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 يدلين خالل مناظرة مع تركي الفيصل: نتنياهو مستعد للذهاب إلى مكة من أجل السالم .0
(: رفض رئيس المخابرات السعودية األسبق، األمير تركي الفيصل، عرضا تقدم به CNN، )دبي

رئيس المخابرات العسكرية اإلسرائيلي األسبق، عاموس يدلين، لزيارة الكنيست وعرض مبادرة السالم، 
 قائال إن العواطف ال تفيد في بحث عملية السالم، كما دعا إلى تسليح المعارضة السورية وتأمين

 البالد بحال سقوط نظام الرئيس بشار األسد، منعا لتكرار ما حصل بأفغانستان.
مواقف يدلين والفيصل جاءت على هامش مشاركتهما في مناظرة مباشرة نظمها مركز "جيرمن 
مارشال فند أوف يونايتد ستايتس" وبثها مباشرة االثنين، وتناول خاللها األمير تركي، الذي يرأس 

لك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ويدلين الذي يدير معهد دراسات األمن حاليا مجلس الم
 القومي في تل أبيب، قضايا المنطقة وعملية السالم.
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وحول عملية السالم قال يدلين إن الكثير من مشاكل المنطقة بما فيها "الفقر والبطالة والحروب 
" ليس لها أي عالقة بالصراع الفلسطيني األهلية والصراعات المذهبية والقتل الدائر في سوريا

اإلسرائيلي، مضيفا أن فرص السالم صعبة طالما أن القادة في الجانبين "ال يمكنها قيادة شعبيهما 
إلى ذلك" داعيا إلى النظر باتجاه ما وصفها بـ"الخطط البديلة التي تقرب بين الجانبين بانتظار فرصة 

 أفضل."
ر، الصحفي ديفيد إغناتويس، الكاتب ومدير التحرير المساعد ولدى سؤاله من قبل مدير الحوا

بصحيفة "واشنطن بوست" األمريكية، حول مبادرة السالم السعودية التي تبنتها الجامعة العربية رد 
يدلين بالقول: "ليس لدينا مشكلة في مبادرة اتفاقية السالم السعودية ولكن المشكلة أنها تحولت إلى 

 ة العربية بإمالئها علينا."مبادرة ترغب الجامع
من جانبه، اعتبر األمير تركي الفيصل أن مجرد طرح المبادرة خطوة كبيرة إلى األمام، خاصة وأن 
الدولة األولى التي وقعت اتفاقية سالم مع إسرائيل، وهي مصر، تعرضت لقطيعة كاملة قبل عقود، 

 بوصفها بـ"الكيان المزعوم." كما كان العرب يرفضون استخدام اسم إسرائيل نفسه، ويكتفون
وشكك األمير تركي في صحة ما أدلى به الجنرال يدلين قائال إن إسرائيل هي التي ترفض السير في 
خيارات السالم وتساءل: "لدينا اليوم مبادرة سالم للمرة األولى.. فلماذا ال تقبل إسرائيل التفاوض مع 

 ا."لبنان مثال أو حل قضايا الالجئين والقدس وسواه
وردا على مواقف األمير قال عاموس إن معظم اإلسرائيليين ال يعرفون بنود مبادرة السالم السعودية، 
وتوجه إلى األمير بالقول: "أعرض عليك القدوم إلى القدس والصالة في المسجد األقصى والتحدث 

 من الكنيست إلى االسرائيليين الذين ال يعرفون بغالبيتهم المبادرة العربية."
أثار العرض حفيظة األمير تركي الذي رد بالقول: "ال يمكن أن أفكر بهذا العرض والجنرال يعرف و 

ذلك، وأظن أن من المهم التفاوض بجدية وليس استخدام العواطف من أجل تحويل االنتباه عن 
ألمر القضايا المهمة وهي السالم، أما استخدام الدعوة لتصويري وكأني حجر عثرة فهذا مبالغ فيه.. ا

 منوط بالقيادة اإلسرائيلية التي عليها إعالم شعبها بأهمية السالم."
وأردف قائال: "القيادة اإلسرائيلية كانت تقول لشبعها إنها ال تريد سوى أن يجلس العرب معها للسالم 

ربما  -ولكن اليوم ترفض تلك المبادرة مع أنه ما من خطر عليها أمنيا ألنها تمتلك قنابل نووية 
والعرب ليسوا مجانين وهم يدركون تفوقها العسكري وال يهددون  -م الجنرال بنفسها في بنائها ساه

بشن حروب بل بعقد السالم. أما دعوتي إلى الكنيست للتحدث قبل أن يشرح قادة إسرائيل لشعبهم 
 أهمية السالم فهو يشبه القول بأن البيضة تسبق الدجاجة."
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دام العواطف بدعوته قائال: "هذا ليس خطابا عاطفيا. إن رئيس أما عاموس فنفى أن يكون قد استخ
الوزراء بنيامين نتنياهو مستعد للذهاب إلى مكة أو جدة غدا. فعندما نرى زيارة شخصية من دولة 
محترمة إلى إسرائيل فسيحصل ما يكسر الجمود الذي نراه حاليا." وتوقع بحال عدم التوصل إلى 

ق األمر فعليا على األرض، رغم أن البعض قد يرى ذلك قرارا أحاديا من اتفاق لبناء دولتين أن يتحق
 الجانب اإلسرائيلي.

 26/3/2104سي ان ان، 
 
 عباس: الحكومة اإلسرائيلية تضع العقبات أمام الرياضة الفلسطينية .2

لندن: قال الرئيس محمود عباس إن الحكومة اإلسرائيلية تضع العقبات أمام نشاطات اتحاد الكرة 
 «.الفيفا»فلسطيني بشكل مخالف للقوانين الدولية وقوانين االتحاد الدولي لكرة القدم ال

السويسري جوزيف بالتر ونائبه عن قارة « الفيفا»وأوضح خالل لقائه رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
ء جبريل آسيا في االتحاد األمير علي بن الحسين، بحضور رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللوا

الرجوب، إنه ال بد لالتحاد اإلسرائيلي إذا استمر منصاعًا ألوامر الحكومة اإلسرائيلية، أن يتعرض 
نضع هذا األمر بين أيديكم لعمل ما ترونه مناسبًا حتى يقوم »للمساءلة. وقال مخاطبا بالتر: 

 .«االتحاد بدوره الفاعل، خصوصا أننا نشهد كرة متميزة في فلسطين بفضل دعمكم
اتحاد الكرة الفلسطيني ملتزم التزامًا كاماًل القوانين الدولية وتشريعاتها بحيث يؤدي »وأكد عباس أن 

واجبه على أكمل وجه، لكنه لألسف يواجه عقبات من الحكومة اإلسرائيلية أمام نشاطه الذي يفترض 
، تحاول حكومة إسرائيل أن يقوم به بشكل حر، ففي الوقت الذي نعتبر أنفسنا عضوًا فاعاًل في الفيفا

 «.وضع العقبات
نشكركم على »وثمن الرئيس الفلسطيني دور بالتر ومساندته لكرة القدم الفلسطينية، وختم بالقول: 

الزيارة ودعمكم المتواصل لالتحاد الفلسطيني، ونتمنى لكم النجاح في مهماتكم، وهي مهمات ذات 
 «.طابع إنساني وأخالقي ورياضي عظيم في العالم

 27/5/2104الحياة، لندن، 
 
 
 



 
 
 

 

 
           7ص                                     3231 العدد:     27/5/2104 الثالثاء لتاريخ:ا
 

عبــاس يــثمن المواقــف الشــجاعة والتاريخيــة التــي اتخــذها الــرئيس اللبنــاني ســليمان لــدعم الشــعب  .3
 الفلسطيني

رام هللا: هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم االثنين، الرئيس اللبناني العماد ميشال 
 سليمان لمناسبة انتهاء واليته.

في االتصال، كافة المواقف الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس سليمان طوال وثمن سيادته، 
فترة واليته في دعم شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، متمنيا أن يعم األمن والسالم لبنان، وأن ينعم 

 بالتقدم واالزدهار.
السبت الماضي  ويذكر أن الرئيس سليمان غادر القصر الجمهوري في منطقة بعبدا قرب بيروت

 منهيا فترة واليته التي استمرت ستة أعوام.
 26/5/2104وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 أبو ردينة: البناء االستيطاني في أبو غنيم رّد غير أخالقي على صالة البابا عند الجدار .4

وحدة استيطانية  50في القدس، بناء  رام هللا: ادانت الرئاسة بشدة، اليوم االثنين، قرار بلدية االحتالل
 في مستوطنة 'هارحوما' المقامة على أراضي جبل أبو غنيم التابع لمدينة بيت لحم.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة لـ'وفا' إن االستيطان برمته غير شرعي ويجب إدانته، 
لألخالق، على توقف البابا واعتبر هذا التصرف رسالة رد غير حضارية وغير منطقية ومخالفة 

فرانسيس االول أمس للصالة عند مقطع الجدار غير الشرعي الذي يفصل جبل أبو غنيم عن مدينة 
 بيت لحم.

وكان البابا فرانسيس االول توقف أمس خالل زيارته لمدينة بيت لحم عند مقطع جدار الفصل 
 العنصري الذي يفصل جبل أبو غنيم عن المدينة.

 26/5/2104والمعلومات الفلسطينية )وفا(،  وكالة األنباء
 
 "القدس": الرئيس عباس سيبقي على المستقلين في الحكومة الحالية .5

رام هللا: اوضح مسؤول رفيع أن الرئيس محمود عباس يرغب في االبقاء على جميع المستقلين في 
وزاري في حكومة الحكومة الحالية التي يرأسها رامي الحمد هللا، من أجل تولي أكثر من منصب 

 التوافق الوطني التي يفترض تشكيلها قبل نهاية االسبوع.
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وقال المصدر، الذي لم يرغب في كشف اسمه، أن الرئيس عباس يرى في ظل "الحديث عن حكومة 
 مستقلين، فلم ال يبقى جميع المستقلين الحاليين في الحكومة؟".

وزراء ونائباه محمد مصطفى وزياد أبو شخصيات مستقلة هم رئيس ال 20وتضم الحكومة الحالية 
عمر، ووزراء الخارجية رياض المالكي، واالوقاف محمود الهباش، والمالية شكري بشارة، واالتصاالت 
صفاء ناصر الدين، والتخطيط محمد أبو رمضان، والشؤون االجتماعية كمال الشرافي، والنقل 

 والمواصالت نبيل الضميدي، والثقافة أنور ابو عيشة.
وعلمت القدس دوت كوم أنه ورغم االجواء االيجابية التي تسود المصالحة إال أن هناك خالفات على 

 االسماء خصوصا الخارجية، فيما رفضت حماس مرارا بقاء الهباش في منصبه.
 27/5/2104القدس، القدس، 

 
دي الجانـب مـن عبد ربه: "اتفاقيات السالم ستكون بمهـب الـريح حـال تنفيـذ "إسـرائيل" انسـحابًا أحـا .6

 الضفة
القاهرة: هدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، بقلب األرض 
فوق رأس رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، في حال قامت تل أبيب بتنفيذ انسحابًا أحادي 

ًا ألراضي الضفة، وليس انسحابًا الجانب من مناطق في الضفة الغربية، واعتبر أن ذلك يمثل ضم
 منها.

وفي حديث عبد ربه قوله إلذاعة صوت فلسطين، أمس األحد، قال: "إن القيادة الفلسطينية لن تقف 
 .2441مكتوفة األيدي أمام مثل إجراء كهذا"، واصفًا إياه بأنه أخطر من نكبة عام 

ن ستكون في مهب الريح، في حال وأضاف: "اتفاقيات السالم ما بين إسرائيل وكل من مصر واألرد
 نفذ حزر اليمين المتطرف هذه األفكار".

 27/5/2104الشرق، الدوحة، 
 

 وزيرة السياحة في رام هللا: البابا أطلع العالم على معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الجدار الفاصل .7
رة قداسة البابا إلى عبدالرحمن يونس: قالت وزيرة السياحة واالثار روال معايعة، ان زيا -بيت لحم

فلسطين وخاصة مدينتي بيت لحم والقدس ناجحة بكل ابعادها السياسية والدينية واالقتصادية وقد 
 اطلع البابا العالم على معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الجدار الفاصل.
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طين واضافت الوزيرة في حديث خاص مع القدس دوت كوم لمناسبة انتهاء زيارة قداسة البابا لفلس
والشرق األوسط، إن زيارة قداسة البابا إلى فلسطين وخاصة مدينتي القدس وبيت لحم كانت زيارة 
مميزة جدا ورسخت البعد السياسي لدولة الفلسطينية حيث أن قداسة البابا ودولة الفاتيكان جاؤوا 

البروتوكول  مباشرة إلى دولة فلسطين وتعاملوا مع القيادة الفلسطينية كدولة تحت االحتالل حسب
 الدولي.

وأكدت أن الرسالة السياسية األخرى المهمة التي أراد قداسة البابا تأكيدها خالل تنقله في مدينة بيت 
لحم من قصر الرئيس إلى كنيسة المهد هي وقوفه أمام الجدار الفاصل شمال بيت لحم، مشيرة إلى 

على قداسة البابا كان له ابعاد سياسية أن أداء الصالة على الجدار والوقوف أمامه والتأثر الواضح 
 كبيرة جدا.

 27/5/2104القدس، القدس، 
 
 "الوطني الفلسطيني": منظمة التحرير ستبقى قائدة النضال وحامية حّق العودة .8

كمال زكارنة: أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى حامية  -عمان
وحارسة آلمال الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل وتقرير المصير للمشروع الوطني الفلسطيني 

قامة الدولة  المستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئين إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا حسب  وا 
 . 244القرار 

لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية التي « 50»وشدد المجلس في بيان له أمس بمناسبة الذكرى 
يوم غد األربعاء ان األهداف التي قامت من اجلها منظمة التحرير الفلسطينية عام  تصادف
ستبقى البوصلة الموجهة لنا والضابطة لكل أشكال النضال والكفاح الفلسطيني لكافة الفصائل 2494

 والقوى الفلسطينية.
 27/5/2104الدستور، عّمان، 

 
 وافق برئاسة رامي الحمد هللا غزة: مشاورات بين فتح وحماس حول تشكيل حكومة الت .9

، أن مســؤول ملــف المصــالحة فــي حركــة فــتح عــزام األحمــد 26/5/2104الجزيــرة. نــت، ذكــر موقــع 
قال إن ترتيبات تشكيل حكومة الكفاءات الفلسـطينية المقبلـة شـبه منتهيـة، وأكـد أن الـرئيس الفلسـطيني 

 د هللا بترؤسها.محمود عباس "يصر" على تكليف رئيس الوزراء الحالي رامي الحم
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وقـــال األحمـــد للصـــحفيين لـــدى وصـــوله إلـــى مدينـــة غـــزة إن مشـــاوراته المقـــررة مســـاء اليـــوم مـــع حركـــة 
حماس ستكون نهائية بشـأن تشـكيل حكومـة التوافـق، مشـيرا إلـى أن المشـاورات تشـمل جميـع الفصـائل 

 الفلسطينية.
يــتم إعــالن الحكومــة قبــل نهايــة  وأكــد األحمــد أن المشــاورات تســير بشــكل "جيــد جــدا"، وأنــه يتوقــع أن

األسبوع الجاري. وردا على ما تردد عن خالفات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، قـال األحمـد "أتحـدى 
 أن يكون هناك أي خالف برز حول تشكيل الحكومة". 

