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 وأردوغان يعارض على "صفقة القرن"دول عربية  أربعاتفاق بين : موقع إسرائيلي .1
مايو/أيار، عن أول اتفاق يجري بين زعماء "األزمة  20كشفت تقارير صحفية عبرية، اليوم األحد 

 الخليجية"، برعاية أمريكية، ووسط معارضة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واشنطن وتل أبيب تأكيدهم أن خطة ترامب عن مسؤولين كبار في  اإلسرائيلي،ونقل موقع "ديبكا" 

لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ستعلن منتصف الشهر المقبل، حتى لو أن الفلسطينيين رفضوا 
 خطوطها العامة في البداية لكن الخطة بكامل بنودها ستعرض في يونيو/ حزيران.

ك، وأن تعليمات كانت صدرت وقال إن "خمسة مسؤولين في اإلدارة األمريكية أبلغوا اإلعالم بذل
لجاريد كوشنر، صهر ترامب، وغرينبالت مستشاره لشؤون المفاوضات، بأن يجمال الخطة إلطالقها 
يوم افتتاح السفارة في القدس لكن عقبات حالت دون ذلك، في حين أن الرئيس األمريكي دونالد 

ي محمد بن زايد وأمير قطر ترامب ناقش الخطة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واإلمارات
تميم بن حمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

 نتنياهو".
وأوضح الموقع، نقال عن مصادره، أن تمت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور 

بـ"المواجهة القاتلة" التي تمارسها االجتماعات ومناقشة الخطة، لكنه رفض الدعوة، بسبب ما وصفه 
 إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة.

أبريل/نيسان الماضي، معظم بنود هذه الخطة، ولعل أهمها: قيام  27وكان موقع ديبكا نشر بتاريخ 
دولة فلسطينية على قطاع غزة وحوالي نصف الضفة الغربية، بسيادة محدودة، وسيظل األمن بيد 

 الضفة، كما أن السيادة األمنية على نهر األردن ستظل بيد إسرائيل. إسرائيل في معظم أنحاء
وفي القدس ستنقل األحياء العربية إلى سيادة الدولة الفلسطينية عدا البلدة القديمة التي ستظل تحت 

 السيادة اإلسرائيلية، وستعلن أبو ديس عاصمة لفلسطين.
ن وفلسطين السيادة الدينية عليها، وستلحق وبخصوص األماكن الدينية اإلسالمية، فستتقاسم األرد

غزة بالدولة الفلسطينية بعد موافقة حماس على نزع سالحها. وتخلو الخطة من الحديث عن الالجئين 
الفلسطينيين وحق العودة، إال في صيغة تقوم على آلية تعويض يديرها المجتمع الدولي. وملخص 

هودي، وفلسطين بسيادتها المحدودة هي الوطن الخطة أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب الي
 القومي للفلسطينيين.

 وجاء نص البنود التسعة الحالية من الخطة المتوقع إعالنها يونيو/حيران المقبل، كالتالي: 
 ستقام دولة فلسطينية ذات سيادة محدودة، عبر نصف الضفة الغربية وكل قطاع غزة. -1
 نية لمعظم الضفة الغربية ومعابر الحدود.ستحتفظ إسرائيل بالمسؤولية األم -2
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 سيبقى وادي األردن تحت السيادة اإلسرائيلية، وستتولى مهام السيطرة العسكرية عليه. -3
ستذهب كافة األحياء العربية في القدس الشرقية إلى الدولة الفلسطينية، باستثناء المدينة القديمة،  -4

 التي ستكون جزءا من القدس اإلسرائيلية.
 أبو ديس، شرق القدس، هي العاصمة المقترحة لدولة فلسطين. -5
 ستشارك فلسطين واألردن الرعاية الدينية على مساجد المدينة القديمة. -6
 سيتم دمج غزة في الدولة الفلسطينية الجديدة، بشرط موافقة حماس على نزع السالح. -7
دارة ال يوجد بند في خطة لـ"حق العودة" لالجئين الفلسطين  -8 يين، لكن سيتم إنشاء آلية تعويض وا 

 من قبل المجتمع الدولي.
 االعتراف بإسرائيل كوطن للشعب اليهودي، وفلسطين بسيادة محدودة كوطن للفلسطينيين. -9

 20/5/2018، موقع سبوتنيك
 

 عباس يشدد على "الحماية الدولية" للشعب الفلسطيني .2
محمــود عبــاس بضــرورة العمــل الفــوري علــى  ةفلســطينيال الســلطة طالــب رئــيس: كفــاح زبــون - رام هللا

تــوفير الحمايــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني األعــزل، منتقــدان بشــدة إطــالق النــار اإلســرائيلي الحــي علــى 
  المتظاهرين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية.

ذين يخرجـون فـي وقال عبـاس إنـه يجـب فـوران تـوفير الحمايـة مـن قبـل المجتمـع الـدولي "للفلسـطينيين الـ
مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وترد عليهم إسرائيل بإطالق النـار الحـي مـا يـؤدي إلـى 

 وقوع العشرات من أبناء شعبنا شهداء وجرحى".
بتعمد قتل الفلسطينيين العزل، وتعهد بإجراءات ردان على نقل السـفارة األمريكيـة  "إسرائيل"واتهم عباس 

تقــول إنهــا تصــرفت بموجــب تعليمــات إطــالق  "إســرائيل"القــدس ومذبحــة غــزة، لكــن  مــن تــل أبيــب إلــى
 النار لحماية الحدود.

 20/5/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 اإلسالمية الطارئة : ال صحة لضغوط خارجية لغياب عباس عن القمةفواصل أبو يوس .3
ــ مــا يــدور مــن تســاؤالت حــول مســؤولون فلســطينيون، لـــ"الغد"، صــحة  : نفــىناديــة ســعد الــدين - انعم 

عبـــاس عـــن اجتمـــاع مخصـــص لبحـــث تطـــورات محمـــود ضـــغوط خارجيـــة وقفـــت وراء غيـــاب الـــرئيس 
 رغمبـالقطـاع غـزة،  اإلسرائيلية األخيـرة ضـد   والمجزرةالقدس المحتلة، بعد نقل السفارة األمريكية إليها، 

 فلسطيني"."العالقات المتطورة في الفترة األخيرة بين الجانبين التركي وال من
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وبالمثــلأ أكــد عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، واصــل أبــو يوســف، لـــ"الغد"، "عــدم وجــود أي 
وقـال  ضغوط خارجية تقف وراء عدم حضور عباس للقمـة"، نافيـان صـحة محاولـة الـربط بـين األمـرين.

طى، وبالتـالي كـان أبو يوسف إن "الرئيس عباس أجرى، قبل انعقاد القمة بيومين، عملية باألذن الوسـ
 من الصعب توجهه لتركيا لحضور القمة، ألنه ممنوع سفره بالطائرة، بما توجب عليه الراحة".

 21/5/2018 ،الغد، عّمان
 

 بصحة جيدة جدًا بعد استكماله فحوصات إضافية عباسعريقات:  .4
لمنظمــة التحريــر  صــائب عريقــات، أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة .وكــاالت: قــال دوال"األيــام"،  -رام هللا 

الفلســطينية: إن الــرئيس محمــود عبــاس خضــع لفحوصــات إضــافية، أمــس، فــي المستشــفى االستشــاري 
عريقــات،  أكــدو  بــرام هللا، مشــيران إلــى أن النتــائج كانــت مطمئنــة للغايــة، وأن الــرئيس بصــحة جيــدة جــدان.

 سوف يغادر المستشفى، اليوم. عباسفي تصريح أرسله لـ"األيام"، أن 
تــه، أكــد المــدير الطبــي للمستشــفى االستشــاري، د. ســعيد ســراحنة، أن نتــائج الفحوصــات التــي مــن جه

 أجراها عباس، أمس، في المستشفى االستشاري جيدة، والحالة الصحية للرئيس مطمئنة.
عاد إلى المستشفى بسبب مضاعفات بعد جراحـة األذن  عباسوذكر مسؤول فلسطيني في رام هللا أن 

م الثالثـاء الماضـي، وقـال: إن حـرارة الـرئيس ارتفعـت، مـا دفـع األطبـاء إلـى نصـحه التي خضع لها يـو 
وأضاف: "الرئيس سيبقى في المستشفى ليوم واحد على األقل.. الرئيس  بدخول المستشفى مرة أخرى.

 لديه التهاب في الصدر ويتم إعطاؤه مضادان حيويان في الوريد".
 21/5/2018 ،األيام، رام هللا

 
 العقوبات الجماعية التي وضعتها السلطة ضّد قطاع غزة إلغاءب يطالبان وحواتمةالزعنون  .5

أكد كل من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون واألمين العام : نادية سعد الدين - انعم  
، ضــرورة 19/5/2018الســبت للجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين نــايف حواتمــة، خــالل اجتماعهمــا 

إلـى أهميـة "تنفيـذ  النظـر ولفتـوا مصالحة والوحـدة الوطنيـة، لمواجهـة تحـديات المرحلـة الراهنـة.تحقيق ال
صــالح مؤسســات المنظمــة، وتشــكيل رئاســة  القــرارات السياســية للمجلــس الــوطني لمنظمــة التحريــر، وا 

 –( أبريـلنيسان ) 30ومجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، عمالن بقرارات دورة المجلس الوطني 
 ". 2018أيار )مايو(  4

قطـــاع غـــزة  وشـــددا علـــى ضـــرورة "إلغـــاء العقوبـــات الجماعيـــة التـــي وضـــعتها الســـلطة الفلســـطينية ضـــد  
 وتنفيذ قرار المجلس الوطني بهذا الشأن".
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مــن جانبــه، دعــا حواتمــة لحمايــة "مســيرات العــودة وفــك الحصــار عــن قطــاع غــزة" بتنفيــذ قــرار الشــكوى 
المسـيرات السـلمية فـي  يـة فـوران للتحقيـق بجـرائم الحـرب اإلسـرائيلية الدمويـة ضـد  لمحكمة الجنايـات الدول

 أيار )مايو( الماضي". 15-14غزة، 
 20/5/2018 ،الغد، عّمان

 
 المالية في غزة استعادة السيطرة على المعابر وزارة دعوةنائب عاطف عدوان ينفي ال .6

اولـه بعـض وسـائل اإلعـالم حـول دعوتـه عاطف عدوان، مـا تد .عزة: نفى النائب عن حركة حماس د
لــوزارة الماليــة فــي غــزة للســيطرة علــى معــابر القطــاع، وطــرد طــواقم المــوظفين العــاملين فيهــا والتــابعين 

، إن فــي المجلــس التشــريعي الفلســطينيرئــيس اللجنــة االقتصــادية  ،وقــال عــدوان للســلطة الفلســطينية.
 ".ة له زوران التصريحات المتداولة "غير دقيقة ومحرفة ومنسوب

 21/5/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 "الجنائية الدولية"لتحديد أسماء قادة االحتالل المنوي تقديم أسمائهم إلى  حالياً العمل جاٍر  :شعث .7
قــال مستشــار الــرئيس محمــود عبــاس للشــؤون الخارجيــة نبيــل : "الحيــاة"، فتحــي صــب اح -غــزة، رام هللا 

يد أسماء قادة االحتالل المنوي تقـديم أسـمائهم إلـى المحكمـة الجنائيـة شعث إن "العمل جاٍر حاليان لتحد
، تشـــكيل لجنـــة 2014بعـــد العـــدوان اإلســـرائيلي علـــى القطـــاع صـــيف  أوضـــح شـــعث أنـــه تـــم  و الدوليـــة". 

"األحــزاب وقــوى المجتمــع المــدني والفصــائل كافــة،  فلســطينية لمتابعــة جــرائم الحــرب اإلســرائيلية تضــم  
مـن الوثـائق"، لكنهـا "توقفـت عـن العمـل بعـد التوافـق مـع الواليـات المتحـدة علـى عـدم أنتجت كمان كبيران 

الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية مقابل عدم نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس وعـدم 
سـتتم مؤكدان أنه "يجري اآلن تحديـد أسـماء قـادة االحـتالل الـذين  االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل".

محاكمتهم بـتهم ارتكـاب جـرائم حـرب ضـد اإلنسـانية، كـون المحكمـة الجنائيـة الدوليـة تشـترط أن تكـون 
 التهمة ضد أشخاص بعينهم".

 21/5/2018 ،الحياة، لندن
 

 "حقوق اإلنسان" يؤكد أن االحتالل سيدفع ثمن جرائمه تصويتعشراوي:  .8
بــت عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــ :رام هللا ر الفلســطينية حنــان عشــراوي، بتصــويت مجلــس رح 

، علـــى 18/5/2018 حقـــوق اإلنســـان، التـــابع لدمـــم المتحـــدة فـــي جلســـته الطارئـــة التـــي عقـــدت الجمعـــة
 مشروع قرار يدين الجرائم اإلسرائيلية ويدعو إليفاد فريق دولي متخصص في جـرائم الحـرب إلـى غـزة.
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 هامـان  بأغلبيـة سـاحقة، بأنـه يشـكل اسـتثماران في بيان صـحفي السـبت، التصـويت والـذي جـاء  ،ووصفت
جانـب الحـق والعدالـة  إلـىيصب في مصلحة األمن والسالم بالمنطقة، وتؤكد التزام المجلـس بـالوقوف 

وشددت على أن مثل هذا القرار "يرسل رسالة واضحة وقوية إلسرائيل، بأن أن  ضد الظلم والطغيان".
 دية، وانتهاكاتها غير القانونية والالأخالقية".تدفعه مقابل ممارساتها األحا هناك ثمنان 

 19/5/2018 وكالة قدس برس،
 

 العريضي الجنسية الفلسطينيةاللبناني غازي  الوزيرعباس يمنح  .9
أعلــن الســفير الفلســطيني فــي لبنــان أشــرف دبــور أن الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس أمــر : بيــروت

ابق النائـب غـازي العريضـي، علـى مواقفـه الداعمـة دائمـان السـ اللبنـاني بمنح الجنسية الفلسطينية للـوزير
 للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

 21/5/2018 ،الحياة، لندن
 

 في قطاع غزة "القسام"تضع قائمة االغتياالت لقادة  "إسرائيل" .11
وكـاالت: نشــر الملحـق العســكري فـي شــبكة "ريشـت كــان" اإلسـرائيلية، قائمــة لمـن أســماهم  -تـل أبيــب 

"أخطــر المطلــوبين إلســرائيل" مــن قــادة المقاومــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، والــذين وضــعتهم إســرائيل 
 على "قائمة االغتياالت المحدثة".

وقـــال الموقـــع اإلســـرائيلي: إن القائـــد العـــام لكتائـــب القســـام، الجنـــاح العســـكري لحركـــة حمـــاس، محمـــد 
بعـد فشـل عـدد كبيـر مـن محـاوالت اغتيالـه، الضيف، يتربع على رأس قائمـة أخطـر المطلـوبين، وذلـك 

 والتي كان آخرها محاولة استهدافه في العدوان األخير، واستشهدت حينها زوجته وابنته.
 الرجل الثاني الموجود على قائمة االغتيال هو نائب القائد العام في كتائب القسام مروان عيسى. أما

ـــى القائمـــة، فهـــو مســـ ـــوب الثالـــث عل ؤول لـــواء شـــمال القطـــاع فـــي القســـام أحمـــد وأضـــاف: "أمـــا المطل
الغندور، والذي كان مسؤوالن عن المعـارك التـي دارت مـع الجـيش فـي العـدوان األخيـر، ونجـا مـن عـدة 

، وأنـه 2006ويتهم الموقع "الغندور" بالمشاركة في أسر الجندي جلعـاد شـاليت عـام  محاوالت اغتيال".
الحيـاة مـن الفرقـة التـي خططـت ونفـذت عمليـة أسـره، من األشـخاص المعـدودين، الـذين بقـوا علـى قيـد 

  "بعد اغتيال الجيش لغالبيتهم".
وحسب الموقع، فإن الرجل الرابع في القائمة قائد لواء القسام بوسط القطاع أيمن نوفل، إذ تم تصـنيفه 

 على أنه أحد الصقور في "حماس"، وهو المسؤول عن العمليات القتالية والتخطيط بوسط القطاع.



 
 
 
 

 

 10 ص             4647 العدد:             5/21/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

لفت الموقع، إلى أن رائد سعد، قائد لواء غزة، يتربع على الهرم الخامس بقائمـة االغتيـاالت، ويتهمـه و 
 الشاباك بالمسؤولية عن تطوير دقة الصواريخ بمساعدة عناصر تركية، وفق زعمه.

وتضـم القائمـة أيضــان قائـد لــواء خـان يــونس فـي الكتائـب، محمــد السـنوار، والــذي يعمـل فــي القسـام منــذ 
وات التســعينيات، ويعتبــر مــن أخطــر المطلــوبين، ونجــا مــن ســت محــاوالت اغتيــال، كمــا أنــه شــقيق ســن

 .قائد حركة "حماس" في القطاع يحيى السنوار
كمــا تضــم القائمــة أيضــان قــادة مــدن بالكتائــب، ومــنهم: أيمــن منصــور، وأحمــد حمــودة، وعيــاد الشــنباري 

 ق الموقع اإلسرائيلي.المسؤولون عن جباليا وبيت الهيا وبيت حانون، وف
في حين، قال الموقع: إن أسماء أخرى مرشـحة لالغتيـال ومـن بينهـا قائـد منطقـة رفـح بالقسـام، والـذي 

 أعلن الجيش قبل أيام عن تشخيصه عبر قناص إسرائيلي خالل اشتراكه بمسيرات العودة.
ــالمتفجرات وضــمت القائمــة أيضــان اســم عمــاد عقــل الــذي وصــف بأنــه "المســؤول عــن تــزود الكتائــ ب ب

وتــدريب عناصــرها علــى التفجيــر وغيــره"، كمــا يــذكر الموقــع أنــه "جــرى اســتهداف منزلــه أكثــر مــن مــرة 
 ولوحظ وقوع انفجارات جانبية، ما يدلل على تواجد متفجرات في المكان".

وتشـمل القائمــة أيضــان أيمــن صــيام، وهــو المســؤول عـن النظــام الصــاروخي فــي الكتائــب، وفقــان للموقــع. 
ـه قـادة وسب ق للجيش أن أعلن اغتياله سـابقان، إال أنـه نجـا مـن المحاولـة، ويـد عي الموقـع أن صـيام يوج 

 الكتائب في المناطق بكميات الصواريخ الواجب إطالقها في كل يوم من أيام الحرب.
ء كما ظهر في القائمة اسم الُمحرر في صفقة "وفاء األحرار"، قائد قوى األمن الـداخلي فـي غـزة، اللـوا

 توفيق أبو نعيم، زاعمة أن "قواته ستحارب الجيش حال اندلعت مواجهة جديدة بالقطاع".
كمــا تضــم القائمــة وزيــر الداخليــة األســبق فــي غــزة، فتحــي حمــاد، وتضــم أيضــان محمــد دبــابش، والــذي 
يعتبــر وفــق ادعــاء الموقــع "مســؤوالن عــن أجهــزة االســتخبارات فــي حمــاس وعمليــات تهريــب األســلحة"، 

 الموقع: إن قليلين يعرفون تفاصيل عن هذا الرجل. وأضاف
وذكر الموقع أن هنالك المزيد من األسماء الواجب التطـرق إليهـا، ومـنهم عبـد الهـادي صـيام مـن قـادة 
الكتائب، ونجا من عدة محاوالت اغتيال، باإلضافة لنافذ صـبيح القيـادي فـي الكتائـب، وهمـا مسـؤوالن 

ية والعســكرية فــي الميــدان، كمــا أنهــم أعضــاء فــي المجلــس العســكري عــن التنســيق بــين القيــادة السياســ
ويضـــاف للقائمـــة أيضـــان أســـماء مطلـــوبين فـــي الخـــار ، بيـــنهم:  األعلـــى التـــابع للكتائـــب، وفـــق الموقـــع.

ــدكتور معــن الخطيــب، والــذي جــرى تصــنيفه فــي العــام  كمســؤول منطقــة ماليزيــا فــي الجنــاح  2015ال
وسى عكاري من نشطاء حماس في تركيـا، ويتهمهمـا االحـتالل العسكري لحماس، ومحمود عطون وم

 بتحويل أموال لقطاع غزة والضفة الغربية الستخدامها في تنفيذ عمليات عسكرية.
 21/5/2018األيام، رام هللا، 
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 هنية: مسيرة العودة فرضت قضية حصار غزة بقوة أمام العالم .11
هنية اليوم السبت، أجهـزة السـلطة إلـى رفـع دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل : غزة

طالق العنان للفصائل والشعب الفلسطيني.  القبضة األمنية عن أهالي الضفة الغربية، وا 
وقــال هنيــة فــي كلمــة لــه أثنــاء مشــاركته بمســيرة العــودة شــرق مدينــة غــزة اليــوم الســبت: "إن شــعبنا فــي 

هم في غـزة، ولقـد رأينـا خيـارهم فـي انتخابـات الضفة الغربية ال يقل شجاعة وحماسة ورجولة عن إخوان
ونوه هنية إلى أن كل األطراف والعالم تتفاعل مع مسيرة العـودة الكبـرى والمشـاركين  بيرزيت األخيرة".

