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 الكويت تعيق إصدار بيان لواشنطن في مجلس انمن إلدانة المقاومة الفلسطينية .1
عقد الليل  جلس  طارئ  مجلس األمن الدولي ، من نيويورك، أن 31/5/2018، الدوحة، الجزيرةذيرت 

دعت إليها الواليات المتحدة بشأن التطورات في قطاع غزة. وأفاد مراسل الجزيرة بأن اليويت منعت 
 صدور بيان عن مجلس األمن قبيل الجلس  قدمته واشنطن بشأن التصعيد األخير في القطاع.

سرائيلي تتحمل وقال مندوب اليويت منصور العتيبي خالل الجلس  إن سلطات االحتالل اإل
المسؤولي  يامل  عن األحداث األخيرة في قطاع غزة. وأيد في يلمته أن السياسات اإلسرائيلي  في 
األراضي الفلسطيني  ال يمين تبريرها. وأضاف أنه من غير المقبول أن يبقى المجتمع الدولي صامتا 

 إزاء االنتهايات اإلسرائيلي .
 مالدينوف،نييوالي  األوسط،لعملي  السالم في الشرق من جهته، دان المنسق األممي الخاص 

الهجمات األخيرة على قطاع غزة. وقال إنه ال يمين فصل الهجمات عن سياق احتجاجات العودة 
 فلسطينيين وأصيب فيها اآلالف بنيران االحتالل اإلسرائيلي. 110التي استشهد فيها نحو 

ور بيان عن مجلس األمن قدمته الواليات المتحدة وأفاد مراسل الجزيرة بأن دول  اليويت منعت صد
بشأن التطورات األخيرة في قطاع غزة. وقال المراسل إن مشروع البيان الذي وزعته البعث  األميريي  
على أعضاء المجلس يان يهدف إلى إدان  إطالق المقاوم  الفلسطيني  صواريخ على ما قيل إنها 

 تجمعات مدني  في إسرائيل.
وع البيان أيضا بتوقف "حري  حماس وحري  الجهاد اإلسالمي وغيرهما من الجماعات وطالب مشر 

 المسلح  في غزة عن يل األنشط  العنيف  واألعمال االستفزازي ".
مصادر ، إلى أن نيويورك/ محمد طارق، من 30/5/2018 ،لألنباء انناضولوكالة وأشارت 

أعاقت صدور مسودة البيان الذي وزعته واشنطن، إن اليويت قالت دبلوماسي  لدى األمم المتحدة، 
 أمس الثالثاء، بشأن إطالق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأوضحت المصادر، لألناضول، مفضل  عدم اإلفصاح عن اسمها، أن مشروع البيان األمرييي يان 
 .باتجاه شمال إسرائيل الصواريخيتضمن إدان  إطالق حري  "حماس" الفلسطيني ، 

ويتطلب إصدار البيانات الرئاسي  أو الصحفي  بمجلس األمن موافق  جماعي  من يل أعضاء 
 دول (. 15المجلس )

المتحدة، استيفان دوغريك، إن أنطونيو غوتيريش،  لألمممن جهته، قال المتحدث باسم األمين العام 
 يني بضبط النفس.من قطاع غزة، ويطالب الطرفين اإلسرائيلي والفلسط الصواريخيدين إطالق 
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وأوضح دوغريك، في مؤتمر صحفي بمقر األمم المتحدة بنيويورك، أن المنسق الخاص لعملي  
السالم في الشرق األوسط، نييوالي ميالدينوف، سيقدم إفادة إلى أعضاء مجلس األمن، اليوم، خالل 

 الجلس  الطارئ  التي دعت إليها الواليات المتحدة األمرييي .
الجلس  بدأت بإحاط  ، أن إبتسام عازم، عن نيويورك، من 30/5/2018، الجديد، لندنالعربي ونقلت 

قّدمها ممثل األمين العام لألمم المتحدة لعملي  السالم في الشرق األوسط، نييوالي مالدينوف، دان 
خاللها إطالق الصواريخ والقذائف من غزة، لينه شدد على أنه من الضروري رؤي  تلك األحداث في 

 اقها األوسع، يجزء من التصعيد الذي تشهده غزة، والذي أدى إلى مقتل وجرح اآلالف من سي
الفلسطينيين، خالل األسابيع األخيرة. وأضاف "نحن على حاف  حرب، بسبب التصعيد الحالي في 

 غزة".
وقال مندوب فلسطين في مجلس األمن، رياض منصور، إن "الوقت حان ليتحرك مجلس األمن في 

حتالل اإلسرائيلي وممارساته"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تصّور نفسها على أنها الضحي ، وجه اال
 والواقع أنها هي المعتدي ".

في المقابل، ذيرت السفيرة األميريي  في األمم المتحدة، نييي هيلي "لقد وزعت الواليات المتحدة على 
ول  عضوًا في المجلس قامت بمنع أعضاء مجلس األمن بيانا رئاسيا يدين هجمات "حماس". لين د

 صدور ذلك البيان"، في إشارة إلى دول  اليويت التي اعترضت على إصدار البيان.
 واعترضت السفيرة األميريي  أيضًا على تشييل لجن  تحقيق مستقل  من قبل مجلس حقوق اإلنسان 

 الدولي للتحقيق في مقتل وجرح المدنيين الفلسطينيين. 
فير اليويتي إلى مجلس األمن، منصور العتيبي، "إن االحتالل هو الذي يتحمل من جهته، قال الس

مسؤولي  العنف والتصعيد"، الفتًا في هذا السياق إلى استمرار االحتالل اإلسرائيلي، واالستيطان 
وتهويد القدس، واستمرار حصار غزة الذي وصفه بالخانق، والذي لم تحترم فيه سلط  االحتالل 

يما ذّير بأنه "في األسابيع  ماي  المدنيين الفلسطينيين الذين يقعون تحت سلطتها.مسؤوليتها بح
القليل  الماضي ، استخدمت إسرائيل الذخيرة الحي  ضد المدنيين العّزل، مما أدى إلى جرح أيثر من 

 ألف فلسطيني". 12
ق الصواريخ من غزة، أما السفيرة البريطاني  لمجلس األمن، يارن بيرس، فقد عّبرت عن إدانتها إطال

مضيف  "إن التطورات األخيرة في غزة تذيرنا بأن العنف ممين أن يعود مرة أخرى وبشيل قوي إلى 
الواجه . إن الوضع في غزة خطير ومعقد ويجب أن ننهي معاناة المدنيين. ونطالب بأن تتوقف يل 

ثت عن مسؤولي  من حريتي حماس والجهاد اإلسالمي عن تعريض المدنيين للخطر"، ثم تحد
 المجتمع الدولي بوقف معاناة الغزيين، وتحسين الوضع اإلنساني في القطاع.
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ونّبهت إلى أن "أهل غزة بحاج  شديدة للمساعدات اإلنساني  والطبي "، مرحبً  بما سّمتها مجهودات 
 الجانب المصري لتخفيف معاناة الغزيين.

تر، فقال إن التصعيد يأتي بعد شهرين من أعمال أما السفير الفرنسي في مجلس األمن، فرنسوا دوال
العنف التي قامت بها القوات اإلسرائيلي  ضد متظاهرين فلسطينيين في غزة وراح ضحيتها أيثر من 

ألف جريح. وهذه الحصيل  نتيج  استخدام عشوائي ومتعمد للقوة ضد  12قتيال وأيثر من  160
 م قواعد الحماي  التي تقع على عاتقها يدول  احتالل".المدنيين الفلسطينيين، وعلى إسرائيل أن تحتر 

المندوب اليويتي ، أن علي بردى، عن نيويورك، من 30/5/2018، لندن، الشرق انوسطوأضافت 
أن بالده ستطلب التصويت في « الشرق األوسط»الدائم لدى األمم المتحدة منصور العتيبي أيد لـ

 قرار معدل يطالب بتوفير حماي  دولي  للشعب  مجلس األمن، اليوم )الخميس(، على مشروع
 الفلسطيني الواقع تحت االحتالل اإلسرائيلي، أو في ظل حصاره.

بينما لّوحت نظيرته األميريي  نييي هيلي بأنها ستمارس حق النقض )الفيتو( لتعطل هذا المسعى بعد 
التنديد بأشد العبارات »ى ساعات من تعطيل اليويت مشروع بيان وزعته الواليات المتحدة يقتصر عل

، ويتجاهل عشرات القتلى وآالف الجرحى من المدنيين «الجهاد اإلسالمي»و« حماس»بـ« الممين 
 الفلسطينيين الذين سقطوا بالنيران اإلسرائيلي  على حدود قطاع غزة.

نحن نحض يل الزمالء على أن ينظروا بإيجابي  إلى »ونقل أحدهم عن دبلوماسي يويتي قوله: 
وقال العتيبي إن بالده ستطلب التصويت، اليوم )الخميس(، على مشروع القرار الذي «. شروع قرارنام

 أعدته بالده.
استخدام القوات اإلسرائيلي  للقوة المفرط  وغير المتناسب  ضد المدنيين »ويندد المشروع اليويتي بـ

  ، خصوصًا في قطاع غزة، بما الفلسطينيين في األراضي الفلسطيني  المحتل ، ومنها القدس الشرقي
في ذلك عبر استخدام الذخيرة الحي  ضد المتظاهرين المدنيين، وبينهم أطفال، ويذلك ضد العاملين 

 «.الصحيين والصحافيين. ويعبر عن القلق البالغ من خسارة أرواح بريئ 
االنتهايات، وأن  توقف فورًا يل هذه»ويطالب إسرائيل، باعتبارها السلط  القائم  باالحتالل، بأن 

 تلتزم تمامًا واجباتها ومسؤولياتها القانوني  بموجب اتفاقي  جنيف الرابع  المتعلق  بحماي  المدنيين في 
. ويدعو الجهات الفاعل  ذات الصل  إلى ضمان 1949أغسطس )آب(  12وقت الحرب والمؤرخ  

العنف وتعّرض أرواح المدنيين  بقاء االحتجاجات سلمي  واالمتناع عن األعمال التي يمين أن تثير
ممارس  أقصى درجات ضبط النفس والهدوء من يل األطراف والحاج  »ويذلك يدعو إلى «. للخطر

 «.إلى اتخاذ خطوات فوري  ومهم  لتحقيق استقرار الوضع ولعيس االتجاهات السلبي  على األرض
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 بل هو للجميع "ائيلإسر "على  بانمن ليس مقصورا   : الحق  المتحدةمنصور لألمم رياض  .2
قال المندوب الـدائم لدولـ  فلسـطين لـدى األمـم المتحـدة السـفير ريـاض منصـور إنـه ال يميـن  :نيويورك

الشـعب المحتـل فــي  األمــن فـي السـلط  القائمــ  بـاالحتالل بينمـا تنيـر حــقّ  أن تطالـب بحـقّ  "إسرائيلـ"لـ
للجميـع، بمـا فـي  إسـرائيل، بـل حـقّ  علـى فـي األمـن لـيس مقصـوراً  أن "الحقّ  األمن والحماي ، موضحاً 
 ذلك الشعب الفلسطيني".

، ليـــل مـــن 30/5/2018 جـــاء ذلـــك فـــي ثـــالث رســـائل متطابقـــ ، بعثهـــا الســـفير منصـــور، يـــوم األربعـــاء
األمــين العــام لألمــم المتحــدة، ورئــيس مجلــس األمــن )بولنــدا(، ورئــيس الجمعيــ  العامــ ، يطــالبهم فيهــا 

المدنيين الفلسطينيين والعمل على وفقها على الفور، في ضوء  لي  ضدّ بإدان  هذه االعتداءات اإلسرائي
 ما يتعرض له قطاع غزة المحاصر من غارات جوي  إسرائيلي  متواصل .

لوقـــف هـــذا  ودعـــا الســـفير منصـــور المجتمـــع الـــدولي، بمـــا فـــي ذلـــك مجلـــس األمـــن، إلـــى العمـــل فـــوراً 
الل، بـــااللتزام التـــام والــدقيق بالتزاماتهـــا القانونيـــ  ، الســـلط  القائمـــ  بــاالحت"إســرائيل"التصــعيد ومطالبـــ  

 بموجب ميثاق األمم المتحدة وبموجب اتفاقي  جنيف الرابع . 
 30/5/2018 ،وكالة اننباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فتحي القرعاوي: فرض المقاومة شروطها يعزز صمود غزةالنائب  .3

عن حري  حماس في طوليرم فتحي القرعاوي أن االحتالل  أيد النائب في المجلس التشريعي :رام هللا
قــد تفاجــأ بقــوة الــردع ورد المقاومــ  الســاخن علــى عدوانــه المســتمر علــى غــزة، والــذي أربــك حســاباته، 
وفرض معادل  جديدة أجبرته للعودة إلى اتفاقيات وقف إطالق النـار السـابق  ليثبـت رغبتـه باالنسـحاب 

وأضاف القرعاوي أن رد المقاوم  وفرض شروطها سيترك آثاره  وم .من المواجه  تحت ضربات المقا
اإليجابيــ  علــى الشــارع الغــزي والفلســطيني بشــيل خــاص واإلســالمي بشــيل عــام، بحيــث ســيمتد نفــس 

 الناس في الصمود والصبر، ويضطر العدو الصهيوني ليعيد حساباته.
 30/5/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المساجد المعارضين باإلقصاء خطباءه السلطة تواجتقرير:  .4

أثــار قــرار وزارة األوقــاف والشــؤون الدينّيــ  فــي الضــّف  الغربّيــ  منــع أحــد خطبــاء : بقلــم رشــا أبــو جــالل
المســاجد، ويـــدعى الشـــيخ وليــد الهـــودلي، مـــن اعـــتالء منــابر المســـاجد فـــي يــوم الجمعـــ ، الجـــدل حـــول 

قادات ضّد سياسات السلط  الفلسطينّي  خالل خطب  سياس  معاقب  خطباء المساجد الذين يوّجهون انت
قصائهم. ثارة الفتن ، وا   الجمع  أمام المصّلين، بذريع  التحريض وا 
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مــن الشــهر الجــاري، تلّقيــت قــرارًا شــفوّيًا  25عامــًا( مــن رام هللا لـــ"المونيتور": "فــي  58ويقــول الهــودلي )
الشـؤون الدينّيـ  فـي محافظـ  رام هللا والبيـرة، بـوقفي خـالل اسـتقبالي اّتصـااًل هاتفّيـًا مـن وزارة األوقـاف و 

 عن خطب  الجمع  أمام المصّلين، بذريع  قدح مقامات عليا، وبّث روح الفتن  بين صفوف المصّلين".
وأوضــح الهــودلي أّن قــرار منعــه جــاء علــى خلفّيــ  خروجــه عــن عنــوان الخطبــ  المحــّدد مــن قبــل وزارة 

لقائـه خطبـ  ينتقـد خاللهــا األوقـاف والشـؤون الدينّيـ  فـي را م هللا والــذي يـان حـول السـالم  المرورّيــ ، وا 
 عقوبات رئيس السلط  محمود عباس ضد قطاع غزة.