وبحسب مصادر خاصة، فإن لقاء األحمد مع مسؤول ملف المصالحة في حماس موسى أبو مرزوق 
ثنـين سيحسـم نهائيـا أسـماء وزراء الحكومـة، علـى أن يعلـن عـن األسـماء رسـميا فـي رام مسـاء اليـوم اال

 هللا الخميس المقبل حينما تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس.
وقــال مراســل الجزيــرة فــي غــزة وائــل الدحــدوح إن هنــاك تكتمــا علــى األســماء التــي ستضــمها الحكومــة 

 لى أن هناك خالفات بشأن من سيتولى حقيبة وزارة الداخلية.المقبلة، مشيرا إ
، من غزة أن حركة حماس أعلنـت رسـميًا أنـه تـم 27/5/2104المركز الفلسطيني لإلعالم، وأضاف 

 التوافق، الليلة، على أن يكون رامي الحمد هللا رئيسًا لحكومة التوافق المرتقبة.
في بيان وصل"المركز الفلسطيني لإلعالم" فجـر ووصف الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري 

ــة بـــ"اإليجابية"، مشــيرًا إلــى أنــه "تــم حســم  اليــوم الثالثــاء، األجــواء التــي ســادت لقــاء حمــاس وفــتح الليل
 بعض األسماء المرشحة للحكومة".

( الســاعة الثانيــة عشــرة 5-27وأضــاف أنه هنــاك جلســة أخــرى الســتكمال المشــاورات اليــوم الثالثــاء )
 .ظهرا

 
 البردويل: المصالحة خيار حماس االستراتيجي .01

غـــزة )فلســـطين(: أكـــد القيـــادي فـــي حركـــة حمـــاس الـــدكتور صـــالح البردويـــل أن لقـــاءات اليـــوم االثنـــين 
( بــــين وفــــدي "حمــــاس" و"فــــتح" للمصــــالحة ســــتكون حاســــمة ونهائيــــة لإلعــــالن عــــن التشــــكيلة 5|29)

 الحكومية الجديدة.
دس بــرس" لحظــة اإلعــالن عــن الحكومــة الجديــدة بأنهــا ســتكون ووصــف البردويــل فــي تصــريحات لـــ "قــ

"لحظــة تاريخيــة"، وقــال: "ال شــك أن اإلعــالن عــن حكومــة الوفــاق الــوطني اليــوم االثنــين ســيكون يومــا 
تاريخيا للشعب الفلسطيني عامة ولحركة "حماس" خاصة التي بـذلت مـن أجلـه جهـودا كبيـرة، وتنازلـت 

ذلـك بـل هـي سـعيدة بنـاء علـى قاعـدة لـم الشـمل الفلسـطيني لمواجهـة من أجله كثيرا، وغير نادمة عـن 
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تحـديات االحـتالل وسياسـاته العدوانيـة الراغبـة فـي الهيمنـة علـى كـل شـيء، مـن خـالل كافـة األســاليب 
 السياسية والسلمية والعسكرية".

المية مـن وأضاف: "نحن نعتبر المصالحة رصيدا للمقاومة ووسيلة مهمة لتحشيد األمـة العربيـة واإلسـ
 أجل موقف عربي قادر على ردع االحتالل ووضعه عند حده"، على حد تعبيره.

 26/5/2104قدس برس، 
 
 : كل ورقة انتخاب توضع في الصندوق تدفن اإلخوان المسلمين لألبد"فتحفي "ثوري عضو  .00

يـوم، هاشم الفخراني: أكد الدكتور حازم أبو شـنب، عضـو المجلـس الثـوري لحركـة فـتح، أن فلسـطين ال
جــاهزة لحكومــة جديــدة، حيــث يــتم "الــدفن السياســي لجماعــة اإلخــوان المســلمين المتفــردين بــالحكم قســرا 
بما يؤهل المنطقة العربية وفلسطين، ألن تبدأ عهدا جديدا وأن تحصل على حكومة جديدة تنسجم مع 

 إرادة الشعب الفلسطيني وتطلعات الشعوب العربية".
نتخابــات المصــرية: "إن الديمقراطيــة شــيء جميــل وأن المــواطن يشــعر وقــال أبــو شــنب تعقيبــا علــى اال

بأهميــة صــوته ليقــرر مســـتقبله ومســتقبل بــالده، موضـــحا أن كــل ورقــة انتخابيـــة توضــع فــي صـــندوق 
االقتــــراع تــــدفن جماعــــة اإلخــــوان وحكمهــــم سياســــيا لســــنوات أطــــول، حيــــث الحقيقــــة تتجلــــى اليــــوم فــــي 

كماال لتسونامي غزة، الذي غطت فيـه رايـات فـتح االنتخابات عند جيراننا، وتصويتهم ي أتي انسجاما وا 
سطح الكرة األرضية في قطاع غزة... وكلها بدأت حين خرجنا بصدورنا العارية بتظاهرات سلمية في 

م إحيــاء لــذكرى الــرئيس الشــهيد ياســر عرفــات والتفافــا حــول الشــرعية الفلســطينية ممثلــة  2007عــام 
 ب".بمحمود عباس ورفضا لالنقال

وقــال أبــو شــنب فــي هــذه المناســبة، تحيــة لكــل أم وزوجــة وابنــة وأخــت وشــهيدة وشــهيد ومناضــل وحــر 
رادتهـم ال علـى هـوى  وأسير لمن يحب الحرية والكرامة والعزة وصناعة مستقبل فلسـطين علـى هـواهم وا 

 غيرهم.. مختتمًا "وفى غزة لنا لقاء إن شاء هللا".
 26/5/2104اليوم السابع، مصر، 

 
 ووقف التنسيق األمني  "سير خالد: علينا فك االرتباط تدريجيًا مع "إسرائيلتي .02

لمنظمــة التحريــر  رام هللا: أكــد عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الديمقراطيــة، وعضــو اللجنــة التنفيذيــة
الحكومــة المقبلــة مســتمرة، وســتعلن  ، أن مشــاورات«القــدس العربــي»الفلســطينية، فــي حــديث خــاص لـــ 
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القائمــة علــى حركتــي فــتح وحمــاس، وهــو مــا نــراه إفســادًا  لكــن كــل أمورهــا محصــور فــي الثنائيــة قريبــًا،
 لصالح قبيلتين.  للحياة السياسية الفلسطينية،

الفلسطيني، سواء علـى صـعد  خالد قال إننا كنا نشكو سابقًا من تفرد فصيل معين في القرار السياسي
نشـكو مـن تفـرد فـريقين، وهـو األمـر الـذي مـن  اآلن أصـبحنا المنظمة أو السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية،

ويختصرها، ويلغي التعددية في الحياة السياسية الفلسطينية، كما يلغي  شأنه أن ُيقزم الحياة السياسية،
وهـذا أمـر   الهيئـات الرسـمية فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية، وعلـى رأسـها اللجنـة التنفيذيـة، دور كـل
 .مستغرب

وتحديـدًا اإلطـار  ،2005أن مخالفة كل ما اتفق عليـه مـن قبـل حركتـي فـتح وحمـاس منـذ العـام  ويرى
سياسـية فلسـطينية فقيـرة إلـى حـد  المؤقت، هو ظاهرة في غايـة الخطـورة، واالسـتمرار فيهـا يبشـر بحيـاة

 .بعيد
التحريـر  ةمنظمـلكن المصالحة الفلسطينية التي وقعت أخيرا في قطـاع غـزة، كانـت بحضـور وفـد مـن 

لـم »تشارك في هذا الوفد، بـالقول  الفلسطينية، األمر الذي دفع خالد للتأكيد بأن الجبهة الديمقراطية لم
ونحـــن ال نقبـــل أن تكـــون منظمـــة التحريـــر   تجاوزهـــا،نشـــأ المشـــاركة فـــي عمليـــة، نـــدرك أنـــه ســـيتم 

واحـد فقـط، وهـذا أمـر ال  فحماس ليست سوى فصيل  الفلسطينية في كفة، وحماس في الكفة األخرى،
 «.يجوز

حيـث كــان   ،2417ويعتقـد خالـد بـأن حمـاس قـد تكـون قــررت ذلـك منـذ االنتفاضـة األولـى فـي العـام 
منهـا، وربمـا هـذا يناسـب  لالنتفاضة، لكـن حمـاس لـم تشـأ أن تكـون جـزءا« قيادة وطنية موحدة»هناك 

 .حتى اآلن حركة حماس، ألنها حاولت تكريس أمر واقع، وقد نجحت فيه
الفلسـطينية،  سـألت تيسـير خالـد عـن ماهيـة المرحلـة المقبلـة مـا بعـد تشـكيل الحكومـة« القدس العربي»

لى أين نسير كفلسطينيين؟ حيث أكد انسداد آفاق التسوية السلمية، وبرز التعنت اإلسـرائيلي بشـكل   وا 
عنها نتنياهو الذي يناصره عدد  الجانب التي أعلن أكثر وضوحًا، كما يتم التحضير إلجراءات أحادية

مهم من أحزاب ائتالف حكومتـه، وحقيقـة بـأن الواليـات المتحـدة األمريكيـة باتـت أقـرب إلـى االنسـحاب 
. الكارثة يقول خالـد، بـأن الخطـوات أحاديـة الجانـب ليسـت في التسوية السياسية من موضع لعب دور
نما إعـادة سـرائيلي فـي الضـفة الغربيـة، وفصـل الفلسـطينيين فـي انتشـار لقـوات االحـتالل اإل انسحابًا، وا 

ـــيهم بتشـــريعات مـــن معـــازل  فـــي ظـــل حكـــم ذاتـــي إلدارة شـــؤونهم، واألســـوأ هـــو الســـيطرة السياســـية عل
األراضــــي  مــــن %90الكنيســــت اإلســــرائيلي مــــع األخــــذ بعــــين االعتبــــار بــــأن إســــرائيل تســــيطر علــــى 

 «.دفرض حل انتقالي من طرف واح»الفلسطينية، فهو إذا 
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خالـد، تقــوم علــى  أمـا عــن الخطـوات المقبلــة التـي علــى الفلسـطينيين القيــام بهــا، فهـي كمــا يراهـا تيســير
ودولة أبرتهايد وتمييـز عنصـري، ودفـع   أساس إعادة بناء العالقة مع إسرائيل على أنها دولة احتالل،

مع جنـوب إفريقيـا أيـام الحكـم  األساس، تمامًا كما حدث سابقاً  المجتمع الدولي للتعامل معها على هذا
 .العنصري

إسـرائيل علـى  وطالب خالد بضرورة االنضمام إلى كافـة المؤسسـات الدوليـة التـي تسـتطيع أن تحاسـب
رومـــا الـــذي يتبـــع لمحكمـــة  جرائمهـــا التـــي تواصـــل ارتكابهـــا بحـــق الشـــعب الفلســـطيني، وتحديـــدًا نظـــام

 .الجنايات الدولية
مـن خـالل   و التحضـير لفـك االرتبـاط التـدريجي عـن دولـة االحـتالل،األهـم فـي نظـر تيسـير خالـد، هـ

الــوطني لمواجهــة  وقـف التنســيق األمنــي الــذي بــات ضــرورة ُملحــة، والتحضــير لعصــيان سياســي ببعــده
 إسرائيل، وقوتها المحتلة.

 27/5/2104القدس العربي، لندن، 
 
 استشهاد ناشط من الجهاد اإلسالمي بانفجار داخلي .03

رف الهور: قضى ناشط من حركة الجهاد اإلسالمي في انفجار داخلي لم تعرف أسبابه في أش –غزة 
 منطقة تقع شمال قطاع غزة، هو الثالث خالل اليومين الماضيين.

، «عامـــا 25»وقـــال الطبيـــب أشـــرف القـــدرة النـــاطق باســـم وزارة الصـــحة بغـــزة أن الشـــاب نـــزار عيســـى 
 ق جباليا شمال قطاع غزة.قضى في انفجار داخلي في عزبة عبد ربه شر 

 27/5/2104القدس العربي، لندن، 
 
 صحيفة القدس: أربع عقبات تعترض تشكيل حكومة الوفاق .04

خاص: رغم االجواء االيجابية التي سادت عقب اعالن المصالحة، ورغم تزايد الحديث عـن  –رام هللا 
تـأخر التشـكيل الحكـومي قرب االعالن عن تشكيل حكومة التوافق، فـان تسـاؤالت تطـرح حـول اسـباب 

ورغـم انـه مـا زال هنـاك اسـبوع امـام تشـكيل الحكومـة فانـه مـن غيـر المؤكـد التغلـب علـى أربـع  الجديد.
قضايا مازالت تشكل محور نقاش بـين فـتح وحمـاس، وفـق مـا افـادت بـه مصـادر خاصـة للقـدس دوت 

 كوم التي استطردت بالقول: لكن هذه القضايا لن تفشل جهود تشكيلها.
ب تلك المصادر فان اولى تلك القضايا تتعلق بأسماء الوزراء في الحكومة المقبلة، حيـث علمـت وحس

القـدس أن عـدة اســماء مـا تـزال مثــار خـالف صـامت بــين الجـانبين أهمهـا اســم وزيـر الخارجيـة الحــالي 
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ريـاض المــالكي، الــذي يتمســك بـه الــرئيس ألدائــه الجيــد بينمــا تـرفض حمــاس انضــمامه للحكومــة حتــى 
للحظــة، كمــا ان الخــالف مــا زال قائمــا حــول اســم نائــب رئــيس الــوزراء زيــاد ابــو عمــر الــذي يتــردد أن ا

 حماس ال ترغب بانضمامه للحكومة.
القضية الثانية التي ما زالت تؤخر التشكيل الجديد تتعلق بالوضع االمني، حيـث تشـير المصـادر إلـى 

لية، ففي حين يواصل الجانبـان البحـث عـن أنه ما زال هناك خالف على اسم وصالحيات وزير الداخ
شخصية توافقية تتـولى ملـف الداخليـة، فـإن الواقـع علـى االرض، سـيؤدى الـى تشـكل وزارتـين للداخليـة 
واحدة في غزة، وأخرى في الضـفة لكـل منهـا ادارة مختلفـة. ورغـم أن االجـواء ايجابيـة فـي هـذا اإلطـار 

 ف سيظل غامضا، ويحتاج للمزيد من التوضيح.كما تؤكد المصادر اال انها ترى ان هذا المل
قضية ثالثة مهمـة تـؤخر تشـكيل الحكومـة تتعلـق ب ليـات عمـل معبـر رفـح، حيـث ترغـب حركـة حمـاس 
فـــي ان يكـــون لهـــا وجـــود علـــى المعبـــر، وتـــرفض أن يـــتم فتحـــه بنـــاء علـــى اتفـــاق المعـــابر الموقـــع فـــي 

 ، كما تصر فصائل منظمة التحرير والرئيس على ذلك.2005
لمصادر تؤكد أن حل كل هذه القضايا سيحسم خالل زيارة االحمد إلى غـزة والتـي وصـلها بعـد ظهـر ا

مرهــون ايضــا  -رغـم أنــه ســيتم عــاجال أم اجــال -اليـوم ، لكنهــا تؤكــد أن تــأخير اإلعــالن عــن الحكومــة
 بملف االنتخابات المصرية، وانتظار الرئيس المقبل الذي سيحدد مالمح السياسة المصرية.

