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*** 
 

لجنة تحقيق دولية بمجزرة غزة ووإشنطن تصف إلقرإر يوإفق على تشكيل مجلس حقوق إإلنسان  .1
 بالمخجل
اإلنسان في األمم المتحدة، مجلس حقوق ، أن جنيفمن  19/5/2018 لندن، ،إلشرق إألوسطذكرت 

صّوت أمس الجمعة، على قرار يدعو إلى إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب للتحقيق 
 في أحداث غزة.

 14صوتًا ومعارضة اثنين وامتناع  29وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المجلس تبنى بتأييد 
للتحقيق في االنتهاكات « لجنة دولية مستقلةأن ترسل بشكل طارئ »عن التصويت قرارًا يدعو إلى 

في إطار الهجمات العسكرية التي نفذت خالل المظاهرات المدنية »وحاالت سوء المعاملة المفترضة 
 في غزة.« 2018مارس )آذار(  30الكبرى التي بدأت في 
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ماع وقال األمير زيد رعد بن الحسين مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان خالل اجت
لم يتم تحقيق المزيد من األمن ألي شخص عن طريق األحداث المروعة »المجلس في جنيف أمس: 

وأوضح أن استخدام إسرائيل غير المبرر للقوة المميتة يمكن اعتباره «. التي وقعت األسبوع الماضي
اف زيد أن انتهاكًا خطيرًا لقواعد الحرب الدولية، بحسب ما أوردت وكالة األنباء األلمانية. وأض

يتم إذاللهم من قبل السلطات اإلسرائيلية إلى درجة أنه يبدو أن المسؤولين ال يعتبرون »الفلسطينيين 
 «.حتى أن هؤالء الرجال والنساء لهم الحق، وكذلك كل األسباب، لالحتجاج
يجب أن يقدم هذا المجلس »وقال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق اإلنسان إبراهيم خريشة: 

ودفعت مندوبة إسرائيل «. دة ويجب أن يتخذ قرارًا بشأن بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائقالمساع
أفيفا راز شيشتر بأن على بالدها أن تدافع عن نفسها ضد األسلحة البسيطة التي استخدمها بعض 

 ، بحسب الوكالة األلمانية.«حماس»المتظاهرين، وضد مقاتلي 
لمجلس ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان. وأكد السفير وأدانت السعودية في كلمتها أمام ا

موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها »الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل 
، «لألشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السالم العربية

إلى القيام بما يجب القيام به وبذل كافة الجهود للوقف الفوري للعنف والقتل ودعا المجتمع الدولي 
ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبة قوة االحتالل اإلسرائيلية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة 
والعمل على إنهاء االحتالل، ووقف االنتهاكات وعمليات االستيطان ومصادرة األراضي وتهويد 

ت اإلسالمية والمسيحية. وأضاف السفير الواصل أن السعودية أعربت بكل وضوح عن المقدسا
رفضها لقرار اإلدارة األميركية نقل سفارتها إلى القدس وأن هذه الخطوة تمثل انحيازًا كبيرًا ضد حقوق 

مثل حّذرت المملكة من العواقب الخطيرة ل»الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس. وتابع: 
 «.هذه الخطوة غير المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم

المندوبة األميركية لدى األمم المتحدة نكي ، وعن وكاالت، أن 19/5/2018إلجزيرة.نت، وأضافت 
وقالت هيلي إنه  هيلي انتقدت قرار مجلس حقوق اإلنسان إنشاء لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة.

يران وبورما، قرر ما يسمى مجلس حقوق اإلنسان "في وق ت تتدهور فيه األوضاع في فنزويال وا 
إجراء تحقيق في الدفاع الشرعي لدولة ديمقراطية عن حدودها الخاصة ضد هجمات إرهابية"، معتبرة 

 أنه يوم مخجل آخر بالنسبة لحقوق اإلنسان.
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دإنة إعالن ترمب وإعتباره باطالا إلحمد هللا يطالب قمة إلتعاون إالسالمي بالتأكيد عل .2 ى رفض وإ 
 والغيا
طالب رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، القمة االستثنائية لمنظمة التعاون االسالمي التي عقدت : القدس

في مدينة اسطنبول التركية يوم الجمعة، بدعوة من الرئيس التركي طيب رجب اردوغان، بالتأكيد 
دانة القرار غير القانوني لرئيس الواليات المتحدة  الجماعي والفردي للدول األعضاء على رفض وا 

األمريكية باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل واعتباره باطال والغيا، ويشكل اعتداء على الحقوق 
التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، األمر الذي يقوض آفاق السالم ويغذي التطرف واإلرهاب 

 لدوليين.ويهدد السلم واألمن ا
كما طالب الحمد هللا القمة االسالمية الطارئة، باعتبار نقل السفارة األميركية إلى مدينة القدس 
المحتلة عمال عدائيا ضد األمة اإلسالمية والمسيحية والقانون الدولي، واعتداء على مكانة النظام 

من الواليات المتحدة  الدولي، وتشجيعا على استدامة االحتالل االستعماري لفلسطين، مما يجعل
 شريكة في العدوان على شعبنا

وطالب الحمد هللا، القمة االسالمية، بالتأكيد على حقنا في اللجوء إلى جميع السبل القانونية 
والدبلوماسية المتاحة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية في مواجهة جميع األعمال العدائية وغير 

أو أي طرف آخر، واعتبار أي دولة تقبل أو تقوم بخطوات  القانونية من جانب الواليات المتحدة
مماثلة لإلدارة األمريكية، متواطئة في تقويض النظام الدولي وشرعية القانون الدولي، واتخاذ التدابير 

 المناسبة لمواجهة هذه األعمال والمواقف، بما في ذلك، قطع العالقات الدبلوماسية واالقتصادية.
اء القمة، بدعم الخطة السياسية التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس كما طالب رئيس الوزر 

، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة إلطالق عملية سياسية تقوم 2018شباط  20األمن بتاريخ 
على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إلنشاء آلية دولية متعددة األطراف، بما يخلق زخما 

 ا من شأنه أن يفتح اآلفاق نحو حل سياسي.إيجابي
 18/5/2018، وكالة إألنباء وإلمعلومات إلفلسطينية )وفا(

 
 ويؤكد على ضرورة إلحماية إلدولية للشعب إلفلسطيني يستقبل رئيس بنما عباس .3

وم الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام يمحمود عباس، مساء  السلطة الفلسطينيةعقد رئيس : القدس
الرئيس الضيف، عباس، وأطلع  ، جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية بنما خوان كارلوس فاريال.هللا

على آخر مستجدات االوضاع في االرض الفلسطينية، وتطورات العملية السياسية عقب االعتراف 
، ضرورة إيجاد آلية دولية تعمل عباسوأكد  االميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتها إليها.
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لى تحقيق السالم وفق أسس الشرعية الدولية، وذلك عقب قيام الواليات المتحدة االميركية ع
زاحة ملف الالجئين عن طاولة  باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالدها إليها، وا 

 المفاوضات.
للشعب واشار إلى ضرورة العمل الفوري من قبل المجتمع الدولي على توفير الحماية الدولية 

الفلسطيني االعزل، والذي خرج بمظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقه المشروعة، وكان الرد االسرائيلي 
 النار الحي على المتظاهرين مما أدى إلى وقوع العشرات من أبناء شعبنا شهداء وجرحى. إطالق

 18/5/2018، وكالة إألنباء وإلمعلومات إلفلسطينية )وفا(
 

حقاق إلعدإلةعريقات: قرإر تشكيل لج .4  نة إلتحقيق هو إلقرإر إلصحيح نحو محاسبة إالحتالل وإ 
رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بمرور قرار : القدس

وشدد  تشكيل لجنة تقصي حقائق إلى فلسطين المحتلة للتحقيق في انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي.
مجلس حقوق اإلنسان بأغلبية كبيرة اليوم لتشكيل لجنة تحقيق في المجزرة  عريقات على أن اعتماد

التي ارتكبها جيش االحتالل في قطاع غزة، هو القرار الصحيح تجاه مساءلة قوة االحتالل 
ومحاسبتها على خروقاتها للقانون الدولي والدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان وردع جرائمها، 

حقاق العدالة. واالنتصار لحقوق الضحايا،  وا 
 18/5/2018، وكالة إألنباء وإلمعلومات إلفلسطينية )وفا(

 
 طالب بموقف وإضح حيال خطط إإلدإرة إألمريكيةإلحمد هللا خالل مشاركته بتظاهرة في إسطنبول: ن .5

طالب رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، يوم الجمعة، الدول العربية واإلسالمية، بتبني موقف : القدس
يال خطط اإلدارة األميركية الحالية، بشأن القدس، ودعم صمود المواطنين المقدسيين من واضح ح

وأوضح خالل مشاركته في مظاهرة حاشدة في مدينة اسطنبول التركية،  أجل تثبيتهم على أرضهم.
أن نقل السفارة األميركية إلى القدس يهدف إلى إشعال حرب دينية في المنطقة، إضافة إلى أنه يمثل 

 نتهاكا للقوانين والحقوق الدولية.ا
إلى أن اإلدارة األميركية، ومعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، استغلت الواقع  النظر ولفت الحمد هللا

 المتردي على الصعيد العربي واإلسالمي لتمرير وتنفيذ هذا القرار غير الشرعي تجاه مدينة القدس.
عدوان الظالم على أبناء شعبنا خاصة في غزة، حيث ودعا الحمد هللا من اسطنبول، إلى وقف ال

كما  ارتقى عشرات الشهداء واألف الجرحى خالل القمع االحتاللي لمسيرات أبناء شعبنا السلمية.
طالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية شعبنا، ومحاسبة االحتالل على ممارساته، 
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عاما، وتمكين أبناء شعبنا من العيش بحرية  11غزة منذ  ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع
 وكرامة وسالم.

 18/5/2018، وكالة إألنباء وإلمعلومات إلفلسطينية )وفا(
 

 مصدر بديوإن عباس: قرإرإت مصيرية تنتظر جهاز إلمخابرإت برإم هللا بعد إالخفاقات إلمتتالية .6
صدرا مطلعا في ديوان الرئيس محمود عباس قال موقع الشروق المصري االلكتروني، إن م: رام هللا

برام هللا، كشف لها أن قرارات مصيرية سيتم اتخاذها بحق قيادات في جهاز المخابرات العامة وعلى 
وأضاف  رأسها اللواء ماجد فرج نتيجة االخفاقات المتتالية التي ُمني بها الجهاز خالل الفترة السابقة.

دًا من القرارات ستطال بعض القيادات العليا في الجهاز بين المصدر لموقع الشروق المصري أن عد
ونقل المصدر عن استياء الرئيس محمود عباس من  العزل والنقل واالحالة للتقاعد االجباري.

المعلومات التي كان يقدمها جهاز المخابرات والمتعلقة بالتقديرات الدورية لألوضاع في المحافظات 
م، مشيرًا إلى أن تلك التقارير كانت غير دقيقة، 2017ستثنائية في إبريل/الجنوبية منذ اإلجراءات اال

فلم تحقق أهداف الرئيس في إعادة غزة لحضن السلطة الفلسطينية، وأدت إلى تراجع شعبية الرئيس 
وتابع المصدر أن الرئيس عباس تساءل أكثر من مرة حول جدوى المبالغ المالية  أمام الشارع.

ها الجهاز في المحافظات الجنوبية، سيما بعد العديد من حاالت الفشل الذريع التي الطائلة التي أنفق
 بررها اللواء فرج محماًل المسئولية لضباط كبار هناك.

ووفق المصدر فإن الرئيس عباس كان قد أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس 
ادي في حماس فتحي حماد في تفجير موكب المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بضلوع القي

، األمر الذي دفع اللواء عباس كامل لطلب 13/3/2018رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد هللا في 
 تقديم أدلة، وذلك لمواجهة حركة حماس بها.

من جهته طلب الرئيس عباس من اللواء فرج إحضار األدلة واإلثباتات حول تورط قيادات من 
ة التفجير، حيث تلكأ اللواء فرج في توفير ذلك، ما دفع الرئيس إلى تكليف قائد حماس في قضي

جهاز األمن الوطني اللواء نضال دخان وقائد جهاز االستخبارات العسكرية اللواء زكريا مصلح 
بالتحقيق في قضية التفجير، وحسب المصدر فإن النتائج التي وضعت بين يدي الرئيس خلصت إلى 

 خابرات العامة التابع له بشكل مباشر في عملية التفجير.ضلوع جهاز الم
المصدر كشف أن معلومات وصلت للواء فرج حول توجه لدى الرئيس عباس إلقصائه عن رئاسة 
الجهاز، وأن إبعاده عن أي مواقع في اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي كانت بداية هذا التوجه، 
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يق، مشيرًا إلى أن اللواء زكريا مصلح هو أحد أهم المرشحين الذي اعتمده الرئيس بعد نتائج التحق
 لخالفة اللواء فرج لقيادة جهاز المخابرات.

 18/5/2018، فلسطين أون الين
 

 هشاشة إلموقف إلعربي ورإء جرأة أمريكا على نقل إلسفارة«: إلقدس إلعربي»إلهباش لـ  .7
يس للشؤون الدينية والعالقات أكد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئ: غزة

حيال  ، أن القيادة الفلسطينية لم تكن تتوقع أن يكون الموقف العربي«القدس العربي»اإلسالمية لـ 
وأكد في الوقت ذاته أن الدول «. هذه الهشاشة»نقل السفارة األمريكية إلى مدينة القدس المحتلة بـ 
وقال الهباش إن القيادة  القدس المحتلة ماليا. العربية لم تلتزم بتعهداتها السابقة بدعم مدينة
، خاصة وأن هناك قرارا عربيا اتخذ «أكثر جدية»الفلسطينية كانت تتمنى أن تصدر مواقف عربية 

، يقضي بقطع العالقة مع أي دولة تقوم بنقل سفارتها إلى مدينة 1980في القمة التي عقدت في عام 
 القدس.

 18/5/2018إلقدس إلعربي، لندن، 

 
 .. إلمسيرإت لن تتوقف حتى تحقيق ذلكهنية: نشهد خطوإت جادة لرفع إلحصار عن غزة .8

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية، "إننا : الرأي-غزة
نشهد خطوات جادة لرفع الحصار عن قطاع غزة، واستقبلنا خالل الفترة الماضية الكثير من 

وأضاف هنية خالل خطبة الجمعة بالمسجد "العمري"  لوفود للتعامل مع حصار غزة".التصورات وا
"نرى مساعدات وعروض وتحركات وفتح معبر رفح من أجل انهاء هذه المأساة االنسانية بغزة هذا 

 يبنى عليه وهذا بفضل هللا وصمود شعبنا ودماء الشهداء".
ة االنسانية في غزة وهذه االنجازات سنبني عليها وتابع "نعيش ارهاصات النصر وبداية انهاء المأسا

بها من أجل تعزيز وحدة شعبنا"، مضيًفا "إن طريق دماء الشهداء خطفت كل التلفزة  ونمضي
وشدد  العالمية وخطفت األضواء عن مشروع الصهاينة بنقل السفارة للقدس واعتبارها عاصمتهم".

مضيًفا" لو عرض شيء على حماس خالل زيارة هنية على أنه ال توجد هناك صفقات أو تفاهمات، 
مصر فلن نأخذ القرار إال من خالل التفاهم مع الفصائل لنقول لهم هذا ما عرض علينا"، مضيًفا 
"نؤكد أن المسيرة قرار وطني وحماس وال يمكن أن تدخل في صفقات تتعلق بمسيرة العودة وهذه 

 المسيرة لن تتوقف إال برفع الحصار كليا عن غزة".
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وأشار إلى أن مصر لم تنقل لحماس أي رسائل تهديد ومصر ال تقبل على نفسها نقل تلك الرسائل 
ونحن ال نستقبلها، مؤكًدا أن الحديث في مصر كان دافًئا ومشاورات معمقة حول الوضع السياسي 

 العام وحول حصار غزة ومسيرات العودة والوحدة الوطنية.
لحارس االمين على األمن القومي المصري والعربي، وأن وجدد هنية تأكيده على أن غزة هي ا

وأكد هنية أن  المقاومة هي جدار الدفاع عن األمة، والقدس هي لكل العربي المسلمين والمسيحيين.
 حركته ستعزز الشراكة وتحمي الوحدة الوطنية ولن تفصل قطاع غزة عن الضفة.

ين الحكومة" مصطلح متعب ومرهق وال وفيما يتعلق بتمكين الحكومة قال هنية " مصطلح "تمك
يوصلنا للمصالحة التي نريدها، ولترفع كل العقوبات عن غزة وال يستوي الحديث عن المصالحة مع 

 استمرار العقوبات، ثم لنذهب لتشكيل حكومة وحدة وطنية".
لحضور  وتابع "قلنا لألخوة في مصر خالل الزيارة االخيرة نحن جاهزون لنلبي دعوة اليوم قبل الغد

اجتماع مجلس وطني توحيدي على اساس اتفاق القاهرة وبيروت تضم كل الفصائل، ثم لنذهب 
، ونحن مع الوحدة والمصالحة ولنبدأها من واقع البيئة التي صنعتها 2011لتطبيق اتفاقيات اتفاق 

 مسيرة العودة وليس مجلس وطني انفصالي".
 18/5/2018م، وكالة إلرأي إلفلسطينية لإلعال

 
 إلسنوإر: جاهزون لصفقة في ملف إألسرى  .9

في قطاع غزة يحيى السنوار، تأكيد أن ملف األسرى على رأس « حماس»جدد قائد حركة : غزة
، لكنه أشار إلى أن «2»أولويات الحركة، مؤكدًا الجاهزية للدخول في مفاوضات صفقة وفاء حرار 

 «.على تقديم تنازالت« حماس»االحتالل يناور ويكذب ليجبر 
لكن قيادة العدو »، «2«نحن جاهزون منذ اآلن وقبل الغد لعقد صفقة وفاء أحرار»وقال السنوار: 

غير جاهزة لتبدأ مفاوضات جادة وما زالت تناور وتكذب وتروج بين الحين واآلخر بأن هناك 
 «.مفاوضات واتصاالت وهذا كذب

اك أي حراك في ملف األسرى، وقيادة خالل األشهر القليلة األخيرة، لم يكن هن»إلى أنه النظر ولفت 
العدو مشغولة بمشاكلها وبملفات فسادها وتراهن على سكوت أهل الجنود المأسورين لدى المقاومة، 

 «.وتراهن على الرواية التي بدأت تسوقها خالل الفترة الماضية بأن أبنائهم قتلى
ديد من الوسطاء، وقلنا لهم: نحن قدمنا شروطًا أولية وصلت إلى االحتالل من خالل الع»وأضاف: 

لن نبدأ مفاوضات جديدة قبل إعادة استحقاق الصفقة األولى المتمثلة باإلفراج عن جميع أسرى 
 «.أسيراً  54الصفقة المحررين والبالغ عددهم 
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قدمت إلى بعض الوسطاء تصورًا مفصاًل حول سيناريوات الصفقة الجديدة، »وأوضح أن الحركة 
ما زالت تبذل كل ما في وسعها من أجل « »حماس»، مشددًا على أن «بعيدوكان مقبواًل إلى حد 

 «.تحرير آخر أسير من سجون االحتالل
 لم نتلق رسائل تهديد

إلى القاهرة وتسلمها رسالة مصرية تتضمن تهديدًا للحركة، قال « حماس»وتعليقًا على زيارة وفد من 
بل نصحونا بأال تتدحرج األمور إلى مواجهة  المصريون لم ينقلوا إلينا رسائل تهديد،»السنوار: 

كانت « حماس»وشدد على أن  «.مسلحة، وهذا أمر يتفق مع رؤية حماس والفصائل الفلسطينية
لكنها تعاملت بمنطق »قادرة للرد على مجزرة العدو في حق المتظاهرين السلميين على حدود غزة 

 «.واٍع ومدروس
 19/5/2018إلحياة، لندن، 

 
 لموإقف إلتركية عقب مجزرة غزة تقديره وشكره لعن هنية يعبر  .11

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ظهر اليوم اتصاال هاتفيا من الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان قبيل ساعات قليلة من عقد القمة اإلسالمية في تركيا، وناقشا توجهات 