وعـــادة مـــا تحـــّدد وزارة األوقـــاف والشـــؤون الدينّيـــ  فـــي الضـــّف  الغربّيـــ  موضـــوعًا معّينـــًا لجميـــع خطبـــاء 
ين يخرجــون عــن هــذا التعمــيم، فيــتّم أّمــا الخطبــاء الــذ المســاجد للحــديث حولــه خــالل خطبــ  الجمعــ .

خضــاعهم إلــى عقوبــات  إبالغهــم فــي شــيل شــفوّي بقــرار مــنعهم عــن اعــتالء منــابر خطبــ  الجمعــ ، وا 
وعلـم "المونيتـور" مـن مصـادر أمنّيـ  فـي رام هللا أّن األجهـزة األمنّيـ   تصل إلى حّد الوقف عن العمـل.

 اقب  مدى التزام خطيب الجمع  بالتعميم.تنشر عناصرها األمنّيين في مساجد الضّف  ياّف  لمر 
أّن وزارتــه تتّبــع سياســ  معاقبــ  أّي  وأّيــد وزيــر األوقــاف والشــؤون الدينّيــ  يوســف إدعــيس لـــ"المونيتور"

خطيب جمع  يثير الفتن  في خطبته أمام المصّلين، أو يخرج عن موضوع خطب  الجمع  المحّدد من 
ء المساجد بعنـوان خطبـ  محـّدد ومعاقبـ  المخـالفين مـنهم يعـد يرى إدعيس أن إلزام خطباو قبل الوزارة. 

 ضروريًا، ألن المساجد تلعب دورًا محوريًا في تشييل الرأي العاّم المحّلّي والتربي  المجتمعّي .
في قطاع غـزة، يبـدو األمـر مختلفـًا عـن مـا يجـري فـي الضـف ، إذ يقـول وييـل وزارة األوقـاف والشـؤون 

"المونيتور": "إن سياس  الوزارة تقوم على عـدم إلـزام خطبـاء المسـاجد بموضـوع الديني  حسن الصيفي لـ
خطب  محدد، وترك الحري  لهم باختيار الموضـوع المناسـب، ليـن بشـيل اسـتثنائي تتبـع الـوزارة سياسـ  

وانتقـد الصـيفي سياسـ  وزارة  إلزام الخطباء بموضوع محـدد خـالل مناسـبات وطنيـ  أو أحـداث طارئـ ".
 في الضف  بإقصاء خطباء المساجد ومنعهم من اعتالء المنابر.األوقاف 

 30/5/2018 ،المونيتور
 

 تثمن دور الكويت في منع إدانة المقاومة بمجلس انمن حماس .5
ثمن عزت الرشق، عضو الميتب السياسـي، ورئـيس ميتـب العالقـات العربيـ  واإلسـالمي  فـي : الدوح 

بيــان مــن مجلــس األمــن وزعتــه اإلدارة األمريييــ ،  حريــ  حمــاس، دور دولــ  اليويــت فــي منــع صــدور
وقـال الرشـق فـي تصـريح  لـه فجـر يـوم الخمـيس، تلقـى "المريـز الفلسـطيني  يـدين المقاومـ  الفلسـطيني .

لإلعالم" نسخً  منه: "نـثّمن ونقـّدر عاليـًا دور دولـ  اليويـت الشـقيق  فـي منـع صـدور بيـان مـن مجلـس 
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ــا أســماه "األنشــط  األمــن وزعتــه اإلدارة األمريييــ  يط الــب حريــات المقاومــ  فــي قطــاع غــّزة بــاليف عمط
 يطالب حريات المقاوم  في قطاع غّزة باليف عمطا أسماه "األنشط  العنيف  واألعمال االستفزازي "".

وأضاف أن هذا الموقف المشّرف يعّبر عن أصال  دول  اليويت أميرًا وحيوم  وشعبًا في الوقـوف مـع 
العادلـ  ونضـال شـعبها المشـروع، مشـدًدا علـى أنـه نجـاحي جديـدي يضـاف إلـى سلسـل  فلسـطين وقضـيتها 

النجاحات الدبلوماسي  اليويتي  في االنتصار للحق الفلسطيني وفضح ازدواجي  المعايير التي تمارسها 
 اإلدارة األمرييي  في التعامل مع القضي  الفلسطيني .

 31/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 2014 سنةتفاهمات وقف إطالق النار بموجب  سيطر على قطاع غزةيوء الهد .6
ســيطر الهــدوء علــى قطــاع غــزة، أمــس، بعــدما نجحــت مصــر فــي وضــع اتفــاق : يفــاح زبــون - رام هللا

 لوقف إطالق النار موضع التنفيذ مع ساعات الفجر األولى.
أوقفت بدورها شنط غارات على وامتنعت الفصائل الفلسطيني  عن إطالق صواريخ على إسرائيل، التي 

هــدفًا فــي القطــاع، وأطلــق فيــه الفلســطينيون  70قطـاع غــزة، بعــد يــوم طويــل ضــربت فيــه إسـرائيل نحــو 
قذيف  وصاروخًا تجاه بلـدات ومسـتوطنات إسـرائيلي  قـرب الحـدود. وأعلـن عضـو الميتـب  80أيثر من 

وقــف إطــالق النــار فــي قطــاع التوصــل إلــى تفاهمــات ل»السياســي لحريــ  حمــاس خليــل الحيــ ، أمــس 
 ، مؤيدًا أن الفصائل الفلسطيني  ملتزم  بهذه التفاهمات طالما التزم بها االحتالل. «غزة

فـي ضـوء االتصـاالت المصـري  مـع حريتـي الجهـاد »وقال داود شهاب المتحدث باسم حريـ  الجهـاد: 
ـــار لعـــام  اإلســـالمي ـــى تثبيـــت تفاهمـــات وقـــف إطـــالق الن ـــم التوافـــق عل وأضـــاف:  «.2014وحمـــاس ت

 «.الفصائل الفلسطيني  ستلتزم باتفاق التهدئ  طالما التزم االحتالل اإلسرائيلي بها»
، «إرهــابيتين»اللتـين تعتبرهمـا « الجهــاد»و« حمـاس»ليـن إسـرائيل رفضــت القـول بوجـود تفاهمــات مـع 

 وايتفت بالقول إن الهدوء سيقابله هدوء.
 31/5/2018الشرق انوسط، لندن، 

 
 لمقاومة بغزة: مضى الوقت الذي يحدد فيه العدو قواعد المواجهة منفردا  أجنحة ا .7

قالت األجنح  العسيري  لفصائل المقاوم  الفلسطيني  إن الوقت الذي يحدد فيـه العـدو قواعـد المواجهـ  
جـــاء ذلـــك فـــي بيـــان عســـيري مشـــترك  ومعـــادالت الصـــراع منفـــردًا قـــد مضـــى، فــــ"القصف بالقصـــف".

ساء األربعاء، عقب إعالن العودة إلى تفاهمات وقف إطالق النار في قطاع غزة لألجنح  العسيري  م
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وحذر البيان االحتالل من مغب  إصـراره علـى يسـر المعـادالت مـع المقاومـ  أو العـدوان  م.2014عام 
 على شعبنا وأهلنا، مؤيدًا جهوزي  الفصائل للتصدي ألي عدوان أو حماق  يرتيبها العدو.

عسيري  إننا لن نقف ميتوفي األيدي أمام عنجهي  االحتالل وقيادته المتغطرس  ولن وقالت األجنح  ال
وشددت علـى أن األيـام قـد أثبتـت وسـتثبت فـي يـل مرحلـ  مـن الصـراع بـأن ردنـا  نسيت على جرائمه.

 يأتي في الوقت المناسب والميان المناسب والطريق  المناسب .
تــوافقي نضـــالي موحــد بالتصـــدي للعــدوان الصـــهيوني  وأعلنــت األجنحـــ  العســيري  أنهـــا قامــت بموقـــف

الغاشــم، وقصــف مواقــع العــدو المحيطــ  بقطــاع غــزة بالعشــرات مــن القــذائف الصــاروخي ، فــي عمليــ  
 م.29/05/2018رمضان الموافق  13)الوفاء للشهداء( والتي استمرت على مدار يوم أمس الثالثاء 

 31/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 التهدئة بخرق "إسرائيل"حال قامت في المقاومة هو الضامن الوحيد  الحس ":الجهاد" .8
أشـــرف الهـــور: لـــم تمـــض الســـاعات األربـــع والعشـــرون، علـــى بـــدء موجـــ  القتـــال األعنـــف بـــين  - غـــزة

ســرائيل منــذ أربــع ســنوات فــي غــزة، حتــى جــرى التوصــل بـــ ، «وســاطات عديــدة«المقاومــ  الفلســطيني  وا 
، ووقــف الهجمــات المتبادلــ ، 2014الــ  التهدئــ  الســابق  التــي أقــرت عــام التفــاق يقضــي بــالعودة إلــى ح

، «نقط  الصفر»بعد فشل عملي  التنفيذ مرتين سابقتين ليل اإلثنين وفجر الثالثاء، عند الوصول إلى 
 عملت خاللها المقاوم  على تغيير قواعد العمل العسيري اإلسرائيلي ضد غزة.

مي لحري  الجهاد اإلسالمي، إن وزير المخـابرات المصـري  عبـاس وقال داوود شهاب المسؤول اإلعال
 .2014يامل، تدخل إلعادة الهدوء، وااللتزام باتفاق وقف إطالق النار الموقع عام 

خــرق االتفاقيــات وارتيــاب »، إلــى أن إســرائيل المعروفــ  بـــ «القــدس العربــي»وأشــار فــي تصــريحات لـــ 
اســـات القصـــف، وأنـــه ال ضـــامن لهـــا فـــي هـــذه المســـأل . مـــن المميـــن أن تعـــود مجـــددا لسي« المجـــازر
لــذلك الضــامن الوحيــد للمقاومــ  هــو ســالحها، حــال خرقــت إســرائيل االتفــاق، وســتيون يــل »وأضــاف 

 «.الخيارات مفتوح  وقتها
 31/5/2018، لندن، القدس العربي

 
 معادلة اشتباك جديدة كسرت عنجهية االحتالل فرضتغزة ب: المقاومة "الشعبي ة" .9

أصــدرت الجبهــ  الشــعبّي  لتحريــر فلســطين ظهــر األربعــاء بياًنــا حّيــت فيــه  زهيــر أنــدراوس: - ناصــرةال
الســـواعد المقاتلــــ  لفصـــائل المقاومــــ  فـــي القطــــاع والتـــي فرضــــت قواعـــد اشــــتباك جديـــدة بــــدّك المواقــــع 
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رهــاب االحــتالل، وجهــت مــن خاللهــا رســائل  والمســتوطنات الصــهيوني  فــي إطــار ردهــا علــى جــرائم وا 
 واضح  بأن يل اعتداء على المقاوم  وعلى أبناء شعبنا سيقابل بالرد الحاسم، على حّد تعبير البيان.

نســخً  منــه، شــّدّدت علــى أّن المقاومــ  نجحــت ” رأي اليــوم“وشــددت الجبهــ ، فــي بيانهــا، الــذي تلّقــت 
، وأجبرتـه علـى أمس في تفعيل معادل  رادع  لالحتالل يسرت عنجهيته وتفوقه العسيري والتينولوجيّ 

عادة حساباته راضخًا ومهرواًل من أجل وقف إطالق النار، فقد أّيد رد المقاوم  التيامل بين  التراجع وا 
أشيال النضال والمقاوم  الشعبي  والمسلح  والتي تشّيل سياجنا الحصين في الـدفاع عـن أبنـاء شـعبنا 

دت علــى حالــ  االنســجام والموائمــ  الواعيــ  وحقوقنــا وثوابتنــا، مؤّيــدًة أّن ضــربات المقاومــ  الموجعــ  أّيــ
 بين النضال المسلح والنضال الجماهيرّي، يما قال البيان.

 30/5/2018، لندن، رأي اليوم
 

 فتح تستهجن تهدئة حماس مع االحتالل .11
طالب المتحدث باسم حري  "فتح" في قطاع غزة عاطف أبو سيف، المجتمع الـدولي بالتـدخل : ام هللار 

ودعـا خـالل حديثـه  اذ التهدئ  مع االحتالل، بل وإلنهـاء جرائمـه المتواصـل  بحـق شـعبنا.ليس فقط إلنف
واســتهجن أبــو  إلذاعــ  "صــوت فلســطين" صــباح اليــوم االربعــاء، إلــى ضــرورة انجــاز الوحــدة الوطنيــ .

سيف موقف "حماس" وسعيها إلنجاز التهدئ  مع االحتالل، فـي حـين تمتنـع عنهـا مـع شـعبنا، وتمتنـع 
 ين الحيوم ، من القيام بعملها في قطاع غزة، ليتسنى بعد ذلك اجراء االنتخابات.عن تمي

 30/5/2018، وكالة اننباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مستوطنات االحتالل بمحيط غزة لقصفهيعرض مشاهد  "القسام" .11
ومســتوطنات بثــت يتائــب القســام الجنــاح العســيري لحريــ  حمــاس مشــاهد جديــدة لقصــفها مواقــع : غــزة

وأظهــرت المشــاهد التــي بثــت عبــر موقــع يتائــب القســام علــى االنترنــت، مســاء  االحــتالل اإلســرائيلي.
 اليوم األربعاء، رشقات صاروخي  استهدفت مدن االحتالل ومستوطناته.