فيها، مشيران إلى أن دماء غزة الطاهرة والزكية، أوقفت إعالن الـرئيس االمريكـي دونالـد( ترامـب لصـفقة 
رة إلى القدس كان يريد أن يعلن صفقة بيع وتصفية فلسطين ودماؤنـا هنـا "يوم نقل السفا وقال: القرن.

كمــا ثمــن رئــيس المكتــب السياســي: "قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان  عرقلــت وأوقفــت إعــالن الصــفقة".
بشـــأن مســـيرة العـــودة، ومطالبتـــه برفـــع الحصـــار عـــن قطـــاع غـــزة، وتشـــكيل لجنـــة تحقيـــق مســـتقلة فـــي 

 نة في غزة".المجزرة التي ارتكبها الصهاي
 19/5/2018، فلسطين اون الين

 
 بو زهري: االحتالل يوظف تصريحات قادة حماس بعيدًا عن مضمونهاأ .12

عل ـــق القيـــادي فـــي حركــة "حمـــاس" ســـامي أبـــو زهـــري، علــى المحـــاوالت االســـرائيلية التـــي تجـــري  :غــزة
 الستغالل تصريحات قادة الحركة بشأن مسيرة العودة الكبرى.

وم السبت "المحاوالت االسرائيلية يتغريده عبر حسابه الرسمي في )تويتر( وقال أبو زهري في 
لتوظيف بعض تصريحات قادة حماس بشأن مسيرة العودة بعيدان عن مضمونها لن تفلح في التغطية 

 على بشاعة الجرائم االسرائيلية او تضليل الرأي العام العالمي".
 19/5/2018، فلسطين اون الين

 
 ترتيبات لزيارة ثانية لقيادة حماس للقاهرة لبحث المصالحة وتخفيف الحصار "القدس العربي": .13

أن هناك ترتيبات لزيارة قريبة لوفد قيادي من حركة حماس إلى مصـر، « القدس العربي»علمت : غزة
 .لمتابعة عدة ملفات، من أبرزها تخفيف حصار غزة، إضافة إلى بحث ملف المصالحة

«  مسيرات العودة»ط الحالي لدى الحركة، يقوم على إسناد فعاليات وحسب مصدر مطلع، فإن التخطي
بشـــكل كبيـــر، مـــن خـــالل اســـتمرار عمليـــات التحشـــيد علـــى طـــول الحـــدود، والخـــرو  بمســـيرات جديـــدة، 

علـى غـرار تلــك التـي نظمـت يــوم اإلثنـين الماضـي. وأشــار إلـى أن القــرار « مليونيــة»وتنظـيم مسـيرات 
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لمسيرات العودة وكسر الحصار، يقضي باستمرار الفعاليات حتى كسـر  المتخذ في إطار اللجنة العليا
 نهائي للحصار المفروض على غزة.

وفي السياق كشف المصدر عن وجود ترتيبات لزيارة قريبة لقيادة حماس، من غزة وعلى رأسها رئيس 
مقـدمتها ملـف  الحركة في القطاع يحيى السنوار إلى مصر، لمتابعة العديد من الملفـات الثنائيـة، وفـي

، إضــافة إلــى ملــف المصــالحة المتعثــرة مــع حركــة فــتح، حيــث تلعــب مصــر دور «تخفيــف أزمــة غــزة»
، فإن حماس ال تربط بين عمليات «القدس العربي»الوسيط الرئيس في هذا الملف. وحسب ما علمت 

ار التخفيــف المصـــرية، المتمثلــة بفـــتح معبــر رفـــح طــوال شـــهر رمضــان، وبـــين مطالبهــا بكســـر الحصـــ
  .اإلسرائيلي بشكل كامل عن غزة

الوسيط للتوصـل إلـى حـل ينهـي مشـاكل  وفي السياق يتردد أن مصر ستلعب خالل األيام المقبلة دور
في قطاع غزة، يربطه بالعالم الخارجي، في مسعى « ميناء بحري»غزة. وستجدد حماس مطلب إقامة 

 ة مستقبال.من الحركة، إلنهاء التحكم اإلسرائيلي في حركة بضائع غز 
 21/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 قبل نهاية رمضان هاسجونبعن معتقلين فلسطينيين "األخبار": حماس تتلقى وعدًا مصريًا باإلفراج  .41

حركـة حمـاس علـى جملـة وعـود بتحسـين الواقـع اإلنسـاني واالقتصــادي  حصـلتهـاني إبـراهيم:  - غـزة
الفتاح السيسي، فتح معبر رفح طوال شهر رمضان في القطاع، بدأت بإعالن الرئيس المصري، عبد 

، تتمثــل فــي إفــرا  «األخبــار»الجــاري. لكــن البــادرة األكثــر إيجابيــة، وفــق مصــدر مصــري تحــدث إلــى 
القاهرة عن معتقلين فلسطينيين في السجون المصرية قبل نهاية رمضان. لكـن المصـدر نفسـه أكـد أن 

ضبط الحالة اإلعالمية والشعبية بشـأن اإلفـرا  »العمل على « حماس»السلطات المصرية طلبت من 
 «.عن المعتقلين، وكذلك منع أي مراسم الستقبالهم لتجنيب األطراف كافة أي إحرا 

من جهة أخرى، وعلى معبر رفح، يجري بالتوازي مع خرو  المسافرين وعودتهم بصورة بطيئـة، توافـد 
سـمنتان ومـواد بنـاء،  الشاحنات التجارية التي تعبر من األراضـي المصـرية وهـي تحمـل مـواد صـناعية وا 

ماراتيــة وصــلت خــالل األيــام الماضــية تباعــان. وعلمــت  إضــافة إلــى قوافــل مســاعدات مصــرية وأردنيــة وا 
أنها تجري تقييمـات السـتمرار فـتح المعبـر بصـورة « حماس»أن السلطات المصرية أبلغت « األخبار»

ســبوع إلــى أســبوعين شــهريان أو مفتوحــان بصــورة دائمــة، لكــن مــن دون تحديــد هــل ســيكون ذلــك بواقــع أ
 «. الواقع األمني في سيناء»كاملة، مرجعين األمر إلى 

بصورة عامـة، تـأتي هـذه الخطـوات ضـمن توافـق عربـي ودولـي لتخفيـف األزمـة فـي غـزة، وذلـك بعـدما 
ضــمن كــادت تنزلــق األوضــاع إلــى مواجهــة بعــد ارتكــاب القــوات اإلســرائيلية مجــزرة بحــق المتظــاهرين 
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بـين المقاومـة « تهدئـة طويلـة األمـد»أيـار الجـاري. وتـدور هـذه الوسـاطات حـول  14مسيرة العـودة فـي 
التقوا في الدوحة عددان من الوفـود « حماس»والعدو، وهو ما كشفته مصادر مطلعة قالت إن مسؤولي 

الدوحـــة  دوالن كبـــرى أرســـلت وفودهـــا إلـــى»الدوليـــة خـــالل األســـابيع الماضـــية. وتضـــيف المصـــادر أن 
بت بهذه الجهـود الدوليـة لكنهـا أكـدت للجميـع اسـتمرارها فـي  بالتنسيق مع القيادة القطرية... الحركة رح 
فعاليـــات مســـيرات العـــودة كضـــمان لتطبيـــق هـــذه المبـــادرات خـــالل األســـابيع المقبلـــة، وشـــعور الغـــزيين 

 «.بتحسين حقيقي على األرض
دول، مــن ضــمنها دول  10أخيــران مــع أكثــر مــن  تواصــلت« حمــاس»أيضــان، تؤكــد المصــادر ذاتهــا أن 

أوروبية، وكذلك الواليات المتحدة وبريطانيا وروسيا، بطرق مباشرة وغير مباشرة، لكـن عمليـان لـم تتقـدم 
 . 2014سوى دولتين بمبادرتين ترتكزان بصورة كبيرة على اتفاق 

 21/5/2018األخبار، بيروت، 
 

 لمزيد من الجهدويدعوها  معبر رفححماد يتوجه لمصر بالتحية لفتحها فتحي  .15
فتحــي حمـاد بالتحيـة إلـى جمهوريــة مصـر العربيـة بعــد  ،توجـه عضـو المكتـب السياســي لحركـة حمـاس

 قرارها فتح معبر رفح طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خالل مشاركة حماد في جمعة الشهداء والجرحى بمخـيم العـودة شـمال قطـاع غـزة يـوم أمـس 

قال حماد: أوجه التحية إلى مصر الشقيقة على فتحهـا المعبـر، مردفـان: نأمـل مـن مصـر أن و  الجمعة.
ودعا مصر إلى مزيـد مـن الجهـد، وأن ترعـى مسـاعي إنشـاء مينـاء لغـزة، مشـددان  يبقى المعبر مفتوحان.

 أن مصر كانت وال تزال تقف دوما إلى جانب شعبنا.
 19/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 زعم اعتقال خلية نفذت عمليات فدائية بالقدساالحتالل ي .16

زعـم جهـاز المخـابرات اإلسـرائيلية "الشـاباك" اعتقـال خليـة فلسـطينية مـن بلـدة : الـرأي –القدس المحتلـة 
العيســـوية، لنشـــاطها بتنفيـــذ عـــدة عمليـــات فدائيـــة ضـــد قـــوات االحـــتالل بمدينـــة القـــدس خـــالل األشـــهر 

ة أن الخلية مكونة مـن أربعـة أشـخاصأ ثالثـة مـنهم مـن سـكان وزعمت القناة العبرية السابع الماضية.
وأدعـت أن التحقيـق مـع أعضـاء الخليـة  بلدة العيسوية، إضافة إلى ناشـط آخـر يحمـل هويـة إسـرائيلية.

قـاد إلـى فــك رمـوز هجـوم فــي شـباط الماضــي، قـام خاللـه أعضــاء الخليـة بـإحراق موقــع لشـرطة حــرس 
 جبل سكوباس، حسب زعم وسيلة اإلعالم العبرية. الحدود بالقرب من مستشفى هداسا على
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وتشمل لوائح االتهام المقدمة للمحكمة االسرائيلية في القدس، ضد أفراد الخلية "تصنيع وحمل أسلحة 
 والمشاركة في المواجهات، ومحاوالت مهاجمة شرطي في ظروف مشددة، ومحاولة حرق".

 20/5/2018، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 بإرسال لجنة تحقيق دولية إلى غزة قرار مجلس حقوق اإلنسانحماس تثمن  .17
ـــابع لدمـــم المتحـــدة « حمـــاس»ثمنـــت حركـــة : فتحـــي صـــب اح -غـــزة  ـــس حقـــوق اإلنســـان الت قـــرار مجل

القاضي بإرسال فريق من المحققين الدوليين للتحقيـق فـي جـرائم الحـرب التـي ارتكبتهـا قـوات االحـتالل 
ذار )مارس( الماضي في حق المـدنيين الفلسـطينيين العـزل المشـاركين فـي مسـيرة آ 30اإلسرائيلي منذ 

 الشعبية السلمية.« العودة وكسر الحصار»
وأشادت الحركة في بيان بمواقـف الـدول التـي صـوتت لمصـلحة القـرار، وفـي مقـدمها مواقـف المفـوض 

وجــه فيهــا انتقــادات حــادة  الســامي لدمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان األميــر زيــد بــن رعــد الحســين الــذي
 لسلطات االحتالل اإلسرائيلي.
خطـوة مهمـة علـى طريـق تعريـة حقيقـة االحـتالل، وكشـف حجـم الظلـم »واعتبرت القرار وهذه المواقـف 

 «.الواقع على الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم وانتهاكات إسرائيلية متواصلة
محاسـبة الكيـان »لدولية ومحكمة الجنايات الدوليـة بــ المجتمع الدولي والمؤسسات ا« حماس»وطالبت 

 «.اإلسرائيلي على الجرائم واالنتهاكات والوقوف مجددان إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم
 21/5/2018الحياة، لندن، 

 
 " ترحبان بالقرار األممي القاضي بإرسال محققين دوليين إلى غزةالديموقراطية" و"الشعبية" .18

الديموقراطيــة لتحريــر فلســطين بقــرارات قمــة منظمــة و  الشــعبية تــانالجبه رحبــت: احفتحــي صــب   -غــزة 
 . التعاون اإلسالمي في إسطنبول ومجلس حقوق اإلنسان التابع لدمم المتحدة

ــدوليين للتحقيــق فــي  وثمنــت الجبهــة الشــعبية قــرارات المجلــس القاضــي بإرســال فريــق مــن المحققــين ال
ـــ آذار )مـــارس( الماضـــي فـــي حـــق  30وات االحـــتالل اإلســـرائيلي منـــذ جـــرائم الحـــرب التـــي ارتكبتهـــا ق

الشــعبية الســلمية، ورأت « العــودة وكســر الحصــار»المــدنيين الفلســطينيين العــزل المشــاركين فــي مســيرة 
صــفعة جديــدة توجــه لدولــة االحــتالل وشــريكتها اإلدارة األميركيــة التــي تؤيــد وتــدعم ارتكــاب هــذه »فيهــا 

 «.تداءات في حق الشعب الفلسطينيالجرائم وغيرها من اع
في بيان قرار المجلس، ودانت موقـف الواليـات « الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين»بدورها، ثمنت 

ـــه الوطنيـــة  ـــال حـــدود لشـــعبنا وقضـــيته وحقوق ـــه المســـتحكم وب ـــن عـــن عدائ ـــذي يعل المتحـــدة المشـــين، ال
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طلـب الحمايـة »اون اإلسـالمي فـي إسـطنبول كما قد رت الديموقراطية قرار قمة منظمة التع المشروعة.
 .، ودعت إلى نقل القرار إلى مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لدمم المتحدة«الدولية لشعبنا

 21/5/2018الحياة، لندن، 
  

 ي أهل الداخل المحتل لنصرتهم غزة المحاصرةحماس ُتحيّ   .19
وفــي مدينــة حيفــا الــذين هبــوا  1948حيــت حركــة حمــاس أهلنــا فــي مــدن وقــرى فلســطين المحتلــة عــام 

 لنصرة شعبهم وأهلهم في غزة المحاصرة وتنديدان بالجرائم واالنتهاكات الصهيونية المتواصلة بحقهم.
وقالت حركة حماس في تصريح صحفي إن هذا يؤكد أن كل عمليات طمس الهويـة الفلسـطينية وكـي 

التهويــد وتصــفية القضــية الفلســطينية لــن وعــي األجيــال بــاءت بالفشــل، مشــددةن أن كــل مشــاريع وبــرامج 
يكتب لها النجاح. وأكدت الحركة أن التالحم الفلسطيني والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنيـة ومواجهـة 
المحتـل أصـبح واقعــان يتجسـد بكــل قـوة بــين كـل أبنــاء شـعبنا رغـم كــل مـا يمــارس علـيهم مــن ظلـم وقهــر 

رات والفعاليات بحيث تعم كل أرجاء الـوطن وفـي وشددت على ضرورة استمرار هذه المسي واضطهاد.
فشــال كــل مشــاريع تصــفية  المنــافي والشــتات لمــا لهــا مــن أهميــة كبيــرة فــي تثبيــت الحــق الفلســطيني وا 

 القضية الفلسطينية.
 19/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 دور الداخل الفلسطيني في إحياء المقاومة تعيد"الشعبية": مظاهرة حيفا  .02

قالـــت "الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين" إن المظـــاهرة االحتجاجيـــة التـــي انطلقـــت أمـــس فـــي  :رام هللا
مدينة حيفا تضامنا مع قطاع غزة، تؤكد فشل المحاوالت اإلسرائيلية لتهويد الداخل الفلسطيني وطمس 

يــــوم الســــبت،  وأشــــادت الشــــعبية فــــي بيــــان لهــــا هويتــــه العربيــــة، أو قتــــل فكــــرة المقاومــــة فــــي وجدانــــه.
، والتــــي خرجــــت مســــاء الجمعــــة، تنديــــدنا 1948الجمــــاهير الفلســــطينية داخــــل األراضــــي المحتلــــة عــــام ب

 بالجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وجــاء فــي البيــان "إن الجمــاهير الفلســطينية فــي الــداخل المحتــل يجســدون بالتحــامهم مــع غــزة وتشــبثهم 

وأضـــافت الجبهـــة "القـــوانين الصـــهيونية  لفلســـطيني بأرضـــه".بحقـــوقهم الثابتـــة عمـــق ارتبـــاط اإلنســـان ا
العنصــرية والسياســات االحتالليــة المتواصــلة بحــق أبنــاء الــداخل المحتــل، والهادفــة لطــردهم واالســتيالء 

 على أرضهم فشلت في أن تزحزح تجذرهم بأرضهم وتشابكهم والتحامهم مع أبناء شعبهم".
 19/5/2018قدس برس، 
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 عائلة مستأجرة مهددة بالطرد 57مالية لـ حماس توزع مساعدة .21
دوالر لكـل عائلـة مهـددة  200أسـرة مسـتأجرة، بقيمـة  57وزعت حركة حمـاس، مسـاعدات ماليـة لــ: غزة

بالطرد نتيجة الظروف االقتصادية والحصـار المفـروض علـى قطـاع غـزة ضـمن مشـاريع الحركـة لعـام 
ن" نســخة عنــه أمــس: إن مســاعدة هــذه وقالــت الحركــة فــي بيــان لهــا وصــلت صــحيفة "فلســطي .2018

األســر "تـــأتي كلمســة وفـــاء لدهــالي الصـــابرين المـــرابطين فــي قطـــاع غــزة والـــذين يعــانون مـــن تـــدهور 
وأوضــحت أنهــا نفــذت عــدة مشــاريع  األوضــاع االقتصــادية نتيجــة تنكــر حكومــة الوفــاق لمســئولياتها".

ولفتــت إلــى أنهــا وزعــت ضــمن مشــاريعها  دوالر. 3,500,000بعنــوان "وفــاءن لدوفيــاء" بتكلفــة تزيــد عــن 
 دوالر لكل عائلة. 200أسرة فقيرة مستأجرة مهددة بالطرد، بواقع  600مساعدات مالية لـ

 20/5/2018، فلسطين أون الين
 

 لتصعيد المواجهات ضد االحتالل ولمقاطعة البضائع اإلسرائيلية تدعوالفصائل  .22
يـوم الجمعـة المقبـل، واعتبـرت « تصعيد ميداني شامل» رام هللا: دعت القوى والفصائل الفلسطينية إلى

الفعــل الشــعبي المقــاوم والصــدام »ودعــت الــى مواصــلة  تجــاه مدينــة القــدس.« يومــا للزحــف»هــذا اليــوم 
مع االحتالل في كافة مناطق االحتكاك والتماس، خصوصا في األرياف والقرى الفلسطينية، « المفتوح

وتشــويش حيــاتهم واعتبــار يــوم الجمعــة يــوم تصــعيد ميــداني  قطــع طــرق المســتوطنين»ودعــت كــذلك لـــ 
وأكدت القوى على أهمية تفعيل المقاطعـة لمنتجـات االحـتالل خـالل شـهر رمضـان، وأشـادت «. شامل

في الوقت ذاته بمواقـف الـدول التـي وقفـت إلـى جانـب الشـعب الفلسـطيني فـي مجلـس حقـوق اإلنسـان، 
إسرائيل القائمة باالحتالل « إلزام»قيق دولية، وطالبت بـ ورحبت بإرسال لجنة تقصي حقائق ولجنة تح

جبارهــا علــى اســتقبال اللجنــة، وتمكينهــا مــن أداء مهمتهــا دون معوقــات، داعيــة كــذلك إلــى  محاســبة »وا 
 «.قادة االحتالل وفرض العزلة الدولية على منظومة االحتالل العسكرية والسياسية واألمنية

 21/5/2018، لندن، القدس العربي
 

 المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي إزاء الممارسات الصهيونية واالنتهاكات بحق األسرى دودين: .23
أكــــد عضــــو المكتــــب السياســــي لحركــــة حمــــاس موســــى دوديــــن، أن استشــــهاد األســــير عزيــــز : رام هللا

عويسات فـي سـجون االحـتالل عمـل إرهـابي ودليـل قـاطع علـى وحشـية االحـتالل الصـهيوني وسـاديته 
فــي التعامــل مــع الشــعب الفلســطيني، مؤكــدا أن االحــتالل ســيدفع ثمــن هــذه الجريمــة وسلســلة المفرطــة 

الجرائم عاجال غير آجل. وأضاف دودين، في تصريح صحفي، أن األسير عويسات عانى في اآلونة 
االخيرة من نزيف حاد في الدماغ جراء االعتداء الوحشي عليه من إدارة السجون في عزله االنفرادي، 
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ــــى األســــرى مؤكــــد ــــى، حيــــث تعتــــدي مديريــــة الســــجون عل ان أن جريمــــة اغتيــــال عويســــات ليســــت األول
وشـــدد علــى أن المقاومــة الفلســطينية لـــن تقــف مكتوفــة األيــدي إزاء هـــذه  الفلســطينيين بشــكل مســتمر.