 لمستمر عليها.القمة بشأن القدس، ومجزرة غزة، والحصار ا
عبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن تقديره وشكره للجهود التركية، وأشاد و 

بالقرارات التي اتخذتها عقب المجزرة في غزة، سواء فيما يتعلق بسحب السفراء أو الدعوة إلى 
وأشاد  ة في القدس.التحقيق في تلك األحداث الدامية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني واألم

هنية بالدعوة التركية العاجلة لعقد القمة اإلسالمية التي عكست المسؤولية اإلسالمية تجاه الشعب 
الفلسطيني وقضيته العادلة، داعيا القمة اإلسالمية ألن تصدر موقفا قويا وواضحا للتأكيد على الحق 

دانة المجازر الصهيونية في قطاع غزة وكسر الحص وثمن هنية  ار كليا عن القطاع.في القدس وا 
حركة التضامن الشعبي اليوم في تركيا، والجهود التركية في إغاثة الجرحى وتقديم المساعدات للشعب 
الفلسطيني، مطالبًا الرئيس التركي بتقديم كل ما يلزم لتشغيل المستشفى التركي في قطاع غزة ليتسنى 

 عالج الجرحى والمرضى.
 18/5/2018موقع حركة حماس، 
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 طالب سويسرإ باالعتذإر للشعب إلفلسطينيحماس ت .11
تصريحات وزير الخارجية السويسري إيناسيو كاسياس والتي ذكر  ، في بيان،حركة حماسرفضت 

فيها أن "وكالة )األونروا(، تطرح "مشكلة" من خالل تمسكها بحلم "غير واقعي" حول عودة جميع 
"السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل األونروا جزء من  كما أكد الوزير. وأضاف حماس: "الالجئين"

الحل أو المشكلة؟ عملت لفترة طويلة كحل لكنها اليوم باتت جزءا من المشكلة، إنها تقوم بتأمين 
الذخيرة الالزمة الستمرار النزاع" ألنه "طالما يعيش الفلسطينيون في مخيمات لالجئين، فإنهم يريدون 

 ."العودة إلى وطنهم"
ونحن في حركة حماس نرفض هذه التصريحات وبشدة؛ ونطالب دولة سويسرا الحركة: " وتابعت

باالعتذار لشعبنا عن هذه التصريحات المشينة، كما نؤكد أنه في الوقت الذي نجدد دعمنا لوكالة 
غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" وضرورة تمكينها من االستمرار في عملها المفوضة فيه من 

لي بإغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، إال أننا نؤكد للجميع أن تمسك شعبنا بحقوقه المجتمع الدو 
وِفي مقدمتها العودة إلى أرضه التي هجر منها ليس مرتبطا بوجود المخيمات أو استمرار عمل 
الوكالة، بل هو حق يتمسك به حيثما حل وارتحل، وهو حق فردي وجماعي ال يجوز ألي كان 

 ."التنازل عنه
 18/5/2018موقع حركة حماس، 

  
 إلسنوإر إلى إلقاهرة... ومرحلة إختبار للتفاهمات .12

من المقرر أن يتجه وفد من حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة رئيس الحركة  :غزة
في قطاع غزة، يحيى السنوار، وذلك في غضون األسبوعين المقبلين، من أجل التباحث في 

المصرية « االستخبارات العامة»اع في القطاع، إكمااًل للتفاهمات بين الحركة ومستجدات األوض
وهذه هي الزيارة األولى للسنوار إلى مصر عقب لقاءات المصالحة التي «. مسيرات العودة»جراء 

عقدت في تشرين الثاني الماضي، إذ سافر أكثر من وفد حركي، لكن كانت برئاسة إسماعيل هنية 
 السنوار. من دون مشاركة

ُعقدت خالل األسبوع « اجتماعات مكثفة»مصادر مطلعة على أجواء المحادثات الجارية كشفت عن 
الذي بدأ بالتحرك إلجهاض نتائج المحادثات. « أثارت فزع رئيس السلطة محمود عباس»الماضي و

ض المتكامل؛ يتجه لبحث رزمة تقديمات لكنها لم ترتق بعد إلى مستوى العر »لكنها تشرح أن السنوار 
هي أفكار جادة تحمل في طياتها تحسينات مهمة على الجانبين اإلنساني واالقتصادي مع االتجاه 
إلى إجبار رئيس السلطة محمود عباس على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى المهام المناط بها 
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عقابية عن وفي مقدمها حل أزمة الموظفين، على أن يسبق ذلك إعالن السلطة رفع إجراءاتها ال
 «.غزة

خالل األسبوع الماضي، كانت محاوالت التهدئة تسير عبر أربع جهات، مصرية وقطرية وأممية، 
في المنطقة « عملية السالم»إضافة الى اتصاالت مباشرة مع القاهرة يرعاها المبعوث األميركي لـ

مصر بخطوات عملية  جيسون غرينبالت. لكن، وفق المصادر، هذه هي المرة األولى التي تتقدم فيها
لتحسين ملفات عدة متعلقة بغزة منها معبر رفح، كما وعدت بتقديم مفاجأة أخرى فضاًل عن 

كذلك، ستسمح القاهرة لشركات «. تحسينات على صعيد عبور التجارة واألفراد من خالل رفح»
وضع خطة مصرية بالتحرك في اتجاه التبادل التجاري، إْذ أعطت الضوء األخضر لغرف التجارة ل

 لتعزيز التعاون مع غزة.
أما الحلقة األعقد، وهي أزمة الموظفين، فيبدو أن للدوحة الحصة الكبرى في حلها، إذ تتحدث 

تحركات قطرية من أجل تأمين رواتب لموظفي غزة، بعد تذرع محمود عباس بالعجز »المصادر عن 
ي غزة قريبًا لبحث هذا الملف. ومن المقرر أن يزور السفير القطري محمد العماد«. عن تغطيتها

مستوى العروض المقدمة يتخطى الجانب اإلنساني هذه المرة، بل تتعلق »تشرح المصادر نفسها أن 
بتحسينات جوهرية، إذ ستعمل قطر على دعم مشروعات لتحسين الكهرباء والمياه وأمور أخرى قد 

ع قبل يومين مع وزير الخارجية ، فيما أشير إلى أن غرينبالت اجتم«يعلن عنها العمادي قريباً 
 القطري، محمد بن عبد الرحمن، بحضور العمادي، في الدوحة، وذلك للبحث في الشأن نفسه.

  19/5/2018إألخبار، بيروت، 

 
 ويشّجع إإلرهاب "إسرإئيلـ"حقوق إإلنسان ُمعاٍد ل مجلس: نتنياهو ووزرإئه .13

، مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحـدة، بسـبب هاجم العديُد من السياسيين اإلسرائيليين: باسل مغربي
قراره الُمتعلٌّق بفتح تحقيق دولي مستقل ضـد االنتهاكـات اإلسـرائيلية فـي قطـاع غـزة، منـذ بـدء مسـيرات 

 آذار/ مارس الماضي. 30العودة الكبرى في 
ن هـــاجموا وتقـــّدم رئـــيُس الحكومـــة اإلســـرائيلية، بنيـــامين نتنيـــاهو، صـــفوف السياســـيين اإلســـرائيليين الـــذي

القـرار، حيـث كتــب فـي صــفحته فـي "فيســبوك": "ال جديـد تحـت الّشــمس، مجلـس حقــوق اإلنسـان يؤكــد 
مــرة أخــرى أنــه ُمتلــّون وُمنــاِفق، وأن هدفــه هــو ُمهاجمــة إســرائيل، وحمايــة اإلرهــاب". ُمصــيفا: "إســرائيل 

ولــة وجنودهــا وفــق تــرفض القــرار الــذي كــان معروفــا بالنســبة لنــا مســبقا، وسنواصــل حمايــة مــواطني الد
 حّقنا المشروع في الدفاع عن النفس".
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، أفيغـدور ليبرمـان، فـي حسـابه علـى موقـع تـويتر: "إسـرائيل تتعـرض لهجـوم مـزدوج، دفاعوقال وزير ال
هجوم إرهابي من غزة وهجمة نفاق برئاسة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة"، ُمردفا: "يجب 

، ويجب أن نخرج على الفور مـن مجلـس حقـوق اإلنسـان، ’النفاق ملةح’ فيأن نتوقف عن المشاركة 
 وأن نتصرف بحزم حتى تنضم الواليات المتحدة إلى هذه الخطوة ".

بــدوره، هــاجم وزيــر التربيــة والتعلــيم، نفتــالي بينيــت، القــرار، وقــال: "لقــد أصــبح مجلــس حقــوق اإلنســان 
ب المســلم"، وأضــاف أن "إســرائيل ستواصــل الــدفاع التــابع لألمــم المتحــدة، مجلســا ُيــرّوج ويشــّجع اإلرهــا

 في األمم المتحدة".’ مسيرة العبث’عن مواطنيها بشكل أخالقي وثابت دون أي اعتباٍر لـ
وأعربت النائب تسيبي لفني عن قلقها بسـبب عـدد الـدول التـي صـوتت لصـالح القـرار، وقالـت "إن هـذا 

 أمر ُمقلق".
تســـيبي هوطـــوفيلي، إن قـــرار مجلـــس حقـــوق اإلنســـان "معطـــوب بـــدورها، قالـــت نائبـــُة وزيـــر الخارجيـــة 

األخــالق"، زاعمــة أّن مجلــس حقــوق اإلنســان بقــراره هــذا، "يــدعم أنشــطة حمــاس، علــى حســاب الحــق 
 المشروع إلسرائيل في الدفاع عن نفسها"، على حد وصفها.

 18/5/2018، 48عرب 
 
  نتنياهو يحاول إلدفاع عن مجزرة إلجيش إإلسرإئيلي بغزة .14
رئــــيس الــــوزراء ، أن ســــعيد عمــــوري ، عــــن 18/5/2018، ، أنقــــرةلألنبــــاءوكالــــة إالناضــــول شــــرت ن

الخمـــيس، الـــدفاع عـــن المجـــزرة التـــي ارتكبهـــا جيشـــه بحـــق  يـــوم اإلســـرائيلي، بنيـــامين نتنيـــاهو، حـــاول
 المتظاهرين السلميين على حدود غزة، خالل األيام الماضية. 

حته بموقع "فيسبوك" عن التظاهرات على حدود غـزة: وقال نتنياهو في تسجيل مصور نشر على صف
طالق متفجرات على إسرائيل ليس سلمًيا على اإلطالق".   "هذه ليست مقاومة سلمية، إطالق النار وا 
وأشار أنه يتفق مع العديد من التصريحات التي أدلى بها قياديو حركة )المقاومة اإلسالمية( "حمـاس" 

 دود. مؤخًرا بشأن التظاهرات على الح
نتنياهو قال في بيان جديد أمـس ، أن وديع عواودة، عن 19/5/2018إلقدس إلعربي، لندن، وجاء في 
اسـتغل فيـه تصـريحات القيـادي فـي حركـة حمـاس صـالح « هل أنـتم مسـتعدون لخبـر صـادم؟»بعنوان 

عــل البردويــل وقــادة آخــرين، فــي مجهــوده الــدعائي وفــي تــدعيم روايــة إســرائيل حــول مذبحــة غــزة كمــا ف
أتفــق تمامــا مــع قــادة حركــة حمــاس »مســؤولون ومعلقــون إســرائيليون آخــرون. وتــابع نتنيــاهو فــي بيانــه 

اإلرهابية الذين قالوا التالي خالل األيام األخيرة. محمود الزهار الذي كان من مؤسسي حماس قال إن 
هـو عبـارة "مية مظـاهرة سـل»تسمية ما قام به فلسطينيون علـى حـدود قطـاع غـزة كـأن هـذا كـان بمثابـة 
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لقاء المتفجرات على المواطنين اإلسرائيليين لـيس  عن تضليل واضح. أتفق معه تماما. إطالق النار وا 
كمـا أشـار نتنيـاهو لتصـريحات قائـد حركـة حمـاس فـي غـزة لتحقيـق الغايـة ذاتهـا. ». عمال سلميا بتاتا 

مــن أعمــال الشــغب هــو  أو اســتمعوا إلــى مــا قالــه زعــيم حمــاس يحيــى الســنوار: إن الهــدف»وأضــاف 
اقتالع حدود إسرائيل واقتالع قلوب اإلسرائيليين. أتفق أن تـدمير إسـرائيل وقتـل اإلسـرائيليين األبريـاء »

ومضى «. إرهابيون »كذلك تطرق لتصريحات البردويل وقال إنها تدلل على أنهم «. هو هدفه الحقيقي
ب إبـادة جماعيـة بحـق كـل يهـودي. هذه هي حماس التي تدعو إلى ارتكا»شيطنة حماس  في محاولة

أتفـــق علـــى أن إســـرائيل تســـتهدف اإلرهـــابيين. إذن إذا لـــم تصـــدقوني أو إذا لـــم تصـــدقوا قـــادة حمـــاس، 
شاهدوا هذا الفيديو. فلسطينيون اقتحموا السياج األمنـي وأشـهر بعضـهم السـواطير. هـذا مـا نـدافع عـن 

 ».عائالتنا منه. وأنتم كنتم تفعلون الشيء نفسه 
 
 ُنقيم عالقاٍت مع دوٍل عربّيٍة إسالمّيٍة معتدلٍة بما فيها إلسعودّية إإلسرإئيلي إلطاقة وزير .15

كشـــف وزيـــر الطاقـــة اإلســـرائيلّي، يوفـــال شـــطاينتس، فـــي حـــديٍث إلذاعـــة  زهيـــر أنـــدراوس: - الناصـــرة
ــٍة إســالمّيٍة معتدلــة،  بمــا فيهــا الجــيش )غــالي تســاهل(، إّن الدولــة العبرّيــة تقــيم عالقــات مــع دوٍل عربّي

السعودية، ُتساعد إسرائيل على منع إيران من ُمواصلة سعيها للسيطرة والهيمنـة علـى الشـرق األوسـط، 
 أْو كما قال الوزير التمّدد الشيعّي.

 18/5/2018، رأي إليوم، لندن
 
 عالقاتها مع تل أبيب سرإا  وزير إلبيئة إإلسرإئيلي: دول إسالمية مهتمة بتطوير .16

يئة اإلسرائيلي زئيف إلكين، اهتمام بعض الدول اإلسالمية الكبيرة بتطوير العالقات أكد وزير الب لندن:
 بعضها يفعل ذلك علنًا، والبعض اآلخر وراء الكواليس?.“مع إسرائيل، وقال إن 

إسـرائيل ال تسـتبعد أن تسـتدعي عـدة “الروسية يوم الجمعـة: قـال ” إزفستيا “وخالل مقابلة مع صحيفة 
بسبب عواقـب قـرار الواليـات المتحـدة بنقـل سـفارتها إلـى القـدس، لربمـا يسـحب بلـد  دول أخرى سفراءها

 ”.أو بلدين السفراء لكن معظم الدول تهتم اليوم بتطوير العالقات مع إسرائيل
 18/5/2018إلقدس إلعربي، لندن، 

 
 وزير إلعلوم إإلسرإئيلي يعاقب طالبا تضامنوإ مع شهدإء غزة .17

لعبرية ان وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء اإلسرائيلي أوفيـر أكـونيس، ذكرت صحيفة هآرتس ا لندن:
 أقر عقابا على طلبة تضامنوا مع شهداء غزة.



 
 
 
 

 

 16 ص             4646 إلعدد:             5/19/2018 إلسبت إلتاريخ: 

                                    

للفنــون والتصــميم فــي مــؤتمٍر دولــي ” بتســلئيل“وتمثــل العقــاب بمنــع عــرض ألعمــال طــالب أكاديميــة 
 للعلوم هذا الشهر في القدس.

ميم فـي القـدس عّلقـوا ملصـقات علـى جـدران األكاديميـة يـوم وكان الطـالب فـي أكاديميـة الفنـون والتصـ
مايو/أيَّـار بأســماء الشـهداء الفلسـطينيين الــذي ُقتلـوا برصـاص جــيش االحـتالل اإلســرائيلي  16األربعـاء 

 على حدود قطاع غزة.
، فــي إشــارٍة إلــى كلمــات أغنيــة ”أنــا لســت لعبتــك“وعــرض الطــالب كــذلك خريطــة للقطــاع مــع عنــوان 

ليلة ” يوروفيجن“غنية اإلسرائيلية نيتا برزيالي، التي فازت بها في مسابقة األغنية األوروبية للم” لعبة“
 مايو/أيَّار في لشبونة. 12السبت الماضي 

 ”.ادعم دائمًا حرية التعبير واإلبداع، لكنَّه لن اسمح بحرية اإلهانة“وقال الوزير مدافعا عن قراره 
 18/5/2018إلقدس إلعربي، لندن، 

 
 "إسرإئيل" وغايته دعم "جرإئم حرب" حماس ضدا  "شائنإلقرإر إلكويتي "مشروع نون: دإ .18

وّزعت البعثـة الكويتيـة الدائمـة لـدى األمـم المتحـدة فـي سـاعة متقدمـة مـن ليلـة : علي بردى - نيويورك
باستخدام إسرائيل القوة العسـكرية « أشد العبارات»أمس مشروع قرار على أعضاء مجلس األمن يندد بـ

ـــــ ــــب ب ــــد حــــدود قطــــاع غــــزة مــــع إســــرائيل، ويطال ــــة»ضــــد المتظــــاهرين عن ــــة دولي ــــة حماي « إرســــال بعث
وتعليقًا على مشروع القرار، اعتبر المنـدوب اإلسـرائيلي الـدائم لـدى  للفلسطينيين في األراضي المحتلة.

ًا أن ، مضـيف«السخرية ومحاوالت تشويه الواقع وصلت إلـى درك جديـد»األمم المتحدة داني دانون أن 
ووصــف «. ستســتمر فــي الــدفاع عــن ســيادتها وأمــن مواطنيهــا ضــد اإلرهــاب وعنــف حمــاس»إســرائيل 

دعــم جــرائم حــرب حمــاس ضــد إســرائيل وســكان غــزة الــذين يرســلون »وغايتــه « شــائن»المشــروع بأنــه 
 «.للموت من أجل الحفاظ على حكم حماس

 19/5/2018، إلشرق إألوسط، لندن
 
 إلسفارإت إألجنبية ستنتقل في غضون إلسنوإت إلمقبلة إلى إلقدسكل : نائبة وزير إلخارجية .19

تل أبيب: صرحت نائبة وزير الخارجية اإلسرائيلية، تسيبي حوتوبيلي، بأن كل السـفارات األجنبيـة فـي 
تل أبيب ستنتقل في غضون السنوات المقبلة إلى القدس. ووجهت تحية خاصـة إلـى اإلدارة األميركيـة 

كبيرة إلقناع أصدقائنا من دول عـدة بنقـل سـفاراتهم إلـى القـدس، ألنهـا تـدرك أهميـة التي تبذل جهودًا »
 «. ذلك بالنسبة إلى إسرائيل
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علمًا نرفعه فـي وزارة الخارجيـة »وقالت، في حديث مع قناة إذاعة المستوطنين، إن هذا الموضوع يعد 
 «.ونصّب فيه جهودًا كبيرة

 19/5/2018، إلشرق إألوسط، لندن
 
 دروعاا بشرية إلفلسطينيين : حماس إستخدمتية في مجلس حقوق إالنسانسرإئيلإإل سفيرةإل .21

قالــت الســفيرة اإلســرائيلية أفيفــا راز شــيختر لمجلــس األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان رويتــرز:  - جنيــف
الجمعــة، إن إســرائيل حاولــت التقليــل مــن الخســائر البشــرية ألقصــى حــد عنــد دفاعهــا عــن حــدودها فــي 

 قت باللوم على حركة حماس في استخدام دروع بشرية.غزة، وأل
وردًا على انتقادات مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، خالل نقاش من المرجح أن ينتهي 

أســوأ أشــكال اســتحواذ “بتشـكيل لجنــة للتحقيــق فــي أحــداث العنــف األخيــرة، قالــت إن المجلــس عــاد إلــى 
الجلســـة الخاصـــة، ومشـــروع القـــرار الـــذي تنظرونـــه، ودعوتـــه  هـــذه“وأضـــافت  عليـــه.” معـــاداة إســـرائيل

 ”.لتشكيل لجنة تحقيق، تقف خلفه دوافع سياسية ولن يغير الوضع على األرض مثقال ذرة
 18/5/2018إلقدس إلعربي، لندن، 

 
 ترفض إلقرإر إألممي إلدإعي للتحقيق في ممارساتها إألخيرة بغزة يةسرإئيلوزإرة إلخارجية إإل .21

أعلنــت إســرائيل، يــوم الجمعــة، رفضــها لقــرار مجلــس حقــوق اإلنســان التــابع : ســعيد عمــوري  - القــدس
 لألمم المتحدة، الداعي لتشكيل لجنة تحقيق في المجازر اإلسرائيلية بقطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، في بيان اطلعت عليه األناضول: "يثبت مجلس حقوق اإلنسان مـرة 
 ات أغلبية تلقائية معادية إلسرائيل يسيطر عليها النفاق والعبث".أخرى أنه هيئة ذ

وأضافت: "نتائج لجنة التحقيق التي قـرر المجلـس تشـكيلها معروفـة مسـبقًا، وهـي تـنعكس فـي صـياغة 
 القرار نفسه".

