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 41 :كاريكاتير

*** 
 

 في سورية ضربنا كل البنى التحتية اإليرانية تقريبا  ".. خطا  أحمر"تجاوزت  طهران: "إسرائيل" .1
قاا  ريايس الاوزراال ااساراييلي بنياامين  : لحميأسعد ت -رويترز -أ ف ب -الناصرة ، القدس المحتلة

 بإطالقها صواريخ على إسراييل من سورية.« خطًا أحمر»نتنياهو يوم الخميس إن إيران تجاوزت 
إيااران تجاااوزت خطااا احماار وردنااا كااان »أن « تااويتر»واوضااح نتنياااهو فااي شااريع فيااديو علااى موقاا  

«. ومًا واسعًا جادًا ضاد أهاداف إيرانياة فاي ساوريةشن هج»، مشيرًا إلى أن الجيش اإلسراييلي «متناسبا
 «.لم يسقع أي صاروخ داخل ااراضي ااسراييلية»وأضاف انه 

بفضاال ااسااتعدادات »وقااا  رياايس الحكومااة ااسااراييلية حسااب ترجمااة الااى العربيااة وزعهااا مكتبااه إنااه 
 «.لعملية اإليرانيةالمناسبة التي قامت بها قواتنا في الهجوم وفي الدفاع على حد سواال، فشلت ا

إننا موجودون في معركة متواصلة وسياستنا واضحة: لن نسمح إليران بالتموض  عسكريًا »وأضاف: 
مااررت أمااس رسااالة واضااحة إلااى نعااام ااسااد: عملياتنااا موجهااة ضااد أهااداف »وتاااب : «. فااي سااورية

حاادب بالتحديااد إيرانيااة فااي سااورية، ول اان إاا تحاارس الجاايش السااوري ضاادنا، ساانتحرس ضااد . وهاااا مااا 
 «.جو على طايراتنا فضربناها-أمس حين أطلقت بطاريات دفاع جوي سورية صواريخ أرض

من يضربنا نضربه سبعة أضعاف، ومن يستعد لضاربنا،  وأقو :أ رر »وختم نتنياهو بالقو  متوعدًا: 
 «.سنعمل لضربه بشكل استباقي. هكاا عملنا وهكاا سنواصل العمل

 السنوي لألمن القومي، « مؤتمر هرتسليا»في كلمته أمام أ د يغدور ليبرمان وزير الدفاع أفمن جهته 
أن إسراييل لن تسمح لطهران بأن تجعل مان ساورية قاعادة أمامياة ضاد الدولاة العبرياة، مشايرًا الاى أن 

أيااًا مان الصااواريخ »الهجاوم دمار تقريبااًا كال البنااى التحتياة العسااكرية اإليرانياة فاي سااورية. وأضااف أن 
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التي وجهتها القوات اإليرانية وق  فاي إساراييل، إا تام اعتاراض بعضاها أو ساقطت فاي ااراضاي  20الا
 لم يكن »وقا : «. في حا  سقطت عندنا أمطار، فسيحصل عندهم فيضان»وأضاف: «. السورية

هاااا انتصااارًا جارفااًا... وماان الخطااأ حصاار الهجااوم فااي ضاارب قااوات القاادس فقااع... إيااران كدولااة هااي 
دي علااى إسااراييل وتحاااو  المااس بساايادتها وهاااا لاان يحصاال... ا نيااة لاادينا للتصااعيد، ل اان التااي تعتاا

 «.علينا أن نكون جاهزين اي سيناريو. نحن بصدد عدو عنيد يحاو  منا عشرات السنين أاّيتنا
ال ن إسراييل غّيرت اساتراتيجيتها إزاإالمتطرف الوزير نفتالي بينيت « البيت اليهودي»زعيم  بدور ، قا 

اسااتفدنا مان أخطااال الماضااي حاين سامحنا لحاازب   »النشاا  اإليراناي فاي ااراضااي الساورية، وقاا : 
أن يصاابح تهدياادًا كبيااارًا علينااا. اليااوم، نحااان ا نبنااي علااى الاااردع... ا نهاادد بأننااا لااان نساامح بتمريااار 

 «. أسلحة ومضادات للطايرات، إنما نقوم بمن  الس فعالً 
 11/5/2018الحياة، لندن، 

 
 سيناريوهات مستقبلية للقضية الفلسطينية ثالثةبيروت تطرح  ي "الزيتونة" و"الجزيرة" فيندوة لمركز   .2

ساايناريوهات مسااتقبلية  عالعااةة النكبااة، يتوقعاات ناادوة بحعيااة عقاادت فااي بيااروت بمناساابة ساابعين: بيااروت
 للقضية الفلسطينية، في عل المنعطفات التي تمر بها تحت ااحتال  اإلسراييلي. 

وعقد مركز الزيتونة للدراسات وااستشارات ومركز الجزيارة للدراساات وقنااة الجزيارة مباشار نادوة بحعياة 
أياار  ماايو  10"، والاس ياوم الخمايس اساتراتيجيةمشتركة بعنوان: "سبعون عامًا على النكبة.. مراجعاة 

ناسابة اكارم مارور ، فاي فنادر رماادا فاي بياروت، بمشااركة نخباة مان البااحعين واا ااديميين، بم2018
 سبعين عامًا على النكبة الفلسطينية.

وقااا  ماادير عااام مركااز الزيتونااة للدراسااات وااستشااارات محساان صااالح: إن هناااس عالعااة ساايناريوهات، 
ااو ؛ هااااو مزيااااد ماااان الهيمنااااة والنفااااوا والتماااادد الصااااهيوني، ومزيااااد ماااان التراجاااا  العربااااي واانقسااااام 

حوياال الضاافة إلااى كانتونااات، وسااقو  المقاومااة فااي غاازة، بحسااب الفلسااطيني، وااختاارار التطبيعااي، وت
 رأيه.

أمااااا الساااايناريو العاااااني فهااااو اسااااتمرار حالااااة التااااداف  والمشاااااغلة، بحيااااب تحقاااا  ااطااااراف المتصااااارعة 
 انتصارات ت تيكية دون القدرة على تغيير موازين القوم. 

قااوم التغيياار والوحاادة، فااي البييااة والساايناريو العالااب هااو تصاااعد قااوم المقاومااة، وبااروز موجااة جدياادة ل
ااستراتيجية المحيطة بفلسطين، وعهور مشاروع نهضاوي وحادوي فاي المنطقاة، يجعال فلساطين علاى 

 رأس أولوياته، ويعيد توجيه البوصلة باتجا  فلسطين وامتالس عناصر القوة.
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خفاقااات القضااية الفلسااط سااهام وتوّزعاات مواضااي  الناادوة علااى أربعااة محاااور تناولاات نجاحااات وال ينية، وال
الدور العربي واإلساالمي فاي دعام هاا  القضاية أو إعاقتهاا، وأهام مالماح "صافقة القارن" وتأعيرهاا علاى 

 مسار القضية الفلسطينية، والسيناريوهات المتوقعة لمستقبل القضية الفلسطينية.
 10/5/2018، نت، الدوحة.الجزيرة – المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 االنفصالي انقالب سياسي" قائم على التزييف واإلقصاء سالمجل"عبد ربه: نتائج  .3

عّد عضو اللجنة التنفياياة السااب  لمنعماة التحريار الفلساطينية ياسار  يحيى اليعقوبي: - غزة ،رام  
 للمجلس الوطني اانفصالي الاي عقد فاي رام  ، "انقالبااً  23 عبد ربه، النتايج التي أفرزتها الدورة الا

 على التزييف واإلقصاال لبعض فصايل العمل الوطني". يماً قا سياسياً 
وقااا  عبااد ربااه لصااحيفة "فلسااطين": "لقااد جاارم إقصاااال العشاارات ماان القيااادات والفصااايل الفلسااطينية، 
وجاارم إقحااام العشاارات ماان الاااين ترضااى عاانهم قيااادة الساالطة وأعبتااوا واالهاام، وطاااعتهم لهااا بااالمطل  

أضاااف أن الساالطة تريااد فصااايل صااغيرة وضااعيفة حتااى تاازعم أنهااا و  فهااا  ساالطة ا تريااد شااركاال لهااا".
تحافظ على تقالياد منعماة التحريار فاي إقاماة اياتالف جبهاوي وطناي بينماا فاي الواقا  أنهاا سالطة ترياد 

ودلاال عبااد ربااه علااى هاااا اانفااراد بااأن  اانفااراد فااي كاال شاايال، وهااا  اخاار حلقااات المأساااة الفلسااطينية.
ني"، بصرف رواتاب ماوعفي السالطة فاي قطااع غازة كانات أو  الوعاود اخر الوعود في جلسات "الوط

 خرقها والتنكر لها، وجرم ااستهانة بهاا المجلس وبكل الفصايل واافراد الاين شاركوا فيه. التي تمّ 
وحااو  الخيااارات المتاحااة أمااام الفصااايل والشخصاايات التااي تعرضاات لرقصاااال، أوضااح عبااد ربااه، أن 

س من ضمنها تشكيل منعمة تحرير جديدة أو إطار جدياد باديل عان اإلطاار الخيارات مفتوحة ل ن لي
 تنصيبه وما نتج عنه من هييات ا تساتح  أن يقاا  بأنهاا تمعال الشاعب الفلساطيني. المزيف الاي تمّ 

وبين أن البديل هو أن يكون هناس التقاال واس  ل ل ااطراف الفلسطينية والسعي لالتفار على برنامج 
ى مبدأ المشاركة في السلطة والمنعمة وقيادتها وأن يحمل مطلب تشاكيل حكوماة وفاار وطني قايم عل

جااراال انتخابااات حقيقيااة ولاايس علااى غاارار مااا جاارم بالاادورة ااخياارة، حيااب تاام تعيااين مععاام أعضاااال  وال
 المجلس بدون أي قواعد تحكم هاا التعيين سوم الواال والطاعة لها  السطلة ونهجها الفردي.

: "إا لام ناتمكن فاالتواف  ياتم علاى أسااس بد من اإلصرار على إجراال اانتخابات، مستدركاً وأ د أنه ا 
مبدأ المشاركة هو الطري  اافضل واامعل، ان هنااس إصارارا علاى اات السياساات القديماة، ورفاض 
ااستجابة لخطوات الوحدة والمصالحة على قاعدة المشاركة، فأين هو التقدم الجوهري الاي حصال؟  

 لبعض فصايل العمل الوطني". واإلقصاالهناس شيال واحد قد حصل أنه انقالب قايم على التزييف 
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وحار من أن أخطر ما يمكن أن يحدب اآلن هو عقد المجلس المركزي بتشكيله الجديد، الااي ساوف 
يكاارس الاانهج الفااردي وساايطرة فيااة ا تشاامل حركااة فااتح كلهااا علااى مقاادرات العماال الااوطني، وت ااريس 

 صا ، وهو العنوان الفعلي لبرنامج ها  الفية المتحكمة والمتنفاة وا عنوان غير .اانف
ونباه إلاى أن كال ماا صادر فاي البياان للمجلاس الاوطني ت ارار لقارارات المجلاس المركازي فاي الساانوات 

، ولاان ينفااا حاارف واحااد ماان قرارتااه السياسااي، باارغم تناقضااها ا بشااأن الماضااية، وهااي لاان تخاادع أحااداً 
 ة وا العالقة م  ااحتال . المصالح

 10/5/2018 ،فلسطين أون الين
 

 قطاع غزة لعقوبات السلطة ضد   استقالة عضو في "الوطني الفلسطيني" رفضا   .4
أعلاان طلعاات الصاافدي عضااو المكتااب السياسااي لحاازب الشااعب الفلسااطيني، عاان تقااديم اسااتقالته ماان 

ًا علااى عاادم تنفيااا قاارارات المجلااس عضااوية المجلااس الااوطني الفلسااطيني والمجلااس المركاازي، احتجاجاا
 فااااي تصااااريح خااااا  بااااا"الرسالة ناااات"، الخماااايس ،وقااااا  الصاااافدي ووقااااف العقوبااااات عاااان قطاااااع غااااّزة.

، "مرت عشار أياام علاى قارار المجلاس الاوطني ولام يجاري تنفياا القارارات، لاالس لان أ اون 2018 4 10
ى رفاض حكوماة الحمااد   وأضااف:" اسااتقالتي تاأتي احتجاجاًا علاا شااهد زور علاى ماا يجااري داخلاه".

 والسلطة تنفيا قرارات الوطني، برف  العقوبات عن قطاع غزة".
 10/5/2018 ،، فلسطينةالرسال

 
 : تفعيل "أمانة القدس" بعد نقل السفارة األمريكيةيمجدالنأحمد  .5

غااازة: أ اااد عضاااو اللجناااة التنفياياااة لمنعماااة التحريااار الفلساااطينية أحماااد مجاااداني، أماااس الخمااايس، أن 
يادة الفلسطينية بصدد إعادة تفعيل "أمانة القادس"، وهاي أو  مجلاس بلادي منتخاب للمديناة المقدساة الق
وقااا  مجااداني  .1967، وحّلتااه "إسااراييل" بعااد احتاللهااا بال اماال فااي العااام 1963 ساانةتشااكيله فااي  تاامّ 
اامريكياة لادم "الخليج"، إن تفعيل أمانة القدس يأتي ضمن خطوات فلسطينية للرد على نقل السافارة ال

"إسراييل" من أبيب إلى القدس المحتلة. واعتبر أن خطوة "تفعيل أمانة القدس ت ريس للمدينة عاصامة 
لدولااة فلسااطين، وتحماال ماادلوات سياسااية تؤكااد حاا  الشااعب الفلسااطيني بممارسااة ساايادته علااى كافااة 

 أراضيه المحتلة وفي مقدمها القدس المحتلة".
 11/5/2018 ،الخليج، الشارقة
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 عباس ُيعد  لتوجيه ضربة دبلوماسية لتل أبيب وواشنطن: "الحياة" .6
كشااف مسااؤولون فلسااطينيون لااا"الحياة" أن الاارييس محمااود عباااس ي عااد لتوجيااه : محمااد يااونس -رام   

القاااادس  إلااااىوأمريكااااا ردًا علااااى قاااارار نقاااال الساااافارة اامريكيااااة  "إسراييلا"ضااااربة ديبلوماسااااية "موجعااااة" لاااا
عدد مان جناراات  أحد المسؤولين إن الرييس الفلسطيني أمر بإعداد ملٍف قضايي ضدّ المحتلة. وقا  

 5-4 إلااىاانضاامام  إلااىالمحكمااة الجناييااة الدوليااة ،اهاااي ، إضااافة  إلااىالجاايش اإلسااراييلي لتقديمااه 
 ليها.إمنعمات دولية هددت أمريكا باانسحاب منها في حا  انضمام فلسطين 

 11/5/2018 ،الحياة، لندن
 

 تفكير بخيارات أخرى للال يمكن أن نموت ببطء وآمل أال نصل .. مستمرةالسنوار: مسيرات العودة  .7
شدد رييس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار يوم الخميس على سالمية واساتمرارية مسايرات 

راضاي العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، مؤكًدا في الوقت ااته أن السلس الفاصال للقطااع ما  اا
وقاا  السانوار فاي لقااال خاا  ما  الصاحفيين ااجاناب  "ليس حدوًدا معترف بها". 1948المحتلة عام 

بمكتبه في مدينة غزة إن: شعبنا الفلسطيني يرغب باستعادة حقوقه وأن يحل مشا له بالطرر السلمية، 
ن اضطرنا هاا للمقاومة المسلحة التي يضمنها القانون الدولي لنا.  وال

يرة العاااودة كغيرهاااا مااان اانتفاضاااة الفلساااطينية الساااابقة "ستتواصااال وستساااتمر، وليسااات واكااار أن مسااا
 .لفت إلى أنه لم يتم تلقي عروضا لوقف مسيرة العودةو مسقوفة بوقت محدد، 

مايو: ا أحد يستطي  أن يتصور ما هو الاي  14وأضاف السنوار حو  توقعات مجريات اامور في 
 .نضمن شيًيا واحًد وهو أن هاا الحراس سلمي"سيكون بالضبع، ول ن نستطي  أن 

وأضاف: ا أتوق  أن أي أحد يمكان أن يقبال بهاا  الحالاة فاي القطااع، فجمااهير شاعبنا خرجات لتادر 
وتاااب : ا يمكاان أن نبقااى نمااوت باابعال، واماال أا نصاال إلااى مرحلااة لتفكياار  جاادار هاااا السااجن بقااوة.

