ضرورة إنجازها وفق ا لالتفاقات الموقعة
وبحث الجانبان ملف المجلس الوطني بالصيغة التي تمت، وقدم وفد الشعبية رأيه بصـدد هـذه الـدورة، 

 رب وقت ممكن.واتفقا على ضرورة المتابعة الحثيثة من أجل مجلس وطني توحيدي في أق
 8/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عن قاتل الشهيد الشريف إرهاب دولة منظم االحتالل: إفراج حماس .13

أكد الناطق اإلعالمي باسم حركة حماس فوزي برهوم أن إفراج االحـتالل اإلسـرائيلي عـن جنديـه قاتـل 
وقـال برهـوم فـي  رسـمي علـى القتـل. الشهيد عبد الفتاح الشريف بمدينة الخليل مكافأة للمجرم وتشـجيع

تصـريح صـحفي الثالثـاء، إن ذلــك يعكـس مـدى إرهــاب الدولـة المـنظم الــذي تمارسـه حكومـة االحــتالل 
وأضاف أن هذا يسـتدعي مـن المجتمـع الـدولي والمؤسسـات الدوليـة التعجيـل  بحق الشعب الفلسطيني.

 ضع حد إلرهابهم وانتهاكاتهم.باتخاذ عقوبات رادعة بحق االحتالل اإلسرائيلي وقياداته، وو 
 8/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 اقتطاع رواتب األسرى والشهداء على قانون االحتاللبمصادقة " تنددان الديموقراطية"الشعبية" و" .14

بمصــادقة الكنيســت اإلســرائيلي بــالقراءة  الجبهتــين الشــعبية والديموقراطيــة نــددت: فتحــي صــّباح -غــزة 
سم ما يعادل رواتب األسرى والشـهداء والجرحـى مـن عائـدات الضـرائب الخاصـة األولى على قانون ح
تصعيد »أن المصادقة على القانون « لتحرير فلسطين الشعبية الجبهة»واعتبرت . بالسلطة الفلسطينية

السـلطة الفلسـطينية « الشـعبية»وطالبت «. صهيوني جديد وقرصنة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة
جهـة القـرار عبـر إعـداد خطـة تضـمن اسـتمرار تـدفق الموازنـة المخصصـة لألسـرى وذوي موا»بضرورة 

الشـــهداء، واســـتخدام كـــل وســـائل الضـــغط المتاحـــة للتصـــدي لهـــذا القـــرار العنصـــري، ومـــن بينهـــا تنفيـــذ 
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قرارات المجلس المركـزي بضـرورة سـحب االعتـراف بالكيـان الصـهيوني، واإلعـالن الواضـح عـن إلغـاء 
وفــك االرتبــاط مــع االحـــتالل ومــع كــل االتفاقــات وااللتزامــات السياســية واالقتصـــادية  اتفاقــات أوســلو،

 .واألمنية، بخاصة اتفاق باريس االقتصادي، والتوجه إلى المحاكم الدولية
خطـــوة تطبيقيـــة تنـــدرج فـــي إطـــار صـــفقة القـــرن، »الديموقراطيـــة فـــي القـــانون الجبهـــة رأت مـــن جهتهـــا، 

دونالــــد( ترامــــب الســــتئناف العمليــــة التفاوضــــية، كمــــا كــــان المبعــــوث واشــــتراطات )الــــرئيس األميركــــي 
 «.األميركي جيسون غرينبالت قد أبلغها إلى الرئيس محمود عباس

 9/5/2018الحياة، لندن، 
 

 بعض المساعدات لغزة غير كافٍ  الصحة: إيفاد وزير حماس .15
هللا وفـدا  طبيــا   الحمـد فـوزي برهـوم إن إيفــاد وزيـر الصـحة فـي حكومــة قـال النـاطق باسـم حركــة حمـاس

إلــى قطــاع غــزة مــع بعــض المســاعدات خطــوة غيــر كافيــة أمــام األوضــاع الكارثيــة التــي يعــاني منهــا 
القطاع الصحي في غزة، ولن تفي أيضا  باحتياجات آالف المرضى والجرحـى، الـذين هـم بحاجـة إلـى 

ثنــين وزارة الصـــحة وطالـــب برهــوم فـــي تصــريح صــحفي يـــوم اإل متابعــة وعــالج فـــي الــداخل والخــارج.
نهاء اإلجراءات العقابية بحقهم.  بتحمل مسؤولياتها كافة تجاه أهلنا في غزة وا 

 8/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 بدعوى ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة من الضفة والقدس فلسطينيا   22يعتقل  االحتالل .66
مواطنا فلسطينيا عقـب حملـة اقتحامـات  22، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر الثالثاء: رام هللا

وأقّر جيش االحتالل فـي بيـان صـادر  ومداهمات ألنحاء متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتْين.
ــــ  ــــ "المطلـــوبين"، بـــدعوى ممارســـة أنشـــطة تتعلـــق  22عنـــه، باعتقـــال قواتـــه ل فلســـطينيا ممـــن يصـــفهم ب

 بالمقاومة ضد أهداف إسرائيلية.
 8/5/2018، قدس برس

 
 نسحاب من االتفاق النوويباال مب االقرار الشجاع الذي اتخذه تر  بالكاملتدعم  "إسرائيل: "نتنياهو .61

رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي، بنيـامين ، أن نظير مجلي، عن 9/5/2018الشرق األوسط، لندن، ذكرت 
ركـي دونالـد ترمـب، الـذي اتخـذه الـرئيس األمي« الشـجاع»للقـرار « الكامـل»نتنياهو، أعلن أمس، دعمه 

 «.الكارثة»بإعالن انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي الذي وصفه بـ
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، بإلغـاء االتفــاق النـووي مــع إيـران، الــذي كــان «اتخــذ قـرارا  شــجاعا  وصــحيحا  »وقـال نتنيــاهو إن ترمـب 
لكامــل القــرار إســرائيل تــدعم با»وتــابع فــي تصــريح مباشــر عبــر التلفزيــون العــام أن «. وصــفة لكارثــة»

مـع إيـران، بحسـب مـا نقلتـه « الشجاع الذي اتخذه الرئيس ترمب اليوم، برفض االتفاق النـووي الكـارثي
 عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضـــاف نتنيــــاهو، فــــي كلمــــة تلفزيونيــــة اســـتمرت دقيقتــــين، وألقاهــــا بالعبريــــة واإلنجليزيــــة، أن االتفــــاق 
وذكر بأنه عارض االتفـاق «. منطقتنا، وكارثة للسالم في العالموصفة لكارثة، وكارثة ل»اإليراني كان 
لــيس ألن هــذا االتفــاق ال يمنــع إيــران مــن الســير فــي اتجــاه القنبلــة )النوويــة( فحســب، بــل »منــذ البدايــة 

، واعتبــر أن رفــع «ألنــه يفســح لهــا المجــال نحــو ترســانة كاملــة مــن القنابــل النوويــة خــالل بضــعة أعــوام
 «.نتائج كارثية»مع تنفيذ االتفاق أدى إلى العقوبات تزامنا  

االتفاق لم يؤد إلـى تراجـع خطـر الحـرب، بـل جعلـه قريبـا ؛ االتفـاق لـم يحـد مـن »ولفت نتنياهو إلى أن 
 في المنطقة برمتها.« السلوك العدواني إليران، بل زاده بشكل كبير

االنسـحاب مـن االتفـاق  ، إن "قـرارقـال نتنيـاهو، أن رامـي حيـدر، عن 8/5/2018، 48عرب ونشرت 
هو قرار صائب، ونحن جـاهزون ألي رد علـى أي هجـوم علينـا، لـدينا جـيش قـوي وسـيتمكن مـن صـد 

وقــال نتنيــاهو إنــه "فــي حــال تــم اإلبقــاء علــى االتفــاق النــووي مــع إيــران، فســتتمكن خــالل  أي هجــوم".
وويــة. باإلضــافة لــذلك، ســنوات قليلــة مــن تخصــيب كميــة مــن اليورانيــوم لبنــاء ترســانة مــن األســلحة الن

أضــاف هــذا االتفــاق المليــارات إلــى الخزينــة اإليرانيــة، والــذي اســتخدم فــي تمويــل ماكينتهــا الحربيــة فــي 
أنحاء الشرق األوسط، هذا ما تفعله اليوم مع أنها ال تملك ترسـانة نوويـة، تخيلـوا مـاذا سـتفعل لـو أنهـا 

 تملك هذه الترسانة".
، تزود إيران قواتهـا فـي سـورية بأسـلحة فتاكـة مـن أجـل المـس بإسـرائيل، وتابع نتنياهو إنه "منذ شهرين

وصـرحت بوضــوح ان هــدفها اســتخدام سـورية كقاعــدة أماميــة للهجــوم علينـا. نحــن يقظــون لمنــع تعزيــز 
الوجود العسكري اإليراني في سورية، سنرد بقوة على مس بسيادتنا، الجـيش قـوي وجـاهز، مـن يحـاول 

 تنا".اختبارنا سيعلم مدى قو 
نتنيــاهو قــال فــي ختــام قمــة ثالثيــة فــي ، أن أســعد تلحمــي عــن، 9/5/2018الحيــاة، لنــدن، وجــاء فــي 

نيقوسيا جمعته الى الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس ورئيس الوزراء اليونـاني الكسـيس تسـيبراس 
رية بغيـــة النظـــام الموجـــود فـــي طهـــران )...( يســـعى حاليـــا  لنقـــل أســـلحة بالغـــة الخطـــورة الـــى ســـو »إن 

 «.استخدامها ضد إسرائيل انطالقا  من الهدف المعلن المتمثل في إبادتنا
إقامــة قواعــد بحريــة عســكرية فــي البحــر األبــيض المتوســط لتنطلــق »بالســعي الــى  إيــرانواتهــم نتنيــاهو 

 «.يشكل تهديدا  ملموسا  علينا جميعا  »، معتبرا  ان ذلك «منها السفن والغواصات اإليرانية
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تــدعو علنــا  ويوميــا  إلــى تــدمير إســرائيل ومحوهــا مــن علــى وجــه األرض، »تنيــاهو إن إيــران نأضــاف و 
 «. وتمارس عدوانا  ال هوادة فيه ضدنا

 
 ة للقدسكيينتنياهو: مستعدون لمواجهة أي أحداث خالل نقل السفارة األمر  .61

الثالثــاء، أن الجــيش قــال بنيــامين نتنيــاهو رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي، يــوم  :ترجمــة خاصــة  - رام هللا
وقوات األمن مستعدة للتعامل مع أي مواجهات أو سيناريوهات تهـدف لتخريـب احتفـاالت نقـل السـفارة 

 األميركية إلى القدس.
وأوضح نتنياهو في حديث للصـحافيين اإلسـرائيليين مـن اليونـان قبيـل عودتـه إلـى تـل أبيـب، أن قـوات 

ل وخـالل وبعـد احتفـاالت نقـل السـفارة وأنـه تـم اتخـاذ كـل األمن مسـتعدة لكـل السـيناريوهات الممكنـة قبـ
 االحتياطات األمنية الالزمة لذلك.

وكرر نتنياهو تصريحاته بأن هناك عدة دول أخرى ستعمل في مراحل مختلفة على نقل سفاراتها إلـى 
ر بنقـل وأشار إلى أنه أجرى اتصاال مع رئيس دولة بارغواي ووعد بالعمل قريبا على تنفيذ قرا القدس.

 السفارة إلى القدس.
 8/5/2018القدس، القدس، 

 
 قائد شجاع منخطوة جريئة النووي من االتفاق  باالنسحابليبرمان: قرار ترامب  .69

وزير الـدفاع اإلسـرائيلي أفيغـدور ليبرمـان إعـالن الـرئيس األمريكـي دونالـد  : رأىمحمد طارق - القدس
بأنــه "خطــوة جريئــة وقــرار قائــد شــجاع، وفــي  يرانــي،ترامــب باالنســحاب رســمي ا مــن االتفــاق النــووي اإل

 النهاية سينتهي هذا النظام والتهديد الوحشي"، وفق إعالم محلي. 
 8/5/2018، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 مخاطبا  إيران: جيشنا مستعد للحرب بينيت .02

نيت قال، إن جميـع األنظمـة وزير التعليم اإلسرائيلي نفتالي بي، أن 8/5/2018األيام، رام هللا، نشرت 
دراك  الهجوميــة والدفاعيــة فــي الجــيش اإلســرائيلي تســتعد للحــرب، مطالبــا بعــدم اختبــار عــزم إســرائيل وا 

 قوتها العسكرية.
إن جميــع األنظمــة الدفاعيــة  الثالثــاء،وأضــاف بينيــت، فــي حــديث مــع إذاعــة "مكــان" اإلســرائيلية يــوم 

 بة االستعداد، وعلى االيرانيين عدم اختبار قوة إسرائيل".والهجومية في الجيش اإلسرائيلي، على أه
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وأعرب بينيت عن أمله أن يعلن الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب انسـحابه مـن االتفـاق النـووي وتجديـد 
 العقوبات المفروضة على طهران، ألن من شأن ذلك إرغامها على التخلي عن مشروعها النووي.