 وزعمت الخارجية أن "المجلس يتجاهل مرارا وتكرارا انتهاكات حقوق اإلنسان الحقيقية في العالم، بـدالً 
 من ذلك، يختار أن يهاجم النظام الديمقراطي الوحيد في الشرق األوسط".

كمـــا ادعـــت أن "الغالبيـــة العظمـــى مـــن الـــذين قتلـــوا علـــى الجانـــب الفلســـطيني هـــم مـــن نشـــطاء حركـــة 
 حماس".

 18/5/2018، ، أنقرةلألنباءوكالة إالناضول 
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 عسكريةليبرمان بنظر قادة إلجيش إإلسرإئيلي: كسول ويفتقر للخبرة إل .22
مر عامان على تولي رئيس حزب "يسـرائيل بيتينـو"، أفيغـدور ليبرمـان، منصـب وزيـر : محمود مجادلة

اإلســـرائيلي، بعـــد أن شـــارك مـــع كتلتـــه البرلمانيـــة فـــي تشـــكيل االئـــتالف الحكـــومي وعلـــى رأســـه  الـــدفاع
 الليكود بزعامة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو،

سرائيلية إلى وزيرهم المسؤول، ليبرمـان، باعتبـاره رجـال سياسـيا ربمـا وينظر قادة المؤسسة العسكرية اإل
يكـون ملمـا بالمسـائل األمنيـة، إال أنـه شـخص يعتمـد علـى تصـريحات فـي األسـاس، حيـث صـدر عنـه 
فــي الســابق تصــريحات رســمية، منهــا عنــدما هــدد بتفجيــر ســد أســوان المصــرية، وحــين هــدد باغتيــال 

سـاعة،  48مقاومة اإلسالمية "حمـاس"، إسـماعيل هنيـة، فـي غضـون رئيس المكتب السياسي لحركة ال
 إذا لم يتم إرجاع جثامين جنود االحتالل المحتجزة في قطاع غزة.

ويصـــف قـــادة المؤسســـة األمنيـــة فـــي إســـرائيل، ليبرمـــان، بــــ"الكسول"، ويؤكـــدون، بحســـب تقريـــر نشـــرته 
ة" نظـــــًرا لخبرتـــــه العســـــكرية الجمعـــــة، أن النقاشـــــات معـــــه "ســـــطحية وبســـــيط صـــــحيفة "هـــــآرتس"، يـــــوم

المتواضعة، وأشاروا كـذلك إلـى أنـه كثيـر الخـروج مـن االجتماعـات األمنيـة الحساسـة ألنـه يظهـر عـدم 
كفاءة خالل النقاشات، فيما نقلت الصحيفة عـن مسـؤول سياسـي بـارز )لـم تحـدد هويتـه(، أن حضـوره 

والسياســـــية )الكابينيـــــت(، غيــــر مـــــؤثر فـــــي اجتماعـــــات المجلـــــس الـــــوزاري المصـــــغر للشـــــؤون األمنيـــــة 
 "باالجتماعات يمكن اعتباره شخصا شفافا، غير مؤثر، قليل المشاركة بصورة غير عادية".

ولفــت المســؤول السياســي إلــى أنــه "عنــدما ينـــوي ليبرمــان المشــاركة والبــروز فــي اجتماعــات المجلـــس 
م مضـطرين إلـى شـرح الـوزاري المصـغر، فـإن القـادة العسـكريين يشـعرون بـالحرج عنـدما يجـدون أنفسـه
 وتفسير نوايا ليبرمان وأقواله حين يقوم باستعراض مواضيع ذات طابع عسكري".

 18/5/2018، 48عرب 
 
 إقترإحات تهدئة مع حماس "دإخليةحزبية أسباب "رفضت لـ "إسرإئيل" .23

تــل أبيــب: كشــفت مصــادر سياســية وعســكرية فــي تــل أبيــب، أمــس الجمعــة، أن الحكومــة اإلســرائيلية 
بواسـطة طـرف ثالـث للتهدئـة، مقابـل تخفيـف الكارثـة « حمـاس»قترحات عـدة طرحتهـا حركـة رفضت م

اإلنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة من جـراء الحصـار. وأكـدت هـذه المصـادر أن السـبب فـي 
 «.حسابات حزبية داخلية»هذا الرفض يعود أواًل وقبل كل شيء إلى 
، بنيامين نتنيـاهو، خـاض مباحثـات فـي موضـوع التهدئـة مـع وأضافت هذه المصادر أن رئيس الوزراء

أطراف عدة إقليمية وأممية، لكنه كان يتراجع بشكل مفاجئ، إذ يتصدى له شريكه في الحكومة حـزب 
 الذي ينافسه على أصوات اليمين المتطرف.« البيت اليهودي»المستوطنين 
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نقلــت « حمــاس»يــل، إن حركــة ، عــاموس هرئ«هــآرتس»وقــال محــرر الشــؤون العســكرية فــي صــحيفة 
رسائل إلى إسرائيل، في مطلع الشهر الحالي، تضمنت استعداد الحركة التي تسـيطر علـى قطـاع غـزة 

الفجــوات »لهدنــة طويلــة األمــد مقابــل تســهيالت ملموســة فــي الحصــار. وأضــاف أن إســرائيل ردت بــأن 
وزعمـــت «. ســـر بينهــا حاليـــاً فــي المواقـــف والحلــول المطروحـــة بينهـــا وبــين حمـــاس كبيــرة وال يمكـــن الج

علــى « حمــاس»فــي قطــاع غــزة، بحيــث تحــاف  « نمــوذج حــزب هللا»إســرائيل أنهــا تتخــوف مــن نشــوء 
ســالحها فــي الوقــت الــذي تتــولى فيــه الســلطة الفلســطينية مســؤولية إدارة النــواحي المدنيــة. كــذلك لــديها 

 شكوك حيال جهاز إشراف دولي لمنع إدخال السالح إلى القطاع.
 19/5/2018، إألوسط، لندنإلشرق 

 
صابات وقمع بالُمظاهرة إلُمناصرة لغزة .24  حيفا: إعتقاالٌت عشوإئية للشرطة وإ 

اإلســرائيلية مســاء الجمعــة علــى مظــاهرة الغضــب التــي  مــن الشــرطةاعتــدت قــوات كبيــرة : خالــد الســيد
 حتـى اآلن، فـي حيفـا فـور انطالقهـا، واعتقلـت عـدًدا مـن المشـاركين 48نظمها ناشطون من أراضـي الــ

" أن إصـابات طفيفـة وقعـْت فـي صـفوف الُمتظـاهرين، 48وذكـر شـهود عيـان لــ"عرب  بينهم قاصرون.
وأحاطــت الشــرطة المتظــاهرين، ومنعــت أي أحــد مــن  الــذين تعّمــدت الشــرطة اإلســرائيلية قمعهــم بــالقوة.

دير حتـى اآلن، شخصـا علـى أقـل تقـ 18الخروج من المظاهرة أو الدخول إليها، باإلضافة إلى اعتقـال 
وقامــت باالعتــداء علــى النــائبين بالكنســيت، جمــال زحالقــة وحنــين  والحقــت بعضــا مــنهم فــي الشــوارع.

وشــــارك العشــــرات مــــن الناشــــطات والناشــــطين السياســــيين فــــي المظــــاهرة نصــــرة لغــــزة وتنديــــدا  زعبــــي.
السـفارة األميركيـة فـي بالمجزرة التي ارتكبهـا االحـتالل اإلسـرائيلي فـي قطـاع غـزة، بـالتزامن مـع افتتـاح 

وطالب المشاركون في المظاهرة برفع الحصار عـن قطـاع غـزة  القدس المحتلة، يوم اإلثنين الماضي.
نهاء االحتالل، مناصرة لنضال الغـزيين وفعاليـات مسـيرة العـودة، وتنديـدا بمجـازر االحـتالل الدمويـة  وا 

 بحق المتظاهرين السلميين.
 18/5/2018، 48عرب 

 
 مترإ على إلحدود إألردنية 26ستكمل بناء جدإر بارتفاع يصل ت "إسرإئيل" .25

اإلسرائيلية استكملت مؤخرا عملية بناء جـدار  دفاعذكر تقرير إخباري يوم الجمعة، ان وزارة ال :رام هللا
كيلــومترا بــين مدينــة ايــالت ومســتوطنة "ســامار" فــي منطقــة وادي عربــا علـــى  34جديــد يمتــد لمســافة 
 الحدود مع األردن.
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مليــون شـيكل يهــدف  188وبحسـب هيئـة البــث اإٍلسـرائيلي، فـان هــذا الجـدار الـذي بلغــت تكـاليف بنائـه 
الى حماية مطار "رامون" الجديد الذي اقيم في منطقة "تمناع" والمتوقع تدشينه في شـهر اذار/ مـارس 

، وهـــو ارأمتـــويبلـــغ ارتفـــاع هـــذا الجـــدار فـــي المقطـــع المحـــاذي للحـــدود مـــع األردن نحـــو ســـتة  القـــادم.
محصن بشكل ال يمكن اختراقه بواسطة مـواد متفجـرة. كمـا يبلـغ ارتفـاع مقطـع الجـدار المتـاخم لمطـار 

مترا بغيـة التصـدي لصـواريخ كتـف قـد تطلـق صـوب الطـائرات التـي سـتقلع وتهـبط فـي  26رامون نحو 
 المطار الجديد.

 18/5/2018إلقدس، إلقدس، 
 
 شرق قطاع غزةإصابة برصاص إالحتالل  56وزإرة إلصحة:  .26

فلسطينيًا، يوم الجمعة، جّراء استهداف جيش اإلسرائيلي للمتظاهرين السلميين قرب  56ُأصيب : غزة
 السياج األمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة واألراضي المحتلة.

ن " فلسطينيًا  56وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب وا 
ولم يوضح "القدرة" حالة  راح مختلفة وباالختناق بالغاز المدمع، شرقي قطاع غزة".أصيبوا بج

 اإلصابات التي وصلت مستشفيات قطاع غزة.
 18/5/2018، فلسطين أون الين

 
 إألولى من جرحى مسيرة "إلعودة" في غزة إلى إألردن إلدفعة ةمغادر وزإرة إلصحة:  .27

غزة متوجهين إلى المشافي  الجمعة، قطاعاء غادر عدد من جرحى مسيرات العودة، مس: غزة
 األردنية عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع، الستكمال عالجهم.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة لـ "قدس برس": "إن الدفعة األولى من 
المشافي األردنية عبر معبر  جرحى مسيرات العودة وعددهم سبعة جرحى توجهوا مساء الجمعة إلى

 ايرز". -بيت حانون 
 18/5/2018قدس برس، 

 
 برصاص إالحتالل شرق غزة إالثنين إلماضي بإصابتهمتأثرإا  فلسطينيإستشهاد  .28

اعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة فجر اليوم السبت، عن استشهاد المواطن  :غزة
ئ غرب مدينة غزة، متأثر بإصابته برصاص االحتالل عاما( من مخيم الشاط 58معين الساعي )
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اإلسرائيلي خالل مشاركته بمسيرة العودة يوم االثنين الماضي شرق المدينة تزامنًا مع نقل السفارة 
 األميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

 18/5/2018، وكالة إألنباء وإلمعلومات إلفلسطينية )وفا(
 
 في إلقدس مستعمرة ولن تغير شيئا من وإقع إلمدينة وإشنطنة إلمفتي إلعام: سفار  .29

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، في  : قالراسم عبد الواحد -القدس 
خطبة الجمعة: أيها الزاحفون إلى القدس ومسجدها األقصى المبارك في هذا اليوم المبارك من 

لة الصيام وفضيلة القيام في المسجد األقصى وهنيئا لكم أيها رمضان وقد فزتم بزحفكم هذا فضي
 الصائمون.

ووصف المفتي العام "السفارة األميركية" التي تم افتتاحها في القدس المحتلة بالمستوطنة والمستعمرة، 
 وقال إنها ليست سفارة ألنها قامت على الظلم والعدوان وألنها جاءت مخالفة للقوانين الدولية.

سين على إسالمية هذه الديار وأن فلسطين لشعبها وأمتها وأبنائها، مترحما على شهداء وأكد ح
 فلسطين وخاصة شهداء غزة الذين استشهدوا برصاص االحتالل متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وتابع: إن هذه المستعمرة "السفارة األميركية" لن تغير شئيا من واقع القدس وال من حقيقتها، فالقدس 
ما فلسطين أرض محتلة وال يجوز بموجب الشرائع الدولية أن تغير سلطة االحتالل من أوضاعها ك

 السكانية واألرض واألمكنة واآلثار.
وأكد أن القدس بمقدساتها وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك ستبقى مدينة اإلسالم والقرآن 

إسالمية األقصى الذي هو للمسلمين وعاصمة أبدية وروحية لفلسطين ولكل المسلمين. مشددا على 
 وحدهم.

 18/5/2018، وكالة إألنباء وإلمعلومات إلفلسطينية )وفا(
 
 يؤدون إلصالة في إألقصى في إلجمعة إألولى من رمضان فلسطينيألفاا  120إلقدس:  .31

ألف مصٍل، صالة الجمعة األولى من شهر رمضان في المسجد  120أدى نحو : القدس المحتلة
بارك أمس، ليطغى المشهد الفلسطيني على مدينة القدس، بخاصة بلدتها القديمة األقصى الم

صالة التراويح  1948ألف مصٍل من القدس ومن داخل أراضي عام  60ومحيطها. كما أدى نحو 
 الليلة الماضية وصالة فجر أمس في األقصى.
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ك، وسط إجراءات ووصل المصلون في ساعات مبكرة من صباح أمس، إلى المسجد األقصى المبار 
أمنية مشددة فرضتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي التي حددت أعمار من ُيسمح لهم بالوصول إلى 

 القدس من أبناء الضفة الغربية، في حين منعت أبناء قطاع غزة من دخول المدينة.
 19/5/2018إلحياة، لندن، 

 
 إألسبوعيةوبلعين قدوم  كفرإالحتالل يقمع مسيرة  .31

شهدت أنحاء عدة من الضفة المحتلة مسيرات انتهت بمواجهات تصديا : برهوم جرايسي - الناصرة
لجيش االحتالل الذي هاجمها لقمعها. فقد أصيب عدد من المتظاهرين باالختناق في مسيرة قرية 
كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية. وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، إن قوات 

قتحمت القرية لقمع المسيرة، ما أدى الندالع مواجهات عنيفة استخدم خاللها جنود االحتالل ا
االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلصابة عدد من 

 المواطنين بحاالت اختناق طفيفة، عولجت ميدانيا في مركز اإلسعاف والطوارئ الخاص بالقرية.
عشرات المواطنين في مسرة قرية نعلين، غرب محافظة رام هللا، األسبوعية الشعبية  كما شارك

المناهضة لجدار الفصل العنصري واالستيطان. وهاجمت قوات االحتالل التي انتشرت في المنطقة 
المحاذية للجدار )الجهة الجنوبية للقرية(، المشاركين في المسيرة، بقنابل الغاز المسيل للدموع، 

صاص المطاطي وقنابل الصوت، بينما رد الشبان بالحجارة وأشعلوا اإلطارات المطاطية، دون أن والر 
 يبلغ عن وقوع إصابات.

 19/5/2018، إلغد، عّمان
 
 تستأنف جزئيا إمدإدإت إلغاز وإلوقود لقطاع غزة "إسرإئيل" :"يديعوت إحرونوت" .32

 ادات الغاز والوقود إلى قطاع غزة.ذكر تقرير صحفي ان اسرائيل استأنفت جزئيا امد: رام هللا
"يديعوت احرونوت" في موقعها اإللكتروني، مساء الخميس، أنه تم استئناف  وقالت صحيفة

النار في  بإضراماالمدادات عبر معبر كرم ابو سالم، وذلك بعد مرور ستة ايام على قيام فلسطينيون 
 المعبر.

 18/5/2018إلقدس، إلقدس، 
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 مصرية تصل قطاع غزة وغذإئية قافلة مساعدإت طبيه .33
قطاع غزه فجر اليوم، قادمة من  إلىوصلت قافلة مساعدات طبية وغذائية  :صالح جمعة-القاهرة

وتضمنت القافلة  الجمهورية المصرية في إطار الجهود للتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني.
منه، ضوء النقص الذي تعاني  مستلزمات طبية إلمداد المستشفيات الفلسطينية في غزة باألدوية في

 الفضيل.المواطنين في غزة مع حلول شهر رمضان  علىغذائية لتوزيعها  ومواد
 19/5/2018، إلقدس، إلقدس

 
 وزير إلخارجية إلمصري يطالب بحماية دولية للفلسطينيين ضد إالنتهاكات إإلسرإئيلية .34

سؤولية المجتمع الدولي حماية قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الجمعة، إن م: القاهرة
 الشعب الفلسطيني من "االنتهاكات التي تنتهجها سلطات االحتالل اإلسرائيلي". 

جاء ذلك خالل كلمته أمام قمة منظمة التعاون اإلسالمي الطارئة، المنعقدة في إسطنبول، الجمعة، 
 حول تطورات األوضاع باألراضي الفلسطينية. 

ت االحتالل اإلسرائيلي في سياسة االنتهاك للشعب الفلسطيني وأوضح شكري أن "إمعان سلطا
شهيًدا ومئات الجرحى. وتابع أن "الشعب الفلسطيني يأبى  60األعزل" ساهم في وقوع أكثر من 

االستسالم لسياسية فرض األمر الواقع التي يتبعها االحتالل اإلسرائيلي". وأكد أن "المجتمع الدولي 
ب الفلسطيني الذي يدفع باه  األثمان للحفاظ على حقه في الحياة والحرية عليه مسؤولية حماية الشع

 والكرامة". 
ومضى قائال: "نحتاج وقفة حاسمة مع سياسة االنتهاك الممنهجة لالحتالل اإلسرائيلي في األراضي 

 فلسطينية بقوة الحق األخالقي والقانوني".
 18/5/2018 ،لألنباء إألناضولوكالة 

 
 ي يدعو إلدول إلعربية إلى إجرإءإت فورية لدعم صمود إلفلسطينيينإلعاهل إألردن .35

دعا عاهل األردن، الملك عبد هللا الثاني، اليوم الجمعة، الدول العربية إلى : ان/ ليث الجنيديعمّ 
ووصف مدينة القدس المحتلة بأنها "توأم عمان"  اتخاذ "إجراءات فورية لدعم صمود الفلسطينيين".