شاارة بااين حماااس ماا  ااحااتال ، مشاادًدا علااى أنااه وأ ااد أنااه لاايس هناااس مفاوضااات مبا بخيااارات أخاارم.
 ليس هناس حديب عن "هدنة طويلة أو غير طويلة اامد.

 
 المقاومة حقنا

وأوضااح الساانوار أن "إسااراييل" تعاملاات طيلااة الساانوات الماضااية باسااتعالال وتنكاار لحقااور شااعبنا، ممااا 
 رض الواق .اضطر شعبنا انتهاج سبيل ال فاح والمقاومة لنيل حقوقه ووضعها على أ

ودحض السنوار المزاعم التي تتحدب عن توجيه ااموا  لبناال القدرات العسكرية، مؤكًدا عدم أخا "أي 
 قرش" من ضرايب المواطنين أو ااموا  التي جاالت لدعم الحياة اإلنسانية في بناال تلس القدرات.



 
 
 
 

 

 9 ص             4639 العدد:             5/11/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

جااااالت لهااااا الغااارض مااان وشااادد علاااى أن ااماااوا  التاااي جااااالت لبنااااال القاااوة العساااكرية ل تاياااب القساااام 
ااشخا  والجهات المتبرعة، وقا : "بناال ها  القوة هو واجب وطني وا يمكن أن يرحمنا التاريخ إن 

 قصرنا بالس".
 

 التجربة الديمقراطية
وأ د أن الحصار اإلسراييلي العاالم علاى شاعبنا الفلساطيني وخاصاة فاي قطااع غازة والااي فارض بعاد 

 وفازت بها حماس جاال ليعاقب شعبنا على خياراته الحرة. 2006ة عام إجراالات اانتخابات التشريعي
ولفت إلى أنه لو سمح لشعبنا بممارسة التجربة الديمقراطية دون حصار ل انات الصاورة مغاايرة بشاكل 

 كبير، ول ان الوض  ممتازا، ول ان الس له مدلوات على حالة ااستقرار في المنطقة.
انااب علااى بعااض اارقااام الصااعبة التااي يعيشااها القطاااع، كأزمااة الميااا  وأطلاا  الساانوار الصااحفيين ااج

 غير الصالحة للشرب والفقر، والبطالة وانعدام اامن الغاايي.
 

 االنقسام الداخلي
وأوضح السنوار أن اانقسام الداخلي شكل عاماًل مهًما لسوال ااوضاع وت اريس اازماة اإلنساانية فاي 

 التي قطعتها حماس من أجل تنفيا المصالحة على اارض. قطاع غزة، متطرًقا إلى الخطوات
وقا  إن: هناس قوم كعيرة كانت ضد المصاالحة، فتفجيار ،وكيال وزارة الداخلياة  توفيا  أباو نعايم كاان 

 لتفجيرها إا أننا تجاوزنا ها  المرحلة، رغم حالة التردد من السلطة وقيادة حركة فتح.
لمصااالحة بااالتفجير ااو ، نجحاات فااي التفجياار اآلخاار الاااي وأضاااف: اات القااوم التااي حاولاات قتاال ا

 استهدف ،رييس حكومة الوفار  رامي الحمد   بقطاع غزة.
وتاااب : مااا حاادب بعااد التفجياار والخطاااب اإلعالمااي المرافاا ، ضااي  فاار  تحقياا  المصااالحة، إا أننااا 

 لتحقي  الوحدة.نقو  إن الباب لم يغل ، ومقتنعون أن مسيرات العودة ست ون لها مفاعيل 
 

 المجلس الوطني
أبريل الماضاي دون توافا ، قاا  السانوار: نأساف  30وحو  انعقاد جلسة المجلس الوطني برام   في 

لعقد  بصورته الحالية في عل المخاطر والصعوبات التي تحيع بالقضية، ماا يتوجاب عليناا أن نكاون 
وطناي كبيار يجاب أن نتمساس فياه بقاوة،  وأضااف: نعتقاد أن منعماة التحريار إنجااز متحادين وشاركاال.

فمشكلتنا ليست معها كإطار جام  بل م  ها  الدورة، التي أعلنا موقفنا منهاا بارفض مخرجاتهاا وعادم 
وبااين الساانوار أن حماااس لاان تاااهب إلااى تشااكيالت جدياادة ان الااس لاايس فااي صااالح  ااعتااراف بهااا.
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لاااس وطناااي فلساااطيني توحيااادي وفااا  الفلساااطينيين، مؤكااادًا اساااتمرار تمساااس حمااااس بضااارورة عقاااد مج
 .2017مخرجات بيروت بيناير 

 
 الجنود األسرى 

وحو  الجنود اإلسراييليين ااسرم في قطاع غزة، أوضح السنوار أنه ليس لهؤاال فرصة لرؤية شمس 
وأضاف: من أجل الس حرصنا علاى أن نحايع هااا الملاف  الحرية إا من خال  صفقة م  ااحتال .

ي عاال العااروف اامنيااة المعقاادة، ونحاان مضااطرون لااالس انهااا قضااية إنسااانية بالساارية والغمااوض فاا
وشااادد علاااى أن أي أساااير إساااراييلي لاادم المقاوماااة سااايأخا حقوقاااه كاملاااة مااا  مراعااااة  بالدرجااة ااولاااى.

الجوانااب اامنيااة، وقااا : إاا أردتاام التأ ااد ماان الااس يمكاانكم الرجااوع إلااى الجناادي ااسااير الساااب  جلعاااد 
 المعاملة الحسنة التي كان يالقيها من قبل المقاومة.شاليع ومعرفة 

 
 العالقات الدولية

وأوضااح الساانوار أن حركتااه وشااعبنا معنااي بعالقااات حساانة ماا  دو  العااالم جميعهااا فمشااكلتنا فقااع ماا  
ااحتال  اإلسراييلي، مشدًدا على أن الشعب الفلسطيني وحركة حماس معنيون بتطاوير عالقااتهم ما  

وبااين أن حماااس تاادرس أن هناااس تناقضااات صااعبة بااين دو   كاال اابااواب لااالس. الجمياا  وساايطرقون 
وفاي خطااب  المنطقة، ل ان الاس ا يمنعناا مان أن نوصال رؤياة شاعبنا ل ساب الادعم لصاالح القضاية.

للصحفيين الحاضرين، قا : ا اعتقد أن أحًدا منكم لو تعرض شعبه إلى ما تعرض له شعبنا لن يلجا 
 مشدًدا على أننا "مقاتلو حرية ولسنا إرهابيين.إلى ما لجأنا إليه، 

وأ د أن محاولة إلصار تهمة "اإلرهاب" بنا هي "عالمة"، فنحن نحصر صراعنا ما  ااحاتال ، ولايس 
 م  اليهود من ناحية دينية؛ بل الصهاينة الاين يحتلون أرضنا.

 10/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 عبر أطراف دولية "إسرائيل"ة طويلة على أبو مرزوق ينفي عرض حماس مبادرة هدن .8
غازة: نفاى الاادكتور موساى أبااو مارزور، عضااو المكتاب السياساي لحركااة حمااس، أن ت ااون حركتاه قااد 

التاي تفرضااها « العقوبااات»ماا  إساراييل، لتجااوز « هدنااة طويلاة»طرحات أي مباادرة تقااوم علاى أسااس 
ملف العالقات الدولية في حماس على  وكتب أبو مزرور المسؤو  عن السلطة الفلسطينية تجا  غزة.

حماااس لاان تبااادر الااى طاارح أي مبااادرة تجااا  العاادو الصااهيوني »يقااو  « تااويتر»صاافحته علااى موقاا  
وأ اد أيضاا  «.لتتخل  من عقوبات محمود عباس المفروضة على الشعب الفلسطيني فاي قطااع غازة
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اخيار لشاعبنا الفلساطيني، وهاو لام ولان توجاه أي رساالة للصاهاينة ل اونهم العادو ااو  وا»أن حمااس 
 «.المسبب ااساسي ل ل تلس المشكالت وهو المحتل ارضنا والمنتهس لحقور شعبنا

 11/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 أن الشراكة هي األنسب لبناء النظام الفلسطيني أثبتتهنية: انتخابات بيرزيت  .9
انتخابااات بيرزياات أعبتاات أن الشاارا ة قااا  رياايس المكتااب السياسااي لحركااة حماااس إسااماعيل هنيااة، إن 

 هي اانسب لبناال النعام السياسي الفلسطيني، واافضل في مراحل التحرر الوطني.
جاال الس خال  كلمة ألقاها هنية عبر الهاتف عهر اليوم الخميس، وسع تجم  الطلبة المحتفين بفوز 

 لتوالي.ال تلة اإلسالمية في انتخابات جامعة بيرزيت للعام الراب  على ا
وأضااااف هنياااة: هاااا  اانتخاباااات ت تساااب أهمياااة تتعااادم حااادود الجامعاااة، رغااام أنهاااا انتخاباااات نقابياااة 
طالبيااة، وهااااا شااارف لل تلااة اإلساااالمية أن تتااارأس للعااام الرابااا  علاااى التااوالي، وتقااادم خااادماتها الجليلاااة 

ة اإلساااالمية أو وأ اااد أن اانتخاباااات أعبتااات أناااه لااايس باإلمكاااان إلغااااال ال تلااا لطاااالب جامعاااة بيرزيااات.
تجاوز حركة حماس رغم كل محاوات الطمس والمالحقة اامنياة ومحااوات ااجتعااب التاي تقاوم بهاا 

 قوات ااحتال  ورغم اإلقصاال والتفرد من قبل اإلخوة في السلطة.
ولفاات رياايس المكتااب السياسااي إلااى أنااه ا يمكاان فصاال اانتخابااات الطالبيااة التااي جاارت فااي جامعااة 

وقااا : نحان ا زلنااا نعايش حالااة اانقساام وحالااة التفارد فااي  لبيياة التااي جارت بهااا وطنياا.بيرزيات عاان ا
إدارة الشااأن الااوطني، وتجلااى الااس بوضااوح بانعقاااد المجلااس الااوطني الفلسااطيني بعياادا عاان اإلجماااع 

قصاال قوم فلسطينية قوية ومتجارة.  وال
القااهرة؛ لبنااال منعماة التحريار وجدد التأ يد على ضرورة عقد مجلس توحيادي وفا  تفاهماات بياروت و 
 بناال قويا يضم حماس والجهاد ويحمي الجبهة الشعبية كفصيل قوي.

 وأضاف: نحن م  عقد انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للمجلس التشريعي والرياسة والمجلس الوطني.
 10/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 تفردفشل سياسة الهيمنة وال أثبتتبدران: انتخابات بيرزيت  .10

أ د عضو المكتب السياسي ومسؤو  ملف العالقات الوطنية في حركة حماس حساام بادران أن نتاايج 
انتخابااات بيرزياات أعبتاات فشاال سياسااة الهيمنااة والتفاارد فااي المؤسسااات الفلسااطينية، مضاايفا أن الشاارا ة 

لسلطة إلاى ودعا بدران في تصريح صحفي الخميس، قيادة ا هي الخيار الوحيد أمام ال ل الفلسطيني.
ااعتبار من نتايج انتخابات جامعة بيرزيت واإلنصات لصوت الشارع الفلسطيني المصمم على كسر 
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وطالاب بالااهاب انتخاباات شااملة والعطااال الشاعب الفلساطيني فاي الاداخل  الهيمنة والتفارد فاي القارار.
 لطة محمود عباس.والخارج حقه في اختيار قيادته وممعليه، مشيرا أن هاا القرار بيد رييس الس

وشدد على ضرورة تخلي السلطة عن إصرارها على منهج اإلقصاال لجميا  خصاومها السياسايين، فاي 
الوقت الاي تعاني من تراج  في شعبيتها، مضيفا أن نتايج بيرزيت وضعت فاتح أماام ضاعف وطناي 

 لتبرير السطو على القرار الوطني الفلسطيني.
 10/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الفلسطينية أمام مأزق كبير والساحة: منظمة التحرير "الشعبية" .11

قالاات الجبهااة الشااعبية لتحرياار فلسااطين، إنهااا بااالت جهااودًا مخلصااة ماا  كافااة القااوم السياسااية : غاازة
الفلساااطينية، وعلاااى رأساااها حركاااة فاااتح مااان أجااال تأجيااال انعقااااد دورة المجلاااس الاااوطني التاااي تقااارر لهاااا 

 ضعة شهور.العالعين من نيسان الماضي لب
وأوضاااحت الجبهاااة فاااي بياااان صاااحفي، أن الاااس ياااأتي لفساااح المجاااا  لحاااواراٍت وطنياااة مكعفاااة لتمكاااين 
الوصو  إلى عقد مجلاس وطناي توحيادي وفا  مخرجاات اللجناة التحضايرية التاي انعقادت فاي بياروت 

 م. 2011 – 2006 – 2005، ووفاا  ااتفاقااات الموقعااة بااين ال اال الفلسااطيني فااي أعااوام 2017يناااير 
وأشارت الجبهة إلى أنها ترم إصرار القيادة المتنفاة على عقد دورة للمجلس الوطني بعيدًا عّما ساب ، 
قااد وضاا  المنعمااة والساااحة الفلسااطينية ماان جديااد أمااام مااأزر أ باار، بساابب غياااب النصاااب السياسااي 

