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 "إسرائيل"أوباما يتعهد مجددا ليهود الواليات المتحدة بضمان أمن  .0
الرئيس  ، أنجوليا إدواردز، عن واشنطن من، 22/5/2105، وكالة رويترز لألنباء ذكرت

قال إن التزامه بضمان أمن إسرائيل "ال يتزعزع" في محاولة لتعزيز التأييد له  ااألمريكي باراك أوبام
 اتفاق يحد من القدرات النووية إليران. إلىبين اليهود قبل مهلة تنتهي في يونيو حزيران للتوصل 

وقال أوباما الذي كان يتحدث يوم الجمعة في كنيس أداس إسرائيل في واشنطن خالل شهر التراث 
سرائيل تتفقان على ضرورة عدم السماح إليران بامتالك  كياألمري اليهودي إن الواليات المتحدة وا 

 سالح نووي لكنه اعترف بوجود جدل بشأن كيفية تحقيق ذلك.
 ال يتزعزع وسيظل دائما هكذا." إسرائيلوقال أوباما "التزامي بضمان أمن 

إسرائيل لدى الواليات المتحدة رون  وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز إن سفير
 ديرمر لم يتمكن من حضور كلمة أوباما ألنه كان خارج واشنطن في رحلة مقررة سابقا.

وبعدما غادر أوباما المعبد يوم الجمعة وقع مشروع قانون يمنح الكونجرس السلطة لمراجعة وربما 
ون على دعم بشكل أساسي من وحصل مشروع القان عرقلة أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران.

 الجمهوريين الذين أثاروا الشكوك حول رفع العقوبات المفروضة على إيران.
أوباما، هاجم رئيس  ، أنوكاالت ، عنواشنطن، من 22/5/2105، األيام، رام هللاوأضافت 

نتخابات الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، وحذره من أن تفوهاته ضد األقلية العربية في يوم ا
 الكنيست من شأنها أن تؤثر على السياسة األميركية تجاه إسرائيل.

األميركية، « أتالنتيك»وقال أوباما في مقابلة أجراها معه الصحافي جيفري غولدبرغ، ونشرتها مجلة 
كقوة غازية تأتي للتصويت وينبغي »أمس: إن تفوهات نتنياهو التي وصف فيها المواطنين العرب 

وثيقة استقالل إسرائيل، التي تنص على المساواة الديمقراطية »تتناقض مع نص « هااالحتراس من
 «.لكافة المواطنين من دون فرق في الدين والعرق

عندما يحدث أمر كهذا، فإنه توجد لذلك انعكاسات من ناحية السياسة الخارجية »وأضاف أوباما إنه 
إنه إذا وقفنا جانبًا ولم نقل شيئًا حيال ذلك، فإن )األميركية(، وألننا قريبون من إسرائيل خصوصًا، ف

هذا يعني أن هذا المكتب، الغرفة البيضاوية، فقد كل مصداقيته بكل ما يتعلق بتصريحات حيال هذه 
 «.القضايا

وأشار أوباما إلى أنه على الرغم من المواجهات بينه وبين نتنياهو في السنوات األخيرة، فإن أغلبية 
 األميركي صوتت لصالحه. المجتمع اليهودي

نشأ وضع إذا طرحت فيه أسئلة حيال سياسة االستيطان فإنك تكون »وأضاف الرئيس األميركي: 
ذا عّبرت عن رأفة تجاه شبان فلسطينيين يتعين عليهم  معاديًا إلسرائيل أو حتى معاديًا لليهود. وا 
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به بكل ما يتعلق بتأييدك الوقوف على الحواجز أو يخضعون لقيود التنقل فإنك تتحول إلى مشت
ذا تجرأت على الدخول إلى خالف علني مع حكومة إسرائيل فإنك تعتبر معاديًا إلسرائيل  إلسرائيل. وا 

 «.  أو معاديًا لليهود، وأنا أرفض ذلك جملًة وتفصيالً 
نه ملزم ، مشيرًا إلى أنه بسبب التزامه تجاهها فإ«قيم إسرائيل الديمقراطية»وعبر أوباما عن قلقه حيال 

وال أعتزم االعتذار عن ذلك ألنني واثق من مدى أهمية إسرائيل والشعب اليهودي »بالتحدث بصدق 
 «.بالنسبة لي

وأضاف: إن عليه أن يكون قادرًا على القول إلسرائيل إنه ال يوافق على سياستها في موضوع مثل 
الذي يمس حقوق المواطنين « ميةقانون القو »االستيطان والحواجز العسكرية في األراضي المحتلة أو 

وقال أوباما: إن أهم ما يمكن أن يفعله اآلن من أجل تعزيز مكانة إسرائيل الدولية هو القول  العرب.
وأدعي أن مخاطر عدم »لرئيس حكومة إسرائيل إن عليه تحمل مخاطر من أجل تحقيق السالم، 

 «.فعل شيء أكبر بكثير
 
 ا ملف التسويةفي األردن ويبحث يزعباس يلتقي بير  .2

وعقد بيريز. اجتمع الرئيس محمود عباس الجمعة مع رئيس الكيان اإلسرائيلي السابق شمعون ن: عما
االجتماااع علااى هااامل أعمااال المنتاادى االقتصااادي العااالمي الااذي يعقااد فااي منطقااة البحاار المياات فااي 

 األردن وافتتح أعماله صباح اليوم.
وقبيل االجتماع شارك  جهود استئناف عملية التسوية. بحثاوبيريز وقالت مصادر إسرائيلية إن عباس 

 في ندوة انعقدت في إطار أعمال المؤتمر العالمي. وبيريز معاعباس 
وجدد عباس خالل الندوة اتهامه للحكومة اإلسرائيلية بإغالق كل الطرق المؤدية إلاى التساوية، مجاددًا 

، ماع تأكياد رفضاه ألي 0691ود المحتلاة عاام في الوقت ذاته التزامه بحل الدولتين علاى أسااس الحاد
 حلول انتقالية.

إلى ذلك عقد عباس سلسلة اجتماعات على هاامل مشااركته فاي المنتادى االقتصاادي العاالمي، بينهاا 
ماااع العاهااال األردناااي عباااد ا الثااااني بااان الحساااين، والااارئيس المصاااري عباااد الفتااااح السيساااي، ورئااايس 

 ن، ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني.الوزراء المغربي عبد اإلله بنكيرا
 22/5/2105، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 متمسكون بالسالم العادل وحل الدولتين.. ذات الحدود المؤقتة الدولةنرفض عباس:  .3

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمس، إنه مع تشكيل الحكومة اإلسارائيلية : وفا -البحر الميت
الجدياادة، فااإن العااالم ماادعو للعماال مجااددا للحفاااظ علااى حاال الاادولتين، مطالبااا المجتمااع الاادولي بالعماال 

 على إنهاء االحتالل بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية.
وجدد الرئيس، في كلمته في أعماال المنتادى االقتصاادي العاالمي الاذي يعقاد فاي منطقاة البحار الميات 

فضااه ألي حلااول انتقاليااة بقولااه: ناارفض الدولااة ذات الحاادود المؤقتااة  ألنهااا فااي األردن، التأكيااد علااى ر 
 تقسم األرض والشعب والوطن، ونأمل من كل من يعمل على إحيائه بأن يتوقف عن ذلك.

: إننااا متمسااكون بالسااالم العااادل وحاال الاادولتين علااى أساااس قاارارات الشاارعية الدوليااة، ومبااادرة وأضاااف
الموقعاااااة، بماااااا يضااااامن قياااااام الدولاااااة الفلساااااطينية المساااااتقلة ذات السااااايادة  الساااااالم العربياااااة واالتفاقاااااات

 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الحل النهائي من ضمنها قضية الالجئين، واألسرى.
العالقة األخوية المتينة مع المملكة األردنية الهاشمية، مضيفا: إن طبيعة العالقات  عباسواستعرض 

دية التااي تااربط البلاادين الشااقيقين تشااكل أرضااية خصاابة للتعاااون فااي السااياحة الدينيااة األخويااة واالقتصااا
والطاقاة والصاحة والتعااون فاي المجاال المصارفي، ولاادينا الثقاة باأن العالقاات االقتصاادية باين البلاادين 

 تشهد تطورا أكبر في المستقبل عند زوال االحتالل ونيل دولة فلسطين حريتها واستقاللها.
عن أهمية المنتدى االقتصادي العالمي فاي تحقياق المناافع المشاتركة وتباادل الخبارات،  اسعبوتحدث 

حالااة ماان الفوضااى والفشاال فااي  أنتجااتموضااحا أن المااؤتمر يعقااد فااي ظاال حالااة ماان الصااراعات التااي 
 دول أخرى قد يهدد العديد منها خطر التقسيم.

ار قطااع غازة رغام المعيقاات، مشاددا عماإ وأوضح أن الحكومة ماضية في البحث عن التمويل إلعاادة 
 على أن القيادة الفلسطينية تولي موضوع مخيم اليرموك أهمية خاصة.

وأكد أن توقيع دولة فلسطين على عدد من المعاهدات والمواثيق ليس موجها ضاد أحاد، بال هاو تأكياد 
 على مواءمة مؤسساتنا وفقا للمعايير الدولية.

لى إلى عمل القيادة الحثي عباسوتطرق  ث لتذليل العراقيل التي تعيق تنظيم االنتخابات الفلسطينية، وا 
 سعيه إلتمام المصالحة الوطنية، و"وتوحيد شعبنا وأرضنا.

