
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 مليون دوالر إلعمار القدس وتطويرها 600نتنياهو: الحكومة رصدت 
   لساعات قليلةلقاهرة ا يزور هنية برئاسةحماس: وفد قيادي 

 دة للمواجهةطينية للرد على قرار ترامب وسط غياب آليات محد  اجتماع طارئ اليوم للقيادة الفلس
 أردوغان: واشنطن تعاقب الجانب الفلسطيني الراغب بالسالم

 مزاعم الحق التاريخي لليهود في فلسطين تتهافت أمام حق العرب المسلمين في أرضهمد.محسن صالح: 
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  :أخبار الزيتونة
 5 مزاعم الحق التاريخي لليهود في فلسطين تتهافت أمام حق العرب المسلمين في أرضهمد.محسن صالح:   2.

 
  السلطة:

 9 ة للمواجهةداجتماع طارئ اليوم للقيادة الفلسطينية للرد على قرار ترامب وسط غياب آليات محد    3.

 10 عاصمة لدولة فلسطين "القدس الشرقية" إعالن إلىتدعو دول العالم  الفلسطينية الحكومة  4.

 11 تخذ جملة إجراءات ضّد الدول التي ستنقل سفارتها للقدسنس ":الخارجية الفلسطينية"  5.

 11 األمريكية السلطة الفلسطينية تطلب اجتماعا  عاجال  للجامعة العربية لبحث نقل السفارة  6.

 11 ُتنهي استـعداداتها لتأمين مسيرات العودة في غزة "الفلسطينية "الداخلية  7.

 12 ل السفارة للقدس "باطال " ويحذر من التساوق مع االحتالل"التشريعي" يعدُّ نقغزة:   8.

 13 أبو طير: اقتحامات "األقصى" محاولة إسرائيلية لفرض واقع خطير على القدس  9.

 13 واتبهممئات العسكريين يعتصمون أمام سفارة فلسطين بالقاهرة للمطالبة بصرف ر   10.

 13 القدوة: أدعو إلى تحمل مسؤولية قطاع غزة وعقد مجلس وطني جديد  11.

 14 منع أذان القدس انتهاك إسرائيلي لحرية العبادة :الحكومة الفلسطينية  12.

 14 ارة األمريكية.. أين القيادة الفلسطينية؟مسيرات العودة ونقل السف  13.
 

  المقاومة:
 16    لساعات قليلةلقاهرة ا يزور هنية برئاسةحماس: وفد قيادي   14.
 17 مشعل يدعو العرب والمسلمين إلى عدم السماح بنقل السفارة األمريكية للقدس  15.
 18 للمشاركة من أنصارها مئة ألف تستنفرحماس "الحياة": الفصائل تحشد لمسيرة العودة.. و   16.
 18 "الشعبية" تدعو لتحويل مسيرة العودة ليوم غضب شعبي فلسطيني وعربي  17.
نهاء معاناتهالدول العربية واإلسالمتناشد ماس ح  18.  19  ية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وا 
 19 ترامبمجابهة قرار  فيعول كثيرا  على موقف عباس تال علي بركة: حماس   19.
 20 حماس: قصف االحتالل محاولة بائسة لمنع المشاركة في مسيرات العودة  20.
 20 فتح: ما يجري في القدس واألقصى استباحة للعروبة واإلسالم  21.
 20  : اقتحام المستوطنين لألقصى عربدة صهيونية بغطاء أمريكيحماس  22.
 21  األهداف . وفتح تتساءل عن".كرم أبو سالم"تخريب  " تتهم حماس باالستفادة منالعبرية الثانية"  23.
غاثة غزةحركة   24.  21 المجاهدين تدعو العالم للتحرك الجاد لكسر الحصار وا 

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 21 مليون دوالر إلعمار القدس وتطويرها 600نتنياهو: الحكومة رصدت   25.

 22 نتنياهو: القدس ستكون عاصمة "إسرائيل" ضمن أي اتفاق مستقبلي  26.

 23 ليبرمان: يأمر بترميم وتطوير المالجئ العامة في المستوطنات الشمالية  27.

 23 غالنت: أمام "إسرائيل" فرصة القتالع إيران من سورية  28.



 
 
 
 

 

 3 ص             4641 العدد:             5/14/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 23 "الكابينت": طهران فهمت الدرس ولن تتورط بأي عملية قريبا  ضد "إسرائيل"  29.

 24  "إسرائيل" تحّول القدس لثكنة عسكرية  30.

 24 القديمة الحكومة اإلسرائيلية توافق على مشروع تلفريك يربط القدس الغربية بالبلدة  31.

 25 "الموساد" يهدد السنوار بالتصفية إلصراره على تنظيم مسيرة العودة  32.

 25 "إسرائيل" تتأهب لـ "األسبوع القابل لالنفجار"  33.

 25 يةمريكمع نقل السفارة األ امنا  زيادة األمن في الطائرات اإلسرائيلية المدنية تز   34.

 26  للسالم نوبلجائزة حزب الليكود يرشح نتنياهو ل  35.

 26 غزة في "إسرائيل" والضفةمصابي يزنكوت بالسماح بمعالجة آ"جمعية أطباء" تطالب ليبرمان و   36.

 27 ة إسرائيلية تلقي مواد حارقة فوق مخيمات العودةطائر   37.

 27 هيئة الطيران اإلسرائيلي: حظر الطيران المدني فوق قطاع غزة  38.
 

  :األرض، الشعب
 27 "أوسع مشاركة"ودعوات إلى  "مسيرات العودة"إضراب عام يواكب : غزة  39.
 28 لتسهيل اجتياز الحدود للوصول للبلدات اإلسرائيلية "الخرائط الجوية"نشطاء العودة يستعينون بـ   40.
 29 تغلق معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة "إسرائيل"  41.
 29 إدعيس: لن نسمح بنكبة ثانية في القدس  42.
 30 يةمريكمفتي القدس يدعو ألوسع مشاركة بمسيرات احتجاجية على السفارة األ  43.
 30 عدد الفلسطينيين تضاعف تسع مرات منذ النكبة": اإلحصاء الفلسطيني"  44.
 31 اليوم "إسرائيل"وحدة "الطائرات الورقية": سنحرق   45.
 32  "القدس الدولية" تطلق نداء القدس لنصرة فلسطين  46.

 
  : مصر
 32 رفح استثنائيا   معبر السلطات المصرية تفتح  47.

 
  : األردن

 32 قتحامات المستوطنين لألقصىاألردن يقدم مذكرة احتجاج للخارجية اإلسرائيلية لوقف ا  48.

 33 لُحضور احتفال نقل السفارة األمريكية للقدس "موظف"األردن َيرُفض َجذريًّا إرسال أي   49.

 34 بشأن القدس مبامؤتمرون يؤكدون رفض إعالن تر : عّمان  50.

 34 إضرابا مفتوحا عن الطعام يبدؤونوا" موظفون بـ"األونر   51.
 

  عربي، إسالمي:
 35 أردوغان: واشنطن تعاقب الجانب الفلسطيني الراغب بالسالم  52.
 36 وزير الخارجية التركي يحذر من تراجع دول إسالمية وعربية عن نصرة القدس  53.
 36 الجامعة العربية ترفض تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن القدس  54.
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 37 التقيا نتنياهو في مطعم بواشنطن سفيري اإلمارات والبحرين: أسوشيتد برس  55.

 38 ها بالقدستعزز األمن ببعثاتها بالعالم اإلسالمي قبل افتتاح سفارت واشنطنتقارير:   56.

 39 "إسرائيل"مساعد الرئيس السوداني يدعو دول الخليج لنبذ الخالف من أجل مواجهة   57.

 39 االتحاد العالمي لعلماء المسلمين: حق العودة لن يسقط  58.

 40 يين المسجد األقصىقطر تدين بشدة اقتحام مستوطنين إسرائيل  59.

 40 يطلق مشروع تمكين األسر الفقيرة في القدس القطري الهالل األحمر  60.

 41 انطالق مسيرة حاشدة بالمغرب دعما لمسيرات "العودة" بفلسطين  61.

 41 ية إلى القدسمريكالسفارة األعشية نقل  "الجهاد"الظواهري يدعو إلى   62.

 42 قائد إيراني: أي حماقة إسرائيلية تعني تسوية تل أبيب باألرض  63.

 43 إيرانيا  في الغارات اإلسرائيلية على سورية في حصيلة جديدة 11مقتل   64.

 43 يدعو لتقديم الدعم للفلسطينيينالمحامين العرب اتحاد   65.

 43 واإلمارات "إسرائيل"كرة الشبكة للفتيات تجمع بين   66.
 

  دولي:
 44 المحتلة القدس إلى السفارة نقل" مراسم"لـ األمريكي الوفد في" شخص 300"وصول   67.
 45 للقدس النهائية الحدود ترسيم من موقفا يعني ال السفارة نقل: األمريكية الخارجية  68.
 46 حلفائنا أعز "إسرائيل": األمريكي الخزانة وزير  69.
 46 للقدس واشنطن سفارة نقل عشية إسرائيلية احتفالية تقاطع األوروبي االتحاد دول  70.
 47 إرهابية تنظيمات مّول "إسرائيل" في األمريكي السفير": بوست جيروزالم"  71.
 47 يةمريكاأل السفارة نقل ورفضها الفلسطينية الدولة إقامة تأييدها تؤكد كوبا  72.
 48 "المهني لتدريبو"ا لألونروا اليابان من دوالر مليون 11 نحو  73.
 48 ترامب لقرار بالدها رفض تؤكد األردن في غربية سفارات  74.
 49 في غزة كلي ا مدمر ا مسكن ا 262 إعمار تُنهي" أونروا"  75.
 49 رطةالمف القوة استخدام من "إسرائيل" يحذر "األورومتوسطي"  76.
 50 السفارة نقل احتفال خالل" القرن صفقة" تطرح قد يةمريكاأل اإلدارة: العاشرة القناة اإلسرائيلية  77.
 50 لغزة عاجلة طبية مساعدات تقدم األحمر للصليب الدولية اللجنة  78.

 
  حوارات ومقاالت

 50 جيسون غرينبالت... غزة: تجربة فاشلة لحماس  79.

 52 صائب عريقات... استمرار النكبة مسؤولية المجتمع الدولي ولن يعفيه منها سوى إنهاء االحتالل  80.

 56 بكر ياسين اشتية... شبح الفقر بالضفة.. الحاضر الغائب في صفقة القرن  81.

 59 ليكس فيشمان... أعلى حدود غزة "السيناريو األسوأ"االستعداد لـ   82.

 61 سمدار بيري... العالم العربي: ضد إيران مع إسرائيل  83.
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 63 :كاريكاتير
*** 

 
 بعد االعتداء عليه الل يعتقل حارسا ثانيا  يقتحمون األقصى واالحت مستوطنا   1,450 القدس: .1

المبارك في الفتررتين  األقصىمستوطنًا، منذ صباح يوم األحد، المسجد  1,450اقتحم المحتلة:  القدس
 الصباحية والمسائية، بحراسة مشددة ومعززة من قوات االحتالل الخاصة.

ات االحتالل اعتقلت حارس المسرجد وأفاد المنسق اإلعالمي لدائرة أوقاف القدس فراس الدبس، بأن قو 
أحمررد األعررور بعررد االعتررداص عليررش بصررورة وحشررية، خررالل عملررش فرري المسررجد ومحاولررة منرر   األقصررى

 المتطرفين إقامة صلوات تلمودية فيش.
محمد الصالحي خالل  األقصىوكانت قوات االحتالل قد اعتقلت في الفترة الصباحية حارس المسجد 

 أداص واجبش في المسجد.
وقرررال مراسرررلنا فررري القررردس: إن المسرررجد األقصرررى شررريد صرررلوات تلموديرررة جماعيرررة وعلنيرررة مرررن سررروائب 

 المستوطنين، وسط هتافات عنصرية صاخبة أساصت للمكان وُقدسيتش وحرمتش.
 األقصرررىكمرررا اقتحمرررت مجموعرررات مرررن المسرررتوطنين مقبررررة بررراب الرحمرررة المالصرررقة بجررردار المسرررجد 

 الشرقي بحماية عسكرية معززة.
الوقت نفسش، أدى عشرات اآلالف من المستوطنين شعائر وصلوات تلمودية في باحة حائط  في

البراق )الجدار الغربي للمسجد األقصى( لمناسبة احتالل ما تبقى من مدينة القدس وتوحيدها 
كعاصمة لدولة االحتالل، وهو الذي يطلق عليش االحتالل تسمية "يوم القدس"، في حين تنطلق 

سيرات بأعالم االحتالل من الشطر الغربي للقدس باتجاه البلدة القديمة وتنفيذ فعالية عصر اليوم م
 الرقص باألعالم حول بوابات القدس القديمة.

 13/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

ي الحق التاريخي لليهود في فلسطين تتهافت أمام حق العرب المسلمين ف مزاعمد.محسن صالح:  .2
 أرضهم
، والررذي يعرررف باسررم يرروم 1948مررايو  لررم يكررن ترراريم الخررامس عشررر مررن أيررار : هدايررة الصررعيدي-غررزة

"النكبة" لدى الفلسطينيين، سوى ترجمة لسنوات طويلة سبقتش، مرن التخطريط "الصرييوني" والبريطراني، 
قامة الدولة الييودية علييا.   لطرد الفلسطينيين من أرضيم، وا 
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، لم تبدأ فري ذلرك الحرين فقرط، ولرم يكرن ذلرك التراريم إال اليروم األكثرر دمويرة وهجررة فنكبة الفلسطينيين
 للفلسطينيين من أرضيم، وتوزعيم على مخيمات اللجوص حول العالم، وبداية "القضية الفلسطينية". 

وقد تعرض الفلسطينيون على مدار سنوات طويلة تسبق يوم "النكبة"، لالضطياد والتعذيب والتيجير، 
نيب أراضييم، واليجررة الييوديرة إلرى أرضريم، بتخطريط مرن الحركرة الصرييونية العالميرة، وبمسراعدة و 

محسررن صررال ،  الرردكتور بريطانيررا، الترري كانررت تسررعى إلقامررة دولررة ييوديررة علررى أرض فلسررطين، وفررق
 األستاذ المتخصص في الدراسات الفلسطينية. 

للدراسررات واالستشررارات فرري بيررروت، لوكالررة  ويقررول صررال ، الررذي يشررغل منصررب رئرريس مركررز الزيتونررة
األناضول، إن تخطيط الدول االستعمارية وبخاصة بريطانيا، إلنشاص دولة إسرائيل يرج  لعدة أسباب، 
أهميا تبنييرا لفكررة "الدولرة الحراجزة"، التري نرادى بيرا "الصرياينة"، والقائمرة علرى "شرطر" جنراحي العرالم 

فريقيا، مما  بقائرش مفكًكرا، ومنر  ريرور قروة إسرالمية كبررى، اإلسالمي في آسيا وا  يؤدي إلى إضعافش، وا 
 تحل مكان الدولة العثمانية التي كانت في طور االنييار. 

 ومن األسباب األخرى، بحسب صال ، "فشل اندماج الييود في المجتمعات التي يعيشون فييا". 
حكمونيا، ويعيشون فييرا قروميتيم، وأردف:" كما أنش كان عدد من الييود يرغبون في امتالكيم أرض ي

باإلضافة إلى نشوص المشكلة الييوديرة خاصرة فري أوروبرا الشررقية، حيرو تعرضروا لالضرطياد علرى يرد 
 الروس، مما دفعيم للمطالبة بتوفير مالذ آمن ليم، وبدولة خاصة بالييود". 

مزاعم الحرق التراريخي يقول صال ، الحاصل على درجة الدكتوراة في التاريم الحديو والمعاصر، إن "
 للييود في فلسطين تتيافت أمام حق العرب المسلمين في أرضيم". 

عرام مرن إنشراص إسررائيل دولرتيم القديمرة  1,500ويضيف:" أبناص فلسطين عّمروا هذه األرض قبرل نحرو 
 والتي عرفت باسم، مملكة داود، واستمروا في تعميرها حتى أثناص حكم إسرائيل". 

كم اإلسرالمي فيمرا بعرد هرو األطرول ألرض فلسرطين حيرو اسرتمر ألرف ومئتري عرام، وأردف:" كان الح
، وانقطعررت قرردرة الييررود علررى التررأثير عملًيررا فرري حركررة األحررداو فرري فلسررطين نحررو 1917أي إلررى عررام 

م وحترررى القرررررن العشررررين، ولرررم يكررررن ليرررم أي تواجرررد سياسرررري أو 135سرررنة، أي منررررذ عرررام  800ألرررف و
 حضاري فييا". 

مرررن الييرررود المعاصررررين، وفرررق دراسرررات أعررردها ييرررود مثرررل آرثرررر  %80"إن أكثرررر مرررن  ل :وتررراب  صرررا
كوسررتلر، ال يمتّررون تاريخًيررا بررأي صررلة لفلسررطين، وال يمتّررون قومًيررا لبنرري إسرررائيل، واألغلبيررة السرراحقة 
ي لييود اليوم، تعود لييود الخرزر أو األشركناز، وهري قبائرل تتريرة تركيرة قديمرة، وكانرت تقريم فري شرمال

 القوقاز، وتيّودت في القرن الثامن الميالدي". 
نما لجنوب روسيا".   واستدرك:" فإن كان ثمة حق عودة ليؤالص الييود، فيو ليس لفلسطين، وا 
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 بداية التخطيط للنكبة: 
حلّررت أحررداو النكبررة الفلسررطينية علررى يررد المنرمررة الصررييونية العالميررة وبريطانيررا، الترري تبنررت مشرررو  

حرالل القوميرة الييوديرة مكرانيم، المنرمة القائ م على إلغراص حقروق الفلسرطينيين العررب فري فلسرطين، وا 
 وفق صال . 

 وكانت بريطانيا في ذلك الوقت "القوة الكبرى األولى في العالم"، كما يقول. 
، علرررى يررد الييررودي ثيررودور هرترررزل، 1897وأشررار صررال  إلررى أن "المنّرمرررة الصررييونية تأسسررت عررام 

علرى ديباجررات وخلفيرات دينيررة وتراثيررة وقوميرة ييوديررة، وشررط نجاحيررا مررتبط فرري إلغرراص وكانرت قائمررة 
 حقوق أهل فلسطين في أرضيم". 

وكان تأسيس المنرمة وعقرد مؤتمرهرا األول، هرو فاتحرة العمرل "الصرييوني" السياسري المرنّرم لتأسريس 
 الدولة الييودية على أرض فلسطين، حسب صال . 

الييود أنفسيم، بتوفير الحماية ليم، حيو افتتحت لندن ليا قنصلية في القدس  وسبق اهتمام بريطانيا،
، وأول رسرالة مرن الخارجيرة البريطانيرة لنائررب القنصرل، طلبرت فييرا "بتروفير الحمايرة للييررود 1838عرام 

ن كانوا غير بريطانيين".   وا 
، إثرر تصراعد 1882منرذ عرام وتاب :" أخذت اليجرة الييودية إلرى فلسرطين طابًعرا أكثرر تنريمرا وكثافرة 

 المشكلة الييودية، في روسيا.

حاولررت حينررذاك السررلطات العثمانيررة الترري كانررت تحكررم فلسررطين، بمنرر  االسررتيطان الييررودي لفلسررطين، 
، فصرلت القردس عرن واليرة سروريا، ووضرعتش مباشررة تحرت إشرراف الحكومرة المركزيرة، 1887ففي عرام 

 طقة، وفق صال . إلعطاص رعاية أكبر واهتمام ليذه المن
تبنررررت بريطانًيررررا بشرررركل جرررردي المشرررررو  الصررررييوني،  1917تشرررررين الثرررراني  نرررروفمبر  2وأردف:" فرررري 

 وأصدرت وعد بلفور، الذي من خاللش أعلنت إنشاص وطن قومي للييود في أرض فلسطين". 
تمام احتالليا لفلسطين  رًضرا دوليرة بعرد أن كانرت أ-وفي العام الذي يليش تمكنت بريطانيا من إحكام وا 

، تمييرررًدا لتنفيرررذ وعررردها لنسررررائيليين، 1916كمرررا أرادت بريطانيرررا، ووفقًرررا التفاقيرررة "سرررايكس بيكرررو" عرررام 
 وتسييل هجرتيم لفلسطين، وطرد أهليا األصليين منيا. 

، وفق اتفاقية "سان ريمو"، تمكنت بريطانيا من دمج وعد بلفرور فري 1920وأوض  صال  أنش في عام 
 . 1922ى أرض فلسطين، والذي أقرتش ليا عصبة األمم في تموز يوليو صك انتدابيا عل

، حيرو 1948، وحترى عرام 1918وبدأ تنفيرذ بريطانيرا لمخططيرا بجعرل فلسرطين وطًنرا للييرود منرذ عرام 
ألرف ييرودي  55فتحت الباب على مصرعيش أمام الييرود لليجررة إلرى فلسرطين، فتضراعف عرددهم مرن 

 من السكان، حسب صال .  %31.7إلى  %8، أي من 1948م ألًفا عا 646، إلى 1918عام 
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 2وأشررار إلررى أن عرردد الييررود الررذين تركرروا بلررداتيم األصررلية، خصوًصررا فرري روسرريا وشرررقي أوروبررا بلرر  
، وهرررراجرت غررررالبيتيم السرررراحقة إلررررى 1914-1881شخًصررررا، خررررالل الفترررررة  941ألررررف و 366مليررررون، و

ا الغربيررة، وعنرردما فشررلوا فرري االنرردماج بالمجتمعررات، ازدادت الواليررات المتحرردة وأمريكررا الجنوبيررة وأوروبرر
 الرغبة في اليجرة إلى فلسطين. 

 ألراضي، فزادت ملكيتيم من نصف مليون دونم، ا لييوداوكانت بريطانيا في ذلك الوقت ُتمّلك 
 700مرن مسراحة أرض فلسرطين، إلرى نصرف مليرون دونرم و %2)الدونم= ألرف كيلرو مترر مربر (، أي 

 من أرض فلسطين.  %6.3ي ألف، أ
غيررررر  إقطرررراعيينوحصررررل الييررررود علررررى هررررذه األراضرررري فرررري الغالررررب مررررن الحكررررم البريطرررراني، أو مررررن 

 فلسطينيين. 
وخررررالل تلررررك الحقبررررة، تمّكررررن الييررررود بمسرررراعدة الحكررررم البريطرررراني، مررررن بنرررراص مؤسسرررراتيم االقتصررررادية 

 والسياسية والتعليمية واالجتماعية والعسكرية. 
الت االسررتعمارية والصررييونية فرري تيجيررر الفلسررطينيين، إال أن الفلسررطينيين صررمدوا ورغررم تلررك المحرراو 

، كما أكد %93.7، ومعرم األرض %68.3على مدار ثالثين عاًما أماميا، واحتفروا بغالبية السكان، 
 صال . 

ضروا وأردف:" إن المؤامرة كانت أكبرر بكثيرر مرن إمكانرات الشرعب الفلسرطيني، إال أن الفلسرطينيين، رف
االستعمار البريطاني والمشرو  الصييوني، وطالبوا باالستقالل، وقامت الحركات الوطنيرة واإلسرالمية 

 التي تنادي بذلك، كما قال صال . 
 . 1929، و"ثورة البراق" عام 1921، و"ثورة يافا"، عام 1920ونفذت تلك الحركات، "ثورات القدس" عام 

، لمواجيرررررة االسرررررتعمار والمشررررررو  1933لجياديرررررة عرررررام وشررررركل الشررررريم عرررررز الررررردين القسرررررام، حركترررررش ا
 الصييوني، وشّكل عبد القادر الحسيني، منرمة الجياد المقدس. 

، اضرطرت بريطانيرا 1939-1936وتحت ضغط تلك الثورات، وأبررزهم "الثرورة الكبررى"، مرا برين عرامي 
تتوقف عن بي  األراضي ، أن تتعيد بإقامة دولة فلسطين خالل عشرة أعوام، وأن 1939في أيار مايو 

 للييود إال في حدود ضيقة، وأن توقف اليجرة الييودية بعد خمس سنوات. 
، وعررررادت الحيرررراة للمشرررررو  1945لكررررن بريطانيررررا تنكرررررت بالتزاماتيررررا فرررري تشرررررين الثرررراني نوفمبر عررررام 

 الصييوني من جديد برعاية أمريكية. 
، أصرررردرت الجمعيررررة العامررررة ل مررررم 1947 نوفمبر تشرررررين الثرررراني 29وبعرررد ذلررررك بعررررامين وتحديررررًدا فرررري 

، %54، وأخرى ييوديرة بنسربة %45بتقسيم فلسطين، إلى دولة عربية بنسبة  181المتحدة، قرارها رقم 
 منطقة دولية، متمثلة في القدس".  %1و
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وقرال صررال :" إن قرررارات الجمعيررة العامررة ليسرت ُملزمررة ضررمن مواثيررق األمررم المتحردة، كمررا انررش لررم يررتم 
أو مشرراركة الفلسررطينيين قبررل أخررذ القرررار، وأعطررى القرررار األقليررة الييوديررة مسرراحة أكبررر مررن  اسررتفتاص

 األكثرية الفلسطينية". 
 

