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 لنفير"خالل مسيرة "جمعة اإلعداد وا جريح 730وشهيدان  .1

منذ ساعات الصباح هوا آالف الفلسطينيين توج، أنَّ 12/5/2018الحياة، لندن، ذكرت صحيفة 
األولى أمس، إلى المناطق الحدودية شرق قطاع غزة للمشاركة في "مسيرات العودة" كما جرت العادة 

رحى الج مئاتآذار الماضي، فيما أفيد عن سقوط شهيدين و  30في كل جمعة منذ انطالقتها في 
 الفلسطينيين بقنابل غاز ورصاص قناصة الجيش اإلسرائيلي.

وكان آالف الفلسطينيين توجهوا إلى مخيمات العودة بنقاطها الخمس على طول الحدود الشرقية 
 للقطاع للمشاركة في الجمعة السابعة لمسيرات العودة "جمعة اإلعداد والنفير".

المتظاهرين في مخيم العودة بقرية خزاعة شرق وبدأ جنود االحتالل بإطالق قنابل الغاز على 
 خانيونس جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع حاالت اختناق جرى عالجها ميدانيًا.

وقال شهود إن ألسنة لهب تصاعدت من موقع لالحتالل شرق جباليا إثر بالونات حارقة أطلقها 
راضي المحتلة شرق موقع "ناحال متظاهرون، وهي المرة الرابعة التي تشتعل فيها الحرائق داخل األ

 عوز" بفعل طائرة ورقية حارقة.
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وأفاد شهود فلسطينيون بأن جيش االحتالل نشر المزيد من القناصة بمحاذاة مخيمات العودة برفح 
وخانيونس البريج وغزة وجباليا، إضافة إلى إقامة تحصينات جديدة تشمل سواتر ترابية وحواجز 

 رات االستطالع.إسمنتية بغطاء مستمر من طائ

بالرصاص الحي وقنابل  فلسطينيا 730أصيب ، أنَّه قد 11/5/2018 الجزيرة.نت، الدوحة،وأضافت 
الغاز خالل مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي في عدد من نقاط 

 ات إحياء للذكرى التماس شرق قطاع غزة، كما شهدت العديد من مدن الضفة الغربية اليوم احتجاج
 السبعين للنكبة التي تحل بعد ثالثة أيام.

 
لغاء أخرى : "القدس العربي" .2  التنفيذية الجديدة توزع المهام بعد عودة عباس وتوجه لدمج دوائر وا 

غززة: علمززت "القزدس العربززي" أن االجتمزاع المقبززل للجنزة التنفيذيززة الجديزدة لمنظمززة التحريزر، والمقززرر أن 
الزززرئيس محمزززود عبزززاس مزززن جولتزززه لزززدول فزززي أمريكزززا الالتينيزززة، سزززيناقش دمزززج دوائزززر يعقزززد بعزززد عزززودة 

لغزاء بعضزها، التزي تشزابه فزي عملهزا ماسسزات السزلطة الفلسزطينية، فزي إطزار عمليزة توزيزع  المنظمة، وا 
علزى عمليزة "دمزج  وقزال مسزاول فزي منظمزة التحريزر، إن هنزاق توافقزاً  المناصب على األعضزاء الجزدد.

والشزززاون  خاصزززة تلززق التزززي لهززا عالقزززة بتقززديم الخزززدمات المباشززرة للفلسزززطينيين، كززالتعليم مزززثالً الززدوائر"، 
وعلمزت  االجتماعية والمغتزربين، للمحافظزة علزى عزدم التعزارت والتضزارب بزين الماسسزات الفلسزطينية.

سزطين أن هناق ترتيبات ألن يقوم عبزاس بزالتوقيع علزى بروتوكزوالت خاصزة بانضزمام فل "القدس العربي"
 لعدد من المعاهدات والمنظمات الدولية، كرد أولي على قرار نقل السفارة األمريكية إلى القدس. 

 12/5/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 األمن بإدانة جرائم االحتالل وتوفير الحماية الدولية مجلسيطالب  عريقات .3
ت مجلزس األمزن الزدولي بإدانزة طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريزر صزائب عريقزا :أريحا

كزززل مزززن المحاولزززة الجبانزززة للمسزززتوطنين إحزززراق منززززل المزززواطن ياسزززر دوابشزززة فزززي قريزززة دومزززا جنزززوب 
دانززة جززرائم االحززتالل ضززد   مسززيرات العززودة، وباإلسززراع فززي تززوفير  محافظززة نززابلس فجززر يززوم الجمعززة، وا 

بيزان لزه، حكومزة االحزتالل والمجتمزع  وحم ل عريقات، في .الفلسطيني شعبلالحماية الدولية العاجلة ل
 الدولي وعلى رأسه اإلدارة األمريكيزة، مسزاولية تفجزر األوضزاع، وعزدم محاسزبة سزلطة االحزتالل علزى

وشززززدد عريقززززات علززززى أن السززززلطة  .الفلسززززطيني شززززعبالأبنززززاء  جرائمهززززا الممنهجززززة والمتواصززززلة ضززززد  
 الل كافة إلى المحكمة الجنائية الدولية.برفع هذه الجريمة البشعة وجرائم االحتالفلسطينية ستقوم 

 11/5/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 دوابشة في الضفة عائلة تندد بإحراق مستوطنين منزل الفلسطينيةالحكومة  .4
قال المتحزد  الرسزمي باسزم الحكومزة الفلسزطينية يوسزم المحمزود إن محاولزة إحزراق منززل  :وكاالتال

بشة التي أقدم عليها المخربون المستوطنون في قرية دوما قرب نزابلس، عائلة المواطن ياسر أحمد دوا
 جريمة أخرى تضاف إلى سجل الجرائم الفظيعة التي تتحمل مساوليتها حكومة االحتالل. عد  ت  

"إسرائيل" هززو زوأضززاف المتحززد  أن الصززمت الززدولي المريززب ودعززم الززرئيس األمريكززي دونالززد ترامززب لزز
ل علزى تنشزيك كافزة أذرعهزا ضزمن مخططزات العزدوان علزى الفلسزطينيين الذي يشزجع حكومزة االحزتال

المجتمع الدولي بكافة ماسساته ومنظماته، بالخروج  المحمودوطالب  وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
مزن حالززة الصزمت إزاء الجززرائم االحتالليززة والتحزرق باتجززاه تطبيزق القززرارات والقززوانين التزي اتخززذها مززن 

 األمن والسلم الدوليين، ومن أجل منع العدوان والفوضى في العالم. أجل الحفاظ على
 12/5/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 للمتظاهرين السلميين "إسرائيل"ُأممية على استمرار استهداف  مؤسساتطلع منصور يُ  .5

م اطلع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم السفير ريات منصور، كال من األمين العا :نيويورق
لألمززم المتحززدة، ورئززيس مجلززس األمززن ربولنززداع ورئززيس الجمعيززة العامززة لألمززم المتحززدة، علززى اسززتمرار 

األرت الفلسزطينية المحتلزة، بمززا  أنحزاءللمتظزاهرين السزلميين المزدنيين فززي جميزع  "إسزرائيل"اسزتهداف 
ابقززة، لهززذه فززي ثززال  رسززائل متط ،منصززور دعززاو  السززابع علززى التززوالي. ولألسززبوعفيهززا شززرقي القززدس 

في وجه مثل هزذه الجزرائم الصزارخة التزي ترتكبهزا السزلطة  يظل صامتاً "أال بالجهات، المجتمع الدولي 
إلزى إنشزاء آليزة دوليزة  ،فزي ختزام رسزالته ،منصزور دعزاو  السكان الفلسطينيين". القائمة باالحتالل ضد  

ذلق تفادي المزيد من إراقزة الزدماء مستقلة وشفافة، من أجل تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة، وك
 بين السكان المدنيين األبرياء في قطاع غزة المحاصر.

 12/5/2018 ،القدس، القدس
  
 على إنهاء االحتالل مهما كلف من تضحيات ون مصر   ون الفلسطينيغازي حمد:  .6

طيني غززززة، إن الشزززعب الفلسززز قطزززاع فزززي الفلسزززطينية غزززازي حمزززد، وكيزززل وزارة الخارجيزززة .غززززة: قزززال د
نهززاء االحززتالل"، ماكززداً  أن الشززعب لززن يتوقززم عززن ذلززق  "مصززر  علززى اسززترجاع حقوقززه ونيززل حريتززه وا 

  "مهما كلم من تضحيات".
للنكبزززة بزززز"تقديم المسزززاعدة والزززدعم للشزززعب الفلسزززطيني كزززي  70ودعزززا المجتمزززع الزززدولي فزززي الزززذكرى الزززز 

 ة و"إنهززاء المعانززاة اإلنسززانية".يززتخلص مززن هززذا االحززتالل"، وأكززد علززى ضززرورة رفززع الحصززار عززن غززز 
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وأشزززار إلزززى أن "مسزززيرة العزززودة" ذات "طزززابع شزززعبي وسزززلمي"، تتصزززدى لهزززا قزززوات االحزززتالل بزززز"أساليب 
العنززززززم والقمززززززع"، إذ قتززززززل العشززززززرات مززززززن الفلسززززززطينيين وأصززززززيت ا الف، بسززززززبب اسززززززتخدام إسززززززرائيل 

 "اإلجراءات القمعية". 
 12/5/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"بـت بشعبنا لنكبة تحل نحول النكبة التي حل  هنية: س .7

أن الشعب الفلسزطيني سزيحول النكبزة التزي  ،أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
وقززال هنيززة خززالل  حلززت بفلسززطين قبززل سززبعين عامززا إلززى نكبززة تحززل بززز"إسرائيل" والمشززروع الصززهيوني.

ودة شزرق البزريج بالمحافظززة الوسزطى، إننزا مززن مخيمزات العززودة مشزاركته الشزباب الثززائر فزي مخزيم العزز
 سنرسم معالم الطريق نحو القدس والمسجد األقصى المبارق.

مايو، منبها أن شعبنا سيزحم من مخيمزات  14وأضاف: نحن على موعد مع الزحم الكبير في يوم 
قززة الكرامززة التززي تشززرف لبنززان علززى حززدود فلسززطين الشززمالية، كمززا سززيزحم أهلنززا فززي األردن إلززى منط

 وقال هنية بأن فلسطين المحتلة هي أرضنا ومرابع صبانا وبيوت أجدادنا سنعود إليها. على فلسطين.
وتابع: نقول ألهلنا في الشتات إننا اليوم نكتب تاريخا جديدا لشعبنا وأمتنزا، ووضزعنا عالمزات النصزر 

هداء والعطزاء، أمزة قادهزا العظمزاء أحمزد خلم قبة الصخرة المشرفة، مضيفًا نحن ننتمزي إلزى أمزة الشز
 ياسين وياسر عرفات والشقاقي وأبو علي مصطفى.

مززن أيززاري مززايو الجززاري وقفززة رجززل واحززد فززي أمززاكن تواجززده  15و 14وأكززد هنيززة أن شززعبنا سززيقم يززوم 
 كافة؛ ليقول لترمب الذي ينقل سفارته للقدس إنها إسالمية عربية، ولن يغير هويتها.

حزروب كسزر القفزص وخزرج ولزن  4سزنة وحزاولوا قتلزه ب  11مزر الزذي جوعزوه وحاصزروه وأشار أن الن
وشزززدد هنيزززة أن حريزززة األسزززرى فزززي سزززجون االحزززتالل أمانزززة لزززدى  يعزززود إال بالنصزززر وكسزززر الحصزززار.

 المقاومة الفلسطينية، وخاطبهم بالقول: "حريتكم أمانة في أعناق الرجال، وستعودون إلينا".
لسززطينية تواصززل تطززوير سززالحها وصززوال لتحريززر فلسززطين، مشززددا علززى أن مززا وأكززد أن المقاومززة الف

 تملكه المقاومة اليوم مرعب لالحتالل وطمأنينة لشعبنا الفلسطيني.
 11/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ال يمكن أن تمر   األمريكية نقل السفارة مؤامرة: "الشعبية" .8

ة جميل مزهر: إن الرابزع والخزامس عشزر مزن الشزهر قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبي: غزة
الجززاري سيشزززهدان طوفانززا وزحفزززا جماهيريززا علزززى امتززداد األرت الفلسزززطينية فززي قطزززاع غزززة والزززداخل 
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المحتزززل والشزززتات وكزززل دول العزززالم مزززن أجزززل الوقزززوف فزززي وجزززه المزززاامرات التزززي تحزززاق ضزززد الشزززعب 
ركته فززي الجمعززة السززابعة لمسززيرات العززودة وقززال مزهززر خززالل مشززا ترمززب. الفلسززطيني وإلسززقاط صززفقة

شززرق خززانيونس: إن العديززد مززن األهززداف قززد تحققززت مززن خززالل هززذه المسززيرات التززي أربكززت حسززابات 
ا أن مسيرات العودة البطولية أعادت االعتبار للقضية الفلسطينية، وجعلت المجتمع الدولي  العدو، عادًّ

مزن الشزهر الجزاري إننزا سزنوقم نقزل  14للعزالم فزي  وأضزاف "سزنقول يتدخل من أجزل إنقزاذ االحزتالل.
 السفارة األمريكية للقدس، وهذه ماامرة ال يمكن أن تمر".

واتهززم المجتمززع الززدولي بززالتواطا والصززمت وتشززكيل غطززاء لجززرائم االحززتالل التززي ترتكززب بحززق شززعبنا 
 تالل ومحاسبته.مطالبا إياه بضرورة الكم عن هذه السياسات، وأن يقم بعدالة أمام جرائم االح

 11/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 رفع األذانمن أبو مرزوق: ال أحد يستطيع منَع شعبنا  .9
أكد عضو المكتزب السياسزي لحركزة المقاومزة اإلسزالمية، حمزاس، د.موسزى أبزو مزرزوق، أنزه : الدوحة

 ال يستطيع أحد أن يمنع أبناء شعبنا من رفع ا ذان في القدس المحتلة.
تي تصريح أبو مرزوق، عقب حدي  إعالمي عبري عن عزم شرطة االحتالل اإلسرائيلي منع رفع ويأ

األذان في القدس المحتلة، بعد غد، بزالتزامن مزع احتفزاالت نقزل السزفارة األمريكيزة مزن "تزل أبيزب" إلزى 
قززدس وفززي وقززال أبزو مززرزوق، فززي تغريزدة بموقززع تززويتر: "مزع نقززل السززفارة األمريكيزة لل القزدس المحتلززة.

وأضزاف أبزو مزرزوق:  تحٍد لمشاعر المسلمين وشزعائرهم، يمنزع االحزتالل مسزاجد القزدس رفزعن األذان".
"يجب أن نرفت القرار"، ماكدا أنه "ال يستطيع أحد أن يمنع الفلسطينيين مزن رفزع األذان مزن أسزطح 

األذان متحزززدًيا المنزززازل وفزززي الشزززوارع والحزززارات، وفزززي كزززل مكزززان يتواجزززد فيزززه مقدسزززي يجزززب أن يرفزززع 
 القرار".

 11/5/2018، فلسطين أون الين
 

 الحية: "جمعة النذير" رسالة لالحتالل والعالم .10
قززال عضززو المكتززب السياسززي لحركززة حمززاس، د. خليززل الحيززة، إن الجمعززة السززابعة مززن مسززيرة : غزززة

عززززالم العززززودة وكسززززر الحصززززار والتززززي أطلززززق عليهززززا "جمعززززة النززززذير" تحمززززل رسززززائل متعززززددة لشززززعبنا ولل
وأكززد الحيززة، فززي تصززريحات تلفزيونيززة، أن جمعززة النززذير رسززالة لكززل المززراهنين  واالحززتالل اإلسززرائيلي.

آذار  30على أن شعبنا الثائر سينسى مسيرته وسيتعب وسيتوقم عن أهداف المسيرة التي انطلق في 
بنقزل السزفارة  وأضاف: "مشزاركة ا الف فزي جمعزة النزذير رد طبيعزي علزى القزرار األمريكزي الماضي.
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من تل أبيب إلى القدس المحتلة وردًا على استمرار الحصار اإلسرائيلي علزى قطزاع غززة"، مشزيرًا إلزى 
 أن الشباب الفلسطيني يصنعون كل يوم مرحلة جديدة وواقعًا جديدًا.

وفيمزززا يتعلزززق باسزززتخدام قزززوات االحزززتالل القزززوة فزززي قمزززع المتظزززاهرين السزززلميين قزززال الحيزززة: "إن القتزززل 
 والجرائم من طبيعة االحتالل وهذا لن يزيدنا إال عنفوانا وثورة".