وترتاب علاى هاذه الصاراعات  إجرامياةوذكر أن هناك جماعات اتخذت من الدين ذريعة للقيام بأعماال 
لمليااون ماان المهجاارين وبخاصااة ماان بااأن تحماال األردن الشااقيق أعباااء جااراء اسااتقباله مليااون ونصااف ا

 سوريا، ما يستدعي من المجتمع الدولي تقديم الدعم الالزم للمملكة.
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وقال: نحن ال ولن نتدخل في الشؤون الداخلية للادول العربياة وغيار العربياة، نملاين مان ا عاز وجال 
 بأن يتم تجاوز هذه المحن بما يضمن وحدة أراضيها.

 23/5/2105، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 بحر: مصادقة الكونغرس على صفقة السالح للدولة العبرية مشاركة في العدوان أحمد .4

اعتبار أحمااد بحار، رئاايس المجلاس التشااريعي الفلساطيني باإلنابااة، مصاادقة الكااونغرس األمريكاي علااى 
اساماه  صفقة سالح كبرى بقيماة تقاارب مليااري دوالر للدولاة العبرياة بأنهاا تشاكل مشااركة مباشارة فيماا

 "اإلرهاب واإلجرام الصهيوني" بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وقال بحر في بيان صحفي له "إن هذه الصفقة التي سايتم بموجبهاا تزوياد دولاة الكياان باقالف القنابال 
الخارقاة للحصااون واألنفاااق تعنااي نالفاا جدياادة ماان الشااهداء والجرحاى والمعااوقين والمكلااومين ماان أبناااء 

 ، أطفاال ونساء وشيوخا وشبانا".شعبنا
وأضاف: "إن إقرار الكونغرس لهذه الصفقة الكبرى في ظل تشدقه بالقيم الديمقراطية وحديثاه الممجاوج 
عاان مبااادو حقااوق اإلنسااان، يعباار عاان مسااتوى عااال ماان الكااذب والخااداع والتضااليل المماانه ، ويؤشاار 

كياة، كماا يادلل علاى عماق األزماة األخالقياة إلى الدرك الخطير الذي بلغته المنظوماة السياساية األمري
 التي ترّدت فيها مفاعيل السياسة األمريكية تجاه قضيتنا الفلسطينية".

وأكد بحر أن الموافقة علاى هاذه الصافقة يعبار عان مساتوى التماثال السياساي الهاابط فاي إطاار النظاام 
سااطيني وقضاايته بااين أطااراف السياسااي األمريكااي، وماادى التوافااق علااى اإليغااال فااي العااداء للشااعب الفل

ومكونات النظام السياسي األمريكي، في وقت كان يفترض أن يشكل فيه الكاونغرس األمريكاي صامام 
أمان في وجه االنحدار المتواصال للسياساة الخارجياة األمريكياة، وعنصار ترشايد للمعالجاات السياساية 

 ة والمواقف لكيان االحتالل.األمريكية، بما يخفف من أثر االنحياز الخطير في النه  والسياس
وشدد على أن إقرار الكونغرس لهاذه الصافقة وتماهياه الساافر ماع نها  اإلدارة األمريكياة الاراهن يشاكل 
بدايااة النهايااة للنظااام األمريكااي دوليااا، ويرساام أفقااا سااوداويا لعالقااة اإلدارة األمريكيااة مااع قضااية الشااعب 

 الفلسطيني وقضايا شعوب العربية واإلسالمية.
 22/5/2105، لسطين أون الينف
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 من الخوارج  ّدهاحماس ويعحركة ضد  "لجهاداـ""الهباش" يدعو ل .5
دعا محمود الهبال، قاضي قضاة السلطة الفلسطينية ومستشار الشاؤون الدينياة للارئيس : معاذ حميدة

صرها محمود عباس، إلى الجهاد ضد حركة حماس، وعدم التعاطف مع أعضائها، واصفا قادتها وعنا
 "بالصغار والجهلة".

وحاااّرض الهباااال فاااي خطباااة الجمعاااة ياااوم أماااس، علاااى الجهااااد ضاااد "حمااااس" بالقلاااب والياااد واللساااان، 
 نبوي، قبل أن يصف قادتها بالكفر قائال: "أول قصيدتهم كفر". مستشهدا بحديث

مان الادين واعتبر الهبال "حماس" من الخوارج، حيث قال إن هؤالء كما قال فيهم رساول ا "يمرقاون 
كمااا يماارق السااهم ماان الرميااة. ماان جاهاادهم بيااده فهااو مااؤمن، وماان جاهاادهم بلسااانه فهااو مااؤمن، وماان 

 جاهدهم بقلبه فهو مؤمن".
وطالااااب الهبااااال المااااواطن الفلسااااطيني، بااااأن يكااااره أفعااااال "حماااااس" وأنصااااارها، وأن "ال يناصاااارهم، وال 

 فيهم رأفة في دين ا". تأخذكمأن "ال  يحبهم، وال يدعو إلى دعوتهم، وال يتعاطف معهم"، داعيا إلى
وسخر الهبال من أتباع "حماس"، قائال: "لو سألت أحادهم، هال قارأت كتااب )األم( ل ماام محماد بان 
ن سألته هل قرأت كتاب )الرساائل( لحسان البناا، تاراه يخشاع  إدريس الشافعي فإنه ال يعرف اإلجابة، وا 

 ويبكي ويقول قرأته مرة واثنتين وثالثا".

 23/5/2105، "20موقع "عربي 

 
 المصالحة بشكل ُمتعمد ُيعّطلالبردويل: عباس  .6

أكاااد القياااادي فاااي حركاااة حمااااس الااادكتور صاااالح البردويااال أن ياااد "حمااااس" ممااادودة : غااازة )فلساااطين(
 للمصالحة، وأن من يعطلها فقط هو الرئيس محمود عباس وحركة "فتح".

عن أسفه لما أسماه با "نه  االبتزاز"، الذي قال  وأعرب البردويل في تصريحات خاصة لا "قدس برس"
باااأن عبااااس وقياااادة السااالطة تمارساااه ماااع حمااااس مااان خاااالل تشاااديد الحصاااار والتحاااريض عليهاااا دولياااا 

 إلجبارها على القبول بخيارات عباس السياسية مع االحتالل".
الشااديد وأضااف: "لقااد اتضااح بااالملموس أن ماان يعطاال المصااالحة هااو عباااس وهااو يفعاال ذلااك ل سااف 

بشكل متعمد، وهو يرفض أي شكل من أشكال الحل والتوافق، ويعمل جاهدا على حصار غزة وسرقة 
اساااتحقاقاتها المالياااة المتصااالة بالضااارائب المستخلصاااة مااان االحاااتالل أو مااان خاااالل نصااايب غااازة مااان 

تشديد معونات الدول المانحة، وال يكتفي بذلك بل إنه يحرض دوليا على قطاع غزة في مراهنة على ال
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ع الطريق عن أي محاولاة جاادة لنجادة طالذي تمارسه بعض الدول العربية على الحركة اإلسالمية، لق
 الشعب الفلسطيني الذي يواجه الحصار والحروب المتتالية من االحتالل".

وأضاااف: "وقااد رفااض عباااس مقابلااة يااد حماااس المماادودة للمصااالحة بيااد مماثلااة، وهااو يمااارس سياسااة 
حمااس، وهاو فاي هاذا الانه  خااطن، فانحن ماضاون فاي طريقناا  عإلخضاااولاة يائساة االبتزاز في مح

 بحول ا طريق الثبات والمقاومة ومتفائلون بأن اآلتي من األيام أفضل بكثير مما فات".
 22/5/2105قدس برس، 

 
 آالف الجئ فلسطيني مهددين بالتهجير في مخيم اليرموك سبعة: الفصائلأمين سر تحالف  .7

قاااال أماااين سااار تحاااالف الفصاااائل الفلساااطينية خالاااد عبدالمجياااد إن "بطااال : ادياااة ساااعد الااادينن -عماااان
تنظيمااي "داعاال" و"جبهااة النصااّرة" ضااّد مخاايم اليرمااوك فااي سااورية، تساابب فااي ناازوح نالف الالجئااين 

 نالف نسمة، مهددين بالتهجير". 1الفلسطينيين ولم يبق منهم سوى أقل من 
"ماان الصااعب حاليااًا عااودة النااازحين ماان الالجئااين الفلسااطينيين إلااى وأضاااف، لااا"الغد" ماان دمشااق، إنااه 

بعاض  الستعادةالمخيم مجددًا، نظرًا لالشتباكات المستمرة مع التنظيمين المسلحين، ومحاولة "داعل" 
المناااطق ماان يااّد الفصااائل". وأفاااد "بساايطرة الفصااائل علااى أكثاار ماان نصااف مساااحة المخاايم، فااي ظاال 

وتيرة متفاوتة، داخل المخيم"، مستبعدًا "بلوغ حلول سريعة معهاا إزاء ماا تحملاه االشتباكات المستمرة، ب
من مخطط له ارتباطات إقليمية". وأوضح بأن "السلطة الفلسطينية تمكنت، من خالل حملتها المكثفاة 

سناد أهالي المخيم، من تأمين زهاء  ألف دوالر، سواء من حملة التبرع  011مليون و 9مؤخرًا لدعم وا 
 واتب الموظفين ودعم المؤسسات والهيئات الفلسطينية".بر 

ولفاات إلااى أن "المبلاات المنتظاار لاام يصاال حتااى اللحظااة إلااى أهااالي المخاايم"، مبينااًا أهميااة "تأمينااه نظياار 
 الحاجة الماسة لالجئين إلى الدعم والمساندة الالزمة".

