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 أبيبفي الجوالن المحتل وتل  إسرائيليةالسورية على مواقع  األراضيسقوط عشرات الصواريخ من  .1

 المسؤوليةيران إترد وتحمل 
شنت فجر اليوم الخميس قصفا صاروخيا مكثفا  إسرائيل، أن 10/5/2018، الدوحة، الجزيرةذكرت 

سكرية في سوريا، مما أدى إلى تدمير مخزن للذخيرة وبعض الرادارات، بينما أعلن على عدة مواقع ع
 الجيش اإلسرائيلي أن قواته في الجوالن المحتل تعرضت لقصف إيراني.

واعترفت الوكالة السورية لألنباء )سانا( بأن بعض الصواريخ اإلسرائيلية أصابت هدفها ودمرت موقعا 
 لكنها لم تحدد مكانهما.للرادار ومستودعا للذخيرة، و 

ونقلت عن مصدر رسمي قوله إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعشرات الصواريخ اإلسرائيلية، وبعضها 
 يصيب هدفه ويدمر أحد مواقع الرادار".

في السويداء، لكنه أفاد أيضا  150الخلخة واللواء  قصفت مطارونقل التلفزيون السوري أن إسرائيل 
 ية إلى الجنوب من حمص.بإسقاط صواريخ إسرائيل

ونقل مراسل الجزيرة أن عدة مواقع تابعة للنظام في جنوب دمشق وحمص ومدينة البعث في القنيطرة 
وأفادت وكالة األنباء الفرنسية بسماع دوي انفجارات وتحليق مكثف  تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف.

 للطيران الحربي في دمشق.
أن قواته في الجوالن السوري المحتل تعرضت لقصف  وفي وقت سابق، أعلن الجيش اإلسرائيلي

وقال المتحدث باسم الجيش المقدم  بالصواريخ والقذائف شنته قوات إيرانية متواجدة في سوريا.
جوناثان كونريكوس إن فيلق القدس اإليراني أطلق نحو عشرين صاروخا وقذيفة من مرتفعات 

ل اعترضت "بعضا" من الصواريخ، وأنه ال توجد وأضاف أن إسرائي الجوالن على أهداف إسرائيلية.
 تقارير عن وقوع خسائر بشرية، وأن األضرار التي لحقت بالمواقع محدودة.

ونقلت رويترز عن الجيش اإلسرائيلي أن صافرات اإلنذار "دوت في منطقة مرتفعات الجوالن" 
ر إلى ذلك الحدث من وأضاف الجيش في بيان أنه "ينظ المحتل عدة مرات، وذلك في تقرير أولي.

منطلق خطورة شديدة ويظل متأهبا لمجموعة متنوعة من السيناريوهات"، مضيفا أن "جيش الدفاع 
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يتحرك اآلن ضد أهداف إيرانية في سوريا، وأي تورط سوري ضد التحرك العسكري سيواجه ببالغ 
 الخطوة".

ي الجوالن السوري الدخول إلى وذكرت وسائل إعالم أن السلطات اإلسرائيلية طلبت من المستوطنين ف
 المالجئ.
مصادر عسكرية في ، أن كمال خلف، عن بيروتمن  ،9/5/2018، لندن، ي اليومأر وأضافت 

 .وأثقلسيواجه بقصف اقوى  إسرائيليرد  أي إنرد فعل  أولقالت في ، ”محور المقاومة“
في الجوالن لالستطالع الفني هي مركز رئيسي  المستهدفة اإلسرائيليةالمواقع  أن” ي اليومأر “وعلمت 

للرصد االتصاالت،  إسرائيلي، ومرصد 9900، ومركز حدودي سرية حدودية من وحدة واإللكتروني
ومرصد  واإلرسالمهبط مروحيات عسكرية، ومحطات اتصاالت ألنظمة التواصل  إلى باإلضافة

 لوحدة أسلحة دقيقة موجهة أثناء عمليات برية.
في سورية، وذلك  أهدافقام بالرد بمهاجمة  اإلسرائيليالجيش  إن” اليوم لـ"رأيوقالت مصادر مطلعة 

الخميس، حيث قال ناشطون سوريون، مساء األربعاء، إن قصفا مدفعيا  األربعاءللمرة الثانية ليل 
 إسرائيليا استهدف مدينة البعث بالقنيطرة جنوب سوريا.
 ف المدينة بقذيفتين دون تسجيل إصابات.وأفاد الناشطون بأن القوات اإلسرائيلية استهدفت أطرا

الجيش اإلسرائيلي، أعلن فجر الخميس، ، من القدس، أن 9/5/2018العربي، لندن،  القدسونقلت 
 نفذته قوات إيرانية من “تعرض مواقع له في هضبة الجوالن السورية المحتلة، لهجوم صاروخي 

 بعد منتصف ليلة األربعاء. ” سوريا
تم رصد “لجيش، أفيخاي إدرعي تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قال فيها إنه ونشر الناطق باسم ا

صاروًخا من قبل فيلق القدس اإليراني باتجاه خط المواقع األمامي في هضبة  20إطالق نحو 
 ”. الجوالن

تم اعتراض بعض الصواريخ )لم يوضح مصير بقية الصواريخ( ولم تقع إصابات أو “وَأضاف أنه 
الجيش “، مضيًفا أن ”عدواًنا إيرانًيا ينظر إليه بخطورة“واعتبر أدرعي الهجوم  ”.ةأضرار ملموس

اإلسرائيلي مستعد لسيناريوهات متنوعة، وأنه ال توجد في هذه اللحظة تعليمات خاصة للجبهة 
 ”.الداخلية
المرصد السوري لحقوق »، ولندن، إلى أن بيروت، من 10/5/2018، لندن، الشرق األوسطوأشارت 
، أفاد أمس، بأن هجوما إسرائيليا على منشآت عسكرية إيرانية جنوب دمشق أسفر عن «اإلنسان
 إيرانيين. 8شخصا على األقل؛ بينهم  15مقتل 
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؛ ومقره بريطانيا، إن الضربات الصاروخية أصابت مستودعات ومنصات إطالق «المرصد»وقال 
التحقق من صحة « رويترز»تستطع  إيرانيين. ولم 8شخصا؛ منهم  15صواريخ وأسفرت عن مقتل 

 وقال قائد في تحالف إقليمي يقاتل في صف دمشق إن إسرائيل قصفت قاعدة  التقرير بشكل مستقل.
 تابعة للجيش النظامي السوري ولم يسقط قتلى أو جرحى.

 
القرن محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض إرادة المحتل  صفقةد. محسن صالح:  .2

 ه الصهيوني وشروط
في حوار مع أكد الدكتور محسن صالح رئيس مركز الزيتونة للدراسات، : عبدالحميد قطب -حاوره 

أن مشروع صفقة القرن يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مؤكًدا أن الصفقة محاولة "الشرق" 
يس الفًتا النظر إلى أن حالة االنكشاف البئ لفرض إرادة المحتل الصهيوني وشروطه وتصوراته.

وشدد على أن خطة الصفقة  لألنظمة المواجهة لقوى التغيير هّيأت األجواء للمشروع الصهيوني.
نشاء دولة فلسطينية مؤقتة، مؤكًدا أن الشعب الفلسطيني أفشل  تتحدث عن نزع سالح المقاومة وا 

 عاما الماضية. 70عشرات المشاريع على مدى الـ 
نود أن نعرف منكم ما حقيقتها وما الجهات التي تقف يكثر الحديث هذه األيام عن صفقة القرن، 

 خلفها؟
في الحقيقة، فإن اإلدارة األمريكية لم تقدم حتى اآلن أي تصور واضح ومعلن عن هذه الصفقة، رغم 

 بالصفقة! -حسب األروقة السياسية واإلعالمية-أنها الجهة المعنية 
 غموض حول الصفقة

 فصاح عن مضمونها؟لماذا يكتنف الصفقة الغموض وعدم اإل
بالفعل، هناك "غموض بّناء" إلثارة مزيد من االهتمام، وقد تكون التسريبات عنها أقرُب إلى "بالونات 
اختبار" الستكشاف ردود الفعل المحتملة، وتجهيز اإلجراءات المناسبة للتعامل معها، ولكي تكون 

 األجواء العامة مهيئة الستقبال مولود جديد!
ا كان ما رشح صحيحًا عن صفقة القرن، فنحن لسنا أمام صفقة تاريخية تقّدم وعلى أي حال؛ إذ

نما نحن أمام محاولة جديدة لتصفية  حلواًل ناجعة أو مقبولة ألطراف الصراع مع العدو الصهيوني، وا 
القضية الفلسطينية، وبالتالي هي ليست صفقة بين طرفين، بل هي تعبير عن غطرسة القوة 

ائيلية، ومحاولة لفرض إرادة االحتالل الصهيوني وشروطه وتصوراته إلغالق اإلسر  -األمريكية 
 الملف الفلسطيني.
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وأيًا تكن طبيعة التفصيالت الصغيرة، فإن هذا النوع من "الصفقات" مهما جرى تزويق عناوينه، فإن 
 مصيره إلى مزبلة التاريخ، وليس إلى صناعة مفاصله وتوجيه مساراته.

 يد أم هي خطة موضوعة مسبق ا؟هل مشروع الصفقة جد
عندما تّم الحديث  2006ربما ال يعلم كثيرون أن مصطلح صفقة القرن ليس جديدًا، وأنه تردد سنة 

عباس"؛ -عن عرض رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك أيهود أولمرت، أو ما ُعرف بـ"تفاهمات أولمرت
االنتخابات اإلسرائيلية ونتائجها، وهي  وما تسرب حينها من أنها اتفاقات موضوعة على الرّف تنتظر

 االنتخابات التي لم تأت بما يشتهي أولمرت.
 دور السعودية

خرجت تصريحات من مسؤولين فلسطينيين تشير إلى دور هام للسعودية في الصفقة.. ما حقيقة 
 ذلك؟

الصفقة تّم  بحسب أحمد مجدالني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن مقترحات
نقلها إلى الفلسطينيين عن طريق السعودية، علًما بأن التسويق األمريكي للصفقة يدفع باتجاه تطبيع 
سرائيل، قبل الوصول إلى  العالقات بين دول خليجية السعودية واإلمارات والبحرين "دول الحصار" وا 

 افحة التطرف..حّل نهائي للقضية، مقابل عمل تحالف بين هذه الدول ضّد إيران ولمك
ويظهر أن خطة صفقة القرن تتحدث عن مرحلة بناء ثقة طويلة، يتم فيها ضبط األمن ونزع سالح 

 10المقاومة خصوصًا في غزة، وتمر بإنشاء دولة فلسطينية مؤقتة تدخل في مفاوضات قد تستمر 
تى المجاالت سنوات، تدخل خاللها الدول اإلقليمية في مشروع التسوية والتطبيع والتعاون في ش

الحيوية، وعلى رأسها األمن "أمن إسرائيل واألنظمة الرسمية" على حساب تيارات النهضة والتغيير 
وتيارات المقاومة. ثم تتبع ذلك مرحلة تبادل أراٍض، بحيث تتنازل قيادة المنظمة والسلطة عن 

ألردن، وأيضا ، وتتضمن الكتل االستيطانية ومناطق من غور ا%12مساحات من الضفة تصل إلى 
 تطبيق مقترحات جيورا أيالند بشأن قطاع غزة وسيناء.

 مالمح الصفقة
 على ضوء ما ذكرت، هل يمكن أن توضح لنا مالمح الصفقة؟

، حلَّْين لتسوية القضية 2010لقد اقترح مستشار األمن القومي اإلسرائيلي السابق جيورا أيالند سنة 
 الفلسطينية:

لسطينية: من خالل إعادة تأسيس األردن على شكل ثالث واليات: الضفة ف -األول: فدرالية أردنية 
 الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
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من أراضي سيناء  2كم 720الثاني: تبادل المناطق: وهو مبني على أساس أن تتنازل مصر عن 
العريش طوله  لصالح الدولة الفلسطينية المستقبلية، بإضافة مستطيل يمتد من رفح إلى حدود مدينة

 من مساحة الضفة الغربية. %12كم، وهو ما يوازي  30كم وعرضه  24
وفي مقابل ذلك؛ ستحصل مصر على أراٍض من جنوب النقب، بالمساحة نفسها في منطقة وادي 
فيران، وسُيسمح لمصر بشّق نفق طوله عشرة كيلومترات يربط بين مصر واألردن، بحيث يكون تحت 

مّد خّط سكك حديدية وطريق سريع وأنبوب نفط تعود عائداتها الضريبية لمصر، السيادة المصرية، وب
 وستحصل مصر على دعم اقتصادي دولي.

ووفق هذا المشروع؛ سيتوسع الفلسطينيون سكانيًا في مناطق سيناء التي سُتضم إلى غزة "توطين"، 
عبر ميناء غزة على البحر  وسُيسمح لهم ببناء مطار دولي وميناء. كما سيستفيد األردن من المشروع

المتوسط إليصال البضائع األوروبية إلى بلدان الخليج والعراق، وستتاح له إعادة سبعين ألفًا من أبناء 
غزة المقيمين عنده إلى "القطاع الموّسع". وستضم إسرائيل كل مستوطنات الضفة وما وراء الجدار 

قة مصر أو األردن على هذه األفكار، بل هناك العنصري العازل.   ]لكن ال يوجد ما يشير إلى مواف
 نفي ومعارضة معلنة منهما للصفقة[.

لكن الصفقة تتضمن إقامة دولة فلسطينية، وهذا مطالب فلسطيني.. أي أن الصفقة تعد مكسب ا 
 للفلسطينيين؟

ة صفَتها في الواقع، فإن الضمانات األمنية إلسرائيل "جوية وبرية وبحرية" ستُفقد الدولَة الفلسطيني
السيادية على أرضها، كما أنها تتجاهل القدس وعودة الالجئين الفلسطينيين، أي أننا أمام حكم ذاتي 
وظيفي موسع، ولسنا أمام مشروع دولة وال تحرير. إذن، نحن أمام مشروع تصفية وفق المتطلبات 

 والشروط اإلسرائيلية.
 هناك تقارير تتحدث عن تعثر الصفقة.. ما صحة ذلك؟

ى هذه اللحظة، ال يوجد فلسطيني "حتى من التيار الداعم للتسوية" يقبل بصفقة كهذه، والحد حت
األعلى اإلسرائيلي ال يصل إلى الحد األدنى الذي يمكن أن يوافق عليه أي فلسطيني، وما دام 

ه، الشعب الفلسطيني هو الجهة المعنية أساسًا، فلن يستطيع الصهاينة واألمريكان فرض إرادتهم علي
قادر على  -الذي تمكن من إفشال عشرات المشاريع على مدى السبعين سنة الماضية-فهذا الشعب 

 إفشال هذه الصفقة.
من يدَّعي تمثيل الفلسطينيين ويوافق عليها؛ فإن القضية  -على سبيل االفتراض-وحتى لو ُوجد 

د دائمًا من يدافع عنها ال يمكن تصفيتها، وستج -ببعدها العربي وُبعدها اإلسالمي-الفلسطينية 
 ويقاتل في سبيلها ويفشل مخططات تصفيتها.
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 نقل السفارة للقدس
 هل كان نقل السفارة األمريكية مؤشرا  على بدء تنفيذ الصفقة؟

نعم، فقرار ترامب نقل السفارة األمريكية إلى القدس، مؤشرًا على بدء التنفيذ العملي للصفقة عبر 
ود الفعل العربية واإلسالمية والدولية لم تخرج عن حدود المتوقع لدى فرض األمر الواقع، كما أن رد

 األمريكان واإلسرائيليين.
هناك سؤال يلح على المواطن العربي.. لماذا تسعى األنظمة المتصهينية لتنفيذ الصفقة في هذا 

 الوقت؟
وقت الحالي لمحاولة بكل تأكيد، فإن قادة المشروع الصهيوني واألمريكان لن يجدوا وقتًا أفضل من ال

سالمي، وأنظمة  فرض رؤيتهم للتسوية السلمية، فهناك ضعف وانقسام فلسطيني، وتشرذم عربي وا 
فاسدة مستبدة. كما أن البيئة اإلستراتيجية المحيطة بفلسطين تنهكها الصراعات والنزاعات، وتجري 

 اع بعيدًا عن العدو الصهيوني.فيها محاوالت رفع جدران الدم الطائفية والعرقية، وتوجيه بوصلة الصر 
ومع ذلك، أعتقد أن حالة االنكشاف البئيس، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا وأخالقيًا لألنظمة 
والقوى التي واجهت قوى التغيير، تهيئ لموجة جديدة قادمة تستفيد من الجوالت السابقة، وتفرض 

 توجيه البوصلة باتجاه العمل لتحرير فلسطين. إرادة األمة في الحرية والوحدة والنهضة، وتعيد
 ترتيب البيت الفلسطيني

 ، ما المطلوب إذن من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية؟أخيرا  
المطلوب اآلن هو الصمود والثبات على الحقوق، وعدم التنازل عن أي جزء من فلسطين مهما كانت 

لسطيني على أساس أجندة جديدة ترمي اتفاقات الضغوط واألثمان، والسعي إلعادة ترتيب البيت الف
أوسلو وراء ظهرها، وتعود إلى رّبها وأمتها، وتُفّعل برنامج المقاومة، وتستفيد من الطاقات الهائلة 
المدخورة في الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وفي األمة، وفي كل القوى العالمية الداعمة 

 لحقنا في أرضنا ومقدساتنا.
 9/5/2018الدوحة، الشرق، 

 
 اإلنسانية من أبشع الجرائم التي حدثت ضد   الهولوكوستالتشيلي:  منعباس  .3

محمـــود عبـــاس، فـــي مـــؤتمر صـــحفي مـــع نظيـــره التشـــيلي  يةفلســـطينالة الســـلطقـــال رئـــيس  :ســـانتياغو
 سيباســـتيان بنييـــرا، إننـــا نســـعى للمفاوضـــات المبنيـــة علـــى قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة وعلـــى أســـاس حـــلّ 

خالل المؤتمر الذي جمعهما، عقب جلستي محادثات ثنائيـة  عباسوشدد  .1967ولتين على حدود الد
، علـى أن 9/5/2018 وأخرى موسعة بينهما، بالقصر الرئاسي بالعاصـمة التشـيلية سـانتياغو، األربعـاء
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ديانات هي عاصمة دولة فلسطين، التي نريدها مفتوحة أمام جميع المؤمنين وأتباع ال "القدس الشرقية"
خطــة الســالم التــي طرحهــا علــى  إلــى عبــاس وأشــار الســماوية الــثالث، المســيحية واإلســالم واليهوديــة.