 11/5/2018، فلسطين أون الين
 

 الجاري أيار/ مايو  14للتأهب ليوم  استعدادا   تكان "جمعة النذير: "إسماعيل رضوان .11
انززدلعت مواجهززات عنيفززة فززي أكثززر مززن منطقززة حدوديززة فززي شززرق قطززاع غزززة، فززي سززياق إحيززاء غزززة: 
جمعززة النززذير"، وهززي الجمعززة السادسززة لززز"مسيرات العززودة"، واألخيززرة التززي تسززبق الحززد  األهززم فعاليززة "

إسزماعيل رضزوان القيزادي فزي حمزاس، والعضزو فزي "الهيئزة  د.قزال . و المقرر منتصم الشهر الحزالي
 14كزززان اسزززتعدادا لزززز "التأهزززب" ليزززوم  الجمعزززة الوطنيزززة لمسزززيرة العزززودة وكسزززر الحصزززار" أن يزززوم أمزززس

وأكززد علززى اسزتمرار فعاليززات "مسزيرات العززودة"، حتزى تحقززق كامززل  اري، الززذي يمثزل يومززا للتحشزيد.الجز
ن يكون يوما اإلثنين والثالثاء "يومًا للغضزب" أ، مشددا على ضرورة أهدافها بز"الحرية وكسر الحصار"

 تلة.ويوما فارقا في "مسيرات العودة" لرفت نقل السفارة األمريكية إلى مدينة القدس المح
 11/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 لحمه وعظمه وصدور أبنائه العارية"الجهاد": الشعب الفلسطيني يتصدى لمؤامرة نقل السفارة ب .12

. وقالزت فزي بيزان فزي مسزيرات العزودة دعت حركة الجهاد اإلسالمي للمشزاركة الواسزعة والحاشزدةغزة: 
وجه الكيزان الباطزل، ولزيكن يزوم الجمعزة ملحمزة  لها تحديا لالحتالل "لتشتعل األرت غضبًا وثورة في

 وحدة وصمود في وجه المخططات التي تستهدف القدس والالجئين وحق العودة ومشروع المقاومة".
وأكزززدت الحركزززة أن الالجزززن الفلسزززطيني "ال يززززال متمسزززكًا بمفتزززاح العزززودة رافضزززًا التنزززازل عزززن حقزززه أو 

 عقود على النكبة". التفريك بذرة من تراب وطنه، رغم مرور سبعة
وقالت في بيان لها مع اقتراب ذكزرى النكبزة "إن الشزعب الفلسزطيني يصزر علزى المضزي غيزر مكتزر  
بمن خذله ومن خالفه، مدافعًا عن مسرى رسول هللا وعن بيت المقدس وأكنافها في وجه الماامرة التي 

نهززززاء الحززززق العربززززي واإلسززززالمي فززززي مدينززززة القززززدس وا  عتبارهززززا عاصززززمة للكيززززان يززززراد منهززززا تصززززفية وا 
وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني يقم أمام هذه الماامرة بز "لحمزه وعظمزه وصزدور أبنائزه  اليهودي".

 العارية متصديًا لتحالم الشر الذي يستهدف حقنا الثابت والمقدس في القدس".
 11/5/2018القدس العربي، لندن، 
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 في قلعة الشقيف ةمسيرة العودبدعو ألوسع مشاركة حماس في لبنان ت .13
دعا نائب المساول السياسزي لحركزة حمزاس فزي لبنزان جهزاد طزه، شزعبنا الفلسزطيني فزي لبنزان ألوسزع 
مشاركة في مسيرة العودة في قلعة الشقيم المزمع انطالقها يوم الخامس عشر من أيار إحياًء لزذكرى 

األنشزطة التضزامنية فزي لبنزان وشدد على أن جميزع الفعاليزات و  النكبة ودعما لمسيرات العودة الكبرى.
تأتي في سياق الواجب الشرعي والوطني لدعم أهلنا وشعبنا المنتفت في قطاع غزة والضفة والقدس، 
مشيرا أنها دليل واضح على وحدة وتكاتم الشزعب الفلسزطيني فزي الزداخل والخزارج فزي معركزة الزدفاع 

هززي سزالح مزاثر يرعزب االحززتالل وردًا ولفززت إلزى أن مسزيرات العزودة  عزن الحقزوق والثوابزت الوطنيزة.
شعبيًا فلسطينيًا على صفقة القرن، منبهًا أنها أعادت االعتبار لحق العودة وأسست لمرحلة جديدة مزن 

 تاريخ مقاومة الشعب الفلسطيني.
 11/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 البداية للعودة إلى كل فلسطينهي : مسيرة العودة بحماس"شؤون الالجئين"  .14

قززال مكتززب شززاون الالجئززين فززي حركززة حمززاس بلبنززان: إن مسززيرة العززودة الكبززرى هززي البدايززة : بيززروت
ودعا المكتب في بيان وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسزخة عنزه  للعودة إلى كل أرت فلسطين.

مسزززاء الجمعزززة، إلزززى أوسزززع مشزززاركة فزززي مسزززيرة العزززودة فزززي قلعزززة الشزززقيم قزززرب الحزززدود اللبنانيزززة مزززع 
 لسطين المحتلة، وذلق عصر الثالثاء المقبل.ف

وأكد "شاون الالجئين" في حماس أن مسزيرات العزودة الكبزرى برهنزت للزرئيس األميركزي دونالزد ترمزب، 
 ولصفقته ولكل من يقم معها أنه ال تنازل عن القدس، وال بديل عن فلسطين وال حل إال بالعودة.

الفلسززطينيين بحززق العززودة ورفضززهم لتصززفية القضززية  وأشززار إلززى أن هززذه الفعاليززات دليززل علززى تشززب 
 الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن القدس المحتلة، ال بصفقة قرن وال بغيرها.

 11/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 محاولته دهس جندي بالخليلبعملية دهس بنابلس واعتقال فلسطيني بزعم  إسرائيليإصابة جندي  .15
الجززيش اإلسززرائيلي ذكززر علززى صززفحته الرسززمية علززى موقززع ، أن 11/5/2018، عمــان، الســبيلقالززت 

تززززويتر، أن جنززززديا أصززززيب بجززززروح طفيفززززة عصززززر اليززززوم الجمعززززة بعززززد تعرضززززه لمحاولززززة دهززززس قززززرب 
وكزان الجنزدي حسزب بيزان الجزيش اإلسزرائيلي يقزم علزى حزاجز عسزكري  مستوطنة "شافي شومرون".

ويجزري الجزيش اإلسززرائيلي  ه للعزالج، فيمززا الذ السزائق بمركبتزه بززالفرار.عنزدما تعزرت للزدهس وتززم نقلز
 عمليات تمشيك للعثور عليه.
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الجززيش اإلسززرائيلي أعلززن أنززه ، أن الخليززل، مززن 11/5/2018، المركــز الفلســطيني لإلعــالموجززاء فززي 
وذكزر  اعتقل فلسطينيا، مساء الجمعة، بعد أن حاول دهس جندي، في منطقة الخليل، جنوب الضفة.

الجزززيش علزززى صزززفحته فزززي موقزززع تزززويتر أن المحاولزززة وقعزززت علزززى مفتزززرق طزززرق فزززي منطقزززة الخليزززل، 
 .مضيفا: "لم يصب أحد بأذى، واعتقل المشتبه بمحاولة الدهس، ويجرى التحقيق معه"، بحسب زعمه

 
 في فكر دولة االحتالل التي تقف خلف المستعمرين اإلرهابيين متأصال   أصبحنهج الحرق فتح:  .16

قالت حركة فتح، إن مزا جزرى فجزر الجمعزة، مزن محاولزة لإلرهزابيين المسزتعمرين حزرق عائلزة  :ام هللار 
ياسر دوابشة في دوما، ياكد أن نهج الحرق أصبح متأصال في فكزر دولزة االحزتالل التزي تقزم خلزم 

رهززابيون المسزتعمرين اإلرهزابيين، وهزذا يزذكر بمزا جزرى مززع عائلزة الطفزل أحمزد دوابشزة، حينمزا أقزدم اال
 المستعمرون على حرق عائلته.

وطالزززب عضزززو المجلزززس الثزززوري لحركزززة فزززتح أسزززامه القواسزززمي، فزززي بيزززان أصزززدره، العزززالم كلزززه بوقزززم 
المحرقة التزي يتعزرت لهزا الشزعب الفلسزطيني علزى أيزدي سزلطات االحزتالل والمسزتعمرين االرهزابيين، 

 يل من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني.داعيا لضرورة وقم الكيل بمكيالين أمام ما تقوم به إسرائ

 11/5/2018، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 تعزيزات عسكرية إسرائيلية لمواجهة مسيرات العودة .17
قرر جزيش االحزتالل اإلسزرائيلي الزدفع بتعزيززات إلزى الضزفة الغربيزة والسزياج الفاصزل  :القدس المحتلة

ناء إحيزاء الفلسزطينيين الزذكرى السزبعين لزز"نكبة أثفي مع قطاع غزة؛ تحسبًا الندالع مواجهات واسعة، 
ونقلززت الصززحيفة عززن مسززاول  فلسززطين"، االثنززين والثالثززاء المقبلززين، وفززق صززحيفة "هزز رتس" العبريززة.

رفيع المستوى فزي قيزادة الجزيش، لزم تكشزم عزن اسزمه، أن االثنزين المقبزل سزيكون يزوم افتتزاح السزفارة 
وحزذ ر المسزاول مزن  حيي الفلسزطينيون، الثالثزاء، ذكزرى النكبزة.األمريكية في القدس المحتلة، فيما سي

 " من مسيرات األسابيع الماضية.أن مسيرات ذكرى النكبة، االثنين المقبل، ستكون "أكثر عنفاً 
وذكززرت "هزز رتس" أن الجززيش يسززتعد إلمكانيززة مشززاركة مئززة ألززم متظززاهر فززي غزززة، وانززدالع مواجهززات 

وأضافت أن الجيش يشعر بقلق  ة إلى مواجهات في الضفة الغربية.قرب السياج، إضاف موقعاً  17في 
 من احتمال اندالع مواجهات مع القوات اإلسرائيلية في القدس أيضًا.

كتيبة على طول السياج المحيك بغزة، كمزا  11وتحسبا لتفجر األوضاع؛ قرر الجيش اإلسرائيلي نشر 
ز قواته في الضفة الغربية بشكل ملحزوظ، بحسزب  وذكزرت هز رتس أن الجزيش يخشزى  الصزحيفة.سيعز 

من عمليات اقتحام جماعية يقوم بها متظاهرون فلسطينيون عبر السياج الحدودي، تتخللهزا محزاوالت 
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لقززاء قنابززل يدويززة وعبززوات ناسززفة علززى قززوات الجززيش. وأضززافت أن الجززيش سززيعمل  الختطززاف جنززود وا 
ادوا الوصول إليها في مسيرات العودة، وذلزق على إبقاء المتظاهرين في غزة على مسافة أبعد مما اعت

 متر من السياج الفاصل. 300بمنع اقترابهم إلى مسافة ال تقل عن 
 11/5/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اإلسرائيلي طائرة ورقية ويحرقون أراضي قرب الجيش بتوجيه يفشلون ثالثة إسرائيليين  .18

سزززاحات واسزززعة مزززن األراضزززي الزراعيزززة الواقعزززة شزززرق أحزززرق ثالثزززة إسزززرائيليين م: تحريزززر رامزززي حيزززدر
السززياج األمنززي العززازل مززع قطززاع غزززة، قززرب مواقززع تمركززز قززوات االحززتالل، بعززد أن فشززلوا فززي تحليززق 

 .1948المحتلة منذ سنة طائرات ورقية تحمل زجاجات مشتعلة نحو القطاع، لتسقك في األراضي 
يلي المتطرف، استخدام حيلة الطائرة الورقية المستخدمة وحاول الثالثة، وهم من نشطاء اليمين اإلسرائ

في غزة، والتي تربك بها زجاجزة حارقزة بعزد بزدء التحليزق، لتنطلزق مزع حركزة الزريح، لكزنهم لزم ينجحزوا 
وقالززت مصززادر إسززرائيلية إن الحريززق  .المحتلززةفززي تنفيززذ مخططهززم وسززقطت الزجاجززات فززي األراضززي 

خماده، الذي نشب في األرت الزراعية التا بعة لمجلس إقليمي "سدوت هنيغيم" تمت السيطرة عليه وا 
 في حين فر الثالثة من المكان لكنه الجيش تمكن من اللحاق بهم وتحويلهم للتحقيق.
 11/5/2018 ،48عرب 

 
 تتجاهلها أبيبمن أجل هدنة طويلة وتل  "إسرائيلـ"ترسل إشارات ل حماسألون بن دافيد:  .19

عززم ألززون بززن دافيززد، محزززرر الشززاون العسززكرية فززي القنززاة العبريززة العاشزززرة ز  :ترجمززة خاصززة -رام هللا 
، أن حماس ترسزل مزن خزالل األحزدا  علزى الحزدود إشزارات 2018ي5ي11 ع، مساء الجمعة14رريشت 
 ."إسرائيل"بأنها ترغب في حوار مع  "إسرائيلز"ورسائل ل

أن  "إسززرائيل"ن حمززاس تريززد مززن مقززرب مززن دوائززر عسززكرية وأمنيززة إسززرائيلية، فززإال ،وحسززب بززن دافيززد
 ."إسرائيلز"هدنزة طويلزة األمزد دون االعتزراف بز إلزىترتيبزات تقزود  إلزىتتوصل معها إلى اتفزاق يفضزي 

نهزا تعزيش إالتزي قزال  ،تتجاهل كل تلق اإلشارات والرسائل الواردة من حمزاس "إسرائيل"وأشار إلى أن 
ق نزار يتزيح تحسزين الوضزع القزائم فزي غززة أن الحركة تسعى لوقم إطزال أزمة غير مسبوقة، موضحاً 

  مع بقائها الطرف المسيطر والمتحكم في شاون القطاع.
أن إسززرائيل لززم تهززتم لتلززق الرسززائل واإلشززارات باعتبززار أنهززا غيززر مريحززة سياسززيا لهززا وأنززه ال  وأوضززح

جلسزززة خزززالل  أكززدواوذكزززر أن ضززباط االسزززتخبارات العسزززكرية  يمكززن التعامزززل مززع مثزززل هزززذه السياسززة.
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خاصززة للجنززة الخارجيززة واألمززن فززي الكنيسززت هززذا األسززبوع، أن حمززاس ال تسززعى مززن خززالل األحززدا  
 تهدئة. إلىعدن الحدود سوى الوصول 

 11/5/2018 ،القدس، القدس
 

 في نقل السفارة األمريكية إلى القدس ينإعالمي إسرائيلي: سأنشر صور وأسماء العرب المشارك .20
ائيلي إيززدي كززوهين بنشززر أسززماء وصززور الشخصززيات العربيززة والخليجيززة تعهززد اإلعالمززي اإلسززر  لنززدن:

هين عبزر حسزابه علزى "تزويتر" و وغزرد كز التي ستشارق فزي احتفزال نقزل السزفارة األمريكيزة إلزى القزدس.
"شخصزيات عربيزة وخليجيزة سزوف تشزارق فزي حفزل  عن ما وصزفه بمصزدر إسزرائيلي نافزذ جزدًا: ناقالً 

اء وصزور بالقريزب العاجزل نزوافيكم بهزا مزن حقكزم االطزالع والتصزفيق لنزا تفاصزيل وأسزم نقل السفارة..
كمزززا أشزززاد اإلعالمزززي اإلسزززرائيلي فزززي تغريزززدة أخزززرى بموقزززم وزيزززر خارجيزززة البحزززرين الزززداعم  بحزززرارة".

 . ةفي قصفها ألهداف إيرانية في سوري "إسرائيلز"ل
 12/5/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 ة يطرح مشروع قانون بديل لـ"قانون القومية"": زحالقمواطنيها"دولة لجميع  .21

تقدم رئيس كتلة القائمة المشتركة عن التجمزع الزوطني الزديمقراطي، النائزب د. : تحرير محمود مجادلة
دولززة لجميززع مواطنيهززا"، كبززديل عززن "قززانون القوميززة" رقززانون  –جمززال زحالقززة، بمشززروع "قززانون أسززاس 

اليهززوديع، والززذي صززادقت عليززه الكنيسززت مززاخرًا، بززالقراءة  إسززرائيل الدولززة القوميززة للشززعب -أسززاس 
 األولى، والذي يقو ت القيم الديمقراطية ويعزز من التفرقة والتمييز على أساس الدين.

ويسعى القزانون لترسزيخ الفصزل التزام بزين الزدين والدولزة، فزي محاولزة لمواجهزة "يهوديزة الدولزة"، وذلزق 
وجززب مشززروع قززانون الززذي تقززدم بززه زحالقززة، سززيتم إلغززاء شززعار مززع ضززمان كامززل لحريززة العبززادة، وبم

حدا  تغييرات على النشيد الوطني الرسمي. ويسعى مشزروع  "نجمة داود" عن العلم الرسمي للدولة، وا 
إلى إلغاء قانون العودة، ويقترح منح الجنسية ألي شخص يكزون أحزد والديزه أو زوجتزهي  القانون أيضاً 
ورفززت رئززيس الكنيسززت، يززولي إدلشززتاين، خززالل األسززبوع، مناقشززة مشززروع  .إسززرائيلياً  زوجهززا مواطنززاً 

وأكد زحالقة أنه في حال منع طزرح مشزروع القزانون علزى  القانون خالل جلسة الهيئة العامة للكنيست.
بزالقراءة  جدول أعمال الكنيست، سيتوجه للمحكمة العليا، وأوضح أن مشروع "قانون القومية" الذي مر  

دولززززة لجميززززع  –ييزززززي وعنصززززري بامتيززززاز، وأشززززار إلززززى أن مشززززروع قززززانون "قززززانون أسززززاس األولززززى، تم
 مواطنيها"، يعبر عن المساواة ويعزز قيم الديمقراطية.