ث الدوليااة "األونااروا" والتااي ودعااا إلااى "إرسااال المساااعدات الماليااة، بأساارع مااا يمكاان، ماان وكالااة الغااو 
يمكن عبرها إرسال الادعم الماالي وتوزيعاه فاي ضاوء تاوفر الساجالت المنظماة لاديها بأساماء الالجئاين 

نالف  1وأشااار إلااى أن "معاناااة أهااالي المخاايم فااي ازدياااد مسااتمر، حيااث لاام يبااق سااوى  الفلسااطينيين".
ن المجاااورة، مثاال يلاادا وبياات سااحم ألااف ماانهم إلااى البلاادا 03فلسااطيني فقااط عقااب ناازوح حااوالي  الجاان

غذائية وطبية لمراكز اإليواء من أجال تأمينهاا  ساللوأشار إلى أن "تلك الجهات توزع يوميًا  وغيرها".
لالجئااين الفلسااطينيين، فيمااا يااتم، أحيانااًا، إدخااال بعااض المااواد الغذائيااة إلااى المخاايم، بشااكل أو بااقخر، 

 ل غاثة العاجلة". ولكن وضع المخيم يزداد سوءًا في ظل الحاجة
 23/5/2105، الغد، عّمان
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 الداخلي في قيادة حماس  االنقسام: تزايد تزعم "هآرتس" .8

االنقساااام  أنذكااارت صاااحيفة "هاااقرتس" فاااي تقريااار نشااارته أماااس  :وكااااالت -الحيااااة الجديااادة -رام ا 
لسياساية للحركاة القياادة ا أن إلىقيادة حماس في قطاع غزة، مشيرة  أوساطالداخلي يزداد ويتعمق في 

 تقوم بكل ما في وسعها لمنع االشتعال. 
: "عناادما أطلقاات منظمااة جهاديااة متطرفااة صاااروخا منفااردا علااى منطقااة مفتوحااة فااي النقااب وأضااافت

بااأن  إساارائيل إلااى، ونقلاات رسااالة باااإلطالقعشااية عيااد االسااتقالل، اهتماات حماااس باعتقااال ماان قاااموا 
 ". باإلطالقرجالها ليس لهم أية عالقة 

الذراع السياسي لحماس يسعى للحصول على الدعم السعودي، في حين أن الذراع العسكري  إنوقالت 
 .إيرانبرئاسة محمد ضيف، الناجي األبدي، ما زال يهتم برأب الصدع مع 

االنقسام بين القيادتين اللتين وجدتا صعوبة في الموافقة على التوافق على خطواتهما فاي  أنوأضافت 
فااي محاولااة القيااام بعمليااة جدياادة ضااد  أيضاااف الماضااي ماان شااأنه أن يظهاار الحقااا الحاارب فااي الصااي

 على حدود القطاع، حيث تلتهم كل األوراق.  إسرائيل
وتابعات: "فاي الحقيقااة يجاري حاليااا ساباق ضااد الازمن باين المعسااكرين المتخاصامين فااي حمااس، ففااي 

ن القياادة السياساية فاي حمااس ترسال الوقت الذي يدرس فيه ضيف ورجاله، كما يبدو، تنفيذ عملياة فاا
 –األمام المتحادة وقطار وسويسارا  –عن طريق وسطاء مختلفين  إسرائيل إلىرسائل  األخرىالمرة تلو 

ناار طويال المادى، بحياث يكاون مرتبطاا  إطاالق(، واتفااق علاى وقاف إنساانيةبشأن رغبتها فاي )هدناة 
 بتسهيالت كبيرة في الضغط على القطاع". 

لم ترد بعد بصورة صريحة على االقتراح، وفي كل األحوال فان اآلراء بشأن  إسرائيل" أن إلى وأشارت
ناار فعلاي  إطاالقالفائدة الكامنة في هذه الفكرة مختلفة. فوزير الدفاع موشيه يعلون ياؤمن فقاط بوقاف 

دولااي، لكاان فااي قيااادة  بإشاارافميناااء عااائم فااي غاازة  إقامااةدون توقيااع، ويااتحفظ ماان االقتراحااات حااول 
 ".اإلجراءفرصة لمثل هذا  إعطاءهناك ضباط يعتقدون أنه يجب  اإلسرائيليالجيل 

  23/5/2105، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 بلبنانة ونروا مساعداتها لفلسطينيي سورياأل ستنكر وقف ي حماس " فيشؤون الالجئين" .9

ق فلساطينيي ساوريا أعلن مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس، رفضه إلجراءات "أونروا" بحا: غزة
ألف عائلاة مان فلساطينيي ساوريا لخطار فقادان الماأوى، وياؤثر  02في لبنان، والذي يعّرض أكثر من 

 على مستوى معيشتهم وغذائهم المتدني أصال.
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وأكااد مكتااب شااؤون الالجئااين فااي الحركااة علااى أن تااوفير األمااوال لميزانيااة وكالااة "أونااروا" ومشاااريعها 
ذا قّصااارت فاااي هاااذا الشاااأن فإنهاااا مساااؤولية وحااااالت الطاااوارو فيهاااا هاااي م ساااؤولية الوكالاااة نفساااها، "وا 

 الصندوق المركزي ل مم المتحدة".
وباايّن أن هااذا القاارار خطااوة إضااافية خطياارة ماان خطااوات التضااييق علااى شااعبنا ماان فلسااطينيي سااوريا، 

 متهمًا األونروا بالتهرب من مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين من سوريا.
حركاااة حمااااس الجهاااات الفاعلاااة والماااؤثرة كالحكوماااة اللبنانياااة والمجتماااع الااادولي للضاااغط علاااى ودعااات 

األونااروا للتراجااع عاان هااذا القاارار، والجهااات المانحااة لاادعم ميزانيااة الطااوارو الخاصااة بحالااة فلسااطينيي 
 سوريا.

 22/5/2105، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 شرق رام هللاوة ناسفة باتجاههم بعد إلقاء عب إسرائيليينإصابة جنديين  .01
أصيب جنديين إسرائيليين، اليوم الجمعة، بعد إلقاء عبوة ناسفة باتجاههم بالقرب من بلدة سالواد شارق 

 مدينة رام ا.
صايبا الياوم، جاراء إلقااء عباوة أوقالت القناة الثانية العبرية ووسائل إعالم إسارائيلية مختلفاة إن جناديين 

 د.اة من الجنود اإلسرائيليين بالقرب من سلو مجموع باتجاهناسفة 
وأضااافت القناااة إن العبااوة ألقياات بااالتزامن مااع مواجهااات اناادلعت فااي البلاادة بااين شاابان فلسااطينيين مااع 

 الجنود اإلسرائيليين.
وتشهد بلدة سلواد مواجهاات مساتمرة باين القاوات اإلسارائيلية وأهاالي البلادة، أشادها أياام الجماع مان كال 

تناادلع مواجهااات أساابوعية بااالقرب ماان األراضااي المهاادد بمصااادرتها ماان البلاادة لصااالح أساابوع، حيااث 
 إقامة مستوطنات إسرائيلية عليها.

 23/5/2105، فلسطين أون الين

 
 ي بالضفةعقالء السلطة لوقف االعتقال السياس تدعوحماس حركة  .00

اسااتمرار االعتقاااالت كااد القيااادي فااي حركااة حماااس فااي الضاافة الغربيااة المحتلااة فااازع صااوافطة، أن أ
" فاي ظال هجماات  السياسية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، هو "وصمة عاٍر وانحادار  أخالقاي  ووطناي 

 االحتالل المتواصلة على األرض والمقدسات.
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وأضااااف صاااوافطة فاااي تصاااريح صاااحفي، "إن االعتقااااالت السياساااية مااان قبااال السااالطة، حااارف  متعماااد  
حتالل وممارساته، بداًل من أن توجه ضد المقاومين والمجاهدين للبوصلة التي يجب أن ُتوجه ضد اال

 من أبناء الشعب الفلسطيني". ووصف استمرارها بأنه "إهانة  للشعب الفلسطيني ولتضحياته".
ودعاا القياادي فاي "حمااس"، العقاالء فاي الساالطة الفلساطينية إلاى إعاادة النظار فاي سياساة االعتقاااالت 

 لقضية الفلسطينية".التي قال بأنها "ال تخدم ا
وأضاف صوافطة: "إن االعتقااالت السياساية تعازز مان حالاة االنقساام وتفكاك النساي  االجتمااعي فاي 

 المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى أنها تقيد الحريات األساسية التي كفلها القانون الفلسطيني".
األساارى المحااررين الااذين وأكااد صااوافطة علااى أن التغااول األمنااي الااذي تمارسااه األجهاازة األمنيااة ضااد 

ضحوا بأعمارهم في سجون االحتالل ال يتفق مع دعوات المصالحة، وقلل من قدرة االعتقااالت علاى 
 ردع أبناء الشعب الفلسطيني عن القيام بواجبهم في خدمة قضيتهم.