، والداعيـة لعقـد مـؤتمر دولـي للسـالم، الظهـرانمجلس األمن الدولي، والتي اعتمدتها القمـة العربيـة فـي 
 األمم المتحدة. وتشكيل آلية دولية متعددة األطراف، ونيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في

تأكيـــــده علـــــى احترامـــــه ألصـــــحاب الديانـــــة اليهوديـــــة، وتعاطفـــــه مـــــع عـــــائالت ضـــــحايا  عبـــــاسوجـــــدد 
اإلنسـانية، وقـال: "إننـي فـي نفـس الوقـت  الهولوكوست الذي اعتبره من أبشـع الجـرائم التـي حـدثت ضـدّ 

العديد من دول العالم مليون فلسطيني يعيشون مأساة اللجوء في  6أتطلع لليوم التي تنتهي فيه معاناة 
، وبمــا يــؤدي إلــى تحقيــق الســالم 194عامــًا، وفــق مبــادرة الســالم العربيــة والقــرار األممــي رقــم  70منــذ 

 واألمن واالستقرار للمنطقة وشعوبها كافة".
دعوتـه للـرئيس بنييـرا، لزيـارة  ،مأدبـة غـذاء أقامهـا علـى شـرفه نظيـره التشـيلي، خـالل جددكان عباس و 

 اد الميالد المجيدة المقبلة في بيت لحم.فلسطين في أعي
 9/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لقدس "انتهاك للقانون الدولي"ا إلىنقل سفارتهما  وباراغوايعريقات: إعالن جواتيماال  .4

 اءقـــــال أمـــــين ســـــر اللجنـــــة التنفيذيـــــة لمنظمـــــة التحريـــــر الفلســـــطينية صـــــائب عريقـــــات األربعـــــ :رام هللا
إلــى القــدس هـــذا  "إســرائيل"، إن إعــالن كــل مــن جواتيمـــاال وبــاراغواي نقــل ســفارتيهما لـــدى 9/5/2018

وجدد عريقات، في رسائل متطابقة وجههـا إلـى الدبلوماسـيين الـدوليين  الشهر "انتهاك للقانون الدولي".
 .قبللمقرر األسبوع المفي فلسطين، مطالبته دول العالم بمقاطعة افتتاح السفارة األمريكية في القدس ا

 9/5/2018 ،القدس، القدس
 

 األمريكية في القدسالدولية بمقاطعة افتتاح السفارة  والمؤسساتشعث يطالب دول العالم  .5
للشــــؤون الدوليــــة نبيــــل شــــعث، دول العــــالم والمؤسســــات  الفلســــطيني طالــــب مستشــــار الــــرئيس :رام هللا

واعتبــر شــعث خـــالل جولــة ميدانيـــة  القــدس المحتلـــة. الدوليــة، بمقاطعــة افتتـــاح الســفارة األمريكيــة فـــي
نظمتهـا دائــرة شــؤون المفاوضــات فـي منظمــة التحريــر الفلســطينية، لعـدد مــن الصــحفيين الــدوليين، فــي 

لتثبيــت سياســات االحــتالل، خاصــة  "إســرائيل"مدينــة القــدس المحتلــة، أن اإلدارة األمريكيــة تتعــاون مــع 
 لة إنكار حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بشكل ممنهج.منظومة االستيطان االستعماري ومواص
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وشــــارك فــــي الجولــــة، رئــــيس لجنــــة القــــدس فــــي القائمــــة العربيــــة المشــــتركة أحمــــد الطيبــــي، ومستشــــار 
 السياسات في دائرة شؤون المفاوضات فؤاد الحالق.

 9/5/2018 ،القدس، القدس
 

 االحتالل على القدس والمقدسات بتحرك عربي ودولي لوقف عدوان تطالب الفلسطينية الحكومة .6
يوســــف المحمــــود الحكومــــات العربيــــة  الفلســــطينية طالــــب المتحــــدث الرســــمي باســــم الحكومــــة :رام هللا

ــلة، بالعمــل علــى وقــف العــدوان الــذي تقــوده  ومؤسســات المجتمــع الــدولي والمنظمــات الدوليــة ذات الصل
أن قــرار شـدد علـى و  حتلـة، والمقدســات.مدينـة القــدس العربيـة الم حكومـة االحـتالل والمســتوطنون ضـدّ 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب بشأن نقل سفارة بالده إلى القدس يشجع العدوان االحتاللي ويدفع إلـى 
لمواصـلة  شـيكلمليـون  60وفي السياق، أدان المحمود القرار االحتاللي بتخصيص ) العنف والتوتر. 

 الحفريات في القدس المحتلة(.
 9/5/2018 ،والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء

 
 تهالتوازن لقضيوشعبنا أعاد  موجة غضب أو ثورة جياع فهو واهمالعودة  مسيرةمن ظن أن  السنوار: .7

مــايو  15و 14دعــا رئــيس حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة يحيــى الســنوار إلــى حشــد مليــوني فــي يــومي 
ا القــدس، وتــذكير العــالم بحــق العــودة وقضــيتنا لمواجهــة إجــراءات نقــل الســفارة األمريكيــة إلــى عاصــمتن
وقــال الســنوار فــي لقــاء جمــع بــين قــادة الجبهــة  الفلســطينية والمطالبــة بكســر الحصــار عــن قطــاع غــزة.

الشعبية والجهاد اإلسالمي وحركة حماس مع النخب الشبابية واللجان الميدانيـة تحـت عنـوان )مليونيـة 
ايو ســـيكونان مـــن األيـــام الفاصـــلة فـــي تـــاريخ القضـــية مـــ 15و 14العـــودة وكســـر الحصـــار( إن يـــومي 

الفلســطينية، وســُنري العــالم والعــدو وأمتنــا مــاذا يحمــل خــزان الثــورة الفلســطينية قطــاع غــزة مــن إبــداعات 
وبّين السـنوار أن حـراك جمـاهير شـعبنا فـي قطـاع غـزة لـيس مجـرد موجـة  وتضحيات واستعداد للفداء.

رة جيـاع فهـو واهـم، مضـيفا: شـعبنا وشـبابنا كمـا فعلـوا فـي غضب، ومن ظن أنها موجـة غضـب أو ثـو 
لى مربعها األصيل.  كل مرة تدخلوا ليعيدوا التوازن للقضية الوطنية الفلسطينية وا 

وأشار السنوار أن مسيرات العودة أفشلت مخططات من كان يسـوق بـأن جـدول أعمـال العـالم مـزدحم، 
تصـادية والسياسـية لــم تبـق للقضــية الفلسـطينية متســًعا وأن الحـروب فـي المنطقــة والعـالم والمشــاكل االق

وحاولوا أن يستخدموا هـذه الفكـرة لتقـديم التنـازالت والتـرويج بـأن إسـرائيل الغاصـبة ليسـت عـدوا، وأرادوا 
 ترتيب مصفوفة األعداء في المنطقة برفع إسرائيل ووضع إيران التي تدعم شعبنا بالمال والسالح.
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حتالل بقصف أهداف في قطاع غزة واغتيال قادة المقاومة ردا على مسيرات وتعقيبا على تهديدات اال
جلطــة  العــودة قــال الســنوار إن قيــادة المقاومــة أكثــر مــا تخشــاه المــوت بشــكل طبيعــي كحــادث ســير أو

ن ما ال تخشاه أن تموت في سبيل الوطن وقضيته العادلة.  دماغية، وا 
مسـيرات العـودة أدخـل العـدو فـي حالـة مـن اإلربـاك وخاطب الشباب أن ما تفعلونه حين تخرجون إلـى 

ـــة مـــن الجـــدل العنيـــف فـــي داخـــل  والهلـــع، وأنـــتم لـــم تطلقـــوا عليـــه قنبلـــة أو طلقـــة واحـــدة، وأحـــدثتم حال
 مؤسسات العدو السياسية واألمنية وهي تناقش سبل التخفيف من حصار قطاع غزة وحل مشكالته.

 9/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 
 ت العودة أربكت حسابات العدو اإلسرائيليمزهر: مسيرا .8

قـــال جميـــل مزهـــر، عضـــو المكتـــب السياســـي للجبهـــة الشـــعبية الفلســـطينية: إن : طـــالل النبيـــه –غـــزة 
مسيرات العودة الكبرى أربكت حسابات العدو اإلسرائيلي، ووجهت ضربة قاصمة لكل المـؤامرات التـي 

لقــاء شــبابي مــع قــادة فصــائل فلســطينية حضــره وخــالل كلمتــه فــي  تحــاول تصــفية القضــية الفلســطينية.
قائد حماس في غزة يحيى السـنوار تحـت عنـوان "مليونيـة العـودة وكسـر الحصـار"؛ وّجـه مزهـر التحيـة 
إلى الشـباب الثـائر المصـمم علـى مواصـلة الكفـاح حتـى انتـزاع حقوقـه وتحقيـق العـودة وكسـر الحصـار 

دانيــة لمــا نجحنــا فــي مســيرات العــودة؛ فــأنتم مــن ســاهم وقــال: "لــوالكم ولــوال الوحــدات المي اإلســرائيلي.
وتــابع: "ال  وأربــك االحــتالل اإلســرائيلي، وحققــتم النجاحــات فــي هــذه المعركــة التــي يخوضــها شــعبنا".

يمكن أن نوقف مسيرات العودة وال انتفاضة العودة، وسنواصلها حتى كسر الحصار عـن قطـاع غـزة، 
اوضـات لوقفهـا"، مؤكـدًا أن المقاومـة يشـتد عودهـا، وتسـتمر بكـل والتي يسارع العدو بكل السـبل وبالمف

 الوسائل للدفاع عن شعبنا.
 9/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 االحتاللكسرت قواعد االشتباك مع  العودةمسيرة "الجهاد":  .9

شــعب مــايو القـادم هـو يـوم مهـم لل 14أكـد القيـادي فـي حركــة الجهـاد اإلسـالمي جميـل عليـان أن : غـزة
الفلسطيني حيث نقـل السـفارة األمريكيـة فـي القـدس، داعيـًا أهـالي القـدس والضـفة الغربيـة لمحاولـة منـع 

جاء ذلك خالل لقاء جمع القيادي عليان برئيس حركة حماس في  افتتاحها بكل الوسائل واإلمكانيات.
مشاركين في مخيمات غزة يحي السنوار والقيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر بين مئات الشبان ال

وقــال: "يــا شــعبنا فــي القــدس، هــذا يــومكم، ويجــب أن تقفــوا   العــودة علــى الحــدود الشــرقية لقطــاع غــزة.
زالـــة  علـــى قـــدم واحـــدة، وتصـــروا علـــى منـــع افتتـــاح هـــذه الســـفارة، ومـــن اســـتطاع أن يحمـــي األقصـــى وا 
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ســيرة العــودة تحركــت بخطــوة وقــال عليــان: إن م البوابــات االلكترونيــة يســتطيع أن يمنــع نقــل الســفارة".
متقدمــــة، وحلقــــة مــــن حلقــــات المشــــروع الــــوطني الفلســــطيني، وكانــــت جــــزًءا مكمــــاًل للمقاومــــة والعمــــل 

 العسكري، مشددًا على أن مسيرة العودة كسرت قواعد االشتباك مع العدو اإلسرائيلي.
 9/5/2018، فلسطين اون الين

 
 نهج أوسلو" يعني اإلقالع عن القرنليلى خالد: رفض "صفقة  .01

شــددت عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، ليلــى خالــد، : نبيــل ســنونو - غــزة
ــــ"صفقة القـــرن" يعنـــي اإلقـــالع عـــن "نهـــج أوســـلو"، مؤكـــدة أن "الشـــعبية"  ـــى أن رفـــض مـــا تعـــرف ب عل

وقالــت خالــد لصــحيفة "فلســطين": "درســنا بعمــق  ستســتمر فــي نضــالها لعقــد مجلــس وطنــي توحيــدي.
وضوع المجلس الوطني وقلنا: إننا ملتزمون باالتفاقات التي جرت بـين الكـل الـوطني الفلسـطيني بمـا م

فيه اللجنة التحضيرية التـي عقـدت فـي بيـروت، وهـي مكلفـة بالتحضـير للمجلـس الـوطني، ُضـر ب كـل 
رئـيس وأوضحت أن جبهتها قاطعت مجلس المقاطعة االنفصالي الذي عقـده  ذلك ولم يتم االلتزام به".

مـــن الشـــهر الماضـــي، ألن هـــذا  30الســـلطة واللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر محمـــود عبـــاس، فـــي 
المجلـــس يجـــب أن يكـــون توحيـــديا يعطـــي األمـــل للشـــعب الفلســـطيني بجمـــع القـــوى مـــن أجـــل مواجهـــة 
التحــــديات التــــي تعصــــف بالقضــــية الفلســــطينية وخاصــــة اعتــــراف الواليــــات المتحــــدة بالقــــدس المحتلــــة 

 " مزعومة لدولة االحتالل اإلسرائيلي، وأيًضا "صفقة القرن"."عاصمة
وعــن طريقــة اختيــار عبــاس ألعضــاء اللجنــة التنفيذيــة الجديــدة، أكــدت خالــد أن "الغالبيــة لهــذه اللجنــة 

 التنفيذية لون سياسي واحد وهذا ال يشير إلى التعددية ومفهوم الديمقراطية في العمل الوطني".
وتشــمل الخصــم مــن  2017تتخــذها الســلطة تجــاه قطــاع غــزة منــذ مــارس/آذار وبشــأن اإلجــراءات التــي 

رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية، قالت خالد إنه ال يجوز أن ُيعاقب الشعب ال بالراتب 
وفيمــــا يتعلــــق بمســــيرة العــــودة الســــلمية، أكــــدت خالــــد أهميتهــــا وأشــــادت بقولهــــا إن الشــــعب  وال بغيــــره.

ن هذا الشعب ال يمكن أن يقبل بأي حل ال يستجيب لحقوقه.الفلسطيني "مبدع  "، وا 
 9/5/2018فلسطين أون الين، 

 
 لمن حرض ضد غزة كفى وافصلوا بين االنقسام ورغيف الخبز "الوطني"قلت خالل : نينيأبو الع .00

نين، عن يكشف القيادي في حركة "فتح" وعضو لجنتها المركزية السابق سلطان أبو الع: محمود هنية
تفاصيل مواجهته لعزام االحمد وقيـادات فتحاويـة اخـرى حرضـت باسـتمرار العقوبـات ضـد غـزة، قـائال: 

 "قلت لهم يكفي الحديث عن غزة وال يجوز أن تخرجوا من هنا قبل أن تعطوها ما تستحق".
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نــين فـي تصــريح خـاص بـــ"الرسالة نـت"، "ال زلـت عنــد قـولي غــزة تسـتحق وأخشــى أن يوأضـاف ابـو الع
وتـابع: "يكفـي أن  اك مـن بـين ظهرانينـا مـن يريـد مواصـلة عقـاب غـزة تحـت شـعار االنقسـام".يكون هنـ

هنــاك مــن يريــد  نعلــق أوجــاع غــزة علــى اســتمرار االنقســام، فلنفصــل بينــه وبــين رغيــف خبــز النــاس".
وحـول تــأخر صــرف رواتـب مــوظفي الســلطة بغـزة، أجــاب: "هنــاك  معاقبـة غــزة تحـت غطــاء "االنقســام"

رئيس السلطة محمـود عبـاس أمـام المـلء لهـذه اللحظـة لـم ينفـذ)..( ال أعلـم لمـاذا لكنـي فـي قرار أعلنه 
وقال: "ال أعرف أسباب فنيـة أو غيرهـا، مـا أعرفـه ويدركـه الجميـع أن  حالة صدمة شديدة ومستغرب".