 والوئام".و"مفتاح السالم 
وأضاف الملك عبد هللا، في كلمة له بقمة التعاون اإلسالمي االستثنائية في إسطنبول، أن "السالم 
سبيله الوحيد هو إنهاء االحتالل، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو/ 

 ، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين".1967حزيران 
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أن "منطقتنا لن تنعم بالسالم الشامل إال بحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.. ال بد أن وشدد على 
 تقوم الدول العربية بإجراءات فورية لدعم صمود الفلسطينيين".

وتابع: "موقفنا الثابت هو أن القدس الشرقية أرض محتلة ومن قضايا الوضع النهائي يتحدد مصيرها 
 شرعية الدولية".من خالل التفاوض على أساس ال

واعتبر ملك األردن، أن "نقل السفارة األمريكية )من تل أبيب( إلى القدس )اإلثنين الماضي(، يعمق 
 اليأس الذي يؤدي إلى العنف".

ونوه بأنه "قبل حوالي خمسة أشهر من اليوم، التقينا )في قمة استثنائية بإسطنبول( لمواجهة التبعات 
 عتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل".الخطيرة للقرار األمريكي باال

وتابع: "وها نحن اليوم نلمس النتائج التي حذرنا منها، وهي إضعاف ركائز السالم واالستقرار، 
 وتكريس األحادية، وتعميق اليأس الذي يؤدي إلى العنف".

وشدد على أن "العنف واالعتداءات واالنتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني 
 يق في قطاع غزة، وغيره من األراضي الفلسطينية، يجب أن يتوقف".الشق

ومضى قائال: "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته أمام التاريخ، وعلى سائر شعوب العالم 
وأصحاب الضمائر الحية أن يتحملوا مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل 

نهاء االحتالل وال  ظلم واإلحباط".حقوقه وا 
وأضاف الملك عبد هللا، أن "الوصاية الهاشمية )األردنية( على المقدسات )في مدينة القدس( 

 وشدد على "مواصلة حملها والتصدي ألي محاولة لفرض واقع جديد". مسؤولية تاريخية"؟
 18/5/2018 ،لألنباء إألناضولوكالة 

 
 أردنيون يتظاهرون تضامناا مع إلقدس .36

تظاهر أردنيون أمس الجمعة، في العاصمة عّمان ومحافظات مختلفة، احتجاجًا ": يجالخل"-عّمان
على نقل السفارة األمريكية إلى القدس، وطالبوا الدول العربية والمجتمع الدولي بمواقف حاسمة تواجه 

 تداعيات خطوات مشابهة. 
ة نددوا باعتراف وخرج اآلالف في مسيرة وسط عمان ضمت أحزابًا يسارية وقومية وقوى شعبي

، وأكدوا تضامنهم مع تظاهرات في فلسطين تزامنًا مع ذكرى «إسرائيل»واشنطن بالقدس عاصمة ل
وشهدت محافظة العقبة الجنوبية وقفة تضامنية ونفذ  النكبة، ورددوا هتافات تشدد على حق العودة.

 نقابيون ومحامون اعتصامات ذات صلة.
 19/5/2018، إلشارقة، إلخليج
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 مطالبة بإقرإر وثيقة تكفل حقوق إلالجئين إلفلسطينيين إلمقبلةنيمنة: إلحكومة محسن  .37

أكد الوزير حسن منيمنة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في : حاوره محمد عطا هللا-الرسالة
لبنان، على ضرورة إقرار الحكومة اللبنانية التي سيجري تشكيلها خالل األيام المقبلة، الوثيقة 

 ياسية والتي تكفل حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان.الس
وقال منيمنة في حديث لـ"الرسالة نت" إن قضية حقوق الالجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان يجب 
أن تعطى أولوية كبيرة لدى جميع القوى اللبنانية التي وقعت على هذه الوثيقة في األشهر السابقة؛ 

 الفلسطينيين. من أجل حماية وضمان حقوق 
وأوضح أن هذه الوثيقة تتضمن بعض هذه الحقوق وخاصة العمل وتأليف الجمعيات للعمل المدني 
داخل المخيمات، كما تحدد من هو الالجئ الفلسطيني وتعريف قضية التوطين، مشددا على ضرورة 

 تطبيقها "كي ال يبقى موضوع الالجئين متاجرة داخلية".
 اختبار حقيقي
ر اللبناني أن "إقرار هذه الحقوق التي تمثل حاجة ماسة لفلسطينيي لبنان يعتبر اختبارا وأضاف الوزي

حقيقيا للقوى اللبنانية التي وقعت عليها"، منبها أن لبنان تعتبر دائما األم والحاضنة للقضية 
الفلسطينية، وتقف جنبا إلى جنب مع الحق الفلسطيني في مواجهة المخاطر الدولية التي تحدق 

 القضايا الفلسطينية.ب
وحول غياب الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين بلبنان منذ سنوات طويلة، أشار إلى أن عدم 
استقرار األوضاع الداخلية بلبنان كان سببا في هذا األمر، معتقدا أن االختبار الحقيقي للقوى اللبنانية 

 يكمن في إقرار هذه الحقوق.
 10/5/2018نت،  إلرسالة

 
 بشكوى إسالمية ضد إلواليات إلمتحدة للتقدمإللبناني: إلخارجية  وزير .38

أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن المقاومة بالوحدة هي السبيل الوحيد لتحرير أرضنا  :إسطنبول
واستعادة حقوقنا وكرامتنا، وقال في كلمة باسم لبنان في القمة االستثنائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

أمس، في إسطنبول، بدعوة من الرئيس التركي لبحث التطورات األخيرة في قطاع غزة التي عقدت، 
أن اجتمعوا هنا في كانون األول »ونقل السفارة األميركية إلى القدس، إنه سبق للمشاركين في القمة 

من أجل فلسطين، ولكن بعد أشهر من اجتماعنا ماذا فعلنا وأين أصبحنا؟ القدس أصبحت أكثر بعدًا 
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، ورأى أن ما قامت به إسرائيل جريمة حرب ترتقي إلى جريمة ضد «ألميركي نفذ وعده بنقل السفارةوا
 اإلنسانية بقتلها الجماعي مدنيين مسالمين.

باسم فلسطين والعرب والمسلمين والمسيحيين والعالم الحر، بشكوى بمثابة »وأضاف أن لبنان تقدم 
ا أصبحت فلسطين عضوًا فيها، بما يسمحه نظام المحكمة إخبار إلى المحكمة الجنائية الدولية بعدم

، فهل سيجرؤ أحد هذه المرة على مساندة اإلنسانيةبمالحقة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد 
 «.فلسطين بإجراء فعلي وليس كالميًا؟
االنتقال  لنعمد إلى»، وقال: «إذا قمنا معًا بانتفاضة سياسية أقله»وأكد باسيل أنه يمكن إنقاذ القدس 

من وضع القدس المعلق أو المدول أو المعترف به من البعض عاصمة لدولة إسرائيل إلى اعتبارها 
 ، واقترح على المجتمعين إصدار التوجيهات اآلتية:«عاصمة لدولة فلسطين

قامة بعثات لدولنا في فلسطين على  - إقامة دولة فلسطين على أرض فلسطين وعاصمتها القدس وا 
 .هذا األساس

مطالبة الجمعية العامة لألمم المتحدة باعتبار دولة فلسطين مستقلة ومعترفًا بها دوليًا حتى حدود  -
 وا عالن القدس عاصمتها إضافة إلى قرار وقف بناء جدار الفصل العنصري. 67الـ
التقدم بشكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الواليات المتحدة، وهي عضو فيها، العترافها  -

 س عاصمة أبدية إلسرائيل وا عالن بطالن هذا القرار األحادي لمخالفته القانون الدولي.بالقد
تأكيد مبادرة السالم العربية في قمة بيروت، وال سيما لجهة القدس عاصمة فلسطين وحق العودة  -

 كجزء ال يتجزأ منها.
 19/5/2018، بيروت، إألخبار

 
 تمارس إإلرهاب "إسرإئيل"إلفلسطيني وإلمتحدة تلطخت بالدم  إلوالياتأردوغان: يد  .39

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن : علي بيسالن /إسطنبول/ كوج كونال، أنداش هونغور
ن ما تقوم به إسرائيل هو قطع  يدي الواليات المتحدة األمريكية تلطخت بدماء الشعب الفلسطيني، وا 

رهاب دولة.  للطرق، ووحشية، وا 
ألقاها أردوغان، في افتتاح قمة منظمة التعاون اإلسالمي الطارئة حول القدس جاء ذلك خالل كلمة 

 في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة.
مايو )المجزرة اإلسرائيلية في قطاع غزة(، يوما أسودا في تاريخ  14وقال أردوغان، "كما كان 
وشّدد على أن "يدي  جهودنا". مايو، يوما تاريخيا لإلنسانية، بتكافل 18اإلنسانية، سنسجل في 
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الواليات المتحدة األمريكية تلطخت بدماء الشعب الفلسطيني، من خالل القرار الذي اتخذته واشنطن 
 حيال وضع القدس".

رهاب  وأضاف الرئيس التركي: "أقولها بوضوح، ما تقوم به إسرائيل هو قطع للطرق، ووحشية، وا 
 دولة".

ون خنق منطقتنا بالدم والدموع.. قفوا. ونرفع صوتنا من اجتماعنا هذا وتابع: "نقول ألولئك الذين يريد
 بأن أشقاءنا الفلسطينيين ليسوا وحدهم في كفاحهم".

 أردوغان، قال إنه "ال بد من محاسبة إسرائيل أمام القوانين الدولية على ما اقترفته من قتل للمدنيين".
لذين يقتلون من قبل ُقطاع طرق إسرائيليين، يظهر ولفت إلى أن "التحرك اليوم من أجل الفلسطينيين ا

 للعالم بأن اإلنسانية لم تمت بعد".
وأوضح أن تركيا قّدمت التحذيرات الالزمة لإلدارة األمريكية منذ أن ظهرت مؤشرات القرار المتعلق 
بالقدس، وأّكدت أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد التوتر واندالع صراعات جديدة في 

 قة.المنط
وقال الرئيس التركي، إن بالده حّذرت مراًرا من أن مثل هذه الخطوات األحادية التي تنتهك القانون 

نما ستلحق الضرر باليهود  والمسيحيينالدولي وتقوض األمم المتحدة لن تضر المسلمين  فقط، وا 
 أيًضا.

ن اإلسالمي، والجمعية العامة واعتبر أن اإلدارة األمريكية لم تأخذ بعين االعتبار إرادة منظمة التعاو 
لألمم المتحدة، وفضّلت السير على طريق رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبعض 

 75وشّدد على أنه ال فرق بين الظلم الذي تعرض له اليهود في أوروبا قبل  الراديكاليين. اإلنجيليين
 عاًما، وبين الوحشية التي يتعرض لها أهالي غّزة اليوم.

وبّين أردوغان، أن أبناء من تعرضوا لشتى أنواع التعذيب في معسكرات االعتقال إبان الحرب 
(، يعتدون اليوم على الفلسطينيين األبرياء بوسائل تضاهي النازية، 1945 -1939العالمية الثانية )

 معرًبا عن أسفه حيال ذلك.
س على كرسي متحرك، أو إطالق النار وأّكد أنه ال يوجد أي مبرر لقتل إنسان ال يملك قدمين ويجل

 أشهر وهو في حضن أمه. 8على رضيع ال يتجاوز عمره 
واعتبر  وقال إن قرار الواليات المتحدة بشأن القدس، يعّد مؤشًرا لعمليات جديدة ضد العالم اإلسالمي.

 أنه "إذا لم نظهر ردة فعل كافية حيال هذا األمر، صدقوني سيأتي ما هو أسوأ بكثير".
ردف: "النجاح الذي سنحققه في هذا اإلطار سيكون نقطة تحول بالنسبة إلى المسلمين، ولكن علينا وأ

 أواًل أن نجمع قوانا ونتوّحد ونتكاتف".
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قال أردوغان، "نعلم أن اإلدانات والصراخ والغضب لم يضع حدا للظلم واالحتالل، ولن يوقفهما و 
بأنفسهم، لن يتفضل علينا أحد بحقنا على طبق من كذلك في المستقبل، إن لم يأخذ المسلمون حقهم 

 ذهب".
وأشار الرئيس التركي إلى أّنه على الرغم من أن الحق كان مع المسلمين في البوسنة وسوريا وأراكان 
)ميانمار(، وأماكن أخرى في العالم، إال أّن المنتصرين كانوا دوما هم الظلمة الذين يمتلكون القوة 

 بأيديهم.
ن، الدول اإلسالمية الستجماع قواها، ومن ثم االجتماع مع بعضها، امتثاال ألمر هللا في ودعا أردوغا

كما شدد على ضرورة عدم تراجع المسلمين  القرآن الكريم: "واعتصموا بحبل هللا جمعيا وال تفرقوا".
 .1967عن مطلب الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس ضمن حدود عام 

ي نصرة للسالم واإلنسانية، ألن القدس هي كرامة المسلمين وذاكرتهم وقال إّن "نصرة القدس ه
 وتراثهم المشترك".

وأضاف: "مع األسف كل  وأكد أردوغان، أّن القمة هي نصرة في الوقت نفسه لمبدأ العيش المشترك.
 خطوة تجري إلحقاق العدل بمجلس األمن ُتقابل بفيتو أمريكي".

طينية( مجددًا إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، وسنحصل على وتابع: "لذا سنحيل القضية )الفلس
 دعم الدول اإلسالمية وأصحاب الضمائر".

وجدد أردوغان، التأكيد على أّن القدس هي قضية المسلمين كافة، قائاًل: "أريد مرة أخرى أن يعرف 
تحت رحمة دولة  الجميع أن القدس هي قضية جميع المسلمين، وأنها مدينة مقدسة ال يمكن تركها

 إرهابية يداها ملطختان بدماء عشرات اآلالف من الفلسطينيين األبرياء".
دعا أردوغان، اليوم الجمعة، الشعبين اإلسرائيلي واألميركي إلى االحتجاج على من ناحية أخرى، 

جاء ذلك في كلمة له أثناء مشاركته في  أخطاء إدارتيهما، وفي مقدمتها ما يتعلق بملف القدس.
تجمع جماهيري في إسطنبول، للتضامن مع القدس ولالحتجاج على المجازر اإلسرائيلية في قطاع 

 غزة، تحت شعار "اللعنة على الظلم والدعم للقدس".
وقال أردوغان: "أدعو الشعب اإلسرائيلي إلى التصدي لحكومته التي تقوده نحو الكارثة، و)الشعب( 

وأضاف أنه يفرق بين الصهاينة واليهود، وشدد أن  ه".األمريكي إلى رفع صوته ضد أخطاء إدارت
  "الصراع الحقيقي مع الصهاينة الذين ال يمكن التسامح مع عدائهم للمسلمين".

وتابع: "القدس ليست مجرد مدينة، بل رمز وامتحان وقبلة، فإن لم نستطع حماية قبلتنا األولى، فال 
وشدد أن "اإلنسانية جمعاء فشلت في امتحان  مكة".يمكننا النظر بثقة إلى مستقبل قبلتنا األخيرة 
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ولفت الزعيم التركي أن إسرائيل تفعل ما يحلو لها في فلسطين  القدس، وليس العالم اإلسالمي وحده".
 ، وتواصل اليوم ذلك دون هوادة.1947منذ العام 

ظلم من ، شاركت في هذا ال1967وأضاف: "األمم المتحدة التي صمتت حيال احتالل القدس في 
 خالل وقوفها موقف المتفرج إزاء كافة ممارسات إسرائيل غير األخالقية والمجحفة والفاقدة للضمير".

كما انتقد اكتفاء المسلمين باإلدانة، دون اتخاذ إجراءات عملية، وقال: "تم التطاول على قدسية 
س الصهاينة المتطرفون القدس مرة أخرى بقرار الواليات المتحدة األخير )نقل السفارة(، كما يدنّ 

 بأحذيتهم المسجد األقصى بشكل مكثف، والحرم اإلبراهيمي )في الخليل( ما يزال تحت االحتالل".
وبّين أن "اللغة الوحيدة التي يفهمها الظالم عديم األخالق هي القوة، لذلك في حال اتحد العالم وجميع 

 المسلمين ضد هذا الظلم، لن تتمكن إسرائيل من مواصلة ما تقوم به".
وتابع القول: "سأتحدث بصراحة.. إن المسلمين بقدر ما هم أشداء على بعضهم في صراعاتهم 

 ال يتحلون بالشجاعة أمام خصومهم".الداخلية، فإنهم 
)قرار التقسيم(، فإن القدس لها وضع خاص،  1947وبّين أنه بموجب قرار األمم المتحدة لعام 

 موضحًا أن هذا القرار "لم ينتج عنه سوى احتالل فلسطين، والتصفية القسرية لسكان المنطقة".
دى صحة موقفهما تجاه التطورات في وقال أردوغان إن استهداف إسرائيل لتركيا ورئيسها يظهر م

 فلسطين والقدس.
واختتم بالقول: "إن اتخاذ الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارا جديدا بشأن القدس يعد مهما للغاية 

 لمعرفة من يقف مع أي طرف".
 18/5/2018 ،لألنباء إألناضولوكالة 

 
رسال قوة دولية لحماية قمة إسطنبول تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في مجزرة غز  .41 ة.. وإ 

 إلفلسطينيين

طالب البيان الختامي لقمة منظمة التعاون اإلسالمي المنعقدة في : إسطنبول/ محمد الضاهر
إسطنبول، المؤسسات الدولية باتخاذ الخطوات الالزمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول االعتداءات 

رسال قوة د  ولية لحماية الفلسطينيين.اإلسرائيلية األخيرة على حدود غزة، وا 
وطلب البيان الختامي لقمة إسطنبول، من األمين العام للتعاون اإلسالمي، التحرك العاجل إلنشاء 
لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في جرائم ومجازر القوات اإلسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين 

ونقل النتائج التي تخلص إليها اللجنة إلى  بغزة، وتحديد المسؤولية الجنائية للسلطات اإلسرائيلية،
 الهيئات الدولية ذات الصلة.
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ودعا البيان، مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان، إلى القيام 
بمسؤولياتهم بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية حول االعتداءات في غزة، كما حث جميع الدول 

كما دعا  ن أجل وضع ذلك على أجندة المؤسسات الدولية المذكورة في أسرع وقت.لتكثيف جهودها م
 البيان الختامي، إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إرسال قوة دولية للحماية.

وشدد على العزم في اتخاذ تدابير سياسية واقتصادية تجاه الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة 
 إلسرائيل.

وأشادت قمة إسطنبول اإلسالمية، بدور الكويت وموقفها السريع حيال األحداث الدموية في غزة، 
ورحبت بطرح الكويت مشروع قرار في مجلس  ودعوتها إلى اجتماع عاجل في مجلس األمن الدولي.