 22/5/2105، فلسطين أون الين

 

 الجودو الصهيوني دخول المغرب فريقحماس تشيد بمنع حركة  .02
ادت حركاااة حماااس بتوقيااف منتخاااب الجااوُدو الصاااهيوني، فااي أحااد مطاااارات المغاارب، وعااادم أشاا: غاازة

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إنَّه لم يكن متوقًعا فاي ظال تزاياد حماالت  السماح له بالدُخول.
 ه.المقاطعة لا"إسرائيل" على المستوى الدولي، أْن يأذن المغرب لمشارِكين صهاينة أْن يدوُسوا تراب

وطلااب برُهااوم، علااى صاافحته الرسااميَّة فااي موقااع التواصاال االجتماااِعي "فيساابوك"، ماان ملااك المغاارب 
وحكومتااه نصاارة فلسااطين  عباار الحيلولااة دون حُصااول أيِّ تطبيااع مااع االحااتالل الصااهيوني، والعماال 

 و.على طرد الفريق، الِذي أصرَّ على دُخول المغرب والمشاركة في دورة عالميَّة لرياضة الجودُ 
 22/5/2105، المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 حل الدولتينتدعم واضحة  أغلبيه "إسرائيل: يوجد في "بيريز .03

شكر رئيس الكيان الصهيوني السابق شمعون بيريز الملك على جهوده المتواصلة والرامية إلى إحالل 
 السالم وبث األمل في الشرق األوسط.

فعاليات المنتدى االقتصاادي العاالمي لمنطقاة الشارق  وأشار بيريز خالل مؤتمر صحفي، على هامل
 األوسط وشمال إفريقيا اليوم الجمعة، إلى انه ينبغي على الجميع تجديد الدعم لمفاوضات السالم.

حقيقية ويجب االستفادة من الفرص الجديادة الناشائة،  ازمهتمر في  األوسطان منطقة الشرق  وأوضح
 واضحة لحل الدولتين". اغلبيه إسرائيلمعربا عن قناعته "إن في 
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مان ذلاك، واناه يمكان اساتئناف مفاوضاات الساالم، مؤكادا اناه مان المساتحيل  أفضالوقال انه ال باديل 
 تجميد الواقع وان الوضع الراهن ليس خيارا حقيقيا.

حقيقة وواقعا و"نحان نقادر اتفاقياات  أصبحومصر كان حلمًا واليوم  األردنالسالم مع  أنوذكر بيريز 
الم مااع جيراننااا التااي تساامح لنااا العاايل بسااالم جنبااا إلااى جنااب، والسااير مااع المسااار السياسااي نحااو الساا

 السالم وان نواصل في تمهيد مسار اقتصادي مع االقتصاد العالمي".
فاي االقتصااد العاالمي واالساتفادة مان العاروض فاي  األوساطكما أشار إلى أهمياة انخاراط دول الشارق 

 لوجية والتنمية والصناعة.التجارية والتكنو  األعمال
ودعا إلى تشجيع المفاوضات والتعاون السلمي، والتعاون اإلقليمي، وقال " يمكننا فاي الشارق األوساط 
الياوم أن نقاادم التعااون لمحاربااة التطاارف وسافك الاادماء معاا... يمكننااا أن نجعاال منطقتناا الواعاادة أكثاار 

ثمارا".   من غيرها سالما وا 

 23/5/2105، السبيل، عّمان
 
 لوجودنا في لبنان وليس خروجنا منه نتيجةباراك: حزب هللا  .04

باااراك، أن الجايل اإلساارائيلي نجاح فااي االنساحاب ماان  إيهاودأكاد رئايس الحكومااة اإلسارائيلية السااابق، 
، مان دون أن يساقط لااه أي قتيال خاالل االنساحاب، ولكنااه أعارب عان أسافه الشااديد 2111لبناان عاام 

 بي، حتى قبل أن يبدأ جيشه االنسحاب.من انهيار جيل لبنان الجنو 
ثمرة وجاود الجايل اإلسارائيلي »وأضاف باراك في مقابلة للقناة األولى العبرية أمس، أن حزب ا هو 

، «في لبنان طوال سنوات، وهو ليس كما يرى بعضاهم ثمارة انساحابه )الجايل( مان األراضاي اللبنانياة
 ته جاءت نتيجة لهذا الوجود، وليست نقيضًا ذلك.الفتًا إلى أن قوة الحزب وتعزز مكانته وقدرا

باااراك الااذي تااولى أيضااًا منصااب وزياار األماان فااي أكثاار الحكومااات اإلساارائيلية بعااد انسااحاب الجاايل 
ماااع بداياااة عملياااة  0682اإلساارائيلي مااان لبناااان، أشاااار أيضااًا إلاااى أن حااازب ا لااام يكااان موجااودًا فاااي 

حاااول مااان مجااارد أوز أماااام الصااايادين اإلسااارائيليين فاااي نماااا أماااام أعينناااا، وت»، لكناااه «ساااالمة الجليااال»
البداياة، إلااى قااوة ال يساتهان بهااا الحقااًا... خاالل ساانوات معاادودة وجادنا أنفساانا فااي مواجهاة تنظاايم ماان 
نااوع نخاار، إذ اضااطرت إساارائيل والموساااد، علااى ساابيل المثااال، إلااى أن تالحااق الحاازب وتهاارول إلااى 

يتزودون باأجهزة إلكترونياة حساساة مكنتاه مان مواجهاة اآللاة الدول األوروبية كي تتعقب عناصره وهم 
العسااكرية والتقنيااة اإلساارائيلية، وماان بينهااا أجهاازة إلكترونيااة تمنااع سااالح الجااو ماان تفجياار العبااوات ماان 

 «.الجو
 23/5/2105، ، بيروتاألخبار
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 أوباما لنتنياهو بالنفاق انتقاداتليكود" يصف ال"حزب  .05

ؤون الخارجية والدفاع ذات النفوذ في البرلمان تساحي هنغبي، وهو رفض رئيس لجنة الش: )أ ف ب(
من تكتل "ليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، االنتقادات 

 األميركية الجديدة لنتنياهو، ووصفها بأنها غير مبررة وعبارة عن نفاق.
حات للرئيس األميركي باراك أوباما نشرتها، أمس وجاءت تصريحات هنغبي، ردًا على تصري

 الخميس، مجلة "ذا اتالنتك".
وأعرب أوباما، في تلك التصريحات مجددًا عن قلقه في شأن أقوال أدلى بها نتنياهو خالل 
االنتخابات اإلسرائيلية الحاسمة في نذار الماضي، محذرًا من عواقبها على السياسة الخارجية. وسعيًا 

يتوجهون إلى مراكز  08خبي اليمين يوم االنتخابات، حذر نتنياهو من أن فلسطينيي لتحفيز نا
 االقتراع "بأعداد كبيرة". واعتذر الحقًا عن تلك التصريحات.

وقال أوباما: "بدا أنه تم تصوير المواطنين من عرب إسرائيل وكأنهم قوة غازية يمكن أن تصوت، 
يس األميركي إلى تصريح لنتنياهو استبعد فيه إقامة دولة كما أشار الرئ وأنه يجب الحذر من ذلك".

 فلسطينية في حال إعادة انتخابه، رغم محاولته العودة عن تلك التصريحات الحقًا.
 وقال أوباما: "عندما يحدث شيء كهذا، فان لذلك تبعات على مستوى السياسة الخارجية".

 .إال أن هنغبي وصف تصريحات أوباما بأنها "غير الئقة"
 وقال "اعتقد أن إسلوبه ليس له ما يبرره ويحمل كثيرًا من النفاق".

وأضاف "نحن ال نسمع كلمة انتقاد توجه إلى جاراتنا، ومن بينها الدولة التي تحمل رقما قياسيًا في 
عدد اإلعدامات وهي إيران التي يبذل معها )أوباما( محاوالت خارقة للمصالحة"، في إشارة إلى جهود 

 لى اتفاق نووي مع طهران.التوصل إ
 22/5/2105، السفير، بيروت

 
 لجغرافية غزة  "ثالثي األبعاد"تصميما  يصنع سرائيليجيش اإلال .06

أشرف الهور: كشفت تقارير إسرائيلية جديدة عن لجوء قيادة المنطقة الجنوبية في جيل  -غزة 
يوضح جغرافية القطاع  األبعاداالحتالل التي تشرف على جبهة قطاع غزة لتصميم مبنى ثالثي 
هجمات  أيخالل شن  األرضوالبلدات اإلسرائيلية القريبة من الحدود، لتعريف الجنود بطبيعة 

يهدف إلى  األبعادمحتملة. وذكر تقرير للقناة التلفزيونية السابعة اإلسرائيلية ان هذا التصميم ثالثي 
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عرف الجنود على مدن غزة وطبيعتها تعريف الجنود عن قرب على جغرافيا غزة والبلدات المحيطة ليت
 الجغرافية وكذلك البلدات اإلسرائيلية الموجودة في الغالف.

مترا مربعا وتظهر فيه البلدات اإلسرائيلية القريبة من الحدود ومدن  51وهذا التصميم الجديد مساحته 
نى يساعد على هذا المب». ونقل التقرير عن مصمم الموقع قوله: األرضغزة الرئيسة وكذلك طبيعة 

 «.التدريب بشكل فعال وذلك من خالل االطالع على الخرائط والصور الجوية
مواجهة  أيويريد جيل االحتالل من هذا التصميم إطالع جنوده على طبيعة غزة قبل الدخول في 

التي شنتها إسرائيل على القطاع كبدت الجيل خسائر بشرية  األخيرةخاصة وان الحرب  محتملة
 عملية التوغل البري على طول الحدود الشرقية للقطاع. أثناءيرة ومادية كب

 23/5/2105، القدس العربي، لندن
 
 خطة إلخالء مستوطني غالف غزة بأي مواجهة قادمةمعاريف:  .07

الحاارب  العاادو، خاااللال تاازال أصااداء عمليااات كتائااب القسااام خلااف خطااوط : الاارأي –القاادس المحتلااة 
 ل االحتالل اإلسرائيلي، بعد قرابة العام على انتهائها.األخيرة على غزة تؤرق قادة جي

صحيفة معاريف العبرياة، كشافت عان مخطاط لجايل االحاتالل يقضاي باإخالء المساتوطنين القااطنين 
 في مستوطنات غالف غزة.