 الممارسات الصهيونية واالنتهاكات الصارخة بحق األسرى في السجون والمخالفة للمواثيق الدولية.
 20/5/2018، الفلسطيني لإلعالمالمركز 

 
 األسير عزيز عويساتحماس تنعي  .24

الشهيد األسـير المجاهـد عزيـز عويسـات مـن مدينـة القـدس المحتلـة، الـذي استشـهد نعت حركة حماس 
 .داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي، بعد عزله وتعذيبه وتعمد إهمال عالجه حتى الموت

جريمة جديدة تضاف إلى سـجل االحـتالل  ، أن ذلك يعدقاسم حركة األستاذ حازمالالناطق باسم وقال 
حركــة حمــاس إذ تحمــل وأكــد أن  األســود وجرائمــه وانتهاكاتــه بحــق شــعبنا الفلســطيني وأســرانا البواســل.

مصلحة السجون وحكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عن استشهاد األسير عزيز عويساتأ لتؤكد أن 
انا لــن تقتــل فــيهم روح الجهــاد والمقاومــة واألمــل بالحريــة. وستواصــل هــذه الجــرائم المســتمرة بحــق أســر 

الحركة جهدها وجهادها للعمل على الوفاء بوعدها لدسـرى ولـذويهم حتـى إطـالق سـراحهم جميعـا مـن 
 سجون االحتالل، وسيبقى ذلك على رأس أولوياتها.

 20/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 نقسام تجتمع ألول مرة كي تتشاور بشأن خطة عملهااللجنة العليا لمتابعة إنهاء اال  .02
اللجنــة العليــا المشــكلة »فـتح، عــاطف أبــو سـيف، إن  حركــة هــاني إبــراهيم: قـال المتحــدث باســم - غـزة

وأضـاف فـي «. لمتابعة إنهاء االنقسام ستجتمع يـوم اإلثنـين ألول مـرة كـي تتشـاور بشـأن خطـة عملهـا
رأسـها رئـيس السـلطة محمـود عبـاس، سـيتابعها فـي االجتمـاع أن اللجنـة التـي يت« األخبار»حديث إلى 

 «.اللجنة التنفيذية»الطيب عبد الرحيم، وهي تضم عددان من أعضاء « اللجنة المركزية»األول عضو 
 21/5/2018األخبار، بيروت، 

 
 فتح: صمت الفصائل على اعتقال أبو غياض اشتراك بالجريمة .02

باسـمها عـاطف أبـو سـيف، إن اسـتمرار أجهـزة حمـاس فـي قالت حركة فتح على لسان المتحدث  :غزة
علــــى التــــوالي يشــــكل ســــابقة خطيــــرة، وجريمــــة بحــــق شــــعبنا  12اختطــــاف ســــماح أبــــو غيــــاض لليــــوم 

وشـــدد أبـــو ســـيف فـــي بيـــان صـــحفي األحـــد، علـــى أنـــه مـــن غيـــر المعقـــول أن تواجـــه هـــذه  ونضـــاالته.
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ن قبـل الفصـائل وفعاليـات المجتمـع اإلجراءات بحق فـتح ومناضـليها ومناضـالتها بالصـمت المعيـب مـ
 .حركة فتحبيذكر أن أبو غياض هي عضو قيادة إقليم الوسطى  .اإلنسانالمدني ومنظمات حقوق 

 20/5/0218، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة منافق ومنحاز: نتنياهو .02
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون في إدارتـه، قـرار  هاجم: أسامة الغساني -القدس 

مجلس حقوق اإلنسان التابع لدمم المتحدة أمس، إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب إلى 
 غزة.

وكتــب نتنيــاهو علــى صــفحته الرســمية علــى فيســبوك تعليقــا علــى القــرار، أن "مجلــس حقــوق اإلنســان 
 حدة منافق ومنحاز، ويهدف فقط إلى المساس بإسرائيل، وتقديم الغطاء لإلرهاب".التابع لدمم المت

وقـــال أيضـــا إن "إســـرائيل تـــرفض بشـــدة القـــرار الصـــادر عـــن أغلبيـــة معاديـــة إلســـرائيل، والـــذي ســـتكون 
 نتائجه )لجنة التحقيق( معروفة مسبقا".

فع عــن حقهــا فــي الــدفاع عــن وأضـاف أن "إســرائيل ستواصــل الــدفاع عــن مواطنيهــا وجنودهــا مثلمــا تــدا
 نفسها"، بحسب وصفه.

  19/5/2018لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 بون ومكانهم السجن ال الكنيستمخر ّ  ورفاقهليبرمان: أيمن عودة  .02
هـــاجم وزيـــر الـــدفاع اإلســـرائيلي أفيغـــدور ليبرمـــان، األحـــد، القائمـــة العربيـــة : ســـعيد عمـــوري -القـــدس 

(، علـــى خلفيـــة مشـــاركتهم فـــي تظـــاهرة تضـــامنية مـــع غـــزة، وطالـــب المشـــتركة فـــي الكنيســـت )البرلمـــان
 بسجنهم. 

وقـــال ليبرمـــان، فـــي تغريـــدة بصـــفحته علـــى موقـــع "تـــويتر": "كـــل يـــوم يمـــر علـــى أيمـــن عـــودة )رئـــيس 
القائمة(، وشركائه وهم أحرار طلقاء، رغم أنهم يشـتمون أفـراد الشـرطة )..( هـذا اعتبـره إخفاقـان لدجهـزة 

 ق القانون". المسؤولة عن تطبي
 وأضاف: "هؤالء مخربون مكانهم السجن وليس الكنيست، وحان الوقت ألن يدفعوا ثمن أفعالهم". 

وقالت الشرطة اإلسرائيلية، في وقت سابق اليوم، إنها "ستقدم شكوى ضد النائب عودة بتهمة مهاجمـة 
 معة الماضية".رجال األمن أمس خالل المسيرة التضامنية )داخل إسرائيل( مع قطاع غزة الج
  20/5/2018لألنباء، وكالة االناضول 
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 لتشجيع اإلرهاب اإلسالمي مجلس حقوق اإلنسان أصبح مجلساً بينيت:  .02
هاجم وزير التعليم اإلسرائيلي نفتالي بينيت على حسابه على تويتر مجلس : أسامة الغساني -القدس 

لتشـــجيع اإلرهـــاب اإلســـالمي، وهـــو  حقـــوق اإلنســـان التـــابع لدمـــم المتحـــدة، وقـــال إنـــه "أصـــبح مجلســـا
سرائيل ستواصل الدفاع عن مواطنيها بكل شدة دون أن تحسـب حسـاب  مجلس العالم فيه مقلوب... وا 

 الحملة العابثة ضدها في األمم المتحدة".
  19/5/2018، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 

 
 دولة تدافع عن حدودهاغابي: "إسرائيل"  .02

هاجمت المعارضة اإلسرائيلية أيضا القرار الدولي بتشكيل لجنة تحقيق فـي  :أسامة الغساني -القدس 
مجزرة غزة، وقـال رئـيس حـزب العمـل المعـارض آفـي غـابي، إن "مجلـس حقـوق اإلنسـان التـابع لدمـم 
المتحدة فيه أشخاص مقتنعون أن إسرائيل هي سـبب كـل المشـاكل فـي العـالم، وهـي ليسـت كـذلك، بـل 

 دها".هي دولة تدافع عن حدو 
  19/5/2018، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 

 
  48في قمع فلسطيني ردان أو النائب جبارين: الشرطة اإلسرائيلية تنفذ تعليمات نتنياهو  .04

، إلـى «القائمـة المشـتركة»تل أبيب: توجه النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العالقات الدولية في 
إيمانويــل جوفريــه، وأطلعــه علــى تفاصــيل القمــع الــذي تمارســه ســفير االتحــاد األوروبــي لــدى إســرائيل، 

الشرطة اإلسرائيلية ضد المتظاهرين العرب، كما ظهر جليان فـي مظـاهرة القـدس ثـم فـي مظـاهرة حيفـا، 
 تضامنان مع مسيرات العودة واعتقال العشرات من الشباب والطالب العرب.

(، مـن 48ين العـرب فـي إسـرائيل )فلسـطينيي وأوضح جبارين للسفير مدى القلـق الـذي يسـاور المـواطن
ــــال إن الشــــرطة  ــــان. وق ــــط لكــــونهم عرب ــــداءات ضــــد مــــواطنين يتظــــاهرون ســــلميان، فق تكــــرار هــــذه االعت
اإلســـرائيلية تنفـــذ تعليمـــات عليـــا مـــن رئـــيس الحكومـــة بنيـــامين نتنيـــاهو، ووزيـــر األمـــن الـــداخلي غلعـــاد 

لـــى ترهيــ ب المتظـــاهرين لمـــنعهم مـــن االســـتمرار فـــي آردان، وتهــدف إلـــى قمـــع األصـــوات المعارضـــة وا 
وعنـــدما اســـتمع الســـفير األوروبـــي إلــى تفاصـــيل األحـــداث األخيـــرة واستفســـر عـــن  نشــاطاتهم الشـــرعية.

بعض جوانبها، أعرب عن قلقه مما آلت إليه األوضاع، قائالن إنه سيبادر إلى طرحها أمـام المسـؤولين 
جعفــر فــرح واالعتــداء « مســاواة»قــال مــدير مركــز اإلســرائيليين. كمــا أعــرب الســفير عــن قلقــه مــن اعت

 في العمل على تطوير المجتمع العربي. « مساواة»عليه، قائالن إنه يقدر كثيران دور فرح ومركز 
 21/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 المنسق اإلسرائيلي الجديد يدعم خططًا سابقة لتسهيالت واسعة في غزة .00
كوميـة اإلسـرائيلية الجديـد، كميـل أبـو ركـن، اقتراحـان لحكومتـه بضـرورة منسـق األنشـطة الح هللا: قدَّمرام 

 تقديم تسهيالت واسعة للسكان في قطاع غزة، في ظل الظروف الحالية الصعبة والمعقدة.
اإلسرائيلية، إن أبو ركـن، الـذي خلـف حـديثان الجنـرال يـؤاف مردخـاي، طلـب « ريشت كان»وقالت قناة 

عابر أمام دخـول العمـال مـن قطـاع غـزة إلـى إسـرائيل، وتوسـيع مسـاحة إدخال تسهيالت تشمل فتح الم
الصيد البحري، ومنح رخص تتعلق بإنشاء المزيد من محطات المياه والكهرباء، ومشاريع بنى تحتية، 

 إضافة إلى ضخ المزيد من الوقود للقطاع.
 هو.وتحتا  اقتراحات أبو ركن، موافقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيا

 21/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 أوساط إسرائيلية تحذر من انفجار وشيك في غزة... وليبرمان يرفض إلقاء المسؤولية عليه .00
التـــي تهـــدد »تـــل أبيـــب: حـــذرت جهـــات أمنيـــة فـــي إســـرائيل مـــن األوضـــاع المأســـاوية فـــي قطـــاع غـــزة، 

تـزيح عـن كاهلهـا االتهامـات حماس تستغل األوضاع لكي »وقالت إن «. بانفجار كبير في كل لحظة
بفشلها في الحكم. لكن هذا ال يعفي إسرائيل من المسؤولية، وعليها أن تسارع إلى طرح مبادرات ذكية 

 «.وناجعة تتيح إنقاذ الناس من االنهيار
الجــيش والمخــابرات بمختلــف »وحســب مصــدر إعالمــي مقــرب مــن الجهــات األمنيــة اإلســرائيلية، فــإن 

اع كامــل سياســة الحكومــة، التــي تقــول إنهــا لــن تفــك الحصــار عــن القطــاع، مــن أصــنافها، تنفــذ بانصــي
دون أن توافق حماس علـى إطـالق سـراح األسـرى اإلسـرائيليين، القتلـى مـنهم واألحيـاء. لكـن قـادة هـذه 
األجهزة يطلبون من الحكومة في الوقت نفسه، أن تدير معركة سياسية ما أو تقدم مبادرة ما للتخفيـف 

ولم يترددوا في طرح فكرة السماح لعشرات ألـوف العمـال الغـزيين للخـرو  إلـى العمـل فـي  عن القطاع.
إســرائيل، كفكــرة مفيــدة ومــؤثرة. لكــن الحكومــة تــرفض وتصــر علــى اســتمرار الحصــار وربــط أي خطــوة 

 «.كهذه بموضوع األسرى
كــي تخفــف مــن وقــال وزيــر الــدفاع، أفيغــدور ليبرمــان، إن حكومــة إســرائيل تعمــل كــل مــا فــي وســعها ل

الضائقة في غزة، لكنها لن تطور ما تقدمه إلى خطوات بعيدة المـدى، مثـل فـك الحصـار وبنـاء مينـاء 
دخال عمال للعمل في إسرائيل. وأضاف:  هذه ستكون خطوات سياسية ال تستحقها غزة في الوقت »وا 

ائيليين وسـراح الحاضر. وستظل معلقة إلى أن تغير حماس موقفها وتطلق سـراح جثتـين لجنـديين إسـر 
 «.مواطنين مدنيين 3

 21/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 في غّزة والجوالن" عقيدة الضاحية"يقوم بتطبيق  الجيشناطق عسكرّي إسرائيلّي سابق:  .01
قال الجنرال احتياط، آفي بنياهو، الذي كان ناطقنا بلسان جـيش االحـتالل،  زهير أندراوس: - الناصرة

التـــي يســـتخدمها جـــيش االحـــتالل فـــي الفتـــرة ” القبضـــة الفوالذيـــة“ري ـــة، أن فـــي صـــحيفة )معـــاريف( العب
األخيرة فـي منطقـة الحـدود مـع قطـاع غـزة، وفـي الجـوالن، وضـد  إيـران فـي سـورية، تؤك ـد علـى أن  كـل 

ــن  ُيحــاول عبــور عالجــه عســكريناتهديــد يــت م  ــه بعقوبــة، وكــل  م  ، وكــل اســتفزاز مهمــا يكــن صــغيرنا ُيواج 
 د حياته بالخطر، وما إلى ذلك من إجراءاٍت.الحدود يهد  

وبحسبه، فإن ه من ناحية عملية ال ُنجـافي الحقيقـة إذا جزمنـا بـأن  جـيش االحـتالل يقـوم بتطبيـق عقيـدة 
ــة  الضــاحية فــي الجبهتــين الشــمالية والجنوبيــة، وهــي العقيــدة التــي وضــعها رئــيس هيئــة األركــان العام 

، لكن بمـا يـتالءم مـع كـل  2006قاب حرب لبنان الثانية صيف الحالي الجنرال غادي أيزنكوت في أع
أفيغــدور ليبرمــان،  دفاعحــادٍث علــى حــدٍة، وهــذا بالتأكيــد مــا يرغــب فيــه ساســة إســرائيليون مثــل وزيــر الــ

 ووزير التربية والتعليم نفتالي بينت، المعروفين بتطر فهما.
طـرأت علــى سـاحة القتــال، وتـأثير وســائل ولفـت بنيـاهو إلــى أن  أيزنكـوت ُيــدرك جـوهر التغييــرات التـي 

اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي  والتحـوالت فـي العـالم، باإلضـافة إلـى ذلـك، فهـو يعـرف أن ـه فـي 
أي  جولة قتاِل مع حزب هللا وحماس، أو مع كليهما، ستتعر ض الجبهـة اإلسـرائيلي ة الداخلي ـة إلـى كميـٍة 

ف عـــدم إطالـــة أمـــد بقـــاء الســـكان اإلســـرائيليين فـــي المالجـــ ، غيـــُر مســـبوقٍة مـــن الصـــواريخ، وأن ـــه بهـــد
سيتحت م عليه توجيه قو ةن كبيرةن من نيران الجيش اإلسرائيلي  نحو مراكز إطالق الصواريخ الموجودة فـي 

 قلب تجمعات السكان المدنيين، على حد  زعمه.
الهـدف منـع انـدالع حـرب وجزم قائالن إن  هذا هـو بالضـبط جـزء ممـا حـدث فـي غـزة أخيـرنا، حيـث كـان 

يصال رسالة واضحة فحواها منع قيام أي  فرٍد باجتياز السيا  الحدودي.  استنزاف وا 
وســاق قــائالن: لقــد تــم  إحــراز هــذا الهــدف بســرعٍة فائقــٍة، لكــن بــثمن ســقوط عشــرات القتلــى الفلســطينيين، 

ة الجنوبيــة وهيئــة األركــان الفتنــا فــي الوقــت عينــه أن  الجنــراالت والضــباط فــي قيــادة المنطقــة العســكري  
 العامة يعلمون أن  أي  قتيٍل فلسطينيٍ  يخدم دعاية حماس، لكن ليست لديهم سيطرة على األمور.

 20/5/2018، رأي اليوم، لندن
 

 سرائيلي يدعو الستغالل "وضع حماس" والتوصل الى اتفاق معهاإجنرال  .02
اإلسرائيلي، اللواء احتياط دورون ألموغ،  صرح قائد المنطقة الجنوبية األسبق، في الجيش :تل ابيب

 أنه يجب استغالل الوضع الصعب لحركة "حماس"، والتوصل معها إلى اتفاق.
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إن "حركـة حمـاس  االول، أمـسوقال اللـواء ألمـوغ، فـي تصـريحات لصـحيفة "معـاريف" العبريـة، مسـاء 
ذ قيامهـــا" حســـب توصـــلت لمرحلـــة تراجـــع غيـــر مســـبوق منـــ وأنهـــاتعـــاني مـــن أوضـــاع صـــعبة للغايـــة، 

وبحســب الصــحيفة العبريــة، زعــم اللــواء ألمــوغ، أن "حمــاس لــم تحقــق أي انجــاز مــن مســيرات  ادعائــه.
 العودة، وأنها تعاني من مشاكل على الحلبة الداخلية واإلقليمية والدولية".

أن "حمـــاس اليـــوم تعـــيش مرحلـــة صـــعبة، وهـــي بحاجـــة إســـرائيل بشـــكل يـــومي، وعلـــى إســـرائيل  وزعـــم،
 سنة". 15 – 10ل ذلك، للتوصل الى هدنة تتراوح مدتها من استغال

وأشار الموغ الى أنـه يمكـن بسـهولة التوصـل إلـى هـذا االتفـاق بوسـاطة مصـر أو السـلطة الفلسـطينية، 
 أو الواليات المتحدة األميركية.

 20/5/2018القدس، القدس، 
 

 فصل عنصري منذ الوالدة بالمستشفيات اإلسرائيليةهآرتس:  .02
ــــدمحمــــد و  ــــين : ت ــــادات لشــــهود وثقتهــــا صــــحيفة "هــــعرتس"، أن سياســــة الفصــــل العنصــــري ب كشــــف إف

اليهوديـــات والفلســـطينيات فـــي المستشـــفيات اإلســـرائيلية تتكـــرس وتأخـــذ منـــاحي واســـعة، حيـــث أظهـــرت 
مستشـفيات فـي الـبالد، أن قسـم كبيـر مـن المستشـفيات اإلسـرائيلي ة تعتمـد  4اإلفادات التي جمعت مـن 

ين األمهات الوالدات العربيات واليهوديات، وذلك بطريقة تكاد تكون منهجيـة مـن قبـل سياسة الفصل ب
وأوضــحت الصــحيفة، أن مستشــفيات فــي إســرائيل، تعمــل علــى فصــل النســاء العربيــات  أقســام الــوالدة.

 عن اليهوديات في أقسام الوالدة بداخلها.
والعربيـات، فـي أقسـام الـوالدة فيهـا،  مستشفيات إسرائيلية تفصـل بـين النسـاء اليهوديـات 4وأضافت أن 

بناء على طلـب مـن النسـاء اليهوديـات أو بمبـادرة مـن األقسـام نفسـها، وهـي مستشـفيات "هداسـا" "هـار 
 هتسوفيم" سوروكا في بئر السبع، "هعيمك" في العفولة، والمركز الطبي في الجليل.