ساع ، أطلق عليها اسم "الوفاء للشـهداء"  حيـث أطلقـت المقاومـ   24وأمس الثالثاء شهد معري  لمدة 
إصــابات  6صــاروخا وقذيفــ ، أســفرت عــن  180ني  وعلــى رأســها يتائــب القســام وســرايا القـدس الفلسـطي

 في صفوف "اإلسرائيليين" منها حال  خطيرة، وذلك ردًّا على استفزازات االحتالل وانتهاياته.
 31/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 



 
 
 
 

 

 12 ص             4656 العدد:             5/31/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

 ي ال يخدم المصلحة الوطنيةتترك التفكير أحادي الجانب الذأن  حماسعزام انحمد: على  .12
قال عضو اللجن  المريزي  لحري  "فتح"، عزام األحمد، أنه "توجه أمس نادي  سعد الدين:  -عمان 

تنسيق للإلى عمان بتيليف من الرئيس محمود عباس، للقاء رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، 
وحول  يزي الذي تقرر الشهر المقبل".معه لوضع اللمسات والتحضيرات النهائي  النعقاد المجلس المر 

موضوع المصالح ، أوضح بأن "االتصاالت محدودة ولين األبواب ما تزال مشرع  أمام حري  
"حماس" لتنفيذ االتفاقات الموقع  وااللتزام بيل بنودها بدءًا من تميين الحيوم  باليامل في قطاع 

 الجانب الذي ال يخدم المصلح  الوطني ".غزة"، معربًا عن أمله بأن "تترك حماس التفيير أحادي 
وأيد أن "الحرب النفسي  التي أرادت بث القلق والفوضى في الساح  الفلسطيني  خالل األسبوعين 
الماضيين، والتي توجت بالعدوان اإلسرائيلي على غزة، يانت البند األول الذي جرى مناقشته خالل 

ا تسمى "صفق  القرن" ذهبت إلى غير رجع ، وأن واعتبر أن "م اجتماع المريزي "، أول من أمس.
 من القدس والالجئين". واشنطنالشعب الفلسطيني قال يلمته منذ تبينت مالمح هذه الصفق  بموقف 

 31/5/2018الغد، عمان، 
 

 : حملة المداهمات اإلسرائيلية لن توقف حراك الضفةحماس .13
المداهمات واالعتقاالت التي شنتها قوات  أيد القيادي في حري  "حماس" عبد الرحمن شديد، أن حمل 

االحــتالل فجــر الثالثــاء بحــق أهــالي الضــف  والتــي تريــزت فــي محافظــ  الخليــل لــن ترهــب شــعبنا، ولــن 
وقـال شـديد فـي تصـريح صـحفي، إن  توقف الحراك المتواصل للضف  ضد بطش االحتالل وانتهاياته.

ف  المحتلــ  غالبيتهــا ألســرى محــررين  هــي منــزال فــي الضــ 50حملــ  المــداهمات التــي طالــت أيثــر مــن 
 محاوالت استباقي  من قبل االحتالل لمنع أي حراك قادم في الضف  المحتل .

وأردف "اعتــادت الضــف  الغربيــ  علــى انتهايــات واســع  مــن قتــل واعتقــال وهــدم وتخريــب منــازل، ومــا 
عصـي  علـى اليسـر رغـم وهنت عزيم  األهالي أو يلـت فـي مجابهـ  الظلـم والعـدوان، وسـتبقى الضـف  

 يل محاوالت الترهيب القائم  من قبل االحتالل وأعوانه".
 31/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ه الثالثاء أسوأ ضربة لغزة منذ سنواتوج   اإلسرائيلي: الجيش يزعم نتنياهو .41

جيش  ادعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم األربعاء، أن: القدس/ سعيد عموري
جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها قبيل  بالده، وجه، أمس، "أسوأ" ضرب  إلى قطاع غزة منذ سنوات.

وأضاف نتنياهو،  عقد اجتماع المجلس الوزاري المصغر "اليابنيت"، بحسب بيان صدر عن ميتبه.
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ا وقال "نحن ال نفصح عن خططنا حتى ال يعرفه "الجيش وجه ضربات ضد عشرات األهداف بغزة".
 عدونا، لين إذا استمروا في محاول  مهاجمتنا واختبارنا فإنهم سيدفعون الثمن غاليا".

 30/5/2018 ،لألنباء انناضولوكالة 
 

 « الهدوء مقابل الهدوء»وتتبنى معادلة  وقف النار في غزةعلى  وجود اتفاق رسميتنفي  "إسرائيل" .41
لي، يسرائيل ياتس، وجود أي اتفاق لوقف نفى وزير االستخبارات اإلسرائي: يفاح زبون -رام هللا

ال يوجد هناك وقف إلطالق النار. إن إسرائيل تتبع سياس  واضح  بعدم »إطالق النار قائاًل: 
إسرائيل ال تريد تدهور الوضع »، مضيفًا: «السماح بإطالق النار والهجمات اإلرهابي  ضد إسرائيل
وستجعل إسرائيل حري  )حماس( تدفع ثمن يل لين الجانب الذي بدأ بالعنف يجب أن يتوقف عنه. 

يل شيء يعتمد على )حماس( اآلن، إذا استمروا، فأنا ال أعرف ماذا »وتابع مهددًا: «. نيرانها عليها
 «.سييون مصيرهم

وقال بينت إلذاع   يما نفى وزير التعليم نفتالي بينت التقارير عن وجود اتفاق لوقف إطالق النار.
قد »وأضاف: «. ل إلى مثل هذا التفاهم، وال حتى إلى تفاهم غير رسميلم نتوص»الجيش أمس: 

 «.ييون األمر ببساط  أن الطرف اآلخر لم يعد معنيًا بالتصعيد
أعتقد أن »وقال شتاينتز:  «.تفاهم غير رسمي»لين وزير الطاق  يوفال شتاينتز تحدث عن وجود 

ولّخصت مصادر يبيرة في «. من العنف هناك تفاهمًا غير مباشر مع حماس لوقف الجول  الحالي 
 إسرائيل الوضع الحالي بأنه وقف غير رسمي إلطالق النار.

إسرائيل على استعداد لالمتناع عن تنفيذ مزيد من »وقال مسؤول يبير في وزارة الدفاع اإلسرائيلي  إن 
يمين »ًا: ، مضيف«الهجمات ضد غزة، إذا توقفت الفصائل الفلسطيني  هي أيضًا عن إطالق النار

إذا تجدد القصف، سيتم »وأضاف المسؤول:  «.القول إنه يوجد وقف غير رسمي إلطالق النار
 «.تيثيف الهجمات ضد حماس

وقال مراقبون في إسرائيل إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يين راغبًا في التصعيد، ألنه ال يريد 
ويخطط نتنياهو لزيارة يل من ألمانيا وفرنسا  تسليط الضوء على قضي  غزة قبيل توجهه إلى أوروبا.

 وبلجييا وربما بريطانيا، من أجل مناقش  الملف النووي اإليراني.
  31/5/2018 ،الشرق انوسط، لندن
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 وزير االستخبارات اإلسرائيلي: لسنا معنيين بدخول غزة.. وال مقترحات إلسقاط حماس .41
ياتس، وجود أي اقتراح وزاري إلسقاط حري  حماس في نفى وزير االستخبارات اإلسرائيلي، يسرائيل 

اإلسرائيلي ، قال ياتس إنه بإميان أي وزير التعبير  "يديعوت أحرونوت"ووفق صحيف   قطاع غزة.
 عن موقفه، ولين لم يطرح في المجلس الوزاري أي اقتراح ألن إسرائيل ليست معني  بدخول غزة.

لمواجه  القتالي  الحالي ، الفتا إلى تصريحات يحيى وقال ياتس إن إيران هي التي تقف وراء ا
 وحزب هللا. "فيلق القدس"السنوار، قبل أسبوع، بشأن العالق  مع حرس الثورة اإليراني  و

ال يوجد وقف إطالق نار في غزة، "ويان ياتس أفاد لهيئ  البث اإلسرائيلي ، في وقت سابق، بأنه 
نما هناك حيوم  إسرائيلي  ملتزم  بوق  ."ف إطالق النار على مواطنيها وأراضيهاوا 

الجيش اإلسرائيلي سيقوم بمهمته، "، مشيرًا إلى أن "ال يوجد تفاهمات مع حماس“وأضاف ياتس أنه 
ذا واصلت حماس إطالق النار فإنها تعرف ما الذي سيحدث لها  ."وا 

  31/5/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 صلنا إلى هذا؟اإلسرائيليون: خسرنا الجولة.. ما الذي أو  .41
بعد ساعات من الهدوء الحذر على جبه  قطاع غزة وتوقف القصف : ترجم  صفا -القدس المحتل  

المتبادل بين المقاوم  الفلسطيني  وجيش االحتالل بعد عدوانه األيام الماضي ، يرى غالبي  
  وقف اإلسرائيليين بأن جيشهم خسر الجول  لصالح حري  حماس التي قررت ساع  الرد وساع

 النار.
وفي جول  سريع  على مواقع التواصل العبري  بدا أن السخط على أداء الجيش والحيوم  هي السم  
األبرز حيث يرى غالبي  المعلقين بأن "إسرائيل" انجرت خلف حماس والجهاد اإلسالمي وأن 

 الفصيلين قررا ساع  الرد وساع  الهدوء ولم يين بوسع "إسرائيل" إال الموافق .
رأى عضو الينيست عن حزب "هناك مستقبل" ورئيس تجمع مستوطنات "أشيول" األسبق "حاييم و 

يلين" أن حري  حماس هي من تملي على اليابينت األيثر تطرًفا أساليب وطرق الرد باإلضاف  
 لرسمها السياس  العام  لليابينت، على حد تعبيره.
دء بهجوم الهاون بداي  وبعدها انهمرت الصواريخ، وقال يلين في تغريده له على تويتر "أمس قرروا الب

 وبعدها قرروا وقف النار من جانب واحد".
وأضاف "لم يين بوسع اليابينت الجبان سوى الموافق ، الهدوء سُيقابل بالهدوء، وأنه باإلميان الخروج 

 من األماين اآلمن ، علييم أن تخجلوا من أنفسيم".
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غريده على تويتر ما نصه "هل تعرفون ما هو الجانب المخجل أما الصحافي "شاي يوهن" يتب في ت
في هذه القص ، أنه بعد يومين من تحويلنا إلى بط في ميدان الرماي  جاء الرد اإلسرائيلي المتزن"، 

 على حد قوله.
وأضاف "لو سقط صاروخ واحد في تل أبيب النقلبت األمور، في هذا اليوم يتوجب على يل إسرائيلي 

 أل نفسه، ييف وصلنا إلى هذا الوضع؟" )في إشارة لعدم فرض المعادل (.منصف أن يس
ويرى مراقبون للشأن العبري أن الحيوم  اإلسرائيلي  خرجت مهزوم  وجريح  من الجول  وهي حيوم  
 ستيون مستعدة للقيام بمغامرة جديدة للتغطي  على فشلها في تقدير الموقف وحسم المعري  السريع .

 30/5/2018، الفلسطينية )صفا( وكالة الصحافة
 

ت ضد قانون زحالقة إللغاء المؤسسات القومية اليهودية .41  الكنيست يصو 
صوتًا مقابل  67صّوت البرلمان اإلسرائيلي )الينيست( أمس بأغلبي  «: القدس العربي»الناصرة ـ 

لغاء الميان  ، ضد قانون قدمه النائب د. جمال زحالق ، رئيس التجّمع الوطني الديمقراطي، إل14
القانوني  لما تسمى بالمؤسسات القومي  اليهودي : الصندوق القومي إلسرائيل )الييرن يييمت( والويال  
اليهودي  والمنظم  الصهيوني  العالمي  وصندوق األساس )ييرن هيسود( والمنظمات المتفرع  والتابع  

من « الشعب اليهودي»سات هو خدم  وقال زحالق  ان جوهر الدور المعلن والفعلي لهذه المؤس لها.
خالل ميانتها القانوني  الخاص ، بحيث تستطيع الدول  عبرها تقديم خدمات ومنح امتيازات لليهود 

وليست ذراعا للدول ، الفتا الى يونها يذب  « منظمات مستقل »فقط واالدعاء في الوقت نفسه أن هذه 
لهذه المنظمات هي من أهم األدوات التي تستغلها الحقيق  ان الميان  القانوني  « يبيرة، وقال ان

 «  الدول  لفرض سياس  التمييز والفصل العنصري.
الدور التاريخي للمؤسسات »ورّدت وزيرة  القضاء اييلت شاييد على اقتراح القانون، مشيدة بما سمته 

ترفض، وباشمئزاز  هذه الدول  ستبقى يهودي  أللف عام مقبل ، والحيوم »وقالت: « القومي  اليهودي 
وصوت النائب زهير بهلول )المعسير الصهيوني( الى جانب إلغاء المؤسسات ». هذا القانون 

عاصف  يبيرة في أوساط  اثار بذلكيما  الصهيوني ، متسببا بضج  واسع  داخل البرلمان االسرائيلي.
فأيد من جهته  اما النائب زهير بهلول حزبه الصهيوني، وهناك من طالب بإقصائه من الحزب.

التزامه بمصلح  المجتمع العربي، مشيرًا الى ان هذه المؤسسات تسببت بأضرار يبيرة بحق 
المواطنين العرب في البالد من مصادرة أراض ووضع اليد على جل ممتلياتهم ومفاضل  اليهود على 

 العرب ايضًا.
 31/5/2018 ،القدس العربي، لندن
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 باءة الدين ويبتهالن بالدعاء واآليات القرآنية لتبرير قصف غزةأفيحاي أدرعي وجندلمان يلتحفان ع .41
غزة: لم تمنع حال  التصعيد العسيري التي يانت قائم  في قطاع غزة خالل اليومين الماضيين، 
السيان من التندر على التدوينات األخيرة الثنين من أشهر الناطقين باسم المؤسسات العسيري  

ما أفيحاي أدرعي المتحدث باسم الجيش، وأفير جندلمان، الناطق باسم والحيومي  اإلسرائيلي ، وه
رئيس الوزراء، بعدما استخدما آيات قرآني  وأدعي  إسالمي ، في الحديث عن حال  التوتر والتصعيد 

 والقصف الصاروخي الذي استهدف غزة.
لمتشددة ضد في البداي  يانت التدوين  الغريب  لجنلدمان، الشخص المشهور في تصريحاته ا

حين ابتهل بالدعاء مستخدما آيات من القرآن، « تويتر»الفلسطينيين يتب على صفحته على موقع 
اللهم سدد ضرباتك إلى »ويتب جندلمان  لتوصيف الهجمات الجوي  اإلسرائيلي  ضد قطاع غزة.