وحساب المخطااط فإناه وعنااد انادالع أي حاارب قادمااة ماع قطاااع غازة، ساايجري إخاالء كاال المسااتوطنين 
 كيلومتر. 1ذية لغزة حتى مسافة في الكيبوتسات المحا

وبينااات الصاااحيفة أناااه جااارى إباااالغ معظااام المساااتوطنين باألمااااكن التاااي ساااينتقلون إليهاااا حاااال انااادلعت 
وأطلااق قااادة االحااتالل علااى هااذه الخطااة "مسااافة  الحاارب، وفقااا لقاارارات ساايتخذها الكنيساات فااي حينااه.

 توطنات.نمنة"، لتضمن عدم وصول مقاومي حماس عبر األنفاق لسكان المس
وأشااارت الصااحيفة إلااى أن جاايل االحااتالل يريااد تجنااب مااا حاادث خااالل المواجهااة األخياارة، حااين فااّر 

 المستوطنون ولم يجدوا أي مأوي في داخل الكيان.
وأوضحت أن إخالء المستوطنين سيكون لمكان معّد سابقًا لتجنب العشوائية والفوضاى، الفتاة إلاى أن 

 سيكونون مسؤولين عن عملية اإلجالء. الجيل والسلطات المحلية والطوارو

 22/5/2105، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 في الضفة عن "تسهيالت" للحفاظ على "الوضع األمني الهش السائد" يتحدث سرائيليجيش اإلال .08

اإللكتروني، أمس، عن ضابط إسرائيلي رفيع أن « يديعوت أحرونوت»وكاالت: نقل موقع  -القدس 
واإلدارة المدنية التابعة لقوات االحتالل تعمل هذه األيام على إعداد « يهودا والسامرة»كتيبة ما يسمى 

حركة الفلسطينيين على شوارع الضفة الغربية « لتسهيل»سلسلة من اإلجراءات الميدانية الهادفة 
احتالل التابعة لجيل االحتالل والمسؤولة عن « القيادة الوسطى»المحتلة، وذلك كجزء من سياسة 

والسكان الفلسطينيين، والحفاظ على « المنظمات اإلرهابية»الضفة الغربية الرامية إلى الفصل بين 
 الوضع األمني الهل السائد في الضفة الغربية حسب تعبير الضابط.

 23/5/2105، األيام، رام هللا
 
 "النووي انتشار السالح حظر"ميثاق من مؤتمر  تتخوف "إسرائيلهآرتس: " .09

باراك رابيد عن واقع وجود مخاوف شديدة « هقرتس»المراسل السياسي لصحيفة  موسى: كشفحلمي 
فااي أوساااط كبااار المسااؤولين اإلساارائيليين ماان احتمااال أن يتخااذ مااؤتمر مراجعااة ميثاااق حظاار انتشااار 

 السالح النووي في نيويورك قرارات إشكالية في نظر إسرائيل.
ؤتمر الاادولي، الااذي تطالااب فيااه دول مختلفااة، بينهااا مصاار ومعااروف أنااه تنتهااي الليلااة أعمااال هااذا الماا

يران، بتجريد الشرق األوسط من السالح النووي.  وا 
إلااى أن مصاار كاناات تقاادمت فااي بدايااة المااؤتمر، قباال نحااو شااهر، بمشااروع قاارار « هااقرتس»وأشااارت 

رناام  متطرف يفرض انعقاد مؤتمر دولي لتجريد الشارق األوساط مان الساالح الناووي، ويركاز علاى الب
النووي اإلسرائيلي. وقد حظي االقتراح المصري بردود فعل حادة من جانب إسرائيل، الواليات المتحدة 
ودول أخاارى. وطلباات إساارائيل أال يركااز المااؤتمر الاادولي علااى النااووي فقااط، باال علااى األماان اإلقليمااي 

 بشكل عام وكذا على مواضيع كالصواريخ واإلرهاب.
اط انعقاااد الماؤتمر بتحقيااق إجمااع مان كاال الادول المشاااركة علاى جاادول وطالبات إسارائيل أن يااتم اشاتر 

أعماله، ولكان إسابانيا فاي األياام األخيارة عرضات، بعاد التشااور ماع مصار، صايغة حال وساط تقاوض 
عمليااًا الشاارط اإلساارائيلي، وتتضاامن بناادًا يقااول إنااه فااي حالااة عاادم تحقااق إجماااع حتااى كااانون األول 

مااين العااام ل ماام المتحاادة ليحاادد إذا كااان سااينعقد هااذا المااؤتمر، وفااي أي المقباال، ينقاال القاارار إلااى األ
 ظروف.

 23/5/2105، السفير، بيروت
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 تحقق مع الكاهن نداف في شبهة إشهار السالحاإلسرائيلية الشرطة  .21

أن الشرطة اإلسرائيلية حققت أول من  "بكرا"ذكر الموقع اإلخباري في الناصرة : الحياة –الناصرة 
لكاهن جبرائيل نداف رئيس منتدى الدعوة لتجنيد العرب المسيحيين في إسرائيل في الجيل أمس مع ا

اإلسرائيلي، وذلك بشبهة إشهار السالح ضد مواطن من الناصرة بداعي أن األخير حاول ابتزازه 
ورفضت الناطقة باسم الشرطة التعقيب أو الكشف عن  وتهديده بنشر شريط يتضمن فضائح أخالقية.

 التحقيق ودوافعه.  حيثيات

 23/5/2105، الحياة، لندن
 
 "الفيفا"التصويت على إقصائها من مسابقات  لتأجيلتسعى  "إسرائيل" .20

تحاول إسرائيل عن طريق سفرائها ودبلوماسييها في أنحاء العالم، تأجيل قرار التصويت : رامي حيدر
يتها في 'فيفا' المقرر يوم الجمعة على إقصاء منتخبها لكرة القدم من المسابقات الدولية وتعليق عضو 

عضًوا، وهم األغلبية المطلوبة  15وتخشى إسرائيل أن تستطيع السلطة الفلسطينية تجنيد  القادم.
للموافقة على القرار الذي تقدم به اللواء جبريل الرجوب، رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والذي 

دم من المسابقات الدولية وتعليق العضوية في الفيفا يطالب بإقصاء المنتخب اإلسرائيلي لكرة الق
 بسبب االحتالل للضفة الغربية وغزة وقتل الرياضيين وتدمير المالعب المنشقت الرياضية.   

ويعقد ممثلو إسرائيل حالًيا لقاءات مع وزراء رياضة ورؤساء اتحادات كرة القدم في جميع الدول 
أجيل التصويت، حيث باتت إسرائيل تتوجس من هذا القرار صاحبة العضوية في الفيفا إلقناعهم بت

، وفي حال الموافقة عليه %51- %51ألن احتماالت نجاح المسعى الفلسطيني أو عدمه هي 
 ستكون صفعة مدوية إلسرائيل وسياستها الخارجية والدبلوماسية سوًيا.

ر، يوم األربعاء خالل زيارة كذلك حاول نتنياهو إقناع رئيس اتحاد كرة القدم الدولي، جوزيف بالت
سرائيل، أن يؤجل التصويت على مشروع القرار ألنه ظالم بحق إسرائيل، وأن  األخير للضفة الغربية وا 

 إسرائيل تواجه اإلرهاب الفلسطيني يومًيا. 
 22/5/2105، 48عرب 

 
  األقصىلقاء خطبة الجمعة في المسجد إمصلون يمنعون قاضي القضاة األردني من  .22

منع عدد من المصلين، قاضي القضاة األردني الشيخ أحمد هليل، من إلقاء : األناضول-القدس
 خطبة الجمعة، في المسجد األقصى، بالقدس الشرقية، بحسب شهود عيان.
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وأفاد شهود العيان أن عددًا من المصلين منعوا الشيخ هليل من الوصول إلى منبر المسجد، بعد أن 
مام المسجد ”ا أكبر“هم يرددون صيحات شكلوا سدًا بشريًا في طريقه و  ، قبل أن يسارع خطيب وا 

 إلى إقامة الصالة من أجل تهدئة األمور. سنينةالشيخ يوسف أبو 
وألقى خطبة قصيرة من عدة دقائق ومن ثم أقام الصالة  سنينةوفي محاولة لتدارك الموقف، عاد أبو 

 ثانية، وفق شهود العيان.
معرفة حيثيات الموقف، قال فلسطينيون على شبكات التواصل االجتماعي وفيما لم يتضح على الفور 

 اإلسالمي قادوا االحتجاج.” التحرير“إن نشطاء من حزب 
22/5/2105، رأي اليوم، لندن  

 
 أيام في البحر أربعةالجئا فلسطينيا بعد أن قضوا  175 تنقذ البحرية اليونانية .23

أيام  أربعةالجئا فلسطينيا بعد أن قضوا  015اليونانية قوات البحرية  أنقذت :ترجمة خاصة-رام ا
تركيا، ودفعوا مبالت  إلىفي البحر بدون طعام ووقود، بعدما هربوا من ويالت الحرب في سوريا 

