
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 المالكي: الخطة األمريكية للسالم وثيقة استسالم ولن نقبلها
 ضابط إسرائيلي: هكذا كّنا معّلقين بيد حماس خالل التصعيد األخير

 سرائيلية جديدة القتطاع أموال إضافية من ضرائب الفلسطينيينهيئة األسرى تحذر.. دعوة إ
 "إسرائيل" تسمح للصيادين في غزة باستئناف عملهم

 عون لوفد كنائس الشرق األوسط: لن يبقى للبنان وجود إذا بقي فيه الجئون فلسطينيون وسوريون 

 غرينبالت: حكم تاريخي قاس  
على السلطة الفلسطينية إذا 

 م األمريكية"خطة السالرفضت "
 

 4... ص 

 4936 10/5/2019الجمعة 

 



 
 
 
 

 

 2 ص             4936 العدد:             5/10/2019الجمعة  التاريخ:  

                                    

  السلطة:
 5 المالكي: الخطة األمريكية للسالم وثيقة استسالم ولن نقبلها  2.
 6 : "صفقة القرن" اعتراف أمريكي بنظام الفصل العنصري الفلسطينية" الخارجية"  3.

 7 ول مؤثرة في أوروبا وإفريقيا وأمريكا لمواجهة "صفقة القرن"وفود فلسطينية تبدأ بالتوجه لعدة د  4.

 7 بحر يشيد بالموقف الكويتي الداعم للقضية والشعب الفلسطينيأحمد   5.

 8 "إسرائيل"من أجل محاسبة  فاعال   اشتية: نريد من أوروبا أن تلعب دورا    6.

 8 "اإلعالمي الحكومي" يؤكد على قرار حظر التعامل مع إعالم االحتاللغزة:   7.

 
  المقاومة:

 9 السنوار يختتم زيارته لمصر ويجري لقاءات مع المسؤولين  8.

 9 يبدأ األسبوع المقبل... ومرحلة ثانية أوسع الحقا  زة التهدئة بغ تنفيذ اتفاق"الشرق األوسط":   9.

 10  "الشعبية" تدعو ألوسع مشاركة في مسيرات العودة  10.

 10 حماس تلتقي السفير التركي في بيروت  11.

 11  بتهمة ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة القدسفلسطينيين من الضفة و  ستةاالحتالل يعتقل   12.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 11 ضابط إسرائيلي: هكذا كّنا معّلقين بيد حماس خالل التصعيد األخير  13.

 12 تعتزم بناء جدار إسمنتي لحماية مسار سكة حديد قبالة غزة "إسرائيل"  14.

 12 في سورية 300ضابط إسرائيلي يهدد باستهداف منظومة إس   15.

 13 غزةفي أربعة منهم  بإعادتهم...سبعة جنود أسرى ومفقودين تعهد نتنياهو   16.

 
  :األرض، الشعب

 14 باب العامود أمامخالل مواجهات مع االحتالل  إصاباتالقدس:   17.

 14 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى  18.

 15 هيئة األسرى تحذر.. دعوة إسرائيلية جديدة القتطاع أموال إضافية من ضرائب الفلسطينيين  19.

 15 رى النكبة بمسيرات إلى القرى المهجرةيحيون ذك 48آالف من فلسطينيي   20.

 16 تسمح للصيادين في غزة باستئناف عملهم "إسرائيل"  21.

 16 فلسطينيين بمواجهات مع القوات اإلسرائيلية في القدس المحتلة 6إصابة   22.

 17 نطقة برك سليمان جنوب بيت لحممستوطنون يقتحمون م  23.



 
 
 
 

 

 3 ص             4936 العدد:             5/10/2019الجمعة  التاريخ:  

                                    

 17 الكشف عن بؤرة استيطانية ُشيدت بطراز المباني الفلسطينية القديمة  24.

 17 ونروا" تمهد إلغالق برنام  "الدعم الدراسي" في لبناناأل هويدي: "  25.

 18 "إسرائيل"لمقاطعة مسابقة أوروبية مقررة في ة فلسطينيحملة   26.

 19 نصف مليون دوالر خسائر القطاع الزراعي بغزة في العدوان األخير  27.

 19 مدريد بعدم اللعب في القدس أتلتيكوالرجوب يطالب نادي   28.

 
  : مصر
 20 "إسرائيل"الوفد األمني المصري يصل غزة لتثبيت التهدئة بين فصائل المقاومة و  29.

 
  : لبنان
 20 عون لوفد كنائس الشرق األوسط: لن يبقى للبنان وجود إذا بقي فيه الجئون فلسطينيون وسوريون   30.

 
   عربي، إسالمي:

 21 إسرائيلية: لحظة الحسم مع إيران "اقتربت" تقديرات  31.

 23 " تقدم مساعدات نقدية لألسر الفقيرة وتفتتح شوارع وملعب بخانيونسة"كير الماليزي  32.

 
  دولي:

 23 "ولتينالد لحلّ "مجلس األمن يبحث االستيطان باألراضي المحتلة ويعده مقوضا   33.

 24 اتعمر غرينبالت يزعم أن حماس والجهاد عقبة أمام السالم وليس المست  34.

 24 غوتيريش يشيد بالدعم المالي القطري للفلسطينيين  35.

 24 اتعمر لمستشركات عالمية تنسحب من مناقصة لقطارات ا  36.

 25 العاصمة البلغارية تحتضن أكبر معرض لفلسطين في أوروبا  37.

 25 فايننشال تايمز: الحرب في الشرق األوسط قد تندلع صدفة  38.

 
  حوارات ومقاالت

 25 عبد الستار قاسم... على غزةالتصعيد العسكري الصهيوني   39.

 27 حافظ البرغوثي... االحتالل يستعد لجولة حاسمة  40.

 29 عوض عبد الفتاح... ينصفهم؟ في ذكرى النكبة: من هم الالجئون؟ وأي حلّ   41.

 32 تسفي برئيل... والطفل الفلسطيني؟… ل السالمسنة: لماذا تخشى إسرائي 71بعد   42.



 
 
 
 

 

 4 ص             4936 العدد:             5/10/2019الجمعة  التاريخ:  

                                    

 
 34 :كاريكاتير

*** 
 

 م األمريكية"خطة السال"إذا رفضت  الفلسطينيةغرينبالت: حكم تاريخي قاس  على السلطة  .1
إلى مب، للسالم اجيسون غرينبالت مبعوث الرئيس األمريكي دونالد تر  رد  : مصطفى الدسوقي - لندن

الشرق األوسط، على الذين ال يؤيدون الخطة األمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" وجهود فريقه لتحقيق 
 الســالم يو  ــد   ذاتهــا، إال إذا نــانوا  ــد   السـالم، وقــا": " جــب ين يؤيــد الجميــس جهــود الســالم فـي حــد  

يخي قــاإ إذا رف ــ  تحســين حيــاف الفلســطينيين"  وريل ين الســلطة الفلســطينية "ســتتعرض لحكــم تــار 
وتنشــر  ،"المجلــة" هــي حــديإ إلــى مطبوعــة عر يــةيو" فــي  ،ويكــد غــرينبالت خطــة الســالم األمريكيــة" 

الخطـة ألنهـم لـم  ين "يحدًا ال  ستطيس ين  قـو" بصـدق إنـه  ـد   ،"الشرق األوسط" ملخصًا له بالتزامن
كمًا مسـبقًا علـى الخطـة"  وريل يروها"، وي اف: "طلبنا من الجميس ين يتحلوا بالصبر ويال  صدروا ح

ينه بمجرد ين  طَّلس الجميس على الخطة، سيعلمون لماذا استغرقنا نل هذا الوق  في إصدارها  ونأمل 
 ين يتمتس الجميس بعقلية متفتحة حتى  مكن إجراء حوار مفيد بمجرد صدور الخطة" 

، قـــا" غـــرينبالت: "مـــن و شـــأن رفـــط الســـلطة الفلســـطينية اللقـــاء معـــه ورف ـــها خطتـــه قبـــل صـــدورها
الصـعب فهــم لمــاذا قـد تــرفط الســلطة الفلســطينية خطـة لــم ترهــا   سـتحق الفلســطينيون نرامــة وفرصــة 
ويســلوح حيــاف يف ــل  نأمــل ين تتصــرف الســلطة الفلســطينية بمهنيــة وتلقــي ن،ــرف جــادف علــى الخطــة، 

ن التــاريس ســوف   صــدر وتحكــم عليهــا وفقــًا ألســس مو ــوتية، وين تتناولهــا بأســلوح بن ــاء  ويعتقــد ي
حكمًا قاسيًا على السلطة الفلسطينية لرف ها فرصة  مكن ين تعطـي للفلسـطينيين ئـي ًا مختلفـًا تمامـًا، 

 ئي ًا إ جابيًا للغا ة، مقارنًة بما لديهم اليوم" 
نفى غرينبالت ين تكون الخطة تقتصر على الجانب االقتصادي يو ين تكون خطة "سـالم اقتصـادي"، و 

" الــبعط  لكنــه يئــار فــي الوقــ  ذاتــه إلــى ين فريقــه يــؤمن ي  ــًا بــأن الجانــب االقتصــادي فــي كمــا  قــو 
الخطة له يهمية بالغة، من يجل الحصو" على سـالم مسـتدام، وين الفلسـطينيين  جـب ين  حصـلوا علـى 
فــرأ يف ــل نًيــرًا ويســلوح حيــاف يف ــل، و"هــذا مــا ســوف تقدمــه الخطــة االقتصــاد ة"  ويئــار إلــى ين 

ؤيـــة االقتصـــاد ة التـــي  قـــدمها "ال  مكـــن ين توجـــد دون المكـــون السياســـي، ونـــذل  ال  مكـــن للمكـــون الر 
 السياسي ين ينجح دون العنصر االقتصادي، حيإ  كمل نل من العنصرين اآلخر ويدعمه" 

بالمبــادرات الســابقة للســالم خصوصــًا المبــادرف العر يــة، وي ــاف غــرينبالت: "تســتند غــرينبالت ويئــاد 
، وقررنا تطوير األفكار والحلو" بعمق يكبر حتى يتمكن الجميس 2019إلى منطق وحقائق عام  خطتنا
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ــة التــي  مكــنهم تحايقهــا إذا ئــرعنا فــي تنفيــذ خطتنــا، با  ــافة إلــى  مَّ بالفعــل مــن اســتيعاح الفوائــد الجي
ين، يجـرل وقـا" غـرينبالت إنـه علـى مـدار العـامين الما ـي التسويات المطلو ة للوصو" إلـى السـالم" 

مـس فريقــه نًيــرًا مــن المباحًــات مـس قــادف فــي المنطقــة مــن يجـل اســتطالا األفكــار والــرؤل، وين الفريــق 
المفاوض سـمس مـا نـان لـديهم بشـأن الق ـا ا المتعلقـة بالخطـة، مشـيرًا إلـى تطلعـه إلـى حـوار بنَّـاء مـس 

وجــود الكًيــر مــن القــادف  قــادف إقليميــين حــو" تفاصــيل الخطــة األمريكيــة للســالم بمجــرد صــدورها  ويكــد
 الموهو ين في المنطقة ويهمية مشارناتهم 

 10/5/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 المالكي: الخطة األمريكية للسالم وثيقة استسالم ولن نقبلها .2
وزيــر ، ين نيويــورم محمــد طــارق ، نقــاًل عــن مراســلها فــي 10/5/2019 ،العربييي الجديييد، لنييدننشــرت 

، رفــط بــالدق القــاطس لخطــة الســالم 9/5/2019 ض المــالكي، يعلــن الخمــيسالخارجيــة الفلســطيني ريــا
  اها بـ"وثيقة استسالم" إالتي تعتزم ا دارف األمريكية الكشف عنها عقب ئهر رم ان، واصفا 

وقا" المالكي، في نلمة يلقاها خال" جلسة بمجلس األمن الدولي، إن "الطريـق الوحيـد لتحقيـق السـالم 
الشرق األوسط،  ستند إلى المعايير الدولية وقرارات مجلـس األمـن والجمةيـة العامـة  العاد" والدائم في
وي ــاف المــالكي، ينــه "عنــدما تــد عي الوال ــات المتحــدف ين القــدإ عاصــمة  ســرائيل،  لألمــم المتحــدف" 

"ال  وتـابس، للقانون الدولي، فـال  مكـن لنـا ين ننخـر  فـي خطتهـا للسـالم"  وتد عي ين ذل  ال  عد خرقاً 
   وخطة السالم التي ستطرحها وثيقة استسـالم بالنسـبة لنـا، وال  مكـن  ين بما ستقوم به نعترف يصالً 

وئدد على ين "الشعب الفلسطيني يريد حرية ناملة، وليس مشروطة، يريد سـيادف ناملـة علـى  قبولها" 
 " ير ه وليس حكما ذاتياً 

وزير ، ين الـنيويـورم علـي بـردلمراسـلها فـي  ، نقاًل عن10/5/2019 ،الشرق األوسط، لندنوي اف  
 ريــــاض المــــالكي يكــــد لـــــ"الشرق األوســــط" ين "االتصــــاالت ال تــــزا" مقطوعــــة تمامــــًا" مــــس إدارف الــــرئيس

ين "مـا  شـاا فـي وسـائل ا عـالم ا سـرائيلية عـن صـفقة القـرن  ويفاد المـالكي دونالد ترامب  األمريكي
  "الم  ونحن ليس لدينا علم بطبيعة هذق الخطة وتفاصيلهاالتي يرتقب ين  علنها ترامب، هو مجرد ن

ويكد ينه بناء علـى مـا ينشـر "لـن  جـدوا فلسـطينيًا واحـدًا  قبـل بـأي خطـة ال توجـد فيهـا القـدإ الشـر ية 
كعاصــمة لدولــة فلســطين"  ونب ــه إلــى ينــه "إذا نــان األمريكيــون  عتقــدون ينــه بالشــق االقتصــادي  مكــن 