 ال امل لها  الدورة بغياب قوم سياسية فاعلة وشخصيات وطنية وازنة.
 10/5/2018، لإلعالم المركز الفلسطيني

 
 ال يمكن تقبلهاو مرفوضة ضد غزة  الحكومة إجراءاتبغزة:  فتح .12

في قطاع غزة، القيام بسلسلة من الخطوات ااحتجاجية ضد سياسة حكومة « فتح»قررت حركة  غزة:
الوفار تجاا  ماوعفي القطااع، والاس بعاد اجتمااع ل افاة أطرهاا القيادياة عقاد لسااعات طويلاة فاي مناز  

وأ اادت الحركااة فااي غاازة فااي نهايااة اجتماعهااا أن اإلجااراالات التااي  لااس مسااؤو  الحركااة بغاازة.أحمااد ح
فرضتها الحكومة على الموعفين من خصومات وتقاعد مبكر ووقف العاالوات والترقياات وأخيارا وقاف 

المادخل الطبيعاي لمعالجاة كال القضاايا »وأضاافت أن  الراتب، هي إجراالات مرفوضة ا يمكن تقبلها.
عانيهاااا القطااااع تبااادأ بتحمااال حكوماااة الوفاااار الاااوطني مساااؤولياتها كاملاااة، وتمكينهاااا مااان بساااع التاااي ي

وحملاات فااتح  «.سايطرتها علااى كافاة مناااحي العمال الرساامي دون تادخل ماان أي تنعايم أو جهااة حزبياة
 حركة حماس مسؤولية إعاقة تسليم حكومة الوفار لمسؤولياتها.
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هاادف لتقصااير عماار اانقااالب والوصااو  إلااى مصااالحة إننااا نعلاام بااأن اإلجااراالات كاناات ت»وتابعاات: 
وطنية حقيقية، ول ن الواق  أعبت أن ها  اإلجراالات وخاصة ما يتعل  منها بموضوع الرواتب لم تؤعر 
نماااا كااان تأعيرهااا المااادمر علااى الحياااة ااجتماعيااة ابنااااال شااعبنا وقااد وصااالت  ساالبا علااى اانقااالب، وال

ياور أن يقبال باساتمرارها، ولام تعاد هنااس أي مباررات مقبولاة اامور إلى درجاة ا يمكان اي وطناي غ
 «. تبيح التضحية باامن ااجتماعي لشعبنا، مهما كانت ااهداف من وراال الس نبيلة

 11/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 أجهض صفقة القرن  الفلسطينياألحمد: الرفض عزام  .13
أن قاارار الاارييس اامريكااي دونالااد ترمااب بعاادم عاازام ااحمااد  القيااادي بحركااة فااتحقااا  : بتاارا –الساابيل 

حضور افتتاح السفارة ااميركية في القدس بعد أيام، يد  على أن الرفض الفلسطيني للقرار اامريكي 
حااو  القاادس وااونااروا ورفااض صاافقة القاارن التااي اتضااحت معالمهااا عباار هااا  القاارارات، أجهااض هااا  

لفلسااطيني وبالتحامااه ماا  القيااادة، قباار صاافقة القاارن وأضاااف ان الشااعب ا الصاافقة قباال اإلعااالن عنهااا.
قبل ان تولد، مشددا علاى اناه لام يخلا  بعاد مان يساتطي  ان يماس باالحقور التاريخياة الفلساطينية وان 

 القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية.
 11/5/2018السبيل، عمان، 

 
 السوري للجوالن المحتل بالقصفتشيد  فلسطينية فصائل .14

فصايل الفلسطينية بالهجوم الصاروخي السوري الاي استهدف مواق  عسكرية إسراييلية أشادت ال :غزة
في مرتفعات الجوان المحتل. وقا  مساؤو  فاي حركاة حمااس، إن العملياة تؤكاد أن ااحاتال  لام يعاد 

 في الموق  الاي يحدد فيه بدايات أو نهايات المعارس.
الارد بقاوة «واإلساالمية فاي الادفاع عان أراضايها و وأ دت حماس في بيان لها على حا  الادو  العربياة

 ، والس في تعقيبها على القصف الاي استهدف الجوان المحتل.«على أي عدوان
يعبات أن العاادو »وكاان أساامة حمادان القياادي فاي حمااس، قاد أ ااد أن ماا جارم علاى الجبهاة الساورية 

ا تخفااي قلاا  »المناااورات اإلسااراييلية ، مؤكاادا أن «اإلسااراييلي لاام يعااد يحاادد باادايات ونهايااات المعااارس
 «.إسراييل من تنامي قدرات المقاومة

ردا طبيعيااا ومتوقعااا علااى »وأ اادت حركااة الجهاااد اإلسااالمي أن مااا حاادب علااى الجبهااة السااورية يعااد 
وأشاد المسؤو  اإلعالمي في حركة الجهاد داوود شهاب، بالقصاف «. العدوان الصهيوني على سوريا

اليد الصهيونية التي تحاو  أن تتعالى علينا كعرب ومسلمين يجب أن »يل، وقا  الاي استهدف إسراي
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نكااون صاافًا واحاادًا وطرفااًا واحاادًا فااي هااا  »ودعااا إلااى توحيااد كاال الجبهااات ضااد ااحااتال  لااا «. تقطاا 
 «.المعركة ضد العدو

علااى جبهااة وقاا  نايااب ااماين العااام للجبهاة الشااعبية لتحريار فلسااطين، أباو أحمااد فاؤاد، إن مااا حصال 
وأ اد أن «. رد بحجم العدوان الصهيوني ااخير على ااراضاي الساورية»الجوان السوري المحتل هو 

ر الوضاا  علااى كافااة الجبهااات»تنعيمااه علااى أتاام ااسااتعداد للمشاااركة  ودعااا إلااى تشااكيل «. إاا تطااو 
العاااروف غرفاااة عملياااات مشاااتركة يكاااون مااان ضااامنها فصاااايل المقاوماااة الفلساااطينية، مؤكااادا كاااالس أن 

 «.ا تسمح للعدو الصهيوني بشن عدوان واس »الدولية 
محاولااة محمومااة ماان جانااب »وأداناات الجبهااة الديمقراطيااة العاادوان ااسااراييلي علااى سااوريا، ورأت فيااه 

جرايم ااحتال  في »، بهدف التغطية على «ليبرمان لجر المنطقة إلى حرب جديدة –حكومة نتنياهو 
 «.لة، وتعمي  ااضطراب والفوضى في المنطقةالمناط  الفلسطينية المحت

وفاااي السااايار باركااات لجاااان المقاوماااة الشاااعبية الهجاااوم الصااااروخي الااااي اساااتهدف مرتفعاااات الجاااوان 
 «.خطوة مهمة في ردع العدو وكسر عنجهيته»المحتل، واعتبرته 

المحتاال  فاي منطقااة الجاوان« القصاف الصااروخي المركااز»وأ ادت حركاة المقاومااة الشاعبية كااالس أن 
أعباات للجمياا  أن قواعااد ااشااتباس والاارد علااى العاادو الصااهيوني وكاال ماان يقااف خلفااه داعمااا او مؤياادا »

 «.لمحاربة محور المقاومة بكافة الجبهات
 11/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 ةعلى سوري اإلسرائيليحماس تدين العدوان  .15

عب الفلساطيني ولادو  المنطقاة وتصاعيد  أدانت حركة حماس مواصلة ال يان اإلسراييلي استهدافه للش
واعتبارت الحركاة فااي تصاريح صاحفي الخماايس، الاس دلاياًل علااى أن  علاى ااراضاي الساورية الشااقيقة.

 ال يان اإلسراييلي هو العدو الرييس لألمة والخطر اا بر عليها ومنب  اإلرهاب في المنطقة.
 راضاااايها والاااارد بقاااوة علااااى أي عاااادوان.وأ ااادت أن ماااان حااا  الاااادو  العربيااااة واإلساااالمية الاااادفاع عااان أ

فشااا   وأضااافت أن هاااا يتطلااب تسااخير كاال طاقااات اامااة وقاادراتها كافااة لااردع العاادو وكساار هيبتااه وال
 مخططاته التي تستهدف القضية الفلسطينية والمنطقة ومقدرات اامة.

 10/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 
 
 



 
 
 
 

 

 15 ص             4639 العدد:             5/11/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

 ام شاملالعقوبات ضد غزة باعتص سنواجه"شهداء األقصى":  .16
حارت كتايب شهداال ااقصى الجناح المسلح لحركة فتح في فلساطين مان أنهاا ستشارع : الرأي –غزة 

في اعتصام شامل في الساحات العامة حا  "تعنت" السالطة والرياساة الفلساطينية فاي رفعهاا للعقوباات 
م الخمايس ريايس وطالبت ال تايب في بيان تلقته وكالاة الارأي مسااال ياو  التي فرضتها على قطاع غزة.

السلطة الفلسطينية محماود عبااس برفا  العقوباات والادف  باتجاا  تعزياز صامود الشاعب الفلساطيني فاي 
 الوطن والشتات لمواجهة كافة الحلو  التصفوية للقضية الفلسطينية.

ودعت أعضاال اللجنة المركزية واللجنة التنفياية من أبناال قطاع غزة، لالنحياز التام ورف  صوتهم في 
 مواجهة الحصار، مؤكدة أن انتعارها وصمتها لن يطو  مهما كلف الس من عمن.
 10/5/2018، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 يدعو ألوسع مشاركة بمسيرة العودة لبنان"التحالف الفلسطيني" في  .17

لمخيمااات طالباات قيااادة تحااالف القااوم الفلسااطينية فااي لبنااان، أبناااال الشااعب الفلسااطيني فااي ا: بيااروت
أياار الحاالي، إلاى جاناب  15والتجمعات الفلسطينية، إلى المشاركة الفاعلة بمسيرة العودة ال برم، فاي 

كماا دعات، خاال  اجتماعهاا الادوري  ااشقاال البنانيين، عند قلعة الشقيف علاى الحادود ما  فلساطين. 
بيااروت، إلااى اإلضااراب يااوم الخماايس، فااي مكتااب الجبهااة الشااعبية لتحرياار فلسااطين القيااادة العامااة فااي 
أياار، والغاالر جميا   15العام والشامل، في المخّيمات الفلساطينية كافاة، بالااكرم السابعين للنكباة ياوم 
 المؤسسات والمحا  التجارية، لصالح أوس  مشاركة جماهيرية في المسيرة.

 10/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 استهداف موقع للمقاومة في غزة .18
قطاع غازة،  قوات ااحتال  نقطة رصد تابعة للمقاومة شرقي مدينة خان يونس جنوب استهدفتغزة: 

« الفاراحين»دون وقوع إصابات. وقالت مصادر محلية، إن جنود ااحتال  الاين يتمركزون في موق  
فتحااوا النااار بكعافااة صااوب نقطااة رصااد تابعااة للمقاومااة شاارر بلاادة عبسااان الجدياادة المتاخمااة للسااياج 

 ر خان يونس.اامني شر 
 11/5/2018الخليج، الشارقة، 

 
 
 



 
 
 
 

 

 16 ص             4639 العدد:             5/11/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

 فلسطينيا  بينهم قيادي في فتح 14االحتالل يعتقل  .19
اعتقلاات قااوات ااحااتال  فااي مدينااة القاادس المحتلااة، أمااس الخماايس، عضااو المجلااس  وكاااات: - غاازة

 اخارين فاي الضاافة الغربياة، واعناين فااي 10عاادنان غياب وزوجتاه، فيمااا اعتقلات « فاتح»العاوري لحركاة 
 غزة، واستهدفت نقطة رصد للمقاومة في القطاع. 

فااي بيااان، إن قااوات ااحااتال  اعتقلاات غيااب وزوجتااه؛ بعااد اقتحااام « نااادي ااسااير الفلسااطيني»وقااا  
منزلهما فاي بلادة سالوان جناوب المساجد ااقصاى. وعادنان غياب هاو ريايس لجناة القادس فاي المجلاس 

ياااأتي ضااامن »ان، أن اعتقاااا  غياااب وزوجتاااه فاااي بيااا« فاااتح»واعتبااارت حركاااة  «.فاااتح»العاااوري لحركاااة 
الرامية إلى تقويض الوجود الفلسطيني في مديناة القادس، وكجازال مان اإلرهااب « اإلسراييلية»السياسية 

سياسااة ااعتقاااات واإلبعاااد عاان مدينااة القاادس التااي »أن « فااتح»وأ اادت «. بحاا  الشااعب الفلسااطيني
 «.تمسكًا بحقهم في الوجود بالمدينة المقدسةلن تزيد الشعب الفلسطيني إا « إسراييل»تنتهجها 

 11/5/2018الخليج، الشارقة، 
 

 وبوالدة نصر هللا جديد فيها ةسوريبتشكيل قواعد إيرانية في لن تسمح  "إسرائيلدرعي: " .20
الناصرة: قا  وزير الداخلية اإلسراييلية ارييه درعي إلااعة جيش ااحتال  أماس، إن إساراييل أطلعات 

اسااتقبلت روساايا رياايس حكومااة إسااراييل »لااى الهجااوم علااى أهااداف فااي سااوريا. وتاااب  روساايا مساابقا ع
بنيامين نتنياهو استقبا  الملوس ساعات قبيل الهجوم، وبالطب  يمكان اعتباار الاس ضاوالا أخضار. لقاد 
فهاام الااروس أن إسااراييل مصااممة علااى مناا  تشااكيل قواعااد إيرانيااة فااي سااوريا ولاان تساامح بااوادة حساان 

بالمقابل قا  درعاي إن إساراييل ا تبحاب عان «. فيها. الروس يفهمون ويحترمون الس نصر   جديد
حرب م  إيران ل نها حاسمة في موقفها بمن  استمرار محاوات إيران بناال منشآت وبنى عساكرية فاي 
سوريا. وردا على سؤا  قاا  درعاي إناه لايس نبياا ل ناه وبعكاس زماالال لاه يارجح أا تتادهور ااوضااع 

ن اإليارانيين ردوا وعرفاوا قاوة ردناا وحازب   يادرس تماماا ماا الاعمن الااي سايدفعه هاو ولبنااان لحارب ا
إيران وساوريا وحازب   أن يعلماوا أن هاا  مجارد  على»في حا  نشبت الحرب. وخل  درعي للقو  

 ».القصف العنيف هو العبرة لهم  وأن ،مناعر
 11/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 لنا "دعم تاريخي"سرائيلي: موقف وزير خارجية البحرين اإل تاالتصاال وزير .21

ااتصاااااات اإلساااراييلي، أيااااوب قااارا، علاااى موقااااف البحااارين المؤيااااد للقصاااف الصاااااروخي  أعناااى وزيااار
 ”.دعم تاريخي”اهداف إيرانية في سوريا، ووصفه با



 
 
 
 

 

 17 ص             4639 العدد:             5/11/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

رد وزيار خارجياة “ال: ياوم الخمايس، قااي” تاويتر“وقد غرد الوزير اإلسراييلي ،الدرزي  على حسابه في 
البحرين ،خالد بن أحمد ا  خليفة  المؤكد على أن ل ل دولة الح  في الادفاع عان نفساها يمعال دعماًا 

وهااااا الااادعم يعكاااس تبلاااور تحاااالف جدياااد فاااي الشااارر  تاريخياااا إلساااراييل فاااي وجاااه العااادوان اإليراناااي.
بااااارس لاااارييس الااااوزراال ااوسااااع، وهااااا  الماااارة أصاااابحت إسااااراييل جاااازاًل هامااااا منااااه بفضاااال النشااااا  الم

 ”،نتنياهو .
 11/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 ةثانية مع إيران بسوري لمواجهةعد يُ  يسرائيلالجيش اإل .22

قااا  الجاايش اإلسااراييلي إنااه يسااتعد لجولااة مواجهااة عانيااة ماا  قااوات إيااران فااي سااوريا بعااد أو  : وكاااات
 تقام وبأن تدف  إسراييل عمنا باهعا.اشتباس مباشر بينهما فجر الخميس، فيما لوحت طهران باان

فبعد ساعات من إعالنه تدمير البنية التحتية للقاوات اإليرانياة فاي ساوريا، اكار الجايش اإلساراييلي فاي 
 بيان أن تلس القوات ما زالت قادرة على إطالر صواريخ باتجا  إسراييل.
صاافت بأنهااا ااوساا   واسااتهدفت 1973منااا حاارب وقااا  الجاايش اإلسااراييلي إنااه أنهااى عمليااة واسااعة و 
 خمسين موقعا إيرانيا، وتحدب عن عودة الحياة الطبيعية في الجوان.