إيطاليا، لكن ما حدث كان عكس الوعودات التي قدمت  إلىضخمة للمهربين الذين وعدوهم بتهريبهم 
أوروبا  إلىشوارع العاصمة اليونانية أثينا، يحلمون بالوصول  يعيشون في أنفسهملهم، حيث وجدوا 

 من جهة، ويخافون من ترحيلهم من جهة أخرى.
عامًا( وهو مهندس فار من مخيم اليرموك في حديث  50الناجين ويدعى أحمد ساليمة ) أحدوقال 

وتركيا ومصر "التجارة بالبشر موجودة في سوريا  اإلسرائيلية" المعنية بالشؤون 612مع مجلة "
يطاليا".  وا 

وقال ناج نخر في حديث مع المجلة "لم يكن يوجد في القارب عائالت بأكملها، حيث يتم فصلهم بين 
 01و 5سوريا وتركيا، وألنه ال يوجد الجئا يستطيع دفع المبالت الضخمة للمهربين التي تتراوح بين 

 في مخيم اليرموك بهذا المبلت". شراء منزل أستطيعللشخص الواحد، والتي  أمريكيدوالر  نالف
في  إنسانيةوقالت مراسلة المجلة "ذهب قبل عامين مواطنون من عرب الداخل للمشاركة في مهمات 

حول عدم موافقة  أخبارمخيم الزعتري لالجئين السوريين في األردن، حيث نشرت في ذلك الوقت 
 أنالزعتري، بحجة  إلىمن سوريا  الالجئين الفلسطينيين الفارين إدخالعلى  األردنيةالحكومة 
 يكون الجئا لمرة واحدة في حياته". أنيستطيع  اإلنسان

نصف السوريين الجئين بسبب الحرب المستمرة التي شملت جميع المناطق في  أصبحوأضافت "
سوريا ومنها مخيمات اللجوء التي يعيل فيها الفلسطينيين، حيث استطاع الفلسطينيون المحظوظون 

دول مثل  إلىالمخيمات قبل سيطرة تنظيم "داعل" عليها، حيث استطاعوا الوصول  الهرب من
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عائالتهم، وان الدعابة حول تأسيس عاصمة فلسطينية  وأفراد أقاربهملمانيا وهولندا مع أالسويد و 
 جنوب السويد لم تصبح دعابة بعد اآلن".

23/5/2105، القدس، القدس  
 
 تالل لمسيرات سلمية بالضفةعشرات اإلصابات خالل قمع جنود االح .24

عشرات المواطنين بجروح خالل قمع قوات االحتالل  أصيب :وكاالت -الحياة الجديدة -محافظات 
 لمسيرات سلمية في مناطق مختلفة بالضفة احتجاجا على االستيطان والجدار.

فقد أصيب شابان برصاص التوتو المحرم دوليا وخمسة نخرون بالرصاص المعدني المغلف 
 لمطاط، والعشرات بحاالت اختناق، خالل مواجهات اندلعت في بلدة سلواد شرق مدينة رام ا.با

كما أصيب العشرات بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع خالل مشاركتهم في مسيرة بلعين 
األسبوعية، بعد أن أمطر جنود االحتالل المتظاهرين بالقنابل الغازية والرصاص المعدني المغلف 

لمطاط. وتسببت قنابل الغاز بحرق عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون التي تعود ملكيتها با
 للمواطنين محمد مصطفى أبو رحمة وأشرف الخطيب.

وأصيب عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع 
 بينهم شاب أصابته قنبلة الغاز مباشرة في صدره.قوات االحتالل لمسيرة نعلين األسبوعية، 

كما أصيب عشرات المواطنين بحاالت اختناق جراء قمع قوات االحتالل لمسيرة كفر قدوم األسبوعية 
سنة  03من  أكثرالسلمية المناهضة لالستيطان، والمطالبة بفتح الشارع الرئيسي للقرية والمغلق منذ 

 عنوة على أراضي القرية.لصالح مستوطني "قدوميم" الجاثمة 
وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن جنود االحتالل قمعوا المسيرة باستخدام 
قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه العادمة ونوع جديد من األسلحة ذات رأس إسفنجي مقوى يتم 

 استخدامه ألول مرة في قمع المسيرة.
سيرة المعصرة األسبوعية المقاومة للجدر واالستيطان واعتدت على وقمعت قوات االحتالل م

 المشاركين فيها بالضرب المبرح.
واعتقلت قوات االحتالل شابا من محافظة قلقيلية على حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، واقتحمت 

 مدينة الخليل وشددت من إجراءاتها التعسفية.
صيادين، قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة واستهدفت زوارق االحتالل أمس مراكب ال

 غزة ما أدى إلى تضرر عدد منها.
23/5/2105، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 "العروب"ومخيم  "عتصيون"مستوطنة جديدة سّرية بين : هآرتس .25

 العبرية أمس بأن مستوطنين يقومون بترميم مبانٍ « هقرتس»أفادت صحيفة : سما –القدس المحتلة 
دونمًا، وتقع بين التجمع االستيطاني  01قديمة استولوا عليها، وهي تابعة للكنيسة ومقامة على نحو 

ومخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، تمهيدًا إلنشاء مستوطنة « غول عتصيون»
 «.بيت براخا»جديدة تحمل اسم 

كينت يّدعي أنه  أريهدس، اليميني وأضافت الصحيفة أن عضو المجلس البلدي اإلسرائيلي في الق
اشترى هذه المباني مع األرض، ويقوم مع مجموعة من المستوطنين بترميم المباني تمهيدًا إلنشاء 

 عائلة على األقل ضمن المباني المقامة أصاًل.  21مستوطنة ستستوعب 
23/5/2105، الحياة، لندن  

 
 سلوان  عائالت من مبنى في 7جمعية استيطانية تطالب بإخالء  .26

في إطار الجهود اإلسرائيلية لتوسيع البؤرة االستيطانية في داخل قرية سلوان  :وكاالت -محافظات 
عائالت فلسطينية  1في القدس المحتلة قدمت جمعية "عطيريت كوهانيم" االستيطانية دعوى لطرد 
رض بملكية يهودية لتوطين مستوطنين في المبنى. وتزعم الجمعية االستيطانية أن المبنى قائم على أ

 عاما. 030تعود إلى 
23/5/2105، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 إصابة طفل مقدسي بعيار معدني في عينه خالل مواجهات في مخيم شعفاط .27

سنوات(، أمس برصاصة  01أصيب الطفل المقدسي يحيى العامودي ) :وكاالت -محافظات 
م شعفاط شمال شرق القدس المحتلة ووصفت معدنية مغلفة بالمطاط بعينه خالل مواجهات في مخي

 حالته ما بين متوسطة إلى بالغة.
23/5/2105، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 غزة: جداريات كبيرة تبقي زخم فعاليات النكبة حاضرًا في نفوس الالجئين .28

قتًا، حالة ُيغّيب الشوق إلى "العودة" إلى أرض اآلباء واألجداد واألمنيات بتحقيقها، مؤ : خليل الشيخ
القهر واإلحباط التي يعاني منها الالجئون جراء االنقسام والحصار وتأخر إعادة اإلعمار، وهم 

 ينظرون بتأمل إلى جداريات رسمت على جدران المنازل في أنحاء مختلفة من قطاع غزة.
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بب ورسم فنانون جدارية في إحدى شوارع مخيم جباليا عبروا من خاللها عن الواقع المتردي بس
استمرار االنقسام وحالة اإلحباط، وتطلعات الالجئين نحو العودة لمدنهم وقراهم المهجرة التي يفصلها 

 عنهم سياج وأسالك شائكة وحواجز عسكرية. 
وعبر الرسامون بفنون تشكيلية، عن تمسك الالجئين من مختلف األعمار وتوالي األجيال بحقهم في 

ن خالل رسوم تمثل الجد واالبن والحفيد، يحملون مفاتيح العودة، ورفضهم لمشاريع التوطين، م
منازلهم في القرى التي ُهجروا منها، باإلضافة لمناجل وأدوات استخدمها الفلسطينيون في أعمال 

 زراعية.
عامًا،  91كما جسدت بعض الرسومات نكبة الشعب الفلسطيني وهو يهاجر من أرضه قسرًا قبل 

التي يعيشها الالجئون في المخيمات، إضافة إلى لوحات عكست األمل وأخرى مرارة الحياة وقسوتها 
 بالعودة الذي يتمسك به الالجئون.

فيما صور جزء من الجدارية مفتاح الدار المعلق باألسالك الشائكة، وجدران لبعض المنازل المدمرة، 
 حل بالشعب الفلسطيني.في إشارة إلى ما خلفته إسرائيل من دمار، وتنكرها لمسؤوليتها التاريخية عما 

وأقيمت فعاليات عدة إلحياء ذكرى النكبة شارك فيها الجئون من مختلف البلدات، وينتمون لعدة 
سالمية، لم تمنعهم انتماءاتهم السياسية عن المشاركة رغم حالة االنقسام.  فصائل وتنظيمات وطنية وا 

كبة، والمناطق المجاورة له أكثر من ويسكن في مخيم جباليا الذي أنشن بعد أربعة أعوام فقط من الن
 ألف الجن. 081

لى مدارسهم مرورًا بالمكان خالل  وأكثر ما لفتت الجدارية انتباه األطفال والتالميذ الذين توجهوا من وا 
 األيام القليلة الماضية.