 : 1948أبرز أحداث النكبة عام 
مسرررتعمرة، وكّونررروا قررروات  292، كررران الييرررود قرررد أسسررروا علرررى أرض فلسرررطين 1948وعنرررد حلرررول عرررام 

 ألف مقاتل واستعدوا  70شتيرن، يزيد عددها عن عسكرية من منرمات الياغاناه، واألرغون، و 
 إلعالن دولتيم. 
، أعلنت إسرائيل قيام دولتيا على أرض فلسرطين، وتمّكنرت 1948من مايو أّيار عام  14وفي مساص الر 

كيلررو  770ألررف و 20مررن فلسررطين، أي نحررو  %77مررن هزيمررة الجيرروب العربيررة، واسررتولت علررى نحررو 
 ألف كيلو متر مرب .  27ة البالغة متر مرب ، من مساحتيا الكلي

ألف فلسطيني، كانوا يقطنوا هرذه المسراحة  925ألف فلسطيني، من أصل  800وشّردت إسرائيل بالقوة 
 التي أعلنت علييا قيام دولتيا. 

 ألف نسمة.  400بل  عدد الفلسطينيين على كامل أرض فلسطين، مليون و 1948وحتى عام 
قريرة كانرت قائمرة فري المنطقرة المحتلرة،  585قرية فلسرطينية، مرن أصرل  478ودّمر "الصياينة" حينيا 

 "مجزرة".  34وارتكبوا 
كيلرررو متررررا، والمتمثلرررة بالضرررفة  5,876وحرررول مرررا تبقرررى مرررن مسررراحة فلسرررطين، يقرررول صرررال :" ترررم ضرررم 
ى كيلررو مترررا مربرر ، فررتم ضررميا إلرر 363الغربيررة، إلررى اإلدارة األردنيررة، أمررا قطررا  غررزة، البررال  مسرراحتش 

 اإلدارة المصرية". 
وأشار إلى أن إسرائيل حتى اآلن بدون تحديد لحدودها السياسية وال تمتلك دستورا مكتوبا، وهي بذلك 

 "تخالف أبرز مواصفات الدولة الحضارية والحديثة".
 13/5/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 دة للمواجهةغياب آليات محد  اجتماع طارئ اليوم للقيادة الفلسطينية للرد على قرار ترامب وسط  .3

تبحو القيادة الفلسطينية، خالل اجتماعيرا الطرارا اليروم فري رام ب، سربل : نادية سعد الدين -ان عمّ 
رم تدشرينيا مر  عشرية الررذكرى  الررد علرى قررار نقرل السرفارة األمريكيرة للقردس المحتلررة، التري تترزامن مراسم

 محددة للمواجية المضادة"، وفق مسؤولين. السبعين "للنكبة"، وسط انتقاد "بغياب آليات
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وتتصدر المداوالت، برئاسة الرئيس محمود عبراس، مناقشرة "سرحب السرفير الفلسرطيني لردى واشرنطن، 
حالة جرائم االحتالل اإلسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية، واالنضمام إلى الوكراالت والمنرمرات  وا 

إلييرا"، بحسرب عضرو  االنضرواصر علرى الجانرب الفلسرطيني الدولية التي كانرت الواليرات المتحردة تحرر
 اللجنة التنفيذية لمنرمة التحرير، تيسير خالد، في حديثش لر"الغد".

بيررد أن تلررك القرررارات، عنررد تنفيرررذها، تشرركل "خطرروات الحررد األدنررى"، كمرررا قررال خالررد، بمررا قررد ال يلبررري 
 سفارة األمريكية للقدس المحتلة.نقل ال مطلب الشار  الفلسطيني المنتفض بالغضب العارم ضدّ 

اتخاذهررا خررالل اجتمررا  المجلررس المركررزي  ويزيررد مررن ذلرركن دوران المباحثررات ضررمن قرررارات سررابقة تررمّ 
 ، وجرى تكرار تأكيدها في بيان دورة المجلس الوطني.2017مارس   لمنرمة التحرير، في آذار

يس األمريكررري، دونالرررد ترامرررب، بشرررأن وأوضررر  خالرررد أن "االسرررتراتيجية الفلسرررطينية لمواجيرررة قررررار الررررئ
القررردس المحتلرررة، موجرررودة وواضرررحة تمامرررًا، ولكنيرررا تحتررراج إلرررى آليرررات للتطبيرررق، ووفرررق جرررداول زمنيرررة 

وقال إنش "يجب أن نعد أنفسنا )كفلسطينيين( ل سوأ فري العالقرة مر  اإلدارة األمريكيرة، بعردما  محددة".
 رائيلي، إلى موق  المشارك".انتقلت من حيز االنحياز السافر لالحتالل اإلس

إلررى ضرررورة معالجررة األوضررا  فرري قطررا  غررزة، معربررًا عررن أملررش فرري "تطبيررق هررذه  خالررد النرررر ولفررت
شرركالية  القرررارات بمررا يثبررت جديررة اللجنررة التنفيذيررة فرري التعرراطي معيررا، بعيرردًا عررن عقررد االجتماعررات، وا 

 .مواصلة إهمال تنفيذ قرارات الييئات المركزية الفلسطينية"
 14/5/2018 ،الغد، عّمان

 
 عاصمة لدولة فلسطين "القدس الشرقية" إعالن إلىتدعو دول العالم  الفلسطينية الحكومة .4

يوسف المحمود، كافة دول العالم التي تؤمن  الفلسطينية دعا المتحدو الرسمي باسم الحكومة :رام ب
 "القردس الشررقية"اإلعرالن عرن  إلرىوليرة، بالحرية والسالم واالستقرار والحفار على قررارات الشررعية الد

عاصرررمة لدولرررة فلسرررطين، فررري مواجيرررة الخرررروج السرررافر علرررى الشررررعية والقررروانين الدوليرررة الرررذي يمثلرررش 
(، فرري أشررد اإلسرررائيليمررب )إعطرراص عاصررمتنا المقدسررة لالحررتالل ااسررتمرار االحررتالل وقرررار الرررئيس تر 

األحرررد كمررا طالررب المتحررردو الرسررمي فرري بيرران  تصرررفات رؤسرراص الرردول غرابررة وفانتازيرررا فرري الترراريم.
دانررة، برررفض 2018 5 13 القررردس المحتلررة فرري الرررذكرى  إلررىدوليررة واسرررعة لنقررل ترامررب سرررفارة بررالده  وا 

 المأساوية السبعين لنكبة شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية.
القررردس  قررررار ترامرررب والتحضررريرات الجاريرررة إلقامرررة )حفرررل الجنرررون( أو مرررا يسرررمى تدشرررين أنوأضررراف 

، هررو عرردوان سررافر علررى شررعبنا وبالدنررا وامتنررا ومقدسرراتنا ويمثررل خطرروة اإلسرررائيليعاصررمة لالحررتالل 
تشررررعن الفوضرررى علرررى مسرررتوى العرررالم وتشررركل سرررابقة تسرررم  ألي دولرررة حسرررب اسرررتطاعتيا )اإلطاحرررة 
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ضررش الررذي يرف األمررر(، كمررا يسررم  باالعتررداص علررى المقدسررات والكرامررة الوطنيررة، أخرررىبعاصررمة دولررة 
 اإلنسررانكافررة أبنرراص البشرررية وتناهضررش كررل الدسرراتير والنررواميس واالتفاقررات الترري وجرردت منررذ )ريررور 

 باستثناص فترات انفالت الجنون االستعماري الرهيبة.  األرضالعاقل( على 
 13/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ّد الدول التي ستنقل سفارتها للقدستخذ جملة إجراءات ضنس ":الخارجية الفلسطينية" .5

، أنيررا سررتتخذ جملررة إجررراصات ليررا أكرردت وزارة الخارجيررة الفلسررطينية، فرري بيرران: كفرراح زبررون - رام ب
الرردول الترري سررتنقل سررفارتيا للقرردس، مجررددة المطالبررة بعرردم نقررل السررفارات إلررى  قانونيررة وقضررائية ضرردّ 

أدانرت الخارجيرة الفلسرطينية كمرا  لى الشعب الفلسطيني.المدينة، باعتبار ذلك "مشاركة في العدوان" ع
مواقف رومانيا والتشيك والمجرر "التري حالرت، وبالتنسريق مر  إسررائيل، دون صردور بيران عرن االتحراد 

مررب المشررؤوم بشررأن القرردس، والرافضررة ااألوروبرري يؤكررد مواقررف االتحرراد السررابقة المعارضررة إلعررالن تر 
 لقرار نقل السفارة إلييا". 

 13/5/2018 ،ق األوسط، لندنالشر
 

 األمريكية السلطة الفلسطينية تطلب اجتماعا  عاجال  للجامعة العربية لبحث نقل السفارة .6
القرراهرة: طلبررت السررلطة الفلسررطينية عقررد اجتمررا  عاجررل للجامعررة العربيررة، وقررال ديرراب اللرروح منرردوب 

محمود عباس، ورياض المالكي  فلسطين لدى الجامعة، إن هذا الطلب قدم بناص على تعليمات الرئيس
جامعرررة علرررى مسرررتوى التقرررديم طلرررب عقرررد اجتمرررا  عاجرررل لمجلرررس  وزيرررر خارجيرررة فلسرررطين، حيرررو ترررمّ 

دونالد  األمريكيالمندوبين الدائمين، في دورة غير عادية األربعاص المقبل، وذلك لمواجية قرار الرئيس 
يسرفر االجتمرا  عرن ردود وقررارات ترامب حول القدس. وشدد اللوح، في بيان أمس، علرى ضررورة أن 

جراصات عملية، ترتقي إلى مستوى الحدو الكارثي غير المسبوق في المنرومة الدولية.  وا 
 14/5/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 تُنهي استـعداداتها لتأمين مسيرات العودة في غزة "الفلسطينية "الداخلية .7

إنيررراص اسرررتعداداتيا وترتيباتيرررا  فررري قطرررا  غرررزةالفلسرررطيني  أعلنرررت وزارة الداخليرررة واألمرررن الررروطني :غررزة
فري ذكررى  االثنرين والثالثراصكافةن لتأمين وتسييل تحرك الجماهير في مسيرات العرودة الكبررى المقرررة 

خرالل تصرري  صرحفي، أن  ،وأكد المتحردو الرسرمي باسرم وزارة الداخليرة إيراد البرزم النكبة الفلسطينية.
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منيررة والخدماتيررة إلسررناد الجمرراهير الترري سررتنطلق صرروب األراضرري الرروزارة اسررتنفرت جميرر  األجيررزة األ
 من كافة أماكن قطا  غزة. 1948المحتلة منذ عام 

وكان المكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية، دعا الصحفيين ووسائل اإلعالم إلى االلترزام بالتعليمرات التري 
 أصدرها خالل تغطيتيم لفعاليات مسيرة العودة الكبرى االثنين.

 13/5/2018 ،سطين أون الينفل
 

 "التشريعي" يعدُّ نقل السفارة للقدس "باطال " ويحذر من التساوق مع االحتاللغزة:  .8
عرردا المجلررس التشررريعي الفلسررطيني، قرررار اإلدارة األمريكيررة نقررل سررفارتيا إلررى : محمررد المنيررراوي - غررزة

جراميررررًا وخطرررروة باطلررررة"، محررررذراً  األحرررررد  يرررروم عقرررردها لسررررة خاصررررةخررررالل ج ،القرررردس "إجررررراًص فاشرررريًا وا 
للنكبة، فري مخريم العرودة قررب السرياج الفاصرل شرمال قطرا  غرزة،  70 بمناسبة الذكرى الر 2018 5 13

وحمررراس البرلمرررانيتين، ومشررراركة العشررررات مرررن  اإلصرررالحي )دحرررالن( بحضرررور نرررواب مرررن كتلتررري فرررت 
 جاص ذلك  قضية الفلسطينية.من التساوق م  االحتالل على حساب ال ،البرلمانيين العرب والدوليين

خرالل كلمرة لرش فري الجلسرة، الردول التري  ،وحذر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر
أعلنرررت نيتيرررا نقرررل سرررفارتيا إلرررى القررردس مرررن أن هرررذا األمرررر سيقضررري علرررى المصرررداقية السياسرررية ليرررا، 

لررررس التشررررريعي، وباسررررم شررررعبنا وأضرررراف: "إننررررا فرررري المج وسيشرررركل تيديرررردًا ل مررررن والسررررلم الرررردوليين.
الفلسطيني، ُنحمل مسؤولية نقل السفارة إلرى القردس ألمريكرا والكيران الصرييوني، وكرل مرن اشرترك فري 
جريمررة الصررمت علررى ذبرر  الحقرروق الوطنيررة الفلسررطينية وانتيرراك القرررارات والمواثيررق والقرروانين الدوليررة 

م  اإلدارة األمريكية في مؤامراتيرا ضرد شرعبنا  واإلنسانية، بل بل  األمر ببعضيم حّد التواطؤ المباشر
وحمل بحر، السرلطة الفلسرطينية "مسرؤولية التخراذل والتبراطؤ المتعمرد فري رفر  ملرف القردس  وقضيتنا".

 وما تتعرض لش من جرائم وانتياكات ومؤامرات إلى محكمة الجنايات الدولية".
ليررررة "الترررري شرررراركتنا فرررري هررررذه الجلسررررة عررررن شرررركره للبرلمانررررات العربيررررة واإلسررررالمية والدو بحررررر وأعرررررب 

وهي:)تركيررا، الجزائررر، سرراحل العرراج، مررالي، موريتانيررا، الرريمن، باكسررتان، البرازيررل، بريطانيررا، البرلمرران 
 األوروبي، دولة جنوب أفريقيا، قبرص(.

بررردورهم، أكرررد النرررواب الررردوليون علرررى دعميرررم لحرررق الشرررعب الفلسرررطيني برررالعودة واالسرررتقالل فررري وجرررش 
واسرتم  النرواب خرالل الجلسرة لتقريرر لجنرة شرؤون الالجئرين برالمجلس التشرريعي  اإلسرائيلي.االحتالل 

الررذي ترراله النائررب عبررد الفترراح دخرران، وأكررد فيررش علررى حررق الشررعب الفلسررطيني فرري الحريررة واالسررتقالل 
العررررودة لجميرررر  الالجئررررين  وأكررررد التقريررررر حررررقّ  والعررررودة ألرضررررش المحتلررررة، حيررررو تررررم إقررررراره باإلجمررررا .
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فلسررطينيين إلررى ديررارهم وقررراهم األصررلية الترري هجررروا منيررا، مشررددًا علررى أنررش حررق مقرردس كفلتررش كافررة ال
 الشرائ  السماوية واألعراف والقوانين والقرارات األممية.

 13/5/2018 ،فلسطين أون الين
 

 أبو طير: اقتحامات "األقصى" محاولة إسرائيلية لفرض واقع خطير على القدس .9
ائرررب المقدسررري فررري المجلرررس التشرررريعي محمرررد أبرررو طيرررر أن االقتحامرررات المكثفرررة التررري أكرررد الن :رام ب

يجرييررا المسررتوطنون فرري المسررجد األقصررى اليرروم وبحمايررة مررن قرروات شرررطة االحررتالل هرري محرراوالت 
للتصردي لتلرك اإلجرراصات والوقروف فري  جدية لفرض واق  تيويدي جديد بحق القدس واألقصى، داعيراً 

مسررتوطن لباحررات  1,100يررر، فرري تصررري  صررحفي لررش عشررية اقتحررام أكثررر مررن وشرردد أبررو ط وجييررا.
األقصى منرذ صرباح، علرى أن مدينرة القردس تتعررض ألخطرر هجمرة فري تاريخيرا عبرر تحويليرا لثكنرة 
عسكرية لقوات االحتالل التي تحمي المستوطنين الذين يدنسون ثالو أطير بقعة للمسلمين على وجش 

 ة األمريكية غدا للقدس.األرض، فضال عن نقل السفار 
 13/5/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مئات العسكريين يعتصمون أمام سفارة فلسطين بالقاهرة للمطالبة بصرف رواتبهم .11

اعتصررم المئرات مررن مررورفي السرلطة الررذين غررادروا قطرا  غررزة خررالل أحرداو االنقسررام صرريف  :القراهرة
مطالبررة بعررودة رواترربيم  2018 5 13األحررد  القرراهرة يرروم ، أمررام مقررر السررفارة الفلسررطينية فرري2007عررام 

 التي قطعت بقرار من رئيس السلطة محمود عباس ضمن إجراصاتش العقابية ضد غزة.
 في حين أغلقت السفارة أبوابيا أمام المعتصمين ولم تسم  ليم باالعتصام في داخل باحاتيا.

رة إصردار تعليماترش للجيرات المختصرة فري ووجش المعتصمون رسالة لرئيس السلطة طالبوه فييا بضررو 
 حكومة المقاطعة ووزارة المالية إلعادة صرف رواتبيم.

 13/5/2018 ،فلسطين أون الين
 

 القدوة: أدعو إلى تحمل مسؤولية قطاع غزة وعقد مجلس وطني جديد .11
مرا  ناصر القدوة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفرات، إلرى الفصرل .دعا د :كامل جبيل -البيرة 

بررين المصررالحة واألوضرررا  واالحتياجررات اإلنسرررانية والمعيشررية فرري قطرررا  غررزة، مشررريرًا إلررى أن موقفرررش 
واض  منذ البداية، وهو ضرورة تحمرل مسرؤولية القطرا  كراماًل، كمرا طالرب بعقرد مجلرس وطنري جديرد 

 وفقا لما أكد عليش المجلس القديم.
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ر السنوي الساب  لمركز مسرارات الرذي ُعقمرد بعنروان لقاها القدوة في المؤتمأجاص ذلك خالل كلمتش التي 
 350حرررو ن "نحرررو خطرررة نيررروض وطنررري لمواجيرررة المخررراطر المحدقرررة بالقضرررية الفلسرررطينية"، بحضرررور
والشتات،  48شخصية من السياسيين واألكاديميين والناشطين من الضفة الغربية وقطا  غزة وأراضي 

 عبر تقنية الفيديوكونفرنس. في قاعات جمعية اليالل األحمر في البيرة وغزة
وتنررراول القررردوة عناصرررر خطرررة التحررررك السياسررري علرررى المسرررتوى الررردولي لمواجيرررة المخررراطر المحدقرررة 
بالقضرية الفلسرطينية، مؤكردًا أهميرة الجانرب المتعلررق باإلجمرا  الروطني واليويرة الوطنيرة، والعمرل علررى 

موحرد. فدولرة فلسرطين موجرودة بحكرم حرق إنجاز االستقالل الوطني باعتباره جوهر البرنامج الوطني ال
 الشعب الفلسطيني، وبحكم إعالن االستقالل، وحق تقرير المصير.

 13/5/2018 ،القدس، القدس
 

 منع أذان القدس انتهاك إسرائيلي لحرية العبادة :الحكومة الفلسطينية .11
ادعرررريس، قرررررار  اعتبررررر وزيررررر األوقرررراف والشررررؤون الدينيررررة الفلسررررطينية يوسررررف :جرررراد النبيرررران -رام ب 

وقرال  لحرية العبرادة". وخطيراً  واضحاً  من  األذان في مساجد مدينة القدس، اإلثنين، "انتياكاً  "إسرائيل"
ادعيس، ل ناضول، إن القرار ييدف إلى "إسكات الصوت الفلسطيني والعربري واإلسرالمي والمسريحي 

 في مدينة القدس، وهو قرار باطل وال يمكن أن يحقق نتائج".
 13/5/2018، لألنباء األناضولة وكال

 
 مسيرات العودة ونقل السفارة األمريكية.. أين القيادة الفلسطينية؟ .13

م  اقتراب الذكرى السبعين لنكبرة الفلسرطينيين، واالحتفرال يروم االثنرين بنقرل : عاطف دغلس -نابلس 
دة التري انبثقرت مرؤخرا السرفارة األمريكيرة للقردس المحتلرة، يتسراصل الفلسرطينيون عرن دور قيرادتيم الجدير

عرن المجلرس الروطني، والمتمثلرة فري اللجنرة التنفيذيرة لمنرمرة التحريرر والمجلرس المركرزي، وعرن أبررز 
 أجندة القيادة الجديدة لمواجية المخططات األمريكية واإلسرائيلية.

ري أيررار الجررا مررايو  14ويرررى عضررو اللجنررة التنفيذيررة لمنرمررة التحريررر واصررل أبررو يوسررف أن مررا بعررد 
)موعد نقل السفارة( سيكون كما قبلش بالنسبة لرد القيادة الفلسطينية علرى "جررائم االحرتالل"، ويقرول إن 
المنرمة تتحرك سياسيا ودبلوماسيا، وفي الوقت نفسش تدعم الخطوات الجماهيريرة علرى األرض، فيري 

وأوض   على األرض. م  تواصل الفعاليات الشعبية ضد القرار األمريكي ومحاوالت االحتالل تطبيقش
رر  -عبر فصائليا الوطنية والفصائل اإلسالمية األخرى-أبو يوسف أن منرمة التحرير  هي من حضا

ووقف خلف مسيرات العودة في غزة وأمراكن الشرتات، وأنرش ال يمكرن ألحرد أن يرداعي وحرده القيرام بيرذا 
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فيذيرررة بررردعوة مرررن الررررئيس محمرررود الحرررراك الشرررعبي. وذكرررر أن اجتماعرررا للقيرررادة الفلسرررطينية واللجنرررة التن
 عباس سينعقد االثنين للرد على تصعيد االحتالل.

 

 تبّن ودعم
ويشدد أبو يوسف أن منرمة التحرير تزاوج في عمليا برين الدبلوماسري والشرعبي، وال يمكرن فصرل أي 
محرررور عرررن اآلخرررر، وذلرررك بالتوجرررش إلرررى الييئرررات الدوليرررة والمحكمرررة الجنائيرررة وبالسرررعي إلرررى تحقيرررق 

 لمصالحة والوحدة داخليا.ا
ويرررررى أمررررين المبررررادرة الفلسررررطينية مصررررطفى البرغرررروثي أنررررش علررررى الرررررغم مررررن أن العملررررين الدبلوماسرررري 
والشعبي مطلوبان لتحقيرق اليردف، فرإن التعويرل ينصرب أكثرر علرى دور شرعبي ممرن شرارك برالمجلس 

يرا االحرتالل فري األيرام الوطني أو لم يشاركن لخوض "انتفاضة شاملة" تكون ردا على خطوات يقوم ب
وقررال البرغرروثي إن المقاومررة  القادمررة، تأكيرردا لحررق العررودة ورفضررا لنقررل السررفارة األمريكيررة إلررى القرردس.

الشعبية هي الشكل الرئيسي لتغيير ميزان القوى، بالتوازي م  حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات 
سررري، وتنفيرررذ قررررارات المجلرررس الررروطني وأضررراف أنرررش يجرررب مررر  ذلرررك مواصرررلة الحرررراك الدبلوما علييرررا.

والمركزي بإحالرة مجرمري الحررب اإلسررائيليين إلرى المحكمرة الجنائيرة الدوليرة فري اليروم الرذي تنقرل فيرش 
السررفارة األمريكيررة إلررى القرردس، وفرري اليرروم نفسررش تنضررم فلسررطين إلررى المنرمررات الدوليررة الترري ترررفض 

 يتيا.الواليات المتحدة أن يحصل الفلسطينيون على عضو 
 

 بال إجماع
ويشرررير أسرررتاذ اإلعرررالم بجامعرررة بيرزيرررت نشرررأت األقطرررب إلرررى أن المجلرررس الررروطني ومرررا انبثرررق عنرررش 
)الييئات القيادية( لم يعد يمثل أحالم الفلسطينيين، وأن هذا سُيغيب عنش أي أجندات يعرول علييرا، ال 

 .%3ة بنسررربة ال تتعررردى سرريما أن منرمرررة التحريررر برمتيرررا صررارت بنررردا علرررى ميزانيررة السرررلطة الوطنيرر
وأضاف األقطب أن هذا المعطى حدد خيار المنرمة حصريا في "الطريق السلمي" وقبول ما تعرضش 

وأوض  أن الثوابت الفلسطينية )عودة الالجئين والقدس والحردود وغيرهرا( لرم تعرد ضرمن  إسرائيل فقط.
الحيا، وقال "حتى توجيراتيم شعارات المنرمة التي استحوذت علييا "شخصيات متنفذة" وجندتيا لمص
 الجديدة بالذهاب إلى المحاكم الدولية لم تعد مقبولة إسرائيليا وأمريكيا".

ويقررول المحلررل السياسرري الفلسررطيني رائررد نعيرررات إن منرمررة التحريررر بشرركليا الجديررد تواجررش إشرركاالت، 
جتمراعي والسياسري وتعاني من عدم قدرتيا على صن  المواقف، كما أنيا جاصت "معاكسة" للسياق اال
وأضاف نعيرات "بدال  والوطني والفلسطيني، بمعنى خلوها من التنريمات الكبرى التي تعترض علييا.
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مرررن أن تكرررون منرمرررة التحريرررر أكثرررر فاعليرررة وتشررراركية، كررران العكرررس وُسرررحبت صرررالحياتيا لصرررال  
 السلطة".