 26/5/2104دس، القدس، الق
 
 حماس تتهم أجهزة السلطة باعتقال ستة من عناصرها في الضفة الغربية .05

آخــرين  4مــن عناصــرها واســتدعاء  9اتهمــت حركــة حمــاس، أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية باعتقــال 
فــي الضـــفة الغربيـــة رغــم األجـــواء االيجابيـــة التــي تشـــهدها المصـــالحة الوطنيــة، مشـــيرة إلـــى أن جهـــاز 

 ألمن الوقائي مدد اعتقال معتقلين لديه عليهما آثار تعذيب.ا
وقالت حماس في بيان مكتوب وصل "فلسطين أون الين" نسـخة عنـه، االثنـين: إن اعتقـال هـؤالء "تـم  
علــى خلفيــة تشــييع جثــامين شــهداء فلســطينيين والمشــاركة بفعاليــات التضــامن مــع األســرى اإلداريــين 

 الحتالل.المضربين عن الطعام بسجون ا
 26/5/2104فلسطين أون الين، 
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  ؟التلفزيون اإلسرائيلّي: َمْن يعتقد أّن الهدوء في األراضي الفلسطينّية سيبقى لألبد .06
زهيــر أنــدراوس: بثــت القنــاة الثانيــة فــي التلفزيــون اإلســرائيليه تقريــًرا حــول مخــيم جنــين جــاء –الناصــرة 

 مسلحين الفلسطينيين في جنين.تحت عنوان: أطفال الجهاد هم الجيل القادم لل
وعلـقه ُمعهــد التقريــر، إيهــود حيمــو، مراســل القنــاة فـي األراضــي الفلســطينيهة المحتلهــة علــى التقريــر قــائاًل: 
أطفــــال يحملــــون بنــــادق دمــــى، هــــذا هــــو المنظــــر الــــذي اســــتقبل الفلســــطينيون بمخــــيم جنــــين األســــبوع 

ء مقاومة عندما يكبرون، وهذا هو الواقع فـي الماضي، إنه طموحات هؤالء األطفال أن يتحولوا لنشطا
 مخيم جنين الذي صمم على مقاتلة االحتالل، على حده قوله.

واد المراسل اإلسرائيليه قائاًل في تلك األيام تحظى حماس بتأييد واسـع النطـاق فـي جنـين، وقـد أصـبح 
فا مركزيــــًا ســــكان جنــــين بمثابــــة معارضــــة لــــرئيس الســــلطة محمــــود عبهــــاس، وبقــــي  مســــلحو جنــــين هــــد

ونقل التقرير عن أحد الشبان في المخيم قوله: نحـن نعـيش بـين حـربين، حـرب مـع إسـرائيل  إلسرائيل.
وأخرى مع السـلطة الفلسـطينية، ومـن األفضـل أن تكـون مشـكلتنا مـع إسـرائيل ولـيس مـع السـلطة، ألنه 

 إسرائيل هي عدونا األول، على حده وصفه.
قـــة  المخـــيم الـــذي يعتبـــر، معقـــاًل لقـــوة حمـــاس والجهـــاد اإلســـالمي ال زال وتـــابع التقريـــر قـــائاًل: بـــين أزه

المسلحون يختبئون في مخيم جنين، وكان من بينهم ابن جمال أبو الهيجاء الذي يعتبر مـن أحـد قـادة 
حمــاس والــذي اغتيــل قبــل حــوالي شــهرين واغتيــل برفقتــه مســلح آخــر مــن الجهــاد اإلســالميه وآخــر مــن 

رية قائلًة إنهه بعد اغتيال هؤالء النشطاء من قبل إسـرائيل، أقـيم حفـل تـأبين لهـم فتح. وتابعت القناة العب
في المخيم حضره معظم سكان جنين، وكان من بينهم العديد من األسرى المحررين، وأطفال يحملـون 

 بنادق مصنهعة يدويًّا.
ن قبــل الجمهــور يــدل وأشــار تقريــر التلفزيــون اإلســرائيليه إلــى أنه حقيقــة أنه الطفــل حظــي بمشــاهدته مــ

علــى أن األطفــال أصــبح لــديهم هــدًفا خاًصــا بمســتقبلهم، مشــيرًة إلــى أقــوال طفــل فــي عمــر الــورود: أنــا 
 أريد أن أموت في الحرب ضده جيش االحتالل الذي قتل عمي، ونحن نريد تحرير فلسطين.

نين قائاًل: قبـل بـدء ويواصل تقرير القناة العبرية عرضه لمشاهد من حفل تأبين شهداء المقاومة في ج
حفــل التــأبين وصــل نشــطاء مســلحين، وقــد حظــوا بــاحترام كبيــر مــن قبــل المشــاركين، بينمــا قــال أحــد 
المســلحين وهــو يطلــق النــار فــي الهــواء، إنهــم يقــاتلون ألنهــه ال يوجــد ســالم، فالســالم مــع اليهــود يتحقــق 

ى ذلك، أضاف التقرير قـائاًل: لقـد فقط بالبندقية، وهذه هي لغة العدو وهكذا نحرر فلسطين. عالوة عل
صعد لمنصة حفـل التـأبين كبـار حمـاس والجهـاد اإلسـالميه ورسـالتهم كانـت واضـحة، وأكـدهوا علـى أنه 
ــنق قتـــل النشــطاء الثالثـــة هــو االحـــتالل، وهكــذا ســـننتقم مــن االحـــتالل عبــر وحـــدتنا. وكــان مـــن بـــين  م 
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االحـتالل وحظـي بعفـو بعـد أنق كـان يعمـل الحاضرين أبو قاسـم، الـذي كـان مطلوًبـا قبـل سـنين لجـيش 
مع مجموعة زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء األقصى فـي جنـين، حيـث ينقـل التقريـر عنـه قولـه: مـن 
يعتقد أنه الهدوء في األراضي الفلسطينية سيبقى لألبد، عليـه فقـط أنق يتحـدث مـع فتيـة المخـيم، الجيـل 

ات االغتيـــال واالعتقـــاالت يـــأتي جيـــل جديـــد فالصـــراع المقاتـــل.وخلص التقريـــر إلـــى القـــول: بعـــد عمليـــ
 ، على حده تعبير المراسل.”يستمر وفقط تتغير األوجه واألسماء

 26/5/2104رأي اليوم، لندن، 
 
 ول إسرائيليتهدد بقتل مسؤ  معاريف: الفصائل برام هللا .07

عــددًا مــن الفصــائل  رام هللا: أفــادت صــحيفة "معــاريف" العبريــة فــي عــددها الصــادر اليــوم الثالثــاء، أن
الفلســطينية كانـــت قـــد أصـــدرت بيانـــًا مشـــتركًا دعـــت فيــه بصـــورة واضـــحة إلـــى اغتيـــال رئـــيس المجلـــس 

 االقليمي "بيت أرييه" ورئيس لجنة األمن في مركز السلطات المحلية "آفي نوعم".
علــــى رأســــها حركتــــي حمــــاس والجهــــاد -وجــــاء فــــي البيــــان الــــذي وقعتــــه معظــــم الفصــــائل الفلســــطينية 

أنه في حال استمر "نوعم" في  -إلسالمي والجبهة الشعبية وحتى حركة فتح في منطقة رام هللا والبيرةا
 اقتحام القرى الفلسطينية القريبة من المجلس االقليمي فإن دمه مهدور وسيتم اغتياله.

ان وتطــرق البيــان إلــى موضــوع األســرى الفلســطينيين داخــل الســجون )اإلســرائيلية(، فــي حــين أكــد البيــ
علــــى أن رئــــيس المجلــــس االقليمــــي المــــذكور كــــان يتــــردد علــــى اقتحــــام القــــرى القريبــــة مــــن المجلــــس 

 االستيطاني، بإدعاء المشاركة في األفراح واألحزان وأحداث أخرى.
وجاء في ختام البيان أجمعت الفصـائل الفلسـطينية مـن جديـد علـى إباحـة دم رئـيس المجلـس االقليمـي 

 الفلسطينية مرة ثانية. إذا ما حاول اقتحام القرى
 27/5/2104الرسالة، فلسطين، 

 
ــرة خطــط اإلرهــاب الفلســطيني  .08 ــادي ســقوط ضــحايا كثي ــى تف ــي أدى إل ــاهو: إقامــة الجــدار األمن نتني

 الستهدافها 
كفاح زبون:  لبى البابا فرنسيس، دعوة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، لزيارة  -رام هللا 

ء ذكرى إسرائيليين قتلوا في هجمات فلسطينية، في خطوة فسرت على أنها رد نصب تذكاري إلحيا
إسرائيلي على توقفه وصالته عند جدار الفصل العنصري، أول من أمس، في بيت لحم، ومحاولة 

 منه لخلق توازن.
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 وقال نتنياهو لبابا الفاتيكان عند النصب: "أود أن أشكرك على تلبية طلبي بزيارة النصب التذكاري
إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب". وأضاف: "شرحت للبابا أن إقامة الجدار األمني أدت إلى تفادي 
سقوط ضحايا كثيرة أخرى خطط اإلرهاب الفلسطيني الستهدافها، وهذا اإلرهاب يستمر أيضا في هذه 

 األيام". 
نا في إسرائيل مئات وقال نتنياهو في اجتماعه مع البابا فرنسيس في فندق "نوتردام" في القدس: "لدي

ونصون كلها، ولم يجر  -الكنائس، وهي موجودة في كل من القدس والناصرة وكفار ناحوم وكورازيم 
المساس ولو بحجر واحد فيها. إننا نصون بدولة إسرائيل حقوق المسيحيين، وهذا لألسف الشديد 

با من التسامح الديني ليس موجودا بأماكن كثيرة بالشرق األوسط. إننا نحترم موقف قداسة البا
سرائيل تصون هذا التسامح". وأضاف: "إننا نأمل في أن يصغي جيراننا جميعا إلى مناشدتكم إلى  وا 
التسامح والتعايش ووقف التحريض والمعاداة للسامية وأود أن أشكر قداستكم على الزيارة المثيرة 

 يا اإلرهاب".للمشاعر التي قمتم بها اليوم للنصب التذكاري إلحياء ذكرى ضحا
وتابع: "إذا توقف التحريض ضد دولة إسرائيل وتوقف اإلرهاب، لن تكون هناك حاجة لإلجراءات 
التي نتخذها مثل الجدار األمني الذي أنقذ حياة آالف األبرياء. وأتمنى أن نشهد اليوم حين يقبل 

دولة خاصة بهم وللعيش جيراننا مناشدة البابا فرنسيس إلى االعتراف بدولة إسرائيل وبحق اليهود ل
بأمان وسالم. وهذا سيؤدي إلى تحقيق السالم، إن ليس في كل بقاع األرض، فعلى األقل في هذه 

لرسمة تظهر كنيسة  2941البقعة". وأهدى نتنياهو لبابا الفاتيكان، نسخة أصلية عتيقة تعود لعام 
القبر المقدس" كما كان قبل القيامة في القدس، وتظهر الصالة الرئيسة في الكنيسة وفي وسطها "

 خرابه.
 27/5/2104الشرق األوسط، لندن، 

 
 الجنرال مردخاي: تطبيق مشروع قطع الكهرباء عن الضفة يؤدي الشتعال أعمال عنف .09

حذر ضابط اسرائيلي برتبة جنرال من تطبيق مشروع لقطع التيار الكهربائي  القدس: –تل ابيب 
فة الغربية. ونقلت صحيفة "ه رتس" االسرائيلية عن منسق مرتين كل يوم عن اجزاء مختلفة من الض

العمليات الحكومية في االراضي المحتلة الجنرال يوآف مردخاي قوله ان من نتيجة ذلك اشتعال 
 اعمال عنف في المنطقة.

 26/5/2104القدس، القدس، 
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 روبازحالقة: الصهيونية كانت الحل االستعماري "الكولونيالي" لمشكلة اليهود في أو  .21
مشير الفرا: قام الدكتور جمال زحالقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع بالكنيست،  -شيفيلد 

جولة في شمال إنجلترا للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى السادسة والستين للنكبة، وذلك بدعوة من 
ين لفلسطين في حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في مدينة شيفيلد وجمعية الطلبة المناصر 

 جامعة شفيلد.
الدكتور زحالقة أكد في محاضراته التي القاها في شيفيلد، على زيف الديمقراطية اإلسرائيلية وأن 

ضمن معادلة الديمقراطية اتخذه القادة الصهاينة بعد أن افرغت  41القرار التاريخي بإدراج فلسطينيي 
عمليات التطهير العرقي، وبقي عدد صغير فلسطين التاريخية من معظم سكانها األصليين، عبر 
 جدًا منهم ال يشكل تهديًدا على طغيان األغلبية اليهودية.

وحول تصوره لمستقبل السالم قال بوضوح أنه لن يكون هناك سالم في المنطقة ما لم يندحر 
المشروع الصهيوني االستعماري التوسعي، وقال إنه في اعتقاده أن "الصهيونية كانت الحل 

ستعماري )الكولونيالي( لمشكلة اليهود في أوروبا، والثمن اقتالع شعب آخر من جذوره. وكما اال
كانت نهاية االبرتهايد هي اساس الحل في جنوب افريقيا، فإن نهاية الهيمنة الصهيونية هي اساس 

 حل قضية فلسطين". 
 27/5/2104القدس العربي، لندن، 

 
 زعم تنفيذ مسح شامل لغزة والضفةجهاز االستخبارات العسكرية "أمان" ي .20

ترجمات: قال ضابط صهيوني رفيع المستوى في جهاز االستخبارات العسكرية "أمان" إن -المجد 
الدوائر ذات االختصاص في الجهاز تقوم بمسح جغرافي دوري وكامل لـ"الجبهات المعادية" في 

 الضفة المحتلة وقطاع غزة.
الح االستخبارات الصهيوني إلى أن ذلك يتم من خالل وأشار الضابط، وفقا لما أورد موقع س

استخدام بعض الوسائل التقنية المتقدمة، أهمها المناطيد العمالقة الثابتة المملوءة بغاز "الهليوم" التي 
 تشترك مع الطائرة بدون طيار بوجود تكنولوجيا عالية التقنية في مجال التصوير والمراقبة.

بصرية، ومهمتها مراقبة هدف -د على الكاميرات الحرارية وأنظمة إلكترووأضاف: "تعتمد هذه المناطي
ثابت، كالحدود أو المستوطنات بصورة دائمة، وتنتشر هذه المناطيد في أماكن معينة في أجواء 

 الضفة والقطاع".
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وأكد خالل مشاركته في مؤتمر عقد مؤخرا في مدينة تل أبيب المحتلة وشارك فيه جملة من كبار 
ط والمسئولين الصهاينة أن الكيان يمتلك عدة أقمار اصطناعية خاصة به أطلقها في السنوات الضبا

القليلة الماضية، تختص بمراقبة األراضي الفلسطينية، وحدودها مع الدول العربية، ومراقبة الجيوش 
 والتطورات العسكرية في البلدان المجاورة من خالل مسح أراٍض بصورة دورية.

لهذه األقمار دور كبير بوجود بصمات تكنولوجية، الرتباط بعض التقنيات التي تستخدم  وختم بالقول:
 في عمليات االستهداف بها ارتباًطا وثيًقا، وألن الدائرة التكنولوجية كلها مرتبطة ببعضها البعض.

 24/5/2104المجد األمني، 
 
 الكنيست يعقد ندوة لبحث فرص بناء "هيكل سليمان" في القدس  .22

برهوم جرايسي: عقدت في الكنيست اإلسرائيلي مساء األحد، ندوة بمبادرة النائب المتطرف  -صرة النا
موشيه فيغلين من حزب الليكود الحاكم، لبحث فرص بناء "هيكل سليمان" المزعوم في القدس 
المحتلة. وعقدت الندوة في إحدى قاعات الندوات في الكنيست، وبحضور واسع من عصابات 

 ، والحركات المؤيدة لبناء الهيكل المزعوم.المستوطنين
وقد المتكلم المركزي اإلرهابي يهودا عتسيون، الذي كان في الماضي عضو التنظيم السري اليهودي 
الذي خطط في الثمانينيات لتفجير قبة الصخرة المشرفة، وأدين وحكم عليه بالسجن لسبع سنوات. 