بينيت استبق إعالن ترامب مسـاء أمـس، ، أن أسعد تلحمي عن، 9/5/2018الحياة، لندن، وجاء في 
الطريق إلى قنبلة نووية ليسـت بـين ليلـة »وأضاف: «. حدث تأسيسي بالنسبة إلى إسرائيل»معتبرا  أنه 

ذا لــم يـتم ا ن االنسـحاب مــن االتفـاق )النــووي(،  وضـحاها، لكـن هنــاك حاجـة إلـى وقــت لمنـع ذلـك. وا 
ــذلك هــذا هــو  7اج عشــرات القنابــل )الذريــة( فــي وقــت واحــد بعــد فــإن إيــران قــادرة علــى إنتــ ســنوات. ل

على اتخاذ قرار تاريخي بالتنـازل عـن قرارهـا بلـوغ « حمل إيران»ورأى إمكان «. الوقت لالنسحاب منه
  قدرات نووية عسكرية، من دون استخدام القوة العسكرية.

 
 االتفاق النووي وعودة العقوبات الطريق الصحيح للجم النفوذ اإليراني هو إلغاءكاتس:  .06

الطريــق الصــحيح للجــم »شــدد وزيــر االســتخبارات يســرائيل كــاتس علــى أن : أســعد تلحمــي -الناصــرة 
ودعـا العـالم إلـى «. النفوذ اإليراني هو إلغاء االتفـاق النـووي، وعـودة العقوبـات االقتصـادية علـى إيـران

الرئيس األميركي دونالـد ترامـب مـع بيونغيـانغ، دعم الموقف األميركي والتعامل مع طهران كما تعامل 
يتحقق اإللغاء الكامل للمشروع النـووي إليـران وبرنامجهـا الصـاروخي ووقـف توّسـعها فـي المنطقـة، »لـ 

إيــران ال تفهــم ســوى لغــة »وتــابع: «. الــذي تعــّزز بنصــر حــزب هللا فــي االنتخابــات النيابيــة فــي لبنــان
ذا اســتأنفت تخصــيب اليوران يــوم ســتجد نفســها أمــام هجــوم مباشــر مــن الواليــات المتحــدة ودول القــوة، وا 

 «.أخرى
 9/5/2018الحياة، لندن، 

 
 سخنينيطالبون نتنياهو باالعتذار عالنية لفريق  نواب بالكنيست .00

النائـب أيمــن عـودة إلـى جمــع توقيعـات مــن  48رئــيس القائمـة المشـتركة داخــل أراضـي  الناصـرة: بـادر
رئـيس حكومـة إسـرائيل بنيـامين نتنيـاهو بتقـديم االعتـذار لفريـق كـرة قـدم  أعضاء في الكنيست يطـالبون

أبريل/ نيسان  29فلسطيني، بعدما تكشف ترويجه ألخبار كاذبة عنه. وجاء في العريضة أنه في يوم 
الماضي نشر نتنياهو في صفحته على الفيسبوك، والتـي يتابعهـا أكثـر مـن مليـونْي متـابع، خبـر ا كاذب ـا 

 مهور فريق أبناء سخنين لكرة القدم بعدم احترام المشاعر اإلنسانية.اتهم فيه ج
كــل مــن شــاهد الحــدث يعــرف أن حــديث نتنيــاهو هــو كــذب وتحــريض "وقــال أيمــن عــودة فــي عريضــته 

لهذا فنحن أعضاء الكنيست، نطالب رئيس الحكومة كما حّرض علن ا أن يعتذر علن ا وبصوت  خطير.
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باإلضـــافة إلـــى أعضـــاء القائمـــة فـــي الكنيســـت، نـــواب مـــن أحـــزاب  وقـــد وّقـــع علـــى العريضـــة». عـــاٍل 
 المعارضة.

 9/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 إيرانية "أنشطة"لـ أمر بتحضير المالجئ في الجوالن تحسبا  ي يسرائيلالجيش اإل .02
)أ ف ب(: أعلــن الجــيش االســرائيلي انــه طلــب مــن الســلطات المحليــة فــي هضــبة الجــوالن  - القــدس
انشطة غير مألوفة للقوات اإليرانية في “ان تفتح وتحضر المالجئ المضادة للصواريخ بسبب  المحتلة
وجـاء هـذا االعـالن قبيـل إعـالن الـرئيس االمريكـي دونالـد  في الجهة االخرى من خـط التمـاس.” سوريا

 ترامب قراره بانسحاب أمريكا من االتفاق النووي اإليراني.
مـــن جهـــة اخـــرى، تـــم نشـــر منظومـــات دفاعيـــة كمـــا ان القــــوات “وقـــال الجـــيش اإلســـرائيلي فـــي بيـــان 

 ”.اإلسرائيلية في حالة استنفار قصوى في مواجهة خطر هجوم
الجيش اإلسرائيلي مستعد لمواجهة مختلف السيناريوهات ويحذر من ان أي اعتـداء علـى “واضاف ان 

 ”. إسرائيل سيستدعي ردا شديدا
 9/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 حرب على إسرائيل منخفض" لكابينيت: "احتمال شن   الجيش ل .02

قـــال الجـــيش واألجهـــزة األمنيـــة اإلســـرائيلية، خـــالل اجتمـــاع المجلـــس الـــوزاري المصـــغر : رامـــي حيـــدر
لشــؤون السياســية واألمــن )الكابينيــت(، األحــد الماضــي، إن احتمــال شــن إيــران أو أحــد "أذرعهــا" حرب ــا 

يـــر الـــذي قدمتـــه األجهـــزة األمنيـــة للكابينيـــت، فـــإن "إيـــران وبحســـب التقر  علـــى إســـرائيل مـــنخفض جـــد ا.
وأذرعها غير معنيـون بشـن حـرب ضـد إسـرائيل فـي الوقـت الحـالي، لكـن احتمـال إقـدامهم علـى سلسـلة 

ونقـل موقـع "واال" عـن مصـادر وصـفها بالمطلعــة، أن  مـن الهجمـات تـؤدي إلـى حـرب ال زال مرتفع ــا".
الهجمات التي قد تجر المنطقة إلـى حـرب، لكـن احتمـال أن  "أجهزة األمن ترجح احتمال شن عدد من

 تشن إيران حرب ا مباشرة ضئيل جد ا".
 8/5/2018، 48عرب 

 
 بالقدس كيةيلمقر السفارة األمر المجاورة ساحة القرر إطالق اسم "ترامب" على ي بركات .02

نير بركـات قـرر إطـالق  ذكرت القناة العبرية الثانية، صباح الثالثاء، أن رئيس بلدية القدس: تل أبيب
 اسم الرئيس األميركي دونالد ترامب على الساحة المجاورة لمقر السفارة األميركية في القدس.
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وبحسب القناة، فإن بركات يهدف من خالل إطالق اسم ترامب على الساحة تكريمه على القرار الذي 
ى الساحات المركزية في المدينـة وتعتبر هذه الساحة إحد اتخذه بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

 وتقع عند تقاطع شارعي دافيد فلوسر وكفار عتصيون في حي أرنونا الذي سيكون مقر السفارة فيه.
 8/5/2018القدس، القدس، 

 
 اليهودية تدعو القتحام األقصى األحد المقبل الهيكلجماعات  .06

ريد على هاشتاغ تحت مسمى شرعت ما تسمى بـ"منظمات" الهيكل المزعوم بالتغ المحتلة:القدس 
"ألفان في يوم القدس"، والذى ُيعنى بتكثيف االقتحامات حتى يصل العدد األدنى إلى ألفي مستوطن 

 مقتحم للمسجد األقصى خالل هذا اليوم.
وقد ُأطلق هذا الهاشتاغ خصيصا وتزامنا  مع ما يسمى "ذكرى توحيد القدس"، حيث يحتفل االحتالل 

ل ما تبقى من مدينة القدس المحتلة وضمه للقسم الغربي من المدينة، ويوافق الحتال 51بالذكرى الـ
 هذا اليوم ذكرى النكبة.

 8/5/2018القدس، القدس، 
 

 بتسهيل دخول المستوطنين إلى األقصى "إسرائيل" يتهممدير أوقاف القدس  .01
لتأثير في عمل اتهم الشيخ عزام الخطيب، مدير عام أوقاف القدس، أمس، الشرطة اإلسرائيلية با

بعاد حراس األقصى عن المكان، لتتيح للمستوطنين والمتطرفين  الحراسة داخل المسجد األقصى، وا 
 اليهود دخول المسجد.

الشرطة اإلسرائيلية تقوم بإبعاد الحراس عن "وقال الشيخ عزام الخطيب لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
ر في موضوع الحراسة داخل المسجد األقصى، حراساتهم في المسجد األقصى بين وقت وآخر، وتؤث

دونما، وتسمح للمستوطنين والمتطرفين اليهود بالعبث وانتهاك حرمة  144الذي تبلغ مساحته 
 ."األقصى

مهمة الشرطة )اإلسرائيلية( هي مهمة أمنية خارج أبواب األقصى، وقد أبعدت "وأبرز الخطيب أن 
، "كما أبعدت قبل ذلك حراسا  آخرين لفترات متفاوتةأشهر،  6حراس لمدة  5)إسرائيل( حتى ا ن 

الشرطة تعتقل وتحقق وتبعد، وقد خلقوا لنا خلال  في الحراسات، وحملونا أعباء مادية "مشيرا  إلى أن 
 ."ومعنوية

 9/5/2018، لندن، الشرق األوسط
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 الخميس المقبليوم إغالق مكاتب رؤساء المناطق الخمس في محافظات القطاع : غزة .01
ررت اللجنة المشتركة لالجئين في قطاع غزة إغالق مكاتب رؤساء المناطق الخمس في محافظات ق

لخدماتها التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين،  "األونروا"القطاع الخميس المقبل، احتجاجا  على تقليص 
 بحجة عدم توفر الدعم الالزم.