23/5/2105، األيام، رام هللا  
 
 في معارك تدمر 48مقتل فلسطيني من الـ .29

ابنها  أن أمس أبيباب يونس عبد القادر مدني من مدينة الطيبة قرب تل عائلة الش : أعلنتأ ف ب
وقال محمود مدني شقيق  الذي حارب ضد النظام السوري قتل في معارك مدينة تدمر شرق سوريا.

بجراح بالغة الخطورة وبعد دقائق  أصيبلنا انه  أكدتتلقى والدي الخبر عبر مكالمة هاتفية »يونس 
 «.مر، وقمنا بفتح بيت للعزاءاستشهد في معارك تد

 .أطفالعاما( يعمل مقاوال، وترك وراءه زوجة وثالثة  28كان يونس عبد القادر مدني )
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ونشرت صوره وهو  اإلسالميةمواقع النت المحلية قالت نقال عن عائلته انه حارب مع تنظيم الدولة 
حديثة، وهو واقف في مدينة  يجلس على دراجة نارية أوملتح ويرتدي زيا عسكريا ويقف على دبابة 

 .اإلسالميةسورية وخلفه علم شبيه بعلم الدولة 
23/5/2105، المستقبل، بيروت  

 
 بعد محاولة منع خطبة الشيخ هليل في المسجد األقصى "المشاغبين"وزير األوقاف األردني يتوعد  .31

تصدرت وكاالت األنباء والتقارير اإلعالمية أمس الجمعة المشهد حول ما «: القدس العربي»عمان ا 
« إمام الحضرة الهاشمية»حصل في المسجد األقصى حيث اعتلت الخطابات ضد الشيخ أحمد هليل 

 ينية.المكان بمجرد اعتالئه منبر المسجد األقصى للتقدم بخطبة الجمعة بالتنسيق مع السلطة الفلسط
سرائيلية بأن  وتعاكست وتقاطعات الروايات حول ما حصل حيث نقلت مصادر فلسطينية وا 

قاضي القضاة في المملكة  أيضاالمعترضين على الخطبة األردنية نجحوا في منع الشيخ هليل وهو 
 من اعتالء المنبر فيما صرح هليل نفسه بأن خطبته في المسجد األقصى صارت على ما يرام.

زير األوقاف األردني الدكتور هايل داود نفيا تعطيل النسخة األردنية األولى من خطبة هليل وو 
حاول المشاغبة يمثل « نفر ضال»الجمعة في األقصى وتحدثا في بيانات صدرت في عمان عن 

 حزب التحرير المحظور في األردن.
اءات عقابية ضد الوزير داوود وبصفته المسؤول المباشر عن إدارة أوقاف القدس توعد بإجر 

 اهتماماالمشاغبين الذين يحاولون المساس باألصول في أعتاب المسجد األقصى وما حصل أثار 
 بالغا من جميع أوساط اإلعالم.

مسؤول في السلطة علق على مسار األحداث مشيرا ألن حزب التحرير اإلسالمي يخدم إسرائيل 
ح حول المسجد األقصى بدال من المشاغبة على وكان بإمكانه مهاجمة اإلسرائيليين المدججين بالسال

 الضيوف األردنيين.
تشاغب  أوخصوصا وأنها تعيق  "الرمزي"في الجانب الرسمي و« سلبية جدا»سياسيا تبدو الخطوة 
تصدر ألول مرة في سياق ترجمة الوالية األردنية الهاشمية على المسجد  بامتيازعلى خطوة سياسية 

تعبيرات اإلسالمية مثل اإلخوان المسلمين الذين يعتبرون زيارة المسجد األقصى رغم ما يثار مع ال
 من أنماط التطبيع. أصال االحتاللاألقصى في ظل 

23/5/2105، القدس العربي، لندن  
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 معرض ضخم للبضائع األردنية في رام هللا رغم المعيقات اإلسرائيلية .30

أردنية بعرض منتجاتها من مختلف فادي أبو سعدى: شاركت أكثر من خمسين شركة -رام ا
القطاعات الغذائية واإلنشائية في معرض أقيم في سرية رام ا األولى واستمر لعدة أيام وسط 

قبال غير مسبوق على البضائع األردنية كسبيل  على المنتجات  لالستغناءحضور فلسطيني كبير وا 
يجاد البديل العربي أواًل واألجنبي ثانيًا ضمن حمالت المقاطعة  اإلسرائيلية في األسواق الفلسطينية وا 

 للبضائع اإلسرائيلية.
إقامة معرض  اعترضتوقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان، عدنان غيث، إنه رغم المعيقات التي 

الصناعات والمنتجات األردنية وعدم تمكن العديد من الشركات الصناعية المشاركة من الحضور، 
 الوصول إلى المواطن الفلسطيني. ستطاعتاإال أن البضائع األردنية 

المنظمة للمعرض، إن مشاركة « إكسبو»من ناحيته قال منذر التميمي، المدير العام لشركة التميمي 
غرفة صناعة عمان وتقديمها الدعم في مختلف مراحل تنفيذه وتقديمها التسهيالت والدعم المادي 

سطين، خالد الشوابكة، موقف غرفة صناعة ساهمت في نجاح المعرض. وثمن سفير األردن في فل
 عمان ودورها في إيصال الصناعة األردنية إلى جميع المحافل الدولية ومنها دولة فلسطين.

23/5/2105، القدس العربي، لندن  
 
 إعالميون يدعون إلى وضع القدس في مكانها الصحيح على وسائل اإلعالم: انعمّ  .32

إلى وضع القدس في مكانها الصحيح على وسائل اإلعالم دعا إعالميون وسياسيون  :بترا –عمان 
 العربية من خالل تطور استراتيجية إعالمية مقدسية شاملة.

الواقع والمأمول" التي نظمها منتدى -ورشة العمل اإلعالمية "القدس في اإلعالم العربي  أعمال
م العربية إلعطاء مكان فلسطين الدولي ل عالم واالتصال بهدف تعزيز التنسيق بين وسائل اإلعال

 أفضل للقضية الفلسطينية في اإلعالم العربي.
الواقع والمأمول" التي نظمها منتدى -وناقل المشاركون في ورشة عمل "القدس في اإلعالم العربي 

نفاق تقديم الدعم اإلعالمي لمدينة القدس في ظل التحديات  إسطنبولفلسطين الدولي ل عالم في 
ض لها المدينة المقدسة، منتقدين ضعف حضور القدس في كافة وسائل اإلعالم الهائلة التي تتعر 

 العربية المرئية والمسموعة والمقروءة.
واكد المشاركون في بيان في ختام أعمال الورشة ضرورة تعزيز وجود القدس من خالل الخبر 

 الجديد.والمعلومة في وسائل اإلعالم، مشددين على األهمية الكبيرة لوسائل اإلعالم 



 
 
 
 

 

           24ص                                     3585 العدد:    23/5/2105 سبتال التاريخ:

مؤسسة إعالمية عربية حضروا الورشة إلى وضع القدس في مكانها الصحيح  01ودعا ممثلو حوالي 
 على وسائل اإلعالم العربية من خالل تطور استراتيجية إعالمية مقدسية شاملة.

23/5/2105، الغد، عّمان  
 
 ألردنبا المنتدى االقتصادي العالميفي  مصافحة بين بيريز والبرزاني": السفير" .33

عبد ا الثاني، أمس، المنتدى االقتصادي العالمي  األردنيافتتح الملك : ("األناضول")رويترز، 
إيجاد إطار إقليمي جديد لالزدهار والتعاون بين »الذي يعقد اجتماعاته في األردن، تحت شعار 

قليمية واسعة.« القطاعين العام والخاص  بمشاركة دولية وا 
ملفتة في المؤتمر االقتصادي مصافحة بين رئيس إقليم كردستان مسعود المشاهدات ال أبرزومن 

 البرزاني والرئيس اإلسرائيلي األسبق شمعون بيريز.
األولى بين البرزاني ومسؤول إسرائيلي رفيع، تأتي في لحظة بات مطلب « العلنية»المصافحة 

دما تعّهد المفكر الفرنسي محل بحث على الساحة الدولية، خصوصًا بع« استقالل االقليم الكردي»
الصهيوني برنارد هنري ليفي خالل زيارته األخيرة إلى أربيل، بالعمل على تحويل نظرة الغربيين تجاه 

دولة يهودية »، في ظل التحول السياسي الذي تشهده إسرائيل نحو «دولة مستقلة شرعية»اإلقليم إلى 
لجانبين على المصافحة أو الحديث الذي دار إلى جانب دولة فلسطينية. ولم يعقب أي من ا« نهائية

 بين الرجلين بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يحضر أيضا أعمال المنتدى.
إضافة إلى بيريز، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، « دافوس»وشملت لقاءات البرزاني في 

 .ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
23/5/1052، السفير، بيروت  

 
 ستشارك في ماسترز المغرب وال يمكن منعها "إسرائيل"رئيس االتحاد المغربي للجودو:  .34

قال شفيق الكتاني، رئيس الجامعة الملكية المغربية )اتحاد : الرباط/ محمد الطاهري/ األناضول
ماسترز “الجودو(، إن فريقا إسرائيليا حضر إلى المغرب، وسيشارك في الدورة الخامسة لدوري 

مايو/ أيار الجاري،  25و 23الذي ينظمه االتحاد الدولي لهذه اللعبة في الفترة الممتدة بين ” جودوال
 بالرباط.