أنحــــاء الــــبالد وتســــجيل وحســــب الصــــحيفة، فــــإن شــــهادات العمــــال فــــي أربعــــة مستشــــفيات فــــي جميــــع 
األحاديث واإلفادات، تبين أنهم في مستشـفى "هداسـا" ال يحـاولون فقـط "التوجـه لصـالح" األمهـات، بـل 

وتنضــم هــذه التســجيالت إلــى شــهادات أربــع  يفصــلون النســاء العربيــات اليهوديــات بمبــادرتهم الخاصــة.
 شفيات األربعة المذكورة.نساء عربيات أنجبن أطفالهن بفصل عن النساء اليهوديات في المست

وعلى الرغم من أن هـذه الظـاهرة كشـف النقـاب عنهـا منـذ أكثـر مـن عقـد مـن الزمـان، إال أنهـا ال تـزال 
مستمرة تحت أعين وزارة الصحة. وبعـد سلسـلة مـن التقـارير والمناقشـات فـي الكنيسـت، تقـدمت النسـاء 

قضــائية جماعيـة تطالــب بحظـر التمييــز إلـى المســار القـانوني، وقبــل أيـام رفعــت النسـاء األربــع دعـوى 
يكل مقابل كل امرأة تعرضت للفصل الذي ال يمكن أن يكون من قبيل ش 20,000والتعويضات بمبلغ 



 
 
 
 

 

 23 ص             4647 العدد:             5/21/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

اتبــاع أقســام الــوالدة لسياســة فصــل مــن هــذا القبيــل، إال  أن  مستشــفيات بــالبالدونفــت إدارات  الصــدفة.
ة المختلفة، دلت بشكل قاطع على وجود مثل محادثات أجريت مع عامالت وموظفات في أقسام الوالد

 هذه السياسة العنصرية، إذ صادقت موظفات أقسام الوالدة على ات باع الفصل منهجيا.
 19/5/2018، 48عرب 

 
 مستوطنات "غالف غزة" يطائرات ورقية تشعل النيران بأراض .02

بفعل طائرات ورقيـة اندلعت حرائق بعد ظهر األحد، في أحراش بمستوطنات "غالف غزة" : محمد وتد
 حارقة أطلقت من شمال القطاع، وهو الحريق الثاني الذي اندلع في المنطقة بغضون ساعات.

كما اندالع حريق في األراضي قرب "أبو صفية/كفار عزة"، شرقي جبالياأ بسبب طـائرة ورقيـة أطلقـت 
يم" شـــرقي خـــان مـــن شـــمالي القطـــاع، فيمـــا انـــدلع حريـــق داخـــل األراضـــي المحتلـــة فـــي منطقـــة "كيســـوف

وأفـاد شـهود بـأن الحرائـق انـدلعت فـي أحـراش االحـتالل  يونسأ بسبب طائرة ورقية تحمل مـادة حارقـة.
شرق حـاجز بيـت -وحسب وسائل إعالم إسرائيلية، الحرائق اندلعت،  بثالث مناطق شمال قطاع غزة.

كفــار عــزة" شــرقي حــانون/ "إيــرز"، وشــرق موقــع "أبــو صــفية" العســكري اإلســرائيلي، وقــرب مســتوطنة "
وذكــرت أن طــواقم الجبهــة الداخليــة بــالجيش ورجــال اإلطفــاء يعملــون علــى إخمــاد الحريــق  بلــدة جباليــا.

 وعدم انتشار النيران، علما أن الحرائق أتت على مساحات واسعة من األراضي واألحراش.
ار إطالقها، كمـا وتنظر سلطات االحتالل اإلسرائيلي بخطورة لتكرار هذه الحاالت، ويخشى من استمر 

 يعكس ذلك تصريحات مسؤولين لديه.
 20/5/2018، 48عرب 

 
 استشهاد أسير من القدس نتيجة الضرب واإلهمال .38

عاما( من جبل المكبر في القدس، في  53استشهد مساء يوم األحد، األسير عزيز عويسات )
 مستشفى "أساف هروفيه" االحتاللي.

ين عيسى قراقع في اتصال مع "وفا"، سلطات االحتالل واتهم رئيس هيئة شؤون األسرى والمحرر  
بقتل األسير عويسات، مطالبا بلجنة تحقيق دولية، بحيث تتوجه إلى السجون اإلسرائيلية  اإلسرائيلي

بشكل فوري للوقوف على األسباب الحقيقية لهذه الجريمة، ورفع التوصيات للجهات المختصة 
سير عويسات تعرض للضرب الشديد والمبرح في سجن وأضاف قراقع أن األ لمحاسبة مرتكبيها.

"إيشل" من قبل قوات القمع، بذريعة اعتدائه على أحد السجانين، محمال االحتالل المسؤولية الكاملة 
 عن الجريمة البشعة التي ارتكبت بحقه.
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أيام على  وأكدت الهيئة أن الحركة األسيرة داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي أعلنت الحداد لمدة ثالثة
كما حم ل نادي األسير والحركة األسيرة سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية  الشهيد عويسات.

الكاملة عن استشهاد األسير عويسات، التي أبقت على اعتقاله رغم تيقنها أنه وصل إلى مرحلة 
 خطيرة.

 20/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الجئين فلسطينيين في قصف لمخيم اليرموك 10 استشهاد": لمجموعة العم" .39
أكد ناشطون من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، قضاء عشرة مدنيين من سكان المخيم، منهم 

إلى ذلك، ناشد أهالي مخيم اليرموك المحاصر األطراف المتحاربة في  خمسة الجئين من عائلة النابلسي.
ية ووقف القصف، لفتح ممرات إنسانية النتشال الضحايا العالقين تحت ركام هدنة إنسان إعالنالمخيم، 

خرا  الجرحى المصابين إلى مشافي المنطقة الجنوبية أو إلى مشافي العاصمة دمشق.  المنازل، وا 
 19/5/2018، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 «مستمرون رغم الحصار»ات جمعة إلى المشاركة في فعاليتدعو  العودة لمسيرةالهيئة الوطنية  .41

الدماء التي ُأريقت بمليونية العودة الكبرى لن »أن « الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار»أكدت 
  «.تضيع سدى، بل ستالحق االحتالل العنصري في كل المحافل اإلنسانية والقانونية

« مستمرون رغم الحصار»معة المقبل ودعت الهيئة الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في فعاليات الج
استمرار فعاليات »، مؤكدة «حتى تحقيق األهداف التي ضحى من أجلها الشهداء والجرحى»وذلك 

 «.المسيرة يوميان وأسبوعيان طيلة شهر رمضان المبارك
 20/5/2018الحياة، لندن، 

 
 إصابة خالل مسيرات العودة 13,190شهيًدا و 112الصحة: وزارة  .41

جديدة تتعلق باعتداءات االحتالل بحق المشاركين  إحصائيةوزارة الصحة الفلسطينية في غزة  نشرت: غزة
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف  مارس شرق قطاع غزة. 30السلميين في مسيرة العودة الكبرى منذ 

ابات هي حصيلة الشهداء، بينما بلغ عدد اإلص 112القدرة في تصريح نشره مساء اليوم األحد، أن 
عام، ومن  18طفالن أقل من  13وبين أن من بين الشهداء  بجراح مختلفة واختناق بالغاز. إصابة 13,190

 سيدة. 1029طفل، و 2096 اإلصابات
 20/5/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 يقتحمون األقصى بحجة األعياد اليهودية مستوطناً  284 :القدس .42
حد، المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة مستوطنا، اليوم األ 284اقتحم 

وقال مراسل "وفا" في القدس، إن االقتحامات الواسعة للمستوطنين  من قوات االحتالل الخاصة.
تتزامن مع ما يسمى بعيد "نزول التوراة"، وسط محاوالت متكررة ألداء صلوات وطقوس تلمودية في 

 المسجد.
ات من المستوطنين تجمعوا في سوق القط انين، الُمفضي إلى المسجد األقصى، ولفت إلى أن مجموع

وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية بالقرب من باب األقصى، وسط إغالق قسري للمحال التجارية في 
وفي السياق، شارك مئات المستوطنين في أداء طقوس وشعائر تلمودية في باحة حائط  المنطقة.

 ربي للمسجد األقصى"، بحراسات مشددة.البراق "الجدار الغ
 20/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الشرطة اإلسرائيلية تقمع بوحشية مظاهرة غضب في حيفا .43

هاجمت قوة كبيرة من عناصر الشرطة اإلسرائيلية وبوحشية، في ساعة : برهوم جرايسي -الناصرة
غضب في البلدة القديمة في مدينة حيفا، ردا على مجزرة  متأخرة من مساء أول من أمس، مظاهرة

 21االحتالل اإلرهابية في قطاع غزة، وانهالت على المتظاهرين بالضرب الوحشي، واعتقلت 
متظاهرا، وحسب كل األدلة، فإن عدد من المعتقلين، إن لم يكن كلهم، تعرضوا للضرب الوحشي في 

 هم، إلى المستشفى.المعتقل، ما أدى إلى نقل ناشط حقوقي من
ومنذ بدايات التظاهرة، شرعت العناصر اإلسرائيلية باستفزاز المتظاهرين، وبدأت تعتدي عليه، 
ليتطور األمر أكثر الحقا، ومن بين الذين تم االعتداء عليهم، كان النائبين جمال زحالقة وحنين 

. كما شملت االعتداءات زعبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي في كتلة "القائمة المشتركة"
متظاهرا، من بينهم ناشطين  18مراسلة صحفية. وشرعت العناصر في اعتقاالت عشوائية، طالت 

 إسرائيليين.
وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن الشرطة وأجهزة المخابرات تحاول بث أجواء ترهيبية بين 

ازر االحتالل اإلرهابية في جماهيرنا، في محاولة بائسة إلسكات صوتها، صوت الغضب على مج
قطاع غزة. إن ُحكم بنيامين نتنياهو وزمرته من اليمين االستيطاني، يسجل قاع حضيض جديدا في 
سياسته البهيمية، متوهما أن هذا ما سيسكت شعبنا الفلسطيني، ليخنع لالحتالل. ويلقى نتنياهو دعما 

 شريكا في الجريمة من البيت األبيض.
 20/5/2018، الغد، عّمان
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 استشهاد ثالثة مواطنين في قطاع غزة متأثرين بجروحهم .44
استشهد يوم السبت ثالثة مواطنين في قطاع غزة متأثرين بجروحهم التي أصيبا بها خالل مشاركتهما 

 في مسيرة العودة. 
 19/5/2018، األيام، رام هللا

 
 اللأسيرة فلسطينية يعشن أوضاعًا صعبة بسجون االحت 62: هيئة شؤون األسرى .45

” الدامون“أسيرة موزعات بين معتقلي  62أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين، يوم األحد، أن 
، يعشن أوضاعان صعبة للغاية، في ظل استمرار اإلجراءات االستفزازية والممارسات ”هشارون"و

 التعسفية التي تتخذها إدارة السجون بحقهن، خاصة مع بداية شهر رمضان.
، نقلن تذمرهن ”هشارون“ريحات صحافية صادر عنها، إن األسيرات في معتقل وقالت الهيئة في تص

لمحامية الهيئة هبة إغبارية عقب زيارتها لهن، مبينات أن إدارة المعتقل قررت في الفترة األخيرة 
 تقليص الوجبات الرئيسية المقدمة لهن بذريعة أن هناك نظاما جديدا يتم تطبيقه في كل السجون.

يتعرضن لمعاملة قاسية أثناء نقلهن بما يسمى عربة ” الدامون“ئة أن األسيرات في معتقل وأفادت الهي
من السجن إلى محاكم االحتالل، حيث اإلذالل واإلهانة على يد قوات القمع، إضافة إلى ” البوسطة“

 االنتظار لساعات طويلة وهن  مقيدات على كراس حديدية باردة.
 20/5/2018، موكالة الرأي الفلسطينية لإلعال

 
 جة من اآلبارعلى كمية المياه المنت   بلدية غزة: أزمة الكهرباء تؤثر سلباً  .46

أكدت بلدية غزة أن أزمة الكهرباء المستمرة تؤثر بشكل سلبي على كمية المياه المنتجة من اآلبار 
ل الالزمة لتغطية احتياجات المواطنين في المدينة السيما في فصل الصيف وشهر رمضان الفضي

 الذي يزداد خاللهما استهالك المواطنين.
وقال مدير عام المياه والصرف الصحي رمزي أهل، بأن آبار المياه تنتج بالمعدل الطبيعي يوميا 

( ألف كوب من المياه وهي كمية تكفي لسد احتياجات المدينة، وقد تقلصت هذه الكمية 110نحو )
مما أثر على كمية المياه التي تصل لبيوت ألف كوب يوميا  65بسبب أزمة الكهرباء إلى نحو 

وأوضح أن جدول الكهرباء الحالي ال يكفي لتشغيل اآلبار بالحد األدنى من طاقتها  المواطنين.
اإلنتاجية وتلجأ البلدية لالستعاضة عن العجز في كمية الكهرباء لتشغيلها بالمولدات التي تعمل 

 رغم األزمة التي تمر بها البلدية. بالسوالر للحفاظ على توفير المياه للمواطنين
 20/5/2018، القدس، القدس
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 الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني مستعدة لمعاونة التحقيقات حول مجزرة غزة .47
رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني )حشد( األحد، بتبني مجلس حقوق : وكاالت

اضية قرارنا بأغلبية األصوات يدين الجرائم اإلسرائيلية ضد اإلنسان في جلسته الطارئة الجمعة الم
يفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه االستعجال.  الشعب الفلسطيني، ويطالب بتشكيل وا 

وأبدت الهيئة في بيان، استعدادها للتعاون مع لجنة التحقيق، وتزويدها بكل ما تملك من معلومات 
لجرائم التي اقترفتها قوات االحتالل وأي معلومات أخرى حول جرائم تتعلق باالنتهاكات الجسمية وا

 تقع في إطار اختصاص عمل اللجنة.
لى جوار اللجنة، واطالعها على ما تملك من معلومات وفقا  ودعت الفلسطينيين للعمل مع وا 

مجلس حقوق اإلنسان الدولي بالعمل الجاد من أجل تمكين اللجنة من « حشد»لدصول. وطالبت 
مع لجان تقصي الحقائق « اإلسرائيلي»زيارة قطاع غزة، وتجاوز تأثيرات حالة عدم تعاون االحتالل 

 الدولية السابقة. 
 21/5/2018، الخليج، الشارقة

 
 رفح عن سيناء: هواجس صفقة القرن حاضرة يفصلالجيش المصري  .12

الجديد"، أن الجيش المصري أك دت مصادر قبلية وحكومية متطابقة لـ"العربي : العريش ــ محمود خليل
 13فصل مدينة رفح المصرية عن بقية محافظة شمال سيناء، بوضعه سلكان شائكان على عرض 

كيلومتران من البحر باتجاه الجنوب، مقتطعان خمسة كيلومترات من مدينة رفح، وهي مساحة المنطقة 
ازل وتهجير السكان على ، وشملت جرف آالف المن2014العازلة التي بدأ الجيش في إنشائها عام 

 مدار السنوات األربع الماضية.
وقالت مصادر قبلية، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "الجيش المصري بدأ بوضع سلك شائك 
يبلغ ارتفاعه ثالثة أمتار ونصف المتر من منطقة ساحل بحر رفح، حيث قرية ياميت المطلة على 

أن يسير في اتجاه الشرق ناحية الحدود المصرية البحر، متجهان إلى مناطق جنوب رفح، على 
الفلسطينية، ليقتطع المناطق كافة التي جرى جرف المنازل فيها، كحي اإلمام علي والبرازيل 

 والصرصورية والماسورة والكوثر وحي الرسم والبراهمة والزعاربة، وغيرها من القرى الصغيرة".
ي يرسمها الجيش المصري تمتد  بالتوازي مع الحدود وأضافت المصادر نفسها أن الحدود الجديدة الت

الفاصلة بين مصر وقطاع غزة، فيما تستثني كافة القرى في جنوب رفح والتي تقع على الحدود مع 
األراضي المحتلة، كالمهدية والبرث وأجزاء من قوز أبو رعد، وكذلك عدد من قرى غرب المدينة، 
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الخمسة كيلومترات التي قرر الجيش إنشاء المنطقة العازلة  كالوفاق والمطلة، باعتبارها خار  مساحة
 فيها قبل أربع سنوات.

وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن السكان المتبقين داخل المنطقة المحددة 
سابقان هم قليلون جدان، ومن الذين ينتظرون تسجيل منازلهم ضمن كشوفات التعويضات الحكومية، 

كيلومترات  5وها خالل األيام القليلة المقبلة، لتصبح مساحة المنطقة العازلة بمسافة على أن يترك
 كيلومترات، وهو ذاته عرض الحدود بين قطاع غزة وسيناء. 13داخل األراضي المصرية، وبعرض 

في المقابل، فتحت السلطات المصرية الطريق الدولي الرابط بين مدينة رفح مروران بمدينة الشيخ 
 وصوالن إلى مدينة العريش، أمام حركة المسافرين الفلسطينيين من معبر رفح باتجاه مصر. زويد،

من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول في مجلس مدينة رفح، في حديث مع "العربي الجديد"، إن أحياء 
ضاءة  وقرى المدينة التي وقعت ضمن المنطقة العازلة "ستجري إحاطتها بسلك شائك ونقاط مراقبة، وا 

يلية خالل األسابيع المقبلة، لتصبح منطقة خالية من السكان بشكل كامل، ويمنع دخولها من قبل ل
المدنيين، لتقتصر الحركة فيها على قوات الجيش المصري العاملة في المنطقة، وذلك بقرار من قيادة 

 عمليات الجيش في سيناء، ضمن إجراءات العملية العسكرية الشاملة".
ث في شؤون سيناء، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "ما يجري على األرض من جهته، قال باح

مخالف لما تتحدث به القيادة السياسية والعسكرية في مصر ويؤك د ما جرى التحذير منه على مدار 
السنوات الماضية، بأن النظام المصري يسعى إلى إحداث تغيير في المشهد على األرض، من خالل 

صريين، وجعل األرض المصرية مسرحان لتطبيق صفقات مشبوهة تتعلق بالقضية تهجير السكان الم
الفلسطينية، على حساب اإلنسان واألرض المصرية". واعتبر أن "هذا ما يؤكده أيضان اإلجراء األخير 
في مدينة رفح، بعزلها عن بقية مناطق محافظة شمال سيناء، وهو األمر الذي لم يحصل مسبقان في 

 تاريخ مصر".
 21/5/2018، لندن، العربي الجديد

 
 على جرائم االحتالل "القومية واليسارية" يدعو لطرد السفير اإلسرائيلي رداً  األحزابائتالف عّمان:  .12

القومية واليسارية لمزيد من الفعاليات الجماهيرية المساندة  األحزابدعا ائتالف  ":الغد" -عمان
للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة، محييا بالوقت ذاته جماهير الشعب األردني لموقفها الداعم 

 والمساند لنضال الشعب العربي الفلسطيني.
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واجهة الصلف الصهيوني بم” أكثر تماسكا“وطالب االئتالف، في بيان أمس، الحكومة باتخاذ قرار 
ما تزال بموقف “تجاه األردن من موضوع نقل السفارة األميركية للقدس المحتلة، وراى أن الحكومة 

 ”.الترقب واالنتظار الذي ال يجدي نفعا في التعامل مع هذا الكيان المجرم
تطبيع مع التسلح بالموقف الشعبي األردني الرافض لكل أشكال ال“الحكومة  بإمكانوشدد على أن 

الكيان الصهيوني والمطالبة بطرد السفير الصهيوني واستدعاء السفير األردني، ووقف كل االتفاقيات 
 ”.المذلة التي تم التوقيع عليها مع الكيان المحتل

 20/5/2018، عّمان، الغد
 

 عن الطعام إضرابهم ينهون" األونرواعاملو " .22
ة "األونروا" في األردن اليوم االحد إضرابهم عن عدد من العاملين في وكال : أنهىبترا –السبيل 

 الطعام بعد تدخل من لجنة فلسطين النيابية.
مؤكدا تفهم النواب  وتعهد رئيس اللجنة النائب المحامي يحيى السعود بمتابعة مطالب العاملين،

 الفلسطينيين.لمطالب المضربين بعد تقليص خدمات الوكالة المقدمة لالجئين 
الناطق باسم المضربين عن الطعام عبد هللا أبو السمن أن هذه الحقوق والمطالب  أكدمن جانبه 

الوكالة كامل الزيادات الحاصلة على بوليصة التأمين الصحي  إدارةعمالية بحته وتتمثل في تحمل 
عادة المتقاعدين إلى الوضع الذي كانوا عليه سابقاأ وتعبئة الشواغر وتعيين  طيلة عقد التأمين، وا 

 أ وتحسين الظروف المعيشية للموظفين.األخرىء لعمال الصحة والبيئة وكافة الوظائف بدال
 20/5/2018السبيل، عّمان، 

 
 األمن لتوفير الحماية للفلسطينيين مجلسالكويت: سنتفاوض مع  .24

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى األمم المتحدة السفير منصور العتيبي أن دولة الكويت قد عممت 
 عضاء مجلس األمن مشروع قرار يطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.على أ 

وقال العتيبي، إن المفاوضات على مشروع القرار ستكون على مستوى الخبراء غدان االثنين، الفتان إلى 
 .15أن الكويت ستسعى إلى التفاوض بشكل بناء مع جميع أعضاء مجلس األمن ال

أن تساهم بشكل فعال في كثير من القضايا منذ انضمامها كعضو الكويت استطاعت »وأضاف أن 
غير دائم في المجلس السيما قضايا منطقتنا بصفة الكويت الممثل العربي في المجلس فالقضايا 
العربية تعتبر أهم أولويات دولة الكويت خالل فترة عضويتها في مجلس األمن وعلى رأسها القضية 

لعتيبي أن مشروع القرار الذي عممته الكويت على المجلس يدعو إلى وأوضح السفير ا«. الفلسطينية
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اتخاذ تدابير لضمان سالمة وحماية السكان المدنيين في فلسطين من خالل إرسال بعثة حماية 
 دولية.