عتصام نظمته اللجنة بمشاركة وقال محمود خلف، منسق اللجنة، في مؤتمر صحافي، خالل ا 
من أجل  "األونروا"العشرات من الالجئين، إن إغالق المكاتب سيعتبر بمثابة رسالة تحذيرية إلدارة 

الكف عن وقف الخدمات، وفتح باب التوظيف وتثبيت العقود، وتفعيل مشاريع البطالة، وعدم 
 عن الخدمات المقدمة لالجئين. المساس بالخدمات اإلغاثية مطلقا ، وحل األزمة المالية بعيدا  

باإلفصاح الفوري عن المبالغ المتراكمة التي تم التبرع بها، مشيرا  إلى أن  "األونروا"وطالب خلف 
عددا  من الدول تبرعت بمبالغ مهمة لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه األونروا نتيجة وقف الدعم 

سؤولين في اإلدارة باستمرار األزمة، واإلشارة إلى أن األميركي، معربا  عن استغرابه من تلويح الم
العام الدراسي الجديد لن يفتح، إلى جانب وقف التوظيف في قطاع التعليم، رغم التبرعات التي 

 حصلت عليها.
 9/5/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 قرصنة رواتب األسرى والشهداءمصادقة الكنيست على  تدينهيئة شؤون األسرى  .09

نددت هيئة شؤون األسرى والمحررين في فلسطين وفصائل فلسطينية بمصادقة : حي صّباحفت -غزة 
الكنيست )البرلمان( اإلسرائيلي بالقراءة األولى على قانون حسم ما يعادل رواتب األسرى والشهداء 

 ."القرصنة"والجرحى من عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، ووصفتها بـ 
الشعب الفلسطيني وقيادته لن يخضعا لهذه القرصنة واالبتزاز "ئة عيسى قراقع إن وقال رئيس الهي

المالي، وسنواصل دعم األسرى والشهداء والجرحى وعائالتهم كضحايا لجرائم االحتالل اإلسرائيلي 
 ."المنظمة

الحرية والكرامة أهم من المال، رافضين المساعي "وأوضح قراقع في تصريح صحافي أمس، أن 
سرائيلية التي تستهدف تجريد األسرى من مركزهم القانوني والشرعي والتعاطي معهم كإرهابيين اإل

دولة اإلرهاب المنظمة في المنطقة وأسرانا ". ووصف إسرائيل بأنها "ومجرمين مجردين من أي حقوق
 ."أسرى حرية ونضال شرعي للخالص من االحتالل اإلسرائيلي

التصدي لهذه الحملة العدوانية التي "نظمة التحرير الفلسطينية إلى ودعا قراقع اللجنة التنفيذية لم
ُتشّرع تحت غطاء قانوني تعسفي عنصري معاٍد لحقوق الشعب الفلسطيني والمعاهدات الدولية 
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البدء الفوري بمالحقة االحتالل في المحكمة ". وطالب بضرورة "والقانون الدولي على المستويات كافة
 ."ى جرائمه التي يواصل ممارستها في حق كل أبناء الشعب الفلسطيني وشرائحهالجنائية الدولية عل

 9/5/2018الحياة، لندن، 
 

 الشهر الماضيخالل  ا  فلسطيني 551اعتقل  اإلسرائيلي االحتاللحقوقية: مؤسسات  .22
ع طفال وتس 124مواطنا  في نيسان بينهم  551قالت مؤسسات حقوقية يوم الثالثاء إن إسرائيل اعتقلت 

وأضافت مؤسسات نادي األسير الفلسطيني والضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان وهيئة  نساء.
شؤون األسرى ومركز الميزان لحقوق اإلنسان فيبيان مشترك أمس إن "عدد المعتقلين في سجون 

طفال  350سيدة من بينهن ثماني فتيات قاصرات ونحو  63أسير منهم  6,000االحتالل بلغ أكثر من 
 معتقال". 450ووصل عدد المعتقلين اإلداريين إلى نحو 

معتقال إداريا يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل بكافة مستوياتها منذ  430وذكر البيان أن "حوالي 
وقالت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في بيانها "عدد المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد  شباط".

معتقال أحكاما صدرت بحقهم  484معتقال بينما يقضي  537تفع إلى لمرة واحدة أو عدة مرات ار 
 سنة أو أقل من مؤبد". 20ألكثر من 

 8/5/2018، األيام، رام هللا
 

 طة وقود في القدسحُتزيل م االحتاللبلدية  .26
أزالت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، يوم المحتلة: القدس 
 ء، محطة وقود لبيع السوالر في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة؛ بحجة عدم الترخيص.الثالثا

ونقل مراسلنا عن مصدر في البلدة، أن صاحب المحطة هو المواطن خليل علي محمود، وهو نفسه 
الذي هدم االحتالل مؤخرا بنايته السكنية في البلدة، وقد دفعت عائلة المواطن صاحب المحطة ما 

 ل مطلع العام الجاري لضريبة األمالك المعروفة باسم "األرنونا".كألف شي 73مته قي
 8/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وقضية العودة مرحلة جديدة دخلناها "إسرائيلموقع الهجوم على " فيغزة اآلن  منير شفيق: .20

تحت عنوان "موضوع فلسطين وصفقة القرن"، وذلك  أِقيمت في العاصمة المغربية الرباط ندوة: الرباط
بمناسبة ذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، وضمن إطار فعاليات الرفض المغاربي إلعالن ترمب 

 وتأتي الندوة بتنظيم من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في مملكة المغرب. حول القدس.
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ي الخارج منير شفيق خالل حديثه في الندوة، أن واقع ورأى األمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطيني
وحتى  1917الدول العربية وهي مجزأة وتحت سيطرة االستعمار، وميزان القوى في الفترة ما بين 

 كان لصالح المشروع الصهيوني، مما ساهم بفرض الدول الغربية لهذا المشروع في فلسطين. 1948
 لى طبق من ذهب للمشروع الصهيوني.أن فلسطين في تلك الفترة ُقدمت ع ورأى

وأبدى تحفظه على مقولة أن "الصهاينة كان لهم دور كبير في قيام كيانهم، مرجعا  الفضل في ذلك 
 إلى السيطرة الغربية في تلك المرحلة والمتمثلة ببريطانيا، واحتالل بالد عربية بما فيها فلسطين".

من أرض فلسطين، يرجع  %78ء الكيان فوق الـ وبقا 48وأوضح أن المحافظة على نتائج حرب الـ 
إلى الوضع بعد الحرب العالمية الثانية من سيطرة القوى الغربية على المنطقة، وقدرتها على تنفيذ 

 المشاريع، وتعهدها بإبقاء الكيان متفوقا  عسكريا  على كل المنطقة.
 اإلسرائيلياجع، خاصة أن الكيان وأشار إلى أن الدور األمريكي واألوروبي واإلسرائيلي ا ن في تر 

سنة مضت، رغم اعتباره جيشا  ال يقهر عند البعض، ويستطيع أن  12هزم في أربعة حروب خالل 
 يصل إلى أي عاصمة عربية وبسرعة.

اضطر إلى التراجع واالنسحاب بال قيد أو شرط من جنوب لبنان  اإلسرائيليكما بّين شفيق أن الكيان 
فة إلى تحول القطاع إلى قلعة للمقاومة العسكرية "يحسب العدو ألف حساب ومن قطاع غزة، باإلضا

 إن أراد أن يحتلها مرة ثانية".
وشدد على أن الكيان اإلسرائيلي أصبح ا ن مرتبكا  في قطاع غزة، وهو يرى مسيرة العودة الكبرى 

 فيها. التي استطاعت الفصائل والقوى المجتمعية والمدنية أن تحقق أكبر وحدة وطنية
وأشار شفيق إلى أن ميزان القوى الجديد أفضى إلى متغيرات جديدة منها أّن غزة ا ن في موقع 

"، وقضية العودة إلى كل فلسطين مرحلة جديدة دخلناها، والتي ستنتقل إلى إسرائيلالهجوم على "
أجل دحر  الضفة الغربية التي لم يبق أمامها سوى اإلعالن عن انتفاضة شعبية سلمية شاملة من

 االحتالل وتفكيك المستوطنات.
واعتبر شفيق أن القضية الفلسطينية في ميزان القوى الجديد، ليست معرضة للتصفية رغم محاوالت 

 ".1917أوضاعه النضالية منذ  وفي أحسنترامب، فالشعب الفلسطيني هو في موقع الهجوم، 
 8/5/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 

 روايات األدب العالمي قصة زواج المسعَفْين عز وهديل تشبه :"ودةمخيمات الع" .22
نساء فلسطينيات الزغاريد  أطلقتغزة: من بين ثنايا الموت والدماء وأدوات القمع والقتل اإلسرائيلي، 

المقامة على حدود قطاع غزة، ابتهاجا بزفاف عروسين تعارفا بحكم عملهما  "خيام العودة"من أحد 
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لك المنطقة الساخنة باألحداث، معلنين عن بداية تكوين أسرة جديدة، من خيمة اإلنساني في ت
 المسعفين.

قصة الزواج هذه التي تخص المسعفين هديل النجار وعز الرقب، لم تكن قصة من تلك التي وردت 
في روايات األدب العالمي، أو حتى عمال دراميا، هذه الحكاية كانت قصة حقيقية أبطالها ال يزالون 

التي تشهدها الحدود الشرقية  "مسيرة العودة"يمارسون عملهم اإلنساني في إسعاف مصابي فعاليات 
لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. فبحكم عمل العروسين هديل وعز في النقطة الطبية شرق 

 ، جرى التعارف األول، على وقع إطالق النار"مخيمات العودة الخمسة"المدينة، حيث يقام هناك أحد 
من قبل جنود القناصة اإلسرائيليين، حيث كان الشابان من طالئع المسعفين الذين انخرطوا في 
العمل الميداني الخاص بإسعاف الجرحى في تلك المنطقة التي شهدت سقوط المئات، ومنهم شبان 

 وأطفال ونساء.
ا أناس كثر، ومن وبسبب تعارف العروسين الجدد في تلك المنطقة التي تضم خياما عدة، يتردد عليه

، أصرا على أن يكون عقد القران في مكان اللقاء األول. فهناك حضر "خيمة الخدمة الطبية"بينها 
في خيمة جهزت لعقد القران، زينت بباقات الورود الحمراء، ووضعت في صدارة  "المأذون الشرعي"

الضيوف، فيما توسطت  الخيمة الفتة كبيرة وضعتها عائلة العريس بحكم العادات والتقاليد ترحب
مقاعد العروسين جمعا من الحضور واألقارب، كان أبرزهم شاب أصيب خالل أحداث المواجهات، 

 ظهرت الضمادات الطبية على يده.
ويقول عز إنه أصر على عقد قرانه في مخيم العودة، إلرسال رسالة لالحتالل، بأن الفعاليات التي 

لى ذلك هو عقد القران، داعيا باقي شباب غزة المقبلين على تشهدها المخيمات سلمية، وأن الدليل ع
 الزواج لعقد قرانهم في تلك األماكن.

 9/5/2018، القدس العربي، لندن
 

 "سفارة إسرائيل"نوابه من تلبية دعوة  يحذرالبرلمان المصري  .22

قدام أي حذر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، أمس، من إ": الخليج"القاهرة: 
في القاهرة، بمناسبة تأسيس « اإلسرائيلية»نائب على المشاركة في احتفال دعت إليه السفارة 

، وذلك بالتزامن مع تحذيرات مماثلة انطلقت في عدد من وسائل اإلعالم المصرية، وعلى «إسرائيل»
ات لعدد من بتوجيه دعو « اإلسرائيلية»مواقع التواصل االجتماعي تنتقد ما وصف بقيام السفارة 

 الشخصيات العامة للمشاركة في هذا االحتفال.
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وتأتي تصريحات رئيس مجلس النواب كأول رد فعل يصدر عن مسؤول مصري، في هذا الشأن، 
حيث أكد تعقيبا  على ما قاله مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خالل الجلسة العامة، أمس، 

وجهت « اإلسرائيلية»، إن السفارة 2019 2018م التي كانت مخصصة لمناقشة الموازنة العامة للعا
عيد االستقالل »عضو في المجلس، لحضور احتفال السفارة بما أسمته  100دعوات إلى نحو 
، «إسرائيلية»، منوها  بأن هناك احتفاال  سيقام في وسط العاصمة المصرية بأعياد «السبعين إلسرائيل

صمتها إلى القدس، حيث نفاجأ بأن قاهرة المعز عا« إسرائيل»وذلك في الوقت، الذي تنقل فيه 
تحتضن احتفاالت تمثل تطبيعا  مرفوضا  جملة وتفصيال ، داعيا  إلى االصطفاف مع الشعب 

 «.إسرائيلية»الفلسطيني، ومناصرة قضيته، بدال  من إحياء احتفاالت 
 يلبون مثل هذه وأكد الدكتور علي عبد العال، في رده على ما قاله بكري، أعتقد أن النواب ال

الدعوات، وأنه مطمئن لذلك، مشيرا  إلى أن المواطنين، الذي تلقوا مثل هذه الدعوة يدركون البعد 
الوطني جيدا ، وال يتخذون خطوة إال بعد التفكير فيها جيدا . ونوه رئيس مجلس النواب بوجود قرار من 

فر للخارج، دون إذن من مجلس المجلس بعدم تلبية النواب ألية دعوات حضور احتفاالت أو الس
النواب، مشددا  على أن المجلس لن يتردد في اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في الالئحة ضد 

 من يخالف ذلك.
 9/5/2018، الشارقة، الخليج

 
 دولة ناقصة السيادة لن ُيرضي الفلسطينيين إقامةالحسن بن طالل:  .22

طالل؛ أن "إقامة دولة فلسطينية غير محددة المعالم  أكد األمير الحسن بن :تيسير النعيمات –عمان 
 وناقصة السيادة، لن ُيرضي الفلسطينيين ولن ترضي أحدا".