 هناك قرارا صدر من ابو مازن ويفترض فيه انه ملزم، لكن لم ينفذ القرار".
نــين خــالل اجتمــاع "المجلــس يلـــ"الرسالة نــت" عــن مواجهــة ســلطان ابــو الع وكانــت مصــادر قــد كشــفت

الوطني" في رام هللا لعزام االحمد خالل كلمـة حـرّض فيهـا األخيـر ضـد غـزة ودعـا السـتمرار العقوبـات 
ضدها، فقال له سلطان: "بكفي تحكي عن غزة أنت جبت كل قرايبك ع الوطني وما حدن قرب عليك 

 انت فاسد".
 9/5/2018، نتالرسالة 

 
 فاشلةالترميم شرعيته ل ةمحاول مفاوضاتلعودة لال عباس استعداد: فلسطينية فصائل .01

اعتبرت فصائل وطنية، استعداد رئيس السلطة المنتهية واليته محمـود عبـاس، : أحمد المصري - غزة
بــر مســار للعــودة لمفاوضــات التســوية مــع االحــتالل اإلســرائيلي، محاولــة لتــرميم شــرعيته المتهالكــة ع

 أثبت خطأه وفشله.
واعتبر الناطق باسم حركـة حمـاس، حـازم قاسـم، تصـريحات عبـاس إصـراًرا علـى السـير قـدما بالمسـار 

وأكــد قاســم، أن اســتعداد عبــاس للعــودة للمفاوضــات يــدلل علــى  السياســي الخــاطئ والمرفــوض وطنيــا.
وقـــال: إن "هـــذه  مريكيـــة.عجـــز الســـلطة فـــي مواجهـــة سياســـات حكومـــة االحـــتالل وقـــرارات اإلدارة األ

التصــريحات تثبــت أن الســلطة ورئيســها ال يبحثــان ســوى عــن البقــاء بــأي ثمــن، بعــد تهتــك شــرعيتهما 
 بصورة كاملة نتيجة القرارات االنفرادية واإلجراءات االنفصالية بين الضفة وغزة".

ثيـة بـاعتراف من جهته، قال القيادي في حركـة الجهـاد اإلسـالمي، خضـر حبيـب، إن المفاوضـات العب
عاًمــا، فــي  20"كبيرهــا األول لــدى الســلطة" صــائب عريقــات، لــم تنــتج ســوى "صــفر كبيــر" علــى مــدار 

وشدد على أن أي محاولة  الوقت الذي جرى فيه تهويد القدس، وتفشي االستيطان في الضفة الغربية.
طرته على مـا إلعادة مسار المفاوضات، ال يخرج عن كونه إعطاء فرصة جديدة لالحتالل بفرض سي

 تبقى من األرض والمقدسات، ومحاولة "إلنتاج الفشل من جديد".
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من جانبه، أبدى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيـة طـالل أبـو ظريفـة، اسـتغرابه مـن إصـرار 
عباس على استئناف المفاوضـات مـع االحـتالل، رغـم فشـل هـذا المسـار الـذي لـم يجلـب سـوى الكارثـة 

 وأضاف: "األصل في الوقت الراهن هو التحلل الكامل مـن اتفـاق أوسـلو وأبعادهـا ة.للقضية الفلسطيني
 ستيطان، وتنفيذ "صفقة القرن".لالمفاوضات لن تشكل سوى غطاء اللسياسية واألمنية"، مشددا أن ا

فيمـــــا أكـــــد عضـــــو اللجنـــــة المركزيـــــة للجبهـــــة الشـــــعبية حســـــين منصـــــور، أن اســـــتعداد عبـــــاس للعـــــودة 
وقـال:  لة لالستمرار في النهج العبثي الضار الذي لم يحقـق شـيئا لشـعبنا وقضـيتنا.للمفاوضات، محاو 

هذه المفاوضات أضرت بالقضية الفلسطينية من كل النـواحي، مشـيرا إلـى أن توجهـات عبـاس تخـالف 
 اإلجماع الوطني الفلسطيني القاضي بضرورة التحلل من اتفاقات أوسلو.

رار ياســر خلــف، مــن عــودة عبــاس للمفاوضــات العبثيــة مــع بــدوره، حــذر المتحــدث باســم حركــة األحــ
 االحتالل، مشيًرا إلى أن استعداده للمفاوضات "تغريد بعيد عن اإلجماع الوطني الرافض لها".

 9/5/2018فلسطين أون الين، 
 

 لقيام "إسرائيل" 70مشاركته في الذكرى الـ  تشارلزحماس تدين إعالن األمير  .01
د العبارات إعالن ولي العهد البريطاني تشارلز مشاركته فـي االحتفـاالت أدانت حركة حماس بأش: غزة

 "اإلسرائيلية" بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس كيان االحتالل "اإلسرائيلي".
وعــّدت "حمــاس" فــي تصـــريٍح للنــاطق باســمها، فـــوزي برهــوم، مســاء يـــوم األربعــاء، اإلعــالن "تجـــاهاًل 

لفلســطيني وتــرحيلهم، والمجــازر البشــعة التــي ارتكبتهــا العصــابات لتهجيــر الماليــين مــن أبنــاء الشــعب ا
بحقـــه؛ حيـــث كـــان للحكومـــة البريطانيـــة الـــدور األكبـــر فـــي التشـــجيع علـــى  1948الصـــهيونية فـــي عـــام 

وقالــت "حمــاس": إن هــذه المشــاركة ســتكون "دليــل إثبــات علــى التواطــؤ البريطــاني المســتمر  ارتكابهــا".
الفلســـطينيين أصـــحاب الحـــق فـــي هـــذه األرض"، مشـــددا علـــى أن هـــذه مـــع االحـــتالل اإلســـرائيلي ضـــد 

المشــاركة مــن شــأنها تشــجيع االحــتالل "اإلســرائيلي" علــى مواصــلة جرائمــه ومذابحــه وانتهاكاتــه بحــق 
ودعـت الحركـة ولــي العهـد البريطــاني إلـى إلغـاء مشــاركته؛ "حتـى ال يتســبب  شـعبنا وأرضـه ومقدســاته.
شعب الفلسطيني"، مؤكدة ضرورة العمل على تعـديل الخطـأ التـاريخي الـذي بمزيد من األلم والمعاناة لل

 ارتكبته بريطانيا بإعالن بلفور الذي كان سببا رئيسا في النكبة.
 9/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 جنوب بيت لحم الحدود" لحرسإلقاء عبوة على محطة " .01
قـة عصـيون جنـوب بيـت لحـم، بعـد ظهـر تعرضت محطة لما يسمى حرس الحدود فـي منط: بيت لحم

 اليوم االربعاء، إللقاء عبوة انبوبية أسفرت عن إلحاق أضرار مادية.
وقال الناطق باسم الشـرطة اإلسـرائيلية، إن فلسـطينيين ألقـوا العبـوة االنبوبيـة علـى المحطـة الواقعـة فـي 

كر، دون أن تقـــع مـــا يســـمى "ببيـــت الحـــاكم" فـــي عصـــيون، ممـــا تســـبب بأضـــرار ماديـــة لبوابـــة المعســـ
وأضــاف النــاطق أن عشــرات الفلســطينيين تظــاهروا اليــوم فــي المكــان،  إصــابات فــي صــفوف الجنــود.

 وعملت قوات االحتالل على تفريقهم.
 9/5/2018وكالة معا اإلخبارية، 

 
 حماس تصرف مساعدات مالية لمصابي مسيرة العودة .01

مصــابا مــن مصــابي  247ديــدة لــ ج« مســاعدة ماليـة عالجيــة»غـزة: أعلنــت حركــة حمـاس عــن صــرف 
 آذار/ مارس الماضي. 30التي تشهدها مناطق قطاع غزة منذ « مسيرة العودة الكبرى»فعاليات 

إصـــابة متوســـطة  234دوالر أمريكـــي، و 500إصـــابة خطيـــرة بقيمـــة  13وقالـــت إن الصـــرف ســـيكون لــــ 
مـــوع مـــا تـــم صـــرفه وأوضـــحت أن مج دوالر أمريكـــي، وذلـــك حســـب تقـــارير وزارة الصـــحة. 200بقيمـــة 

وفـاًء »وأكدت حركة حماس أن هـذه المسـاعدة تـأتي  دوالر. 500,000لمصابي مسيرة العودة يزيد عن 
للمصابين المشاركين في مسيرة العـودة الكبـرى الـذين حملـوا أرواحهـم علـى أكفهـم معلنـين للعـالم أجمـع 

 «.على حقهم في العودة لقراهم التي هجروا منها قسراً 
 10/5/2018لندن،  ،القدس العربي

 
 " وكتلة فتح تحصد أغلبية مقاعد جامعة بيت لحمبيرزيت"انتخابات تفوز ب حماس الطالبيةكتلة  .01

كتلة الوفاء اإلسالمية الذراع ، من بيرزيت أن 9/5/2018وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، قالت 
طلبــة جامعــة بيرزيــت، حيــث الطالبــي لحركــة حمــاس فــازت مســاء يــوم األربعــاء فــي انتخابــات مجلــس 

مقعدًا لحركة الشبيبة الطالبية بينما حصدت كتلة القطـب الطالبـي علـى  23مقعدًا مقابل  24حصدت 
وأعلنت جامعة بيرزيت، نتائج انتخـاب مجلـس طلبتهـا الجديـد بعـد تنـافس أربـع كتـل طالبيـة  مقاعد. 4

ة هـي: كتلـة الشـهيد ياسـر عرفـات الـذراع مقعدًا تشكل مقاعد، للدورة القادمـة، والكتـل المتنافسـ 51على 
الطالبــي لحركــة فــتح، وكتلــة الوفــاء االســالمية الــذراع الطالبــي لحركــة حمــاس، وكتلــة القطــب الطالبــي 

 التقدمي التابعة للجبهة الشعبية، وكتلة الوحدة الطالبية التابعة للجبهة الديمقراطية.
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كتلــة "القــدس والعــودة" التابعــة م، أن ، مــن بيــت لجــ9/5/2018موقــع صــحيفة القــدس، القــدس، ونشــر 
مقعـدا  20لحركة "فتح" فـازت فـي انتخابـات مجلـس اتحـاد الطبـة فـي جامعـة بيـت لحـم وحصـدت علـى 

مقعدا بينمـا حصـلت كتلـة "وطـن" اليسـارية وهـي تحـالف الجبهتـين الشـعبية والديمقراطيـة  31من اصل 
 مقعدا. 11وحزب الشعب الفلسطيني على 

ميــد شــؤون الطلبــة ورئــيس لجنــة االشــراف علــى االنتخابــات ان نســبة المشــاركين وقــال محمــود حمــاد ع
، واكـــد حمـــاد فـــي تصـــريح 2877مـــن بـــين اصـــحاب حـــق االقتـــراع البالغـــة عـــددهم  %52وصـــلت الـــى 

 24لـ"القدس"، ان الكتلة االسالمية التابعة لحركة حماس والتـي انسـحبت مـن االنتخابـات قبـل بـدايتها بــ
 اتها االنتخابية يوم االنتخابات ايضا.ساعة قد سحبت بطاق

 
 دليل التفاف شعبنا حول خيار المقاومة: حماس تبارك فوز الكتلة اإلسالمية بانتخابات بيرزيت .01

ــة الوفــاء اإلســالمية التابعــة للكتلــة اإلســالمية الــذراع الطالبــي للحركــة  باركــت حركــة "حمــاس" فــوز كتل
 رابعة على التوالي.بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت للسنة ال

وقالــــت الحركــــة فــــي بيــــان صــــحفي مســــاء األربعــــاء، إن ثقــــة طلبــــة جامعــــة بيرزيــــت فــــي كتلــــة الوفــــاء 
اإلسالمية دليل التفاف شعبنا الفلسطيني حول من يتبنى خيار المقاومة ويحافظ علـى الوحـدة الوطنيـة 

 ز حقوق شعبنا.ويصون الثوابت ويرفض مشاريع تصفية القضية ورهنها لألجندة التي تتجاو 
 9/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الحركةتعبر عن استفتاء شعبي والتفاف حول  بالضفة : نتائج االنتخابات الجامعيةفتح .08

أكدت حركة فتح أن نتائج االنتخابـات فـي جـامعتي بيـت لحـم وبيرزيـت، والكليـة األهليـة  :وفا -رام هللا
نفوس ووعي شعبنا، وأنهـا وبـالرغم مـن كـل المـؤامرات الجامعية في بيت لحم، تثبت تجذر الحركة في 

 ومحاوالت وأدها ووأد الهوية الوطنية، قوية شامخة ثابتة على الموقف الوطني.
وأضاف عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحـدث الرسـمي باسـمها أسـامه القواسـمي، إن فـوز فـتح 

دمها الواضح عن العام الماضي في جامعة الكاسح في جامعة بيت لحم والكلية األهلية الجامعية، وتق
بيرزيــت، وقبــل ذلــك بعــدة أســابيع الفــوز لفــتح فــي جامعــة بوليتيكنيــك فلســطين وفــي نقــابتي المهندســين 
والمحــامين، مــا هــو إال التفــاف واســع حــول حركــة فــتح ونهجهــا الصــادق الواضــح الــذي يجمــع مــا بــين 

 ة للوصول للحكم.المقاومة وبناء المؤسسات والديمقراطية وسيلة وحيد
 9/5/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 سوريةفي  "إسرائيل"حرية عمل  من نتنياهو: روسيا ال تحد   .09
وصــــف رئــــيس الحكومــــة اإلســــرائيلية، بنيــــامين نتنيــــاهو، لقــــاءه مــــع الــــرئيس الروســــي، : بــــالل ضــــاهر

ت السـابقة بينهمـا، منـذ بـدء فالديمير بوتين، في موسكو، أمس األربعاء، بأنه كان ناجعا، مثـل اللقـاءا
التـــــدخل العســـــكري الروســـــي فـــــي ســـــورية، مشـــــددا علـــــى أن روســـــيا ال تعـــــارض الهجمـــــات العســـــكرية 

 اإلسرائيلية في األراضي السورية.
ونقلــت صــحف إســرائيلية، اليــوم الخمــيس، عــن نتنيــاهو قولــه فــي أعقــاب لقائــه مــع بــوتين، إنــه "يتبــين 

ءات ناجعــة. وخــالل لقــاءات ســابقة، علــى ضــوء أقــوال منســوبة دائمــا، مــع مــرور الوقــت، أن هــذه اللقــا
للجانب الروسي أو أقوال صدرت، بدت كأنها تحّد من حريـة عملنـا أو المـس بمصـالح أخـرى وهـذا لـم 

 يحدث". وأردف مشددا على أنه "ليس لدي أساس لالعتقاد بأن هذا سيكون مختلفا هذه المرة".
وتين "مباشـــر جـــدا وصـــريح جـــدا. وال توجـــد طريقـــة أفضـــل وأضـــاف نتنيـــاهو أن الحـــوار بينـــه وبـــين بـــ

 لضمان المصالح األمنية من التفوق اإلسرائيلي".
وبحسب نتنياهو فإنه "استعرضـت حـق وواجـب إسـرائيل فـي الـدفاع عـن نفسـها أمـام العدوانيـة اإليرانيـة 

 من األراضي السورية ضد إسرائيل".
 10/5/2018، 48عرب 

 
 ةان من سوريإير  إخراج: نهدف إلى كاتس .11

قـال وزيـر المخـابرات اإلسـرائيلي يسـرائيل كـاتس يـوم األربعـاء، إن حكومتـه : أسـامة الغسـاني -القدس 
 تعمل على إجبار إيران على االنسحاب من سوريا.

وذكر كاتس في مقابلة مع الموقـع اإللكترونـي لصـحيفة "يـديعوت أحرونـوت"، بعـد سـاعات مـن هجـوم 
 يا: "اإليرانيون ال يفهمون غير هذه اللغة".استهدف قوات إيرانية في سور 

بسبب التهديدات األمريكيـة  2015و 2003وأضاف: "النقطة التي انغلقت فيها إيران على نفسها بين 
باجتياحها، وضغط العقوبات، هي النقطة التي يجـب أن نعـود إليهـا وأن نكـون جـزءا أساسـيا فيهـا مـن 

 أجل دفع إيران للخروج من هذه المنطقة".
 وأضاف: "إسرائيل ال تريد احتالل سوريا، لكنها تريد أن تتخذ إيران قرارا استراتيجيا باالنسحاب منها".

 وقال كاتس: "إيران تهدد بشكل علني أنها ستهاجم إسرائيل، ونحن نتعامل مع ذلك بجدية تامة".
تحديــد التهديــدات وتــابع: "نحــن نــدافع عــن جنودنــا ومواطنينــا بطــرق اســتخبارية، وكــذلك بكافــة الســبل ل

 وقال الوزير اإلسرائيلي إن استراتيجية حكومته تهدف إلى "منع اندالع حرب". والقضاء عليها مسبقا".
 9/5/2018لألنباء، ناضول وكالة األ 
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 يستبعد الحرب مع إيران اإلسرائيليرئيس أركان الجيش  .10

جــيش اإلســرائيلي علــى علــى الــرغم مــن اســتمرار حالــة التأهــب القصــوى لل: نظيــر مجلــي - تــل أبيــب
لغـاء الـرحالت المدرسـية فـي هضـبة الجـوالن السـورية  عـادة فـتح المالجـئ وا  الحدود مع سوريا ولبنـان وا 
المحتلة، قام رئيس األركان، الجنرال غادي آيزنكوت، بزيارة إلى المنطقـة تباحـث خاللهـا مـع القيـادات 

، ويدعو «خطر الحرب ضعيف»مئن بأن الميدانية حول التطورات واالستعدادات لمواجهتها، وراح يط
 المواطنين إلى التصرف كالمعتاد.