لهيكل المزعوم، إضافة إلى خرائط لتوسيع وعرض عتسيون خرائط، ورسومات وصور ومخططات ل
المدينة من الجهات األربع، ليستوطن فيها ثالثة ماليين يهودي، مقابل طرد أهل المدينة الفلسطينيين 
منها. وقال عتسيون إن "الحديث يدور عن تبادل للسكان. العرب يجدون ألنفسهم أماكن سكن أبعد 

 اليهود". وفي المدينة التي في قلبها الهيكل، ليسكن
 27/5/2104الغد، عّمان، 

 
 المخابرات اإلسرائيلية تعتمد فرضية التصفية في هجوم بروكسل .23

لبيب فهمي: ذكرت صحيفة بلجيكية أن المخابرات اإلسرائيلية اعتمدت حاليا فرضية أن  -بروكسل 
 ".الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل السبت الماضي، عبارة عن عملية "تصفية مستهدفة

ولم تكشف صحيفة "لوسوار" البلجيكية في مقال لمراسلها في إسرائيل ينشر غدا المزيد عن عملية 
التصفية وعن الجهة التي تقف وراءها، لكنها قالت إن اإلسرائيليين اللذين قتال في الحادث كانا قد 

 نفذا من قبل عدة مهمات في الخارج لصالح دولة إسرائيل.
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ريفا اإلسرائيلية التي ُقتلت في الهجوم هي وزوجها إيمانويل ريفا، عملت وأضاف المراسل أن مريم 
قبل سنوات في مكتب رئيس الوزراء. وقال إن هذه صفة غامضة جدا وعامة تستعمل من قبل أولئك 

 الذين يمارسون وظائف تصنف سرية ولها عالقة بجوانب معينة مثل الدفاع واألمن واالستخبارات.
ى اآلن أن مريم وزوجها نفذا مهام لمدة أربع سنوات في السفارة اإلسرائيلية في وتابع أن ما عرف حت

 برلين بألمانيا، وقد انتهت هذه المهمة قبل نحو سنة.
 26/5/2104الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 مستوطنو جبل الخليل: ال نستطيع العيش إال بوجود الجيش اإلسرائيلي .24

ة جبل الخليل احتجاجًا على ما وصفوه االرتفاع في الخليل: تظاهر عشرات المستوطنين في منطق
حوادث "اإلرهاب", التي قالوا إنه من الصعب السكوت واستمرار الصمت تجاهها, وفق تقرير للقناة 
الصهيونية السابعة بث مؤخًرا. وبحسب القناة فإن الحوادث تشمل إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة 

ات التي يقطنها مستوطنون، مشيرة إلى أن عدد حوادث القاء الحجارة من قبل الفلسطينيين تجاه السيار 
قد ازداد في تلك المنطقة. ونقلت القناة عن إحدى المستوطنات قولها "إن الوضع ال يطاق فكل ما 
نخرج من المستوطنة إلى الطرقات والذهاب إلى وسط "إسرائيل" نتعرض للكثير من الحجارة وربما 

 تحمد عقباها"، مضيفة "ننتظر من الجيش توفير األمن لنا، وال يمكننا العيش ينتهي األمر بكارثة ال
 إال بوجود الجيش".

 27/5/2104المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 جدال بين البابا ونتنياهو بشأن اللغة األم للسيد المسيح .25

ياهو يوم اإلثنين دينا عادل: تجادل البابا فرنسيس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتن -القدس 
 بشأن اللغة التي كان يتحدث بها السيد المسيح قبل ألفي عام.

وقال نتنياهو للبابا في اجتماع بالقدس تحدث فيه رئيس الوزراء عن وجود صلة قوية بين اليهودية 
 والمسيحية "المسيح كان هنا.. على هذه األرض. كان يتحدث العبرية."

ية". فرد نتنياهو بالقول "كان يتحدث اآلرامية لكنه كان على دراية فقاطعه البابا قائال "بل اآلرام
 بالعبرية."

 26/5/2104وكالة رويترز لألنباء، 
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 بلدية االحتالل تقر بناء خمسين وحدة استيطانية في القدس المحتلة .26
ة برهوم جرايسي: أقرت بلدية االحتالل في القدس المحتلة أمس، وبتزامن مع زيارة قداس -الناصرة 

بيتا استيطانيا في الحي االستيطاني "هار حوما" الجاثم على جبل  50البابا فرانسيسكو للمدينة، بناء 
أبو غنيم جنوب المدينة، في حين عقدت في الكنيست اإلسرائيلي "ندوة" حول بناء "الهيكل" المزعوم، 

 مكان المسجد األقصى المبارك.
ستكون ضمن عشر بنايات سكنية، تمتد على عدد من  وحسب ما أعلنته بلدية االحتالل، فإن البيوت

الدونمات، في المنطقة التي ضمتها سلطات االحتالل إلى مدينة القدس قبل سنوات، رغم أنها تحد 
 خط البناء الشمالي لمدينة بيت لحم.

27/5/2104الغد، عمان،   
 
 مفتي القدس يؤكد للبابا فرنسيس: ال سالم دون إنهاء االحتالل .27

بد الرؤوف ارناؤوط، وكاالت: قام البابا فرنسيس بزيارة للمسجد االقصى ورافقه فيها ع -القدس 
بطريرك القسطنطينية االرثوذكسي برثلماوس. واجتمع مع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية 

 الشيخ محمد حسين، بحضور شخصيات مقدسية ورجال دين مسيحيين ومسلمين.
د العظيم، رئيس المجلس األعلى لألوقاف، خالل لقاء عقده مع بابا وحذر الشيخ حسين، والشيخ عب

الفاتيكان فرنسيس األول أمس في المسجد األقصى المبارك مع شخصيات فلسطينية من مخاطر 
 استمرار االعتداءات اإلسرائيلية على مدينة القدس وسكانها ومقدساتها وبخاصة المسجد األقصى.

المبارك بكل ما اشتمل عليه من مرافق وقباب وأروقة ومصاطب وقال الشيخ حسين" هذا المسجد 
ومصليات يتعرض للعدوان واالقتحام من قبل المتطرفين وعتاة المستوطنين برعاية من سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي التي تسعى إلى تهويده وتقسيمه زمانيا ومكانيا وتمنع المسلمين من ابناء قطاع 

الوصول إليه والصالة فيه". وقال المفتي للبابا: إن السالم في فلسطين غزة ومدن الضفة الغربية من 
ال يمكن أن يتحقق إال بإنهاء جميع مظاهر االحتالل ونيل شعبنا حريته وحقوقه كافة، متطلعا إلى 

 جهود البابا ودوره للعمل من أجل وقف العدوان اإلسرائيلي المستمر على شعبنا وأرضه ومقدساته.
26/5/2104، األيام، رام هللا  
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 جدل مسيحي حول زيارة البابا لفلسطين .28
عاطف دغلس: شكلت زيارة بابا الفاتيكان فرانشيسكو األول لألراضي المقدسة في بيت لحم  -نابلس 

والقدس إثارة لمسيحيين رفضوا هذه الزيارة وعدوها تطبيعية، وقبل آخرون بها بما تحمله من معان 
سيحيون تحدثوا للجزيرة نت بابا الكنيسة الكاثوليكية، كما طالبوا العالم دينية وسياسية معا. وطالب م

نصاف  المسيحي واإلسالمي أيضا، بالضغط على دولة االحتالل اإلسرائيلي لوقف انتهاكاتها وا 
 الفلسطينيين وا عطائهم حقوقهم.

إنها "تطبيعية ورفض راعي كنيسة الروم الكاثوليك في نابلس األب يوسف سعادة هذه الزيارة، وقال 
وتسليم إلسرائيل بما تفرضه من واقع على األرض"، مؤكدا أنها زيارة "سياسية" وليست زيارة حج، 

 خاصة أنها ال تتزامن مع أي مناسبات دينية، "وهي بذلك مست بحقوقي كفلسطيني".
اعتبار  من جهته رفض األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى

سرائيل "أزلية"، كما أن البلدين تربطهما  الزيارة تطبيعية، وذلك بحكم أن العالقة بين الفاتيكان وا 
 مصالح دبلوماسية ثنائية، وقال إنها زيارة دينية تأخذ طابعا سياسيا.

أما راعي كنيسة األسقفية بنابلس األب إبراهيم نيروز فاعتبر أن هذه الزيارة ليست تطبيعية مع 
حتالل، فصالته بأن يهدم الجدار ولقاؤه بالفلسطينيين البسطاء يؤكد أنه يقف بجانب الشعب اال

 الفلسطيني.
25/5/2104الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 "مجموعة العمل": استشهاد فلسطيني جراء تعرضه للتعذيب بالسجون السورية .29

في سجون األمن غزة: استشهد الالجئ موسى أبو عيسى أمس األحد، جراء تعرضه للتعذيب 
وأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن أبو عيسى من سكان مخيم اليرموك  السوري.

 لالجئين جنوب دمشق، كان اعتقل منذ عدة أشهر.
وتعرض مخيم درعا لالجئين جنوب سوريا إلى قصف عنيف تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة في 

 ضحايا.منازل الالجئين دون أن يبلغ عن وقوع 
كما تعرض محيط مخيم خان دنون لقصف مماثل فيما استؤنفت عملية توزيع المساعدات على 

 سكان مخيم اليرموك بعد أن توقفت ليومين بسبب االشتباكات التي جرت في المخيم.
26/5/2104القدس، القدس،   
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 ة بموت االسرىمعطيات: أعداد كبيرة من األسرى تتضامن مع "اإلداريين" والشاباك معني في جدي .31
: يواصل األسرى اإلداريون ورفاقهم من بعض المحكومين إضرابهم فادي أبو سعدى - رام هللا

بانضمام  لليوم الخامس والثالثين على التوالي، فيما يتسع نطاق اإلضراب يومياً  المفتوح عن الطعام
تحمت قوات إسرائيلية . واقمجموعات أخرى من األسرى لإلضراب نصرة لإلداريين وتضامنًا معهم

 .41مع األسرى في غرفة  اشتبكت، حيث 7سجن ريمون، وتحديدًا قسم « القمع«خاصة بـ
األسير محمود زهران للعزل االنفرادي،  وبحسب نادي األسير الفلسطيني، فقد نقلت إدارة السجن

ة، وا غالق القسم، بمصادرة كافة مقتنياتهم داخل الغرف وفرضت عقوبات تنكيلية بحق األسرى تمثلت
أن « ريمون». وفي السجن نفسه أفاد أسرى سجن أسير داخل الغرفة كلوفرض غرامات مالية على 

الطعام، وأوضح النادي بأن إدارة السجن شرعت بفرض  أسيرًا انضموا لإلضراب المفتوح عن 40
أعداد جديدة في  ، فيما شهد أمس اإلثنين، دخولاألسرى، وأغلقت السجن عقوبات تنكيلية بحق

، «عوفر، النقب، جلبوع، شطه، نفحة، وريمون»سجون، منها  اإلضراب المفتوح عن الطعام من عدة
أسيرا  25الذي أعلن عنه في السجن فإن  للبرنامج. ووفقا 230الى  أمسحيث وصلت أعدادهم يوم 

 .لإلضراب آخر انضموا
معني في   االسرائيلي،ينيين، بأن جهاز الشاباك من جهته أعلن عيسى قراقع، وزير األسرى الفلسط

جهاز الشاباك خالل  جدية بموت االسرى، حيث تم إبالغ األسرى بهذا التوجه، من قبل قادة في
 .اجتماعهم معهم قبل أيام

27/5/2104القدس العربي، لندن،   
 
 إلداريينإلضراب األسرى ا 34وزارة األسرى: حاالت إغماء وتقيؤ حاّد في اليوم الـ  .30

رام هللا: أفاد ممثل األسرى المضربين محمود شبانة الذي يقبع في سجن "ايالون" لمحامي الوزارة نسيم 
أبو غوش بأن األسرى المضربين وصلوا الى مرحلة الخطر الشديد وأنه تم نقل أعداد كبيرة الى كافة 

 رملة وسوروكا وبلنسون".المستشفيات اإلسرائيلية منها "ايخلوف وتل هشومير واساف هروفيه وال
حاالت إغماء وحاالت أصيبت بإسهال دموي وتقيؤ  20وقال، إنه يوجد في سجن "أيالون" أكثر من 

 حاد، ومع ذلك، األسرى مصممون على استمرار اإلضراب.
وأفاد شبانة بأن لغة مدير السجن هي التهديد والبطش وأبلغنا )انكم أو الجزء منكم سيموت وتتحملون 

 ية(، وأن معنوياتنا عالية ونحن جاهزون لكافة الخيارات ونواجه بإنسانيتنا آلة الموت.المسؤول
27/5/2104األيام، رام هللا،   
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تـرد علــى نتنيـاهو: نســتمد شـرعيتنا مــن اإلسـالم وكينونتنــا مـن أهلنــا  48الحركـة اإلســالمية فـي الـــ .32
 بالداخل

مة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو حول إخراج توفيق عبد الفتاح: في تعقيبه على تصريحات رئيس الحكو 
الحركة اإلسالمية عن القانون، قال عضو المكتب السياسي لحركة اإلسالمية عبد الحكيم مفيد 

ـرب"، يوم االثنين، إن هذه التصريحات التحريضية تستهدف أساسا شرعية الفلسطينيين في 41لــ"عــ
 دات أخرى في السابق.الداخل، مشيرا إلى أنه تم استهداف قوى وقيا

وقال مفيد إن هذه التصريحات، التي وصفها بـ"المأفونة" باتت سيمفونية مألوفة لدى الجهاز الرسمي 
 وجمهور المستوطنين في الدولة العبرية، ولن تكون هذه التحريضات هي األولى وال األخيرة.

وعلى صلة، قال بيان صادر عن الحركة اإلسالمية، مساء أمس األحد، إن الحركة لم تتفاجأ مما 
دار من حديث، وصفته بـ"المسموم" في جلسة الحكومة اإلسرائيلية، ونشر في بعض وسائل اإلعالم 

 حول فكرة أو حراك من أجل إخراج الحركة اإلسالمية عن القانون.
هذه هي المرة األولى التي ُيطرح فيها هذا الموضوع. وعليه فإن الحركة وأشار البيان إلى أنه ليست 

تؤكد أنها "تستمد شرعيتها من اإلسالم الحنيف، وتستمد كينونتها وشعبيتها من أهلنا في الداخل 
 الفلسطيني، ببيوتهم وأحيائهم، بقراهم ومدنهم، بمثلثهم ونقبهم وجليلهم ومدنهم الساحلية".

26/5/2104، 48عرب   
 
 افتتاح مؤتمر بيت المقدس الدولي الخامس في رام هللا .33

رام هللا: افتتح برام هللا، أمس االثنين، مؤتمر بيت المقدس الدولي الخامس تزامنا مع االحتفال بذكرى 
سالمية،  اإلسراء والمعراج، برعاية الرئيس محمود عباس، وبحضور الفت لشخصيات دينية عربية وا 

 رة القدس وفقا للقواعد الفقهية لإلسالم.وسط تأكيد على جواز زيا
وجاء المؤتمر، بمشاركة ورعاية الرئيس عباس، واستقباله شخصيات تمثل أهم المرجعيات الدينية 
اإلسالمية في العالم العربي، بعد يوم واحد من استقباله في بيت لحم البابا فرانسيس، "في رسالة 

عايش الديني"، حسبما قال وزير األوقاف محمود واضحة تدلل على أن فلسطين بلد التناغم والت
الهباش. ويحمل مؤتمر بيت المقدس الدولي الخامس عنوان "التمويل اإلسالمي.. ماهيته ..صيغته 
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من ناحيته، حض ممثل األزهر الشيخ أحمد كريمة على زيارة القدس والمسجد األقصى  ومستقبله".
 القواعد الفقهية للدين اإلسالمي. من قبل العرب والمسلمين، مؤكدا جواز ذلك وفق

27/5/2104الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 االحتالل يفرج عن أسير من غزة بعد سبع سنوات بسجون االحتالل .34
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم االثنين، عن أسير من قطاع غزة، وذلك بعد اعتقال دام 

 سبع سنوات ونصف السنة.
برفقة أحد اشقاءه ووالده خالل توغل  2009اعتقلت االسير حرب مطلع عام  وكانت قوات االحتالل

 لقوات االحتالل شرق رفح حيث يقطن حرب، وتم االفراج عنهم الحقا.
وحكمت محكمة عسكرية اسرائيلية على حرب بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة بتهمة مقاومة 

 لحركة المقاومة االسالمية "حماس". االحتالل والعضوية كتائب القسام الذراع العسكري
26/5/2104فلسطين أون الين،   

 
صابة صياد بغزة .35  مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف بنابلس واعتقاالت في القدس وا 

كامل إبراهيم: اقتحم مئات من المستوطنين فجر امس قبر الشيخ يوسف في نابلس  -القدس المحتلة 
در امنية فلسطينية بأن مئات المستوطنين اقتحموا القبر تحت بحجة أداء طقوس دينية. وذكرت مصا

حراسة مشددة من قوات االحتالل حيث دارت مواجهات بالمنطقة المحيطة، أطلق خاللها الجنود 
 قنابل الصوت والغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.

