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 التوافق رئاسة حكومة الحمد هللحماس وفتح تتفقان على تولي : "الرأي" و"األيام" .0

 ا  مصدر ، أن غزة من محمود أبو راضيعن ، 20/5/2702، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمذكرت 
كد لوكالة "الرأي" أنه تم التوافق على تولي رئيس حكومة رام هللا الحالي رامي الحمد هلل رئاسة أا  مطلع

وقةةال المصةةدر رن حركتةةي حمةةاس وفةةتع تواف.تةةا علةةى تةةولي الحمةةد هلل رئاسةةة  حكومةةة التوافةةق الم.بلةةة 
 الحكومة 

كلفةين لشةغل ح.ائة  وزيةر ا دون اففصةاع عةن عةدد الةوزرا  الم 25وأشار رلى أن الحكومة مكونة مةن 
 وزارية من قطاع غزة أو الضفة الغربية 

وتوقع المصدر ذاته وصول رئيس وفد فتع للمصةالحة عةزام امحمةد لغةزة السةبت الم.بةل لعتفةاق علةى 
 التشكيلة النهائية لحكومة التوافق الوطني 

ي، اتفاق ةا ينهةي أبريةل الماضة 25وكان وفدا منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس وقعتةا بغةزة فةي 
حالة االن.سام الداخلي التي استمرت سبع سنوات، واتف.ا على وضع الجداول الزمنية لتطبيق اتفاقيات 

 المصالحة الوطنية 
الةةةرئيس عبةةةاس أجةةةر  مسةةةا   مةةةن غةةةزة وعةةةن وكةةةاالت، أن ،22/5/2702األيـــام، رام هللا، وأضةةةافت 

 عةزامفةق الةوطني مةا اقتضةى ت جيةل توجةه جولة جديدة من المشاورات حول تشةكيلة حكومةة التوا أمس



 
 
 

 

 
           1ص                                     3225 العدد:     22/5/2702الخميس  التاريخ:

 

امحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتع الى غزة يوم أمس، كمةا كةان م.ةررا السةتكمال التشةاور 
 حول الموضوع مع حركة حماس 

وقالةةت مصةةادر مطلعةةة فةةي حركةةة فةةتع لةةة"اميام"، ان موضةةوع رئاسةةة الحكومةةة قةةد حسةةم لصةةالع فكةةرة 
 لهةةا، وان أربعةةة وزرا  علةةى امقةةل مةةن الحكومةةة الحاليةةة سينضةةمون تةةرؤس الةةدكتور رامةةي الحمةةد هللا

 لصفوف حكومة التوافق 
واكةةد مصةةدر فةةي حركةةة فةةتع ان عةةزام امحمةةد مسةةؤول ملةةف المصةةالحة فةةي الحركةةة أرجةة  زيةةارة كانةةت 

 ، الى غزة فجرا  الرئيس عباس المزيد من المشاورات بش ن حكومة التوافق الوطني أمسمتوقعة، 
فايز أبو عيطة الناطق باسم حركة فتع لوكالة فرانس برس، "لن تكون زيارة لةخ  عةزام امحمةد، وقال 
وأضاف، "ستحدد الزيارة الح.ا منه بحاجةة الةى المزيةد مةن الوقةت لدراسةة  ، )امربعا ( الى غزة" أمس

أبةةو وأضةةاف  مةةا تةةم التوافةةق عليةةه مةةع )حمةةاس(" خصوصةةا بشةة ن تشةةكيل حكومةةة التوافةةق الفلسةةطيني 
عيطة، ان عباس "يدرس حصةيلة المشةاورات ومةا يتعلةق بتشةكيل حكومةة التوافةق التةي أجراهةا ال.يةادي 

 امحمد في زيارته الساب.ة الى غزة مع قيادة حركة حماس" 
من جهته، قال سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس لفرانس برس، "نحن في الحركة بانتظار 

ؤكةةدا ان "التواصةةل مسةةتمر بةةين الحةةركتين )حمةةاس وفةةتع( حةةول مةةا يتعلةةق زيةةارة ام  عةةزام امحمةةد"، م
 واكد ابو زهري انه "ال توجد اي ع.بات بش ن تشكيل حكومة التوافق الوطني"  بالتشكيل الوزاري" 

وأفةةاد مصةةدر فلسةةطيني مطلةةع لوكالةةة أنبةةا  "شةةينخوا" بةة ن خعفةةات مةةا زالةةت تعتةةر  مشةةاورات تشةةكيل 
اسةةةتمرار عةةةدد مةةةن وزرا  حكومةةةة الحمةةةد هللا  ي تعتةةةر  علةةةى رغبةةةة عبةةةاسالحكومةةةة مةةةع "حمةةةاس" التةةة

الحاليةةةة فةةةي مناصةةةبهم  وأوضةةةع المصةةةدر بهةةةذا الصةةةدد، أن عبةةةاس يرغةةة  بتكليةةةف وزيةةةري الخارجيةةةة 
والماليةةة الحةةاليين ريةةا  المةةالكي وشةةكري بشةةارة بةةذات المنصةةبين فةةي حكومةةة التوافةةق، وكةةذل  تعيةةين 

تصادية في حكومة الحمد هللا محمد مصطفى وزيرا لعقتصةاد، ونائة  نائ  رئيس الوزرا  للشؤون االق
 رئيس الوزرا  للشؤون السياسية الحالي زياد أبو عمرو نائبا لرئيس الحكومة الم.بلة 

فةةي الم.ابةةل، قةةال مصةةدر فةةي حركةةة حمةةاس لةةة"شينخوا"، رن الخعفةةات التةةي تعتةةر  مشةةاورات تشةةكيل 
رععنها قبل انتهةا  مهلةة الخمسةة أسةابيع المتفةق عليهةا  وذكةر الحكومة لن تمثل ع.بات جوهرية أمام 

المصةةدر، أن "حمةةاس" تبةةدي مرونةةة عاليةةة فتمةةام تشةةكيل الحكومةةة وتتةةر  هامشةةا واسةةعا أمةةام الةةرئيس 
 عباس الختيار امسما  التي تناس  المرحلة الم.بلة 
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تم تداولةه مةن أسةما  من جهته، رفة  ال.يةادي فةي حركةة حمةاس صةعع البردويةل التع.ية  علةى مةا ية
مرشةةحة لشةةغل مناصةة  الحكومةةة ال.ادمةةة، مشةةيرا رلةةى وجةةود اتفةةاق بةةين حركتةةه و"فةةتع" ي.ضةةي بعةةدم 

 مناقشة التشكيلة المحتملة رععميا 
لكن البردويل أكد أن المشاورات "تسير بشكل ريجابي" وستعلن الحكومةة الجديةدة فةي موعةدها  ويةرجع 

تشكيل حكومة التوافق مع نهايةة الشةهر الجةاري أي بعةد انتهةا  على نطاق واسع أن يتم افععن عن 
 من هذا الشهر  22و 22انتخابات الرئاسة المرت.بة في مصر يومي 

بدوره، قال عضو المجلس التشريعي عن حركةة فةتع عبةد هللا عبةد هللا، رن "الوضةع الشةاذ الةذي عاشةه 
، وهةةذه المةةرة )الزم تةةزبط( فالمصةةالحة شةةعبنا نتيجةةة االن.سةةام طةةوال سةةبعة أعةةوام خلةةت يجةة  أن ينتهةةي

طريق النجاة للجميع"، منوهةا  رلةى أن االخةتعف بةين المةوقفين امميركةي والفلسةطيني حةول المصةالحة 
 ، وثمن موقف االتحاد اموروبي في دعم التوجه الفلسطيني 2002موجود منذ العام 

ــار، بيــروت، وجةةا  فةةي  كشةةفت عةةن أن عبةةاس  لةمصةةادر فلسةةطينية مسةةؤو  ، أن22/5/2702األخب
وقالةت «  حمةاس»و« فةتع»يضع التصور النهائي لحكومة الكفا ات المتفق على ت ليفهةا بةين حركتةي 

« حماس»تل  المصادر رن هنا  توجها  الختيار وزير الداخلية من قطاع غزة ليتمكن من التفاهم مع 
حتى يكون قريبا  مةن الرئاسةة   والفصائل بحرية أكثر، على أن يختار وزير المالية من الضفة المحتلة

وقةةةةال النائةةةة  امول فةةةةي المجلةةةةس التشةةةةريعي الفلسةةةةةطيني وعضةةةةو كتلةةةةة التغييةةةةر وافصةةةةعع التابعةةةةةة 
تستعد لتسليم وزاراتها  2002، أحمد بحر، رن الحكومة الم.الة التي تديرها حركته منذ عام «حماس»لة

يةةام الم.بلةةة  وأضةةاف بحةةر، فةةي كلمةةة لةةه لحكومةةة التوافةةق الةةوطني الم.ةةرر افعةةعن عةةن ت ليفهةةا فةةي ام
الحكومةةةة تحةةة  رخواننةةةا علةةةى تسةةةليم وزاراتهةةةم »خةةةعل حفةةةل رصةةةدار روايةةةة أدبيةةةة فةةةي غةةةزة أمةةةس، أن 

 « لإلخوة في حكومة التوافق
في غزة فايز أبو عيطةة أن « فتع»ورغم هذا الت.دم في ملف ت ليف الحكومة، ف.د نفى المتحدث باسم 

وم لمسةؤول ملةف المصةالحة عةن حركتةه عةزام امحمةد، موضةحا  فةي تصةريع تكون هنا  زيارة هذا الية
لكنها سةتجري بعةد أن ينتهةي عبةاس مةن دراسةة حصةيلة »صحافي أن زيارة امحمد لغزة ال تزال قائمة 

 «  المشاورات الساب.ة التي أجراها امحمد مع قيادة حماس امسبوع الماضي
لسابق لرئيس وزرا  الحكومة الم.الة، أحمد يوسةف، قةال يشار رلى أن ال.يادي في حماس والمستشار ا

رن أسةةما  المرشةةحين أصةةبحت بةةين يةةدي الةةرئيس عبةةاس الختيةةار تشةةكيلة حكومتةةه الم.بلةةة، ذاكةةرا  فةةي 
علةةى أن »تصةريع لةه أن عبةاس يضةةع امن بصةماته النهائيةة الختيةةار اسةم مةن بةةين ثعثةة لكةل وزارة، 

 « زيرا  و  22أو  25تكون الحكومة مصّغرة وتضم 
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 تقدم حقيقي على مسار العملية السلمية تعيق تحقيق أيّ  "إسرائيل": ممارسات عباس .2

، رئيس الوزرا  أمساست.بل الرئيس محمود عباس، في م.ر الرئاسة بمدينة رام هللا  :وفا –رام هللا 
ياسية، البلغاري بعمين أوريشاركسي، والوفد المرافق له، وأطلعه على آخر مستجدات اموضاع الس

 والم زق الذي وصلت رليه عملية السعم جرا  التعنت افسرائيلي ورفضه االلتزام بتنفيذ االتفاقات 
وأكد الرئيس أن الجان  الفلسطيني ملتزم بتح.يق السعم العادل ال.ائم على قرارات الشرعية الدولية 

  2222فقامة دولة فلسطينية مست.لة وعاصمتها ال.دس الشريف على حدود عام 
وأشار رلى أن افجرا ات افسرائيلية واستمرار تنفيذ سياسة االغتيال واالقتحام والع.ا  الجماعي 
والتهويد، وافصرار على االستمرار في االستيطان غير الشرعي في امر  الفلسطينية، هي التي 

الدولية الرامية تعيق تح.يق أي ت.دم ح.ي.ي على مسار العملية السلمية، وفشل الجهود امميركية و 
 الستئناف المفاوضات 

وأوضع الرئيس أن المصالحة الفلسطينية ضرورة وطنية من أجل وحدة امر  والشع   وأكد التطلع 
 الفلسطيني لت.وية أواصر الصداقة والتعاون المشتر  مع بلغاريا في مجاالت عدة  

 22/5/2702الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
بأنـه وراء  باتهـام عبـاس ردّ واألخيـر يـ دحـالن عـامين بسـجن غيابيا   ما  فلسطينية تصدر حك محكمة .3

 القرار
أصدرت محكمة فلسطينية حكما على ال.يادي السابق في حركة فتع، محمد دحعن، بالسجن  رام هللا:

لمدة عامين بتهمة ال.دع والذم وتح.ير مؤسسات الدولة الفلسطينية  وجا  في رععن الحكم الذي نشر 
صدر وتلي علنا باسم الشع  العربي »الحكم الذي صدر غيابيا، وهو قابل لععترا ،  أمس، أن

 « الفلسطيني بحضور رئيس نيابة رام هللا وغيا  المتهم
ويتضع من افععن المنشور، أن عددا من قادة امجهزة اممنية الفلسطينية وآخرين، ت.دموا رلى 

وم.ابلة مع وسائل رععم مختلفة، تضمنت اتهامات المحكمة ببعغ ضد دحعن يتعلق بتصريحات له 
 للمؤسسة اممنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس 

وأفاد بيان صادر عن المحكمة أن المتهم محمد يوسف شاكر دحعن، أدين بتهمة الذم وال.دع 
« 22»من قانون الع.وبات رقم « 222»وتح.ير مؤسسات الدولة الفلسطينية، خعفا محكام المادة 

  2220لسنة 
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ورد دحعن فورا باتهام عباس بالتضليل، وأعاد اتهامه بما اتهم به ساب.ا من محاصرة عرفات 
ومحاولة التخلص منه، رضافة رلى الفساد المالي  ورد دحعن على قرار المحكمة، باتهام الرئيس 

مؤتمر الم.بل لحركة عباس ب نه ورا  ال.رار، وأن التوقيت م.صود منه رعاقة وتعطيل مشاركته في ال
وقال رن «  محسومة في االنتخابات الرئاسية والتشريعية الم.بلة»فتع، وكذل  مشاركته التي قال رنها 

أي شرعية حركية أو وطنية ت.وم على أساس افقصا  المسبق لمحمد دحعن أو لغيره من قادة »
سلفا، ولن تعطيكم أكثر مما  وقو  شعبنا لن تكون أكثر من شرعية ديكتاتورية مشبوهة ومشكو  بها

 « لديكم اليوم
العهد مع أبنا  شعبنا العظيم خصوصا مع حركة فتع ب ني باق على النهج الوطني »وقال رنه يجدد 

الديم.راطي الذي اعتدنا على ردارة شؤوننا الوطنية والحركية من خعله، وأجدد التزامي بخو  كل 
، وس فعل ذل  يدا بيد وكتفا بكتف مع كل المخلصين االستح.اقات والمعار  االنتخابية الم.بلة

والشرفا  بهدف تصحيع مسار كفاحنا الوطني واستعادة الكرامة والمكانة المرموقة لحركتنا 
 « المجاهدة

 22/5/2702الشرق األوسط، لندن، 
 
 في جهاز األمن الوطني "هيئة األنفاق" دمج عناصر عن غزة تعلنفي  حكومةال .4

” هيئة امنفاق“أعلنت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة عن دمج عناصر : مصطفى حبوش  -غزة
 التي أنهت عملها، بداية الشهر الماضي، في جهاز اممن الوطني التابع لوزارة الداخلية 

سيتم دمج عناصر هيئة امنفاق “وقال عصام الدعاليس المستشار االقتصادي لرئيس حكومة غزة: 
  ”ن صفوف جهاز اممن الوطنيالتي تم رنها  عملها، ضم

 شهور أخر   2وأضاف أن الحكومة ستجدد ع.ود العاملين لديها على بند التشغيل المؤقت لمدة 
 22/5/2702القدس العربي، لندن، 

 
حملـة تطهيـر "بأنهـا  ر منطقـة شـمال أريحـايتـدمو سـرائيلية الجرافـات اإليصف عمليـة هـدم  عريقات .5

 "عرقي
هدمت الجرافات افسرائيلية  كبير المفاوضين الفلسطينيين عمليةوصف صائ  عري.ات وكاالت: 

أمس نحو عشرين منش ة تستخدم للسكن وتربية المواشي في قرية أم عجاج شمال مدينة أريحا 
هذه »وقال في حديث فذاعة صوت فلسطين «  حملة تطهير عرقي»بالضفة الغربية، ب نها 
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ا، ت تي ضمن مخطط يستهدف التطهير العرقي ويستهدف الممارسات افسرائيلية، هدم منط.ة بكامله
 « كل الجهود الدولية المبذولة فحعل السعم في المنط.ة، ويستهدف تكريس وتكثيف االستيطان

المجتمع الدولي بمحاسبة الحكومة افسرائيلية على جرائمها المستمرة التي تتوج بال.تل وهدم »وطال  
ل هذه جرائم حر  يج  على العالم ان يحاس  ويسائل اسرائيل البيوت واالستيطان وحصار غزة  ك

 « بشكل فوري عليها
 22/5/2702الحياة، لندن، 

 
 : االنتخابات هي المفتاح إلتمام المصالحة وعلينا فضح المخطط اإلسرائيلي للضم اأُلحاديربهعبد  .6

ر عبد ربه، رن االنتخابات هي "اميام": قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياس -رام هللا 
المفتاع امساس فتمام المصالحة الوطنية، معتبرا  أنها في حال نجاحها ستعزز االهتمام الدولي 

 بال.ضية الفلسطينية 
وحذر عبد ربه، خعل ندوة نظمها تحالف السعم الفلسطيني، في رام هللا، أمس، من "خطورة 

ل حول انسحا  أحادي الجان ، والذي لن يكون على تصريحات غعة اليمين المتطرف في رسرائي
غرار انسحا  غزة"، مشيرا  رلى أن هذه التصريحات هي الوجه امخر لما يتحدث به عدد من 

 المسؤولين افسرائيليين عن الضم امحادي ووضع الجميع أمام اممر الواقع 
ة مواتية امن فنها  االن.سام وعن اتفاق المصالحة الوطنية، أشار عبد ربه رلى وجود "ظروف دولي

 أكثر من قبل، رغم تشك  البع  بإمكانية نجاحها وجديتها بسب  فشل التجار  الساب.ة" 
وقال: قد نجد قريبا  حكومة يترأسها الرئيس محمود عباس أو أي شخص آخر، لكن مصداقية هذه 

 ق الحكومة ستكون واضحة رذا قامت بالتحضير لعنتخابات من دون وضع عوائ
وأضاف: "فتع معبر رفع بشكل دائم هو رحد  أولويات ال.يادة، رضافة رلى أن توفير الحد امدنى 

  من الشروط اممنية له يج  أن يكون أولوية لد  الحكومة"
 22/5/2702األيام، رام هللا، 

 
 لن تعرض على المجلس التشريعي : حكومة التوافق الوطني"القدس" .7

ي مطلع أن حكومة التوافق الوطني التي سيتم تشكيلها خعل اميام قال مصدر فلسطين :رام هللا
الم.بلة لن تعر  على المجلس التشريعي، وست.سم اليمين امام الرئيس محمود عباس، وستمارس 

 عملها بشكل طبيعي على غرار الحكومات الساب.ة التي شكلها الرئيس خعل فترة االن.سام 
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وت كوم، رلى أن هذا االمر تم التوافق عليه مؤخرا بين الكتل واشار المصدر في حديث لة ال.دس د
 البرلمانية 

واستبعد المصدر ان يتم غدا الخميس االععن عن الحكومة الفلسطينية كما تناقلت ذل  بع  
وسائل افععم، موضحا أن هنا  " تواف.ا كامع على االسما ، رال ان بع  الح.ائ  لم تحسم بعد 

 ة الداخلية" وأهمها ح.يبة وزار 
وقال:" ما اشيع في االععم من أسما  لتولي هذه الوزارة غير صحيع" موكدا أن الجو العام "ما زال 
ايجابيا، والمشاورات مستمرة والحكومة ستعلن قبل انتها  الخمسة اسابيع التي اتفق عليها وقد تكون 

 قبل الخميس الم.بل" 
"حظوظ الحمد هللا عالية جدا ، وعليه توافق، لكن  وبخصوص رئاسة الحكومة أكد المصدر مجددا ان

 ربما لظروف المرحلة قد يترأس الرئيس عباس الحكومة ولو لفترة مؤقتة" 
 22/5/2702القدس، القدس، 

 
لتـولي مسـؤولية إدارة معبـر  االسـتعدادحـرس الرئاسـة ": عباس طلب من المسؤولين في المستقبل" .8

 رفح
الرئيس عباس، طل  مؤخرا  من المسؤولين في »ول فلسطيني، أن كشف مسؤ : رام هللا ة أحمد رمضان

 » حرس الرئاسة االستعداد لتولي مسؤولية ردارة معبر رفع البري بالتعاون مع الجان  المصري
، وسيشرف على المعبر رضافة 2005ردارة معبر رفع ستعود وف.ا  التفاقية »وأوضع المسؤول أن 

اموروبي، من دون وجود أي دور للجان   االتحادبون عن رلى الجان  المصري والسلطة، مندو 
 » افسرائيلي على المعبر

وتوقع المسؤول، نفسه، أن يبدأ حرس الرئاسة بتسلم ردارة معبر رفع خعل اميام ال.ليلة الم.بلة، وفور 
بل رععن عباس تشكيل حكومته الرسمية التي بدأ بمشاورات تشكيلها مع الفصائل وال.و  الوطنية ق

 أيام عدة 
 22/5/2702المستقبل، بيروت، 

 
 تحذر من التمادي اإلسرائيلي في استهداف المسجد األقصى في رام هللا "الخارجية" .9

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية رنها تنظر بخطورة بالغة رلى التمادي افسرائيلي في  -بترا  -رام هللا 
 عياته على اموضاع في المنط.ة برمتها استهداف المسجد امقصى المبار  وتحذر من تدا 
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الحكومة افسرائيلية بتحمل مسؤولياتها في لجم المتطرفين الذين  أمسوطالبت الوزارة في بيان لها  
يسعون رلى تفجير اموضاع السياسية واممنية، ويبشرون بالحر  الدينية والطائفية في المنط.ة، 

 رسات االستفزازية وحّملتها المسؤولية الكاملة عن هذه المما
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة استمرار قيادة اليمين واليمين المتطرف في الحكومة 

باستهداف المسجد امقصى ‹ جبل الهيكل›افسرائيلية والكنيست، ومجموعات ومنظمات ما يسمى 
  من أجل ت.سيمه زمانيا ومكانيا

 22/5/2702الرأي، عمان، 
 

 "إسرائيلـ"غزة: استهداف األقصى بات أجنّدة يومية لي ف األوقافوزارة  .01
قالت وزارة اموقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية في غزة،  :امناضول-عع عطاهللا-غزة

 فسرائيل  "أجندة يومية"رن استهداف المسجد امقصى بات 
، في تصريع صحفي نشر وقال رسماعيل رضوان، وزير اموقاف والشؤون الدينية في حكومة غزة

االقتحام افسرائيلي للمسجد امقصى بات يتم بشكل “اليوم، وتّل.ت وكالة امناضول نسخة  عنه، رن 
 ” يومي من قبل عشرات المستوطنين والشرطة افسرائيلية

اقتحام المسجد امقصى أجندة يومية فسرائيل، وذل  ضمن خطة ممنهجة تهدف رلى “وأضاف: 
 ” توسيع المشاريع االستيطانيةتهويد ال.دس، و 
هذه االقتحامات تخللها انتهاكات تتمثل بتدنيس الم.دسات افسعمية، واعت.ال “ولفت رلى أن 

وحذر رضوان مما يتعر  له المسجد امقصى من اقتحامات تتزامن  ” الم.دسيين واالعتدا  عليهم
 ، وفق قوله ”م على أن.اضهالهيكل المزعو “مع حفريات وأنفاق أسفله من أجل رس.اطه وبنا  

 20/5/2702رأي اليوم، لندن، 
 

 عمليات األسر عنضابط إسرائيلي ووزعت تعليمات  مئة: حماس تملك عناوين أبيبتل  .00
حةةةّذرت أوسةةةاط أمنّيةةةة فةةةي تةةةل أبيةةة  مةةةن وجةةةود اسةةةتعداد لةةةد  المنظمةةةات  زهيةةةر أنةةةدراوس: –الناصةةةرة 