وأكد آيزنكوت أن قواته تقف على أتّم االستعداد لمواجهة أي خطر أمني وتوجيـه ضـربات قاسـية أليـة 
محاولــة اعتــداء عليهــا. وقـــال آيزنكــوت، موجهــًا كالمـــه للســكان، إن كــل مــا يفعلـــه جيشــه يهــدف إلـــى 

 ومنع أعدائها من تهديد هذا األمن. ضمان األمن إلسرائيل
وينسجم هذا القول مع التأكيدات اإلسـرائيلية بـأن توجيـه ضـربات اسـتباقية إليـران وحلفائهـا فـي سـوريا، 
يعتبر رادعًا قويًا يمنعهم من القيام بهجمات على إسرائيل أو على األقل سيجعل إيـران تفكـر ألـف مـرة 

ن فعلـــت فيجعلهـــ ا تخفـــف مـــن ضـــرباتها إلـــى الحـــد األدنـــى. ولـــذلك فـــإنهم قبـــل أن توجـــه أي ضـــربة، وا 
، وأنهــا هــي بالــذات التــي قــد «عمليــات ردع ال أكثــر»يعتبــرون الضــربات علــى أهــداف إيرانيــة وســوريا 

 تمنع التدهور إلى حرب.
 10/5/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 مطلقي الطائرات الورقي ة باستهدافأردان: تعليمات للجيش  .11

زيـر األمـن الــداخلي اإلسـرائيلي جلعـاد أردان، صـباح األربعــاء، عـن تعليمـات صــدرت كشـف و : رام هللا
 للجيش باستهداف مطلقي الطائرات الورقية على حدود قطاع غزة.

ـــه صـــدرت تعليمـــات للجـــيش بالتصـــرف والتعامـــل مـــع مطلقـــي  ـــال أردان فـــي تصـــريحات إذاعيـــة إن وق
لـى تعمـد إطـالق النـار تجـاههم وقـتلهم أو إصـابتهم الطائرات الورقية على أنهـم "إرهـابيين". فـي إشـارة إ

 بجروح خطيرة.
 وأشار إلى أن تلك الطائرات تتسبب بحرائق وخسائر، ولذلك يجب العمل على التصدي لها.

 9/5/2018القدس، القدس، 
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 يشكل دعما  لالحتالل والعنصرية المتفشية ضد الفلسطينيينبنقل السفارة كي يالقرار األمر الطيبي:  .11
مستشـار الـرئيس فـي جولـة بالقـدس، مـع أعلـن الـدكتور أحمـد الطيبـي : محمـد يـونس -قدس المحتلة ال

أن المبنى الذي ستقام فيه السفارة األميركيـة فـي ، محمود عباس للشؤون الخارجية الدكتور نبيل شعث
 الدولي.، ما يشكل انتهاكًا أميركيًا صارخًا للقانون 1967المدينة يقع في األراضي المحتلة عام 

ــــــرار األميركــــــي وأضــــــاف  يشــــــكل دعمــــــًا لالحــــــتالل والعنصــــــرية اإلســــــرائيلية المتفشــــــية ضــــــد »أن الق
وأشـــار إلـــى أن إســـرائيل تـــرفض الســـماح للعـــرب الفلســـطينيين الـــذين يحملـــون الجنســـية «. الفلســـطينيين

نســا أو لــو أن فر »فــي المئــة مــن التجمعــات الســكنية فــي الــبالد. وقــال:  85اإلســرائيلية فــي الســكن فــي 
بريطانيا أو ألمانيا حظرت على اليهود السكن في مدن وبلدات معينة لقامت حرب عالمية ثالثـة، لكـن 

 «.إسرائيل تفعل كل هذا وتحظى بدعم أميركي غير منقطع
 10/5/2018، ، لندنحياةال

 
 جنود في غزة منذ سنواتتسعة : فقدنا ضابط إسرائيلي .11

جنـود إسـرائيليين مفقـودين فـي  9يش اإلسـرائيلي، أن هنـاك جالزعم ضابط كبير في : فلسطين المحتلة
 قطاع غزة، منذ سنوات النكبة، وال زالوا هناك.

جيش "نيري أرئيل"، في لقـاٍء إذاعـي لـه يـوم الثالثـاء، أن حركـة الوزعم الضابط في "شعبة المفقودين" ب
مــاكن وجــود ، وتعــرف أ1948جــيش، فــي غــزة منــذ حــرب الجنــود مــن  9حمــاس بغــزة تعــرف بفقــدان 

 أجزاء من تلك الجثث.
جنود في غزة منذ زمن ولم نستعيدهم"، مشيًرا إلى أن الجيش لم يتمكن مـن  9وأضاف "ارئيل"، "فقدنا 

 استعادتهم خالل حروب غزة ألن األمر لم يكن ممكًنا، ولم يكن أولوية في حينها".
 9/5/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ةأخطرنا روسيا قبل تنفيذ ضربات في سوري: يسرائيلالجيش اإل .11

: قــال متحــدث عســكري إســرائيلي، إن إســرائيل أخطــرت روســيا قبــل الضــربات التــي رويتــرز - القــدس
 نفذتها الخميس على عدة أهداف في سوريا.

تــم إبــالر الــروس قبــل هجومنــا مــن خــالل “وقــال اللفتنانــت كولونيــل جوناثــان كورنيكــوس للصــحافيين 
 ولم يذكر المزيد من التفاصيل.”. مة لدينااآلليات القائ

واتهمــت إســرائيل الجنــرال الــذي يقــود الــذراع المســؤولة عــن العمليــات الخارجيــة التابعــة للحــرس الثــوري 
اإليرانــي بتــدبير هجــوم صــاروخي الخمــيس علــى قواعــد للجــيش اإلســرائيلي فــي مرتفعــات الجــوالن مــن 
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قاسم سليماني هو من أمر بتنفيذه وقاده )الهجـوم “ين وقال جوناثان كونريكوس للصحافي داخل سوريا.
 ”. الصاروخي( ولم يحقق غرضه

 10/5/2018، القدس العربي، لندن
 

 رئيس الشاباك السابق: التسوية مع الفلسطينيين مصلحة قومية .11
في حديثه عن المفاوضات العالقة مع السلطة الفلسطينية، قال رئيس الشـاباك السـابق، : هاشم حمدان

م كوهين، إنه علـى إسـرائيل أن تسـعى إلحـالل تسـوية سياسـية مـع الفلسـطينيين تسـمح لهـا الحفـاظ يورا
وقـــال كـــوهين فـــي فعاليـــة فـــي "هرتســـليا"، إن "التوصـــل إلـــى  علـــى طابعهـــا كدولـــة يهوديـــة وديمقراطيـــة.

 تسوية مع السلطة الفلسطينية هو مصلحة قومية إسرائيلية، ويجب السعي إلى ذلك".
التســوية "تقلــص، بشــكل ملمــوس، الــتحكم بالفلســطينيين، وتقلــل العدائيــة والكراهيــة، مــن وبحســبه، فــإن 

جهة، ومن جهة أخرى ستكون هناك تسويات أمنية معقولة، تحافظ على طابع إسرائيل كدولـة يهوديـة 
 وديمقراطية".

 9/5/2018، 48عرب 
 

 من االتفاق النووي حدةالواليات المتمقعد ا عقب انسحاب  35الليكود يقفز لـ استطالع: حزب .11
قفز تمثيل حزب الليكود، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، في اسـتطالع الـرأي الـذي أجرتـه : رامي حيدر

مقعـًدا، وهـو أعلـى تمثيـل لـه منـذ عقـد تقريًبـا، فـي أعقـاب انسـحاب  35شركة األخبار اإلسرائيلية، إلى 
من اإلسـرائيليين يـرون  %62ي االستطالع أن وجاء ف الواليات المتحدة من االتفاق النووي مع إيران.

أن االنســحاب مــن االتفــاق النــووي يصــب فــي صــالح دولــة إســرائيل، ولكــن جمــيعهم قلقــون ويــرون أن 
يران. وبحسـب االسـتطالع، يرتفـع الليكـود بسـبعة مقاعـد عـن  هناك احتمال لوقوع حرب بين إسرائيل وا 

مقعـًدا  18بزعامة يائير لبيد، الذي يحصل علـى االستطالع السابق، في حين يليه حزب "ييش عتيد" 
مقعـــًدا، والقائمـــة المشـــتركة  14فقـــط، أي بفـــارق كبيـــر عـــن الليكـــود، ويليهمـــا "المعســـكر الصـــهيوني" بــــ

ومنـــع االســـتطالع كتلـــة "البيـــت اليهـــودي"، بزعامـــة وزيـــر التربيـــة  مقعـــًدا. 12بعـــدهم، وتحصـــل علـــى 
قعدين أقل من استطالع سابق، وتحافظ "يهدوت هتوراة" علـى والتعليم، نقتالي بينيت، ثمانية مقاعد، م

قوتهــا بســبعة مقاعــد، وكــذلك "كوالنــو" بزعامــة وزيــر الماليــة، موشــيه كحلــون، بســت مقاعــد، ويحصــل 
 حزب "يسرايل بيتينو" بزعامة وزير األمن، أفيغدور ليبرمان، على ست مقاعد كذلك".

مقاعــد، فــي  5يمه أورلــي ليفــي أبوكســيس علــى وتحصــل كــل مــن "ميــرتس" والحــزب الجديــد الــذي ســتق
 حين تحصل "شاس" بزعامة وزير الداخلية، أرييه درعي، على أربعة مقاعد فقط.



 
 
 
 

 

 22 ص             4638 العدد:             5/10/2018 الخميس لتاريخ:ا 

                                    

فــي اســتطالع ســابق، فــي  49مقعــًدا، مقابــل  55ووفــق االســتطالع، يرتفــع تمثيــل معســكر اليمــين إلــى 
 ع السابق.مقعًدا، أقل بثالثة مقاعد من االستطال 37حين يشكل معسكر "اليسار" 

 9/5/2018، 48عرب 
 

 ألف فلسطيني في القدس 333سرائيلي: اإل ءحصااإل .18
أصـــدر مكتـــب اإلحصـــاء المركـــزي التـــابع لالحـــتالل بيانـــا إحصـــائيا بمناســـبة ذكـــرى : القـــدس المحتلـــة

، جــاء فيــه أن القــدس هــي المدينــة األكبــر فــي فلســطين 1967احــتالل الجــزء الشــرقي مــن القــدس عــام 
 من مجمل السكان في دولة االحتالل. %10لون وأن سكانها يمث

ألف فلسطيني أي ما يقارب  333مستوطن و ألف 550ألفا من بينهم  883ووصل عدد السكان إلى 
، فيمـا زاد عـدد 8100، زاد عـدد المسـتوطنين فـي القـدس 2017وذكر البيـان أنـه وخـالل عـام  .38%

نزلـوا فــي فنــادق المدينـة خــالل العــام  نبــيأجسـائح  ألــفوأوضــح أن مليـون ومئــة  .8800الفلسـطينيين 
 بالمئة عن العام الذي سبقه. 9الماضي بارتفاع 

 9/5/2018، فلسطين أون الين
 

 أيار/ مايو الجاري  15و 14في  مليونيةغزة: مسعى لحشد تظاهرة  .19
المجتمـع الـدولي « الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسـر الحصـار»دعت : فتحي صّباح -غزة 
مــن الشــهر الجــاري لمســاعدته فــي نيــل  15و 14مســاندة الشــعب الفلســطيني فــي مليونيــة يــومي »إلــى 

 «.حقوقه في الحرية واالستقالل وتقرير المصير
العــاطي خــالل  المحــامي صــالح عبــد« الهيئــة»وطالــب رئــيس اللجنــة القانونيــة والتواصــل الــدولي فــي 

ــ بالضــغط علــى االحــتالل اإلســرائيلي »دولي مــؤتمر صــحافي عقــده فــي مدينــة غــزة أمــس، المجتمــع ال
لوقـف آلـة القتــل، وتقـديم المسـؤولين للعدالــة، ال سـيما أن االحــتالل ال يـزال وبكـل عنجهيــة يهـدد بمزيــد 

 «.من القتل، وفتح بوابات السجن الكبير في غزة، ورفع الحصار فورًا من دون شروط
اختــــراق الســــياج الفاصــــل منتصــــف الشــــهر وحــــول االتهامــــات اإلســــرائيلية للفلســــطينيين بــــأنهم ينــــوون 

نحن ال نحاول خرق الحدود، نحـن نحـاول بطريقـة سـلمية، أن نخـرج مـن »الجاري، قال عبد العاطي: 
الفضاء الُمحكم اإلغالق الذي يتسمم فيه الهواء بـبطء، نحـن نحـاول كسـر أبـواب السـجن الكبيـر، ولـن 

 «.كريمنستسلم حتى نكسره ونحقق آمالنا في الحرية والعيش ال
 10/5/2018الحياة، لندن، 
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 إصابة في غزة خالل مسيرات العودة 8,536و شهيدا   47الصحة: وزارة  .11
التراكميـة العتـداءات االحـتالل اإلسـرائيلي بحـق  اإلحصـائيةوم األربعاء، يأعلنت وزارة الصحة، مساء 

 شهيدا. 47آذار وحتى اليوم، مخلفة  30المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة منذ 
إصـــابة بجـــروح مختلفـــة  8,536شـــهيدًا و 47وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان لهـــا، إن هـــذه االعتـــداءات خلفـــت

 واختناق بالغاز المسيل للدموع.
إصـــابة تعاملـــت معهـــا  3,947إصـــابة نقلـــت إلـــى المستشـــفيات، و 4,589 اإلصـــاباتوأضـــافت إن مـــن 

 عاما.18الـ أطفال دون سن 5النقاط الطبية الميدانية، ومن الشهداء 
يدة، ومــن حيــث درجــة ســ 283طفــال، و 793التــي وصــلت للمستشــفيات  اإلصــاباتوأوضــحت أنــه مــن 

 أخرى. 106طفيفة، و 2,198متوسطة، و 2,119خطيرة، و 166الخطوة في مجمل اإلصابات 
 9/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اليرموكمخيم بدء الحملة على منذ  الجئا   40: استشهاد "مجموعة العمل" .10

( 40كشــف فريــق الرصــد والتوثيــق فــي مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية أنــه وثــق ســقوط )
الجئـــًا فلســـطينيًا شـــهيًدا منـــذ بـــدء العمليـــة العســـكرية التـــي شـــّنها النظـــام الســـوري علـــى مخـــيم اليرمـــوك 

 .2018أيار/ مايو  8والمنطقة الجنوبية لدمشق وحتى يوم 
 9/5/2018، الصحافة الفلسطينية )صفا( وكالة

 
 الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة تطلق حملة "اجعل رمضانك لغزة ولفلسطين" .11

أعلن عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة عن حملة اجعل رمضانك لغزة.. 
اناة اإلنسانية بصورة لفلسطين في ظل استمرار الحصار اإلسرائيلي على غزة وتفاقم األزمات والمع

 كبيرة لتطال كافة القطاعات والشرائح دون استثناء.
ودعا يوسف إلى تشكيل "وحدة تضامن خيري" لدعم فلسطين وشعبها، وبذل جهود مضاعفة من 
جانب المؤسسات الخيرية، وعملها الدؤوب من أجل توحيد هذه الجهود لتقديم المساعدات اإلنسانية، 

يصالها لمستحقيها ب  الشكل المناسب.وا 
وأشار يوسف في تصريح صحفي صدر عنه األربعاء إلى أن هذه الحملة تجديد للدعوة لتخصيص 
حصة أكبر من الصدقات والزكاة لألسر الفقيرة في غزة، لتمكينها من توفير طعامها بشكل يسير 

 خالل الشهر المبارك، ولرسم الفرحة على وجوه أطفال هذه األسر.
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في غزة، قد يكون األسوأ في ظل سنوات االحتالل والحصار، فغزة تعيش أصعب  وقال يوسف "الواقع
تأخر رواتب  وأزمةأزمات اقتصادية ومعيشية في ظل تواصل الحصار وتشديده في كافة القطاعات، 

السلطة، واستمرار عدم تقاضي موظفي الحكومة في غزة رواتبهم سوى دفعات مالية غير منتظمة ال 
 ياجاتهم وأبنائهم وعوائلهم.تكفي وال تسد احت

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

 إلنشاء حديقةفي القدس الرحمة  مقبرةمن  االحتالل يقتطع جزءا   .11
ـــ"سلطة الطبيعــة" اإلســرائيلية، بحراســة قــوة عســكرية معــززة، جــزءا اقتطعتــه مــن  فصــلت طــواقم تابعــة ل

للمسجد األقصـى المبـارك، إلنشـاء حديقـة وهميـة، يطلـق  مقبرة باب الرحمة المالصقة بالجدار الشرقي
 عليها "حدائق وطنية"ـ

ما تسمى "حديقـة" ضـمن المخطـط الـذي يجـري تنفيـذه بمحـيط سـور القـدس التـاريخي فـي  إنشاءويأتي 
 محاولة لطمس معالم المدينة، وهويتها.

فـي القـدس  اإلسـالميةر ، علـى رئـيس لجنـة رعايـة المقـاباألربعـاءعتدت قوات االحـتالل، عصـر يـوم ا و 
مصــطفى أبــو زهــرة بالضــرب، خــالل محاولتــه ومجموعــة مــن المــواطنين منــع طــواقم تابعــة لمــا تســمى 
بـ"سلطة الطبيعة" التابعة لالحتالل، من وضع حاجز حديدي لفصل جزء مهم من مقبرة بـاب الرحمـة، 

 المالصقة بالجدار الشرقي للمسجد األقصى، يضم مجموعة من القبور.
 9/5/2018، األيام، رام هللا

 
 باقتحام األقصى بمالبس "طقسية" ناتللمستوط  االحتالل يسمح  .11

كشــفت مصــادر عبريــة، يــوم األربعــاء، عــن ســماح شــرطة االحــتالل المتمركــزة فــي المســجد األقصــى 
 المبارك، للفتيات اليهوديات دخول المسجد بفستان االحتفال "بات متزافا".