 14/5/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 لساعات قليلةلقاهرة ا وريز  هنية برئاسةحماس: وفد قيادي  .14
حركررة الن وفرردًا قياديررًا مررن أ أعلنررت حركررة حمرراس، أن 13/5/2018حركــة حمــاس، غــزة، قررال موقرر  

وأكررد النرراطق  غررادر صررباح األحررد قطررا  غررزة إلررى القرراهرة فرري زيررارة قصرريرة بنرراًص علررى دعرروة مصرررية.
لمكترب السياسري للحركرة باسم الحركة فوزي برهوم فري تصرري  صرحفي أن الوفرد الرذي يترأسرش رئريس ا

 إسماعيل هنية، توجش للقاهرة للتشاور حول آخر التطورات المتعلقة بالشأن الفلسطيني واإلقليمي.
 "مسيرة العودة"هنية بحو في القاهرة تداعيات 

أن  سوسرررن أبرررو حسرررين عرررن مراسرررلتيا القررراهرة، مرررن 14/5/2018الشـــرق األوســـط، لنـــدن، وأضرررافت 
طا  غزة عبر معبر رف  البري متجيًا إلرى العاصرمة المصررية القراهرة. إسماعيل هنية، غادر أمس، ق

خليرل الحيرة وروحري مشرتيى.  "حمراس"ورافق هنية في زيارترش إلرى القراهرة، عضروا المكترب السياسري لرر
وتم نقل هنية والوفد المرافق لش من مطار العريب عبرر طرائرة عسركرية للجريب المصرري إلرى القراهرة، 

واسررتمرت رحلررة هنيررة عرردة  ا عرراد إلررى مطررار العررريب ومنررش إلررى قطررا  غررزة مجررددًا.وعبررر الطررائرة ذاتيرر
سررراعات قليلرررة التقرررى خالليرررا اللرررواص عبررراس كامرررل القرررائم بأعمرررال مررردير جيررراز المخرررابرات المصررررية، 
وقيادات من المسؤولين عن الملف الفلسرطيني فري الجيراز. ولرم تررج  معلومرات واضرحة عرن الردواف  

ونتائجيا، إال أن مصرادر مطلعرة قالرت إنيرا تتعلرق بالمسريرات والررروف الميدانيرة فري  الحقيقية للزيارة
نيا لم تخرج بأي نتائج واضحة.  غزة وا 

خليل الحيرة قرال لردى عرودة  "حماس"القيادي في من غزة، أن  ،13/5/2018الحياة، لندن، وجاص في 
)مرردير االسررتخبارات المصرررية(،  التقينررا مرر  الرروزير عبرراس كامررل"الوفررد الررى غررزة مسرراص للصررحافيين: 
واضراف  ."حشد الدعم العربري واالسرالمي ومصرر فري المقدمرة إطارونعتبر الزيارة جيدة، وجاصت في 

الوزير عباس كامل وقروف مصرر بجانرب الحرق الفلسرطيني، ووعردنا بران تبقرى مصرر الرى جانرب  أكد"
لحصرار، وامكران فرت  المعبرر الشعب الفلسطيني لنيل حقوقش خصوصًا في قطا  غزة )عبر( تخفيف ا

تمررت مناقشررة نقررل "، مشرريرا الررى انررش ")معبررر رفرر  الحرردودي بررين مصررر وقطررا  غررزة( كلمررا تسررنى ذلررك
  ."ية للقدسمريكالسفارة األ
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القنررراة العاشرررررة  ، أنخالرررد احمرررردعرررن مراسررررليا القرررراهرة ، مرررن 13/5/2018القـــدس، القــــدس، وأوردت 
مغريرررًا قدمتررش إسررررائيل هرررذا اليررروم عرررن طريرررق مصررررن اإلسرررائيلية زعمرررت أن "حمررراس" رفضرررت عرضرررًا 

 الكلمة في الميدان للشعب. وقالتن بأنمقابل وقف مسيرات العودة، وقالت القناة بأن "حماس" ردت 
أوضررحت المصررادر، لررر"العربي ، مررن القرراهرة، أنررش 14/5/2018موقــع العربــي الجديــد، لنــدن، وكشررف 

اقتصررت علرى الحرديو بشرأن األوضرا  فري  براس كامرلبين حمراس والروزير ع الجديد"، أن المناقشات
قطا  غزة، وبالتحديد استعدادات الفصائل، وفي مقدمتيا حركة "حمراس"، بشرأن مسريرة العرودة الكبررى 

وكشرفت أن القراهرة حملرت رسرائل مرن الجانرب اإلسررائيلي ُتطالرب  مرايو  أيرار الحرالي. 15المقررة فري 
ة الغربية والقدس المحتلرة. وأوضرحت أن لقراص القراهرة نراقب بعدم تصعيد األمور في قطا  غزة والضف

مقترحًا بشأن هدنة طويلة المدى مر  إسررائيل، وهرو مرا تررفض "حمراس" الحرديو عنرش مرن دون معرفرة 
أي تفاصرريل، محررذرة فرري الوقررت ذاتررش مررن أن يكررون ذلررك المقترررح الررذي يرعرراه االحررتالل مجرررد ميرردا 

 ى مسيرة العودة. للشار  الفلسطيني لتفويت الفرصة عل
وبحسرب المصررادر نفسرريا، فرإن الجانررب المصررري نقررل لمسرؤولين فرري "حمرراس"، قبرل زيررارة وفررد الحركررة 
إلى القاهرة أمس، رسائل إسرائيلية، مفادهرا برأن االحرتالل سريرّد بشركل غيرر مسربوق علرى أي محاولرة 

كردت أن "هرذا الحرديو ال القتحام الحدود، ولرن يتروّر  عرن تحويرل األمرر إلرى مجرزرة، لكرن المصرادر أ
يخيفنررا، ولكنررش يرردّل بشرركل آخررر علررى مرردى الررذعر اإلسرررائيلي مررن تلررك المسرريرات، خصوصررًا أنررش تررم 
التأكيررد علررى سررلميتيا". وكشررفت المصررادر أن القرراهرة نقلررت للحركررة، عبررر مسررؤولي التنسرريق اليررومي، 

لرى الشرريط الحردودي، وأن تحذيرات مرن أنرش سريتم اسرتيداف قرادة فصرائل المقاومرة الرذين سريوجدون ع
تحررذيرات واضررحة جرراصت بشررأن مسررؤول المكتررب السياسرري لررر"حماس" فرري قطررا  غررزة يحيررى السررنوار، 
قائلررة "اإلخرروة فرري مصررر ُيشرركلرون علررى ذلررك بررالطب ، لكررن اإلخرروة فرري الفصررائل، وفرري مقرردمتيم قررادة 

 مقدمة الصفوف". حماس، هم مشاري  شيداص، ويطلبون الشيادة وال ييربون منيا، وسيكونون في
 

 إلى عدم السماح بنقل السفارة األمريكية للقدس والمسلمينمشعل يدعو العرب  .15
دعررررا خالررررد مشررررعل، الرررررئيس السررررابق للمكتررررب السياسرررري لحركررررة حمرررراس، الرررردول العربيررررة ل: إسررررطنبو 

 واإلسالمية، إلى دعم الشعب الفلسطيني، في نضالش اليادف إلى إنياص االحتالل "اإلسرائيلي". 
ل مشعل في مقابلة خاصة م  تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي، األحد: "هذا النضال الفلسطيني وقا

نسراني، لكنيرا  سرالمي وا  المتواصل، يحتاج إلى مزيد من الدعم". وأضراف: "نعرم هنراك تفاعرل عربري وا 
الخيررر  اللحرررة اليرروم الترري أدعررو فييررا الشررعوب العربيررة واإلسررالمية، وأصرردقاصنا فرري العررالم ومررن أهررل

واإلنسرررانية العميقرررة الرررذين عرفررروا نضرررال شرررعبنا ومشرررروعية حقوقرررش، أال يسرررمحوا بمررررور نقرررل السرررفارة 
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األمريكيررة للقرردس، وأال ُيسررلموا بررالمنطق األمريكرري بإعطرراص القرردس إلسرررائيل". وأكررد مشررعل أن الشررعب 
سرررائيل، فرري إشرارة إلررى قرررار الرررئيس  الفلسرطيني، هررو مررن "سريقرر مصرريره، ولرريس الواليررات المتحردة، وا 

األمريكي بنقل سفارة بالده إلى مدينة القدس، وما يشا  عن الخطة األمريكية المرتقبة لتسوية القضية 
 الفلسطينية والمعروفة باسم صفقة القرن". 

وقررال مشررعل: "أعلررم أنيررا لحرررة صررعبة وحاسررمة، ربمررا يعتقررد االحررتالل والواليررات المتحرردة األمريكيرررة 
وأطراف فري العرالم، أنيرا اللحررة المواتيرة لتصرفية القضرية الفلسرطينية، وحسرم ملفاتيرا بإدارتيا الجديدة 

الرئيسرررة، وخاصرررة القررردس وحرررق العرررودة لالجئرررين وتصرررفية قضرررية األرض ومسرررتقبل الشرررعب لصرررال  
 الكيان، لكنيم واهمون". وأضاف:" التاريم أكبر منيم، وشعبنا لن يستسلم ليم". 

 14/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 للمشاركة من أنصارها مئة ألف تستنفرحماس و لمسيرة العودة..  تحشد"الحياة": الفصائل  .16
، تحشد الفصرائل والقروى الفلسرطينية أنصرارها مرن "النكبة"في الذكرى السبعين لر : فتحي صّباح -غزة 

سرائيل عند الشريط الحدودي بين ق "مسيرة العودة الكبرى"واسعة في  "سلمية"أجل مشاركة  طا  غزة وا 
، فري حردو، ُيعّبرر فيرش الفلسرطينيون أيضرًا عرن رفضريم  يرة للسرالم، مريكاأل "صرفقة القررن"غدًا وبعد غرد،

يررًا أمريكونقررل السررفارة إلررى القرردس. بمرروازاة ذلررك، أُعلررن أن احتفررال تدشررين مقررر السررفارة سرريكون ثنائيررًا 
 يو للحضور.إسرائيليًا، وأن الرئيس دونالد ترامب سيوجش كلمة بالفيد

الجبيرة "و  "الجيراد اإلسرالمي"، التري تقرود مر  حركرة "حمراس"من مصرادر فري حركرة  "الحياة"وعلمت 
طلبرت مرن كرل أعضرائيا التوجرش غردًا وبعرد  "حمراس"الحراك الجمراهيري، أن  "الشعبية لتحرير فلسطين

السرررم  "قاعررردة ألرررف مرررن أنصرررارها القررررار علرررى  100 "يلبررري"غرررد إلرررى المنررراطق الحدوديرررة، متوقعرررة أن 
وبقية الفصائل المشاركة في الييئة الوطنيرة العليرا  "الشعبية"و  "الجياد". وهو ما فعلتش أيضًا "والطاعة

 ."مسيرة العودة وكسر الحصار"لر 
 13/5/2018الحياة، لندن، 

 
 مسيرة العودة ليوم غضب شعبي فلسطيني وعربي لتحويل"الشعبية" تدعو  .17

حرير فلسطين األحد جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربيرة إلرى أوسر  دعت الجبية الشعبية لت: غزة
 ليتحول يوم غد، ليوم غضب شعبي فلسطيني وعربي. مشاركة في مسيرة العودة الكبرى

وقال بيان للجبية إن تحقيق الوحدة الوطنية التعددية، واستمرار المقاومة بكافة أشكاليا ووسائليا، هي 
لغراص كررل اتفاقيررات التسرروية الررد االسررتراتيجي علررى  االحرتالل اإلسرررائيلي وعدوانررش، ممرا يتطلررب إنيرراص وا 
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الموقعة معش، عربيًا وفلسطينيًا، وكل األوهام التي ترتبت علييا، وبمرا يؤسرس لمرحلرة جديردة مرن إدارة 
 الصرا  م  االحتالل.

 13/5/2018فلسطين أون الين، 
 

نهاء معاناتهالدول العربية واإلسالمية بالوقو تناشد ماس ح .18  ف إلى جانب الشعب الفلسطيني وا 
دعت حركة حماس أبناص شعبنا الفلسطيني في أمراكن تواجرده كافرة إلرى المشراركة الجماهيريرة الواسرعة 

وطالبررت الحركررة فرري  مررن شررير أيررار  مررايو الجرراري. 15و 14فرري مسرريرة العررودة الكبرررى المقررررة يررومي 
سرررطينية، برفررر  الحصرررار عرررن شرررعبنا فررري قطرررا  غرررزة بيررران صرررحفي فررري الرررذكرى السررربعين للنكبرررة الفل

رين.  المحاصر والعمل على إنياص معاناتش، محذرة من نفاذ صبره وانفجاره في وجش المحاصم
، متعيررردة بالتصررردي ليرررا حترررى إفشررراليان حمايرررة للقضرررية ترامررربعلرررى رفضررريا القررراط  لصرررفقة  توشررردد

ات ومشروعات التسوية الرامية إلى تصرفية وجددت رفضيا جمي  االتفاقات والمبادر  والثوابت الوطنية.
القضية الفلسطينية أو االنتقراص مرن حقروق شرعبنا الفلسرطيني، الفترة إلرى أن أيا موقرف، أو مبرادرة، أو 

 برنامج، سياسّي يجُب أال يمسا هذه الحقوق، وال يجوُز أن يخالفيا أو يتناقضل معيا.
رار العرالم برالوقوف إلرى جانرب الشرعب الفلسرطيني وناشدت الحركرة الردول العربيرة واإلسرالمية وكرل أحر

نياص معاناتش بتمكينش من حقوقش الثابتة بالحرية واالستقالل ورف  الحصار نيائيا وبدون شروط.  وا 
 13/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ترامبمجابهة قرار  فيعول كثيرا  على موقف عباس تال علي بركة: حماس  .19

ال القيادي في حركة "حماس"، علي بركرة، فري حديثرش لرر"الغد" مرن لبنران، قنادية سعد الدين:  –عمان 
ي، فرري رررل مريكررعبرراس مررن مجابيرة القرررار األمحمررود إن حركترش "ال تعررول كثيرررًا علررى موقرف الرررئيس 

وأضرررراف بركرررة، وهرررو ممثرررل حركررررة "حمررراس" فررري لبنررران، إن "المجلررررس  الضرررغوط الخارجيرررة الكثيفرررة".
يومًا من صدور قرار الرئيس ترامب بشأن القدس، ممرا يردلل  40م  بعد المركزي لمنرمة التحرير اجت

 على غياب الجدية لمواجية القرار".
وأكد ضرورة "توحيد الموقف الفلسطيني وتحصين الجبية الداخلية، وعقد جلسة جديدة توافقية للمجلس 

وطالررب  العررودة".الرروطني، أو عقررد اجتمررا  عاجررل لنطررار القيررادي لمنرمررة التحريررر، ودعررم مسرريرات 
برف  ما سماها "اإلجراصات العقابية عن قطرا  غرزة، ودعرم أهرل القردس وتثبيرت صرمودهم ضرد عردوان 

  االحتالل"، مبينًا أن القرار األخير بدف  رواتب مورفي القطا  لم ينفذ حتى اآلن.
 14/5/2018الغد، عمان، 
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 العودةحماس: قصف االحتالل محاولة بائسة لمنع المشاركة في مسيرات  .11
قررال النرراطق باسررم حركررة "حمرراس"، حررازم قاسررم، "إن القصررف اإلسرررائيلي فرري شررمال قطررا  غررزة، : غررزة

 14محاولة بائسة وفاشلة لمن  مشاركة جماهير شعبنا في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في 
يروم اإلثنرين، وأكد قاسم في تغريدة على موقر  "ترويتر"، أن "رد شرعبنا سريكون برالزحف المييرب  مايو".

 مطالبًا بحقوقش المشروعة، محافرًا على طاب  المسيرات الجماهيري السلمي".
صاروخًا في بلردة بيرت حرانون شرمال قطرا  غرزة،  14وكان الطيران الحربي اإلسرائيلي قصف هدفًا بر 

 فيما زعم جيب االحتالل أن االستيداف كان لنفق للمقاومة الفلسطينية.
 12/5/2018، الين أونفلسطين 

 
 فتح: ما يجري في القدس واألقصى استباحة للعروبة واإلسالم .11

طالبت حركة فت  العالمين العربي واإلسالمي بالتحرك الفروري أمرام المجرزرة اإلسررائيلية بحرق : رام ب
األقصرى والقيامررة والقرردس، معتبررة مررا يجررري اسرتباحة واغتصررابا علنيررا ل قصرى وللعروبررة ولكرامررة كررل 

وقررال عضررو المجلررس الثرروري والمتحرردو الرسررمي  كررا.مريوجررش االرض مررن قبررل إسرررائيل وأمسررلم علررى 
باسررررم الحركررررة اسررررامة القواسررررمي، فرررري بيرررران االحررررد، "إننررررا سررررنحمي أقصررررانا ومقدسرررراتنا، ولررررن نسررررم  
باستباحتيما ميما كلفنا ذلك من ثمن، وأن ما يجري في "االقصى" حرب حقيقية، وتطيير عرقي ضد 

 وأرضيم ومقدساتيم".كل الفلسطينيين 
 13/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : اقتحام المستوطنين لألقصى عربدة صهيونية بغطاء أمريكيحماس .11

ستنكرت حركة حماس اقتحام آالف المستوطنين للمسجد األقصى المبارك ورف  العلم الصرييوني فري ا
وقرررال النرراطق باسرررم  زامنررا مرر  نقرررل السررفارة األمريكيررة.باحاتررش، فرري ذكررررى نكبررة الشررعب الفلسرررطيني وت

 الحركة عبد اللطيف القانو  في تصري  صحفي إن االقتحام يعتبر عربدة صييونية بغطاص أمريكي.
وأكد القانو  أن ذلك يمثل استفزازا وتحد لمشاعر العرب والمسلمين كافرة وعردوانا سرافرا علرى مقدسرات 

سررالمية مررن كررل المسررتويات ضررد االحررتالل، وشرردد علررى أن االقتحررام ي أمتنررا. تطلررب مواقررف عربيررة وا 
 وداعمة لشعبنا ومعززة لصموده.

 13/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 األهداف ".. وفتح تتساءل عنكرم أبو سالم"تخريب  " تتهم حماس باالستفادة منالعبرية الثانية" .13
م وهررو المعبررر التجرراري الوحيررد الررذي يررتم أعلنررت السررلطات اإلسرررائيلية غلررق معبررر كرررم أبررو سررال: غررزة

إدخررال البضررائ  والمسرراعدات مررن خاللررش إلررى قطررا  غررزة، علررى خلفيررة إحررراق متررراهرين فلسررطينيين 
 أول من أمس الجمعة. "مسيرات العودة"معدات لنقل البضائ  إلى القطا  خالل 
معبررر كرررم أبررو سررالم مررن مصررلحة كبيرررة فرري تخريررب  "حمرراس"وقالررت القنرراة العبريررة الثانيررة إن لحركررة 

الجيررة الفلسررطينية لالسررتفادة مررن عرردم نقررل البضررائ  عبررره ونقليررا عبررر معبررر رفرر  المصررري. واعتبرررت 
ال تريرررد للسرررلطة الفلسرررطينية االسرررتفادة ماليرررًا مرررن المعبرررر مرررن خرررالل  "حمررراس"القنررراة، فررري تقريرررر، أن 

 ائ .األموال التي تقوم بتحصيليا من الجمارك المفروضة على نقل البض
الصرررمت، طررررح منيرررر الجررراغوب، مسرررؤول المكترررب اإلعالمررري لحركرررة  "حمررراس"وبينمرررا التزمرررت حركرررة 

، تسرراؤالت حررول األهررداف السياسررية الترري تقررف خلررف فكرررة حرررق "فيسرربوك"، عبررر صررفحتش علررى "فررت "
 المعبر والمتضرر األكبر من ذلك، وعن الجية المستفيدة من إغالقش والفائدة المرجوة من حرقش. 

 13/5/2018شرق األوسط، لندن، ال
 

غاثة غزة العالمالمجاهدين تدعو حركة  .22  للتحرك الجاد لكسر الحصار وا 
دعرررت حركرررة المجاهررردين، العرررالم العربررري واإلسرررالمي والييئرررات الطبيرررة العالميرررة، لتسررريير قافلرررة : غرررزة

تعررض لرش تتضمن أطقًما ومساعدات طبية في كافة المجاالت الطبيةن لتواكرب حجرم المصراب الرذي ي
وقالت الحركة في بيان صرحفي: إن الخردمات الطبيرة واإلغاثيرة فري غرزة تعراني  شعبنا في قطا  غزة.

عاًمرا، والرذي زادت وطأترش خرالل  11من ضعف شديد في األداصن نتيجة الحصار المستمر ألكثر من 
ترررراهرين مسررريرة العرررودة الكبررررى، بفعرررل االسرررتيداف المسرررتمر والمتعمرررد مرررن قبرررل جررريب االحرررتالل للم

 كما طالبت المؤسسات الطبية الدولية بالوقوف عند مسئولياتيا اإلنسانية. السلميين.
 13/5/2018، فلسطين أون الين

  
 تطويرهاو إلعمار القدس مليون دوالر  600رصدت  الحكومة: نتنياهو .22

الت بمررا للسرنة الحاديرة والخمسرين، علرى الترالي، تقريم إسررائيل سلسرلة احتفرا: نريرر مجلري - ترل أبيرب
وشررمل الضررفة الغربيررة  1967، أي ذكرررى احررتالل المدينررة الررذي تررم فرري حرررب "تحريررر القرردس"تسررميش 

وقطا  غزة وسيناص المصرية وهضبة الجوالن السورية. ويوم أمس، بلغت هذه االحتفراالت ذروتيران إذ 
بنيررامين غررادرت الحكومررة مقرهررا الرسررمي وعقرردت جلسررتيا العاديررة فرري متحررف القرردس وأعلررن رئيسرريا، 

نتنياهو، إلغاص عروبة المدينة المقدسرة وحراول نسرف األمرل الفلسرطيني برأن يكرون الجرزص الشررقي منيرا 
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نحيري ذكررى يروم أورشرليم فري متحرف بلردان التروراة وهنالرك سربب جيرد "عاصمة لدولة فلسطين. وقال: 
رشرليم هري عاصرمة مررة فري التروراة. السربب لرذلك بسريط: أو  650لذلك. لقد تم ذكر اسرم أورشرليم نحرو 

عررام. حلمنررا بررالعودة إلييررا وبإعمارهررا، ومررن ثررم توحيررد شررطرييا وهررذا  3000شررعبنا، وشررعبنا فقررط، منررذ 
 ."بالضبط ما نفعلش اليوم

سرتتبارلك هرذا "وأشار نتنياهو إلرى مرا يميرز الحردو فري هرذه السرنة عرن السرنوات السرابقة، برأن إسررائيل 
دولرة عرمرى فري العرالم، صرديقتنا الواليرات المتحردة، نقرل  األسبو  بحدو تاريخي حقرا وهرو قررار أكبرر
بأنش سيعترف بأورشليم عاصمة إسررائيل وهرا هرو يفري  ترامبسفارتيا إلى هنا. فقد وعد الرئيس دونالد 

يررة إلرى أورشرليم وهررو يفري بررذلك. وبرالطب  سرنحتفل بيررذا اليروم وغرردا مريكبوعرده. ووعرد بنقررل السرفارة األ
ثم سيتم نقل سفارتين أخريين إلى أورشليم، هما سفارتا غواتيمراال وبراراغواي،  وهذا هو احتفال حقيقي.

 ."وستكون هناك دول أخرى ستقوم بمثل هذه الخطوة
تطويرها شرقا وغربا وشماال "وأعلن نتنياهو عن سلسلة قرارات جديدة تتخذها حكومتش إلعمار القدس و

، وأهم هذه القرارات رصد "ا وبناص مستقبليابيدف الكشف عن ماضيي –وجنوبا، في جمي  االتجاهات 
، أي جعليا إسرائيلية أكثر. فيي رغم تكرريس مليرارات "أسرلة القدس"مليون دوالر لمشاري   600مبل  

 الدوالرات في الماضي، ما زالت تشعر بنقص في إسرائيليتيا.
عاما. صمدنا  70نذ أعلم أن هناك صعوبات على الطريق، وهناك صعوبات م"واختتم نتنياهو قائال: 

وحتى السرنوات األخيررة وسنواصرل الصرمود أماميرا الحقرا. نحرن ملتزمرون بأورشرليم  1948أماميا منذ 
فيرري جررزص مررن روحنررا ووجودنررا ومررن عملنررا الرردنيوي والروحرري علررى حررد سررواص. أنررا متأكررد بررأن جميرر  

قررق مررا قالررش النبرري: )وييررودا الرروزراص متررأثرون كثيرررا باألحررداو الكبيرررة الترري تحرردو هررذه األيررام. إننررا نح
 ."ستجلس في أورشليم إلى األبد من جيل إلى جيل(. عيد سعيد يا أورشليم!

 14/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 ضمن أي اتفاق مستقبلي "إسرائيل"نتنياهو: القدس ستكون عاصمة  .22
، إن القردس سرتكون قال رئيس الوزراص اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم األحد: سعيد عموري - القدس

 عاصمة إسرائيل ضمن أي اتفاق مستقبلي. 
جاص ذلك في كلمة لش، خالل احتفال نرمتش وزارة الخارجية اإلسرائيلية بمقرها في القدس، بمناسبة نقل 

 السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس. 
التاريم، سيرل شعبنا ممتًنرا  ووجش نتنياهو شكره للرئيس األمريكي، دونالد ترامب قائاًل: "ترامب يصن 

 لك ل بد لقرارك الشجا  بنقل السفارة". 
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 وأضاف: "أشكرك ألنك جعلت العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة أفضل من أي وقت مضى". 
 ودعا نتنياهو جمي  الدول التي ليا سفارات في إسرائيل إلى نقليا إلى مدينة القدس. 

 الذي ينبغي فعلش، ألنش يعزز السالم".  وزعم أن "هذا الشيص الصحي 
 13/5/2018أنقرة، ، لألنباء األناضولوكالة 

 
 في المستوطنات الشمالية بترميم وتطوير المالجئ العامةليبرمان: يأمر  .22

األحررد، بترررميم وتطرروير المالجرر  يرروم القرردس المحتلررة: أمررر وزيررر الرردفا  اإلسرررائيلي، أفيغرردور ليبرمرران 
 المحاذية للحدود الشمالية بين إسرائيل وسوريا.” كريات شمونة“العامة في مستوطنة 

مليون دوالر( من  1,85مليون شيقل ) 6.5وبحسب اإلذاعة العبرية الرسمية، فإنش تم تخصيص مبل  
 أجل ترميم تلك المالج .