 األمن الدولي، بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين.
عن األعمال الوحشية التي مورست ضد الفلسطينيين وأدت وحّملت القمة، إسرائيل المسؤولية الكاملة 

صابة نحو ألفين و 14منهم على األقل في  60إلى مقتل   مدني. 700مايو/أيار الجاري، وا 
وأدانت القمة بأشد العبارات، الممارسات اإلجرامية التي نفذتها القوات اإلسرائيلية تجاه شعب فلسطين 

 تظاهر السلمي ضد االحتالل غير اإلنساني وغير القانوني.األعزل الذي كان يستخدم حقه في ال
وأكدت القمة على ضرورة التنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية واالتحاد األوروبي واالتحاد 

 اإلفريقي والمنظمات اإلقليمية والدولية، حول التطورات األخيرة في القدس واألراضي الفلسطينية.
القدس الشريف عاصمة فلسطين األبدية، وأن افتتاح أمريكا سفارة لها في  فيما جددت التأكيد على أن

 المدينة المحتلة ال يغّير من وضعها القانوني، وال يشرعن ضم قوات االحتالل اإلسرائيلية للمدينة.
كما جددت القمة رفضها للقرار غير المشروع لترامب، الذي يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل 

 ه باطاًل بموجب القانون.المحتلة، واعتبرت
واعتبرت أيضًا قرار ترامب )نقل السفارة واالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل(، بمثابة انتهاك للقرارات 
الدولية، وهجومًا على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، وتقويضًا 

 واألمن الدوليين.متعمدا لكافة مبادرات السالم، وتهديدا للسلم 
ودعا البيان الختامي للقمة، الواليات المتحدة األمريكية إلى الوقوف على الحياد، الذي يكفل تأسيس 
سالم شامل يقوم على مبدأ حل الدولتين، وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، 

 ومبادرة السالم العربية.
ائيل ارتكبت أعمااًل تشّكل جرائم وحشية بدعم من الواليات وفي الختام أكدت قمة إسطنبول، أن إسر 

 المتحدة األمريكية.
 18/5/2018 ،لألنباء إألناضولوكالة 
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 للشعب إلفلسطيني "حماية دولية"يطالب مجلس إألمن بـ قدمته إلكويت عربيقرإر مشروع  .41

لحميد صيام: وزعت عبد ا–نيويورك )األمم المتحدة( ، من 18/5/2018، لندن، إلقدس إلعربيذكرت 
البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى األمم المتحدة مشروع قرار مقدم إلى مجلس األمن الدولي يدعو في 
جوهره إلى تأمين الحماية للشعب الفلسطيني بسبب ما يتعرض له من اضطهاد وقهر وقتل ومصادرة 

” القدس العربي“ذي حصلت ويدعو مشروع القرار، ال أراض من قبل القوة القائمة على االحتالل.
على نسخة منه إلى إدانة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزل من الفلسطينيين وخاصة 

 في قطاع غزة كما يطالب األمم المتحدة بنشر قوات حماية للمدنيين.
ركة والوصول الرفع الكامل للحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل على الح“ويطالب مشروع القرار بـ 

إلى قطاع غزة والخروج منه ويشمل هذا فتح المعابر بشكل فوري ومستمر وغير مشروط للسماح 
 ”.للمعونة اإلنسانية والسلع التجارية واألشخاص بالدخول والخروج وفقا للقانون الدولي

سطينية، في األراضي الفل "قلق بالغ إزاء تصاعد العنف والتوتر وتدهور الوضع“ويعبر المشروع عن 
 مارس، وفقدان أرواح المدنيين وارتفاع عدد الضحايا. 30بما في ذلك القدس الشرقية، منذ 

ويحث مشروع القرار على تقديم مساعدات فورية وبدون عوائق للمدنيين في غزة واعتماد خطوات 
ين فورية وهامة لتحقيق االستقرار في الوضع على األرض. ويدعو المشروع إلى تكثيف جهود األم

العام أنطونيو غوتيريش ومبعوث األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، نيكوالي 
 ”.مالدينوف، للمساعدة في كبح العنف وحماية المدنيين وخلق بيئة مواتية للحوار

مشروع القرار يدعو إلى الرفع الكامل ، أن وكاالت، عن 18/5/2018، إلدوحة، إلجزيرة وأضافت
د التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة وفتح نقاط العبور بشكل فوري، ويحث على للحصار والقيو 

 زيادة الدعم المقدم إلى وكالة أونروا مع االعتراف بالدور الحيوي للوكالة.
 
 أمير قطر يدعو إلى رفع حصار غزة وفرض حل عادل للقضية إلفلسطينية .42

إلى رفع الحصار اإلسرائيلي المفروض  دعا أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،: محمد فهد
 على قطاع غزة، وفرض حل عادل للقضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

جاء ذلك في كلمة له خالل القمة الطارئة لمنظمة التعاون اإلسالمي، التي عقدت في إسطنبول 
 ا وكالة األنباء القطرية الرسمية.التركية، اليوم الجمعة، بشأن التطورات في فلسطين، نشرت نصه

ووصف أمير قطر ما قامت به إسرائيل، اإلثنين والثالثاء الماضيين، تجاه المتظاهرين السلميين في 
 لـ"النكبة" بأنه "مجزرة مروعة". 70قطاع غزة الذين كانوا يحيون الذكرى الـ
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الشعب الفلسطيني وشعوبنا ليس وقال إن اإلدانات والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة أمر يراه "
 ودعا إلى "اتخاذ موقف تتبعه خطوات عملية". كافيا".

وأشار إلى أن "قطاع غزة تحول بفعل الحصار )اإلسرائيلي( إلى معسكر اعتقال كبير لماليين البشر 
وشدد على أن المقدمة ألي حل عادل تحتاج إلى مواقف "صادقة  المحرومين من أبسط حقوقهم".

رادة س  ياسية" التخاذ خطوات ذات معنى إلزالة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.وا 
وذكر أن "الطريق إلى ذلك يمر عبر تسوية تاريخية تتمثل بإقامة دولة فلسطينية في المناطق التي 

 بالمائة من أرض فلسطين التاريخية، وعاصمتها القدس الشريف". 22، أي على 1967احتلت عام 
"ثمة إجماع دولي على أن السياسات اإلسرائيلية التوسعية المتمثلة ببناء المستوطنات وتهويد وقال إن 

وانتقد "عجز" المجتمع الدولي  القدس غير شرعية، وتشكل عائقا أمام تحقيق هذه التسوية التاريخية".
 أمام الرفض اإلسرائيلي لهذا اإلجماع.

لى القدس، قائال: "هل يعقل أن يعقد احتفال بنقل السفارة كما انتقد نقل السفارة األمريكية بإسرائيل إ
األمريكية إلى القدس، التي تعتبر السيادة عليها إحدى أهم قضايا الحل الدائم التي يفترض أن 

 التفاوض يجري بشأنها بوساطة أمريكية، في الوقت الذي تسفك فيه الدماء في قطاع غزة؟".
الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وجميع القوى المحبة وأردف "أي رسالة هذه التي توجه إلى 

 للسالم في العالم؟".
 18/5/2018 ،لألنباء إألناضولوكالة 

 
 يلدريم: إلحكومة إإلسرإئيلية إلتي تقتدي بهتلر وموسوليني أثبتت مرة أخرى أنها دولة محتلة .43

فلسطين هي قضية تركيا قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الجمعة، إن : إسطنبول
جاء ذلك في كلمة له أثناء مشاركته في تجمع "اللعنة على الظلم والدعم للقدس" في  وقضية شعبنا.

 إسطنبول، اليوم الجمعة.
مليون مواطن تركي إلى جانبِك، القضية الفلسطينية قضيتنا،  81وأضاف "فلسطين لسِت وحيدة، 

وتابع "ندعو العالم بأسره  اإلنساني لن يخضع للظلم".ستبقى إسرائيل وحيدة هي وحاميها، الضمير 
للوقوف إلى جانب صاحب الحق والمظلوم ونصرة أشقائنا الفلسطينيين )...( ونصرخ من هنا ال 

 يمكن لقطاع الطرق أن يحكموا العالم".
، وأوضح أن الحكومة اإلسرائيلية "التي تقتدي بهتلر وموسوليني أثبتت مرة أخرى أنها دولة محتلة

 وأثبتت للعالم أنها ال تعترف بالحق وال تأبه بحياة أحد".
 وقال أيًضا "باسم األمة التركية ألعن بشدة إسرائيل التي أطلقت الرصاص على اإلنسان واإلنسانية".
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كما أشار يلدريم أن الحكومة اإلسرائيلية "تمنع مساعدة الجرحى وكأن قتلها لألناس األبرياء ال 
 يكفيها".

 18/5/2018 ،لألنباء ناضولإأل وكالة 

 
 وزير إلخارجية إلسعودي: قضية فلسطين تتجاوز إلسياسة وال يمكن إلتفريط بها .44

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن القضية الفلسطينية تتجاوز السياسة وال  إسطنبول:
ي مؤتمر القمة جاء ذلك خالل إلقائه كلمة السعودية ف يمكن التفريط بها أو المساومة بشأنها.

 االستثنائي لمنظمة التعاون اإلسالمي الذي أقيم، الجمعة، بإسطنبول.
وقال وزير الخارجية السعودي: "أنقل لكم من مهبط الوحي ومنبع رسالة اإلسالم تحيات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 

ف حكومة وشعب بالدي الذي يعيد التأكيد على أن قضية القدس هي قضية تتجاوز السياسة، وموق
 وال يمكن بأي حال من األحوال التفريط بها أو المساومة بشأنها".

وأضاف "أدانت المملكة وبشدة استهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
ع الدولي لمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني وتشدد على ضرورة تحمل المجتم

الشقيق"، مردفا "نرى أن هذه األزمة بالذات تفرض على جميع الدول األعضاء وحدة الموقف، 
وتعزيز محاربة اإلرهاب والتطرف، ونبذ الطائفية، وحشد الجهود وتكثيفها لمقاومة تهويد مدينة 

عو اإلدارة األميركية إلى التراجع عن قرارها، واالنضمام للمجتمع ونّوه أن "السعودية تد القدس".
 الدولي المحب للعدالة والسالم".

 18/5/2018، لندن، إلشرق إألوسط
 
 تمسك بتحقيق دولي في غزةن "إلتعاون إإلسالميأمين عام " .45

لعثيمين، شدد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي يوسف بن أحمد ا: سعيد عبد الرازق  -أنقرة
، «التحقيق الدولي في المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة هو مطلب ال تناُزل عنه»على أن 
بالغ نتائجها »مؤكدًا  ضرورة العمل فورًا على تشكيل لجنة مستقلة تحقق في االنتهاكات اإلسرائيلية وا 

 «.للمنظمات الدولية
ئة لمنظمة التعاون اإلسالمي بشأن القدس في وأشاد العثيمين، في كلمة خالل افتتاح القمة الطار 

إسطنبول، مساء أمس، بالمواقف العربية واإلسالمية والدولية التي رفضت القرار األميركي االعتراف 
بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونوه بجهود السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين لدعم قضية 
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والمغرب والكويت في دعم قضية القدس، وجهود مصر القدس والقضية الفلسطينية، وجهود األردن 
 التي قامت بفتح معبر رفح ودورها في نقل مصابي العدوان اإلسرائيلي في غزة للعالج لديها.

 19/5/2018، لندن، إلشرق إألوسط
 
 إلمرشد إإليرإني: وإشنطن شريكة في "إلجريمة" ضد إلفلسطينيين .46

خامنئي، الخميس، إن واشنطن شريكة في "الجريمة" التي قال المرشد األعلى اإليراني علي  :طهران
 ارتكبتها تل أبيب ضد الفلسطينيين.
الرسمي "القدس عاصمة فلسطين وسيتم تحريرها من  اإللكترونيوقال خامنئي، حسبما ذكر موقعه 

 وشدد خامنئي على األعداء بعون هللا"، حاثا الدول اإلسالمية على "اتخاذ موقف ضد هذه الجرائم".
سرائيل ستخضعان إلرادة المسلمين.  أن الواليات المتحدة وا 

 18/5/2018، إلقدس، إلقدس
 
 بشدة مجزرة غزة تدينإإلمارإت  .47

ألقى عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة اإلمارات لدى لألمم المتحدة في جنيف، كلمة دولة : وام
لعشرين لمجلس حقوق اإلنسان، المعنية بالنظر اإلمارات في إطار أعمال الدورة االستثنائية الثامنة وا

في حالة حقوق اإلنسان اآلخذة في التدهور في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 
 الشرقية، والتي دعت إلى عقدها دولة فلسطين ودولة اإلمارات نيابة عن المجموعة العربية.

مارات الشديدة لما شهده العالم خالل المجزرة التي وعبر الزعابي في مستهل الكلمة عن إدانة دولة اإل
ضد المتظاهرين الفلسطينيين، الذين خرجوا في « اإلسرائيلي»ارتكبتها سلطات جيش االحتالل 

مسيرات سلمية؛ تعبيرًا عن رفضهم لألمر الواقع، الذي فرضته قوات االحتالل بنقل سفارة الواليات 
جريح  3000شهيدًا، وما يفوق  70إلى وقوع أكثر من  المتحدة إلى القدس الشريف، والتي أدت

 «.اإلسرائيلي»بالرصاص الحي لقوات الجيش 
، الذي يشهده قطاع غزة، واستنكارها «اإلسرائيلي»وأعرب عن شجب دولة اإلمارات الشديد للتصعيد 

ن التبعات الشديد الستخدام االحتالل القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزل، وفي هذا الصدد، حذر م
 السلبية لمثل هذا التصعيد الخطر.

الذي  1980( لعام 478ونّوه إلى أن دولة اإلمارات تؤكد ضرورة االلتزام بقرار مجلس األمن رقم )
ينص بشكل واضح على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه 
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إلى االضطالع بمسؤولياته تجاه وقف العنف  البعثات من المدينة المقدسة، وتدعو المجتمع الدولي
 وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي هذا السياق، أعلن الزعابي عن استعداد دولة اإلمارات التام للعمل في اإلطار العربي؛ بغية 
الخروج بتحرك دبلوماسي عربي حازم وفاعل؛ لطلب تدخل دولي عاجل؛ لتوفير حماية دولية 

بر  از التداعيات السلبية للقرار األمريكي على مستقبل القضية الفلسطينية في المنظمات للفلسطينيين، وا 
الدولية كافة، فضاًل عن تداعياته على األمن واالستقرار ليس فقط في الشرق األوسط؛ بل على العالم 

 أجمع.
ما ترتكبه  القوة القائمة باالحتالل ال يجب أن تبقى في مأمن من المحاسبة على« إسرائيل»وأكد أن 

من جرائم في حق الشعب الفلسطيني، وهو أمر مخالف للقواعد كافة، التي وضع أسسها القانون 
 الدولي في مجالي المساءلة وعدم اإلفالت من العقاب.

وفي ختام كلمته أمام مجلس حقوق اإلنسان، جدد الزعابي موقف دولة اإلمارات الثابت والمستمر 
مها لألشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات تجاه القضية الفلسطينية، ودع

 الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية.
 19/5/2018، إلخليج، إلشارقة

 
 روحاني يقترح إتخاذ تدإبير سياسية وتجارية ضد وإشنطن وتل أبيب .48

جارية ضد الواليات المتحدة اقترح الرئيس اإليراني حسن روحاني، اتخاذ تدابير سياسية وت: إسطنبول
سرائيل، ردًا على نقل السفارة األمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.   وا 

جاء ذلك في كلمة له بالقمة اإلسالمية االستثنائية بشأن القدس التي استضافتها مدينة إسطنبول 
 التركية، اليوم الجمعة. 

ة نقل سفارتها إلى القدس، واالعتداءات وأضاف روحاني أنه "من المهم بحث قرار الواليات المتحد
في جلسة خاصة بالجمعية العمومية لألمم المتحدة". وأضاف أن الدول  الفلسطينييناإلسرائيلية على 

اإلسالمية التي اجتمعت في إسطنبول، وجهت رسالة لوقف "االحتالل الصهيوني لفلسطين"، معتبرا 
 .أن إسرائيل تمثل تهديدا لجميع القيم العالمية

وعن قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس، قال روحاني: "هذا التحرك المزاجي الذي يخالف القوانين 
وتابع: "الواليات المتحدة تمثل تهديدا  الدولية، تسبب في ارتكاب النظام الصهيوني جريمة جديدة".

 على السالم واألمن الدوليين".
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جاه االعتداءات اإلسرائيلية كانت بمثابة أمل لكل وأكد أن "المقاومة التي أظهرها الفلسطينيون ت
 العالم، ومؤشر على أن أبناء فلسطين سيحمون حقوقهم".

 18/5/2018 ،لألنباء إألناضولوكالة 
 
 وقفة لنصرة إلقدس ومسيرة إلعودة  ُتنظمحركة مجتمع إلسلم إلجزإئرية  .49

لجزائرية، أكبر حزب إسالمي في نظمت حركة مجتمع السلم ا ـ ربيعة خريس:” رأي اليوم“الجزائر ـ 
الجزائر، اليوم الجمعة، وقفة لنصرة القدس عاصمة فلسطين، ومسيرة العودة، وذلك أمام المقر 
المركزي للحركة بأعالي محافظة الجزائر العاصمة، وعرفت الوقفة مشاركة قيادات إسالمية ثقيلة 

ات مؤيدة للشعب الفلسطيني وصورا ورفع المشاركون في الوقفة، شعار  الوزن ومواطنين جزائريين.
 لشهداء المجزرة اإلسرائيلية.

المسيرات  2001وطالب المشاركون في الوقفة من السلطات الجزائرية، التي تمنع منذ يونيو/ حزيران 
في العاصمة الجزائرية، بأن تسمح بتنظيم مسيرات شعبية لدعم فلسطين، والتعبير عن الموقف 

 .الشعبي الواضح إزاء القدس
، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في الوقفة، من مخططات تستهدف ”مجتمع السلم“وحّذر رئيس 

تهجير ما تبقى من الفلسطينيين داخل القدس، إلفراغها من سكانها، وفقًا لصفقة تقوم أطراف دولية 
 وعربية برعايتها.

لتطّورات المتسارعة والخطيرة وانتقدت حركة مجتمع السلم، تأّخر الموقف الّرسمي للجزائر من هذه ا
على فلسطين وعلى األمة بأكملها، وهو ما يعكس حالة الّضعف والتراجع المريب للمواقف التاريخية 
 لها، وهو ما سيستدعي مساءلة وزير الشؤون الخارجية، والمطالبة بفتح نقاٍش برلمانيٍّ عاٍم على ذلك.

خة منه انتقادات الذعة للدول العربية على نس” رأي اليوم ” في بيان تحوز ” حمس"ووجهت 
واإلسالمية، وقالت إن هذا الّصمت الّرهيب من الدول العربية واإلسالمية ومن األحرار في العالم هو 
الذي سيجرِّئ دواًل أخرى على التطبيع، وعلى نقل سفارتها إلى القدس، وعلى القضاء على الحقوق 

لم العالميْين، وتتحّمل اإلدارة التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وه و ما سيهّدد األمن والسِّ
 األمريكية المسؤولية الكاملة على ذلك.

 18/5/2018، لندن، رأي إليوم
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  وظلمها وأدين إلسياسات إألمريكية إلهمجية "إسرإئيل"زعيم حزب "إلحركة إلقومية" إلتركي: ألعن  .51
ي، دولت باهجه لي، اليوم الجمعة، "في غزة ارتكبت قال زعيم حزب "الحركة القومية" الترك: إسطنبول

 جرائم إنسانية، ألعن إسرائيل وظلمها، وأدين السياسات األمريكية الهمجية".
جاء ذلك في تجمع "اللعنة على الظلم والدعم للقدس"، الذي يتم تنظيمه في ميدان يني قابي 

لتجمع الذي يعد األول في تاريخ بإسطنبول، ويشارك فيه حشد غفير من الجماهير المشاركة في ا
 تركيا، من حيث مشاركة ممثلي حكومات أجنبية.

وأضاف باهجة لي في كلمته أنه "يجب أن يحاكم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وعصابته 
 في المحكمة الجنائية الدولية، لما ارتكبوه من سفك لدماء الفلسطينيين".

، فنحن قلعة الكرامة حيال كل واإلسالميةبب صرخات الحواضر التركية "إننا في حداد بس أيضاوقال 
ألم واعتداء ومكيدة في تلك المناطق، من كركوك إلى القدس، ومن تلعفر إلى قبرص، وقشقار إلى 

وشدد على أن "القدس مسلمة وتحمل أثًرا تركًيا عميًقا، وهي فخر وهيبة إيماننا، لذا عندما  قره باغ".
 فال تسقط، ولن تكون عاصمة إسرائيل". إنها سقطتذهبت فال تذهب، وعندما يقال  سإن القديقال 

الزعيم التركي واصل الهجوم على الممارسات اإلسرائيلية بالقول "ال يمكن ألي صاحب عقل سليم أن 
يتحدث عن السالم والتعاون في المنطقة، بعد االعتراف )األمريكي( بالقدس عاصمة إلسرائيل، 

 ، ورعونة ترامب، وسياسات نتنياهو القاتلة، قد أتت أكلها المسمومة".الصهيونيلوبي فأنشطة ال
وتساءل "أين الرياض؟ في أي حفرة أبوظبي؟ أين اختفت القاهرة؟ تلك البلدان اإلسالمية المعروفة 
تتهرب من المواجهة، وتحاول التعامل مع الوضع من خالل رسائل إدانة هزيلة، دون التطرق إلى 

 س والقضية الفلسطينية، والحديث عن إسرائيل والواليات المتحدة، عار عليهم جميًعا".القد
 18/5/2018 ،لألنباء إألناضولوكالة 

 
 تظاهر مئات إآلالف من إألترإك في إسطنبول "دعماا إلقدس" .51

أكد أتراك من أطياف مختلفة، اليوم الجمعة، على أنه ال : خليل دمير /إسطنبول/ صهيب قاللوة
 زل عن مدينة القدس ألي جهة كانت، وستبقى عاصمة للمسلمين.تنا

جاء ذلك على هامش تظاهر مئات اآلالف من األتراك، في تجّمع "اللعنة على الظلم والدعم للقدس"، 
 بإسطنبول التركية، نصرة للمدينة المحتلة، وتنديًدا بالمجزرة اإلسرائيلية بغزة.