عمود، خالل التشديدات فلسطينيين من حي الصوانة وباب ال 1من جانب ثان اعتقلت قوات االحتالل 
 التي اتخذت بالتزامن مع زيارة البابا فرانسيس األول لمدينة القدس.

شبان من حي الصوانة، واعتدت بالضرب المبرح على األهالي قبل وبعد  4واعتقلت قوات االحتالل 
 مغادرة موكب البابا فرانسيس األول القاصد الرسولي الكائن في الحي

 يني عصر أمس برصاص جيش االحتالل االسرائيلي.الى ذلك أصيب صياد فلسط
27/5/2104الرأي، عمان،   
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 شخصيات فلسطينية تطالب بإسقاط التهم ضّد نشطاء حركة المقاطعة في رام هللا .36
: وقع عدد من الشخصيات الفلسطينية على عريضة تطالب بإسقاط التهم الموجهة لنشطاء 41عرب 

(، على إثر أحداث BDSرات منها وفرض العقوبات عليها )حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثما
 ، مطالبين بمحاسبة عناصر األمن الذين اعتدوا على النشطاء.2024-4-22مسرح القصبة بتاريخ 

وسيمثل الشباب األربعة أمام المحكمة في رام هللا بعد غد األربعاء لمواجهة تهم اإلخالل بالطمأنينة 
 ثارة الشغب.العامة )تحت بند "التسول"( وا  

وقد وقهعت شخصيات فلسطينية على العريضة بعد االطالع على ورقة الموقف الصادرة عن مجلس 
حقوق االنسان الفلسطيني، والتي أكدت أن الشباب األربع مارسوا حقهم في التعبير باالعتراض على 

ية والثقافية عرض لفرقة هندية كانت قد خرقت حين عرضت في تل ابيب معايير المقاطعة األكاديم
 إلسرائيل المقرة من قبل الغالبية العظمى للمجتمع المدني الفلسطيني.

26/5/2104، 48عرب   
 
 "قدس برس" تنظم وقفة تضامنية مع مراسلها في نابلس األسير محمد منى .37

(، وقفة تضامنية أمام 29/5نابلس: نظمت وكالة "قدس برس" إنترناشيونال لألنباء، اليوم االثنين )
التضامن على دوار الشهداء، وسط مدينة نابلس مع زميلهم المعتقل إداريًا لدى االحتالل، خيمة 

 مراسل الوكالة في نابلس محمد أنور منى المضرب عن الطعام لليوم الثالث والثالثين على التوالي.
وشارك في الوقفة التضامنية إلى جانب مراسلي الوكالة في شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية، 
ممثلين عن الفعاليات الشعبية والنقابية وفصائل العمل اإلسالمي والوطني ونواب كتلة "التغيير 
واإلصالح" في نابلس وممثل عن نقابة الصحفيين، باإلضافة للعديد من وسائل اإلعالم المرئية 

 والمسموعة.
26/5/2104قدس برس،   

 
 2103مليون دوالر خالل  054مشروعًا بقيمة  046وزارة األشغال برام هللا: إنجاز  .38

البيرة ـ سائد أبو فرحة: قال وزير األشغال العامة واإلسكان ماهر غنيم: إن الوزارة نفذت خالل العام 
مليون دوالر، الفتا إلى أنها تعكف على استكمال تنفيذ عدد من  254مشروعا بقيمة  249الماضي 

شارع "وادي النار" وتعديل مساره، ومشروع المشاريع الحيوية خالل العام الحالي، مثل مشروع تأهيل 
وأشار غنيم، خالل مؤتمر صحافي، في مقر نقابة  "هيئة اإلذاعة والتلفزيون"، و"استراحة أريحا".
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، عالوة على استعراض بعض 2023الصحافيين بالبيرة، أمس، لعرض التقرير السنوي للوزارة للعام 
يع شملت قطاعات الطرق، والمباني العامة، والمنش ت انجازات الوزارة للعام الحالي، إلى أن المشار 

 األمنية، واإلسكان، واصالح المنازل، والخدمات الهندسية، إلى غير ذلك.
27/5/2104األيام، رام هللا،   

 
 كتاب "محنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية".. لصالح الجبوري .39

عسكرية" نشره الفريق صالح الجبوري في عام زياد منى: كتاب "محنة فلسطين وأسرارها السياسية وال
في بيروت، وبادر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات بالدوحة القطرية إلى إعادة  2470

. 2441طبعه، وصدر في وقت مناسب يصادف الذكرى السادسة والستين الغتصاب فلسطين عام 
 .2024ت، بيروت وتم نشره عن طريق المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسا

لقد نشر العديد من القادة الميدانيين العرب مذكراتهم عن تلك الحرب، وبينوا على نحو جلي طبيعتها 
الت مرية وخضوعها لسياسات أنظمة سايكس بيكو الشرق أوسطية، ودولة إسرائيل إحداها، حيث كانت 

 نتائجها متفقا على خطوطها العريضة مسبقا.
لمشاركين الشرفاء، من جنود وقيادات، من الجيوش النظامية وغير هذا طبعا ال يمس وفاء ا

لى أرواح جميع  النظامية، ومنهم كاتب هذه المذكرات الذي أهدها "إلى شعب فلسطين الجريح.. وا 
لى أبناء جميع الجيوش العربية وقوات المناضلين الذين ساهموا في  الشهداء على أرض فلسطين.. وا 

 حرب فلسطين".
 فصال إضافة إلى ملحق يحوي مجموعة وثائق ذات عالقة. 34 يضم الكتاب

الكاتب بدأ مؤلفه بعدة فصول خصصها للحديث في تاريخية القضية الفلسطينية، وتضم، وفق قراءتنا 
خمسة فصول هي: "نظرة في القضية الفلسطينية"، و"نبذة مختصرة عن تاريخ القضية الفلسطينية 

البريطانية للعرب ونكثها"، و"فلسطين تحت االنتداب البريطاني"، ومقدماتها"، و"العهود والمواثيق 
 وأخيرا "القضية الفلسطينية خالل الحرب العالمية الثانية".

26/5/2104الجزيرة نت، الدوحة،   
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 مسلسل "الروح".. أولى خطوات الدراما الفلسطينية في غزة .41
تم تصويره في مناطق مختلفة من قطاع ، والذي ي«الروح»نور أبو عيشة: المسلسل الدراميه  –غزة 

في غزة، من حيث اإلنتاج واإلخراج واألداء، في ظل ضعف « فلسطينياً »غزة، يعده األول من نوعه 
 اإلمكانيات المتاحة في القطاع، كما قال المخرج عمهار التالوي.

و بداية هذا العمل أصفه بالثقب في جدار الصمت الدرامي في القطاع، وه»وأضاف التالوي أن 
 «.االنتاج الدرامي في غزة، خاصة وأنه إنتاج ضخم بإمكانيات بسيطة جداً 

، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على الشاشات المحلية، أول «الروح»ويعتبر مسلسل 
، إذ يصل مدة العرض الزمني «حجم إنتاجه، ومدة حلقاته»مسلسل فلسطيني يتميز باتساع كل من 

 حلقة. 30( دقيقة ويبلغ عدد الحلقات 30للحلقة الواحدة )
عن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، كما يوثهق « الروح»ويتحدث مسلسل 

 العمليات العسكرية للمقاومة التي حدثت منذ نشأتها.
27/5/2104القدس العربي، لندن،   

 
 %4100ة عشرة وزارة الصحة برام هللا: مجتمعنا فتي.. ونسبة من هم دون الرابع .40

رام هللا: قالت وزارة الصحة في رام هللا إن مجتمعنا ما زال فتيا؛ حيث بلغت نسبة األطفال دون 
، %40,2من مجمل السكان، ونسبة من هم دون الرابعة عشرة  %24,1الخامسة في العام الفائت 

 سكان.فقط من مجمل ال %2,4من العمر  95فيما بلغت نسبة األفراد الذين تجاوزوا الـ 
 32,9وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الثالثاء، أن معدل المواليد الخام العام الفائت بلغ 

 44 – 25نسمة، فيما بلغ معدل الخصوبة الكلي بين النساء خالل فترة اإلنجاب ) 2000لكل 
 مولودا لكل أنثى في الوطن. 4,2عاما( 

من  %44,3ث في مستشفيات وزارة الصحة بمعدل وأشار التقرير إلى أن غالبية الوالدات تحد
سنوات،  3مجموع الوالدات، موضحا أن الوزارة تقدم الخدمات الصحية المجانية لألطفال لغاية عمر 

ألف زيارة لألطفال  350حيث سجلت مراكز الرعاية الصحية األولية خالل العام الفائت أكثر من 
د األطفال الذين تلقوا خدمات الرعاية الحكومية سنوات، وقد بلغ عد 3الذين تقل أعمارهم عن 

 .%14,2طفال، بمعدل تغطية  10,252
من  %49,9وأشارت سجالت مراكز األمومة والطفولة في مراكز الرعاية الصحية األولية إلى أن 

شهرا يعانون من فقر الدم )األنيميا(، وقد سجلت محافظة أريحا  22 -4إجمالي االطفال بعمر 
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من مجموع المواليد في هذه الفئة العمرية، فيما  %91,7لى نسبة فقر دم حيث بلغت واألغوار أع
 ( بين األطفال لنفس الفئة العمرية.%31,4سجلت بيت لحم أقل نسبة )

شهور  9وأشار التقرير إلى أن نسبة الرضاعة الطبيعية الخالصة لألطفال في عمر أقل من 
يث كانت محافظة طوباس األعلى في نسبة من إجمالي األطفال في نفس العمر، ح 24,4%

، بينما %31,3، وفي محافظة جنين %52,4االطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية خالصة بمعدل 
 فقط. %2,5بلغت في محافظة بيت لحم 

حامال كانت مصابة بفقر الدم  9000وأوضحت سجالت الرعاية الصحية واألولية إلى أن أكثر من 
من الحوامل المسجالت في مراكز رعاية األم والطفل. وقد سجلت  %30بته العام الفائت، أي ما نس

(، بينما سجل الخليل %41,5محافظة أريحا أعلى نسبة من الحوامل المصابات بفقر الدم )
22,1%. 

26/5/2104وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا،   
 
 القاهرةمصر توافق على ترشيح جمال الشوبكى سفيرًا لفلسطين لدى  .42

)أ ش أ(: أكد السفير وائل نصر الدين عطية سفير مصر لدي السلطة الوطنية الفلسطينية أن  -غزة 
وزارة الخارجية المصرية أبلغت في أواخر شهر مارس الماضي نظيرتها الفلسطينية بالموافقة علي 

السفير الحالي  ترشيح السفير جمال الشوبكي سفيرا لفلسطين لدي مصر، خلفا للدكتور بركات الفرا
 الذي تنتهي فترة عمله في شهر يونيو المقبل.

وقال السفير نصر الدينـ في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق األوسط في األراضي 
الفلسطينية ـ "إنه ال صحة مطلقا ألي شائعات مضللة يتداولها البعض من آن الي آخر بغير فهم 

 التشكيك في متانة العالقات القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين". للقواعد البروتوكولية المرعية، بهدف
وأوضح أن القواعد البروتوكولية تستدعي وجود فاصل زمني بين انتهاء عمل السفير المغادر وقدوم 
خلفه، وأضاف أن الشوبكي سوف يتسلم مهام عمله الجديد بعد تقديم صورة أوراق اعتماده الي وزير 

ب مراسم توديع سلفه، ويلي ذلك تحديد موعد إلجراء مراسم تسليم أصل أوراق الخارجية المصري عق
 االعتماد الي الرئيس المصري القادم، تماما مثلما تم مع السفير المصري برام هللا.

 26/5/2104اليوم السابع، القاهرة، 
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 جودة يؤكد رفض األردن ألّي تقليص بمستوى خدمات "األونروا" .43
: بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين األردني ناصر جودة مع المفوض العام وكالة بترا –عمهان 

لوكالة األونروا بيير كرينبول التعاون القائم بين األردن والوكالة والجهود المبذولة لدعمها. وشدد جودة 
م على رفض األردن المطلق ألي تقليص في مستوى الخدمات التي تقدمها األونروا، والتي تمثل التزا

المجتمع الدولي بقضيتهم، مبينًا أن أي تراجع في مستوى هذه الخدمات من شأنه أن يحمهل الدول 
 العربية المضيفة أعباء مالية إضافية.

 27/5/2104الغد، عّمان، 
 
 31وصول قافلة التزويد ومقدمة المستشفى الميداني األردني غزة  .44

شمال القطاع قافلة التزويد ومقدمة  بترا: وصلت قطاع غزة أمس عبر معبر بيت حانون -غزة 
. وقال قائد المستشفى الميداني العسكري األردني غزة 30المستشفى الميداني العسكري االردني غزة 

مطلب عمر بن طريف لوكالة االنباء االردنية في غزة أمس انه وصلت ضمن قافلة التزويد ست  24
اد الالزمة إلدامة العمل في المستشفى، وتعزيز شاحنات محملة بالعالجات والمستهلكات الطبية والمو 
 دور المستشفى في عالج وخدمة االهل في قطاع غزة.

 27/5/2104الرأي، عّمان، 
 
 محكمة تركية تأمر بتوقيف قادة إسرائيليين بسبب الهجوم على سفينة "مرمرة" .45

سكريين : أصدرت محكمة في إستانبول، ظهر اليوم أوامر اعتقال ضد اربعة قادة ع41عرب 
إسرائيليين على خلفية الهجوم على سفينة مرمرة التي شاركت في أسطول رفع الحصار عن قطاع 

صابة العشرات. 20والذي أسفر عن مصرع  2020غزة عام   من ركابها وا 
ضد األربعة الذين « أحمر»وطلبت المحكمة من الشرطة الدولية "االنتربول" إصدار أمر اعتقال 

يمهم للسلطات التركية، وهم: رئيس األركان السابق للجيش اإلسرائيلي غابي يحاكمون غيابيا، وتسل
اشكنازي، قائد سالح البحرية، إلعيزير مروم، ورئيس االستخبارات العسكرية السابق، عاموس يدلين، 

 والرئيس السابق لشعبة االستخبارات في سالح تالجو أفيشاي ليفين.
وصل إلى اتفاق بين إسرائيل وتركيا لطي ملف سفينة ويأتي هذا القرار في ظل الحديث عن الت

مرمرة، ودفع تعويضات لعائالت الضحايا والمصابين. وكانت مصادر إسرائيلية وتركية أكدت أن 
 المحادثات حققت تقدما لكن ثمة خالف على مبلغ التعويض.
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 52طن تركي وأعلن األسبوع الماضي عن وفاة أحد مصابي سفينة مرمرة خالل اقتحامها، وهو موا
 عاما. وبذلك ارتفع عدد ضحايا القرصنة اإلسرائيلية إلى عشرة.