 11/5/2018 ،48عرب 
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 ا زال متأهبا  موالجيش  ةفي سوري اإليرانية" اإلسرائيلي بعد قصف المواقع الكابنيتارتياح في " .22
، أن المجلس الوزاري 2018ي5ي11 القناة العبرية الثانية، مساء الجمعة ذكرت :ترجمة خاصة -رام هللا 

اإلسرائيلي المصغر رالكابنيتع الذي انعقد الخميس شعر بحالة من االرتياح تجزاه العمليزة التزي نفزذها 
داخل رالكابنيزتع علزى  جماعاً إوحسب القناة، فإن  .ةالقوات اإليرانية في سوري الجيش اإلسرائيلي ضد  

إليززرانيين فهمززوا الرسززالة اإلسززرائيلية ولززن يسززتطيعوا تكززرار مززا فعلززوه، وأن اإليززرانيين بززاتوا يفهمززون أن ا
 .ةالقدرة الكبيرة للمخابرات اإلسرائيلية والتفوق العملي واألمني للجيش اإلسرائيلي في سوري

ورهم لكززن بززأن الجولززة التززي جززرت أصززبحت خلززم ظهزز ووفقززا للقنززاة، فززإن ممثلززي الجززيش قززدموا تقززديراً 
ورأى وزراء رالكابنيزتع أن أجنزدة إيززران قزد تغيزرت بعزد قزرار الزرئيس األمريكززي  .التزوتر سزيبقى موجزوداً 

 دونالد ترامب االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني، وأن اإليرانيين سينشغلون بذلق.
ا زال متأهبزا مزالجزيش عودة الروتين إلى طبيعته في الجزوالن إال أن من رغم بالوأشارت القناة إلى أنه 

 ومنتشرا على طول الحدود وان القوات اإلسرائيلية في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي سيناريو.
 11/5/2018 ،القدس، القدس

 
 اإليرانيين" من سورية "طرد  إلىليبرمان يدعو األسد  .23

نززززي حسززززن دور ليبرمززززان، بتصززززريحات الززززرئيس اإليراجززززتززززل أبيززززب: أشززززاد وزيززززر الززززدفاع اإلسززززرائيلي، أفي
روحاني، التي قال فيهزا، خزالل محادثزة هاتفيزة مزع المستشزارة األلمانيزة، أنجزيال ميركزل، الخمزيس، إن 

زيارتزه للقسزم الزذي  خزاللفزي بيزان  ،"طهران ال تريد توترات جديدة في الشرق األوسك". وقزال ليبرمزان
ادقًا؛ ألنه تصريح مهم"؛ نه يأمل في "أن يكون هذا التصريح صإمن هضبة الجوالن:  "إسرائيل"تحتله 

ومزززا زالزززت  "إسزززرائيل"لكزززن هزززذا اإلطزززراء لزززم يغيزززر فزززي حالزززة التأهزززب العسزززكري القصزززوى، التزززي أعلنتهزززا 
وقززال ليبرمززان إنززه قززرأ بززتمعن مززا كتبززه روحززاني  ألي صززدام حربززي جديززد مززع إيززران. مسززتمرة، اسززتعداداً 

تأمل في أن يكون الرجل يقصد ما  "إسرائيل"على الموقع اإللكتروني للرئاسة اإليرانية، وقال إن  أيضاً 
يعنيه، ويستطيع التمسق به فزي مواجهزة قزوات الحزرس الثزوري والزرئيس علزي خزامنئي، اللزذين يتخزذان 

 .ة. وقال إن مكان اإليرانيين هو في إيران، وليس في سوريموقفا عدوانياً 
سزليماني ورفيلزق القزدسع مزن  ، وطزرد قاسزمةودعا ليبرمزان بشزار األسزد إلزى طزرد اإليزرانيين مزن سزوري

ولمززح ليبرمززان إلززى أنززه فززي حززال خرجززت إيززران مززن سززوريا فسززيتوقم الجززيش اإلسززرائيلي عززن  ة.سززوري
 القصم الذي ينفذه على المواقع والمطارات العسكرية كل فترة. وهذا ما يعلم الجميع أنه لن يحد .

 12/5/2018 ،الشرق األوسط، لندن
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 ين يرون المواجهة مع إيران قريبةاإلسرائيلي غالبيةاستطالع:  .24
 أظهزززززرت نتزززززائج اسزززززتطالع للزززززرأي أجرتزززززه صزززززحيفة معزززززاريم، ونشزززززر الجمعزززززة: تحريزززززر رامزززززي حيزززززدر

، أن معظززم اإلسززرائيليين راضززون عززن طريقززة تعامززل حكززومتهم مززن الملززم اإليرانززي، وأن 2018ي5ي11
اإلسزرائيليين يزرون بالتصزعيد  أكثر من نصفهم بقليل يتوقعون مواجهة عسكرية قريبزًا جزدًا، وأن غالبيزة

وبحسب االستطالع الزذي عقزد يزوم األربعزاء، أي قبزل القصزم  عاماًل مساعدًا القتراب هذه المواجهة.
إنهم  %18من المستطلعين إنهم يعتقدون أن المواجهة باتت قريبة، في حين قال  %54المتبادل، قال 

 بات كبيرًا جدًا. أن احتمال المواجهة %36واثقون من ذلق، في حين اعتبر 
يززران، ووافززق  "إسززرائيل"أن ال احتمززال مواجهززة بززين  %43وفززي المقابززل، رأى  مززن اإلسززرائيليين  %54وا 

علززى مقولززة عززدد مززن السياسززيين، ومفادهززا أنززه فززي حززال كززان ال بززد مززن المواجهززة العسززكرية، فلتحززد  
مززن وضززع الجبهززة الداخليززة مززن المسززتطلعين قلقهززم  %54ا ن ولززيس الحقززًا، وفززي هززذه الحالززة، أبززدى 

 واعتبروه غير جاهز لمواجهة مع إيران.
وحول المصادقة على قانون يخول رئيس الحكومة ووزير األمزن بزإعالن الحزرب دون العزودة للمجلزس 

مززن المسززتطلعين هززذا القززانون  %45الززوزاري المصززغر لشززاون السياسززة واألمززن رالكابينيززتع، عززارت 
أن الكابينيزت لوحزده كزاف إلعزالن حزرب، فزي حزين قزال  %38أى ، وفي ذات السزياق، ر %38ودعمه 

إنه يجب منح هذه الصالحية بشكل حصري لرئيس الحكومة ووزير األمزن، ونسزبة مماثلزة رأت  22%
 أن إعالن الحرب يجب أن يصادق عليه في جلسات الحكومة.

يزززاهو الملزززم مزززن المسزززتطلعين عزززن رضزززاهن مزززن الطريقزززة التزززي يزززدير بهزززا بنيزززامين نتن %69وأعزززرب 
عززن رضززاهم مززن طريقززة التعامززل مززع برنززامج  %65اإليرانززي وتمركززز قواتهززا بسززورية، فززي حززين أعززرب 

 عن عدم رضاهم. %21إيران النووي، وفي كلتا الجزيئيتين، أعرب 
مززن المسزتطلعين إن هززذه  %59وحزول انسزحاب الززرئيس األمريكزي مززن االتفزاق النززووي مزع إيززران، قزال 

 ."إسرائيل"إن هذا االنسحاب يمس بأمن  %18، في حين قال "إسرائيل"ز أمن الخطوة تسهم في تعزي
تظهر نتائج االستطالع أن الوضع األمني واالنسحاب مزن االتفزاق النزووي يزاثران بشزكل كبيزر علزى و 

 17 مقعزززدًا، فزززي حزززين تزززاله حززززب "يزززيش عتيزززد" بزززز 36نتزززائج االنتخابزززات، إذ ارتفزززع تمثيزززل الليكزززود إلزززى 
 مقعدًا. 12 هما القائمة المشتركة بزمقعدًا، وبعد

 11/5/2018 ،48عرب 
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 حضور ريغيف اجتماع الكابينيت يثير غضب األعضاء .25
أثززارت دعززوة رئززيس الحكومززة اإلسززرائيلية بنيززامين نتنيززاهو لززوزيرة الثقافززة والرياضززة : تحريززر رامززي حيززدر

ن السياسززززة واألمززززن ميززززري ريغيززززم، المقربززززة منززززه، لحضززززور جلسززززة المجلززززس الززززوزاري المصززززغر لشززززاو 
رالكابينيززتع، التززي ناقشززت التصزززعيد فززي الجززوالن السززوري المحتزززل، غضززب األعضززاء، كونهززا ليسزززت 

 لها الحضور. عضوًا فيه وال مراقبة، وال يحق  
وفززي رده علززى هززذه الخطززوة، قززال مكتززب نتنيززاهو إن "رئززيس الحكومززة يززدعو بززين الحززين وا خززر وزراء 

مكتزب ريغيزم إن "نتنيزاهو دعزا الزوزيرة لحضزور اجتمزاع الكابينيزت  وقال لحضور جلسات الكابينيت".
 يوم األحد الماضي، لكنها لم تتمكن من الحضور، لذلق دعاها مرة أخرى".

 11/5/2018 ،48عرب 
 

 للمطالبة باستعادة الجنود المفقودين في غزة يتظاهرون المستوطنون  .26
فزي منطقزة النصزب التزذكاري إلزى  2018ي5ي11الجمعزة  تظزاهر المئزات مزن اإلسزرائيليين يزوم :الناصرة

، مطالبين حكومتهم باستعادة جنود االحتالل 1948الشرق من مدينة غزة داخل األراضي المحتلة عام 
 ، وذلق لألسبوع الثاني على التوالي.2014األسرى والمفقودين في قطاع غزة منذ عدوان 

مززن جمززع مبلززم نصززم مليززون شززيقل لصززالح وذكززرت القنززاة السززابعة العبريززة، أن عائلززة غولززدن تمكنززت 
 الحملة اإلعالمية الجماهيرية التي بدأتها ماخرًا لتحريق قضية الجنود األسرى سعيًا الستعادتهم.

وشزارق فززي التظزاهرة العديززد مززن الشخصزيات السياسززية والعسزكرية اإلسززرائيلية مززن بيزنهم وزيززر الزراعززة 
وأضافت أن هذه هي الحملة الشعبية  بحسب القناة.أوري أرائيل ورئيس تجمع أشكول غادي يركوني، 

في حجمها وضخامتها، للضغك على حكومة االحتالل، في مجال تحريزر األسزرى والمفقزودين،  3رقم 
 حي  سبقها حملة عائلة الطيار رون أراد، وحملة استعادة الجندي جلعاد شاليك. 

 11/5/2018 ،فلسطين أون الين
 

 احتفاالت نقل السفارة األمريكية يومال أذان في مساجد القدس  .27
منع رفع األذان في مساجد القدس، بالتزامن مع بدء احتفاالت نقل السفارة  اإلسرائيليةتنوي الشرطة 

األمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، االثنين المقبل، منعًا من وصول نداءات الماذنين ألسماع 
ان االستعدادات األمنية اإلسرائيلية تعد غير مسبوقة، حي  وبحسب القناة الثانية العبرية ف. المشاركين

ستقوم الشرطة بإقامة جدار من الشرطة والقناصة، باإلضافة إلى نشر الطائرات المروحية للمراقبة، 
 في الحي الذي سيفتتح فيه السفارة.
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والتي ” سرائيليةاإل“مسيرة األعالم  أهمهاويشمل حفل نقل السفارة بحسب القناة العديد من الفعاليات 
 مستوطن. 20,000سيشارق فيها أكثر من 

 كما يشمل توجه المشاركين بعد ذلق إلى باحة حائك البراق رالجدار الغربي للمسجد األقصىع.
 12/5/2018، القدس العربي، لندن

 
 وزير إسرائيلي يقود مسيرة آلالف المستوطنين في نابلس .28

آالف  ستةرالجمعةع، بين شبان فلسطينيين ونحو اندلعت مواجهات عنيفة، بدءًا من فجر أمس 
مستوطن، يقودهم وزير الزراعة أوري أريئيل، وبحضور قائد جيش االحتالل في الضفة الغربية، قرب 

 قبر يوسم في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
لة، ولكن وقالت مصادر فلسطينية إن الشبان أغلقوا الطريق المادي إلى قبر يوسم باإلطارات المشتع

قوة من جيش االحتالل اقتحمت المدينة مع تعزيزات، ما أدى الندالع مواجهات عنيفة استمرت حتى 
الصباح. وأكدت المصادر أن الجنود انتشروا في شارع عمان وشارع الحسبة، كما اقتحم عشرات 

ة، وسك منهم شارع القدس قادمين من النقاط العسكرية الموجودة في جبل جرزيم عبر حي الضاحي
 إطالق كثيم للرصاص وقنابل الصوت والغاز.

وفي وقت الحق، وصلت حافالت تقل  آالف المستوطنين إلى قبر يوسم تحت حراسة مشددة من 
دوريات االحتالل، وقاموا بأداء طقوسهم التلمودية في أجواء احتفالية صاخبة. وأفادت مصادر عبرية 

 ينة.آالف مستوطن اقتحموا المد ستةبأن أكثر من 
 12/5/2018ن، الشرق األوسط، لند

 
 تحرق منزال  لعائلة دوابشة " اليهودية الثمن"تدفيع عصابة  .29

أفاق أهالي قرية دوما شرق الضفة الغربية فجر أمس، على حريق أضرمه : محمد يونس -رام هللا 
لمالم من ، لكنه أتى على معظم البيت الصغير اإلخمادهالمستوطنون في أحد بيوت القرية، وهرعوا 

وقال ياسر دوابشة صاحب البيت، إن معجزة حالت دون أن تقضي عائلته بأكملها في  غرفتين.
النيران التي حاصرتها ولم تترق لها سبياًل إلى الخروج. والمعجزة هي أن هناق جدارًا من الجبص 

من ثالثة أطفال،  بين بيت ياسر وبيت والده المالصق له، فقام بهدمه في دقائق، وأنقذ عائلته المالفة
وهذا هو البيت الخامس الذي يحرقه المستوطنون في هذه القرية المحاصرة  إضافة إلى األب واألم.

 . 2015بالمستوطنات والبار االستيطانية، منذ عام 
 12/5/2018الحياة، لندن، 
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 استشهاد شاب دهسته حافلة إسرائيلية شمال الخليل .30
أثرا بجروح أصيب بها قبل أيام، نتيجة دهسه من قبل حافلة توفي فلسطيني، الجمعة، متاألناضول: 

إسرائيلية، جنوب الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن 
االرتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد مواطن، متأثرًا بجروح أصيب بها قبل أيام نتيجة دهسه 

 قرب بيت أوال، شمال الخليل. من قبل حافلة إسرائيلية،
 11/5/2018، السبيل، عم ان

 
 ألف فلسطيني يؤدون صالة الجمعة في "األقصى" 60": األوقاف" .31

أدى عشرات ا الف من الفلسطينيين، أمس، صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارق.  :كونا
ي أدوا صالة الجمعة في ألم فلسطين 60وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في بيان صحفي، إن نحو 

المسجد األقصى. وتفرت سلطات االحتالل قيودًا مشددة في محيك المسجد األقصى خاصة كل يوم 
 جمعة وتمنع الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة من الوصول إلى القدس والصالة.

 12/5/2018، الخليج، الشارقة
 

 لرحمةاالحتالل مقبرة باب ا انتهاكاتقمع اعتصام احتجاجي على  .32
اعتدت قوات االحتالل ظهر الجمعة على المشاركين على فعالية سلمية في مقبرة باب الرحمة 
المالصقة للجدار الشرقي للمسجد األقصى المبارق، احتجاجا على نبش القبور في هذه المقبرة 

 اإلسالمية.
اصابة مواطن  وهاجمت قوات االحتالل المشاركين في الفعالية واعتدت عليهم بالضرب ما ادى الى

 . برضوت وكدمات، واعتقلت أربعة شبان شاركوا في الفعالية آخربجروح في راسه وعدد 
وكان عشرات المواطنين قد شاركوا في الفعالية احتجاجا على نبش سلطات االحتالل للمقبرة، والتي 

دة مقرات بدأت قبل ثالثة أشهر، وذلق في محاولة إلقامة ما تسميه بمتحم التسامح، إلى جانب ع
نشاء مسارات خاصة لهم.  للمستوطنين، وا 

وأطلق جنود االحتالل الذين انتشروا بكثافة في المقبرة ومحيطها، قنابل الصوت والغاز المسيل 
 للدموع تجاه المشاركين، كما اعتدوا على الصحفيين الذين يقومون بتغطية الحد .