وأشررارت إلررى أنررش برردأت عمليررة ترررميم وتجديررد تلررك المالجرر  وشررراص وتركيررب مكيفررات بررداخليا، وشررراص 
 الج  متنقلة، وزيادة األدوية وغيرها من العالجات األولية لحاالت الطوارا.م

 13/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 فرصة القتالع إيران من سورية "إسرائيل"غالنت: أمام  .22
األمنرري المصررغر اإلسرررائيلي،  –قررال وزيررر البنرراص، وعضررو المجلررس الرروزاري السياسرري : هاشررم حمرردان

 بت، إن لدى إسرائيل فرصة إلخراج إيران من سورية.يوآف غالنت، يوم الس
وقررال غاانررت، وهررو مررن كتلررة "كوالنررو"، فرري فعاليررة "سرربت الثقافررة"، إن "هنرراك فرصررة أمررام إسرررائيل فرري 

 اقتال  إيران من سورية، وسوف نستغل هذه الفرصة"، على حد تعبيره.
بادة أي  ذكر للترسم اإليراني في سورية". وأضاف أنش "يجب الضرب بينما الحديد ال يزال حاميا، وا 

وترراب  "سرروف نعيررد المررارد اإليرانرري إلررى القمقررم، ومثلمررا وصررل اإليرانيررون إلررى سررورية يمكررن إخررراجيم 
 منيا"، على حد قولش.

 12/5/2018، 48عرب 
 

 ضد "إسرائيل" : طهران فهمت الدرس ولن تتورط بأي عملية قريبا  "الكابينت" .22
 ."ولن تتورط بأي عملية في الوقت القريب"ان فيمت الدرس أكدت إسرائيل أن إير : رويترز

، إن "الكابينررت"وقررال مسررؤولون فرري المجلررس الرروزاري اإلسرررائيلي المصررغر للشررؤون األمنيررة والسياسررية 
إيرررران فيمرررت الررردرس عقرررب العمليرررة العسررركرية اإلسررررائيلية األخيررررة فررري سرررورية. وأكرررد المسرررؤولون أن 
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. ورجر  "تفوق الجيب اإلسرائيلي استخباراتيًا وميردانياً "ادرين على مواجية اإليرانيين أدركوا أنيم غير ق
، "إيررران فيمررت الرردرس، ولررن تتررورط فرري شرريص ضررد إسرررائيل فرري الوقررت القريررب"هررؤالص المسررؤولون أن 

 حسبما ذكرت أمس القناة الثانية اإلسرائيلية.
 13/5/2018الحياة، لندن، 

 
  تحّول القدس لثكنة عسكرية "إسرائيل" .03

التري تنطلرق اليروم فري كرل منراطق التمراس مر  االحرتالل  "فعاليات الغضب الشرعبي"رام ب: استباقا لر 
، بعررد أن دفرر  بقرروات "ثكنررة عسرركرية"والمسررتوطنين، حررول جرريب االحررتالل مدينررة القرردس المحتلررة إلررى 

 األمريكية.جديدة، ضمن إجراصات أمنية مشددة وغير مسبوقة، بيدف تمرير احتفاالت نقل السفارة 
وذكرررررت مصررررادر مررررن مدينررررة القرررردس أن قرررروات مشررررتركة مررررن الجرررريب والشرررررطة اإلسرررررائيلية، شرررررعت 
باالنتشار في شروار  المدينرة، وأقامرت حرواجز أمنيرة، إضرافة لتسريير دوريرات مرن بينيرا دوريرات راجلرة 

مريكيرة وخيالة، في مناطق أخرى، في سياق التحضير لمن  أي عمليات احتجاج ضرد نقرل السرفارة األ
 لمدينة القدس.

ومررررن المتوقرررر  أن تزيررررد سررررلطات االحررررتالل هررررذا اليرررروم مررررن القيررررود المفروضررررة علررررى حركررررة وتررررنقالت 
الفلسطينيين، في مسعى لمنر  وصروليم لالحتجراج عنرد أقررب نقطرة تقتررب مرن المقرر الجديرد للسرفارة، 

وبرراقي مسرراجد القرردس، إضررافة إلررى نيتيررا بتنفيررذ مخطررط منرر  األذان هررذا اليرروم فرري المسررجد األقصررى 
 بسبب االحتفال بنقل السفارة.

 14/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 توافق على مشروع تلفريك يربط القدس الغربية بالبلدة القديمة اإلسرائيليةحكومة ال .03
 43مليرررون دوالر ) 56اعطرررت الحكومرررة االحرررتالل االحرررد الضررروص االخضرررر السرررتثمار بقيمرررة : رام ب

رو  تلفريك مثير للجدل يربط القدس الغربية بالبلدة القديمرة فري القردس الشررقية التري مليون يورو( لمش
 احتلتيا اسرائيل وضمتيا.

يررة مررن تررل مريكويررأتي اعررالن وزيررر السررياحة اإلسرررائيلي يرراريف ليفررين عشررية النقررل الرسررمي للسررفارة األ
 ابيب الى القدس، وهي خطوة انتقدها الفلسطينيون بشدة.

سيغير هذا المشرو  وجش القدس الن من شأنش تسييل وصرول السرياح والرزوار إلرى حرائط وقال ليفين "
شخص في الساعة في االتجاهين  3,000كلم نقل  1.4ويمكن للتلفريك البال  طول كابالتش  المبكى".
كلررم فرري السرراعة، بحسررب تقررديرات وزارة السررياحة. وسيصررب  المشرررو  عمالنيررا اعتبررارا مررن  21بسرررعة 
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واضاف الوزير ان "القسم االكبر من السكة سريمر عبرر اراضري الدولرة" بردون مزيرد مرن  .2021العام 
 التفاصيل.

 13/5/2018القدس، القدس، 
 

 على تنظيم مسيرة العودة إلصراره"الموساد" يهدد السنوار بالتصفية  .02
السرنوار  ، قائرد حركرة "حمراس" فري قطرا  غرزة يحيريأمرسهدد جياز "الموسراد" االسررائيلي، : تل ابيب

بصورة مباشرة في ضوص اصراره على القيام بمسيرة العودة الكبرى يوم االثنين ومرا سريترتب علييرا مرن 
 نتائج اقليمية ودولية.

وقال "الموساد" في تغريدة على"ترويتر": " ان السرنوار قرال فري جمر  مرن انصراره قبرل ايرام بانرش يخشرى 
 ي مسيرة العودة".ان يموت على فراشش وانش يتمنى ان يموت شييدا ف

بتررك يرروم غيمكننررا ان نحرردد ر  بالتأكيرردواضرراف الموسرراد: "نحررن عررادة ال نأخررذ طلبررات مررن احررد ولكررن 
 االثنين" في اشارة الى امكانية تصفيتش.

 12/5/2018القدس، القدس، 
 

 "األسبوع القابل لالنفجار"تتأهب لـ  "إسرائيل" .00
شررار قواتررش علررى الجبيررات المختلفررة: الجنوبيررة عررزز الجرريب اإلسرررائيلي انت: أسررعد تلحمرري –الناصرررة 

)قطا  غزة( والشرقية )الضفة الغربية(، والشمالية )سورية ولبنان(، فيما انتشر أكثرر مرن ألفري شررطي 
المتمثرل بأربعرة أحرداو مركزيرة: االحتفراالت برر  "األسربو  القابرل لالنفجرار"في القدس المحتلرة، تأهبرًا لرر 

مسررريرة "يرررة مرررن ترررل أبيرررب إلرررى القررردس )اليررروم(، مريكل نقرررل السرررفارة األ)أمرررس(، احتفرررا "توحيرررد القررردس"
فرري ذكرررى النكبررة الفلسررطينية )اليرروم وغرردًا(، وصررالة الجمعررة األولررى مررن شررير رمضرران فرري  "المليررون

 المسجد األقصى.
 14/5/2018الحياة، لندن، 

 
 يةمريكمع نقل السفارة األ زيادة األمن في الطائرات اإلسرائيلية المدنية تزامنا   .02

أصدرت الجيات األمنية اإلسرائيلية المختصة، اليوم األحد، تعليمات صارمة إلرى الخطروط : تل أبيب
 الجوية والطواقم العاملة على متن الطائرات المدنية بزيادة اليقرة واألمن داخل الطائرات.

سرررفارة وبحسرررب "يرررديعوت أحرونررروت"، تتخررروف إسررررائيل مرررن أحرررداو غيرررر متوقعرررة تزامنرررا مررر  نقرررل ال
 ية إلى القدس.مريكاأل
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لرررى  ا أمريكررروطالبرررت الجيرررات األمنيرررة بزيرررادة اليقررررة واألمرررن خاصرررًة خرررالل الررررحالت الجويرررة مرررن وا 
الشمالية، مشيرًة إلى أن الوض  األمني حساس في الشرق األوسط ويجب تجنب التوجش لمناطق غير 

 آمنة.
 13/5/2018القدس، القدس، 

 
  للسالم نوبلئزة جاحزب الليكود يرشح نتنياهو ل .02

تل أبيب: أعلن أحد القادة الميدانيين في حزب الليكود الحراكم فري إسررائيل، عرن مبرادرة لترشري  رئريس 
نجرراح سياسررتش تجرراه "وزرائررش، بنيررامين نتنيرراهو، للفرروز بجررائزة نوبررل للسررالم فرري السررنة المقبلررة، بسرربب 

أن تشركر نتنيراهو ألنرش كشرف مرؤامرة دولرة على البشرية كليرا ". وقال ليئور هراري إنش يعتقد أن "إيران
. وأكد أنش ومجموعة من ناشطي حزبش توجيوا بمذكرة إلى الفرائزين "عدوة تيدد سالم كل العالم المتقدم

اإلسرائيليين بجائزة نوبل في السنوات الماضية، وناشدهم اختيار نتنيراهو مرشرحًا لجرائزة نوبرل للسرالم، 
رشرري  أحررد للفرروز بجررائزة نوبررل، ويجررب أن يكررون المبررادرون ممررن حيررو إنررش ال يحررق للنرراس العرراديين ت

 10فررائزًا لجررائزة نوبررل عبررر السررنوات السرربعين الماضررية،  12فررازوا بيررذه الجررائزة. وفرري إسرررائيل يوجررد 
 منيم أحياص.

 14/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 إسرائيل" والضفةغزة في "بمعالجة مصابي بالسماح يزنكوت آو " تطالب ليبرمان جمعية أطباء" .02
اإلسرررائيلي،  الرردفا توجيررت جمعيررة أطبرراص لحقرروق اإلنسرران، يرروم الجمعررة، إلررى وزيررر : هاشررم حمرردان

أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركران الجريب، غرادي آيزنكروت، بطلرب السرماح بخرروج مصرابين مرن قطرا  
 غزة لتلقي العالج في إسرائيل والضفة الغربية، وذلك بيدف تجنب بتر أطرافيم.

وطالبررت الجمعيررة بتغييررر "السياسررة الجارفررة" لالحررتالل بمنرر  دخررول المصررابين فرري مررراهرات مسرريرات 
 العودة قرب السياج الحدودي لقطا  غزة.

وجرراص أن جمعيررة أطبرراص لحقرروق اإلنسرران طالبررت بالسررماح للمصررابين بالرردخول لتجنررب بتررر أطرررافيم، 
التري لرم يكررن بإمكران مستشرفيات قطرا  غررزة مثلمرا حصرل عردة مرررات فري الفتررة األخيررة، فرري الحراالت 

 معالجة المصابين برصاص االحتالل.
 12/5/2018، 48عرب 
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 طائرة إسرائيلية تلقي مواد حارقة فوق مخيمات العودة .02
ألقررت طررائرة إسرررائيلية مسرريرة، صررباح اليرروم االثنررين، مررواد حارقررة وغررازات سررامة فرروق مخيمررات : غررزة

 ية. العودة على حدود قطا  غزة الشرق
وأفاد شيود عيان، بأن قوات االحتالل أقدمت أيضا على حرق "الكوشوك" فري المخريم الجديرد بمنطقرة 

وذكر الشيود أن طائرات ألقت مناشير تحريضرية، كمرا  "أبو ريدة" شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس.
 أطلقت في أكثر من مرة قنابل غاز بشكل مكثف ونار تجاه المتراهرين.

الحررتالل خررالل السرراعات األخيرررة التررأثير علررى المررراهرات الحاشرردة المنرروي خروجيررا وتحرراول قرروات ا
 باتجاه المناطق الحدودية اليوم في الذكرى السبعين للنكبة.

 14/5/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 : حظر الطيران المدني فوق قطاع غزةهيئة الطيران اإلسرائيلي .02
يران اإلسرائيلية حركرة الطيرران فري أجرواص قطرا  غرزة المحاصرر، مرا حررت هيئة الط :محمود مجادلة

 يشي بالتخطيط لعدوان جوي تشنش قوات االحتالل وتستيدف من خاللش مواقًعا في القطا  المحاصر.
وأعلنرت هيئررة المطررارات اإلسرررائيلية عررن حرررر الطيررران داخرل أجررواص قطررا  غررزة وفرري محيطررش الجرروي، 

ة من االقتراب من األجواص الغزية وسمحت ليا بالتحليق على مسافة تبعد حيو منعت الطائرات المدني
كيلرررومترات مرررن غرررزة. كمرررا حرررررت الطرررائرات الزراعيرررة مرررن االقترررراب مسرررافة كيلرررومتر ونصرررف مرررن  6

 وأكدت الييئة أن هذا الحرر ساري حتى نياية شير أيار  مايو الجاري. المجال الجوي للقطا .
 13/5/2018، 48عرب 

 
 "أوسع مشاركة"ودعوات إلى  "مسيرات العودة"إضراب عام يواكب : غزة .02

أعلرررن الفلسرررطينيون فرررري قطرررا  غررررزة أنيرررم أتمرررروا  "سررراعة الصررررفر"مررر  اقتررررراب : فتحررري صررررّباح -غرررزة 
 اليوم قرب السياج الفاصل شرق القطا . "مليونية العودة"استعداداتيم لر 

ي تضم كل الفصائل والقوى الوطنية واإلسرالمية، وأعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية، الت
وُتعتبر مرجعيرة الييئرة الوطنيرة العليرا لمسريرة العرودة الكبررى وكسرر الحصرار، اإلضرراب الشرامل اليروم 

 في كل أنحاص القطا .
اإلضرراب يشرمل المؤسسرات الرسرمية والشرعبية والتجاريرة فري سرائر "ن إوقالت اللجنرة فري بيران أمرس، 

اليومية، بما فييا كل المؤسسات التابعرة لوكالرة األمرم المتحردة لغروو وتشرغيل الالجئرين مناحي الحياة 
 ."الفلسطينيين )أونروا( التعليمية والصحية والمورفين
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جمرراهير شررعبنا للحضررور الجمرراهيري الواسرر  ليكررون غرردًا )اليرروم( مليونيررة الغضررب فرري "ودعررت اللجنررة 
يصررال الرسررالة إلررى يررة واالحررتالل اإلسرررائمريكوجررش اإلدارة األ يلي مرر  الحفررار علررى سررلمية المسرريرات وا 

 ."ية إلى القدسمريكالعالم عبر مليونية العودة وكسر الحصار ورفض نقل السفارة األ
يرة مرن ترل مريكي باالعتراف بالقدس عاصرمة إلسررائيل ونقرل السرفارة األمريكووصفت اللجنة القرار األ

 ."الموعد المشؤوم"أبيب إلى القدس بر 
كرل أشركال التطبير  مر  االحرتالل اإلسررائيلي، بخاصرة تلرك الردول العربيرة "عبرت اللجنة عن رفضيا و 

مقاطعرة ". ودعت اللجنة سفراص دول العالم إلى "التي ترسل الفرق الرياضية لدولة االحتالل الصييوني
 ."نيية وعدم معاداة حقوق الشعب الفلسطيمريكمراسم نقل السفارة للقدس لعزل اإلدارة األ

متواصررلة ومسررتمرة لحمايررة حررق شررعبنا فرري الحريررة "وأكرردت اللجنررة أن مسرريرات العررودة وكسررر الحصررار 
واالسررررتقالل والعررررودة ورفرررر  الرلررررم الترررراريخي الررررذي وقرررر  علررررى شررررعبنا علررررى مرررردار سرررربعين عامررررًا مررررن 

 ."االحتالل
ودة اليوم لرفض في مسيرات الع "أوس  مشاركة"ودعت الفصائل في بيانات منفصلة الفلسطينيين إلى 

ألف من سكانيا بالقوة  700صفقة القرن ونقل السفارة وغدًا لمناسبة ذكرى نكبة فلسطين وتيجير نحو 
 .1948على يد العصابات الصييونية عام 

وتررأتي المسرريرات غررداة اإلعررالن مسرراص أول مررن أمررس عررن تشرركيل وحرردة اجتيرراز الحرردود، إلررى جانررب 
وحرردة "و  "وحرردة الطررائرات الورقيررة"و  "وحرردة الكاوتشرروك"يررا وحرردات أخرررى شرراركت فرري المسرريرات، من

 السام والمسيل للدمو . "مكافحة الغاز
وأريرررر شرررريط فيرررديو قصرررير بثرررش ناشرررطون أول مرررن أمرررس مجموعرررات مرررن الشررربان الملثمرررين يسرررتقلون 

 ."وحدة اجتياز الحدود"دراجات نارية أطلقوا على أنفسيم 
لنسرررائيليين باللغررة العبريررة يتوعررد المسررتوطنين الييررود فرري  كمررا تررداول ناشررطون شررريط فيررديو موجيرراً 

 إلى جانب المسيرات. "حرب نفسية"المستوطنات الجاثمة فوق أنقاض منازليم المدمرة، بر 
 14/5/2018الحياة، لندن، 

 
 لتسهيل اجتياز الحدود للوصول للبلدات اإلسرائيلية "الخرائط الجوية"يستعينون بـ  العودةنشطاء  .23

، وسررما علررى صررفحتيا علررى موقرر  "الييئررة التنسرريقية لمسرريرة العررودة": وضررعت "القرردس العربرري" غررزة ر
، فررري إشررارة إلررى مخطررط اجتيرراز الحررردود هررذا اليرروم، ضررمن فعاليرررات "#يرروم العبررور"سررمتش أ "فيسرربوك"
، ووضررعت خرررائط توضرريحية للبلرردات والمسررتوطنات اإلسرررائيلية المحيطررة بقطررا  غررزة، تبررين "الزحررف"

 ا وبعدها بالضبط عن حدود غزة، وطريقة الوصول إلييا.موقعي
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المسرريرة العارمررة الترري سررتنطلق اليرروم صرروب الحرردود، ووضررعيا  "سررلمية"وبعررد أن أعررادت التأكيررد علررى 
، نشرت الييئرة صرورة آلالف الفلسرطينيين يسريرون فري مسريرة إلرى منطقرة السرياج، "#يوم العبور"وسم 

 ."و يوم فاصل في تاريم شعبنا وقضيتناماي 15يوم اإلثنين "وكتبت علييا 
، تشرمل صرورا لخررائط "# يوم العبور"ونشرت الييئة كذلك العديد من المنشورات اإلرشادية تحت وسم 

مصرررورة مرررن الجرررو، للمنررراطق اإلسررررائيلية القريبرررة مرررن حررردود غرررزة، التررري يأمرررل القرررائمون علرررى المسررريرة 
الرذي يبردأ ريرر اليروم  "يروم الزحرف"من فعاليرات بشكل عملي، ضر "حق العودة"الوصول إلييا لتطبيق 

 اإلثنين.
اإلسررائيلية، الواقعرة إلرى الشررق مرن وسرط قطرا  غرزة، وقرد  "كوسروفيم"وأريرت أحدى الخررائط منطقرة 

وضعت الييئة رسما توضيحيا يرير الوصرول إلرى تلرك المنطقرة، التري قالرت إن الوصرول إلييرا مشريا 
ورا جويررة لبلرردات إسرررائيلية أخرررى، أريرررت بعرردها عررن حرردود دقيقررة فقررط. ونشرررت صرر 38يحترراج إلررى 
 القطا . 

 14/5/2018، القدس العربي، لندن
 

 معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة تغلق "إسرائيل" .23
أغلقررت إسرررائيل يرروم السرربت معبررر كرررم أبررو سررالم الحرردودي مرر  : رويترررز، أ ف ب  -القرردس المحتلررة 

 ألضرار خالل احتجاجات فلسطينية. قطا  غزة، بعد يوم من تعرضش
تقررررر نتيجرررة  األحرررد،إقفرررال معبرررر كررررم ابرررو سرررالم الرررذي يبررردأ " إنفررري بيررران،  اإلسررررائيليوقرررال الجررريب 

حركررة المقاومررة  بإشررراف الفلسررطينيينوالحرائررق الترري تسرربب بيررا علررى هررذا المعبررر عشرررات  األضرررار
 .")حماس( اإلسالمية
 أنالترررري وقعررررت. وذكررررر الجرررريب  "األضرررررار إصررررالححتررررى  نقطررررة العبررررور سررررتبقى مقفلررررة" أن وأضرررراف
 القطا . إلىالمواد الغذائية  إلدخالالتي طاولت المعبر تجعلش غير قابل لالستخدام  األضرار

 12/5/2018الحياة، لندن، 
 

 إدعيس: لن نسمح بنكبة ثانية في القدس .22
حكيمرة لرن يسرم  بتكررار نكبرة قال وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف إدعيس، إن شرعبنا بقيادترش ال
 جديدة في مدينة القدس، ولن يسم  بالسيطرة على المسجد األقصى.
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وأشررار ادعرريس فرري بيرران صررحفي يرروم األحررد، إلررى أن المدينررة تتعرررض للررويالت مررن جررراص االنتياكررات 
د بشكل يومي من قبل االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيش، والذين يمارسون جرائميم بحق القدس والمسج

 ية.مريكاألقصى المبارك، وهذه الجرائم اشتدت وتيرتيا بعد اإلعالن المشؤوم، بنقل السفارة األ
وأضاف، ما أقدمت عليرش قروات االحرتالل اإلسررائيلي بسرماحيا للمسرتوطنين باقتحرام المسرجد األقصرى 

فلسررطين  ورفرر  األعررالم اإلسرررائيلية، خطرروة اسررتفزازية لمشرراعر المسررلمين فرري العررالم أجمرر  ولرريس فرري
 وحدها، ما يقتضي وقفة جدية من أبناص شعبنا تجاه هذه المخططات الخبيثة.

وطالب ادعيس المؤسسات الدولية والدينية من كافة أنحاص العالم، بالعمل على إيقاف هذه االنتياكات 
 ألحد أهم المدن المقدسة للمسلمين في العالم.

 13/5/2018القدس، القدس، 
 

 يةمريكع مشاركة بمسيرات احتجاجية على السفارة األمفتي القدس يدعو ألوس .20
أكد مفتي القدس العام والديار الفلسرطينية الشريم محمرد حسرين، أن جمير  اإلجرراصات ": بترا" –السبيل 

االحتالليررة فرري األراضرري الفلسررطينية والسرريما مدينررة القرردس المحتلررة باطلررة ومرفوضررة، داعيررًا الشررعب 
 اصات.الفلسطيني للتصدي ليذه اإلجر 

وقال الشيم حسين فري بيران لرش يروم األحرد "إن اليردف اإلسررائيلي مرن اإلجرراصات المتطرفرة العنصررية 
ضررد أبنرراص شررعبنا الفلسررطيني، هررو محاولررة فرررض واقرر  جديررد فرري القرردس المحتلررة"، مؤكرردًا أن الشررعب 

 الفلسطيني لن يسم  بتمرير أهداف االحتالل مطلقًا.
كوناتررش السياسررية والدينيررة إلررى المشرراركة الواسررعة بمسرريرات سررلمية ودعررا الشررعب الفلسررطيني بجميرر  م

يرررة إلرررى القررردس واحتجاجرررًا علرررى اإلجرررراصات االحتالليرررة المتطرفرررة مريكاحتجاجرررًا علرررى نقرررل السرررفارة األ
 للنكبة الفلسطينية. 70إضافة إلحياص الذكرى الر

اضررررحة للعررررالم أجمرررر  وأضرررراف "يجررررب أن يتمسررررك الشررررعب الفلسررررطيني بالمسرررريرات السررررلمية كرسررررالة و 
 ولالحتالل بأنش شعب حضاري متمسك بكامل حقوقش وثباتش ومواقفش األصيلة".

 13/5/2018، السبيل، عّمان
 

 الفلسطينيين تضاعف تسع مرات منذ النكبة عدد": اإلحصاء الفلسطيني" .22
 800ن قالت رئيسة اإلحصاص الفلسرطيني عرال عروض، "رغرم تشرريد أكثرر مر -الحياة الجديدة -رام ب 

األردن بعرررد حررررب  إلرررىألرررف فلسرررطيني غرررالبيتيم  200، ونرررزوح أكثرررر مرررن 1948ألرررف فلسرررطيني عرررام 
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مليرون  13حروالي  2017فري العرالم فري نيايرة عرام  اإلجمرالي، فقد بل  عدد الفلسرطينيين 1967حزيران 
 .1948مرات منذ أحداو نكبة  تس تضاعف عددهم أكثر من  إلىنسمة، ما يشير 

للنكبررة، يرروم األحررد، أن أكثررر مررن نصررف  70بيرران صررحفي، لمناسرربة الررذكرى الررر وأوضررحت عرروض فرري
(، 1948مليررون فرري المنرراطق المحتلررة عررام  1.56مليررون( فرري فلسررطين التاريخيررة، ) 6.36الفلسررطينيين )

مليرون نسرمة فري  1.9مليرون نسرمة، وحروالي  2.9وبل  عدد السكان في الضفة الغربية بما فييا القدس 
 قطا  غزة.