 20/5/2018، الخليج، الشارقة
 

 دبابات إسرائيلية تقصف قوات النظام السوري بالقنيطرة .20
قوات االحتالل اإلسرائيلي قصفت بالدبابات مواقع تسيطر عليها ا بأن أفاد مراسل الجزيرة في سوري

 قوات النظام السوري بالتلول الحمر في أقصى شمال ريف القنيطرة )جنوب غربي سوريا(.
وأوضح المراسل عمر الحوراني من درعا أن ثالث دبابات إسرائيلية من األراضي المحتلة قصفت 

 الذي كان ينتشر على طول الحدود مع األراضي السورية المحتلة.، 90مواقع عسكرية تابعة للواء 
وبينما لم يتضح حجم الخسائر الناتجة عن القصف اإلسرائيلي، أوضح المراسل أن المنطقة تشهد 

 استنفارا أمنيا.
وقبل هذا القصف، أعلن الجيش اإلسرائيلي بداية الشهر الجاري استهداف أكثر من خمسين موقعا 

 في األراضي السورية. -ة الرئيس السوري بشار األسدحليف-إليران 
 19/5/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 ردًا على نقل سفارتها إلى القدس غواتيماالمع  "توأمة"الرباط تعّلق  .20

أعلن نائب رئيس بلدية العاصمة المغربية لحسن العمراني أول من أمس، أن : رويترز –الرباط 
مع غواتيماال سيتي احتجاجان على نقل غواتيماال سفارتها لدى  الرباط عل قت خططان لشراكة توأمة
 إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

في »، إنه «رويترز»في تصريح إلى وكالة « العدالة والتنمية»وقال العمراني الذي ينتمي إلى حزب 
في شأن  أعقاب قرار غواتيماال إقامة سفارة لها في القدس، قرر مجلس مدينة الرباط رفض النقاش

 «.اتفاق التوأمة مع غواتيماال سيتي تضامنان مع الشعب الفلسطيني
وكانت غواتيماال افتتحت سفارة في القدس األربعاء الماضي، بعد يومين من نقل الواليات المتحدة 

 سفارتها إلى المدينة المقدسة في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين والقت إدانة دولية.
 21/5/2018، الحياة، لندن

 
 
 



 
 
 
 

 

 31 ص             4647 العدد:             5/21/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 من بوابة المؤتمرات الرياضية "إسرائيل"أبو ظبي تطّبع مع  .21
آخر غرد مراسل هيئة البث اإلسرائيلي شمعون آران بنشر صورة لممثلة مؤسسة رياضية إماراتية 
برفقة ممثلة عن مؤسسة رياضية إسرائيلية بمناسبة مشاركتهما في مؤتمر رياضي دولي في غابورون 

شر هذه الصور في وقت تزايدت فيه مظاهر التطبيع بين اإلمارات عاصمة بوتسوانا. ويأتي ن
سرائيل رغم عدم وجود عالقات رسمية بين الطرفين.  وا 

وقال المراسل اإلسرائيلي في تغريدة على حسابه بتويتر اليوم السبت إن إسرائيل تشارك في المؤتمر 
عوفرا أبراموفيتش عن مؤسسة  الذي يعنى بالنهوض بالمرأة واندماجها في الرياضة، وتمثلها فيه

 مامانيت، وهي رابطة دوري كرة الشبكة لدمهات اإلسرائيلية.
وأضاف أن دولة اإلمارات مثلتها في المؤتمر ميثاء العرفي، وقد نشر صورة لها رفقة عوفرا 
أبراموفيتش. وميثاء هي ممثلة عن أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وكانت 

ا رئيسة لجنة العالقات العامة في اللجنة العليا المنظمة لبطولة غرب آسيا لكرة القدم للفتيات أيض
 سنة، التي أقيمت في اإلمارات في أبريل/نيسان الماضي. 15تحت 

 19/5/2018، الدوحة، الجزيرة
 

 وفود طبية عربية تخفف عن جرحى غزة .22
آذار صابات التي سقطت منذ الثالثين من مارس/أمام العدد الكبير لإل: ، وكاالت«الخليج»القاهرة: 

ألسلحة فتاكة « إسرائيل»الماضي، وأمام النقص الشديد في المستلزمات الطبية والدوائية واستخدام 
 تستخدم ألول مرة في قطاع غزة، بدأت الوفود الطبية بالوصول إلى غزة.

درة القطاع الستكمال الخدمات أسر ة المشافي اكتظت بالمصابين الذين كان بعضهم محظوظان بمغا
العالجية خار  غزة والبعض اآلخر سيكون محظوظان في إجراء عمليات جراحية من طواقم طبية 

 خارجية.
د. عالء اجميعان أخصائي جراحة الترميم والتجميل والحروق واحد من بين عشرات األطباء الذين 

 غزة من أجل تقديم المساعدة الطبية. العرب للقدوم إلى قطاع« األشقاء»قدموا من األردن، دعا 
في ظل اإلمكانيات الضعيفة التي تعانيها مستشفيات قطاع غزة والحصار استطاع األطباء »وقال: 

ولفت اجميعان إلى أن العديد من المصابين هم بحاجة لعمليات «. هنا أن يصنعوا شيئان للمصابين
كن على األطراف السفلية المصابة وعدم بترها، ترميمية بحتة، وتحاول الطواقم الطبية الحفاظ ما أم

 مشيران إلى أن معظم اإلصابات خطيرة ومتوسطة.
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وأعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة استمرار وصول جرحى ومصابي فلسطين في قطاع غزة، نتيجة 
العدوان الوحشي الدموي الذي تشنه قوات االحتاللأ وذلك لتلقي العال  في المستشفيات المصرية 

 عريش والقاهرة واإلسماعيلية.بال
 20/5/2018، الخليج، الشارقة

 
 على قتل الفلسطينيين "إسرائيل"يلدريم: واشنطن لم تكتف بالصمت بل شجعت  .22

جدد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، األحد، استنكاره للموقف : بنغوا )تركيا( / أوزغور أيأيدن
ع غزة، معتبرا أن "واشنطن لم تكتف بالتزام الصمت بل األمريكي من المجزرة اإلسرائيلية في قطا

 شجعت إسرائيل على قتل الفلسطينيين".
وأضاف يلدريم في حفل إفطار في "بنغول" شرقي تركيا، إن "قتلة الشهداء الفلسطينيين في غزة هم 

 باإلضافة إلسرائيل، اإلدارة األمريكية التي تمسكت بعناد بنقل سفارتها إلى القدس".
 19/5/2018 ،لألنباء األناضولة وكال

 
 في غزة إلى أجندة المجلس األوروبي "إسرائيل"تركيا تنقل مجزرة  .22

لمجلس أوروبا،  128نقل الوفد التركي المشارك في االجتماع الوزاري الـ : الدنمارك / داود جوالق
تل أبيب إلى القدس الدنماركية، ملف نقل السفارة األمريكية من  الذي انعقد الجمعة بمدينة هيلسنغور

 المحتلة، والمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل على حدود قطاع غزة، إلى أجندة المجلس.
وفي تصريحات لدناضول على هامش االجتماع، قال السفير التركي الدائم لدى المجلس أردوغان 

تكرارها،  إيشجان، إن وفد بالده دعا خالل االجتماع إلى إدانة الهجمات اإلسرائيلية بغية عدم
وأكد إيشجان أنه باستثناء تركيا، لم تظهر أي دولة من الدول األعضاء في المجلس  والوقوف ضدها.

 دولة، أي ردة فعل تجاه المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. 47األوروبي البالغ عددها 
 19/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ضاء" دعمًا لمسيرات "العودة"آالف المغاربة يتظاهرون في "الدار البي .22

شارك آالف المغاربة، اليوم األحد، في مسيرة بمدينة الدار البيضاء : الدار البيضاء / خالد مجدوب
)شمال(، تضامنا مع الفلسطينيين المشاركين بمسيرات "العودة" في قطاع غزة، واحتجاجا على نقل 

 السفارة األمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.
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مشاركون في المسيرة، شعارات لدعم "العودة"، وتأكيدان لحق الفلسطينيين في دولة عاصمتها وردد ال
وخالل هذه المسيرة التي دعا إليها االئتالف المغربي للتضامن )غير حكومي(، رفع  القدس.

 المحتجون الفتات تدين االنحياز الكامل للواليات المتحدة تجاه إسرائيل.
حزاب والنقابات والجمعيات والهيئات، فضال عن األطفال والنساء في وشارك عدد من قياديي األ

 المسيرة التي عرفت حمل علم فلسطين بشكل كبير.
وبحسب المنظمين، فإن هذه المسيرة هي األكبر من نوعها بالبالد منذ سنوات، خصوصا أن عددا 

 كبيرا من الهيئات دعت للمشاركة فيها.
 19/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ألف دوالر لدعم الصحة في غزة 326الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية:  .22

ألف دوالر لدعم القطاع الصحي في غزة في ظل  326خصصت الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية 
عامان، وذلك في  12الظروف اإلنسانية الصعبة الناجمة عن الحصار الجائر للقطاع على مدار 

 غزة.اجلة لدعم أهل سياق حملة إغاثة ع
ألف دوالر لدعم  326وقال مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة خالد الخليفي: إن الهيئة خصصت 

تسعة مستشفيات بالقطاع عبر تزويدها باألدوية والمستلزمات الطبية وتمويل تكاليف العمليات 
ألجهزة الطبية وكراسي معاقين الجراحية والمستهلكات الطبية للمختبرات وغرف العمليات والطوارئ وا

 وأربطة المفاصل وغيرها.
وأضاف الخليفي أنه تم تدشين حملة عاجلة لتوفير المستلزمات الطبية ألهل غزة وتنفيذ مشروع سقيا 
الماء تزامنا مع األحداث المؤسفة التي يشهدها القطاع وانطالقا من مسؤوليتها اإلنسانية واألخالقية 

 من المبلغ المستهدف. %75حققت حتى اآلن مشيران إلى أن الحملة 
مشروع اإلنارة اآلمنة لـما يزيد  إنفاذوتزامنا مع الحملة قال الخليفي: إن الهيئة الخيرية شرعت في 

، الفتان إلى أن هذا إسطنبولأسرة فقيرة في قطاع غزة بالشراكة مع جمعية غزي دستك في  500على 
ر على وسائل اإلنارة غير اآلمنة مثل الشموع وغيرها التي المشروع يستهدف تقليص اعتماد هذه األس

 أدت إلى وفاة عشرات األشخاص أغلبيتهم من األطفال.
 20/5/2018السياسة، الكويت، 

 
 
 



 
 
 
 

 

 34 ص             4647 العدد:             5/21/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 صحف عبرية: السعودية واإلمارات نسقتا مع شركة إسرائيلية لدعم انتخاب ترامب .22
في انتخابات الرئاسة األمريكية لترجيح لم تكن روسيا فحسب من تدخل «: القدس العربي» –الناصرة 

ماراتية،  كفة دونالد ترامب، بل كانت هناك عمليات تعاون وتنسيق بين جهات إسرائيلية وسعودية وا 
سرائيلية هذه المرة. وكشف أمس عن وصول محققين من  وفق شبهات تؤكدها مصادر أمريكية وا 

مع الشرطة اإلسرائيلية أجهزة حاسوب وحققوا المكتب الفيدرالي إلى تل أبيب، حيث صادروا بالتعاون 
 مع موظفين في شركة عالقات عامة مختصة بالترويج في منتديات التواصل االجتماعي.

والحديث يدور عن شركة إسرائيلية يديرها غوئيل زامل، تشمل ضباط استخبارات سابقين في جيش 
بكات االجتماعية. وحسب ما في الش« رأي عام»االحتالل، وهي خبيرة بجمع معلومات وصياغة 

األمريكية ووسائل إعالم عبرية فقد سلمت الشرطة « نيويورك تايمز»نشرته بالتزامن صحيفة 
اإلسرائيلية المواد لنجل الرئيس ترامب، وليس واضحا ألي مدى تم استخدام هذه المواد. ووفق 

فقد تمت »حرونوت يديعوت أ»وصحيفة « نيويورك تايمز»الصحافي رونين بيرغمان العامل في 
مصادرة حواسيب من الشركة المذكورة التي كانت تخضع لعملية تفكيك قانونية نتيجة إفالس وتم 

 فحص العالقة بينها وبين روسيا.
 21/5/2018، لندن، القدس العربي

 
 إدارة ترامب تطلق حملة إلقناع دول بنقل سفاراتها للقدس .24

مب، حملة دبلوماسية خاصة تشارك فيها مؤسسات أطلق الرئيس األميركي دونالد ترا: محمد وتد
 إدارته التي بدأت بإقناع المزيد من الدول بنقل سفاراتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وحسب التلفزيون اإلسرائيلي الرسمي "كان"، فقد إطالق ترامب حملته الدبلوماسية بالتزامن مع 
 للنكبة. 70شنطن من تل أبيب للقدس المحتلة بالذكرى الـالمراسيم االحتفالية بنقل سفارة وا

ونقلت المراسلة السياسية للقناة جيلي كوهين عن مصادر في الخارجية األميركية قولها إن  "ترمب 
ومسؤولين كبارا في إدارته يعكفون حاليان على إجراء اتصاالت مع مسؤولين في العديد من الدول 

 في نقل السفارات إلى القدس".إلقناعها باقتفاء أثر واشنطن 
 19/5/2018، 48عرب 

 
 بابا الفاتيكان: اسم غزة يبعث على األلم .20

قال بابا الفاتيكان فرانسيس، اليوم األحد، إن اسم غزة "يبعث على األلم"، : روما/ محمود الكيالني 
 معربا عن أمله في أن يحل السالم في األرض المقدسة.
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فلسطينيا  65لي مجزرة في قطاع غزة، اإلثنين الماضي، بقتله وارتكب جيش االحتالل اإلسرائي
صابة اآلالف، خالل مشاركتهم في مسيرات سلمية، قرب السيا  األمني الفاصل بين غزة  وا 

سرائيل.  وا 
وبمناسبة قداس "عيد العنصرة"، الذي يحل غدا، تال البابا فرانسيس مقطعا من أعمال الرسل 

وأضاف: "كم يبعث هذا االسم )غزة( على األلم  ن القدس إلى غزة".)اإلنجيل( ُذكر فيه "الطريق م
وحث رأس الكنيسة الكاثوليكية على الدعاء كي "يغير هللا القلوب  اليوم"، بحسب إذاعة الفاتيكان.

 واألحداث، ويجلب السالم إلى األرض المقدسة".
 20/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 على الجوالن "إسرائيل"ن بروتوكولي لالعتراف بسيادة مشروع إعال  نائب أمريكي: طرحتُ  .20

يسعى عضو مجلس النواب األمريكي، رون ديسانتيس، إلى إقرار إعالن : القدس/ أسامة الغساني
بروتوكولي يزعم كون هضبة الجوالن السورية المحتلة جزءا من إسرائيل، وفق موقع "والال" اإلخباري 

 اإلسرائيلي، اليوم األحد.
والية فلوريدا(، اإلثنين الماضي، في حفل نقل السفارة األمريكية لدى  -ديسانتيس )جمهوريوشارك 

 إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
وقال ديسانتيس، للموقع عبر الهاتف: بعد عودتي إلى واشنطن وضعت أمام لجنة الشؤون الخارجية 

، مشروع إعالن بروتوكولي لالعتراف بالسيادة )أحد أعضائها( في مجلس النواب، الخميس الماضي
 اإلسرائيلية على الجوالن، ويتوقع أن يلقى دعما كبيرا في الكونغرس.

واعتبر ديسانتيس أن نقل السفارة األمريكية إلى القدس كان مهما بالنسبة له بصفته رئيس اللجنة 
ألنه جيد للواليات المتحدة وتابع: "كان يجب فعل ذلك )نقل السفارة(،  الفرعية لدمن القومي.

 وإلسرائيل".
وأضاف: "سألت نفسي عن الخطوة المقبلة.. وفي ظل الحرب األهلية بسوريا، وتوسع النفوذ اإليراني 
فيها، خاصة قرب بوابة إسرائيل الشمالية، فقد آن األوان للوقوف بجانب إسرائيل واالعتراف بسيادتها 

 على الجوالن".
ط على إسرائيل في أي سيناريو مستقبلي للتنازل عن الجوالن لـ)رئيس وأردف أنه "ال يجب الضغ

 النظام السوري( بشار األسد أو إليران، نظرا ألهميتها االستراتيجية".
ومضى ديسانتيس قائال: لكون إعالنا بروتوكوليا، فسيتم إقراره بدعم كبير، ليشكل دفعة لإلدارة 

 بسيادة إسرائيل على الجوالن أم ال.األمريكية، للتفكير بشأن إن كانت ستعترف 
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وذكر موقع "والال" أن ديسانتيس رفض اإلفصاح عن إن كان قد أبلغ البيت األبيض أم ال بمشروع 
 اإلعالن البروتوكولي حول الجوالن.

لكنه قال إنه تحدث مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ويعلم أن نتنياهو دعا واشنطن 
 الخطوة، ويوجد دعم كبير لها في الكونغرس. علنا إلى هذه

وقال الموقع اإلسرائيلي إن ديسانتيس كان من أبرز النواب األمريكيين الذين ضغطوا لنقل السفارة 
 األمريكية إلى القدس.