إلى أين؟"، تزامنا  –ألقاها في افتتاح مؤتمر "القضية الفلسطينية أمسوقال الحسن خالل محاضرة له 
نية مسألة أرض وشعب، وعلى المجتمع الدولي أن مع الذكرى السبعين للنكبة إن "القضية الفلسطي

يواجه المسألة بشجاعة وموضوعية، وأن يتصرف وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن يعترف 
 أنه ال بد من إقامة دولتين متجاورتين".

من ؛ أن "مشكلة الالجئين إن بقيت األردنيةوشدد الحسن خالل رعايته المؤتمر الذي نظمته الجامعة 
 دون حل عادل ومقبول لها، فلسوف يستمر النزاع، وتبقى المنطقة تعاني من التوتر وعدم االستقرار".

وأكد الحسن أن التعامل مع قضية القدس "يحتاج إلى استراتيجية تكاملية تتجاوز ما هو طارئ 
المتاحة في  ومؤقت إلى ما هو مستمر وبعيد المدى"، داعيا لتوظيف الدبلوماسية والثقافة بالوسائل

 خدمة األهداف العامة التي يسعى للوصول إليها الشعب العربي الفلسطيني.
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وقال الحسن إن "صلتنا في القدس؛ صلة روحية تستند إلى الرغبة بالعمل على خدمة الوجود 
الحضاري العربي اإلسالمي في المدنية المقدسة، وبما يؤنسن األمل لإلنسان العربي تحت االحتالل، 

 من القول: إن آثارنا تدل علينا". انطالقااالهتمام بالتراث، ويبرز 
 9/5/2018، الغد، عم ان

 

 موظفو األونروا في األردن يطالبون بزيادة رواتبهم ويلوحون بالتصعيد .26
لوح اتحاد موظفي إقليم األردن )معلمون، وخدمات وعمال( في وكالة غوث وتشغيل : السبيل -عمان

 إلىتصعيدية في حال لم تستجب إدارة الوكالة  إجراءات" باتخاذ ونروااألالالجئين الفلسطينيين "
 مطالب العاملين فيها.

إعادة النظر في رواتب جميع العاملين في المملكة نتيجة التضخم  إلى" األونروا" إدارةودعا االتحاد 
 .األردنفي  األسعاروغالء 

موظفين زيادة على رواتبهم المتآكلة حيث وطالب االتحاد في بيان تلقت "السبيل" نسخة عنه بمنح ال
دينارا مطلع العام  21زيادة على الراتب األساسي، سوى عالوة قيمتها  أيلم تتم  2012إنه بعد عام 

 الماضي لم تشمل جميع العاملين، ولم تؤد الغرض في التخفيف من معاناتهم االقتصادية.
التامين للموظفين  أقساطالزيادات الحاصلة على أن تتحمل إدارة الوكالة كافة  إلىكما دعا االتحاد 

 ".األونرواوالمتقاعدين مع اإلبقاء على وضع المتقاعدين تحت مظلة تأمين "
ووجاء في البيان، "نظرا  للظلم الكبير الواقع على موظفينا من حرمانهم من حقهم في زيادة الرواتب 

أمين الصحي والتخلي عن زمالئنا في ظل التضخم الكبير في تكلفة المعيشة ورفع أقساط الت
المتقاعدين وحرماننا من حقوق ومكتسبات وظيفية كنا نتمتع بها مثل اإلجازة بدون راتب والتقاعد 

وتجميد العمل بمنح السلف على الراتب"، وفي ظل وجود قوانين  62الطوعي المبكر والتمديد لسن 
م حصولهم على كامل مستحقاتهم، مقلقة تتعلق بأمن الموظفين في حالة إنهاء خدماتهم وعد

صالحيات المفوض العام بوضع الموظفين في إجازة بدون راتب الحقا  للبيان السابق  إلىباإلضافة 
والذي تضمن مطالب موظفي إقليم األردن والرئاسة العامة في عمان التي  3/5/2018والمؤرخ بتاريخ 

اتب جميع العاملين نتيجة التضخم وغالء نؤكد على أحقيتها، فإننا ندعو إلى إعادة النظر في رو 
 أيلم تتم  2012، ومنح الموظفين زيادة على رواتبهم المتآكلة حيث انه بعد عام األردنفي  األسعار

دينارا مطلع العام الماضي لم تشمل جميع  21زيادة على الراتب األساسي سوى عالوة قيمتها 
وشدد البيان على أن تتحمل إدارة  االقتصادية". العاملين ولم تؤد الغرض في التخفيف من معاناتهم
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التأمين للموظفين والمتقاعدين مع اإلبقاء على وضع  أقساطالوكالة كافة الزيادات الحاصلة على 
 .األونرواالمتقاعدين تحت مظلة 

 8/5/2018، ، عم انالسبيل
 

 بريف دمشق السورية تتصدى لصاروخين إسرائيليين وتدمرهما في الكسوة الجويةالدفاعات  .21

جراء  األربعاءالسورية )سانا( مقا شخصين ليل الثالثاء  األنباءوكالة  ": أعلنتأ ف ب"بيروت ـ 
المرصد السوري لحقوق  أعلنالقصف الصاروخي الذي استهدف منطقة الكسوة في ريف دمشق، فيما 

 اإلنسان مقتل تسعة مقاتلين موالين لقوات الجيش السوري.
صاروخين “الدفاعات الجوية السورية دمرت  إنالسوري قال في وقت سابق الرسمي  اإلعالموكان 

في منطقة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي الغربي، قبل أن ينشر صورا  وشريط فيديو قال ” إسرائيليين
 إنها لحريق ناجم عن إسقاط الصاروخين.

مستودع أسلحة “طال  واكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن قصفا  صاروخيا  
، مشيرا  إلى ”ما أسفر عن مقتل تسعة مقاتلين موالين للنظام اإليرانيتابعا  لمقاتلين من الحرس الثوري 

 ”.إيرانيونكان بينهم  إذالم يعرف بعد “أنه 
 لحزب هللا اللبناني. أو إليرانيينوكان رجح في وقت سابق أن يكون المستودع تابعا 

انه طلب من السلطات  اإلسرائيليء بعد وقت قصير على إعالن الجيش وجاء القصف هذا المسا
 أنشطة“المضادة للصواريخ بسبب  المالجئتفتح وتحضر  أنالمحلية في هضبة الجوالن المحتلة 

 من خط التماس. األخرىفي الجهة ” في سوريا اإليرانيةغير مألوفة للقوات 
في حالة استنفار  اإلسرائيليةالقوات  أناعية كما تم نشر منظومات دف“إنه  اإلسرائيليوقال الجيش 

 ”.قصوى في مواجهة خطر هجوم
 8/5/2018ن، رأي اليوم، لند

 
 بنسبة كبيرة في بناء مستوطنات الضفةتساهم البناء التركية  مواد"األخبار":  .21

وطنات تساهم مواد البناء التركية بنسبة كبيرة في البناء اإلسرائيلي المتواصل والمتسارع في مست
الضفة، في حقيقة إضافية على طبيعة العالقات بين أنقرة وتل أبيب، إذ ليس هناك أدنى حد من 
التوافق بين ما يصرح به المسؤولون التركيون بأعلى مستوياتهم، وبين الواقع االستيطاني الذي 

 .يساهمون في ترسيخه
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تل المرتبة األولى في الدول التي تزود التركية، أن تركيا تح« دائرة اإلحصاء»ظهر التقرير السنوي لـيُ 
إسرائيل باإلسمنت والحديد والصلب، موضحا  أن أنقرة صّدرت ما يزيد على مليون طن من اإلسمنت 

 إلى تل أبيب خالل العام الماضي فقط.
ميلي »ــ قالت صحيفة « العدالة والتنمية»األخيرة ــ أعوام حكم حزب  15وفي إحصاء شمل األعوام الـ

مليون طن من تركيا،  9.8مليون طن من اإلسمنت، منها  16.9التركية إن إسرائيل استوردت « اغازيت
في المئة من حاجة هذه المادة. أيضا  أوردت الصحيفة أن تل أبيب استوردت  57.9وهو ما نسبته 
 544في المئة منها قادم من تركيا وقيمته  45.3مليار دوالر،  1.2بما قيمته  2017حديدا  خالل 

مليونا  )ما نسبته  269مليون دوالر، ثم تأتي الصين في المرتبة الثانية بعدما صّدرت حديدا  بإجمالي 
 في المئة(. 22.4

مافي "ومن نافلة القول إن أنقرة كانت قد خفضت عالقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب إثر حادثة سفينة 
ة، وهو ما تؤكده بيانات اإلحصاء الرسمي لكنها كثفت عالقتها االقتصادية بعد تلك الحادث« مرمرة

ألف طن، فيما  590كانت نحو  2009التي تبّين أن صادرات تركيا من اإلسمنت إلى إسرائيل خالل 
في  22.8 ألف طن، أي بزيادة تقدر بـ 725بمقدار  2011جاءت صادراتها من الصنف نفسه في 

 213سبة إلى صادرات الحديد والصلب، فمن التركية. األمر نفسه بالن« دائرة اإلحصاء»المئة، وفق 
 544، حتى وصلت إلى 2011مليونا  في  437، ثم 2010مليونا  في  332إلى  2009مليون دوالر في 

مليونا  في العام الماضي، وهو ما يرسم عالمات استفهام حول التصريحات الرسمية التركية في 
 موضوع االستيطان.

ه كل هذه المواد، من المهم اإلشارة إلى أن المستوطنات وبالسؤال عن المورد الذي تصب في
في المئة  68في المئة من مساحة الضفة المحتلة، وبعبارة أخرى: إن  42اإلسرائيلية تشكل ما نسبته 

في الضفة تمت السيطرة عليها لمصلحة المستوطنات، وهي المنطقة التي « ج»من مساحة المنطقة 
في المئة من طرقها.  49في المئة من غاباتها و 90ة الطبيعية وفي المئة من موارد الضف 87تضم 

في المئة من تلك المنطقة بحجة أن أراضيها  1في المقابل، ُيسمح للفلسطينيين باستخدام أقل من 
، وهو ما «أراضي مستوطنات»أو « أراضي دولة»أو « مناطق خضراء»أو « مناطق عسكرية»

 ت بأي طريقة كانت يضر الفلسطينيين بصورة كبيرة.يعني أن المساهمة في بناء المستوطنا
وجراء التوسع االستيطاني المستمر ُتضّخ الواردات التركية الخاصة بالبناء إلى هذه المستوطنات، في 
وقت يتكّبد االقتصاد الفلسطيني فيه خسائر سنوية فادحة بسبب االستيطان، إذ ُيمنع الفلسطينيون من 

رزقهم وأماكن عملهم. وبلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة نتيجة  الوصول إلى أراضيهم ومصادر
مليار بسبب قيود االحتالل المفروضة على  3.4االحتالل واالستيطان سبعة مليارات دوالر، و
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ومن جهة أخرى، يستهلك «. ج»الفلسطينيين للوصول إلى أراضيهم وأعمالهم في مناطق 
 2.86أضعاف ما يستهلكه الفلسطينيون البالغ عددهم نحو المستوطنون في الضفة من المياه ستة 

 مليون نسمة.
 1996يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة التركية ــ اإلسرائيلية قد تم تدشينها باالتفاق الموقع في آذار 

وشمل العديد من المجاالت التجارية والفكرية وغيرها. وفي ما بعد،  1997ودخل حيز التنفيذ في أيار 
، ألغت بموجبه الدولتان الضرائب 2000الدولتان مسودة إضافية لالتفاق في كانون الثاني  وّقعت

والرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، إضافة إلى منح كل منهما ا خر تخفيضات جمركية 
تقديم كل طرف قوائم منقحة  2007و 2006غير محدودة على المنتجات الزراعية. تلى ذلك في 

 الزراعية التي تحظى بمعاملة تفضيلية لدى الطرف ا خر بموجب االتفاق األصلي.للمنتجات 
في هذا السياق، تعتبر إسرائيل واحدة من الدول العشرين األولى التي تنشط تركيا في التجارة 

حول التجارة الخارجية في « معهد المعايير التركية»الخارجية معها، فوفقا  للبيانات الصادرة عن 
مليار دوالر ما بين  2.7، يقّدر إجمالي الصادرات التركية إلى إسرائيل بنحو 2016لثاني تشرين ا

في المئة مقارنة بالمدة نفسها من  9.2، مسجال  زيادة بنسبة 2016كانون الثاني إلى تشرين الثاني 
ي ف 8.8بنسبة  2016. أيضا  ارتفع حجم الصادرات الشهرية إلى إسرائيل في تشرين الثاني 2015

 مليون دوالر. 240بعدما بلغ نحو  2015المئة مقارنة بتشرين الثاني 
 9/5/2018، ، بيروتاألخبار

 
 سرا   تونسيزورون  "إسرائيل"حاخامات من إسرائيلية:  إعالموسائل  .29

وفدا من مؤتمر الحاخامات األوروبيين  أن، إسرائيلية إعالمكشفت وسائل  :ترجمة معا-بيت لحم 
ل ورؤساء منظمات يهودية زار تونس في نهاية األسبوع الماضي برعاية من وحاخامات من إسرائي

 التونسية.الحكومة 
الحاخامات دعوا الحكومة التونسية لتقوية المجتمع اليهودي، والتعاون بين اليهود  أن وأضافت

 والمسلمين في الحرب ضد اإلرهاب اإلسالمي.
تلقي الحاخامات استقباال  ملكي ا وحسن ضيافة  يليةاإلسرائ اإلعالمويظهر الفيديو الذي نشرته وسائل 

 من وزارة السياحة التونسية، وقيام العديد من رجال الشرطة التونسيين على تأمين الوفد.
وبدأت الزيارة في الحي اليهودي الكبير في جزيرة جربة التونسية، التي يسكنها بالكامل اليهود 

 المتشددين.
 صلوات تلمودية وفقا للتقاليد اليهودية. أداءقبل  وتجول الحاخامات في المدينة،
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وشهد الحاخامات قدرا كبيرا من اإلثارة أثناء الزيارة والصالة في الكنيس الذي أعيد بناؤه قبل حوالي 
 عشر سنوات بتونس، وعند قبور يزعم االحتالل انهم من المنفيين في إسرائيل.