المتحدث باسم وختم  «.أويار اإلرهابيين في قطاع غزة، الذين اعتدوا اليوم على مواطنينا وأراضينا
وما رميت إذ رميت »باالستشهاد بالقرآن قال فيها  ن رئيس الوزراء اإلسرائيلي لإلعالم العربي التدوي

 «.ولين هللا رمى
حرم  »، يستنجد بـ «فيس بوك»وعلى الطريق نفسه يتب أفيحاي أدرعي على حسابه على موقع 

اتقوا هللا في رمضان »ديثه لحماس وقال موجها ح ، لوقف الهجمات القادم  من غزة.«شهر رمضان
احترموا شهر رمضان المبارك، حافظوا على حرمته، وال تستبيحوا المحّرمات »، وتابع «على األقلّ 

حماس والجهاد االسالمي حولوا شهر الرحم  »وقد يتب أيضا معلقا على ما جرى أول أمس  «.فيه
 «.إلرهاب ويفر يما تريد إيران

 31/5/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 وال تملك أي خطة للتعامل مع غزة : حكومة نتنياهو ال تريد هدنة.."معاريف" .02
: قال محلل إسرائيلي، إن الحيوم  اإلسرائيلي  ال تملك أي خط  مستقبلي  للتعامل األناضول-القدس

اندالع جول  جديدة من العنف، في حال استمر تدهور “مع قطاع غزة، وهو ما قد يتسبب في 
  اإلنساني  بالقطاع.األحوال 

اإلسرائيلي ، إن يل ما ” معاريف“في مقال له اليوم األربعاء في صحيف  ” بن يسبيت“وقال الياتب 
انتظار جول  العنف المقبل ، دون تقديم ما يمين أن يخفف من “تقوم به حيوم  بنيامين نتنياهو هو 

  ”.أزمات غزة ويخلق شيئا من األمل لسيانها



 
 
 
 

 

 17 ص             4656 العدد:             5/31/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

” منسق عمليات الحيوم  في األراضي الفلسطيني “ن هذه المعادل  وضعها أضاف بن يسبيت إو 
مواجه  عسيري  يلما تدهور “، وتقضي هذه المعادل  بتوقع 2014السابق يوآف مردخاي قبل حرب 
 ”.الوضع )اإلنساني( داخل قطاع غزة

  31/5/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 فلسطين المحتلةاالحتالل يمنع دخول السائحين اإلندونيسيين ل .04

قالت صحيف  "يديعوت أحرونوت" العبري : إن وزارة الخارجي  في حيوم  االحتالل : الناصرة
، حتى إشعار 1948اإلسرائيلي، قررت منع دخول سائحين من إندونيسيا إلى فلسطين المحتل  عام 

ى قرار إندونيسيا وذيرت الصحيف  العبري ، اليوم، أن قرار وزارة حيوم  االحتالل جاء يرد عل آخر.
منع دخول "سائحين إسرائيليين" إليها، وذلك رًدا على جرائم االحتالل بحق المتظاهرين في قطاع 

 غزة.
 30/5/2018، فلسطين أون الين

 
 حصلت عليها باالحتيال ساره نتنياهو تعيد أمواال   .00

الثالثاء،  []األول أبلغ محامو زوج  رئيس الحيوم ، ساره نتنياهو، مساء أمس: هاشم حمدان
المستشار القضائي للحيوم ، أفيحاي مندلبليت، استعدادها إلعادة جزء من األموال التي يشتبه بأنها 

وأعلن المحامون موافقتهم  حصلت عليها عن طريق االحتيال، وذلك مقابل إغالق الملف ضدها.
التسوي  التي  على عرض مندلبليت، والذي ينص على أنه بعد إعادة األموال ستتم مناقش  شروط

 تؤدي إلى إغالق الملف.
 30/5/2018 ،48عرب 

 
 زعبي تتوجه للمستشار القضائي للحكومة بشأن استشهاد انسير عويسات .02

حنين زعبي بطلب عاجل للمستشار القضائي  في الينيست اإلسرائيلي أرسلت النائب: باسل مغربي
نون "التحقيق في أسباب الموت"، ومطالب  ، تطالبه فيها بتفعيل صالحيته وفق قااإلسرائيلي  للحيوم 

محيم  الصلح في التحقيق بأسباب استشهاد األسير عزيز عويسات، المعتقل في سجن "إيشل" في 
عاما، خالل تلقيه  53، عن عمر يناهز / مايوأيار 20النقب، والذي فارق الحياة يوم األحد الموافق 

 العالج في مستشفى "آساف هروفيه".
 30/5/2018، 48عرب 
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 خبراء إسرائيليون ال يصدقون بأن نتنياهو جاد في خوض حرب شاملةتقرير:  .01
تل أبيب: على الرغم من حوادث الصدامات المسلح  اليثيرة في األشهر األخيرة، بين إسرائيل من 
جه  وبين إيران وميلشياتها في سوريا، ومع حماس والجهاد اإلسالمي في الجنوب، والتوتر 

سبقتها وتخللتها ويتوقع أن تعقبها أيضا، فإن اليثير من الخبراء والمسؤولين  والتهديدات التي
اإلسرائيليين، بمن فيهم المحسوبون على جناح اليمين في الخريط  الحزبي  اإلسرائيلي ، يستبعدون 
نشوب حرب شامل ، ويعتبرون أقوال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قبل ثالث  أسابيع، إنه مستعد 

ع الوجود اإليراني في سوريا بالقوة، مهما يان الثمن، تهديدًا غير مسبوق، وبعضهم يذيرون بأن لمن
الثمن قد ييون حربًا »رئيس أريان الجيش اإلسرائيلي، غادي آيزنيوت، يان قد أعلن قبل شهر أن 

 «.على جميع الجبهات
الذي قاد، ذات مرة، شعب  الجنرال عاموس يدلين، رئيس معهد أبحاث األمن القومي في تل أبيب، 

االستخبارات العسيري  في الجيش اإلسرائيلي، وقاد الطائرات اإلسرائيلي  المقاتل  التي قصفت المفاعل 
ضربًا من التبجح، الذي يذيرني بالغرور »، اعتبر التهديدات اإلسرائيلي  1991النووي العراقي سن  

 «.1973)تشرين األول( الذي ساد لدى قادتنا السياسيين عشي  حرب أيتوبر 
لين البروفسور، أريه الداد، رجل اليمين المتطرف، الذي شغل منصب عضو لجن  الخارجي  واألمن 

أنا أحترم رأيك يثيرًا، يما تعرف. لين »عامًا خلت، يهدئ من روعه ويقول له:  20البرلماني  لمدة 
. وهذه ال يمين أن تقرأها. لذلك  ليي تحيم على مثل هذه األمور عليك أن تقرأ نوايا الطرف اآلخر

افعل ما عليك فعله لخدم  مصالح بالدك، واستعد ألسوأ السيناريوهات، ودع عدوك يعرف بأنك 
تستعد يذلك. وهذا ما يحصل لدينا اليوم. فلدينا جيش يوضح للعدو، باستمرار، أنه يستعد. تارة يفعل 

لرادع ، مثل القصف الشديد الذي نفذته طائراتنا ذلك بالتصريحات وتارة بالتدريبات وتارة بالعمليات ا
في سوريا، ويما )نفعل( مع حماس والجهاد اإلسالمي هذه األيام. « حزب هللا»ضد أهداف إيران و

والنتيج  يانت جيدة. فلم نتدهور إلى حرب شامل ، وذلك ليس فقط ألننا نحن ال نريدها، بل أيضًا 
 «.ألن الطرف اآلخر مرتدع وال يريدها

يتفق معه في ذلك، البروفسور يورام شفايتسر، الباحث في شؤون الحروب الصغيرة واإلرهاب في و 
صاروخًا من سوريا في ليل  التاسع والعاشر من  20إطالق نحو »معهد األمن القومي، ويقول: إن 

ي مايو )أيار(، بتوجيه من إيران، إلى األراضي اإلسرائيلي ، أنهى فصاًل من النقاش الذي جرى ف
إسرائيل حول ما إذا يان وييف وأين ستحاول إيران االنتقام لمقتل رجال الحرس الثوري اإليراني في 
الهجمات التي شنتها إسرائيل على األراضي السوري . فبعد رد إيران األول على الهجوم، الذي لم 

العسيري   يسبب خسائر إلسرائيل، ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي بمهاجم  البني  التحتي 
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اإليراني  في األراضي السوري  وسببت لها ضررًا يبيرًا، وفي ضوء االلتزام العلني ليبار المتحدثين 
اإليرانيين بأن إسرائيل ستبيي جنودها يما حزنت إيران على جنودها، لم يبق إال أن نرى ما إذا يان 

ييف ستيون قوة الرد  وييف ستنتقم إيران من إسرائيل، أيضًا على الهجوم المضاد الواسع:
وخصائصه وموقعه. تريز التصريحات اإليراني  الرد على النشاط اإلسرائيلي باستهداف مواقع 
عسيري  في إسرائيل. ومع ذلك، في ضوء نطاق واستمراري  الهجمات اإلسرائيلي  على أهداف إيراني  

رمب باالنسحاب من االتفاق في سوريا، إلى جانب التأثير المنسوب إلى إسرائيل على قرار الرئيس ت
حراج إيران بعد اليشف عن أرشيفها النووي على المأل، والتهديدات العلني  من قبل يبار  النووي، وا 
المسؤولين اإلسرائيليين بإحباط عزم إيران على إقام  بني  تحتي  عسيري  في سوريا، يل هذا يضيف 

ارات االستجاب  من جانبها أيضًا. باإلضاف  إلى الشعور اإليراني باإلذالل، وربما لتوسيع نطاق خي
إلى الحرس الثوري، لدى إيران مجموع  من المنظمات الوييل  والميليشيات التي تضم نشطاء من 
اللبنانيين والعراقيين والسوريين والفلسطينيين واألفغان والبايستانيين. ويمين لقسم منها أن يتجند للعمل 

حات القادة اإليرانيين بأن استمرار النشاط اإلسرائيلي ضد قواتهم ضد إسرائيل. وعلى الرغم من تصري
وويالئهم في سوريا سيؤدي إلى تدمير حيفا وتل أبيب، يبدو أن إيران غير معني  بالتدهور نحو 
الحرب، وبخاص  في سوريا أو لبنان، وبسبب الخوف من تداعيات ذلك على بقاء نظام األسد ووضع 

ئيل أيضًا ليست معني  بحرب واسع . وبالتالي، فإن الضربات اللفظي  )حزب هللا(، يما هي إسرا
يران، تلزم الطرفين بالحرص على أن تيون أفعالهما مؤلم ، من جه ،  المتبادل  بين إسرائيل وا 

 «.ال تتسبب في التصعيد ومحدودة، في الوقت نفسه، ليي
األمن القومي في حيوم   الجنرال في االحتياط، يعقوب دروري، الذي شغل منصب رئيس مجلس

الرد اإليراني الضعيف على القصف اإلسرائيلي الضخم الجارف في سوريا، إلى »نتنياهو، يقول إن 
حّد أن أغلبي  الصواريخ التي ُأطلقت على خط المواقع في هضب  الجوالن اعترضها الجيش أو 

ضد أغلبي  البني  التحتي  سقطت في سوريا، يزود الجيش اإلسرائيلي بذريع  للتحرك بصورة واسع  
اإليراني  في سوريا. وفي إطار هذا الصراع الطويل يجب أن نفهم أيضًا زيارة رئيس الحيوم  إلى 
روسيا، في توقيت هو األفضل، على الرغم من أن أحدًا لم يخطط ذلك. وجود نتنياهو ضيفًا يبيرًا 

م من عالق  موسيو الوثيق  بها، فإنها لن في الساح  الحمراء هو بمثاب  تلميح إليران، بأنه على الرغ
 توقف إسرائيل عن العمل ضد التمدد اإليراني، ولو أنها لن تفعل العيس وتعمل على تهدئ  إيران.

إسرائيل تملك حري  العمل في سوريا، وبعد دعم الرئيس األميريي، دونالد ترمب، لنا أصبحت 
إسرائيل تملك حري  أيبر من الماضي. هل من الممين أن تتدهور هذه األحداث إلى حرب مع 
إيران؟ الجواب هو نعم، على الرغم من عدم رغب  الطرفين في ذلك. من وجه  نظر إسرائيل، بناء 
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إيراني  في سوريا، يمين أن يصبح مسأل  حساس  في المستقبل  لذا يجب منع بنائها اآلن.  آل  حرب
وبالنسب  إلى اإليرانيين ما تفعله هو مرحل  مهم  في استراتيجي  هدفها تحقيق هيمن  إقليمي  إليران، 

ذا لم يتراجع أحد الطرفين، فإن النت يج  سُتحسم في وفي المستقبل البعيد، وضع مظل  نووي  فوقها. وا 
 الحرب.

لى مواجه  مع )حزب هللا(،  هل ستقتصر ساح  المعري  العسيري  على سوريا أم ستنزلق إلى لبنان وا 
يران نفسها؟ من الصعب التنبؤ، لين يجب أخذ ذلك  وربما أيضًا إلى تبادل ضربات بين إسرائيل وا 

 «.في الحسبان
في سيناريو مواجه  واسع ، سييون لدى إيران أداة »أما العقيد في جيش االحتياط أفرايم يام، فيقول: 

مهم  من المهم أن تأخذها إسرائيل في الحسبان: المخزون اليبير من الصواريخ والقذائف المتطورة 
التي تمليها إيران و)حزب هللا(، والتي تغطي جميع أراضي إسرائيل. ويشيل هذا المخزون جوهر 

 «.دامها اليثيف معناه مواجه  واسع ، ال ترغب فيها إيرانالتهديد اإليراني إلسرائيل. لين استخ
للسياسات الخارجي ، الذي ينصح « ميتافيم»ويخرج عن السرب الديتور نمرود غورن، رئيس معهد 

قائدًا مسؤواًل عن شعب عانى ما ييفيه من الحروب، والتوقف عن »نتنياهو بأن يتصرف بصفته 
ل الفرص اليبيرة التي خلقتها التطورات اإلقليمي  في السنوات استخدام لهج  الحرب، والتوجه الستغال

السبع األخيرة. فهناك فرص  حقيقي  إلبرام اتفاقي  سالم مع العالمين العربي واإلسالمي مقابل تسوي  
ويقول إن إضاع  فرص  يهذه هو جريم . لين إضاعتها، جنبًا إلى «. الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

 «.يحات والقيام بعمليات تقود إلى حرب، تجعل الجريم  جريمتينجنب مع إطالق تصر 
  31/5/2018 ،الشرق انوسط، لندن

 
 "إسرائيللي"الدول التي تعترف بالقدس عاصمة  مقاطعةيدعو إلى  القدسمفتي  .25

مام المسجد األقصى الشيخ محمد : ياسين العشيري -طنج  )المغرب(  دعا مفتي الديار الفلسطيني  وا 
دول العربي  واإلسالمي  إلى قطع العالقات مع يل الدول التي تعترف بالقدس عاصم  حسين، ال
جاء ذلك في لقاء نظمته مؤسس  بيت الصحاف  )غير حيومي ( بمدين  طنج  المغربي   إلسرائيل.