يجــل ين يتنــازلوا عــن القــدإ يو عــن الدولــة الفلســطينية، فهــم  خط ــون تمامــًا"، غــراء الفلســطينيين مــن إ 
ولــذل  فــان "الفلســطينيين غيــر مســتعدين لمناقشــة يي خطــة ال تت ــمن دولــة فلســطينية مســتقلة علــى 

والقدإ الشر ية عاصمة لها"  واتهم الجانب األمريكي بأنـه "يريـد الق ـاء علـى مبـدي  1967حدود عام 
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وفـرض يمـر واقـس جديـد"  ونـرر ين "االتصـاالت المبائـرف وغيـر المبائـرف مقطوعـة تمامـًا  الدولتين حل  
مــس الجانــب األمريكــي" منــذ يعلنــ  إدارف ترامــب إغــالق الممًليــة الفلســطينية فــي وائــنطن فــي تشــرين 

وطالــب المســؤولين األمــريكيين بـــ"التراجس عــن القــرار الــذي اتخــذوق بخصــوأ   2017نــوفمبر  /الًــاني
الدولتين"، وإذ ذام "لن تكون  إ، وعن خطوات يخرل"، وين يؤندوا "التزامهم الشرتية الدولية وحل  القد

 لدينا يي مشكلة للعودف والجلوإ معهم" 
وســ ل عمــا إذا نــان مــن الــواقعي فــي ئــيء ين   ــس الفلســطينيون ئــروطًا علــى الجانــب األمريكــي، 

مريكيــون  حــاولون التحــدث مــس الفلســـطينيين"  فقــا": "لــم ال، لــم ال  مــن يبحــإ عــن اآلخــر اآلن  األ
بـأن الفريـق األمريكـي المفـاوض  وي اف ين األمريكيين "طبعًا" يوجهـون "رسـائل للتحـدث معنـا"، علمـاً 

مـرف  33مرف ومس نبير المفاو ـين الفلسـطينيين صـائب عريقـات  22اجتمس مس الرئيس محمود تباإ 
 القطيعة بين الطرفين"  ولي ولمواقفهم السابقة، ومن ثم  قبل "الخطوات األحاد ة المخالفة لإلجماا الد

  وقـا": "ال نعـرف مـاذا حصـل خال" اللقـاءات التفاصيل وسواها إلى ينه تم  لدخو" في المالكي ئاروي
بعد ذل "، معتبرًا ين "ما حصل هو ين الرئيس ترامب تعـرض ل ـغط مـن الفريـق الًالثـي"، فـي إئـارف 

ينبالت ود فيد فريدمان، معتبرًا ين "هؤالء هم مـن غي ـروا توجـه الـرئيس إلى جاريد نوئنر وجا سون غر 
األمريكــي فــي اتجــاق سياســاته المتشــددف الالحقــة مــن مو ــوا فلســطين"  واســتدرم ينــه " جــب الحــديإ 
عــن فريــق ر ــاعي  عــد مــا  ســمى خطــة القــرن  الشــخل الرابــس هــو رئــيس الــوزراء ا ســرائيلي بنيــامين 

 فير ا سرائيلي في وائنطن" رون ديرمر نتنياهو، من خال" الس
ويكد وزير الخارجية الفلسطيني ين "الدو" العر ية ال ت غط على الجانب الفلسطيني إطالقـًا"، م ـيفًا 

 ين "الدو" العر ية تحترم موقفنا وتقدرق، وهي تنقل مواقفنا الوا حة إلى ا دارف األمريكية" 
 د ســـمبر الما ـــي هـــو محاولـــة  زاحـــة ق ـــا ا الحـــل   /واعتبـــر ين "كـــل مـــا  حصـــل منـــذ نـــانون األو"

النهــائي الســ : وهــي الالج ــون والقــدإ والمســتوطنات والحــدود واألمــن والميــاق، وإلغــاء حاجــة إســرائيل 
 إلى مفاو ات الحل النهائي من خال" ئطب نل الق ا ا العالقة التي تحتاج إلى مفاو ات"  

 
 راف أمريكي بنظام الفصل العنصري : "صفقة القرن" اعتالفلسطينية" الخارجية" .3

"إن المناخــات واألجــواء التــي توفرهــا التصــريحات  الفلســطينية قالــ  وزارف الخارجيــة والمغتــر ين :رام هللا
وجمهـورق مـن  إسـرائيلوالمواقف األمريكية الخاصة بما تسمى "صفقة القرن" تشـجس اليمـين الحـاكم فـي 

مــــن األرض الفلســــطينية المحتلــــة، واســــتباحة حيــــاف  المتطــــرفين والمســــتوطنين علــــى ابــــتالا مــــا تبقــــى
ويكدت الوزارف في بيان صحفي، ين إعالنات  الفلسطيني ومقومات صمودق على ير ه، وتمسكه بها" 

المشــؤومة، ومــا تت ــمنه التســريبات األمريكيــة الخاصــة بـــ"صفقة القــرن"، ومــا تمارســه  هترامــب وقراراتــ
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األرض ال  عدو نونه محاولة لشـرعنة وتعميـق ن،ـام الفصـل سلطات االحتال" ويذرعها المختلفة على 
ـــة لمواقـــف اليمـــين الحـــاكم فـــي   "إســـرائيل"العنصـــري "األبرتهايـــد" فـــي فلســـطين المحتلـــة، وترجمـــة فعلي

 وعقيدته المتطرفة  
 9/5/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وروبا وإفريقيا وأمريكا لمواجهة "صفقة القرن"وفود فلسطينية تبدأ بالتوجه لعدة دول مؤثرة في أ .4

مــن المقــرر ين تكًــف الايــادف الفلســطينية عمليــة إرســا" وفــود ر يعــة المســتول  يئــرف الهــور: –غــزف 
خــال" األ ــام القليلــة القادمــة إلــى عــدف دو" مــؤثرف، إ ــافة إلــى عــدد مــن الــدو" العر يــة،  ــمن خطــة 

القرن" التي تنـوي ا دارف األمريكيـة طرحهـا قريبـا، حيـإ التحرم االستبا ية لمواجهة مخططات "صفقة 
ست ــس الوفــود التــي بــديت بزيــارف العاصــمة الروســية موســكو قبــل يــومين، قــادف تــل الــدو"، فــي صــورف 

 الخطوات التي تنوي الايادف اتخاذها، والتي قد تصل لحد القطيعة الكاملة مس إسرائيل 
محمــود تبــاإ، ســيتم تســليمها إلــى رؤســاء الــدو" التــي  وتحمــل الوفــود الفلســطينية رســائل مــن الــرئيس
لألو اا الخطرف التـي تةيشـها األرا ـي الفلسـطينية جـراء  تشملها التحرنات الفلسطينية، تحمل ئرحاً 

سياسات االحتال"، وآخرها اقتطاا يموا" ال رائب، ونذل  عن الحالة الصةبة التي ستشهدها، والتي 
مل علــى "انفجــار" األو ــاا، فــي حــا" اســتمرار ا دارف األمريكيــة ســتؤثر علــى المنطقــة برمتهــا، وســتع
 في مخططاتها لتطبيق "صفقة القرن" 

وحسب مصدر فلسطيني مطلس، فان الرسائل الموجهة من الرئيس تباإ، تسـتعرض سياسـات ا دارف 
، ونقــل األمريكيـة تجـاق الق ــية الفلسـطينية، والتـي بــديت بـاالعتراف بمدينـة القــدإ نعاصـمة لالحـتال"

السفارف إليها في مخالفة وا ـحة لقـرارات الشـرتية الدوليـة، إ ـافة إلـى دعـم االسـتيطان و ـم منـاطق 
 بال فة، ووقف تمويل "األونروا"، وإصدار قوانين تخالف القوانين الدولية بتعريف الالجئ الفلسطيني 

مـؤثرف واألمــم المتحــدف، ويطلـب الــرئيس الفلسـطيني فــي الرســائل، ب ـرورف التحــرم العاجـل مــن الــدو" ال
 لوقف ا دارف األمريكية، ومنس طرح خطة "صفقة القرن" 

ومــن المقــرر ين تصــل وفــود يخــرل خــال" األ ــام القادمــة إلــى عــدف دو" يورو يــة، إ ــافة إلــى الصــين 
 والهند واليابان ونوريا الجنو ية ودو" يخرل في القارف األفرياية ونذل  دو" في يمريكا الالتينية 

 9/5/2019 ،العربي، لندن القدس
 

 بحر يشيد بالموقف الكويتي الداعم للقضية والشعب الفلسطينيأحمد  .5
يئـاد النائـب األو" لـرئيس المجلـس التشـريعي الفلسـطيني، د  يحمـد بحـر، بمواقـف دولـة الكويـ   :غـزف

" خـــال ،وعـــد بحـــر مـــن الق ـــية الفلســـطينية، وتعزيـــز صـــمود ئـــعبنا  وئـــةباً  يميـــرا وحكومـــة و رلمانـــاً 
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، وفد الكويـ  فـي قافلـة يميـا" مـن االبتسـامات برئاسـة عبـد الـرحمن 9/4/2019الخميس  ، يومهاستابال
الموقف الكويتي وخاصة مجلس األمة الداعم للق ية الفلسطينية، والرافط للتطبيـس، "نيفيسـًا  ،الفيلكاوي 

ًا لشـــعبنا الفلســـطيني وق ـــيته عرو يـــًا إســـالميًا عـــز  ن،يـــرق هـــذق األ ـــام، وإســـنادًا سياســـيًا ومعنويـــًا نبيـــر 
 الوطنية في ظل الهجمة الصهيونية والمؤامرف العالمية التي يتعرض لها ئعبنا وق يته العادلة" 

ودعــا الكويــ  الشــايقة ومجلــس األمــة الكــويتي إلــى المزيــد مــن الــدعم والنصــرف وا ســناد لق ــا ا ئــعبنا 
واتهم السياسية والدبلوماسية، من يجل تعزيـز وثوابته، وألهالي غزف المحاصرين، والعمل على تفعيل يد

 صمود ئعبنا الذي يتعرض للحصار ال،الم من االحتال" ا سرائيلي 
وقـــدم بحـــر درا تكـــريم لـــرئيس مجلـــس األمـــة الكـــويتي مـــرزوق الغـــانم علـــى مواقفـــه الشـــجاعة والنبيلـــة 

 واألصيلة تجاق الق ية الفلسطينية في جميس المحافل الدولية 
 10/5/2019 ،ينفلسطين أون ال

 
 "إسرائيل"من أجل محاسبة  فاعال   اشتية: نريد من أوروبا أن تلعب دورا   .6

مـن يجـل  فـاعالً  "نريـد مـن يورو ـا ين تلعـب دوراً  إننـامحمـد ائـتية:  الفلسطيني قا" رئيس الوزراء :رام هللا
الـدولي والشـرتية  محاسبة إسرائيل، ألنها الدولـة المعتد ـة علـى الشـعب الفلسـطيني،  ـمن إطـار القـانون 

خال" نلمتـه ، وي اف ائتية الدولية، ونرحب بالموقف األورو ي المنسجم مس الشرتية والقانون الدولي" 
بــرام هللا، بح ـــور ممًــل االتحـــاد األورو ــي رالـــف  9/5/2019 ، يـــوم الخمــيسيورو ــافــي االحتفــا" بيـــوم 

ألورو ـي فـي وسـم ب ـائس المسـتوطنات : "نحيي الجهـد ااألورو يةتراف، وسفراء وقناصل وممًلي الدو" 
 مقاطعة، نونها تنتج بشكل غير ئرعي وغير قانوني"  إلىينتقل هذا الوسم  ينا سرائيلية، آملين 

 9/5/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "اإلعالمي الحكومي" يؤكد على قرار حظر التعامل مع إعالم االحتاللغزة:  .7
ب االعالمي الحكـومي علـى اسـتمرار العمـل فـي قطـاا غـزف بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم: يكد المكت :غزف
ــــس العمــــل يو تقــــد م الخدمــــة 25/12/2012/م و/ي ه(، الصــــادر بتــــاريس 11/274/11) م، والقا ــــي بمن

ويهاح  العاملة بقطاا غزف  ا عالميةلكافة وسائل ا عالم ا سرائيلية سواء من األفراد يو المؤسسات 
بــالقرار، وعــدم  االلتــزامب فــي بيــان صــحفي، بجميــس الصــحفيين والمؤسســات ا عالميــة واألفــراد المكتــ

وئدد على ين من  خالف العمل  مخالفته بتقد م يي ئكل من يئكا" الخدمة لوسائل إعالم االحتال" 
 بم مون القرار  عرض نفسه للمساءلة القانونية، وفق ما نل عليه القرار  

 10/5/2019 ،فلسطين أون الين
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 زيارته لمصر ويجري لقاءات مع المسؤولين يختتمالسنوار  .8

اختتم رئيس حرنة "حماإ" بقطاا غزف  حيى السنوار زيارته لجمهورية مصر العر ية، والتي رافقه 
 فيها ع و المكتب السياسي للحرنة م  روحي مشتهى 

صرية اللواء تباإ نامل، ويجرل وفد حرنة حماإ العديد من اللقاءات مس وزير المخابرات الم
و يادف جهاز المخابرات العامة، وفي مقدمتها المباحًات الخاصة بوقف العدوان الصهيوني الغائم 

وعبر الوفد عن تمس  المقاومة بالدفاا عن ئعبنا وردا العدوان، وتطبيق  األخير على ئعبنا 
ار نهائيا بما   من رفس تفاهمات نسر الحصار دون تلكؤ، نما تناول  اللقاءات سبل نسر الحص

ويكد على حرأ الحرنة وتمسكها الًاب  باستعادف الوحدف ورأ  المعاناف وال،لم عن ئعبنا البطل 
الصفوف لمواجهة التحد ات واألخطار المحدقة بالق ية ومشاريس التصفية وعلى ريسها صفقة 

 ترامب 
مؤندًا يهمية ومحورية الدور و حإ وفد حرنة حماإ العالقات الًنائية بين حرنة حماإ ومصر،  