 26/5/2104، 48عرب
 
 صحف تركية: أردوغان يتهم اليهود في أحداث داخل تركيا .46

بيروت: تناولت صحيفة "زمان" مسألة التذبذب في المواقف الصادرة عن رئيس الوزراء التركي رجب 
إن "الالسامية ظاهرة عالمية. الدراسة التي نشرتها منظمة مكافحة طيب أردوغان تجاه اليهود، وقالت 

في المئة. وهي النسبة نفسها  94العنصرية اشارت الى ان نسبة معاداة اليهود في تركيا هي 
رأى أردوغان ان معاداة  2005الموجودة في اليونان. هناك ازدواجية في مواقف أردوغان. في عام 

 كما ايضا االسالموفوبيا. وحينها نال جائزة الشجاعة من المنظمة نفسها".السامية أكبر جرم إنساني، 
ازدادت عند أردوغان اإلشارة إلى اليهود كسبب ألحداث غيزي “ولفتت إلى أنه وفي األشهر األخيرة 

وانقالب السيسي في مصر والى ان فتح هللا غولين في تركيا هو قناع إلسرائيل. بل إن صحيفة 
لمحت الى مسؤولية اليهود عن كارثة منجم صوما بالقول إن صهر صاحب الشركة  "عقد" اإلسالمية

 ؟ وهل نسي ما كان يقوله حينها؟.2005يهودي. فمتى يعود أردوغان الى روح عام 
 26/5/2104رأي اليوم، لندن، 

 
 منظمة التعاون اإلسالمي تدعو للتوجه إلى القدس والصالة في المسجد األقصى .47

عا األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، إياد بن أمين مدني، المسلمين للتوجه البيان: د -جدهة 
 إلى القدس والصالة في المسجد األقصى إلثبات هويته اإلسالمية.

وقال إياد بن أمين مدني إن القضية الفلسطينية هي التي أوحت للزعماء العرب واألفارقة واآلسيويين 
وتأسيس منظمة المؤتمر اإلسالمي آنذاك، تضامنًا مع الشعب في العالم اإلسالمي باالجتماع 

الفلسطيني في نضالهم المشروع، من أجل الحرية واالنعتاق من احتالل إسرائيل. ودعا المسلمين 
 للتوجه إلى القدس والصالة في المسجد األقصى لـ"إثبات هويته اإلسالمية".

ألفريقية للقناصل العامين في جدة أنه "إذا كانت وأكد في كلمته التي ألقاها أمس في حفل المجموعة ا
 أفريقيا أحرزت استقاللها السياسي الكامل، فإن نضال الشعب الفلسطيني ال يزال في أوجه".

 27/5/2104البيان، دبي، 
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 جامعة تل أبيب تلغي ندوة عن األمازيغية وزيارة ناشطين مغاربة بعد ضغوط عليهم .48
أبيب ندوة عن االمازيغية كان من المقرر ان يشارك فيها ثالثة  أ ف ب: ألغت جامعة تل -الرباط 

ناشطين مغاربة بعد تعرضهم الى ضغوط واتهامات في االعالم المحلي بكونهم "أعضاء خلية 
 تجسسية" تستعملها إسرائيل، على ما أفاد بعض الناشطين.

لقاء محاضرة عن وكتب الناشط االمازيغي منير كجي أمس على "فايسبوك" أنه كان مدعوًا إل
االمازيغية في مركز "موشي دايان" التابع لجامعة تل أبيب، لكنه تلقى اتصااًل هاتفيًا وبريدًا الكترونيًا 

 يعلمانه بأن "الجامعة ألغت الندوة".
وأضاف ان سبب اإللغاء راجع الى كون ناشطيقن مغربييقن آخريقن كانا مدعوين للمشاركة معه في 

 مكنا من السفر بسبب "ضغوط وتعقيدات إدارية".الندوة نفسها، لم يت
وكان الرئيس السابق للجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني وعضو اللجنة القومية لمقاومة 
التطبيع خالد السفياني قال في تصريحات عن الزيارة، إن االمر يتعلق بـ "جزء من الشبكات التي 

 ية، وقال إن إسرائيل انتهت من نسجها في المغرب".تحدث عنها رئيس سابق للمخابرات العسكر 
وبحسب اإلعالم المحلي، قرر كجي مقاضاة السفياني على خلفية اتهامه بـ "التجسس". وأكد انه 

و"التضليل « رغم الضغوط»والناشط بوبكر أنغير يعتزمان السفر الى اسرائيل الصيف المقبل 
 اإلعالمي".

 27/5/2104الحياة، لندن، 
 
 اليهودي "ليفي" يظهر في ليبيا لجنى ثمار حركة حفتر المتمردة  العميل .49

ذكر مصدر ليبي مطلع أن اليهودي الصهيوني برنارد ليفي الذي يصطلح عليه بـ"مهندس ثورات 
الربيع العربي" قبل ثالث سنوات، قام الخميس بزيارة قصيرة إلى ليبيا استغرقت ساعتين التقى فيها 

 خاللها مبادرة إلنهاء األزمة والحرب الناشئة في البالد.أعضاء في الحكومة، وقدم 
ونزل ليفي في مطار معيتيقة، الذي يخضع لسيطرة المجلس العسكري بطرابلس، تحت قيادة المقاتل 
السابق في الجماعة اإلسالمية عبد الحكيم بلحاج الموالي للحكومة الحالية. وكان في استقباله عدد 

 سلمين في ليبيا.من قادة تنظيم اإلخوان الم
وأكد العقيد محمد الحجازي الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي المتمرد خبر زيارة 

 برنارد ليفي لألراضي الليبية الخميس، مشددا على أن قيادات جماعة اإلخوان هم من استقبلوه.
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عقيد الليبي الراحل معمر وليفي هو أول من وصل إلى بنغازي، عند بداية االحتجاجات على نظام ال
. واتهمته جهات عربية عديدة بأنه الرجل 2022فبراير/ شباط" في العام 27القذافي، لدعم "ثوار 

الذي يقود عملية االختراق الصهيوني الغربي للثورات العربية، من خالل دعم المنظمات التي يمثلها 
 لالحتجاجات الشعبية في البالد العربية.

 26/5/2104الشعب، مصر، 
 
 البابا فرانسيس األول يزور المسجد األقصى ويطالب بحرية الوصول لألماكن المقدسة  .51

وكاالت: طالب البابا فرنسيس، امس، خالل لقائه بالرئيس  -عبد الرؤوف ارناؤوط  -القدس 
االسرائيلي شمعون بيريس بحرية وصول المؤمنين الى االماكن المقدسة في القدس في اليوم الثالث 

 خير لزيارته لألراضي المقدسة.واال
وقبل الرئيس االسرائيلي دعوة البابا فرنسيس له وللرئيس محمود عباس بزيارة الفاتيكان للصالة من 

 اجل السالم.
وقال البابا "لتكن القدس فعال مدينة السالم! ولتسطع القيم الدينية والثقافية الكونية للقدس ككنز 

هو جميل عندما يتمكن الحجاج والمقيمون هنا من الوصول الى لإلنسانية برمتها!". واضاف "كم 
 االماكن المقدسة بحرية والمشاركة في االحتفاالت!".

وأدان البابا "معاداة السامية بكل اشكالها الممكنة" وندد ايضا بأعمال التخريب "ومظاهر انعدام 
 التسامح حال االشخاص او أماكن العبادة الودة المسيحية والمسلمة".

وقام البابا قبلها بزيارة للمسجد االقصى ورافقه فيها بطريرك القسطنطينية االرثوذكسي برثلماوس. 
واجتمع مع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، بحضور شخصيات مقدسية 

 ورجال دين مسيحيين ومسلمين.
أمنية إسرائيلية مشددة وقام بجولة  وكان البابا وصل إلى المسجد األقصى صباح أمس وسط حراسة

في قبة الصخرة المشرفة بعد أن تم استقباله من قبل مستشار العاهل األردني األمير غازي بن 
 محمد.

ًا إلى األراضي المقدسة للقاء المسلمين واليهود والمسيحيين، وهذا  من جانبه، قال البابا، جئت حاجه
 ة التحديات.التبادل األخوي يعطينا قوة جديدة لمواجه

ال يمكن أن ننسى بأن الحاج إبراهيم حج من أجل العدل والسالم، ونحن يجب علينا أن نكون ›وقال، 
سعاة من أجل السالم، علينا أن نكون دعاة سالم وعدل من خالل الصالة ونحمل في قلوبنا العالم 
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ه تحية لكل الجماعات بأسره، وخاصة رحمة هللا للبشر. وأضاف البابا: في هذا المكان المقدس أوج
في هذه األرض المقدسة، لنحترم ونحب بعضنا بعضا كإخوة وأخوات ونتفهم آالم اآلخرين، مشددا 

 على أهمية العمل من أجل العدالة والسالم وعدم استخدام العنف باسم هللا.
وكانت قوات خاصة من شرطة ومخابرات االحتالل اقتحمت االقصى في وقت مبكر من صباح 

غلقت كافة بواباته الرئيسية أمام الُمصلين وأخلت ساحاته ومرافقه من المتواجدين وأبقت على أمس وأ 
 بضعة موظفين فقط تمهيدًا لزيارة البابا.

 وبعدها توجه البابا الى حائط المبكى حيث صلى هناك.
غلف واقترب البابا االرجنتيني من الحائط ووضع يده عليه لعدة دقائق وهو صامت ثم قام بفتح م

 ابيض واخرج منه ورقة كتبت عليها رسالة قصيرة قرأها امام الحائط.
وبعدها عانق البابا كل من صديقيه القديمين حاخام بوينس ايرس ابراهام سكوركا، والبروفسور المسلم 

 عمر عبود رئيس معهد الحوار بين االديان في العاصمة االرجنتينية.
زيارة نصب إلحياء ذكرى القتلى االسرائيليين الذين سقطوا في وقام البابا ايضا في خطوة غير مقررة ب

 هجمات، بمرافقة رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقام البابا بهذه الخطوة وهو في طريقه من البلدة القديمة في القدس الى نصب ضحايا محرقة اليهود 

لجيش االسرائيلي بان البابا استجاب لطلب في الحرب العالمية الثانية )ياد فاشيم(. وذكرت اذاعة ا
وكان البابا قام بزيارة غير مقررة االحد الى الجدار الفاصل االسرائيلي في الضفة  قدمه نتنياهو.

الغربية المحتلة. كما وندد البابا خالل زيارته الى نصب محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية )ياد 
 ستة ماليين يهودي في المعسكرات النازية، معتبرا انها "مأساة هائلة". فاشيم( بالمحرقة التي قتل فيها

وقال البابا امام المسؤولين االسرائيليين "في هذا المكان، النصب التذكاري للمحرقة، نسمع تردد 
صدى سؤال هللا ذا: آدم، اين أنت؟". وتوجه البابا ايضا الى المقبرة الوطنية االسرائيلية في جبل 

 ث وضع اكليال من الورود على قبر تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية.هرتزل حي
وهذه المرة االولى التي يقوم فيها بابا بتكريم هرتزل، بينما كان الناشطون الفلسطينيون طالبوه "بعدم 

والتقى البابا مرة اخرى ايضا مع الطوائف المسيحية االخرى  تشويه زيارته بمثل هذه االعمال".
سية في تقارب تاريخي كان المحطة الرئيسية في هذه الزيارة وذلك بعد نحو خمسين خاصة االرثوذك

عاما على القمة التاريخية بين البابا بولس السادس راس الكنيسة الكاثوليكية والبطريرك أثيناغوراس 
 بطريرك القسطنطينية في القدس.
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االراضي المقدسة مع البابا جدال وانضم البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي اثارت زيارته الى 
كبيرا في لبنان، الى الصالة التي اقامها البابا في حديقة الجثمانية والتي تعد الموقع الذي صلى فيه 

 المسيح خالل العشاء االخير قبل ان يعتقله الرومان.
ا في مدرسة وقبل وصول البابا الى الموقع، قامت الشرطة االسرائيلية باعتقال ثالثة شبان يهود كانو 

 دينية تلمودية قرب العلية، وذلك كأجراء وقائي، بحسب ما اعلنت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري.
ومساء أمس غادر البابا الشرق االوسط في ختام زيارة استمرت ثالثة ايام لألردن واالراضي 

رة شركة )العال( واقلعت طائ الفلسطينية واسرائيل واتخذت بعدا دينيا وسياسيا في الوقت نفسه.
 20،30االسرائيلية التي تقل رأس الكنيسة الكاثوليكية من مطار بن غوريون في تل ابيب في الساعة 

 ت غ( متجهة الى روما وذلك بعد حفل وداعي قصير. 27،30)
 27/5/2104األيام، رام هللا، 

 
 بالتر في رام هللا: آمل في التوصل إلى حّل يبعد الرياضة من السياسة .50

السويسري جوزيف بالتر خالل لقائه « الفيفا»الحياة: قال رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم  – لندن
الرئيس محمود عباس ونائب االتحاد عن قارة آسيا في االتحاد األمير علي بن الحسين، بحضور 

افق رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب: إنه حضر إلى فلسطين والوفد المر 
لبحث المشكلة الرياضية القائمة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، والوصول إلى حل يبعد الرياضة عن 

 السياسة.
وشدد في كلمته على أنه ليس مجرد صديق للفلسطينيين بل هو سفير لهم، وأنه سيواصل لعب هذا 

ده في هذه المشكلة، وأن الدور في المستقبل. وأشار إلى أن االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ليس وح
لديه الكثير من األصدقاء والدعم في قارات العالم، وقال: "هذا ما سأضعه على الطاولة خالل لقائي 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو غدًا" الثالثاء. وعبر بالتر عن سعادته لوجوده في 

 في بيتي".فلسطين، وقال: "يسعدني أن أكون هنا مرة أخرى، أشعر أنني 
 27/5/2104الحياة، لندن، 
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 بلجيكا: الهجوم على المتحف اليهودي "عمل إرهابي" .52
: أعلنت متحدثة باسم النيابة البلجيكية اليوم أن الهجوم الذي استهدف المتحف اليهودي في 41عرب 

ليس بروكسل السبت الماضي وأسفر عن مقتل أربعة اشخاص بينهم اسرائيليان، هو عمل "إرهابي" و 
 جنائي، مشيرة إلى أن هذا االستنتاج يعتمد على الدالئل التي جمعت من موقع الحدث.