)شمال(، تحت شعار "من بيت الصحاف  إلى بيت المقدس إيمان ووجود"، في وقت متأخر من مساء 
ل حسين، إن الدول العربي  واإلسالمي  هددت سابقا بقطع عالقاتها مع يل الدول التي وقا الثالثاء.

 .إلسرائيلتعترف بالقدس عاصم  
وأضاف "آن األوان يي تقوم جميع هذه الدول بتطبيق قرارات منظم  التعاون اإلسالمي في هذا 

 اإلطار".
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 فائدة الشعب الفلسطيني".واعتبر "أن تطبيق هذه القرارات من شأنه أن يقلب الموازين ل
عن تقديره ليل  باوشدد المفتي أن قضي  فلسطين ستبقى في قلب االهتمام العربي واإلسالمي، معر 

 المواقف العربي  والدولي  تجاهها.
 30/5/2018، لألنباء انناضولوكالة 

 
 المحرر هيثم الجعبة في القدس انسيراالحتالل يعتقل  .26

ئيلي، الليل ، األسير المقدسي المحرر هيثم الجعب  من أمام بوابات اعتقلت قوات االحتالل اإلسرا
وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل اعتقلت المحرر الجعب  أثناء تواجده  المسجد األقصى المبارك.

 في البلدة القديم  من القدس.
 30/5/2018، وكالة اننباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وعنصران من مخابرات االحتالل يقتحمون انقصى توطنا  مس 66القدس المحتلة:  .27

مستوطنا، وعنصران من مخابرات االحتالل، يوم األربعاء )الفترة الصباحي ( المسجد  66اقتحم 
 األقصى المبارك، من باب المغارب  بحراس  مشددة من قوات االحتالل.
ن يخرجوا منه، من جه  باب ونفذ المستوطنون جوالت استيشافي  استفزازي  في المسجد، قبل أ

 السلسل ، وسط تواجد يبير من المصلين.
 30/5/2018، القدس، القدس

 
 مستوطنة نائية في الضفة الغربية 31وحدة سكن في  2,950إقرار بناء  .28

التابع  لسلطات االحتالل اإلسرائيلي في « اإلدارة المدني »في « مجلس التخطيط األعلى»صادق 
ربعاء، على مجموع  جديدة من وحدات السين في المستعمرات اليهودي  في الضف  الغربي ، أمس األ

وحدة سيني  في  92مختلف أنحاء األراضي الفلسطيني ، وبينها إقام  حي سيني جديد يضم 
، على أنقاض قري  الخان األحمر الفلسطيني ، التي يعدون لهدم جميع «يفار أدوميم»مستوطن  

 بيوتها.
)القائم  على أراض تمتد من « غوش عتصيون»، رئيس مجلس مستعمرات وقد رحب شلومو نئمان

إننا نشير الحيوم  ونبارك لها على »بيت لحم وحتى الخليل، جنوب الضف  الغربي (، بالقرار. وقال: 
وحدة،  2,500وحدة سين عندنا، تضاف إلى  450القرار. لقد صادقت اليوم )أمس( على بناء 

نحاء المناطق. وليننا في الوقت نفسه، ندعوها إلى إزال  العقبات صودق عليها مؤخرا في شتى أ
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تماما في طريق البناء في المستوطنات. فنحن نحتاج إلى مزيد ومزيد. إننا نواصل العمل على إقرار 
ألف وحدة سين، وسنواصل يفاحنا حتى يتم فرض السيادة اإلسرائيلي  رسميا على  17ما ال يقل عن 
 «.غوش عتصيون

 31/5/2018، انوسط، لندن الشرق
 

  التي أصيب بها خالل مسيرة العودة بجراحهاستشهاد فلسطيني متأثرا   .29
عاما(، اليوم األربعاء،  23أعلنت وزارة الصح ، عن استشهاد الشاب ناجي ميسرة عبد هللا غنيم )

 إلىثرها إ ، وحّول علىخالل مسيرات العودة متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل عدة أيام شرق رفح
 إحدى مستشفيات مدين  القدس المحتل .

آذار الماضي  30يوم « مسيرة العودة»يشار إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ انطالق فعاليات 
 ألف مصاب. 12شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى نحو  124في غزة والضف ، بلغ 

 30/5/2018، وكالة اننباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 سلطات االحتالل تؤجل إطالق سراح الشيخ رائد صالح للمرة الثالثة .31
نظرت المحيم  المريزي  في حيفا، ظهر يوم األربعاء، في طلب طاقم الدفاع، : ناهد درباس -حيفا 

بإطالق سراح الشيخ رائد صالح للمرة الثالث  على التوالي، فيما تراجعت نياب  االحتالل اإلسرائيلي 
 س  عن تصريحاتها السابق  بأن الشيخ صالح "يحرض على اإلرهاب".في تداول الجل

وأقيمت الجلس  بغياب الشيخ صالح بسبب شهر رمضان، حيث مددت النياب  اعتقاله إلى ثالث  
أشهر إضافي . وحضرت جلس  المحايم  شخصيات وطني  من الحري  الوطني ، وناشطون 

يونيو/حزيران إلعالن  20إطالق سراحه ليوم وقررت المحيم  تأجيل النظر في طلب  سياسيون.
قرارها، ولين حتى ذلك الحين أحالت المحيم  الملف إلى ضابط السلوك، من أجل تقديم تقرير بشأن 

 السوار اإلليتروني، وما مدى الخطورة التي يشيلها الشيخ رائد صالح.
" "طلبنا في جلس  اليوم في غضون ذلك، قال المحامي خالد الزبارق ، في حديث لـ"العربي الجديد

اإلفراج عن الشيخ رائد صالح حتى انتهاء إجراءات المحيم . وعرضنا أمامها ضعف أدل  النياب  
 خاص  بعد الشهادات".

وأضاف "أبرزنا للمحيم  أيضا اليم الهائل للتزييف والتضليل الممنهج الذي قامت به جهات التحقيق 
 جه . ويل ذلك من أجل استمرار اعتقال الشيخ رائد صالح". من جه  والنياب  العام  اإلسرائيلي  من

 30/5/2018، العربي الجديد، لندن
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 مرة خالل شهر؟ 20القدس في لماذا اقتحم االحتالل بلدة العيسوية  .31
تعرضت بلدة العيسوي  في القدس المحتل  لالقتحام أيثر من عشرين مرة خالل الشهر األخير، 

 عاما. 18غلبهم دون عمر الـ واعتقلت منها عشرات الشبان أ 
آخر االقتحامات للبلدة الواقع  بالجه  الشمالي  الشرقي  من القدس يانت الليل  الماضي ، وتم خاللها 

 اعتقال تسع  فلسطينيين ونقلهم إلى مرايز التحقيق التابع  لالحتالل.
عين شابا أغلبهم وحسب عضو لجن  المتابع  في البلدة محمد أبو الحمص، فإن ما ال يقل عن أرب

أطفال اعتقلوا خالل اقتحامات ليلي  وفي وضح النهار، وأغلبهم أطلق سراحه أو حول إلى الحبس 
 المنزلي، والقليل منهم أبعد إلى خارج المدين  المقدس .

أن محاميا مختصا بقضايا األسرى يتابع ملفات  -في حديثه للجزيرة نت-ويوضح أبو الحمص 
ال تثبت التهم الموجه  للمعتقلين وعلى رأسها المشاري  في إلقاء الحجارة على  المعتقلين، وفي غالبها

  قوات االحتالل خالل اقتحاماتها للبلدة.
وُيرجع عضو لجن  المتابع  الحمل  على العيسوي  إلى المواجهات التي تشهدها البلدة في يل عملي  

راض التدريب على اقتحام البيوت والتحقق اقتحام، لينه يبين أن أغلب االقتحامات مناورات وتتم ألغ
 من هويات أصحابها.

ألف نسم  اسم  18ووفق أبو الحمص فإن االحتالل يطلق على العيسوي  البالغ عدد سيانها نحو 
 "غزة الصغيرة"، نظرا لسرع  تفاعلها مع األحداث والرد على اعتداءات االحتالل.

 30/5/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 ة إسرائيلية تقتل بائع "المرطبات" وتحرم أسرته من الحياةرصاص: تقرير .32
يغمر الصمت الميان، وال ُيسمع سوى صوت بياء السيدة الفلسطيني ، : هداي  الصعيدي - غزة

سوسن أبو عويض ، وهي تنظر إلى صور زوجها الشهيد "حسين"، الموجودة في الهاتف المحمول 
 عاًما(.11الخاص بابنتها أسيل )

سن" تنهال بغزارة، ويزداد بياؤها وهي تستذير زوجها الذي استشهد في مجزرة غزة التي دموع "سو 
أيار الجاري، قائلً : "لقد استشهد وهو يسعى لتوفير رزق  ارتيبتها القوات اإلسرائيلي  منتصف مايو/

 أبنائه".
ة مع إسرائيل، ويان أبو عويض  يشارك في مسيرة "العودة" السلمي ، على الحدود الشرقي  لقطاع غز 

 مثله في ذلك يمثل آالف الفلسطينيين، لين هدفه يان يختلف عنهم قلياًل.
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 فهو يان يذهب إلى تلك المنطق  "الساخن "، طلبًا للرزق، ولتلبي  احتياجات عائلته، من خالل بيعه
 المثلجات للمتظاهرين هناك.

المرطبات للمارة في المدين ، قليل اختار أبو عويض  تلك المنطق  الخطرة للبحث عن رزقه  ألن بيع 
 جًدا، لتردي أوضاع الفلسطينيين المعيشي  بغزة، يما تقول زوجته لويال  "األناضول".

عاًما(، فجر السبت  42وأعلنت وزارة الصح  الفلسطيني  في قطاع غزة، عن استشهاد أبو عويض  )
 من الشهر الجاري. 14، في الماضي، متأثًرا بجراحه التي أصيب بها، في أحداث "مجزرة غزة"

وأصيب أبو عويض  برصاص  إسرائيلي  في عموده الفقري، تسببت بتهتك يبير في الحبل الشويي، 
 والرئتين واليبد، وفقد على إثرها اإلحساس والحري  من منطق  أعلى الصدر، وحتى أسفل القدمين.

 30/5/2018، لألنباء انناضولوكالة 
 

 كو وطأة المحتليناقتصاد يش المحتلة: القدس .33
تتعرض مدين  القدس ألخطر حمل  تستهدف اقتصادها بشيل مباشر، وذلك : بالل غيث يسواني

ضمن مخطط التهويد والتهجير الذي تسير عليه دول  االحتالل ويستند على مضاعف  الضرائب على 
  المحتل  عام أهل المدين ، ومالحق  التجار، إضاف  إلى عزلها عن محيطها من األراضي الفلسطيني

1967. 
ويشير التاجر عوض الهدمي، إلى أن يل التجار تعرضوا لمضايقات من االحتالل، شملت فرض 
الضرائب الباهظ  والمخالفات اليومي ، وحمالت التفتيش واالعتقاالت المتيررة المذل ، واإلغالقات 

مالك والبيوت وقطع الممنهج  للمحال الخاص  بهم تحت حج  "الدواعي األمني "، ومصادرة األ
 اليهرباء والماء عنهم.

لمحالتهم، ومصادرة  األجانب"قوات االحتالل تقوم بضرب اقتصادنا من خالل استقطاب السائحين 
 بضائعنا". قال أحد التجار في شارع صالح الدين مفضال عدم ذير اسمه.

ل وجهت ضرب  قاسي  ويؤيد التاجر محمد أبو سنين ، من سيان البلدة القديم ، أن دول  االحتال
وقوي  لالقتصاد المقدسي من خالل الخطوات الظالم  والتعسفي  التي تنتهجها منذ سنوات ضد سيان 
المدين ، فهو ونظراءه التجار ال يقاومون منذ سنوات القوانين والدعاوى القضائي  التي ترفعها بلدي  

 االحتالل ضدهم.
التجاري ، لين خطوات االحتالل القاسي  والظالم  ضد وأضاف: "البلدة القديم  يانت تعج بالمحال 

يقاف تجارتهم".  التجار أجبرت أيثر من نصفهم على إغالق يل محالهم وا 
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في سياق متصل قال المحاضر في جامع  بيت لحم، د. محمود حماد، إن أبرز سياسات االحتالل 
وتشويه صورة الفلسطيني، االقتصادي  في القدس تقوم على محارب  القطاع السياحي الفلسطيني 

للفلسطينيين للشراء من المحالت التجاري  اإلسرائيلي ، مثل محل يدعى "الينيون"  إغراءاتوتقديم 
 ومحالت المستوطن رامي ليفي.

وتحدث د. حماد في دراس  له نشرت مؤخرا عن سياس  إغالق المحالت التجاري  واالستيالء عليها 
ضييق على حري  التنقل التجاري  داخل القدس، وعدم السماح في القدس، والت أصحابهاواعتقال 

المشاريع التنموي  في القدس،  إقرارالقدس، وعدم  إلىبإدخال المنتجات الفلسطيني  من الضف  
 وحرمان البسطات من البيع في القدس، ورفع قيم  فواتير اليهرباء والماء على المقدسيين.

لس إدارة غرف  تجارة وصناع  القدس، إن هناك يما هائال من جانبه، قال يمال عبيدات، رئيس مج
نوع ضريب ، وهو أمر أوصل التجار إلى مرحل  ال  21من الضرائب المفروض  على التجار وتتجاوز 

يستطيعون فيها اإليفاء بفواتيرهم اليومي ، عدا عن وضع الحواجز على مداخل المحال التجاري  وبناء 
 القديم .أسواق بديل  مجاورة للبلدة 

وأضاف لـ"وفا"، انه توجد منافس  شديدة على ماريات بأسعار أيثر من النصف، ما يعني أن 
الحيوم  تهدف للتضييق على التاجر المقدسي ودفعه لترك تجارته، يذلك يحارب التجار في مجال 

 هم.السياح  حيث يتم الحديث للسياح أن التجار المقدسيين يجب عدم التعامل معهم والشراء من
من المقدسيين فقراء، وأن نسب  البطال  في القدس  %75وتشير إحصاءات إسرائيلي  رسمي  إلى أن 

من مجمل سيان  %36ألف مقدسي يشيلون  320، ويعيش في القدس الشرقي  نحو %25تصل إلى 
 القدس بشطريها، في المقابل يعيش نحو مئتي ألف مستوطن شرقي القدس.