"تونس بلد يحترم األديان"، وأكد أن "الشعب  إنوقال وزير الشؤون الدينية التونسي للحاخامات 
 التونسي يعيش في تضامن مع اليهود".

الحاخام بنحاس غولشميدت، رئيس مؤتمر الحاخامات األوروبيين قال: "إن  أنالمصادر  وأضافت
المسلمين هم شركاؤنا في الحرب ضد اإلرهاب اإلسالمي، والتطرف اإلسالمي، والمعادية للسامية في 

 ، ونحن نقاتل معا  ضد التشريعات المعادية للدين في أوروبا".أوروبا
 8/5/2018، وكالة معا  اإلخبارية

 
عادةالواليات المتحدة من االتفاق النووي مع إيران  انسحابترامب يعلن  .22  العمل بالعقوبات وا 

اء، ووكاالت: أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثالث« القدس العربي»لندن ـ 
 االنسحاب.انسحاب بالده من االتفاق النووي الموقع مع إيران، ووقع على قرار 

وأكد ترامب في كلمة في البيت األبيض مساء الثالثاء أن االتفاق النووي سمح إليران باالستمرار في 
 تخصيب اليورانيوم والوصول لحافة امتالك سالح نووي.

واليوم … سعى المتالك سالح نووي اإليرانيأن النظام  إسرائيل نشرت وثيقة تثبت»وتابع ترامب أن 
هذا »واعتبر أن «. تخصيب اليورانيوم كانت كاذبة بإيقافلدينا الدليل القاطع أن وعود طهران 

 «.االتفاق الكارثي أعطى النظام اإليراني اإلرهابي ماليين الدوالرات
… ق تسلح نووي في الشرق األوسطإذا سمحت باستمرار هذ االتفاق سيصبح هناك سبا»وقال ترامب 

 «.واالتفاق لم يحد من أنشطة إيران لزعزعة االستقرار ودعم اإلرهاب في المنطقة
وقال إن العقوبات األمريكية ستعود بشكل أكبر من ذي قبل على طهران وعلى الشركات التي تتعامل 

ته بالتوقيع على القرار الخاص مع ما له عالقة ببرنامج التسلح اإليراني. وقام ترامب عقب انتهاء كلم
 إيران.بانسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي مع 

وأعلن مستشار األمن القومي األمريكي جون بولتون أن إعادة العمل بالعقوبات األمريكية المرتبطة 
بية بالبرنامج النووي اإليراني ستسري فورا على العقود الجديدة، موضحا أن أمام الشركات األجن

من إيران، فيما قالت وزارة الخزانة األمريكية أمس الثالثاء إن الواليات « للخروج»بضعة أشهر 
المتحدة ستعيد فرض مجموعة واسعة من العقوبات المتعلقة بإيران بعد انتهاء فترة تخفيف العقوبات 

مع بنكها يوما، ومنها عقوبات تستهدف قطاع النفط اإليراني والتعامالت  180التي تصل إلى 
 المركزي.
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وأضافت الوزارة في بيان على موقعها اإللكتروني ووثيقة ذات صلة أن العقوبات التي تتعلق 
بصادرات الطائرات إلى إيران وتجارة المعادن وأي جهود تقوم بها طهران للحصول على دوالرات 

أشهر  6و 3هلة بين أمريكية سوف تتم إعادة فرضها أيضا، وأكدت أنها ستمنح الشركات األوروبية م
 لوقف أنشطتها في إيران.

وأحدث القرار ردود أفعال كبيرة تسارعت عقب انتهاء ترامب من كلمته مباشرة، حيث أكد الرئيس 
اإليراني حسن روحاني أنه لن يسمح للرئيس األمريكي دونالد ترامب بممارسة أي ضغوط نفسية أو 

 االتفاق النووي. اقتصادية على الشعب اإليراني، بعد انسحابه من
قرار ترامب »وقال روحاني في كلمة مساء أمس ردا على انسحاب ترامب من االتفاق النووي إن 

بهذا القرار تقر أمريكا بأنها دولة ال … الليلة ينسجم مع سجل أمريكا في خرق االتفاقيات الدولية
خصيب اليورانيوم. وتابع وألمح روحاني إلى أن إيران سوف تستأنف ت«. تحترم االتفاقيات الدولية

 «.أطمئن الشعب اإليراني بأن الحكومة استعدت لكافة الظروف»
وأعلنت السعودية والبحرين واإلمارات تأييدها قرار الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، أمس الثالثاء، 

 جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها الوكاالت االنسحاب رسمي ا من االتفاق النووي مع إيران.
 الرسمية لكل دولة على حدة.

 9/5/2018، لندن، القدس العربي
 

 نقل السفارة األمريكية إلى القدس معارضتهاألمين العام لألمم المتحدة يؤكد  .26
أكد األمين العام لمنظمة األمم المتحدة، أنطونيو غوتتيريش، اليوم الثالثاء، معارضته : نيويورك

ل سفارتها لدى االحتالل اإلسرائيلي من تل أبيب إلى مدينة العتزام الواليات المتحدة األمريكية نق
 القدس المحتلة، األسبوع المقبل.

وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم األمين العام، خالل مؤتمر صحفي، إن "غوتيريش واضح 
 تمام ا في موقفه إزاء هذا الموضوع، وقد عبر عنه في مناسبات عديدة من قبل: إنه ضد هذه الخطوة

وأضاف أن األمين العام "يحترم الحقوق السيادية للدول  األمريكية أحادية الجانب، ورأيه لم يتغير".
وشدد دوغريك في الوقت نفسه على أن "موقف غوتيريش حيال نقل  األعضاء باألمم المتحدة".

 السفارة واضح تمام ا ولم يتغير".
 8/5/2018، قدس برس
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 من مخيم اليرموكاآلالف  "تشريد"تنديد دولي بـ  .20
أعلنت األمم المتحدة أن العمليات العسكرية في مخيم اليرموك الواقع في جنوب ": الحياة" –بيروت 

العاصمة السورية دمشق، أسفرت حتى ا ن عن تشريد نحو سبعة آالف شخص، في وقت تتواصل 
 ناطق المتاخمة له، اإلرهابي في المخيم والم« داعش»االشتباكات بين قوات النظام السوري وتنظيم 

 بالتزامن مع استمرار إجالء فصائل معارضة في جنوب دمشق إلى شمال سورية.
وأكد بيان للناطق باسم األمين العام لألمم المتحدة، ستيفان دوغريك، وزعه على الصحافيين في مقر 

العسكرية في  أبلغنا أن العمليات»المنظمة في نيويورك، أن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 
«. في المئة منهم من الالجئين الفلسطينيين 70آالف شخص،  7مخيم اليرموك تكشف عن نزوح 

الجيش »وأشار دوغريك إلى أن الالجئين نزحوا إلى بلدات يلدا وببيال وبيت سحم، الخاضعة لسيطرة 
عن مقتل  جنوب دمشق، والتي أسفرت« العدائية»في ريف دمشق. وندد باألعمال « السوري الحر

صابة مدنيين، فضال  عن تشريد العديد منهم، وتدمير البنى التحتية.  وا 
 9/5/2018، لندن، الحياة

 
 تأمر بترحيل مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" "إسرائيل" .22

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثالثاء، أن السلطات اإلسرائيلية ألغت، : محمود مجادلة
 مر شاكر، مدير مكتب المنظمة في إسرائيل وفلسطين، وأمرته بمغادرة البالد، أمس، تصريح عمل ع

 يوما، بزعم أنه يدعم حملة مقاطعة إسرائيل. 14خالل 
 ويأتي هذا القرار بعد مرور عام على منح وزارة الداخلية اإلسرائيلية، المنظمة الحقوقية الدولية )مقرها 

 نبي، بعد أن رفضت إصداره في البداية.نيويورك(، تصريحا بتوظيف شاكر كخبير أج
وقال نائب المدير التنفيذي للبرامج في المنظمة، إيان ليفين، إن "األمر ال يتعلق بشاكر، بل بإسكات 

واعتبر أن  هيومن رايتس ووتش، ووقف انتقاد سجل حقوق اإلنسان اإلسرائيلي"، وفق موقع المنظمة.
أفعال مقتبسة من دليل أجهزة األمن الروسية أو "إعداد ملفات عن الحقوقيين وترحيلهم هي 

 المصرية"، على حد قوله.
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات اإلسرائيلية إلغاء القرار، وقالت إنها تدعم شاكر بالكامل، 

 ووّكلت محاميا للطعن في القرار أمام محكمة إسرائيلية.
 8/5/2018، 48عرب 
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 ق على تسويق غاز البحر المتوسط وحمايتهتتف "إسرائيل"اليونان وقبرص و .22
في قمة ثالثية لقادة الدول الثالث في نيقوسيا، وقع رئيس الوزراء ": الشرق األوسط"-تل أبيب

 اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة اليونانية، أليكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي، 
معاهدات تتناول موضوع الطاقة والغاز وأمن آبار نيكوس أنستاسيادس، صباح أمس الثالثاء، سلسلة 

الهيئة الثالثية للدفع »الغاز وتسويقها في أوروبا ودول العالم. وهذا هو اللقاء الرابع، منذ تأسيس 
، وخاصة في مجاالت األمن والطاقة في البحر 2016للدول الثالث في عام « بالمصالح المشتركة

 المتوسط.
ل عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر األبيض المتوسط وسبل وتركز البحث في اللقاء حو 

نقله إلى أوروبا، خصوصا في ظل التوتر في العالقات بين إسرائيل وتركيا والتوتر التاريخي بين 
تركيا من جهة وبين اليونان وقبرص اليونانية. ومن أبرز هذه االتفاقيات معاهدة التعاون األمني 

 ل الثالث.الداخلي بين الدو 
 9/5/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 تحذيرات من كارثة إنسانية مرعبة قد يشهدها قطاع غزة .22

حذرت وزارتا الخارجية واإلعالم بغزة، من كارثة إنسانية مرعبة قد يشهدها قطاع غزة،  الرأي: –غزة 
في حالة من  ستدفع إلى تداعيات سياسية وأمنية واجتماعية قد يصعب السيطرة عليها، وقد تتسبب

 الفوضى واالضطراب في المنطقة.
وقال وكيل وزارة الخارجية غازي حمد، خالل مؤتمر صحفي اليوم الثالثاء بالتعاون مع وزارة 
اإلعالم، لنشر تقرير حول الوضع اإلنساني الصعب في قطاع غزة، إنه بسبب قسوة الحصار 

أن تقوم الحكومة الفلسطينية بواجباتها وبسبب تعثر المصالحة الوطنية التي كنا نأمل من خاللها 
 ومسئولياتها تجاه قطاع غزة، ازداد الوضع سوءا وتفاقمت معاناة السكان إلى درجة غير مسبوقة.