 الفلسطينّية الختطاف جنود من جيش االحتعل 
( عنةةةه رّن ISRAEL DEFENSEجهةةةاز )الشةةةابا ( افسةةةرائيلّي فةةةي تصةةةريحات ن.لهةةةا موقةةةع ) وقةةةال

المنظمةةةات الفلسةةةةطينية، خاّصةةةةة حمةةةةاس، تىحةةةةاول العةةةودة رلةةةةى عمليةةةةات اختطةةةةاف الجنةةةةود واحتجةةةةازهم 
 كرهائن، لذل  يجمعون معلومات عن تحركات الجنود 
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ي سةيارات أسةماها مشةبوهة  وفةي هةذا وع.  هذه المعلومات حّذر جيش االحتعل جنوده من السفر فة
السياق، يىشةار رلةى أّن حركةة حمةاس قامةت مةؤخر ا بنشةر كتية  تحةت عنةوان: )مرشةد للمختطةف( وزع 
على المستويات الميدانيةة فةي الةذراع العسةكرية لحمةاس، كتائة  عةز الةدين ال.سةام، وبحسة  المصةادر 

 رحا مفصع لعملية االختطاف صفحة، يتضمن ش 21افسرائيلّية فإن الكتي ، الذي ي.ع في 
فةةةي السةةةياق ذاتةةةه، أصةةةدر د  رونةةةين بيرغمةةةان، المحلةةةل للشةةةؤون افسةةةتراتيجّية فةةةي صةةةحيفة )يةةةديعوت 

 احرونوت( كتاب ا جديد ا مؤخر ا تحت )عنوان معار  رسرائيل السرّية الستعادة أسراها( 
اف الجنةةةود والمسةةةتوطنين، وفةةةي غمةةةرة تناولةةةه مالف الوثةةةائق التةةةي اطلّةةةع عليهةةةا لتنةةةاول قضةةةايا اختطةةة

صفحة، وزعتها حركة حماس على المستويات الميدانية  21يكشف المؤلف الن.ا  عن وثي.ة ت.ع في 
ا مفصةةع  عةةن عمليةةة الخطةةف،  ةةف(، وتضةةمنت شةةرح  فةةي كتائةة  ال.سةةام تحةةت عنةةوان )مرشةةد للمختتطش

لوثي.ةة، بحسة  الكتةا ، وتبةدو أّنهةا أعةدت لخعياهةا العاملةة فةي الضةفة الغربّيةة، حيةث يوصةي معةدو ا
ب ْن يكون من سي.وم بعملية الخطف مجيد ا للغة العبرّية، والتحدث بها بطعقة، وتجن  الحديث باللغة 
العربّية ب ّي حال، والبحث عن جندّي ضعيف البنيةة لسةهولة خطفةه، وتفضةيل تنفيةذ العمليةة فةي حالةة 

وت، واسةةةتبدال السةةةيارة التةةةي تةةةم بهةةةا جوّيةةةة مةةةاطرة، رلةةةى جانةةة  اسةةةتخدام مسدسةةةات مةةةزودة بكةةةاتم للصةةة
الخطف بسيارة أخر  في حالة الضرورة  ععوة علةى ذلة ، يكشةف بيرغمةان فةي كتابةه الجديةد الن.ةا  

 20100عةةةن قيةةةام الجةةةيش افسةةةرائيلي بتجنيةةةد ثةةةعث فةةةرق، مكونةةةة مةةةن تسةةةع كتائةةة ، تضةةةم أكثةةةر مةةةن 
حركةات الم.اومةةة الفلسةطينية، بعةةد جنةدي، للتةّدر  علةةى سةيناريوهات لمواجهةة عمليةةات أسةر ت.ةةوم بهةا 

التهديةةةدات التةةةي دأبةةةت امخيةةةرة علةةةى رععنهةةةا، وهةةةو مةةةا دفةةةع بهيئةةةة أركةةةان الجةةةيش فعةةةعن حالةةةة مةةةن 
االسةةةتنفار، وجةةةدت تعبيرهةةةا فةةةي توظيةةةف هةةةذا العةةةدد غيةةةر المسةةةبوق مةةةن الجنةةةود لعسةةةتعداد لمواجهةةةة 

د ا ممةةن يوصةةفون بةة ّنهم مةةن ألمةةع عمليةةات امسةةر المحتملةةة  وامكثةةر مةةن ذلةة  أّن الجةةيش اسةةتخدم عةةد
قادته لإلشراف على رعداد هذه التدريبات، وافعةداد لسةيناريوهات محتملةة لعمليةات اختطةاف ي.ةوم بهةا 
الفلسطينيون، وأوكلت مهمة افشةراف علةى تنفيةذها لجنةراالت بةارزين  مىضةاف ا رلةى ذلة ، اّدعةت قةوات 

مائة ضابط رسرائيلّي كبير بهدف اغتيالهم، مضيفة   االحتعل افسرائيلية أن لد  حماس قائمة ب سما 
أّنه تّم توزيع أشرطة تحتوي على ررشادات للضةباط عنةدما رأت أّنةه ال توجةد أيةة مشةكلة لةد  عناصةر 
الم.اومة الفلسطينية في تع.ّة  أّي ضةابط  ون.لةت )يةديعوت أحرونةوت( عةن ضةابط كبيةر فةي الجةيش 

ة لحركةةةة حمةةةاس هةةةي الطيةةةارون والضةةةباط، التةةةي أعةةةدت قائمةةةة افسةةةرائيلّي قولةةةه رّن امهةةةداف المفضةةةل
ب سما  عشرات الضابط والطيةارين الغتيةالهم  وأضةاف المصةدر: لةد  المنظمةات افرهةا  )الم.اومةة 
الفلسطينية( عناوين شخصية لعشرات الضباط الكبار فةي الجةيش افسةرائيلّي  وسةاقت الصةحيفة قائلةة  
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الحتعل بتعزيز الوسائل اممنّية على كبةار الضةباط وال.ضةاة الةذين رنه رثر هذه التحذيرات قام جيش ا
يخدمون في الضفة الغربّية المحتّلة، وحس  المصدر اممنةّي فةإّن ال.ائمةة الموجةودة بحةوزة التنظيمةات 

 الفلسطينّية، وخاّصة حماس، تحتوي على أسما  وعناوين الضباط وتحركاتهم بشكٍل دقيٍق 
 20/5/2702، رأي اليوم، لندن

 
 غزة: أبو مرزوق يزور جامعة فلسطين  .02

اسةةت.بلت جامعةةة فلسةةطين نائةة  رئةةيس المكتةة  السياسةةي لحركةةة حمةةاس موسةةى أبةةو مةةرزوق : رام هللا
والوفد المرافق له الذي ضم النائ  في المجلس التشريعي سالم سةعمة النةاطق باسةم حركةة حمةاس د  

 سامي أبو زهري 
علةةى المكانةةة المرموقةةة التةةي تحظةةى بهةةا بةةين الجامعةةات والتةةي جامعةةة فلسةةطين « أبةةو مةةرزوق»وهنةة  

اكتسبتها خعل فترة وجيزة لتميز كوادرها ومراف.ها واعتمادها على الت.نيات الحديثة والربط بين الجان  
النظري والتطبي.ي، معبرا  عن سعادته بوجوده في جامعة فلسةطين التةي تحمةل اسةم الةوطن، مؤكةدا  أن 

من قوة جامعاتها ومؤسساتها التعليمية التي تبني قادة المست.بل وتساهم بشكل كبير قوة الشعو  ت تي 
فةةةةي التطةةةةور واالزدهةةةةار للمجتمعةةةةات، متمنيةةةةا  للجامعةةةةة التوفيةةةةق والت.ةةةةدم واالنتشةةةةار فةةةةي ربةةةةوع الةةةةوطن 

 الفلسطيني والعربي 
امعةة ومراف.هةا ومكتبتهةا واختتم الوفد زيارته للجامعة بجولة ميدانية اطلع خعلها الوفد علةى كليةات الج

 ومختبراتها العملية 

 22/5/2702، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 : المفاوضات ُسّبة في تاريخ السياسة الفلسطينية لن تلتفت لها حماسالبردويل .03

انت.ةةد ال.يةةادي فةةي حركةةة حمةةاس الةةدكتور صةةعع البردويةةل بشةةدة مسةةار المفاوضةةات (: غةةزة )فلسةةطين
ةةةبة فةةةي مسةةةار السياسةةةة الفلسةةةطينية"، ونفةةةى أن تكةةةون ةةةة افسةةةرائي الفلسةةةطينية لية ووصةةةفه ب نةةةه كةةةان "سى

 "حماس" في وارد ال.بول بالمفاوضات مع االحتعل أو االنخراط فيها تحت أي ظرف 
وأوضةةع البردويةةل فةةي تصةةريحات خاصةةة لةةة "قةةدس بةةرس" أن خطةةا  رئةةيس المكتةة  السياسةةي للحركةةة 

أي ععقة بالذها  رلى المفاوضات أو ال.بةول بهةا، وقةال:  للنكبة ليس له 22خالد مشعل في الذكر  
"حركةةة "حمةةاس" برنامجهةةا واضةةع للجميةةع وال لةةبس فيةةه، الجنةةوع للسةةلم فةةي ال.ضةةية الفلسةةطينية معنةةاه 

وقبةل ذلة  التةاريب وبعةده، وأن علةى هةؤال   41تطهير فلسطين من كل الغربا  الذين دخلوها في عةام 
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ثم بعد ذل  نمةد أيةدينا للسةعم، نحةن لةن نعةادي رال مةن اعتةد  علينةا  جميعا أن يعودوا من حيث أتوا،
 وسرق أرضنا، هذا هو مفهومنا للسعم والجنوع له" 

ّبة في التاريب السياسةي  وأشار البردويل رلى أن "حماس" ال يمكنها أن ت.بل بالمفاوضات التي عدها سى
وقةةةت واحةةةد كانةةةت سةةةبة فةةةي تةةةاريب الفلسةةةطيني، وقةةةال: "رن المفاوضةةةات لمةةةن مارسةةةها وعارضةةةها فةةةي 

السياسةة الفلسةةطينية، وأنهةةا هةةي التةي دفعةةت رلةةى تنةةازالت كبيةةرة وجوهريةة فةةي الح.ةةوق الفلسةةطينية، ف.ةةد 
من أر  فلسطين وهي التي تدحرجت للتنازل عن حق العودة وعن ال.دس وعن  %21أعطت العدو 

ن خعل يهودية الدولةة العبريةة، وسمحت باالستيطان، وامن تريد أن تجهز على ما تب.ى م 22حدود 
ومن هنا لم يكن لخ  خالد مشةعل أن يعطةي أي صةورة جميلةة للمفاوضةات، بةل هةي صةمة عةار فةي 
جبةةين كةةل مةةن مارسةةها، والةةذين وصةةفوها ب نهةةا مضةةيعة للوقةةت فكيةةف لمةةن عارضةةها ودفةةع ثمنةةا باهظةةا 

 لذل  أن ي تي اليوم ليباركها؟ هذا لم ولن يحدث"، على حد تعبيره 
 20/5/2702دس برس، ق

 
 مقدسي بتهمة توزيع األموال على عائالت أسرى حماس  إسرائيلية تقّرر سجن محكمة .04

قررت المحكمة المركزّية في ال.دس العربّيةة المحتلّةة الحكةم بالسةجن الفعلةي  زهير أندراوس: –الناصرة 
ةةا تتهمةة 55الم.دسةةيين يبلةة  مةةن العمةةر  أحةةدلثعثةةة أعةةوام ونصةةف العةةام علةةى  ه باالنتمةةا  لحركةةة عام 

حمةةاس، ون.ةةل أمةةوال لعةةائعت أسةةر  التنظةةيم فةةي السةةجون افسةةرائيلّية، كمةةا أفةةادت صةةحيفة )هةة رتس( 
 العبرّية على موقعها على افنترنت 

ووصةةةفت الئحةةةة االتهةةةام الةةةتهم المنسةةةوبة للم.دسةةةي ماجةةةد جعبةةةة وهةةةو أ  مربعةةةة أوالد وي.طةةةن مدينةةةة 
ن علةةى ال.يةةام بهةةا  وادعةةت العئحةةة أن الم.دسةةي اعتةةرف بمةةا ال.ةةدس بةةالخطيرة وممكةةن أن تشةةجع آخةةري

، وقد عثةر فةي حاسةبوه الشخصةي علةى مةواد 2004وجه رليه من تهم، وأقّر بانتمائه للتنظيم منذ عام 
 تتعلق بالتنظيم وتعليمات وجهت لخسر  في السجون افسرائيلية  

عثةروا علةةى مةواد مرتبطةةة بحركةة حمةةاس،  وقةال مح..ةو جهةةاز اممةن العةةام )الشةابا  افسةةرائيلّي( رّنهةم
وملف صور مسر  الحركة، وملف خاص بها داخل حاسبوه الشخصي وقت اعت.اله، زاعمةين العثةور 
علةةى مةةواد تتعلةةق بةةاممن الشخصةةي للمطلةةوبين، وتوجيهةةات كتبهةةا عناصةةر مةةن حمةةاس تةةدعو لتنفيةةذ 

 عمليات 
االتصال مةع أحةد مفرجةي صةف.ة شةاليط والمبعةد رلةى واتهمت النيابة العاّمة في الدولة العبرّية الجعبة ب

قطاع غزة بسام أبو سنينة، قائلة رّنه عمل كذراع طويلة مبةو سةنينة فةي كةل مةا يتعلةق بتوزيةع اممةوال 
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على عائعت أسر  حماس، كما جةا  فةي الئحةة االتهةام  مةن ناحيتةه، حةّذر ال.اضةي يع.ةو  تسةفان، 
ا أنها تشجع آخرين على تنفيذ هكةذا أفعةال، في حيثيات قراره، من خطورة التهم الم وجهة للجعبة، زاعم 

 على حّد تعبيره 
 20/5/2702، رأي اليوم، لندن

 

 بسبب المفاوضات والتحقيق بالفسادالشعبّية ": عباس يقطع مخصصات الجبهة األخبار" .05
تةدور فةي  من مصادر فلسطينية مىطلعة أن حالة من الغليان والتوتر غير المسةبوق« امخبار»علمت 

قطةع الععقةة »السر بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من جهة، والرئيس محمود عباس الذي قرر 
مةةن جهةةة أخةةر   كةةةذل  أمةةر أبةةو مةةازن بوقةةف مخصصةةات الجبهةةة ومسةةةتح.اتها « نهائيةةا  مةةع الجبهةةة

ماعةات المالية الصادرة من الصندوق ال.ومي الفلسطيني، فضع  عن منع دعوتها رلى حضةور أي اجت
 رسمية، بما في ذل  جلسات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

مةن قيةادات الةداخل والخةارج ية تي « الغضة  الجبهةاوي الةذي فةتع علةى عبةاس»وأفادت المصادر ب ن 
الجبهةةة بوقةةف  مطالبةةةالتوجهةةات السياسةةية التةةي تسةةلكها ال.يةةادة المتنفةةذة فةةي المنظمةةة، وبعةةد »رفضةةا  لةةة

مةةن وجهةةة نظرهةةا  ،غيةةر المعلنةةة ،وعليةةه، فةةإن هةةذه ال.ةةرارات«  د الةةذي ي.ةةوده عبةةاسنهةةج الفسةةاد والتفةةر 
لكنهةا فاقةدة للشةرعية وال قيمةة لهةا، بةل هةي غيةر قانونيةة »هدفها معاقبة الجبهة الشعبية على مواقفها، 

 « ومبعثها ع.ابي ف.ط
الشةةةةعبية  أن رّد فعةةةةل عبةةةةاس لةةةةم يكةةةةن سةةةةببه رفةةةة  الجبهةةةةة« امخبةةةةار»ون.لةةةةت مصةةةةادر متطاب.ةةةةة لةةةةة

فمةةا دفعةةه رلةةى ذلةة  الحملةةة التةةي أثارتهةةا الجبهةةة فةةي امونةةة امخيةةرة بشةة ن قضةةايا »للمفاوضةةات ف.ةةط، 
تتعلةةةق بالفسةةةاد السياسةةةي والمةةةالي فةةةي مؤسسةةةات المنظمةةةة، وانفةةةراد أبةةةو مةةةازن فةةةي ال.ةةةرار الفلسةةةطيني، 

تماعات سّرية أن سلسلة اج« امخبار»كذل  علمت «  واقتصار مشاورات الحكومة على فتع وحماس
عبةد الةرحيم  ةالتنفيذيةعى.دت في رام هللا بين محمود عباس وممثةل الجبهةة الشةعبية المؤقةت فةي اللجنةة 

ملوع بحضور أمين السر للجنة ياسر عبد ربه ورئيس المخابرات الفلسطينية اللوا  ماجد فرج  وع.دت 
ني الفلسةطيني سةليم الزعنةون اجتماعات مماثلة في العاصمة امردنية عمةان بةين رئةيس المجلةس الةوط

ونائبةةه تيسةةةير قبعةةة )مةةةن الجبهةةة الشةةةعبية(  وفةةي االجتمةةةاع امخيةةر، جةةةر  ربةةعغ قيةةةادة الجبهةةة قةةةرار 
وقف التعامل نهائيا  معها واعتبارها خارج مؤسسات المنظمة بسب  انسحابها مةن »الرئيس الفلسطيني 

اتفةةةاق أوسةةةلو ب نةةةه كةةةان خيانةةةة جلسةةةة للمجلةةةس المركةةةزي، ومةةةا صةةةدر مةةةن تصةةةريحات عنهةةةا ووصةةةفها 
 « للشع  الفلسطيني
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وذكرت المصادر أن الجبهة الشعبية أبلغت كع  من عباس والزعنون وقيادات فلسطينية أخر  رفضها 
محاولةةةة ابتةةةزاز رخيصةةةة مةةةن أجةةةل تةةةوفير غطةةةا  »، واصةةةفة رياهةةةا ب نهةةةا «أبةةةو مةةةازن»ال.ةةةاطع قةةةرارات 

، مؤكةدة «ستمرار في نهج التفةرد فةي مؤسسةات المنظمةةللمفاوضات العبثية مع العدو الصهيوني، واال
 في الوقت نفسه أن مواقف الجبهة ثابتة في هذا افطار ولن تتغير 

هةل »كذل  استنكر قيادي في الجبهة، تحفظ على ذكةر اسةمه، ال.ةرارات، قةائع  فةي أحةد االجتماعةات: 
بهةةةةة عةةةةن موقفهةةةةا بشةةةة ن كةةةةان مةةةةن الممكةةةةن أن ي.ةةةةدم عبةةةةاس علةةةةى مثةةةةل هةةةةذه الخطةةةةوة لةةةةو تنازلةةةةت الج

هةل »وتسةا ل: «  المفاوضات مثع ، أو وفرت له الغطا  في مؤسسات المنظمة، أو اعترفت بالكيةان؟
يظةةن عبةةاس أن قطةةع المخصصةةات عةةن عةةائعت الشةةهدا  وامسةةر  والمناضةةلين مةةن الجبهةةة، وهةةي 

فةرد واحةد مهمةا  ح.وق أصيلة لهةا ولهةم، سةوف يثنيهةا عةن مواقفهةا المبدئيةة والتاريخيةة؟ وهةل مةن حةق
«  كان موقعه السياسي أن يطرد فصيع  مؤّسسا  في المنظمة بعيدا  عن منطق الحوار وقرار المؤسسةة

الجبهةةة الشةةعبية لتحريةةر فلسةةطين هةةي التنظةةيم الثةةاني فةةي منظمةةة التحريةةر وأحةةد الفصةةائل »وتةةابع أن 
رد وافقصةةا  الةةذي يمثلةةه الرئيسةةية المؤسسةةة لهةةا    خطةةوة محمةةود عبةةاس تعّبةةر بالضةةبط عةةن نهةةج التفةة

 « وي.وده داخل السلطة وفتع
 22/5/2702، األخبار، بيروت

  
 االنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلةيعلن مشاركته في  دحالن .06

أعلةةةةن النائةةةة  الفتحةةةةاوي المفصةةةةول مةةةةن حركتةةةةه محمةةةةد دحةةةةعن أمةةةةس أنةةةةه حسةةةةم قةةةةرار المشةةةةاركة فةةةةي 
رغةةم قةرار محكمةة الصةةلع فةي رام هللا ال.اضةةي بحبسةه سةةنتين االنتخابةات التشةريعية والرئاسةةية الم.بلةة، 

رن ال.ةرار الةذي صةدر بح.ةه أخيةرا  هدفةه « بةو يس فة»بتهمةة الةذم والتح.يةر  وقةال عبةر صةفحته علةى 
 تعطيل مشاركته في المؤتمر الم.بل لفتع  

 22/5/2702، األخبار، بيروت
 
 مصر ودول الخليج  ": حماس قبلت بالمصالحة بسبب التحوالت فيالديموقراطية" .07

أكد عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الديم.راطية قيس عبد الكةريم )أبةو ليلةى(، أن حركةة : رام هللا
حماس "استخلصت العبر والدروس خصوصا بعد أن أغل.ت المنافذ علةى الحكةم المنفةرد الةذي أوجدتةه 

سياسةةاتها، اختلفةةت عمةةا  خةةعل سةةبعة أعةةوام، والتحةةوالت فةةي مصةةر ودول الخلةةيج التةةي تسةةعى لتوحيةةد
 كانت عليه قبل عام ونصف، ما أد  رلى قبولها بالمصالحة لف  عزلتها" 
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وقال، رن "حماس تريد الخروج من الحكم عن طريق المصالحة وحكومة التوافق الوطني، وال نستطيع 
لغةام التةةي ال.ةول، رن الوضةع الةةداخلي مهية  بالكامةل، لةةذا هنةا  جهةود تبةةذل لتةذليل الع.بةات وتفكيةة  ام

يمكةةةةن أن تظهةةةةر فةةةةي طريةةةةق عمليةةةةة المصةةةةالحة"، مشةةةةددا  علةةةةى أن "المصةةةةالحة ال تضةةةةر المصةةةةالع 
 امميركية، بالتالي فإن الموقف امميركي غير حاد كما في السابق" 

وبين عبد الكريم أن املية التي يجري بها تشكيل حكومة الوفاق الوطني بين الفصيلين الكبيرين )فتع 
هةةةي المثلةةةةى، رغةةةةم أن الموقةةةف المناسةةةة  هةةةو دعةةةةم المصةةةةالحة مةةةن جميةةةةع ال.ةةةةو   وحمةةةاس(، "ليسةةةةت

 الوطنية" 
 22/5/2702األيام، رام هللا، 

 
 عين الحلوة األمنيةمخيم بركة: حماس تشارك في قوة علي  .08

في لبنان علي بركة، أن حماس وجميةع ال.ةو  الفلسةطينية مصةممة » حماس»أكد ممثل حركة : صيدا
التورط في أي فتنة مذهبية فةي لبنةان، الفتةا   أوالموحدة لمنع أي اقتتال فلسطيني  على رنجاع المبادرة

أن هنةةا  خطةةوات عمليةةة لإلشةراف علةةى أمةةن المخيمةةات واعتمةةاد الخطةة االمنيةةة فةةي عةةين الحلةةوة  رلةى
طةةعق عنصةةرا  ستشةةار  بهةةا حمةةاس وبةة ن هنةةا  قةةرارا  فلسةةطينيا  موحةةدا   250قةةوة أمنيةةة مشةةتركة مةةن  وا 
  اممنيةرنجاع الخطة  أجلرسميا  لبنانيا  من  ودعما  