أدوا صالة الجمعة بمساجد منطقة "الفاتح" بالمدينة، قبل أن وأفاد مراسل األناضول أّن المتظاهرين 
 يشّكلوا سلسلة بشرية امتدت من منطقة "أقصراي" وصواًل إلى ميدان "يني قابي".
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ورفع المتظاهرون صوًرا للمسجد األقصى وقبة الصخرة، واألعالم التركية والفلسطينية، وصورًا 
كما رّددوا شعارات  إلسرائيلية اإلثنين والثالثاء الماضيين.للجرحى والشهداء الذين ارتقوا في المجزرة ا

 مناهضة إلسرائيل، واصفين األخيرة بـ "الدولة اإلرهابية والقاتلة".
وقالت مصادر في مديرية أمن إسطنبول،  تجمع.الشارك نحو نصف مليون شخص، في وقد 

لم يشهد أية مشاكل بفضل لألناضول، إن التجمع، الذي أقيم في منطقة "يني قابي" الساحلية، 
 ألف شخص، وفق آلية حساب قائمة على المساحة. 500التدابير األمنية، بالرغم من تواجد نحو 

وأقيمت الفعالية بإشراف وقف المنظمات الطوعية، وبدعوة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
ورفض نقل السفارة  في إطار فعاليات شعبية ورسمية عديدة نظمت في البالد لنصرة القدس،

 األمريكية إليها، واستنكار المجزرة اإلسرائيلية في قطاع غزة.
 18/5/2018 ،لألنباء إألناضولوكالة 

 
ا على نقل إلسفارة إألمريكية إلى إلقدس .52  إليمن.. مظاهرة في تعز إحتجاجا

ة تظاهر المئات من سكان مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، عقب صال: اليمن/ مراد العريفي
الجمعة، احتجاجًا على نقل الواليات المتحدة سفارتها إلى القدس، واعترافها بأن المدينة المقدسة 

 للمسلمين عاصمة إلسرائيل. 
أعوام، من ِقبل مسلحي جماعة "أنصار  3وهذه ثاني فعالية احتجاجية لسكان المدينة المحاصرة منذ 

 هللا" )الحوثيين(، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني. 
بحسب مراسل "األناضول"، فإن المظاهرة التي دعت لها "الهيئة الشعبية لمناصرة الشعب و 

الفلسطيني"، خرجت من عدة مساجد بالمدينة، وسارت إلى شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة، 
حيث تجمع المئات من الغاضبين. ورفع المتظاهرون شعارات عدة تؤكد على حق الفلسطينيين في 

س عاصمة لدولتهم، و"القدس عاصمة فلسطين األبدية، و"القدس عاصمة الكرامة العربية مدينة القد
كما أدانوا المجزرة التي ارتكبها الجيش اإلسرائيلي بحق المحتجين الفلسطينيين  وعنوان شرفها". 

تتاح للنكبة، والتي جاءت بالتزامن مع مراسم االحتفال باف 70يومي اإلثنين والثالثاء، في الذكرى الـ
وقال بيان صادر عن المظاهرة حصلت "األناضول" على نسخة منه،  السفارة األمريكية في القدس. 

إن "التفريط بالقدس تفريط بحق األمة العربية وخذالن لن يغفر وسقوط مدوي في مستنقعات الذل 
لدولة  واالرتهان". وانتقد البيان الصمت العربي "المخزي"، حول اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة

محتلة. وأشار إلى أن "القدس عاصمة فلسطين االبدية ولن تستطيع قوة في العالم تغيير هويتها"، في 
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الوقت الذي حيا بطوالت الشعب الفلسطيني خصوصًا في مسيرة العودة. وأضاف "التضامن مع 
 القدس هو واجب وطني وفريضة شرعية على كافة الشعوب العربية واإلسالمية".

 18/5/2018 ،لألنباء ناضولإأل وكالة 

 
 منسق تيكا إلتركية: أنشطتنا تهدف إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها إلقدس .53

قال منسق برامج وكالة التعاون والتنسيق التركية : القدس / مصطفى دفيجي، تورغوت ألب بويراز
ية مستقلة ذات )تيكا( في فلسطين بولنت كوركماز، إن "أنشطتنا تهدف إلى تمكين قيام دولة فلسطين

 ".1967سيادة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 
وأضاف في حوار مع األناضول، أن "الوكالة تحظى بتقدير كبير من الفلسطينيين، بفضل الرئيس 

 التركي رجب طيب أردوغان، والدعم الذي يقدمه الشعب التركي للقضية الفلسطينية".
إلى قطاع غزة بقيمة مليون دوالر خالل شهر رمضان،  وأشار أن المساعدات التي ستقدمها الوكالة

 تتضمن توزيع مواد غذائية، ووجبات ساخنة، ومستلزمات طبية.
وأوضح أن المساعدات التي تأتي بتعليمات من الرئيس أردوغان، تتضمن توزيع طرود غذائية تكفي 

خنة على ألف عائلة ألف عائلة تعيش في المخيمات، وتوزيع وجبات إفطار سا 12كامل الشهر على 
ألف دوالر  200في مناطق مختلفة في غزة يوميا، باإلضافة إلى تقديم أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 

وأشار أن األدوية والمستلزمات الطبية الموجودة حاليا في قطاع غزة ال تلبي  لمستشفيات القطاع.
 أقرب وقت ممكن.من احتياجاته، لذلك سيتم إيصال المساعدات الطبية في  % 10سوى 

 24ولفت أن تيكا تقوم بالعديد من المشاريع في غزة، ومن بينها نصب أنظمة للطاقة الشمسية في 
 هيئة عامة بالقطاع، للتغلب على مشكلة االنقطاع الطويل للتيار الكهربائي.

وأضاف أن تيكا ترّكب أنظمة طاقة شمسية في آبار المياه في القطاع، ما سيحل مشكلة مياه 
 شرب، كما سيقلل من األمراض الناجمة عن المياه غير النظيفة.ال

 18/5/2018 ،لألنباء إألناضولوكالة 
 
 هيئة إإلغاثة إإلنسانية إلتركية توّزع مساعدإت على فقرإء في غزة .54

( في قطاع غزة، اليوم الخميس، IHHوّزعت هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية ): غزة/ محمد ماجد
 ووجبات طعام ساخنة، لفقراء في قطاع غزة. مساعدات غذائية، 

 6وفي تصريح لألناضول، قال مدير اإلعالم بمكتب الهيئة بالقطاع، محمد الشرفا، إن "الهيئة وزعت 
وأضاف أن "الهيئة  وجبة طعام ساخنة، على أسر فقيرة في قطاع غزة". 650أالف طرد غذائي، و
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ة أهالي القطاع، وتقديم المساعدات اإلنسانية ستعمل، خالل شهر رمضان، على التخفيف من معانا
 لهم بكل اإلمكانيات المتاحة". 

ووفق الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )حكومي(، فإن أكثر من نصف سكان غزة، عانوا في 
 بالمائة. 53، من الفقر، بنسبة 2017

 18/5/2018 ،لألنباء إألناضولوكالة 
 
 طوإ العتدإء ضد رياضيين إسرإئيليينفي كوسوفو خط إسالميينحبس ثمانية  .55

)أ ف ب(: ُحكم على ثمانية إسالميين الجمعة بالحبس إلى مدد تصل إلى عشر سنوات  -بريشتينا
خالل تصفيات ” التخطيط العتداء ضد العبي كرة قدم إسرائيليين وجماهير"في كوسوفو بـ إدانتهمبعد 

 لبانيا.أفي  2016كأس العالم في 
يشتينا عاصمة كوسوفو المتهمين الثمانية وهم البان بالتخطيط لالعتداء في بلدة ودانت محكمة في بر 

 .إبراهيميالقاضي حمدي  أعلن، كما 2016لبانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر أشكودر في شمال غرب 
قررت زرع متفجرات تحت جسر عند مدخل بلدة شكودر من جهة “أن المجموعة  إبراهيمي وأوضح

 لدى مرور موكب المنتخب اإلسرائيلي.” ينوون تفجيرها أفرادهاكان مطار ريناس حيث 
، بالتنصت على المجموعة لمنع األلبانيةوكانت شرطة كوسوفو، نجحت، بالتعاون مع السلطات 

 .أفرادهاعن توقيف كافة  أسفرالهجوم، ما 
 أقيمتيرانا، حيث كلم من العاصمة ت 45وألسباب أمنية تم نقل المباراة إلى الباسان، على بعد نحو 

 مشددة. أمنيةتحت حماية 
 18/5/2018، لندن، رأي إليوم

 
صفقة »بـ  حماسن طلبت توّسط دولة عربية إلقناع وإشنط: «إلحياة»مصادر ديبلوماسية لـ  .56

 «  إلقرن 
« الحياة»كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ : أ ف ب، رويترز ،محمد يونس -القدس المحتلة، غزة 

األميركية تجري اتصاالت مع إحدى الدول العربية في شأن قطاع غزة، ما يثير قلق  أن اإلدارة
السلطة الفلسطينية وغضبها. يأتي ذلك في وقت اكتسبت التحركات لتوفير حماية دولية للفلسطينيين 
والتحقيق في أحداث غزة، زخمًا كبيرًا بعدما تبنى أمس مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 

إلى غزة للتحقيق في االستهداف « إرسال لجنة دولية مستقلة في شكل عاجل»ارًا يدعو إلى قر 
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اإلسرائيلي للمدنيين العزل، في حين يجتمع مجلس األمن بعد غد لمناقشة مشروع قرار عرضته 
 .في األراضي المحتلة« بعثة حماية دولية»الكويت، ويدعو إلى نشر 

أن مبعوثين من البيت األبيض زاروا دولة عربية في « الحياة»وأوضحت المصادر الديبلوماسية لـ 
األسابيع القليلة الماضية وأجروا اتصاالت معها بحثوا خاللها األوضاع اإلنسانية واألمنية والسياسية 

باتخاذ خطوات « حماس»في قطاع غزة، كما ناقشوا أمورًا سياسية حساسة، مثل فرص إقناعها حركة 
ة، من قبيل عدم معارضة المساعي األميركية لحل سياسي شامل في المنطقة سياسية وأمنية في غز 

)صفقة القرن(، وتشكيل إدارة خاصة لقطاع غزة من شخصيات مستقلة تتلقى دعمًا ماليًا أميركيًا 
وغربيًا لحل المشاكل اإلنسانية في غزة. وقالت إن األطراف المختلفة ما زالت في مرحلة درس 

 األفكار.
صادر أن هذه االتصاالت أثارت غضب الرئيس محمود عباس الذي رأى فيها محاولة وذكرت الم

أميركية للضغط عليه للعودة إلى المسار السياسي. وأصدر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة 
األربعاء الماضي بيانًا مفاجئًا اعُتبر بمثابة رد على هذه االتصاالت، وحض فيه الدول العربية على 

 «.إقامة سالم مع العرب من دون الفلسطينيين»ي عن وهم التخل
 19/5/2018إلحياة، لندن، 

 
إذإ طلبت إلغالبية إلعظمى بالجمعية إلعامة “غوتيريش مستعد لتشكيل لجنة تحقيق بشأن غزة  .57

 ”ذلك
يش، نيويورك )األمم المتحدة(: أعلنت األمم المتحدة، يوم الجمعة، استعداد أمينها العام أنطونيو غوتير 

إذا طلبت الغالبية العظمى بالجمعية “لتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن أحداث قطاع غزة األخيرة، 
جاء ذلك على لسان فرحان حق، نائب المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة،  ”.العامة ذلك

تيريش وقال حق إن غو  خالل مؤتمر صحافي عقده في المقر الدائم للمنظمة الدولية، بنيويورك.
صابة  مستعد لتشكيل لجنة تحقيق دولية في قتل القوات اإلسرائيلية لعشرات الفلسطينيين في غزة وا 

 ”.إذا طلبت الغالبية العظمى بالجمعية العامة ذلك“آالف آخرين، اإلثنين والثالثاء،  3أكثر من 
ر المقدم لممثلي دعونا ننتظر أوال ما ستسفر عنه مناقشات مجلس األمن بشأن مشروع القرا“وأضاف 

 ”.الدول األعضاء
 19/5/2018إلقدس إلعربي، لندن، 
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 تستعد لنقل سفارتها من تل أبيب إلى إلقدس وتزعم أن إلقرإر إُتخذ لدوإعي "تقنية"بارإغوإي  .58
تل أبيب: أعلن وزير خارجية باراغواي، إالديو لويزاغا، أن بالده تستعد لنقل سفارتها من تل أبيب 

، ولكنه رفض أن يكون القرار مرتبطًا بنقل سفارتي الواليات المتحدة «ًا جداً قريب»إلى القدس 
وغواتيماال. وقال لويزاغا، في تصريحات لوسائل إعالم إسرائيلية، مساء أول من أمس )الخميس(، إن 

أشهر، وذلك ألسباب تقنية اكتشفها خالل زيارته لتل  8خطط لهذا القرار قبل نحو »رئيس باراغواي 
. فقد ناقشنا معه المصاعب التي يواجهها الدبلوماسيون من جراء 2017في يوليو )تموز( أبيب 

وجودهم في تل أبيب بينما معامالتهم مع الدوائر الرسمية اإلسرائيلية تتم في القدس، بحكم وجود 
 «. نالوزارات ومقر الرئاسة ورئاسة الوزراء فيها. لذلك قررنا االنتقال وقد حان الوقت للتنفيذ اآل
 19/5/2018إلشرق إألوسط، لندن، 

 
ولن نتخذ خطوة ” خاطئ“إلسفير إلبريطاني لدى تركيا: قرإر وإشنطن نقل سفارتها إلى إلقدس  .59

 مماثلة
أنقرة: قال دومينيك تشيلكوت، السفير البريطاني لدى تركيا، إن قرار الواليات المتحدة نقل سفارتها 

جاء ذلك في  لى أن بالده لن تتخذ مثل هذه الخطوة.، مشيرا إ”خاطئ“من تل أبيب إلى القدس، 
وفي رّده على سؤال حول التعاون بين تركيا وبريطانيا . مؤتمر صحافي عقده، في أنقرة، اليوم الجمعة

بشأن القضية الفلسطينية، قال تشيلكوت إن الرئيس أردوغان ورئيسة الوزراء تيريزا ماي أكدا من 
لدينا هدف استراتيجي مماثل للغاية “وأضاف  قاءات جمعتهما.جديد مواقفهما المعروفة خالل ل

)لهدف تركيا( وهو دعم العمل إليجاد السالم على أساس حل الدولتين، والحد من العنف، والتوصل 
 )…(”.إلى اتفاق عادل للفلسطينيين 

  19/5/2018إلقدس إلعربي، لندن، 
 
 قدس إلمحتلةإلبرلمان إإلفريقي يرفض نقل "إلسفارة إألمريكية" لل .61

اعتمد برلمان عموم إفريقيا نص بيان رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي حول فلسطين، والذي أكد أن 
نقل سفارة الواليات المتحدة إلى القدس ال يمكن إال أن يزيد من حدة التوتر في المنطقة، ويعقد عملية 

دورة العادية السادسة المستمر جاء ذلك في الجلسة الختامية ألعمال ال البحث عن حل دائم للصراع.
من الشهر الجاري، والمنعقدة في مقره الدائم بمدينة ميدراند في جنوب إفريقيا، وذلك  18وحتى  7من 

وأعرب البيان عن قلقه  تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا لنقل "السفارة األميركية" إلى القدس.
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ان بشدة استخدام قوات االحتالل اإلسرائيلي للقوة البالغ للوضع السائد في األراضي الفلسطينية. وأد
 بشكل غير متناسب.

وأكد تضامن االتحاد اإلفريقي مع الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع إلى قيام دولة مستقلة ذات 
سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا لبذل جهود دولية متجددة وحقيقية إليجاد حل عادل ودائم 

 حل الدولتين في إطار قرارات األمم المتحدة ذات الصلة.للصراع يستند على 
 18/5/2018إأليام، رإم هللا، 

 

 مومتزيس: قلق وإسع على إدلب وإلوضع ال يسمح بعودة إلنازحين إلى بالدهم .61
األمين العام المساعد لألمم المتحدة منسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي لألزمة  : أطلقناجية –بيروت 

جميع األطراف المعنيين باألزمة في سورية »مومتزيس نداء عاجاًل من بيروت إلى السورية بانوس 
إليجاد حل سلمي لمسألتي إدلب والمنطقة الجنوبية المحاصرتين واللتين تتكدس فيها الناس وال سيما 

 «.إدلب، لحماية المدنيين
الوضع »بينهم، أن من « الحياة»وكشف مومتزيس في لقاء مع عدد من ممثلي وسائل اإلعالم كانت 

هجومًا وضربات على  92حصل خالل هذا العام »وقال: «. هو األسوأ 2018في سورية خالل العام 
مصابًا،  135قتياًل و 89إنشاءات صحية في مناطق مختلفة في سورية، ولألسف الشديد نتج منها 

دفت منشآت أكبر عدد حوادث عالميًا استه 2018وهذا وضع مقلق. وشهد الوضع في سورية في 
في المئة من الضربات التي حصلت في العالم حصلت في سورية. وتعتبر سورية أسوأ  70صحية، 

 «.منطقة في التاريخ بالنسبة إلى هذا االمر
وطالب جميع جميع األطراف باحترام المنشآت والعاملين فيها وهناك قرار عن مجلس األمن يطالب 

 باحترام هذه المنشآت.
احترام المدنيين. ففي األحداث التي حصلت في الغوطة »ممي على ضرورة وشدد المسؤول األ

الشرقية كنا شددنا على ضرورة احترام المدنيين، عائالت، نساء، وأطفااًل واحترام حياتهم فيها. وبعد 
وأعرب عن «. التطورات في إدلب وجنوب سورية ننظر إلى التطورات في األيام واألسابيع المقبلة

في المئة منهم نازحون والوضع فيها  60مليون سوري،  2.5تجاه إدلب حيث يوجد  القلق الكبير
يحتاج إلى تلبية إنسانية عاجلة جدًا وأكبر مشكلة ازدحام الناس وقلة األمكنة التي يمكن أن يسكنوا 

في المئة من الناس في وضع هش واحتياجاتهم عالية. ونحن بحاجة إلى  80فيها ونعتبر أن 
 «.مليهإالوصول 
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مليون شخص يعيشون في  2هناك »وقال: «. إلى اين؟»وتخوف من مسألة الخروج من إدلب 
مناطق يصعب الوصول إليها، وتحتاج إلى إذن من السلطات السورية. وهي مناطق مختلفة داخل 
سورية وكأمم متحدة نطالب باإلذن للوصول إلى جميع المدنيين الذين يعيشون في هذه المناطق 

في المئة من الطلبات  7أخذنا اإلذن بنسبة  2018عدة عاجلة. ولألسف فإننا في العام لتقديم مسا
كانت نسبة الوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها والمناطق  2017التي تقدمنا بها، وفي العام 

 «.في المئة، يعني ذلك أننا وصلنا إلى ربع الناس المحتاجين فقط 27المحاصرة 
وتأمين مسكن الئق لهم وعما إذا كان يعتبر ذلك مساهمة في تغيير  وعن مواكبة النازحين،