ولفت إلى أن هناك نوع من التخطيط الدولي والمؤامرة الدولية إلبقاء غزة في حالة من المعاناة 
 الة الغوث في غزة.ألهداف سياسية، إضافة لمحاوالت تقليص خدمات وك

وقدمت الوزارتان عدد من الحقائق واألرقام في التقرير قالت إنها استمدتها من جهات رسمية معتمدة، 
 :من أجل التحرك سريعا إلنقاذ الوضع اإلنساني في القطاع
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 الوضع االجتماعي
الغذائي، وما  ( من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام األمن%56.6وحسب التقرير الذي أورد فإن )

( ونتيجة لذلك %43.9يقارب من نصف القوى العاملة عاطلة عن العمل حيث وصلت نسبة البطالة )
( من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر وما يقارب من نصف سكان %80أصبح أكثر من )

 (.UNRWAالقطاع يتلقون مساعدات غذائية شهرية من الحكومة أو وكالة الغوث )
واطن( من تلقي مخصصات الشؤون م 400,4000أسرة ) 72,000ب ن ما ُيقار كذلك تم حرما

مليون دوالر شهريا مخصصة لحاالت الفقر المدقع، ولم تصرف  9االجتماعية، والتي تقدر بقيمة 
م، بفعل اإلجراءات العقابية 2018حتى تاريخه رغم إن موعد استحقاق هذه الدفعة في شهر مارس 

 األخيرة.
( UNRWAات العقابية التي اتخذت من قبل اإلدارة األمريكية تجاه وكالة الغوث )كما أن اإلجراء

تسببت في تقليص العديد من الخدمات الحيوية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم والتشغيل، 
 وتركت آثارها على آالف العائالت الفلسطينية التي تتلقى هذه الخدمات.

 
 الوضع الصحي

الصحية المتمثلة في مدى توفر الماء والغذاء ومعالجة الصرف الصحي وفي ظل تراجعت المحددات 
وقع المواطن فريسة  للمرض في ظل بيئة مواتية النتشار األمراض وزاد من حدتها وآثارها حصار 
منع مواكبة البنية التحتية والتجهيزات الحتياجات المرضى وحرمان المريض من حق الوصول إلى 

 الق المعابر من ناحية، وعدم توفر العالج من ناحية ُأخرى.الخدمات الصحية نتيجة إغ
من حاالت العالج في الخارج لم يسمح لها بالسفر، خاصة مرضى السرطان  %56وذكر التقرير أن 

الذين زاد عددهم بشكل ملحوظ في قطاع غزة، بسبب الحروب التي شنتها "إسرائيل" على القطاع 
 يا .واستخدمت فيها األسلحة المحرمة دول

، فيما بلغت نسبة %40وعند الحوامل  %70وبين أن نسبة فقر الدم لدى األطفال حوالي وصلت لـ 
نسبة  %30شملت أدوية السرطان وأمراض الدم، كما وصلت إلى %47العجز في األدوية األساسية 

من  %49العجز من المستهلكات األساسية، بما فيها مستهلكات العمليات وأقسام الطوارئ وما نسبته 
 العجز في الفحوصات المخبرية.

وأكد التقرير أنه نتيجة لما سبق، توقفت العديد من الخدمات الصحية وكان آخرها وقف جميع 
عملية مؤجلة، وقد فاقم من  4000العمليات غير الطارئة والتي بلغت منذ بداية شهر أبريل فقط 

لصحي غير الحكومي وتراجع خدمات معاناة القطاع الصحي حالة الفقر الشديد وتدهور القطاع ا
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األونروا الصحية، وبدء تسرب الكفاءات الطبية إلى خارج البالد في ظل حرمان الكادر الصحي 
العامل من حّقه في الراتب وعدم االستقرار الوظيفي، الذي يهدد قدرة القطاع الصحي المرتكز على 

 ُبنية هّشة.
 

 المعابر وحرية الحركة
بر فإن المعبر الرئيس لحركة المسافرين بين غزة والعالم الخارجي هو معبر أما بشأن حركة المعا

( يوم ا، وقد سجلت حركة 36م لم ُيفتح المعبر إاّل في حاالت استثنائية لمدة )2017رفح، وخالل عام 
( مسافرا في هذا العام بينما بلغ عدد المسافرين السنوي على معبر الكرامة )بين 17,000المسافرين )

( مليون مسافر في العام، كما أن سكان غزة منعوا من أداء 2.4حوالي) فة الغربية واألردن(،الض
 العمرة في آخر أربعة أعوام.

من مواطني قطاع غزة ال يمكنهم السفر  %85أما بالنسبة لمعبر بيت حانون، فهناك ما يزيد عن 
راد الذين تنقلوا عبر معبر بيت حانون عبر المعبر بسبب القيود األمنية اإلسرائيلية، وقد بلغ عدد األف

من أسماء المسافرين  %50م، مع العلم أن 2017مواطن، خالل العام الماضي  10,000حوالي 
 مكررة.

وأكد التقرير أن هناك الكثير من القيود المفروضة على معبري رفح وبيت حانون، خاصة على سفر 
تنسيقية معقدة ال يستطيع الحصول عليها عام، إال عبر إجراءات 40كل من هم أعمارهم اقل من 

معظم من تشملهم هذه الشريحة، ما يعني أن شريحة الشباب محكوم عليها بالمكوث اإلجباري في 
السجن الكبير المسمى غزة، إضافة إلى فرض قيود مشددة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي على 

 حركة الصادرات من قطاع غزة.
 

 ية:الخدمات والبنية التحت
انقطاع  تفاقم أزمة أدت إلىأن اإلجراءات العقابية المتخذة  التقريروعن قطاع الكهرباء المتأزم، أكد 

( ساعات 4التيار الكهربائي لمستويات غير مسبوقة إلى أن بلغت ساعات وصل التيار الكهربائي)
 ساعة. 24كل 

سببه للمواطنين من معاناة، بل ولفت التقرير إلى أن تأثير انقطاع الكهرباء، ال يتوقف على ما ي
يتعداه إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبيئة، حيث تضطر البلديات إلى ضخ مياه الصرف الصحي في 

فقط مما هو  %20البحر دون معالجة، خصاصة في ظل تراجع قدرة البلديات على العمل لتصل إلى
 مطلوب وهو ما ُيشّكل كارثة بيئية.



 
 
 
 

 

 32 ص             4637 العدد:             5/9/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

الصرف الصحي، أكد التقرير أن اإلجراءات العقابية المتخذة ضد قطاع وفيما يتعلق بقطاع المياه و 
نتيجة عدم توفر  %30غزة والحصار، أدت إلى انخفاض معدل معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة 

الوقود الالزم لتشغيل محطات المعالجة، كما انخفضت إيرادات البلديات بشكل عام بسبب عدم تمكن 
 البلديات.هم من مبالغ نظير الخدمات المقدمة من المواطنين من دفع ما علي

( من %18أما نسبة الوحدات السكنية التي تشترك في شبكات الصرف الصحي في قطاع غزة فهي )
( مليون لتر من مياه الصرف الصحي غير معالجة إلى 108الوحدات، ويتم تصريف ما يزيد عن )

 د.، ويرجع ذلك إلى نقص الكهرباء والوقو البحر يوميا
أما المياه المعدة لالستخدام فان جميع آبار المياه العاملة في قطاع غزة يستخرج منها مياه غير 
صالحة لالستخدام ا دمي، ومعظم العائالت في قطاع غزة ال تحصل على مياه الصنبور سوى مرة 

( فقط %15( ساعات، وتعمل محطات التحلية بقدرة منخفضة تعادل )8-6واحدة كل أربعة أيام لمدة )
 من قدراتها، بسبب عدم كفاية إمدادات الكهرباء.

 
 االقتصاد

وتحدث التقرير عن واقع غزة االقتصادي المتدهور، موضحا  أن معدل الواردات عبر معبر كرم أبو 
سالم، انخفض بسبب الحصار واإلجراءات العقابية ضد غزة )وهو المعبر األساسي لدخول 

مقارنة مع معدل العام  %38م، بمقدار 2018 أبريلفي شهر  البضائع(، حيث انخفضت الواردات
 مقارنة مع شهر مارس من العام الحالي. %11.5م، وما مقداره 2017

حالة عدد  44,000كما تم حرمان  موظف إلى التقاعد   18,000موظف من تقاضي رواتبهم وا 
لية في غزة، بما نسبته موظف يتقاضون رواتبهم من وزارة الما  40,000القسري، إضافة إلى حوالي

 من رواتبهم حتى ا ن. 40%
في  %43.9 م، إلى2017في بداية العام  % 41.7وذكر أن نسبة البطالة قفزت خالل العام األخير من

مواطن لفرص عملهم بسبب تراجع النشاط  28,000م، ما يعني فقدان ما يزيد عن 2018مارس 
 على السلع والخدمات.االقتصادي، وتراجع معدل إنفاق الفرد الشهري 
، وازداد عدد %24.9م بنسبة 2018م إلى مارس 2017كما ازدادت قضايا الذمم المالية من يناير 

( في عام %6، وارتفعت نسبة الشيكات المرجعة من )%19.0النزالء في السجون بسبب ذلك بنسبة 
 مليون دوالر. (65م، حيث وصلت قيمة الشيكات المرجعة إلى)2017( في عام %11م إلى )2014
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 التعليم
ولم يكن التعليم ببعيد عن تحذيرات الوزارة من الكارثة، حيث أصبحت نسبة الطلبة غير القادرين 
على تسديد الرسوم الدراسية أو غير القادرين على التسجيل على مستوى الجامعات المختلفة، نتيجة 

 عدد الطالب.، من إجمالي %39للحصار واإلجراءات العقابية ضد قطاع غزة، 
(منذ أكثر من %40( معلم نسب ضئيلة من رواتبهم )9,400ولفت التقرير إلى تقاضى أكثر من )

( معلم يتقاضون رواتبهم من وزارة 5,800أربع سنوات من وزارة المالية بغزة، باإلضافة إلى حوالي )
ية على كل المسيرة ( شهرا، ما ُيلقى بظالل سلب12( منذ أكثر من )%70المالية برام هللا بنسبة )

 التعليمية، ويؤثر على جودة العملية التعليمية.
 8/5/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 عن المقاومة الجاد ة.. خيط الدم من كوااللمبور إلى غز ة .26

 ساري عرابي
ذا حدثان أمنيان مهّمان استهدفا حركة حماس في األسابيع الثالثة األخيرة، على رقعة ممتدة في ه

العالم. األول في كوااللمبور العاصمة الماليزية، حيث اغتيل المهندس الفلسطيني فادي البطش 
الحاصل على شهادة الدكتوراة في الهندسة الكهربائية، والثاني في قطاع غّزة، الذي استشهد فيه ستة 

حتالل من كوادر كتائب القسام أثناء عملهم على تفكيك منظومة تجسس إسرائيلية، أعدها اال
اإلسرائيلي الستهداف الفلسطينيين في قطاع غّزة في العقد األخير، بحسب بيان كتائب القسام، والذي 
أفاد أيضا بأن هذه المنظومة كانت تتضمن نظاما مفّخخا يقوم بتفجير آلّي حين محاولة تفكيك 

 المنظومة.
ا الكبار، بيد أن كتائب الشهيد فادي البطش تبنته حماس في بيان رسمي، وأّبنه عدد من قادته

القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لم تؤكد التسريبات الكثيرة التي تحدثت عن دور للشهيد في 
 تطوير منظومة حماس العسكرية، ال سيما الطائرات المسّيرة والصواريخ محلّية الصنع.