 11/5/2018، األيام، رام هللا
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 نقل السفارة األمريكية للقدس تظاهرة في بلعين ضد   .33
شارق عشرات المواطنين في مسيرة قرية بلعين، غرب مدينة رام هللا، السلمية  "وفا": -رام هللا 

 األسبوعية المناهضة لجدار الضم والتوسع العنصري، يوم الجمعة.
سالم وانطلقت المسيرة شعبية من وسك قرية بلعين باتجاه جدار الفصل العنصري، بمشاركة نشطاء 

وتأتي المسيرة انتصارا للقدس والمقدسات اإلسالمية، وتنديدا بنقل  إسرائيليين ومتضامنين أجانب.
 السفارة األمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، والمقرر خالل األيام القليلة المقبلة.

 11/5/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 معرض فلسطين الدولي للكتاب كتب نادرة من األرشيف الناجي لمركز األبحاث في .34
"ثالثون قصيدة" لتوفيق صايم كتاب نادر صادر عن دار الشرق الجديد، وطبع في  يوسم الشايب:

، بداخله إهداء خك بيد مالفه إلى "منير"، هو 1954مطابع دار الكشاف ببيروت في أيلول من العام 
التحرير الفلسطينية، في حين تضم  من بين الكتب الناجية من مكتبة مركز األبحا  التابع لمنظمة

الزاوية األرشيفية المخصصة للعرت في جناح المركز بمعرت فلسطين الدولي للكتاب عناوين نادرة 
تندرج في إطار إصدار المركز: سلسلة "اليوميات الفلسطينية"، وسلسلة "حقائق وأرقام"، وسلسلة 

 سطينية، وسلسلة "نشرات خاصة"."أبحا  فلسطينية"، وسلسلة "كتب فلسطينية"، وخرائك فل
 11/5/2018، األيام، رام هللا

 
 أيام أربعة رفحمصر تفتح معبر  .35

أيام في  أربعةالقاهرة قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة لمدة 
 .قبلالم الثالثاءكال االتجاهين لعبور الحاالت اإلنسانية والعالقين، ابتداء من اليوم وحتى 

وقال السفير الفلسطيني في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، في بيان 
 .أمس، إن "السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح لسفر وعودة المواطنين في كال االتجاهين"

 12/5/2018الحياة، لندن، 
 

 العودة على حق   قرب الحدود مع فلسطين تأكيدا   يحتشدون آالف األردنيين  .36
شارق آالف ، أنه حابس العدوان عن مراسلهاالشونة الجنوبية ، من 12/5/2018الغد، عمان، قالت 

المواطنين أمس الجمعة بمسيرتي "حق العودة" اللتين نظمتهما االحزاب اليسارية والقومية والحركة 
للنكبة  70زامن مع قرب الذكرى اإلسالمية في الشونة الجنوبية على الحدود مع فلسطين المحتلة، بالت
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وشدد المئات من المشاركين في المسيرة األولى التي نظمتها األحزاب اليسارية والقومية  الفلسطينية.
في ساحة الجندي المجهول، على حق العودة لالجئين، وطالبوا "بإغالق السفارة اإلسرائيلية في عمان 

 ووقم التطبيع مع العدو الصهيوني".
آالف األردنيين تجمع بمنطقة األغوار على ، أن 11/5/2018قع الجزيرة نت، الدوحة، مو وجاء في 

الحدود األردنية الفلسطينية، اعتراضا على قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس 
وقال مراسل الجزيرة تامر الصمادي إن المحتجين جااوا إلى   المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل.

ر بدعوة من الحركة اإلسالمية ومختلم القوى السياسية والعشائرية والنقابية، من تسعين نقطة األغوا
تجمع ومن مختلم المحافظات األردنية ومخيمات اللجوء، للتعبير عن رفت قرار ترامب بشأن 

 القدس المحتلة ونقل سفارة بالده إليها.
 

 "إسرائيل": ال توتر على الحدود بين لبنان و"يونيفيل" .37
أعلنت بعثة األمم المتحدة الماقتة التي تراقب الحدود بين إسرائيل ولبنان، يوم الجمعة، : رامي حيدر

أنها تراقب الوضع "عن كثب"، في أعقاب قصم إسرائيل لمواقع في سورية ليل األربعاء الخميس، 
 وأن المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان "هادئة".

إسرائيل خاوف من احتمال قيام حزب هللا، الحليم القوي إليران، برد من وأثارت الغارات التي شنتها  
  مواقعه في جنوب لبنان.

وقال المتحد  باسم بعثة األمم المتحدة الماقتة في لبنان ريونيفيلع، أندريا تينيتي، "إننا نراقب الوضع 
انس برس إن القوات وقال تينيتي لوكالة فر  بشكل عام، ولكن فيما يتعلق بمنطقتنا الوضع هادئ".

 دورية في اليوم. 450الدولية لم تضاعم دورياتها في الجنوب والتي يبلم عددها نحو 
 11/5/2018، 48عرب 

 
 باألرضحماقة جديدة سنسوي تل أبيب وحيفا  "إسرائيل"إذا ارتكبت  :أحمد خاتمي .38

تل أبيب النظام  أنذرت إيران إسرائيل برد مدمر في حال هاجمتها مجددا، فيما طالبت: الجزيرة
السوري بطرد فيلق القدس اإليراني الذي اتهمته بقصم الجوالن فجر الخميس الماضي، مما أدى 

فقد قال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران  إلى أول مواجهة مباشرة بين اإلسرائيليين واإليرانيين.
يل ما وصفها بالحماقات، أحمد خاتمي إن بالده ستسو ي تل أبيب وحيفا باألرت إذا ارتكبت إسرائ

أن بالده ستواصل تطوير قدراتها الصاروخية، كما حذر  -خالل خطبة الجمعة في طهران-وأضاف 



 
 
 
 

 

 21 ص             4640 العدد:             5/12/2018 السبت التاريخ: 

                                    

كال من السعودية والبحرين واإلمارات من تداعيات التحالم مع إسرائيل، ووصم ذلق بأنه خطأ 
 جسيم.

 11/5/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 من االتفاق النووي  ترامب انسحابنتبا  عن اال تحويل  اإلسرائيليةهجمات لل ساسياألالهدف إيران:  .39
يران في سوري قلق األسرة الدولية  ةرأ ف بع: أثار التصعيد العسكري غير المسبوق بين إسرائيل وا 

 إزاء خطر اندالع حرب مفتوحة ولو أن الطرفين العدوين أكدا رغبتهما في تفادي اشتعال المنطقة.
 وأنهايس االيراني حسن روحاني أن بالده ال تريد "توترات جديدة" في المنطقة من جهته، أعلن الرئ

كما أعلن رئيس لجنة االمن القومي والسياسة  "عملت على الدوام على خفت التوترات في المنطقة".
الخارجية في مجلس الشورى االيراني عالء الدين بروجردي في لشبونة ان "الهدف االساسي من هذه 

لتي تدعمها الواليات المتحدة هو تحويل انتباه الرأي العام عن سلوق الرئيس األمريكي الهجمات ا
 وقراره الخروج من االتفاق" النووي االيراني.

 12/5/2018، لندن، القدس العربي
 

 في إحالل األمن واالستقرار في المنطقة ترغبالخارجية اإليرانية: "إسرائيل" ال  .40
بعدم رغبتها في إحالل األمن واالستقرار  "إسرائيل" ،في بيان لها ،يرانيةاتهمت الخارجية اإل: الجزيرة

وقال المتحد  باسمها  بالمختلقة. ةوالهدوء في المنطقة، ووصم الذرائع اإلسرائيلية لقصم سوري
في الدفاع عن نفسها في مواجهة إسرائيل، متهما المجتمع  ةبهرام قاسمي إن طهران تايد حق سوري

. وقال قاسمي إن إيران تدين بشدة هذه ةم الصمت إزاء الهجمات اإلسرائيلية على سوريالدولي بالتزا
 الهجمات.

 11/5/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 "إسرائيل"تدعيم مكاسب محور المقاومة وليس افتعال حرب مع  ةسوريب: أولوية إيران "فورين بوليسي" .41
معرفة الجواب على هذا الساال مهمة ألن سوء  ماذا تريد إيران من سورية؟: إبراهيم درويش –لندن 

فهم النوايا اإليرانية قد يقود إلى كارثة، يقول كل من ريام موشيني وحسن أحمديان من جامعة هارفارد 
 في مقاربة نشرتها مجلة "فورين بوليسي".

لى في البداية تحدثا حول مالمح المواجهة الحالية من قصم قاعدة "تيفور" في الشهر الماضي إ
الصواريخ التي تقول إسرائيل إنها أطلقت على الجوالن وردت عليها بقصم مكثم طوال ليلة 
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األربعاء وعلى مواقع قالت إنها إيرانية. وكان وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس قد حذر من 
يران وفي ظل هذا الوضع الحساس فخطر الحرب نابع من خطأ  مواجهة مباشرة بين إسرائيل وا 

وعليه فمن الضرورة كما يقول الكاتبان فهم صناع السياسة األمريكية األهداف  طرفا المواجهة. يرتكبه
اإليرانية غير الهجومية في سورية والتي تركز على ردع إسرائيل وأي العب مهم هناق. فعدم فهم 

ب قرار اإليرانية قد يادي إلى مواجهة عسكرية ودورة تصعيد، خاصة في أعقا االستراتيجيةالنوايا 
النووية. ومن هنا فالهدف الرئيسي إليران في سورية هو  االتفاقيةالرئيس دونالد ترامب الخروج من 

 الحفاظ على نظام بشار األسد كجزء من "محور المقاومة" الذي يضم إلى جانبها حزب هللا.
لمهتمين بالساحة وتريد إيران بناء ميزان قوة يشمل الردع مع بقية الالعبين اإلقليميين والدوليين ا

ن كانت استفزازية إال  السورية. وعليه فاألفعال اإليرانية األخيرة بما فيها إرسال طائرة بدون طيار وا 
 أنها تهدف لرسم خطوط حمر وزيادة الكلفة على إسرائيل إن قررت هذه مواجهة طهران في سورية. 

ورغم موافقة بعت النخبة اإليرانية على هذا الهدف إال ان الرأي اإلسرائيلي بشأن الوجود اإليراني في 
أولويات طهران ومصالحها هناق. كما ويشوب الرأي هذا قصور يتعلق  االعتبارسورية ال يأخذ بعين 

في منحها قواعد  بالمحدودية التي تواجهها إيران فيه، خاصة أن الحكومة السورية والروس مترددون 
 عسكرية رسزمية داخزل البزالد.

 12/5/2018، لندن، القدس العربي
 

 "إسرائيل": طهران ستنسحب من االتفاق النووي وستواجه واشنطن وا"ديبك" .42
من االتفاق النووي وتواجه  ستنسحب قال موقع "ديبكا" االستخباراتي اإلسرائيلي إن  إيران: لندن

 وستزيد مواجهتها العسكرية مع إسرائيل. واشنطن وتعيد تخصيب النووي 
وذكر الموقع في تقرير له ان الواليات المتحدة طلبت الخميس من "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، في 
ضوء االستراتيجية اإليرانية هذه، مواصلة عمليات تفقد البرنامج النووي اإليراني، حرصًا منها على 

 المستطاع.مراقبة أنشطة طهران النووية قدر 
قناعة قادة ، وبحسب الموقع فان الدوافع الكامنة وراء الخطوات اإليرانية المقبلة تكمن في نقاط منها

إيران بان   إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو خططتا للضربة اإلسرائيلية 
على الحفاظ على االتفاق النووي من كما ان طهران ال تامن بقدرة األوروبيين  األخيرة على سورية.
ويرى الموقع انه إذا أنجبرت الضغوطات إيران على الموافقة على خوت . دون الواليات المتحدة

مفاوضات اتفاق نووي جديد، كما تريد واشنطن، فمن المستبعد أن يبدأ القادة اإليرانيون المفاوضات 
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درون على ترجيح الكفة لصالحهم عبر من موقم ضعم   كما هو ا ن، وهم يعتقدون أن هم قا
 حصول تصعيد عسكري.

 12/5/2018، لندن، القدس العربي
 

 لها "إسرائيل"الحسابات التي تسير وفقها إيران تدل أن ها ستعالج الضرر الذي تسببه ": الغارديان" .43
من جهة استبعدت صحيفة "الغادريان" البريطانية احتمال اندالع حرب إقليمية بين إسرائيل : لندن 

يران من جهة أخرى، على الرغم من المواجهة اإلسرائيلية اإليرانية غير المسبوقة -وسورية ولبنان وا 
 التي دارت على األراضي السورية فجر أمس الخميس.

وتوضح الصحيفة في مقال للمحلل مارق شولوف أن  المخاوف من اندالع مواجهة بين إسرائيل 
يران بلغت أوجها يوم أمس. الرغم من أهمية هذه التطورات، إال انه يرى انها "ال تشكل  وعلى وا 

يران  . مرحلة جديد من المواجهة شديدة الخطورة" الدائرة بين إسرائيل وا 
وياكد شولوًف أن  الحسابات التي تسير وفقها إيران، تدل إلى أن ها ستعالج الضرر الذي تسببه 

قدموا قدرات بشرية كبيرة وأنفقوا أموااًل طائلة لتعزيز إسرائيل لها: فال يريد القادة اإليرانيون الذين 
 الوجود اإليراني في سورية تعريت انجازاتهم وتواجدهم االقليمي للخطر.

 12/5/2018، لندن، القدس العربي
 

 نصرة للقدس  وسط العاصمة جاكرتايحتشدون  ف من اإلندونيسيينالمئات اآل .44
ة من مختلم المناطق واألحزاب والمنظمات والجمعيات احتشد مئات األلوف من اإلندونيسيين الجمع

وسك العاصمة جاكرتا، تجمعهم رغم اختالفاتهم نصرة القدس وفلسطين، معلنين رفضهم قرار الرئيس 
 األمريكي نقل سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس تحت شعار "القدس خك أحمر". 

لرئيس األمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بالده واعتبر التحالم اإلندونيسي للدفاع عن القدس قرار ا
 إلى القدس واعتبارها عاصمة إلسرائيل قرارا استفزازيا لمشاعر اإلنسانية جمعاء.

وطالب المجتمعون في بيان قرئ أمام الحشود حكومة أمريكا بالتراجع عن قرارها، كما دعوا دول 
 به.منظمة التعاون اإلسالمي إلى رفت قرار ترامب والتنديد 

وخالل االحتجاج الذي كان قرب السفارة األمريكية، قال األمين العام لمجلس المثقفين والعلماء 
الشباب اإلندونيسيين بختيار ناصر "إننا نرفع أصواتنا تحديا لترامب بشأن القدس"، مشيرا إلى أن 

 قراره جاء مخالفا لجميع القرارات الدولية.
 12/5/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
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 العودة ورفضا  لقرار ترامب لمسيرات ا  مواليات تركية دع عدةهرات ومسيرات في تظا .45
شهدت العاصمة التركية أنقرة وكذلق مدينة اسطنبول وقفة عقب صالة الجمعة، دعًما لمسيرات أنقرة: 

على تنظيم الوقفة أمام مسجد "حجي بيرم" وسك  وأشرف "منبر المجتمع المدني" ."العودة" الفلسطينية
 قرة، ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات منددة بإسرائيل.أن

 15وفي كلمة باسم المتظاهرين، أشار رئيس المنبر، مصطفى قر، إلى استمرار مسيرات العودة حتى 
آذاري مارس من  30مايوي أيار الحالي، بعد أن انطلقت في ذكرى "يوم األرت" الفلسطيني، الموافق 

إلى أن التظاهرات جاءت بعد أعالن الرئيس ترامب، نقل سفارة بالده في إسرائيل من ولفت  كل عام.
تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة. وأكد أن المسيرات رالعودةع مدنية وسلمية. وقال إن "إسرائيل منذ 
يوم تأسيسها غير الشرعي، ارتكبت عددا غير محدود من انتهاكات حقوق اإلنسان على األراضي 

نما للعالم بأسره".الم  حتلة، وتعتبر وصمة عار ومشكلة ليس للشرق األوسك فقك وا 
كما شهدت عدة واليات تركية وقفات ومسيرات مماثلة، مثل أرتفين، وكوتاهية، وقونية، وبورصة 

 وبولو، وبيتلس، وشانلي أورفة.
 12/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 يدة القادرة على هزيمة ماللي إيرانالوح "إسرائيل" بأنيثير جدال   كاتب سعودي .46

أثار الكاتب السعودي ورئيس تحرير صحيفة "الريات اليوم" سامي العثمان جداًل كبيرًا ليس لتأييده 
غير المفاجن، بسبب مواقفه المسبقة، إلسرائيل في قصفها للمواقع اإليرانية في سورية، إنما لتأكيده 

ة إيران، فيما كانت حملة دعائية سعودية كبيرة بفيلم كرتون أن إسرائيل هي الوحيدة القادرة على هزيم
أثار الجدل، يصور السعودية على أنها قادرة على هزيمة إيران وحتى احتاللها بقيادة ولي العهد وزير 

وغرد العثمان على حسابه على "تويتر": "بكل تأكيد لن يهزم ويحرق ماللي  الدفاع محمد بن سلمان.
عصاباتها في سورية سوى إسرائيل فهي القادرة على حرقهم! نأمل ان يستمر ايران وميلشياتها و 

 والبشرية". اإلنسانيةالتصعيد والمواجهة والقضاء على إرهاب وجرائم الماللي ضد 
وغرد قبلها أنه يايد "تماما قصم إسرائيل لما أسماه المشروع الفارسي الخميني وقواعدهم العسكرية 

 ".المحتلة لألراضي السورية
 12/5/2018القدس العربي، لندن، 
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 شخص سيحضرون حفل االفتتاح 800و موظفا   50الخارجية األمريكية: العمل بالسفارة في القدس سيبدأ بـ  .47
قال مساوالن رفيعا المستوى من وزارة الخارجية األمريكية، يوم الجمعة، : سعيد عريقات -واشنطن 

يبدأ العمل فيها  أنأيار الجاريع على  14ستفتح االثنين رالسفارة األمريكية الجديدة في القدس  إن
المساوالن اللذان طلبا عدم ذكر اسمهما في لقاء هاتفي  وأوضح موظفًا. 50على الفور بوجود حوالي 

مع الصحافة شاركت به "القدس"، أن كل االستعدادات اكتملت بشأن نقل السفارة وأن السفير 
عظم وقته في األشهر الماضية بين تل أبيب والقدس، خاصة األمريكي في القدس أمضى عمليا م

 منذ اعتراف الرئيس األمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل.
، سيشاركون في األمريكيضيم، بينهم أعضاء من الكونغرس  800حد هذين المساولين، أن أوأكد 

الوفد األمريكي سيقوم  أعضاءحدا من ، وأنه "ليس على علم بأن أاألمريكيةاحتفاالت افتتاح السفارة 
 86دبلوماسيًا من أصل  30كما أقر المساوالن بأن  بلقاء أي مساول فلسطيني في إطار هذه الزيارة".