» حمةةاس»فةةي صةةيدا ومنط.تهةةا ومخيماتهةةا نظمتةةه  لإلععميةةينبركةةة كةةان يتحةةدث خةةعل ل.ةةا  تكريمةةي 
بحضةور المسةؤولين فةي الحركةة: ياسةر علةي، رأفةت مةرة أبةو أحمةد فضةل، أيمةن » العربةي»في مطعةم 

 شناعة ووليد كيعني 
 أيينية جةا ت مةن اجةل حمايةة الوجةود الفلسةطيني وتحييةد المخيمةات عةن وقال بركة: المبادرة الفلسط

صراع في لبنان  هذه المبةادرة ينبغةي أن تمنةع أي تةورط فلسةطيني فةي أي فتنةة مذهبيةة فةي لبنةان وان 
تمنع اي محاولة القتتال فلسطيني لبناني او فلسطيني فلسطيني، لذل  نحن مصممون على انجاحها  

على االمن في المخيمات  كمةا  لإلشرافسية عليا من الفصائل ولجنة أمنية عليا وقد شكلنا لجنة سيا
تم اعتماد الخطة االمنية امولى لمخيم عةين الحلةوة سةيبدأ تنفيةذها خةعل أيةام وسةيتم تشةكيل قةوة امنيةة 

عنصةةرا  مةةن الفصةةائل وال.ةةو  الوطنيةةة وافسةةعمية  ونحةةن فةةي حمةةاس  250مشةةتركة فةةي المخةةيم مةةن 
ي الخطة االمنية في المخيم وسن.دم الدعم السياسي والمادي لها، من المحافظةة علةى أمةن سنشار  ف

المخيمات هي محافظة على امن لبنان  وتل.ينا دعما  من الدولةة اللبنانيةة ممثلةة بةاللوا  عبةاس ابةراهيم 
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االمنيةةة الرسةةمية الةذي أكةةد باسةةم الدولةةة اللبنانيةةة ان لبنةةان يةدعم المبةةادرة الفلسةةطينية وسةةتتولى الجهةةات 
 اللبنانية ت مين الغطا  الرسمي لل.وة االمنية الفلسطينية 

اضاف: الوضع فةي عةين الحلةوة م.لةق لكنةه لةيس خطيةرا   الجهةات التةي تعبةث بة من المخةيم معروفةة، 
بالمئة من الفصائل المسلحة مخيم عين الحلوة تؤيد المبادرة الفلسطينية  هنا  جهات تحاول  20لكن 

ب من المخيم مجندات خارجية أو في سياق عمليات ث ر متبادلةة، هةذه الجهةات سةيتم وضةع أن تعبث 
حد لها من قبل الفصائل  ردا  على سؤال قال: الجيش اللبنةاني ال يريةد دخةول المخةيم رنمةا يطلة  مةن 

 الفصائل الفلسطينية أن تتولى اممن في المخيمات 
مير عين الحلوة قةال بركةة: نحةن جةاهزون للتنسةيق مةع وعما رذا قرر الجيش اللبناني دخول منط.ة تع

 الجيش اللبناني من أجل أية ترتيبات في محيط المخيمات 
وردا  علةةى سةةؤال عةةن زيةةارة البطريةةر  بشةةارة الراعةةي الةةى فلسةةطين المحتلةةة قةةال: نحةةن نةةرف  أي زيةةارة 

 مي مسؤول عربي سياسي أو ديني الى فلسطين المحتلة تحت االحتعل 
وع النازحين لفةت بركةة الةى أن هةذا الموضةوع يةتم متابعتةه مةع اللةوا  عبةاس ابةراهيم  وقةال: وفي موض

هنا  اتفاق ووعةود بة ن تةتم تسةوية اوضةاع النةازحين الفلسةطينيين مةن سةوريا قانونيةا  وان يةتم لةم شةمل 
و بحاجةة العائعت وكذل  رعفا  من يريد مغادرة لبنةان مةن الغرامةات ومةن يريةد أن ية تي الةى لبنةان فهة

الى ت شيرة كسائر العر   سمعنا تطمينا  من اللوا  ابراهيم انه لن يرحَّل أحد من النازحين الفلسطينيين 
الموجةةودين فةةي لبنةةان وهةةم ال يتجةةاوزون الخمسةةين ألفةةا  وسةةتتم معةةاملتهم معاملةةة أخويةةة وتمديةةد رقةةامتهم 

 لمدة ثعثة أشهر 
 22/5/2702المستقبل، بيروت، 

 
 لقاءات برلمانية للتوافق على سير عمل التشريعي خالل الفترة المقبلة الصالحي: بسام .09

قةةال اممةةةين العةةام لحةةةز  الشةةع  الفلسةةةطيني بسةةام الصةةةالحي، رن الكتةةةل  :ال.ةةدس دوت كةةةوم -رام هللا
البرلمانيةةة بةةدأت مةةؤخرا مةةداوالتها مةةن أجةةل وضةةع أسةةس عمةةل المجلةةس التشةةريعي خةةعل الفتةةرة الم.بلةةة 

، اهمهةةا دعةةم الجةةو العةةام لتح.يةةق المصةةالحة، مشةةيرا رلةةى أن اول جلسةةات مبةةاد ثةةة وذلةة  اسةةتنادا لثع
 البرلمان ستع.د بعد تشكيل الحكومة بشهر 

واشار الصةالحي فةي حةديث لةة ال.ةدس دوت كةوم: " ع.ةدنا اجتماعةا فةي مكتة  حةز  الشةع  بحضةور 
  آخر سةيع.د فةي غةزة قريبةا، جميع الكتل البرلمانية، ناقش آليات تفعيل المجلس التشريعي، وهنا  ل.ا

 ول.ا ات اخر  ستع.د اثنا  وبعد تشكيل الحكومة" 
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 واضاف:" اول جلسة رسمية للبرلمان ستع.د بعد تشكيل الحكومة بشهر" 
 مبةةةاد  5واوضةةةع الصةةةالحي فةةةي اتصةةةال مةةةع ال.ةةةدس دوت كةةةوم، ان المةةةداوالت بةةةين الكتةةةل وضةةةعت 

ع عمل المجلس في الفترة الم.بلة، أولها "مراجعةة أساسية تعتبر بمثابة "خارطة طريق" من أجل توضي
كاملة لكل ال.وانين التي تم اقرارهةا خةعل فتةرة االن.سةام التةي تسةمى /قةانون ب.ةرار/ والتةي صةدرت عةن 
الةةرئيس محمةةود عبةةاس" وثانيهةةا" الرضةةى بةةاممر الواقةةع وأن هةةذا المجلةةس هةةو مجلةةس مسةةير لخعمةةال 

 مور خعل الفترة الم.بلة بالتوافق" انتهت مدته ال.انونية وهو سيسير اال
واضةةاف الصةةالحي:" المبةةدأ الثالةةث ي.ةةوم علةةى أن دور المجلةةس التشةةريعي سةةيتجاوز االعةةراف السةةائدة 
في عدة قضايا، وسيعمل بالتوافق بين الكتل، ومن ذل  مثع عدم التصةويت علةى نيةل الث.ةة للحكومةة 

 التي سيتم تشكيلها" 
 20/5/2702، القدس، القدس

 
 جنوب قطاع غزة " تتبنى تفجير عبوة ناسفةالناصرلوية "أ .21

أعلنةةةت ألويةةةة الناصةةةر صةةةعع الةةةدين، الجنةةةاع المسةةةلع لتنظةةةيم لجةةةان الم.اومةةةة الشةةةعبية، مسةةةا  اليةةةوم 
 امربعا ، مسؤوليتها عن تفجير "عبوة ناسفة كبيرة الحجم" ب لية عسكرية احتعلية جنوبي قطاع غزة 

بو مجاهد، في صفحته علةى موقةع التواصةل االجتمةاعي "فةيس بةو ": وكت  المتحدث باسم املوية، أ
"ألوية الناصر تعلن مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة كبيةرة الحجةم فةي جرافةة صةهيونية علةى الحةدود 

صابتها بشكل مباشر"   الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وا 
مبكرة من صباع اليوم بشكٍل محدود داخةل وكانت آليات عسكرية لجيش االحتعل، توغلت في ساعٍة 

 أراضي بلدة ال.رارة، شرقي خان يونس 
 20/5/2702، ن الينوفلسطين أ

 
 
 

 

 ريف: نتنياهو كان يعتزم إقالة ليفني بعد لقائها بعباسامع .20
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في عنوانها الرئيسي اليوم أن رئيس الوزرا  افسرائيلي بنيامين نتنياهوة « معاريف»أفادت صحيفة 
رقالة الوزيرة تسيبي ليفنية بسب  اجتماعها في لندن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود  كان ينوي

 عباس، في نهاية االسبوع الفائت 
وقالت الصحيفة رنه بعد ل.ا  ليفني بعباس في لندن االسبوع الفائت قرر نتنياهو رقالة ليفني، لكن 

يف ليفين، حذراه من انهيار االئتعف، وزير المالية يائير البيد، ورئيس االئتعف الحكومي بار 
 واضطر نتنياهو وبحس  الصحيفة، رلى التراجع خشية من أن تؤدي الخطوة الى انهيار االئتعف 

 22/5/2702، 28 عرب
 
 ألف فلسطيني  077: ضّم المنطقة "سي" وتجنيس ت يطرح خطة جديدة بديلة للمفاوضاتيبين .22

ر االقتصاد افسرائيلي وزعيم حز  رسرائيل بيتنا نفتالي استعر  وزي: ترجمة صفا - ال.دس المحتلة
تفاصيل خطته البديلة للمفاوضات السلمية، حيث قال رن الخطة تشمل هدم الجدار الفاصل  بينيت

 " لة "رسرائيل" والسماع لسكان الضفة بحرية التجول داخل الكيان بشكل مطلق Cوضم المناطق "
يفة "وولستريت جورنال" اممريكية يوم أمس، حيث بدأ جا  ذل  خعل م.ابلة أجرتها معه صح

"بينيت" حديثه بال.ول: "رن الحكومة افسرائيلية ال تنوي التفاو  مع حكومة فلسطينية تشمل ممثلين 
 عن حماس والتي يدعو ميثاقها لتدمير رسرائيل" 

ق الخطة التي أطلق وبحس  "بينيت" فالرد المناس  على اتفاق الوحدة الفلسطينية، هو البد  بتطبي
عليها اسم "خطة االست.رار" والتي ينوي طرحها كمشروع قانون خعل الدورة الصيفية للكنيست 

 افسرائيلي 
في الضفة سيتمتعون بحكم ذاتي  A+Bوجا  في الخطة التي عرضها بينيت أن سكان مناطق 

 عن رسرائيل  مست.ل وسيصوتون في انتخابات خاصة بهم ويديرون حياتهم ب نفسهم وبمعزل
زالة جميع الحواجز الم.امة في  وقال "بينيت" رن تطبيق هذه الخطة يحتاج رلى هدم الجدار العازل وا 

 الضفة الغربية والسماع للفلسطينيين بحرية كاملة للحركة داخل الكيان 
 ب ن الجدار الفاصل هو سب  توقف العمليات داخل الكيان، وقال: "رن فضل االدعا ورف  "بينيت" 

 االستخباريةل.و  اممن افسرائيلية بافضافة للنشاطات  الدؤو توقف العمليات يعود رلى النشاط 
 اممر الذي يجعل من الجدار العازل بع فائدة"  كما قال 

وأضاف أن وزارته تدعم تطور االقتصاد الفلسطيني عبر تشجيع االستيراد والتصدير، مشيرا  رلى أن 
 باالقتصاد الفلسطيني كثيرا   انتظار الحل السلمي أضر
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" وعر  الجنسية افسرائيلية على Cوتشمل خطة بينيت أيضا  ضم مساحات واسعة من مناطق "
 2222ألف فلسطيني ي.طنون فيها وذل  على غرار قرار ضم ال.دس المحتلة عام  200قرابة ال 

ئيل اممنية في الضفة مشيرا  رلى أن ضم هذه المنط.ة يضمن مصالع رسرا 2212وضم الجوالن عام 
 الغربية 
" حديثه بال.ول رن خطته لن تكون مشابهة لحلم رابين وعرفات يوم وقعوا على اتفاق بينيتواختتم "

 ولكنها ستضمن االزدهار االقتصادي للفلسطينيين واممن فسرائيل   25أوسلو عام 
 22/5/2702، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 تالعبوا بفيديو قتل الفتيين الفلسطينيين أمام سجن عوفريعلون: الفلسطينيون  .23

فادي أبو سعد : بعد أن نشرت الحركة العالمية للدفاع عن امطفال في فلسطين، شريط  - رام هللا
فيديو يؤكد أن من قتل الفتيين الفلسطينيين في يوم النكبة أمام سجن عوفر، قتلهما عمدا  دون أن 

  نود افسرائيليينيشكع أي خطر على حياة الج
موشيه يعلون، أن أفراد ما يسمى بحرس الحدود عملوا من منطلق الدفاع  قال وزير الجيش افسرائيلي

 عن حياتهم، بعد أن تعرضوا لوابل من الزجاجات الحارقة والحجارة 
على حد وصفه، وأضاف ب نه ليس على علم بجميع التفاصيل الخاصة بشريط الفيديو المذكور، 

كان قد شاهد المزيد من امفعم التي تم التعع  بها، وأنه على علم بامسلو  الذي يمارسه ولكنه 
الفلسطينيون في هذا السياق  لكن عضو الكنيست عن حز  العمل نحمان شاي، رد على يعلون 

أنه أسوأ رد من وزير الجيش يعلون على نشر الشريط المصور، صحيع يوجد العديد من ‘بال.ول 
التي تم التعع  بها، ولكن يج  التح.يق في كل حادث بعينه، وكان يتطل  منه تعيين امفعم 

   ’ضابط للتح.يق في اممر فورا
 22/5/2702لندن،  العربي، القدس

 
 2703سنة  مليار دوالر على االستخبارات 2أنفقت  "إسرائيل" .24

االستخبارات افسرائيلية ارتفعت بينت معطيات وزارة المالية افسرائيلية أن ميزانية أجهزة : 41عر  
 مليار دوالر أمريكي  202مليار شيكل أي حوالي  2025وبلغت  2025عام  %20بنسبة 

وبينت المعطيات التي نشرت ملخصها صحيفة "ه رتس" أن الميزانية الجارية لجهازي اممن العام 
لى جان  هذا مل 2041"الشابا "، واالستخبارات والعمليات الخارجية "الموساد"، بل   يار شيكل، وا 
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مليون شيكل، ولم يتضع عن أي مدخوالت يدور  252المبل  أضيف مبل  مشروط بالدخل ب.يمة 
 الحديث    

 4021، ف.د بلغت الميزانية حينذا  2002وشهدت ميزانية االستخبارات ارتفاعا متواصع منذ عام 
  ورغم أن الجهازين 2025ام مليار شيكل وارتفعت بشكل مطرد حتى وصلت المبل  المذكور ع

 يخضعان بشكل مباشر لمكت  رئيس الحكومة رال أن ميزانياتهما تحس  على موازنة وزارة اممن 
 22/5/2702، 28 عرب

 
 ةة الفلسطينيتتحايل بمفاوضات موازية خارج إطار السلط "إسرائيل" .25

بي  تدرس رطعق حوار مع كشفت ت.ارير رخبارية أن تل أ: الوكاالت –رام هللا ةةة عبدهللا ريان 
شخصيات فلسطينية مست.لة خارج رطار ال.يادة الفلسطينية، مشيرة رلى وزير الخارجية أفيغدور 
ليبرمان والوزيرة المسؤولة عن المفاوضات تسيبي ليفني يدرسان ريجاد بدائل للمفاوضات المباشرة مع 

 الفلسطينيين 
بعد دراسة مرتبة في الموضوع، والخيارات التي  لم تجرش "وذكرت صحيفة معاريف افسرائيلية أنه 

  لكنها أوضحت أن ليفني ن.لت "تدرسها ليفني وليبرمان لم تتبلور بعد لرفعها رلى رئيس الوزرا 
رسالة ال لبس فيها، وهي أن تطبيق الوحدة الفلسطينية مع حماس ستؤدي بإسرائيل "لعباس في لندن 

  " رلى النظر مجددا  بخطوات أحادية الجان
 22/5/2702دبي،  البيان،

 
 لطياري االحتياط سالح الجو اإلسرائيلي يهدد بتقليص طلعات التدريب .26

يخو  الجيش افسرائيلي معركة مع الحكومة على الميزانية، وبعد افععن عن وقف التدريبات 
لغا  تدريبات مشتركة مع الجيش اممريكي في الواليات المتحدة، هدد  سعع الجو ل.وات االحتياط، وا 

 ر الم.بل هافسرائيلي اليوم بت.ليص طلعات التدري  لطياري االحتياط ابتدا  من مطلع الش
طلعات التدري  لطياري االحتياط ابتدا  من  " بوقفحديث لصحيفة "ه رتس أمني فيوهدد مسؤول 

أن الجيش مطلع يونيو/ حزيران الم.بل رذا لم تستج  مطال  الجيش المتعل.ة بالميزانية   موضحا 
حذر لجنة الخارجية واممن التي تبحث ميزانية اممن، قبل ثعثة شهور، من أن عدم توسيع الميزانية 

وحذر ضابط في سعع الجو ان الحديث يدور عن مس في  سيؤدي رلى وقف كل التدريبات 
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لتحويل ميزانيات  رياها بعدم احترام تعهدات ساب.ة المالية متهماجهوزية الطواقم الجوية، وانت.د وزارة 
 للجيش، مما اضطر وزارة اممن رلى افععن عن خطوات مؤلمة، على حد تعبيره 

 20/5/2702، 28 عرب
 
  فلسطينيين الفتيين "بتسيلم": الجيش اإلسرائيلي لم يكن معرضا  للخطر عند إطالق النار على ال .27

بيوت في بلدة بيتونا غر  رام أظهرت صور الت.طتها كاميرات حول أحد ال: محمد يونس  –رام هللا 
هللا، أن الجيش افسرائيلي قتل بدم بارد فتيين فلسطينيين أثنا  تظاهرة احتجاجية أمام معسكر 
رسرائيلي الخميس الماضي  وشكل الشريط المصور رحراجا  للجيش افسرائيلي الذي كان ادعى أنه لم 

نما أطلق رصاصا  م طاطيا   ورف  المتحدث باسم الجيش يطلق رصاصا  حيا  على المتظاهرين وا 
الشريط مفبر  وال يعكس ح.ي.ة ما حصل خعل اليوم "افسرائيلي الشريط، وقال في بيان رن 

  "المذكور
رنه حادث عنيف "ودافع وزير الدفاع افسرائيلي موشيه يعلون عن قيام جنوده ب.تل الفتيين، قائع : 

ر للشرطة، فرد هؤال  كما ينبغي حين شعروا أل.يت خعله زجاجات حارقة وحجارة على عناص
  "بالخطر

صورا  رضافية للحادث، وقال " بتسيلم"ونشر المركز افسرائيلي لح.وق افنسان في امراضي المحتلة 
المركز في بيان رن التح.يق الذي أجراه يناق  رواية الجيش التي ادعى فيها أنه لم يستخدم أي 

ركز رن فتى وشابا  آخرين أصيبا برصاص الجيش افسرائيلي في وقال الم ذخيرة حية في الحادث 
 ذات الحادث 

رن التح.يق، معززا  بصور للحادث الت.طتها كاميرات أمنية، يىظهر أن »وأضاف المركز في بيانه: 
أن »وأضاف «  ظروف الحادث ال تبرر في أي حال من امحوال اللجو  رلى رطعق رصاص حي

ا  خطيرة في أن الجريمة كانت متعمدة، فالت.ارير الطبية تؤكد أن طبيعة هذه الخعصات تثير شكوك
 « الجروع لد  الضحايا امربع ناتجة من رطعق رصاص حي وليس من رصاص مطاطي

 
 
 

صور الكاميرات تثبت أن قوات اممن لم تكن في أي لحظة »رلى أن « بتسيلم»وخلص ت.رير 
وطال  الشرطة «  طرف قري  منها عند رطعق النار معرضة لخطر مصدره الضحايا امربع أو أي



 
 
 

 

 
           25ص                                     3225 العدد:     22/5/2702الخميس  التاريخ:

 

مسؤولية الضباط الكبار في الجيش الذين كانوا »العسكرية بإجرا  تح.يق في الحادث والوقوف على 
 يشرفون على الجنود في الموقع 

 22/5/2702لندن،  الحياة،
 
 فرنسيسا تقيد تحركات نشطاء يهود من اليمين المتطرف قبل زيارة الباب "إسرائيل" .28

أصدرت رسرائيل أوامر بت.ييد تحركات عدد من النشطا  اليهود من : سيف الدين حمدان -ال.دس 
اليمين المتطرف يوم امربعا  بسب  ال.لق من أنهم قد يسعون ففساد زيارة البابا فرنسيس لخراضي 

 مايو ايار  22رلى  24المسيحية الم.دسة من 
ة رن الشرطة وجهاز اممن الداخلي سلما أوامر بت.ييد التحركات وقال متحدث باسم الشرطة االسرائيلي

"لعدد من نشطا  اليمين المتطرف" الذي يعت.د أنهم يعتزمون رحداث "عراقيل أثنا  زيارة البابا ولكونهم 
وأحجم المتحدث عن تحديد العدد الذي تسلم هذه  ضالعين في أعمال استفزازية غير مشروعة "

 ه لن يسمع لهم بدخول مناطق معينة مربعة ايام "مسبا  أمنية" اموامر لكنه قال رن
 20/5/2702لألنباء،  رويترز وكالة

 
 ستراليةاألمع شركة "وودسايد"  أولويات "حقل لفيتان" إقليمية: فشل صفقة .29
بعد شهور من المفاوضات المكثّفة بين "شراكة ح.ل لفيتان" )كونسورتيوم( وشركة : حلمي موسى 

مليار  2،2امسترالية، جر ، أمس، رععن ربطال الصف.ة لشرا  ربع امتياز الح.ل ب.يمة "وودسايد" 
دوالر  ويكشف هذا افبطال صعوبة رنجاز الصف.ة التي كانت ترمي لضب دما  دولية في قطاع 
الغاز افسرائيلي مسبا  اقتصادية وسياسية على حد سوا   فانضمام الشركة امسترالية كان يعني 

قسم من الغاز رلى جنو  شرق آسيا، في حين أّن المصلحة افسرائيلية وامميركية تريد بيع  تصدير
  استراتيجيةالغاز لكل من تركيا ودول عربية مسبا  

 22/5/2702بيروت،  السفير،
 
 

بــالتزامن مــع تــدهور األوضــاع فــي الضــفة اســتهداف يهــود القــدس  تزايــدمــن  إســرائيليةمخــاوف  .31
 الغربّية
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ة امخيرة ضد السّكان اليهود في ة المعاديّ ة من زيادة الحوادث اممنيّ ة صهيونيّ ساط عسكريّ رت أو حذّ 
لم يهبط عدد الهجمات عن و حادثة الشهر الماضي،  250معدل حيث وصلت رلى مدينة ال.دس، 

الفتة رلى أّن تل  الهجمات في تزايد رغم أّن مسؤولّية حماية يهود ال.دس ت.ع كّل شهر، هجمة  10
باشرة على شركات أمنّية خاّصة، وليس الشرطة الصهيونّية  وحّذرت تل  اموساط من خطورة تل  م

تنش  عدة حيث امحداث كونها متزامنة مع سخونة الوضع في الضفة الغربّية رويدا  رويدا ، 
ن ، ومّن يهود ال.دس يعيشو عّدة مراكز وحواجز فاصلة بين ال.دس والضفةعند اضطرابات وتظاهىرات 

تصعيد تدريجي في داخل أحيا  عربّية  ولفتت رلى أّن أوساط "الشابا " والجيش تتّفق على وجود 
"جمرات هامسة" ال تحظى بتغطية جدّية في  واعتبارهاالمنط.ة الشهور الماضية، في الحوادث اممنية 

 شو  أّي حريق بإمكانها أن تىشعل المنط.ة في أية لحظة في حال نمع أّنه  وسائل افععم الكبر ،
 20/5/2702 ،3780 المعلوماتي التقرير