وأضافت في مؤتمر صحفي، إن القاضي الذي تولى الملف في البداية على أساس أنه عملية  
اغتيال بات اآلن يرجح أنها عملية "اغتيال إرهابية". وفي الوقت ذاته أكدت المتحدثة أنه "لم يتم حتى 

 آلن استبعاد اي فرضية."ا
"وكانت نيابة بروكسل تسلمت في البداية القضية للتحقيق على أنها عملية "اغتيال"، لكنها نقلت بعد 

 ذلك إلى "النيابة الفدرالية" التي تتولى عادة التحقيق في القضايا التي لها أبعاد دولية.
 26/5/2104، 48عرب

 
 إسرائيليين متورطين باالعتداء على أسطول الحرية "األورومتوسطي" يشيد بقرار تركيا اعتقال .53

قدس برس: أشاد "المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان"، ومقره جنيف، بقرار محكمة  -جنيف 
(، بإلقاء القبض على ضباط إسرائيليين، من بينهم 29/5الجنايات التركية في اسطنبول، االثنين )

أشكنازي، لالشتباه بتورطهم في مجزرة "أسطول  رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق غابي
أتراك، عندما احتلت قوات البحرية  20الحرية"، وتحديدا في سفينة مرمرة التي راح ضحيهتها 

 .2020اإلسرائيلية السفينة أثناء توجهها لقطاع غزة المحاصر في أيار/ مايو 
دس برس" إن قرار المحكمة وقال رامي عبده، رئيس المرصد األورومتوسطي، في تصريحات لـ "ق

التركية بإحضار أربعة من ضباط الجيش اإلسرائيلي يشتبه في مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم على 
؛ "خطوة تستحق اإلشادة تجاه تحقيق 2020خلفية الهجوم على سفينة مافي مرمرة التركية عام 

 العدالة ووقف سياسة اإلفالت من العقاب".
 26/5/2104قدس برس، 

 
 ل الدولية": التزامنا بدعم بناء دولة فلسطينية ذات سيادة أكثر قوة اآلن"العم .54

األيام: أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، بأن "التزام منظمة العمل الدولية  -الخليل 
 في دعم بناء الدولة الفلسطينية ذات السيادة هو االكثر قوة االن من أي وقت مضى".
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لتقرير السنوي الذي اصدرته المنظمة أمس المتعلق بوضع العمال في األراضي جاء ذلك في ا
العربية المحتلة والذي دعا الى رفع القيود وتحسين أوضاع العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين في 
سوق العمل. وأوضح التقرير إن نسبة البطالة ارتفعت في كل من الضفة الغربية وغزة بينما شهد 

 لفلسطيني مزيدًا من التراجع خالل االثني عشر شهرًا الماضية.معدل النمو ا
 27/5/2104األيام، رام هللا، 

 
 المسيرة العالمية للقدس تطالب "منظمة الحكماء الدولية" بالتدخل لحماية األقصى .55

قدس برس: أعلنت المسيرة العالمية إلى القدس عن تدشين عريضة الكترونية على االنترنت،  -لندن 
وتتكون من رؤساء  2007نداء لمنظمة الحكماء العالمية، التي أسسها نيلسون مانديال عام تتضمن 

سابقين وقيادات وشخصيات سياسية نافذه في العالم، للقيام بدورهم في الضغط على دولة االحتالل 
 اإلسرائيلي لوقف إجراءاتها العنصرية ضد المدينة المقدسة وأهلها.

( أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس"، بأنها تأمل أن 29/5ان لها االثنين )وقالت قيادة المسيرة في بي
يصل عدد الموقعين على العريضة من كافة أنحاء العالم حوالي مليون شخص من المهتمين بإنقاذ 

 القدس وما فيها من مقدسات إسالمية ومسيحية، وخاصة المسجد األقصى المبارك.
 26/5/2104قدس برس، 

 
 ان بلغت الخط األحمرالمخدرات في لبن .56

جهاد أبو العيس: دق قانونيون ونشطاء اجتماعيون ناقوس الخطر من حجم ومعدالت  -بيروت 
انتشار ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات في لبنان، كاشفين النقاب عن تخطي الظاهرة المميتة "الخط 

 األحمر".
جنوح الظاهرة صوب ما  من -نقال عن تقارير خبراء في تصريحات للجزيرة نت-وحذر نشطاء 

 أسموه "انحدار كبير نحو الهاوية" بالنظر ألعداد المدمنين وتدني مستوى أعمارهم.
من المدمنين في لبنان هم من  %10وكشفت دراسة بحثية ميدانية للمؤسسة الدولية للمعلومات أن 

تجتاح مختلف من اإلناث، وجميعهم دون سن الخمسين عاما، الفتة إلى أن الظاهرة  %20الذكور و
 فئات ومناطق المجتمع.

 ارتفاع ملحوظ
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وعلمت الجزيرة نت أن محاضر األمن التي حررت رسميا لمتعاطين خالل العام الماضي بلغت 
، أما محاضر االتجار فوصل عددها العام الماضي 2022عن العام  %5,4محضرا بارتفاع  2225
 .%22,3بارتفاع نسبته ، أي 2022محاضر في العام  703محضرا، مقارنة مع  190

 األمن اللبناني أحبط الشهر الماضي أكبر شحنة تهريب مخدرات بتاريخ لبنان )الجزيرة(
وأوضحت دراسات بحثية منشورة أن نسبة متعاطي الحشيش خالل الثالث سنوات الماضية بلغت 

وكثرة  ، مرجعة سبب تنامي ظاهرة تعاطي الحشيش لوفرتها%23والكوكايين  %30والهيروين  34%
 زراعتها في مناطق البقاع بصورة علنية.

ممن هم بين عشرين عاما  %25وبشأن الفئات العمرية المدمنة على المخدرات تبين أن ما نسبته 
، 50 -42بين سن  %24، و40 - 32بين سن  %29، و30 - 22بين سن  %32وما دون، و

 عاما. 90ممن هم فوق  %3عاما، و 90 - 52بين سن  %20و
من طلبة سبع جامعات خاصة بلبنان يشربون الكحول فيما  %92"الدولية للمعلومات" إلى أن ولفتت 
 40على المخدرات بسهولة، وبلغت نسبة من قالوا إنهم تعاطوا مخدرات لمرة واحدة  %41يحصل 

 من الطالب أن نصف زمالئهم يتعاطون المخدرات. %94، إضافة إلى اعتقاد %
 المدمن مريض
اللبناني للمدمن بوصفه مريضا ال مجرما، وتقضي األحكام القانونية بعقوبة المتعاطي  وينظر القانون

من ثالثة أشهر وصوال لثالث سنوات مع وقف التنفيذ، شريطة أن يودع المتعاطي إحدى دور 
 المعالجة، وفي حال انقطاعه عنها يعاد توقيفه لتطبيق مدة محكوميته.

يعاق ب باألشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من خمسة وعشرين  وبخصوص االتجار فإن قانون العقوبات
 ألف دوالر(. 99ألف دوالر( إلى مائة مليون ليرة لبنانية )حوالي  27مليون )حوالي 

ويرى جوزيف حواط رئيس جمعية جاد للتوعية بمخاطر المخدرات في تصريح للجزيرة نت أنه وأمام 
 ى مجهولة وال يعلم عنها أحد.أخر  %20من المدمنين والتجار هناك  %20كل 

وأرجع أسباب تنامي الظاهرة لضعف الرقابة والمالحقة للمروجين، إلى جانب غياب الوعي المجتمعي 
والتفكك األسري، مضيفا أن لبنان "هو األول في العالم من حيث تصنيع الحبوب المخدرة وتمويه 

 شكلها".
وعية والتدريب من أخطار المؤثرات العقلية، وقال إن جمعيته افتتحت مركزا ثقافيا متخصصا بالت

يحوي متحفا فريدا هو األول على المستوى العالمي، واصفا إياه بـ"الحلم"، إلى جانب مكتبة ومعرض 
 للصور وصالة عرض.
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 الحامية السياسية
أما المحامي نبيل الحلبي فأرجع أسباب تنامي الظاهرة لوجود ما سماها "مناطق في البقاع خارجة 

سيطرة الدولة والقانون"، وقال إن تقاعس الحكومات المتتابعة في رفع مستوى المعيشة ألهل عن 
 البقاع دفعها للتغاضي عن قيام معظم أهلها بزراعة الحشيشة واالتجار بها.

ولفت حلبي للجزيرة نت إلى ما سماها "الحامية السياسية لكثير من التجار ومنع ووقف وعرقلة 
لعدالة والمساواة في محاكمتهم"، وهي من أسباب استشراء الظاهرة بصورة مالحقتهم، مع غياب ا

وكانت القوى األمنية أعلنت الشهر الماضي أن قواتها أحبطت أكبر عملية تهريب مخدرات في  كبيرة.
مليون دوالر، كانت  300مليون إلى  250مليون حبة كبتاغون بقيمة  25تاريخ لبنان بضبطها 
 ي مستودعات مرفأ بيروت ومعدة للتصدير إلى دبي.مجههزة داخل أكياس ف

 26/5/2104الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 الوفاق الوطني والقانون األساسي .57

 هاني المصري
مضى على "إعالن مخيم الشاطئ" أكثر من شهر. وستشهد األيام القادمة تشكيل حكومة الوفاق 

اآلن، وآخر حول تحديد موعد الوطني من دون إصدار مرسوم رئاسي حول تشكيل الحكومة حتى 
إلجراء االنتخابات التي اتفق على إجرائها بعد ستة أشهر على األقل. وهذا وذاك مخالف للقانون 

 األساسي.
المشاورات لتشكيل الحكومة ال يقوم بها رئيس الوزراء المكلف، ال عندما كان الرئيس نفسه هو 

لرئيس رامي الحمد هللا شفوًيا برئاسة الحكومة، بل المكلف وفًقا لـ "إعالن الدوحة"، وال عندما كلف ا
تجري المشاورات بين عزام األحمد ووفد من "حماس" برئاسة موسى أبو مرزوق، أما رئيس الحكومة 
القادم فهو سيحصل على حكومة جاهزة مباشرة تماًما مثلما ترأس حكومة سلفه سالم فياض 

 بتعديالت طفيفة.
في نهاية األمر، فالحكومة كما أعلن حكومته وبرنامجها برنامجه، وهو طبًعا، الرئيس هو الذي يقرر 
 الذي سيصادق على تشكيلها.

يضاف إلى ذلك أن الحكومة لن تحصل على الثقة من المجلس التشريعي كما ينص القانون 
نما من الرئيس، وسُيدعى المجلس لالنعقاد وفًقا لـ "إعـالن الشاطئ" بعد شهر على  األساسي، وا 

يل الحكومة. وهناك خالف في التصريحات حول: هل سيقوم بمنح الثقة للحكومة مرة أخرى؟، تشك
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وهذا مستبعد ألن تأجيل عقد المجلس التشريعي يهدف إلى توفير أجواء إيجابية وتمرير الحكومة، 
ألنها إذا تعرضت المتحان الحصول على الثقة من التشريعي فإنها تجازف وتتعرض الحتمال حجب 

عن الحكومة بشكل عام أو عن وزراء، نتيجة أن "حماس" لديها أغلبية، وتستطيع من خاللها  الثقة
 أن تتحكم بالحكومة إذا أرادت.

كما أن حصول الحكومة على الثقة من الرئيس ال من المجلس التشريعي يستهدف نزع الذريعة من 
ية لوقف المساعدات عن أيدي الكونغرس األميركي، الذي يمكن أن يضغط على اإلدارة األميرك

السلطة التزاًما بالقانون األميركي، الذي يمنع تقديم مساعدات لحكومة يشارك فيها أو يؤثر عليها 
 أحزاب مصنفة "إرهابية" مثل "حماس".

إن هذه النقطة قد تؤدي إلى نوع من التجميد للمجلس، واعتماد التوافق عند إصدار القوانين؛ حتى ال 
 األميركية ووقف التحويالت الجمركية التي تجمعها الحكومة اإلسرائيلية.يتم وقف المساعدات 

التفسير لكل االختراقات السابقة وغيرها للقانون االساسي أن المصلحة الوطنية التي يجسدها الوفاق 
الوطني تقتضي ذلك، وأنها فوق القانون األساسي الذي كان أحد ضحايا االنقسام، وسيظل كذلك إلى 

 المؤسسات واألجهزة األمنية والوزارات والقضاء ... إلخ.أن تتوحد 
نعم إن المصلحة الوطنية المعبر عنها بوفاق وطني تعلو على كل شيء شريطة أن يكون وفاًقا 
وطنًيا حقيقًيا وليس محاصصة فصائلية ثنائية أو جماعية، ولكن هذا ال يبرر كل هذه االنتهاكات 

 التي حصلت.
ية دون إصدار مرسوم رئاسي يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، هل تحول المصلحة الوطن

ويحدد األهداف التي ستعمل من أجل تحقيقها، والمعايير التي تستند إليها؟ بحيث يقوم رئيس الوزراء 
المكلف بالتشاور مع الكتل النيابية والقوى وبقية مكونات المجتمع المدني ومع القطاع الخاص، ويرى 

شكيل الحكومة؛ حتى تكون حكومة وفاق وطني وتراعي األصول والقانون. ووصلت أفضل الصيغ لت
المسألة إلى حد أن كل أو معظم الوزراء المرشحين للمشاركة في الحكومة القادمة لم يتم سؤالهم عن 

 .2022استعدادهم للمشاركة بحجة أنهم تمت مشاورتهم في العام 
المركزية لحركة فتح بعد اجتماعها األخير، جاء فيها:  لقد استمعنا لتصريحات من أعضاء من اللجنة

أن المركزية لم تعرض عليها األسماء المقترحة، واستمعنا إلى تصريحات من الجبهتين الشعبية 
والديمقراطية جاء فيها: أنهما لم تشاركا في المشاورات، وأن المشاورات ثنائية، والحظنا أن بقية 

ولوا إلى مراسلين وناطقين باسم الرئاسة أو باسمي عزام األحمد الفصائل والشخصيات المستقلة تح
وموسى أبو مرزوق، ودورهم يكاد أن ينحصر بمحاولة زج اسم في الحكومة القادمة، أو تقديم قائمة 
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كاملة إلرضاء النفس، واإليحاء بلعب دور أساسي في تشكيل الحكومة، وذلك بداًل من لعب الدور 
ير برنامج الحكومة ومعايير تشكيلها، واتخاذ المواقف التي تساعد على المفترض في تصويب أو تطو 

خروج الحكومة بأفضل شكل، ال إخبارنا بأخبار منتشرة في كل وسائل اإلعالم حول: أين وصلت 
 المشاورات، وهل سيرأس الرئيس الحكومة أم الحمد هللا؟

تمر بها حركتا "فتح" و"حماس" كل ما سبق ناجم عن أن المصالحة أتت كجسر لعبور األزمة التي 
أكثر من كونها خطوة أو وسيلة لتوفير أفضل الشروط لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد 
القضية والشعب الفلسطيني؛ بدليل أنها ركزت على الخطوات اإلجرائية وتجاهلت أو أجلت القضايا 

 الجوهرية.
ات مجحفة ولمساعدات ال تقدم مجاًنا، بل يضاف إلى ما سبق ويعمقه، أن السلطة مرتهنة التفاقي

مقابل ثمن باهظ مثل االلتزام بشروط الرباعية الظالمة، بحيث أن معيار الحكم على أي خطوة يجب 
أن يكون من مدى قدرتها على المساعدة على الخالص من هذا الوضع، الذي ال يمكن أن يقود 

 مصير. استمراره إلى استقالل وحرية وال إلى عودة وال تقرير
في هذا السياق، فإن الحكم على "إعالن الشاطئ" والخطوات القادمة يتحدد من خالل مدى تكريسها 
للوضع القائم، وهل أن أقصى ما يمكن أن تؤدي إليه، من دون ضمان ذلك، هو تحسين حياة 
، الفلسطينيين تحت االحتالل والحصار، أم ستساعد في شق مسار جديد قادر على إنهاء االحتالل

نجاز الحرية والعودة واالستقالل، وتقرير المصير للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وليس  وا 
 في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط؟.

 
 الجبهة الشعبية خارج المنظمة

إذا صحت األنباء حول اعتبار الجبهة الشعبية خارج المنظمة، وقطع حصتها من األموال الشهرية 
ب وفدها من الجلسة األخيرة من جلسات المجلس المركزي، احتجاًجا على تضمين على خلفية انسحا

البيان الختامي فقرة تسمح باستئناف المفاوضات؛ فإن هذا موقف خطير وغير مسبوق، وتوقيته 
غريب جًدا، إذ إنه يحدث في أجواء المصالحة التي من المفترض أن تفتح الطريق لوحدة وطنية 

 كة سياسية حقيقية.حقيقية على أساس شرا
وفي هذه المناسبة، ال بد من توضيح أن المشاركة في السلطة، وتحديًدا في االنتخابات الرئاسية 
نما  فرازاته، كما يروج ويطالب البعض، وا  والتشريعية، ال تعني تلقائًيا الموافقة على "اتفاق أوسلو" وا 
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ألمر الواقع، ولكن المشاركة يمكن ممارسة لحق طبيعي. صحيح أنها تعكس نوًعا من التعايش مع ا
 أن تعني إما القبول وتكريس أوسلو، أو يمكن أن تكون محاولة للتخلص منه بشكل سلمي وقانوني.