 13/5/2018، حياة الجديدة، رام هللاال
 

 اليوم "إسرائيل"": سنحرق الورقيةوحدة "الطائرات  .22
ُيخفي أبو القاسم وجيش بالكامل بلثام يحمل ألوان الكوفية الفلسرطينية، ويحررص : أدهم الشريف -غزة 

 .1948على ذلك كلما تواجد قرب السياج الفاصل بين قطا  غزة واألراضي المحتلة عام 
عررررف مررردى الخسرررائر التررري تسررربب بيرررا لرررر)إسرائيل( منرررذ انطرررالق مسررريرات العرررودة الكبررررى وكسرررر إنرررش ي

 الحصار شرق غزة.
وأبو القاسم، هو اسم حركي، وال يفص  الشراب ذو البشررة السرمراص الداكنرة والقامرة الفارهرة، عرن اسرمش 

 الحقيقي أثناص الحديو م  الصحفيين.
ية محلية الصن  التي يسرتخدميا المترراهرون لحررق مزروعرات يتزعم هذا الشاب وحدة الطائرات الورق

 المستوطنين اإلسرائيليين الواقعة في األراضي المحتلة.
ويشررير هررذا الشرراب، وهررو فرري منتصررف العشرررينات مررن العمررر، بيررده وهررو يمسررك بكتررف أحررد عناصررر 

روعرررات قمررر  طرررائرات ورقيرررة إلرررى ذلرررك المكررران )مز  ثرررالووحدترررش، ويسرررألش: مرررا رأيرررك أن نطلرررق غرررًدا 
 للمستوطنين تق  شرق نقطة تجم  مسيرات العودة "ملكة"، شرق مدينة غزة(.

واتخذ أبو القاسم، إحدى الخيام مكاًنا للتشاور م  عناصر الوحدة حول استعداداتيم إلطالق الطائرات 
 الورقية المذيلة بفتائل مشتعلة.

حقررول والمزروعررات اإلسرررائيلية تشررتعل طررائرة ورقيررة علررى األقررل. أريررد أن أرى ال 100"لقررد تررم تجييررز 
 أفراد، وهم جميعا في العشرينات من أعمارهم. 6بالنيران" قال أبو القاسم مخاطًبا وحدتش وقواميا 

 14/5/2018، فلسطين أون الين
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 نداء القدس لنصرة فلسطين  تطلق"القدس الدولية"  .22
، دعررت خاللررش إلررى اسررتنفار الجيررود أطلقررت مؤسسررة القرردس الدوليررة، يرروم األحررد، نررداص القرردس: بيررروت

 وتنريم مسيرات تنصر فلسطين وأهليا، وتعبر عن رفض نقل السفارة األمريكية للقدس المحتلة.
وقالت المؤسسة في بيانيا: "نداؤنا إلى كّل حرّ، شريف، في أمةم العروبةم واإلسالم وكّل العالم بأن تكون 

، ومسريرات، تنصرر فلسرطين وأهليرا، وفعاليرات مختلفرة هذه األياُم وهذه المرحلة، مرحلةل استنفار ل لجيودم
عررادة الحررّق إلررى أهلررش، أهررل القرردس  ال تتوقررف حتررى تحقيررق اليرردف المنشررود بإسررقاط كررل المررؤامرات، وا 

 وفلسطين وكل األمة".
 14وأضافت "نداؤنا لكّل األحرار الشرفاص أن تيّبوا في هذه األيام نصرًة لفلسطين، وال سيما فري يرومي 

أيار مايو الجاري، ولنكْن على يقين، بأّن الحقوقل ال تضيُ  مرا دامرْت محروسرًة بسرواعدم األبطرال،  15و
 وجيود األوفياص، وثباتم الثابتين".

وشددت على أنش ليس أمامنا خيار سوى االستجابة لنداص الضميرم والواجب الدينّي والقوميّم واإلنسرانّي 
غضررب، عارمررة فرري وجررش أمريكررا واالحررتالل الصررييوني،  لنيررّب فرري كررّل عاصررمة ومدينررة فرري صرررخة

 ونرفض تيويدل القدس واالعترافل بيا عاصمة لالحتالل الصييوني، ونقلل السفارة األمريكية إلييا".
زالرة  كما دعت إلى رفض استمرار الحصار على غزة، والعمرل إلعرادة الجئري فلسرطين إلرى وطرنيم، وا 

 االحتالل الصييوني من كّل فلسطين.
 13/5/2018، لمركز الفلسطيني لإلعالما

 
 رفح استثنائيا   معبر تفتحالسلطات المصرية  .22

فتحت السلطات المصرية بشكل استثنائي، أمس، معبر رف  البري أمام حركة  القاهرة: -غزة 
لمدة أربعة أيام، بدصًا من أمس السبت وحتى الثالثاص المقبل. وغادرت  المسافرين في كال االتجاهين

حافالت عدة تقل المسافرين من غزة إلى مصر، فيما وصلت حافلة واحدة على األقل تضم مسافرين 
 عائدين إلى القطا . بينما سم  لسيارات إسعاف بنقل مرضى إلى األراضي المصرية.

 13/5/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 ألردن يقدم مذكرة احتجاج للخارجية اإلسرائيلية لوقف اقتحامات المستوطنين لألقصىا .22
دان الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني بأشّد العبارات االنتياكات : بترا -السبيل

واالستفزازات اإلسرائيلية المستمرة ضد المسجد األقصى المبارك  الحرم القدسي الشريف، وخصوصًا 



 
 
 
 

 

 33 ص             4641 العدد:             5/14/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

امات االستفزازية للمتطرفين التي جرت اليوم بأعداد كبيرة لباحات المسجد األقصى المبارك االقتح
 بحماية الشرطة اإلسرائيلية.

وأشار المومني إلى أن سفارتنا في تل أبيب قدمت مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية 
ه التصرفات غير المسؤولة، وطالبت اإلسرائيلية عصر اليوم ُتعّبر عن إدانة المملكة الشديدة لمثل هذ

 بوقفيا فورًا.
وأضاف أن مثل هذه الممارسات الُمدانة والمرفوضة من الجماعات المتطرفة بحماية الشرطة 
اإلسرائيلية تنتيك حرمة هذا المكان المقّدس وتستفز مشاعر الُمصلين فيش والمسلمين في جمي  أنحاص 

سرائيل، كقوة قائمة باالحتالل في القدس الشرقية، بموجب القانون العالم، كما تمثل انتياكًا اللتزامات إ
الدولي والقانون اإلنساني الدولي، وانتياكًا أيضًا لكافة األعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد ضرورة 
احترام أماكن العبادة للديانات كافة، ُمشّددًا على أن الحفار على اليدوص في الحرم يأتي من خالل 

دارة المكان الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس. احترام  الوض  التاريخي والقانوني القائم وا 
وحّمل المومني الحكومة اإلسرائيلية كامل المسؤولية عن سالمة المسجد األقصى المبارك  الحرم 

 القدسي الشريف، واالنتياكات التي ُترتكب ضده من الجماعات المتطرفة والمستوطنين.
 13/5/2018، عّمان، السبيل

 
 لُحضور احتفال نقل السفارة األمريكية للقدس "موظف"األردن َيرُفض َجذريًّا إرسال أي  .22

حذر مسئول وأمني أردني بارز من تعرض بالده لمؤامرة اقتصادية ليا عالقة  ”:رأي اليوم“ -عمان 
بأن عمان  األردنية بموقف المملكة من القضية الفلسطينية بالتزامن م  إعالن مصادر في الحكومة

 لن تشارك باحتفاالت افتتاح مقر السفارة األمريكية الجديد في القدس.
من مصدر حكومي بأن جيات في واشنطن تضغط على الخارجية األردنية ” رأي اليوم“وعلمت  

بشأن المشاركة ولو رمزيا بحفل رسمي قررت الخارجية األمريكية إقامتش في القدس لغرض تشغيل 
 ارة الجديد.مقر السف

وتقاوم الخارجية األردنية هذه الضغوط، وتقرر استراتيجيا وسياسيا بأن ال يشارك أي مورف أردني 
 في هذا النشاط بالرغم من العالقات القوية بين األردن والواليات المتحدة.

 13/5/2018، لندن، رأي اليوم
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 بشأن القدس مبامؤتمرون يؤكدون رفض إعالن تر : عّمان .23
أكد المشاركون في المؤتمر الدولي "االحتالل اإلسرائيلي طويل األمد وواق  حقوق اإلنسان في : عمان

"، المنعقد في العاصمة األردنية عمان، رفضيم لنعالن 1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 ي بخصوص القدس.مريكاأل

القانوني لمدينة القدس  وشددوا في ختام المؤتمر اليوم األحد، على ضرورة الحفار على الوض 
كمدينة محتلة وجزص ال يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة لدولة فلسطين. ودعوا 
الحكومات لالستمرار في تقديم الدعم لسكان ومؤسسات القدس بما يعزز صمودهم في مواجية 

 تيويدها. إلىالمخططات الرامية 
تحدة التخاذ ما يلزم من الخطوات الفورية لرف  وكسر ودعا المؤتمرون، المجتم  الدولي واألمم الم

براز قضية الالجئين  الحصار الجائر المفروض على قطا  غزة، مند أكثر من عشر سنوات، وا 
الفلسطينيين كقضية حق جماعي وفردي، يتضمن العودة والتعويض، وتقديم الدعم والحماية لالجئين 

 الفلسطينيين في أماكن وجودهم.
 13/5/2018، اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنب

 
 إضرابا مفتوحا عن الطعام يبدؤونموظفون بـ"األونروا"  .23

بدأ سبعة قياديين في اتحادات مورفي الرئاسة العامة لمورفي وكالة : رانيا الصرايرة -عمان
ي كان آخرها والت إداراتيم إجراصات"األونروا" في األردن، أمس، إضرابا عن الطعام، احتجاجا على 
 تغيير عقد التأمين الصحي للمورفين معتبرين إياه "مجحفا" بحقيم.

وطالب المضربون عن الطعام، ببوليصة تأمين صحي عادلة من حيو المناف  والتكاليف لمورفييا 
وأفراد أسرهم والمتقاعدين، معلنين في ذات الوقت نيتيم تنفيذ المزيد من اإلجراصات التصعيدية ما لم 

 " عنش.األونروا  إدارة "تتراج
وطالبت مذكرة صادرة عن االتحادات المنسق العام ل مم المتحدة في األردن، بعد اعتصام عدد من 

المتحدة، "بالتدخل السري  إلعادة الحقوق ألصحابيا  ل ممالقياديين، أمس، أمام مكاتب المنسق العام 
متفردة والمتسلطة لمؤسسة عريقة بحجم وكالة واسترجا  حقوق المورفين المسلوبة، وكف يد اإلدارة ال

الغوو الدولية )األونروا( وااللتزام بالالمركزية التي تدعو إلييا منذ سنوات وعدم ترك كل قرارات 
 المنرمة بيد شخص واحد فقط".

 14/5/2018، الغد، عّمان
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 أردوغان: واشنطن تعاقب الجانب الفلسطيني الراغب بالسالم .22
لتركي رجب طيب أردوغان، األحد، إن الواليات المتحدة بخطوة نقل سفارتيا قال الرئيس ا: لندن

 للقدس "تعاقب الجانب الفلسطيني الذي أثبت مرات عدة رغبتش الحقيقية بالسالم".
وشدد أردوغان في بيان أنش على أن الواليات المتحدة بقرارها نقل السفارة إلى القدس "انتيكت قرارات 

بمصداقيتيا لدى المجتم  الدولي، وخسرت دورها كوسيط لحل النزا   األمم المتحدة، وأضرت
 الفلسطيني اإلسرائيلي، عبر هذه الخطوة التي تتعارض م  الشعور اإلنساني بالحق والعدالة".

وأوض  أن الواليات المتحدة بنقليا لسفارتيا إلى القدس، اختارت مواصلة موقفيا الذي يضرب 
رادة المجتم  الدولي، والحقائق التاريخية بعرض الحائط المبادا األساس ية للقوانين الدولية، وا 

 واالجتماعية.
وبّين الرئيس التركي أن "الواليات المتحدة كافأت أيضا الحكومة اإلسرائيلية التي احتلت أراضي 
الشعب الفلسطيني وانتيكت التزاماتيا بحل الدولتين عبر فرضيا الحصار وأنشطة مستوطناتيا غير 

 نونية، وتحاول تقويض عملية السالم وتنتيك بشكل ممنيج قرارات األمم المتحدة".القا
 وأكد أن "التاريم والضمير اإلنساني لن يغفر الرلم الممارس تجاه إخوتنا الفلسطينيين".

وأشار أن الطريقة الوحيدة إليجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية هي إقامة دولة فلسطين 
 وعاصمة القدس الشرقية. 1967د عام المستقلة بحدو 

كما شدد أردوغان على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب دولة فلسطين وشعبش الشقيق ولن يتركش 
 وحيدا.

ودعا الحكومة اإلسرائيلية إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس حيال أحداو محتملة قد تق  على 
ص أقصى درجات الحذر من أجل عدم سقوط ضحايا وأكد أردوغان ضرورة إيال األراضي الفلسطينية.

 مايو(. 15في هذا اليوم الحرج )ذكرى النكبة 
وفي سياق متصل، ألقى الرئيس التركي كلمة في إطار زيارتش الحالية إلى العاصمة البريطانية لندن، 

 تطرق فييا نقل السفارة األمريكية إلى القدس.
دولة باألمم المتحدة أكدت أن القدس  128تي تشاؤون فيناك وقال: "انقلوها )أي: السفارة( بالصفة ال

 الشرقية عاصمة لفلسطين وهذا موقفنا كعالم إسالمي". 
 14/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 وزير الخارجية التركي يحذر من تراجع دول إسالمية وعربية عن نصرة القدس .20
ي مولود جاويب أوغلو، من وجود تراج  وتردد حذر وزير الخارجية الترك: إسطنبول   أنداج هونغور

في العالم اإلسالمي ر وخاصة داخل جامعة الدول العربية ر في مواقفيا إزاص قرار نقل السفارة 
جاص ذلك في كلمة ألقاها جاويب أوغلو اليوم السبت، في "ملتقى  األمريكية إلى القدس المحتلة.

 الصحفيين العرب" بمدينة إسطنبول.
ب أوغلو تعليقا على قرار نقل السفارة األمريكية إلى القدس، إن "قرار الواليات المتحدة هذا وقال جاوي

خاط ، وعلينا انتياج موقف مشترك حيالش، لكننا نالحر في اآلونة األخيرة نوعا من التراج  والتردد 
تراجعا في وأضاف: "نالحر  داخل العالم اإلسالمي في هذا الصدد، وخاصة جامعة الدول العربية".

مواقف بعض الدول بشأن الدفا  عن القضية الفلسطينية جراص تخوفات من الواليات المتحدة، وهذا 
وشدد الوزير التركي أن "على هذه الدول أال تمارس  خطأ فادح جدا لن يصف  عنش التاريم واألمة".

 ضغوطا على األردن وفلسطين".
مت، وستواصل دفاعيا عن القضية الفلسطينية وشدد جاويب أوغلو على أن "تركيا لن تلتزم الص

 حتى لو سكت الجمي  حيال قضية القدس، وأحجموا عن نصرة فلسطين".
وأشار أن بالده تسعى إلى المساهمة في إيجاد حل للمشاكل التي تعانييا منطقة الشرق األوسط، 

نما يفاقم األوضا    أكثر.مؤكدا أن القرار األمريكي بشأن القدس ال يخدم الحل، وا 
 12/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 الجامعة العربية ترفض تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن القدس .22

استنكرت جامعة الدول العربية تصريحات لوزير خارجية تركيا مولود جاويب اوغلو بشأن  :القاهرة
ية، بشأن قرار نقل ، وخاصة داخل جامعة الدول العرباإلسالميوجود تراج  وتردد داخل العالم 

 السفارة األمريكية إلى القدس المحتلة.
عن  صحفي،في بيان  عفيفي،وأعرب المتحدو الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية محمود 

الوزير التركي علي استيداف الجامعة العربية بشكل سلبي ونيج استعالئي،  إصرار إزاصاألسف 
 ى بيا قضية القدس لدى الشار  العربي واإلسالمي.مستغاًل األهمية الكبيرة التي تحر

وقال المتحدو إن "ذلك يطرح مجددًا عالمات استفيام حقيقية حول الموقف التركي الحقيقي إزاص 
ما ربطنا بذلك أيضًا التدخل  إذاالمنرومة اإلقليمية العربية التي تعبر عنيا الجامعة العربية، خاصة 

 بش قرارات واضحة عن القمة العربية األخيرة في الريران". صدرت والذيالتركي في األرض العربية 
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قضية فلسطين  علىوأضاف المتحدو أنش كان األولي بمن يطلقون التصريحات "العنترية" المزايدين 
أن يتابعوا األمور بشكل أكثر توازنًا للتعرف على الجيود واالتصاالت المكثفة التي قامت، وتستمر 

امعة العربية ودوليا وبصفة خاصة اللجنة السداسية المعنية، وذلك منذ انعقاد في القيام بيا، الج
االجتما  الوزاري االستثنائي لمجلس الجامعة العربية في كانون أول  ديسمبر الماضي بعد إعالن 

 األمريكية قرارها بنقل السفارة. اإلدارة
لتأكيد هدف قيام عالقات طبيعية بين ونوه المتحدو إلى أن "مثل هذه التصريحات التركية ال تخدم با

الجامعة العربية وتركيا خالل هذه المرحلة، وأن اتبا  المسؤولين األتراك لنيج إعطاص الدروس 
لآلخرين والمزايدة على المواقف العربية، ال يجعلنا غافلين عن حقيقة المواقف التركية التي تتسم في 

شائي، وهو األمر الذي أصب  مكشوفًا لدى الرأي العام كثير من األحيان باالستعراضية والخطاب اإلن
 العربي".

 12/5/2018القدس، القدس، 
 

 التقيا نتنياهو في مطعم بواشنطن سفيري اإلمارات والبحرين: أسوشيتد برس .22
أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن سفيري اإلمارات يوسف العتيبة والبحرين : الجزيرة + أسوشيتد برس

آل خليفة، التقيا رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في مطعم بواشنطن في  عبد ب بن راشد
 مارس آذار الماضي.

وأضافت الوكالة أن السفير اإلماراتي لدى واشنطن استضاف نريره البحريني إلى جانب المستشار 
في مطعم "كافي  يين،مريكي والمسؤول في وزارة الخارجية براين هوك وعدد من الصحفيين األمريكاأل

 ميالنو" بحي جورج تاون في العاصمة واشنطن. 
وكان العتيبة على علم بوجود نتنياهو في المطعم نفسش، فطلب من مدير المطعم أن يدعوه هو 

 وزوجتش سارة إلى طاولتش، حيو تبادال الحديو. 
راتي، وكانت تتعلق وبحسب الوكالة، فقد أجاب نتنياهو عن أسئلة الحاضرين على طاولة السفير اإلما

بموضوعات منيا الملف اإليراني، في حين رفضت كل من سفارتي إسرائيل واإلمارات التعليق على 
 الخبر.

ومن واشنطن، قال محرر الشؤون السياسية في صحيفة بوليتيكو دانيال ليبمان للجزيرة إن من النادر 
ائيل عدوا، لكن هناك قواسم مشتركة عقد مثل هذا النو  من اللقاصات، حيو تعتبر دول المنطقة إسر 

 بينيا وعلى رأسيا الملف اإليراني وانتشار األسلحة النووية.
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سرائيل العمل معا لمواجية إيران وحل الصرا  اإلسرائيلي الفلسطيني،  وأضاف أنش يمكن للعرب وا 
ية مريكرة األي سيصل اليوم إلى القدس الفتتاح السفامريكالفتا إلى أن جاريد كوشنر صير الرئيس األ

حياص عملية السالم، بحسب رأيش. -يوم االثنين-هناك   وسيسعى لبناص الثقة وا 
وتعليقا على لقاص نتنياهو بسفيري اإلمارات والبحرين، قال الصحفي في موق  ذي إنترسبت، زيد 
ن جيالني، إن هذا اللقاص ليس مفاجأة ويجب أال يثير الدهشة، فيو يأتي بعد سنوات من التواصل بي

 ومنيا اإلمارات. الخليج،إسرائيل وعدد من دول 
وأضاف جيالني في نشرة سابقة للجزيرة أن دولة اإلمارات تدعم وتمول عددا من المعاهد اإلسرائيلية، 
وأحدها كان يدعميا شلدون يلسون وهو مقرب من نتنياهو ومن أحزاب اليمين اإلسرائيلي المتطرف، 

 ارات وبعض دول الخليج م  إسرائيل.وهناك مؤشرات على تقارب بين اإلم
وحسب جيالني، فإن اإلمارات والسعودية تعمالن على التقرب من عدد من المؤسسات الداعمة 

ية، وأشار إلى أن ولي العيد السعودي محمد بن سلمان التقى مريكإلسرائيل والمؤسسات الييودية األ
يرين عندما قال إنش يجب على الفلسطينيين ية، وفاجأ الكثمريكعددا من كبرى المؤسسات الييودية األ

 ي دونالد ترامب.مريكأن يأخذوا كل ما يعرضش علييم الرئيس األ
 13/5/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 تعزز األمن ببعثاتها بالعالم اإلسالمي قبل افتتاح سفارتها بالقدس واشنطنتقارير:  .22

ألمريكية عززت األمن في بعثاتيا كشفت تقارير إعالمية في الواليات المتحدة أن الخارجية ا
الدبلوماسية في العالم اإلسالمي منذ أسابي ، وذلك قبل االفتتاح المزم  لسفارتيا الجديدة في القدس 

 بعد غد االثنين. 
وذكرت شبكة )سي إن إن( األمريكية، استنادا إلى مسؤول لم تفص  عنش، أن اإلدارة األمريكية تتوق  

 إلى القدس. أبيبب تعبيرا عن رفض نقل السفارة األمريكية من تل حدوو احتجاجات وأعمال شغ
كان الوض  في الشرق األوسط قد تصاعد في الفترة األخيرة على خلفية خروج الواليات المتحدة من 

 االتفاق النووي م  إيران.
ة وفي تصريحات لشبكة )سي إن إن(، قال بروس ريدل، الخبير األمني من مؤسسة بروكينجز الفكري

األمريكية:" في رل هذا الوض  المتوتر للغاية، فإننا صببنا البنزين على النار بالخروج من االتفاق 
 ي م  إيران".و النو 
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وأضاف أنش بافتتاح السفارة في القدس، فإن الرئيس ترامب يبعد أياما قليلة عن " صب مزيد من 
مفادها بأن الواليات المتحدة تعتزم البنزين على النار"، مشيرا إلى أن نقل السفارة يبعو بإشارة 

 مواجية إيران " وهذه هي اإلشارة التي تروق فقط للسعوديين واإلسرائيليين".
 12/5/2018، األيام، رام هللا

 
 "إسرائيل"مساعد الرئيس السوداني يدعو دول الخليج لنبذ الخالف من أجل مواجهة  .22

براهيم السنوسي، اليوم السبت، دول الخليج دعا مساعد الرئيس السوداني، إ: الخرطوم  حسام بدوي
 .الفلسطينية ل راضيإلى نبذ الخالف والتوحد من أجل مواجية عدو األمة، إسرائيل، المحتلة 

للنكبة  70السبت، بمناسبة الذكرى الر بالخرطوم، مساص الفلسطينيةجاص ذلك في كلمة ليا أمام الجالية 
 الفلسطينية، تابعيا مراسل األناضول

وأضاف، "  ل، " الخالفات بين دول الخليج والتراشق اإلعالمي والحصار ال يعجبنا في السودان".وقا
إخوتنا في الخليج إلى نبذ الخالف والتوحد من أجل مواجية عدو األمة الواحد والمتمثل في  ندعو

 االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين".
تجدوا يومًا أبوابا للسفارة إسرائيل مفتوحة في عدم اعتراف السودان بدولة إسرائيل، مضيفًا "لن  وأكد،

 الخرطوم، ولن تجدوا أحد فنادق عاصمتنا تحتفل بعيد إسرائيل".
وانتقد ما اسماه صمت منرمة األمم المتحدة تجاه االنتياكات التي تتعرض ليا مسيرات العودة في 

 غزة ومضى بالقول "هي ال تتحدو عن سقوط القتلى والجرحى".
 13/5/2018 ،لألنباء ضولاألناوكالة 

 
 االتحاد العالمي لعلماء المسلمين: حق العودة لن يسقط .22

شدد االتحاد العالمي لعلماص المسلمين، على حق الفلسطينيين بالعودة إلى أراضييم "ميما : إسطنبول
 طال الزمن"، وعلى مسؤولية المسلمين وقادتيم حول العالم تجاه قضية المسلمين األولى.