 11/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 خشية الرد اإليراني اإلسرائيليةتعزيز أمن السفارات  .23
قاات الساافارات والممعليااات الدبلوماسااية اإلسااراييلية حااو  العااالم تعليمااات تؤكااد ضاارورة لت: رامااي حياادر

شااديد ااماان حااو  المباااني التابعااة لهااا وللمؤسسااات اليهوديااة فااي الخااارج، خشااية الاارد اإليرانااي علااى ت
 القصف اإلسراييلي لمواق  في سورية.

وأوصيت بتشديد اامن حو  السفارات وال نس والمدارس اليهودي في جمي  أنحاال العالم، كالس طلب 
جاداو  أعماالهم فاي الفتارة القريباة مان أجال تعقياد من السافراال المزياد مان الحاار وتغييار نماع حيااتهم و 

 محاوات المس بهم. في حين ترفض الخارجية اإلسراييلية التعلي  على ها  اانباال.
واكااارت صاااحيفة "ياااديعوت أحروناااوت" أن إساااراييل طلبااات مااان بعاااض الااادو  مسااااعدة أمنياااة لتاااأمين 

الااادو  شاااعر العااااملون فاااي مؤسسااااتها، خاصاااة فاااي الااادو  التاااي تعتبرهاااا "حساساااة"، فاااي بعاااض هاااا  
المؤسسااات اإلسااراييلية بوجااود مزيااد ماان عناصاار ااماان المحليااة فااي محاايع هااا  اامااا ن، فااي حااين 

 رفضت الخارجية اإلسراييلية التعلي  على ها  اانباال.
 11/5/2018، 48عرب 
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 شهور أربعةمن دخول الضفة لمدة وتمنعه عكرمة صبري  الشيخمخابرات االحتالل تستدعي  .24

 اإلسالميةمساال اليوم الخميس، رييس الهيية  اإلسراييلياستدعت مخابرات ااحتال   المحتلة:دس الق
المبارس الشيخ عكرمة صبري، للتحقي  معه في مقر  ااقصىالعليا في القدس خطيب المسجد 

شرطة المسكوبية بالقدس المحتلة، وسلمته قرارا يقضي بمنعه من دخو  مناط  الضفة الغربية لمدة 
 مكتب الشيخ صبري لمراسل "وفا" في القدس. أفادشهور، بحسب ما  4

 10/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يقتحمون المسجد األقصى  مستوطنا 44المحتلة: القدس  .25
من طلبة المعاهد التلمودية، يوم الخميس،  75مستوطنا، وست م جندات، و 44اقتحم  المحتلة:القدس 
 جد ااقصى المبارس، من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات ااحتال  اإلسراييلي الخاصة.المس

وقا  مراسلنا في القدس، إن الم قتحمين نفاوا جوات مشبوهة واستفزازية في المسجد المبارس، وسع 
 محاوات مت ررة اداال طقوس وصلوات وشعاير تلمودية في ااقصى.

 إلىما تسمى با"منعمات الهيكل" المزعوم دعواتها لجمهور المستوطنين  وفي السيار ااته، واصلت
المشاركة الواسعة والمكعفة في اقتحامات المسجد المبارس يوم ااحد المقبل تزامنا م  احتفااتها 

 باحتال  ما تبقى من مدينة القدس و"توحيدها".
 10/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مجزرة دير ياسين تفاصيلجة إسرائيلية توثق مخر  .26

وعقت المخرجة اإلسراييلية "نيت  شوشاني" تفاصيل مجزرة قرية دير ياسين التي ارت بتها عصابات 
. حيب قامت بإجراال تحقي  تاريخي من 1948صهيونية قرب القدس في العالعين من أبريل نيسان 
يشوا الفترة، وعمل مقابالت م  عدد من مرت بي خال  جم  إفادات عدد من اإلسراييليين الاين عا

 المجزرة.
يحمل الوعايقي عنوان "ولد في دير ياسين". وتقو  معدته "عندما قرأت عن دير ياسين، فهمت بأنه 

.. حدب رييسي عرف با النكبة، حدب 1948حدب كبير قد وق ، وأنه حدب رييسي تخلل حرب عام 
 رييسي عل  في اا رة الفلسطينيين".

ضيف أنها كانت تبحب عن جمي  ااشخا  الاين شاركوا في مجزرة دير ياسين من عصابة وت
 "الهاغانا" و "البلماخ" لترم ما حدب، ومن عم تم الاهاب إلى هناس للتصوير.
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وتقو  شوشاني إن دير ياسين كانت أولى القرم الفلسطينية التي تم احتاللها، وأيضا كانت مشهورة 
عت هناس وعدد ااشخا  الاين قتلوا، ل نها توضح أن ا أحد في إسراييل بسبب المجزرة التي وق

 يريد فتح الملف انهم يعبرونها نقطة سوداال.
 10/5/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 التميمي من النبي صالح عهداالحتالل يعتقل شقيق  .27

عقب اقتحام منزله في ، يوم الخميس، شقي  ااسيرة عهد التميمي، اإلسراييلياعتقلت قوات ااحتال  
وقا  باسم التميمي والد عهد، إن قوة كبيرة من جيش  قرية النبي صالح، شما  غرب رام  .

انداع مواجهات  إلىوأشار التميمي  عاما . 21ااحتال  داهمت منز  العايلة واعتقلت نجله وعد ،
 .إصاباتبين الشبان وجنود ااحتال  خال  اقتحامهم القرية، دون وقوع 

 10/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 العودة في بيت لحم مسيرةقوات االحتالل تقمع  .28
قمعت قوات ااحتال  اإلسراييلي، يوم الخميس، مسيرة العودة، التي نعمتها فصايل العمل الوطني، 

 السبعين لنكبة فلسطين. ولجان المقاومة الشعبية للجدار وااستيطان، في بيت لحم، لمناسبة الاكرم 
وانطلقت المسيرة من وسع مدينة بيت لحم، بمشاركة ممعلي الفصايل الوطنية ومؤسسات الالجيين، 

 وصوا إلى احدم التال  المطلة على مستوطنة "بهار حوما" المقامة على جبل أبو غنيم.
المشاركين بالمسيرة، وأطل  جنود ااحتال  الرصا  الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت باتجا  

 إلصابة عدد من المواطنين بحاات اختنار. أدمما 
وقا  رييس لجنة التنسي  الفصايلي في محافعة بيت لحم محمد الجعفري: "إن مسيرة العودة التي 
 أنجرم تنعيمها في بيت لحم، بمناسبة الاكرم السبعين للعودة تحمل رسالة واضحة إلى العالم تؤكد 

ي لن ينسى حقه المقدس في العودة وسيبقى متمسكا بهاا الح  جيال بعد جيل". الشعب الفلسطين
 ولفت أن المسيرة سلمية وشكل من أشكا  المحا اة لمسيرات العودة التي تجري في قطاع غزة.

 10/5/2018، األيام، رام هللا
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 األوضاع الصحية لألسرى  إهمالسجون االحتالل تتعمد  إدارة: هيئة شؤون األسرى  .29
أوضحت هيية شؤون ااسرم والمحررين، اليوم الخميس، أن إدارة معتقالت ااحتال  تواصل 

ااوضاع الصحية لعدد من ااسرم والمعتقلين، وتمتن  عن تقديم العالج الالزم  إهما سياستها بتعمد 
 لهم، في استهتار بحياتهم.

 10/5/2018، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 "نفحة" عقوبات جماعية على أسرى  المبرح" أسرى "ريمون" وتفرض الضربسلطات السجون تقمع بر" .30
أعلنت هيية شؤون ااسرم والمحررين، عن قيام وحدات إسراييلية متخصصة في القم ، : رام  

  في سجون ريمون، وااعتداال على ااسرم الفلسطينيين با "الضرب المبرح". 1باقتحام قسم ،
ية ااقتحام بدأت في منتصف الليلة قبل الماضية، واستمرت حتى وأوضحت في بيان لها أن عمل

 أمس الخميس، باريعة اعتداال ااسرم على أحد السجانين.
وبينت أن إدارة سجن "ريمون" اتخات إجراالات تصعيدية وتعسفية" جديدة بح  ااسرم واويهم في 

ه، واحتجزت اوي ااسرم إغالر السجن بشكل كامل وقط  تيار ال هرباال عن إلىالمعتقل، وعمدت 
 . في قاعة الزيارة ومنعتهم من لقاال أبنايهم

 11/5/2018، القدس العربي، لندن
 

 وزارة الصحة في غزة تشكو نقص على المستويات التشغيلية والعالجية واللوجستية .31
اساااتبقت وزارة الصااحة فااي قطاااع غااازة أحااداب المواجهااات المقاارر أن تشاااهدها  أشاارف الهااور: -غاازة 

الحدود اليوم الجمعاة، وكاالس ياومي اإلعناين والعالعااال المقبلاين، حياب ستصال فعالياات "مسايرة مناط  
عامااا، فااي  11العااودة ال باارم" إلااى اروتهااا، وأعلناات أن مرافقهااا تماار بمرحلااة هااي ااشااد ضااراوة منااا 

الوقاات الاااي واصاال فيااه جاايش ااحااتال  ااعتااداالات علااى حاادود غاازة، فااي مسااعى لوقااف مخططااات 
 زحف"."يوم ال

وقا  أشرف القدرة، الناط  باسم وزارة الصاحة، إن مرافا  الاوزارة "تمار بمرحلاة هاي ااشاد ضاراوة مناا 
عاماااا علاااى المساااتوم التشاااغيلي والعالجاااي واللوجساااتي، والاااس بسااابب الااانق  الحااااد فاااي ااودياااة  11

فعاليااات  والمسااتلزمات الطبيااة، وارتفاااع عاادد المصااابين الاااي سااقطوا برصااا  ااحااتال  منااا انطااالر
 "مسيرة العودة ال برم".
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واكاارت الااوزارة أن "الوضاا  الاادوايي" فااي قااوايم الطااوارل والعمليااات والعنايااة المركزيااة وصاال لااا "وضاا  
حاارج ماا  تواصااال اسااتنزاف معاادات كبيااارة دون وجااود تعزيااز". وطالبااات كافااة المؤسسااات والمنعماااات 

 الصحية في القطاع". الصحية الدولية با "سرعة التدخل العاجل إلنقاا المنعومة
 11/5/2018، القدس العربي، لندن

 
 أمام األمم المتحدة بغزة يتظاهرون عمال فلسطينيون  .32

برفاااا  الحصااااار  طالااااب عمااااا  فلسااااطينيون فااااي قطاااااع غاااازة، أمااااس الخماااايس،: أحااااالم حماااااد - غاااازة
 .2007"اإلسراييلي" المستمر على القطاع منا منتصف العام 

ين فااي التعاااهرة قبالااة مقاار ااماام المتحاادة وسااع مدينااة غاازة، ورفعااوا وشااارس عشاارات العمااا  الفلسااطيني
 ااعالم الفلسطينية وافتات تندد بالحصار وتطالب بتدخل دولي إلنهايه. 

وطالااااب عضااااو مجلااااس إدارة ااتحاااااد العااااام لنقابااااات عمااااا  فلسااااطين خالااااد حسااااين خااااال  التعاااااهرة، 
وحاااب  ييلي" لرفااا  الحصاااار العااالم عااان غااازة.المجتماا  الااادولي بالضاااغع علااى دولاااة ااحاااتال  "اإلساارا

السلطة الفلسطينية وحكومة الوفار الوطني على تحمل مسؤولياتهما تجا  ساكان غازة، خاصاة شاريحة 
 العما  ووض  خطع لتحسين أوضاعهم المعيشية.

 11/5/2018، الخليج، الشارقة
 

 القدس لتنمية شاملة حاجةمؤتمر أكاديمي يؤكد  .33
ضااانته جامعاااة القااادس حاجاااة المديناااة المقدساااة إلاااى خطاااة تنموياااة فاااي كافلاااة أ اااد ماااؤتمر أ ااااديمي احت

 اسااتراتيجيةالمجاااات، واليااات مناساابة لمواجهااة خطااع ااحااتال  فااي المدينااة. وأوصااى بضاارورة بلااورة 
 شاملة لحماية القدس عقافيا وحضاريا.

وقااا  رياايس الجامعااة د. عماااد أبااو كشااس فااي كلمتااه للمااؤتمر إن القاادس بحاجااة إلااى خطااة تنمويااة فااي 
مختلف القطاعات ااقتصادية وااجتماعية والعقافية لمواجهة التحديات، ولتمكاين وتعزياز صامود أهال 

 المدينة.
، ووضاا  وتحاادب عاان ضاارورة تحديااد ااولويااات التااي يجااب العماال عليهااا ضاامن أجناادة وطنيااة للقاادس
 اآلليات التي من شأنها مواجهة السياسات واإلجراالات اإلسراييلية ضد الشعب الفلسطيني.

واستضافت الجامعة أمس مؤتمر "العقافة والحضارة بين السالم وااستقرار في القدس" بمشاركة واسعة 
 من شخصيات سياسية وأ اديمية أوروبية وأفريقية.