حماية المدنيين مسألة حساسة جدًا وحركة «: »الحياة»ديموغرافية سورية، أجاب المسؤول األممي 
الناس من منطقة إلى منطقة طوعية وال نساعد في مسألة األقليات وهندسة السكان في األمكنة 

اكن يكون الناس عادوا إليها بصورة طوعية وليس لنا برامج إلعادة بناء وعندما نساعد في تأهيل مس
مساكن. عملنا حاليا إنقاذ الحياة. الناس الذين رجعوا هم مسؤولية الدولة طبعًا وبرنامج الحماية في 
األمم المتحدة وتحصل متابعة من طرفنا من جانب قسم الحماية القانونية وموقفنا، كأمم متحدة أن 

لحالي ليس مناسبًا لعودة النازحين والمفوضية لديها الموقف نفسه بالنسبة إلى الدول الوضع ا
ذا سألنا أحد هل أستطيع أن أرجع. نقول له ال، أما إذ قررت هذه العائلة أو الشخص  المجاورة، وا 

ذا كانوا بحاجة إلى مساعدة في المكان الذي وصلوا إليه نساعده.  العودة فنحترم قراره وا 
 200نخطط لمساعدة مليون سوري في مناطق مختلفة في سورية و 2018في »الى أنه  لنظرا ولفت

وعما إذا كان يتم رفع تقارير عن االستهدافات التي تحصل للمنشآت  «.ألف الجئ داخل سورية
داخل األمم المتحدة هناك فريق دولي لمتابعة هذه األحداث أنشئ في جنيف، »الصحية، قال: 
 «.دور، اي المتابعة، ألن ضرب المشافي مخالف للقانون الدولي وخطير جداً ويقومون بهذا ال

قلقنا كبير على ما سيحصل »وعما إذا كان يتخوف من مجزرة في إدلب وكيف يمكن منعها قال: 
في إدلب والمنطقة الجنوبية، إدلب لها حساسية خاصة، ألن فيها عددًا كبيرًا ومن ضمنهم المحاربون 

ها وهي تختلف عن أي منطقة أخرى ونرفع صوتنا ونطالب الجميع بأن يكون هناك الذين خرجوا إلي
 «.سيناريو غوطة إلدلب أو المنطقة الجنوبية، نريد حاًل سلميًا من دون اإلضرار بالمدنيين

وأشار إلى اللجنة الخاصة في جنيف المكونة من مجموعة العمل من أجل الشؤون اإلنسانية بين 
متحدة وسبب وجودها أن نوصل إليها االحتياجات وقلقنا الكبير عن طريق األمين روسيا والواليات ال

العام ومجلس األمن وطرق أخرى وأملنا أن يحصل حل سلمي، وفي حال لم يحترم الطلب، اعتبر 
 «.فشل لمجلس األمن والمجتمع الدولي أال نصل إلى حماية المدنيين»أنه 



 
 
 
 

 

 45 ص             4646 إلعدد:             5/19/2018 إلسبت إلتاريخ: 

                                    

هذا سبب رفع صوتنا »ما يبرر ضربها، قال: « النصرة» و« داعش»وماذا عن القول إن إدلب فيها 
قبل أن نرى حصول أحداث إضافية، ومن طرفنا نحن قمنا بخطة تجهيز إليصال مواد طبية 
وغذائية. الناس أين سيذهبون. الوضع مقلق. هناك تركيا هل يمكن دفع أكثر من مليوني سوري إلى 

ها إيصال المساعدات، وكل يوم خميس تجتمع لجنة جنيف هدف»وعن دور روسيا، قال: «. تركيا؟
دولة بينها إيران ومصر وفرنسا  25اللجنة وتضم إلى جانب روسيا والواليات المتحدة ممثلين عن 

وبريطانيا وهولندا وسويسرا، وكمنظمات دولية نشارك أسبوعيًا ونقدم طلباتنا أسبوعيًا، خصوصًا 
ألفًا فقط، وكانت أكبر بكثير قبل عام  11عددها للمناطق الصعب الوصول إليها والمحاصرة وصار 

ولألسف نقدم طلبات أسبوعيًا ولكن ال نرى ردود فعل، مع أننا نقدم طلباتنا بكل شفافية للتوصل إلى 
. نطلب القيام بضغوط إليهمتسهيالت وأخذ اإلذن للوصول إلى مليوني نسمة من الصعب الوصول 

 «.أخذ اإلذنونشاطات وتسهيالت ونقاشات للوصول إلى 
  19/5/2018إلحياة، لندن، 

 
 عن حديث إلسنوإر ومحاولة تغيير إلوإقع .62

 عالء الريماوي 
حظيت مقابلة السنوار، متابعة واسعة ومهمة على الصعيد الداخلي والخارجي، ألسباب تتعلق بغزة، 
ارة وبشخصية الرجل، وزمن المقابلة الذي يتزامن مع حديث متسارع عن صفقة القرن ونقل السف

 وشكل الحراك المقاوم في ظل زخم كبير من الشهداء.
تابعت المقابلة، وحرصت على رصد ردود الفعل عليها، ودمج حديثه مع الرسائل التي كانت في ثنايا 

 المقابلة مع محاولة الستشراف القادم.
 أوال: شكل إلحوإر

أول ظهور إعالمي على هناك مالحظات حول الطبيعة التي كان من الواجب إخراج الرجل بها في 
قناة الجزيرة، إذ كان على طاقم إعالم الرجل، رفض أن يكون المحاور عبر األقمار، ألن هذا النوع 
يمس في شكل ومخرجات المقابلة، إذ تظهر أحيانا فجوة واضحة، وتقطع في الحديث لمشاكل 

 الصوت والشعور التفاعلي..
آللية، فكان األفضل إجراء حلقة يحاوره فيها خاصة أن الرجل غير معتاد على التصريح بهذه ا

إعالمي من غزة، بنمط التسجيل مع ترتيبات في شكل الظهور )مكان التصوير( ألهمية ذلك على 
 أكثر من صعيد.
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 ثانيا: رسائل إلمقابلة إلتي وثقناها في مركز إلقدس وإلمتمثلة باآلتي:
نخفض، لكنه باعث لمسيرة المقاومة أ. مسيرات العودة نمط مقاوم مستمر، يرتفع كوتيرة وي

 الفلسطينية.
ب. الثبات في منهج حماس المقاوم باعتبار المواجهة المسلحة مع االحتالل ركنا أساسا في 

 المقاومة، مع تأكيده إمكانات المقاومة وقدرتها، على خوض مواجهات واسعة.
 ج. هدف مسيرات العودة يقوم على قواعد أربع أهمها:

عن مساحة المقاومة على رغم من الحصار ومحاوالت االحتالل االستفراد في  عدم تحييد غزة
المساحات األخرى، تحريك مقاومة شعبية واسعة في ظل العبث األمريكي في ملف القدس وملفات 

 صفقة القرن، محاولة للمس بحلقات الحصار عبر رسائل العمل المقاوم المتدحرجة..
 هيرية في فلسطين في ظل كبوة سياسية صنعتها السلطة والمنظمة.باإلضافة إلى تعبئة الحالة الجما

د. التأكيد على أن هناك أثرا حقيقيا للمسيرات في ظل محاوالت، خارجية وداخلية الحتواء مسيرات 
 العودة مقابل شكل من التسهيالت.

على  ه. التأكيد على خطورة منهجية عمل فتح السياسي على القضية في حال ظل الواقع القائم
 حالة، األمر الذي سيراكم انتصارات لالحتالل على أكثر من جبهة.

و. رسالة المقاومة بأن مقاومة غزة جاهزة، لرفض صفقة القرن ومخرجاتها، ومستعدة للعمل في حال 
 التدحرج.

ز. رسالة داخلية بأن مسيرات العودة برغم وجع مصابها في الشهداء والجرحى إال أن أهميتها 
 الستراتيجية هي حف  الكل في ظل خسارة البعض.ورسالتها ا

 ثالثا: تحليل للوإقع إلثقيل على بيئة إلمقاومة
تلمست في حديث الرجل إشارات عن صعوبات تحيط بالمقاومة والمشروع الوطني ووجدت ذلك في 

 مضامين أهمها:
حصار الحركة المقاد أ . ثقل الحالة العربية على الملف الفلسطيني، و على مشروع المقاومة متمثال ب

من دول لم يسمها لكن أستطيع التصرف بالتسمية )اإلمارات، مصر، البحرين، السعودية، وبعض 
دول الطوق( وأفهم إشاراته الرتباك في صف الحلفاء قطر وتركيا، وعدم كفاية دعم إيران، األمر 

 جعل المقاومة في حساب يضيق سهله، ويتعاظم صعبه.
قرارا بينا بإسقاط حماس في غزة مستخدمة من الوسائل ما يهلك الحرث ب. السلطة وفتح اتخذت 

دارة ملف الحاجات، أو في نمط تعامل يفهم منه التحالف بين  والنسل، سواء في عقوبات المال، وا 
 أركان الحصار والسلطة.



 
 
 
 

 

 47 ص             4646 إلعدد:             5/19/2018 إلسبت إلتاريخ: 

                                    

 يوالكيان فج. االحتالل ألول مرة في تاريخه يحقق اكتماال لحلقات الحصار من العرب والسلطة 
 تعاون على الهدف الرئيس، رأس حماس في هذه المرحلة، مع رعاية في المشهد خارجية.

 للخروج من إلمأزق إلوطني خلصنا إلى نتائج لحديث إلرجل أهمها: 
أوال: استمرار المقاومة في قطاع غزة عبر مسيرات العودة مع إبقاء السالح شاخصا في حال تهيئة 

 الظروف له.
 انية التصعيد في حال انسداد األفق وقدرة المقاومة على ذلك.ثانيا: التلويح بإمك

ثالثا: محاولة رفع السقف الفلسطيني في ظل ضعف أداء السلطة على المسار السياسي ودفع عجلة 
 المواجهة مع االحتالل.

رابعا: إشعال مساحات مواجهة لوضع الملف الفلسطيني على األجندة العالمية في ظل مخططات 
 ف الفلسطيني.إنهاء المل

أمام ذلك، فإن المتابع للسنوار ولغيره من القيادات، يستشعر الحجم الكبير من التآمر على القضية، 
 ويجد انسدادا كبيرا في األفق، األمر الذي يحمل القوى الحية مسؤولية كبيرة في الحالة الفلسطينية.

ين ظروف يمكن البناء عليها في الشعب الفلسطيني قدريا مطالب باالستمرار في مقاومة عدوه لتحس
 مسيرة تحرره.

المعضل الذي يواجه القضية الفلسطينية هو ما أفرز بعد أوسلو من سلطة ومكتسبات ظنها البعض 
 حلما. 

ما لم تذهب السلطة إلى الجحيم ويتم تعريف الفلسطيني على أنه تحت االحتالل فسيظل قسم كبير 
  التغطية.من الشعب الفلسطيني خارج 

حتالل يعتبر وجود هذا المتغير مهما لبقاء السيطرة على الواقع الفلسطيني واالستمرار في هذه اال
 السيطرة. 

المطلوب العودة إلى شكل الصراع الحقيقي وعدم إدارة الصراع على أننا دولة تحت احتالل بأدوات 
 عقيمة ومسلوبة اإلرادة.

 17/5/2018، "21موقع "عربي 
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 إلقضية إلفلسطينية في إلمربع إألول: "بلفور إلثاني" .63
 سليم نصار

 ."لقد أعطى َمْن ال يملك... لَمْن ال يستحق"
األميركية، بعدما اختصر بها جمال  -دخلت هذه العبارة المقتضبة في أرشيف العالقات العربية 

 جون كينيدي. إلىعبدالناصر القضية الفلسطينية في رسالته 
ح الرئيس المصري عن حقيقة أزمة الشرق األوسط، التي ُكلفت وكان الرئيس األميركي قد استوض

 بالده بإيجاد حّل متوازن لها يرضي فريقي النزاع.
جذورها التاريخية، معتبرًا أن بلفور  إلىوتوخى عبدالناصر من وراء جوابه المختَصر الرجوع بالقضية 

 وعد اليهود بمنحهم وطنًا فوق أرض فلسطين!
ثمن االعتراف الرسمي الذي أرضى به هاري  إلىإثارة اهتمام كينيدي، كذلك، أراد عبدالناصر 

 ترومان ممّول حملته االنتخابية اليهودي برنارد باروخ.
، ألنه تجرأ «إبن الزانية»وكان ذلك الثمن غاليًا جدًا، إذ إن ترومان وصف سفيره في تل أبيب بـ 

 .1948إضافية بعد حرب وطلب من القوات اإلسرائيلية التراجع عن احتالل أراٍض 
وكما أّثر عنصر المال في تشدد موقف ترومان بالنسبة النحيازه األعمى إلسرائيل، كذلك أثر اقتراح 

 البليونير اليهودي األميركي شلدون أديلسون في قرار تسريع نقل السفارة األميركية الى القدس.
لكان معًا أكبر مجموعة كازينوهات وُيعتبر أديلسون من أهم شركاء الرئيس ترامب، باعتبارهما يم

للقمار في العالم. والالفت في هذا السياق أن هذا الثري أعرب عن رغبته في تمويل بناء السفارة 
 الجديدة في القدس.

ورأى الديبلوماسيون في هذا االقتراح تغييرًا جذريًا في سياسة اإلدارة األميركية، التي ترضى 
 الدولة بصلة. إلى يمتون بالحصول على تبرعات من أشخاص ال

والمؤكد أن هذا التبرع السخي جاء كمكافأة لترامب، كونه تخطى كل المحاذير التي منعت الرؤساء 
 لدولة إسرائيل.« عاصمة أبدية»السابقين من االعتراف بالقدس الموحدة 

أن نقل  وكان وزير المواصالت إسرائيل كاتس قد نقل هذه المفاجأة عبر وسائل اإلعالم، معلناً 
الشعب  إلىأيار )مايو( كهدية من الرئيس األميركي  14القدس سيتم في  إلىالسفارة من تل أبيب 

 اإلسرائيلي لمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الدولة.
واعتبر نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية، أن هذا التاريخ يتزامن مع الذكرى 

 سطينية.السبعين للنكبة الفل
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، إن أي خطوة أحادية الجانب ال تساهم في تحقيق السالم... هي «وفا»وقال في تصريح لوكالة 
 خطوة لن تعطي شرعية ألحد.

وعلق أمين سّر منظمة التحرير صائب عريقات على قرار نقل السفارة الذي يتزامن مع ذكرى النكبة 
كامل لكل اتفاقيات السالم الموقعة مع  الفلسطينية، بأنه مخالفة فاضحة للقانون الدولي وتدمير

إسرائيل. وأتبع ذلك بتصريح آخر وصف فيه صدور القرار بأنه استفزاز فاضح لمشاعر العرب 
 والمسلمين والمسيحيين.

وبينها دول  -ولكن حمالت االعتراض واالستنكار التي شملت مختلف الدول العربية واإلسالمية 
وفد كبير برئاسة جاريد كوشنير، الصهر اليهودي زوج االبنة لم تمنع ترامب من إرسال  -غربية 
 ايفانكا.

أثناء االحتفال بهذه المناسبة، ارتكبت قوات األمن اإلسرائيلية أبشع مجزرة ضد الفلسطينيين على 
 حدود غزة.

جريح. كل هذا كان  2800 إلىوحصدت مجزرة يوم اإلثنين الماضي أكثر من ستين شهيدًا، إضافة 
سالمية وأوروبية. مصدر قلق  واستنكار واحتجاج من قبل دول عربية وا 

وُيستَدل من مراجعة تاريخ فلسطين المعاصر، أن انحياز سلطة االنتداب البريطاني كان يدفع السكان 
 التمرد والعصيان من أجل المحافظة على حقوقهم المشروعة. إلىالعرب 
، أن التظاهرة األولى التي حدثت بواسطة «فلسطين عبر ستين عاماً »الغوري في كتابه  إميلويسجل 

 . وقد قمعها البوليس البريطاني بقوة السالح.1922طلبة القدس كانت في سنة 
التظاهرة الثانية التي حدثت في القدس أيضًا بدأت بتجمع المسلمين في ساحة المسجد األقصى. 

المعترضين بزعامة موسى كاظم  إلىوحدث أثناء التطواف في الشوارع الرئيسية أن انضم المسيحيون 
ليها أعضاء جمعية شباب إ، انضم «باب السلسلة»الحسيني وعارف الدجاني. ولما اخترقت التظاهرة 

 األرثوذكس العرب.
وفي آخر األمر، قّدم المحتجون مطالبهم الى القنصليات األميركية والفرنسية واإليطالية والبلجيكية. 

 الهجرات اليهودية المتواصلة. وقد تضمنت تلك المطالب ضرورة وقف
تظاهرة أخرى. وقد  إلىالمسيحية  -وبعد تجاهل اإلنكليز تلك المطالب، دعت الجمعية اإلسالمية 

حصر  إلىاحتج أعيان الطائفة اليهودية على مرورها في أحيائهم، األمر الذي دفع المتظاهرين 
 مسيرتهم في األحياء العربية.
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، 1920ب المؤرخون عن أول انتفاضة ضخمة جرت في ربيع سنة ، كت«ثورة القدس»وتحت عنوان 
اشترك في احتفاالتها الحاج أمين الحسيني، والشيخ عبدالفتاح درويش، وخليل بيدس، وعارف 

 العارف، وموسى كاظم الحسيني، رئيس بلدية القدس.
غاياتها ألن  لم تثمر، ولم تحقق 1947والثابت أن حركات العصيان والتمرد التي استمرت حتى سنة 

القوات البريطانية كانت تساند الجالية اليهودية وتسمح بالهجرات اليهودية من أوسع أبوابها. وكان من 
 الطبيعي أن تتنامى تلك الهجرات بعدما دخل الجنرال اللنبي القدس، وراح ينكل بالمواطنين العرب.

 وقد نظم في أعماله المتحيزة أحمد شوقي قصيدة جاء في مطلعها:
 ليس الصليب حديدًا كان بل خشباً    يا فاتح القدس خلِّ السيف ناحية

نما تعداها ليثبت  ولكن الموقف البريطاني الرسمي لم يحصر ظهوره بعنجهية الجنرال اللنبي، وا 
بواسطة وزير المستعمرات في حينه ونستون تشرشل أن لندن مهتمة بسالمة اليهود وضمان 

 تها.المؤسسات التي باشروا في إقام
القدس للمشاركة في االحتفال الذي أقامه  إلى، جاء تشرشل 1921ففي أواخر شهر )آذار( مارس 

 «جبل الزيتون.»فوق « الجامعة العبرية»اليهود لمناسبة وضع الحجر األساسي لبناء 
فلسطين بواسطة القطار القادم من القاهرة، لُيقاَبل بالبيض والبندورة ومختلف  إلىووصل تشرشل 

 اذورات التي رماها الطالب الفلسطينيون على مقصورته.الق
وبما أن التاريخ يعيد نفسه، فقد تذكر بعض األحياء هذا األسبوع مشاهد المقارنة بين زيارة تشرشل 
وزيارة عائلة ترامب للقدس. وقد كرر أربعون ألف شاب فلسطيني يوم االثنين الماضي الغضب 

أثناء حملته االنتخابية بإعالن القدس الموحدة عاصمة أبدية  التاريخي ضد ترامب الذي وعد اليهود
 لدولة إسرائيل!