طّوري تقنياتها العسكرية؛ يبدو مفهوما تحفظ كتائب القّسام، ففي حال كان الشهيد أحد مهندسيها وم
ال ترغب في إحراج الحركة وتوتير عالقاتها الدبلوماسية، في ظل الحصار  -بالتأكيد  -فإّنها 

المفروض على الحركة. وعلى كل حال، فدور الشهيد، إن صحت التسريبات، دور أمني عسكري، 
 يقّدرها تنظيمه. يخضع لضرورات السّرية، حتى بعد استشهاده، بحسب المصلحة الراجحة التي

هذا ال ينفي الطبيعة اإلجرامية عن االحتالل، الذي استهدف طوال صراعه مع الفلسطينيين؛ العديد 
من الشخصيات غير المنغمسة في العمل العسكري، إال أن التسريبات التي تتحدث عن دور تقني 
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ية وصلت للشهيد، بدأت للشهيد تبدو محتملة جّدا، باإلضافة للتسريبات التي تتحدث عن سلسلة أمن
من العراق الذي اعتقلت حكومته عالما عراقّيا كان يعيش في الفلبين ثم جرى ترحيله إلى تركيا؛ التي 
رّحلته بدورها إلى العراق. وكانت الحكومة الفلبينية قد قالت إّنه ينتمي لحركة حماس. أّما الحلقة 

أحد زمالء الشهيد البطش  -لتسريبات كما تقول بعض ا -الثانية فكانت في مصر التي اعتقلت 
 أثناء عودته من ماليزيا إلى غّزة.

 
 يمكن أن نتحدث عن ثالثة عناصر مركبة في هذا المشهد األمني:

األول، جّدية مقاومة حركة حماس، رغم كل النقد الذي ُيمكن أن يوّجه لها في إدارتها السياسية، أو 
جية تمّس بفعاليتها المقاومة. هذه الحوادث، والتي لم تكن في خياراتها التي قد ُتعّد أخطاء استراتي

األولى من طبيعتها، فالجميع ما يزال يذكر الشهيد التونسي العامل في كتائب القسام محمد الزواري.. 
هذه الحوادث تؤكد أن حماس ال تستخدم المقاومة غطاء سياسّيا، وال في سياق الدعاية أو الخصومة 

ّنما هي جاّدة جّدا فيما تفعل، األمر الذي يبعث على احترام الحركة من هذه الجهة، في  السياسية، وا 
 ظّل حالة من التردي الوطني الداخلي، واالهتراء العربي المحيط.

الثاني، أن االحتالل يتعامل بدوره بجّدية بالغة مع مقاومة حماس، بالشكل الذي الحظناه، رغم أن 
كانات المكافئة. وكما أّنه يشتغل باستمرار على تغطية قطاع غّزة هذه المقاومة محاصرة، وتفتقر لإلم

استخباراتّيا، فإّنه يشتغل على الوصول ألي كادر فلسطيني أو عربي، في أي بقعة من األرض، 
يغّذي حركة حماس بالتقنيات أو بالسالح. وبالنظر إلى التعقيد الذي يحّف هذا النمط من العمل 

االغتيال في البالد األخرى، فإّنه غالبا يستهدف بالفعل شخصيات ذات االستخباراتي، أي عمليات 
دوري مهم في تسليح حماس. وعلى أّي حال، ال يبدو أن االحتالل يتعامل بالجّدية نفسها، مع أي 

 فاعل فلسطيني آخر.
الثالث، بينما تسعى حماس لتجنيد ما أمكن من الكفاءات لدعم تقنياتها العسكرية، وتحاول كسر 

لحصار اإلقليمي المضروب عليها في هذ المجال، فتتمدد خيوطها حيثما أمكن في العالم، ومع من ا
أمكن من الكوادر العربية، فإّن االحتالل يفعل الشيء نفسه بالذهاب إلى حيثما اتجهت حماس، 

ها فنجده يغتال كوادرها في دمشق ودبي وبيروت وتونس وكوااللمبور وغّزة، ويقصف ما كان يقال عن
تميل  -من ناحية المعطيات في الواقع  -إّنها مصانع لها في السودان، إال أّن المعادلة بالتأكيد 

لصالح العدو. ففي حين ال يخفى أن النظام المصري الراهن يتعاون مع االحتالل اإلسرائيلي أمنّيا 
وجود عالم عراقّي يقّدم واستخباراتّيا، كما هو معلوم بالضرورة، فإّن دوال كتركيا والعراق لم تحتمل 
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لحماس الدعم التقني في صناعتها العسكرية، وهذه الدول كّلها مرتبطة بمنظومة أمنية محورها 
 الواليات المتحدة، األمر الذي يعني استفادة "إسرائيل" في النهاية.

تجد نفسها مضطرة  -ومع األسف  -هذه المقاومة ال تنهض في وجه "إسرائيل" وحدها، لكنها 
اجهة حصار العالم كّله لها. وعلى أّي حال، وبصرف النظر عن أي نقاش حول جدوى أو فاعلية لمو 

المقاومة المسلحة، أو أزماتها الراهنة، فإّن ما يربك االحتالل فعال هو وجود قوى تصارعه بجّدية 
معيقات حقيقية مهما اختّلت موازين القوى، وبمثابرة عالية ال تفتر، وال تعجز وال تيأس أمام ال

الضخمة التي تبدو معجزة حّقا. وما نحتاجه اليوم هو النظر بالجدية نفسها لهذه المقاومة، والعمل 
 بالجّدية نفسها في المجاالت كّلها.

 8/5/2018، "21موقع "عربي 
 

 إسرائيل في مصر .21
 وائل قنديل

ها في القاهرة بعد "بعد غياب أربع سنوات تعود سفارة إسرائيل ليرفرف علمها مرة أخرى أعلى سفارت
ونحن بصفتنا نوجه الشكر للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح  2011االعتداء عليها في سبتمبر 

 السيسي وللحكومة المصرية على أمل استمرار السالم بين البلدين".
 ابتهاجا   2015تلك كانت برقية الفرح باالنتصار التي وجهتها صفحة "إسرائيل في مصر" في العام 

بهدية الجنرال عبد الفتاح السيسي لالحتالل الصهيوني، بعد أربع سنوات من نجاح ثورة يناير 
المصرية في إنزال العلم الصهيوني وحرقه وطرد السفير، بعد ملحمة شارك فيها عشرات ا الف من 

 صهيوني.المصريين، حاصروا سفارة العدو، ولم يعودوا إلى بيوتهم إال بعد إغالقها وطرد السفير ال
من هنا، أشفق كثيرا  على األصدقاء المتحمسين لحملة مقاطعة فندق ريتز كارلتون في القاهرة، عقابا  
له على استضافة حفل سفارة الكيان الصهيوني، لمناسبة مرور سبعين عاما  على اغتصاب أرض 

نشاء دولة االحتالل.   فلسطين وا 
نما هي مع من أعادوا إسرائيل إلى مصر، الشاهد أن المعركة ليست مع الفندق العالمي ال شهير، وا 

وحولوا الوطن الكبير إلى فندق سيء السمعة، ويسهرون على حراسته، ويقتلون ويعذبون ويالحقون 
  كل من يجرؤ على االعتراض.

وبصرف النظر عن أن غالبية المصريين ال يعرفون ما هو "ريتز كارلتون" أصال ، وال يتعاملون منه، 
ن مقاطعته لن تثمر ضغطا  ولن تسبب خسائر، فإن اختزال المعركة في مقاطعة الفندق ومن ثم فإ

هو تعبير عن حالة العجز التي تسيطر على القوى السياسية، فتبحث عن مهرب آمن من المعركة 
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الحقيقية إلى معارك دونكيشوتية مع خصم وهمي، بدال  من مواجهة جادة وحقيقية مع نظاٍم ال يخفي 
 في خدمة إسرائيل، ومعاداة كل ما عداها. استبساله

كانت حمالت لمقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية  2016في اليوم األخير من مارس/ آذار 
تجوب العالم كله، استجابة لجهود فلسطينية في الداخل والخارج، وكان الرد من نظام عبد الفتاح 

إذ أرسل السفير المصري لدى  د،مضاالسيسي تكليف وفد رسمي لحضور مهرجان إسرائيلي 
االحتالل ممثلة للسفارة، كي تشارك في مهرجان الدفاع عن المنتجات اإلسرائيلية، في مواجهة 
حمالت المقاطعة التي دعا إليها الفلسطينيون في الداخل، وتعاطف معها أصحاب الضمير في 

 العالم كله.
لخطوة الوقحة لو لم يكونوا واثقين من أن السؤال: هل كان يمكن للصهاينة أن ُيقدموا على هذه ا

النظام الذي زرعوه في مصر، ورعوه وسّمنوه ويدعمونه ويعضون عليه بالنواجذ، سيحمي احتفالهم 
 باغتصاب أرضنا ويوفر له كل أشكال الخدمة المجانية؟

ائيليا  بيد، اإلجابة يعرفها الناصريون والقوميون والممانعون الذين يمسحون حذاء النظام المدعوم إسر 
وباليد األخرى يكتب شعاراته المضحكة لخوض المعركة ضد الفندق الذي يستضيف احتفال العدو، 
في واحدٍة من مساخر خداع الذات، والتحايل على الحقيقة واالحتيال على الجماهير، وأقصى ما 

يق عكاشة يمكن أن يصدر عنهم من ردود أفعاٍل لن يتجاوز ما جرى في واقعة ذهاب المدعو توف
 إلى بيت السفير الصهيوني.

نائبا  13ولعلك تعلم أن في برلمان السيسي ا ن ناصريين أقحاحا ، مثل كمال أحمد الذي كان ضمن 
رفضوا معاهدة كامب ديفيد، أيام أنور السادات، فقرر األخير هدم البرلمان فوق رؤوسهم، والسؤال 

م السادات إلى دجاجة عجوز ترقد على بيض مرة أخرى: كيف تحول كمال أحمد من ديك فصيح أيا
وهناك أيضا  مصطفى بكري الذي أصدر كتابا ، مليئا  بالهتافات والتشنجات  مرحلة السيسي؟

الحنجورية، عن تنظيم ثورة مصر، بقيادة محمود نور الدين وخالد جمال عبد الناصر حمل عنوان 
ه يقول إن صدور الصهاينة أولى بكل "ثورة االبن" يمّجد فيه بطوالت التنظيم الذي كان مؤسس

رصاصة، وكانت الفكرة التي نشأ عليها التنظيم تقول إن الصراع مع إسرائيل هو صراع وجود، ال 
هل يجرؤ هؤالء على التلويح باالستقالة من البرلمان، احتجاجا  على السماح إلسرائيل  حدود.

اهرة؟ هل يجرؤ حزب أو نقابة أو تيار أو باالحتفال بسبعين عاما  على احتالل فلسطين، في قلب الق
حمدين على الدعوة إلى التظاهر واالعتصام ضد هذا العار، بدال  من توجيه الرصاصات الفارغة إلى 

 "الريتز كارلتون"؟
 9/5/2018، العربي الجديد، لندن
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 عن العواصف المتجمعة في سماء الشرق األوسط .21
 حسن نافعة

ن شبه متزامنين سيكون لهما ما بعدهما، األول يتعلق بمصير االتفاق بدأ العد التنازلي لحدثين كبيري
أيار )مايو(  12المبرم حول برنامج إيران النووي، والثاني يتعلق بمصير القضية الفلسطينية. ففي 

الجاري تنتهي المهلة التي كان الرئيس األميركي دونالد ترامب حّددها لنفسه التخاذ قرار نهائي بشأن 
لمبرم بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي وألمانيا حول االتفاق ا

يوم أمس في الثامن من أيار(، األمر الذي يفرض  إلىبرنامجها النووي )قبل أن يقدم موعد اإلعالن 
أن يفصح قبل حلول هذا الموعد عما إذا كانت الواليات المتحدة ستظل طرفا  في هذا االتفاق أم 

نسحب منه، وحتى كتابة هذه السطور كان معظم التقديرات يشير إلى أن قرار االنسحاب هو ست
 األرجح.
من الشهر نفسه سيتم رسميا  نقل السفارة األميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس التي  14وفي 

وذلك في احتفال  سبق أن اعترفت بها الواليات المتحدة عاصمة أبدية موحدة لدولة إسرائيل اليهودية،
عيد االستقالل "مهيب تم اختيار توقيته بعناية ليتواكب مع الذكرى السبعين لما تسميه إسرائيل 

، وتردد أن ترامب كان سيشارك بنفسه في هذا االحتفال الى أن "ذكرى النكبة"ويسميه العرب  "الوطني
 أعلن امتناعه عن الحضور.