 المصري في الق ية الفلسطينية 
وئمل  الزيارف عدف لقاءات جمع  وفد حرنة حماإ با خوف في  يادف حرنة الجهاد ا سالمي 

وناقش الطرفان سبل تعزيز مقاومة ئعبنا وتطوير قدراتها بصفتها  برئاسة يمينها العام ي  زياد النخالة 
تجبر العدو على الخ وا  رادته وتمكنه من انتزاا حقوقه، مؤندين على الدرا الحامي لشعبنا، ل

وتناول  اللقاءات الخطة الوطنية لمواجهة صفقة القرن،  تجذر العالقة ووحدف الموقف بين الحرنتين 
 وسبل استعادف الوحدف الوطنية، وآفاق تعزيز صمود ئعبنا وثباته على طريق التحرير والعودف 
 9/5/2019 موقع حركة حماس،

 
 يبدأ األسبوع المقبل... ومرحلة ثانية أوسع الحقا  التهدئة بغزة  تنفيذ اتفاق": األوسط"الشرق  .9

قال  مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الشرق األوسط" إن تطبيق المرحلة األولى من : نفاح ز ون  - رام هللا
غزف سيبدي األسبوا المقبل  تفاهمات وقف إطالق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاا 

وي اف  المصادر ين "إدخا" األموا" وتوسيس مساحة الصيد ورفس القيود عن ب ائس نان  ممنوعة سيتم 
في غ ون األسبوا المقبل، في مقابل نبح جماح الم،اهرات في القطاا ووقف استخدام األساليب 

ألمام وصل الوفد األمني المصري إلى ويكدت المصادر ينه من يجل  مان دفس االتفاق إلى ا الخشنة" 
 القطاا يمس، وذل  بعد يوم واحد من مغادرف وفدي "حماإ" و"الجهاد ا سالمي" القاهرف  
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وقال  المصادر إن الوفد المصري وصل إلى غزف من يجل  مان تطبيق االتفاق بما  شمل "إدخا" 
ب ائس إلى قطاا غزف التي نان  توصف األموا" إلى قطاا غزف ورفس القيود على استيراد الكًير من ال

مياًل في قواطس  15منها( وزيادف التصدير وتوسيس مساحة الصيد إلى  %30بب ائس مزدوجة )نحو 
 في قواطس يخرل، وإدخا" الوقود الذي تموله قطر لتشغيل محطة توليد الكهر اء في القطاا"  12بحرية و

 10/5/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 و ألوسع مشاركة في مسيرات العودة"الشعبية" تدع .10
دعا الايادي بالجبهة الشعبية ماهر مزهر إلى يوسس مشارنة اليوم في جمعة : نفاح ز ون  - رام هللا

"موحدون في مواجهة الصفقة"، وإلى يوسس مشارنة في م،اهرات األر عاء   صا" الرسالة الالزمة حو" 
لحفاظ على سلمية المسيرف بطابعها الشعبي والجماهيري، لكن مزهر نائد الجماهير ا التمس  بحق العودف 

 في إئارف إلى قرار لدل الفصائل باعطاء إسرائيل فرصة رغم تأخر تحويل األموا" القطرية 
 10/5/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 حماس تلتقي السفير التركي في بيروت .11

ان يحمد عبد الهادي، يوم الخميس، زار وفٌد  يادي من حرنة "حماإ"، برئاسة ممًلها في لبن: بيروت
 سفير الجمهورية الترنية األستاذ حقان تشاكيل 

وهنأ الوفد، الذي  م المسؤو" السياسي لحماإ في لبنان جهاد طه، ومسؤو" العالقات اللبنانية 
 ي من ئناعة، ومسؤو" العالقات ا عالمية عبد المجيد العوض، السفير بحلو" ئهر رم ان 

ي ئرحًا وا يًا عن آخر تطورات الق ية الفلسطينية واألو اا في المخيمات وقدم عبد الهاد
 الفلسطينية في لبنان، ال سيما العدوان "الصهيوني" األخير على قطاا غزف 

وعن الو س الفلسطيني في لبنان، يكد عبد الهادي حرأ حرنة حماإ على المحاف،ة على يمن 
 اللبنانية  -العالقات الفلسطينية المخيمات واستقرارها ويمن الجوار، وتعزيز

ودعا ل رورف منح الالج ين الفلسطينيين حقوقهم المدنية وا نسانية، مؤندًا: "هذا ال  عني قبولهم 
 بالتوطين يو الوطن البديل" 

بدورق رحب السفير الترني بوفد حرنة حماإ، مهن ًا بشهر رم ان، ومؤندًا موقف الجمهورية 
ويكد الجانبان  رورف تعزيز العالقات الًنائية، و رورف  وئعب فلسطين  الترنية الًاب  مس ق ية

 التواصل والتنسيق لما  يه خدمة للشعب الفلسطيني واألمة 
 9/5/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بتهمة ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة فلسطينيين من الضفة والقدس ستةاالحتالل يعتقل  .12
اعتقل  قوات االحتال" ا سرائيلي، فجر الخميس، ستة مواطنين من ال فة : ةنابلس، القدإ المحتل
 بعد اقتحام لمنازلهم وتفتيشها  بتهمة ممارسة ينشطة تتعلق بالمقاومة، والقدإ المحتلتين

ففي بلدف عوريف جنوح مدينة نابلس داهم  قوات االحتال" عددا من المناز"، وفتشتها وعاث  فيها 
عاما(، وفراإ  27عاما(، ويسعد صفدي ) 25اعتقل  نال من يسيد مشهور ئحادف )خرابًا نبيرًا، و 
وفي وق  سابق، اقتحم  قوات االحتال" مساء يمس  عاما(، وعبد هللا بهاء ئحادف  22ئحادف )

األر عاء حد قة المسعود ة في يرا ي بلدف برقة ئما" غرح نابلس بالتزامن مس تواجد م ات 
وفي القدإ المحتلة، اعتقل  قوات  نتها منطقة عسكرية مغلقة يمام المواطنين المستوطنين فيها، ويعل

 االحتال" ا سرائيلي الشابين مهدي ومحمد يبو عصب، من منزله في البلدف القد مة 
 9/5/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ضابط إسرائيلي: هكذا كّنا معّلقين بيد حماس خالل التصعيد األخير .13

بط نبير في سالح الجو ا سرائيلي، يوم الخميس، إن األو اا في غزف خال" قا"  اف: غز 
ونقل  صحيفة "معاريف" العبرية،  التصعيد األخير نان  على حافة التدهور نحو مواجهة ئاملة 

عن قائد هي ة يرنان سالح الجو "تومر بار" قوله إن التصعيد األخير لم  كن نالسابق بعد ين 
 نبير وتلقى الجيش تعليمات بتغيير يساليب العمل  تدهورت األمور بشكل

و حسب ونالة "صفا"، جاء على لسان ال ابط ما نصه "كنا قريبين من تصعيد ئامل، المعادلة 
كان  حساسة جدًا، ونان بامكان األمور ين تصل إلى تعرض غوش دان للصواريس، ننا معلقين بيد 

وقا": "في الجوالت السابقة  ستجرنا نحو التصعيد" حماإ وقد حاول  الحرنة تحقيق يهدافها ونان  
كنا نهاجم يهدافًا ومقرات غير مأهولة ولكنهم فهموا هذق المرف بأن األمور مختلفة، المعادلة تغيرت 
وحماإ فهم  تغير األمور وقد حصلنا على حرية عمل في القطاا ونل ذل  بهدف نسر الحالة 

 ؤا" حو" إمكانية ين  صمد الهدوء طوياًل قا" ال ابطوردًا على س التي ال تطاق في الجنوح" 
"السؤا" من اآلن فصاعدًا هو: هل سيتمكن سكان الغالف من العودف لحياتهم المعتادف ولن  كونوا 
يسرل بيد حماإ  يعتقد بأننا سنحافظ على ردنا األخير في المرات القادمة والو س وقد يردنا الخروج 

 سرل لحماإ، الو س استنفذ ذاته ولذل  قمنا بزيادف وتيرف الرد" من الحالة التي بقينا فيها ي
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وحو" ئكاول سكان غالف غزف وعدم ر اهم عن نتائج الجولة األخيرف، قا" ال ابط: "من الناحية 
العسكرية نان با مكان الوصو" إلى يكًر من ذل ، ولكن غزف تبارف عن مسألة معقدف جدًا،  بعد 

ساعات إلى قلب غزف، صحيح  3إنه نان بامكانهم الوصو" خال"  قا" جنود المشاف 2014حرح 
 ولكن ما الذي سنفعله بعد ذل " 

 9/5/2019، الين أون فلسطين 

 

 تعتزم بناء جدار إسمنتي لحماية مسار سكة حديد قبالة غزة "إسرائيل" .14
ما ة مسار تعتزم إسرائيل بناء جدار إسمنتي مزود بوسائل تكنولوجية، لح: يسامة الغساني -القدإ 

 قطار  مر بشكل مكشوف،  بالة الجزء الشمالي من قطاا غزف، بحسب إعالم عبري 
وذنرت "القناف الًانية عشر" الخاصة، الخميس، ين القرار اتخذ "مبدئيا"، قبل عام تقريبا لحل مشكلة 
وفر انكشاف القطار يمام االستهداف من قبل مسلحي قطاا غزف، لكن األمر بقي عالقا بسبب عدم ت

ويو ح  ين الفكرف تجددت بعد ين ظهر القطار في مقطس فيديو نشرته نتائب القسام  التمويل 
الجناح العسكري لحرنة "حماإ" خال" استهدافها مرنبة إسرائيلية بصاروخ م اد للدروا خال" 

يد ويئارت القناف ا سرائيلية ين خط السكة حد التصعيد الذي ئهدق القطاا مطلس األسبوا الجاري 
 المذنور لم يتم تحصينه حتى اآلن بسبب عابات متعلقة بالتمويل 

 9/5/2019، لألنباء األناضولوكالة 
  

 في سورية 300يهدد باستهداف منظومة إس  إسرائيليضابط  .15
الروسي ة  300-يك د ال ابط الكبير في سالح الجو ا سرائيلي، تومير بار، ين من،ومة صواريس إإ

اتي ة" وين الجيش ا سرائيلي "يتجه ز ذاتها إلى تحييد ما  جب تحييدق، في سورية "يصبح  عملي
 وللتوصل إلى حري ة في نل نقطة يثناء حرح محتملة" 

د بار "كل  وخال" مقابلة مس صحيفة "معاريف"، نشرت يوم الخميس، على موقعها ا لكتروني، هد 
مكن ين تجد نفسها تتعر ض للهجوم"، وي اف بط اري ة صواريس تهد د حري ة نشاطنا وإتمام مهم تنا من الم

( تدار من قبل السوريين، يو 300"من غير الصحيح الدخو" إلى مو وا إن نان  )من،ومة إإ 
 "  تح  مرا بة الروإ، في نل الحاالت علينا ين نتجه ز ألن تكون عملياتي ة في صباح الغد 

ف يئهر، انتهى، ولف  بار إلى ين مسار تدريب طواقم سوري ة للتعامل مس ال من،ومة، الذي استمر  عد 
وي اف بار ين الجيش ا سرائيلي " عمل لكي ال  كون هنال   "وقد يتطل ب األمر تدريب طواقم يخرل" 

وميليشيات إيراني ة في سورية  نعمل نل ما  جب ني ال  كون وجود إيراني على األرا ي  2حزح هللا 
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مو وا يتى بنتيجة، لكننا لم نصل للنها ة بعد"، لكن ه لف  إلى السورية  ا صرار الذي نبد ه في هذا ال
 ين ا صرار ا يراني على التمو س في سورية "ما زا" مستمًرا" وين "طهران لن تتناز" بسهولة" 

ويئار إلى ين  العمليات ا سرائيلي ة في سورية "تخلق فرًصا للمستول السياسي لجلب تغيير ال  كون 
رية بنهايته  نحن نخلق ئب ام فرأ معق ًدا، علينا ين نبقى تح  سقف الحرح   يران وجود في سو 

 وهنام تعاون وتنسيق مس قول فاعلة ومصالح يخرل نًيرف" 
 تهديد باستهداف البنى التحتية في لبنان

ونل ف  2006يما بخصوأ لبنان، فطرح بار، الذي ئارم في العدوان ا سرائيلي على لبنان عام 
األمين العام لحزح هللا، حسن نصر هللا، موقًفا مخالًفا تماًما لعقيدف الجيش ا سرائيلي  بمهمة اغتيا"

حينها، وهي الحسم من الجو، وقا" "إن ادعى سالح الجو مر ف ينه  جب يوال  مان التفوق الجوي، 
 فاننا نفهم، اليوم، ين نل ئيء  جب ين  حصل مس بع ه البعط"، في إئارف إلى القوات البري ة
واالستخبارات، وي اف "ال ر ة األولى في الحرح المقبلة مس لبنان ستكون بالغة القو ف بالتعاون مس 

واعتبر بار ينه "ال  مكن الفصل بين حزح هللا و ين الحكومة اللبناني ة، طالما ين حزح  االستخبارات" 
رائيل ويساعد في هللا جزء ال يتجز ي من الحكومة"، وي اف "كل ما  خدم تصريح نصر وا ح  س

المستول العملي اتي في المسارات العسكري ة، موجود على الطاولة    البنى التحتي ة في لبنان هي جزء 
"، ويقر  بار، في اللقاء، بصعو ة تجن ب  من الخط ة وتندرج  من نشاطات الجيش ا سرائيلي 

 استهداف المدنيين خال" يي حرح مقبلة 

 9/5/2019، 48عرب 

 

 غزةفي أربعة منهم  .ومفقودين تعهد نتنياهو بإعادتهم.. أسرى  سبعة جنود .16
تعهد رئيس الوزراء ا سرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة العمل من يجل إعادف سبعة من الجنود 

 في غزف  ا سرائيليين المفقودين واألسرل لدل حرنة حماإ(
لتي ي يم  يمس األر عاء في القدإ، وخال" المراسم الرسمية  حياء ذنرل " حا ا معارم إسرائيل" ا