كل" المزعوم أدخلت، األحد الماضي، فتاة يهودية متطرفـة إلـى األقصـى، وأوضحت أن "جماعات الهي
وهي ترتدي فستان االحتفال بعيد التكليف، وهو شـكل الفسـتان الـذي ترتديـه العـرائس اليهوديـات أيضـا 
في يوم الزفاف، وتم االحتفال بهذه الفتاة داخل األقصى، دون أن يتم اعتراضها أو منعهـا، أو طردهـا 

 مالبس "طقسية".الرتدائها 
(، إال أنها ُمنعت من شرطة االحتالل، 2015-7-29ولفتت المصادر إلى محاوالت سابقة في تاريخ )

وبعدها بيوم نظمت ما تسمى بـ"جماعة نساء من أجل الهيكل" وقفة اعتصام عند مدخل جسر باب 
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وهن يرتدين الفستان  األقصى، طالبت فيه بالسماح للمتطرفات باقتحام األقصى، إلىالمغاربة المؤدي 
 األبيض.

 9/5/2018، األيام، رام هللا
 

 مواطنا   20زراعية شمال الضفة ويعتقل  االحتالل يحرق حقوال   .11
أحرقــت قــوات االحــتالل مســاحات زراعيــة مــن حقــول الزيتــون والقمــح، خــالل هجــوم نفذتــه ضــد إحــدى 

 20االعتقــال التــي طالــت نحــو البلــدات الفلســطينية الواقعــة شــمال الضــفة الغربيــة، فــي إطــار حمــالت 
ـــه عـــن ســـماحها لمســـتوطنات متطرفـــات اقتحـــام المســـجد  ـــاب في ـــذي كشـــف النق مواطنـــا، فـــي الوقـــت ال

 «.بلباس احتفالي تلمودي»األقصى 
وبفعل إطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي قنابل الصوت واإلنارة، خالل اقتحام بلدة عزون شـرق مدينـة 

 ول زيتون وقمح تعود ملكيتها للسكان وتقع على مدخل البلدة.قلقيلية، اندلعت النيران في حق
وتسبب الحريق في تخريب مناطق زراعية وتكبيد السكان خسائر ماليـة، جـراء فقـدان محصـولهم الـذي 

 كان قد شارف على الحصاد.
 10/5/2018، القدس العربي، لندن

 
 مليون دوالر لحفريات تهويدية بالقدس 20االحتالل يخصص  .11

حكومـة االحـتالل،  إن، األربعـاءقالـت صـحيفة إسـرائيل هيـوم العبريـة فـي عـددها الصـادر، يـوم  ":بتـرا"
مليـون  60سـتقوم بتمويـل الحفريـات األثريـة بـالقرب مـن "مدينـة داود" فـي مدينـة القـدس المحتلـة بتكلفـة 

القــرار  ميــري ريغــف، مشــروع اإلســرائيليةمليــون دوالر(، وســتطرح وزيــرة الثقافــة والرياضــة  20شــيكل )
 على طاولة الحكومة يوم األحد المقبل.

 9/5/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 المصالح االستراتيجية اإلسرائيليةيهدد  نظام السيسي شرعيةتهاوي  :دراسة إسرائيلية .11

حذرت دراسٌة صادرة عن "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي من المخاطر التي : صالح النعامي
ّدد المصالح االستراتيجية اإلسرائيلية، في حال تعاظمت مظاهر تهاوي شرعية نظام الرئيس سته

المصري عبد الفتاح السيسي. وقالت الدراسة التي نشرها اليوم المركز على موقعه إن الدول 
 اإلقليمية، وتحديدًا إسرائيل، يجب أن تشعر بالقلق إزاء تهاوي شرعية النظام في مصر.
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ة أن تهاوي شرعية نظام السيسي يمثل تحديًا لمصالح إسرائيل االستراتيجية، على اعتبار ورأت الدراس
 أن هذا التحدي يقّلص من فرص مواصلة النظام المصري التعاون الثنائي واإلقليمي مع تل أبيب.

وحّذرت الدراسة من أن فقدان نظام السيسي شرعيته قد يدفع أطرافًا في النظام إلى اتخاذ خطوات 
د إسرائيل، من أجل تحسين مكانته الداخلية، وقد يدفعها إلى تهديد مصالح تل أبيب، من خالل ض

اإلسرائيلي وتوجهه إلى الدفع نحو إنهاء االنقسام  -اتخاذ مواقف "متوازنة" من الصراع الفلسطيني 
 الداخلي الفلسطيني.

النظام من استعادة شرعيته، من وحثت الدراسة دوائر صنع القرار في تل أبيب على االهتمام بتمكين 
خالل تقديم الدعم في المجاالت التقنية والزراعية والماء والطاقة والسياحة. كذلك حّثت نخب الحكم 
في إسرائيل على "تصميم العالقة" مع مصر، بحيث ال تظهر "وكأنها فقط حليف الطاغية"، مشيرة 

ي تؤيد التسوية وتقع خارج إطار الحكم، إلى ضرورة االنفتاح على القوى المجتمعية المصرية الت
موصية بإرسال رسائل باللغة العربية عبر مواقع التواصل االجتماعي تؤكد رغبة تل أبيب في تدشين 

 عالقات "جوار طيبة" مع عموم المصريين.
وأشارت الدراسة إلى أن ما ُيفاقم األمور خطورة حقيقة أن السيسي فشل في تحقيق األهداف التي 

حقيقها في فترة رئاسته األولى، ال سيما تحقيق االستقرار األمني وتحسين األوضاع المعيشية وعد بت
للمصريين، موضحة أن مصدر الشرعية الوحيد الذي يحاول النظام تسويقه حاليًا يتمثل في محاولة 

 تخويف الناس من تفّكك الدولة، على غرار ما يحدث في سورية.
" التي ساندت الجيش في إطاحة الرئيس محمد مرسي باتت تضيق وأشارت إلى أن القوى "المدنية

ذرعًا بالتوّجهات الدكتاتورية لنظام السيسي، وهو ما جعل سامي عنان يعبر في برنامجه االنتخابي 
 عن مخاوف هذه القوى.

ولفتت الدراسة إلى أن المستقبل ال يحمل الكثير من البشائر لنظام السيسي، على اعتبار أن األخير 
مضطٌر لتنفيذ اإلصالحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن مّسًا آخر بالدعم 

 الحكومي للسلع األساسية ورفع األسعار والخدمات.
وحّذرت الدراسة من أن األوضاع االقتصادية وسلوك النظام يهددان بتفجر موجة جديدة من 

الجمهور والنظام، ما يهدد استقرار الدولة االحتجاجات، تدفع مصر نحو تعاظم القطيعة بين 
 المصرية.

 9/5/2018، العربي الجديد، لندن
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 في مصر تثير جدال  وغموضا   اإلسرائيليةحفلة السفارة  .18
، احتفلت السفارة اإلسرائيلية بـ 1980للمرة األولى منذ افتتاحها في مصر عام : أحمد رحيم –القاهرة 

في قلب « ريتز كارلتون»و داخل منزل السفير، واختارت فندق خارج أسوارها أ« يوم االستقالل»
، مهد الثورة المصرية، لحفلة االستقبال مساء أول من أمس في الذكرى السبعين «ميدان التحرير»

 لقيام دولة إسرائيل.
َسمح بخروج إسرائيل من أسوار « تطبيع شعبي»الحفلة التي ُأريد لها أن تكون بمثابة رسالة عن 

 في مصر، سرعان ما تبّين أنها لم ُتحقق هدفها، بل رّسخت فكرة الرفض الشعبي للتطبيع. مقراتها
قائمة المدعوين إلى الحفلة لم تكن ُمعلنة، واكتفت السفارة اإلسرائيلية بالقول على حسابها الرسمي 

المراسم حضرها لفيف من ديبلوماسيين ورجال أعمال وممثلين للحكومة »، إن «فايسبوك»على 
، بمشاركة المدير العام لوزارة التعاون اإلقليمي الدكتور يوسف درزنين الذي جاء من «لمصريةا

إسرائيل للمشاركة في الحفلة، والسفير دافيد غوبرين. وحرصت السفارة على شكر الشيف شاؤول بن 
أعده مع فريق طهاة « إمتاع الضيوف بعشاء إسرائيلي خاص»أديريت الذي حضر من إسرائيل لـ 

 لفندق.ا
الحفلة جرت وسط إجراءات أمنية مشددة شهدها محيط الفندق، إذ تراصت سيارات األمن أمامه 
وعلى مقربة منه، وانتشرت الحراسات األمنية العلنية والسرية في الشوارع المحيطة به، وفي ساحته 

 وات فقط.الخارجية. ولم يكن ُيسمح بدخول المكان الذي يؤدي إلى قاعة الحفلة إال لحملة الدع
نالحظ التغيير في معاملة »ونقل موقع السفارة عن السفير اإلسرائيلي قوله في كلمة خالل الحفلة: 

الدول العربية إلسرائيل: ال ُتعتبر عدوًا بل شريك في صور واقع جديد وأفضل في المنطقة، واقع 
 «.يستند إلى االستقرار والنمو االقتصادي

صور ومقاطع الفيديو التي نشرتها من أروقة الحفلة بعناية فائقة بحيث واختارت السفارة اإلسرائيلية ال
ال تظهر وجوه من لبوا دعوتها. فقط صور السفير ومسؤولين إسرائيليين والشيف الُمستدعى وكعكة 
االحتفال وأطباق الطعام، ظهرت بوضوح. أما الضيوف، فالتُقطت صوٌر غير واضحة لهم، وتم 

 التمويه على وجوه بعضهم.
 10/5/2018، ، لندنالحياة
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 هللا الثاني: القدس مفتاح تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة عبد .19
هللا الثاني، في قصر الحسينية، اليوم األربعاء، وفدا من أعضاء  استقبل الملك عبد: بترا -السبيل

تركز أهدافه (، وهو مركز أبحاث دولي مستقل EastWest Instituteغرب )-مجلس إدارة معهد شرق
 وبرامجه على بناء الثقة وحل النزاعات في العالم.

وركز اللقاء على التطورات الراهنة على الساحة اإلقليمية ومواقف األردن تجاه مختلف القضايا، وفي 
مقدمتها عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، حيث أكد الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية 

الم عادل ودائم وفق حل الدولتين، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة للتوصل إلى س
 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الملك أن مدينة القدس تمثل مفتاح تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة، ولها مكانة كبيرة لدى 
 المسلمين والمسيحيين. وقال جاللته إن "القدس مدينة تجمع وال تفرق".

 9/5/2018، عم ان، السبيل
 

 ماليين دوالر 10بمبلغ  دعما   أونروا تعلن تلقيها .11
أعلنت وكالة )أونروا( اليوم األربعاء، تلقيها دعما ماليا من  :)شينخوا( -"القدس" دوت كوم -غزة

 ماليين دوالر لدعم برامج الوكالة الرئيسة. 10تركيا بقيمة 
ألف طن متري من  26هدت كذلك بالتبرع بما مجموعه وذكر بيان صادر عن أونروا، أن تركيا تع

 دقيق القمح كجزء من مساعدتها لمليون الجئ فلسطيني في قطاع غزة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل يوم أمس )الثالثاء( المفوض العام لوكالة أونروا 

يا الثابت على ضمان أن تكون ونقل البيان عن أردوغان تأكيده "عزم ترك بيير كرينبول في أنقرة.
أونروا قادرة على المحافظة على خدماتها الحيوية في مجاالت التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة 

 الطارئة".
 9/5/2018، القدس، القدس

 
 يبتعث دفعة جديدة لألطباء الفلسطينيين القطري الهالل األحمر .10

تمثيلي للهالل األحمر القطري في قطاع غزة، الراية : أعلن د.أكرم نصار مدير المكتب ال -الدوحة
عن توقيع عقود المجموعة السابعة من األطباء الفلسطينيين المستفيدين من برنامج المنحة األميرية 
القطرية التخصصية ألطباء فلسطين في مؤسسة حمد الطبية، حيث وصل إجمالي عدد األطباء 

طبيبًا،  62إلى  2003في قطر منذ عام  المبتعثين من قبل الهالل األحمر القطرّي للتخصص
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يأتي هذا »طبيبًا للدراسة والتخصص في المملكة األردنية الهاشمية، وقال:  26باإلضافة إلى ابتعاث 
الهالل األحمر القطري لبناء قدرات الكوادر الطبية التخصصية في  استراتيجيةالبرنامج ضمن 

تي تعاني من نقص في الكوادر البشرية فلسطين عامة وفي قطاع غّزة على وجه الخصوص، ال
 «.المدربة

إلى ذلك، قال الدكتور تامر عبد الغفور، أحد المستفيدين من المنحة، إنه حقق حلمه باستكمال 
الدراسات العليا في تخصص جراحة الصدر والقلب، والحلم الذي يراوده منذ فترة طويلة بالدراسة في 

 مؤسسة حمد الطبية بقطر.
 10/5/2018، حةالدو ، الراية

 
 "إسرائيل باللهجة العراقية".. محاولة إلكترونية لالختراق .11

لم يستغرب كثير من العراقيين إعالن وزارة الخارجية اإلسرائيلية إطالق : بغداد-مروان الجبوري
صفحة على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "إسرائيل باللهجة العراقية" فقد سبق 

 يج إعالمي واسعة للتطبيع مع تل أبيب.ذلك حملة ترو 
شهد تحوالت  2003ورغم أن تاريخ العالقة بين الطرفين مليء بالمشاكل واألزمات، فإن عراق ما بعد 

كبيرة في هذا المجال، على الصعيد السياسي على األقل، حيث زار تل أبيب عدد من الشخصيات 
 العراقية العامة بشكل علني أو سري.

ية تقارير تشير إلى زيارة عشرين شخصية سياسية عراقية إلى تل أبيب، وهو ما ونشرت صحف عرب
 نفاه مجلس النواب العراقي عادا إياه مجرد "شائعات".

ونفى المتحدث باسم الخارجية أحمد محجوب حدوث أي اتصال رسمي بين الطرفين، مؤكدا أن 
راضي العربية الفلسطينية، وهو غير موقف العراق ثابت من إسرائيل، فهو يعتبرها كيانا غاصبا لأل

 مستعد للتعامل معها أبدا، على حد قوله.
وأضاف محجوب للجزيرة نت أن العراق ساهم في دعم اللجنة الخماسية التي شكلتها الجامعة العربية 

 إلفشال عضوية إسرائيل في مجلس األمن، ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية.
األخيرة، يرى محجوب أنها غير مرحب بها من قبل العراقيين، ولن تالقي وحول الخطوة اإلسرائيلية 

 أصداء واسعة بسبب رفض العراقيين لسياسة تل أبيب العدوانية والتوسعية.
بدأت هذه الحمالت منذ بضع سنوات حين أطلق ساسة عراقيون دعوات إلبرام معاهدة سالم مع 

عادة أمالك يهود العراق الذين هجر  وا إبان وبعد قيام دولة إسرائيل، ومن بينهم النائب إسرائيل، وا 
 .2005مثال اآللوسي الذي أعلن زيارته لتل أبيب بشكل رسمي عام 



 
 
 
 

 

 30 ص             4638 العدد:             5/10/2018 الخميس لتاريخ:ا 

                                    

والحروب التي خاضها العراق  1948ورغم القطيعة المعلنة بين الطرفين منذ إعالن قيام إسرائيل عام 
سرائيل، ضد الكيان الجديد، فإن ذلك لم يمنع من حدوث اتصاالت بين أطر  اف عراقية معارضة وا 

 وكان من بينهم الزعيم الكردي الراحل مصطفى البارزاني وآخرون.
إنه ال يتوقع  -الذي رافق البارزاني في زيارتين إلى تل أبيب-وقال السياسي الكردي محمود عثمان 

 حصول تغيير في العالقات بين البلدين، بسبب رفض معظم العراقيين تقبل ذلك.
أن محاوالت االنفتاح هذه جاءت بسبب النفوذ الذي تتمتع به الواليات المتحدة بالعراق،  لكنه يعتقد

مما يدفع إسرائيل الستثمار هذه األجواء، والنفاذ إلى العراق لمحاولة البحث عن مصالح سياسية 
 واقتصادية على أرضه.