 20/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 تقرير دولي: إلنقاذ غزة ورفع الحصار فوراً  .21
نسيق الشؤون اإلنسانية التابع لدمم المتحدة في األراضي المحتلة دعا مكتب ت: فتحي صب اح -غزة 

إنقاذ قطاع غزة فوران ورفع الحصار عن »)أوتشا( الدول  المانحة والمجتمع الدولي إلى العمل على 
انهيار القطاعات األساسية والحيوية، خصوصان البنى التحتية »، وحذ ر من «سكانه قبل فوات األوان

في تقرير أمس، بفتح معبر رفح خالل شهر رمضان « أوتشا»ورح ب «. والتعليموقطاع ي الصحة 
المبارك والسماح بدخول مساعدات طبية مصرية، وأربع شاحنات أردنية محمَّلة بمستلزمات طبية 

للعال  « مسيرات العودة»جريحان من مصابي  11للمستشفى العسكري األردني في القطاع، ومغادرة 
سلطات االحتالل من استخدام الرصاص الحي في تفريق « أوتشا»ردنية. وحذر في المستشفيات األ

المسيرات السلمية، خصوصان مطلع الشهر المقبل، إذ من المفترض أن يكون يوم الخامس من 
 .1967حزيران )يونيو( ذروة االحتجاجات ألنه يوافق ذكرى النكسة العام 

النقص الحاد في المستلزمات »ي في غزة، و وأشار التقرير إلى وضع القطاع الصحي الفلسطين
الطبية ووضع األطباء والطواقم الطبية المنهكة من حجم الحاالت التي ترد للمستشفيات جراء 

 «.االستهداف اإلسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة على طول الحدود
ل على رعاية طبية النقص الحاد في األدوية والمستلزمات الطبية، وصعوبة الحصو »وشدد على أن 

 «.خار  غزة، وفجوة التمويل الكبيرة، ال تزال تقو ض العمليات اإلنسانية
آذار  30بالنظر إلى االرتفاع الكبير في عدد الضحايا الفلسطينيين منذ »ولفت التقرير إلى أنه 

قذة )مارس( الماضي، تركزت االستجابة اإلنسانية في قطاع غزة على تقديم رعاية طبية فورية ومن
للحياة، وخدمات في الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي للمتضررين، تحديدان األطفال، ورصد 

 «.انتهاكات محتملة والتحقق منها وتوثيقها
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هذه الحاجات الجديدة تظهر في سياق أزمة إنسانية وحقوقية قائمة خلفتها »وأكد التقرير الدولي أن 
ى جانب االنقسام السياسي الداخلي الفلسطيني، وأزمة الطاقة سنة من الحصار اإلسرائيلي، إل 11

ساعة يوميان  22المزمنة التي يعانيها مليونا مواطن في غزة، مع انقطاعات في الكهرباء تصل إلى 
 «.في المتوسط، ما يعيق بشكل كبير تقديم خدمات أساسية

تابع لدمم المتحدة، ومناقشة وتطرق التقرير إلى نتائج الجلسة األخيرة لمجلس حقوق اإلنسان ال
الوضع المتدهور لحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، في أعقاب أحداث األسبوع 

عضوان مقابل اثنين، وامتناع  29الماضي، وقال إن نتيجة التصويت كانت حاسمة، وشملت تصويت 
للقوة من القوات اإلسرائيلية االستخدام غير المتناسب والعشوائي »من التصويت، إذ دان المجلس  14

 على وجه السرعة.« لجنة تحقيق دولية مستقلة»ودعا إلى تشكيل «. ضد المدنيين الفلسطينيين
 21/5/2018الحياة، لندن، 

 
 دود فعل رسمية وحزبية في كندا مناصرة للحقوق الفلسطينيةر  .22

السفارة  إفتاحالن إلى أثارت التطورات األخيرة في فلسطين، بدءان من أحداث غزة ووصو : أوتاوا
األمريكية في مدينة القدس المحتلة ردود فعل عديدة في كندا، تصب معظمها في صالح الحق 

 الفلسطيني.
 أنالسفارة األمريكية في القدس الشريف، علما  إفتاحوتمثل الموقف الرسمي الكندي بمقاطعة مراسم 

امة لدمم المتحدة على قرار القدس، في في السابق عن التصويت في الجمعية الع امتنعتكندا كانت 
 تطور ملفت في السياسة الخارجية الكندية.

مكتب رئيس الوزراء جاستين ترودو، بيانا قال فيه بأن "رئيس الوزراء يدين ويشعر بقلق بالغ  وأصدر
صابة الكثير من الناس، حيث كانت الصدمة أنه  حيال العنف في قطاع غزة الذي تسبب في فقدان وا 

بين المصابين المواطن الكندي طارق لوباني، مع آخرين من مواطنين عزل، وصحفيين، وطواقم من 
 طبية وأطفال. 

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية كريستيا فريالند "أننا قلقون للغاية حيال اندالع العنف في المنطقة 
سرائيل، واألرقام الكبيرة للقتلى من المدنيي ن، حيث ال يمكن تبرير أن الحدودية بين قطاع غزة وا 

 المدنيين، والصحفيين واألطفال كانوا ضحايا".
هو  NDPأما األحزاب الفيدرالية الممثلة في البرلمان الكندي، فكان موقف الحزب الديمقراطي الجديد 

األبرز، فقد أصدر بيانان رفض فيه نقل السفارة األمريكية للقدس، وأدان عمليات القتل المتعمدة 
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موقف الحكومة والصمت حيال  وانتقدالذخيرة الحية في خرق واضح للقانون الدولي، كما  واستخدام
دانة قرار نقل السفارة األمريكية للقدس.  عمليات قتل المدنيين، وا 

موقف الحزب الليبرالي الحاكم تمثل في موقف رئيس الوزراء ترودو، أما حزب البوك كيبكواه، فعبر 
دانة أي محاولة تصريحات مسؤوليه كان موقفه  واضحان برفض قاطع لنقل السفارة األمريكية للقدس، وا 

المفرط للقوة. أما حزب الخضر، فتمثل موقفه في تغريدة لزعيمة  واالستخداملالعتداء على المدنيين 
أدى  وافتتاحهاالحزب السيدة أليزابيث ماي والتي قالت فيها بأن القرار المتهور لترامب بنقل السفارة 

 المفرط للقوة. االستخدامالعنف، وعلى كندا الضغط على إسرائيل لتوقف  لزيادة
، وهو الموقف الذي يدين اإلسرائيليموقف حزب المحافظين بموقف اللوبي  التقىمن جهة ثانية، فقد 

دانة  الوزراءتصريح رئيس  المفرط للقوة، إضافة لتحميل  االستخدامترودو في مطالبته بفتح تحقيق وا 
 العنف على حدود قطاع غزة. الندالعسطيني المسؤولية الكاملة الطرف الفل

السفارة األمريكية في القدس  إفتاحوذكر النائب عن الحزب المحافظ النائب بيتر في وقت سابق بأن 
 .االفتتاححكومة ترودو لعدم إرسالها سفير كندا في تل أبيب ليحضر مراسم  وانتقد"لحظة تاريخية"، 

 19/5/2018، القدس، القدس
 

 بريطانيا تدعو إلى تحسين الوضع اإلنساني بغزة .22
دعت بريطانيا إلى تحسين الوضع اإلنساني في قطاع غزة، مرحبةن بفتح معبر رفح : الرأي –القاهرة 

 الحدودي مع غزة طوال شهر رمضان المبارك.
الشرق  ونقلت السفارة البريطانية بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" عن وزير شؤون

األوسط أليستر بيرت قوله "نرحب بشدة بإعالن مصر فتح معبر رفح بين غزة ومصر طوال شهر 
 رمضان"، مشددان على ضرورة تحسين الوضع اإلنساني في غزة.

 20/5/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 تظاهرة منددة بالمجزرة اإلسرائيلية في غزة :نيويورك .22
شهدت مدينة نيويورك األمريكية مساء الجمعة، تظاهرة احتجاجية شارك  :نيويورك / بتول يوروك

فيها فلسطينيون، ويهود من الطائفة األرثوذكسية، وذلك للتنديد بالمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق 
 المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة قبل أيام.

للتنديد بالمجزرة اإلسرائيلية، داعين  وبحسب مراسل األناضول، احتشد المتظاهرون في ميدان التايمز
 إلى إنهاء السياسات االستعمارية التي ترتكبها إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة.
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كما رفع المحتجون الفتات كتبت فيها عبارات رافضة لالحتالل اإلسرائيلي، وللممارسات التي ترتكب 
 ياق.بحق الفلسطينيين، ورددوا كذلك هتافات في ذات الس

وفي حديث لدناضول على هامش التظاهرة، قال أحد المتظاهرين ويدعى راببي دوفيد فيلدمان، 
عاما، وللتعبير عن رفضنا للمجزرة  70"نحن هنا اليوم للتنديد بالنكبة التي يعيشها الفلسطينيون منذ 

الل اإلسرائيلي وأوضح المتحدث أن الفلسطينيين في قطاع غزة يقاومون االحت اإلسرائيلية بحقهم".
 ألراضيهم، مضيفا "ما حدث في غزة من مجزرة جريمة بحق اإلنسانية".

ووفق مراسل األناضول، فإن التظاهرة بعد أن وقفت لفترة في الميدان المذكور، خر  المحتجون في 
مسيرة حتى الممثلية الدائمة اإلسرائيلية باألمم المتحدة، وسط ترديد هتافات مناهضة لتل أبيب 

 شنطن.ووا
 19/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 تظاهرة في ملبورن األسترالية للتنديد بالمجزرة اإلسرائيلية في غزة .22

شهدت مدينة ملبورن األسترالية اليوم السبت، تظاهرة للتنديد بمجزرة غزة التي : ملبورن / رجب شكار
 ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي، االثنين الماضي.

د كبير من األستراليين الذين ينتمون إلى أعراق مختلفة في التظاهرة التي نظمتها مجموعة وشارك عد
وردد  "التضامن األسترالي الفلسطيني" )منظمة مجتمع مدني( أمام مكتبة الوالية وسط ملبورن.

ت المتظاهرون هتافات منددة بالمجزرة التي ارتكبها الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة، ورفعوا الفتا
 رافضة للصمت الدولي حيالها.

وفي حديثه لدناضول، أشار المتحدث باسم المجموعة ناصر مشني، إلى أن األراضي الفلسطينية 
وأوضح  عاما، وأن قوات األخير ترتكب المجازر ضد األبرياء. 70خاضعة لالحتالل اإلسرائيلي منذ 

 وم االحتالل اإلسرائيلي.أنهم اجتمعوا من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يقا
شخصا )في غزة(، من بينهم أطباء وممرضون وصحفيون وطفلة تبلغ من  62وقال: "إسرائيل قتلت 

 العمر ثمانية أشهر. وبحسب وزير الدفاع اإلسرائيلي )أفيغدور ليبرمان( ال أحد بريء في غزة".
 ء ذكرى أولئك المقاومين هناك".وأضاف: "تعتقد إسرائيل أن الجميع إرهابيون، ونحن هنا اليوم إلحيا

 19/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 تظاهرات في إيطاليا وأمستردام تضامنا مع فلسطين ودعمًا للقدس .22
أمس، تظاهرات تضامن مع الشعب  اإليطاليةشهدت العديد من المدن  :وفا –امستردام  -روما

 الفلسطيني وضد االحتالل وسياسة القتل التي يتبعها.
ونظمت الجالية الفلسطينية في مدينة باليرمو في جزيرة صقيليا مظاهرة دعم وتضامن مع شعبنا 

 )تشجيال(. اإليطالية األعمالشاركت فيها نقابات 
كما شهدت مدن ميالن، وبريشيا، وكروسيتو، وفلورنسا مظاهرات تضامن مع شعبنا دعت لها الجالية 

 .اإليطاليةك فيها العديد من ممثلي األحزاب والجمعيات شار  اإليطاليالفلسطينية وحزب قوة الشعب 
المشاركة في  أمس، والديمقراطيين الشباب اإليطاليوأعلن االتحاد اإلقليمي للحزب الديمقراطي 

 تظاهره تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مدينة ال سبيتسيا.
 األحزابيني وعدد من وشاركت الجالية الفلسطينية وعدد من المؤسسات الداعمة للشعب الفلسط

، في تظاهرة حاشدة جابت شوارع العاصمة العربية واإلسالميةاليسارية وممثلين عن الجاليات 
االحتالل  واإلرهاب األميركيةرفضان واستنكاران للقرارات  األميركيةالقنصلية  أمامواستقرت  أمستردام

ل في أرض فلسطين وبرعاية وعبر المتظاهرون عن رفضهم لكل انتهاكات االحتال تجاه شعبنا.
أميركية، مؤكدين أن ما جرى في غزة بمسيرات العودة هو دليل واضح على جرائم الحرب الذي 

 يرتكبها االحتالل، مطالبين بوقفة جادة اتجاه هذه الجرائم.
 القدس، ودعما لمسيرات العودة. إلى األميركيةوهذه المظاهرة هي الثالثة منذ أن تم نقل السفارة 

 20/5/2018، اة الجديدة، رام هللاالحي
 

 لشعب الفلسطينيا االتحاد العام لعمال اليونان ينظم مهرجانا تضامنيا مع .22
، مهرجانا تضامنيا مع شعبنا في الذكرى أمس"، مساء PAMEنظم اتحاد نقابات عمال اليونان": أثينا

 .األميركيةالسبعين لجريمة النكبة، وتنديدا بجرائم االحتالل والسياسات 
في العاصمة اليونانية أثينا، سفير فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي،  أقيموحضر المهرجان الذي 

" جور  مفريكوس، ومسؤولو الفروع WFTUعام االتحاد العالمي لنقابات العمال "  أمينونائب 
المهرجان باالتحاد، وممثل االتحاد العام لعمال فلسطين باالتحاد العالمي محمد قنيبيأ وتم خالل 
 التميمي.تكريم سكرتير عام االتحاد اليونان نيكوالس بيروس، والموسيقيين الذين أخرجوا ُمغناة لـعهد 

ونقل طوباسي تحيات القيادة والشعب الفلسطيني، لقيادة وكوادر االتحاد، وشكرهم على مسيرة 
 ل.التضامن الطويلة مع شعبنا في كفاحه من أجل الكرامة، والحرية، واالستقال

 20/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 نيويورك تايمز: تحالف اليمين اإلسرائيلي مع اإلنجيليين المسيحيين ذو معايير مزدوجة .24
إن افتتاح السفارة األمريكية في القدس يؤشر « نيويورك تايمز»إبراهيم درويش: قالت صحيفة  -لندن

واإلنجيليين األمريكيين. فبعد يوم واحد من حفل افتتاح السفارة  إلى وجود تحالف قوي بين إسرائيل
 نظم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعان معهم من أجل التخطيط للخطوة المقبلة.

ليزابيث دياس وديفيد هابلفينغر أن  وجاء في التقرير الذي شارك في إعداده كل من ديفيد كيرباتريك وا 
ي غرفة اجتماعات في مكتبه مجموعة صغيرة من القساوسة والناشطين البارزين وما نتنياهو شكر ف

قاموا به من دور للضغط على الرئيس دونالد ترامب وافتتاح السفارة وتجاوز الموقف األمريكي 
التقليدي من أن موضوع القدس يجب أن تقرره المحادثات السلمية. وكان اللقاء حول السفارة المقبلة 

فتتح في القدس حيث نظر نتنياهو إلى قائمة من الدول التي يوجد فيها كنائس إنجيلية قوية. التي ست
فقد تبعت كل من غواتيماال وباراغواي وهندوراس القرار األمريكي وأعلنت عن نية نقل سفاراتها من 

 تل أبيب ولكن ماذا عن البرازيل، الهند وحتى الصين؟
الكوبي قس الكنيسة الخمسينية في ميامي، الداعم لترامب وأحد  -وقال القس ماريو برامنيك، األمريكي

فعقود من النشاط المستمر للوبيات ونقل «. كان رئيس الوزراء مبتهجان »الذين شاركوا في اإلجتماع: 
السفارة هو بمثابة اعتراف من حكومة نتنياهو بالدور الذي يقوم به حلفاؤه من المسيحيين المحافظين 

 م بتصريحات معادية للسامية.رغم اتهام بعضه
وترى الصحيفة أن اعتماد نتنياهو على الجماعات اإلنجيلية المسيحية يعد بمثابة تحول استراتيجي 
وتاريخي خاصة أن إسرائيل ظلت تعول على دعم اليهود في الشتات. وتحول كهذا يحمل مخاطر 

اإلنجيليين التي تحط من إغضاب اليهود األمريكيين الذين يشعرون بالضيق من تصريحات بعض 
 قدر دينهم.

 21/5/2018، لندن، القدس العربي
 

 برنارد لويس المؤّرخ المحّير: عبقري أم شيطان؟ .20
لم ُيكمل برنارد لويس سنته األولى بعد المئة، إذ توفي فجر أمس في الواليات : محمد علي فرحات

خ العرب والمسلمين، وبالحضور في المتحدة منهيان حياة طويلة حافلة باإلنجاز األكاديمي في تاري
حزيران )يونيو(  5خلفية أصحاب القرار في الواليات المتحدة، خصوصان بعد هزيمة العرب في 

 ، وصوالن إلى الغزو األميركي للعراق في عهد جور  بوش االبن مطلع األلفية الثانية.1967
ي، أما البعض اآلخر فيراني بالنسبة إلى البعض أنا عبقر »قائالن:  2012و صف لويس نفسه عام 

ليه لويس في كتاب إهذا القول تأخر عقودان عن أشرس هجوم تعرض «. تجسيدان للشيطان
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إلدوارد سعيد الذي احتفت به أوساط أكاديمية غربية وعربية. وحده صادق جالل « االستشراق»
 «.يستحقهالقد وهبت  برنارد لويس في كتابك حياة ثانية ال »العظم انتقد سعيد قائالن: 

، وكان أول «اإلسماعيلية»لكن لويس حظي  بحيوات عدة، فهو أوالن أكاديمي بارز قد م أطروحته عن 
على الجماعة في قلعة آلموت، كما حظي  كتابه عن العرب في التاريخ « الحشاشين»من أطلق لفظة 

 رواجان بعد الحرب العالمية الثانية واستقالِل دول عربية ونشوِء إسرائيل.
هو ثانيان أكاديمٌي بريطاني متمر س تسل م كرسيان في جامعة برنستون األميركية، وتقد م بمؤلفاته عن و 

السلطنة العثمانية استنادان إلى اطالعه على أرشيفها، ومن هنا كان اهتمامه المتواصل بالمشرق 
ان أن االستبداد العربي وشؤون المسلمين، وطالما عب ر لويس عن إعجابه بالمرحلة العثمانية، مؤكد

نما إلى الفاشية والنازية األوروبيتي ن اللتي ن  العربي ال يعود إلى أصٍل عثماني كما يردد كثيرون، وا 
ألهمتا النخب الحاكمة في الدول العربية الحديثة، ووصل األمر به إلى نفي اإلبادة األرمنية التي اُتهم 

 ة.بها العثمانيون، ما استدعى إدانته من محكمة فرنسي
وهو ثالثان المؤرخ المنخرط في السياسة والمنحاز إلى الصهيونية بدءان من سبعينات القرن الماضي، 

التي ألهمت هنتنغتون نظريته في « جذور الغضب اإلسالمي»مكر سان حيزان في كتاباته لما يسميه 
أصدر لويس كتبان ، ومه دت العتبار اإلسالم وريثان للشيوعية في الصراع الدولي. و «صراع الحضارات»

كثيرة أقل قيمة من دراساته التاريخية، فقط لكونها ُتعنى بالثورات اإلسالمية وتواكب انطالق ها 
 وتراجعها.

هو آخر المستشرقين الكبار، ُنسبت إليه خرائط لتقسيم دول عربية استخدمها كثيرون للنيل منه، بال 
دد الذين شك لوا فريق جور  بوش االبن. وقد سند وال تحقيق، كما ُنسبت إليه أبوية المحافظين الج

يكون ذلك صحيحان، لكن الرجل كان مستشاران ال صاحب قرار، وليس من إثبات أنه اطلع على أوامر 
باجتياح دول وتدمير مجتمعات. بل أن مقربين منه أكدوا تركيزه على مبدأ الشورى في اإلسالم، 

)اختالف أمتي رحمة(. وأعلن لويس غير مرة أن  وترداده كالم النبي محمد صلى هللا عليه وسلم
االستبداد الدولتي العربي هو تشب ه بالديكتاتوريات األوروبية، وبالتالي فهو نموذ  غربي. ويعترف 
أصدقاء لويس بأنه كغيره من النخب األوروبية واألميركية مؤيد إلسرائيل، ولم تخُل كتاباته عن 

 ألدائهم. سياسات العرب من شوفينية ونقٍد حاد
ُولد في لندن لعائلة يهودية متوسطة الحال، ودرس في جامعات بريطانية وفرنسية، قبل أن يصبح 

. ثم أصبح أستاذان في الكلية 1938لندن عام  -« سواس»مدر سان مساعدان للدراسات اإلسالمية في 
 حياته هناك ، حين انتقل إلى جامعة برينستون األميركية، مكم الن 1974و 1949نفسها بين عامي 

 أستاذان فخريان.
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تشكيل الشرق «، و«تعدد الهويات في الشرق األوسط«، و«مستقبل الشرق األوسط»أبرز مؤلفاته: 
اإلسالم من النبي محمد إلى االستيالء على «، و«العرب في التاريخ«، و«األوسط الحديث

 «.العرق والعبودية في الشرق األوسط: استقصاء تاريخي«، و«القسطنطينية
برنارد لويس ولد بريطانيان ومات أميركيان، وسجل مساران معاكسان لمسار الشاعر ت. إس. إليوت الذي 
ولد أميركيان ومات بريطانيان. كان الشاعر يبحث عن الروح العميقة للغته، في حين كان المؤرخ يرغب 

 في رؤية قيادة العالم وهي تعمل من خالل الجامعات ومراكز األبحاث.
 21/5/2018، لندن، الحياة

 
 إسطنبولال تستهينوا بنتائج قمة  .20

 فايز أبو شمالة د.
في أجواء رمضانية مفعمة بحب القدس، ومع حرارة الدم المتدفق من شرايين غزة الثائرة، وفي 
اسطنبول اإلسالمية الغاضبة من اإلرهاب الصهيوني، وتحت رئاسة رجب طيب أردوغان، الرجل 

حررية حدود تركيا، جاءت مقررات قمة اسطنبول التي وضعت كثيران من الذي تجاوز بتطلعاته الت
النقاط على حروف القضية الفلسطينية التي تم تقزيمها سنوات طويلة تحت مسمى النزاع الفلسطيني 
اإلسرائيلي، لتنطلق اليوم إلى فضاء أرحب، تحت مسمى الصراع اإلسالمي الصهيوني، وفي تقديري 

اع كانت أحد أسباب غياب السيد محمود عباس عن أهم قمة لمنظمة التعاون أن هذه الشمولية للصر 
 اإلسالمي.