 10/5/2018، عم ان، السبيل
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 زراعية جنوب نابلس ومنشآتل يهدم مساكن االحتال  .34

شاارعت قااوات ااحااتال  صااباح يااوم الخماايس، بهاادم عاادد ماان المسااا ن و"البركسااات" ": بتاارا" –الساابيل 
 الزراعية، في قرية دوما جنوب مدينة نابلس شما  الضفة الغربية.

وات ااحاتال  وقا  مسؤو  ملف ااستيطان في شما  الضفة الغربية غسان دغلس في بياان لاه إن قا
اقتحماات منطقااة أبااو صاايف شاارقي قريااة دومااا، ترافقهااا عاادد ماان الجرافااات وبحراسااة مشااددة  اإلسااراييلي

ماان جاايش ااحااتال ، حيااب شاارعت بعمليااة الهاادم فااي المنطقااة والااس اغااراض احتالليااة واسااتيطانية 
 عنصرية.

 10/5/2018، عم ان، السبيل
 

 م السياسيةغير راضين عن قياداته 48فلسطينيو استطالع:  .35
مان هاؤاال الماواطنين غيار  %68، أن 48فلساطينيي لدلت نتايج استطالع أجرته لجناة المتابعاة العلياا 
لايس لااديهم أدناى عقااة بارييس الساالطة المحليااة،  %40راضاين عاان أداال السالطة المحليااة فاي بلااداتهم، و

لجهااز البيروقراطاي ا يعقاون با %43في الماية ليس لديهم أي عقة بأعضااال المجلاس المحلاي، و 47و
 الاي يدير تلس السلطات وبموعفيه ال بار.

من الاين تم استطالع ارايهم، إن اانتماال العايلي أو الطايفي للمرشح ليس هو ما يقرر  %83وقا  
كيفية تصويتهم، والس بعكس استطالع ساب  أجرا  معهد "مدم ال رمل"، الاي أفاد في حينه بأن 

، مقابل %59.1العوامل التي تقرر كيفية التصويت، ويبلغ تأعير  نسبة اانتماال العايلي هو أهم 
إنهم يرون أهمية لتمعيل النساال في المجالس والبلديات.  %74فقع ل فاالة المرشح. وقا   27.2%

 إنهم يعتقدون أن الفساد متفش في صفوف القيادات المحلية. %63وقا  نحو 
 11/5/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 كية إلى القدس المحتلةيتداعيات نقل السفارة األمر  تستعرضلسطين النيابية فعم ان:  .36

عقدت لجنة فلسطين النيابية برياسة النايب المحامي يحيى السعود مؤتمرا صحفيا اليوم : بترا -السبيل
الخميس بحضور النايب ااو  لرييس مجلس النواب خميس عطية استعرضت خالله تداعيات قرار 

 القدس. إلى ااميركيةركي دونالد ترمب بنقل السفارة الرييس اامي
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وعمن عطية الجهود التي يبالها رييس وأعضاال لجنة فلسطين النيابية لصالح القضية الفلسطينية، 
هاا المؤتمر يعبر عن موقف الشعب ااردني الرافض للقرار ااميركي غير الشرعي  أن إلىافتا 

 باعتبار القدس عاصمة إلسراييل.
القرار باطل وغير  أن  "إننا في ااردن وقفنا بقوة ضد قرار الرييس ااميركي ترمب، واعتبرنا وقا

م  فلسطين وشعبها وضد  ااردنفي  إنناوتاب   شرعي وطالبنا باات الوقت بإلغايه والتراج  عنه".
ة ونحن نعلم تجا  الصراع في المنطق ااميركيةالغزاة، مضيفا أن قرار ترمب شكل تحوا في السياسة 

القوة  أسبابمن ماية عام منحازة إلسراييل وتحميها حيب تقدم لها كل  أ عردايما وعبر  أميركا أن
 المتطرفين الصهاينة. إلىمنحازة  أميركاوالتفور العسكري ول ن القرار جعل من 

 10/5/2018، عم ان، السبيل
 

 هذا الحضور في فلسطيناضمحل  إذاالوجود المسيحي  تصورالرئيس اللبناني: ال يمكن  .37
استهداف المسيحيين ا يقتصر على الشرر، بل  أنالرييس اللبناني العماد ميشا  عون،  : أ دبيروت

 لهم انه نقطة انطالقهم. أساسياالشرر يحمل معنى رمزيا  أن إلىفي كل دو  العالم، مشيرًا 
رؤساال  ااوسع ضمر وشدد عون خال  استقباله اليوم الخميس، وفدًا من مجلس كنايس الشر 

وكندا، انه  وأميركا أوروباشركاال وداعمي المجلس من كنايس  إلى إضافةوممعلي ال نايس في الشرر 
الوض   أناضمحل هاا الحضور في فلسطين، مؤكدًا  إااا يمكن تصور الوجود المسيحي 

 ن.المسيحيي إبقاالااقتصادي والتمييز العنصري في كيان ااحتال  ا يساعدان على 
ا وجود للمسيحيين من دون كنيسة القيامة وكنيسة المهد والقبر المقدس، مضيفًا  أنواعتبر عون، 

 "ها  هي ينابي  المسيحية وجفافها يشكل الخطر الحقيقي الاي يواجه المسيحيين اليوم".
كانت  هاأغلبيتفي  اازمة أن إاالتوازن السكاني هو سبب هجرة المسيحيين،  أنوقا : "يعتقد الناس 

التطهير العرقي لم يحصل في الدو  العربية، بل بدأ في كيان ااحتال . والسؤا  هو  إناقتصادية. 
 لمااا هاجر المسيحيون من هناس وكم بقي منهم في القدس، واحد في المية؟"

 في المشرر وهي تمارس سياسة التهجير ليس فقع للفلسطينيين وللطايفة إسراييل إقامة د انه ومنا أو 
 أزمةحقوقهم السياسية ومعاناتهم من  أبنايهايضًا بعد تجريد أ، بل للطايفة المسيحية اإلسالمية
 اقتصادية.

 10/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 سفيرا السعودية والبحرين يشاركان في االحتفال اإلسرائيلي بالقاهرة": العربي الجديد" .38
شّكل الحفل الاي أقامته السفارة اإلسراييلية في القاهرة، مساال العالعاال ": لجديدالعربي ا"القاهرة اا 

الماضي، في اكرم تأسيس دولة ااحتال ، مناسبة لمشاركة عدد من سفراال الدو  العربية التي ا 
تقيم عالقات دبلوماسية علنية ورسمية، ول نها باتت تتعاطى م  تل أبيب كحليف فعليًا. وكشف 

لوماسي غربي، لا"العربي الجديد"، أن الحفل في فندر "ريتز كارلتون" في ميدان التحرير مصدر دب
 25شهد حضور السفير السعودي الجديد لدم القاهرة أسامة نقلي، الاي وصل إلى مصر في 

إبريل نيسان الماضي، خلًفا للسفير أحمد القطان، وشوهد وهو يصافح السفير اإلسراييلي لدم القاهرة 
غوفرين، وجلس يتحدب معه لفترة طويلة، باإلضافة إلى سفير البحرين راشد بن عبد الرحمن  ديفيد

 ا  خليفة. 
وكان الفندر ااته يضم عددًا كبيرًا من وزراال اإلعالم العرب والمسؤولين المشاركين في الدورة التاسعة 

جديد"، لم يشر إلى وااربعين لوزراال اإلعالم العرب، ل ن المصدر الاي تحدب إلى "العربي ال
حضور أي منهم. وقا  مصدر دبلوماسي مصري، لا"العربي الجديد"، إن مندوبين من وزارة الخارجية 
المصرية ومندوبين من ااستخبارات العامة حضروا الحفل، نافيًا حضور أي من الشخصيات 

 اإلعالمية الرسمية البارزة، بعدما صدرت توجيهات بعدم حضورهم.
 11/5/2018، لندن، العربي الجديد

 
 في الدفاع عن نفسها" إسرائيلوزير خارجية البحرين يعلن تأييده "حق  .39

في سوريا، واعتبرت انه "يح   اإلسراييليةأعربت المنامة الخميس عن تأييدها للضربات  :دبي
 .إيران إلى إشارةالدفاع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر" في  إلسراييل

 إيران أنيني الشيخ خالد بن احمد ا  خليفة في حسابه على تويتر "طالما وقا  وزير الخارجية البحر 
أخّلت بالوض  القايم في المنطقة واستباحت الدو  بقواتها وصواريخها، فإنه يح  اي دولة في 

 تداف  عن نفسها بتدمير مصادر الخطر". أن إسراييلالمنطقة ومنها 
 10/5/2018، القدس، القدس

 
 إقرار خطة إعالمية للتصدي لقرار الواليات المتحدة بشأن القدسالجامعة العربية:  .40

قالت اامين العام المساعد للجامعة العربية، السفيرة هيفاال أبو غزالة، إن اجتماع مجلس وزراال 
اإلعالم العرب ناقش العديد من القضايا اإلعالمية، وتطرر إلى كيفية تطوير وتنفيا استراتيجية 

 اضحة محددة وهادفة.إعالمية عربية بخطة و 
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دي »، المااع عبر فضايية «مساال دي إم سي»، خال  مداخلة هاتفية ببرنامج «أبو غزالة»وأضافت 
، م  اإلعالمي أسامة كما ، أمس ااربعاال، أن القمة العربية أقرت خطة إعالمية للقدس، «إم سي

 ا من تل أبيب إلى القدس.للتصدي لقرار الوايات المتحدة اامريكية أحادي الجانب بنقل سفارته
 10/5/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 روسيا تعلن إسقاط نصف الصواريخ اإلسرائيلية على مواقع في سورية .41

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت أ عر من نصف : موسكو
الخميس، في وقت  -ق  داخل سوريا ليل ااربعاال الصواريخ التي أطلقها الجيش اإلسراييلي على موا

 دعت فيه دو  أوروبية وعربية إلى احتواال التصعيد بعد تحميل إيران مسؤولية التوتر.
شاركت « 16إف»و« 15إف»طايرة إسراييلية من نوعي  28وأوضحت الوزارة الروسية، في بيان، أن 

اخل سوريا، إضافة إلى إطالر الجيش صاروخا على مواق  د 60في الهجوم الليلي، وأطلقت نحو 
 أرض ت تيكية. -صواريخ أرض  10اإلسراييلي 

، فإن الهجوم اإلسراييلي استهدف مواق  مرابطة الوحدات «روسيا اليوم»ووفقا للبيان، الاي نقله موق  
ي اإليرانية ومواق  للدفاع الجوي السوري في منطقة دمش  وجنوب البالد. وأشار البيان إلى أنه يجر 

التحق  من حجم الخساير التي ت بدتها الوحدات اإليرانية والبنى التحتية العسكرية والمدنية السورية 
 جراال القصف اإلسراييلي.

واكر البيان أن الجيش اإلسراييلي نفا ضرباته الصاروخية على مدار ساعتين، والس باريعة الرد 
 ي وقت ساب .على قصف مواق  إسراييلية من قبل الوحدات اإليرانية ف

عن رييس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، « سبوتنيس»ونقلت وكالة اانباال الروسية 
الضربات اإلسراييلية على المواق  اإليرانية في سوريا، عمل مخطع له »ليونيد سلوتسكي، القو  إن 

لقة التالية في سلسلة مباشرة بعد انسحاب الوايات المتحدة من ااتفار النووي، ما أصبح الح
 «.ااستفزازات ااميركية اإلسراييلية ضد إيران

 11/5/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 "إسرائيل"إيران تنفي عالقتها بالهجمات على  .42
قالت لجنة الدفاع في البرلمان اإليراني اليوم الخميس، إن القوات اإليرانية ا عالقة لها بالهجمات 

وقا  المتحدب باسم اللجنة محمد نوبنديجاني "ها  كابة أخرم من  ييلية.التي استهدفت مواق  إسرا
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نما  النعام الصهيوني اغراض دعايية"، مضيفا أن إيران ليس لديها قوات عسكرية في سورية، وال
 مستشارين فحسب.

 10/5/2018، األيام، رام هللا
 

 ةعلى سوري "عدوانمرحلة جديدة من ال"مؤشر على  اإلسرائيليةلجيش السوري: الضربات ا .43
الضربات التي شنتها  أناعتبرت دمش  الخميس  :–د ب ا  ،ا ف ب –” ي اليومأر “بيروت  ا 
مرحلة " بدال إلىعلى مناط  في سوريا واستهدفت مواق  عسكرية تابعة للجيش السوري تشير  إسراييل

 على سوريا.” جديدة من العدوان
دخو  ال يان “ أنرسمي في وزارة الخارجية  الرسمية ،سانا  عن مصدر اانباالونقلت وكالة 

يؤشر إلى أن  اإلرهابيةالصهيوني وداعميه في المواجهة بشكل مباشر بعد أن كان متخفيا وراال أدواته 
 ”.بعد هزيمة الوكالال ااصالالمرحلة جديدة من العدوان على سورية قد بدأت م  

نوعية وجهوزية عالية تمكنت منعومات دفاعنا بكفاالة “وقالت القيادة العامة للجيش السوري في بيانها 
الجوي من التصدي وتدمير قسم كبير من موجات الصواريخ اإلسراييلية المتتالية فجر اليوم والتي 

 ”.كانت تستهدف عددا من مواقعنا العسكرية على أ عر من اتجا 
صابة 3تسبب بارتقاال  الصواريخوصو  القسم المتبقي من “وأضافت: إن  اعنين اخرين  شهداال وال

صابة عدد من كتايب الدفاع الجوي بأضرار  بجراح إضافة إلى تدمير محطة رادار ومستودع اخيرة وال
 ”.مادية

مشددة في الوقت ” جهوزيتها للتصدي اي عدوان بكل مسؤولية وحزم“وجددت القيادة العامة للجيش 
 ”.اعقم أي محاوات لدعم اإلرهاب المتداعي تحت ضربات جيشن“ااته على 

على أن معل ها  ااعتداالات السافرة لن تؤدي إا إلى “وختمت القيادة العامة للجيش بيانها بالتأ يد 
تحقي  مزيد من اإلنجازات في مكافحة اإلرهاب على كامل ااراضي السورية ومزيد من اإلصرار 

مواطنيه على الوجه على استمرار قواتنا المسلحة بالقيام بواجبها المقدس في الدفاع عن الوطن وأمن 
 ”.اا مل والقضاال على اإلرهاب بمختلف مسمياته وأشكاله وأارعه في الجمهورية العربية السورية

مقاتلين بينهم خمسة من  23قتل ا يقل من اإلنسان: "المرصد السوري لحقور  من جهة أخرم، قا 
بعد  اإلسراييليةالغارات  قوات الجيش السوري أحدهم ضابع واخرين ما بين سوريين وغير سوريين في

 ."منتصف الليل في عدة مناط  في سوريا
 10/5/2018، لندن، ي اليومأر 
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 الجزائر: أي قرار لتغيير الوضع في القدس باطل .44
الجزايري عبد القادر مساهل أمس ااربعاال، أن أي قرار يرمي إلى تغيير طبيعة وزير الخارجية أ د 

ينة القدس المحتلة لن يكون له أي سند قانوني وسيكون اغًيا الوض  أو التشكيلة الديمغرافية لمد
 وباطال.