ي تجمع العراق بإيران تشجع وباإلضافة إلى ذلك، يرى عثمان أن القرب الجغرافي والحدود الطويلة الت
إسرائيل على الدخول لهذه الساحة الجديدة، من أجل محاربة نفوذ طهران انطالقا من األراضي 

 العراقية.
 9/5/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 ضد  إيران عسكري بعمل يلو ح ترامب .43

 تدخل لم ما يرانإ ضد عسكري بعمل القيام احتمال إلى ترامب دونالد األمريكي الرئيس لّمح: نيويورك
 استأنفت حال في «جدا وخيمة عواقب» من األربعاء أمس ترامب وحذر .جديدة تفاوض عملية في

 متعدد تاريخي نووي اتفاق من االنسحاب إعالنه على يوم بعد وذلك النووي، برنامجها إيران
 هدد النووية، مساعيها إيران استأنفت حال في واشنطن به ستقوم ما بشأن سؤال على وردا .األطراف
 أنصح» األبيض البيت في للصحافيين األمريكي الرئيس وقال .«ذلك إيران ستكتشف» قائال ترامب

 طبيعة في ترامب يفصل ولم .«بقوة بذلك أنصحهم النووي، ببرنامجهم العمل إعادة بعدم االيرانيين
 النووي برنامجال حول جديد تفاوض في إيران تدخل لم ما يتخذها، أن يمكن التي اإلجراءات
 .المنطقة في ونفوذها الباليستية والصواريخ

 10/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 سورية والمنطقة  في الحاد" "الوضع نتنياهو مع يناقش بوتين .44
 أمس، محادثات، جولة بوتين فالديمير الروسي الرئيس أجرى :لندن - أبيب تل جبر رائد -موسكو

 سوريا في والوضع اإليراني النووي ملفي على تركزت نتنياهو، يامينبن اإلسرائيلي الوزراء رئيس مع
 .سوريا في مواقع على اإلسرائيلية الضربات بسبب متصاعد روسي استياء خلفية على
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 في والقضايا الثنائية العالقات لبحث اليوم زيارتكم من سنستفيد: »اللقاء مستهل وقال بوتين في
 من فقط ليس نتمكن أن في» يأمل أنه مضيفاً  ،«حرجة عبأوضا لألسف، تمر، التي المنطقة،
نما الموقف، مناقشة  على إن: بوتين وزاد. «الوضع حدة تخفيف إلى تؤدي حلول عن البحث أيضاً  وا 

 .األوسط بالشرق تعصف التي لألزمات سياسية تسويات إليجاد جهودها تكثيف األطراف
 الوضع على ركز الحوار من األكبر الجزء إن ق،الح وقت في قال الكرملين، من قريباً  مصدراً  لكن
 الطرفين أن وزاد. «إسرائيل تهدد فتاكة أسلحة ونشر واسع وجود تعزيز إيران مساعي»و سوريا في
 دبلوماسية مصادر وقالت .مقصودة غير حوادث وقوع عدم بهدف التنسيق تعزيز أهمية إلى لفتا

 أهداف وضرب «الحركة حرية» لضمان بوتين لدى سعى نتنياهو إن ،«األوسط الشرق»لـ غربية
قامة وجودها تثبت لمنع سوريا في إيرانية  حزب» إلى صواريخ تسليم أو صواريخ مصانع أو قواعد وا 

 الجوية بالمنظومة حميميم قاعدة من يتحكم الذي الروسي بالجيش االصطدام دون من ذلك ؛«هللا
 . السورية

 10/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 ثانية إليها أعود ولن عنصري بلد "إسرائيل": أمريكية مغنية .45
 بالعنصرية، إسرائيل بانكس، أزيليا األمريكية الراب مغنية اتهمت - كوم دوت" القدس" - أبيب تل

 ذات كونها لها، تعرضها التي" المهينة المعاملة" خلفية على وذلك اليها، أبدا تعود لن بأنها متعهدة
 ".سوداء بشرة"

 إسرائيل إلى أبدا أذهب لن: " أبيب تل مدينة من عودتها بعد" تويتر" في حسابها على نكسبا وكتبت
  ".معتوهة بلدكم ألن لرؤيتي السفر عليكم يجب لكن ُمعجبيني، أحب أنا أخرى، مرة

 9/5/2018القدس، القدس، 
 

 الزواري  لمحمد المفترض القاتل تونس لتسليم األخضر الضوء تعطي كرواتيا .46
 يشتبه بوسنيا تونس تسليم على االبتدائي الطور في وافق أنه االربعاء الكرواتي القضاء علنأ  زغرب:

 20 الزواري، الذي ُقتل بحوالي التونسي محمد المهندس قتل أحد قادة حركة حماس وراء أنه في
 المدن أكبر ثاني صفاقس مدينة في 2016 ديسمبر/األول كانون 15 في سيارته داخل رصاصة
 القانونية الشروط أن" زغرب قرب غوريكا فليكا محكمة اعتبرت االربعاء جلسة وخالل .ةالتونسي
 .بيان بحسب" متوفرة تونسية محكمة امام ليحاكم ساراييفو في المقيم س.أ لتسليم

 9/5/2018القدس، القدس، 
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 مهاتير محمد يعلن فوزه في االنتخابات لمنصب رئيس وزراء ماليزيا .11

عاما( لمنصب رئيس وزراء ماليزيا،  92: قال مهاتير محمد، مرشح المعارضة )"د ب أ" -كواالمبور
الذي ينتمي ”. بي إن“إنه فاز في االنتخابات التي أجريت األربعاء واتهم تحالف باريسان الوطني 

 إليه رئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق بتأخير نتائج من االنتخابات.
، مضيفا أن اإلحصاء غير ”ت ال تقوم بواجبها، وتؤجل النتيجةلجنة االنتخابا“وأوضح مهاتير: 

 ”.لن يشكلوا الحكومة“بفارق كبير. وأضاف: ” بي إن“الرسمي الذي أجراه حزبه أظهر تأخر تكتل 
وأعلن مهاتير لمجموعة من الصحفيين في وقت متأخر من اليوم أن مسؤولي لجان االنتخابات في 

 لى بطاقات االقتراع، وبالتالي قاموا بتأجيل النتائج الرسمية.مراكز االقتراع رفضوا التوقيع ع
في الوقت الحالي يجب أن نعرف من يقترب من الفوز ومن يقترب من الخسارة “وأشار إلى أنه: 

، وجاء ذلك خالل حديث له بدأ ”ولكن هناك محاولة متعمدة للتأخير بعدم التوقيع على االستمارات
 عد الذي يفترض إعالن نتائج االنتخابات فيه.بعد أكثر من ساعتين من المو 

وأفاد ماهاتير بشكل غير رسمي بأن حزبه فاز في ست واليات في شبه الجزيرة الماليزية، هي بينانج 
مقعدا في  222من أصل  112وسيالنجور وميالكا ونيجري سيمبيالن وجوهور وكيداه، بأغلبية 

 البرلمان.
وأصبح منذ ذلك  .2003عاما قبل أن يستقيل في عام  22دة وتولى مهاتير منصب رئيس الوزراء لم

 الحين قريبا للمعارضة.
 9/5/2018، لندن، ي اليومأر 

 

 القدس.. كيف كانت وكيف أصبحت؟ .18
 خليل التفكجي
نشأت النواة األولى لمدينة القدس على تلة الظهور المطلة على قرية سلوان، حيث اختير هذا الموقع 

ين سلوان في توفير المياه للسكان، ثم هجرت هذه النواة إلى مكان آخر ألسباب أمنية، وساعدت ع
 هو جبل بزيتا ومرتفع موريا، الذي تقع عليه قبة الصخرة المشرفة.

أحيطت المدينة باألسوار، ثم بدأت التقلص حتى بنى السلطان العثماني سليمان القانوني السور 
 الحالي محددا حدود القدس القديمة جغرافيا.
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تم فتح  1889ُأجري على هذا السور بعض التعديالت في نهاية القرن التاسع عشر، ففي عام  لقد
فتحت ثغرة في باب الخليل إلتاحة الفرصة لعربة اإلمبراطور األلماني  1897الباب الجديد، وفي عام 

 فيلهلم الثاني للدخول إلى البلدة القديمة.
القدس المدينة الثانية بعد إسطنبول التي تحظى  تأسست بلدية القدس، وبذلك تكون 1863وفي عام 

بهذا التكريم، وقد أسهمت هذه الخطوة في تطوير المدينة بنواحيها التجارية والعمرانية واالقتصادية 
 والتعليمية.

 
 قانون البلديات

صالحيات للبلدية من حيث مراجعة البناء وتنظيم الشوارع، ومد  1878وأعطى قانون البلديات عام 
 بيب المياه واإلضاءة، والحفاظ على النظافة.أنا

كما جرى تأمين مصادر دخل للبلدية بفرض الضرائب والرسوم والتبرعات. وأسهمت السلطة المركزية 
 في هذا الدعم المادي مما جعل المدينة تتحول من سلطة محدودة إلى مؤسسة مهمة.

القدس، حيث ضمت جميع المستعمرات بعد االحتالل البريطاني رسمت حكومة االنتداب حدود بلدية 
اليهودية الواقعة خارج البلدة القديمة حتى وصلت إلى منطقة المصلبة، التي تبعد خمسة كيلومترات 

 )هوائية( عن البلدة القديمة.
وفي المقابل أخرجت جميع التجمعات العربية القريبة من أسوار البلدة القديمة، التي ال تبعد سوى 

)سلوان، الطور، رأس العمود( عن حدود البلدية ألسباب سياسية وديموغرافية، بضع مئات األمتار 
ونتيجة لسياسة واضحة تماما تسعى إليجاد أغلبية يهودية وأقلية عربية. وهذا ما يظهر دائما في 

 األدبيات اإلسرائيلية التي تبين أن القدس منذ القرن السادس عشر كانت ذات أغلبية يهودية.
وّسعت سلطات االنتداب الحدود مرة أخرى باتجاه الغرب، وضمت مستعمرات تبعد  1921وفي عام 

أكثر من ثمانية كيلومترات عن مركز المدينة إلى حدود البلدية، وفي الوقت نفسه أبقت الحدود 
 الشرقية كما هي عليه دون ضم، لوجود أغلبية عربية مطلقة فيها.

 
 القدس الدولية

صدر قرار عن الجمعية العمومية لألمم المتحدة، وما زال هذا  1947الثانينوفمبر/تشرين  29في 
القرار وفق القانون الدولي يشكل األساس والمرجعية لتطبيق الشرعية الدولية في فلسطين. وقد 

 (.Corpus separationأعطيت القدس في هذا القرار مكانة خاصة وكيانا منفصال )
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( تدار من قبل األمم المتحدة، عبر مجلس وصاية، يدير واعتبرت القدس وحدة إدارة مستقلة )دولية
هذه الوحدة اإلدارية حاكم يعينه مجلس الوصاية، وا عطاء صالحيات إدارية واسعة للمجالس البلدية 

 والمحلية والقروية القائمة والتابعة لمدينة القدس.
ونسبة السكان العرب كيلومترا مربعا  258ويتم بموجب هذا القرار توسيع مساحة القدس لتصل إلى 

 آالف مقابل مئة ألف يهودي. 105إلى 
واعتبر القرار أن لهذه الحدود وضعا خاصا، ما زال حتى اليوم ال يعترف بأن القدس شرقا وغربا 

 عاصمة للدولة العبرية.
 

 1948بعد 
بين أدت نتائج الحرب حول القدس ومحيطها، والتوقيع المبدئي لخرائط وقف إطالق النار بين الجان

إلى تقسيم المدينة، حيث ُقسمت على ضوئه  1948نوفمبر/تشرين الثاني  30اإلسرائيلي واألردني في 
 قسمين، شرقي تحت السيطرة األردنية، وغربي تحت السيطرة اإلسرائيلية.

تأكدت حقيقة اقتسام القدس بينهما، انسجاما مع  1949مارس/آذار  4وبتوقيع اتفاق الهدنة في 
سي المعارض لتدويل المدينة، وأضحى قرار التقسيم بالنسبة إلى القدس غير قابل موقفهما السيا

 للتطبيق.
وانطالقا من هذا الواقع وخصوصا بعد اإلعالن في مؤتمر أريحا في األول من ديسمبر/كانون األول 

، عن طلب ضم الضفة الغربية بما فيها القدس إلى المملكة األردنية، اتخذت الحكومة 1948عام 
ألردنية مجموعة من اإلجراءات أصدرها الحاكم العسكري عبد هللا التل، ومنها تعيين مجلس بلدية ا

. بعد ذلك تم تعيين عارف العارف رئيسا 1950حتى بداية  1949برئاسة أنور الخطيب في بداية 
 جديدا.

اء لبلدية القدس ، تم تعيين العديد من الرؤس1955وبعد صدور قانون البلديات األردني وتعديالته عام 
، عندما جرى حل 1967كان آخرهم روحي الخطيب، الذي استمر في ممارسة مهامه حتى عام 

بعاده إلى األردن.  مجلس أمانة القدس بعد ضم المدينة من قبل سلطات االحتالل وا 
دونما، تكونت من  3117بعد وقف إطالق النار وتقسيم المدينة لم تزد مساحة بلدية القدس عن 

 اء الشرقية المتبقية من بلدية القدس في ظل االنتداب.األحي
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 1952توسيع 
اجتهد المجلس البلدي برئاسة عمر الوعري في توسيع حدود البلدية، لتتمكن من القيام بدورها، وكان 

، حيث ضمت للبلدية أحياء سلوان ورأس العمود وعقبة الصوانة وأرض 1952لهم ذلك في عام 
 ي من شعفاط.السمار والجزء الجنوب

كما بقي في هذه الفترة االلتزام بمشروع المهندس هنري كاندل )مهندس بلدية القدس في الفترة 
االنتدابية( الذي منع البناء في سفوح جبل الزيتون، وقد انتشر البناء في القدس في األحياء الواقعة 

للزيادة السكانية، فظهرت في المناطق الشمالية والجنوبية التي كانت تشكل مناطق للبناء نتيجة 
 األحياء الجديدة والكبيرة على طريق رام هللا، في مناطق شعفاط وبيت حنينا وقلنديا وكفر عقب.

لتوسيع حدود  1964ولما كانت هذه األحياء خارج حدود بلدية القدس، فقد توجهت أمانة القدس عام 
 ق العيزرية شرقا.البلدية لتمتد من مطار قلنديا شماال حتى بيت لحم جنوبا وشر 

إن إعالن مدينة القدس أمانة أدى إلى تطور المدينة واعتبار القدس عاصمة ثانية لألردن، وبالتالي 
قيامها بدورها التاريخي والديني، وأصبحت مركزا للجذب السكاني نتيجة للتطور االقتصادي، وما تبع 

 ذلك من إقامة المشاريع االقتصادية والسياحية.
 

 حرب حزيران
، فاحتلت إسرائيل شرقي القدس، وبدأت خطوات تهويد المدينة، واتفقت 1967ندلعت حرب عام ا

الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بزعامة حزبي المعراخ الليكود على هذه السياسة، ووضعت البرامج 
 والتكتيكية لبلور هذا الهدف.  االستراتيجية

، وطبقا للسياسة 1967يونيو/حزيران  28ها بتاريخ بعد إعالن توسيع الحدود البلدية للقدس وتوحيد
اإلسرائيلية للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من األرض، مع أقل عدد ممكن من السكان العرب، 

قرية ومدينة عربية، مع إخراج جميع  28رسم رحبام زئيف حدود بلدية القدس لتضم أراضي 
 التجمعات العربية لتأخذ هذه الحدود وضعا غريبا.

مرة مع خطوط التسوية )الطبوغرافية( ومرة أخرى مع الشوارع. وهكذا بدأت حقبة أخرى من رسم ف
كم مربع وتصبح مساحتها  70.5كم مربع إلى  6.5حدود البلدية، لتتسع مساحة بلدية القدس من 

باتجاه الغرب لتصبح  1990كم مربع( لتتوسع مرة أخرى عام  108.5مجتمعة )الشرقية والغربية 
 كم مربعا. 126تها اآلن مساح
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 قوانين وتهويد
مصادرة األراضي: استخدمت السلطات اإلسرائيلية قوانين مصادرة األراضي للمصلحة العامة من  -1

ومن خالل وزارة المالية وتحت  1943أجل إقامة المستعمرات عليها. فبموجب قانون األراضي لسنة 
من مساحة القدس %35كم مربعا، وما يعادل  24غطاء )االستمالك للمصلحة العامة( تمت مصادرة 

 ألف وحدة سكنية. 60مستعمرة إسرائيلية، وشيدت فيها  15الشرقية، أنشئت عليها 
وكان قانون المصادرة للمصلحة العامة من أهم القوانين التي استخدمتها إسرائيل في االستيالء على 

 تطور العمراني الفلسطيني.األراضي الفلسطينية التي كانت تعتبر المجال الحيوي لل
قوانين التنظيم والبناء: استخدمت السلطات اإلسرائيلية قوانين التنظيم والبناء للحد من النمو  - 2

العمراني في القدس والسيطرة على هذا النمو عن طريق التنظيم والتخطيط، حيث بدأت إسرائيل منذ 
ديمة بإعالنها مناطق خضراء يمنع البناء األيام األولى لالحتالل بإغالق مناطق حول البلدة الق

من مساحة القدس الشرقية مناطق خضراء واعتبرت مناطق احتياط  %52عليها، مما جعل 
لبناء مستوطنات عليها كما حدث في جبل أبوغنيم، ومنطقة الرأس في قرية شعفاط عندما  استراتيجي

 وماة، رامات شلومو(.تم تحويلها من مناطق خضراء إلى مناطق بناء استيطاني )هارح
من  %75كذلك تم تحديد مستوى البناء، فبالنسبة إلى الفلسطيني ال يسمح له بالبناء في أكثر من 

من مساحة  %300مساحة األرض، وهو الحد األقصى، بينما يسمح لليهود بنسبة بناء تصل إلى 
 األرض.