لقد تجاوزت مقررات مؤتمر قمة منظمة التعاون اإلسالمي إطار الشجب واإلدانة والتحذير واالستنكار 
 والمناشدة لتصل إلى المطالبة، حيث وردت المطالبة في موضعين:

الدولية باتخاذ الخطوات الالزمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول  ـ طالب البيان الختامي المؤسسات1
رسال قوة دولية لحماية الفلسطينيين.  االعتداءات اإلسرائيلية األخيرة على حدود غزة، وا 

إن المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيها تحريض لذاكرة المجتمع الدولي كي يقلب صفحات تقرير 
طاقة الفلسطينيين كي يثقوا بمنظمة التعاون اإلسالمي للقيام بدورها، غولدستون، وفيها استنهاض ل

والسيما بعد أن حال السيد محمود عباس بين تقرير جولدستون، وبين عرضه على األمم المتحد 
 التخاذ الخطوات القانونية لمحاسبة قادة الصهاينة على جرائهم بحق أهل غزة.

ن األمين العام للتعاون اإلسالمي التحرك العاجل إلنشاء ـ طلب البيان الختامي لقمة إسطنبول، م2
لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في جرائم ومجازر القوات اإلسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين 
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بغزة، وتحديد المسؤولية الجنائية للسلطات اإلسرائيلية، ونقل النتائج التي تخلص إليها اللجنة إلى 
 الصلة.الهيئات الدولية ذات 

 
 إذن نحن أمام لجنتي تحقيق دوليتين في جرائم الصهاينة ضد غزة:

حيث دعا البيان، مجلس األمن الدولي  اـلجنة تحقيق دولية برعاية األمين العام لدمم المتحدة،
والجمعية العامة لدمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان، إلى القيام بمسؤولياتهم بشأن تشكيل لجنة 

حول االعتداءات في غزة، كما حث جميع الدول لتكثيف جهودها من أجل وضع ذلك تحقيق دولية 
 على أجندة المؤسسات الدولية المذكورة في أسرع وقت.

 ب ـ لجنة تحقيق دولية برعاية األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي.
األولى، وهذا يصب في وفي تقديري أن اللجنة الدولية الثانية ستؤثر بنتائجها على اللجنة الدولية 

 صالح المجتمع الفلسطيني الذي يعرف قاتله، ويسعى إلى تقديمه للعدالة الدولية.
المتابعة لتشكيل هذه اللجان الدولية منوطة اآلن باألمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، 

 رعة.وهو المطالب بالتحرك على المستوى الدولي إلنجاز هذه المهمة، وعلى وجه الس
للمؤتمر شدد  الالفت أن بيان اسطنبول لم يكتف برفض قرار ترامب حول القدس، البيان الختامي

على ضرورة اتخاذ تدابير سياسية واقتصادية تجاه الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة إلسرائيل، 
ير حماية وهذا أمر جديد، يحتا  إلى متابعة من قبل الفلسطينيين، وكذلك ما جاء من دعوة إلى توف

دولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إرسال قوة دولية للحماية، وفي تقديري أن هذا تطور سياسي 
 له ما بعده من فرض حقائق على األرض، لو تابع الفلسطينيون ذلك.

 20/5/2018، فلسطين أون الين
 

 مالمح "صفقة القرن": تصفية القضية الفلسطينية بإسقاط قضايا الحل النهائي .21
 الح النعاميص

في حال أعلنت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب بالفعل عن مشروعها إلنهاء الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي، الذي ُيطلق عليه "صفقة القرن"، في يونيو/ حزيران المقبل، كما أشارت تسريبات 

تضم نته التسريبات صحافية، فمن غير المرجح أن يسفر هذا اإلعالن عن مفاجعت كبيرة تتجاوز ما 
سرائيلية. وسيكون في  حول بنود الصفقة، التي ُنسبت في اآلونة األخيرة لجهات أميركية وفلسطينية وا 
حكم المؤكد أن بنود الصفقة ستمث ل عمليان وصفة لتصفية القضية الفلسطينية، وستتطابق إلى حد 

 ن المتطرف في إسرائيل.كبير مع المنطلقات األيديولوجية التي تحتكم إليها حكومة اليمي
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التوصل إلى هذا االستنتا  ال يأتي فقط من العودة إلى التسريبات غير الرسمية بشأن بنود الصفقة، 
بل إن ما يعززه المواقف التي تتعلق بكيفية حل القضايا الرئيسية في الصراع، والتي صدرت بشكل 

ة وبعض أنظمة الحكم العربية التي رسمي وغير رسمي عن اإلدارة األميركية والحكومة اإلسرائيلي
 تعتمد عليها واشنطن في محاولة تمرير الصفقة.

ويمنح التقرير السياسي الذي رفعه مكتب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب  
عريقات، إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبيل انعقاد المجلس المركزي، الذي تم تسريبه 

ناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة قبل ثالثة أشهر، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، صورة لق
وافية عن تفاصيل الصفقة. ومما أضفى صدقية على تسريبات عريقات أن زميله في "تنفيذية" منظمة 

بات قد التحرير أحمد مجدالني قد كشف في مقابالت صحافية عدة أن كثيران مما ورد في هذه التسري
 نقله بالفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لعباس.

الطروحات المقد مة في الصفقة تجاه القضايا األساسية في الصراع يمكن تلخيصها باآلتي: بالنسبة 
لمدينة القدس المحتلة، تتبن ى الصفقة بشكل عام الموقف اإلسرائيلي الذي يصر  على إخرا  المدينة 

والرافض إعادة تقسيمها. وفي المقابل، فإن الصفقة تقترح أن يتم اإلعالن عن  من دائرة التفاوض،
عاصمة دولة فلسطينية في البلدات واألحياء المحيطة بالقدس: أبو ديس، شعفاط، العيسوية. وحسب 
تسريب آخر، فإن الصفقة تقترح ضم حي "جبل المكبر" إلى هذه البلدات. ومن الواضح أن سلخ هذه 

القدس يهدف أيضان إلى تخليص إسرائيل من "العبء" الديمغرافي الذي يمث له المناطق عن 
ن من قدرة إسرائيل على مواجهة التحديات  الفلسطينيون القاطنون في المنطقة، فضالن عن أنه يحس 
األمنية. فعلى سبيل المثال، بسبب التحديات التي يشك لها "جبل المكبر"، فإن بلدية االحتالل قد بنت 

 يحول بينه وبين األحياء اليهودية في القدس الشرقية. سوران 
ومما يضفي صدقية على هذه التسريبات، حقيقة أن ترامب أعلن بشكل واضح خالل اجتماعه مع 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش مؤتمر "دافوس" األخير، أن القدس لم تعد 

وشنر، كبير مستشاري ترامب وصهره، قد ذهب أبعد من على طاولة التفاوض. في حين أن جاريد ك
ذلك، عندما أعلن خالل كلمته في احتفال نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة 
األسبوع الماضي، أن إسرائيل هي صاحبة الوصاية الوحيدة على القدس. ويمكن أن يمث ل هذا 

 صاية على األماكن المقدسة في المدينة.التصريح تمهيدان لتجريد األردن من حق الو 
أما بالنسبة إلى حق عودة الالجئين، فال حديث عن عودتهم إلى األراضي التي ُشر دوا منها، وتقترح 

 الخطة بحث تدشين مشاريع لتوطين الالجئين في المناطق التي يوجدون فيها حاليان.
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ستوطنات والسيادة واألرض والحدود، موضوع آخر رئيسي في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي هو الم
وعلى الرغم من أن الصفقة األميركية تعرض هذه القضايا في بنود منفصلة، إال أنه عند قراءة هذه 

 البنود سوية تتبي ن خطورة دور الطرح األميركي في تصفية القضية الفلسطينية.
فقة تنص  على بقاء كل فحسب ما ذكره المجدالني، يتضح مما نقله بن سلمان إلى عباس أن الص

المستوطنات اليهودية القائمة في الضفة الغربية، إلى جانب إبقاء الحدود مع الضفة تحت السيادة 
اإلسرائيلية المطلقة. في حين تشير تسريبات عريقات إلى أن الخطة تنص  على ضم التجم عات 

ن للصفقة أن توف ق بين ضم االستيطانية الكبرى إلى إسرائيل. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمك
في المائة من مساحة الضفة، إلى إسرائيل، وفي الوقت ذاته  10التجم عات االستيطانية، التي تشكل 

تنص  على بقاء كل المستوطنات، وضمنها العشرات من المستوطنات النائية التي تنتشر في طول 
ر مباشر عندما أشاد بـ"إبداع" فريق هذا السؤال أجاب عنه نتنياهو بشكل غي الضفة الغربية وعرضها؟

ترامب المسؤول عن بلورة "صفقة القرن"، وتحديدان بسبب تصميمه فكرة الدولة الفلسطينية العتيدة 
لتكون دولة ذات "سيادة منقوصة". ومن أهم مظاهر السيادة المنقوصة هو أن تظل المستوطنات 

 ة ضمن السيادة اإلسرائيلية.اليهودية النائية المنتشرة على أرض الدولة الفلسطيني
كما أن تسريبات عريقات تشير إلى أن الصفقة تنص على أن إسرائيل وحدها تحتكر الصالحيات 
 األمنية في كل مناطق الضفة الغربية. وهذا يعني أن ما تقترحه "صفقة القرن" هو مجرد حكم ذاتي.

تعلقة بـ"صفقة القرن"، فإن هناك أما بالنسبة إلى قطاع غزة، فعلى الرغم من كثرة التسريبات الم
غموضان واضحان بشأن مستقبل األوضاع في قطاع غزة، فاألميركيون يعمدون إلى عدم اإلفصاح عن 

 مستقبل األوضاع في القطاع في ظل الصفقة، وذلك بسبب حساسية القضية ألطراف إقليمية.
دل حول "صفقة القرن"، لكن عند إمعان النظر في بعض التحركات والتصريحات التي رافقت الج

ظ أن وسائل إعالم إسرائيلية وغربية أشارت إلى أن اإلدارة األميركية، والنظام المصري برئاسة  ُيالح 
سرائيل، تدرس فكرة تدشين ميناء ومطار في العريش، شمال سيناء، لخدمة  عبد الفتاح السيسي، وا 

ن التصريحات الرسمية التي صدرت عن الدولة الفلسطينية العتيدة. وأخذان بعين االعتبار عددان م
مسؤولين إسرائيليين، والتي تتحدث عن اقتطاع جزء من مساحة شمال سيناء وضمه إلى غزة لكي 
يكون القطاع هو عصب "الدولة الفلسطينية"، فإن هذا قد يؤشر إلى أن كالن من المطار والميناء في 

 سيكون قطاع غزة مركز ثقلها.العريش سيكونان ضمن نطاق "الدولة الفلسطينية"، التي 
ويتضح مما تقد م أنه في حال تم السماح بتطبيق هذه البنود، فإنها ستفضي إلى تصفية القضية 

 الفلسطينية بالضربة القاضية، وتمك ن إسرائيل من االنفراد بشكل نهائي بالقدس والضفة الغربية.
 21/5/2018، العربي الجديد، لندن
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 Anti Palestinianismطينيين المعاداة األميركية للفلس .22
     خالد الحروب

 22:42/  2018مايو  19اخر تحديث في  - 2018مايو  20منذ يوم في  
ثمة مؤشرات عديدة تتجمع وتشير إلى صعود نزعة عداء شبه عنصرية، إن لم تكن عنصرية بحتة، 

وائر اليمين ضد الفلسطينيين في أوساط مؤسسة الرئاسة األميركية والكونغرس، فضالن عن د
(. سوف تدخل "الترامبية" في Anti Palestinianismالُمتصهين، وهي نزعة معاداة الفلسطينيين )

التاريخ الفلسطيني بكونها الحقبة األميركية األكثر بشاعة والتي عزز فيها الرئيس األميركي نفسه 
قرارات سياسية مدمرة بدءان نزعات وسياسات احتقار الفلسطينيين وكراهيتهم، وترجم تلك الكراهية إلى 

من نقل السفارة األميركية للقدس، إلى تغيير الموقف الرسمي األميركي من المستوطنات واالستيطان، 
ثم مروران بتقليص المساهمة األميركية في ميزانية وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

منظمة التحرير في واشنطن. هذه  )األنروا(، إلى النصف، وليس انتهاءن بالتضييق على مكتب
الكراهية الُمتصاعدة هي التي تبرر الصمت األميركي عن كل السياسات والممارسات اإلسرائيلية ضد 
الفلسطينيين، وحتى عدم التعليق على أكثر التصريحات اإلسرائيلية عنصرية ونازية مثل تصريح 

في قطاع غزة ـ أي أن قتل أي فرد من المليوني وزير الدفاع اإلسرائيلي ليبرمان، بأنه ال يوجد أبرياء 
فلسطيني في قطاع غزة أمر مسوغ. وهي الكراهية التي وحدها تمكننا من فهم كلمة نيكي هيلي 
المندوبة األميركية في األمم المتحدة وهي تحمل الفلسطينيين، الضحية، مسؤولية أن تقوم إسرائيل 

 ن وسبعمائة في مسيرات العودة في غزة.بقتل أكثر من ستين منهم وجرح أكثر من ألفي
على إيقاع صلوات وخطابات المسيحية الصهيونية التي تحتل اآلن قلب البيت األبيض ويعزز 
حضورها الشرس نائب الرئيس مايك فينس، تنتقل المقاربة األميركية تجاه فلسطين والفلسطينيين 

سرائيل والقدس من مربع السياسة إلى مربع الدين والغرا ئز البدائية. لم يكن الدين غائبان عن السياسة وا 
األميركية في أي حقبة من الحقب، ذاك أن قيام أميركا تالزم ورؤية مسيحانية بيوريتانية منذ 
التأسيس، فهي تلك "المدينة على جبل" التي تشع بالنور على جوار يتسم بالظالم! وعلى طول 

المسيحية الصهيونية تقف خلف حماس، ونشاط القرنين الثامن والتاسع عشر كان الدين وجذور 
العديد من الرحالة والسياسيين األميركيين وتأتي بهم إلى األرض المقدسة. وتبلورت أفكار هذه 
المسيحية حول فكرة أساسية محورها أن عودة اليهود إلى "أرض الميعاد" هي الشرط والبشير األولي 

لى ذلك وللتسريع في عودة المسيح ال بد أن يستعمر إلى عودة المسيح الثانية، ونهاية العالم. ع
اليهود تلك األرض التي وعدهم الرب بها. وفي النسخ األكثر تطرفان في هذه الرؤية هناك توسيع 
لمفهوم "أرض الميعاد" أو أرض إسرائيل التي يجب أن يستوطنها اليهود، لتشمل شرق األردن، 
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قعة بين النيل والفرات. المشكلة أن هذه الترهات وبعضها ُيضمن خرافات أخرى تضم األرض الوا
سرائيل، وشواهد اإلشارة إليها  التعصبية أصبحت اآلن في قلب الخطاب األميركي تجاه فلسطين وا 
عديدة جدان سواء في خطابات وتصريحات ترامب ونائبه وصوالن إلى سفيره في إسرائيل، وليس انتهاءن 

صالة عنصرية في افتتاح السفارة األميركية في القدس  بالقس المتعصب روبرت جيفرس الذي قاد
األسبوع الماضي، واستثنى أهمية القدس عند المسلمين بكاملهم وحصر أهميتها الدينية باليهودية 

 والمسيحية.
الخطاب الديني الغرائزي المتعصب واإلقصائي أيان كان وحيثما ُوجد يتحول إلى تسويغ إلبادة اآلخر، 

ل السياسة والقرار السياسي والعسكري. في هكذا خطاب تختلط التسويغات الدينية إن تمكن من احتال
التي تعلي من شأن الذات وتحقر من اآلخر، مع عنصريات إثنية بيضاء أو غيرها تكرس من تراتبية 
بادية ضد  األجناس واأللوان. في كل األديان والثقافات والحضارات هناك خطابات غرائزية متطرفة وا 

، لكن مخاطرها تظل قليلة طالما بقيت على الهامش وُمسترذلة من قبل المجموع العام. وعندما اآلخر
تتسلل مثل هذه الخطابات إلى سدة القيادة وتسيطر على عقل وتصرفات حكومة أو دولة ما، فال 

 معنى ذلك سوى أن كارثة ما أصبحت قيد الحدوث.
تم توظيف الدين واستغالله إلى الحد األقصى، في الحروب األميركية البيضاء ضد الهنود الحمر 

وتبرير الهولوكست المسكوت عنه ضد السكان األصليين، حيث أبيد منهم ما بين عشرين إلى ثالثين 
مليونان على يد البيض القادمين من أوروبا، الهاربين بدينهم من البطش الكاثوليكي المتعصب في 

هنـــود الحمر في مرتبة أقل من البشر، واعتبرت القارة. من منظور ديني عنصري تم موضعة ال
أرواحهم ملعونة وال تستحق الرحمة، بل أن الرحمة الوحيدة التي يمكن ممارستها معهم هي قتلهم 
حتى تتخلص أرواحهم من عذابات اللعنة التي طاردتهم بسب بعدهم عن طريق الرب أو عدم 

جماالن وتبعان لدكاديمي البريطا ني مايكل بريور فإن المنظور الديني الُمحور والُمؤول وصولهم إليه. وا 
الذي وظفه االستعمار في شكل عام يرى في تلك الشعوب الُمستعمرة غير المسيحية، سواء أكانت 
الهنود الحمر في أميركا والسكان األصليين في أميركا الالتينية ونظائرهم في أفريقيا بطولها 

كانت محكومة بالخطايا األبدية، ولذا كان عليها أن تخضع  وعرضها، ثم العرب في فلسطين، بأنها
لخيارات القوة المسيحية البيضاء. والخياران الوحيدان أمام هذه الشعوب هما تطهير أرواحها عبر 
ما مواجهة خيار اإلبادة. وروجت الخطابات المرافقة للقوة الباطشة آنذاك بأن  التبعية لالستعمار، وا 

تعبيران عن انتصار الرب ورغبته في توسيع مملكته، وكل من يواجه هذه  االستعمار الغربي كان
 الرغبة عليه تحمل النتائج اإلبادية.



 
 
 
 

 

 49 ص             4647 العدد:             5/21/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

ولم تكن النازية وهتلر ومشروعهما اإلبادي ضد يهود ألمانيا وأوروبا بعيدين عن توظيف الدين أيضان. 
هام بعنوان "هتلر والرب  ووفق تحليل معمق في دور الدين وتوظيفه في المشروع النازي، في كتاب

 Ray Comfortصدر من سنتين من تأليف راي كومفورت  Hitler, God & the Bibleواإلنجيل": 
فأنه من دون االعتماد على المسيحية والتأويل الديني ولي أعناق النصوص واستغاللها، ما كان 

ستة ماليين يهودي في لهتلر وال لدولة الرايخ أن تصل إلى ما وصلت إليه، أو أن تسوغ إبادة 
المحرقة. يجادل كومفورت بأن هتلر كان مقتنعان بأن ما يقوم به من "غربلة" للجنس البشري تفرض 
ضرورة التخلص من األجناس الردئية، وترقية "الجنس اآلري األبيض" فوق الجميع، هو ترجمة إلرادة 

 الرب وأن تلك الغربلة مسنودة بمسوغات إنجيلية.
ات إبادة اآلخر يتمثل في إسكاته وطمسه ومحاولة محوه ليس فقط من الحاضر بل أحد جوانب خطاب

ومن الماضي أيضان. ويتمثل هذا الجانب اليوم في الخطابات األميركية تجاه فلسطين والفلسطينيين 
في كثير من التعبيرات والفذلكات البالغية، أهمها عدم ذكر كلمة "فلسطين" و "الفلسطينيين"، وكأنهم 

موجودين أساسان. حتى عند اضطرار ترامب للحديث عن عملية السالم فإنه يتحدث عنها في  غير
شكل عام وكأنها بين أطراف تقطن المريخ. مسؤولو اإلدارة األميركية من واشنطن إلى األمم المتحدة 
إلى سفيرها في تل أبيب ال يذكرون كلمة "فلسطين" أو "الفلسطينيين"، بل ُيشار لهما بضمائر 
مجهولة. هذا ما رآه الجميع في كل الخطابات التي غلب عليها الدين والعنصرية في حفل افتتاح 
ن  السفارة األميركية في القدس. ليس هناك "آخر"، وهذا "اآلخر" يجب أن ُيطمس حتى مجرد ذكره. وا 

كية حدث وقتلنا منه عشرات على حدود غزة، فإنه هو المسؤول عن موته. مع هذه اإلدارة األمير 
وعنصرياتها إزاء الفلسطينيين والعرب والمسلمين عامة يتم دفع العالم إلى حقب الظالم والعصور 

 الوسطى.
 21/5/2018، ، لندنالحياة

 
 "تـحـت الـطـاولــة"مـسـيـرات الـعـودة: الـصـورة مـن  .22

 عاموس هرئيل
ولة لتحقيق األهداف التي أدار جهاز األمن اإلسرائيلي في األشهر األخيرة معركة صد كثيفة في محا

وضعها له المستوى السياسي دون االنجرار إلى الحرب وجر كل المنطقة معه. يقولون في القيادة 
العامة للجيش اإلسرائيلي إن تلك كانت هي األسابيع األكثر هشاشة منذ عشر سنوات. في هذه 

 مية.الجهود تضافرت نشاطات عسكرية، خطوات سياسية، حرب نفسية وخطوات اعال
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عمل الجيش اإلسرائيلي في الجبهة الشمالية من اجل المس بالتواجد العسكري اإليراني في سورية، 
ومحاولة إيران تنفيذ عملية رد. في الشمال تتم ادارة هذه المواجهة بنجاح مثير لالنطباع حتى اآلن. 