 
مقــدس "وتحويلــه الــى  "ربــاط الكــرد"مزيــد مــن الســيطرة علــى لمؤسســة األقصــى: االحــتالل يســعى  .30

 "يهودي
من سعي االحتعل  22/5/2024في بيان لها امربعا   حّذرت مؤسسة امقصى للوقف والتراث

وقف الشهابي، الواقع  -من السيطرة على رباط الكرد االسرائيلي وأذرعه المختلفة الى فر  مزيد
معص.ة للجدار الغربي للمسجد االقصى عند منط.ة با  الحديد) أحد أبوا  المسجد امقصى(، 

، -لجنة الداخلية-الكنيست االسرائيلي بوتحويله الى م.دس يهودي، وذل  من خعل جلسات متكررة 
م، وأخر  ميدانية ساب.ة، وجلسة الح.ة قد تع.د في 22/5/2024والتي كان آخرها يوم امحد امخير 

  االسبوع ال.ادم، كما صرحت بذل  رئيس لجنة الداخلية في الكنيست ميري ريج 
وأكدت المؤسسة أن رباط الكرد ووقف الشهابي وجميع مركباته هو وقف رسعمي خالص وهو موقع 

  اسعمي م.دس تابع للمسجد امقصى
رن لجنة الكنيست ع.دت يوم امحد امخير جلسة بخصوص وقف رباط  وقالت مؤسسة امقصى:

الكرد، والذي يطلق عليه االحتعل زورا وبهتانا اسم المبكى الصغير، تحت عنوان االهتمام في 
المبكى الصغير، واحتوت الجلسة على مضامين اعتبرت رباط الكرد م.دسا يهوديا، غير تابع 

بالتدخل في شؤونه، وهو ما قاله مندو  وزارة الخارجية  لخردنلخوقاف االسعمية، وال صعحية 
دافيد جوبرين، كما ذكر ممثل شرطة االحتعل أن شرطته توفر الحماية والترتيبات عند ت دية اليهود 

 صلواتهم وشعائر التلمودية 
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كرد فيما خلصت جلسة اللجنة الى االستمرار بالعمل على توسيع رقعة السيطرة على وقف رباط ال
وتوسيع ساحة ومساحة الصلوات اليهودية فيها، من خعل أعمال رزالة لمنصوبات حديدية في 

 الموقع  
20/5/2702مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 سفير فلسطين بتونس يبلغ المحتجزين أاّل حل لمشكلتهم إال بترحيلهم إلى لبنان مجموعة العمل: .32

جزين الفلسطينيين في مطار قرطاج صرتع أحد المحتجزين لمجموعة في تطور جديد في قضية المحت
العمل من أجل فلسطينيي سورية أن "السفير الفلسطيني في تونس أبلغهم أنه ال حل ل.ضيتهم رال 

وأضاف "أن  بحجة عدم صحة ت شيراتهم"، است.بالهمبترحيلهم رلى لبنان وذل  بعد رف  بنغازي 
رخراجنا من االحتجاز بشرط أن تتحمل السفارة الفلسطينية في السلطات التونسية عرضت علينا 

تونس مسؤولية ذل ، وأن السفارة الفلسطينية في تونس رفضت أن تتحمل مسؤوليتها تجاههم"، فيما 
الدخول رلى  المحتجزيننفى المحتجزون ما رددته بع  وسائل افععم التونسية عن عدم قبول 

  كد من صحة الخبر من مصدر آخر  تونس فيما لم يتسن للمجموعة الت
" الجئا  فلسطينيا  سوريا  محتجزين في مطار قرطاج بعد ان اضطرت طائراتهم رلى 50ويذكر أن "

تغيير مسارها من بنغازي رلى تونس بسب  تردي اموضاع في اممنية في ليبيا والتي أدت رلى 
لسطينيين سوريين آخرين معت.لين في رغعق المطارات الليبية، كما يشار أن هنا  أربعة الجئين ف

 قسم الوردية منذ حوالي الشهرين 
20/5/2702مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية،   

 
 سلفيت تواجه هجمة استيطانية شرسة وغير مسبوقةالضفة:  .33

أفاد شهود عيان أن جرافات تابعة لمستوطنة "اريئيل" تواصل العمل في تهيئة  :)بترا( - رام هللا
 ت.ع شمال مدينة سلفيت، تتبع لمزارعي سلفيت وبلدة كفل حارس بالمدينة  أراضي

الغربية غسان دغلس رن أعمال التجريف بدأت منذ  الضفةوقال مسؤول ملف االستيطان في شمال 
الصباع الباكر في شمال سلفيت وهي تستهدف الكثير من الدونمات، موضحا أنه سيكون هنا  

 في المنط.ة  االستفزازيةمعمال م.اومة شعبية ردا على هذه ا
التي تم الكشف عنها في الفترة امخيرة التي تسعى رلى توسيع  الخطةوأكد أن التجريف جز  من 

 في الضفة الغربية  2022المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين ليصل رلى مليون مستوطن العام 
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العسكرية شمال سلفيت، تمهيدا وأضاف أن المستوطنين قاموا بتهيئة طريق ي.ع م.ابل الن.طة 
ولفت أن مستوطنة "اريئيل" تعد ثاني أكبر مستوطنة  لمصادرة امراضي التي ت.ع حول الطريق 

  ألف مستوطن 50الضفة، وأن عدد مستوطنيها يبل  ب
22/5/2702الغد، عمان،   

 
 ةعائلة في منطقة األغوار الشمالي 02شرد يدمر عشرات البيوت والمنشآت و ياالحتالل  .34

بيتا متن.ع وبركسا في منط.ة أبو  55وكاالت: هدمت سلطات االحتعل افسرائيلي، امس،  -أريحا 
وقال رئيس نادي الجفتل  يوسف بني عودة  العجاج جنو  شرقي الجفتل  في امغوار الشمالية 

وعمر شخصا، تعود لخش.ا  شحدة  22بيتا متن.ع، ي.طنها  22، رن جرافات االحتعل هدمت ‹وفا‹لة
وقال "السكان ال زالوا في  بركسا فيها نحو خمسة آالف رأس غنم  21وعدنان محمد دعيس، و

 المنط.ة ولن يغادروها الى أي مكان اخر "
وقال صائ  عري.ات كبير المفاوضين الفلسطينيين في حديث فذاعة صوت فلسطين، هذه 

 الذي يستهدف التطهير العرقي هدم منط.ة بكاملها ت تي ضمن مخطط من الممارسات افسرائيلية
يستهدف تكريس وتكثيف و يستهدف كل الجهود الدولية المبذولة فحعل السعم في المنط.ة 

 االستيطان 
22/5/2702األيام، رام هللا،   

 
 قضية إضراب األسرى اإلداريين اتصاالت مكثّفة لحلّ وزارة األسرى:  .35

فلسطيني امس أن السلطة الفلسطينية تجر  أعلن مسؤول  (:د   أ ربراهيم، )كامل  -رام هللا 
 اتصاالت مكثفة مع أطراف دولية لحل قضية رضرا  المعت.لين الفلسطينيين لد  رسرائيل 

وقال وزير شؤون امسر  والمحررين عيسى قراقع في بيان صحفي رن هنا  اتصاالت تجريها ال.يادة 
ضغط على رسرائيل لعستجابة لمطال  الفلسطينية مع جميع الدول وامطراف المؤثرة لممارسة ال

 المعت.لين 
وذكر قراقع أن االتصاالت الفلسطينية حذرت امطراف الدولية من تداعيات وفاة أي معت.ل خعل 

 رضرابه داخل السجون افسرائيلية وما قد يحمله ذل  من توتر في اموضاع الميدانية 
22/5/2702الرأي، عمان،   

 



 
 
 

 

 
           29ص                                     3225 العدد:     22/5/2702الخميس  التاريخ:

 

 في سجون االحتالل فلسطينيا   أسيرا   5200: األسير نادي .36
نشر نادي امسير امس احصائيات حول امسر  وف.ا لمصلحة سجون االحتعل، وأوضع  رام هللا:

طفل  202اداريا، و 222أسيرا، منهم  5222نادي امسير أن أعداد امسر  الفلسطينيين وصل الى 
ئية شملت أعداد امسر  حتى ( عاما، وأشار النادي الى أن هذه االحصا21-24أعمارهم ما بين )

 امول من أيار الجاري  
 252( عددهم 2-2وبينت احصائيات مصلحة سجون االحتعل، أن المحكومين وف.ا للسنوات من)

أسر ،  202( سنوات من 2-5ومن ) 222( سنوات 5-5ومن ) 224( سنوات 5-2أسيرا، ومن )
، ومن هم 522ا عددهم ( عام25-20بينما المحكومون من ) 224( سنوات 20-2ومن )

، أما 440عاما  20، ومن تجاوزت محكومياتهم أكثر من 422( عاما 20-25محكومين من )
، وفيما تب.ى من 2252، فيما وصل عدد الموقوفين الى 422المحكومون بالسجن بمؤبدات فعددهم 
 أعداد امسر  محكومين لمدة شهور 

، 225، ومن ال.دس 522، ومن غزة 4422 وتشير االحصائية الى أن أعداد امسر  من الضفة
 أسيرا   21( ومن خارج فلسطين 222) 41ومن امراضي المحتلة عام 

 22/5/2702الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 على الصمت على ملف األسرىإغالق مقري األمم المتحدة في غزة والضفة احتجاجا   .37

المفو  السامي لخمم المتحدة احتجاجا  أغلق نشطا  شبان في مدينة غزة م.ر : أشرف الهور -غزة 
 على عدم تدخل المنظمة الدولية بالشكل المطلو  تجاه رنها  معاناة امسر  المضربين 

وحمل النشطا  الفتات تدعم امسر ، وتنت.د الصمت الدولي، ومنعوا خعل فترة االعتصام الدخول 
 أو الخروج من الم.ر امممي 

لغربية بإغعق م.رات لخمم المتحدة في عدة مناطق، احتجاجا على وكذل  قام نشطا  في الضفة ا
وأكد شبان شاركوا في فعالية غزة أن اميام ال.ادمة سوف تشهد مزيدا  الصمت على ملف امسر  

 من االحتجاجات والفعاليات التضامنية مع امسر  
22/5/2702القدس العربي، لندن،   

 
 المضربينأم الفحم تضامن ا مع األسرى في  في مسيرة مشاعليشاركون المئات  .38
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شار  مسا  يوم امربعا  المئات من الرجال والنسا  بمسيرة المشاعل "مي وملع"  :مراسل خاص
لنصرة ودعم االسر  المضربين عن الطعام في السجون االسرائيلية وسط ترديد الشعارات والعبارات 

 المطالبة باففراج الفوري عن االسر  
يرة بمهرجان خطابي في ساحة مدرسة وادي النسور، حيث قام الشيب نائل فواز، رئيس واختتمت المس

كلمة على الحضور، والتي أكد من خعلها على "الواج  الذي  بإل.ا الحركة االسعمية في أم الفحم/ 
ي.ع على كل فرد فينا لنصرة امسر  الذين ي.بعون داخل السجون افسرائيلية، فهم يخضون معركة 

 وكرامة رغم اسرهم ومحاولة كسر معنوياتهم" عز 
20/5/2702، 28عرب   

 
 كاميرا مراقبة في القدس بقيمة أكثر من مئة مليون شيكل 577االحتالل يستعد لنصب  .39

كاميرا مراقبة في االحيا  العربية بمدينة ال.دس، بزعم  500تجهز سلطات االحتعل لتركي  : ال.دس
 "توفير اممان" لليهود 

أكثر كاميرا مراقبة ب.يمة  500قع "صوت اسرائيل"، ان سلطات االحتعل "تنص  في ال.دس وقال مو 
 مليون شيكل"  200من 

وسيتم نص  هذه الكاميرات في االحيا  الواقعة الى الشرق من طريق بارليف اعتبارا من التلة 
 سنوات  5د حوالي الفرنسية وحتى جبل ابو غنيم، على ان يتم االنتها  من نص  هذه الكاميرات بع

22/5/2702القدس، القدس،   
 
 الخليلفي  زراعية دونمات من محاصيل عشرمستوطنون يحرقون  .41

أحرق مستوطنون متطرفون الخميس محاصيل زراعية في منط.ة شرق يّطا جنو  مدينة : الخليل
 الخليل بالّضفة الغربية المحتلة 

لخليل رات  الجبور لوكالة "صفا" أّن مستوطني وأفاد منّسق لجان م.اومة الجدار واالستيطان جنو  ا
"آفي جال" و"متسبي يائير" أحرقوا محاصيل زراعية تعود ملكيتها للمواطن خالد موسى النجار في 

 منط.ه اقويويص شرق يطا 
وأشار رلى أّن سكان المنط.ة هرعوا فطفا  الحريق لكن دون جدو ، مستنكر ا استمرار هجمات 

 ن على المزارعين، لترحيلهم عن أراضيهم، واالستيع  عليها  واعتدا ات المستوطني
22/5/2702وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
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صابات باقتحام االحتاللمواجهات عنيفة و  .40  قبر يوسف بنابلس والمستوطنين ا 

أصي  فجر الخميس عدد من الشبان خعل مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات االحتعل التي س: نابل
 ت منط.ة قبر يوسف شرق نابلس لت مين دخول المستوطنين مدا  ط.وس تلمودية اقتحم

وقال مواطنون من المكان لوكالة )صفا(: رن عددا كبيرا من دوريات االحتعل توغلت رلى قبر 
يوسف لحماية حافعت المستوطنين، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان في الشوارع 

 المسيلط.ة ال.بر، أدت فصابة عدد من الشبان بالرصاص المطاطي والغاز وامزقة المحيطة بمن
 للدموع 

22/5/2702وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 االحتالل يأمر بإخالء قرية العراقيب بالنقب .42

قالت مصادر فلسطينية، رن االحتعل افسرائيلي أصدر، يوم امربعا ، قرارات بإخع  قرية العراقي  
  2241.  جنو  فلسطين المحتلة عام في الن

وأفادت المصادر، ب ن ما تىعرف بة "دائرة أراضي رسرائيل" التابعة لسلطات االحتعل قامت اليوم 
 بإلصاق أوامر افخع  على منازل عائلة الطوري وعلى جدران المسجد والم.برة في قرية العراقي  

يار/ مايو والموّجه رلى سكان ال.رية، أنه في حال أ 1وجا  في نص اممر افسرائيلي المؤر  بتاريب 
عدم تنفيذ عمليات افخع  فإن دائرة افجرا ات التابعة لسلطات االحتعل ستبدأ افخع  والهدم 

 تموز/ يوليو الم.بل  22حزيران/ يونيو الجاري و 22خعل الفترة ما بين 
  رة يعاد بناؤها من جديدمرة، وفي كل م 21وكانت قرية العراقي  قد تعّرضت للهدم 

20/5/2702، فلسطين أون الين  
 
اإلجـــراءات الطبيـــة واألدويــة بقوافـــل كســـر الحصـــار بحجـــة  المعـــداتالســلطات المصـــرية تصـــادر  .43

 اإلدارية
تفاج  المست.بلون العاملون في المستشفى الجزائري شرق خان يونس في قطاع : أحمد فيا  -غزة 

" دون المعدات وامدوية العزمة الفتتاع وتشغيل المستشفى 2ة غزة ب.دوم وفد "قافلة الجزائر غز 
التخصصي المعد لخدمة سكان البلدات والمناطق الشرقية الحدودية المعرضة لهجمات االحتعل 

 المباشرة والمتكررة 



 
 
 

 

 
           32ص                                     3225 العدد:     22/5/2702الخميس  التاريخ:

 

متضامنا جزائريا، فلم يبق أمامهم بعد أن انتظروا أكثر من  24أما أعضا  وفد ال.افلة المكون من 
جرا  جولة قصيرة ال  أسبوع في مصر وثعثة أيام في قطاع غزة سو  النظر رلى الفتة المشفى وا 

تتعد  بضع دقائق قبل أن يعودوا أدراجهم صو  معبر رفع دون أن تتاع لهم فرصة افتتاع 
المشفى، من الجان  المصري أجل وصول المعدات وامدوية لحين رتمام بع  افجرا ات افدارية 

 وصولها رلى غزة التي تسمع ب
وجا ت امجوا  التي صاحبت وفد ال.افلة الجزائرية لتذّكر بنظيرتها التي أحاطت بوفد "قافلة أميال 

 " امردنية التي لم يسمع لها أيضا باصطحا  مساعداتها افنسانية رلى غزة 22من االبتسامات 
تتصرف مع غزة على  رف  افشارة رلى اسمه رن السلطات المصريةبغزة، وقال مسؤول حكومي 

أنها "عدو" مشيرا رلى أنها رفضت السماع لل.افلة امردنية أن تصطح  معها أدوية مرضى 
 السرطان، وأصرت على احتجازها في مطار ال.اهرة 

20/5/2702الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 تحركات بالضفة لفتح شوارع يغلقها االحتالل :مركز القدس للمساعدة القانونّية .44

أفاد مركز ح.وقي فلسطيني ب ن جيش االحتعل افسرائيلي تعهد بالرد : عو  الرجو  -رام هللا 
على طل  سابق لتحديد الطرق والشوارع المغل.ة في الضفة الغربية ب وامر عسكرية بعضها انتهت 

 صعحيتها، وذل  بعد مماطلة استمرت أكثر من ثمانية أشهر 
.وق افنسان بالمضي في هذا الملف ون.له رلى محاكم وتعهد مركز ال.دس للمساعدة ال.انونّية وح

االحتعل فعادة فتع الطرقات المغل.ة، متهما الجيش بالمماطلة في تسليم ال.ائمة لتجن  المواجهة 
 ال.ضائية المحتملة، واعتبر المماطلة دليع على انعدام المبررات ورا  رغعق شوارع 

ية افسرائيلية، فإن عدد الحواجز الثابتة المنصوبة في وحس  أحدث معطيات منظمة "بتسيلم" الح.وق
حاجزا، يضاف رليها مئات الحواجز الفجائية المتن.لة والموانع كالكتل الترابية  22الضفة الغربية يبل  

 ومكعبات افسمنت المسلع والبوابات الحديدية وال.نوات 
كيلومترا  25022نحو  2024 وحس  المصدر ذاته، فإن رسرائيل خصصت لغاية شهر فبراير/شباط

من شوارع الضفة لعستعمال الحصري أو شبه الحصري لإلسرائيليين، وفي م.دمتهم المستوطنون، 
كيلومترات من الشوارع الداخلية وسط مدينة الخليل التي يىمنع عن الفلسطينيين  2022رضافة رلى 

 يضا المرور بها بمركباتهم، وفي قسم منها يمنع سيرهم على امقدام أ
20/5/2702الجزيرة نت، الدوحة،   
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 ل لمخيم اليرموككألف شي 210بـتالميذ الضفة يتبرعون  :وزارة التربية .45

ل لصالع مخيم كألف شي 422أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي برام هللا امربعا  عن ريداع : رام هللا
تبرعات بين طلبة مدارسها في جمعتها ضمن حملة جمع  ةاليرمو  لعجئين الفلسطينيين في سوري

 محافظات الضفة الغربية تحت شعار "أبناؤنا في مخيم اليرمو " 
دائرة الكشافة  - وأوضحت الوزارة في بيان لها امربعا  أن افدارة العامة للنشاطات الطعبية

 ألف شيكل  422والمرشدات، قامت، بتنظيم هذه الحملة والتي جمعت خعلها 
22/5/2702فلسطينية، صفا، وكالة الصحافة ال  

 
فــي الثلــث األول مــن  الســلطةمليــون دوالر العجــز الجــاري بميزانيــة  272بــرام هللا:  وزارة الماليــة .46

2702 
أظهرت بيانات الثلث امول لميزانية السلطة الفلسطينية للعام : امناضول، محمد خبيصة - رام هللا

معيين  404ا ، ارتفاع نسبة العجز الجاري  رلى الجاري، الصادرة عن وزارة المالية، اليوم امربع
جمالي النف.ات خعل  دوالر  ويمثل العجز الجاري الفرق بين رجمالي صافي افيرادات الحكومية، وا 

 الشهور امربعة امولى من العام الجاري 
وبل  رجمالي صافي افيرادات التي قامت الحكومة الفلسطينية بتحصيلها خعل امربعة شهور 

مليار  40152مليون دوالر(، م.ابل نف.ات جارية بلغت  215مليار شيكل ) 50442الماضية، نحو 
 مليار دوالر(  20512شيكل )

 20424مليون دوالر، رلى  42وانخف  العجز في الميزانية خعل الشهور امربعة امولى بنحو 
مليون دوالر  450ل )مليار شيك 20522مليون دوالر أمريكي(، م.ابل نحو  404مليار شيكل )

 أمريكي(، خعل الثلث امول من العام الماضي 
من  %41وشكلت فاتورة امجور والروات  لموظفي الحكومة الفلسطينية والموظفين العموميين، قرابة 

 مليون دوالر(  225مليار شيكل ) 2052رجمالي نف.ات الحكومة الفلسطينية، ب.يمة وصلت رلى 
وامجور، تشكل التحدي امول للحكومة الفلسطينية، والتي تصل قيمتها  يذكر أن فاتورة الروات 

مليون دوالر، يج  أن تكون متوفرة في البنو  في الخامس من كل شهر بحد  240الشهرية نحو 
 أقصى 
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مليون  20مليون شيكل ) 522وبل  رجمالي امموال التي است.طعتها رسرائيل من الفلسطينيين، نحو 
  دوالر(
  رجمالي المساهمات االجتماعية التي قدمتها الحكومة الفلسطينية، خعل الشهور امربعة فيما بل

 مليون دوالر(  22مليون شيكل ) 222امولى من العام الجاري نحو 
 212مليون شيكل ) 255وتشير توقعات الموازنة رلى أن المساهمات االجتماعية للعام الجاري تبل  

 مليون دوالر( 
وأظهرت أرقام وزارة المالية أن قيمة نف.ات استخدام السلع والخدمات، مثل السيارات الحكومية والوقد، 

مليون شيكل  221وفواتير المياه والكهربا  وأجرة بع  الم.رات، والنثريات، بلغت خعل الثلث امول 
 مليون دوالر(  225)

، فإن رجمالي النف.ات المتوقعة خعل العام وبحس  تنبؤات الموازنة العامة للسنة المالية الحالية
 مليارات دوالر(، وف.ا  لبيانات وزارة المالية  4مليار شيكل )قرابة  2502الحالي، تبل  

20/5/2702راي اليوم، لندن،   
 
 مليون دوالر قيمة الكهرباء المفقودة في فلسطين سنويا   257: "ماسمعهد " .47

ج ورشة عمل ع.دت اليوم، أن رجمالي قيمة الكهربا  المف.ودة كشفت نتائ :محمد عبد هللا -  رام هللا
مليون دوالر أمريكي، تضطر شركات الكهربا  والحكومة  250في امراضي الفلسطينية، تبل  

 الفلسطينية رلى دفعها 
وجا  في ورشة العمل التي نظمها معهد امبحاث والسياسات االقتصادية "ماس"، رن النسبة امعلى 

 ا  المف.ودة هي في محافظات جنو  الضفة الغربية، ومدينة غزة في قطاع غزة من الكهرب
وجا  في مخرجات ورشة العمل التي كانت بعنوان )قطاع الكهربا  في فلسطين، الواقع ومتطلبات 

 مليار شيكل  205افصعع(، أن رجمالي فاتورة استهع  الفلسطينيين للكهربا  سنويا ، تبل  
من الكهربا  في امراضي الفلسطينية من شركة الكهربا   %25يون نحو ويستورد الفلسطين

مليار  202افسرائيلية، التي وصل رجمالي ديونها على شركات الكهربا  والحكومة الفلسطينية قرابة 
 شيكل 