ألف دوالر للرخصة  30كما وضعت عراقيل كثيرة أمام رخص البناء وتكاليف باهظة تصل إلى 
الواحدة، باإلضافة إلى الفترة التي يستغرقها إصدار رخصة البناء مما دفع السكان إلى البناء دون 
ترخيص أو الهجرة باتجاه المناطق المحاذية لبلدية القدس حيث تعتدل أسعار األراضي ويسهل 

 الحصول على رخص البناء وتقل تكلفتها.
الذي سن من أجل تهويد  1950إسرائيل قانون أمالك الغائبين لسنة  قانون الغائبين: استخدمت -3

القدس. وينص هذا القانون على نقل أمالك كل شخص كان خارج إسرائيل أثناء عملية اإلحصاء 
، إلى القّيم على أمالك الغائبين. ويحق للقيم البيع والتأجير، وهذا ما 1967التي أجرتها إسرائيل عام 

 لتي استولت عليها الجمعيات االستيطانية بالبلدة القديمة.حصل في العقارات ا
 

 القدس الكبرى
كم  72من مساحة القدس البالغة  %87وهكذا ونتيجة لهذا الوضع وهذه السياسة تمت السيطرة على 

 .%100بعد أن كانوا يسيطرون عليها  %13مربعا، وتبقى للعرب 
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بدأ  1993رسم خطوط القدس الكبرى. ففي عام  شكلت الزيادة السكانية العربية مفصال أساسيا في
التخطيط "للقدس الكبرى" التي كان يحمل لواءها "بنيامين بن إليعازر" وزير اإلسكان آنذاك، مدعوما 

 بتعليمات مباشرة من إسحاق رابين، لتنفيذ المخطط.
اك مع وكان من أهم أهداف المخطط خلق تواصل واضح للسكان اليهود وتقليص التقارب واالحتك

العرب، والحفاظ على تعزيز مكانة القدس الخاصة باعتبارها عاصمة إلسرائيل ومدينة عالمية، 
باإلضافة إلى ربط المستعمرات الخارجة عن حدود البلدية بما هو داخلها بواسطة ممرات لتحقيق 

 .%12وأقلية عربية بنسبة  %88أغلبية يهودية تبلغ 
يموغرافي لصالح إسرائيل، تنفيذا لرؤية إيهود أولمرت )رئيس وتهدف هذه الخطة إلى إحداث تغيير د

خراج التجمعات  بلدية القدس آنذاك( الهادفة إلى ضم الكتل االستيطانية الواقعة خارج حدود البلدية، وا 
حكام السيطرة  العربية، وفصل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض وتقسيم الضفة إلى كانتونات، وا 

ن الضفة الغربية، ومنع أي جهد فلسطيني إليجاد وحدة الوالية الجغرافية عليها، على أجزاء كبيرة م
أو االنتقال إلى ممارسة السيادة الفلسطينية على األرض، وتدمير أي نمط اقتصادي مستقل خاصة 

 بالضفة الغربية ومنع قيام عاصمة فلسطينية بالقدس.
لية باعتبار أن الجدار غير قانوني، فإن رغم القرارات الدولية، خاصة قرار محكمة العدل الدو 

السلطات اإلسرائيلية أمعنت في تجاهلها للقوانين واألعراف الدولية واستمرت في تشييد الجدار والنظام 
 الملحق به.

 
 جدار الفصل
اكتمال بناء جدار الفصل حول مدينة القدس، وقام الجيش بتأهيل الحواجز  2012وفي نهاية 

لى معابر رسمية وتسليمها إلى سلطة المطارات. وهكذا عزل الجدار في منطقة العسكرية وتحويلها إ
شمال القدس )كفر عقب، وسميرميس( ومنطقة الشياح شرق المدينة والجنوب الشرقي )أبوديس( 

 ألف فلسطيني. 125والجنوب الغربي )بير عونا( من أراضي بيت جاال، وفيها أكثر من 
 26نت القناة اإلسرائيلية الثانية من التلفزيون اإلسرائيلي بتاريخ وفي تطور أكبر مما سبق ذكره أعل

عن توجه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى سحب الهويات  2015أكتوبر/تشرين األول 
 الزرقاء من سكان القدس، ال سيما مخيم شعفاط وكفر عقب والسواحرة وغيرها من األحياء.

واضحة المعالم  استراتيجيةوحتى اليوم تسير ضمن  1948رائيلية منذ عام وهكذا كانت السياسة اإلس
ضمن خطين متوازيين هما السيطرة على األرض واقتالع السكان منها، ضمن سياسة موضوعة في 
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، حيث تم تهجير السكان من المدينة باتجاه الشرق، والسيطرة على جميع 1948فترة االنتداب أو عام 
 ألحياء لتتحول إلى أغلبية يهودية مطلقة.األمالك واألراضي وا

تم المصادقة على مشروع في اللجنة اإلسرائيلية  1973وبعد االحتالل استمرت هذه السياسة، ففي 
من مجموع السكان، فتمت مصادرة األراضي وهدم  %22لشؤون القدس بتحديد نسبة السكان العرب بـ

سباب سكانية وليس ألسباب أمنية، كما يبدو المنازل وسحب الهويات وجدار الفصل، الذي أقيم أل
من إعالن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه بصدد سحب هويات السكان الذين يسكنون خارج 
الجدار، وضم المستعمرات الموجودة خارج حدود بلدية القدس، إلحداث تغيير جذري في السكان يقيم 

م حدودها ضمن رؤية تجمع بين التاريخ والدين أغلبية يهودية مطلقة وأقلية عربية، ضمن قدس ترس
 والسياسة لتكون عاصمة لدولة واحدة دون شريك فلسطيني.

 9/5/2018، الدوحة، الجزيرة
 

 التصعيد اإلسرائيلي ضد إيران: مظاهر الثقة تخفي انعدام اليقين .19
 صالح النعامي

الثقة بالنفس وهي تواصل تطبيق  تبدي القيادة اإلسرائيلية حرصًا كبيرًا على الظهور بمستوى كبير من
استراتيجية "حافة الهاوية" بمواجهة إيران في سورية، التي ال تهدف فقط إلى تجريد طهران من القدرة 
على مراكمة النفوذ العسكري هناك، بل ترمي أيضًا إلى تقليص قدرتها وقدرة حلفائها على االستفادة 

 اخلي في سورية.من عوائد االنتصار الذي حققوه في الصراع الد
إلى جانب ذلك، فإن هناك ما يدل على أّن زيادة وتيرة ضرب األهداف اإليرانية داخل سورية، والتي 
جاءت بعد مزاعم تل أبيب بسيطرة الموساد على األرشيف النووي اإليراني، وقرار ترامب االنسحاب 

هدف إلى إضعاف نظام من االتفاق النووي واستئناف فرض العقوبات االقتصادية على طهران، ت
حراجه بشكل قد يفضي إلى إيجاد بيئة تساعد على إحداث تحوالت تؤثر  هانته وا  الحكم في طهران وا 

 سلبًا على استقراره، وصواًل إلى سقوطه.
وتجّسدت مظاهر الثقة بالنفس التي حاولت تل أبيب إظهارها، في سماح الرقابة العسكرية اإلسرائيلية 

ل أبيب، باإلشارة بشكل مباشر إلى مسؤولية إسرائيل عن الغارة التي استهدفت لوسائل اإلعالم في ت
الليلة الماضية منطقة "الكسوة" جنوب دمشق، وكذلك توّجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
لزيارة موسكو، على الرغم من التوتر الذي أعقب الغارة وقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب 

 اب من االتفاق النووي.االنسح
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وعلى الرغم من اإلجراءات العسكرية االحتياطية التي أقدمت عليها إسرائيل بعيد إعالن ترامب وتنفيذ 
الغارة جنوب دمشق، إال أّن القيادة اإلسرائيلية حاولت تكريس انطباع مفاده أنها تستبعد ردًا عسكريًا 

ة اإلسرائيلية إلى تقديرات قدمتها هيئة أركان الجيش إيرانيًا جديًا على سلسلة الغارات. وتستند الثق
اإلسرائيلي، يوم الثالثاء، إلى المجلس الوزاري المصّغر لشؤون األمن، رّجحت أن إيران غير معنية 
بمواجهة شاملة مع إسرائيل. وحسب هذه التقديرات، فإنه يمكن إليران فقط أن ترد عسكريًا بشكل ال 

يتها عن العمل، أو من خالل الطلب من المليشيات الشيعية الموجودة في يترك أثرًا يدّل على مسؤول
 سورية إطالق صواريخ عدة على إسرائيل.

وتعطي تل أبيب االنطباع بأّن نفوذها االستخباري وقدراتها في مجال التغطية المعلوماتية داخل 
وعلى الرغم من أنه من  سورية، تسمح لها بإحباط أي مخطط إيراني للرد على الهجمات اإلسرائيلية.

الصعوبة بمكان التحّقق من دّقة المزاعم اإلسرائيلية بأن الغارات التي نفذت مساء الثالثاء على جنوب 
دمشق، وتلك التي نفذت قبل أسبوعين على ريفي حلب وحماة، جاءت لتدمير صواريخ باليستية 

ير المستبعد أن تكون إسرائيل قد أعّدت لالستخدام في الرد على الهجمات اإلسرائيلية، فإنه من غ
شّنت هذه الغارات فقط من أجل ضرب اإلمكانيات العسكرية التي يمكن أن تستخدمها طهران في 
الرد على الهجمات، بدون أن يكون لديها معلومات مسبقة بالفعل حول مخططات طهران. فإسرائيل 

عها، على اعتبار أن مفاعيل الجهد تنطلق من افتراض مفاده أن إيران غير معنية باندالع مواجهة م
الحربي لتل أبيب يمكن أن تفضي إلى إبعادها نهائيًا عن سورية، مع العلم أن طهران استثمرت 

 مقدرات هائلة في سعيها لتكريس هذا الوجود.
إلى جانب ذلك، فإن إسرائيل تراهن على مخاوف إيران من إمكانية أن تقدم تل أبيب وواشنطن على 

 اجهة واسعة في سورية، في تبرير توجيههما ضربة قاصمة للمشروع النووي اإليراني.توظيف أي مو 
ومما ال شك فيه أن الموقف الروسي يعّد من أكثر العوامل التي تحفز إسرائيل على مواصلة التصعيد 
ضد إيران في سورية. فموسكو لم تلتزم فقط الصمت في أعقاب الهجمات التي طاولت األهداف 

في ريفي حلب وحماة وجنوب دمشق، بل إن هذه الهجمات لم تحل دون إقدام الرئيس اإليرانية 
الروسي فالديمير بوتين على دعوة نتنياهو لزيارة موسكو للمشاركة في احتفاالت عرض النصر الذي 
احتضنته موسكو أمس األربعاء. ناهيك عن أنه لم يصدر أي تعقيب روسي على سلسلة التهديدات 

 أطلقها الزعماء اإلسرائيليون بمواصلة مهاجمة إيران في سورية.الطويلة التي 
وفي سعيها لمحاولة تقليص فرص استفادة إيران من منظومات تحالفاتها اإلقليمية، فقد عمد الساسة 
اإلسرائيليون بشكل منسق إلطالق تهديدات ترمي إلى ردع حلفاء طهران عن االنخراط في أي جهد 

إلسرائيلية.  فقد هدد وزير التعليم اإلسرائيلي نفتالي بينيت مساء الثالثاء بـ حربي للرد على الغارات ا
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"تخريب" إيران تمامًا، في حال شارك "حزب هللا" في أي عمل عسكري ضد إسرائيل، في حين هدد 
وزير الطاقة، يوفال شتاينتز، بتصفية رئيس النظام السوري بشار األسد في حال انفجرت مواجهة مع 

 ى الساحة السورية.إيران عل
وترى إسرائيل أنه على الرغم من انتهاء موسم االنتخابات اللبنانية، فإنه ال يوجد لدى "حزب هللا" 
مسّور لالنخراط في أي تحرك عسكري يمنح إسرائيل المسوغات لضرب إيران، مما سيؤدي إلى 

 إحراج حلفائه الداخليين ومنح خصومه وقودًا لمهاجمته.
غم من تجّنب إسرائيل توجيه أي تهديدات لحلفاء إيران في الساحة الفلسطينية، إال وكذلك، وعلى الر 

أّن تل أبيب تنطلق من افتراض مفاده أن هؤالء الحلفاء، والسيما حركة "حماس"، غير معنيين، في 
هذه المرحلة، بأي مواجهة مع إسرائيل، إذ إن هذه األطراف تراهن على دور حراك مسيرات العودة 

 داث تحّول يفضي إلى تحّسن بيئة الصراع.في إح
وفي السياق ذاته، كشف محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، في تقرير 
له أمس، أّن نتنياهو ينّسق مع ترامب خطواته التصعيدية ضد إيران، بحيث تمّهد هذه الخطوات 

يل لم يقّدم تفاصيل حول خفايا التنسيق بين النهيار نظام الحكم في طهران. وعلى الرغم من أن هارئ
ترامب ونتنياهو، إال أّنه رّجح أن كاًل من تل أبيب وواشنطن تراهنان على دور العقوبات االقتصادية 
التي ستفرض على طهران في أعقاب االنسحاب من االتفاق النووي ووقع اإلهانات واإلحراج الذي 

د على األرشيف النووي وتواصل الغارات في سورية، في تعّرض له النظام في أعقاب سيطرة الموسا
 الدفع نحو إضعاف نظام الحكم اإليراني.

لكن مظاهر الثقة التي تحاول القيادة اإلسرائيلية إبرازها في مواجهة إيران، تخفي خلفها أيضًا حالة 
ي يرى أن أحد أهم من انعدام اليقين، إزاء تبعات استراتيجية "حافة الهاوية". فالنظام اإليراني الذ

مصادر شرعيته تكمن في مواجهة إسرائيل، ال يمكنه غّض الطرف عن اإلهانات التي توّجه له على 
هذا النحو، مما يزيد من فرص إقدامه على توجيه ضربة إلسرائيل، على الرغم من المحاذير التي 

سكرية االحتياطية التي ترى تل أبيب أن هذا النظام يأخذها بعين االعتبار. وتدّل اإلجراءات الع
اتخذتها سلطات االحتالل الثالثاء على أنه، بخالف االنطباع الذي تحاول تل أبيب تكريسه، فإنها 

 تتخّوف بشكل جدي من ردة فعل إيرانية.
إلى جانب ذلك، فإن تعاظم وتيرة التهديدات لـ"حزب هللا" والدولة اللبنانية، تدّل على جدية المخاوف 

إمكانية اندالع مواجهة يشارك فيها الحزب. وال خالف في إسرائيل على أن مشاركة اإلسرائيلية من 
"حزب هللا" في أي مواجهة ضد إيران في المنطقة، يمّثل تهديدًا استراتيجيًا للعمق اإلسرائيلي. ومما 

ضي، يزيد األمور تعقيدًا أن دراسة لـ"مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي" صدرت يوم الجمعة الما
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لفتت إلى أّن الجبهة الداخلية اإلسرائيلية غير جاهزة لمواجهة تبعات حرب مع "حزب هللا" بسبب 
 ترسانة الصواريخ التي يملكها.

إلى جانب ذلك، فإن الرهان على استخدام الغارات الجوية في منع إيران من التمركز عسكريًا في 
ية اإلسرائيلية الوازنة. وفي هذا اإلطار، سخر سورية ال يبدو منطقيًا في نظر كثير من النخب األمن

النائب السابق لمستشار األمن القومي لنتنياهو، عيران عتصيون، خالل مشاركته في برنامج حواري 
بثته يوم الجمعة الماضي قناة التلفزة الرسمية "كان"، من نجاح إسرائيل في احتواء التواجد اإليراني 

ة. من هنا، فإن مظاهر ثقة إسرائيل إزاء سياساتها تجاه الوجود في سورية من خالل الهجمات الجوي
اإليراني في سورية ال تنجح في التغطية على بعض مظاهر انعدام اليقين التي تتركها هذه 

 السياسات.
 10/5/2018، العربي الجديد، لندن

 
 إيرانية في سوريا؟ إسرائيليةهل تقع مواجهة  .11

 ماجد عزام
نيسان/ أبريل(، وألول مرة،  16ير االثنين لصحيفة نيويورك تايمز )اعترف ضابط إسرائيلي كب

نيسان/ أبريل(، أو باألحرى  9بمسؤولية االحتالل اإلسرائيلي عن قصف مطار "تي فور" بحمص )
القاعدة أو الجزء اإليراني منه الذي يضم جزءا آخر تابعا لالحتالل الروسي، وثالث تابع أو مجرد 

ن هذا االعتراف يكاد يكون غير مسبوق، وهو األول في مسيرة ضربات واجهة للنظام، علما أ
 وعمليات االحتالل اإلسرائيلي في سوريا.

ن لم يكن رسميا وعلنيا، جاء في الحقيقة رّدا على إعالن الفت  االعتراف الالفت وغير المسبوق، وا 
سرائيلي لقاعدة مفاجئ ورسمي أيضًا لالحتالل الروسي وللمرة األولى عن قصف االحتالل اإل

لالحتالل اإليراني في المطار، وهو األمر الذي اضطر كذلك القيادة اإليرانية لإلقرار بالضربة، 
مباشرة وعبر ذراعها اإلقليمي حزب هللا، مع تشييع علني للضحايا، والتهديد بالرّد على الغارة التي 

رائيلية اإليرانية أو مواجهة اعتبرها زعيم الحزب حسن نصر هللا نقطة فاصلة في المواجهة اإلس
 االحتاللين بسوريا.

ثمة عالمات استفهام ونقاط غامضة في المعطيات السابقة، منها مثال سبب اإلعالن الروسي غير 
المسبوق عن الغارة وعدد الصواريخ والضحايا، وميل إسرائيل لإلقرار بمسؤوليتها، ولو بشكل غير 

برمان تهّرب من إعطاء إجابة واضحة. وفي المقابل، بدت مباشر، رغم أن وزير الدفاع أفيغدور لي
إيران محرجة من اإلعالن الروسي، أما كالمها عن أن قصف المطار سيؤدي إلى مواجهة مباشرة 
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بين الجانبين، فهو دعائي وغير صحيح؛ ألن إسرائيل نفذت أكثر من مئة غارة في السنوات السّت 
يرا منها استهدف قواعد ومعسكرات إيرانية أو لمليشيات األخيرة دون رد، رغم أن جزءا مهما وكب

( قتلت مسؤوال كبيرا في 2015مشغلة إيرانيا، حتى أن واحدة منها في القنيطرة )كانون الثاني/ يناير 
 الحرس الثوري الذي يشرف مباشرة على االحتالل اإليراني لسوريا.