 30/5/2018، الفلسطينية )وفا( وكالة اننباء والمعلومات
 

 يشيد بالتصدي "البطولي" لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة "حزب هللا" .21

حزب هللا اللبناني بالتصدي البطولي لفصائل المقاوم  الفلسطيني  في غزة لعدوان  : أشادبيروت
صائل المقاوم  وقال الحزب في بيان له انه "يشيد بالتصدي البطولي لف .اإلسرائيلياالحتالل 

الفلسطيني  والشجاع  في وجه آل  العدوان االحتاللي على قطاع غزة، حيث أثبتت مرة جديدة أن 
المقاوم  هي خيار الشعب الفلسطيني المجاهد في وجه العدوان، وهي السبيل الوحيد لإلطاح  بما 

 الفلسطيني ." سمي بصفق  القرن وسواها من المشاريع الخطيرة التي تهدف إلى تصفي  القضي 
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الحزب " إذ نشيد بوحدة الفصائل الفلسطيني  المقاوم  ووقوفها يالبنيان المرصوص في وجه  وأضاف
ندين بشدة الغارات الهمجي  التي طالت اآلمنين في غزة، وندعو دول  فإننااالحتالل اإلسرائيلي، 

دان  جرائمه."العالم للوقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المحاصر وفضح اإلرهاب اإلسرا  ئيلي وا 
 30/5/2018، فلسطين اون الين

 
 إرسال مساعدات لفلسطين علىيشرف  ملك المغرب .21

أشرف ملك المغرب محمد السادس شخصيا على انطالق عملي  إرسال المساعدات اإلنساني  
الموجه  للشعب الفلسطيني، تشمل إقام  مستشفى ميداني للقوات المسلح  المغربي  في غزة فضال 

نساني  أخرى. عن  مساعدات طبي  وا 
الذي تْرأس بالده لجن  القدس المنبثق  عن -وفي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عاين الملك 

المساعدات التي تتيون من مواد طبي  وغذائي   -منظم  المؤتمر اإلسالمي )التعاون اإلسالمي(
نساني  قبيل شحنها على متن طائرات عسيري  تيفلت بنقله  ا.وا 

عنصرا  97الذي سيقام بقطاع غزة ويتيون من -وسيوفر المستشفى الميداني متعدد التخصصات 
خدمات استشفائي  للفلسطينيين ضحايا األحداث األخيرة بغزة واالنتهايات  -طبيبا 13طبيا من بينهم 

وطب اإلسرائيلي  بحق الشعب الفلسطيني، وعلى رأس الخدمات المقدم  جراح  الشرايين والعظام 
 األطفال وأمراض األذن واألنف والحنجرة وطب العيون.

طنا لفائدة أهل غزة، على أن يستفيد منها أيضا سيان القدس ورام  113وتتضمن المساعدات المرسل  
طنا من األدوي  من أجل تعزيز الخدمات  25من األغطي  باإلضاف  إلى  5000هللا. يما سيتم إرسال 

 الطبي  المقدم .
 30/5/2018الدوحة، الجزيرة، 

 
 توقيع بروتوكول تفاهم بين تركيا وفلسطين لتشغيل مستشفى بغزة .21

وقعت وزارتا الصح  التريي  والفلسطيني ، بروتويول تفاهم، الفتتاح مستشفى : أنقرة/ دويغو ينر
 أعوام. 3الصداق  التريي الفلسطيني بقطاع غزة، والتشارك في تشغيله لمدة 

حفل توقيع البروتويول، وزير الصح  أحمد دميرجان، بينما يان في  ومّثل الجانب التريي في
 المقابل، نظيره الفلسطيني جواد عواد.

سريرًا، في مقر وزارة  180وجرى حفل توقيع بروتويول افتتاح وتشغيل المستشفى الذي يتسع لـ 
 الصح  التريي  بالعاصم  أنقرة.
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تريي، إّن الجانب الفلسطيني سيتولى إدارة وفي يلم  خالل حفل التوقيع، قال وزير الصح  ال
وأوضح دميرجان، أّن مدين  القدس التي تعتبر  وتشغيل المستشفى بعد انقضاء مدة البروتويول.

وأضاف أّن  ميانا مقدسا لألديان السماوي  الثالث ، تعاني اليوم، من إرهاب الدول  اإلسرائيلي .
من أجل إنقاذ القدس والمسجد األقصى والقيم  التضحيات التي يقّدمها الشعب الفلسطيني، هي

وتابع أّن الشعب الفلسطيني يستمر في صموده ضد الظلم، رغم الظروف  اإلنساني  بشيل عام.
وأشار وزير الصح  التريي، إلى أّن القوات اإلسرائيلي  تعيق بشيل متعّمد إيصال  المعيشي  الصعب .

 ن.المساعدات الطبي  التريي ، إلى الفلسطينيي
من جانبه، قال وزير الصح  الفلسطيني جواد عواد، إّن شعب بالده يمر بمرحل  حرج ، وأنه 

ولفت إلى أن الجمهوري  التريي  تقف إلى جانب الشعب  سيواصل نضاله ضد الظلم اإلسرائيلي.
 الفلسطيني وتدعمه سياسيا واقتصاديا وماديا ومعنويا.

 30/5/2018وكالة انناضول لألنباء، 
 

 عربية لحقوق اإلنسان" تدعو عباس لرفع العقوبات عن غزة"ال .21
دعت اللجن  القانوني  والتواصل الدولي التابع  للمنظم  العربي  لحقوق اإلنسان، رئيس السلط  : غزة

محمود عباس والحيوم  الفلسطيني  للبدء الفوري برفع اإلجراءات العقابي  وغير القانوني  المفروض  
اللجن  في بيان صحفي اليوم، االعتداء اإلسرائيلي على سفين  الحري   ودانت على قطاع غزة.

 واعتقال المشاريين على متنها.
المختلف  واالتحاد األوربي وجامع  الدول العربي  ومنظم   وأجسامهاوطالبت هيئ  األمم المتحدة 

ؤولياتهم األخالقي  التعاون اإلسالمي، واألطراف السامي  المتعاقدة على اتفاقي  جنيف بالقيام بمس
نهاء معاناة ما يزيد عن  والقانوني  إلجبار االحتالل اإلسرائيلي لوقف الحصار على قطاع غزة، وا 

 مليوني إنسان.
وطالبت عباس والحيوم  أيًضا باتخاذ التدابير الالزم  لدعم صمود المواطنين في غزة وتأمين حياة 

 يريم  لهم.
 30/5/2018، فلسطين اون الين

 
 القدسشرقي "يونس إمره" التركي يقيم مأدبة إفطار لأليتام في مركز  .21

أقام مريز يونس أمره الثقافي التريي في مدين  القدس، اليوم األربعاء، مأدب  : القدس/ أسعد فرات
 يتيم وأسرهم، في بلدة بيت حنينا، في القدس الشرقي  المحتل . 70إفطار رمضاني  لـ
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ت متنوع  بينها مثلجات وألعاب ويتب وساعات لألطفال األيتام وعقب اإلفطار، وزع المريز هدايا
 القادمين من مناطق مختلف  في الضف  الغربي  المحتل .

وفي تصريح لألناضول، قال مدير المريز إبراهيم فرقان، "إننا يمريز يونس أمره الثقافي في القدس، 
ولفت إلى أن  دن مختلف  في فلسطين".نعيش سعادة إقام  مأدب  إفطار لأليتام وأسرهم القادمين من م
 رسم االبتسام  على وجه األيتام له معان خاص بالنسب  لهم.

من شهر رمضان  15تجدر اإلشارة إلى أن مريز يونس إمره الثقافي في القدس، يقيم سنوًيا في الـ
م اليتيم مأدب  إفطار لأليتام الفلسطينيين وأسرهم في القدس الشرقي  المحتل ، وذلك بمناسب  يو 

 العالمي.
 30/5/2018وكالة انناضول لألنباء، 

 
 "صفقة القرن"يديعوت أحرونوت تكشف النقاب عن بنود  .21

يشفت صحيف  )يديعوت أحرونوت( العبرّي ، نقاًل عن مصادر أمرييّي    زهير أندراوس: -الناصرة
سرائيلّي  ، وصفتها بأّنها رفيع  الُمستوى، يشفت النقاب عن بنود صفق   القرن، الذي يعيف الرئيس وا 

األمرييّي دونالد ترامب على وضع اللمسات األخيرة عليها لعرضها، ال بل فرضها على األطراف، 
 على حّد تعبير المصادر.

وبحسب المصادر عينها، تابعت الصحيف ، فإّن جايسون غرينالت، مبعوث ترامب إلى منطق  الشرق 
ن خمس  من يبار المسؤولين في مجلس األمن األوسط، عمل على مدى سن  ونصف مع فريق م

القومّي على إعداد خط  التسوي  للشرق األوسط، الفتً  في الوقت عينه إلى أّنه في يانون الثاني 
، وأوشيت على أْن تعرض على الطرفين، وشّدّدت  )يناير( الماضي وصلت الخط  إلى ُنضج  معّين 

السلط  الفلسطينّي ، محمود عّباس، الذي لم يين المصادر على أّن غرينبالت قد اجتمع مع رئيس 
سعيًدا بما سمع، وليّنه لم يقطع الطريق على المبعوث األمرييّي، أْي أّنه ترك الباب مفتوًحا، على 

 حّد قول المصادر.
، مّرت بتحّولين: األّول، في يانون األّول )ديسمبر( عندما أعلن ”صفق  القرن“وتابعت المصادر إّن 

اعتراف بالده بالقدس يعاصم   إلسرائيل، حيث تطّرق إلى التسوي  في صيغتها السابق  ترامب عن 
، ولين في شهر آذار )مارس(، وهذا التحّول الثاني،  وقال: إسرائيل أيًضا ستضطر إلى دفع ثمن 

، 180عندما التقى نتنياهو ترامب مّرًة أخرى، حيُث تبيّن أّن الصفق  اجتازت انعطاف  يبيرة بدرج  
 بحسب قول المصادر.
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ويشفت الصحيف  أيًضا أّن َمْن رأى الخط  أّيد على أّن الحديث يجري ضمن أمور  أخرى عن دول   
سرائيل يالدول  القومي  للشعب اليهودي، تبادل لألراضي بنسب   ، وعاصمتين 1:1فلسطينّي   مجردة، وا 

 ينّي .في شرقي القدس من دون تعريف أين بالضبط ستيون العاصم  الفلسط
ولفتت المصادر إلى أّن السفير األمرييّي في إسرائيل ديفيد فريدمان هو الذي منع التسوي  التي قادها 
غرينبالت مؤّيدًة أّن فريدمان، الذي يعمل مباشرة مع ترامب ويسافر يثيًرا إلى واشنطن لالجتماع معه 

للدخول في مواجه   مع إسرائيل، شخصًيا، نجح في إقناع الرئيس وصهره جارد يوشنير بأّنه ال معنى 
، ال يوجد احتمال للوصول فيه إلى حلول  وبالتأييد ليس في الموضوع الفلسطينّي، الذي على أّي حال 
وسط من دون ضعضع  ائتالف نتنياهو، ُمشّدّدة على أّن المسأل  الجوهرّي  في األجندة األمرييّي  هو 

سرائيل هي مدماك هام في هذه المعري في األشهر األخيرة ” صفق  القرن“ ، وهيذا اجتازت إيران، وا 
 تحواًل.

في المائ   10وبحسب التسريبات من واشنطن، تابعت الصحيف ، فإّن الخّط  الجديدة تتضمن نقل 
، والعاصم  الفلسطينّي   من أراضي الضف ، بما فيها الخليل، للسيادة اإلسرائيلّي  بدون تبادل أراض 

، وليس بينها 1967شرقي القدس، والتي لم تُين جزًء من المدين  حتى ب ستيون قائم  في أحياء  
تواصل إقليمّي، ُموضحً  أّنه مع تسوي   يهذه يمين لنتنياهو أْن يحفظ ائتالفه حتى لو أّدت إلى إقام  

 دولتين.
وتابعت المصادر أّن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي زار واشنطن في بداي  نيسان 

( سمع تفاصيل الصفق  الجديدة ولم يتأثر، بل بالعيس أعرب حتى عن التأييد لحيوي  وجود )أبريل
 دول  إسرائيل.

 30/5/2018رأي اليوم، لندن، 
 

 القدسفي العمل من الصين تمنع مواطنيها  .12
ُيجري الينيست في األسبوع المقبل، بحثا عاجال، حول منع الصين  :برهوم جرايسي-الناصرة 

ملين في إسرائيل من العمل في مشاريع بناء في القدس المحتل . وفي حين أن مقاولي مواطنيها العا
البناء والسياسيين يدعون المفاجأة من هذا القرار، فإن الصين يانت قد أبلغت حيوم  االحتالل قبل 
أيثر من عام، أن آالف العمال الصينيين الذين سيعملون في إسرائيل، ليس مسموحا لهم العمل في 

 مستوطنات، والصين تؤيد أن القدس مدين  محتل ، لذا فإن القرار يسري عليها.ال
ويشيل عشرات آالف العمال من الصين، رافدا مهما لقطاع البناء اإلسرائيلي، خاص  بعد منع دخول 
العمال من قطاع غزة، منذ سنوات طويل ، وتشديد القيود على العمال من الضف . وفي شهر آذار 
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ألف عامل من الصين،  20الماضي، صادقت حيوم  االحتالل على قرار الستقدام  )مارس( العام
وفي تلك األيام، أعلنت الصين بشيل واضح أن عمالها لن يعملوا في المستوطنات في المناطق 

 ، ما يعني من ناحي  الصين، مدين  القدس أيضا.1967المحتل  منذ العام 
سرائيليون، من أنهم واجهوا رفض عمال من الصين للعمل في وفي األيام األخيرة، "اشتيى" مقاولون إ

عامال من الصين، ما أن بدأوا العمل في أحد  60مشاريع بناء في القدس المحتل . وتبين أيضا أن 
 المشاريع في القدس، حتى طلب منهم المسؤولون عنهم، مغادرة المشروع فورا.