مليون شيكل، موزعة  220وتبل  فاتورة الكهربا  الشهرية في كافة مناطق السلطة الفلسطينية نحو 
ت كهربا  محافظة ال.دس، وكهربا  الشمال، وكهربا  الجنو ، وكهربا  طوباس، كما أن بين شركا

 هنال  بع  المجالس البلدية مرتبطة مباشرة مع ال.طرية افسرائيلية 
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20/5/2702القدس القدس،   
 
 للباحث رائف زريق".. القضية الفلسطينية وحل الدولة الدولتينكتاب " .48

عن  للباحث رائف زريق" الدولتين / ضية الفلسطينية وحل الدولةال.: صدر حديثا  كتا  "بيروت
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

تساهم الدراسة في الن.اش الدائر في ش ن حل الدولة وحل الدولتين، وخصوصا  رزا  انسداد أفق 
، التسوية وامزمة التفاوضية المتواصلة  فحل الدولتين أجهزت عليه حكومات رسرائيل المتعاقبة

وأصبع عصيا  على التح.يق، من دون أن يكون حل الدولة الواحدة ممكنا  أو قابع  للتح.يق  وعوضا  
عن المشاريع المتعثرة ي.ترع الكات  االنت.ال من التفكير في الحلول رلى التفكير في امدوات، وفي 

 ععقات ال.وة 
يب فكرة الدولة الواحدة في كل من رلى جان  المستو  التحليلي، ت.دم الدراسة مراجعة قصيرة لتار 

السياسة والفكر اليهودي والصهيوني من جهة، وفي الفكر السياسي الفلسطيني من جهة أىخر ، 
عارضة ن.اط الت.اطع واالفتراق  تهدف الدراسة رلى رغنا  الفكر السياسي الفلسطيني وفتع آفاق 

 ن حل الدولة وحل الدولتين الن.اش خارج امطر المكررة وخارج حدود حركتها الراهنة بي
الجامعة العبرية وجامعة كولومبيا، بورائف زريق أكاديمي وكات  فلسطيني، خريج كلية الح.وق 

وحائز شهادة الدكتوراه من جامعة هارفرد  يركز في أبحاثه على قضايا تتعلق بالنظرية ال.انونية 
 والسياسية 

22/5/2702الحياة، لندن،   
 
 ميانمارعلى  7-2لكرة القدم بعد الفوز  النهائي بكأس التحدي اآلسيويفلسطين تقترب من قبل  .49

صفر في -2ضمن منتخ  فلسطين الت هل للدور قبل النهائي بعد فوزه على ميانمار : قنا –ماليه 
المباراة التي جرت بينهما اليوم على االستاد الوطني في عاصمة المالديف، ضمن الجولة الثانية من 

 الم.ام حاليا  2024ة امولى في ك س التحدي امسيوي منافسات المجموع
ن.اط لميانمار، في حين  5وانفرد منتخ  فلسطين بصدارة المجموعة بست ن.اط من مباراتين، م.ابل 

 ال زال رصيد المالديف وقرغيزستان خاليا من الن.اط بانتظار نتيجة المباراة بينهما 
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ر قبل النهائي الذي ت.ام مبارياته يوم الثعثا  الم.بل، ويت هل أول فري.ين من كل مجموعة رلى الدو 
في  2025علما ب ن الفريق الفائز بل.  البطولة يحصل على بطاقة الت هل رلى نهائيات ك س آسيا 

 أستراليا 
22/5/2702الشرق، الدوحة،   

 
 سرائيل هيوم": السيسي يهدف إلخضاع حماس لمشروع السلطة الفلسطينية إ" .51

نعامي: قال رؤفين بيركو، الذي سبق عليه أن عمل كضابط كبير في شعبة صالع ال –غزة 
االستخبارات العسكرية "افسرائيلية" أن اللغة "التصالحية" التي حرص المرشع الرئاسي عبد الفتاع 
السيسي على التحدث بها تجاه حماس؛ تهدف رلى محاولة تحويل حركة حماس من حركة "جهادية" 

 ايش مع مشروع السلطة الفلسطينية السياسي رلى حركة سياسية تتع
وفي م.ال نشرته اليوم الخميس صحيفة "يسرائيل هيوم"، شدد بيركو على أن السيسي معني بالتخلص 

 من ال.وة العسكرية لحركة حماس من خعل آلية "احتضان أبو الهول" 
ل ريجاد "جبهة سنية" وأشار بيركو رلى أن السيسي يعمل بتنسيق تام مع الواليات المتحدة من أج

حليفة للغر  تضم دول الخليج، لت.ليص قوة افسعم السني الراديكالي، الذي يهدد است.رار المنط.ة 
 وأمن العالم، ععوة على مواجهة ريران  

وشدد بيركو على أهمية الرسالة التي حاول السيسي ريصالها رلى رسرائيل من خعل تشديده على أن 
ة في سينا  يخدم مصالع مصر وتل أبي ، مشيرا  رلى أنه على الرغم من كونه زيادة ال.وات المصري

 في حملة انتخابية رال أنه لم يتردد من افقرار بذل  
 22/5/2702، 20موقع عربي 

 
 
 
 
 مصر: الجمعية الوطنية للتغيير تطالب بإلغاء "كامب ديفيد" .50

  اتفاقية "كام  ديفيد"، وذل  في مؤتمر الخليج: طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بإلغا -ال.اهرة 
ع.دته أمس، لإلععن عن برنامجها الثوري ومشروعها الوطني، الذي أعدته لتح.يق أهداف ومطال  

 الثورة 
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وقال حسين شلبي، مسؤول لجنة اممن ال.ومي بمبادرة "برنامج مصر الوطني للمست.بل"، التي أعلنت 
هت في عملها رلى ضرورة رلغا  أو مراجعة معاهدة "كام  عنها الوطنية للتغيير، رن اللجنة انت

 ديفيد"، ووضع معايير لحماية المواطن في الخارج، وا عادة بنا  الشخصية المصرية 
 22/5/2702الخليج، الشارقة، 

 
 أشهر ستة"فايننشال تايمز" تتوقع تصدير الغاز اإلسرائيلي إلى مصر خالل  .52

يمز" البريطانية، في ت.رير نشرته، الوصول رلى اتفاق بش ن توقعت صحيفة "فايننشال تا: أمين رزق
أشهر، وبررت الصحيفة ذل  ب ن الغاز  2تصدير الغاز افسرائيلي رلى مصر وامردن خعل 

 افسرائيلي يعد امرخص 
ورجحت الصحيفة، في ت.ريرها، أن وصول المشير عبد الفتاع السيسي رلى السلطة سوف يؤدي رلى 

ى اتفاق بش ن استيراد الغاز من اسرائيل في ظل خسائر الشركات بال.طاع الخاص، سرعة التوصل رل
وبسب  ان.طاع التيار الكهربائي، وأن هذه الخطوة ترجع بحس  وصفها رلى الععقات الجيدة بين 

 البلدين على الصعيد العسكري 
يون قدم من الغاز ترل 205يوليو الماضي لتصدير  5وذكرت الصحيفة، الخطا  الذي تم توقيعه في 

من رسرائيل رلى محطة الغاز المسال في دمياط، ووف. ا للخبرا  فإن تصدير الغاز افسرائيلي رلى 
 مصر يستلزم خط أنابي  جديد تحت مياه البحر 

 22/5/2702الوطن، مصر، 
 
 نيدعو لتكثيف الجهود الستئناف مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليياألردني  الملك .53

هللا الثاني في العاصمة اممريكية واشنطن مسا   عبد امردني الت.ى المل  :بتراوكالة  –واشنطن 
 الثعثا  وزير الخارجية اممريكي جون كيري، وبحث معه تطورات اموضاع في الشرق اموسط 

طينيين هللا أهمية تكثيف الجهود للعمل على استئناف مفاوضات السعم بين الفلس وأكد المل  عبد
رلى رقامة الدولة الفلسطينية المست.لة  وافسرائيليين، والتي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي وصوال  

في هذا السياق الى  وعاصمتها شرقي ال.دس، مشيرا   2222على خطوط الرابع من حزيران العام 
 يادي في هذا المجال أهمية مواصلة الواليات المتحدة رعايتها لعملية السعم وال.يام بدورها ال.

  22/5/2702 ،الغد، عّمان
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 : الشعبان األردني والفلسطيني حققا معجزة عز نظيرها في الوحدة الوطنية والتالحمالروابدة .54
ن امردن وقف رالرؤوف الروابدة،  عبد  دامردني قال رئيس مجلس امعيان : صهي  التل -اربد 
قامة دولته المست.لة رقه الوطنية المشروعة وفي م.دمتها لى جان  الشع  الفلسطيني لنيل ح.و ر دائما  

ضاف في ل.ا  حاشد مع الفعاليات الشعبية في بلدة صما في محافظة أو  وعاصمتها ال.دس الشريف 
ن الشعبين الفلسطيني وامردني ح..ا أن امردن هو امردن و أن فلسطين هي فلسطين و أ، أمساربد 
 لحديث في الوحدة الوطنية والتعحم معجزة عز نظيرها في العصر ا معا  

ن أو شخص أجهة  ميالشع  الفلسطيني ال يجوز  مبنا ن حق العودة حق فردي روقال الروابدة 
ومؤسسات كما هو حق للدول المضيفة التي  فرادا  أن حق التعوي  حق للفلسطينيين أيتنازل عنه و 

على التزام امردن بهذه  المليارات، مشددا   انف.ت خعلها مئات عاما   20استضافت الفلسطينيين قرابة 
 ال.ضايا وفي م.دمتها رعاية ال.دس والم.دسات االسعمية والمسيحية 

  22/5/2702، الدستور، عّمان
 
 عن الطعام أردنيان يشاركان األسرى الفلسطينيين إضرابا   أسيران .55

يلية عع  حماد وحمزة الدباس، بدأ امسيران امردنيان في المعت.عت افسرائ: غادة الشيب -عّمان 
أسير فلسطيني، احتجاجا   5200مس رضرابا  مفتوحا  عن الطعام، تضامنا  مع رضرا  مماثل لنحو أ

على سياسة "االعت.ال افداري"، وفق الناطق افععمي باسم اللجنة الوطنية لشؤون امسر  
اتصال مع "الغد"، الذي قال رنه "لم  والمف.ودين امردنيين في المعت.عت االسرائيلية فادي فرع في

 يت كد للجنة دخول باقي امسر  امردنيين في افضرا " 
لى المشاركة في وقفة تضامنية ينفذونها عصر اليوم أمام السفارة رالى ذل ، دعا نشطا  أردنيون 

 مع امسر  في اضرابهم عن الطعام  الفلسطينية في عّمان تضامنا  
 22/5/2702 ،الغد، عّمان

  
 لـ"األقصى" سنويا   آب/ أغسطس يوما   09ر اعتبقرر اي األردني النقباء" مجلس" .56

امردني اعتبار ذكر  رحراق المسجد امقصى، والتي  قرر مجلس الن.با : محمد الكيالي -عّمان 
أغسطس من كل عام يوما للن.ابات المهنية من أجل "امقصى" فحيا  هذه  /آ  22تصادف في 
 من مع المسجد الذكر  والتضا

 22/5/2702 ،الغد، عّمان
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 رخالل شه همتسوية أوضاعلفلسطينيي سورية  يدعو العام اللبناني ألمنا .57

مس "الفلسطينيين العجئين في سورية الم.يمين أفي بيان  اللبناني العام لخمندعت المديرية العامة 
ن مراكز اممن العام لتسوية لى الت.دم مرعلى امراضي اللبنانية والمخالفين لنظام افقامة، 

 " 22/5/2024من تاريب  أوضاعهم، خعل مهلة شهر اعتبارا  
 22/5/2702 ،النهار، بيروت

 
 لدعم دروز فلسطين المحتلة يدعو شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز .58

كل تصد ي.وم به "الشيب نعيم حسن، في بيان، أن  في لبنان أكد شيب ع.ل طائفة الموحدين الدروز
خوانهم بوجه مظالم العدو االسرائيلي، هو أمر أبن ا  طائفة الموحدين الدروز في فلسطين المحتلة وا 

وهو، رذ يعّبر عن شجبه لكل أشكال ال.مع "ضاف البيان، وأ  "مشرف، يستحق منا كل الدعم والت ييد
فإنه يؤكد  الحسي منها والمعنوي الذي تدأ  سلطات االحتعل على ال.يام بها تجاه أبنا  الطائفة،

الوقوف ب.وة رلى جان  المناضلين الذين طالما عبروا بمواقفهم عن تمسكهم امصيل والثابت بهويتهم 
العربية، وانتمائهم الوطني الحر رلى أمتهم، مهما استبدت قوة االحتعل، وبادرت رليه من محاوالت 

   "فصل هذه الفئة الموحدة العربية عن جذورها الراسخة في امر 
 22/5/2702، ستقبل، بيروتالم

 
" لتقـــديم هبـــة لطباعـــة كتـــب ألراضـــي الفلســـطينية المحتلـــةتتراجـــع عـــن حـــذف "ا ابريطانيـــلبنـــان:  .59

 الجغرافيا
يوقع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صع ، اليوم، مع السفير البريطاني في لبنان توم 

مالية كافية لتغطية طباعة سعسل الكتا   فليتشر، مذكرة تفاهم ت.ضي بت مين الجان  البريطاني هبة
المدرسي الوطني المعتمد في المدارس الرسمية للتعمذة اللبنانيين والنازحين من سورية المسجلين في 

 عاما   25و 2المدارس الرسمية، لمرحلة التعليم امساسي أي الفئة العمرية بين 
سترليني، على أن تغطي كلفة طباعة الكت  وتبل  قيمة الهبة البريطانية نحو خمسة معيين جنيه ر

، وتوزيعها على جميع التعمذة في المدارس الرسمية "المركز التربوي للبحوث وافنما "الصادرة عن 
 بمن فيهم النازحون السوريون والفلسطينيون 
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لدولية وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد أعلمت بالهبة المالية الم.دمة من وزارة التنمية ا
البريطانية، لتغطية ثمن الكت  المدرسية للتعمذة المسجلين في مرحلة التعليم امساسي في المدارس 
والثانويات الرسمية باستثنا  كتا  الجغرافيا، كون الكتا  يشير رلى امراضي الفلسطينية المحتلة بدل 

   وبعد رثارة الموضوع تراجعت الجهة المانحة عن شرطها  "رسرائيل"
 22/5/2702 ،السفير، بيروت

 
 عن زيارة القدس: الراعي يعرف ما ينبغي عليه فعله اليازجي .61

قال بطرير  رنطاكية وسائر المشرق للروم امرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي عن موقفه من زيارة 
يعرف الموقف الذي "رن الراعي : أيار الجاري 25البطرير  الماروني بشارة الراعي رلى ال.دس في 

  "عليه اتخاذه
، مذكرة "قصر نظر"رن زيارة الراعي  "امخبار"لكن أوساط دينية وأكاديمية في جامعة البلمند، قالت لة

حتى ال "زيارة ال.دس للمشاركة في مؤتمر كنسي مهم  2000ب ن البطرير  الراحل هزيم رف  عام 
  "يعطي شرعية الحتعلها

 22/5/2702 ،األخبار، بيروت
 

 ن على منع ثالثين فلسطينيا  من دخول البالدتونسيون يحتجو .60
من لندن، أن مجموعة من الناشطين الح.وقيين في تونس  20/5/2702قدس برس، نشرت 

وسورية وفلسطين قالت: "رن السلطات التونسية تواصل عمليات ترحيل العجئين الفلسطينيين 
 " 25و  ضمن الفصل الة ال.ادمين من سورية رغم رقرار الدستور التونسي الجديد بحق اللج

لى الرأي العام في تونس: "ان ذل  يحصل في ر 22/5وأضافت المجموعة في بيان وجهوه امربعا  
ظل ضعف المجتمع المدني المختص ب.ضايا الهجرة واللجو  وتجاهل افععم للخطر الذي قد 

 يواجهه الجئون فروا من الحر  في سورية" 
امناضول(، أن عشرات  –ن.ع عن )عادل الثابتي  22/5/2702القدس العربي، لندن، وذكرت 

ا على احتجاز قرابة   50التونسيين، تظاهروا امربعا ، في بهو مطار تونس قرطاج الدولي؛ احتجاج 
أيام بالمطار  وكان الفلسطينيون الثعثون قادمين من بيروت في طري.هم لمطار  5فلسطيني ا منذ 

 به المعحة منذ السبت الماضي  بنغازي، شرق ليبيا، الذي توقفت
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ودعت جمعية أنصار فلسطين التونسية )تهتم بال.ضية الفلسطينية(، رلى االستمرار في التظاهر 
 بمطار تونس قرطاج الدولي من أجل السماع للفلسطينيين العال.ين بدخول البعد 
العربي" )تهتم ب.ضايا وفي تصريحات لخناضول، قال عضو اممانة العامة لمنظمة "المؤتمر ال.ومي 

 50هنا  قرابة “الوطن العربي وتضم شخصيات قومية من كافة البلدان العربية(، أحمد الكحعوي: 
فلسطيني ا عال.ين بمطار تونس قرطاج الدولي جاؤوا من بيروت وكانوا متوجهين لمدينة بنغازي الليبية 

هنا  أخبار “"  وأضاف الكحعوي: رال أن اموضاع في ليبيا حالت دون ذل  مع غلق مطار بنغازي
 عن أن الحكومة التونسية تفّكر في ررجاعهم لبيروت" 

 
 موريتانيا: تعاقد مع شركة إسرائيلية ُيثير تنديدا   .62

الحياة: أثار تعاقد شركة "كينروس تازيازت" الموريتانية مع شركة رسرائيلية في مجال  –نواكشوط 
دا ، رذ ندد حز  االتحاد والتغيير )حاتم( بهذا افجرا ، معتبرا  أنه الدعاية وافععن استنكارا  حزبيا  شدي

 يىعتبر "تحديا  صارخا  للتوجهات العامة للدولة الموريتانية التي تحظر التطبيع بكل أشكاله" 
واستنكر الحز  في بيان "الصمت الحكومي عن هذه الجريمة وتجاهل الدولة لمشاكل العمال 

شركة التي فصلت المئات منهم بشكل تعسفي"  وقال البيان رن "تازيازت ب.فزها الموريتانيين مع هذه ال
 على ال.وانين والنظم المعمول بها باتت أشبه ما تكون بدولة داخل الدولة" 

 22/5/2702الحياة، لندن، 
 
 مليون لاير في غزة 03مشاريع لقطر الخيرية بـ  .63

ت مع كل من وزارتي الزراعة التربية والتعليم بوابة الشرق: وقعت قطر الخيرية اتفاقيا -الدوحة 
 مليون لاير، وذل  بغر  تنفيذ مشاريع تنموية  25العالي في قطاع غزة بتكلفة مالية قدرها 

وتم توقيع االتفاقيات كل على حدة بم.ري وزارتي التعليم والزراعة، حيث وقعهما عن قطر الخيرية 
الخيرية في قطاع غزة، فيما وقع االتفاقية امولى  المهندس محمد أبو حلو  نائ  مدير مكت  قطر

عن وزارة الزراعة سعادة وزير الزراعة المهندس علي الطرشاوي، ووقع االتفاقية الثانية عن وزارة 
 التربية والتعليم العالي الدكتور أنور البرعاوي وكيل الوزارة المساعد في قطاع غزة 

 22/5/2702الشرق، الدوحة، 
 
 مريكية: كيري لن يقدم مبادرة سالم جديدةالخارجية األ .64
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ترجمة خاصة: قالت الناط.ة باسم وزارة الخارجية امميركي، جين  -ال.دس دوت كوم  -رام هللا 
ساكي، مسا  امربعا ، أن وزير الخارجية جون كيري ليس لديه النية في ت.ديم أي مبادرة سعم 

 جديدة للشرق اموسط 
م.تطفات مواقع عبرية منه، كيري مشغول، هنا  الكثير من  وأضافت في مؤتمر صحفي نشرت

 ال.ضايا امخر  التي تحدث في العالم ك وكرانيا وجنو  السودان وغيرها من ال.ضايا الملحة 
وأشارت رلى أن فريق المفاوضات ومسؤوله مارتن أندي  متواجدون في الواليات المتحدة لت.ييم 

 جديد المفاوضات اموضاع، وأنه قرر االنتظار لحين ت
وفي سؤال لصحافيين حول تصريحات وزير الخارجية افسرائيلي أفيغدور ليبرمان التي انت.د فيها 
مطالبة الواليات المتحدة بالتح.يق في ظروف استشهاد طفلين، قالت "نحن ننتظر التح.يق افسرائيلي 

 واعت.د أن ليبرمان أشار لضرورة ذل " 
 25/5/2702القدس، القدس، 

 
 عاون أوروبي مشروط مع حكومة تكنوقراط فلسطينيةت .65

وكاالت: أكد سفير االتحاد اموروبي لد  رسرائيل الرس بوبرغ اندرسون،  –عبد هللا ريان  –رام هللا 
أن االتحاد سيتعاون مع حكومة تكنوقراط فلسطينية، شريطة اعترافها بشروط الرباعية الدولية، بما 

ئع  رنه "من الخط  االعت.اد أن الرابط والععقة الوحيدة بين رسرائيل فيها "االعتراف بإسرائيل"، قا
 واالتحاد اموروبي ت.وم ف.ط على أساس المفاوضات الفلسطينية افسرائيلية" 

 22/5/2702البيان، دبي، 
 
 "معاريف": إنديك يحزم حقائبه وطاقم المفاوضات سُيحل .66

افدارة امميركية أن رئيس طاقم المفاوضات ذكر مصدر في  :الحياة الجديدة –ال.دس المحتلة 
 امميركي مارتين اندي  سوف ينهي مهامه خعل اميام ال.ادمة، وسيتم كذل  حل طاقم المفاوضات 

ون.لت صحيفة "معاريف" االسرائيلية على موقعها االلكتروني عن مصدر أميركي قوله ان اندي  
ي، سوف ينهي مهامه خعل اميام ال.ادمة وذل  الذي كان ي.ف على رأس طاقم المفاوضات امميرك

بعد فشل المفاوضات وعملية السعم، خاصة أنه حمل اسرائيل المسؤولية عن فشل هذه المفاوضات، 
وسوف يستلم االتصاالت مع السلطة الفلسطينية مساعد وزير الخارجية امميركي في الشؤون 

 االقتصادية فران  لونستين 
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االسرائيلية -  على ت.ديرات في االدارة امميركية فإن المفاوضات الفلسطينية وأضاف الموقع أنه بنا
التي توقفت، قد تتجدد ولكن كما يبدو ليس في عهد وزير خارجية الواليات المتحدة الحالي جون 

 كيري، رنما قد يحدث ذل  في عهد وزير الخارجية للحكومة امميركية ال.ادمة 
سوف يشغل منص  نائ  رئيس معهد "بروكنكس" لخبحاث والدراسات وأشار الموقع رلى أن اندي  

 في مجال العلوم االجتماعية، وكذل  االقتصاد والتنمية في العالم وم.ره الرئيسي واشنطن 
 22/5/2702الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 سيعزل "إسرائيل" وسيطيل مأساة الفلسطينيين "حل الدولتين"جورج ميتشل: عدم تحقيق  .67

كي السابق للمفاوضات يقال مبعوث السعم اممر  -سعيد عري.ات -ال.دس دوت كوم  -شنطن وا
الفلسطينية افسرائيلية جورج ميتشل انه ليس هنا  حل ممكن للصراع الفلسطيني افسرائيلي رال من 

 خعل تح.يق حل الدولتين 
حاضرة في نادي وقال ميتشل الذي كان يرد على سؤال وجهته له ال.دس دوت كوم، خعل م

الصحافة الوطني بخصوص ما رذا كان اموان قد آن للواليات المتحدة في ضو  فشل المفاوضات 
سرائيل تتعايشان  المتعح.ة لتطرع رؤيتها للسعم: "ليس هنا  حل رال حل الدولتين   فلسطين وا 