وفي كلمة له خال  افتتاح أشغا  الدورة العالعة للجنة المختلطة للتعاون ااقتصادي والت نولوجي بين 
الجزاير وهولندا، أوضح مساهل أن أقدم نزاع في المنطقة وهو نزاع التنكر لح  الشعب الفلسطيني 

 ي العيش حرا ومستقال.ااساسي ف
وبين أن الس يتطلب سالما عادًا وشاماًل ومستداًما على أساس حل الدولتين وطبقا للقانون وقرارات 

 الشرعية الدولية.
من جهته دعا رييس دبلوماسية هولندا ستيف بلوس، المجتم  الدولي إلى عدم ادخار أي جهد من 

 دوامة السلبية.أجل التوجه نحو حل الدولتين بغية الخروج من 
 10/5/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 البرلمان العربي يجدد رفضه إعالن ترمب بشأن القدس .45

دعا البرلمان العربي إلى توحيد الموقف العربي م  الموقف الفلسطيني من أجل توفير : بترا –السبيل 
سالم من خال  عقد مؤتمر دولي الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إحياال عملية ال

تحت رعاية اامم المتحدة لتنفيا قراراتها، ودعم مبادرة السالم العربية على أساس حل الدولتين 
 لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وقبولها عضًوا كامل العضوية في اامم المتحدة.

رفضه إلعالن الرييس ااميركي دونالد ترمب  كما جدد البرلمان العربي في بيان له اليوم الخميس،
بشأن القدس، ونقل السفارة ااميركية إليها باعتبارها خروًجا على قرارات الشرعية الدولية، كما دان 
قرار ال ونجرس ااميركي بقط  المساعدات عن الشعب الفلسطيني وقرار ال نيست اإلسراييلي بسن 

للضغع عليها لوقف رعاية عايالت الشهداال وااسرم قانون لحجز أموا  السلطة الفلسطينية 
 والجرحى.

كما ناشد البرلمان العربي في بيانه مجدًدا كافة الفصايل الفلسطينية إلى االتزام بما وقعت عليه من 
لتمكين حكومة التواف   2017تشرين ااو   12اتفاقيات وتفاهمات إلنهاال اانقسام، واخرها اتفار 

إلدارة ال املة في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية وفًقا للقوانين واانعمة الوطني من تسليم ا
 المعمو  بها في فلسطين.

 10/5/2018، عم ان، السبيل
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 وغزة الفلسطينيين في لبنان وطبية لالجئين الهالل األحمر الكويتي يقدم مساعدات غذائية .46

جمعية الهال  ااحمر  ، أنوفا، عن وكالة بيروت، من 10/5/2018، الحياة الجديدة، رام هللااكرت 
ال ويتي، قدمت يوم الخميس، مساعدات غاايية ابناال شعبنا في مخيمات لبنان لمناسبة حلو  شهر 

لياس بحضور ممعل سفارة دولة ال ويت لدم إوسلمت المساعدات في مخيم مار  رمضان المبارس.
دولة فلسطين القنصل رمزي منصور، وأمين سر  لبنان السكرتير العاني فواز القحطاني، وممعل سفارة

حركة فتح في بيروت سمير أبو عفش، وأمين سر اللجان الشعبية في لبنان أبو إياد الشعالن، وعدد 
 من أبناال المخيم.

من جهته، أ د القحطاني أن المساعدات المقدمة تأتي استمرارا لمسيرة البا  والعطاال للعمل اإلنساني 
ال ويت في المجتم  الدولي على وجه العموم ومساندة وض  الالجيين  الاي تقوم به دولة

 الفلسطينيين في لبنان لمناسبة شهر رمضان المبارس على وجه الخصو .
قدمت ، الهال  ااحمر ال ويتي ، أنكونا ، عن وكالةغزة، من 11/5/2018، السياسة، الكويتونقلت 

 للمستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة.” ااولية اإلسعافات“أمس مساعدات طبية عاجلة تخ  مواد 
إن ” كونا“ال ويتية  اانباالبفلسطين رضا خضر في تصريح لوكالة  ااحمروقالت ممعلة الهال  

دوار.  ألف 33بقيمة  ااولية اإلسعافاتالهال  قدمت مساعدات طبية عاجلة تخ   جمعية
ال ويتي بخصو  نق   ااحمرللهال  المساعدات العاجلة جاالت تلبية لمناشدات  أن وأضافت

تلس المساعدات سيستفيد منها  أنفي المستشفيات الفلسطينية موضحة  ااوليةمواد اإلسعافات 
” كما  عدوان“مستشفى  إلى إضافةجنوب قطاع غزة ” رفح“بمدينة ” ابويوسف النجار“مستشفى 

ا السيار حر  الهال  خضر في ها وأ دت المساعدات العاجلة. إلىشما  القطاع لحاجتهما 
ال ويتي على تزويد جمي  المستشفيات الفلسطينية بمزيد من المساعدات الطبية النوعية  ااحمر

 خال  الفترة المقبلة.
 

ل تشييدها في الضفة "إسرائيل"االتحاد األوروبي يدين هدم  .47  منشآت مو 
بععات ااتحاد في القدس ورام أدان ممعل ااتحاد ااوروبي ورؤساال إبراهيم: كامل  -القدس المحتلة 

 ، هدم السلطات اإلسراييلية لمنشآت مّو  ااتحاد بناالها في منطقة مسافر يّطا، جنوبي الضفة 
المعدات الخاصة بال هرباال والماال التي  والعادةالغربية. ودعا إلى إعادة بناال المنشآت في نفس الموق  

 ة.الفلسطينيالتجمعات  إلىصادرها جيش ااحتال  
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تعرب ِبععات دو  ااتحاد ااوروبي في القدس ورام   عن :« أمسوقالوا في بيان مشترس صدر 
قلقها البالغ حيا  قيام السلطات اإلسراييلية في العاني من أيار الجاري بهدم ومصادرة عدد من 
في المنشآت الفلسطينية في أرب  تجمعات فلسطينية في مسافر يطا ضمن المنطقة المصنفة ج 

 «.الضفة الغربية، عدد من ها  المنشآت تم تمويله من ااتحاد ااوروبي والدو  ااعضاال
 «.فردا من سكان ها  التجمعات فقدوا منازلهم 40أ عر من »وأضافوا إن 
الميا  ستحرم العايالت من الوصو   وأنعمة تنقيةمصادرة وحدات الطاقة الشمسية « وأ مل البيان:

من مساحة الضفة الغربية % 60تشكل أ عر من " ج»المنطقة  أن إلىولفت  .«الطاقة والميا  إلى
 وتق  تحت السيطرة اإلسراييلية ال املة.

استنادًا إلى موقف ااتحاد ااوروبي المعروف بهاا الشأن وتأ يدا « وقا  الدبلوماسيون ااوروبيون:
هاا السيار بما يشمل الس من ااستيطانية واعمالها في  إسراييلعلى معارضته القوية لسياسة 

خالالومصادرة  هدم أعما  وترحيل قسري بما يهدد ،مبدأ  حل الدولتين، فإن ااتحاد يدعو  وال
السلطات اإلسراييلية إلى وقف هدم ومصادرة البيوت والممتل ات الفلسطينية، بموجب التزاماتها كقوة 

 «.احتال  وف  القانون الدولي اإلنساني
 11/5/2018الرأي، عم ان، 

 
 "البنك األوروبي" يوقع اتفاقية تعاون مع سلطة النقد الفلسطينية .48

قدم البنس ااوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية الدعم لقطاع الرعاية الصحية في  :الغد-البحر الميت
مليون دوار أميركي إلى مجموعة ااستشارات  2.5الضفة الغربية وقطاع غزة من خال  قرض بقيمة 

 "مداب"، المتخصصة في تقديم خدمات مختبرية طبية.المخبرية 
وسيدعم التمويل الاي قدمه البنس ااوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية توس  عمليات مختبرات "مداب" 

 مختبرات جديدة في عماني مدن خال  السنوات العالب القادمة. 10من خال  انشاال 
 11/5/2018الرأي، عم ان، 

 

 "تويتر"إلى القدس على  واشنطن تنقل سفارتها .49
إسراييل إلى مدينة القدس  فياستبقت الوايات المتحدة نقل سفارتها : وكاات الغني،أماني عبد 

، وقامت اافتراضي، على أرض الواق  بنقل اخر على العالم الجاري مايو  14 فيالمحتلة والمقرر 
سفارتها من تل أبيب إلى القدس، على البععة الدبلوماسية اامريكية لدم إسراييل، أمس، بتغيير مقر 

 الرييسيالعنوان  في« تل أبيب»، بمدينة «القدس»واستبدلت السفارة اسم مدينة . «تويتر»موق  
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 في، استعداًدا لنقل مقر السفارة فعلًيا ااسبوع المقبل، وكتبت السفارة «تويتر»لصفحتها الرسمية على 
زلنا نبحب  القدس، وما فيإلى السفارة اامريكية  سميالر تم تغيير اسم الحساب ،الصفحة  »تغريدة 

، وض  افتات عليها الماضي، بعد أن بدأت سلطات ااحتال ، اإلعنين «عن صورة رييسية مناسبة
أرنونا بالقدس، استعداًدا افتتاح السفارة، اإلعنين المقبل، بالتزامن  حي في« السفارة اامريكية»عبارة 

 بة.للنك 70م  حلو  الاكرم 
 11/5/2018، المصري اليوم، القاهرة

 
 في الدفاع عن نفسها "إسرائيل"واشنطن تؤكد حق  .50

تراقب الوايات المتحدة بقل  تصاعد حدة التوتر في الشرر ااوسع التي : هبة القدسي-واشنطن
شهدت، مساال أمس، غارة إسراييلية على أهداف إيرانية في سوريا، خوفا من انداع حرب مفتوحة 

يران. وعبر البيت اابيض أمس عن مساندته ح  إسراييل في الدفاع عن أمنها وأدان بين  إسراييل وال
 ااستفزازات اإليرانية.

نشر النعام اإليراني لألنعمة الصاروخية والصواريخ الهجومية في »وجاال في بيان البيت اابيض أن 
«. بالنسبة للشرر ااوسع بأ ملهسوريا وتوجيهها نحو إسراييل هو تطور غير مقبو  وخطير للغاية 

، ودعا  «الحرس العوري اإلسالمي اإليراني المسؤولية ال املة عن عواقب تصرفاته الطايشة»وحّمل 
، إلى عدم اتخاا خطوات استفزازية «حزب  »ووكالال  من الجماعات المتشددة، بما في الس 

 أخرم.
نفسها في عل التطورات العسكرية ااخيرة  وأقرت اإلدارة ااميركية بح  إسراييل في الدفاع عن

عندما أطلقت إيران عاصفة من الصواريخ، ااسبوع الماضي، مستهدفة مواق  إسراييلية في الجوان: 
تدين الوايات المتحدة الهجمات الصاروخية ااستفزازية للنعام اإليراني من سوريا ضد المواطنين »

 «.ي التصرف دفاعا عن النفساإلسراييليين، ونؤيد بقوة ح  إسراييل ف
 10/5/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 كية للقدس المحتلةييشاركون في احتفاالت نقل السفارة األمر  سفيرا   30: هآرتس .51

سفيرا أجنبيا في إسراييل، وجهت لهم وزارة  86سفيرا من بين  30استجاب نحو : تحرير: هاشم حمدان
في احتفاات نقل السفارة ااميركية في إسراييل من تل أبيب الخارجية اإلسراييلية الدعوة للمشاركة 

 إلى القدس المحتلة.
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يشار إلى أنه يشارس في ها  الفعالية، التي تنعم ااحد القادم، ابنة الرييس ااميركي، إيفانكا ترامب، 
 وصهر  ومستشار ، جاريد كوشنر، ووزير الخزانة ااميركي، ستيف منوتشين.

سفيرا استجابوا للدعوة، كان هناس عالب دو  أعضاال في ااتحاد ااوروبي،  30وجاال أنه من بين 
 الاي يعارض الس، وهي هنغاريا وتشيكيا وبلغاريا.

دو  أعلنت رفضها  10كما أن هناس  يشار إلى أن ممعلي رومانيا والنمسا لم يردا بعد على الدعوة.
رم فنية، بينها روسيا ومصر وألمانيا المشاركة في ها  ااحتفاات، بعضها اسباب مبديية وأخ
يرلندا ومالطا والمكسيس والبرتغا  والسويد.  والنمسا وبولندا وال

 11/5/2018، 48عرب 
 

 تشيلي تدعم مساعي إعالن دولة فلسطينية .52
حرة »أعرب الرييس التشيلي المحافظ سيباستيان بينيرا، عن دعمه إلقامة دولة فلسطينية : أ.ف.ب

وصرح بينيرا في أعقاب لقايه م  الرييس الفلسطيني  «. ة، وتتمت  بحكم ااتيومستقلة، واات سياد
فلسطين لديها الح ، وأيضًا الدعم »محمود عباس الاي يقوم بجولة في دو  أمريكا الالتينية، بأن 

من تشيلي، بأن ت ون دولة حرة ومستقلة، واات سيادة وتتمت  بحكم ااتي. وللشعب الفلسطيني الح  
 «.مصير في تقرير 

انضمام فلسطين إلى منعمة اامم  2011وكانت ها  الدولة في أمريكا الجنوبية أيدت في العام 
، وحصولها على وض  دولة مراقب في اامم المتحدة «يونيسكو»المتحدة للتربية والعلوم والعقافة 

و  الاي يزور رام   الاي كان الرييس التشيلي اا2014-2010خال  الواية الرياسية ااولى لبينيرا ،
.  