بيان ل مين العام لالتحاد، علي محيي الدين القره داغي، بالتزامن م  مرور الذكرى الر  جاص ذلك في
 لنكبة الشعب الفلسطيني. 70

وقال القره داغي، إن على المسلمين االلتفاف حول هذه القضيةن "فيي القضية الوحيدة التي أجم  
 تاريخية وعاطفية".المسلمون علييا، لما ليا من مشروعية دينية، ومشروعية حقوقية و 

وأوض  أن فلسطين "هي الراية الوحيدة التي تجم  الفرقاص، والراية الوحيدة التي ال يقف ضدها إال 
 مفارق لدينش، فيي راية التمايز والفرز الحقيقي".
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وتاب ن "في ذكرى نكبة فلسطين، فلنجّدد العيد والقسم جميعنا على أن نبقى أوفياص لقضيتنا، متمّسكين 
وأكد القره داغي على حرمة التنازل عن حق عودة شعب  رافضين االستسالم واليوان". بحقنا،

فلسطين، أو التنازل عن أي شبر من أرضيان "فيذه أمانة في أعناقنا جميعًا، ونسأل عنيا أمام ب 
 تعالى، وأمام األجيال".

عن أرضيم وشرفيم، كما أدان كل أعمال العنف التي ترتكب بحق الفلسطينيين "الذين يدافعون 
وأعمال التيجير التي ترتكب في حقيم حتى وصلوا إلى خمسة ماليين الج  فلسطيني حول العالم 

 ألف فلسطيني من أراضييم، فيما صار يعرف بالنكبة". 760هذا باإلضافة إلى تيجير أكثر من 
 14/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 يليين المسجد األقصىقطر تدين بشدة اقتحام مستوطنين إسرائ .22

مستوطن  1600قنا: أعربت دولة قطر عن إدانتيا واستنكارها الشديدين القتحام أكثر من  -الدوحة 
، "يوم توحيد القدس"إسرائيلي المسجد األقصى الشريف، أمس في إطار ما يطلق عليش اإلسرائيليون 

 م.1967احتالل القدس عام وهو أكبر عدد لمستوطنين إسرائيليين يقتحمون المسجد األقصى منذ 
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، على مكانة القدس الخاصة عند جمي  المسلمين، واعتبرت أن 
تقاعس السلطات اإلسرائيلية كقوة احتالل عن حماية المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية، يعد 

لية. وحملت دولة قطر الحكومة إخالاًل بالتزاماتيا وفقًا ألحكام القانون الدولي والمواثيق الدو 
 اإلسرائيلية المسؤولية عن أي أضرار تلحق بالحرم القدسي الشريف نتيجة تلك االنتياكات.
 14/5/2018، الراية، الدوحة

 
 يطلق مشروع تمكين األسر الفقيرة في القدس القطري الهالل األحمر .23

مثيلي في الضفة الغربية، تنفيذ قنا: يباشر اليالل األحمر القطري من خالل مكتبش الت -الدوحة 
مشرو  التمكين االقتصادي ل سر الفلسطينية الفقيرة بمدينة القدس وضواحييا، وذلك بميزانية تبل  

 أكثر من مليون لاير قطري، بالتنسيق والتعاون التنفيذي م  لجنة زكاة القدس.
و  يتمثل في مساعدة أسر وقال اليالل األحمر القطري في بيان أمس إن اليدف الرئيسي من المشر 

األيتام والفقراص ومحدودي الدخل الذين تكفليم لجنة زكاة القدس، على إيجاد مصدر دخل ثابت، 
خراجيم من حالة الفقر المدق ، وتحسين أوضاعيم االقتصادية واالجتماعية والنفسية، باإلضافة إلى  وا 

 الحد من البطالة وتنشيط السوق المحلي.
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البداية تحديد المستفيدين من المشرو  حسب المعايير المتفق علييا، وعددهم  ولفت إلى أنش تم في
أسرة، وكذلك معاينة األرض المقرر تنفيذ المشرو  علييا، ليتم بعد ذلك تنفيذ المرحلة األولى من  51

المشرو ، بجانب تنريم دورات تدريبية نررية وعملية للمستفيدين منش، على أن يتم خالل الفترة 
مة تنفيذ المرحلة الثانية من المشرو ، بما يوفر دخال مستقرا ويساهم في تغيير الرروف القاد

 المعيشية ل سرة.
 14/5/2018، الراية، الدوحة

 
 انطالق مسيرة حاشدة بالمغرب دعما لمسيرات "العودة" بفلسطين .23

الرباط، للتعبير انطلقت صباح اليوم األحد مسيرة حاشدة بالعاصمة المغربية : الرباط  خالد مجدوب
 عن التضامن م  الفلسطينيين المشاركين بمسيرات "العودة" بقطا  غزة.

 وردد آالف المشاركين في المسيرة االحتجاجية، شعارات لدعم مسيرات العودة.
ورف  المحتجون، خالل هذه المسيرة التي دعت إلييا "مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين"، 

مساندة الكفاح الفلسطيني" )غير حكوميتان(، صورا للمسجد األقصى للتعبير و"الجمعية المغربية ل
 عن تضامنيم م  الشعب الفلسطيني.

وأعربوا عن تضامنيم م  الشعب الفلسطيني المقاوم لر"االحتالل الصييوني"، خصوصا المشاركين 
 بمراهرات سلمية في قطا  غّزة.

 رباط، متوجية إلى مبنى البرلمان.وانطلقت المسيرة من باب الحد التاريخي وسط ال
ورف  المشاركون أعالم فلسطين والمغرب، بيذه المسيرة التي نرمت، تحت شعار "من أجل القدس 

 عاصمة أبدية لفلسطين، ودعًما لمسيرات العودة الكبرى".
 13/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 إلى القدس يةمريكعشية نقل السفارة األ "الجهاد"الظواهري يدعو إلى  .22

أعلن زعيم تنريم القاعدة، أيمن الرواهري، أن قرار الواليات المتحدة نقل سفارتيا  :ا ف ب -واشنطن
في إسرائيل إلى القدس دليل على أن المفاوضات وسياسة "االسترضاص" خذلت الفلسطينيين، في 

 الوقت الذي حض فيش المسلمين على "الجياد" ضد الواليات المتحدة.
فيديو مدتش نحو خمس دقائق حمل عنوان "تل أبيب هي أيضا أرض للمسلمين"، اعتبر  وفي تسجيل

أن السلطة  2011الطبيب المصري الذي تولى زعامة تنريم القاعدة بعد مقتل أسامة بن الدن عام 
 الفلسطينية "باعت فلسطين" فيما حض أتباعش على حمل السالح.
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ترامب "كان واضحا وصريحا وكشف عن الوجش الحقيقي ي دونالد مريكوقال الرواهري إن الرئيس األ
للحملة الصليبية الحديثة، حيو التيدئة واالسترضاص" ال تأتي بنتيجة معيم، داعيا إلى "المقاومة من 

 خالل الدعوة والجياد"، وفق ما أورده موق  سايت الذي يتاب  نشاطات "الجياديين".
ما فيش صال  المسلمين وذلك عبر االنضمام إلى األمم وقال إن البلدان اإلسالمية فشلت في العمل ل

المتحدة التي تعترف بإسرائيل، وأيضا باالستسالم لقرارات مجلس األمن والجمعية العامة بدال من 
 الشريعة اإلسالمية.

 14/5/2018، الغد، عّمان
 

 قائد إيراني: أي حماقة إسرائيلية تعني تسوية تل أبيب باألرض .20
القات الشعبية في القوات المسلحة اإليرانية، العميد عباس سدهي، إنش لو ارتكب قال رئيس مكتب الع

"الكيان الصييوني" أي حماقة وهاجم إيران فعليش أن يعلم أن تسوية تل أبيب وحيفا باألرض ستكون 
 أمرا حتميا.

أن "هذه وذكر العميد سدهي، في تصري  لش اليوم السبت خالل ملتقى "النماذج المتوخاة للقيادة"، 
المدرسة الدفاعية للجميورية اإلسالمية اإليرانية واالستشارات التي قدمت لجبية المقاومة وللحكومتين 
الشرعيتين في سوريا والعراق أدت إلى دحر اإلرهابيين وحماتيم وعدم تحقيقيم لمآربيم، وذلك وفقا 

 لوكالة أنباص "فارس" اإليرانية.
ب والحرس الثوري والتعبئة، على استعداد لتنفيذ أي استراتيجية وأضاف أن "القوات المسلحة من الجي

يوعز بيا قائد الثورة"، مضيفا "وليذا السبب فإن العدو يعلم جيدا أن عيد "اضرب واهرب" قد ولى، 
والمثال على ذلك هو الرد الصاروخي على االعتداص الذي شنش عدد من العناصر اإلرهابية على 

صواريم دقيقة من القوة  6ومرقد اإلمام الخميني، حيو تم إطالق  مياإلسالمبنى مجلس الشورى 
 خطأ". أيالجوفضائية للحرس الثوري أصابت مقرات إرهابيي "داعب" في دير الزور بدقة من دون 

وتاب  العميد سدهي، "لو أراد الكيان الصييوني ارتكاب أي حماقة وشن هجوما على الجميورية 
 أن يعلم بأن تسوية تل أبيب وحيفا باألرض ستكون أمرا حتميا". اإلسالمية اإليرانية فعليش

 12/5/2018، األيام، رام هللا
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 إيرانيا  في الغارات اإلسرائيلية على سورية في حصيلة جديدة 11مقتل  .22
إيرانيًا جراص  11أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان اليوم )السبت( بمقتل : أ ف ب -بيروت 

قتياًل  27والغارات اإلسرائيلية فجر الخميس في سورية، مشيرًا إلى أنيا أوق  القصف الصاروخي 
 على األقل، وذلك في حصيلة جديدة.

من  6على األقل هم  27ارتفا  الخسائر البشرية )...( إلى "وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
القسم األكبر منيم من آخرون  10من العناصر اإليرانيين، و 11ضباط، و 3قوات النرام بينيم 
. وعزا عبد الرحمن ارتفا  الحصيلة إلى وفاة أحد الجرحى، وبعد التأكد من "جنسيات غير سورية

 مقتل عناصر مفقودين.
 12/5/2018الحياة، لندن، 

 
 المحامين العرب يدعو لتقديم الدعم للفلسطينييناتحاد  .22

م التحاد المحامين العرب، إلى توحيد القرار دعا ناصر حمود الكريوين، األمين العا": الخليج"-القاهرة
العربي، واالتفاق على منرومة عمل مشتركة، تحت مرلة جامعة الدول العربية، لدعم القضية 
الفلسطينية، وتعزيز حق الشعب الفلسطيني، في استعادة كامل أراضيش. وقال الكريوين، إن الذكرى 

حياص للعمل السبعين للنكبة تمثل قيمة رمزية ميمة للوجدان  العربين لما فييا من تحريك لليمة، وا 
الداعم الستعادة كامل األرض الفلسطينية، وتأكيد حق العودة، ومؤازرة الشعب الفلسطيني، الذي كاف  

 وال يزال يكاف  من أجل استعادة أرضش، في ملحمة تاريخية.
 14/5/2018، الشارقة، الخليج

 
 واإلمارات "إسرائيل"كرة الشبكة للفتيات تجمع بين  .22

التقى الفريق النسائي اإلماراتي نريره اإلسرائيلي في بطولة أوروبا المفتوحة لكرة : الجزيرة + وكاالت
الشبكة )النت بول(، في مباراة جمعت بينيما أمس الجمعة في جبل طارق، وذلك بعد أيام من 

 استضافة إسرائيل دراجين من اإلمارات والبحرين في سباق بالقدس.
ريدات على تويتر، احتفى مسؤول الدبلوماسية الرقمية في وزارة الخارجية اإلسرائيلية يوناتان وفي تغ

جونين بمشاركة فريق اإلمارات النسائي في المباراة، ونشر صورة للمباراة مرفقة بقولش "الرياضة 
 تنتصر.. إسرائيل واإلمارات يد واحدة في بطولة كرة الشبكة".
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منتخب اإلسرائيلي م  نريره اإلماراتي مباراة في بطولة عالمية لكرة الشبكة وقال أيضا "يلعب اآلن ال
أو النت بول )لآلنسات(. وتشارك إسرائيل واإلمارات في هذه البطولة في جبل طارق م  منتخبات 

 أخرى".
وأدانت اللجنة األولمبية الفلسطينية األحد مشاركة دراجين من اإلمارات والبحرين في سباق "طواف 

 طاليا" )جيرو دي إيطاليا( الذي استضافتش إسرائيل، ووصفتش بأنش وصمة عار.إي
 12/5/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 المحتلة القدس إلى السفارة نقل" مراسم"لـ األمريكي الوفد في" شخص 300"وصول  .67

 شخص، 300 من يتكّون يأمريك وفد اللد، مطار إلى األحد، يوم مغربي: وصل، باسل: تحرير
 .اإلثنين غد يوم الُمقّرر المحتلة، القدس إلى يةمريكاأل السفارة بنقل االحتفال مراسم في ركةللمشا

 المستشار كوشنر جاريد أيضا ويضم سوليفان، جون يمريكاأل الخارجية وزير نائب الوفد ويترأس
 ن،منوتشي ستيف يمريكاأل الخزانة وزير إلى باإلضافة ترامب، إيفانكا وزوجتش لترامب، الخاص
يت الذين عدد أنّ  علما ي،مريكاأل الكونغرس أعضاص من والعشرات  للمشاركة رسمية دعوات ليم ُوجّم

 .شخص 800 يتعدا  لم والخارج، إسرائيل من المراسم في
 بنيامين اإلسرائيلية، الحكومة رئيس التقى المراسم، ترامب، دونالد يمريكاأل الرئيس يحضر لم وبينما

 .كوشنر جاريد األوسط، الشرق لشؤون ومستشاره ترامب، بصير ،قليل ُقبْيل نتنياهو،
يت أجنبيا سفيرا 86 أصل من سفيرا 32 فإنّ  اإلسرائيلّية،" هآرتس" صحيفة وبحسب  الدعوة ليم ُوجّم
 الذين والتشيك، والنمسا والمجر رومانيا سفراص بينيم ومن الدعوة، قبوليم أعلنوا المراسم، في للمشاركة

 االتحاد باسم رسمي بيان إلطالق الجمعة، يوم الفرنسية، المبادرة إحباط وراص حكوماتيم كانت
 من تمّكنت التي إلسرائيل، دبلوماسيا إنجازا عمليا شّكل ما وهو ية،مريكاأل الخطوة ضد األوروبي،

 ضد األوروبي، االتحاد دول باسم عليش متفق سياسي بيان صدور ومن  األوروبي، االتحاد وحدة شقّ 
 .إسرائيل عاصمة المحتلة بالقدس ترافاالع
 استقبال حفل مساص، ستجري اإلسرائيلية، الخارجية وزارة إنّ  األحد، يوم ،"هآرتس" صحيفة وقالت
 .لش مقاطعتيم األوروبي االتحاد دول سفراص غالبية أعلن فيما ي،مريكاأل للوفد
 القدس في مكثفة إجراصات اتخذت اإلسرائيلي، االحتالل شرطة أنّ  إلى الصحيفة النرر ولفتتْ 

 حواجز ونصب المدينة، أنحاص في الحدود وحرس الشرطة أفراد من اآلالف نشر تعتزم حيو المحتلة،
 وال بلديتيا، نفوذ لمناطق االحتالل حكومة ضّمتيا التي العربية والقرى األحياص مشارف وعلى بالقرب
 .المحتلة القدس في يةمريكاأل ارةللسف الجديد للموق  المتاخمة المكبرن جبل حي قرية سيما
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 الدول أسماص اليوم، رير اإللكتروني، موقعيا على" أحرونوت يديعوت" صحيفة كشفت ذلك، إلى
 وبحسب. المحتلة القدس إلى يةمريكاأل السفارة نقل احتفاالت في االثنين غدا سفراؤها سيشارك التي

 .الدعوة ليا وجيت دولة 86 أصل من لةدو  30 سفراص االحتفاالت هذه في سيشارك فإنش الصحيفة،
 جميورية التشيك، العاج، ساحل الكاميرون، النمسا أنغوال، ألبانيا،: "هي المشاركة والدول

 ميانمار، مقدونيا، كينيا، المجر، هندورس، غواتيماال، جيورجيا، إثيوبيا، السلفادور، الدومينيكان،
 فيتنام، أوكرانيا، تايالند، السودان، جنوب صربيا، ندا،رو  رومانيا، الفيليبين، البيرو، بنما، نيجيريا
 ".تنزانيا زامبيا، برغواي،
 في والنمسا ورومانيا والتشيك المجر من كل مشاركة إلى خاص نحو على الصحيفة النرر ولفتت
 مبادرة الجمعة األول أمس أحبطت المذكورة، الدول وكانت. األوروبي االتحاد لموقف خالفاً  المراسم

 .المحتلة القدس إلى السفارة لنقل يةمريكاأل الخطوة ضد األوروبي االتحاد باسم بيان بإصدار سيةفرن
 إلى يةمريكاأل السفارة نقل أنّ  فريدمان، ديفيد إسرائيل لدى يمريكاأل السفير أكد ذلك، غضون في

 أنّ  أجانب، صحافيين م  حديو في مضيفا، ،"إسرائيلية لمواقف مقايضة بعملية مرتبطا ليس" القدس
 ".المتحدة الواليات يخدم وهو ية،أمريك مصال  على مبني" القرار
 ،"التييُّؤات وليس الواق  أساس على السلمية المسيرة لدف  فرصة ستخلق" الخطوة أنّ  فريدمان وزعم
 .زعمش حد على ،"البعيد المدى على أكبر الستقرار ستؤدي" الخطوة هذه بأنّ  ثقتش عن معربا

 13/5/2018، 48عرب 
 

 للقدس النهائية الحدود ترسيم من موقفا يعني ال السفارة نقل: األمريكية الخارجية .68
 السفارة بافتتاح االحتفال عشية بيانا األمريكية الخارجية وزارة أصدرت :صيام الحميد عبد ر نيويوك

 على فيش كدتأ منش، نسخة "العربي القدس" الى وصلت اإلثنين، اليوم المحتلة القدس في األمريكية
 لدى األمريكي السفير إن وقالت .يسيليا بل السالم عملية يعيق ال القدس إلى السفارة نقل أن

 الوفد سوليفان، جون الخارجية، وزير نائب وسيقود التدشين، حفل سيترأس فريدمان، ديفيد إسرائيل،
 وجاريد منوشين، ستيفن الخزانة وزير م  جنب إلى جنبا التاريخي باالفتتاح وصفتش ما إلى الرئاسي
 .غرينبالت جايسون الدولية للمفاوضات الخاص والممثل ترامب وايفانكا كوشنر
 لسفارتنا التاريخي االفتتاح فإن ،2017 األول كانون  ديسمبر 6 يوم الرئيس ذكر كما" البيان في وجاص
 أعلنت عندما عاماً  سبعين فقبل. حكومتيا ومقر إسرائيل عاصمة هي القدس أن بحقيقة يعترف
. بيا تعترف دولة أول ترومان، هاري الرئيس حكم تحت المتحدة، الواليات كانت استقالليا إسرائيل

. لذلك ضروري شرط هو بل دائم سالم اتفاق بتسييل القوي التزامنا على خروجاً  ليس سفارتنا نقل إن
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 للسيادة الحدود ترسيم لكذ في بما النيائي، الوض  قضايا بشأن موقفا نأخذ ال نحن القرار وبيذا
 ."علييا المتناز  الحدود مسألة حل على وال القدس، في اإلسرائيلية

 األمريكية بالعالقات يتعلق فيما والثابت المستقل عمليا ستواصل القدس في العامة القنصلية أن وأكد
 الحرم في اهنالر  الوض  دعم المتحدة الواليات ستواصل كما. الفلسطينية والسلطة الفلسطينيين م 

 . الشريف
 إسرائيل بين والشامل الدائم السالم أجل من العمل بمواصلة بقوة ملتزمة أنيا األمريكية اإلدارة وتؤكد

 .لكلييما إشراقا أكثر بمستقبل يعد الذي والفلسطينيين
 14/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 حلفائنا أعز "إسرائيل": األمريكي الخزانة وزير .69

 احتفاالت إلى بالده وفد يرأس الذي منوشين ستيف يمريكاأل الخزانة وزير كاالت: قالو  - الجزيرة
 إسرائيل، من وأهم أعز المتحدة للواليات حليف هناك ليس إنش القدس في يةمريكاأل السفارة افتتاح
 أثناص منوشين حديو وجاص .إسرائيل لتأسيس السبعين بالذكرى القدس في االحتفاالت تتواصل بينما
 ي،مريكاأل الرئاسي الوفد ألعضاص نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الحكومة رئيس نرمش استقبال حفل
 سوليفان وجون الرئيس، مستشار كوشنر جاريد وزوجيا إيفانكا يمريكاأل الرئيس ابنة يضم الذي

 .الدبلوماسية الشخصيات من وعدد الخارجية، وزير مساعد
 14/5/2018الدوحة،  نت، الجزيرة

 
 للقدس واشنطن سفارة نقل عشية إسرائيلية احتفالية تقاطع األوروبي االتحاد ولد .71

 للخارجية احتفالية سفيًرا، 86 أصل من إسرائيل، لدى أجنبًيا سفيًرا 54 مجادلة: قاط  محمود: تحرير
 تشارك لم إذ المحتلة، المدينة إلى سفارتيا واشنطن نقل عشية بالقدس، األحد، مساص اإلسرائيلية،

 نقل خطوة تجاه حازمة سياسة لدييا ألن االحتفال في األوروبي االتحاد في األعضاص الدول معرم
 ".هآرتس" صحيفة بحسب القدس، إلى أبيب تل من بإسرائيل يةمريكاأل السفارة
 وبحسب االحتفال، عن أيضا تغيبوا والمكسيك واليابان واليند ومصر روسيا دول سفراص أن وذكرت

 النمسا: هي فقط األوروبي االتحاد من دول 4 سفراص هم سفيًرا، 32 باالحتفال اركش فقد الصحيفة،
 وصربيا ومقدونيا ألبانيا: باالتحاد أعضاص غير أوروبية دول 5لر إضافة والتشيك، ورومانيا والمجر
 .وجورجيا وأوكرانيا
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 الديمقراطية، الكونغو وجميورية والكاميرون، أنغوال،: هي أفريقية دول 12 سفراص االحتفال حضر كما
ثيوبيا، وتنزانيا، السودان، وجنوب وكينيا، ديفوار، وكوت الكونغو، وجميورية  وزامبيا، ونيجيريا، وا 
 .ورواندا
 وبنما، وغواتيماال، والسلفادور، الدومينيكان، جميورية: دول 5 سفراص شارك الوسطى اأمريك ومن

 .فقط وبيرو باراغواي من كل لبالحف شارك الجنوبية اأمريك قارة ومن. وهندوراس
 السفارة نقل وسيجري .وفيتنام وتايالند والفلبين ميانمار: هي دول 4 آسيا قارة من االحتفال وحضر

 .الجديد بمقرها احتفال في اإلثنين، اليوم فعلًيا، القدس إلى أبيب تل من يةمريكاأل
 ترامب، دونالد يمريكاأل الرئيس ةابن يتقدمش األحد، سابق وقت في إسرائيل، إلى يأمريك وفد ووصل
 .السفارة افتتاح حفل في للمشاركة موشين، ستيف الخزانة ووزير كوشنر، جاريد وزوجيا إيفانكا،

 14/5/2018، 48عرب 
  

 إرهابية تنظيمات مّول "إسرائيل" في األمريكي السفير": بوست جيروزالم" .71
" بوست جيروزالم" لصحيفة اإللكتروني خبارياإل الموق  قال ابيب: تل -كوم دوت" القدس" -ب رام
 لتنريمات مالية مساعدات قدمتْ  جمعية ترأس فريدمان، ديفيد إسرائيل في يمريكاأل السفير إن

 فريدمان ترأسيا التي الجمعية أن الموق  وذكر .الفلسطينيين ضد اعتداصات تُنفذ ييودية، إرهابية
 علييا يطلق التي الجمعية فإن الصحيفة، وبحسب .رهابياإ تشكيال ية،مريكاأل الخارجية وزارة تصنفيا

 لمنرمة دوالر ألف 12 مبل  2013 العام في قدمت ،"إيل بيت في الدينية المدرسة أصدقاص"
 مصادر بتتب  تعنى إسرائيلية حقوقية منرمات إليش توصلت ما وهذا اإلرهابيةن الييودية،" كوموميوت"

 .إسرائيل داخل المتطرف يمينال حركات علييا تحصل التي التمويل
 12/5/2018القدس، القدس، 

 
 يةمريكاأل السفارة نقل ورفضها الفلسطينية الدولة إقامة تأييدها تؤكد كوبا .71

 إقامة بالده تأييد الجمعة استقبلش الذي عباس محمود للرئيس دياز ميغيل الجديد الكوبي الرئيس أكد
 دولتش إقامة في الفلسطيني للشعب الثابتة للحقوق ئمالدا كوبا تأييد" دياز وأكد .فلسطينية دولة

 وقالت .الرسمية الصحافة وفق" ليا عاصمة الشرقية القدس م  1967 قبل ما حدود ضمن المستقلة
 بالقدس االعتراف األحادي يةمريكاأل الحكومة قرار" كوبا رفض أكد دياز الرئيس ان اإلعالم وسائل
 ".اإليي سفارتيا ونقل إلسرائيل عاصمة

 12/5/2018األيام، رام هللا، 
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 المهني" و"التدريب لألونروا اليابان من دوالر مليون 11 نحو .73
 إلغاثة المتحدة األمم وكالة إلى االولى منحتين، أمسن اليابانية الحكومة قدمت -الغد -عمان

 793,125 هاقدر  والثانية ي،أمريك دوالر ماليين 10 قدرها( األونروا) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل
 منحتيا من اليابان وخصصت (.UNOPS) المشاري  لخدمات المتحدة األمم لبرنامج دوالر ألف