 بسعم وأمن مع بعضهما البع ، وأن كل الخيارات امخر  غير م.بولة وكارثية" 
وأضاف ميتشل الذي عينه الرئيس بارا  أوباما مبعوثا  لمفاوضات السعم الفلسطينية افسرائيلية بعد 

، واستمر في موقعه هذا حتى است.ال 2002يومين من تسلمه )أوباما( الرئاسة في كانون ثاني 
ستواجه : "رن النافذة لتح.يق حل الدولتين تضيق، والبديل هو أن رسرائيل 2022محبطا  في أيار 

المزيد من العزلة والتحديات غلى الساحة الدولية، فيما يعني ذل  للفلسطينيين استمرار م ساتهم 
 لخمسين عاما  قادمة" 

وأضاف ميتشل: "في ضو  التكاثر السكاني للفلسطينيين ستواجه رسرائيل في حال غيا  حل 
 ع.يدا  مع مرور الوقت" الدولتين، واستمرار احتعلها للضفة الغربية معضلة صعبة تزداد ت

وفند ميتشل ما ي.ال عن احتياجات رسرائيل اممنية والذرائع التي ت.دمها رسرائيل لتبرير احتفاظها 
بامراضي الفلسطينية لحفظ أمنها موضحا "رن الخطر العسكري الذي تواجهه رسرائيل لن ي تي من 

بعيدة غير متاخمة فسرائيل، وما  ماكنأالجبهات بل من الصواريب التي تجتاز الحدود وتطلق من 
 علينا رال أن ننظر رلى الترسانة الصاروخية التي تمتلكها ريران والعبين آخرين في المنط.ة " 
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ورف  ميتشل التعليق على سؤال ال.دس دوت كوم بخصوص ما "رذا كان الوقت قد حان للواليات 
 المتحدة لوضع مبادئها لتح.يق حل الدولتين" 

 20/5/2702، القدس، القدس
 
 قرب سجن عوفر  االتحاد األوروبي يطالب "إسرائيل" بالتحقيق في مقتل فتيين فلسطينيين .68

وكاالت: تصاعد الضغط أمس على رسرائيل للتح.يق وكشف معبسات م.تل فتيين  -االتحاد 
مايو، وذل  بعد بث صور  25فلسطينيين خعل تظاهرة قر  سجن عوفر في الضفة الغربية في 

  مع رواية الجيش  وأعربت بعثات االتحاد اموروبي في ال.دس ورام هللا عن قل.ها العميق من تتناق
م.تل الفتيين ولجو  السلطات افسرائيلية رلى استخدام ال.وة المميتة  ودعت وزارة الخارجية الفرنسية 

طعق رسرائيل رلى افسراع في رجرا  تح.يق شفاف يساعد في كشف الظروف التي حصل فيها ر
 النار، مؤكدة ضرورة االستخدام المتناس  لل.وة 

أيضا زيادة استخدام الجنود االسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة للذخيرة  امونرواودانت وكالة 
 الحية، داعية الى رجرا  تح.يق في م.تل الفتيين 

 22/5/2702االتحاد، أبو ظبي، 
 
 رائيل" قد تمهد لحرب ضّد لبنان وغزةنائب أوروبي: المناورات العسكرية في "إس .69

قال نائ  في البرلمان اموروبي في بروكسل أمس، "رن زيارة وزير الدفاع امميركي تشا  هاغل الى 
اسرائيل في االسبوع الماضي لحضور مناورات "جنيفر كوبرا" العسكرية المشتركة الختبار فاعلية 

المنتشرة في اراضي اسرائيل والمتوخى منها التصدي  العبرية –الدفاعات الجوية العبرية واالميركية 
مالف الصواريب الموجهة ضد الشع  افسرائيلي من سورية وايران ولبنان وغزة الفلسطينية، وفي 
م.دمها منظومتها صواريب "حيتس" بعيدة المد ، و"ال.بة الحديدية" قصيرة المد ، ت تي فضفا  نوع 

 ة من دول الجوار االسرائيلي او ريران" من التهديد المبطن مي دولة عربي
الدفع بهذا العدد الضخم من ال.وات “وأضاف النائ  اموروبي رنه في ذل  االتجاه أيضا يتم 

امميركية، المشاركة في المناورات قر  الحدود السعودية واللبنانية وامردنية، –امطلسية–االوروبية
 وعلى بعد رمية حجر من ال.وات المصرية" 

 22/5/2702سياسة، الكويت، ال
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 الكونجرس األمريكي يتراجع عن بحث قانون ينظم العالقات االستراتيجية مع "إسرائيل" .71
تراجع الكونغرس امميركي أول من أمس، عن بحث قانون يدعم وينظم الععقات االستراتيجية بين 

سرائيل، قدمه سيناتور عن الحز  الديموقراطي  ورأت صحيفة "ه رتس" أن تراجع  الواليات المتحدة وا 
الكونغرس عن مناقشة ال.انون يعود رلى صراع مع البيت امبي  وبسب  الصراعات السياسية 
الداخلية عشية انتخابات الكونغرس، بافضافة رلى الخعفات امميركية افسرائيلية، على خلفية 

 المفاوضات مع ريران بش ن برنامجها النووي 
 22/5/2702األخبار، بيروت، 

 
 مقاطعة "إسرائيل" بالواليات المتحدة تشق صفوف اللوبي اليهودي "ايباك" .70

انت.لت معركة م.اطعة الكيان افسرائيلي في الواليات المتحدة الى داخل بيت اللوبي اليهودي المؤيد 
يمينية  أكثرفسرائيل "ايبا "، بعد ان باتت مجموعات كانت تنشط ضمنه وتؤمن بحل الدولتين تعتبره 

من اليمين االسرائيلي، وخرجت من تحت مظلته لتشكل تنظيما جديدا يحمل اسم منظمة اصوات 
يهودية من أجل السعم، ي.ال انها تتل.ى دعما من مجموعة شركات الملياردير امميركي اليهودي 
جورج سورس  وفرضت المنظمة اليهودية حضورها ال.وي بين الشبا  اليهودي في الواليات المتحدة، 

باتت لها منظمات فرعية في معظم الجامعات امميركية، تعمل بتحالف مع منظمات م.اطعة و 
توقيع على عريضة لمصلحة موقفها، م.ابل  ألفاسرائيل، وقد نجحت مؤخرا في حشد نحو خمسين 

 أقل من ذل  ببضع امالف لعريضة موازية لمنظمة "ايبا " 
فلسطينية على كامل امراضي  أحدهمامة دولتين وتؤمن المنظمة اليهودية حديثة العهد بحل اقا

الى جان  دولة اسرائيل، وترف  االستيطان وانتهاكات ح.وق  2222الفلسطينية التي احتلت عام 
االنسان، وتحظى ب.اعدة شابة من اليهود امميركيين، خعفا لة "ايبا " ومعظم ناشطيها من 

 المت.اعدين وكبار السن وان كانت توظف شبابا 
يما يشبه االعتراف الضمني بهزيمة اللوبي المؤيد فسرائيل في الواليات المتحدة في معركة كس  وف

التشريعي امميركي،  لإلطارالرأي العام، امكاديمي منه تحديدا، ف.د لج ت منظمة ايبا  مؤخرا 
حكومة الفدرالية، مستغلة ععقاتها المتينة بالنوا  امميركيين، لتمرير قوانين على مستو  الواليات وال

تعاق  م.اطعي اسرائيل، بعد ان لم تعد قادرة على التصدي لهم جماهيريا وعلى مستو  المؤسسات  
ونجحت ائتعفات بين أنصار م.اطعة اسرائيل والمنظمات الح.وقية امميركية بإس.اط مشروعات 

  وميرالند وف.ا لما أكدته قوانين تعاق  م.اطعي اسرائيل في ثعث واليات رئيسية هي الينويز، نيويور 
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المحامية ديما الخالدي الناشطة في مجال الم.اطعة مع والدها البروفسور الفلسطيني المعروف رشيد 
الخالدي  وشاركت منظمة اصوات السعم اليهودية بفاعلية بالتصدي لمشروعات ال.وانين المجرمة 

ية أوسع، كونها منظمة يهودية تفند للم.اطعة، في حين يتيع لها ناشطوا الم.اطعة مساحات اععم
الخلط بين م.اطعة اسرائيل كدولة تخرق بانتظام ح.وق االنسان الفلسطيني والعدا  « ايبا »محاوالت 

 للدين اليهودي او اليهود 
وفر  تصاعد حملة الم.اطعة على ايبا  تخصيص جز  مهم من امكاناتها البشرية والمادية لخو  

على مستو  المؤسسات التعليمية امميركية ووسائل االتصال االجتماعي   معركة الدفاع عن اهدافها
وكشفت بروفسورة الدراسات الشرق اوسطية الدكتورة غادة تلحمي أن يبا  خصصت نحو خمسين 

 مليون دوالر لحملة للتصدي للم.اطعة امكاديمية فسرائيل في الواليات المتحدة 
 22/5/2702العرب اليوم، عّمان، 

 
 الفاتيكان يؤكد أن زيارته إلى األراضي المقدسة "دينية بحتة" بابا .72

وكاالت: شدد بابا الفاتيكان فرنسيس أمس، على أن زيارته رلى امراضي الم.دسة ستكون ذات طابع 
 ديني بحت 

ون.لت وكالة امنبا  افيطالية )أكي( عن البابا قوله في ل.ا  امربعا  المفتوع في ساحة الفاتيكان 
كل شي ، رنني ذاه  رلى امراضي الم.دسة تلبية لدعوة أخي برثلماوس امول، رحيا  للذكر  "قبل 

الخمسين لل.ا  سلفي البابا بولس السادس مع البابا أثينا غوراس امول، رذ دعوا للفت االنتباه رلى 
، وهذا جميل الحوار الديني بين الكاثولي  وامرثوذكس"، وأردف أن "بطرس وأندراوس سيلت.يان مجددا  

جدا " كون ال.ديس بطرس رمز الكاثوليكية لتبشيره روما، بينما يرمز ال.ديس أندراوس رلى الكنيسة 
 امرثوذكسية لتبشيره أنطاكيا 

وتابع أن "رحلتي رلى امراضي الم.دسة ستكون ذات طابع ديني بحت"، وخلص رلى ال.ول رن 
 في تل  امر  التي تعاني كثيرا "  "السب  الثاني لزيارتي هو الصعة من أجل السعم

 22/5/2702الخليج، الشارقة، 
 
 والدا راشيل كوري يطالبان الكيان اإلسرائيلي بتحمل مسؤولية قتل ابنتهما .73
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)أ ف  (: نظرت محكمة االحتعل العليا أمس، في استئناف عائلة الناشطة اممريكية راشيل كوري 
خعل  2005تحت عجعت رحد  جرافاته عام، ضد تبرئة جيش االحتعل من مسؤولية قتلها

 احتجاجها السلمي على هدم بيوت في رفع 
وانع.دت هيئة المحكمة المكونة من ثعثة قضاة برئاسة مريام ناؤور في جلسة واحدة ونهائية للنظر 

 في االستئناف، وستعلن المحكمة قرارها خعل أسبوعين 
المحكمة المركزية الذي ي.ول رنها قتلت في وقت وقال محامي الدفاع حسين أبو حسين "رن قرار 

عفا  الدولة من المسؤولية بتجاهل  حر  يخلق ساب.ة قانونية بإعطا  ترخيص لعمل كل شي  وا 
ال.انون وال.انون الدولي وهذا خطر جدا على ح.وق افنسان"  وقال كريدج كوري والد الناشطة "اعت.د 

 لي افنساني، كما تجاهلت عدم وجود تح.يق موثوق به" أن المحكمة الساب.ة تجاهلت ال.انون الدو 
 22/5/2702الخليج، الشارقة، 
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الحاكم، وعلى  "حز  العدالة والتنمية"عامر ذيا  التميمي*: تمر تركيا بتطورات سياسية م.ل.ة لة 
، ثمة سؤال: هل 2002ز  منذ رغم أن اقتصادها ح.ق رنجازات مهمة في ظل حكومات هذا الح

افنجازات االقتصادية التي تح..ت كافية فقناع امترا  عموما  ب ن اقتصادهم أصبع عصريا  وقادرا  
على أن يضاهي اقتصادا  أوروبيا  مت.دما ؟ هذا سؤال مهم جدا ، خصوصا  أن الحكومة التركية لم 

ى رغم ادعا اتها ب نها ستتجه نحو بلدان تتوقف عن مساعيها لعنضمام رلى االتحاد اموروبي عل
 الشرق اموسط والبلدان امسيوية وامفري.ية لتوسيع نطاق ععقاتها االقتصادية والتجارية 

ما يواجه تركيا في مس لة عضوية االتحاد اموروبي هو تعنت الدول اموروبية الرئيسة، مثل فرنسا 
ومسائل تتعلق بح.وق افنسان والت.اليد الديموقراطية  وألمانيا، في عدم قبول عضويتها مسبا  ث.افية

التي تزعم المجموعة اموروبية أن تركيا حتى امن لم تستوعبها في شكل واف  ربما هنا  ح.ائق في 
ما يتعلق باممور السياسية والث.افية، فتركيا ال تزال تعاني قيم االستبداد الشرقي الذي تعزز خعل 

ة على مد  قرون، كما أن قوائم منظمات ح.وق افنسان العالمية والمحلية ح.بة السلطنة العثماني
« حز  العدالة والتنمية»حافلة بالتجاوزات التركية خعل السنوات المنصرمة، وحتى في ظل حكم 

 الذي يزعم قادته ب نه جا  لينهي االستبداد وحكم العسكر ويضع حدا  لطغيان السلطة 
في النموذج التركي اتضحت خعل السنوات ال.ليلة الماضية ال بد من لكن ثمة جوان  أخر  مشرقة 

افقرار بها، حتى لو كانت هنا  تفاوتات في الرؤية االقتصادية بين المحللين والحز  الحاكم  
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بليون دوالر، بما جعل البعد في مصاف  212فالناتج المحلي افجمالي في تركيا بل  العام الماضي 
فتبوأت المرتبة الثامنة عشرة في ترتي  البلدان وفق قيمة الناتج  وعندما يكون عدد البلدان امساسية 

 500آالف و 20مليون شخص، فإن ذل  يعني أن معدل دخل الفرد السنوي ي.ار   25سكان تركيا 
دوالر، ولذل  فإن تحسنا  مهما  جر  لمستويات المعيشة لخترا  بما يمّكن من تعزيز ال.درات 

مكانيات البعد لعستيراد وخلق سوق مهمة للمنتجات المحلية االستهعكي  ة وا 
وال ش  في أن هذا التحسن برز بوضوع في ارتفاع الطل  على المنتجات المستوردة التي بلغت 

 221بليون دوالر، في حين بلغت قيمة الصادرات التركية  242ما يربو على  2025قيمتها في 
بليون دوالر عام  24أن تركيا سجلت عجزا  في الميزان التجاري بنحو بليونا   وتؤكد بيانات التجارة 

، ما يعني ارتفاع المديونية الخارجية  وي.ول المسؤولون امترا  رن عجز الميزان التجاري ثم 2025
عجز ميزان المدفوعات من أهم ما ي.لق افدارة االقتصادية، رذ ي.در عجز ميزان المدفوعات بنحو 

 بليون دوالر  25ة من قيمة الناتج المحلي أو ثمانية في المئ
وتمكنت الحكومة التركية على مد  السنوات الماضية من السيطرة على آليات السياسة المالية بما 
أد  رلى خف  العجز في الموازنة الحكومية في شكل مهم  وتمكنت الحكومة من ت.ليص العجز 

البلدان المنضوية في اتفاق ماسترخت اموروبي  في المئة من الناتج المحلي، في حين أن 202رلى 
تسعى جاهدة رلى جعل النسبة ال تتجاوز الثعثة في المئة من الناتج المحلي مي من البلدان 

 امعضا  
وهنا  مشاكل مهمة تواجه افدارة االقتصادية ال بد من مواجهتها وعدم االعتماد على أدا  االقتصاد 

في  55بليون دوالر وتمثل  225تمكن معالجة الديون العامة التي تبل   الكلي افيجابي  مثع ، كيف
المئة من قيمة الناتج المحلي؟ هذه نسبة قد ال تكون مرتفعة رذا قيست بالديون السيادية لدول أوروبية 
ولكنها تظل وفق ال.يمة المطل.ة عالية وتتطل  مزيدا  من افصعحات المالية  وال بد أن تكون هنا  

للحكومة في مس لة هذه الديون وكذل  الديون الخارجية التي تنتج من ارتفاع قيمة الواردات  رؤية
 وعدم تطور الصادرات رلى مستو  يغطي عجز الميزان التجاري 

وهنا  مسائل أخر  يج  أخذها في االعتبار في التطورات االقتصادية الراهنة  قد يكون معدل النمو 
، وي.در االقتصاديون ب ن هذا المعدل سيتراوع 2025أربعة في المئة عام االقتصادي مناسبا ، رذ بل  

، لكن يج  االنتباه رلى أن معدالت التضخم 2022بين أربعة وخمسة في المئة سنويا  حتى عام 
والبطالة لها ت ثيراتها االجتماعية المحتملة، خصوصا  في المناطق امقل نموا   وقّدر معدل البطالة 
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في المئة في السنة الماضية وربما ينخف  رلى مستو  أقل ما لم تؤدّش  20اهن بنحو في الوقت الر 
 االحتجاجات السياسية رلى تراجع في سعر صرف العملة وتزايد في التضخم 

سنتا   لكن  41وواجهت الليرة في الشهور الماضية تراجعا  في سعر صرفها، رذ بل  سعرها أخيرا  نحو 
سنتا   وربما جا ت  42ر صرفها في كانون الثاني )يناير( حين بل  هذا المستو  أفضل من سع

بليون دوالر في آذار  502بيانات الحسا  الجاري، التي بينت أن العجز في ميزان المدفوعات كان 
 بليون دوالر  505)مارس( الماضي، ما يعد تحسنا  عن التوقعات التي أشارت رلى 

تصادية في تركيا تؤكد أهمية الحفاظ على زخم امدا  من ومهما يكن من أمر، فإن اموضاع االق
خعل تعزيز االست.رار السياسي والتفاعل بين أطراف المعادلة السياسية بما يبعث على كس  الث.ة 

 من مجتمع امعمال المحلي والعالمي 
 الكويت  –* كات  متخصص بالشؤون االقتصادية 

 22/5/2702الحياة، لندن، 
 
 بليون دوالر 277سنة: غاز روسي بـ  37لصين مدتها صفقة ضخمة مع ا .75

أ ف  ، رويترز: أعلنت مصادر صينية  -بكين، سنغافورة، بروكسيل، موسكو، ملبورن، لندن 
سنة بعد ع.د من  50بليون دوالر ومدته  400وروسية توقيع البلدين أمس في شنغهاي اتفاقا  قيمته 

 المفاوضات 
للنفط ان روسيا ستمد الصين بموج  هذا الع.د بالغاز اعتبارا  من وأكدت الشركة الوطنية الصينية 

بليون متر مكع  سنويا   ون.لت وسائل  51  وسيرتفع حجم الشحنات تدريجا  ليبل  2021عام 
افععم الروسية عن رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر، الذي يرافق الرئيس فعديمير 

 دوالرا  لكل ألف متر مكع   550أن الع.د ينص على سعر للغاز يبل  بوتين في زيارة رلى الصين، 
واعتبرت الشركة الصينية هذا االتفاق رنجازا  كبيرا  جديدا  في التعاون االستراتيجي في مجال الطاقة 

 بين البلدين، مشيرة رلى أن الرئيس الروسي بوتين ونظيره الصيني شي جينبين  حضرا التوقيع 
التحاد اموروبي الرئيس الروسي فعديمير بوتين رلى احترام "تعهده" االستمرار في رلى ذل ، دعا ا

 يونيو / حزيران 5الغاز رلى أوروبا، فيما هددت موسكو ب.طع افمدادات عن أوكرانيا في  "تسليم"
وكت  رئيس المفوضية اموروبية، جوزيه مانويل باروزو، في رسالة رلى بوتين "طالما استمرت 

بين روسيا وأوكرانيا واالتحاد اموروبي "يىفتر  أال تتوقف رمدادات الغاز  رني  "ثات الثعثيةالمحاد
 أعول على روسيا االتحادية للتمس  بهذا التعهد"  ونشرت المفوضية اموروبية رسالة باروزو أمس 
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وسيا لم مايو رسالة رلى بع  المسؤولين اموروبيين مؤكدا  أن ر / أيار 24وكان بوتين وجه في 
تحصل على أي "اقتراع ملموس" من االتحاد اموروبي حول تسديد المبال  المتوجبة على أوكرانيا في 
م.ابل تسليمها الغاز من روسيا  ودعا االتحاد اموروبي رلى مشاركة "أكبر"  وتولت المفوضية 

 امعضا  فيه  21اموروبية منذ بد  امزمة الرد بالنيابة عن االتحاد اموروبي والدول الة 
وفي استراليا، تخلت "وودسايد بتروليوم"، أكبر منتج للغاز في البعد، عن خطط طال انتظارها لشرا  

بليون دوالر في مشروع الغاز افسرائيلي "لوثيان" في حين يركز المشروع على  202حصة ب.يمة 
في  25ة باتفاق شرا  التصدير عبر خط أنابي   ويحرم قرار "وودسايد" رنها  المفاوضات الخاص

المئة من المشروع، الشركا  من خبرة في نشاطات الغاز الطبيعي المسال وهي مهمة لمساعدة 
 رسرائيل على التوسع في خيارات التصدير رلى خارج الشرق اموسط وآسيا 

وقال الرئيس التنفيذي لة"وودسايد"، بيتر كولمان، في بيان "اجتهدت جميع امطراف للتوصل رلى 
تيجة م.بولة من الناحية التجارية  لكن ع.  مفاوضات استمرت أشهرا  يج  أن نعترف ب ننا لن ن

نبل  الهدف في ضو  الم.ترع الحالي"  وأشارت "نوبل رنرجي" امميركية التي تنفذ المشروع رلى أنها 
ة ستمضي قدما  في تطويره على رغم انهيار المحادثات مع "وودسايد" وذل  بدعم من الحكوم

 افسرائيلية والشركا  الحاليين 
ولفتت رلى أن الخطط الخاصة بالمشروع تغيرت رلى حد بعيد خعل العامين الماضيين مع نمو 
الطل  على الغاز في الدول المحيطة بإسرائيل وجنو  أوروبا، ما أضعف الحاجة لخبرة "وودسايد" 

  2022نتاج في على المد  ال.صير على امقل  وأعلنت "نوبل" هدفها بد  اف
من ناحية أخر ، أعلنت شركة "كريس رنرجي" المتخصصة في نشاط المنبع للنفط والغاز، عزمها 

 20205افماراتية بة « مبادلة للبترول»شرا  الحصة المتب.ية في امتياز نفطي في تايعند من شركة 
من الخام ثعثة اكتشافات  مليون برميل 2202مليون دوالر  ويتضمن االمتياز الذي ي.ّدر احتياطه بة 

نفطية  ووفق "كريس انرجي" يىتوقع أن يبدأ افنتاج في أحد هذه االكتشافات في النصف الثاني من 
2025  

في سياق آخر، زادت واردات الصين من النفط الخام افيراني مكثر من مثليها قبل سنة لتصل رلى 
ابريل، وترفع واردات امشهر امربعة / نألف برميل يوميا  في نيسا 100مستو  قياسي عند نحو 

  2022امولى من السنة فوق مستويات ما قبل تشديد الع.وبات الغربية في 
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في المئة على أساس  22505وأظهرت بيانات جمركية ارتفاع واردات الصين من الخام افيراني 
ألف  225هند نحو ألف برميل يوميا   وفي الشهر ذاته استوردت ال 22201سنوي في نيسان، رلى 

 ألف برميل يوميا   255برميل يوميا  من الخام افيراني واشترت كوريا الجنوبية 
 امسعار