تعهد نتنياهو باعادف الجنود السبعة، وهم رون يراد وهدار غولدين ويورون ئاؤو" ويهودا ناتس 
 وتسفي فيلدمان، ويفيرا منغيستو وهشام السيد 

 وهذه نبذة مختصرة عن الجنود:
في جنوح لبنان،  1986يكتو ر/تشرين األو" عام  16: طيار إسرائيلي سقط  طائرته في رون أراد

عند  يام إسرائيل بغارات في المنطقة، و ب   عليه حرنة يمل في ذل  الوق ، ومنذ ذل  الحين 
 مصيرق غير معروف، ويقا" إن حرنة يمل سلمته لحزح هللا 
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: وهما جند ان من يصل ثالثة فقدوا في يعقاح معرنة السلطان يهودا كاتس وتسفي فيلدمان
، ونان االحتال" ا سرائيلي يعلن ينه 1982تياح ا سرائيلي للبنان في عام  عقوح، في بدا ة االج

 استعاد جًة الجندي الًالإ زخاريا باومل، بالتعاون مس روسيا 
وقا" بيان للجيش ا سرائيلي إنه تم  إعادف الجًة بواسطة عملية عسكرية وليس من خال" صفقة 

 ين، يهودا ناتس وتسفي فيلدمان، مفقودين تباد" يسرل، لكنه ال يزا"  عتبر جندييه اآلخر 
وهما جند ان تمكن  نتائب الشهيد عز الدين القاسم الجناح  هدار غولدين وأورون شاؤول:

  2014العسكري لحرنة حماإ من يسرهما خال" العدوان ا سرائيلي على قطاا غزف في عام 
إال بعد استجابة االحتال" وتواصل المقاومة بغزف احتجازهما، وترفط بدء مفاو ات بشأنهما 

 لشروطها، ومنها ا فراج عن يسرل صفقة ئاليط الذين يعاد االحتال" اعتقالهم في ال فة 
وهو جندي إسرائيلي من يصو" إثيو ية، هاجر مس عائلته ويقطن في عسقالن،  أفيرا منغيستو:

لمقاومة ينه تم يسرق خال" ويقو" االحتال" إنه دخل قطاا غزف  يما بالخطأ وحدق، بينما تفيد مصادر ا
 عملية مخطط لها 

وهو فلسطيني  حمل الجنسية ا سرائيلية ويسكن بمنطقة حورف في النقب، ويقو" موقس واال  هشام السيد:
 ا سرائيلي إنه دخل غزف عمدا، بينما يعلن  نتائب القسام ينه من الجنود ا سرائيليين األسرل لديها 

 9/5/2019الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 باب العامود أمامخالل مواجهات مع االحتالل  إصاباتالقدس:  .17
اندلع  في ساعة متأخرف من مساء يوم الخميس مواجهات بين المواطنين وقوات االحتال" : القدإ

بان طواقمها تعامل   األحمرجمةية الهال"  ويفادت باح العامود في القدإ المحتلة  يمام ا سرائيلي
 تيار "مطاطي" في العين  يحدهانها لمستشفيات القدإ م 4نقل   إصابات 6مس 

 9/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى عشرات .18
اقتحم عشرات المستوطنين المسجد األقصى، يوم الخميس، بحراسة : عبد الرؤوف يرناؤو  -القدإ 

بس، مسؤو" ا عالم في دائرف األوقاف ا سالمية في القدإ، في وقا" فراإ الد ئرطية إسرائيلية 
 متطرفا اقتحموا المسجد األقصى اليوم" 137"إن  تصريح مقت ب يرسل نسخة منه لألنا و"

ونان  جماعات  مينية إسرائيلية دع  إلى تكًيف االقتحامات للمسجد بمناسبة احتفا"   الخميس
 ميس إسرائيل بعيد "استقاللها" اليوم الخ
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 9/5/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 

 تحذر.. دعوة إسرائيلية جديدة القتطاع أموال إضافية من ضرائب الفلسطينيين األسرى هيئة  .19
مهند حامد: في تطور جديد، طلب   جمةية "الفي" اليمينية ا سرائيلية المتطرفة، من وزيرف  -رام هللا

ي  ئاكيد، خصم المزيد من مخصصات األسرل بد" الق اء في حكومة االحتال" ا سرائيلية إيل
 يتعاح المحامين الذين يدافعون عنهم 

وقال  هي ة ئؤون األسرل والمحررين يوم الخميس، إن هذا الطلب  عكس تنامي العنصرية والقرصنة 
ا سرائيلية، والتي يصبح  م مارا تنافسيا بين يوسا  مكونات دولة االحتال" لالنتقام من الشعب 

 لسطيني، وإلحاق األذل به، في ظل  وء يخ ر يمريكي، وصم  دولي فا ح الف
ويو ح  الهي ة، في بيان صحافي لها، ين "آخر فصو" العنصرية والقرصنة والتطرف، تمًل  في 
مطالبة جمةية "الفي" اليمينية ا سرائيلية المتطرفة، من وزيرف الق اء في حكومة االحتال" ا سرائيلية 

 بخصم المزيد من مخصصات األسرل بد" يتعاح المحامين الذين يدافعون عنهم"  إيلي  ئاكيد،
ونشف  الهي ة ين ما تطالب به جمةية "الفي" العنصرية،  أتي استكماال لعمل حكومة االحتال" 
وتوجيهاتها لتصوير األسرل على ينهم "إرهابيون"، وين نل ممارسات السياسيين والعسكريين 

ًل هذق الجمةيات على الخروج بمًل هذق المطالب، وفقا الستهداف ممنهج ا سرائيليين تشجس م
 ومدعوم رسميا من قبل مكتب نتنياهو نفسه 

 9/5/2019، القدس العربي، لندن
 

 يحيون ذكرى النكبة بمسيرات إلى القرى المهجرة 48آالف من فلسطينيي  .20
المواطنين العرح في إسرائيل  بدعوف من جمةية الدفاا عن حقوق المهجرين، ئارم آالف تل يبيب:
(، في عدف مسيرات إلى القرل الفلسطينية المهجرف منذ نكبة فلسطين، وفي مرنزها 48)فلسطينيي 

 مسيرف العودف إلى قرية خبيزف يمس الخميس، معلنين تمسكهم بحقوق الالج ين 
ويم وا فيها وتوجه آالف منهم إلى عشرات القرل المهجرف، ونفذوا فيها يعما" صيانة وتن،يف 

ساعات النهار مس يبنائهم و ناتهم تح  عنوان: "ال نسيان وال غفران"،  يما ن،م النشا  المرنزي في 
نلم  5 29مترا عن سطح البحر، وعلى بعد  175قرية خبيزف، الواقعة في منطقة الروحة، على ارتفاا 

 إلى الجنوح الشرقي من مدينة حيفا 
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واألحزاح السياسية والقول الوطنية والنواح العرح في الكنيس  وتقدم  المسيرف  يادات الحرنات 
)البرلمان ا سرائيلي( ولجنة المتابعة العليا، ومجموعة نبيرف من عائالت المهجرين داخل الوطن البالغ 

يلف نسمة  نما ئارن  مجموعة من ينصار السالم اليهود األع اء في جمةية  300عددهم نحو 
 ي تنشط في الشارا اليهودي بهدف إبقاء ذنرل النكبة الفلسطينية حية ذاكرات" الت -"زوخروت 

ورفس المشارنون األعالم الفلسطينية والكو ية وصور والفتات بأسماء القرل المهجرف وئعارات "يوم 
 استقاللهم يوم نكبتنا" وغيرها، نما رددوا هتافات وطنية وينشدوا األغاني واألهازيج الشعبية 

طابي، افت تح بالوقوف د يقة صم  حدادًا على يرواح الشهداء، ثم النشيد الوطني وي يم مهرجان خ
"موطني"  ويلقى نلمة يهالي قرية خبيزف المهجرف  يصل سعود سليط، والذي رحب بالح ور في 
يرض قريته  وقا": "هي بلدنم، بلدنا فلسطين، نلها بلدنا"  وطالب األمتين العر ية وا سالمية 

تحقيق حق العودف  ال تنسوا فلسطين، ال نريد التوطين، وال بديل عن فلسطين ولن  بـ"العمل على
 نر ى بكنوز الدنيا بديال عن فلسطين" 

ثم يلقى رئيس لجنة المتابعة، محمد برنة، وهو نفسه من عائلة مهجرف من صفورية، نلمة قا" فيها: 
 املة، نحن عازمون على العودف" "نحن نشهر موقفنا على يننا عازمون على إزالة آثار النكبة ن

 10/5/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 تسمح للصيادين في غزة باستئناف عملهم "إسرائيل" .21
قررت السلطات ا سرائيلية، السماح لصيادي قطاا غزف باست ناف العمل، بدءا : محمد ماجد - غزف

 ي على القطاا من الجمعة، بعد ين نان  يوقفته قبل ي ام، خال" التصعيد ا سرائيل
وقا" نزار تياش، نقيب الصيادين، لألنا و": "إن االحتال" يبلغنا باعادف فتح البحر يمام الصيادين 

 ميال بحريا من ميناء غزف وحتى رفح جنو ا"  12يميا" من ئمالي غزف وتزيد لـ  6على مساحة 
 10/5/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 لقوات اإلسرائيلية في القدس المحتلةفلسطينيين بمواجهات مع ا 6إصابة  .22

فلسطينيين، مساء الخميس، إثر مواجهات مس الشرطة  6األنا و": يصيب  -القدإ المحتلة
وقال  جمةية الهال" األحمر الفلسطيني )مستقلة(، في بيان،  ا سرائيلية وسط مدينة القدإ المحتلة 

يات القدإ المحتلة، خال" مواجهات مس منها إلى مستشف 4إصابات نقل   6إن طواقمها تعامل  مس 
ويئار البيان ين  "يحد الجرحى يصيب بمطا  في  قوات االحتال" يمام باح العامود في القدإ 
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 يما  العين، وإصابتين مطا  بالكتف والقدم، وحروق، وقد تم نقلهم جميعهم للعالج في المستشفى" 
 فسه جرل عالج اثنين من المصابين ميدانيا، وفق المصدر ن

 9/5/2019، ، لندنالقدس العربي
 
 

 مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم .23
اقتحم مستوطنون، بحما ة قوات االحتال" ا سرائيلي، يوم الخميس، منطقة برم سليمان : بي  لحم

بأن  ويفادت مصادر يمنية لـ"وفا"، السياحية، الواقعة بين قرية ارطاإ و لدف الخ ر جنوح بي  لحم 
يذنر  مستوطنين اقتحموا المنطقة السياحية وتمرنزوا في محيط البرم الًالث، ويدوا طقوسا تلمود ة 

 ين منطقة برم سليمان تتعرض القتحامات متكررف من قبل المستوطنين 
 9/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لفلسطينية القديمةالكشف عن بؤرة استيطانية ُشيدت بطراز المباني ا .24

نشف فريق البحإ الميداني في مرنز يبحاث األرا ي التابس لجمةية : نجيب فراج -بي  لحم
الدراسات العر ية يثناء  يامه بجولة ميدانية في قرية نيسان، ئرق بي  لحم، وجود بؤرف مجاورف 

، والالف  ين هذق البؤرف لمستوطنة "آبي يناحل" )القائمة يصاًل على جزء من يرا ي القرية( وتتبس لها
ب ني  بطراز البناء القد م من حجارف وجدران استناد ة "سناسل" ويقواإ الشابي ، ونأنها قرية فلسطينية 
بطراز عر ي قد م، في محاولٍة فا حة من االحتال" لتزوير التاريس وسرق التراث واآلثار، وتهويد 

 المعالم وجعلها ملكًا له    !
ن مرنز يبحاث األرا ي إلى ين االستيالء على تل  األرا ي في البدا ة نان ويئار تقرير صادر ع

من خال" مستوطن يدعى "يوسي" وهو  قطن في مستوطنة "آبي يناحل"، ويعرفه سكان قرية نيسان 
ألنه استولى على األرا ي و نى منزاًل له، ويتواجد باستمرار في المنطقة، وعمل نذل  على تر ية 

 ة حتى تحمي المنطقة من دخو" يي فلسطيني، معتقدًا بذل  ينه  حمي المنطقة الكالح البوليسي
كما يئار التقرير إلى ين توسس البؤرف االستعمارية "آبي يناحل" يقدم عليه مهاجر يهودي متطرف له 

دونمًا، وما زا" ينهب مزيدًا من األرا ي، بحما ة جيش  50يطماا استعمارية، نهب ما  قارح 
ال ينه بذل  ينفذ مخططًا صهيونيًا استعماريًا لر ط المستعمرات، بع ها ببعط، على االحتال"، إ

 المستول البعيد 
 10/5/2019، القدس، القدس
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 ونروا" تمهد إلغالق برنام  "الدعم الدراسي" في لبناناأل هويدي: " .25

علي  للدفاا عن حقوق الالج ين"، 302نشف مدير عام "الهي ة  يحمد المصري: - غزف، بيروت
هويدي، النقاح عن مخطط لونالة غوث وتشغيل الالج ين الفلسطينيين "يونروا" في لبنان،  مهد 
 غالق برنامج "الدعم الدراسي" بدا ة ئهر سبتمبر/ ييلو" القادم، في حا" لم يتم توفير التمويل 

 11لق قبل ويفاد هويدي في تصريح لصحيفة "فلسطين"، يمس، بأن البرنامج انط الالزم للبرنامج 
عامًا و تمويل من االتحاد األورو ي ومن،مة األمم المتحدف للطفولة "يونيسيف" بشكل خاأ، ويطبق 

آالف طالب من مرحلة األو"  3مدرسة من مدارإ الونالة في لبنان، ويستهدف سنويًا حوالي  50في 
 آالف طالب خال" األنشطة الصيفية  10والًاني ابتدائي، و 
 معلما ومعلمة مًبتين بمسمى "مشروا ممو"" يتم تجديد 250مج  عمل  يه حوالي ويو ح ين  البرنا