 31/5/2018، الغد، عم ان
 

 كبح جماح االستيطان بالضفةلرائيل" البيت انبيض يدعو " إس .14
طالب البيت األبيض مساء يوم األربعاء، سلطات االحتالل اإلسرائيلي بـ"يبح ": الرأي" -واشنطن

جماح المستوطنات، بعد ساعات من مصادق  االحتالل على آالف الوحدات االستيطاني  الجديدة في 
 الضف  الغربي .

لصحيف  تايمز أوف "إسرائيل" "لقد أوضح الرئيس  األمريييوقال متحدث باسم مجلس األمن القومي 
 موقفه من النشاط االستيطاني الجديد، ونشجع جميع األطراف على مواصل  العمل من أجل السالم".
وأضاف المتحدث باسم مجلس األمن القومي "لقد أوضحت الحيوم  "اإلسرائيلي " أنها تمضي قدما، 

 االستيطاني تأخذ بعين االعتبار مخاوف الرئيس".بهدف تبني سياس  تتعلق بالنشاط 
 30/5/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 قبل اجتماع مركل ونتنياهو "إسرائيل"ألمانيا تدين هجمات على  .10

نددت ألمانيا بشدة اليوم )األربعاء(، بالهجمات على إسرائيل عند : رويترز، أ ف ب -برلين، غزة 
تلتقي المستشارة األلماني  أنغيال مريل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين حدود غزة وذلك قبل أن 

 نتانياهو االثنين المقبل.
الحيوم  األلماني  تدين بشدة قصف األراضي اإلسرائيلي ... من قطاع »وقال ناطق باسم الخارجي : 

ل لها الحق في إسرائي»وأضاف:  «.غزة. الهجمات واسع  النطاق على إسرائيل غير مقبول  بالمرة
 «.الدفاع عن أمنها وحدودها وفي الرد بالشيل المناسب على الهجمات

 30/5/2018، لندن، الحياة
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 في غزة حم لها مسؤولية التصعيديهاجم المقاومة الفلسطينية و يرئيس الوزراء الكندي ترودو  .12
ر في قطاع غزة، علق رئيس الوزراء اليندي جاستن ترودو على التصعيد اإلسرائيلي األخي: لندن

وهاجم المقاوم  الفلسطيني  وحّملها مسؤولي  التصعيد، وأضاف أنه "يقف مع المتضررين من هذه 
وفي تغريدة له في حسابه الرسمي على موقع تويتر، قال ترودو إن لـ"إسرائيل يل الحق  الهجمات".

س والجهاد اإلسالمي"، في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات المؤسف  من قبل الجماعات اإلرهابي  حما
 حسب وصفه.

الثالثاء عن "إدان  يندا بشدة الهجمات التي  تويانت وزيرة الخارجي  اليندي  يريستيا فريالند عبر 
شنتها قذائف الهاون على المدنيين اإلسرائيليين من غزة"، وزعمت أنها "ألحقت أضرارا بروض  

 أطفال".
 30/5/2018، "21موقع "عربي 

 
 فجار غزة حتميدينيس روس: ان .11

: مع تزايد التوتر عند حدود غزة، تتوجه األنظار نحو الوضع المتدهور أصاًل في "القدس العربي"
القطاع، الذي وبحسب دراس  نشرها معهد واشنطن لدراسات الشرق األوسط يتجه نحو االنفجار 

، على أن الوقت حان ”لروسيا اليوم” فقد شدد الخبير في المعهد، دينيس روس، وفقا عاجاًل أم آجاًل.
 للتعامل مع األوضاع االقتصادي  المزري  في قطاع غزة، محذرا من انفجار حتمي هناك.

ييلومترًا  360مساح  تناهز “وأعاد روس إلى األذهان أن قطاع غزة يضم حوالي مليوني نسم  على 
نصف سيانها في مربعًا. وتوازي مساحتها تقريبًا مدين  ديترويت األمرييي ، يما يعيش حوالي 

مخيمات لالجئين، ويشعرون ويأنهم يعيشون في سجن، حيث يصعب جدًا الدخول إلى غزة أو 
 ”.الخروج منها

إلى تدفق يبير لألموال، وليس إلى المزيد من االقتطاعات. “وأيد الخبير أن القطاع يحتاج 
في المئ   96يوميًا  يما أن  فاألوضاع هناك سيئ  حقًا. وبالياد يتم توفير اليهرباء لمدة أربع ساعات

من المياه غير صالح  للشرب  وال توجد طاق  يهربائي  لتشغيل محطات معالج  مياه الصرف 
في المئ  ضمن الفئ   60في المئ ، في حين تبلغ هذه النسب   44الصحي  ويبلغ معدل البطال  العام 

 ”.عاما 29و 15العمري  التي تتراوح بين 
ين ال ييون لدى الشعب ما يخسره إال القليل، ال تفاجئنا القدرة على حشده في ح“وحّذر روس من أنه 

 ”.تظاهرات ترمي إلى اختراق السياج الحدودي مع إسرائيل
 30/5/2018، لندن، القدس العربي
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 القدس  غربي   التشيك تعاود فتح قنصليتها الفخرية .11
نصليتها الفخري  في القدس الغربي ، (، قالثالثاءفتحت الجمهوري  التشييي  أمس ): أ ف ب -براغ 

 األعمالاثر وفاة القنصل الفخري السابق، وعّينت على رأسها رجل  2016بعدما اغلقتها في 
 في براغ. إعالمي  دان بروبر قنصاًل فخريا، وفق ما أعلنت وسائل يتشي أصولمن  اإلسرائيلي

سييون بالخصوص  إسهامي» إن عاما( قوله، 78التشييي  عن بروبر )« سي تي يي»ونقلت ويال  
 «.المحلي األعمالفي مجال العالقات االقتصادي ، الن لدي عالقات مع مجتمع رجال 

قبيل اندالع الحرب العالمي   1939وبروبر ولد في تل أبيب بعدما غادر والداه تشييوسلوفاييا في 
 الثاني .

ي في القدس يافتتاح مريز ثقافي تشي افتتاح القنصلي  الفخري  التشييي  إعادةيعقب  أنومن المقرر 
 ( الماضي رئيس الوزراء اندري بابيس.أبريل، وفقا لخط  عرضها في نيسان )أيضاالغربي  

، «ال تؤثر بتاتا على اتفاق الوضع النهائي للقدس»خط  بابيس  أنيدت وزارة الخارجي  التشييي  أو 
والذي يعتبر  األوروبيف المشترك لالتحاد الجمهوري  التشييي  تحترم باليامل الموق» أنمشددة على 

 «.والدول  الفلسطيني  المستقبلي  إسرائيلدول   أيالقدس العاصم  المستقبلي  لدولتين 
القدس،  إلى أبيبلين رئيس الجمهوري  التشييي  ميلوس زيمان يؤيد عالني  نقل سفارة بالده من تل 

 يحتاج لموافق  الحيوم  عليه وهو امر مستبعد.القرار في هذا الشأن ليس في يده، بل  أنعلى رغم 
 30/5/2018، لندن، الحياة

 
 أبناء الخان انحمر بالقوة في مكان آخر أمر محظور إسكانوزير بريطاني: إعادة  .11

ناشد وزير الدول  البريطاني لشؤون الشرق األوسط أليستر بورت، إسرائيل عدم هدم قري  : القدس
س، بعدما رفضت المحيم  اإلسرائيلي  العليا يل الطعون التي قّدمت الخان األحمر شرق مدين  القد

 ليها لمنع تنفيذ قرار الهدم.إ
ودعا الوزير البريطاني خالل زيارته، اليوم األربعاء، القري ، الحيوم  اإلسرائيلي  إلى الترّوي وعدم 

ري  "نحن قلقون للغاي  بسبب وقال بورت لويال  "فرانس برس" أثناء زيارته الق المباشرة بإزال  القري .
 تداعيات هذه القضي  والهدم الوشيك" لمساين القرويين.

ألبناء الخان األحمر بالقوة في ميان آخر هو أمر  إسيانوحّذر الوزير البريطاني من أن أي إعادة 
 "يمين اعتباره في نظر األمم المتحدة عملي  نقل سيان"، وهو أمر تحظره معاهدة جنيف.

 30/5/2018، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة ان 
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 مخيم اليرموك.. هل من عودة بعد الكارثة؟ .11
 بدوان يعل

اليرموك ما بعد اليارث   هذا هو العنوان المفصلي الذي باتت قضيته اآلن تُقضُّ مضاجع أبناء مخيم 
نوا ُيشّيلون نسب  اليرموك من الجئي فلسطين في سوريا، ومن عموم المواطنين السوريين الذين يا

 عالي  من سيان المخيم  بعد التدمير الهائل الذي لحق بالمخيم.
يان في حقيقته مدين  يبيرة عامرة بأهلها  -الذي ُيعّد عاصم  الشتات الفلسطيني-هذا المخيم 

وسيانها، وأسواقها الُمتميزة حتى عن أسواق دمشق، وببنيتها التحتي  المتطورة نسبيًا، وبوجود 
 ت خدمي  متنوع  ومنتشرة.مؤسسا

وقد أصاب ذلك يلطه الدماُر شبه الشامل، بما فيه مؤسسات ويال  األونروا يالمدارس التابع  لها 
 مدرس ، والمستوصفات ومرايز الدعم الشبابي والتأهيل المهني واالجتماعي. 28والبالغ عددها 

وحين ُتشاهد الواقع الراهن في مشاهد مخيم اليرموك ُمرعب   فحين تدوس أقداُمك أرَضه اآلن، 
شوارعه وأزقته وساحاته، فيأنك تستحضر فورا صور ووقائع مدين  هيروشيما في الحرب العالمي  

 الثاني ، ومدين  درسدن األلماني  التي دمرها الحلفاء فجعلوها أنقاضا بعضها فوق بعض.
سمنتي  الطابقي  متهاوي  ومئات فيل ما بداخل مخيم اليرموك بات ريامًا فوق ريام، حيث األبني  اإل

المنازل سويت باألرض، وُنهبت المحال التجاري  والمؤسسات، وُسِرقت مقتنيات البيوت ثم أحِرَقت 
بعد ذلك، بما فيها مقرات جميع الفصائل الفلسطيني ، وقد جرى يل ذلك ويأنه عقابي قاس  ومقصود 

 لسيان اليرموك.
ّد وشقاء سنين العمر، شقاء البحث عن المأوى ولقم  العيش مشاهد مأساوي .. ضاع خاللها تعب وي

التي سار على دربها البسطاء وعام  الناس، من الجئ فلسطين في سوريا وأشقائهم السوريين من 
 سايني اليرموك.

، حين 1948وهيذا يادت نيب  اليرموك تيون أقسى على الجئي فلسطين من النيب  اليبرى عام 
حل  اللجوء القسري  المؤقت  على أمل العودة السريع  إلى وطنهم األصلي دخلوا إلى سوريا في ر 

 فلسطين التاريخي ، في الجليل وعيا وحيفا ويافا وصفد وطبريا واللد والرمل  والناصرة.
الُمعطيات الُمستقاة من أرض الواقع وبمشاهدات العيان، ومن التقديرات التي أطلقتها عدة جهات 

راجع الفلسطيني   ُتشير إلى أنط حجم الدمار في مخيم اليرموك بات يتعدى نسب  مسؤول ، بما فيها الم
من األبني  اإلسمنتي  والدور والمؤسسات التي باتت بحاج   لجرف  يلي وتام، والنسب  الباقي   50%

صالحات  هائل  حتى ُيمين االستفادة منها وا عادة استثمارها.  منها تحتاج إلسعافات  وا 



 
 
 
 

 

 34 ص             4656 العدد:             5/31/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

الدمار الهائل الذي لِحِق بشبيات التيار اليهربائي والمياه والصرف الصحي والهاتف، هذا عدا عن 
 والتي تحتاج بدورها إلى وقت  طويل إذا توفرت اإلميانيات المالي  إلعادة بنائها.

وفي الواقع  لِحق الدمار الشامل بعدِة مربعات  داخل مخيم اليرموك، بدءًا بالحارة القديم  التي يانت 
، وصواًل 2014والُمسماة "حارة الفدائي "، فقد ُدِمَرت بشيل  شبه يامل أوائل العام  1954قيامه  نواة

للمربعات الجديدة التي تم تدميرها في جوالت المعارك األخيرة، وهي مربعات متوزع  على امتداد 
 المخيم وفي مناطقه المختلف .

وك ُممين  اآلن ألبنائه؟ وهو المخيم الذي والسؤال المطروح اآلن هو: هل العودة إلى مخيم اليرم
عاشوا فيه ونمت أجيالهم الالحق  بين حاراته، فوجدوا فيه فلسطين الُمصّغرة، وميان اإلقام  المؤقت  

ن طالت-  انتظارا للعودة إلى فلسطين. -وا 
ات الُمعطيات القائم  على األرض تؤيد أن العودة ُممين  لجزء من السيان فقط إذا وافقت السلط

السوري ، مع القبول بالعيش في الواقع الراهن، حيث فقدان التيار اليهربائي وجزء جيد من الخدمات  
أما عودة الجميع فتحتاج وقتا قد ييون طوياًل، ألسباب  لها عالق  بالدمار اليبير الموجود، وفقدان 

 نحو نصف السيان لمنازلهم التي تمت تسويتها باألرض.
اطني اليرموك المهّجرين والموجودين في مرايز اإليواء، واآلخرين الذي أنهيتهم إن عددا يبيرا من مو 

 تياليف استئجار المنازل بدمشق وغيرها، سيعودون فورا إذا صدر قرار السماح بعودة الناس.
أفضل من البقاء خارج  -حتى ولو تحت ظل خيم  فوق الردم والدمار في مخيم اليرموك-فاإلقام  

م  مرايز اإليواء، ووسط نار غالء إيجارات المنازل، حيث َنشط تجار األزمات اليرموك تحت رح
 الستغالل الواقع اليارثي للمهّجرين طوال سنوات المحن  السوري .

وبشأن المعالجات المطلوب  ودور األونروا المرتقب  فإن يارث  اليرموك تتطلب تدخال فوريا من 
الفلسطينيين )ويال  األونروا(، إلعادة بناء مؤسساتها الخدمي  الجه  الدولي  المعني  بشؤون الالجئين 

التي أصابها الدمار التام أو اليبير أو الجزئي، وتقديم يد العون للمواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك 
 طرح مسأل  إعادة إعمار مخيم اليرموك بحدوده اإلداري  المعروف .