نظمتها "حماس" في قطاع غزة يستعد الجيش لوقف اقتحام الجمهور للجدار في التظاهرات التي 
حقا، لكن هنا كان الثمن عاليا بأرواح  إحباطهوالتي كانت ذروتها يوم االثنين. هذا االقتحام تم 

لم تحل عالمات  األخيرةالتكتيكية في األيام  اإلنجازاتالفلسطينيين والضرر السياسي. في الساحتين، 
ما. رعب أيار ما زال ماثال وربما االستفهام االستراتيجية. لم تندلع حرب لكن خطرها لم يتبدد تما

 سينزلق إلى داخل حزيران.
العسكرية في النصف االول من الشهر الحالي: التأهب العالي في  لدحداثسجلت وتيرة عالية 

بشكل  األسبوعالشمال والمناطق اجبر الجيش اإلسرائيلي على وقف تدريبات وحداته النظامية هذا 
ال فترة طويلة، إلى جانب االهتمام العالي التي تحتاجه من القادة، كامل. استمرار التأهب العالي طو 

 سينعكس على السلوك اليوم للجيش اإلسرائيلي.
هذا هو الجانب المكمل الذي يتحدثون قليال عنه في هذا الشهر السياسي المدهش الذي يمر على 

ن"، القصف في سورية، رئيس الحكومة نتنياهو: احتفاالت السبعين للدولة، الفوز في "االورفزيو 
للـ"موساد" في طهران، انسحاب الواليات المتحدة  األبدانتصفية غريبة في ماليزيا، عملية تقشعر لها 

من االتفاق النووي، افتتاح السفارة األميركية في القدس واالحترام الكبير الذي حظي به في الساحة 
بيرة لنتنياهو في االستطالعات، حيث في الحمراء في موسكو. كل ذلك ترجمت على الفور إلى قفزة ك

 يائير لبيد. األساسيالخلفية توجد تطورات محرجة لخصمه 
عدم االنجرار إلى موجة النشوة  األثناءتحاول في هذه  أنهاقيادة الجيش، يجب القول في صالحها، 

العامة  التي تظهر من التصريحات السياسية. الجنرال )احتياط( الذي كان عدد من ضباط القيادة
الحالية تحت قيادته في السابق، تحدث مؤخرا عن انفعاله من التأهب الخاص للجيش اإلسرائيلي من 

 األصواتالهجوم اإليراني من سورية، الذي استدعى ذكريات الماضي: "عند سماعي  إحباطاجل 
من حرب بقشعريرة، لم أتمالك نفسي من التفكير باالنتقال  أصبت، اإلعالمالمتحمسة في وسائل 

 األيام الستة إلى حرب يوم الغفران".
 

 الطرق السلمية
اعطى يحيى السنوار زعيم "حماس" في القطاع والرجل القوي اليوم في المنظمة، مقابلة نادرة لشبكة 

من عشرين سنة بسبب قتل عمالء،  أكثرقناة "الجزيرة". السنوار الذي قضى في السجن اإلسرائيلي 
أن "حماس" توصلت إلى تفاهمات مع مصر التي بحسبها ستستمر  أعلناسمع نغمات جديدة. لقد 
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سرائيل لكنها لن تتدهور إلى مواجهة عسكرية.  التظاهرات على طول الجداد الحدودي بين القطاع وا 
وهذا موقف جديد من جهة من قاد لسنوات الذراع  –بعد ذلك امتدح "النضال الشعبي غير العنيف" 

 إسرائيل. أراضيإلى داخل  األنفاقاطلق الصواريخ وحفر  العسكرية لـ"حماس" والذي
التعريفات الفلسطينية "للمقاومة بالطرق السلمية" مرنة جدا وبعيدة مثل بعد الشرق عن الغرب عن فهم 
إسرائيل لهذا المفهوم. "حماس" استخدمت في التظاهرات بصورة محكمة وبصورة مخادعة الجمهور 

الورود لكان من  أكاليلونساء يحملون  أطفاالإلى الجدار فقط  أرسل الغزي اليائس. لو أن السنوار
المعقول االفتراض أن أحدا منهم لم يكن ليصاب بنار القناصة. عمليا، تم قيادة الكثير من 
التظاهرات العنيفة على أيدي نشطاء من الذراع العسكرية لـ"حماس" بمالبس مدنية، الذين وقفوا على 

دار. في عدد من الحاالت تم وضع عبوات ناسفة ورميت قنابل يدوية وتم فتح رأس جهود اقتحام الج
 النار على جنود الجيش اإلسرائيلي.

اعترف السنوار نفسه في المقابلة أنه في التظاهرات شارك "مقاتلون من كل الفصائل الفلسطينية". لقد 
م "حماس"، وقد بدا هذا اجريت المقابلة بالمناسبة حيث كان في الخلفية علم فلسطين وليس عل

كإعالن رمزي يدل على تطلع "حماس" لقيادة كل الشعب الفلسطيني. وحتى في التظاهرات على 
 "حماس". وقد كان ذلك بقرار. إعالمطول الجدار تم رفع اعالم فلسطين وليس 

. لقد اخر  صالح بردويل احد زعماء "حماس" اخيرا المارد من القمقم في مقابلة تلفزيونية أول أمس
كانوا من نشطاء "حماس". المعطيات  األسبوعقتيال في تظاهرات هذا  62من بين الـ  50كشف أن 

شخصا  42التي عرضها البردويل بالمناسبة، اعلى من نتائج فحص الجيش و"الشباك" التي شخصت 
 من نشطاء المنظمة بين القتلى. لم تساعد إسرائيل هذه المعطيات بشكل خاص في الرأي العام

مصدر كبير في مكتب المتحدث بلسان  األسبوعاعترف هذا  األجنبية اإلعالمالعالمي. في وسائل 
الجيش اإلسرائيلي في محادثة تم تسريب تسجيالتها مع ممثلي يهود الواليات المتحدة بأن "حماس" 

ي مقال إسرائيل بالضربة القاضية. البردويل نفسه بالمناسبة طرح ادعاء معاكسا: لقد كتب ف أصابت
في وكالة أنباء غزية متماهية مع تنظيمه بأن إسرائيل نصبت للفلسطينيين فخا عندما صنفت 

 "مسيرات العودة" واعتبرتها مسيرات لـ"حماس".
ولكن الفشل اإلسرائيلي الكبير ليس في جبهة االعالم، بتأخر الحكومة غير المفهوم رغم تحذيرات 

تسهيالت اقتصادية للقطاع. الشرك المزدو  الذي وقع فيه كل المستويات المهنية، بالمصادقة على 
اشتراط التسهيالت الحقيقية بإعادة جثامين الجنود والمواطنين اإلسرائيليين من القطاع  –نتنياهو 

يشله عن اعطاء المصادقة على الخطوات  –والخوف من أن يظهر متسامحا أمام "حماس" 
 المطلوبة.
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لى مستوطنات غالف غزة ظهرت هذا االسبوع اعالنات لـ"مسيرة في مفترقات الطرق التي تؤدي إ
المبادرة الجديدة التي قادتها عائلة المالزم هدار غولدن من اجل اقناع الدولة بزيادة الضغط  –هدار" 

على "حماس" وأن تفرض عليها صفقة إلعادة الجثث. طالما أن "حماس" تضع شروطا يجد نتنياهو 
لتسهيالت تظل تراوح مكانها وخاصة عندما يشخص نشطاء الحملة المؤيدة صعوبة في تلبيتها، فان ا

 للعائلة أي تغيير في معبر كرم سالم ويسارعون للعمل ضده بوسائل قانونية.
كان يمكن لمشاهدي التلفزيون اإلسرائيلي التعرف على خطورة الوضع االقتصادي في غزة بصورة 

اهود حمو في امسيات متتالية من خالل قناة االخبار.  استثنائية من خالل مقالتين ممتعتين بثهما
قرار بث هذه التقارير في ذروة المواجهة الدامية على الحدود اعتبر في الجو العام الحالي تقريبا مثل 
اظهار الشجاعة المدنية. الوضع في غزة يتوقع أن يزداد خطورة اثناء الصيف. إسرائيل تهتف لرئيس 

كلما شدد قبضته على إيران والفلسطينيين. في شهر تموز ستوقف الواليات  الواليات المتحدة ترامب
المتحدة المساعدات االقتصادية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين التابعة لالمم المتحدة "األونروا". هناك 
صحة في االدعاءات التي تقول إن "األونروا" تحولت إلى اداة لتخليد الضحايا الفلسطينيين، في 

لذي فيه تحول في الشرق االوسط في العقد االخير بضعة ماليين آخرين من المواطنين إلى الوقت ا
الجئين جدد. ولكن تقليص ميزانية "األونروا" سيمس بصورة مباشرة بأكثر من مليون مواطن في 
القطاع المحتاجين إلى ارساليات الغذاء، ويمكنه أن يوقف جهاز التعليم التابع للوكالة الذي بدونه 

 ليس هناك من يبقي اطفال غزة في المدارس.
هي االنفجار في وجوهنا. "مثلما  األزمةمن يحتفل اآلن في إسرائيل بفشل غزة يتجاهل أن نهاية هذه 
وصف ذلك العميد احتياط اساف  أحسنهو الوضع في حادثة طرق قاتلة تجري بشكل بطيء". لقد 

 اورن في مقال له في الصحيفة قبل ثالثة اشهر.
لما جاء في التقارير هنا في بداية الشهر، فقد نقلت "حماس" مؤخرا رسائل إلى إسرائيل عن مث

تقف منذ  األجندةنار طويل مقابل تسهيالت كبيرة في القطاع. على  إطالقوقف  –استعدادها لهدنة 
على االقل ثالث مبادرات مركزية: مصرية، قطرية ومبادرة مبعوث السكرتير العام  أشهربضعة 

المتحدة نيكوالي ميلدانوف. وحتى محمد دحالن زعيم "فتح" الذي تشاجر مع قيادة السلطة،  مملد
 وعدد من الوسطاء اآلخرين، يطرحون افكارا خاصة بهم.

حسب مصادر سياسية في إسرائيل فان مصر تريد العودة إلى الترويج للمصالحة بين "حماس" 
المبادرة إلى تسهيالت اقتصادية وتسوية نزع سالح و"فتح"، وتوسيع دور رجال السلطة في القطاع و 

الذراع العسكرية لـ"حماس" على مراحل. قطر تقترح لجنة خبراء ال تنتمي إلى أي تنظيم أن تتولى 
ادارة القطاع، وقف تسلح "حماس" بسالح هجومي ودمج منظمات دولية لالشراف على العملية. 



 
 
 
 

 

 53 ص             4647 العدد:             5/21/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

م إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية واالمم ميلدانوف يحاول تنظيم منتدى اقليمي جديد يض
 المتحدة، وأن يقود جهازا يتولى المساعدة االقتصادية بعيدة المدى للقطاع.

من أن تجسر حاليا. إسرائيل تخشى من خلق  أكبرحسب رأي إسرائيل، فان الفجوات مع "حماس" 
ي الوقت الذي تتولى فيه "نموذ  حزب هللا" في القطاع الذي في اطاره تحتفظ "حماس" بسالحها ف

السلطة المسؤولية عن ادارة المجاالت المدنية. هي ايضا متشككة فيما يتعلق باجهزة الرقابة الدولية 
لمنع تهريب السالح، والتي فشلت في االتفاق الذي صاغته ادارة بوش بعد االنفصال اإلسرائيلي عن 

 غزة.
االمتناع عن االنزالق نحو حرب في الظروف  اقوال السنوار لقناة "الجزيرة" تعبر عن رغبته في

الحالية. صحيفة "إسرائيل اليوم" قدمت هذا االسبوع معلومات عما يجري خلف الكواليس بين مصر 
و"حماس". حسب الصحيفة هدد ضباط المخابرات في القاهرة زعيم "حماس" اسماعيل هنية الذي 

ستتعرض لحياة رؤساء المنظمة وأن مصر لن يتولى مسؤولية رسمية اعلى من السنوار، بأن إسرائيل 
تتدخل النقاذ حياتهم. بعد أن انهارت غرف الطوارئ في مستشفيات القطاع تحت ضغط عدد 

 الجرحى قررت المنظمة القيام بخطوة إلى الخلف.
بعد حمام الدم الذي وقع يوم االثنين، خفتت التظاهرات وفي األيام القادمة تقريبا لم يحضر 

لى الجدار. لكن المنظمة لن تتوقف تماما عن التظاهرات ألنه في نظرها هناك فيها فلسطينيون إ
محددة في الساحة الدولية منها  إنجازاتصيغة ناجحة للضغط على إسرائيل. "حماس" سجلت لنفسها 

داناتاالزمة الجديدة بين إسرائيل وتركيا،   واعادة سفير جنوب افريقيا إلى بالده. أوروبامن  وا 
. استعداد مصر الظاهر لتوسيع أكبروقف االحتكاك على الحدود تريد "حماس" تحقيق انجاز مقابل 

فتح معبر رفح عشرة ايام في الشهر هو بداية مقبولة من ناحيتها، لكن "حماس" تسعى إلى اكثر من 
 تطمح إلى الوصول إلى ذلك بواسطة الضغط على إسرائيل. –ذلك 

ر رمضان. في يوم االثنين بعد الظهر على حاجز قلنديا، وجه في هذه األيام بدأ هذا االسبوع شه
قائد لواء بنيامين )رام هللا(، العقيد يوفال غاز، بخبرة معالجة التظاهرة الفلسطينية في ذكرى يوم 
النكبة. مقابل الصورة التي شاهدتها قبل ساعتين من ذلك في القطاع كان يمكن تشخيص أنه حتى 

 المتناع عن حدوث اصابات كثيرة. الجانب الفلسطيني يريد ا
اليوم وعبر ذلك الحاجز سيؤمن الجيش اإلسرائيلي دخول عشرات آالف الفلسطينيين من الضفة 
الغربية من اجل الصالة في الحرم في القدس. ايضا هنا يحتا  االمر الحذر. من جهة، تقف 

ماضية كان هناك قتلى في التسعة ال األشهرالتداعيات المحتملة للقتل في غزة وحقيقة أنه في 
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، هناك ادراك بأن المس بحرية العبادة للفلسطينيين أخرىفي الضفة. من جهة  واألحداثالتظاهرات 
 مع السلطة. األمنييمكن أن يدهور الوضع 

 هآرتس
 19/5/2018، األيام، رام هللا

 
 أساسات لشرق أوسط جديد .22

 يوسي كوبرفاسر
سيما في الشرق االوسط، والذي يتصدره الرئيس ترامب منذ بناء االساسات لنظام عالمي جديد، وال 

االعالن  –بداية واليته، آخذ في االكتمال هذه األيام. فنقل السفارة إلى القدس، بل وأكثر من ذلك 
عن الخرو  من االتفاق النووي مع إيران، هما من الحجارة االساس لهذا النظام، الذي في مركزه 

 تحدة لتغيير الواقع بحكم مكانتها كقوة عظمى.االيمان بقوة الواليات الم
اوباما لم يؤمن بأن الواليات المتحدة هي قوة عظمى. واعتقد أن إيران هي قوة كفيلة بأن تساهم في 

سنة. رأى في  15االستقرار، ولهذا فليس فظيعا إذا كان بوسعها ان تنتج سالحا نوويا في غضون 
"االخوان المسلمين"، وتيار روحاني في إيران، عناصر من  عناصر االسالم المتطرف الواقعيين، مثل

المناسب تعزيزهم للتضييق على خطى عناصر االرهاب االسالمي، وقد تبنى نهجا امتنع عن 
الصدام مع الرواية الفلسطينية، وهكذا خلق توترا في العالقات مع إسرائيل. اما الصفقة مع إيران 

( فكانا درة التا  2334ار مجلس االمن في موضوع المناطق )واالمتناع عن استخدام الفيتو على قر 
 في هذا النهج.

لقد أسقط ترامب كل هذه العناصر. الواليات المتحدة في نظره هي قوة عظمى يمكنها أن تستخدم 
قوتها االقتصادية، السياسية والعسكرية لتصميم واقع يسهل عليها الدفاع عن مصالحها. ويجب لجم 

 ن أنها لن تتمكن من الوصول إلى سالح نووي.إيران والتأكد م
وفي السياق الفلسطيني أيضا تجده يرفض الرواية الزائفة لجيراننا ويتبنى االعتراف بالحقيقة وبالواقع، 
وفي ضوء ذلك نقل السفارة األميركية إلى القدس وقلص المساعدة للسلطة الفلسطينية، طالما كانت 

تب للمخربين. ولم تردعه نزعة المصالحة من جانب االوروبيين ومن تتمسك بالنظام الفاسد لدفع الروا
 المعارضة الروسية )مثلما اثبت في الهجوم في سورية أيضا(.

بينما في الخلفية نجد التصميم األميركي واإلسرائيلي، فإن الكرة تنتقل االن إلى ملعب الخصوم الذين 
انيون غاضبون، بالطبع، الن ترامب سلب من استفادوا من الضعف األميركي في عهد أوباما. اإلير 
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مسار آمن إلى سالح وحرية عمل لخلف هيمنة  –ايديهم الهدية الرائعة التي منحهم اياها اوباما 
 إيرانية في اجزاء واسعة من الشرق االوسط، يمكن منها التهديد المباشر إلسرائيل أيضا.

ن القوى الحقيقية، بما في ذلك ضعفهم وهم يتطلعون إلى ان يردوا بقوة ولكنهم يفهمون موازي
االقتصادي، الذي من شأنه ان يحتد االن جدا. وبالتالي متوقع االن نقاش في القيادة اإليرانية. وحتى 
لو كانت االصوات التي تؤيد الحذر ستزداد وستحاول التمسك بالتزام باقي القوى العظمى في االتفاق 

طرفة أكثر من شأنها ان تضع كل المنظومة في خطر لتبرير النهج الحذر، فإن العناصر المت
 التصعيد من خالل خطوة ذات نزعة قوة.

سينف س الفلسطينيون غضبهم في األيام القريبة القادمة في مظاهرات عنف ومحاوالت لتنفيذ عمليات، 
طلق ولكن عندما سيتبدد الدخان سيتعين عليهم ان يسألوا أنفسهم اذا لم يحن الوقت لحساب النفس. ت

حماس أصواتا اولية وغير كافية تشير إلى االعتراف بضعفها وفي المستقبل يحتمل أن تضطر 
السلطة الفلسطينية أيضا إلى التصدي إلى آثار االصرار على التمسك بمكافحة الصهيونية 

 واالعتراف بان الواقع قد تغير. يخيل أن كيم بيونغ اون يري الجميع الطريق.
وال راضية جدا من خطى ترامب، التي تخلق وحدة في الرأي بينها وبين إسرائيل، بطبيعة االح

الواليات المتحدة وتعزز المصالح المشتركة بينها وبين الدول العربية البراغماتية. ومع ذلك، فإن 
التصدي المباشر لطهران حول مستقبل التواجد العسكري اإليراني في سورية يتبقى مهمة ملقاة 

دس، وليس واضحا إذا كان الموقف األميركي في المسألة الفلسطينية متماثال حصريا على كاهل الق
 تماما مع الموقف اإلسرائيلي.

 معاريف
 21/5/2018، الغد، عّمان
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