عقودهم نل ئهرين، مشيرًا إلى ين  البرنامج يهدف بشكل يساسي إلى حل مشاكل الصعو ات 
التعليمية في مهارات الكتابة والقراءف والحساح للطالح المستهدفين، ورعا ة الطالح ذوي االحتياجات 

 ويعرح هويدي عن ت امنه وتأييدق لالعتصام السلمي الذي ين،مه فريق الخاصة والدعم النفسي 
برنامج الدعم الدراسي اليوم الجمعة يمام المكتب ا قليمي للونالة في بيروت، داتيا األهالي واللجان 

 الشعبية واألهلية ومؤسسات المجتمس المدني إلى المشارنة في االعتصام 
موظفا عن العمل، وارتفاا نسبة التسرح المدرسي  250ويكد هويدي ين وقف البرنامج  عني وقف 

، وتكريس األمية، وارتفاا نسبة المعاناف االجتماتية واالقتصاد ة التي  ةيشها الالج ون بين الطالح
، حيإ 2018ونبه إلى ين التقليل في البرنامج بدي من السنة الما ية  الفلسطينيون في المخيمات 

تجديد معلما ومعلمة ولم  جر  75يوقف  يونروا البرنامج لصف الًالإ ابتدائي، وفي إطارق تم تو يف 
 عقودهم نما هو معتاد 

 9/5/2019، فلسطين أون الين
 

 "إسرائيل"لمقاطعة مسابقة أوروبية مقررة في فلسطينية حملة  .26
دع  الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاد مية والًقا ية ""إسرائيل"، يمس، إلى مقاطعة مسابقة : د ح ي

وحً  الحملة نافة  من الشهر الجاري  18و 14 "يورو يجن" األورو ية المقرر إقامتها في "إسرائيل" بين
المؤسسات الًقا ية الفلسطينية على االمتناا عن لقاء يي من الزوار يو الفنانين الذين ينوون تقد م 
عروض  من المسابقة المذنورف "حتى ال نشكل غطاء، يو ورقة توت، لمن  خرق معايير المقاطعة 

وقه غير القابلة للتصرف"  واعتبرت الحملة ين وي عف ن ا" الشعب الفلسطيني، من يجل حق
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"المشارنة في المسابقة المذنورف تجاهل لإلرادف الفلسطينية وعشرات آالف التوا يس والتغريدات والرسائل 
 من مختلف مجموعات المقاطعة، والمجموعات الداعمة لق ية الشعب الفلسطيني" 

لالنسحاح من يورو يجن ت امنًا مس ن ا"  وقال  إنه "في ظل ال غط الشعبي عليهم في بلدانهم
الشعب الفلسطيني،  حاو" بعط هؤالء المتسابقين عقد لقاءات يو تن،يم ينشطة مشترنة مس يي 
جهة فلسطينية، يو مس مؤسسات تطبيةية متواط ة، للتغطية على خرقه لنداء المقاطعة"  وي اف  ين 

طية على التواطؤ في تلميس صورف ن،ام االحتال" ذل  " مًل استغالاًل غير يخالقي للفلسطينيين للتغ
ونررت حملة المقاطعة  واألبارتايد "ا سرائيلي" من خال" المشارنة في هذق المسابقة في تل يبيب" 

 دعوتها لكل متسابقي "يورو يجن" باالنسحاح من المسابقة فورًا  
 10/5/2019، الخلي ، الشارقة

 
 اعي بغزة في العدوان األخيرنصف مليون دوالر خسائر القطاع الزر  .27

قدرت وزارف الزراعة في قطاا غزف مبدئي ًا حجم األ رار التي لحق  بالقطاا  رامي رمانة: - غزف
الزراعي بغزف في العدوان ا سرائيلي األخير قرابة النصف مليون دوالر، مبينًة ينها تسعى في الوق  

الية عاجلة للمزارعين والمر ين المت ررين  الراهن مس الجهات المختصة لتقد م مساعدات عينية وم
وقا" ونيل الوزارف د  إبراهيم القدرف، إن التقديرات األولية لحجم الخسائر التي تعر   لها األرا ي 
الزراتية، وموانئ الصيد، ومزارا االستزراا السمكي، واآلبار الزراتية تقترح من النصف مليون 

تال" للمنشآت الزراتية لهو تأكيد على استمرارق في تقويط ويكد القدرف ين استهداف االح دوالر 
االقتصاد الغزي، وحرمانه من االستفادف من ثرواته الطبيةية، وجعل غزف تابعة لالحتال" في 

ولف  القدرف إلى مساٍا تبذلها وزارف الزراعة في  الحصو" على احتياجاتها من المنتجات الزراتية 
 مالية للمزارعين المت ررين  سبيل تأمين مساعدات إغاثية يو

 9/5/2019، فلسطين أون الين
 

 مدريد بعدم اللعب في القدس أتلتيكوالرجوب يطالب نادي  .28
مدريد، بعدم اللعب مس  يتلتيكوطالب رئيس اتحاد نرف القدم اللواء جبريل الرجوح، نادي : القدإ

فريق  إدارف إلىوح في رسالته وقا" الرج من الشهر الجاري  21نادي "بيتار القدإ" العنصري، يوم 
مدريد: "علمنا ينكم تريدون اللعب في منطقة فلسطينية محتلة، األمر الذي يثار قلقنا، نحن  يتلتيكو

مدريد لد ه نم  يتلتيكووي اف: "فريق  لكن ليس في القدإ المحتلة"  إسرائيللسنا  د اللعب في 
نتباق للو س القانوني لمدينة القدإ المحتلة، هائل من المشجعين في المناطق الفلسطينية، وعليكم اال
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الذي يناقط  األمروهو "بيتار القدإ"،  األولىستلعبون  د فريق عنصري من الدرجة  ينكمكما 
 الروح الريا ية لكرف القدم" 

 9/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 

 "إسرائيل"فصائل المقاومة و المصري يصل غزة لتثبيت التهدئة بين األمنيالوفد  .29

تحدث  يادي فلسطيني عن المهام واألهداف التي تقف خلف زيارف الوفد األمني : يحمد صقر -غزف 
 عاما  13المصري لقطاا غزف، وهي الزيارف التي تأتي عقب العدوان ا سرائيلي على القطاا المحاصر منذ 

ع و الهي ة الوطنية العليا لمسيرات العودف ويو ح الايادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و 
ونسر الحصار ماهر مزهر، ين "زيارف الوفد األمني المصري لقطاا غزف، تأتي من يجل نسر 

"، ين "الوفد األمني 21ويكد في تصريح خاأ لـ"عر ي الحصار ال،الم عن يهلنا في قطاا غزف" 
يلي من يجل لجمه ووقف سياساته المصري جاء لغزف ي  ا من يجل ال غط على العدو ا سرائ

العدوانية  د ئعبنا في قطاا غزف، إ افة للدفس باتجاق تحقيق المصالحة الفلسطينية؛ ألن 
 المصالحة هي المدخل الحايقي لحل نافة األزمات التي  عاني منها ئعبنا" 

باتجاق لجم  ونوق مزهر، ين "مصر لعب  دورا مميزا في فترف التصعيد ا سرائيلي األخير على غزف،
العدوان ا سرائيلي وال غط على العدو لوقف عدوانه واستهدافه وقتله للفلسطينيين"، معتبرا ين "مصر 

 هي داعم رئيسي لشعبنا في اتجاق تحقيق يهدافه وفي مقدمتها نسر الحصار ال،الم عن ئعبنا" 
 9/5/2019، "21موقع "عربي 

 
 ان وجود إذا بقي فيه الجئون فلسطينيون وسوريون عون لوفد كنائس الشرق األوسط: لن يبقى للبن .30

بـ"مساعدف لبنان  األوسططالب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشا" عون مجلس ننائس الشرق : بيروت
الدو" الغر ية بقبو" عودتهم في اسرا وق  ممكن  إقناافي حل مسألة النازحين السوريين من خال" 

الالج ين الفلسطينيين سيبقون حيإ هم اآلن  في لبنان  ين لن يع إسرائيل" ين إلىبلدهم"، الفتا  إلى
نازح سوري، ال  عود للبنان  يلف 600بقوا عندنا مس مليون و إذافلسطيني،  الجئهنام نصف مليون 

 من وجود، ألن الد موغرا يا الخاصة به تتغير بالكامل" 
وفدا من مجلس ننائس الشرق كالم عون جاء خال" استاباله قبل ظهر يوم الخميس في قصر بعبدا 

بشعالني،  م ممًلين عن نل من: مصر  إيليالعامة للمجلس ثريا  األمينةبرئاسة  األوسط
لمانيا و ريطانيا والسويد ي إلى با  افةوالعراق وسورية ولبنان وقبرأ،  واألردنالمقدسة  واألرا ي
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كلة لها وجوق عدف في لبنان والدو" وقا": "المش  األمريكيةوالدانمارم والنروج والوال ات المتحدف 
دولة  ينها إسرائيل وإعالن إسرائيل إلىالعر ية بسبب صدور قرار من الوال ات المتحدف ب م القدإ 

على مر الوق  على  يقدم يهود ة ووطن قومي لليهود، وهذا ما نعتبرق عنصرية من قبلها، وهي 
الحكومات  يقام ي اف: "حتى لو و  لسالم" طرد المسيحيين والمسلمين، ما  شكل خطرا نبيرا على ا

لم تًق به  إذاسالما بين بع ها،  مكن للحرح ين تتجدد بين الشعوح  فالسالم على الورق ال ينفس 
حائطا حو" القدإ وعند الحدود، ألن ذل  باعتقادها  حميها  تاريخيا  إسرائيلالشعوح  لقد بن  

 نان  تسقط"  مرات وفي نل مرف  6حو" القدإ  األسوارينش   
تناول   يفقيجرل عون مس السفيرف األمريكية لدل لبنان اليزابي  ريتشارد، جولة في سياق آخر، 

تتعلق بآلية عمل  مكن اعتمادها لترسيم الحدود  يفكارا  وسلمها ا قليميةالعامة والتطورات  األو اا
  مس "إسرائيل" البحرية الجنو ية

 9/5/2019الحياة، لندن، 
 

 إسرائيلية: لحظة الحسم مع إيران "اقتربت" تقديرات .31

اعتبرت وسائل إعالم إسرائيلية ين  تهديد طهران باالنسحاح من االتفاق النووي مس : صالح النعامي
القول الع،مى، في غ ون ئهرين، في حا" لم يتم رفس العقو ات عنها، يد"  على ين  لح،ة الحسم 

 يل من جهة، وإيران من جهة يخرل، "قد اقتر  " في المواجهة بين الوال ات المتحدف وإسرائ
ولف  نبار المعل قين ا سرائيليين الذين حاولوا رصد تداتيات الخطوف ا يرانية، إلى ين  جد ة الرئيس 

 األميرني دونالد ترامب في مواجهة المشروا النووي ا يراني، تواجه "اختبارًا صةبًا" 
تخشى يال يبدي ترامب تصميمًا في مواجهة الخطوف ا يرانية، وقا" المعل ق بن ناسبي  إن  إسرائيل 

تمامًا نما تراجس في مواجهة نوريا الشمالية، على الرغم من قرار إدارته إرسا" حاملة الطائرات 
 " في المنطقة 52"يبراهام لينكولن" إلى منطقة الخليج، وزيادف عدد القاذفات االستراتيجية "بي 

العبرية لموقس "المونيتور"، اليوم الخميس، نقل ناسبي  عن مصادر  وفي تحليل نشرته النسخة
سياسية وعسكرية في تل يبيب قولها إن  "كل مؤئر  عف تبد ه الوال ات المتحدف إزاء نية إيران 
العودف إلى تطوير برنامجها النووي العسكري بالوتيرف السابقة،  عني إتاحة الفرصة يمام حدوث سباق 

ولفت  مصادر ناسبي  إلى ين  هذا التطور "سيمنح السعود ة المسو غ لتطوير  " نووي في المنطقة
برنامج مماثل"، م يفة ين  "ما يًير القلق في تل يبيب، حايقة ين  التجر ة دل   على ين  ترامب ال 
 يبدي تشب ًًا بمواقفه حتى عندما يتعل ق األمر بق ا ا بالغة الخطورف، وحرأ على تأكيد التزامه بها

 في برنامجه االنتخابي" 
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ويو ح المعل ق ا سرائيلي ين  تل يبيب توق ع  إقدام إيران على إعالن إنذارها األخير، نرد  على 
جملة العقو ات القاسية التي فر تها إدارف ترامب على طهران، مشيرًا إلى ين  ا يرانيين ال ينوون بعد 

نهم من ترنيب قنبلة نووية، انسحابهم من االتفاق، العودف إلى تخصيب اليوران يوم بالمستول الذي  مك 
نهم من تحقيق هذا الهدف بسرعة، في حا" قرروا ذل  الحقًا   لكن بمستول  مك 

ونقل ناسبي  عن مصدر عسكري إسرائيلي ر يس المستول، زعمه ين  إيران  مكن ين تعتمد على 
 د المصالح األميرنية، مشيرًا إلى ين ه  "حزح هللا" اللبناني في تنفيذ عمليات في قلب الخليج العر ي
 تم رصد تمرنز عناصر للحزح في قطس بحرية في الخليج 

ولف  إلى ين  التقدير ا سرائيلي بأن  مواجهة  مكن ين تنفجر في الخليج بين الوال ات المتحدف وإيران، 
ها ئن  عملية عسكرية هو الذي دفس إسرائيل يخيرًا إلى استيعاح ردود المقاومة الفلسطينية، وتجن ب

 واسعة في قطاا غزف 
واد عى ين  إقدام حرنة "الجهاد ا سالمي" على إئعا" جبهة قطاا غزف، يخيرًا،  أتي في إطار 
 مواجهة التبعات التي  مكن ين تنجم عن إقدام إيران على تغيير قواعد االئتبام مس الوال ات المتحدف 