 11/5/2018، الخليج، الشارقة
 

 مسؤولة بولندية: ندعم الحقوق الفلسطينية .53
قالت رييسة المجموعة البرلمانية لتعزيز العالقات م  فلسطين في البرلمان البولندي  :وفا –وارسو 

ونتايج ه من قرارات بوجينا كامينسكا، إن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في رام  ، وما صدر عن
سنادًا للخطوات المهمة التي يقوم بها الرييس محمود عباس،  يعتبر عامل قوة للقيادة الفلسطينية وال

المجلس الوطني الفلسطيني من توجه ورغبة  أمامعلى الصعيد الدولي، وما أ د  الرييس في خطابه 
 فلسطينية لتحقي  السالم.
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وأ دت  بة فلسطينية في استمرار الجهود لتحقي  السالم.أن قرارات المجلس تؤكد على رغ وأضافت
كامينسكا، استعداها والمجموعة البرلمانية للعمل المشترس من أجل تعزيز العالقات العنايية البولندية 

 الفلسطينية في شتى مجااتها.
 10/5/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 من هو صاحب الطلقة األولى؟ .54

 د. فايز أبو شمالة
ن ح  التنعيمات الفلسطينية أن تتفاخر بأعمالها العسكرية، وأنت تنتسب إلى المقاومة، وأن تقدم م

نفسها م  البندقية، ان كل تنعيم فلسطيني سقطت بندقيته، فقد هوتيه، وصار جمعية خيرية تقدم 
ولى، ويتواصل المساعدات اإلنسانية، والهوية للتنعيم امتداد تاريخي يبدأ من العمليات البطولية اا

 م  أزيز الرصا  المقاوم للغاصبين الصهاينة.
إن ااستفادة من تجربة اآلخرين، والبناال على ما سب ، من أهم مميزات المقاومين الراغبين في 

، تاريخ إقامة 1882تطوير المواجهة م  عدوهم، لالس فإن أو  المواجهات م  عدونا قد بدأت سنة
على أراضي بلدة ملبس الفلسطينية، يومها بدأت المواجهة ااولى، ” فابيتاح ت “أو  مستوطنة يهودية 

ومن يومها أدرس الفلسطيني قيمة البندقية التي ستقاوم ااحتال  البريطاني والعصابات اليهودية، 
 وأدرس قيمة الطلقة التي اخترقت صدور ااعداال.

   أخرم من المقاومة فهل كانت الطلقة ااولى م  عورة القسام، أم سبقت القسام أشكا
هو أو  الرصا ، وأو  المواجهة المسلحة، أم  36وهل كان عبد الرحيم الحاج محمد أحد قادة عورة 

 ضد ااستعمار البريطاني  1920كان موسى كاعم الحسيني الاي قاد معاهرات سنة 
ن مية التي قتل فيها أ عر م 1929من هو صاحب الطلقة ااولى ؟؟؟هل هم رجا  عورة البرار 

أم  1965شهيد، أم هم رجا  حركة فتح  5000، التي قدمت أ عر من 1936يهودي، أم هم رجا  عورة 
، أم رجا  انتفاضة ااقصى، أم هم رجا  حركتي الجهاد وحماس 1987هم شباب انتفاضة الحجارة 

 بعد الس، أم هم شباب وصبايا مسيرة العودة 
 رية دير ياسين أم اجيو قرية بيت دراس من هو صاحب الطلقة ااولى  هل هم شهداال ق

 هل هم المقيمون في مدينة يافا والناصرة، أم هم الصامدون في مدينة نابلس والخليل 
وهل الشعب الفلسطيني هو صاحب الطلقة ااولى أم القيادة الفلسطينية  وهل يح  لتنعيم بعينه أن 

اخيرة أيضًا، وا يح  اي تنعيم غير  يدعي بأنه صاحب الطلقة ااولى  وأنه هو صاحب الطلقة ا
 أن يطل  أي طلقة من بعد  على الغاصبين 
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اا كانت الطلقة الفلسطينية ااولى هي الطلقة الدايمة، وليست الطلقة الموسمية، فالس يعني   أنوال
ى الطلقة ااولى ا تمح  سيرة ما قبلها من طلقات، وا تحرر ما يتبعها من طلقات، ان الطلقة ااول

 هي الطلقة المتواصلة، والمخلصة للهدف الاي من أجله تتواصل الطلقات 
تخترر  ولما تز تقو  التجربة الفلسطيني: إن الطلقة ااولى هي الطلقة التي لم تنحرف عن مسارها، 

جسد المستوطنين، وتؤرر المخابرات اإلسراييلية، ولما تز  تقاوم، فمن هو صاحب الطلقة ااولى من 
 ب الاي لما يز  يداف  عن أرضه، ولما يز  يبحب عن حريته عمر الشع

وهل من الصواب أن ينسب تنعيم محدد إلى نفسه الطلقة ااولى دون بقية التنعيمات الفلسطينية 
التي لم تز  تقاوم  وهل صاحب الطلقة ااولى بعض من شعب فلسطين، أم كل الشعب الفلسطيني 

ا  الغليعة وسكين المطبخ وحجر الشارع وبندقية العاير من العاري وعص بصدر الاي قاوم الغزاة 
 ميات السنين وحتى يومنا هاا، ولما يز  يقاوم 

إن الطلقة ااولى للشعب الفلسطيني هي الطلقة ااخيرة التي لما تز  مشحونة بااحقاد للصهاينة 
 ، حين قا :الغزاة، ولما تز  تقاوم، كما عبر عن الس ال اتب المصري إحسان عبد القدوس

 في حياة كل منا وهٌم يسمى الحب ااو ، ا تصدر هاا الوهم ، إن حبس ااو  هو حبس ااخير.
ضمن منط  سيادة الحب ااخير وسيطرته، كما تحدب ال اتب المصري، فإن الطلقة ااولى هي 

ة بإرادة القتا  الطلقة التي لما تز  تدوي في الميدان، ولما تز  تؤرر أنصار العدوان، ولما تز  معبأ
 ضد التعاون اامني الاي ضمن للمستوطنين والمستوطنات اامن واامان..

 10/5/2018، ، لندنرأي اليوم
 

سرائيل بعد المواجهة في الجوالن: تصعيد أم تسوية؟ .55  إيران وا 
 صالح النعامي

يران في الجوان السوري المحتل، ليل ااربعاال  يمكن أن يمعل التصعيد غير المسبور بين إسراييل وال
الخميس، إما مرحلة متقدمة أخرم في المواجهة بين الجانبين، أو خطوة قد تمهد الطري  إلى تسوية 
غير مباشرة بين الجانبين، بوساطة روسية تنزع فتيل الصراع. واستند ممعلو حكومة بنيامين نتنياهو 

لتي شنها، الليلة الماضية، على إلى "اإلنجازات" التي حققها الجيش اإلسراييلي في الحملة الجوية ا
المواق  اإليرانية في سورية، لتبرير التعبير عن تصميم تل أبيب على عمل كل ما في وسعها من 
أجل ضمان إنهاال الوجود اإليراني في سورية بشكل نهايي. وحتى وزير المالية، موشيه كحلون، الاي 

منية، سارع لتهديد إيران بضربات أ عر ا يبدي عادة حماسة للتعلي  على القضايا السياسية واا
 إيالمًا في حا  لم تغادر سورية في أقرب وقت ممكن.
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طايرة  28وقد بدت إسراييل الرسمية مرتاحة تمامًا من نتايج الحملة الجوية، التي شاركت في تنفياها 
ران صاروخًا  على أهداف إلي 70صاروخًا ،تحدب الجيش الروسي عن  60حربية، وأطل  خاللها 

، إا تباهى وزير اامن، أفيغدور ليبرمان، بأن الحملة أسفرت عن تدمير كلي أو بشار ااسدونعام 
جزيي ل ل ااهداف العسكرية اإليرانية في سورية "تقريبًا"، مضيفًا "امل أن نكون انتهينا من هاا 

بيب على ال شف الفصل وأن يكون الجمي  قد فهم الرسالة". وقد حرصت المؤسسة العسكرية في تل أ
بشكل تدريجي عما اعتبرته مؤشرات على التأعير ال بير للضربة التي طاولت ااهداف اإليرانية، 
لدرجة أن معل  الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارييل، نقل عن مسؤو  عسكري 

ة شهورًا بعيدة إلى إسراييلي كبير قوله إن الحملة الجوية أعادت التواجد اإليراني العسكري في سوري
الوراال، في إشارة إلى مدم تضرر البنى التحتية العسكرية التي بنتها إيران في سورية. وفي المقابل، 
عمد المعلقون اإلسراييليون إلى اقتباس قيادات عسكرية تدعي أن حجم الهجوم الاي نفاته إيران ضد 

، اامر الاي يدلل على أن طهران غير المواق  اإلسراييلية كان أ عر تواضعًا مما خشيته تل أبيب
قادرة على التصدي إلسراييل، بما يعني عمليًا أن هامش المناورة العسكرية أمام جيش ااحتال  في 

 سورية تعاعم بعد الضربة.
ل ن بغض النعر إن كانت تقديرات تل أبيب لتأعيرات حملتها الجوية ضد ااهداف اإليرانية ناجمة 

أنها تمعل نمطًا من أنما  الحرب النفسية الهادفة لمرا مة الردع، فإن هناس عن تقييم موضوعي أو 
ما يدلل على أن ها  التقديرات ا تلغي حقيقة أن تل أبيب تشعر بقل  كبير إزاال تداعيات التصعيد 
ضد إيران. فعلى الرغم من "اإلنجازات" التي تتحدب عنها، إا أن أحدًا في إسراييل لم يزعم أن 

تمكنت من تحييد خطر الصواريخ الباليستية اإليرانية اات دقة اإلصابة العالية التي ا تزا  الحملة 
إيران تحتفظ بها في سورية. فما صمت عنه المسؤولون في تل أبيب، أشار إليه مدير "مركز أبحاب 
ت اامن القومي" ورييس شعبة ااستخبارات العسكرية ااسب ، عاموس يادلين، في سلسلة تغريدا

كتبها على حسابه على "تويتر" أمس الخميس، إا لفت إلى أن تهديد الصواريخ الباليستية اإليرانية 
داخل سورية مازا  قايمًا، ما يعني أن قدرة إيران على مفاجأة إسراييل ا تزا  مضمونة. في الوقت 

ي إلى تقدير ااته، فإن ضخ هاا ال م ال بير من التهديدات الرسمية ضد إيران يعود بشكل أساس
إسراييلي بأن قدرة طهران في الرد على اعتداالات تل أبيب تتعاعم طوا  الوقت. إلى جانب الس، 
فإنه حتى لو كانت التقديرات بأن إيران غير قادرة على توجيه ضربة أقوم من الضربة التي وجهتها 

ن أن طهران يمكن أن الليلة قبل الماضية في الجوان صحيحة، فإن ال عيرين في تل أبيب يحارون م
تضطر إلى استخدام "سالحها العقيل" المتمعل في "حزب  "، والاي بإمكان منعومته الصاروخية 

 ضرب ميات ااهداف ااستراتيجية الحساسة بدقة.
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صحيح أن الواق  الداخلي اللبناني، اسيما بعد اانتخابات، يفرض على "حزب  " تجنب اانغماس 
م  إسراييل، إا أن التقديرات السايدة في تل أبيب ترجح أنه في حا  وصلت في مواجهة جديدة 

القيادة اإليرانية إلى قناعة مفادها بأنه يتوجب إشراس الحزب في المواجهة فإنه سيجد الطريقة 
المناسبة التي تسوغ له ااستنفار لمواجهة تل أبيب. وفضاًل عن الس، فإن ال عير من النخب 

هر بأن الجبهة الداخلية والعم  اإلسراييلي غير قادرين في الوقت الحالي على مواجهة اإلسراييلية تجا
تبعات مواجهة شاملة وواسعة، إا إن الحكومة اإلسراييلية ست ون مطالبة بإخالال ميات اآلاف من 
المستوطنين من منطقة حيفا فقع في حا  اندلعت معل ها  المواجهة، بسبب قابلية مراف  حساسة 

رة لرصابة، معل مجم  الصناعات البتروكيميايية في ميناال حيفا وغيرها، وهي المراف  التي وخطي
 سيفضي قصفها إلى اعار بييية اات تأعير بالغ الخطورة على الجمهور اإلسراييلي.

من ناحية عانية، وحتى لو لم يتدخل "حزب  " وحافعت إيران على نمع ردودها المحدودة ضد 
ييلية، كما فعلت الليلة قبل الماضية، فإن الجيش اإلسراييلي والعم  اإلسراييلي ا الهجمات اإلسرا

يمكنه ااستنفار لوقت طويل. وفي الوقت ااته، فإنه ا يوجد ما يغري تل أبيب بإشعا  حماستها 
لتواصل المواجهة م  إيران بسبب انخرا  جيشها في محاولة احتواال حراس مسيرات العودة ال برم 

مايو أيار الحالي، عالوة على تقدير تل  15الحدود م  قطاع غزة، والتي ستصل اروتها في على 
أبيب بأن هناس احتماًا كبيرًا ان تنفجر ااوضاع اامنية في الضفة الغربية ردًا على نقل السفارة 

على  ااميركية إلى القدس المحتلة. إن ما يدلل على قل  إسراييل من تبعات التصعيد م  إيران
الساحة السورية حقيقة أن مؤيدي تل أبيب في واشنطن حرصوا على إقناع اإلدارة ااميركية بنقل 
رسايل تهديد لطهران من مغبة تبعات شن هجمات على إسراييل. فحسب ما اكر  موق  "واا "، أمس 

طرف  الخميس، فقد حر  وزير الخارجية ااميركي، مايس بومبيو، على نقل رسايل إليران، عبر
زاال  عالب، حارها فيها من أن الوايات المتحدة لن تتردد في استهدافها في حا  هاجمت إسراييل. وال
يران يمكن أن تقبال بتسوية تضمن تحقي  تهدية في الساحة  ها  المحااير، فإن كاًل من إسراييل وال

ية الروسي، السورية. فتل أبيب وطهران يمكن أن تستغال العرض الاي قدمه نايب وزير الخارج
ميخاييل بوغدانوف، للتوسع بينهما. كما دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي افروف، إيران 
سراييل إلى "الحوار". وقا  افروف إن اللجوال إلى القوة "اتجا  معير للقل ، ننطل  من مبدأ أن كل  وال

العسكري اإليراني في المسايل يجب أن تحل عبر الحوار". ويمكن لتل أبيب أن تقبل ببقاال الوجود 
سورية على أن تقدم موسكو تعهدات بأا تتجه طهران لتعزيز قوتها العسكرية هناس، مقابل التزام تل 

 أبيب بوقف الهجمات.
 11/5/2018، العربي الجديد، لندن
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 ماذا بعد انسحاب ترامب من االتفاق النووي مع إيران؟ .56

 عبد الحميد صيام
مة إلسراييل أعناال حملته اانتخابية ونفا وعد ، عاد الرييس كما وعد بااعتراف بالقدس عاص

اامريكي دونالد ترامب ونفا وعدا اخر من وعود  اانتخابية، وهو اانسحاب من ااتفااااار النووي م  
إيااااران، الاي وقعته الدو  الخمس دايمة العضوية في مجلس اامن، باإلضافة إلى ألمانيا، باعتبار  

وا نعرف أحدا يريد إلغاال ااتفار غير إسراييل وبعض عشاقها السريين والعلنيين « جدا صفقة سيية»
 في المنطقة العربية.

فاامر الجلي أن هاا اإللغاال جاال لحساب نتنياهو فحسب، أما الجانب العربي الاي شج  اإللغاال 
 فدور  مقصور على دف  الفواتير.