م اختالف السياق والمالبسات. فانسحاب الواليات توجد عالقة عضوية تربط بين الحدثين، رغ
المتحدة من االتفاق سيضعها في مواجهة مباشرة مع إيران، ليس من المستبعد أن تتطور إلى صدام 
مسلح، أما نقل الواليات المتحدة سفارتها في إسرائيل إلى القدس فسيضعها في مواجهة مع الشعب 

ع الدول العربية واإلسالمية التي سبق لها رفض القرار الفلسطيني األعزل، وفي مواجهة كالمية م
األميركي واعتباره منعدما  وباطال . ومع ذلك، فسوف تؤدي هذه الخطوة إلى وضع العالم العربي كله، 
شعوبا  وحكومات، أمام أمر واقع جديد، خصوصا  أنها خطوة تعكس تصميم ترامب على تصفية 

التي يعكف على إعدادها بنفسه ولم يتم اإلعالن عن تفاصيلها  "صفقة القرن"القضية الفلسطينية عبر 
بعد. وألن الواليات المتحدة هي الطرف المبادر بتفجير هذين الحدثين، فمن الطبيعي أن تتداخل 
بشدة دوائر التفاعالت الناجمة عنهما إلى الدرجة التي تدفع إلى االعتقاد بأنهما يكادان يشكالن 

 وجهين لعملة واحدة.
سحاب الواليات المتحدة من اتفاق البرنامج النووي سيعرض إيران لمخاطر جمة وسيفرض عليها ان

تحديات كثيرة، غير أنه سيتيح أمامها في الوقت نفسه فرصا  جديدة قد تمكنها من استعراض 
ا نقل عضالتها والظهور بمظهر القوة اإلقليمية التي تملك أوراقا  حقيقية قادرة على الفعل والتأثير، أم



 
 
 
 

 

 38 ص             4637 العدد:             5/9/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

السفارة األميركية إلى القدس فسيكون على األرجح حدثا  كاشفا  عمق الهوة التي سقط فيها العالم 
العربي وقد يساعد على تعميق االنقسامات داخل صفوفه بصورة أكبر، األمر الذي سيترتب عليه 

ان. صحيح أن حتما  مزيد من الخلل في موازين القوى اإلقليمية قد يصب في النهاية في مصلحة إير 
قرار االنسحاب لم يتخذ بعد، وصحيح أيضا  أنه يصعب التنبؤ بسلوك ترامب، والذي قد يغير رأيه في 
اللحظة األخيرة، إال أن غالبية التوقعات ترجح انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق، وهو ما يفسر 

ذه الخطوة من زعزعة لألمن القلق العميق الذي ينتاب معظم القوى العالمية، ما قد تفضي إليه ه
واالستقرار في المنطقة، وربما في العالم بأسره، والذي دفع بكبار القادة األوروبيين إلى التعجيل 

 بتكثيف االتصاالت مع إدارة ترامب في محاولة أخيرة للبحث عن مخرج معقول ومقبول.
ون على إعالن تفهمه ما تعتقد كان الفتا  للنظر في هذا السياق حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكر 

إدارة ترامب أنه ثغرات في االتفاق المبرم مع إيران، بخاصة ما يتعلق منها بقصر الفترة الزمنية التي 
يغطيها وخلوه من أي قيود تحد من قدرة إيران على تطوير برنامجها الصاروخي أو تضع سقفا  

ان في مفاوضات جديدة تستهدف التوصل إلى لطموحاتها اإلقليمية، ومن هنا اقتراحه الدخول مع إير 
اتفاق تكميلي منفصل يعالج هذه الثغرات، وليس اتفاقا  بديال . غير أن ترامب أصّر في ما يبدو على 
التمسك بموقفه، انطالقا  من قناعته بأن الدخول في مفاوضات جديدة مع إيران حول اتفاق تكميلي، 

ل األطراف وكسب الوقت بعد أن تكون قد ضمنت التزام سيتيح أمامها فرصة ثمينة للتالعب بالدو 
واشنطن بنود االتفاق المبرم خالل مرحلة التفاوض، ومن هنا حرصه على التمسك بخيار االنسحاب. 
ومن الواضح أن ترامب لم يعد يبالي بكل ما يقال له عن العواقب التي قد تترتب على االنسحاب من 

في الواليات المتحدة، بإظهارها بمظهر الدولة التي ال تحترم التزاماتها االتفاق، كاهتزاز ثقة العالم كله 
التعاقدية، واتساع الفجوة بينها وبين حلفائها األوروبيين، إضافة إلى فقدان الثقة تماما  في ا لية 
ر الدولية الوحيدة المتاحة حتى ا ن للحد من انتشار األسلحة النووية، األمر الذي قد يعرضها لالنهيا

التام. لذا، تثور تساؤالت كثيرة حول حقيقة األسباب التي تدفع ترامب إلى اإلصرار على قرار 
االنسحاب، والتي ال تخرج في تقديري عن ثالث: السبب األول: يتعلق بالرغبة في استخدام إيران 

بي. ومن كفزاعة وكأداة للضغط تتيح لترامب فرصة طالما انتظرها الستنزاف ثروات دول الخليج العر 
نما أيضا  تجاه  الواضح أن ترامب، والذي يشعر بكراهية عميقة ليس فقط تجاه النظام اإليراني وا 
العرب والمسلمين كافة، وصل إلى قناعة مفادها أن للواليات المتحدة مصلحة مؤكدة في استغالل 

لتجديد البنية  حاجة دول الخليج العربي للحماية واألمن من أجل الحصول على ما يحتاجه من أموال
 ."أميركا أوال  " التحتية المتهالكة وا عادة تنشيط االقتصاد األميركي وفق رؤيته التي يختزلها شعار
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السبب الثاني: إحساس ترامب العميق بالمسؤولية عن حماية أمن إسرائيل وحرصه الشديد على تهدئة 
حدودها مع سورية، وأيضا  من المخاوف اإلسرائيلية من اقتراب قوات الحرس الثوري اإليراني من 

احتمال تمكن النظام اإليراني األصولي من استيعاب ما يكفي من المعارف العلمية والتكنولوجية 
صهيو "لتصنيع السالح النووي مستقبال . وألن ترامب يتعامل مع قضية األمن اإلسرائيلي من منظور 

الواضح تماما  أنه لن يسمح بأي تهديد جدي  يرى في دعم إسرائيل الكبرى التزاما  دينيا ، فمن "مسيحي
ألمن إسرائيل، حتى لو اضطر لخوض الحرب ضد إيران، وهو ما تسعى إليه إسرائيل مستخدمة في 

 سبيل الوصول إلى هدفها الطرق المشروعة كافة وغير المشروعة.
كة من توسع السبب الثالث: السعي الدؤوب إلى استغالل المخاوف الخليجية واإلسرائيلية المشتر 

النفوذ اإليراني في المنطقة والعمل على توظيف هذه المخاوف إلحداث أكبر قدر ممكن من التقارب 
سرائيل، خصوصا  أن هذا التقارب يساعد على توليد ضغوط على  بين دول الخليج العربي وا 

هذا البعد تحديدا   . وربما يفسر"صفقة القرن"الفلسطينيين لحملهم على تقديم التنازالت الالزمة لتمرير 
سر إقدام ترامب بالذات على اتخاذ قرارات القدس البالغة الحساسية، والتي لم يجرؤ على اتخاذها كل 
من سبقوه من الرؤساء األميركيين رغم وعودهم االنتخابية. المذهل هو أنه أقدم على اتخاذ هذه 

، ومن دون "صفقة القرن"لتوافق حول القرارات، رغم حساسيتها البالغة، قبل أن يضمن حدا  أدنى من ا
أي خشية من ردود أفعال معاكسة من جانب الدول العربية قد تحد من فرص تمرير هذه الصفقة. ال 
يخالجني أي شك في أن انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي مع إيران، بالتزامن مع نقل 

بكل ما تنطوي عليه من مخاطر على سفارتها إلى القدس، سيدشن مرحلة جديدة يصعب التنبؤ 
الصعيدين اإلقليمي والعالمي. صحيح أن هذا االنسحاب قد ال يعني بالضرورة نشوب حرب فورية 
يران، لكنه قد يخلق أوضاعا  إقليمية ربما تصعب السيطرة عليها. وألنني على  بين الواليات المتحدة وا 

ا للعمل على إنهاء الوجود العسكري اإليراني في يقين من أن إسرائيل لن تفوت الفرصة المتاحة أمامه
سورية، األمر الذي ستتصدى له إيران بشدة باعتباره مسألة حياة أو موت بالنسبة لها، فإنني ال 
يران؛ أظن  أستبعد أن يكون االنسحاب األميركي المنفرد هو بداية العد التنازلي لحرب بين إسرائيل وا 

لعد التنازلي للحرب سيستغرق وقتا ، قد يمتد لشهور طويلة قادمة، أنها باتت حتمية. صحيح أن هذا ا
لكن الوصول إلى نقطة االنفجار أو االشتعال آت ال محالة. الشيء المؤكد أن الواليات المتحدة لن 
تسمح بخروج إسرائيل خاسرة من هذه الحرب، وأن الدول العربية ستكون هي المرشح األكبر لتحمل 

نما في الدم أيضا . فاتورتها الثقيلة، ل  يس في المال فقط وا 
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فهل بوسع الدول العربية التي تهيئ نفسها وشعوبها لالنحياز إلى جانب إسرائيل في حربها القادمة 
على دول الخليج العربية مع إيران أن تراجع حساباتها قبل فوات األوان، أم أن األوان قد فات 

 بالفعل؟
 9/5/2018، لندن الحياة،

 
 ستراتيجية خروجال توجد ا .29

 عاموس هرئيل
في هذا الصباح عن الرسائل التي نقلتها حماس إلسرائيل من خالل قنوات  "هآرتس"ما تم نشره في 

النار طويلة المدى في القطاع، لم يحث  إطالقلوقف  "هدنة"مختلفة بشأن استعدادها لفحص عملية 
، لم يتم بعد األثناءفي هذه  موراألرد سياسي مستعجل. ومثلما تبدو  إعطاءحكومة نتنياهو على 

استراتيجية للخروج تمكن من خفض مستوى التوتر بدرجة معينة على طول الجدار الفاصل في  إيجاد
أيار. بدون  15غزة قبيل المظاهرات الكبيرة التي تخطط لها حماس في ذكرى يوم النكبة في 

ضع في قطاع غزة، سواء من مفاوضات غير مباشرة وبدون استعداد لفحص تسهيالت جوهرية للو 
جانب إسرائيل أو مصر، سيكون من الصعب منع االنفجار العام الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدد 

 .أسبوعكبير من القتلى بعد 
االستراتيجية التي  األزمةالماضي على خلفية  األولتخبط حماس الداخلي بهذا الشأن بدأ في تشرين 

فيها. رئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار مستعد وجدت قيادة حماس في القطاع نفسها 
اليومية للقطاع والمسؤولية عن حياة  اإلدارةلفحص عدة افكار ستمكن المنظمة من التحرر من نير 

مليوني شخص يعيشون في ظروف نقص شديدة. على هذه الخلفية شجع السنوار مبادرة المصالحة 
 نار مع إسرائيل. إطالقدا ايضا لفحص وقف التي فشلت مع السلطة الفلسطينية وكان مستع

الحكومة في  أعمالألون افيتار، مقدم احتياط، والذي كان مستشار الشؤون العربية في جهاز تنسيق 
المناطق، قال للصحيفة إن كل قرار ستتخذه حماس في هذا الشأن يجب عليها أن تشرك فيه قادة 

رسميا من السنوار، والرئيس السابق  األعلىهنية،  لإسماعيالمنظمة الثالثة، السنوار ورئيس الحركة 
مصلحة السنوار "افيتار فإن  أقوالخالد مشعل الذي هو ا ن ال يتولى أي وظيفة رسمية. حسب 

واضحة وهي منع انهيار القطاع الذي في اعقابه سيتم القاء التهمة على حماس التي ستفقد السيطرة 
 ."ةعلى القطاع. هنية يتحفظ من هذه الفكر 

افيتار أن السنوار يمكن أن يوافق على إسكات سالح الذراع العسكرية لحماس في إطار  وأضاف
مصالحة مع السلطة الفلسطينية أو هدنة مع إسرائيل. ولكنه حتى ا ن رفض أي اقتراح لتجريد 
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ه . في هذاألمر إصدارإن السالح سيبقى في أيدينا إلى يوم "حماس من سالحها. خط السنوار يقول 
. وحسب أقوال أفيتار هذه "مقابل تسهيالت جوهرية نحن نتعهد بعدم استخدامه ضد إسرائيل األثناء
 لم تصل حتى ا ن إلى خطوط عملية. األفكار

 8/5/2018هآرتس 
 9/5/2018، العربي، لندنالقدس 
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