على الرغم من تدهور األو اا االقتصاد ة في يعقاح  ولف  إلى ين  نل الدالئل تشير إلى ين ه
العقو ات األميرنية الجديدف، إال ين  إيران ليس فقط ال تنوي التراجس واالستسالم، بل تبدو عازمة على 

 تحد ي الوال ات المتحدف بشكل جلي 
نيتها االنسحاح  "، إن  إعالن إيران13من ناحيته، قا" برام رفيد، المعل ق السياسي في قناف التلفزف "

يومًا،  مً ل ي  ًا اختبارًا لموقف القول الع،مى الموق عة على  60من االتفاق النووي في غ ون 
االتفاق النووي، ومدل استعدادها لخوض مواجهة  د ترامب، مشيرًا في الوق  عينه إلى ين  التجر ة 

 ني دل ل  على ين  هذق القول لم تبِد حرصًا على تحد ي الموقف األمير 
وفي تعليق بًته القناف، مساء األر عاء، يئار رفيد إلى ين  إيران تطالب القول الخمس الع،مى التي 
ظل  ملتزمة باالتفاق، بأن توف ر حلواًل لمواجهة العقو ات األميرنية، سواء في ما يتعل ق بوقف 

 صادراتها النفطية يو القيود على ن،امها المصرفي 
و ، المعل ق العسكري في موقس "واالق"، عن مصادر عسكرية قولها إن  من ناحيته، نقل يمير بوحب

 إيران ستتجه إلى المس  باستقرار المنطقة، في يعقاح زيادف حدف العقو ات األميرنية المفرو ة عليها 
وفي تحليل نشرق الموقس، اليوم الخميس، لف  بوحبو  إلى ين  محافل التقدير االستراتيجي في تل 

ين تعمد إيران إلى اتخاذ الخطوات التي ت من الحيلولة دون تمك ن الوال ات المتحدف من  يبيب، تتوقس
 إغالق م يق "هرمز" يمام صادرات نفطها 

ونشف ين  األجهزف االستخبارية ا سرائيلية تعكف حاليًا على رصد التحوالت التي تطري على 
 تعل ق بالبرنامج النووي اتجاهات عملية صنس القرار في طهران، ال سيما في نل ما ي
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"، عن مصادر عسكرية في تل يبيب قولها إن  قطاا 13وفي السياق، نقل  قناف التلفزف ا سرائيلية "
المهام الخاصة في جهاز المخابرات ا سرائيلي "الموساد"، نقل للوال ات المتحدف معلومات استخبارية 

 في المنطقة  مفادها ين  إيران تخطط لتنفيذ عمل عسكري  د مصالحها
 9/5/2019، العربي الجديد، لندن

 
 " تقدم مساعدات نقدية لألسر الفقيرة وتفتتح شوارع وملعب بخانيونسة"كير الماليزي .32

 األسرمساعدات نقد ة لعدد من  إعمارماليزيا بالتعاون مس جمةية  -قدم  مؤسسة مسلم نير: غزف
حتياجات الخاصة بخانيونس جنوح قطاا الفقيرف ومر ى وافتتح  ئوارا فرتية لعدد من ذول اال

رامي الغمري ين الوفد الماليزي غادر قطاا غزف عبر معبر رفح ظهر  الجمةية د  ويكد رئيس غزف  
مؤسسة مسلم   م رئيسالوفد  ين، بعد زيارته لعدف هي ات ومؤسسات حكومية ويهلية مو حا يمس

سلم نير، الفتا ين الزيارف تأتي في م وصحفي مؤسسةكير، ذو الكفل وهجان ونائبة محمد جوهري 
 إطار الت امن مس الشعب الفلسطيني مس قافلة اميا" من االبتسامات 

جمعيته تعتبر الشري  االستراتيجي لمؤسسة مسلم نير وقام  بتنسيق عدف زيارات  ينالغمري  ويفاد
 محلية ي ات للمشاريس الهامة التي تمولها نير في محاف،ة خان يونس بالتعاون مس جمةيات وه

 األمينصالف التراويح بمسجد  يدلكما قام الوفد بافتتاح الملعب المعشب الخاأ بالجمةية، ونذل  
المنفذف محمد الماليزي واطلس على المخبز الخيري، با  افة لزيارف مبنى الجمةية الرئيسي والبرامج 

 خاصة الملتحقين بمراكز الجمةية التأهيلية التي  قوم بها ذوي االحتياجات ال األنشطةعلى  واالطالا
 حققها مرنز  التي وا نجازاتوالفعاليات  باستعراض األنشطة إسليمحيإ قام مدير التأهيل عماد 
 الخاصة االحتياجات  ذوي مسلم نير الصحي في رعا ة 

مواطنين من ذوي  3هذا وتفقد الوفد تنفيذ مشروا موائمة ثالثة ئوارا فرتية بخان يونس لخدمة 
 مؤسسة مسلممس  يونس بالشراكةبلد ة خان  بحرية، نفذتهاتياجات الخاصة لمساعدتهم في التنقل االح
 ماليزيا ونان في استاباله رئيس البلد ة م عالء الدين البطة  –كير 

 ا فطارالفقيرف وئارنهم على مائدف  األسروقبيل مغادرف الوفد قام بجولة ميدانية لبيوت عددا من 
 ر، وقدم مساعدات نقد ة عاجلة لألسر الفقيرف برفقة فريق إعما

 10/5/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "الدولتين لحلّ "مجلس األمن يبحث االستيطان باألراضي المحتلة ويعده مقوضا  .33
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ــــ عقــــد مجلــــس األمــــن الــــدولي، يمــــس، جلســــة خاصــــة حــــو" االســــتيطان : ناد ــــة ســــعد الــــدين - انعم 
الفلســطينية المحتلــة، الــذي ارتفعــ  وتيرتــه، مــؤخرًا، ليصــل عــدد المســتوطنين ا سـرائيلي فــي األرا ــي 

و حًــ   فــي القــدإ المحتلــة  مســتوطناً  220يلــف مســتوطن، مــنهم  670فــي ال ــفة الغر يــة إلــى زهــاء 
الجلســــة، التــــي جــــاءت بنــــاء علــــى طلــــب الكويــــ  وجنــــوح إفريايــــا وإندونيســــيا، البنــــاء غيــــر القــــانوني 

الــدولتين للخطــر،  ية فــي األرا ــي المحتلــة بــوتيرف متســارعة، والــذي  عــرض حــل  ات ا ســرائيلعمر للمســت
 بؤرف استيطانية لمساحات ئاسعة من األرا ي المحتلة  120ف وعمر مست 196ق م نحو  في ظل  

 10/5/2019، الغد، عّمان
 

 اتعمر حماس والجهاد عقبة أمام السالم وليس المست أنغرينبالت يزعم  .34
كي إلى الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، الخميس في مجلس األمن الـدولي، ادعى المبعوث األمري

والفلسطينيين، وإنما حرنتا حماإ والجهاد  "إسرائيل"ات ال تعيق التوصل إلى السالم بين عمر ين المست
، ا ســالمي، نمــا ادعــى ين "صــفقة القــرن" التــي تعمــل عليهــا ا دارف األمريكيــة، والتــي ســتعرض قريبــاً 

ؤيـة التـي سـيتم  اقتراحهـا "سـتكون  "، وتالئم الطرفين "واقةية وقا" غرينبالت، في مجلس األمن، إن الر 
ها يراد ين تكـون لـه "ن،ـرف جديـدف" علـى يسـباح  واقةي ًة وقابلة للت حقيق"، م شيراً  إلى ين  الفريق الذي يعد 

 ح عنها النزاا، ومطالبًا بمساعدف طرفيي النزاا على بحًها عندما يتم  نشف النقا
 10/5/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 غوتيريش يشيد بالدعم المالي القطري للفلسطينيين .35

يعــرح األمــين العــام لألمــم المتحــدف ينطونيــو غــوتيريش، الخمــيس، عــن تقــديرق : األنا ــو" –نيويــورم 
 للشعب الفلسطيني  للدعم المالي المقدم من دولة قطر لمواجهة االحتياجات االقتصاد ة وا نسانية

جـــاء ذلـــ  علـــى لســـان نائـــب المتحـــدث باســـم األمـــين العـــام، فرحـــان حـــق، فـــي مـــؤتمر صـــحفي بمقـــر 
وقــا" حـــق: "رحــب غــوتيريش بالتعــاون الـــذي وصــفه بالممتــاز بــين قطـــر  المن،مــة الدوليــة بنيويــورم 

 طينية المحتلة" واألمم المتحدف في تطبيق البرامج ا نسانية واالقتصاد ة الحيوية في األرض الفلس
 10/5/2019 ،فلسطين أون الين

 
 اتعمر تنسحب من مناقصة لقطارات المست عالميةشركات  .36

ئـــرنات عالميـــة عاملـــة بقطـــاا القطـــارات مـــن مناقصـــة خاصـــة بن،ـــام  3انســـحب   الـــريي: ،ونـــاالتال
ليــــة مح لونــــاالتووفقــــًا  القطــــارات ا ســــرائيلية الخفيفــــة التــــي تــــر ط المســــتوطنات ببع ــــها و القــــدإ 
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 ،األسـترالية Macquarie Group، ومـاكواري Bombardierوعالميـة، فـان الشـرنات بومباردييـه الكند ـة 
األلمانية انسحب  من مناقصة القطارات، بعد  غط مستمر من من،مات حقو ية  Siemensوسيمنز 

 وحرنات المقاطعة 
 9/5/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ضن أكبر معرض لفلسطين في أوروباتحت البلغاريةالعاصمة  .37

احت ـن  العاصـمة البلغاريـة صـو يا يكبـر معـرض صـوٍر فـي بلغاريـا، وقـد  كـون األكبـر فـي  :صو يا
ستين لوحًة للمدن واألماكن المقدسة الفلسـطينية،  ،وفق ئبكة العودف ،و م  المعرض القارف األورو ية 

ور والتـــــراث والمـــــأكوالت الفلســـــطينية، كمــــا واحتـــــول علـــــى صـــــور لجـــــدار الفصــــل العنصـــــري والفولكلـــــ
وي  ــيم  لوحــًة لمدينــة القــدإ، وتــم  تنفيــذق بالتعــاون مــس بلد ــة العاصــمة البلغاريــة صــو يا  20وخصصــ  

ـــم مجموعـــٌة مـــن الشـــباح  المعـــرض علـــى جســـر قصـــر الًقافـــة البلغاريـــة وســـط العاصـــمة صـــو يا، ون، 
 حلقات دبكة فلسطينية  

 9/5/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : الحرب في الشرق األوسط قد تندلع صدفةتايمزفايننشال  .38
حــذر الكاتــب األمريكــي د فــد غــاردنر مــن ين ثمــة مخــاطر تنــذر بانــدالا حــرح "عــن  :فايننشــا" تــا مز

وقــا" فــي مقــا" بصــحيفة فايننشــا" تــا مز البريطانيــة إن  طريــق الصــدفة" فــي منطقــة الشــرق األوســط 
طــرف المتحرنــة" فــي الشــرق األوســط، ونًيــر منهــا يطــراف "فاعلــة غيــر هنــام العديــد مــن العناصــر "الخ

معتدلـــة" تـــؤمن بالعمـــل التنفيـــذي مـــن يمًـــا" مستشـــار األمـــن القـــومي األمريكـــي جـــون بولتـــون ووزيـــر 
الخارجية ما ـ  بومبيـو، رئـيس الـوزراء ا سـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو، الـرئيس الروسـي فالد ميـر بـوتين، 

ب يردوغان، قائد الحرإ الًوري ا يراني الجنرا" قاسم سـليماني، إ ـافة إلـى الرئيس الترني رجب طي
 ين في الوال ات المتحدف رئيسا "غريب األطوار" هو دونالد ترامب 

 9/5/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 التصعيد العسكري الصهيوني على غزة .39
 عبد الستار قاسم

ى يبدي النشا  الدبلوماسي المصري لوقف ما ين تنطلق فوهات البنادق الصهيونية على غزف حت
إطالق النار، ونأن الن،ام المصري ينت،ر باستمرار هذق اللح،ة ليًب  وجودق نمؤتمن على الق ية 
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الفلسطينية  ونم من العرح حايقة استخدموا الورقة الفلسطينية لنيل ئهادات بالوطنية وااللتزام القومي 
ونم من مرف توصل المصريون إلى تهدئة بين الطرفين  يمام ئعو هم، ويمام العرح المنافسين 

الصهيوني والفلسطيني، و عددها لم يلتزم الصهاينة وسرعان ما نانوا ينكًون  و عددها ي  ا لم نكن 
نسمس حرنة مصرية سياسية ودبلوماسية تلقي المسؤولية على الكيان الصهيوني؛ نطرف إرهابي 

جوعا، وتطالب العالم بموقف وا ح حيا" االعتداءات محتل ويحاصر القطاا ليت ور المدنيون 
الصهيونية المستمرف على قطاا غزف   لكن عقب نل جولة قتا" ننا نسمس األمريكيين يوجهون تهم 

 ا رهاح للفلسطينيين وليس لالحتال" 
من الناحية الجدلية، لم  كن من المتوقس ين  علن الجانب المصري عن موقف يدين الصهاينة جهارا 
نهارا، وإن سألهم يحد  قو" إنه ال يتخذ هكذا خطوف لكي يبقى باح االتصا" بالصهاينة مفتوحا، ما 
 مكن مصر من نبح جماح االعتداءات يو التخفيف من ئدتها  على الرغم من ين في هذا بعط 
الصحة، لكن تبقى الحايقة ماثلة؛ وهي ين الن،ام المصري )كما يغلب األن،مة العر ية(  قف  د 
المقاومة العر ية المسلحة  د الصهاينة، و عط األن،مة، مًل السعود ة وا مارات، تعتبر المقاومة 
إرهابا، ف ال عن ين قناعة ين،مة عر ية عدف تعتبر مقاومة غزف إخوانية، يي منبًقة عن جماعة 
 ا خوان المسلمين، وهي جماعة مح،ورف في مصر، ومصنفة إرهابية من قبل عدد من األن،مة
العر ية  المعنى، ين الدجل السياسي  طغى غالبا على تبريرات االستمرار في مهادنة الصهاينة 
والتطبيس معهم  ومشكلة األن،مة العر ية، بما فيها الن،ام المصري، ينها غير مطم نة لقدرف الصهاينة 