 صحية خدمات توفير" بعنوان مشرو  لتنفيذ األردن، في" األونروا" لعمليات دوالر مليوني األولى،
 ". األردن في الفلسطينيين لالجئين البيئية الصحة وخدمات الجودة
 خدمات لتوفير ياناغين هيديناو األردن في الياباني السفير بحضور افتت  الذي  المشرو  وييدف
  رعاية
 العمل وفرص تصاري  بتوفير األردنية، الحكومة كرم تقدر بالده ان قال تادا، الياباني السفير نائب

 ومةالحك أن مبينا األردني، العمل لسوق كثيرة تحديات هذا فيش يشكل وقت في السوريين، لالجئين
 .االقتصادي النمو وتعزيز عمل، فرص اتاحة في المؤسسة تلعبش الذي الدور اهمية تربط اليابانية،

 14/5/2018الغد، عّمان، 
 

 ترامب لقرار بالدها رفض تؤكد األردن في غربية سفارات .74
 للقرار الرافض بالدها موقف على التأكيد االردنن في غربية سفارات الدخيل: أعادت زايد - عمان
 لحل السالم، عملية استئناف ضرورة تأكيدهم وسط للقدس، المتحدة الواليات سفارة بنقل يمريكاأل

 .المفاوضات عبر الدولتين
 تيريزا البريطانية الوزراص رئيسة" ان ،"الغد"لر تصري  في قال أوكدن إدوارد عمان في البريطاني السفير
 بان تعتقد بالده ان الى مشيرا ي،مريكاأل رارالق على توافق ال المتحدةن المملكة ان اوضحت ماين
 تل في تق  إسرائيلن لدى البريطانية السفارة" ان موضحا ،"المنطقة في السالم آلفاق مفيد غير" القرار
 ".مستقبال لنقليا نية اي لدينا ليس"و ،"ابيب
 نقل حول" الغد"رل سؤال على االجابة عن ليفين، اولي  األردن في الروسي السفير نائب امتن  وفيما
 يومين قبل الفروف سيرغي الروسي الخارجية وزير تصريحات الى اشار اليوم، يةمريكاأل السفارة
 النقل عملية أن مبينا مالدينوف، نيقوالي المنطقة في للسالم المتحدة األمم منسق لقائش خالل

 .مسدود طريق إلى اإلسرائيلية -الفلسطينية التسوية ستوصل
 يةمريكاأل القرارات ضوص في بخاصة فأكثر، أكثر يتعمق" المسدود الطريق هذا" الفروف وأضاف
 على القادرة الخطرة المشاكل لتراكم قلقيا عن عّبرت" الدول كل أن على مشددا ،"القدس حول األخيرة
 ".القرار هذا جراص لحرة أي في االنفجار توليد
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 قرار يؤيد ال" الذي ماكرون، إيمانويل يالفرنس الرئيس موقف أكدت عمان، في الفرنسية السفارة
 تؤيده، ال وفرنسا مؤسف، قرار" أنّ  وتأكيده" األحادي"بر ووصفش ،"ترامب دونالد األمريكي الرئيس

 ".المتحدة ل مم التاب  األمنن مجلس وقرارات الدولي القانون م  ويتناقض
 14/5/2018الغد، عّمان، 

 
 في غزة كلي ا ر امدم مسكن ا 262إعمار  تُنهي" أونروا" .75

 الشير كلًيا مدمًرا مسكًنا 262 إعمار إعادة من االنتياص عن األحد،" أونروا" وكالة أعلنت - غزة 
 الدفعة تلقت عائلة160" إن األممية للمنرمة الطارا الوض  تقرير في" أونروا" وقالت .الماضي
 إجماالً  صرفت أنيا ذكرت دية،النق الدفعات بصرف يتعلق وفيما ".اإلعمار إعادة في للبدص األولى
 فيما دوالًرا، 3,712,431 اإلعمار إعادة مبل  وتضمن لنيواص، كمساعدات دوالر مليون 3.8 نحو

 بنى مشاري 10 مجموعش ما بتنفيذ استمرارها" أونروا" وأكدت ".دوالرا 91,312: اإلصالحات أعمال
 تنترر دوالر مليون 34,67 بقيمة آخرا مشروعا 23و التنفيذ، قيد دوالر مليون 42,78 بقيمة تحتية
 .بتنفيذها البدص

 13/5/2018الين،  أون فلسطين
 

 المفرطة القوة استخدام من "إسرائيل" يحذر "األورومتوسطي" .76
 المفرطة القوة استخدام من االحتالل سلطات اإلنسان، لحقوق األورومتوسطي المرصد جنيف: حّذر 

 قطا  بين الفاصل األمني السياج على اإلثنين اليوم المقررة ىالكبر  العودة مسيرة في المشاركين ضد
 .األساسي روما نرام بموجب جرائم يشكل أن يمكن والذي ،48 عام المحتلة واألراضي غزة
 الفلسطينيين، المحتجين سالمة ضمان على العمل إلى اليوم ]أمس[، صحفي، بيان في المرصد ودعا

 االحتجاج في الغزيين حق على الحفار م  األزمة تجاوز سبل في المعنية الدول م  والتباحو
 إن وقال .الخارجي بالعالم القطا  تربط التي المعابر لمعرم محكم وا غالق قاس حصار على السلمي
 غزة حدود على المتراهرين تجاه السامة والغازات المتفجر للرصاص( إسرائيل) استخدام يوثق التقرير
 الدولي والقانون اإلنسان، لحقوق الدولي القانون قواعد يخالف الذي األمر وهو مفرطة، بصورة

 من كبيرة أعداًدا أصابت االحتالل قوات أنّ  إلى تقريره في المرصد وخُلصل  .سواص حد على اإلنساني،
 حقيقًيا خطًرا يشكلون بالرصاص المستيدفون يكن لم الحاالت، معرم وفي. متعمد بشكل المدنيين
 .االحتالل جيب قوات على رمباش غير أو مباشًرا

 13/5/2018الين،  أون فلسطين
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 السفارة نقل احتفال خالل" القرن صفقة" تطرح قد األمريكية اإلدارة: العاشرة القناة اإلسرائيلية .77
 دونالد ي،مريكاأل الرئيس إدارة إن األحد، يوم، مساص العاشرة، اإلسرائيلية القناة مجادلة: قالت محمود
" القرن صفقة"بر إعالمًيا والمعروفة الفلسطينية القضية لتسوية الجديدة يةمريكاأل ؤيةً الر  ستطرح ترامب،
 .]اليوم[ اإلثنين غًدا المحتلة، القدس مدينة إلى يةمريكاأل السفارة نقل احتفاالت خالل

 13/5/2018، 48عرب 
 

 لغزة عاجلة طبية مساعدات تقدم األحمر للصليب الدولية اللجنة .78
 إنسانية مساعدات شحنة إدخال بتسييل األحد، يوم األحمر، للصليب الدولية نةاللج غزة: قامت

 جيالن غزة في للجنة الفرعية البعثة رئيس وقال .اغالقش رغم سالم، أبو كرم معبر عبر طارا بشكل
 التي الطارئة اإلمدادات من شاحنتين حمولة نستلم أن لنا كبير ارتياح مصدر كان لقد: "ديفورن
 األخيرة، األحداو قبل وحتى ألنش المحك، على واألرواح عاجل، بشكل هنا الطبية لمرافقا تحتاجيا
 الضحايا تدفق شّكل لقد الموارد، في نقص من تعاني غزة في الطبية والمرافق المستشفيات كانت
 ."الصحية المنرومة لكاهل على إضافيا إرهاقا

 13/5/2018الين،  أون فلسطين
 

 اسلحم فاشلةغزة: تجربة  .22
 جيسون غرينبالت
محاولة حماس المتواصلة الستغالل المراهرات إلثارة العنف ضد إسرائيل، تخلق تحديا متصاعدا في 
المساعي لنقل المساعدة الميمة لسكان القطا . كل المعنيين بالتغيير في غزة ملزمون بأن يعترفوا 

 بأن الشعب في غزة ال يتلقى ما يستحقش من حماس.
يويورك تايمز" مؤخرا، اتخذ عنوان "خطة اليجوم على الجدار تلقت سلفة مليئة تقرير نشر في "ن

بالدم". التقرير، الذي كتبش إياد أبو خويلة وديفيد هيلفنغر، هو واحد من التقارير األخيرة، التي تجسد 
الوض  في غزة بشكل أدق، وتشرح لماذا يعاني الشعب في غزة وما هي بالضبط المراهرات 

على الجدار. مثلما يحصل في الكثير من المسائل في النزا  اإلسرائيلي الفلسطيني، ليس  )المزعومة(
 كل شيص أسود وأبيض.

في التقرير، ال يتم كنس الحقائق كما هي، إلى تحت البساط. فالكاتبان يصفان المخاوف اإلسرائيلية 
ز الحدود، وكميتيم حول "إمكانية أن تكون فرق من عشرات آالف األشخاص، ممن يحاولون اجتيا

لن تسم  للجنود اإلسرائيليين بوقفيم أو إطالق النار علييم". وهما يكتبان ما قالش ليما عقيد في 



 
 
 
 

 

 51 ص             4641 العدد:             5/14/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

الجيب اإلسرائيلي، عن أن المشاغبين "يحاولون التسلل إلى إسرائيل، وتدمير ُبنانا التحتية وقتل 
ن القيادي في حماس إسماعيل رضوان، يناشد ا يخافوا من الموت، بل  أاللمشاغبين اإلسرائيليين". وا 

بالذات أن يينؤون من أنيم سيكونون شيداص. وللحصول على السياق الكامل، علينا أن نتذكر أيضا 
نيسان )ابريل( إلى "هدم  6ما قالش زعيم آخر لحماس، يحيى السنوار، الذي دعا المشاغبين في 

 الجدار ونز  قلوب اإلسرائيليين من أجسادهم".
نيسان )ابريل(، يخلق صورة  27آخر في "نيويورك تايمز"، بقلم فادي أبو شمالة، نشر في  مقال رأي

مضادة لتقرير أبو خويلة وهيلفنغر. في مقال الرأي جوانب تمس شغاف القلبن إذ كتبيا أب يقول إن 
ن الحياة عزيزة عليش، ويذكر أبناصه وزوجتش األعز لش من كل شيص. ولكن أبو شمالة يصف المشاغبي

كغير مسلحين، رغم أن الكثيرين منيم مسلحون عمليا. كما أن الطريقة التي يصف فييا أعمال 
الشغب كاحتجاج غير عنيف تخطيص الحقيقةن إذ إن هناك مشاغبين عنيفين. وحيال وصفش الباعو 
 على اإلليام لر"الطائرات الورقية في السماص" التي تطير باتجاه الجدار، يجب طرح الوصف المضاد

 لمواد االشتعال والصلبات المعكوفة التي ربطت بجزص من هذه الطائرات الورقية.
الكثير من الناس يتيمون إسرائيل، مصر و أو السلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن الوض  في غزة. 

التي تسيطر عمليا في غزة على مدى عقد. تعالوا -ولكن القليلين جدا يركزون انتقادهم على حماس 
عيين، حماس وحلفاؤها، مثل إيران، مسؤولون بشكل كامل عن اليأس السائد في غزة. حماس نكن واق

وضعت بشكل ثابت سلم أولوياتيا اليدام فوق سلم أولويات الشعب المستنزف في غزة، والذي يزداد 
 يأسش باستمرار فقط.

م أن يضمنوا أال لقد أوض  اإلسرائيليون بأنيم يريدون مساعدة الشعب في غزة، طالما كان بوسعي
تستخدم البضائ  التي تنقل ضمن التسييالت الجديدة ألغراض غير تلك المخصصة ليا، مثل إنتاج 
السالح أو مثل اإلنفاق لليجوم. كما أن بوس  إسرائيل أن تسيل عبور األشخاص من القطا  اذا 

السالح أو المال النقدي كان بوسعيا أن تضمن أال ينفذ الوافدون إلى أراضييا العمليات وأال ييربوا 
 لنقليا إلى محافل اإلرهاب.

كما يمكن لمصر أن تفعل أكثر كي تساعد الشعب في غزة، ولكن لمصر المخاوف المشروعة ذاتيا 
مثلما إلسرائيل. يمكن لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ومستشاريش أن يفعلوا أكثر، من خالل دف  

و كانت إجراصات أبو مازن العقابية مؤسفة وتلحق الضرر، الرواتب للناس في غزة، ولكن حتى ل
يجدر بالذكر أن للسلطة أيضا مخاوف مبررة. واض  أننا ال نريد أن نرى وضعا تدير فيش السلطة ما 
فوق األرض في غزة، بينما تدير حماس كل ما تحتيا من خالل حكومة رل. إسرائيل، مصر 
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ما سم   إذاوهم يمكنيم أن يكونوا جزصا من الحل، فقط -كل والسلطة الفلسطينية ليسوا األسباب للمشا
 ليم بالفرصة.

، التي 15في أوساط أسرة المتبرعين في العالم، هناك تعب كبير من كل الوض . في األشير الر
توليت فييا منصبي، سمعت فقط عن حلول صغيرة ومؤقتة للشعب في غزة. فالمتبرعون يفيمون أن 

غير بشكل ميم الرروف في غزة في الوض  الحالي، واحد ال يريد أن ينفق أحدا منا ال يمكنش أن ي
المال على البناص واإلعمار فقط كي تدمر هذه المباني ذات يوم في اشتعال آخر. التقيت الكثير من 

ولكن توجد حدود لما يمكنني أن أفعلش ليم طالما كانت  -أناسا أقوياص ومؤثرين-الناس من غزة 
مكانيات هائلة، حماس في الحكم.  لقد أعادت حماس عمليا الشعب في غزة، شعب ذو تاريم عزيز وا 

 إلى العصر الحجري. يا لش من محرج، يا لش من باعو على االكتئاب، يا لش من فاشل.
ما أتي  لسكان غزة أن يختاروا فإنيم سيرفضون تجربة حماس الفاشلة التي يحسون بيا  إذاأؤمن أنش 

فلسطينيون في غزة أم أولئك في الضفة الغربية يجب أن يتحدوا من جديد وأن على جلدتيم. وسواص ال
يكونوا تحت قيادة واحدة مسؤولة. المستقبل الذي يكتب عنش أبو شمالة بأنش يريده ألبنائش، مستقبلش 

 الذي يسميش "الفرصة للبقاص" هو فرصة كلنا نتمناها لغزة وألطفاليا.
 13/5/2018، هيوم إسرائيل

 14/5/2018، ّمانالغد، ع
 

 استمرار النكبة مسؤولية المجتمع الدولي ولن يعفيه منها سوى إنهاء االحتالل .23
 صائب عريقات
تطور الوعي الجمعي العالمي في القرن الحادي والعشرين لجية االنحياز إلى حقوق اإلنسان وسيادة 

شّكل القوة المحّركة لنشاطنا القانون الدولي ورفض االستكانة للغة القوة وفرض السيطرة واالستعمار، 
اإلنساني والسياسي في مواجية االحتالل على مر السنين. لكن، وفي كل عام من إحياص الذكرى 

عامًا حتى يومنا هذا، كان يحدونا األمل  70السنوية للنكبة الكبرى التي حلت على شعبنا منذ 
وحكوماتش وبرلماناتش ومنرماتش بتحمل  وتسلحنا بقوة الحق أن تبدأ مكونات الرأي العام العالمي ودولش

مسؤولياتيا واالستجابة اللتزاماتيا السياسية واألخالقية واإلنسانية تجاه القضية الفلسطينية التي 
أصبحت تستعصى على الحل م  مرور الوقت بسبب فشل المجتم  الدولي بتحمل تلك المسؤوليات، 

نياص االحتالل الذي طال أمده، وبخاصة محاسبة سلطة االحتالل على خروقاتيا القا نون الدولي وا 
نجاز الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وعلى رأسيا حقش في الحرية واستقالل دولتش على  وا 

 .194والعودة إلى دياره التي شرد منيا، وفقًا للقرار  1967حدود 
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ميا وتيويدها وفرض قوانين إن محاوالت إسرائيل التاريخية بالسيطرة على مدينة القدس وتغيير معال
عنصرية ترسم من مكانتيا وترويجيا "كالعاصمة الموحدة للشعب الييودي" لم تعد خافية على أحد، 
ذلك بالتوازي م  محاوالتيا إلغاص الوجود الفلسطيني وتيجيره قسرًا وخلق أمة من الالجئين 

محو هويتيم والقضاص علييم من وحتى اليوم، و  1948الفلسطينيين في كل مكان، بدصًا من نكبة عام 
عدام وهدم منازل وتشريد قسري واعتقال وتوسي   خالل تنفيذ عمليات التطيير العرقي من قتل وا 

 االستيطان وفرض العقوبات الجماعية.
التي شردت ما  1948إال أنش في هذا العام تحديدًا، والذي يسجل الذكرى السبعين لنكبتنا الكبرى عام 

قرية  500فلسطيني كانوا ثلثي الشعب الفلسطيني آنذاك، ودمرت ما يقارب  ألف 957يقارب من 
ومحتيا عن وجش األرض ليحل محليا مستوطنون ييود، وقتلت آالف الفلسطينيين من السكان 
األصليين واعتقلت عشرات اآلالف، وواصلت نكباتيا المتالحقة بحق شعبنا، تم تتويج هذه النكبات 

ية دونالد ترامب نياية العام الماضي حين مريكرئيس الواليات المتحدة األبدعم نكبة أخرى تبناها 
أعلن عن تحقيق حلم إسرائيل بالسيطرة على فلسطين التاريخية من خالل االعتراف بالقدس عاصمة 

سقاط ملف الالجئين وغير ذلك.  إلسرائيل ونقل سفارتش إلييا، وا 
ف في إسرائيل الداعي إلى تدمير حل الدولتين وفرض ية برنامج اليمين المتطر مريكتبّنت اإلدارة األ

االستيطان االستعماري ونرام "األبارتايد" بدياًل منش. وعلى رغم أننا نعتبر االعتراف بالقدس عاصمة 
إلسرائيل قرارًا الغيًا وباطاًل لكونش يخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويخالف التزامات اإلدارة 

تجاه عملية السالم، وعلى رغم أن أية إجراصات تيدف إلى تغيير طاب  المدينة أو  ية نفسيامريكاأل
مركزها ليس ليا أي أثر قانوني امتثااًل لقرارات مجلس األمن ذات العالقة، إال أن إصرار اإلدارة 

ية إلى القدس عشية مريكية بالتعاون م  سلطة االحتالل على اختيار توقيت نقل السفارة األمريكاأل
إحياص الذكرى السبعين لنكبة شعبنا لم يكن صدفة بل رسالة استفزاز ليس إلى أبناص شعبنا فحسب، بل 
إلى العالم العربي واإلسالمي والمسيحي ودول العالم أجم  بكل قواها ومكوناتيا وفئاتيا، مفادها أن 

من حقيا في تقرير  منطق القوة والييمنة واستبدال لغة القانون الدولي بقانون الغاب ومن  الشعوب
المصير ما سيسود المنطقة في المرحلة المقبلة، وهذا يؤكد صوابية الموقف الفلسطيني باعتبار 

ية قد عزلت نفسيا عن رعاية العملية السلمية، وأنيا أصبحت جزصًا من المشكلة وليس مريكاإلدارة األ
 من الحل.

ية من تحصين إسرائيل، السلطة القائمة ريكملم يكن من المفاج  بعد كل ما أقدمت عليش اإلدارة األ
باالحتالل، بكل وسائل الدعم السياسية والقانونية المطلقة، أن تتعمد هذه اإلدارة فرض إراداتيا 
المساندة لالستعمار بنقل سفارة بالدها إلى مدينة القدس المحتلة عشية إحيائنا الذكرى السبعين للنكبة 
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وصريحة لكل من أبناص شعبنا وحقيم في عاصمتيم السيادية ولقيم  الكبرى، والتي تشكل إهانة مزدوجة
 العدالة والقانون الدولي ونرامش السائد منذ عقود.

المعترضة على قرار ترامب  -ولكن، من المثير لالستيجان والمساصلة أيضًا أن يقوم بعض الدول
جريمة انتياك حق شعبنا بالمشاركة في  -اإلعالن عن القدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتش إلييا

في عاصمتش. وتكمن األهمية البالغة ليس فقط في أن حضور االفتتاح من أية دولة يعني اعترافًا 
ية األحادي، ونقض إعالنيا برفض هذه الخطوة غير القانونية، ونقض مريكوقبواًل بقرار اإلدارة األ

يام بش من قبل هذه الدول بعد قيام اإلدارة الدولة ذاتيا التزاماتيا بالقانون الدولي، بل بما ينبغي الق
ية بتنفيذ وعدها وخرق القانون الدولي والرتأسيس لمرحلة من الفوضى على الساحة الدولية ال مريكاأل

يمكن الخروج منيا لعقود قادمة. إن هذه الدول جميعيا أمام اختبار حاسم، فإما عالم يسوده الفوضى 
ما عالم يسوده   السالم واألمن واالستقرار.والتطرف والحروب وا 

ية جديدة لفرض الحلول واإلمالصات على أمريكندرك أن هذه المرحلة ما هي إال البداية فقط لمرحلة 
الفلسطينيين والعرب، ليتم بعدها فرض إمالصات حكومة االحتالل حول قضايا الوض  النيائي كافة، 

السابقة، وأن كل من يسعى إلى السالم عليش ية مريكبذريعة أن الفلسطينيين رفضوا جيود اإلدارات األ
ية، وأن كل من يعارضيا سيتم التعامل معش باعتباره من قوى مريكأن يقبل ما ستفرضش اإلدارة األ

 اإلرهاب والتطرف التي تجب محاربتيا.
ي وصفقتش اإلمالئية التي بدأت بالفعل من مريكوردًا على ذلك، اتخذنا قرارًا بعدم انترار الطرح األ

خالل تكريس الوض  القائم والذي يعني دولة واحدة بنرامين، وتشري  "األبارتايد" واالستيطان بمعايير 
ية، واتخذنا الخطوة األولى بترتيب بيتنا الداخلي والحفار على المشرو  الوطني في مواجية أمريك

جديد الشرعية مشرو  ترامب لتصفية القضية الفلسطينية والحفار على القرار الوطني المستقل وت
لمنرمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتيا وهياكليا، ألننا نعلم أنش من الصعررب مواجية التحديات 
القادمة من دون عملية تمكين ذاتي تقودنا نحو الوحدة الوطنية التي تحصن قراراتنا وتجعلنا قادرين 

ات المختلفة. وقد نجحنا في على مواجيرررة الضغوط واالبتزازات ومحاوالت فرض اإلمالصات واألجند
عقد الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني الذي انتخب مجلرررسش المركزي ولجنتش 
سقاط مرحلة  التنفيذية وانتخب رئيسيا، وسنعمل على تنفيذ قراراتيا لنتمكن من مواجية هذه المرحلة وا 

ي ومواجيتش، مريكنونية لعزل الدور األية. كما سنواصل مساعينا السياسية والقامريكالفرض األ
 وسنصّر على نيل حقوقنا من منطلق تأكيد االلتزام بالقانون والشرعية الدولية.

، والقرارات الدولية تصدر عن 1948سبعون عامًا على نكبة شعبنا الفلسطيني األولى في عام 
لك التاريم حتى يومنا الحالي. المنرومة األممية قرارًا تلو اآلخر لمصلحة القضية الفلسطينية منذ ذ
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إال أن هذه القرارات بقيت حبيسة األدراج وحبيسة الضمير اإلنساني العالمي الذي راقب على مدار 
تلك السنوات الرلم التاريخي على شعبنا، وشيد على طغيان القوة والتجبر على منرومة القانون 

ن هذه الجريمة المستمرة منذ سبع ين عامًا والتي تمضي على حساب حياة الدولي وحقوق شعبنا. وا 
أبنائنا وبناتنا وأرضنا وحريتنا تتطلب من المجتم  الدولي الوقوف بجدية أمام مسؤوليتش السياسية 
والقانونية واألخالقية، وعدم الكيل بمكيالين، وتصحي  هذا الخطأ التاريخي من خالل تصويب العملية 

ة تستند إلى القانون الدولي بسقف زمني محدد، ُينيي فييا السياسية ونقليا إلى رعاية دولية وبمرجعي
االحتالل ويعترف بدولة فلسطين كاملة العضوية إنقاذًا لحل الدولتين. وسنكمل نحن بدورنا االنضمام 
إلى المنرمات الدولية والوكاالت المتخصصة، وسنقدم اإلحاالت بأسماص مجرمين بعينيم، وسنحيل 

ي تثبت تورط إسرائيل في جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية على المحكمة كل الملفات والبالغات الت
الجنائية الدولية لمحاسبتيا وتقديميا إلى العدالة من أجل االنتصاف لحقوق وضحايا فلسطين، ونعمل 
جاهدين على تعزيز صمود شعبنا، خصوصًا في القدس المحتلة وقطا  غزة، بالتعاون م  أشقائنا 

 وأصدقائنا حول العالم. في الدول العربية
استمرار النكبة يتحمل مسؤوليتش المجتم  الدولي، ولن يعفيش سوى عملش الجاد من أجل إنياص 
االحتالل االستعماري غير المشرو ، وهي مسؤولية سياسية وقانونية وأخالقية تتجسد بتغليب مبادا 

نصاف شعبنا الذي عانى رلمًا تاريخيًا منذ  مئة عام، وترجمة المواقف إلى عمل المحاسبة والعدالة وا 
ملموس وعاجل، فالدعم اللفري لم يعد مجديًا في رل هذه اليجمة الشرسة التي تستيدف تصفية 
القضية والحقوق الفلسطينية، بل أصب  يشكل خدمة مجانية إلطالة أمد االحتالل الذي تحول 

 الستعمار بفضل السكوت عنش وعدم مساصلتش.
في كل أماكن وجوده في الوطن والمنافي ومخيمات اللجوص، والذي يعلم حجم  أما شعبنا الفلسطيني،

المؤامرة وصعوبة المرحلة المقبلة، فقد تعلم بالتجربة كيف يسقط هذه المشاري  التصفوية التي واجييا 
بحنكة واقتدار على مدار العقود الماضية، وهو اليوم يواصل نضالش المشرو  ضد االحتالل بكل 

ا يواصل صموده األسطوري على أرضش وحراكش الشعبي السلمي من أجل انتزا  حريتش الطرق، كم
وحقوقش التي كفلتيا لش المواثيق والشرائ  الدولية، وما مسيرات العودة األسبوعية إال نموذجًا على 

بتمسكش شجاعتش وابتكاره الخاّلق والالمحدود للوسائل السلمية، واألدوات التي يعلن فييا رسالتش للعالم 
بحقوقش غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية واالستقالل في دولتش ذات السيادة على 

، واإلفراج عن جمي  194وعاصمتيا القدس الشرقية، وحقش في العودة وفقًا للقرار  1967حدود 
 األسرى.