 سفارة في إسرائيل سيشاركون في االحتفال، فيما اختار ا خرون عدم الحضور.
ة "إن القرار أبطل رالفيتوع واعتبر المساول األمريكي في إطار تفسيره ألهمية قرار نقل السفار 

الفلسطيني الذي كان مفروضًا على السياسة األمريكية بشأن نقل السفارة إلى القدس"، معتبرًا أن 
 عملية نقل السفارة لن تاثر على مسيرة السالم.

 11/5/2018، القدس، القدس
 

 ساس الواقع"على أ السفارة إلى القدس يسمح بمضي عملية السالم قدما   نقلمسؤول أمريكي:  .48
 وليس الخيال"
القدس  إلىفي إسرائيل  األمريكيةقال مساول أمريكي كبير، يوم الجمعة، إن نقل السفارة : واشنطن

 بالمضي قدما "على أساس الواقع بدال من الخيال". األوسكسيسمح لعملية السالم في الشرق 
ن اإلدارة "متفائلة إلى وأضاف المساول البارز في تصريح صحافي وطلب عدم الكشم عن هويته أ

حد ما" بأن فتح السفارة يوم االثنين المقبل سيادي إلى إنشاء منطقة أكثر استقرارا "على المدى 
وقال المساول الكبير إن نقل السفارة "يخدم مصالح الواليات المتحدة بشكل أفضل، وهو ما  الطويل".

 وعد به الرئيس خالل الحملة".
 11/5/2018، القدس، القدس
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  ترامب سيتحدث عبر الفيديو خالل حفل تدشين السفارة األمريكية في القدس .49
دونالد ترامب االثنين عبر الفيديو خالل حفل تدشين السفارة  األمريكيسيتحد  الرئيس : واشنطن
 كبير. أمريكيعلن يوم الجمعة مساول أ ، كما إلسرائيلفي القدس التي اعترف بها عاصمة  األمريكية

مباشرة  أوبرسالة مسجلة مسبقا  األمريتعلق كان ذا إيكشم ما  أنر للصحافيين دون وقال المصد
 المدعوين عبر الفيديو". إلىالرئيس حسب علمي سيتحد   إن"

في غاية السرور وننتظر بفارغ الصبر  إننا" أبيبالذي كان يتحد  من تل  األمريكيوقال المساول 
 المشاركة في هذا الحد  التاريخي".

 11/5/2018، ، القدسالقدس
 

 ُتفشل صدور بيان أوروبي يدين نقل السفارة األمريكية للقدس" إسرائيل"القناة العاشرة:  .50
قالت القناة اإلسرائيلية العاشرة، إن إسرائيل أحبطت، يوم الجمعة، صدور بيان عن : محمود مجادلة

 المحتلة، الثالثاء المقبل. االتحاد األوروبي يدين نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس
وأشارت القناة العاشرة، إلى أن المجر والتشيق ورومانيا، وبالتنسيق مع إسرائيل، حالت دون صدور 

وبحسب القناة  البيان، الذي كان يتطلب موافقة كل الدول الثماني والعشرين األعضاء في االتحاد.
ل أخرى، بهدف إحراج الواليات المتحدة العاشرة، فإن مشروع البيان كان بمبادرة من فرنسا ودو 

األمريكية قبل أيام من نقل سفارتها لدى إسرائيل، وذلق عبر اتخاذ موقم أوروبي موحد ضد الخطوة 
 المرتقبة.

وتضمنت مسودة البيان األوروبي ثالثة بنود، ينص أولها على أن القدس عاصمة لدولتين، هما 
ضع القدس يبقى مفتوحا للتفاوت، ويتم تحديده فقك عبر إسرائيل وفلسطين، والثاني يشدد على أن و 

وينص البند األخير على أن دول االتحاد األوروبي لن تنقل سفاراتها إلى القدس كما  المفاوضات.
 فعلت الواليات المتحدة، وفقًا للقناة العاشرة.

 11/5/2018، 48عرب 
 

 لفلسطينية اإلسرائيلية إلى طريق مسدودإلى القدس أوصل التسوية ا ة األمريكيةسفار النقل : الفروف .51
إن قرار الواليات المتحدة نقل  ،يوم الجمعة، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف: وكاالت

سفارتها من تل أبيب إلى القدس أوصل التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية إلى طريق مسدود؛ وجاء هذا 
م المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسك نيكوالي التصريح خالل لقاء جمع الفروف مع منسق األم

وأوضح أن هذا الطريق المسدود يتعمق أكثر فأكثر خاصة في ضوء القرارات األمريكية  مالدينوف.
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األخيرة بشأن القدس، وأضاف أن موسكو قلقة من محاوالت تغيير تركيبة الخريطة الجيوسياسية 
وشدد الفروف على أن  لفلسطينية إلى الخلفية وتهميشها.للشرق األوسك بشكل يسمح بإزاحة القضية ا

 كل الدول عب رت عن قلقها لتراكم المشاكل الخطيرة القادرة على توليد االنفجار في أي لحظة.
 11/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 " إلى دمشق حاليا  300موسكو تطمئن تل أبيب: لن نسلم "إس .52

تطمين إلى الجانب اإلسرائيلي أمس، في إطار مساعيها وجهت روسيا رسالة : رائد جبر - موسكو
لمحاصرة التصعيد الحاصل بين تل أبيب وطهران، وقال مساعد الرئيس الروسي لشاون التعاون 

 300العسكري فالديمير كوجين بأن بالده "ال تبح  حاليا موضوع تزويد دمشق بأنظمة إس
الروسية الصنع في التصدي للضربات  المتطورة"، في وقت فتح إخفاق أنظمة الدفاع الجوية

اإلسرائيلية على مواقع تابعة للجيش السوري سجاالت في موسكو وانتقد خبراء ما وصم بأنه "خطأ 
 تكتيكي فادح" ارتكبته قوات النظام السوري في مواقع انتشار بطاريات الصواريخ الدفاعية.

اشق الصاروخي المتبادل بين إسرائيل وسارت موسكو خطوة أخرى نحو تخفيم حدة االحتقان بعد التر 
لنظام السوري، وبعدما كانت أعلنت في وقت سابق أنها تجري اتصاالت مكثفة مع اوقوات إيرانية و 

طهران وتل أبيب لمحاصرة التوتر ومنع تحول المواجهة إلى حرب مفتوحة، تعمد الكرملين أمس 
" التي تعد فعاليتها أعلى 300يخ "إستخفيم مخاوف اإلسرائيليين حول إمكانية تسليم دمشق صوار 

بكثير من المنظومات التي يمتلكها الجيش السوري حاليا. وأكد كوجين أنه "ال تدور مناقشات في 
 الوقت الراهن حول احتمال نقل هذه المنظومات إلى الطرف السوري".

ء على ولفتت تصريحات كوجين األنظار إلى أن الموقم الروسي الجديد ربما يكون اتخذ بنا
المحادثات التي أجراها في موسكو أخيرا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لكن الناطق باسم 

 الكرملين ديمتري بيسكوف دعا إلى "عدم ربك القرار بزيارة نتنياهو".
 وأوضح أن كوجين أدلى بحديثه قبل وصول نتنياهو إلى العاصمة الروسية.

 12/5/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 إقامة وطن" إسرائيل" حاخام يهودي: ليس من حق   .53
قال الحاخام اليهودي يسرائيل ويس عضو جماعة اليهود المتحدين ضد الصهيونية إن ": األناضول"

دعم الواليات المتحدة األمريكية إلسرائيل يزيد معاناة الشعب الفلسطيني واليهود، مشددا على أنه ليس 
وأضاف ويس في تصريحات لوكالة األناضول بمدينة  امة وطن لها.من حق إسرائيل وفق التوراة إق
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إسطنبول التركية أن الصهيونية تستخدم الديانة اليهودية أداة لتحقيق مصالحها، وهذه هي الطريقة 
األساسية للحصول على الدعم من العالم عبر إلباس أنفسهم ثوب القداسة باستخدام الرمز اليهودي 

ومضى قائال إنه ليس إلسرائيل تماما الحق في إقامة وطن لها، وهذا من  يلع.رنجمة داود واسم إسرائ
 التوراة، فال يسمح لنا بأن يكون لدينا وطن يهودي منذ ألفي عام، ونحن نحترم هذا.

وتابع أنه منذ ألفي سنة لم نقم أبدا بإنشاء وطن يهودي، كذلق ال يسمح لنا بالسرقة وال القتل، لذلق 
 ونية ال تخضع لقواعد، وليس من حق الصهيونية وفق التوراة إقامة دولة إسرائيل.فالتصرفات الصهي

 11/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 األمم المتحدة: االستفزاز سيؤدي لحرب جديدة بالشرق األوسط .54
ناشد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الخميس جميع األطراف إلى : وكاالت

كافة األعمال العدائية وأي إجراءات استفزازية لتفادي نشوب حريق جديد في منطقة "وقم فوري ل
 الشرق األوسك" الغارقة بالفعل "في صراعات رهيبة".

وقال ستيفان دوجاريق المتحد  باسم األمين العام لألمم المتحدة في تصريحات للصحفيين بمقر 
بالم التقارير التي صدرت خالل الليل عن  المنظمة الدولية في نيويورق إن غوتيريش "تابع بقلق

صوب المواقع اإلسرائيلية، والهجمات االنتقامية من جانب القوات  ةإطالق قذائم من سوري
 اإلسرائيلية".

وطلب غوتيريش في بيان من مجلس األمن "البقاء ممسكا بالملم السوري" للتوصل إلى "حل 
 دا إلى شرعية األمم المتحدة.  سياسي"، كما دعاه إلى "تحمل مساولياته" استنا

من جانبه، أكد دوجاريق أن قوة األمم المتحدة لمراقبة فت االشتباق رأوندوفع على اتصال مع 
قوات النظام السوري والجيش اإلسرائيلي، وحثت الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبك النفس 

 .1974والتقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاق فق االشتباق المبرم في 
وكشم دوجاريق عن اتصاالت جارية على عدة مستويات مع جميع األطراف من أجل احتواء 
الموقم، لكنه رفت اإلفصاح عن طبيعتها وما إذا كان األمين العام قد أجرى أي اتصاالت مع 

 مساولين إيرانيين أو إسرائيليين بشأن التصعيد العسكري الذي وقع الليلة الماضية أم ال.
 11/5/2018، الدوحة الجزيرة نت،
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 العودة الفلسطيني بريطانيا تدعم حق  في مظاهرات  .55
شارق آالف في مظاهرات خرجت في بريطانيا دعما لحق ماليين المهجرين من أبناء ": األناضول"

 الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضهم.
سفارة اإلسرائيلية في لندن تظاهر مئات من البريطانيين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني أمام الوقد 

 احتجاجا على مواصلة العنم اإلسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.
منها حملة التضامن مع فلسطين ومنظمة -وتأتي المظاهرة التي دعت إليها منظمات بريطانية 

سرائيلي في ضمن فعاليات إلحياء ذكرى النكبة، وللتنديد باستمرار االحتالل اإل -أصدقاء األقصى
 ممارساته القمعية والتطهير العرقي للفلسطينيين في األراضي المحتلة.

وشارق في المظاهرة "يهود ضد الصهيونية" الذين يقولون إن قرار نقل السفارة األمريكية إلى القدس 
 المحتلة ال يخدم مصلحة اليهود ويزيد من مظاهر العداء لهم ومعاداة السامية.

 12/5/2018، حةالجزيرة نت، الدو 
 

 ؟"إسرائيلـ"عن تأييد البحرين ل الواليات المتحدةماذا قالت  .56
قالت مساولة أمريكية رفيعة المستوى إن من األهمية بمكان أن تعترف دولة خليجية وعربية مثل 

 البحرين بإسرائيل وبحقها في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات اإليرانية.
 ير الخارجية البحريني عن مثل هذا الرأي وبشكل علني أمٌر قوي.وأضافت المساولة أن تعبير وز 

وأوضحت أن توقيت نشر تغريدة المساول البحريني ثالثة أيام قبل نقل السفارة األمريكية إلى القدس 
 أكبر دليل على أن قرار الرئيس دونالد ترامب قرار صائب، وأنه ال يسبب أي استياء في المنطقة.

 12/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

ر"الخلي ة الوهمي ة": عندما  .57  ضابط "الشاباك" يتنك 
التنكززر بزززي المقاومززة أسززلوٌب لطالمززا انتهجتززه إسززرائيل علززى مززدار السززنين، والحززدي  هنززا عززن  :رام هللا

مسار مختلم عن مسار قوات المستعربين الذين يتنك رون بأزياء وهيئات لمدنيين فلسطينيين بأسزاليب 
مقززاومين أو اعتقززالهم، إذ إن األخطززر هززو "اختززراق القلعززة مززن الززداخل"، وهززذا مززا يلجززأ  متنوعزة لتصززفية

 إليه االحتالل عبر ما بات ي عرف بز"الخاليا الوهمية" التي صع د من استخدامها منذ ثال  سنوات.
مزع  يقوم أسلوب الخاليا الوهمية على إنشزاء ضزباط جهزاز "األمزن العزام" اإلسزرائيلي رالشزاباقع عالقزةً 

شززززابٍ  فلسززززطيني مززززتحمس للمقاومززززة بطريقززززة غيززززر مباشززززرة أو مباشززززرة، بعززززدما يتنكززززر الضززززابك العززززدو 
كشززخٍص ممززوٍل ألعمززال المقاومززة، أو كقائززٍد مجهززوٍل فززي تنظززيٍم معززين مززن مسززاولياته اإلشززراف علززى 
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عمزل تشكيل خاليا عسكرية وأمنية، ثم يوصل رسزالًة إلزى الشزاب بطريقزة مجهولزة كمزا هزو متبزع فزي ال
التنظيمزززي عزززادًة. ويطبزززق الفزززخ عنزززدما يظزززن الشزززاب أنزززه وجزززد ضزززالته فزززي هزززذه الرسزززالة، الشزززفهية أو 

 المكتوبة أو عبر بناء الثقة، التي تدعوه لالشتراق في المقاومة.
مززع ذلزززق، يحزززاول الضزززابك تقليزززل التواصزززل المباشزززر ويرتزززب لقزززاءات محزززدودة وجهزززًا لوجزززه مزززع الشزززاب 

وق، فيمززا يبقززى القسززم األكبززر مززن التواصززل عبززر رسززائل فززي نقززاٍط ميتززة. المسززتهدف كززي ال يثيززر الشززك
وفي البداية، يطلب الضابك رالقائد أو ممول الخليزة الزوهميع تنفيزذ مهمزات صزغيرة تبزدأ غالبزًا بزز"أمور 
سهلة" مثل طلب مراقبة أشخاٍص مشبوهين بالعمالة لدى العدو، أو توزيع معوناٍت غذائية ومساعداٍت 

عززائالت الشززهداء واألسززرى، وذلززق لتعزيززز الثقززة وطمأنززة الشززاب. بعززد ذلززق تززأتي المهمززة  بسززيطة علززى
األسززوأ، إذ يطلززب منززه ترشززيح مجموعززة مززن األسززماء فززي محيطززه رالعمززل، الجامعززة، منطقززة السززكنع، 
لوا خليزززة عسزززكرية ويكزززون قائزززدها الشزززاب الضزززحية، أمزززا ممولهزززا والمشزززرف عليهزززا، فهزززو ضزززابك  ليشزززك 

ذي يبززدو فززي هززذه الحالززة كرجززٍل مززن القيززادة التنظيميززة، أو كضززابك مكل ززم االتصززال، أو "الشززاباق" الزز
 حتى مموٍل للخاليا.