عر ية على حسم الحرح  د المقاومة في غزف سريعا، ونلما طا" يمد الحرح ئعرت األن،مة ال
 ب يق متزايد من الناحيتين ا عالمية والشعبية 

ستتوصل مصر مس الجانبين في هذا التصعيد األخير إلى تهدئة جديدف غير مكتو ة وغير موقعة 
قصيرف األمد في انت،ار العدوان الصهيوني التالي )و الفعل قد توصل  لوقف إطالق النار فجر يوم 

ظ هذق المرف ين التصعيد الصهيوني لم ترافقه زمجرات حامية، (  لكن المالح2018السادإ من ي ار، 
كما نان األمر قبل ئهر؛ عندما نان رئيس وزراء الصهاينة في يمريكا ويطلق تهديدا قاسيا  د 
المقاومة الفلسطينية  ولم تكن في حينه الهجمات الصهيونية  د القطاا بحجم التهديد، وذل  

 وامل التالية:ألسباح نان  وا حة وتتلخل في الع
نان  االنتخابات السياسية الصهيونية على األبواح، ونان  خشى رئيس وزراء الصهاينة إطالة  -

يمد التصعيد واستفزاز المقاومة الفلسطينية بالمزيد، فتتأثر مخرجات االنتخابات  نان  عين رئيس 
ت، ونان  هذق وزرائهم على نسب االنتخابات وتجنب نل ما من ئأنه ين  كلفه بعط األصوا
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التكلفة واردف  يما لو قام  المقاومة باطالق صواريس مدمرف على المدن الصهيونية في األرض 
 ، يو على مصانس ومنشآت صهيونية حيوية 48المحتلة/

الجيش الصهيوني لم  كن جاهزا لحرح طويلة األمد، خاصة ين المقاومة الفلسطينية ي ح  يكًر  -
 2014، وتمل  قدرات صاروخية يكًر تطورا  طا" يمد الحرح عام 2014قوف مما نان  عليه عام 

يوما، فكيف سيكون يمدها اآلن  ف ال عن ين مستول االن با  في الجيش الصهيوني قد  52إلى 
 انخفط، ونذل  المعنويات بسبب إخفاقات متتالية في غزف وفي جنوح لبنان 

معنويات عالية الستيعاح تأثيرات الحرح   الناإ في الكيان الصهيوني ليسوا في حالة تماس  و  -
الناإ مهتمون بصوف يساسية بحيواتهم اليومية و رفاههم الذاتي؛ يكًر مما عادوا يهتمون بشؤون 
الحياف العامة  هم يدرنون اآلن ين نيانهم الصهيوني لم  عد قادرا على تنفيذ عمليات حر ية سريعة 

 األدبار مس دخو" يو" دبابة صهيونية الحدود وحاسمة، وين الجندي العر ي لم  عد يول ي 
هذق العوامل جميعها ما زال  موجودف، إال عامل واحد، وهو ين االنتخابات قد انته  وين نتنياهو قد 
اطمأن إلى النتائج وإلى بقائه في الحكم  فهو لم  عد يبالي نًيرا بخسائر انتخابية، واهتمامه اآلن 

ل غط الداخلي المتعلق بتهم الفساد التي تالحقه  وقد يرل هو ينصب على نشاطات قد تخفف عنه ا
اآلن ين حر ا ناجحة  د قطاا غزف قد تصنس منه بطال وتبرئه من التهم الموجهة  دق، يو تحشد 

 الطاقات الشعبية خلفه لتخفيف ال غط الق ائي عليه 
الذات يبقى رهنا بهذق بما ين العوامل األخرل ما زال  ثابتة، فان القرار الصهيوني العسكري ب

العوامل  فالعسكريون واألمنيون الصهاينة يصحاح عالقة قوية بقرار الحرح والتهدئة، وهم  عرفون 
قدرات الجيش يكًر مما  عرف نتنياهو، وهم في الغالب يكًر عقالنية وتقديرا لموازين القول من 

يوني  د قطاا غزف، لكنهم لن السياسيين  ومن المتوقس ين  قبل العسكريون التصعيد الجوي الصه
 جنحوا نحو الحرح البرية بسبب عدم قدرف الجيش على اقتحام قطاا غزف بسرعة ونجاح  وإذا تمكن  
المقاومة الفلسطينية من الرد بقوف على قتل المدنيين وتدمير البيوت، فان السياسيين والعسكريين 

صرية لوقف إطالق النار في انت،ار وجبة سيجدون ينفسهم يمام يمر واقس  قبلون معه المبادرف الم
 قادمة من القصف المتباد"  وهذا بال بط ما حصل 

 9/5/2019، "21موقع "عربي 
 

 لجولة حاسمة يستعداالحتالل  .40
 حافظ البرغوثي
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انته  جولة التصعيد األخيرف بين قوات االحتال" وفصائل المقاومة في غزف إلى حيإ انته  جوالت 
بالعودف إلى تفاهمات التهدئة ونقل األموا" القطرية، وزيادف مساحة الصيد  التصعيد السابقة؛ يي

 البحري، والكف عن استهداف المدنيين في مسيرات العودف  
السلطات "ا سرائيلية" سبق وين حذرت من موجة تصعيد جديدف بزعم ين "حرنة الجهاد" تعد لها؛ 

ال" ال يلتزم بها  المالحظ هو ين جوالت التصعيد ألنها على ما يبدو ال تهتم بالتفاهمات؛ ألن االحت
وتباد" القصف تحدث دومًا عندما  كون الوسيط المصري موجودًا في تل يبيب، يو غزف، نما حدث 
في جوالت سابقة، حيإ  طلب الطرفان وساطة الوفد األمني المصري  نهاء القتا"، لكن في المرف 

جهاد تعد لعملية نبيرف على الحدود، وترصد المواقس األخيرف ئعر "ا سرائيليون" بأن حرنة ال
االحتاللية بأوامر من قائدها زياد النخالة، فطلب  من مصر تهدئة األجواء فاستدع  مصر ناًل من 

 قائد حماإ  حيى السنوار، والنخالة إلى القاهرف 
ستشهاد عدد من وفي يوم الجمعة الفائ ، قنل عناصر من الجهاد جنودًا "إسرائيليين" ردًا على ا

 المشارنين في مسيرف العودف، ما يدل إلى سجا" متباد" في القصف 
بالطبس يبلغ السنوار والنخالة المصريين ين االحتال" تراجس عن التفاهمات ولم يلتزم بها نعادته، من 
شد هنا جاء التصعيد يكًر عنفًا، بينما نتنياهو  كابد مس يحزاح اليمين من حلفائه  نقاذ نفسه وح

 يغلبية في الكنيس  تتيح له النجاف من ي ة مالحقة ق ائية في انت،ارق بتهم الفساد  
اختارت حماإ والجهاد لح،ة حرجة لنتنياهو وهي احتفا" الكيان بذنرل النكبة الفلسطينية، يو ما 

، وهذا  سمونه "االستقال"" ومهرجان األغنية األورو ية )يورو  يجن(، الذي  قام ألو" مرف في الكيان
 عني إلغاء االحتفاالت نليًا، ما  حرج نتنياهو يمام حلفائه المتعطشين للدم والقتل، لذل  اختار 

 التصعيد ثم التهدئة، وحاو" لوم قطر؛ ألنها لم ترسل يموااًل لحماإ طبقًا للتفاهمات السابقة  
لى المعابر لنقل ويبدو ين هنام توافقًا بين حماإ وقطر على  رورف منح حرنة حماإ تسهيالت ع

الب ائس، ما يتيح لحماإ استيفاء رسوم جمرنية مبائرف بداًل من السلطة الفلسطينية، وهو ما يوفر 
 لها مصدر دخل دائمًا ويمنحها استقاللية مالية عن السلطة في إدارف غزف  

شهد جولة يغلب التحليالت تذهب إلى ين جولة القتا" لم تنتِه بعد، وين الشهر المقبل وما بعدق سي
يعنف  ستعد لها الجيش االحتاللي تكون برية ي  ًا، بحيإ يتم خاللها إنهام حماإ والجهاد 

 عسكريًا، وإ عافهما لدرجة عدم قدرتهما على تهديد جيش االحتال" ومستوطناته المحاذ ة لغزف  
جولة فالتحليالت المبكرف يئارت إلى ين نتنياهو بحإ مس رئاسة يرنان جيشه عن سبل إنهاء 

التصعيد الحالية، ونسب المزيد من الوق  حتى موعد انطالق مهرجان األغنية و عدها ي بدي رئيس 
 األرنان استعدادق لجولة يخرل في الشهرين المقبلين  
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وقد اعترف ا عالم "ا سرائيلي" بأن نتنياهو ماطل في تنفيذ التفاهمات السابقة وتكاسل في منح 
خا" األموا" القطرية، ما جعل الو س في غزف يكًر توترًا، لكن عندما التسهيالت على المعابر وإد

صعد االحتال" من عملياته و دي في سياسة االغتياالت، وقصف مقرًا لكتائب القسام، واغتا" يحد 
قادته وقادف من الجهاد، جعل حماإ تفكر في التصعيد وتوسيس دائرف القصف، مما حمل األطراف 

تهدئة، وهنا التق  مصالح الطرفين في العودف إلى الهدوء مقابل التسهيالت؛ على بحإ العودف إلى ال
ألن الطرفين غير مستعدين للتصعيد الخطير  لكن السؤا" هل سيفي نتنياهو بتعهداته يم إنه نما 
ذنرنا  ستعد لجولة جديدف نما يرجح الكًيرون، لكن بعد ين يتلقى ال وء األخ ر من جيشه بأنه 

 خرل يكًر عنفًا  مستعد لجولة ي
وحتى انقشاا غبار الجولة األخيرف يبدو ين الو س مهيأ لمزيد من المفاجآت، خاصة مس ارتفاا حدف 
التوتر بين وائنطن وطهران، واحتما" طرح "صفقة القرن" التي ستزيد الو س تعقيدًا، وتهدد بتفجير 

 ئامل طالما ينها ستكون على ئكل فرض إمالءات على الفلسطينيين 
 10/5/2019، لخلي ، الشارقةا

 
 ينصفهم؟ في ذكرى النكبة: من هم الالجئون؟ وأي حلّ  .41

 عوض عبد الفتاح
للمر ف األولى التقي بها  نان اسمها  أتي على لسان والدتي حين نان  تتذن ر، بحسرٍف وحزٍن، يقر اءها 

 عمومتها الذين لجأوا إلى لبنان؛ عمها، وعمتها وخالها، وعددًا آخر من يبناء و نات 
قامة طويلة وممتل ة، وينيقة، غطاء يبيط يلف ريسها، يزيدها هيبة ووقارًا  صوت ها جهوٌر، وِ يه 
صرامة وحزم،   شعرم بشخصية نسائية قوية، ر ما ألن  التراجيد ا الفلسطينية جعل  ئخصيتها على 

ة جي دف، رغم ين عمرها قار  ح الًمانين عامًا  لكن هذا النحو  نعم نان  ال تزا" قوية، وتبدو بصح 
 سمات وجهها تدلل على ين ها نان  ت بطن يثقااًل من الحزن المكبوت 

افترئنا جميعًا يرض غرفة والدي ووالدتي لنأكل معا  نان  المرحومة والدتي م يافة، نريمة، 
وحميمية بال حدود مس نل الناإ  ولكن في استابا" ال يفة الجديدف، فاق نرمها ولهفتها نل 

قادير  راح ، طيلة وق  الوجبة ت قطس ئرائح الدجاج واللحم المطهو وت عها في صحنها، وتحًها الم
على تناو" المزيد من الطعام، ونأنها يرادت بهذا التدليل تعويط عمتها عن عشرات السنين التي لم 

 األبناء ترها بها، عشرات السنين من اللجوء والشتات، والتشرد والفقدان؛ فقدان البي  والوطن و 
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، هي وعدد نبير من 1948هي عم ة والدتي، نصرف حاج محمد، التي انتهى بها المطاف، عام 
األقر اء في مخيمات الشتات في لبنان، بعد ين احتل  العصابات الصهيونية قريتنا الجبلية، نونب 

 يبو الهيجاء، المطلة على ساحل فلسطين، بعد مقاومة طال  ثالثة يئهر 
ر يهالي  القرية هذق الفترف، مسترجعين الشعور بمرارف الهزيمة، وِفي الوق  ذاته  عتزون بالمقاومة يتذن 

التي يبدوها، بقليل من السالح والعتاد يمام عصابات مدر  ة ومدج جة بالسالح  هكذا حدثني والدي، 
ثني نبار القرية الذي ن ئارنوا في الذي قاتل في المعرنة، وفقد يخوق األكبر )عم ي( ئهيدًا، نما حد 

 عاما  25القتا"، في إطار بحٍإ صغير يصدرته قبل 
، بعد حصولها على ترخيٍل إسرائيلي، وهو إجراء اعتمدته 1990كان  زيارف عمة والدتي، عام 

، وذل ، لتقديري، 1967إسرائيل تجاق الالج ين الفلسطينيين، منذ استكما" احتال" نل فلسطين، عام 
ف إنساني مفتعل، والتخفيف من المسؤولي ة عن جريمة التطهير العرقي لسببين، يولهما؛ إظهار موق

يمام العالم، والًاني؛ ألغراض يمنية، يي محاولة جمس معلومات عن المقاومة الفلسطينية في لبنان 
 يو سورية يو غيرهما 

ابس نالصاعقة، رغم يني مت ويثناء تناو" الطعام، راح  تسرد بع ًا من آالمها، التي وقع  علي  
ومتفاعل مس الهم الفلسطيني العام منذ الطفولة ونشيط منذ بواكير الشباح، وتبين ين هنام يمورًا 
كان  تخشى البوح بها  لقد نان ذل  عندما ن،رْت في وجوهنا ونأنها تطلب النجدف؛ " ا ويلي ئو 