وحجته من وراء تنفيذ ذلك الوعد قوله إنه يحق ألي دولة شرعية تنتمي الى األمم المتحدة اختيار 
 1967عاصمتها. ولكنه نسي أن يحقق للفلسطينيين حقوقهم في تثبيت استقالل دولتهم على حدود 

 .194ديارهم وفقًا للقرار  إلىجئين وا عادة الال
بقي السؤال األخير المتعلق بالمرحلة المقبلة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وما إذا كان بإمكان 
رئيس أميركي جديد أن يلغي قرار ترامب في شأن مصير القدس، تمامًا مثلما ألغى ترامب االتفاق 

 ن!مع طهرا أوباماالنووي الذي وقعه سلفه باراك 
إبراز حقيقة القرار الذي اتخذه ترامب في شأن مستقبل  إلىالجواب عن هذا السؤال المعقد يحتاج 

 القدس، وما هي الدوافع السياسية الكامنة وراءه؟
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في المحاضرة التي ألقاها األستاذ باسل عقل فوق منبر قاعة المحاضرات في معهد عصام فارس 
الصهيونيون( لعبت دورًا مهمًا في  -يين الجدد )المسيحيون للشؤون الدولية، قال إن ظاهرة اإلنجيل

 حماية المصالح الحيوية األميركية.
وحقيقة األمر أن نائب الرئيس مايك بنس، هو الذي فرض على صديقه ترامب إقحام هذا الوعد في 

هذه  إلىسياق وعوده الخمسة. وكان ذلك مقابل تأمين عشرين في المئة من الناخبين الذين ينتمون 
 الحركة المشبوهة.
لياس خوري القناع عن وجه نائب الرئيس، إ، كشف الكاتب «المبشر واألصولي»وتحت عنوان 

 (.2018 -يناير  -كانون الثاني  22خصوصًا يوم ألقى خطابه في الكنيست اإلسرائيلي )
رأى الصليبي الجديد، عندما  -ووصف الياس خوري حال االنتشاء التي أفرحت هذا الصهيوني 

 «القدس عاصمة فلسطين.»النواب الفلسطينيين ُيطردون من الكنيست ألنهم رفعوا شعار 
وُيستنَتج من هذا الكالم أن دونالد ترامب أعطى اليهود من الثمن الذي دفعه له نائبه بنس، وأن دوره 

 ضة!في هذا الموضوع لم يكن أكثر من دور يهوذا اإلسخريوطي الذي باع المسيح بثالثين من الف
 ألم يقل ترامب إن السياسة في نظره هي ربح وخسارة... بيع وشراء!

 19/5/2018، إلحياة، لندن
 
 حرإك غزة إلمدني وإلكذب إإلسرإئيلي .64

 رندة حيدر
متظاهرًا فلسطينيًا يوم اإلثنين الماضي؟ وهل يمكن أن  61من أجل ماذا قتل الجيش اإلسرائيلي 

على حياة جندي إسرائيلي مدجج بالسالح من األكثر فتكًا  يشكل متظاهر فلسطيني مدني أعزل خطراً 
وتطورَا؟ وهل فعاًل تستطيع جموع المتظاهرين، مهما كانت غفيرة، أن تخترق "الجدار الحديدي" الذي 
نصبه الجيش اإلسرائيلي على الحدود مع غزة، والمزّود بأسالك شائكة وأبراج مراقبة وكاميرات؟ وبأي 

مقاتلو حركة حماس بين المتظاهرين إلى داخل إسرائيل، لمهاجمة مدنيين طريقة يمكن أن يتسلل 
إسرائيليين؟ كيف يمكن للمتظاهرين زرع عبواٍت ناسفة، كما تزعم المصادر العسكرية اإلسرائيلية في 
منطقة مكشوفة تمامًا تحت أبصار القناصة اإلسرائيليين ونيران بنادقهم الشديدة الفتك؟ وما هدف 

سرائيلي على اعتبار "حماس" الجهة الوحيدة التي ُتحّرض وتعبئ وتجّند وتوجه اإلصرار اإل
المتظاهرين من دون غيرها؟ ولماذا تتجاهل وجود حراك مدني شعبي في القطاع هو في أساس فكرة 
االحتجاج المدني؟ واألهم، كيف يصّدق المجتمع الدولي كل هذا الهراء اإلسرائيلي بشأن الدفاع عن 

 حدودها؟ نفسها وعن 
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في أساس ما جرى ويجري في غزة، هو تحّرك مدني أهلي سلمي دافعه الظاهري إحياء ذكرى النكبة 
، 1948الفلسطينية، والمطالبة بحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى البلدات التي طردوا منها سنة 

حتجاج على سياسات واالحتجاج أيضًا على نقل السفارة األميركية إلى القدس، لكن دافعه الفعلي اال
القهر والحصار والتجويع التي تمارسها إسرائيل، في حق أهالي غزة. التوجه إلى السياج الحدودي ال 
يهدف فقط إلى المطالبة بالعودة إلى فلسطين التي لن تحدث في وقت قريب، بل هو بصورة أساسية 

 جاه مع إسرائيل والضفة ومصر. للمطالبة برفع كل األسالك الشائكة التي تحيط بقطاع غزة في كل ات
إذا كانت ذكرى النكبة هي التي نفخت روح الرفض واالحتجاج في نفوس المتظاهرين في غزة، فإن 

سنة، عندما سيطرت حركة حماس على القطاع،  11واقع العيش في سجن كبير منذ ما يقارب 
يني في ظروف اقتصادية والنفق المسدود الذي يعيش في ظله أكثر من مليون وثمانمائة ألف فلسط

وحياتية وبيئية مخيفة هو المحّرك األساسي لهذا الحشد الشعبي الذي يشعر، منذ وقت طويل، أنه لم 
 يعد لديه ما يخسره. 

لقد نجح المدنيون من متظاهري غزة، بقتالهم وجرحاهم، في إعادة القضية الفلسطينية مجددًا إلى 
ماس لعبت دورًا كبيرًا في تحشيد أنصارها وتنظيم جدول األعمال الدولي. األكيد أن حركة ح

التظاهرات ودعمها لوجستيًا. لكن فكرة االحتجاج المدني لم تكن هي من أوجدتها، بل ُولدت قبل ذلك 
في شهر فبراير/شباط الماضي، وكان في أساسها مجموعة من الشباب والنشطاء من مخيم جباليا 

مي، عبر وسائل التواصل االجتماعي، تحت شعار "الحراك الذين بدأوا بالدعوة إلى تحرك شعبي سل
الشعبي السلمي لعودة الالجئين الفلسطينيين"، متأثرين بروح االنتفاضة الفلسطينية األولى. لكن 
سرعان ما تبنت حركة حماس، وفصائل فلسطينية أخرى، الفكرة، ودعت أنصارها إلى المشاركة في 

ياج الحدودي، تحت شعار "مسيرة العودة". ال يعني هذا تظاهرات سلمية حاشدة، تتجه نحو الس
االنتقاص من دور أي فريٍق من الفرقاء الفلسطينيين في غزة من الذين ساهموا في هذا الحراك 
السلمي الذي حّولته إسرائيل الى مشهد دموي وحشي. لكن تصوير "حماس" بأنها الطرف األساسي 

وتقّصد إغفال وجود حراك مدني شعبي حقيقي في غزة ال وراء التظاهرات دون غيرها من األطراف، 
ينضوي بالضرورة إلى الحركة، يخدم، في نهاية المطاف، أهدافًا إسرائيلية واضحة، إذ من مصلحة 
إسرائيل إغفال دور الحراك المدني الشعبي في غزة، وتصوير ما يجري أمام أنظار العالم بأنه من 

دنية سلمية من أجل القيام بهجمات ضدها. كما أن من شأن صنع "حماس" التي تستخدم تظاهرات م
التظهير اإلسرائيلي لدور "حماس" التي تعتبرها دول تنظيمًا "إرهابيًا" أن يساعد إسرائيل في التغطية 
على الجرائم التي ارتكبها جنودها، بقتلهم أبرياء عّزال جاؤوا إلى السياج لالحتجاج على نكبتهم سنة 
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سنة، وعلى الظروف الالإنسانية التي يعيشون في  11م داخل أسوار القطاع منذ ، وعلى سجنه1948
 ظلها. 

إن تبني حركة مسلحة، مثل "حماس"، فكرة حراك شعبي مدني في غزة أمر يدعو إلى التفاؤل، شرط 
أال يجري توظيفه في غير هدفه األساسي، وأن ُيحاف  على هذا الحراك وُيشجع، ألنه دليٌل على 

 جتمعية، يجب رعايتها والمحافظة على استقالليتها وتنّوعها. حيوية م
يجب أن تدفع إسرائيل ثمن وحشيتها، وهذا واجب الدول العربية والمجتمع الدولي اللذين يجب أن 

 يحاسبا إسرائيل على جرائمها الجديدة، كي ال يشعر أهالي غزة بأن دماء أبنائهم ذهبت سدى.
 18/5/2018، ، لندنإلعربي إلجديد

 
 هل يمكن تحويل إلضحايا على إلحدود مع غزة إلى وقفة من أجل إلتسوية مع حماس؟ .65

 ناحوم برنياع
صالح البردويل هو أحد الناطقين بلسان حماس في غزة. عندما رّوج ألحداث يوم االثنين في 

 هم من قتيال 61تقريبا من الـ  50» إنالفلسطيني، مّجد بطولة منظمته، وتضحيتها. فقد قال  اإلعالم
رجال حماس. رسالة واحدة للرأي العام في العالم، رسالة معاكسة للجمهور في البيت: نحن نعرف 
التكنيك. أما في الجيش اإلسرائيلي فقد سارعوا إلى تبني القصة. وبدا هذا كمقطع من أسطورة 

قتال في  . الرضيعة ال تحتسب: فقد ماتت بخلل في القلب، إثنان11يساوي  50ناقصًا  61الفصح: 
 في الحد االقصى. 10قتلنا ثمانية مواطنين فقط،  أنناحادثة عمل. والنتيجة 

الجيش اإلسرائيلي يخرج من يوم المعركة على الجدار باحساس بالنصر. الجدار لم يقتحم، الصواريخ 
لم تطلق، أحد لم يقتل في الطرف اإلسرائيلي، ولم يختطف أي جندي. وباستثناء بضع عشرات 

في المناطق الزراعية، لم تكن أضرار. في بلدات غالف غزة احتفلوا بالفصح، بيوم  الحرائق
بال عراقيل. حماس وصلت إلى نقطة درك لم يشهد لها مثيل، وال حتى بعد  األعياداالستقالل وبباقي 

 وتوجد فرصة. عبء القرار ينتقل إلى القيادة السياسية. إنجازالجرف الصامد. يوجد هنا 
ثاء، يوم النكبة، سافرت على طول الحدود في غالف غزة. إذا كان وصل يوم االثنين في يوم الثال

ألف غزي إلى نقاط االحتكاك على طول الجدار، ففي يوم الثالثاء وصل بضعة آالف. والقالئل  44
المحترقة، صدوا.  اإلطاراتالذي انبعث من  األسود، تحت ستار الدخان األمامالذين تقدموا إلى 

اليوم بقتيلين. ريح باردة، نسيم، هبت على طول اليوم من بحر غزة. وبعد الظهر اشتدت وانتهى 
الريح، وبالون هيليوم مشتعل وصل من معبر كارني وسقط في حقل قمح، قرب جدار كيبوتس ناحل 
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عوز، وقريبًا جدًا من سيارتي. وفي غضون دقائق وصلت النار إلى ارتفاع متر ونصف وتقدمت في 
 تتقدم وتحصد، مثل المنتج الحي. كان في النار جمال مخيف، جمال شيطاني. خط مباشر،

في شكدة، قرية زراعية في  األمن. تندر مسؤول األولى اإلطفاءبعد عشر دقائق وصلت سيارة 
المنطقة. وبينما كان يمد أنبوبه، ووصلت سيارتا إطفاء كبيرتان إلى الحقل مع خراطيهما، ومجندات 

 9، وقفوا في صف أمام النار ووراءهن جاءت جرافة تي إطفاءسلحات بمكانس من كتيبة كركل، م
دقيقة هزمت النار في ناحل عوز.  20عسكرية كبيرة، حطمت المزروعات بال رحمة. وفي غضون 

 ، شرقا، قرب مفترق ساعد، أحرق بالون هيليوم حقال آخر.األثناءولكن في هذه 
 

 بقوى عالية
لميدان، خططت لتحويل يومي االثنين والثالثاء إلى مواجهة بقوى عالية. حماس، قال أحد القادة في ا
شيكاًل  50ألف شخص. كل من صعد إلى الباصات حصل على  200وكان التطلع لمشاركة حتى 

مع عائالتهم. في  األحداثدوالر. وتلقى رجال حماس أمرًا بالوصول إلى  100والعائلة حصلت على 
. من ناحيتهم كان هذا 12ة مراكز احتكاك. أما يوم االثنين فكانت المواجهات السابقة كانت خمس

حدثًا عسكريًا مدارًا. كان لهم قادة كتائب أخذوا موقع القيادة على كل الجبهة، خاليا متخصصة، 
وسائل قتالية. أمر اليوم لم يترك مكانا للشك: يوم االثنين سيكون الحضور في الساعة العاشرة 

الصفر، التي يتقدم بعدها المتظاهرون من كتلة واحدة وبصدر مكشوف نحو  صباحا. وستتحدد ساعة
الجدار. يجلب المتظاهرون سكينا أو مسدسا، ويخبئونها تحت المالبس وال يستخدمونها طالما ال 
يلتقون الجنود أو السكان اإلسرائيليين. والطلب هو عدم قتلهم بل جلبهم: هذه ورقة مساومة حساسة 

 ؟تخافها إسرائيل
كتيبة التي رابطت في  12وماذا من جانبنا؟ يوم الخميس الماضي جرت لعبة حرب بمشاركة قادة الـ 

نقاط االحتكاك. ودعا قائد المنطقة الجنوبية ايال زمير إلى أقصى درجات ضبط النفس، البحث في 
طالقكل هجمة جماهيرية محرضا مركزيا  ار عليهم فال تطلق الن اآلخرون  أما. أقدامهالنار على  وا 

شاحنات إلى  أدخلتواالثنين  األحدإال إذا وصلوا إلى مسافة صفر عن الجدار. في الليلة التي بين 
متر داخل غزة يفصل بين السياج المتلوي والسياج  100ساحة الفصل األمني، قاطع بعرض 

حوامات . ورش الشاحنات المادة النتنة على طول السياج على أمل أن تردع. ونثرت الاإللكتروني
الغاز الذي كان يفترض أن ينزل بين الجماهير. بعض الحوامات دمرت. ووزعت آالف المناشير. 

 وأكثر من ذلك، يقول مصدر عسكري في الميدان، لم يكن بوسعنا أن نفعل.
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وكان الخوف هو انه اذا اقتحم الجمهور السياج، فسيقتل مئات. ومنعا للمذبحة رابطت قوات الشرطة 
 غزة. أراضيإلى  إلعادتهمني والثالث. وطورت تقنيات الحتواء وصد الجماهير في الخط الثا

وكان التفكير في الجيش اإلسرائيلي دفاعيا: كان االفتراض انهم اذا هاجموا أهدافا نوعية لحماس، 
فمن غزة سيردون بنار الصواريخ. وستتشوش الحياة في الجبهة الداخلية. ونشأ نوع من الحوار، حيث 

طرفان على السياج. واستخدم سالح الجو ضد أهداف لحماس في الساعة الخامسة بعد يركز ال
خاليا من المنظمة النار على قوات الجيش اإلسرائيلي. كانت هذه نقطة  أطلقتالظهر فقط. بعد أن 

 االنعطافة: ثمانية اهداف هوجمت، فسحبت حماس فورًا الجمهور إلى الوراء.
قتيل.  200ـ  100انه يخشى ان ينتهي يوم الغد بـ  األركانزمير لرئيس مساء، قال اللواء  األحديوم 

 كان هذا هو التقدير العام.
 

 في أقصى إلطرف
الخطة االولى لرئيس حماس في غزة، يحيى السنوار، كانت الوصول إلى مصالحة مع السلطة 

 ة في غزة تفاقمت.الفلسطينية. السلطة تدير غزة، وحماس تحتف  بسالحها. أبو مازن رفض، والضائق
أما الخطة الثانية فكانت جلب الجمهور إلى الجدار من دون أن تتدهور غزة إلى معركة شاملة. 

الدولية، في  اإلعالم، فشلت الخطة. نجحت في رفع غزة إلى العناوين الرئيسة في وسائل وباإلجمال
ضفة، ولكنها توقفت هناك. في ال األعمالحماس إلى جدول  وا عادةأزمة بين إسرائيل وتركيا،  إحداث

السؤال، قال مصدر عسكري، هو ماذا يقول السنوار لرجاله اليوم، هل توجد خطة ثالثة. الفرضية في 
ليست له خطة ثالثة. فهو عالق بين حائطين: حائط تكتيكي وحائط  إنالجيش اإلسرائيلي هي 

حزيران/يونيو، يوم  5 استراتيجي. النشاط حول السياج سيستمر، في أيام الجمعة لرمضان وفي
 النكسة، ولكن الحائط التكتيكي لن يقتحم.

أمام الحائط االستراتيجي تجده معزوال: المصريون يسحقونه. قوات داعش في سيناء يرون فيه عدوًا 
. إسرائيل تغلق عليه من حواليه، واحتياجات السكان تضغط عليه من األنفاقويحبطون التهريبات في 
 وهنا جاءت الفرصة.«. في أقصى الطرف»ا االنفجار، الداخل. وهو على شف

توجد أربع إمكانيات: معركة عسكرية شاملة مع حماس، معركة عسكرية جزئية، سيطرة السلطة 
الفلسطينية باسناد إسرائيل، تسوية مع حماس. الحرب ال تريدها إسرائيل، وعملية منسقة مع أبو مازن 

ور متحمس مساء يوم الجمعة المنشآت في الجانب أبعد من أي وقت مضى. فبعد أن أحرق جمه
بناء ما دمر: فالحريق لم يتطابق  إعادةالغزي من معبر كرم سالم، أرادت حماس التوجه فورًا إلى 

مليون شيكل. ويطرح السؤال، من سيدفع. السلطة رفضت،  30ومصالحها. ثمن إعادة البناء هو 
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جابت. المعبر أُغلق ليس بسبب وحشية حماس بل وفقط بعد أن مارست إسرائيل الضغط عليها، است
 ألنه لم تتبق حماالت خشبية الستخدامها بتحميل البضائع.

تطيير حماس من غزة بدون حرب، وال تؤمن  بإمكانيةكانت الحكومة ال تريد حربا، ال تؤمن  إذا
 بالسلطة، يتبقى أفق واحد ـ تسوية.

نار، هدنة لعشر سنوات وحتى لتسهيالت هامة في التسوية هي تعبير بمنظور واسع، من اتفاق وقف 
المعابر. وزير الدفاع ليبرمان يقول انه لن تكون هدنة. وهو يقيم معارضته على الدروس التي تعلمها 

سنة حزب  12. وتلقينا بعد 2006حزب هللا الهدوء في  أعطينا»من حرب لبنان الثانية. يقول ليبرمان: 
عشرات آالف الصواريخ. هذا ما تريد حماس أن يحصل في  هللا آخر تماما، مدرب جيدا، مع

 الجنوب.
االقتصادية في  واإلمكانيات اإلنسانيخطوات مدروسة لتحسين الوضع  األقلإن لم تكن هدنة، فعلى 

. إلسرائيل في هذا األوروبيالقطاع. يمكن االستعانة بتأثير مصر، بأموال دول الخليج، بالتدخل 
جثتي اورون شاؤول وهدار غولدن، وابرا منغستو وهشام  إعادةوسياسي:  أخالقيالشأن شرط مسبق، 

السيد المحتجزين لدى حماس. االفتراض في الجيش اإلسرائيلي هو انه عندما تفهم حماس خطورة 
 اإلسرائيليين في التفاهمات. ستستدرجوضعها، فإنها 

. كلهم شجبوا األوروبيةمن الدول يوم الثالثاء تحدث ليبرمان هاتفيًا مع وزراء وموظفين في سلسلة 
غير متحمس. وهو  األخيرالعملية اإلسرائيلية. ولم يجد لديهم استعدادًا للتعاون، العالم العربي هو 

الكل يقولون نعم نعم نعم، نعم، نعم، ولكن عندما يأتي هذا إلى المضمون، يختفون. ليس »يقول: 
 «.لدينا شريك في الحل

 «.هم في النهاية سيسقطون عند حافة بابنا. فماإلبداعيةأين »فسألت 
 «.وقدرة الصمود اإلبداعيةهناك أساسان: »فقال ليبرمان 

 18/5/2018يديعوت 
 19/5/2018، ، لندنإلقدس إلعربي
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