سيناريوهات المحتملة لما بعد االنسحاب، ولكن قبل وسنحاول في هذا المقال أن نستكشف بعض ال
 أن نخوض في تلك االحتماالت نود أن نوضح مجموعة من الحقائق المهمة:

 14واعتمدت في لوزان بتاريخ  2014نوفمبر  24إن ااتفاقية بين ااطراف وقعت رسميا بتاريخ  -أوا
وكالة الدولية للطاقة الارية، الاي أ د . وبعد استالم مجلس اامن التقرير ااو  من ال2015يوليو 

، قام مجلس اامن باعتماد 15اتخاا إيران خطوات عملية تنفياا لالتفاقية، كما نصت عليها الفقرة 
الاي رف  الحعر عن إيران، كما أشار إلى إمكانية  2015يوليو  20باإلجماع بتاريخ  2231القرار 

 16تفاقية. وقد دخلت ااتفاقية حيز التنفيا بتاريخ إعادة فرض عقوبات على طهران إاا انتهكت اا
وهو ما اعتبر إنجازا تاريخيا، خاصة إلدارة باراس أوباما الاي فّضل العمل الدبلوماسي  2016يناير 

بد  العسكري واستخدام المفاوضات الية للتعامل م  الخصوم بد  استخدام القوة أو التهديد 
 باستخدامها.

مخولة بمراقبة تنفيا ااتفاقية ليست إسراييل، وا الوايات المتحدة وا السعودية، بل عانيا ا إن الجهة ال
اللجنة الدولية للطاقة الارية. وهي التي ترف  تقارير دورية لمجلس اامن عن مدم التزام الطرفين 

م  الوكالة ااساسيين بتنفيا ااتفاقية، وما إاا كان أحدهما ينتهس أيا من بنودها. فقد وقعت إيران 
يقضي بزيادة عدد المفتشين الدوليين، والعطايهم حرية النفاا ل افة  2015أ توبر  11اتفاقا بتاريخ 

المنشآت النووية. وما فتيت الوكالة الدولية ترف  تقاريرها الدورية لمجلس اامن عن مدم التزام إيران 
تعا  إيران للشرو  الواردة في بااتفاقية، كان اخرها في شهر أبريل الماضي، الاي أ د على ام

إن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب يستخدم اغراض سلمية، »ااتفاقية. وقا  التقرير 
وأضاف التقرير «. كيلوغرام 300ول ن عند معالجته بشكل اخر ا يتجاوز الحد المتف  عليه وهو 
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ن أن يعطيه بلوتونيوم يستخدم في صن  الاي يمك… لم تتاب  بناال مفاعل أراس »ااخير أن إيران 
 «.أسلحة نووية

الجهة التي تملس صالحيات لفرض عقوبات في حالة ما إاا ضبع طرف من ااطراف  -عالعا
الموقعة على ااتفاقية في حالة انتهاس لالتفاقية هي مجلس اامن فقع. فمجلس اامن هو الاي 

قرارات عندما لم تتعاون م  الوكالة الدولية  اعتمد سلة من العقوبات على إيران جسدها في ستة
للطاقة الارية، ولم تمنح المفتشين الدوليين حرية التحق  والتفتيش بدون قيود على منشآتها النووية. 
وعندما وقعت إيران ااتفاقية م  الدو  الست عاد مجلس اامن واعتمد القرار الماكور ورّحب 

القرار إلغاال قرارات المجلس المتضمنة سلة واسعة من العقوبات  بااتفاقية واعتمدها وأقر بموجب هاا
 على إيران.

 سيناريوهات ما بعد اانسحاب اامريكي
لنفكر بصوت عاٍ  للمرحلة المقبلة ونض  بعض الفرضيات التي تنتعر محس الزمن لنرم ما الاي 

 سيتحق  منها على أرض الواق :
 إيران تستأنف برنامجها النووي  -اوال
 164إيران وهي واقعة تحت عقوبات حادة وشاملة، أن ترف  عدد أنابيب الطرد من  استطاعت إاا

، فكيف سيكون الحا  إاا انطلقت إيران وتحت التهديد اامريكي 2013عام  19000إلى  2003عام 
اإلسراييلي السعودي باستيناف عمليات التخصيب  نتوق  أن تحاو إيران حاو كوريا الشمالية، بحيب 

حاو  امتالس السالح النووي عم التهديد باستخدامه لتفاوض الغرب من موق  قوة. ونتوق  إاا تم هاا ت
ستبدأ مرحلة سبار على التسلح في منطقة الشرر ااوسع غير مسبوقة، ا يشمل إسراييل فقع، بل 

 دوا معل مصر والسعودية وبتعاون م  إسراييل على أساس أن الحرب على اابواب.
 سيناريو الحرب –ثانيا 

سراييل، وقد تقوم إسراييل  إاا عادت إيران للتخصيب فهاا قد يرسل موجات رعب بين جيران إيران وال
بمغامرة عسكرية بهدف تدمير بعض المنشآت النووية، التي قد ا تمن  استمرار إيران في برنامج 

قيادتها والضغع باتجا  اانتقام  التخصيب، ول ن قد تععر  قليال. وستلتف اامة اإليرانية بكاملها حو 
والتشدد وتسخين المنطقة أ عر، خاصة إاا غامرت بعض دو  الخليج بالتحالف م  إسراييل وأمريكا، 
وسيكون لهاا التحالف المكشوف ردود فعل كبيرة جدا حتى على مستوم الشارع العربي، الاي ا 

ب وعنصريته. وقد ت ون ساحة ااقتتا  يمكن منطقيا أن يقف م  التطرف اإلسراييلي وعنجهية ترام
أبريل الماضي، إا  7سوريا. وما الهجوم اإلسراييلي على القاعدة اإليرانية في مطار تيفور يوم 

عارة موضوع الوجود اإليراني في سوريا، وما « استفزاز وتحرش واستدراج»محاولة  لمعرفة رد الفعل وال
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أن لبنان قد يكون ساحة التفجير المقبلة، خاصة م  تعزيز تعتبر  إسراييل تهديدا امنها القومي. كما 
 حزب   لوجود  وتراج  أنصار السعودية الاين يمعلهم سعد الحريري.

إن إتساع تأعير حزب   على لبنان قد يعير مخاوف الطرف اآلخر، فيسعى إلى التفجير قبل إحكام 
مواجهات  انطالره وتستعمر  لصالحها. إن السيطرة، وبالتأ يد إسراييل تشج  هاا ااقتتا  وتغاي

عسكرية في منطقة أصال ملتهبة ومفتتة سياسيا ودينيا وطايفيا، سيؤدي إلى نتايج كارعية ا ينجو 
 منها أحد، خاصة دو  الخليج.

 عزلة الواليات المتحدة وتراجع فرص اتفاق نووي مع كوريا الشمالية -ثالثا
ها حتى م  أقرب الحلفاال معل فرنسا وبريطانيا وألمانيا. فقد سياسات ترامب اآلن ا تجد تأييدا ل

فشلت كل جهود حلفايه لعنيه عن اانسحاب، أو على ااقل التريب، ل نه وانصياعا اوامر نتنياهو 
مساال « سكاي نيوز»ركب رأسه وأقدم على المغامرة. وزير الخارجية البريطاني تحدب في مقابلة م  

رامب بالتراج  عن اانسحاب واحتما  الحصو  على جايزة نوبل، إاا تمسس ااعنين محاوا إغراال ت
بااتفاقية اإليرانية وعقد صفقة جديدة م  كوريا الشمالية، ل ن ا حياة لمن تنادي. الوايات المتحدة 
اآلن في أشد حاات عزلتها وا تجد من يقف معها إا حفنة من دو  ا ت اد ترم على الخريطة. 

ت الاااارأي الداخلية والخارجية تعطي ترامب عالمات متدنية. وحسب استطالع لمجلة استطالعا
دولة عربية ونشر حديعا فإن  16عامًا في  24و 18للشباب العربي للفية العمرية ما بين « نيوزويس»

 في المية من الشباب العربي يعتبرون الوايات المتحدة عدوًا وليس حليفًا. 57
نغ أون في ترامب الاي أعبت للعالم أنه ا يحترم ااتفاقات التي توقعها بالد ، وا فلمااا يع  كيم جو 

يقيم وزنا للقانون الدولي وا يراعي حتى رغبات حلفايه. لو كان اللوم يق  على إيران لتفهم كيم، ل ن 
سيقن  القايد  العالم يعرف وبشهادة الوكالة الدولية للطاقة الارية أن إيران التزمت بااتفاقية. فكيف

 ال وري بالتخلي عن سالح موجود، ا سالحا مفترضا كما هو الحا  م  إيران.
لم يكن من مصلحة إيران اانسحاب من ااتفاقية بعد أن حصلت على رزمة مكاسب ابتداال بتحرير 

زالة 400 الحعر  مليون دوار فورا، ومن عم تحرير مليارات الدوارات المجمدة في البنوس اامريكية، وال
زالة الحعر كالس على صناعة السيارات والمواد البتروكيميايية،  على شراال الاهب والمعادن العمينة، وال
وتصليح الطايرات المدنية في الخارج. وم  عودة رزمة العقوبات اامريكية على إيران وم  من 

طتها اإلقليمية يتعامل م  إيران فقد تجد إيران نفسها في وض  صعب تضطر معه أن توس  من أنش
ااستفزازية، خاصة ضد حلفاال الوايات المتحدة، وهو ما ينار باستمرار الصراع في منطقتنا العربية 
لسنوات طويلة مقبلة. قد يكون هاا هو المطلوب أي أن تبقى النزاعات متواصلة لمزيد من التدمير 
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اإلسراييليون بصيفهم امنين على وبي  المزيد من السالح وتجريف المزيد من المليارات وأيضا لينعم 
 شواطئ البحر.

 11/5/2018، العربي، لندنالقدس 
 

 "حماس" تستبدل األنفاق بالطائرات الورقية! .57
 رؤوبين باركو

كلما نجحت بالونات الهيليوم وطايرات النار الورقية في إشعا  « حماس»قليل من النشوة يزداد لدم 
 حقو  القمح اإلسراييلية في غالف غزة. 

ستبد  هاا الشعور بسرعة بقلة الحيلة كلما تحطم ااس الشعور وتبدد الدخان في الجو. وما تبقى، ا
 «. ضرا  على البال »كما يقو  المعل العربي، 

لم يتحركوا، والعالم لم يتوقف عن الدوران، والويل للفضيحة: الجمي  ينعرون إلى ااف  اإلسراييليون 
 ا  أنفسهم.ااتجاهات ااخرم، عدا النعر باتج

للبالونات المفخخة والطايرات الورقية الحارقة التي توجد في « قدرة الخل  واإلبداع»زيادة العناال على 
أيدي ااطفا  في خع المواجهة م  إسراييل كانت تشويها كشف في ااساس الفشل ال بير لزعماال 

من أجل تصفية إسراييل  في جهودهم ااستراتيجية التي استعمر فيها ال عير من ااموا « حماس»
 البحرية وحفر اانفار. « اإلرهابية»بوساطة الصواريخ والعمليات 

تتم بت اليف باهعة على حساب رفا   –كما قلنا تم استبدالها بالطايرات الورقية  –الجهود التي فشلت 
 وحياة الغزيين الاين خاب أملهم في القضاال على إسراييل.

لى إفالس « حماس»المصيبة التي جلبتها  على السكان في غزة أوصلت غزة إلى أزمة إنسانية وال
 «. حماس»اقتصادي واجتماعي وعسكري وأخالقي، بمسؤولية مباشرة من زعماال 

في ها  ااعناال، كلما انخفض عدد المشاركين في مسيرة العودة، وعدد القتلى المأمو  تضاال ، فإنه 
 ا يبقى ال عير للتفاخر به والتحريض عليه.

من كارعة إنسانية قريبة ستؤدي إلى انقالب أمني خطير. وكالعادة هم « حماس»ن يحار زعماال اآل
 بال ارعة ويصرخون طلبا لمساعدة العالم. « الجمي »يتهمون 

حسب رأيهم، السلطة الفلسطينية برياسة أبو مازن خاينة، حيب تتعاون م  إسراييل وتحبع 
جراال وتستخدم ااعتقاات والعقوب« المقاومة» ات ضدهم، وفي ااساس ترفض المصالحة وال

 اانتخابات حسب شروطهم.
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أضيفت إلى قايمة المتهمين، مؤخرًا، وبصورة أ بر دو  عربية لها تحالفات م  أميركا ضد الراعي 
 «. حماس»اإليراني، حليف 

بصوت « الجزيرة»مصر تستمر في إغالر معبر رفح، وقطر تقوم بتغطية أحداب غزة في قناة 
عيف، وتركيا الغارقة في مواجهات في شما  سورية تنشغل بمتاهة العالقات م  روسيا والوايات ض

 المتحدة والغرب، وتعارض اانسحاب من ااتفار النووي.
، التي شحت مواردها وضعفت عسكريا واقتصاديا، حتى اآلن في «حماس»في ها  ااعناال لم تنجح 

الحدود. لالس، يععم رجالها القتلى الستة الاين تفجروا بعد خل  عدد القتلى المناسب وال افي على 
 إسراييلأن كانوا يعالجون عبوة مفخخة ،جهاز استخباري إسراييلي ، وتعرض صحافيين قتلتهم 

في محكمة الجنايات الدولية لجرايم  إسراييلبصورة تآمرية من أجل ت ميم أفواههم. ويهددون بمقاضاة 
 الحرب.

أعارها ترامب في وسايل اإلعالم العربية وااجنبية شملت ردودًا حارة من  أجل، إن الضجة التي
اإليرانيين. لقد طرح السؤا  كيف ستؤعر العقوبات المتوقعة على تخصي  موارد إيران لمنعمات 
اإلرهاب التي تشغلها في العالم، ا سيما في دو  معل المغرب واليمن ولبنان وسورية وااردن والعرار 

 «. حماس»ليج، وبالطب  ودو  الخ
الضجة تشمل أيضا استعراض تأعير انسحاب الرييس من ااتفار النووي م  إيران على العقة 

 المتبادلة، في اللقاال القريب للرييس ترامب م  رييس كوريا الشمالية. 
 في ال سوة قرب«  حماس»في الخلفية تدوي الضربة العسكرية المنسوبة إلسراييل ضد إيران ،راعية 

 دور البطولة.« حزب  »دمش . وأهمية اانتخابات اللبنانية التي يلعب فيها 
لسرقة « حماس»ا يتحدعون عن تجربة « وا كلمة لمورغنشتاين»مقارنة م  مسرحية افرايم كيشون 

 أضواال ال اميرات. 
جام غضبهم على ااحتجاجات التي تم القيام بها في القدس « حماس»لألسف، يلقي أعضاال 
ايار، التي  15 – 14نحو أسدود وعسقالن المخطع لها في « مسيرة الماليين»والضفة الغربية، وعلى 

القدس. كما هو معروف فإن الاي  إلى ااميركيةتصادف في اكرم يوم النكبة وفي يوم نقل السفارة 
 الحار. –ينفخ الهواال الساخن على البال  يقوم بحرر مؤخرته 

 10/5/2018، «إسرائيل اليوم»
 11/5/2018، األيام، رام هللا
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