ى إعادة الحوار مع إسرائيل حول التطورات أعتقد أن اإلعالن الروسي كان للعالقات العامة، وهدف إل
في سوريا، مع استدعاء ناعم للسفير اإلسرائيلي في موسكو، وتأكيد نائب وزير الخارجية ميخائيل 
بوغدانوف أنه تم فقط النقاش معه حول المستجدات والتطورات األخيرة، دون توبيخ أو انتقاد. ونفس 

لرئيس الروسي بوتين ورئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو. الروحية نجدها في االتصال التلفوني بين ا
فبينما أكد األول على عدم زعزعة األمن واالستقرار في سوريا، أكد الثاني على رفض إقامة قواعد 
إيرانية، مع التأكيد على الخطوط الحمر المعروفة األخرى والمتعلقة بمنع إيصال أسلحة نوعية إلى 

 نفسه بأسلحة ومنظومات عسكرية ترى الدولة العبرية أنها مهددة ألمنها. حزب هللا أو تزويد النظام
هنا يجب التركيز على أن مصطلح األمن واالستقرار في القاموس الروسي يتعلق بالنظام الذي ترى 
موسكو أنه مجرد واجهة أو تبرير وغطاء الحتاللها، وهوس استعادة نفوذها في المنطقة، بينما تفهم 

الحقيقة جيدا، ولذلك صدرت عنها تصريحات واضحة بأنها ليست بوارد التدخل، أو تل أبيب هذه 
 التأثير على مجريات األحداث مع التركيز فقط على إيران وأذرعها.

يجب االنتباه إلى أن اإلعالن الروسي استهدف كذلك لفت االنتباه عن جريمة الكيماوي في دوما، 
رّدا كافيا على الجريمة بالنيابة عن الغرب، وبالتالي ال حاجة أو وربما حتى اعتبار الغارة اإلسرائيلية 

 ضرورة لضربات أخرى.
رغم اإلعالن الروسي الرسمي والصريح، إال أن تل أبيب لم تلجأ إلى إعالن مماثل لحرصها على 
إبقاء قواعد اللعب كما هي، أي توجيه الضربات وقتما شاءت دون ضجة ودون إحراج للطرف 

لق ضغوط سياسية وا عالمية قد تدفعه للرّد، رغم استبعاد تل أبيب، وحتى يقينها، وخشية اآلخر، أو خ
إيران من فتح جبهة مباشرة عبر سوريا دون رضى االحتالل الروسي أو رب البيت الجديد، وفق 
التعبير اإلسرائيلي الدارج، وعجز حزب هللا عن فتح جبهة من لبنان في ظل رفض الرأي العام، حتى 

يف منه، وتفهم إيران لهذا الجانب، واعتبار لبنان من األوراق المهمة واالستراتيجية للمشروع الحل
الفارسي اإلمبراطوري، إضافة طبعا إلى التهديد اإلسرائيلي بتدمير البلد كله، وعدم االكتفاء بتدمير 

لة إلعادة ، مع انتفاء األطراف العربية الممو 2006الضاحية والجنوب فقط، كما حصل في العام 
 اإلعمار، كما جرى في حرب التلك بعد تلك الحرب.
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أما حديث الضابط اإلسرائيلي مجهول الهوية لتوماس فريدمان في نيويورك تايمز، فهو استغالل أو 
استثمار لالعتراف الروسي كما للتباهي والتفاخر، والتأكيد في السياق على الخطوط الحمر 

 قدما في السياسة المتبعة منذ سنوات. اإلسرائيلية، واإلصرار على المضي
تهديد إيران بالرّد، واعتبار أن قصف التي فور قد أطلق مواجهة مفتوحة مع الدولة العبرية، هو أيضًا 
دعائي وشكلي؛ ألن تل أبيب وجهت عدة ضربات مباشرة في الماضي لألهداف والتجمعات أو 

ع تلك المواجهة ولوال اإلعالن الروسي المحرج كان القواعد اإليرانية والمليشيات التابعة لها، ولم تق
القصف سيمر بهدوء ودون ضجة، كما رأينا طوال السنوات السّت الماضية، من إنكار أو صمت من 
قبل إيران وذراعها اإلقليمي تجاه الضربات والغارات اإلسرائيلية، لتحاشي اإلحراج أو حتى التهديد 

لخشية من مواجهة مع الشيطان األصغر قد تطيح حتما بكل الكالمى الفارر بالرّد، ناهيك عن ا
 المكتسبات واإلنجازات التي حققتها زمن التفاهم والتناغم مع الشيطان األكبر في حقبة باراك أوباما.

جوهر الموقف اإليراني رأيناه كذلك في القصف المجهل المعلوم الذي استهدف قواعد مراكز لالحتالل 
نيسان/ أبريل(. ورغم اعتراف إعالم  29وحلب األسبوع الماضي )األحد  اإليراني في ريفي حماة

على األقل(، بما في ذلك المليشيات اإليرانية،  40النظام بالقصف وحديثه حتى عن عدد القتلى )
وحتى حدوث هزة أرضية خفيفة جراء القصف، إال أن طهران نفت رسميا ليس فقط وقوع القتلى، 

نما القصف بحد ذاته، ر  غم نشر صور ومشاهد أظهرت الحرائق والدمار الكبير في تلك المواقع، وا 
 في ريف حماة. 47وتحديدا في ما يعرف بمعسكر 

عاموس يدلين، رئيس جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية السابق، قال إن القصف هو فعل 
ادر على القيام جيش نظامي محترف ومدرب، وأضاف أنه فقط الجيش األمريكي أو اإلسرائيلي ق

بذلك. وبما أن البتتاغون نفى رسميا أي مسؤولية عن الغارات، فنبقى مع االحتمال اإلسرائيلي، وهو 
 األمر الذي أشارت إليه بوضوح، وحتى دون تورية، الصحافة اإلسرائيلية صباح اليوم التالي.

ة في سوريا ال ترتبط عموما ورغم الضجيج الدعائي واإلعالمي، فإن الهدف أو األهداف اإليراني
بالقضية الفلسطينية أو الصراع مع إسرائيل، وال حتى بمحاربة اإلرهاب، كما قال نائب وزير الخارجية 

نما تتعلق باإلمبراطورية الفارسية، واستمرار الهيمنة  22عباس عراقجي ) شباط/ فبراير الماضي( وا 
يمية هي بيروت وليست بغداد، إال على دول وعواصم عربية. ومع أن عاصمة الحشد الشعبي اإلقل

أن العمود الفقري لإلمبراطورية يمر من دمشق وكسره سيؤدي لضربة قاصمة للمشروع، في ظل 
اقتناع المنظومة االستبدادية الحاكمة بأن سقوط األسد يعني سقوط النظام اإليراني نفسه، وانتقال 

رات مليارات الدوالرات في حرب ال جدوى الثورة إلى الداخل اإليراني الغاضب والناقم من إهدار عش
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وال طائل منها، وال أمل فيها باالنتصار، بينما االقتصاد اإليراني منهار أو على حافة االنهيار، 
 والبطالة والفقر يسجالن أرقاما قياسية وعالية.

 إسرائيل من جهتها تفهم هذه الحقيقة جيدا، ولذلك هددت بتوجيه ضربات قاصمة وقاضية للنظام
نيسان/ أبريل( في أي مواجهة مفتوحة مع ايران في سوريا، وهدد مسوؤل آخر، وهو  12)معاريف 

أيار/ مايو(، وليس ذلك فقط بل إن  7وزير االستخبارات يوفال شتاينتس، بقتل األسد شخصيا )
ي نتنياهو هّدد في كلمته بمؤتمر ميونيخ األمني )كانون الثاني/ يناير الماضي( باستهداف األراض

اإليرانية مباشرة، مع تبجح رئيس أركانه غادي ايزنكوت، في مقابالت عيد الفصح اإلعالمية، بتنفيذ 
 مئات العمليات في الخارج، وفي سوريا تحديدا، دون اإلعالن عنها.

في النهاية، وبالعموم، لن يمثل مطار "تي فور"، أو أي موقع آخر في الكسوة أو غيرها؛ الشرارة 
سرائيلية مفتوحة أو غير مفتوحة، أي مواجهة لالحتاللين في سوريا. وستستمر السياسة لحرب إيرانية إ

اإلسرائيلية المتبعة باستهداف القواعد والتجمعات اإليرانية، في ظل موافقة واضحة وصريحة من 
االحتالل الروسي، مع رفض إسرائيلي قاطع إلقامة ميناء أو مطار إيراني على الطريقة الروسية، 

تمر طهران وماكينتها الدعائية في الحديث عن الرد وانتظار الوقت والزمان المناسبين، وهي وستس
عمليا ال تستطيع تجاوز الخطوط المرسومة روسيا، وال تريد التضحية بنظام األسد الذي يمثل فقرة 
 مهمة ومفصلية في مشروعها اإلمبراطوري، وال تريد كذلك التضحية بذراعها اإلقليمي المركزي
وحشدها الشعبي في لبنان الذي تعتبره بمثابة ذخر استراتيجي لهيمنتها ومشروعها اإلقليمي التوسعي، 
والرد إذا ما حصل، رغم أن هذا بات أصعب بعد إلغاء ترامب لالتفاق النووى، سيتمثل بقصف 
غامض ومحدود غير واسع في سوريا وليس من لبنان، تماما كما كان يحصل في الماضي من 

الجماعات الصغيرة الموجهة عبر الحدود اللبنانية، وكما يحصل اآلن من بعض المجموعات بعض 
 السلفية األمنية المشبوهة في غزة.

 9/5/2018، "21موقع "عربي 
 

 إسرائيل وأمريكا تنسقان جيدا  حول سوريا والنووي اإليراني .10
 عاموس هرئيل

نتخابات فان العاصفة المسّماة دونالد بعد سنة ونصف بالضبط على فوز الرئيس األمريكي في اال
بكامل القوة في الشرق األوسط. إعالن الرئيس عن انسحاب أمريكا من  األولىترامب تضرب للمرة 

االتفاق النووي مع إيران يبشر بتغيير استراتيجي في المنطقة، هو يندمج بذلك مع التوتر الحالي 
يران في سوريا.  والمباشر بين إسرائيل وا 



 
 
 
 

 

 45 ص             4638 العدد:             5/10/2018 الخميس لتاريخ:ا 

                                    

جاءت من سوريا تقارير عن هجوم جوي إسرائيلي في الكسوة القريبة من  22:30الساعة أمس في 
دمشق. وظهر ذلك كضربة استباقية مانعة لسالح الجو. قبل ساعات قليلة من ذلك عزز الجيش 
اإلسرائيلي استعداده الدفاعي في هضبة الجوالن وأرسل تهديدا واضحا إليران واستعد لما سيأتي. فتح 

، يشير األهليةالمعلن في الجوالن، الخطوة التي لم يتم اتخاذها خالل السنوات السبع للحرب  المالجئ
 : إسرائيل تصمم على منع رد عسكري إيراني على الحدود.اإلنذارإلى خطورة 

المؤتمر الصحافي الذي عقده ترامب ظهر وكأنه منسق تماما مع رسائل رئيس الحكومة نتنياهو. 
وأعلن أنه  األخيرةب التي وجدها نتنياهو في االتفاق النووي خالل السنوات ترامب كرر كل العيو 

يعتبر كشف وثائق النووي اإليراني عن طريق الموساد هو دليل قاطع على نوايا طهران لالستمرار 
 في تضليل المجتمع الدولي.

االتفاق النووي ترامب ونتنياهو يتبعان خطًا واحدًا في القضايا الثالث المركزية: االنسحاب من 
 وتشجيع تغيير النظام في إيران ومنع التواجد العسكري اإليراني في سوريا.

ترامب من خالل تشجيعه الكبير لنتنياهو يقود اآلن خطا هجوميا أكبر ضد المشروع النووي. وهو 
يدعو عمليا الشعب اإليراني لالنتفاض ضد حكامه على أمل أن يضع تدهور الوضع  أيضاً 

مع العقوبات الجديدة النظام أمام تحد أكثر خطورة مما كان في السابق. الرئيس  االقتصادي
األمريكي يترك إلسرائيل محاربة إيران في سوريا، لكن تنديده بدعم إيران لإلرهاب يفسر على أنه دعم 

 للعمليات اإلسرائيلية في الشمال.
س، تبين أنه سيقوم بتجديد خالفا لعدد من التسريبات التي نشرت قبل نشر إعالن الرئيس أم

العقوبات الواسعة ضد إيران بوتيرة سريعة نسبيا، على االقل حسب صيغة اإلعالن فان ترامب ال 
الثالث الكبرى التي  األوروبيةيترك مجااًل كبيرًا لمفاوضات أخرى على الخطوات القادمة مع الدول 

 فسهم كيفية التصرف.وقعت على االتفاق. أمريكا تعمل وتترك شركاءها يقررون بأن
 إثباتترامب الذي انتقد حقا االتفاق بشدة خالل حملته االنتخابية، يعمل حسب قاعدتين موجهتين: 

أنه يفي بوعوده االنتخابية )هكذا تصرف أيضًا بخصوص نقل السفارة األمريكية إلى القدس الذي 
 أوباما.سيجري في األسبوع القادم(، وشطب كل ما يتماهى مع إرث سلفه باراك 

حسب وجهة نظر إسرائيل ال يوجد شك بأن مستوى التماهي والدعم من قبل ترامب ورجاله مرتفع 
هو الحفاظ على خطوات مخططة ومنسقة الحقا. وهنا لم تظهر حتى  األشدجدا. ولكن االختبار 

 منيتيناألاألمريكية مقاربة محسوبة ومتواصلة، رغم التنسيق الوثيق بين المؤسستين  اإلدارةاآلن 
 واالستخباريتين في الدولتين.
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 قواعد اللعب تتغير
لحاحا بالنسبة إلسرائيل تتعلق بالتطورات في سوريا، إيران سبق لها وأعلنت عن إ األكثرالمشكلة 

السبعة من حرس  األشخاصنيتها االنتقام لسلسلة الهجمات المنسوبة إلسرائيل، وعلى رأسها قتل 
 نيسان. 9حمص في قرب « 4تي »الثورة في قاعدة 

نشرت إسرائيل معلومات عن انتظام واضح لحرس الثورة اإليراني وحزب هللا  األسبوعفي بداية 
والمليشيات الشيعية في سوريا من أجل إطالق الصواريخ على قواعد الجيش اإلسرائيلي في الشمال. 

الستخباراتية قد زادت من صيغة إعالن المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي أمس يبدو أن المعلومات ا
. تأخير تنفيذ الخطط اإليرانية يمكن تفسيره بانتظار إعالن أخرىحدتها، ووفقا لذلك تم اتخاذ خطوات 

النظر في قيادة قوة القدس لحرس الثورة.  إعادةترامب، وكذلك النشر اإلسرائيلي الذي بالتأكيد احتاج 
بخطوته والحساب مع إسرائيل ما زال مفتوحا،  اآلن ربما المصالح اإليرانية تندمج معا: ترامب قام

الذي  األسبوعالعملية في الوقت القريب يمكن أن تبدو أيضًا تماهيًا مع النضال الفلسطيني قبيل 
 تصادف فيه ذكرى يوم النكبة ونقل السفارة األمريكية إلى القدس.

والجيش يعمل على  منذ فترة. منذ بضعة اسابيع إعدادهاعدد من الخطوات التي نشرت أمس تم 
تعزيز دفاعه وزيادة استعدادات نظام اعتراض الصواريخ. إن فتح المالجئ في المستوطنات ال يمكن 

 ، لذلك جاء اإلعالن العلني عنه.إخفاؤه
الصواريخ اإليرانية يمكن أن يتحول سريعا إلى مناوشات متبادلة على طول الحدود. لذلك  إطالقإن 

سبق في الجبهة الداخلية وابالر السكان مسبقا. في المشاورات أمس تقرر يحتاج إلى استعداد م األمر
عدم اتخاذ خطوات مشابهة على الحدود اللبنانية وفي الجليل وفي مركز البالد. ولكن يجب 
االفتراض أن كل حادثة تتسبب بعدد كبير من المصابين من شأنها أن تؤدي إلى خطوات كهذه فيما 

 بعد.
: الحرب الكثيفة التي أساسيينعاملين مشكلين  األخيرةتيجي اإلقليمي في السنوات كان للواقع االسترا

 أعقابهوالذي في  أوباما إدارةأدارها المحور الشيعي والسني في سوريا واالتفاق النووي الذي قادته 
امتنعت الواليات المتحدة عن أي مواجهة مباشرة مع إيران. الحرب في سوريا تم حسمها فعليا قبل 

يران والشيعة. أمس بدأ ترامب في تفكيك العامل الثاني. قواعد  األسدبضعة أشهر لصالح نظام  وا 
الذي سيتم الشعور فيه بذلك سيكون في المواجهة بين إسرائيل  األولاللعب تتغير من اآلن، المكان 

يران في سوريا.  وا 
 9/5/2018هآرتس 

 10/5/2018، العربي، لندنالقدس 
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