دوالرات للبرميل مدعومة ببيانات تظهر  220في امسواق، ارتفعت الع.ود امجلة لة "برنت" رلى 
ف في ليبيا  وأظهرت تراجعا  مفاجئا  في مخزون الخام امميركي امسبوع الماضي وبفعل تجدد العن

مليون برميل امسبوع  2005بيانات من معهد البترول امميركي تراجع مخزون الخام امميركي رلى 
 ألف برميل  100الماضي م.ارنة بتوقعات المحللين لزيادة 

سنتا  عند  52دوالر للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا   220002سنتا  رلى  51وارتفع سعر "برنت" 
 22دوالر للبرميل بعد تسوية على ارتفاع  205021سنتا  رلى  15اد سعر الخام امميركي التسوية  وز 

 سنتا  في الجلسة الساب.ة 
 22/5/2702الحياة، لندن، 

 
 لتغيير استراتيجيته للحرب القادمة بسيناريوهات مختلفة يسعى الجيش الصهيونيتقرير:  .76

تيجيته للحر  ال.ادمة بسيناريوهات مختلفة يسعى الجيش الصهيوني لتغيير استرا: ترجمات -المجد
عن تل  التي نفذها في حروبه امخيرة مع لبنان وغزة وقد بات االعت.اد أن الضربة الجوية واالجتياع 

 البري غير متباعدين زمنيا  كما كان ساب.ا  
ه وقد أكد رئيس شعبة العمليات في جيش االحتعل الصهيوني" يو آف هار ريفن" في تصريحات ل

لموقع الجيش الصهيوني على االنترنت أنه ال يمكن االنتصار في أي حر  م.بلة دون المناورة 
 البرية الخاطفة 

وأشار هار ايفن رلى أن الجيش ربما يضطر رلى الوصول لمناطق صنع ال.رار لد  امعدا  وتح.يق 
 مزيد من االنجازات باالعتماد على حجم وقوة الجيش، وبشكل خاطف 

أن الجيش في السابق كان مستعد للحر  ضد الدول في الم.ام امول، لكنه بات امن  وشدد على
على استعداد للتعامل مع المنظمات "االرهابية" التي تعمل في المناطق الم هولة، مؤكدا  أنه بات 

 يمتل  ال.درة على تح.يق نتائج سريعة 
من الدول المتاخمة لدولة الكيان تعاني ولفت رلى أن التغيير امكثر أهمية في ساحة المعركة واضع 

 من مشاكل داخلية مع حكامها وفرص نشو  حر  معها منخفضة كلبنان وسوريا ومصر 
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وبين أن الجيش يعيش في حالة ازدواجية من ناحية تنامي قوة المنظمات الرئيسية المعادية لها ونشو  
 منظمات أيديولوجية صغيرة بإمكانات متاحة أكبر 

الجبهة الشمالية أوضع أن حز  هللا يكثف من قدراته العسكرية لتوازي قدرات الدول،  وعلى صعيد
 وقد خاضوا معار  واكتسبوا خبرات ليست سيئة في سوريا، وبالتالي لم تعد منظمة كعسيكية 

وأشار رلى أن ضعف قوات امسد في سوريا أد  لتطور منظمات الجهاد العالمي في المناطق 
 ان، رال توقعات توجهها للهجوم على الكيان في الفترة الم.بلة منخفضة ال.ريبة من الكي

" العدو محيط بنا وال يمكن أن يح.ق النموذج السابق متطلبات قال:وحول استراتيجية الجيش ال.ادمة 
المرحلة الم.بلة وعليه يج  أن تكون االستراتيجية متمثلة في التوغل وحر  في عمق العدو عبر 

 طفة بالتوازي أو بعد الضربة الجوية بفارق ضئيل جدا " عملية برية خا
وأوضع أن العدو يعمل على بنا  قوته النارية معت.دا  أنها ستجل  له افنجازات عبر اطالة مدة 

 اطعقتها وأن تكون تل  امسلحة نوعية ومثرة 
لتكون في م من ودعا للتفكير في تحصين الجبهة الداخلية من حر  طويلة اممد ومتعددة الجبهات 

 من الدقي.ة امولى من الحر  وحتى اللحظة امخيرة 
" حتى ال ت.ع حر  طويلة الجيش الصهيوني مستعد لتوجيه قوة نارية كبيرة وهائلة في مد  وأضاف:

قصير على أر  العدو لكس  الحر  وتح.يق االنجاز عبر ت.ليل مدة االصابة وامضرار التي قد 
 " تلحق في الجبهة الداخلية

ونوه رلى أن الجيش ليس لديه صي  سحرية لحماية الجبهة الداخلية لكنه سيكثف من قوته النارية بما 
 يح.ق له االنجاز وكل ذل  مرتبط بال.درات التشغيلية في الجيش وسلو  العدو 

وعن استراتيجية الجيش للحر  الم.بلة بين أن الجيش يعمل ليصي  العدو بشكل فعال عبر زيادة 
لنار الموجهة عليه، مؤكدا  أن الجيش سيشغل جميع نطاقاته منذ الدقي.ة امولى للعملية نظام ا

 العسكرية لتعمل بشكل متوازي 
نما على  وتابع:" متطلبات ساحة المعركة ال.ادمة لن تعتمد على ضمانات ال.بة الحديدية ف.ط وا 

 ينة" استجابة لحر  برية خاطفة واستعداد وجاهزية من جان  السكان الصها
20/5/2702األمني، المجد   
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 عدنان أبو عامر
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يتطلع الفلسطينيون رلى اليوم الذي يعلن فيه االنتها  من تشكيل حكومة التوافق، نتيجة للمصالحة 
من بين فتع وحماس، رغم ما يحيط بتشكيلها من مخاوف قد تعيق رععنها في اللحظات امخيرة، 

 الموعد الم.رر ي.تر  من نهايته أواخر مايو الحالي 
أسئلة كثيرة تدور ب ذهان الفلسطينيين حول ت خير رععن الحكومة، ومنها: من سيترأسها؟ هل الرئيس 
محمود عباس أم شخصية أخر ؟ وكيف ستحظى الحكومة بالث.ة؟ هل أدا  اليمين سيكون أمام 

نحها الث.ة؟ تساؤالت ليس لها رجابة في تفاصيل اتفاق عباس أم سيلتئم المجلس التشريعي لم
المصالحة، وال في الزيارات المكوكية لغزة التي ي.وم بها عزام امحمد مسئول ملف المصالحة في 

 فتع، للتباحث مع نظرائه في حماس 
 

 تكنوقراط مسيس
س على تشكيل النائ  الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة قال: "رذا تواف.ت فتع وحما

الحكومة، فستؤدي ال.سم أمام الرئيس، ومن الناحية الدستورية ال ينبغي أن تمارس الحكومة عملها 
 دون ث.ة التشريعي، لكن البد من التعامل معه بسب  الواقع السياسي" 

لكن ال.يادي في حماس محمود الزهار أكد أن "الحكومة ستعر  على التشريعي لنيل الث.ة، وستتم 
 تها ومسا لتها، وهذه ن.طة ما زالت عال.ة في المباحثات الثنائية" مراقب

لكن مسئوال  فتحاويا  كبيرا  في الضفة الغربية، قال "للمونيتور": "تشكيل الحكومة ال.ادمة يج  أن 
ينضج على نار هادئة، وليس من مصلحة الفلسطينيين االستعجال بإععنها، من هنا  خطوات 

ا، ملمحا  لعتصاالت التي يجريها عباس: رقليميا  ودوليا ، لتوفير غطا  يج  أن تحصل لتسوي.ه
 سياسي ومالي لها" 

وهو ما أشارت رليه وكالة امنبا  الفلسطينية الرسمية "وفا"، الناط.ة بلسان السلطة، حين "طالبت 
توفر بعدم التسرع بتشكيل الحكومة، من أجندتها يجعلها مختلفة عن الحكومات الساب.ة، ب ن 

 افمكانيات ال.ادرة على التعاطي مع الملفات المرتبطة بالسياسة الخارجية" 
وعلم "المونيتور" من أوساط داخل حماس في غزة، لم تش  اففصاع عن هويتها، أن "افرجا  
الحاصل بتشكيل الحكومة من جان  عباس، قد ال تكون أسبابه محلية داخلية، انتظارا  لمرحلة ما بعد 

بات الرئاسية في مصر، وافععن عنها في ال.اهرة، كنوع من منع نفوذ رقليمي للسيسي، االنتخا
 المرجع فوزه بتل  االنتخابات" 
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ووصلت "المونيتور" معلومات موثوقة حول تفاصيل مباحثات حماس وفتع اميام امخيرة، من اثنين 
ث رجابات عن أسئلة تسبق من قادة فتع وحماس شاركا في حوارات امحمد امخيرة في غزة، تبح

رععن الحكومة من قبيل: عدد وزرا  الحكومة، ت.سيمهم الجغرافي بين غزة والضفة، كيف يمكن أن 
تجتمع الحكومة رن رفضت رسرائيل لبع  الوزرا  من غزة بالتوجه للضفة، أو العكس، وهل يمكن 

 ون جميعا  لل.طاع عبر مصر؟أن يتم ذل  عبر "الفيديو كونفرنس"، أم أن الوزرا  مع عباس سيتوجه
الع.بة امخيرة في رععن الحكومة، تتمثل بالتوافق على الوزرا  المرشحين، منه يستدعي مزيدا من 

  24/5الوقت للتشاور بين فتع وحماس، وفق آخر زيارة قام بها امحمد لغزة يوم 
التي وصلت من فتع "المونيتور" حصل من مسئول رفيع المستو  في حماس في غزة، على ال.ائمة 

وحماس، ومرف.ة بهذا التحليل، وما زالت بانتظار اتفاقهما عليها، ولئن غل  على امسما  الجان  
امقل في الجان  الفكري  منهما علىالت.ني بمجاالت التخصص، لكن الحركتين رشحتا ال.ريبين 

 اميديولوجي،دون أن يكون لهم انخراط عضوي فعلي في التنظيمين 
 القيادية المواقع

امحمد خعل زياراته امخيرة لغزة، استمع لمطل  حماس من حكومة التوافق بعدم فصل موظفي 
 حكومتها الحاليين، وعدم رجرا  تغييرات دراماتيكية في تركيبة الجهازين افداري واممني 

حثيثة ولذل ، فور افععن عن اتفاق المصالحة، علم "المونيتور" أن حكومة حماس دخلت عملية 
فشغال المواقع ال.يادية في الوزارات التي سيتم رخعؤها، تمهيدا  لدخول الوزرا  الجدد، التابعين رسميا  
لعباس، بمنع الترقيات والدرجات لمسئوليها الحكوميين، كعمل استباقي قبيل الحكومة الجديدة، عبر 

ت، ومنحهم درجات مت.دمة، ع.د اجتماعات متتالية لتعديل درجات كبار الموظفين، بلغت العشرا
 حيث قدم كل وزير كشوفات ترقيات موظفي وزارته رفيعي المستو  

ورغم فر  حماس التكتم الشديد حول هذه افجرا ات، لكن اممر وصل شبكات التواصل 
 االجتماعي بصورة سريعة، وبات مادة للسجال بين نشطا  حماس أنفسهم 

س بالمنط.ة الوسطى من غزة، ومدير افرشاد بوزارة ف.د انت.د يوسف فرحات، ال.يادي في حما
، ما يحصل قائع : "الترقيات 25/5الشئون الدينية بغزة على حسابه الشخصي على الفيسبو ، يوم 

الجارية في الوزارات تفت.ر للمهنية وامخعق الوطنية وتنمي امح.اد، وينبغي رفع امصوات الحرة 
حالة أمرها مي حكومة  قادمة"، وهو ما استجل  ردود فعل صاخبة مؤيدة ومعارضة ل.رار بوقفها، وا 

 حماس 
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"المونيتور" س ل مسئوال  في بغزة لم يذكر اسمه، عن الموضوع، "حيث نفى أن تكون المس لة 
بالضخامة التي يجري الحديث عنها، من الترقيات ال.ليلة التي حصلت موضوعية وضرورية فحداث 

، ل.طع 2002وهذا ما فعلته فتع ع.  فوز حماس في انتخابات  توازن حكومي في المست.بل،
الطريق عليها، ومنعها من أدا  مهامها، دون أن يعني ذل  رغبة حماس بافمسا  بمفاصل العمل 

ووصف فيصل أبو شهع، قيادي فتع بغزة، ترقيات  الحكومي في الوزارات وامجهزة الفترة ال.ادمة" 
انية غير المسئولة وغير المنضبطة، منها ال تفكر بطري.ة وحدوية موظفي حماس بة"امعمال الصبي

 ت.وم على أساس المشاركة، رافضا  أي رجرا  يستبق اممور" 
لكن ريها  الغصين المتحدث باسم حكومة حماس قال أن "هدف التغييرات التي تجريها الحكومة 

جيتها، وترتيبات ت.وم بها الحكومة دون الفائدة افدارية، لمعالجة مشاكل بع  الوظائف، وكيفية ازدوا
 تعيينات جديدة" 

"المونيتور" حمل هذه امنبا ، وس ل مسئوال  ماليا  فلسطينيا  في الضفة الغربية، ف جابه: "خطوات 
حماس هذه غير واقعية من الناحية العملية، فهي متسارعة، ولم تخضع للتنافس النزيه، وستكون 

 مرجحا  أن تخضع لمزيد من الن.اش، وعدم أخذ المصادقة الفورية"  على أجندة الحكومة ال.ادمة،
وأضاف: "مثل هذه افجرا ات تسعى حماس من خعلها السيطرة على كافة المؤسسات والمناص  
المت.دمة في حال رعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات التابعة للسلطة، وهذا أمر ال يجوز قانونيا ، مما 

بين موظفي السلطة من فتع وموظفي حماس الجدد، فضع  عن كونها ال سيحدث رشكالية كبيرة 
تؤسس لمصالحة ح.ي.ية، بل ان.سام جديد بصورة أخر  من خعل افدارات الحكومية، وهنا سيبرز 
تداخل الصعحيات، ووضع المزيد من العصي في دوالي  المصالحة، وهو ما يحتم رعادة النظر فيها 

 دة" فور تشكيل الحكومة الجدي
 27/5/2702المونيتور، 
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 شفيق ناظم الغبرا
عاما ، اختلطت فيها آالم اللجو  مع الكفاع والثورات وأحعم العودة  فالنكبة  22مر على النكبة 

وسط  بصفتها عملية اقتعع شملت مصادرة امراضي والمنازل واحتعل المدن وتدمير مئات ال.ر 
مجازر وتهجير جماعي ومنع السكان المواطنين من العودة تحولت الى أكبر صدمة عرفها العالم 
العربي منذ س.وط الدولة العثمانية ووقوعه تحت االستعمار الغربي  ل.د نتجت من النكبة تحوالت 
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ل الشخصية مست العالم العربي من أقصاه الى أقصاه  ف.د برزت الحركة ال.ومية العربية بزخم في ظ
التاريخية لجمال عبد الناصر، ووقعت سلسلة االن.عبات العسكرية التي أتت بالجيوش الى عمق 

في ظل  2222العملية السياسية العربية  وما أن واجهت ال.ومية العربية التحدي امكبر في هزيمة 
ة المعبرة عن قو  فشلها في أبعاد اجتماعية وسياسية أخر ، رال وورثتها شعبيا  الحركة افسعمي

اجتماعية جديدة  ورغم تع.د مصادر ال.ومية العربية وافسعم السياسي ورغم امخطا  الجسيمة لكع 
الحركتين رال ان المس لة الفلسطينية مثلت مصدرا  رئيسيا  ومهما  من مصادر الزخم الذي أحاط بكل 

 منهما 
بإمكان قيام دولة فلسطينية واستعادة ارتفعت آمال الفلسطينيين  2224ومنذ اتفاق أوسلو عام 
سلما  في ظل حل يشمل ال.دس والضفة وغزة  مبدأ حل الحد امدنى  2222امراضي المحتلة عام 

مع رسرائيل تحّكم بمرحلة ما بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، وهذا بدوره عبر عن استعداد فلسطيني 
 ي قل  االستيطان والتهويد لل.بول بما ين.ذ ما تب.ى من امر  قبل ان تختفي ف

وقعت عملية تهميش مجزا  مهمة من  2224وفي خضم هذه المرحلة الجديدة التي بدأت في عام 
الشع  الفلسطيني  ف.د أصبع المواطن الفلسطيني، وفق واقع أوسلو الجديد، هو ذل  الفرد الذي 

  التي قامت عليها ال.اطنون على امر  2241ي.طن في الضفة وغزة وال.دس  أما فلسطينيو 
رسرائيل ومستها النكبة بصورة مباشرة ف.د أخرجهم مسار أوسلو من المعادلة بصفتهم مواطنين 

مليون(، ولم يعد يحق للسلطة الفلسطينية التحدث عن ح.وقهم وقضيتهم  201رسرائيليين )عددهم 
 التي هي جز  اصيل من ال.ضية الفلسطينية 

خراجهم من كما وقع أمر مشابه في عملية الت هميش مع فلسطينيي الشتات  ف.د تم رلغا  دورهم وا 
 المعادلة بحكم عدم مواف.ة رسرائيل على مبدأ العودة وح.وق العجئين 

وفي الوقت نفسه ارادت رسرائيل خنق الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة في مهدها، وذل  منها 
 االستيطاني  اعتبرت أن الفلسطينيين يمثلون أكبر خطر على مشروعها

 500لهذا استخدمت رسرائيل سنوات المفاوضات لعزل ال.دس ومحاصرة السكان العر  البال  عددهم 
م.دسي، وقامت بمحاربتهم في معيشتهم وأعمالهم وح.وقهم وانت.الهم، كما سعت الى تهويد  ألف

ئيلي، كما مستوطن رسرا ألف 500ال.دس الشرقية م.تطعة أراضي من الضفة الغربية عبر توطين 
قامت بعملية استيطان داخل أسوار البلدة ال.ديمة  وفي ظل عملية ضم ال.دس الشرقية ومحيطها، 

 قامت رسرائيل بعزل قر  ومناطق الضفة ومدنها 
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رن فشل مشروع الدولة ليس فشع  لل.ضية الفلسطينية بل بداية عودتها الى أصحابها، ويتضع بعد 
.ضية الفلسطينية تمر بانتفاضتها الخاصة، اذ ت.ع فيها ثورة صامتة عاما  على النكبة أن ال 22مرور 

عادة التفكير في امولويات  ثورة الفلسطينيين ليست في ميادين  فريدة من نوعها مجالها الفكر وا 
وساحات امر  امن، بل رنها ثورة في اموساط امكاديمية والفكرية وعلى امخص وسط فلسطينيي 

ال.ومية وافنسانية والتناقضات في أجلى صورها  فهنا  يبرز مفكرون جدد حيث المعاناة  2241
طوروا فكرهم السياسي والفلسفي في جامعات اسرائيلية شتى منها الجامعة العبرية وجامعة تل ابي  

 بافضافة الى جامعات أوروبية وأميركية مختلفة 
يونية منها تطرع ب.وة رؤ  للمست.بل المدرسة الفلسطينية الجديدة تواجه بالرف  من اموساط الصه

جوهرها وحدة امر  الفلسطينية والدولة الواحدة من البحر الى النهر والتركيز على العدالة والمساواة 
والح.وق، وهذا يتناق  مع يهودية اسرائيل  هذا المشروع يطرع رؤ  نضالية جديدة جوهرها ح.وق 

التاريخية من البحر الى النهر  ففلسطين بكاملها هي افنسان الفلسطيني ومساواته في كل فلسطين 
امر  التاريخية والمكان الذي تسعى الحركة الصهيونية رلى مصادرته وهي امر  التي يسعى 
الشع  الفلسطيني لتثيبت ح.وقه التاريخية فيها  رن باحثين جادين ومتميزين من أمثال نديم روحانا 

في حيفا، وبشير بشير ونادرة كفوركيان من « مد »مركز امميركية ورئيس « تافتس»من جامعة 
الجامعة العبرية، وأمل جمال ورائف زريق من جامعة تل ابي  وآخرين يجتهدون جماعة وفراد  

 لتطوير هذه الرؤ  الجديدة 
المدرسة الجديدة تحمل فكرا  ن.ديا  للحركة الفلسطينية في وضعها الراهن، اذ يحثها هذا الفكر على 

حا  التدريجي من مشروع الدولة في الضفة وغزة لمصلحة العودة لل.اعدة الشعبية الفلسطينية: االنس
وفلسطينيو الشتات رضافة رلى فلسطينيي الضفة وغزة وال.دس بهدف استعادة زخم  2241 فلسطينيو

في كل امر  الفلسطينية  هذه التجمعات في كل مكان تحتاج رلى « حركة التحرر الفلسطينية»
ة شاملة تعبر عن نضالها ضد الصهيونية وضد عنصريتها، وتحتاج حتما  رلى رعادة رحيا  حلم مظل

 الح.وق والعدالة والعودة وامر  
 2241هذا الفكر الجديد يعّرف المشكلة الفلسطينية بصفتها حركة دائمة لشع  اصابته النكبة عام 

بعاد دائمين، ولي.اوم، عليه ان ير  كز على ح.وقه ومساواته الكاملة في ويخضع لتمييز عنصري وا 
ارضه  وهذا ال يعني الم.اومة المسلحة بل على الن.ي  أثبتت الم.اومة المدنية قدرتها على التغيير 
والت ثير  وما هزيمة مشروع التهويد في قل  الن.  منذ شهور رال دليل على قدرات الم.اومة 

 المدعومة ح.وقيا  
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جديد الذي يبرز بين فئة فلسطينية مث.فة تجيد لغة العدو وث.افته للنكبة: الفكر ال 22في الذكر  
ودرست في جامعاته ومؤسساته، ال يتجاهل ما ي.ار  ستة معيين يهودي ينضوون في ظل تصور 
قومي رقصائي وي.طنون امن امر  الفلسطينية  فبالنسبة رلى هذه المدرسة يج  ان يتفوق النضال 

نية عبر عدم تبنيه منطق طرد وتهميش مضاد ليهود فلسطين  المشروع أخعقيا  على الحركة الصهيو 
، لكنه يحمل افسرائيليينالعربي الجديد ال يحمل موقفا  سلبيا  تجاه اليهودية او تجاه اليهود والمواطنين 

  جوهر واالستيطانموقفا  سلبيا  تجاه صهيونية رسرائيل وتعطشها الدائم لمزيد من امر  والتطهير 
روع الجديد، الذي يج  ان يكس  مناصرين معارضين للعنصرية من كل اموساط: امنسنة المش

س.اط المشاريع العنصرية في ظل فلسطين واحدة من البحر رلى النهر   والح.وق وا 
 22/5/2702، الحياة، لندن

 
 النكبة وخارطة اللجوء القسرية .79

 نبيل السهلي
(، 2024-2241عاما ) 22تائج رنشا  "رسرائيل" قبل تعتبر قضية العجئين الفلسطينيين من أولى ن

وفي الوقت الذي تنفي فيه "رسرائيل" مسؤولياتها عن معاناتهم، تسعى جاهدة للخعص من مشكلتهم 
باعتبارها عنصر استمرار رئيسيا للصراع العربي "افسرائيلي"، خصوصا أن قرارات اممم المتحدة 

هم، وتعويضهم عن امضرار التي لح.ت بهم في الوقت نصت على عودة هؤال  العجئين رلى وطن
 ذاته 

وتبعا لبروز قضية العجئين، فإن هنا  ضرورة ملحة فجرا  ت.دير معدادهم وتوزعهم بين فترة 
وأخر ، مما يكشف حجم المشكلة الناشئة نتيجة الطرد ال.سري الصهيوني الذي لحق بنسبة كبيرة من 

  2241العر  الفلسطينيين عام 
 202تشير المعطيات افحصائية رلى أن عدد سكان فلسطين بل  في نهاية االنتدا  البريطاني و 