الحقًا، ي فاجأ أفزراد الخليزة بزأنهم معتقلزون فزي قبضزة العزدو اإلسزرائيلي قبزل تنفيزذهم أي عمليزة، وتكزون 
وقزع بأصزدقائه دون أن يعلزم، فيمزا بداية االعتقال عادًة لز"الرجل األول" الذي خدعه "الشاباق" وجنزده لي

مززا باسززتدراج "القائززد" نحززو كمززيٍن عنززد قدومززه لتسززل م  تكززون طززرق االعتقززال كثيززرة، إمززا بززدهم البيززوت، وا 
الززذخيرة مززن نقطززة ميتززة، أو خززالل مجيئززه لتسززل م رسززالة مززن النقطززة نفسززها، حتززى تكززون هنززاق تهمززة 

 إضافية في الملم.
، إن "مخابرات 2016ر ب من حركة "حماس" في تقرير صدر في بداية يقول موقع "المجد" األمني المق

العدو تهدف من أسلوب الخاليا الوهمية إلى تحييد أكبر عدد ممكن من الشباب المتحمسين والثزائرين 
ربززاٍق فززي  ممززن يمتلكززون المبززادرة، ولززديهم االسززتعداد للتضززحية والمقاومززة، إضززافة إلززى خلززق تشززويٍش وا 

أكثر من ذلق، ياتي هزذا األسزلوب أكلزه عبزر إرهزاب الشزباب الزوطني المزتحمس صفوف التنظيمات". 
للمقاومزة، وخلزق حالززة مزن الضزبابية واإلحبززاط أمامزه، فتبزدأ شززريحة مزن الشزباب باإلحجززام عزن العمززل 

رنق الخلية الوهمية.  المقاوم خشيًة من الوقوع في شن
ثًا، رغززززم أنززززه تكث ززززم إلحبززززاط عمليززززات أسززززلوب "التنظززززيم الززززوهمي" أو "الخليززززة الخادعززززة" لززززيس مسززززتحد

"انتفاضززززة القززززدس" التززززي لززززم تسززززتطع إسززززرائيل السززززيطرة عليهززززا، إذ تعززززود بدايززززة اسززززتعماله إلززززى أوائززززل 
التسزززعينيات مزززن القزززرن الماضزززي، علمزززًا أن المقاومزززة نفسزززها نفزززذت عمليزززات شزززبيهة إلزززى حزززد مزززا عبزززر 

ري، في مذكراته، أن هذا األسلوب انطلق "عمالء مزدوجين". ويذكر رئيس "الشاباق" آنذاق، يعقوب بي
في بداية السبعينيات، لكنه "كان موجهزًا نحزو المسزتوطنين المتطزرفين للحزد مزن عمليزاتهم ضزد اليسزار 
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اإلسزززرائيلي". بعزززد ذلزززق، يكشزززم بيزززري نجزززاح أسزززلوب الخاليزززا الوهميزززة فزززي "مكافحزززة عزززدٍد مزززن الخاليزززا 
 ، وذكر منها: بيت فوريق، بيت دجن، بيتا، عقربا.العسكرية الفلسطينية في منطقة قرى شرق نابلس"

 

 
 عملية مع غياب اعتقال "الرأس المدبر" غالبا   400إحباط  2017أعلن "الشاباك" في 

كززذلق، ياكززد رئززيس آخززر لززز"الشاباق" يززدعى كززارمي غليززون فززي كتابززه "الشززاباق بززين االنشززقاقات"، أن 
ها تنظزيم "أيززال"، وفزي مززا بعزد "حربززة ديفيزد"، بغززرت الجهزاز أنشززأ خليزة يهوديززة يمينيزة تابعززة لزه وسززم ا

اختززراق هيكليززة مجموعززات اليمززين المتطززرف كززإجراء اسززتباقي لمعرفززة نياتهززا وأهززداف عملياتهززا تمهيززدًا 
للقضاء عليهزا. كزان المسزاول عزن هزذه الوحزدة الوهميزة عنصزرًا فزي "الشزاباق" ع زرف باسزم "الجاسزوس 

المتطرفة رالوهميةع تعتمد على تجميع المتطرفين اليهود في تنظزيم شمبانيا"، وكانت آلية عمل الوحدة 
 واحد إلحباط أي هجوم قد ينفذونه لقتل إسرائيليين، ولمراقبة تحركاتهم عن كثب.

هكذا، يظهر أن درجزة الخطزر فزي الخليزة الوهميزة أكبزر مزن األسزاليب األخزرى كزالعمالء أو عصزافير 
جزززادة اللغزززة العربيزززة السزززجون أو المسزززتعربين، رغزززم أن كلهزززا ت عتمزززد علزززى التنكزززر والخزززداع والتخفزززي وا 

والعادات والتقاليد المتعزارف عليهزا فلسزطينيًا، لكزن الخطزر فزي هزذه الخاليزا أنهزا تتشزابه إلزى حزدٍ  كبيزر 
مع المقاومة الفلسطينية الحقيقية، وما يصع ب اكتشاف التمويه طبيعزة العمزل السزر ي للمقاومزة، وحتزى 

 شخص ما لالطمئنان إليه أحيانًا. صعوبة الساال عن
وبتتبع قصص كثيرة، ال تززال أسزاليب "الخليزة الوهميزة" وطبيعتهزا غيزر ثابتزة، ووفقزًا لعزدٍد مزن األسزرى 
المحررين، زج العدو باإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي إلى واجهة العمل االستخباري، فأصبحت 

أن يمارس مهمات عدة عبرها كالتعرف إلى طبيعة  تشكل بيئة خصبة له في هذا المضمار، إذ يمكنه
األشزخاص، وتجنيززد آخززرين إمزا كعمززالء أو كمقززاومين فزي خاليززا وهميززة. وتوضزح مصززادر خاصززة أن 

تقريبززززًاع اسززززتغل الفززززراغ الززززذي أحدثززززه غيززززاب  2005االحززززتالل منززززذ نهايززززة انتفاضززززة األقصززززى الثانيززززة ر
في الضفة، وبدأ باستدراج شب ان فلسطينيين للعمزل  التشكيالت المتسلسلة للفصائل واألجنحة العسكرية

فزززي المقاومزززة عبزززر اسزززتعمال هزززذ األسزززلوب، بزززدءًا مزززن اإلنترنزززت، إذ يتسزززتر ضزززابك "الشزززاباق" باسزززم 
أشخاٍص عرب أو فلسطينيين أو تابعين لحزب هللا في الخارج، وقد يسارع إلى إرسال مبالم مالية مزن 

ية العمل  وإلقناع الشاب الفلسطيني أكثر، والمتكرر أنه سزرعان مزا يعتقزل لبنان مثاًل بغرت إثبات جد 
 الشاب أو المجموعة قبل تنفيذ أي مهمة.

تضززيم المصززادر المط لعززة أن العززدو كثززم اسززتعمال أسززلوب "الخاليززا الوهميززة" ثززال  مززراٍت منززذ عززام 
اد مززن حركتززي : األولززى تزامنززًا مززع عمليززات الثززأر للشززهيد المهنززدس يحيززى عيززاش، ثززم إبعززاد أفززر 1990
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"حماس" و"الجهاد اإلسالمي" إلى مرج الزهور في لبنان، والثانيزة بعزد الحزرب األولزى علزى قطزاع غززة 
حتززى اليززوم تزامنززًا مززع ارتفززاع  2015، إلززى أن عززاد وصززع د اسززتخدامها منززذ 2010زززز2008مززا بززين عززامي  

علززن "الشززاباق" وحززده زززز مززن بززين موجززة العمليززات الفدائيززة الفرديززة. وطبقززًا لرصززد التقززارير اإلعالميززة، أ 
عمليززززة تفجيززززر  13عمليززززة، مززززن بينهززززا  400ع نحززززو 2017أجهزززززة أخززززرى زززززز إحباطززززه العززززام الماضززززي ر

استشهادية، لكن التدقيق في لوائح االتهام للمعتقلين على هذه الخلفيزة يزدل علزى أن رأس الخليزة لعزب 
 دورًا أساسيًا ولم ي عتقل.

الت مزن فزخ الخليزة الوهميزة عنزد الوقزوع فيزه، ومزا تعكسزه خطزورة من جانزٍب آخزر، ورغزم صزعوبة اإلفز
هزززذا األسزززلوب علزززى معنويزززات الشزززباب والمقاومزززة، تكشزززم المصزززادر أن بعزززت األسزززرى الفلسزززطينيين 
المتهمين بقيادة خاليا عسكرية أخيرًا استغلوا أسلوب العدو نفسه كزز"ثغرٍة للتغطيزة علزى زمزالء حقيقيزين 

يسززأل "الشززاباق" المقززاوم عنززد اعتقالززه عززن الشززخص الززذي نظ مززه أو مشززرف  لهززم فززي الخليززة"، فعنززدما
خليته، يكون الجواب: "شخص مجهول تواصل معي عبر اإلنترنت، أو ترق لي رسالة في نقطة ميتة 

 ما"، ليخرج من ذلق بأقل الخسائر.
 12/5/2018 ،األخبار، بيروت

 
 إعدام ميداني واغتصاب وممارسات وحشية .58

 عيسى قراقع
م الباحثون اإلسرائيليون بعد مرور سبعين عاما على النكبة عن ممارسات وحشية وقاسية تعرت كش

وعمليزات اعتقزال واسزعة طالزت الكبيزر والصزغير  1948لها السكان المدنيون الفلسطينيون خالل حرب 
ما الطرد خارج الوطن  .الرجل والمرأة وفرزهم في معسكرات: أما التصفية الميدانية المباشرة وا 

الفتززرة المفقززودة مززن التوثيززق التززاريخي والتززي هجززر فيهززا شززعبنا مززن قززراه بفعززل القززوة المسززلحة وارتكززاب 
المززذابح والتطهيززر العرقززي ومززا رشززح فيهززا مززن شززهادات تشززير إلززى عمليززات اعتقززال واسززعة جززرت بحززق 

ات وجنززود أبنززاء شززعبنا تعرضززوا خاللهززا لكززل أنززواع الززبطش والقمززع والمعاملززة المهينززة علززى يززد عصززاب
 منفلتين ال رقابة عليهم ينفذون سياسة جرائم إبادة على البشر و المكان.

لزم أعززد مسززتغربًا حتزى فززي الفتززرة الحاليززة عزن سززماع عمليززات اغتصزاب وتحززرش جنسززي وممارسززات ال 
أخالقيززة لجنززود االحززتالل وضززباطه ومحققيززه مززع المعتقلززين الفلسززطينيين، فهززو امتززداد لسياسززة ممنهجززة 

ي العقززل اإلسززرائيلي وثقافتززه وتربيتززه ونظرتززه إلززى كززل فلسززطيني، فالفسززاد األخالقززي جزززء مززن راسززخة فزز
الماسسززززة العسززززكرية اإلسززززرائيلية وجزززززء مززززن السياسززززة الرسززززمية المتواصززززلة والبعيززززدة عززززن كززززل النززززوازع 

 اإلنسانية واألخالقية.
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سززطينيات بعززد اعتقززالهن خززالل النكبززة الفلسززطينية وقعززت عمليززات اغتصززاب بحززق النسززاء والفتيززات الفل
واحتجازهن وهذا ما كشفته تقارير منفردة في تلزق الفتزرة للصزليب األحمزر الزدولي واألمزم المتحزدة، وقزد 
وصزززل األمزززر حسزززب التقزززارير أن النسزززاء يبقزززين تحزززت رحمزززة اإلسزززرائيليين عنزززدما يزززتم اعتقزززال الرجزززال 

رسالهم إلى المعسكرات.  وا 
فززي كتابزه التطهيزر العرقززي فزي فلسزطين أن مجموعززة مزن الجنززود  الباحز  اإلسزرائيلي أيززالن بابيزه ذكزر

اإلسززرائيليين اقتحمززت احززد المنززازل فقتلززت األب وجرحززت األم واغتصززبت االبنززة، وقززد أصززبحت النسززاء 
هززدفا لجززرائم حززرب بشززعة ارتكبهززا جنززود االحززتالل، وهززذا مززا أبززرزه التززاريخ الشززفهي الززذي رواه الضززحايا 

 ائم الالإنسانية والمخيفة التي حدثت خالل النكبة.والتي كشفت عن أفظع الجر 
بعزززد مززرور زمزززن طويزززل تحززد  عزززن فتزززاة تزززم  أحزززدهمالززذين ارتكبزززوا الجزززرائم لززم يحزززاكموا، وعنزززدما تكلززم 

 اعتقالها وجرى حلق شعرها وتناوب الجنود على اغتصابها وبعد ذلق قتلوها.
رش الجنسزززززي بحقهزززززم خزززززالل االغتصزززززاب لإلنسزززززان واألرت مسزززززتمر، أطفزززززال يزززززروون حكايزززززات التحززززز

اسززتجوابهم فززي غززرف التحقيززق، نسززاء أسززيرات يتعرضززن لمعاملززة ال أخالقيززة ومهينززة خززالل االعتقززال 
من ذلق ما تتعرت له نساانا خالل الزيزارات ألبنزائهن علزى يزد الجنزود خزالل  وأكثروالتحقيق معهن، 
 التفتيشات المذلة.

يزة اغتصزابه فزي معسزكر إسزرائيلي سزري يفزتح هزذا ما كشفه األسير اللبناني مصطفى ديراني عزن عمل
الملم واسعا عن دولة احتالل بربريزة تتصزرف بهمجيزة مزع كزل أسزير وأسزيرة فلسزطينية ولزيس الهزدف 
انتزززاع معلومززات بقززدر مززا هززو تززدمير الززنفس اإلنسززانية وقتززل الززروح البشززرية، ومززا ترويززه األسززيرات عززن 

ة الخصوصززية واسززتغالل النسززاء ووضززعهن فززي ظززروف عمليززات التعريززة خززالل االعتقززال وعززدم مراعززا
 قاسية وصعبة خالل االعتقال يوضح الكثير من الجرائم اإلنسانية.

اغتصززاب، هززي النزعززة العسززكرية وتجريززد اإلنسززان مززن إنسززانيته، وهززي هززذا االنحززدار المتواصززل لدولززة 
ق وحصزززار وصزززلت إلزززى أقصزززى الفاشزززية والعنصزززرية، قتزززل وجزززرح وهزززدم بيزززوت وحظزززر تجزززول وا غزززال

واعتقاالت وتعذيب وتدمير ونهزب، وهزي روايزة النكبزة، الجزروح المدفونزة والشزفاه الصزامتة بعزد سزبعين 
 عاما.

اغتصاب، من هنا دونم ومن هنزاق دونزم، بعزد تحويزل الكواشزين سزتكون األرت كلهزا لنزا، هزذه القريزة 
ونهزر الفزرات، هزذا لسزان مخماس ما هي إال قريتنا مخماش، وهناق قرى كثيزرة كلهزا لنزا، حتزى دمشزق 

 حال الكاتب اإلسرائيلي اسحق شاليم.
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اغتصززاب، هززذه المززرة لززن نعفززي عززن األسززرى، اقتلززوهم جميعززا، وفززي ذلززق اليززوم لززم نهززتم بززالقبت علززى 
أسززرى، فكززل مززن حززاول الهززروب أو يحمززل السززالح نطلززق عليززه النززار ونقتلززه، هززذا لسززان حززال الكاتبززة 

 يميا تشرنوفيتش. اإلسرائيلية
تصززاب، القتززل، وكيززم ينفززذ، االغتصززاب، وكيززم ننجززو مززن المززوت، وكأنززه ال يوجززد فززي هززذا العززالم اغ

سوى قتلى وقتله، كنا نسكب السوالر ونحرق ثيابا أو بوابة خشب أو سطحا من قش وننتظر كي نرى 
كيزززم تلتهمزززه النيزززران، بالنسزززبة لزززي القتلزززى والزززدم وكزززل شزززيء كأنزززه ال شزززيء، هزززذا لسزززان حزززال المربزززي 

 سرائيلي غابرئيل تيروش.اإل
اغتصاب، انهم يمشون بين الجث ، يوجهون ركالتهم إلى فق القتيل بقوة، لكي تتطزاير أسزنان الزذهب 
من فمه، يفتشوا الجث  وينظروا إن كان هناق شيء يلمع في الفزم هزذا لسزان حزال الكاتزب اإلسزرائيلي 

 حاييم غوري.
تعززرف الرحمززة، دمززاء علززى الصززدر وعلززى  اغتصززاب، صززراف خلززم الجززدران، فززي العتمززة، وحززوش ال

 الساقين، صوت امرأة فلسطيني ة خرجت من الغياب تصرف: دعوني أتكلم..دعوني أتكلم. 
 11/5/2018 ،القدس، القدس

 
 مايو وما بعد  14مسيرات العودة.. سيناريوهات  .59

 محمد إبراهيم المدهون 
دي غيززر مسززبوق، ومسززاع حثيثززة انطلقززت مسززيرات العززودة الكبززرى فززي ظززروف انسززداد سياسززي واقتصززا

علززى صززعيد مشززروع تصززفية القضززية الفلسززطينية ولغززة بعززت أطززراف اإلقلززيم تجاههززا، مززع فززتح أبززواب 
 تطبيع معيبة مع االحتالل اإلسرائيلي.