للمجتمع الدولي بهذا الصدد، من أجل حث الدول  وعلى المستوى الدولي  يجب إطالق نداء عاجل
 المانح  على تقديم دعم  إضافي لميزاني  الويال  لبلسم  جراح أبناء والجئي فلسطين في سوريا.

ففي تجارب سابق  استطاعت ويال  األونروا تحشيد المجتمع الدولي بدعم  من الجامع  العربي ، وذلك 
ن المشاريع التي يان منها إعادة إعمار مخيم نهر البارد في لبنان، لدفع الدول المانح  لتبني العديد م

 .2007الذي تعرض لمحن  التدمير الشامل عام 
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يحتاج إلى تفعيل الدعم  -بالنسب  لفلسطينيي سوريا وإلعادة إعمار مخيم اليرموك-لين دور األونروا 
رع للويال ، حيث تمّر الويال  حاليا العربي لها َعبَر األمم المتحدة، وَعَبر حث الدول المانح  للتب

بأزم   مالي   غير مسبوق ، في ظل محاوالت اإلدارة األميريي  السعي للتخلص من الويال  باعتبارها 
 الشاهد التاريخي القانوني على نيب  الشعب الفلسطيني.

الفلسطيني في انطالقًا من مسؤوليتها عن يل أبناء الشعب -يما ُيفترض بمنظم  التحرير الفلسطيني  
أن تُبادر لمّد يد العون لالجئي مخيم اليرموك وعموم المخيمات والتجمعات  -الداخل والشتات

 الفلسطيني  التي طالها الدمار في المحن  السوري .
فالمنظم  وعموم الفصائل ُمقصرة جدًا في هذا المجال، ولم تَُقم بدورها المطلوب طوال سنوات المحن  

ني فلسطين في سوريا، بل بدت جميعا ويأنها ال حول وال قوة لها رغم وجود السوري  تجاه مواط
 مقراتها وحضورها القيادي اليثيف في دمشق.

بقي أن نقول إنط هناك ملفات  شائي  ويثيرة لها عالق  بجوانب إنساني  ال ُيمين تجاوزها، وتتطلب 
نظم  التحرير وعموم الفصائل  جهودًا مضني  وعلى أيثر من صعيد للتعامل معها، وهي تنتظر م

مثل ملفات الشهداء، والجرحى والمعاقين، والمفقودين، جراء محن  اليرموك وعموم مخيمات وتجمعات 
 الجئي فلسطين في سوريا.

 29/5/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 القصف الصهيوني في سورية .11
 سالم  ييل 

في اتجاه الجوالن، ردًا على غارة أصابت النشوة يل الممانعين، حينما جرى إطالق صواريخ 
صهيوني  على قاعدة إيراني  في منطق  اليسوة. وزادت في النشوة التصريحات اإليراني  التي أطلقها 
أيثر من مسؤول حول "الرد الساحق" ضد الدول  الصهيوني . نشوة بلغت أيثر مما ُتحدثه إبرة 

أن مهزل  تحدث، حيث أن معظم الصواريخ لم  ولين ظهر فوراً  هيروين، أو برنامج في قناة الميادين.
تتجاوز الحدود، وبعضها أخطأ المسار إلى جنوب لبنان، ما يوضح مدى الرعب الذي يان يحيم 
مطلقيها. الرعب الذي أعقبه أيثر من تصريح إيراني، ينفي أنه َمْن أطلق الصواريخ، وتبع النظام 

أن يتبّنى العملي . جبني يوازي النشوة التي حدثت، ذلك بنفي دوره في إطالقها، وحتى حزب هللا رفض 
ويوّضح أن يل األحالم التي جرى بناؤها على هذه الصواريخ من موهومين ممانعين عديدين، ومن 
فصائل فلسطيني ، ويسار ممانع، سقطت في لحظ ، خصوصًا أن القصف الصهيوني تزايد بعد ذلك، 

 و خبر.وبات يحدث يوميًا من دون رد، ومن دون حس أ
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ربما أشعل إسقاط طائرة صهيوني  يل هذه النبرة االنتصاري ، ودفع إلى الميل العلني إلى الحديث 
عن حلف دولي ممانع، يتيون من إيران والعراق والنظام السوري وحزب هللا، يما من روسيا والصين، 

وم اليبير" لهزيم  وحتى يوريا الشمالي  واليسار العالمي، واالندفاع إلى التعبير عن بدء "الهج
اإلمبريالي ، واالنتصار على المؤامرة. وهنا يانت نشوة الهيروين في أوجها. ولين ال يبدو أن األمور 
ظلت يذلك، فيما أشرُت، تراجع "عماد" هذا المحور عن إعالن دوره في قصف الجوالن، ولم يعد 

يه. يما تفاهمت الصين مع يجري الحديث عن القصف الصهيوني المستمر، أو عن موافق  روسيا عل
 أميريا بعد "الحرب التجاري "، وها هي يوريا الشمالي  تتصالح مع أميريا.

وبات واضحًا أن الدول  الصهيوني  قّررت تصفي  الوجود اإليراني في سوري ، بما فيه وجود حزب 
ا قوات إيراني ، أو هللا، وأن سياساتها تقوم على القصف المستمر ليل القواعد والمناطق التي توجد فيه

من حزب هللا. وأنها متوافق  في ذلك مع روسيا، المفترض أنها حليف إيران. ولهذا ال تتصدى 
الدفاعات الروسي  ألي غارة صهيوني ، بل أن تسّهل قصفها. وهذا يعني أن الوضع السوري وصل 

من مشاريع  إلى مرحل  حصر االحتالل في دول  واحدة، هي روسيا، حيث أنها حصدت ما تريد
اقتصادي  ووجود عسيري احتاللي، وال تريد وجود منافسين. وبعدما سيطرت على مواقع المعارض  
المسلح  في محيط دمشق ووسط سوري ، وحصرها في إدلب برعاي  تريي ، وفي الجنوب برعاي   

اج  إلى روسي   أميريي   أردني  ، وسيطرة أميريا على شرق سوري  وشمال شرقها، لم تعد هناك ح
قليمي، وأميريي  الوجود اإليراني. لهذا أصبحت روسيا تميل إلى إخراجها. وهذا مطلب صهيوني وا 
يذلك. بالتالي هو نقط  توافق إقليمي دولي. وهو باألساس مصلح  روسي . بهذا تغدو سوري  محتل  

  من روسيا بالتفاهم مع الدول  الصهيوني .
ك توافق على خروج إيران، بعد أن انتهى دورها الذي تمّثل هذا أول ما يتحقق في سوري ، حيث هنا

في زج قوات يبيرة، بعد أن فقد النظام قدراته العسيري ، وبعد أن ضّخت مليارات الدوالرات، ليي 
تحصد وجودًا وسيطرة. وهذا سينعيس على مجمل أدواتها في المنطق ، من حزب هللا في لبنان إلى 

. وبالتالي سيتالشى محور الممانع ، ربما يبقى أوهامًا، خصوصًا بعدما المليشيا الطائفي  في العراق
 تفرض روسيا صلحًا بين النظام السوري والدول  الصهيوني ، وهذا بات حتميًا.

خالل ذلك سيستمّر القصف الجوي الصهيوني ضد الوجود اإليراني في يل سوري ، وسيزداد الضغط 
حزب هللا ويل المليشيا الطائفي  التي ترسلها. وال شك في  على إيران، من أجل سحب قواتها، وقوات

 أن الوضع الجديد يشير إلى أن إيران سوف تعود إلى حدودها "الطبيعي ".
 31/5/2018، العربي الجديد، لندن
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 تصعيد بال كوابح .11
 لييس فيشمانأ

روف التي اآلن نحن في سقوط حر في غزة. بال مظالت، بال وسيط، بال حوار، فقط نار. في الظ
نشأت في اليوم األخير، لن تتوقف هذه النار إال عندما يرفع أحد الطرفين األيدي. بيلمات أخرى: 

 عندما يرضى الجهاد اإلسالمي فيقرر وقف النار.
منذ ما بعد ظهر أمس أعلن الناطق بلسان الجهاد في القطاع بأنه ليست إلسرائيل مصلح  في 

فلسطيني  البث المباشر من إسرائيل والذي يظهر فيه مواطنون القتال. وتنقل قنوات التلفزيون ال
إسرائيليون فزعون يريضون بحثًا عن مأوى. من ناحي  رؤساء حماس والجهاد في غزة، هذا منذ اآلن 

بإطالق « حماس»انجاز يمينه أن يبرر وقف النار. غير أنه ليس في إسرائيل أي  ني  للسماح لـ
الت التي أجراها وزير الدفاع أمس مع هيئ  األريان تلقى الجيش االذن الرصاص  األخيرة. ففي المداو 

باالستعداد ليل امياني : من تشديد في قوة النار المستخدم  ضد قطاع غزة حتى الدخول البري. 
وتشديد قوة النار يمين أن يجد تعبيره في هجوم جوي ميثف يستمر بضع  أيام ضد ما يسّمى بنى 

ي ذلك بنى تحتي  تحت أرضي  في عمق القطاع. معنى مثل هذا الهجوم هو بما ف« حماس»تحتي  لـ
نشاط جوي مسلح ضد إحدى المناطق األيثر يثاف  في العالم، فيما ليس للسيان المحليين حق إلى 
أين يفرون. الضرر المحيطي والثمن بحياة االنسان سييونان وفقًا لذلك، ولين اليلم  االخيرة تقولها 

هو القرار في جهاز االمن بالتشاور مع رئيس الوزراء: ال تتريوا أي طعم نصر للطرف إسرائيل. هذا 
اآلخر. هذه أيضًا فرص  لصد موج  اإلرهاب الشعبي  على الجدران، والذي أصبح في االشهر 

 الثالث  االخيرة نمط حياة خطيرًا.
من  14رائيل نفقًا فقتلت هيذا تندلع الحروب في الشرق االوسط. في يانون الثاني/يناير هاجمت إس

الجهاد اإلسالمي. في حينه طلبت حماس من الجهاد اإلسالمي لجم رد فعل. أما أول أمس، حين 
قتل الجيش اإلسرائيلي ثالث  من رجال الجهاد اإلسالمي على الحدود، فقد صرنا في أوبيرا أخرى. 

ل ى داخل هذا الفرغ اجتذبت فمنظوم  التوازنات في مثلث إسرائيل ـ مصر ـ حماس قضت نحبها. وا 
إيران، مع مصلح  واضح  في انعدام االستقرار في قطاع غزة. فما بالك ان الجهاد اإلسالمي، مثل 

 حزب هللا، هو أداة عمل ناجع  في أيدي إيران.
في القطاع، انهارت عمليا يل التفاهمات « مظاهرات يسر الحصار»في اللحظ  التي بدأت فيها 

التي ولدت بعد حمل  الجرف الصامد. وصعدت إسرائيل وحماس إلى طريق  والتوافقات الشفوي 
فلسطينيا على الجدار حاولت  62حين قتل « يوم النيب »الحرب. في االسابيع االخيرة، منذ مسيرة 
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مصادر في إسرائيل خداع الجمهور بعناوين عن هدن  مقترب ، عن خط  إعمار دولي  تقف إسرائيل 
 يء بقي على الورق.في مريزها. ولين يل ش

« لعب  االتهامات»واستهدفت العناوين الرئيس  هدفًا واحدًا فقط: خدم  ما يسّمى في اللغ  الدبوماسي  
لبناء حج  غبي  للفشل. أحد االدعاءات هو أن حماس غير مستعدة لقبول صفق  رزم  انساني  

 تتضمن االسرى والمفقودين.
من محرري صفق  شاليط  50ر سجناء بما في ذلك وطالبت بصفق  منفصل  للجثث تتضمن تحري

ممن أُعيدوا إلى السجن. هنا إلى هذا الحد أو ذاك انتهت المفاوضات وبدأت الحرب. مثلما في 
الجرف الصامد ومثلما في حرب لبنان الثاني ، فإن المعري  الحالي  في غزة هي حرب تجر الطرفين 

 30هذا االنجرار. فقد بدأ الجهاد اإلسالمي باطالق إلى داخلها. اليوم االول هو مثال واضح على 
قذيف  هاون، باقرار حماس. وفي ظهر اليوم انضمت حماس إلى اطالق النار يي ال تبقي الحظوة 
على القتال للجهاد اإلسالمي وحده. وفي سياق اليوم جاءت موج  نار الصواريخ وقذائف الهاون 

جاه عسقالن وأوفييم. بدأ الجيش اإلسرائيلي يعالج والتي تضمنت ضمن أمور أخرى إطالق نار بات
أهداف الجهاد اإلسالمي وواصل الضرب من الجو في قلب البنى التحتي  العسيري  لحماس بما في 

 ذلك نفق دمر، هو العاشر في عدده منذ بداي  السن .
ماس وبالمقابل، معقول االفتراض بأننا بسرع  شديدة سننتقل أيضًا إلى االحباطات المريزة بقيادة ح

إلى نار بعيدة المدى من غزة نحو الجبه  الداخلي  إلسرائيل، بما في ذلك محاوالت اقتحام الجدار 
وتنفيذ عمليات داخل االراضي اإلسرائيلي . وبالتوازي سيبذل جهد لفتح جبه  أخرى في الضف . إن 

حماس ذات االثر الذي  الصدم  التي تحاول إسرائيل اآلن إلقاءها من الجو يفترض أن تحدث في
خلقته موج  القتلى على الجدار في يوم النيب : ضرب  شديدة بشيل خاص لقدراتها العسيري ، وال 
سيما لبناها التحتي  المريزي  النتاج السالح، لدرج  التهديد بقبضتها على السلط . ان القوة العسيري  

قطاع والوقوف في وجه رام هللا. في هي أحد المراسي التي تسمح لها بالسيطرة في ال« حماس»لـ
المرحل  التالي  من الهجمات معقول االفتراض بأن إسرائيل ستهاجم أيضًا مؤسسات الحيم. أين 

يوجد طول نفس « حماس»ستيون نقط  التوقف فليس واضحا بعد. من الجوالن السابق  تعلمنا أن لـ
 ال بأس به.

 30/5/2018يديعوت 
 31/5/2018، العربي، لندنالقدس 

 
 



 
 
 
 

 

 39 ص             4656 العدد:             5/31/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

 :ركاريكاتي .12
 

 
 30/5/2018القدس العربي، لندن، 