 14/5/2018، الحياة، لندن
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 شبح الفقر بالضفة.. الحاضر الغائب في صفقة القرن .23
 بكر ياسين اشتية
كثيرا ما تثار تساؤالت محيرة من قبل العامة حول حقيقة األوضا  االقتصادية للمواطن الفلسطيني، 
تساؤالت مفادها كيف لشعب نصفش يقب  وفق مستويات دخلش تحت خط الفقر، ونصف شبابش 

انش، ويلتزم عاطلين عن العمل، ومعدالت نمو ناتجش المحلي اإلجمالي بالكاد تغطي معدل نمو سك
بدف  كافة أشكال الضرائب التي يفرضيا االحتالل اإلسرائيلي على مواطنيش م  الفارق الكبير في 
معدالت الدخل، كيف ليذا الشعب أن يمتلك معرم أفراده السيارات الفارهة والعقارات، وتنتشر في 

الكلفة، والراحة المنزلية كافة أراضيش وسائل الترفيش، إضافة للمدارس والمستشفيات الخاصة الباهرة 
 من اتصاالت وخدمات اإلنترنت والتكييف وغيرها الكثير؟

فيل نحن فقراص كما تشير األرقام واإلحصاصات االقتصادية؟ أم نحن أغنياص وفقا لما نالحرش من 
 أنماط استيالكنا ومعيشتنا؟

 
 اقتصاد ثنائي

ة الغربية عن قطا  غزة، فبلغة لنجابة عن هذا السؤال ال بد من فصل مؤشرات اقتصاد الضف
، في حين 2017عام  %53إلى  2011عام  %39األرقام، ارتفعت معدالت الفقر في قطا  غزة من 

في الفترة ذاتيا، أي أن معدالت  %13.9إلى  %17.6انخفضت تلك النسب في الضفة الغربية من 
 تيا في الضفة الغربية.الفقر وفقا ألنماط االستيالك في قطا  غزة تبل  أربعة أضعاف مثيال

ذا ما ربطنا معدالت أجور العمال الفلسطينيين بكل من خط الفقر والحد األدنى ل جور للعام  وا 
، نجد أن متوسط األجر الشيري للعامل الفلسطيني في الضفة الغربية يصل إلى سبعمئة 2017

ات، ومن خط الفقر الوطني دوالر  408دوالر، وهو بالمتوسط أعلى من الحد األدنى ل جور الذي يبل  
 365دوالرا. في حين أن متوسط أجر العامل الفلسطيني في قطا  غزة ال يتجاوز  695الذي يبل  

 دوالرا، أي أدنى من كل من الحد األدنى ل جور ومن خط الفقر.
فقط من المستخدمين بأجر في القطا  الخاص بالضفة الغربية  %16وبحسبة سريعة نجد أن 

في قطا  غزة. علما أن  %74من الحد األدنى ل جور، بينما ترتف  تلك النسبة إلى  يتقاضون أقل
)ارتفا   2017دوالرات خالل العام  310متوسط إنفاق الفرد الشيري النقدي في الضفة وصل إلى 

عن  %17دوالرا للفرد في قطا  غزة )انخفاض بنسبة  128(، مقابل 2011عن العام  %17بنسبة 
 (.2011العام 
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في قطا  غزة، وهي نسبة  %44التي بلغت  2017األمر ذاتش ينطبق على معدالت البطالة للعام 
 364تشكل الحصة الكبرى من جيب العاطلين عن العمل في المناطق الفلسطينية الذي يصل إلى 

 في الضفة الغربية. %18ألف عاطل، في حين لم تتجاوز تلك النسبة 
منطقي أن يتباكى بعض األكاديميين واإلعالميين في الضفة من كل ما سبق نقول إنش من غير ال

الغربية على تدني المؤشرات االقتصادية التي ترير على مستوى المناطق الفلسطينية، حيو إن 
فصل تلك المؤشرات لشطري الوطن ُيرير استقرارا نسبيا القتصاد الضفة من حيو الدخل واإلنفاق 

 ب مؤشرات اقتصاد القطا .والتشغيل ومستويات المعيشة على حسا
 

 مصادر التمويل
لكن ما حقيقة ودالالت ارتفا  القدرة االستيالكية لمواطني الضفة الغربية؟ وما المقومات االقتصادية 
التي ارتكزت علييا؟ لنجابة عن هذا السؤال ال بد من استعراض مصادر تدفق الدخل الرئيسية 

 اإلنفاق فييا.للضفة الغربية والتركيبة القطاعية لييكل 
ألف  145استوعب االقتصاد اإلسرائيلي ما ال يقل عن  2017بداية تجدر اإلشارة إلى أنش خالل العام 

(، علما أن 2007عامل فلسطيني من الضفة الغربية، )يمن  سكان القطا  من العمل هناك منذ العام 
وسط أجر العامل الفلسطيني متوسط أجر العامل الفلسطيني في دولة االحتالل تبل  أربعة أضعاف مت

مليارات دوالر تغذي القدرة االستيالكية  3.3في قطا  غزة، ما يعني تدفقات نقدية سنوية تقدر بقرابة 
 لمواطني الضفة الغربية.

أما المصدر الثاني للدخل في الضفة الغربية فيعتمد على مستحقات الضرائب والجمارك على 
إلسرائيلية ومنتجات العالم الخارجي فيما يعرف ببند المقاصة، مشتريات الفلسطينيين من المنتجات ا

تغطي كامل بند  2018مليار دوالر في موازنة السلطة الفلسطينية للعام  2.5الذي شّكل أكثر من 
الرواتب واألجور التي تدفعيا السلطة لقرابة مئتي ألف مورف فلسطيني يعملون في الجيازين المدني 

 واألمني.
مساعدات والقروض والمن  المقدمة للسلطة الفلسطينية ثالثا من حيو مصادر الدخل ويأتي بند ال

والتمويل الخارجي، فرغم تذبذب تلك التدفقات تبعا لموقف ومزاجية المانحين تجاه المفاوضات 
والعملية السلمية م  دولة االحتالل، فإن هذا البند غذى المالية العامة للسلطة الفلسطينية بما 

مليار دوالر سنويا خالل السنوات الخمس األخيرة، وجيت في معرميا إلى بنود النفقات متوسطش 
 الجارية االستيالكية.
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( في أسواق 48وم  إضافة التدفقات النقدية السنوية التي يضخيا فلسطينيو الداخل )فلسطينيو الر 
ل خارجي يتجاوز الضفة الغربية، نجد أن مجمو  ما تحصل عليش الضفة الغربية من مصادر تموي

سبعة مليارات دوالر سنويا تغذي مصادر الدخل والقدرة الشرائية للضفة الغربية، في حين ُيحرم قطا  
 غزة من جل تلك التدفقات.

 
 خلل في هيكل اإلقراض

من المثير للدهشة تتب  الكتلة النقدية المتداولة من خالل الجياز المصرفي في الضفة الغربية، فقد 
مليارات دوالر، وهو رقم  9.9في الضفة بقرابة  2017ت األفراد )الودائ  البنكية( للعام ُقّدرت مدخرا

مساو تقريبا للناتج المحلي اإلجمالي للضفة الغربية للعام ذاتش، في حين لم تتجاوز ودائ  قطا  غزة 
 مليار دوالر، أي أقل من ثلو الناتج المحلي اإلجمالي للقطا . 1.1في الجياز المصرفي 

ما التسييالت االئتمانية المقدمة للفلسطينيين، فقد أريرت انحيازا واضحا لنمط اإلنفاق االستيالكي أ
المعزز بثقافة المحاكاة في اإلنفاق، فقد ارتفعت التسييالت االستيالكية المباشرة على سل  السيارات 

، أي بزيادة 2017 مليار دوالر عام 1.45إلى  2008واألثاو وغيرها من سبعين مليون دوالر عام 
منيا للضفة الغربية(، وكذلك الحال في تسييالت العقارات التي ارتفعت  %87) %2000تقترب من 

. في حين لم %573، بزيادة 2017مليار دوالر عام  1.5إلى قرابة  2008مليون دوالر عام  223من 
ر على التوالي للعام مليون دوال 150مليون دوالر، و 320تتجاوز التسييالت الصناعية والزراعية 

 نفسش.
من كل ما سبق نالحر أن الكتلة النقدية السائلة في الضفة الغربية تعتمد في المقام األول على 
مصادر التمويل الخارجي، سواص كانت بالمساعدات والقروض والمن ، أو بتدفقات نقدية من 

ية للسلطة الفلسطينية على ، أو من تحويالت ضريبية إسرائيل1948فلسطينيي الداخل المحتل عام 
مشترياتيا من السل  المستوردة، بينما تضعف قدرة القطاعات اإلنتاجية الصناعية والزراعية 
الفلسطينية على توليد التدفقات النقدية في رل التراج  المستمر لحصة تلك القطاعات في الناتج 

 المحلي اإلجمالي.
ي تراج  في أهميتش النسبية بالحسابات القومية من ويكفي أن نعرف هنا أن قطا  الزراعة الفلسطين

 .2017للعام  %3خالل الفترة ما قبل أوسلو إلى أقل من  %30متوسط 
والمحصلة في ذلك أن الضفة الغربية ستبقى خارج دائرة شب  الفقر بإرادة وقرار مصادر التمويل 

تقبل التدريجي للمكونات تلك، ويبدو أن فكر السالم االقتصادي في صفقة القرن يراهن على ال
االجتماعية واالقتصادية ل سر في الضفة لفكرة التعايب الفلسطيني اإلسرائيلي الذي يضمن انسيابا 
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ألف رب أسرة ما بين مورف في أجيزة ومؤسسات السلطة  345واستقرارا لرواتب وأجور أكثر من 
ا يضمن انسيابا ومرونة في من جية، وعامل في اقتصاد االحتالل اإلسرائيلي من جية أخرى. كم

ألف مورف فلسطيني مقترض ضمن منرومة االئتمان المصرفي  100االقتراض والسداد ألكثر من 
 القائم على القروض االستيالكية.

واألمر ذاتش ينطبق على شريحة الشركات والتجار وأصحاب المين والحرف الباحثين عن بيئة 
اح والدخل المرتكزة في معرميا على شراكات تجارية اقتصادية مستقرة من حيو المبيعات واألرب

 فلسطينية إسرائيلية.
 ويبقى شب  الفقر ورقة رابحة بيد المنررين لصفقة التصفية للقضية الفلسطينية.
 13/5/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 على حدود غزة "السيناريو األسوأ"االستعداد لـ  .22

 ليكس فيشمانأ
: العودة إلى مواجية عسكرية واسعة م  األسوأ، للسيناريو األسبو هذا نستعد قيادة المنطقة الجنوبية، 

جدار القطا  أعدت  أمامالف الجنود وأفراد الشرطة المنتشرين منذ اآلن آ. فإلى جانب "حماس"
مخططات لتعزيز فوري للقوات من المدارس العسكرية، من وحدات االحتياط المقاتلة، التي قيد 

لالحتياط. وبالتوازي، يستعد أيضًا سالح  األقلالتجنيد، الجزئي على  ةإمكانيالتدريب، بل حتى 
 الجو، الذي أعّد مسبقا خططا لوض  التدهور في القطا  لتوجيش ضربة نار قوية على نحو خاص.

الشباب الفلسطيني إلى التضحية بحياتيم على الجدار. وبناص على ذلك: في  "حماس"يدعو قادة 
مين ستكون في غزة إضراب يشمل المدارس. قسم كبير من االستحكامات التي اليومين القريبين القاد

ن كي ترف  عنيا المسؤولية عن المواطنين األسبو على الحدود ُهجرت في نياية  "حماس"كانت لر
، فان يوم االثنين حين ستنقل السفارة إلى "حماس"الذين سترسليم للتفجر على الجدار. من ناحية 

ليا منذ سيطرت على القطا : أي فشل  األكبرثاص يوم النكبة هي أيام االختبار القدس، ويوم الثال
إلى  "حماس"يعيد الذرا  العسكرية لر أنسيؤثر على مكانتيا في الساحة الفلسطينية، ومن شأن ذلك 

 المواجية م  إسرائيل.
ي  حتى يستعدون في الجيب اإلسرائيلي لكل عدد ممكن: من خمسين الفا وحتى نصف مليون. صح

، ولكن في الجيب ال يأخذون "حماس"يقدر كم متراهرا ستجم   أنال يمكنش  أحدا أن اآلن
ثالثة مقاط  دفاعية، تحرسيا قوة بحجم نحو ثالثة ألوية، ثالثة أضعاف عدد  أقيمتالمخاطرات: فقد 

لى صفوف القناصة المنتشرين منذ  نار من ُأضيف مطلقو  اآلنالجنود الذين يوجدون هناك اآلن. وا 
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هو  –ابتداص من اليوم  –أوامر فت  النار، ولكن ما من شأنش ان يتغير  وحدات المشاة. ولم تتغير
 إذنيعلقوا فييا. في أوضا  الخطر على الحياة: هناك للجنود  أنالتي من شأن الجنود  األوضا 
باقتحام الجدار، النار بيدف القتل. وهكذا مثال: إذا نجحت مجموعة كبيرة من الفلسطينيين  بإطالق

، في المرحلة األرجلالنار على  بإطالق اإلذنجمو  تندف  نحوهم، فلدييم  أمامووجد الجنود أنفسيم 
النار بيدف القتل. كما أن الجنود الذين يرون رفاقيم في ضائقة مخولون  إطالق –وعد ذلك  األولى

رسالة  إلرسالايرز جاص أيضًا ، قرب معبر أمسبفت  النار. وبالمناسبة: فان قصف النفق، أول من 
، وبموجبيا سيجبي الجيب اإلسرائيلي ثمنًا باهرًا على محاوالت "مسيرة العودة"قبيل  "حماس"إلى 

 االقتحام.
، هذه "حماس"اختطاف جندي. من ناحية  أوفيو الدخول إلى بلدة قرب الجدار  األكبرأما الخطر 

ن الجدار سترابط قوات كثيرة. ولقادتيا توجد أوامر ستكون صورة نصر. وعليش، ففي البلدات القريبة م
، ومن لمس الجدار والدخول: النار األرجلالنار على  إطالقواضحة: حتى مسافة معينة من الجدار 

 إطالق أوامرليم  وأوض بيدف القتل. قائد فرقة غزة اللواص ييودا فوكس، تحدو م  قادة في الميدان 
االت وردود فعل كي ال ينشأ سوص فيم. حتى اليوم، فان تدريبات على ح أجريتالنار. كما 

النار على أرجليم. غير أنش حتى اليوم لم يتم اجتياز  أطلقتالمتراهرين الذين اقتربوا من الجدار 
تلقى الجنود الفيم  األدنىالجدار، والجنود لم يتعرضوا للخطر على حياتيم. ومن قائد المنطقة إلى 

 كامل. بإسنادالحياة ستحرى  قاذإنبان النار الرامية إلى 
 13، هذه المرة، القتحام الجدار بشكل كلي: بدال من خمس نقاط اقتحام تستعد في "حماس"تخطط 

يمن  الجيب من تعزيز القوات في نقاط حرجة. والخوف هو أن  ل حداوبؤرة، وذلك لخلق تواصل 
السيارات لعرقلة القناصة.  طاراتإكل الجدار سيكون تحت اليجوم. والتقنية واضحة. بداية، دخان 

بعد ذلك، آالف المتراهرين سيياجمون نقاط االقتحام، بينما بالتوازي تشغل الطائرات الورقية 
الجدار السياجي داخل  – األول: سيبدأون بتفكيك الجدار اإلشارة إعطاصالمشتعلة الجيب. وعند 

عن الجدار الفاصل. في اللحرة التي  األمتارالمنطقة الفلسطينية، الذي يوجد على مسافة عشرات 
يجتازون فييا الجدار الفاصل، سيصطدمون بقوات عسكرية تصل لسد الثغرة. هنا أيضًا يوجد خطر 

 كبير الختطاف جندي او المس بالقوة العسكرية.
إذا نج  الفلسطينيون في اجتياز الجدار الفاصل، فبعد بض  عشرات االمتار سيصطدمون بجدار 

يحاول الجيب احتواص االقتحام م  قوات كبيرة، بما في ذلك الشرطة والفرسان. التقنية آخر، هناك س
لتطويق المقتحمين وصدهم تم التدرب علييا منذ اآلن. من ناحية الجيب اإلسرائيلي فان اقتحام 

، التي تعول على أن تتمكن من احتمال مئات القتلى. "حماس"لر اإلنجازالجدار الثاني هو نو  من 
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الالزم من ناحية إسرائيل هو إعادة الوض  الراهن إلى القطا  ومحاولة التقدم بمشاري  البنى  نجازواإل
ن كان جزئيا، من  "حماس"الالزم من ناحية  اإلنجاز أن. غير اإلنسانيةالتحتية  هو التحرر، وا 

حاول إلى القطا . ي األموالالحصار. والمفتاح لذلك يوجد في يد أبو مازن، الذي يرفض نقل 
 .أيامالمصريون التخفيف من الضغط، ويفترض ان يفتحوا معبر رف  أربعة 

كان يمكن الجسر، ولكن فقط بعد موجة عنف  "حماس"القطار فاتنا هذه المرة: بين مصال  إسرائيل و
تعد  األخرى. وم  ذلك، هناك تخوف من أن يجر العنف إلى عنف شامل: السلطة هي أخرىمحتمة 

عن السيطرة  األمورخرجت هناك  إذاة بمناسبة نقل السفارة ويوم النكبة. ميرجانات جماهيري
من مئة قتيل فان  أكثرفي اقتحام الجدار وبثمن  "وفرت البضاعة"فستشتعل غزة. وفي حالة أن غزة 

 من شأنيا أن تشعل الضفة. "النجاح"آلية 
ة والمقاتلين الذين يحمون من تمجيد الطيارين الذين هاجموا في سوري أكثرليس هناك من شيص محق 

غالف غزة. ولكن من الواجب السؤال: كيف حشرنا في هذه الزاوية؟ كيف علقنا في وض   بأجسادهم
الف الفلسطينيين يسيرون إلى الجدار وفت  جبية ثالثة في آعشرات  –يتحقق فيش سيناريوهان سيئان 

بان هذا قضاص وقدر،  إقناعنال ما مسؤول عن هذا التدهور. قيادتنا السياسية تحاو  أحدسورية؟ 
نصيبا في  أيضاً أن للحكومة  أم، اآلخرمسيرة محتومة. ولكن هل حقا كل شيص بذنب الطرف 

 التدهور، سواص أكان بالفعل أم كان بانعدام الفعل؟
 "يديعوت"

 14/5/2018، األيام، رام هللا
 

 العالم العربي: ضد إيران مع إسرائيل .20
 سمدار بيري

سرائيل. هذا خطاب مشوق، لم ن سم  مثلش، ينتشر في العالم العربي في أعقاب الصدام بين إيران وا 
ال يعني أننا أصبحنا مالئكة في الطرف اآلخر، فإسرائيل تبقى العدو الذي ال ينبغي أن يكون أي 

وفي الشبكات االجتماعية يتكبدون عناص الذكر بأن  اإلعالمتعاون علني معش. والكتّاب في وسائل 
ال تريد السالم م  الفلسطينيين وليست ليا مصلحة حقيقية للخروج عن مكانة دولة االحتالل.  إسرائيل

ولكن النبرات اختلفت دفعة واحدة، والمدافعون الجدد عن إسرائيل ال يترددون في الكشف عن الوجوه 
 .واألسماص

 واأليديلثوري ، ضد الحرس ااآلنبصراحة: متى رأينا آخر مرة مراهر شماتة كتلك التي انكشفت 
اإليرانية الطويلة التي تنبب في خمس دول؟ في لبنان، مثال، يصرون على ترسيم فك ارتباط 
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محسوب لحزب ب، عدم االنجرار إلى مغامرات خطيرة وعدم جر الدولة إلى رد إسرائيلي يقتحم 
 الحدود، مثلما حصل في سوريا.

. فمثال، واألبيض األسودصال  في اللونين في نررة من الجانب يعد هذا كخليط من المخاوف والم
محمد جابر من لبنان يعرض على الفيسبوك ما يشبش الحوار الجاري في أحد شوار  بيروت. سؤال: 
هل تكره إسرائيل؟ جواب: بالتأكيد. سؤال: هل تؤيد حزب ب؟ جواب: ال سم  ب. سؤال: هل تؤيد 

الخليج؟ الجواب: إيران هي  إماراتالعراق، في  نبب إيران في سوريا، في لبنان، في اليمن، في
الرئيس ترامب اتفاقات النووي ويحرض الشباب على التراهر  ألغى، وحسنا أن األكبرمصدر الخطر 

إلى حماس، لتمويل اإلرهاب، والشبان الذين  باألموالضد النرام في طيران. سؤال: إيران تبعو 
و الصييوني. جواب: أنا بالتأكيد افيم اإلسرائيليين يتراهرون قرب الجدار يقتلون على أيدي العد

 الذين يتصرفون حسب مبدأ من يبادر إلى قتلك، اسبقش واقتلش.
نكره  إننا"في المقال الشجا  لتركي الحميد السعودي الذي يقول:  األسبو وتواصل هذا في نياية 

ولكنني بالتأكيد قادر على أن ، األعصابتربينا على هذا. إسرائيل دولة تثير  ألنناإسرائيل، وذلك 
 ."أفيم دواف  سلوكيا تجاه إيران. فماذا يتوق  بالضبط أن تفعل حين تلقى الثعبان اإليراني؟

 "العربية"والذروة، في مقالة كبير محللي العالم العربي، عبدالرحمن الراشد، المدير العام السابق لقناة 
السعودية واسعة االنتشار. فيو يبدأ بالتوجش  "ألوسطاالشرق "الذي ينشر تحليالتش اليومية في صحيفة 

نعيب في  أنناهزوا رؤوسكم وتقدموا إلى العصر الجديد: إذا وافقنا على "المباشر إلى ماليين قرائش: 
منطقة مجنونة وعنيفة، فإنني أقترح أن يتوقف كل واحد للحرة وأن يقرر بينش وبين نفسش. م  من 

من سوريا قتل أحد أبنائيا بنار الحرس الثوري،  أوسألت امرأة من لبنان أنا، إيران ام إسرائيل؟ إذا 
 ."واثق من أنيا ستشتم إيران وستصلي النتصار إسرائيل فإنني

اإليرانيين يحاولون اتيام  أنإسرائيل تلقت صلية من الصواريم، وسمعت " إنويواصل بحماسة ليقول 
مكشوف لنسرائيليين. قائد قوة القدس اإليرانية، في سوريا  اآلنالجيب السوري. ولكن كل ما يجري 

قاسم سليماني، لن ينج  في االختباص خلف الجيب السوري الضعيف وعديم التأثير، وال حاجة 
الخطيرة لنيرانيين. إذا لم توقف بقوة، مثلما تفعل  األخطبوط أذر إلسرائيل للجان التحقيق. كلنا نتاب  

 ."األوسطوستحتل لنفسيا مواق  في الشرق  ستواصل االنتشار فإنياإسرائيل، 
رائدة في العالم  إعالميةالمقال الفر الذي اقتبست بعض المقاط  منش فقط، تبنتش نحو عشر وسائل 

العربي، والشبكة مغمورة بردود الفعل. ال أحد حتى وال واحد هاجم كاتب المقال أو وجد من الصواب 
كتشف بأن الدولتين المحاذيتين إلسرائيل والموقعتين يداف  عن النرام في طيران. مدهب أن ن أن

الخاض  للسيطرة يضطر إلى  واإلعالممعيا على اتفاقيتي سالم، تصران على عدم اتخاذ موقف، 
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على  األسبو يريدون أن يجتازوا بسالم أحداو هذا  األردناالنجرار وراص النرام. في مصر وفي 
يط السفارة األمريكية الجديدة في القدس. حسابيم م  طول الحدود في غزة، في مدن الضفة وفي مح
 مساعي التسلل اإليرانية يبقونش لمناسبة أخرى.

وختاما، مالحرة شخصية: م  العلم بأن هذا المقال مثل سابقيش، سيترجم وسينشر في صحف العالم 
 ."رمضان كريم ومبارك"العربي، استغل الفرصة ألتمنى لقرائي المسلمين 
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