حي  تحتفل "إسرائيل" في عواصم عربية بالذكرى الزسبعين إلقامة كيانها، وتشارق وفود مزن اإلمزارات 
زززر 2018فزززي سزززباق "طزززواف إيطاليزززا  -سزززبةبزززذات المنا-والبحزززرين  " انطالقزززا مزززن القزززدس، مزززع لغزززة تنك 

 للفلسطينيين واحتفال بالمحتل بلسان عربي مبين.
طززى فززي صززفقته  كمززا جززاءت مسززيرات العززودة فززي أجززواء مسززارعة الززرئيس األمريكززي دونالززد ترامززب الخ 

لغزززاء حزززق العزززودة وضزززم الضزززفة الغربيزززة وحصزززار قطزززاع غززززة ح تزززى تركزززع لمشزززروع لشزززطب القزززدس، وا 
 بنيامين نتنياهو اليميني.

ويجززري هززذا بينمززا يوصززد محمززود عبززاس رأبززو مززازنع األبززواب فززي وجززه المصززالحة، مكرسززًا حالززة ممززا 
يسمى العقوبات ضد غزة، وعاقزدا مجلسزا وطنيزا رالمجلزس الزوطني الفلسزطينيع انفصزاليا تحزت حزراب 
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طينية فززززي إطززززار تصززززفية، فضززززاًل عززززن حالززززة االحززززتالل فززززي رام هللا، وكززززل ذلززززق أدخززززل القضززززية الفلسزززز
 اقتصادية متردية بغزة في ظل حصار متزايد.

 

 ضوابط ومحددات
مسيرات العودة مشروع وطني طموح ويشكل حالة إجماع فلسطيني غير معهود منذ مدة، ولكنه كذلق 
يعزززيش تحزززديات صزززعبة فزززي مسزززتوى قدرتزززه علزززى التزززأثير لصزززالح الحزززق الفلسزززطيني، ومزززن ذلزززق درجزززة 

جاهزية لغززة التزي حملزت عزبء المرحلزة الخطزرة، والمفتزرق الصزعب الزذي تحيزاه القضزية الفلسزطينية ال
 في ظل التنكر لغزة وأهلها.

ربزاق  ولكن بقي التحدي قائمًا بقدرة غزة على الحشد الجماهيري بمئات ا الف، واسزتحدا  فعاليزات وا 
والضززبك والززتحكم، واكتمززال الصززورة  االحززتالل بمفاجزز ت، مززع الحفززاظ علززى درجززة عاليززة مززن السززيطرة

 باإلجماع الوطني الالفت في مشهد غزة.
وبالتأكيززد فززإن ردود االحززتالل وقمعززه للمسززيرات سيشززكل منحنززى مشززهد مسززيرات العززودة مسززتقباًل، وهززذا 
بالتأكيد سيحكم سيناريو مسيرات العودة وذهابه في اتجزاه مواجهزة عسزكرية جديزدة، وعزدوان علزى غززة 

وخاصزة فزي الجرحزى -شزرس واألكثزر دمويزة، وبالتأكيزد فزإن الخسزائر البشزرية وتصزاعدها قد يكون األ
 درجة تأثيرها عالية على الروح المعنوية التي يبديها الفلسطينيون بكثير من الفدائية. -واإلعاقات

وعالوة على ذلق؛ يبقى ساال كبير يتعلق بالتحاق ساحات جديدة بالفعل الثوري الشزعبي فزي مسزيرات 
العززودة، خاصززة بالضززفة وعلززى الحززدود مززع لبنززان وسززوريا واألردن، وهززذه سززتحكم المنحنززى التصززاعدي 

 التاريخي لمسيرات العودة الكبرى وقدرتها على الفعل واإلرباق واإلنجاز.
تمضي مسيرات العودة بتصاعد الفت وروح ثورية شبابية عالية، ولكن الحذر مطلوب حتى ال تتراجع 

ى حضورها وتأثيرها، وذلق باستعجال النتائج والشعور بفقدانها مبكزرًا، فضزاًل عزن المسيرات عن مستو 
 عدم تشكيلها تهديدا لالحتالل وتحولها إلى حالة رتابة خاضعة لإلدارة المنتظمة.

يضزززاف لزززذلق تزززأثير ذلزززق علزززى اسزززتطاعة غززززة الضزززغك علزززى االحزززتالل لتحقيزززق إنجزززاز لصزززالح رفزززع 
الضززمير الفلسزززطيني الجمعززي بحزززق العززودة، ومزززا قززد يسزززببه ذلززق مزززن الحصززار، أو تأثيرهزززا فززي إيقزززاظ 

 خفوت للحالة الشعبية، وفقدان لدافعية المواصلة والديمومة التي تمثل الروح الماسس عليها الرهان.
االحتالل مرتبق في عالقته بمسيرات العودة، وتبزدو الصزورة عنزده غيزر ناضزجة بشزأن السزبيل األمثزل 

بعزد مزرور سزبعين سزنة  1948الثزائرة علزى حزدود قطزاع غززة، فزي إحيزاء لمشزهد للتعامل مع الجماهير 
 على النكبة.
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وربمزا يشزكل ذلزق دافعززًا لالحزتالل ليحزاول القيزام بإجهززات مبكزر بتفجيزر الحالزة فززي غززة بشزكل مربززق 
مايويأيززززار، سززززواء بحززززد  أمنززززي كبيززززر قززززد يبززززدو اغتيززززااًل أو تفجيززززرًا صززززاخبًا، أو أن يتحززززرق  14لثززززورة 
حتالل بقفاز عبر أذرعه المتسترة أحيانًا بالتطرف الفكري كما حد  في اغتيال مزازن فقهزاء، أو أن اال

 يسعى إلجهات مسيرات العودة بمبادرة سياسية تقدم عرضا جديا لرفع الحصار عن غزة.
ويحتاج هذا ضمانات من جهات وازنة واتفاقات مكتوبة، حتى ال يتكرر ما وقع قبل أربع سنوات، مع 

مايويأيار التي تسعى إلجهزات الحالزة الثوريزة بزثمن  14صيحتي بعدم التعاطي مع عروت ما قبل ن
وقززد تسززتهوي االحززتاللن لعبززة  شززراء الوقززت حتززى سززاعة الصززفر، والززذهاب فززي  بخززس أو بوعززد مكززذوب.

اتجاه اإلرباق األخيزر بحزد  أمنزي كبيزر أو إربزاق وطنزي داخلزي، أو بفعزل سياسزي ي حزد  حالزة تزردد 
 لقوى الوطنية في قيادة مسيرة العودة.ل

ززه فرصززة االختبززار بتمريزر  مايويأيززار أسززوة بكززل األيززام السززابقة روخاصززة  14وربمزا يمززنح االحززتالل  نفسن
أيام الجمعة الثوريةع، فزي تمديزد لمعركزة عزت األصزابع وصزواًل إلزى لحظزة األلزم، رغزم كزل مزا يحملزه 

 ذلق من مخاطر غير مأمونة العواقب.
 

 مايو 14وهات سيناري
مايويأيززار،  14تفاعزل الحالززة الجماهيريزة فززي غزززة يشزي بيززوم تزاريخي سينقشززه الشززعب الفلسزطيني يززوم 

ززع السززابقة، وهززذا سززيمثل فشززال ذريعززا  من ولكززن الخشززية قائمززة مززن أن يكززون يومززًا عاديززًا كبززاقي أيززام الج 
لقزززدرة علزززى التحشزززيد الشزززعبي مايويأيزززار الزززذروة، ممزززا قزززد يزززاثر فزززي ا 14لمسزززيرات العزززودة التزززي تعتبزززر 

 واعتماد خيار االنتفات السلمي.
حباط شعبي، بعد أن مثلت مسيرات العزودة بارقزة أمزل إلحيزاء  وقد يمثل ذلق حالة تراجع نفسي حاد  وا 
حزززق العزززودة وكسزززر الحصزززار الظزززالم عزززن غززززة، والتزززأثير المباشزززر لزززذلق سزززيتمثل فزززي طريقزززة تعزززاطي 

عتبزار أنززه قزد نجزح فزي تبهيتهزا إلززى درجزة الزتحكم فيهزا، ويمزنح ذلززق االحزتالل مزع الحشزود الشزعبية، با
 االحتالل أريحية سياسية في المناورة بشأن الحصار واالجتهاد في تمرير صفقة ترامب.

مزارسيآذار الماضزي  30مايويأيار بنحو عشرات ا الف التي انتظمت يوم  14الزيادة في الحشد يوم 
ع يفوق ذلق، ولكن توقم األمزر عنزد هزذا الحشزد لزن يمثزل نجاحزًا، خيار ممكن بسهولة، بل إن المتوق

بل إنه ي عتبر فشال نسبيا، حي  إنه سيحدد سقم الحزراق الشزعبي الخاضزع مزن وجهزة نظزر االحزتالل 
 للسيطرة ورد الفعل المضبوط.

ذا التحمززز ت "المشزززهد ال يكتمزززل دون قزززراءة السزززاحات األخزززرى ومسزززتوى الحزززراق فيهزززا ودرجزززة تزززأثيره، وا 
مايويأيززار  15الجمززاهير فززي الضززفة مززع جززيش االحززتالل فززي نقززاط اشززتباق متعززددة؛ فقززد يمثززل صززباح 
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إعززادة إحيززاء شززعبي باشززتباق بطززولي فززردي كانتفاضززة القززدس، فضززاًل عززن تززأثير مشززهد التصززعيد فززي 
 الجهة الشمالية لفلسطين المحتلة"

غززة، والتعزاطي مزع حصزار غززة الظزالم وسيمثل ذلق دافعًا لعدم تقديم أي مبادرات لرفع الحصار عزن 
سيتم بأريحية أكبر من "إسرائيل" وبعت أطراف اإلقليم، وبالتأكيد يحمل ذلق آثارا سلبية على مستقبل 

 الحراق والقدرة على منحه الزخم المربق لالحتالل، فضاًل عن توظيفه واستثماره.
مززارسيآذار، مززع أدوات  30لززذي تززم الحشززدن ا -بشززكل وازن -مايويأيززار  14سززيفوق الحشززد  األكبززر فززي 

وفعاليززات وأمززاكن ومفاجزز ت كبززرى، باعتبززار ارتفززاع منسززوب الجززرأة واإلبززداع لززدى الشززباب الفلسززطيني 
 الثائر، وقد يذهب ذلق في اتجاه اقتحام للحدود بأعداد محدودة أو بأرقام هائلة.

ق سزيحدد درجززة نجززاح الحززراق وهزذا سززي حد  فارقززًا فزي سززيناريو التصززعيد المتوقززع ضزد المززدنيين، وكززذل
سززواء بشززكل نسززبي أو الفززت، وكززذلق مسززتوى اإلربززاق لالحززتالل الززذي قززد يخززرج عززن السززيطرة بعنززم 

 مفرط، وهذا سيحدد درجة المخاطر الالحقة بالمدنيين.
وبالتأكيززد؛ فززإن انعكززاس ذلززق سززيكون مباشززرا بززإعالن نجززاح خيززار التحشززيد الشززعبي السززلمي الضززاغك 

سزززتتجلى آثزززار ذلزززق فزززي الفعزززل السياسزززي بمبزززادرات لرفزززع أو تخفيزززم الحصزززار. إن علزززى االحزززتالل، و 
 مغامرة هذا الخيار عالية، ولكن بمزيد من السيطرة والتحكم يمكن تقليل خسائره.

مايويأيززار علززى يززوم جديززد فززي تززاريخ القضززية الفلسززطينية بعززد مززرور  15ومززاذا بعززد؟ ستشززرق شززمس 
علزززى أن نضزززال شزززعبها متواصزززل رغزززم أن السزززفارة األمريكيزززة سزززبعين سزززنة علزززى بزززدء النكبزززة، ليشزززهد 

 أصبحت رسميا في القدس؛ لكن الشعب الفلسطيني انطلق شعبيًا متجاوزًا قيادته.
مايويأيار قد يذهب في مشهد متزايد للخيار الشعبي، مع لون جديزد سيصزاحب  14مشهد الصراع بعد 

صزاعد لاللتحززام إلزى درجززات قصزوى فززي شزهر رمضزان المبززارق باعتصزام سززلمي شزبه مفتززوح، وحزال ت
مايويأيار ووقوع ضحايا بعدد يادي لعدم السيطرة، فتتدحرج الوقائع ربما إلى حرب مفتوحزة ليمثزل  14

يزززوم  ذكزززرى النكبزززة اليزززومن األول لعزززدوان جديزززد علزززى غززززة قزززد يكزززون األشزززرس، أو لنصزززحو علزززى مبزززادرة 
 سياسية جديدة تعلن رفع الحصار نهائيًا عن غزة.

د نجززد ا الف مززن أبنززاء غزززة ينصززبون خيززامهم فززي اعتصززام مفتززوح خززارج السززياج اإللكترونززي الززذي وقزز
مايويأيزار؛ فتعزود الوقزائع إلزى مزا كانزت عليزه قبزل  14يحاصر قطاع غزة، إذا كان الفعل محدودا فزي 

 مارسيآذار. 30
ذا التحمزززت المشزززهد ال يكتمزززل دون قزززراءة السزززاحات األخزززرى ومسزززتوى الحزززراق فيهزززا ودرجزززة تزززأث يره، وا 

مايويأيززار  15الجمززاهير فززي الضززفة مززع جززيش االحززتالل فززي نقززاط اشززتباق متعززددة؛ فقززد يمثززل صززباح 
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إعززادة إحيززاء شززعبي باشززتباق بطززولي فززردي كانتفاضززة القززدس، فضززاًل عززن تززأثير مشززهد التصززعيد فززي 
."  الجهة الشمالية لفلسطين المحتلة. "وهلِل األمر  ِمن  قنبل  وِمن  بنعد 

 11/5/2018 ،لجزيرة نت، الدوحةا
 

 مجريات ومخرجات "الوطني" واستقالة القدوة .60
 علي الصالح
حضززرت دورتززين للمجلززس الززوطني الفلسززطيني وثالثززة للمجلززس المركزززي. األولززى كانززت الززدورة الثانيززة 

التززي حززل   1996والعشززرين التززي عقززدت برئاسززة المغززدور بززه الززرئيس ياسززر عرفززات فززي قطززاع غزززة عززام
 الرئيس األمريكي بيل كلينتون وزوجته هيالري وابنته تشلسي ضيوفا على الماتمر.فيها 

وعقدت هزذه الزدورة، أو بزاألحرى المهرجزان، تحزت تزأثير "سزكرة" اتفزاق أوسزلو الزذي لزم يكزن قزد مضزى 
علزززى توقيعزززه إال نحزززو ثزززال  سزززنوات، إلنجزززاز مهمزززة أساسزززية واحزززدة، وهزززي حزززذف الفقزززرات المتعلقزززة 

سزززرائيل والكفزززاح المسزززلح، وتحزززدي  الميثزززاق الزززوطني الفلسزززطيني، ليتماشزززى مزززع "عهزززد بالقضزززاء علزززى إ
 السالم الجديد الذي يوفره أوسلو!". وحضرت ذاق الماتمر ليس كعضو بل بصفتي الصحافية.

وحضرت الدورة الثالثزة والعشزرين للزوطني التزي اختتمزت أعمالهزا فجزر يزوم الجمعزة الماضزي فزي قاعزة 
قززر الرئاسززة فززي رام هللا. وشززاركت هززذه المززرة كمرشززح لعضززوية المجلززس بصززفتي أحمززد الشززقيري فززي م

رئيسززا للجاليززة الفلسززطينية، وجززرى تثبيززت عضززويتي مززع كثيززرين غيززري. وفززي منتصززم ينززاير الماضززي 
شزززاركت كضزززيم فزززي دورة المجلزززس المركززززي التزززي عقزززدت للزززرد علزززى قزززرار الزززرئيس ترامزززب المجحزززم 

دس عاصزمة إلسززرائيل ونقزل السزفارة األمريكيزة إليهزا الزذي يفتززرت أن والمرفزوت، قزرار االعتزراف بالقز
 يتم بعد غد االثنين في الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني وقيام الكيان الصهيوني.

الغرت من هذه المقدمة هو المقارنة بين مجريزات ومخرجزات هزذه المزاتمرات الثالثزة التزي كنزت فيهزا 
 شاهدا.