، ما حدا هون بقدر ئفنا من مصايب، ينا بس بد ي يعرف وين راحوا بجً ة ابني، لحد  اآلن ينا ما بنام
  سأ" اليهود وين راحوا بابني" 

تها التي تكسر القلب بفقدان يو استشهاد ثالثة يبنائها: واحٌد في مجزرف تل  الزعتر، يثناء  تمًل  قص 
، واثنان استشهدا يثناء مشارنتهما في المقاومة البطولية، التي استمرت 1976الحرح األهلية عام 

  1982سرائيلي للبنان، ووصو" الدبابات ا سرائيلية إلى بيروت، عام ثالثة يئهر،  د الغزو ا 
وينكسر قلب  عندما تسمعها تتمن ى، متسائلة، يو مناجية ر  ها، قائلة: " ا ر  ي حرام يغدر وينا بهالعمر 

 يرجس ويظل  هون في بلدتي، اللي خلق  فيها، ولعب  بحواكيرها، عند يهلي" 
ج الغ ب المشتعل يصال في داخلي، واألهم ين ه زادني وتيًا بهو" مأساف الالج ين، التي  كل ذل  يج 

هي في األساإ ل ب  المشكلة، التي نان  في وعيي، مًل الكًيرين، ق ية سياسية دون إدرام عمقها 
ه بالقذائف والصواريس، إسرائيل واألن،مة  ا نساني، ونل تفاصيل الةيش في مخي ٍم تناو ي  على دن 

ةيًة نان  يو قومي ة  إذا ي فنا إلى هذق القصة الرمزية العينية، ين عددًا من األقر اء العر ية، رج
تسللوا من لبنان إلى القرية، وتواصلوا مس عائالتهم، وعادوا إلى لبنان، في الستيني ات، ونان نتيجة 

ات، تصبح ذل  إقدام إسرائيل على اعتقا" خمسة مواطنين من القرية والحكم عليهم بالسجن عدف سنو 
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هذق الحالة العينية عاكسة لروا ة التشريد الكبرل، ومحاوالت العودف، التي نان  تنتهي في الكًير من 
 الحاالت بالقتل على يد القوات الصهيونية 

 

 يعني تنازل عن كل القضية 48 التنازل عن الي
: الجليل والمًلإ، 1948ام الـال توجد عائلة فلسطينية واحدف، تقريبًا، في المنطقة المحتلة والمستعمرف ع

ومدن الساحل، والنقب، إال  ولها قريب يو يقر اء في مخيمات اللجوء، سواًء في الدو" العر ية 
، الذين 48المحيطة بفلسطين، يو في داخل ال ف ة الغر ية يو قطاا غزف، وي  ًا، في داخل منطقة الـ

بتداًء من يوائل التسعيني ات، لتمييزهم عن باية يطلقنا عليهم اسم "المهج رين" يو "مهج ري الداخل"، ا
الالج ين  ويبلغ عدد هؤالء حوالي ثالثمائة يلف،  حملوني الجنسي ة ا سرائيلية لكن هم محرومون من 
العودف إلى بيوتهم وير هم، التي ال تبعد سول نيلومترات قليلة عن يماكن لجوئهم الحالية، يي القرل 

 الخط األخ ر التي نج  من الطرد والتدمير  والبلدات الفلسطينية داخل
، 48إذًا، إن  هؤالء الالج ين المشردي ن، الذين  ةيش مع،مهم في جحيم، هم نحن؛ نحن فلسطينيي الـ

الذين نجونا من الطرد والتشريد و قينا في الوطن تح  المواطنة ا سرائيلي ة الكولونيالي ة  هم ليسوا 
ي  ا، يقر اؤنا المبائرون  هذق الحايقة تغيب  يحيانًا، بل غالبًا، عن جزءًا من ئعبنا وحسب، بل هم، 

الوعي العام، الذي تعرَّض للتشويه بفعل مخط ط الطمس االستعماري الصهيوني، و فعل الخ وا 
الفلسطيني الر سمي المستمر بصورف نارثية منذ يوسلو، وما رافقه من حملة ت ليل إعالمي ة وتغيير 

 وم امين الصراا مفاهيم ومفردات 
من، مة التحرير الفلسطينية، داخل  باستراتيجيةليس صدفًة ين  التيار الوطني الفلسطيني المرتبط 

، 1996الخط األخ ر، و شكل خاأ حرنة يبناء البلد، التي ئغل   منصب نائب يمينها حتى عام 
ور، ويصدقاء آخرين مًل )من خال" واكيم واكيم، رجا إغبارية، وناتب هذق السط 1991ين تبادر عام 

عاطف الخالدي، وعفيف إبراهيم من مهجري إقرث و رعم( إلى إقامة لجنة تعيد إلى الوعي العام 
رته العصابات الصهيونية عام النكبة، و عدها بوق  قصير،  ق ية وجود جزء نبير من ئعبنا، هج 

س التمًيل في اللجنة لتصبح هي  ة وطنية جامعة، ت م داخل الوطن  وِفي غ ون وق  قصير، توس 
، تحو" 1995كل يلوان الطيف السياسي واأليديولوجي  و عد انطالق التجمس الوطني الد مقراطي عام 

إحياء ذنرل النكبة تقليدًا وطنيًا سنويًا، وتم  ا طاحة بالتقليد البائس الذي نان  قوم به الحزح 
ل"، و تنا نلتقي، جميعًا، جميس األحزاح الشيوعي، سنويًا، بنشر تهن ة في ما  سمى "استقال" إسرائي

 والحرنات، حو" المسيرف السنوية في ذنرل النكبة التي تن،مها "جمةية المهج رين" 
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ق ية الالج ين، عمومًا، هي جوهر الق ية الفلسطينية، وهم، يي الالج ين، و التحديد طالئعهم في 
دف من،مة التحرير الفلسطينية  ونان الخارج، الذين يسسوا حرنة التحرر الوطني الفلسطيني بايا

ئعارها "العودف والتحرير" الشعار الطاغي في برامج جميس فصائل العمل الوطني  يي ين هذا الحق 
ال يتحقق إال  في إطار تحرير فلسطين نلها، وإقامة الدولة الد مقراطية العلمانية الواحدف في نل 

يواسط السبعينات، عندما بديت  يادف من،مة  فلسطين التاريخية، وهو هدف تم التخلي عنه منذ
التحرير، تح  ال غط الدولي، و تأثير الفشل العر ي والقصور الذاتي، تتحو" إلى الدولة المرحلية 
في ال فة والقطاا، ومن ثم إلى الدولتين، واالعتراف باسرائيل ندولة طبيةية، رغم ين ها غير 

صبة، بل، ي  ًا، ألن  بنيتها يهود ة عنصرية إقصائية طبيةية، ليس فقط لكونها نولونيالية وم غت
 وإحاللية 

، وعلى خلفية تهميش حق العودف في الخطاح السياسي الذي بدي 1993و عد تو يس اتفاق يوسلو، عام 
يتشك ل، وهو خطاح هجين، تنادت طالئس الالج ين، المستقلين، إلى إطالق لجان العودف في نل 

ي داخل فلسطين، تدعو إلى التحذير من التفريط بهذا الحق المقد إ، مكان، في يماكن اللجوء وفِ 
 والى مواصلة التمس  به، وااللتفاف حوله 

هكذا، بات  روريًا العمل المنهجي والمكًف على تأصيل هذا الحق في الوعي الشعبي وِفي ثقافتنا 
ح بامكانية التناز" عنه، وهو الوطنية الجامعة  إن حق العودف هو الحق الذي ال يتجري يحد على التلمي

 الحق الذي  جمعنا، بخالف الحلو" السياسية، دولة واحدف يو دولتين، التي نختلف عليها 
عاء بأنه  مكن تحقيق حق العودف من خال" "حل الدولتين"، الذي مات وئبس موتًا، هو ادعاٌء  إن االد 

ن دسترف وئرعنة لوجودها م لل وظالم وغير واقعي  وِفي ظل نل ما قام  به إسرائيل، م
  نعم 1948االستعماري والفصل العنصري في فلسطين، ال بد من العودف إلى يصل القصة، عام 

نعود إلى التاريس، لنسترد  الروا ة الوطنية، ونقدمها لألجيا" الجديدف، وننطلق نشعٍب واحٍد، في ن ا" 
 الواحدف  طويل من يجل التحرير والعودف، في إطار الدولة الد مقراطية

 9/5/2019، 48عرب 
 

 والطفل الفلسطيني؟… سنة: لماذا تخشى إسرائيل السالم 71بعد  .42
 تسفي برئيل

سنة منذ يعلن  إسرائيل استقاللها، ولكنها لم تحقق بعد نامل سيادتها  فحدودها وإن نان   71مرت 
ال"، ال يزا" يرفط اعترف  بها األسرف الدولية ولكن ئعبها، مًل الدو" العر ية قبل حرح االستق

مليون نسمة، في ال فة وفي غزف، و م  لنفسها مناطق  5قبو" مشروا التقسيم  فهي تحتل نحو 



 
 
 
 

 

 33 ص             4936 العدد:             5/10/2019الجمعة  التاريخ:  

                                    

لم تكن لها في ه بة الجوالن وئرقي القدإ، وسيطرتها في غزف مطلقة، م ات اآلالف من مواطنيها 
تستمدها من صراا عنيف  اليهود استوطنوا في يرض العدو ويقاموا فيها جريرف دولة، هويتها الوطنية

 ال تبدو نهايته في األفق، وقوانينها تعتمد على ييديولوجيا الجوا ا قليمي الذي ال  عرف الشبس 
يجيا" من التالميذ ال  عرفون نيف يرسمون خريطة الدولة  فهم ال  ميزون بين نريات ير س ونريات 

التالميذ لم يتعلموا ولن يتعلموا عن جات  بين عوفرا والجديرف  بين ئفاعمرو ونابلس  يجيا" من 
الكفاح الفلسطيني وعن النكبة  فقد اعتادوا على ين  شخصوا نل من ليس يهود ًا نعدو  وعندما 
سيكبرون سيشيرون حتى إلى نحو نصف السكان اليهود نأعداء القومية والدولة  وهم لن  عرفوا ما 

كتماًل للدولة  وهم سيكونون مطالبين بأن هي "محبة الوطن" ألنهم ولدوا وتر وا في إطار ليس م
 كونوا ئهداء دين المناطق، الذي يصبح المعتقد الوحيد المسموح به، و اسمه   قتل يطفا" فلسطينيون 

 ليس ألنهم يهددون يمن الدولة بل ألنهم يزعجون حلم الوعد ا لهي 
ا هي الحرية  فهي حبيسة في مس بدا ة العقد الًامن من حياتها ندولة مستقلة، ال تعرف إسرائيل م

حصار مزدوج، ذام الذي  فر ه عليها سكان غزف وال فة وذام الذي  سحق  يمها من الداخل  
فتواجد الفلسطينيين على خريطة الخيا" اليهودي  ستوجب من الدولة ين تتمترإ وتتسلح وين تطور 

ية سياسية، إلى السالم، ألن الرعب وتبرر القتل، و األساإ ـ ين تمنس نل محاولة للوصو" إلى تسو 
 السالم عبوف ناسفة تهدد الحلم القومي 

السالم معناق ترسيم الحدود النهائية، التي تكتفي بمشروا تقسيم ما، وتقليل مجا" السيادف غير 
القانونية والتناز" عن مع،م المستنبتات القومية التي نم  بانفالت خلف الخط األخ ر  السالم هو 

حطيم إحساإ الحصار الخارجي الذي غذل وعي الشعب المالحق و لورق إلى يمة فقدان العدو وت
سبارتانية ـ يمة "ليس بعد" و"هكذا فقط"، "مستعدف لكل السيناريوهات"، يمة مستعدف دومًا "ألن تعيد 

 إلى العصر الحجري" يعداءق 
وجه وئكل،  ولكن الحصار الداخلي يخطر بكًير، فهو خادا مًل األئباح، يزحف ويتسلل بال

ويكمن في نتب التعليم، ومشاريس قوانين عنصرية، في مواعظ ئيطانية للحاخامين، في التصريحات 
المنفلتة للسياسيين، في بوستات الجهلة الذين تأكلهم الكراهية  هذا منتج يتخفى في ئكل ثقافة، هوية 

عًرون ويستهدفون من يهود ة ووعي قومي  وهو  جند إلى صفوفه متطوعين مخلصين وحماف يسوار  
يتجري على اقتحامها  وهم  مشطون غرف المعلمين وقاعات المحا رات، من،مات حقوق ا نسان، 
المسارح والمحاكم، ني  طهروها وينقونها من الخونة  يول   هم حراإ الًورف المسؤولين عن خلق 

ف القومية  ال تتشوئوا وتطوير الهوية ا سرائيلية الجديدف  مهامتهم هي  مان وحدف الريي وطهار 
رجاء  فمواطنو إسرائيل ملزمون بأن  فرحوا في يوم االستقال"، ين يرفعوا األعالم، ويصطفوا في 
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ميادين التر يه، ين   ر وا بمطارق البالستي  ويلوحوا وينشوا من فوق المناقل  هكذا  فعل الناإ في 
تجاوزت سن عدم اليقين  جيشها قوي، دو" مستقلة   مكنهم حقًا ين  كونوا را ين عن ين دولتهم 

اقتصادها ناٍم، مواطنوها يكًر ثقافة من آبائها المؤسسين  قطاراتها رد مناسب على قطارات الكارثة، 
ورئيس الوال ات المتحدف  غدق عليها من المذاقات يكًر مما  مكنها ين ته مه  صحيح ين إسرائيل 

 نقي ولكنها دولة مستقلة  مستقلة ـ وليس  حرف  تةيش في إغالق،  حرسها ئرطة وعي، تتوق لهواء
 8/5/2019هآرتس 
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