هم أصحا  امر  امصليون من العر   %2202من اليهود، و %5002مليون نسمة، بينهم 
ألف يهودي عشية بروز  250ألف عربي، في م.ابل  454الفلسطينيين، أي كان هنا  مليون و

 النكبة 
ود ميل سياسي في أثنا  ت.دير العجئين تبعا لخلفية الباحث أو الجهة التي أعدت ت.ديرا وقد لوحظ وج

ألف الجئ فلسطيني، بحس  وكالة اممم المتحدة  220حول العجئين آنذا ، وقد راوع الت.دير بين 



 
 
 

 

 
           59ص                                     3225 العدد:     22/5/2702الخميس  التاريخ:

 

ألفا بحس   222ألفا بحس  الجامعة العربية، و 240، و2242فغاثة العجئين وتشغيلهم عام 
 ات أخر  لخمم المتحدة ووكاالتها المختلفة معطي

وتبعا لحجم النكبة وتداعياتها على الشع  الفلسطيني، تحتم الضرورة تسجيل الت ريب الشفوي لعجئين 
الفلسطينيين لدح  الرواية افسرائيلية، وكشف مزيد من المجازر التي ارتكبت بح.هم على يد 

 العصابات الصهيونية 
 

 خارطة اللجوء
 2242، فإنه من بين مجموع الشع  الفلسطيني عام 2241أخذنا أقل الت.ديرات لعجئي عام رذا 

ألفا مواطنين أصليين  250ألفا منهم الجئين، و 252ألف فلسطيني، بات نحو  422والبال  مليونا و
من سكان فلسطين العر  الجئين، است ثرت الضفة الغربية  %50في ديارهم  أي أصبع أكثر من 

 524في قطاع غزة الذي ال تتعد  مساحته  %2502، في حين تركز 2242منهم عام  %51بة
، أما %2، ومصر نحو %205، وامردن %2205، وسوريا %2502كيلومترا مربعا، وفي لبنان 
، وأغل  الذين تركزوا في 2241من رجمالي مجموع العجئين عام  %005العراق فاستحوذ على نحو 
ة حيفا الساحلية من عين غزال، وعين حو ، وكفر الم، وغيرها من العراق من قر  قضا  مدين

 قر  ال.ضا  
عاما أصدرت هيئة اممم المتحدة عشرات ال.رارات التي ت.ضي  22ومنذ بروز قضية العجئين قبل 

بوجو  عودتهم رلى ديارهم، وتعويضهم عن امضرار التي لح.ت بهم نتيجة الطرد ال.سري وتدمير 
 قراهم 

الدولة العبرية" على الدوام تنفيذ ال.رارات الصادرة عن الشرعية الدولية، ومن أهم هذه ورفضت "
، 2241( الصادر عن الجمعية العامة لخمم المتحدة في ديسمبر/كانون امول 224ال.رارات ال.رار )

( الصادر في 522، وال.رار )2250( الصادر في الثامن من ديسمبر/كانون امول 502وال.رار )
  2252يناير/كانون الثاني  22

هذا رضافة رلى قرارات أخر  قريبة في بنودها لجهة تح.يق فرصة لعودة العجئين رلى ديارهم 
وتعويضهم في أقر  فرصة ممكنة  ودخلت قضية العجئين الفلسطينيين مرحلة جديدة بعد دخول 

اقية أوسلو" في سبتمبر/أيلول منظمة التحرير الفلسطينية مفاوضات تسوية مع "رسرائيل"، وتوقيع "اتف
، رذ أّجل المفاوضون من الطرفين قضية العجئين وغيرها من ال.ضايا الجوهرية رلى 2225
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مفاوضات الوضع الدائم، وهكذا دخلت قضية العجئين في رطار عملية تسوية رسمتها الواليات 
  2222المتحدة وبدأت أولى خطواتها في العاصمة افسبانية مدريد نهاية عام 

ومنذ ذل  العام بدأت التصورات "افسرائيلية" رزا  قضية العجئين تظهر رلى العلن، سوا  تل  
الصادرة عن مراكز البحث "افسرائيلية"، أو أصحا  ال.رار في "رسرائيل"، وجميع تل  التصورات 

ورات مبدأ تركز على عملية رعادة ت هيل العجئين وتوطينهم في الدول المضيفة، وترف  تل  التص
مسؤولية "رسرائيل" عن بروز قضية العجئين وتبعاتها، ولكنها في الوقت ذاته تعتبر أن حلَّ هذه 
ال.ضية مدخع لحل مجمل قضايا الصراع العربي "افسرائيلي"، هذا في وقت يؤكد فيه العجئون 

أن حق  -الكبر  وخصوصا خعل الذكر  السنوية لنكبتهم-الفلسطينيون في أماكن وجودهم المختلفة 
 العودة هو حق شرعي وال يت.ادم مع مرور الوقت 

 2702الالجئون عام 
بنحو ستة معيين الجئ فلسطيني، منهم خمسة معيين الجئ  2024ي.در عدد العجئين عام 

من  %22يتركزون في امردن، في حين تستحوذ غزة على  %42مسجلون في سجعت امونروا، 
في سوريا داخل المخيمات وخارجها، وكذل  الحال  %20، وينتشر %22العجئين، والضفة على 

في لبنان  وتتفاوت نسبة الم.يمين في المخيمات التي تديرها امونروا في مناطق عملياتها الخمس، 
لكن مخيمات قطاع غزة هي امكثر كثافة واكتظاظا بالعجئين الفلسطينيين، تليها مخيمات لبنان 

 ة الغربية وسوريا وامردن والضف
ويتضاعف مجموع العجئين كل عشرين عاما نظرا الرتفاع معدالت الخصوبة لد  المرأة العجئة، 

، وال بد من افشارة رلى أن هنا  نحو 2241وبفعلها يتضاعف عدد العجئين خمس مرات منذ عام 
ية من رجمالي مجموع امقلية العرب %20ألف الجئ داخل الخط امخضر، يشكلون نحو  250

 داخل الخط امخضر خعل العام الحالي 
تعتبر قضية العجئين الفلسطينيين من أهم ال.ضايا المؤجلة رلى مفاوضات الوضع الدائم بين الطرف 
الفلسطيني والطرف "افسرائيلي"، ففي وقت ظهرت فيه التصورات "افسرائيلية" رزا  تل  ال.ضية رلى 

بين العجئين الفلسطينيين في الشتات وداخل امراضي ، حصلت تحركات عدة 2222العلن منذ عام 
الفلسطينية في الضفة وال.طاع، تدعو في رطارها العام رلى حشد الطاقات الفلسطينية المادية 
والمعنوية وال.انونية كافة، لمواجهة التعنت افسرائيلي رزا  أهم قضية من ال.ضايا الناشئة نتيجة رقامة 

، ف.ضية العجئين أصابت أكثر من ثلثي مساحة 2241استثنائية عام "رسرائيل" في ظروف دولية 
 فلسطين التاريخية وكذل  النسبة امكبر من الشع  الفلسطيني 
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 التأريخ الشفوي
ومن بينهم -، أن العر  2241يعحظ المتابع لشؤون ال.ضية الفلسطينية منذ بروزها عام 

ى رلى حجم الكارثة التي حلت بالفلسطينيين بشكل يرق 2241لم يؤرخوا لحر  عام  -الفلسطينيون
وهويتهم الوطنية، بيد أن ذل  لم يمنع في ذات الوقت من ظهور بع  الكتابات العربية عن الحر ، 
لكنها ب.يت في حدودها الدنيا، بعيدة عن العمل البحثي الجاد من جهة، وغير قادرة على توصيل 

 الح.ي.ة رلى خارج الحدود من جهة أخر  
تسود في الغر ، على مستو   -وما نتج عنها-أمر جعل الرواية افسرائيلية المزيفة للحر  وذل  

ن بشكل أقل-ال.رار ومنظمات المجتمع المدني  وقد دفعت بهذا االتجاه قدرة رسرائيل على بنا   -وا 
افععمية، تحالفاتها، التي مكنتها من الحفاظ على قوتها المحلية: السياسية والعسكرية والدبلوماسية و 

وعززت ذل  المؤسسات الصهيونية المختلفة، خاصة الوكالة اليهودية ورأس المال اليهودي المنظم 
  2241لخدمة الرواية والدعاية افسرائيلية منذ قيام رسرائيل عام 

-2241عاما على نكبة الفلسطينيين الكبر  ) 22في م.ابل ذل ، باتت الضرورة بعد مرور 
ذاكرة أهل النكبة لتاريب أهم مرحلة من مراحل ال.ضية الفلسطينية، ويتطل  (، تحتم تسجيل 2024

ذل  ت سيس عمل مؤسسي فلسطيني ح.ي.ي جامع وا عطا ه بعدا عربيا، يتم من خعله البد  في 
 تسجيل ذاكرة كبار السن من العجئين الفلسطينيين 

سبا  عديدة، في الم.دمة منها وتتبوأ عملية تسجيل ذاكرة العجئين الفلسطينيين أهمية خاصة م
من مجموع  %5ضرورة ذل  من نسبة الذين سيتم استطعع رأيهم وتسجيل ذاكرتهم ال تتعد  

ن ت جيل  25العجئين الفلسطينيين، وهي نسبة العجئين الفلسطينيين الذين تتجاوز أعمارهم  عاما، وا 
سيجعلنا نعتمد في  -اللحظةكما هو حاصل حتى -عملية التسجيل عبر عمل مؤسسي وليس فرديا 

حيث سادت حتى اللحظة الرواية افسرائيلية لحر  عام كتابة تاريخنا على ما يؤر  له افسرائيليون، 
 وتداعياتها، وكذل  عمليات طرد العر  والسيطرة على أرضهم  2241

 في المسوع الميدانية لمكت  افحصا  2002وحتى نهاية عام  2212وكباحث شار  منذ عام 
الفلسطيني في مناطق وجود العجئين المختلفة، لمست أهمية تسجيل الذاكرة والت كيد على ذل  من 

، حيث 2241قبل شرائع فلسطينية عديدة، خاصة عند الحديث عن النكبة وال.رية وامهل قبل عام 
رون ير  الكثيرون أن الذاكرة ستشط  بعد سنوات بفعل الت.دم في السن، وتراجع نسبة من هم قاد

 الفلسطينيين  على تسجيل ذاكرتهم من العجئين 
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ووفق رأي شخصي، يمكن ال.ول رن كافة امعمال التي تمت لتسجيل ذاكرة العجئين في كافة أماكن 
، رنما هي من قبيل التجربة ال.بلية، خاصة في ظل عدم 2024وجودهم حتى بداية العام الحالي 

 جميع الجهود وتوحيد امهداف والرؤ  بروز مؤسسة متكاملة لل.يام بذل  عبر ت
 20/5/2702الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 التدريبات العسكرية ُتستخدم لطرد سكان فلسطينيين .81

 عميره هاس
رن التدريبات في ميادين الرماية في الضفة الغربية هي وسيلة للت.ليل من عدد السكان الفلسطينيين 

ني غير المرخص  هذا ما قاله مؤخرا ضابط رفيع فيها، وهي جز  مهم من مكافحة البنا  الفلسطي
المستو  في قيادة الوسط في جلسة لجنة ثانوية تابعة للجنة الخارجية واالمن في الكنيست في 

 التطييرغير ال.انوني الفلسطيني في المنط.ة ج  وسبل لطرد ) البنا ، بحثت في ’موضوع ريوش
مت الى  E1نيين من مناطق كالمنط.ة بلغة عدد من المشاركين في الجلسة(، سكان فلسطي التي ضى

معاليه ادوميم، ومن غور االردن وسوسيا في جنو  جبل الخليل  وزعم الع.يد عناف شيلو، ضابط 
قسم العمليات في قيادة الوسط، بحضرة المشاركين في الجلسة أن الرغبة في العمل على مواجهة 

يادة الجيش االسرائيلي مؤخرا تدريباته في غور ظاهرة البنا  غير المرخص من االسبا  المركزية لز 
االردن  وهذا ال.ول ين.  رواية الدولة في فرص مختلفة التي ت.ول رن رفراد ميادين الرماية يرمي 

 الى أهداف عسكرية ف.ط 
رشتكى عضوا الكنيست مردخاي يوغاف )الرئيس( وأوريت سترو  من حز  البيت اليهودي، وهما 

ن اللذان شاركا في الجلسة، وعدد من المدعوين اليها ذ المحامي بتسلئيل عضوا اللجنة الوحيدا
من أن االدارة المدنية ومكت   اشتكواسموتريتش المدير العام لجمعية رغافيم، وممثلي المستوطنات 

منسق العمليات في المناطق ال يفععن ما يكفي وال يعمعن عمع صحيحا لوقف ما يصفونه ب نه 
 لفلسطيني غير المرخص اتساع البنا  ا

وأشاروا الى تدخل منظمات دولية ودول اجنبية تؤيد ذل  البنا  )يحرضون العر  وهم مسؤولون عن 
، بلغة يوغاف(، وطلبوا أن تستعمل اسرائيل وسائل شديدة لمواجهة م.دمي المساعدة ’الفوضى

ة ستحصر عنايتها في تل  والمنظمات الدولية ورا  ذل   وقال يوغاف رن جلسة قريبة للجنة الثانوي
 المنظمات الدولية 
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نيسان منسق عمليات الحكومة في المناطق اللوا  يوآف  22دىعي الى الجلسة التي ع.دت في 
مردخاي  وقال رن مكتبه يشتكي فورا الى السفارات أن منظماتها تتدخل في بنا  فلسطيني غير 

في … ينفق على البنا  غير المرخصمرخص  وقال اليس من المهم عندنا في الح.ي.ة من الذي 
االشهر الثعثة االخيرة كانت كل منظمة ضبطناها تبني بنا   غير مرخص يصاح  ذل  رسالة الى 

 ’ السفارة بعد ذل  بساعة
أثنى مردخاي على جمعية ارغافيم منها ت.وم بعمل مهم، لكنه رف  ادعا ها الضعف عن احباط 

مردخاي ردا على قلق المشاركين في اللجنة ذ ومنهم رئيس  البنا  الفلسطيني غير المرخص  ووعد
مشاعة، ووعد بوجود أمر بتفضيل  E1بلدية معاليه ادوميم، بني كشرئيل، الذي قال رن المنط.ة 

 بين ال.دس وأريحا  2وعلى طول الشارع رقم  E1اعمال فر  ال.انون والرقابة في المنط.ة 
، ’الدارة المدنية في اجع  البدو وجمعهم في بلدات ثابتةوبسب  هذا التفضيل، قال مردخاي اتدأ  ا

وأكد أن عمل االدارة المدنية أن تطبق ال.انون على االسرائيليين ايضا، وعر  معطيات اعمال هدم 
تبرهن في رأيه على م.دار واسع من اعمال  2025لبنا  غير مرخص فلسطيني واسرائيلي ذ في سنة 

كم من االراضي المروية بالت.طير  222ثع أن االدارة صادرت الرقابة وفر  ال.انون  وذكر م
 بر  لجمع ما  المطر  2وهدمت 

وقبيل نهاية الجلسة حينما أعطي الحق في الكعم للع.يد عناف شيلو، قال بحس  محضر الجلسة: 
لى أن أحد االجرا ات الجيدة التي يمكن أن تفلت من بين االصابع هو عودة ميادين الرماية ا أعت.د

المكان الذي يفتر  أن تكون فيه وما زالت غير موجودة هنا   وهذا من االسبا  المركزية التي 
تجعلنا نوجه بصفتنا جهازا عسكريا الكثير من التدريبات الى الغور  ونحن ندخل امن تدري  فرقة 

تاز الذي آخر في هذه المنط.ة على ميادين الرماية هو أكثر من لجنة هنا ومن عمل الرقابة المم
ي.وم به ماركو )بن شبات، مدير وحدة الرقابة في ريوش التابعة لوزارة الدفاع( معنا  وأعت.د أن حركة 
المركبات الحربية المدرعة والسيارات وما أشبه في هذه المنط.ة وآالف الجنود الذين يسيرون، يىنحون 

أىفرق هنا بين اليهود والفلسطينيين السكان جانبا  فحينما تسير الطوابير العسكرية يتنحى الناس وال 
توجد اماكن ضا لنا فيها كمية التدريبات مضا لة كبيرة، فنبت هنا  … بل أتحدث على نحو عام

 ’ الشو 
زاد الجيش االسرائيلي في السنتين االخيرتين في الح.ي.ة تدريباته العسكرية ال في غور االردن ف.ط 

قرية فلسطينية في نطاقه، وميدان  22خع  وهدم مثع، مع طل  ا 221بل في ميدان الرماية 
في اراضي قرية ع.ربا جنو  شرق نابلس  وبرغم أمر مرحلي صدر عن المحكمة  204الرماية 
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العليا يحظر التشويش على الحياة العادية، جرت في االسبوع الماضي تدريبات عسكرية في ح.ول 
يل  وقبل ثعثة اسابيع، في ميدان الرماية ، أضرت بالمحاص221قرية جنبا، جنوبي ميدان الرماية 

، برغم أنها ’ساعة 41)قر  مرق  أريحا( طىل  الى خمس عائعت بدوية أن تبتعد افي خعل  222
تفاو  السلطات في مكان سكن بديل  رن قول شيلو رنه توجد صلة بين التدريبات ومكافحة الوجود 

أن ميادين الرماية ترمي الى اهداف عسكرية الفلسطيني ين.  زعم السلطات في مناسبات مختلفة 
 222خالصة  ف.د ورد مثع في جوا  متحدث الجيش االسرائيلي لصحيفة ه رتس عن ميدان الرماية 

ما يزال ساري المفعول الى اليوم وأن الميدان اما يزال يستخدمه الجيش  2222أن اععنا من سنة 
في  221على استئنافات في ش ن ميدان الرماية    وجا  في رد الدولةعسكريةاالسرائيلي لحاجات 

لتدريبات  221: اتوجد اليوم ايضا حاجة عسكرية حيوية الستعمال ميدان الرماية 2025تموز 
 ’ عسكرية، وال امكان لوجود بديل مناس  عنه في مناطق اخر 

لتدريبات  بالمئة من اراضي الضفة الغربية ب نها منط.ة عسكرية مغل.ة مخصصة 21يىعرف نحو من 
عسكرية، في حين تبل  مساحة المنط.ة أ التي تخضع لسلطة مدنية وعسكرية للسلطة الفلسطينية، 

بالمئة ف.ط من مساحة الضفة الغربية  والمستوطنات، خعفا للبلدات الفلسطينية ال.ديمة، غير  2202
دين الرماية ال يىجلون  مشمولة في ميادين الرماية، وسكان البؤر االستيطانية الذين تسربوا الى ميا

مجمعا سكنيا تعتاش من  51فلسطيني في  20200يعيش في ميادين الرماية في الضفة نحو من 
تربية الض ن والفعحة  ويوجد أكثر المجمعات السكنية في هذه االماكن قبل أن تحتل اسرائيل الضفة 

 الغربية بكثير وقبل اععن أن هذه المناطق ميادين رماية 
رن سياسة الجيش االسرائيلي التي هي مصادرة معدات انسانية قبل تسليمها الى هدفها،  قال شيلو
الى امنف في االماكن الصحيحة  فحينما تصادر عشر خيام كبيرة بيضا  غالية  الضربةوجهت 

  وبسب  سياسة المصادرات است.ر ذل النفس من  رنعاشالسعر فليس ذل  سهع وليس من البسيط 
صلي  االحمر الدولي على وقف ت.ديم خيام لمجمعات رعاة هدمت االدارة المدنية ما رأي منظمة ال

 كانوا يسكنون فيه 
يصرف االتحاد االوروبي ومنظمات اغاثة دولية في السنوات االخيرة جز   كبيرا من نشاطها االنساني 

ت فلسطينية بشبكات والدبلوماسي الى المنط.ة ج  وهي تر  أن المحظورات االسرائيلية على ربط بلدا
الما  والكهربا  والن.ل العام تخالف الواج  على اسرائيل باعتبارها محتلة  ويىعرف االتحاد االوروبي 

البدو واسكانهم في بلدات ثابتة وهدم قر  مختلفة في جنو  الضفة وفي  فجع الخطط االسرائيلية 
انون الدولي  ويخشى االوروبيون أن ميادين رماية ب نها ترحيل واقتعع قسري، محرمان بحس  ال.
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تكون اعمال الضم ذ بالفعل في المنط.ة ج تحبط حل الدولتين  ويساعد عدد من المنظمات الدولية 
بتمويل اوروبي الفلسطينيين في المنط.ة ج على حفر آبار لجمع ما  االمطار، واقامة غرف 

لخيام والمظعت  وتعتبر االدارة مراحي ، وانشا  منظومات طاقة شمسية واستبدال الكرفانات با
المدنية هذه المباني غير قانونية  وكشف مردخاي في الن.اش عن معروضة فيها تفصيل الغنيمة 
التي صودرت في االشهر االخيرة وتشمل معدات ومواد بنا  بتمويل ايطالي لبنا  حدائق معهي في 

ذات محر ، تبرعت بها السويد ؛ وشاحنة مع رافعة وانابي  ما  ومضخة 2منط.ة الشارع رقم 
 لتطوير بئر لضب الما ؛ وأكوا  سكنية ومحابس بنيت بتمويل فرنسي في رأس العيزرية 

فّرق رئيس اللجنة الثانوية يوغاف في الجلسة بين نشاط انساني لمنظمات دولية تساعد اسرائيل وبين 
ويوجد ما يوزع الطعام … يةانسان ب عمالنشاط آخر  ايوجد من المنظمات الدولية ما تشتغل ف.ط 

واشيا  اخر  في اماكن فيها ف.را ، فلتؤدش عملها، فهي ايضا ذراع تساعد االدارة المدنية ومنسق 
  وي.ترع حصر العناية افي تل  المخالشفات الدوليات التي تدخل رسرائيلالعمليات في المناطق ودولة 

للسيطرة على  فسرائيلبرسالة معادية  هنا الى داخل منط.تنا وتحدث فوضى مرسلة من تل  الدول
المدنية ومكت   فافدارةفمنها ما يعاون على االخعل بال.انون، … اراضي دولة أو على اشيا  اخر 

ال يمل  عربي من يطا ماال لي تي بنفسه فيضع كرفانا … تنسيق العمليات يكفان عن التعاون معها
 ’ ف.ط مرسع من جهات تحرضهألف شيكل، وهو يفعل ذل   200ذ  250تبل  قيمة 

يج  أن ت تي روع قائد جديد كذا  الذي ‘وقال دافيد بيرل، رئيس المجلس االقليمي غوش عصيون: 
جيئونا بمئة مراق  يدخلون في عمل يومي ويىطيرون … بدأ تحت قيادت  الجديدة )لمكت  التنسيق(

جعلت في ‘ر المنع?  ف.ال يوغاف: كل ما يج  تطييره دون التوجه الى احكام المحكمة العليا وأوام
رأس سلم االفضليات موضوع التنظيم )جمع البدو في عدد من ال.ر  الثابتة في الضفة بخعف 

منه يوجد فرق بين عربي يمل  بيتا في يطا أو طوباس ويج  رميه الى هنا  وبين من  ،(ارادتهم
داني تريزا، رئيس كفار ادوميم ورئيس وقال ’  يوجد في المنط.ة فاذا طيرته اتجه الى الوادي ال.ري 

جمعية مستوطني غوش ادوميم والذي خطط قبل ع.د مسار جدار الفصل االصلي )الذي تم تغييره 
 مرا في عدد من االجزا  على أثر استئنافات رفعت الى المحكمة العليا بسب  اجتياع زائد 

بسب  عجزنا، أعني دولة اسرائيل،  الجمهور كله ي.ف مت ثرا‘فلسطينية دون سب  أمني ظاهر( قال: 
عن حل مشكلة صغيرة واضحة للجميع وهي االهمية ال.ومية في أن يب.ى هذا المكان لنا وال يكون 

 ’ مكانا يتحول الى فيل فلسطيني آخر
 27/5/2702هآرتس 
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