لدورة األخيرة للمجلس الوطني لم تختلم كثيرا عن غيرها، سواء في أسلوب إدارة وحقيقة أن مجريات ا
الجلسات، أو في الخطابات أو الكلمات التي ألقيت، ويمكن القول أيضزا إنزه لزم يكزن هنزاق تغييزر فزي 
الوجززوه واالسززماء التززي ألقززت هززذه الخطابززات، وهززي بمعظمهززا خطابززات رنانززة فارغززة المضززمون، وربمززا 

مصززداقية، ومحتوياتهززا وكلماتهززا مكززررة، الغززرت منهززا هززو تفريززم شززحنات الغضززب الززداخلي. فاقززدة لل
ممزا قيززل فزي الزدورة الثالثززة والعشزرين، هززو نسزخة مكززررة عمزا قيززل  %90وأكزاد أجززم أن مززا يصزل إلززى 

 ، والقرارات نفسها أيضا اتخذت.2015من قبل في اجتماع المركزي األخير وربما اجتماعه في مارس 
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هذه المناسبة فإن تلق الخطابات لم تخرج كثيزرا عزن نطزاق التصزريحات التزي تصزدر عزن معظزم وفي 
المساولين الفلسطينيين في كثير من القضايا، انطالقا من قاعدة "أنا أتحد  فأنا موجود"، وليس مهما 

 مضمون الحدي  وفائدته للقضية وانعكاساته السلبية عليها.
لضززمير، أن اكثززر مززن نصززم اعضززاء المززاتمر كززانوا يتواجززدون فززي باسززتطاعتي القززول، وانززا مرتززاح ا

خارج القاعة، يحتسون المشروبات ويدخنون، وتقل النسبة أو تزيد وفقا ألهمية المتحد ، ال أهمية ما 
يقزززول، أمزززا الموجزززودون فزززي القاعزززة فمعظمهزززم مشزززغول بأحاديززز  جانبيزززة. وكزززان األولزززى بالخطبزززاء أن 

نززت تطززول فززي بعززت األحيززان ألكثززر مززن نصززم سززاعة لصززالح التأكيززد يعزفززوا عززن خطابززاتهم التززي كا
على تشكيل لجان تبح  في مجمل القضايا والعناوين، وتتوصزل إلزى مقترحزات تقزدم لرئاسزة المجلزس 
للتصزويت عليهزا، بززدال مزن لجنززة الصزياغة الوحيززدة. وبزذلق نكزون قززد ضزربنا عصززفورين بحجزر واحززد، 

تي يشارق فيها غالبية األعضاء بدال من بضعة متحزدثين، وتثبيزت األول تثبيت مبدأ تشكيل اللجان ال
مبدأ التصويت باالقتراع على هذه المقترحات، بعد مناقشتها بشزكل مسزتفيت. هزذا مزا كنزا نفعلزه علزى 
نحزززو مصزززغر فزززي مزززاتمرات فزززروع االتحزززاد العزززام لطلبزززة فلسزززطين وحتزززى فزززي المزززاتمرات العامزززة، التزززي 

، وانتخبزت فيزه عضزوا فزي 1974لذي عقد فزي العاصزمة الجزائريزة عزام حضرت منها الماتمر السابع ا
عضزززواع الزززذي تشزززبه سزززلطاته سزززلطات المجلزززس المركززززي، إلزززى جانزززب صزززخر  27المجلزززس اإلداري ر

 بسيسو وناصر القدوة وعزام األحمد وآخرين غيرهم.
اق عززدد ال كززان هنززاق اعتززرات مززن الززبعت علززى الطريقززة التززي يززتم فيهززا اختيززار االعضززاء، وكززان هنزز

بززززأس فيززززه، السززززيما مززززن المسززززتقلين، يطززززالبون بانتخززززاب، علززززى األقززززل، أعضززززاء اللجنززززة التنفيذيززززة، أو 
األعضززاء المسززتقلين فززي اللجنززة. ولكززن مززا تززم وفززق الطريقززة المتبعززة التززي يفتززرت أنهززا تحززاف  علززى 

للمشروع الوطني كينونة منظمة التحرير، التي أكد جميع المتحدثين عن أهمية االحتفاظ بها كحاضنة 
الفلسزززطيني وممزززثال شزززرعيا ووحيزززدا للشزززعب الفلسزززطيني، فحتزززى الجبهزززة الشزززعبية التزززي قاطعزززت الزززدورة 
األخيرة، رفضت أي طروحات بديلة، وتصر علزى عقزد مزاتمر وطنزي توحيزدي يشزمل حركتزي حمزاس 

لتوصززيت والجهزاد اإلسززالمي. وهزذا مطلززب ال خززالف عليزه علززى االطزالق، وبالمناسززبة فانززه لزو جززرى ا
 فما كان سيسمح الحد بالفوز سوى من تريده حركة فتح، ألن غالبية االعضاء ينتمون إليها.

أنا شخصيا أدعو إلى أن يتم انتخاب جميزع أعضزاء اللجنزة التنفيذيزة للمنظمزة بزاالقتراع السزري، ولكزن 
ويخززرج  وقبززل ذلززق البززد مززن تشززكيل مجلززس وطنززي توحيززدي جديززد قززائم علززى االنتخابززات، حيثمززا أمكززن

عنه مجلس مركزي ولجنة تنفيذية جديدان مختلفان، يسمح باجراء انتخابات نزيهة؟ ويفتح فيه المجزال 
قامة الدولة وبناء الماسسات السياسزية  للطاقات الشابة لكي تأخذ دورها في تحقيق المشروع الوطني وا 

ينية، ماسسززات قززادرة والشززعبية القززادرة علززى مواجهززة الظززرف العصززيب، الززذي تمززر بززه القضززية الفلسززط
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على الوقوف أمام الماامرات التي تحاق ضد الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها "صفقة القرن" الترامبية 
لى أن يتحقق ذلق ونأمل أن يكون قريبا، فإن كل شيء سيبقى على ما  الرامية إلى تصفية القضية. وا 

 هو عليه.
ية اللجنززة المركزيززة لحركززة فززتح، وهززو رجززل وهززذا ينقلنززي إلززى موضززوع اسززتقالة ناصززر القززدوة مززن عضززو 

ومساول احترمه وأقدره واتوسم فيه خيرا، وكنزت اتوقزع لزه مسزتقبال زاهزرا فزي قيزادة الشزعب الفلسزطيني، 
ن لززم يسززتبعد  وحقيقززة اننززي فوجئززت ربمززا كززالكثيرين باسززتقالة القززدوة، لززيس لصززراعات داخززل الحركززة، وا 

جززع عنهززا، كمززا قززال لززي فززي اتصززال هززاتفي، ماكززدا علززى انهززا وجودهززا، ومبززرره لالسززتقالة التززي لززن يترا
 ليست استقالة تكتيكية، بل قرارا نهائيا ال رجعة فيه.

 35االعتززرات واالحتجززاج علزززى بعززت مجريززات ونتزززائج المززاتمر اعتززرات علزززى بعززت المسززتقلين الزززز
مركزية الحركة، الذين جرى ضمهم إلى عضوية المجلس المركزي وأنا واحد منهم، والدور الذي لعبته 

فزي هززذه الززدورة للمجلزس الززوطني التززي اختتمزت اعمالهززا فجززر يزوم الجمعززة الماضززي. يضزاف إلززى ذلززق 
كما قال القدوة، "تراكمات سابقة متعلقة بعمل اللجنة المركزية". كتاب االستقالة الذي سزلمه القزدوة يزوم 

اللجنة المركزية سزتبح  فزي  السبت الماضي، رفضته الحركة بعد يومين على تسلمه، ماكدة على أن
 اجتماعها المقبل الحيثيات التي وردت في كتاب االستقالة.

وطبعززا االسززتقالة هززي حززق مززن حقززوق الززدكتور القززدوة الززذي يشززغل أو شززغل منصززب مفززوت االعززالم 
والثقافززة فززي الحركززة، والقززرار فيهززا قززرار خززاص بززه وحززده، ولكززن حقيقززة انززه لززم يقززدم سززببا مقنعززا لهززذه 

الة، ولم يستجد شزيء فزي هزذه المزاتمر يسزتدعي اتخزاذ قزرار بهزذه الخطزورة خاصزة أن مجريزات االستق
ونتزززائج هزززذه الزززدورة لزززم تختلزززم عزززن سزززابقاتها التزززي شزززارق فيهزززا ناصزززر، يثيزززر عالمزززات اسزززتفهام، ولزززو 
افترضززنا جززدال أن مززا يسززوقه ناصززر، مززن مبززررات صززحيح، فززإن األولززى بززه أن يسززتقيل مززن عضززوية 

ني التي يحتف  بها منذ نهاية السبعينيات، وليس من مركزية فتح، خاصة أن االحتجزاج المجلس الوط
يتعلق بماتمر "الوطني"، فما ساقه ناصر من مبررات غير مقنع غلى االطالق، وهذا يجعلنزا نتسزاءل 

 إن كانت هناق اسباب خفية؟ والمخفي دائما أعظم.
أسس عصرية وحديثزة، وتحقيزق الوحزدة الوطنيزة  واخيرا فإن إعادة بناء ماسسات منظمة التحرير على

وا عادة اللحمة لمكونات الشعب الفلسطيني، بإنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة، واالتفاق علزى برنزامج 
سياسي حد أدنى، وتعزيز صزمود شزعبنا وتثبيتزه فزوق ارضزه ومواجهزة اعتزداءات المسزتوطنين التزي ال 

مزن الدوابشزة قزرب نزابلس، واالتفزاق علزى أسزاليب المقاومزة، تتوقم، وآخرها محاولة حرق عائلة ثانيزة 
فززي مقززدمتها المقاومززة الشززعبية كززالتي يخوضززها شززعبنا فززي قطززاع غزززة، هززذه هززي بعززت مززن األهززداف 
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األساسززية الملحززة التززي ال بززد مززن تحقيقهززا فززي أقززرب فرصززة ممكنززة، كززي نكززون مسززتعدين لمززا هززو آت 
 هود والطاقات.وهي بالتأكيد أعظم وتتطلب توفير كل الج

 12/5/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 إيران و"إسرائيل" وتوازنات القوة .61
 د. ناجي صادق شراب

"اإلسززرائيلي" أن الحززرب قززد تقززع بينهمززا فززي وقززت  -ثمززة اتفززاق بززين البززاحثين والدارسززين للشززأن اإليرانززي
ائرة إيرانيززة مززن دون قريززب، وذلززق فززي أعقززاب تطززور المواجهززات المباشززرة، وقيززام "إسززرائيل" بإسززقاط طزز

طيززار فززي سززوريا وقصززم مواقززع فززي سززوريا بحجززة وجززود قززوات إيرانيززة فيهززا، وفززي أعقززاب التصززريحات 
الصادرة عن الطرفين بقدرة كل منهما على تدمير ا خر، ولعزل أخطرهزا تصزريحات قائزد فيلزق القزدس 

أن هزذه التصزريحات ليسزت اإليراني عن قدرة إيران على محو "إسرائيل" من على خريطة العزالم. رغزم 
 الماشر الذي يمكن أن نبني عليه احتماالت الحرب، فقبل ذلق صدر العديد من هذه التصريحات. 

إيران و"إسرائيل" تقدمان نموذجًا مغايرًا في العالقات بزين دول القزوة، ورغزم الحالزة العدائيزة التزي تحكزم 
لتززززي تجمززززع بينهمززززا. وكمززززا يقززززول الكاتززززب العالقززززات بينهمززززا، فهنززززاق العديززززد مززززن المصززززالح المشززززتركة ا

األمريكززززي تريتززززا بارسززززي فإنهمززززا ليسززززتا فززززي صززززراع إيززززديولوجي كمززززا يعتقززززد الكثيززززرون. كززززون المصززززالح 
االسزززتراتيجية بينهمزززا تتقزززاطع فزززي كثيزززر مزززن المجزززاالت، وأن العالقزززات تحكمهزززا البرجماتيزززة أكثزززر مزززن 

يران من أولزى الزدول التزي اعترفزت ب"إسزرائيل" اإليديولوجية الطاغية على خطابيهما. فتاريخيًا كانت إ
بعد عامين على إنشائها في زمن الشزاه. ورغزم إغزالق القنصزلية اإليرانيزة فزي القزدس فزي عهزد حكومزة 
مصدق إال أن العالقات استمرت بينهما في العديزد مزن المجزاالت االسزتراتيجية وخصوصزًا العسزكرية، 

مجال التطوير الزراعي أيام الشزاه، وكزان العزدو المشزترق حي  شكلت "إسرائيل" مصدرًا للسالح، وفي 
بينهما آنذاق هزو االتحزاد السزوفييتي والعزرب. واسزتمرت العالقزات علزى هزذه الدرجزة مزن التحزالم إلزى 

، رغززم أنهززا لززم 1979أن دخلززت مرحلززة جديززدة مززن العززداء فززي أعقززاب الثززورة اإلسززالمية فززي إيززران عززام 
بزات يحكزم العالقزات هزو حالزة مزن العزداء. ومزع ذلزق وقزد يبزدو هزذا  تتخل عن برجماتيتهزا، لكزن الزذي

فيززه قززدر مززن التنززاقت، فقززد اسززتمرت العالقززات بينهمززا أيززام الحززرب العراقيززة لمززا شززكلته مززن مصززلحة 
مشتركة، بل إن البعت مثل الكاتب بارسزي يزذهب إلزى القزول أن هزذه الحزرب كانزت سزببًا فزي ضزرب 

راقي.. والساال هنا كيم يمكن فهم العالقات بينهما؟ وما هزي احتمزاالت "إسرائيل" المفاعل النووي الع
 الحرب؟ وهل يكون هذا الصيم حارًا؟
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غالبًا ما يتم اللجوء إلى مفهوم توازن القوة لتفسير حالة الصراع والحرب بين الدول. وهذا المبزدأ يمكزن 
يس األمريكززي وودر ويلسززون أن ينطبززق علززى حالززة الصززراع بززين إيززران و"إسززرائيل"، وكمززا وصززفه الززرئ

بالمبزدأ الشزرير فزي العالقززات. وهزو الزذي يقززم وراء انزدالع الحزربين الكززونيتين األولزى والثانيزة. وهنززاق 
مززن يززرى أن هززذا المبززدأ قززد يقززم وراء حالززة الالاسززتقرار فززي القززوة بززين الززدول، وهززو مززا ينطبززق علزززى 

 العالقات بين إيران و"إسرائيل".
حربزًا،  119فرضزية أنزه علزى مزدار خمسزة قزرون مزن النظزام األوروبزي انزدلعت ما ياكزد صزدقية هزذه ال

ونادرًا ما تحقق السالم، ألن األساس في مفهزوم القزوة ال يقزوم علزى التزوازن بقزدر مزا يقزوم علزى فزرت 
مصززالح الززدول األقززوى. وهززذا مززا ينطبززق علززى "إسززرائيل". وقززد يسززتخدم المفهززوم أيضززًا كسياسززة بمعنززى 

ة منافسة المتالق مصادر القوة، أو حتى تغيير نمك توزيع القوة، وهذا التفسير ينطبزق حرمان أي دول
علزززى العالقزززة بزززين إيزززران التزززي تسزززعى لتغييزززر نمزززك توزيزززع القزززوة القزززائم والزززذي تزززتحكم فيزززه "إسزززرائيل"، 

رائيل" بامتالكها لمصادر القوة كالقوة النووية أو بتوسيع مجالها الحيوي بتواجدها علزى الحزدود مزع "إسز
في سوريا، وهو ما يجعل البعت يذهب إلزى التأكيزد أن الحزرب باتزت وشزيكة، ألن "إسزرائيل" كنمزوذج 
لدولزة القززوة المهيمنززة والمسزيطرة لززن تسززمح إليززران بتغييزر نمززك توزيززع القزوة بامتالكهززا القززدرات النوويززة، 

 ولن تسمح بتواجدها على الحدود في سوريا.
ليززة قززد تززدفع "إسززرائيل" للتسزريع بقززرار الحززرب. فتزايززد المخززاطر اإليرانيززة فززي ولعزل البيئززة اإلقليميززة والدو 

المنطقززة العربيززة، ومززا تقززوم بززه مززن محززاوالت للتوسززع علززى حسززاب المصززالح العربيززة، خلززق حالززة مززن 
العربية غير المسبوقة تقوم "إسرائيل" باسزتثمارها، وعلزى مسزتوى البيئزة الدوليزة فزال  -العدائية اإليرانية 

ق اإلدارة األمريكية ودعم إدارة ترامب غير المسبوق هو الدافع الرئيسي، فلزن تتخزذ "إسزرائيل" قرارهزا ش
بززالحرب دون الضززوء األخضززر مززن الواليززات المتحززدة، أمززا عززن الموقززم الروسززى ف"إسززرائيل" ليسززت 

األمريكزي  متخوفة كثيرًا منه، ألن موسكو لزن تزنغمس فزي مواجهزة مزع الواليزات المتحزدة، لزذلق فالزدور
الروسي قد يأتي بعد الحرب للتوصل إلى صيغة سياسية ما تحف  مصالح "إسزرائيل" الحيويزة وتقلزص 

 من التواجد اإليراني. وعمومًا الساال ا ن هو متى وكيم ومن سيتخذ القرار بالحرب؟
 12/5/2018 ،الخليج، الشارقة
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