لو كان هناك شرط على كل مشارك في االنتخابات أن يوافق على أوسلو، عندها يطالب كل منتخب 
جوده يعتبر ضرًبا للديمقراطية بالصميم، بااللتزام بما تعهد به، وما دام هذا الشرط غير موجود، وو 

فال يحق ألحد أن يتهم الجميع من أعضاء المجلس التشريعي بالموافقة على أوسلو في وقت يعلن 
معظم األعضاء رفضهم له، وما يمنعهم من وضع معارضتهم موضع التنفيذ أن السلطة مرتهنة 

ن لم تكن وأسيرة لالتفاقات والمساعدات، ما يجعل التخلص من أوسلو  مهمة صعبة ولكنها واجبة، وا 
ممكنة في ضربة واحدة وفوًرا، فال بد من العمل إلنجازها خطوة خطوة وبالتدريج وبأسرع وقت وبأقل 

 التكاليف.
كل ما سبق يؤكد بوضوح الحاجة الملحة إلى المراجعة الشاملة واستخالص الدروس والعبر ووضع 

ع االنتخابات وكل شيء في سياق خدمة هذه استراتيجيات مناسبة للتحرر الوطني، ووض
 االستراتيجيات التي تحقق المصلحة واألهداف الوطنية.

27/5/2104األيام، رام هللا،   
 
 الجبهة الشعبية ومنظمة التحرير الفلسطينية .58

 عبد الرحيم ملوح
، منذ لقد استمرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باعتبارها مؤسسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية

تأسيسها وحتى اآلن وغدًا بتأييد م . ت . ف واالنضمام إليها، وعضوًا فعااًل بها، حرصًا منها على 
الهوية الوطنية للشعب العربي الفلسطيني، وعلى النضال الوطني الفلسطيني ضد االحتالل 

 اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية.
، وبيروت عام 2470مثال أيلول األسود واستمرت الجبهة الشعبية وفي أحلك الظروف الوطنية، أ

بهذا الموقف الوطني، واعتبرت حقًا لكل طرف في المنظمة في قول ما  2412و  2475و  2443
يعتقده، وما يراه مناسبًا للقضية الوطنية، ألن م . ت . ف جبهة وطنية ونحن حركة تحرر وطني وال 

الشعبية بتاريخها للمواقف التي ترى في حينه زلنا حتى اآلن وال نعرف إلى متى. ولهذا لجأت الجبهة 
أنها األفضل لنا ولحركة التحرر الوطني الفلسطيني، وبنفس الوقت حرصت كل الحرص على منظمة 
التحرير الفلسطينية واعتبرت نفسها جزءًا أصياًل منها ومن برنامجها الوطني في العودة وتقرير 

 المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
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عتبرت أن الشرعية الدولية هي هاجسها الدولي وناضلت في المؤسسات الفلسطينية لمنظمة التحرير وا 
الفلسطينية مؤخرًا وقبل ذلك عندما أقرت اتفاقية في أوسلو أن ال للمفاوضات الثنائية برعاية أمريكية، 

يا للشرعية عبر مؤتمر واعتبرت أن المؤتمر الدولي لتنفيذ هذه الرؤيا الوطنية الفلسطينية ولهذه الرؤ 
دولي كامل الصالحيات، وبحيث تكون م . ت . ف الممثل الوحيد للشعب العربي الفلسطيني 
وبرعاية دولية وليست أمريكية فقط هو اإلطار الممكن للتسوية، والكفاح الوطني بكل األساليب 

ناضلت في مختلف واألشكال هو حق للشعب العربي الفلسطيني وهذا ما قررته الشرعية الدولية. ف
المحطات الوطنية الفلسطينية من أجل الوحدة الوطنية ومن أجل الشراكة الوطنية الحقة. واعتبرت أن 
من يريد إنهاء االحتالل لألرض والشعب الفلسطيني عليه أن يتوحد وفق البرنامج السياسي واألسلوب 

ي طرف كان ما زال ملتزمًا النضالي المشترك في كل محطة. وهذا ال ينفي وال يلغي أي موقف أل
بمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني وممثل شرعي وحيد للشعب العربي الفلسطيني، وملتزمًا 
بحركة التحرر الوطني الفلسطينية وبرنامجها بالعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها 

 القدس، أكان ماركسيًا أم إسالميًا وما بينهما.
ار الناظم للمنظمة ولجميع القوى المكونة لها، وال يحق ألي كان مهما كان يمثل أن هذا هو اإلط

يلحق األذى بهذا اإلطار ومحدداته، وعلينا أن نعالج ما يواجهنا من مصاعب ومشكالت وفق ذلك. 
ففي هذه المرحلة اختلفت الجبهة الشعبية مع قيادة م . ت . ف . وفي مرات سابقة وربما الحقة لهذه 

مرحلة. ال لشيء إال بسبب وطني سياسي. ولكنها بقيت في إطار م . ت . ف . وفي إطار الحركة ال
الوطنية الفلسطينية، ولهذا ال يمنها أحد بذلك. فهي جزء اساسي واصيل من م . ت . ف وميثاقها 
ر وبرنامجها الوطني منذ تأسيسها، فقدمت القادة وفي مقدمتهم األمناء العامون للجبهة والكواد

واألعضاء واألنصار، دفاعًا عن البرنامج الوطني ودفاعًا عن م . ت . ف في الوطن والمهاجر وفي 
نضالها اليومي ضد االحتالل. وهي التنظيم الوحيد في م . ت . ف الذي يستشهد أمينه العام ويعتقل 

 أمينه العام.
في مهرجان يوم  2479 لقد قال الشهيد جورج حبش األمين العام والمؤسس للجبهة الشعبية عام

األرض، وفي الفترة التي كانت الخالفات السياسية مع الشهيد ياسر عرفات على أشدها في مهرجان 
اليونسكو ببيروت، وعندما قدمه عريف الحفل باعتباره المعارض األول لياسر عرفات " قال عندما 

 “.قاها األخ ياسر عرفات يتحدث ياسر عرفات في مناسبة كهذه، للفلسطينيين كلمة واحدة وقد أل
هذا هو أمين ومؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهذه هي الجبهة الشعبية وأمناؤها العامون، 

 وهذه هي كوادرها وأعضاؤها وأنصارها ومنهم الشهداء واألسرى والمناضلين على ذات الدرب.
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بين فتح وحماس، بين غزة في اآلونة األخيرة حدث لغط حول هذا األمر بعد إمكانية المصالحة 
والضفة، ونحن نقول لمن يستهويه هذا اللغط، ويستهويه االنخراط فيه، أن الجبهة الشعبية كانت 
وستبقى عضوًا فاعاًل في م . ت . ف وفي النضال التحرري الوطني الفلسطيني، ومن أجل الهوية 

من قريب أو بعيد خاصة الوطنية للشعب الفلسطيني وال يحق ألحد كان من أن يمس هذا الوضع 
 وأن م . ت . ف ال زالت جبهة وطنية وحركة تحرر وطني فلسطيني.

26/5/2104القدس، القدس،   
 

 هل تستقبل عمان مشعل رئيسا للحكومة الفلسطينية؟! .59
بو طيرأماهر   

ال تعرف على أي أساس بنى قيادي إسالمي بارز في جماعة االخوان المسلمين، معلومته على ان 
بين االردن وحركة حماس، تتجه نحو حالة فضلى، فالعالقات تتسم فعليا بالبرود، دون  العالقات

 قطيعة كاملة.
المعلومات تقول ان حالة االحماء بين الطرفين، تراجعت خالل الشهور االخيرة، ومنذ شهر رمضان 

 تحديدا، دون ان يكون هناك اشهار للغة عداء بين الدولة والتنظيم.
قنوات فنية مازالت فاعلة بين الطرفين، على الرغم من عدم زيارة مسؤولين من المؤكد ان هناك  

 حماس لالردن كما كان منتظرا، وهي قنوات يتم توظيفها لغايات محددة تم االتفاق عليها مسبقا.
بوابة عبور حماس مجددا الى االردن على مستوى العالقات السياسية، ترتبط هذه االيام بتوقيت 

ة بتوقيت ميالد حكومة الوحدة الوطنية التي ينتظرها الجميع في رام هللا، وهي حكومة محدد له عالق
 تضم كل الفرقاء، وال تعترض عليها واشنطن بذات اعتراض تل ابيب، ولو مؤقتا.

الحكومة الجديدة، لها فاتورتها التي ستتنزل على لغة الحركة ووضعها االقليمي والدولي، وليس مجرد 
االنقسام الداخلي، وحماس تعرف ان الشراكة في الحكومة ليس مجرد شراكة في  تعبير عن انهاء

الحقائب، عبر اشخاص من الحركة او بدالء تختارهم حماس، نيابة عنها، أو باختيارها، بل تعني 
 مواءمة لغتها لتصبح أكثر سلمية.

يل الحكومة، تدرك ان حركة حماس ال تفتقد للذكاء، ففي الوقت الذي تفاوض سلطة رام هللا على تشك
حل العقدة مع جماعة رام هللا طوق سيعبر بها مجددا الى عالقات ايجابية مع االردن والمصريين 
 وأطراف اخرى، لكنها في ذات التوقيت تبرق برسائل الغزل تارة تجاه إيران وتارة تجاه دمشق الرسمية.
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خشى فشل مفاوضات الحكومة تبدو حماس وكأنها تمارس سلوكا متناقضا، لكنها في الحقيقة ت
الجديدة، فتستعد بورقة احتياط، حتى ال تخسر كل اوراقها، في توقيت معقد، يفرض عليها سياسة 

 النجاة من هذه التعقيدات.
كما انها تزيد من فاتورتها السياسية، امام أطراف اخرى لدفعها لتقديم تنازالت أكثر لحماس مقابل 

ني، وهي تقول ايضا انها إذا لم تحصل على مرادها في الداخل عدم العودة للحضن السوري االيرا
الفلسطيني، فإن عودتها للحضن االيراني السوري، محتملة، وهي عودة تشي بتهديد مبطن لدول 

 االقليم، ولجماعة رام هللا.
في المعلومات ان هناك اتجاها سياسيا يتبنى سيناريو مقبال على الطريق يتضمن عودة مكاتب 

يا الى الداخل الفلسطيني، سواء في الضفة او غزة، وعودة خالد مشعل رئيس المكتب حماس كل
السياسي، للداخل، كمرحلة اولية، نحو تكليفه الحقا برئاسة الحكومة، إذا نجحت بروفة حكومة الوحدة 

 الوطنية.
ن ان هي تجربة تريدها حماس، سببا في عودتها الى الضفة من جهة، وإلعادة انتاجها سياسيا دو 

تتخلى عن موروثها في المقاومة، وال عن لغتها وفعلها ضد اسرائيل، وهي طوق نجاة للحركة امام 
تعقيدات المشهد االقليمي وتضرر معسكر االخوان المسلمين من جهة، وحالة الغموض التي تتلبس 

 المعسكر االيراني السوري.
ير ان حماس ال تذهب الى سدتها، عبر المعسكرين فإن ورقة حكومة الوحدة الوطنية هي الحل، غ

دون ايماءات ضغط غير مباشرة، ألنها تعرف ان حركة خالية اليدين من اي ورقة، أمر يأخذها الى 
 ضعف ال تريده.

من هنا تتشكل بوابة العبور مجددا الى االردن، أ يفك العقدة مع جماعة رام هللا؟. هذا هو المؤكد 
ينية واقليمية ودولية، والحركة تبرق برسائل الغزل الى هنا. وفك هذه العقدة له دالالت فلسط

معسكرات مغضوب عليها عالميا، من باب االحتياط حتى ال تباغت بفشل سيناريو الشراكة 
إذا شاهدنا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي في عمان مجددا خالل الفترة المقبلة، فهذا  الحكومية.

الداخل الفلسطيني اكتملت، وهو تموضع يعني بكل يعني ببساطة ان اعادة تموضع حماس في 
 بساطة طالق الحركة وخروجها من عصمة معسكراتها السابقة.

تلك اللحظة تعني ان عمان ترضى ان تستقبل خالد مشعل الحقا، باعتباره رئيسا للحكومة 
 لثانية.الفلسطينية، فإن لم يكن في بروفة حكومة الوحدة الوطنية، ففي حكومة الوحدة الوطنية ا
27/5/2104الدستور، عّمان،   
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 جاكي خوري
في السلطة الفلسطينية يمكنهم أن يرفعوا شارة نصر كبيرة في ختام زيارة البابا فرنسيس الى بيت لحم 

سان أمس )االول(. فالتغطية االعالمية الواسعة التي رافقت الزيارة وفرت فرصة كبيرة للناطقين بل
السلطة لنقل رسائلهم بالذات في هذا الوقت من االزمة في المسيرة السياسية. ولكن فضال عن ذلك، 
ال شك أن البابا أعطى ريح اسناد للفلسطينيين في المعركة االعالمية التي يخوضونها في االشهر 

 االخيرة.
ريون اعتبره الجمهور فقراره الطيران من عمان مباشرة الى بيت لحم دون الهبوط في مطار بن غو 

الفلسطيني نوعا من االعتراف بدولة فلسطين والسيادة الفلسطينية، ولكن الخطوة االهم واالكثر 
سياسية في الزيارة كانت الصالة التي قام بها البابا قرب جدار الفصل في الطرف الشمالي من بيت 

لمفتوحة التي نقلته الى القداس، لحم. في قرار مدروس خرج الباب عن البروتوكول، نزع من السيارة ا
وقف امام الجدار وقام بصالة قصيرة. عن الجدار ومعناه بالنسبة للفلسطينيين سمع قبل وقت قصير 
من ذلك من الرئيس الفلسطيني محمود عباس )ابو مازن(. أما مضمون الصالة فلم يسمعها أحد، 

عبت صورته وهو يصلي امام الجدار ولكن واضح ان موقفه منه لم يكن ايجابيا وفي غضون دقائق ل
 دور النجم في مواقع االخبار في ارجاء العالم.

جانب ثالث هو اللقاء مع الجمهور واالتصال المباشر مع مؤمنيه، بمن فيهم عائالت كادحة ونازحين 
من قريتي اقرث وبرعم الذين يكافحون في سبيل حقهم للعودية الى قريتيهم، ويتوقعون بان يطرح 

 لكنيسة الكاثوليكية المسألة في لقائه اليوم )أمس( مع رئيس الوزراء نتنياهو.رئيس ا
في اسرائيل خافوا على االمن الشخصي للبابا حتى كادوا يخفوه تماما عن جمهور مؤمنيه، العرب 
المسيحيين مواطني اسرائيل. كل من تجول أمس )االول( في المناطق التي كان يفترض أن يزورها 

قدس القى اساس شرطة ورجال أمن مسلحين من أخمص القدم حتى الرأس. اما من فرنسيس في ال
حظي بتلقي مباركة من البابا وان يحضر االحتفاالت فليسوا سوى الشخصيات التي دعوا، بمن فيهم 
مندوبو السلك الدبلوماسي في اسرائيل وضيوف مشكوك إذا كان بوسعهم أن يعبروا عن مشاعر 

 جمهور مؤمنيه.
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قدسية التقيتها صدفة في أزقة البلدة القديمة كانت واحدة من اولئك الذين لم يسمح لهم عجوز م
باالقتراب من االحتفال في كنيسة القيامة مع البطريرك االرثوذكسي ولم تخِف غضبها. "قالوا لي انه 

 ممنوع الخروج من البيت وكأنني أنا التي اهدد حياة البابا"، قالت بتهكم.
ا االنتقاد وادعوا ان هذه حراسة ضرورية، ولكن يحتمل أنهم نسوا هناك ان في نهاية في اسرائيل صدو 

 المطاف، البابا معني بلقاء المؤمنين وليس أفراد الشرطة.
26/5/2104هآرتس،   
27/5/2104الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 :كاريكاتير .60

 
 26/5/2104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 