في حالة ما تم منع الوفد “في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة، بالعاصمة المغربية، قال الكتاني: 
ة ستفرض عقوبات على اإلسرائيلي من المشاركة فإن االتحاد الدولي للجودو واللجنة األولمبي

 ”.األولى عالميا في كل وزن 09المغرب، ألن قانون االتحاد الدولي يفرض مشاركة المنتخبات الا
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، ومن حقه المشاركة وال يمكن أن 09الفريق اإلسرائيلي من بين هذه المنتخبات “وأضاف أن 
 ”.يقصى

22/5/2105، رأي اليوم، لندن  
 
 إلى لبنان ةللفلسطينيين القادمين من سوري األونروا توقف مساعدات بدل اإليواء .35

وقف مساعدتها النقدية الشهرية لبدل اإليواء التي تقدمها « األونروا»أعلنت وكالة  :بترا-بيروت
 لبنان. إلىلالجئين الفلسطينيين من سوريا 

 03، لن يتمكن أكثر من 2105ابتداء من شهر تموز »انه  إلى« األونروا»بيان صادر عن  وأشار
الجن فلسطيني من سوريا في لبنان، الذين يحصلون على مساعدة نقدية شهرية لبدل اإليواء  فأل

دوالرا للشخص، من الحصول على المساعدة  21للعائلة وبدل غذاء بقيمة  أميركيدوالر  011بقيمة 
 «.النقدية الشهرية لبدل اإليواء

ل لكي تتمكن من االستمرار في تقديم انه في حين ال يزال لدى الوكالة بعض األموا»البيان  وأوضح
المساعدة النقدية الشهرية لبدل الغذاء خالل األشهر المقبلة، استنفدت الوكالة جميع األموال 

 «.المخصصة لدعم المساعدة لبدل اإليواء المخصصة لالجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان
23/5/2105، الدستور، عّمان  

 
 ل نتنياهو واللجوء إلى األمم المتحدةنيويورك تايمز: ينبغي تجاه .36

كتب هنري سيغمان، الكاتب اليهودي األميركي المعروف، ورئيس مشروع  :سعيد عريقات-واشنطن
و"الزميل األقدم" سابقا في مجلس العالقات الخارجية مقااًل نشرته  األوسط،الواليات المتحدة والشرق 
ي تجاهل نتنياهو واللجوء إلى األمم المتحدة"، تحت عنوان "ينبغ األربعاءصحيفة نيويورك تايمز 

واستهله قائاًل إن التهنئة التي بعثها الرئيس باراك أوباما األسبوع الماضي إلى الحكومة اإلسرائيلية 
 الجديدة ربما بدت تصالحية، ولكن أوباما لم يعد يملك أي اعتقادات واهمة حول قادة إسرائيل.

بات التي جرت الشهر الماضي، يشعر نشطاء السالم ويوضح سيغمان "في أعقاب االنتخا
والدبلوماسيون الذين كرسوا الكثير من حياتهم المهنية لتحقيق حل الدولتين للصراع اإلسرائيلي 
الفلسطيني بتشاؤم واستياء أكثر من أي وقت مضى"، مضيفًا "قبل أن يعلن نتنياهو خالل حملته 

ون تحت االحتالل العسكري اإلسرائيلي طيلة مدة بقائه في االنتخابية األخيرة أن الفلسطينيين سيبق
السلطة، أدرك أوباما أن الحماس الذي تبديه الحكومة اإلسرائيلية لمواصلة محادثات السالم مع 
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الفلسطينيين ال يخدم أي غرض سوى توفير غطاء لمواصلة توسيع المستوطنات اليهودية والحيلولة 
 ينية في الضفة الغربية".دون ظهور أي شيء يشبه دولة فلسط

ويعتقد سيغمان أنه "أمام هذا الواقع المرير أيَّد بعض المراقبين االتحاد الصهيوني اليساري الوسطي 
خالل االنتخابات، ولكن فكرة أن حكومة بقيادة إسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني تستطيع إنتاج اتفاق 

قط  0691االتفاق القائم على أساس حدود  للدولتين مع الفلسطينيين ليست إال مجرد وهم، فلم يكن
 ضمن أجندة االتحاد الصهيوني ولم يلمح إليه هرتسوغ".

ويشير الكاتب إلى أنه من الواضح بالنسبة ألي شخص مطلع على تاريخ الصراع اإلسرائيلي 
حت الفلسطيني أن األمل القليل المتبقي لحل الدولتين أصبح مرهونًا برغبات حكومة إسرائيلية تقع ت

سيطرة اليمين المتطرف بشكل كامل"، مضيفا "ربما إن مثل هذه الحكومة فقط، التي تتعارض مع 
مبادو الديمقراطية األميركية هي وحدها القادرة على توفير النافذة السياسية الضرورية إلحداث تغيير 

 في السياسة األميركية تجاه الشرق األوسط".
بالفعل عندما منح منصب وزير القضاء إلى عضو  ويوضح الكاتب أن نتنياهو شرع في ذلك

الكنيست، إيليت شاكيد، التي نشرت على صفحتها على موقع فيسبوك دعوة إلى تدمير "الشعب 
 الفلسطيني بأكمله، بما في ذلك كبار السن والنساء، ومدنه وقراه وممتلكاته وبنيته التحتية".

د أوباما بنافذة غير متوقعة تسمح له بالدعوة إلى ويعتقد سيغمان أن انتصار اليمين اإلسرائيلي "زو 
إعادة تقييم سياسة السالم األميركية، كما يجب أن تبدأ عملية إعادة التقييم بالتخلي عن االفتراض 
القديم القائل إن الفلسطينيين ال يستطيعون إقامة دولتهم إال من خالل التفاوض مع نتنياهو، إذ فقد 

ى نحو ال يمكن إصالحه بسبب تصريحات وتصرفات نتنياهو أثناء هذا االفتراض مصداقيته عل
 االنتخابات، ناهيك عن استمرار بناء المستوطنات".

ويقول الكاتب "لقد بات من المؤكد اآلن أنه لن ينت  أي اتفاق قائم على حل الدولتين عن مفاوضات 
 ثنائية إسرائيلية فلسطينية".

23/5/2105، القدس، القدس  
 
 لبحث حظر األسلحة النووية "إسرائيل"كي في مسؤول أمير  .37

أعلن مسؤولون أميركيون وديبلوماسيون في األمم المتحدة أن مسؤواًل أميركيًا كبيرًا يزور : رويترز
الفكرة المتعلقة بحظر األسلحة النووية وأسلحة  إلحياءالتوصل إلى حل وسط  إمكانيةإسرائيل لبحث 
 وسط.في الشرق األ األخرىالدمار الشامل 
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ويشار إلى أن يوم أمس الجمعة كان اليوم األخير في مؤتمر مستمر منذ شهر لمراجعة معاهدة 
 والمنعقد في مقر األمم المتحدة في نيويورك. 0611حظر االنتشار النووي المبرمة عام 

 لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن قضية الشرق األوسط، فإن الموقعين على إذاوقال ديبلوماسيون انه 
 المعاهدة قد ال يوافقون على الوثيقة الختامية للمؤتمر.

مساعد وزير الخارجية  أنوأوضح مسؤول في وزارة الخارجية األميركية طلب عدم نشر اسمه 
الدمار  أسلحةحاليًا لمناقشة قضية أن تكون المنطقة خالية من  إسرائيلاألميركي توم كانتريمان يزور 

 .أخرىالشامل وقضايا 
سرائيلالواليات المتحدة »المتحدة إلى أن  األممحدث باسم البعثة األميركية في وأشار مت تدعمان  وا 

الدمار الشامل في الشرق األوسط .. نحن نعمل عن كثب مع شركائنا  أسلحةمنطقة خالية من  إقامة
 .النووي"لدفع مصالحنا المتبادلة بما في ذلك الحفاظ على معاهدة حظر االنتشار  اإلسرائيليين

23/5/2105المستقبل، بيروت،   
 
 مليون روسي من زيارة المسجد األقصى 20ممثل مفتي روسيا: العراقيل اإلسرائيلية تحرم  .38

بولتاشيف ممثل مفتي روسيا عن وضع مكاتب السياحة  أميركشف الشيخ رشيد  :معا –بيت لحم 
 اإلجراءاتة لكن على جدول الرحالت التي تنظمها لالماكن الديني األقصىالروسية المسجد 

 تعيق ذلك. اإلسرائيلية
 الالساميوكشف ممثل مفتي روسيا الذي يقوم بزيارة لفلسطين للمشاركة في مؤتمر بيت المقدس 

 .اإلسرائيليالدولي السادس عن انه واجه صعوبات عند الدخول لفلسطين من الجانب 
د المسلمين الروس الذين يزورون قد تكون سببا في قلة عد اإلسرائيليةالمعيقات  إنوقال بولتاشيف 

 .األقصىهناك تقصيرا من قبل الفلسطينيين في التروي  لزيارة  أنلكنه لم يخف  األقصى
مليون منهم مسلمون يتحدثون اللغة الروسية، وجزء  21مليون شخص  051ويبلت عدد سكان روسيا 

 ول بولتاشيف.قليل منهم يتحدث اللغة العربية لكنهم يجيدون قراءة القرنن، كما يق
، كاشفا عن توجه لديهم لتضمين األقصىوأكد دعم مسلمي روسيا للفلسطينيين، ولزيارة المسجد 

 .األقصىرحالت العمرة لزيارة المسجد 
قرارهوقال إنه سيطرح الموضوع عند عودته على مجلس الشورى الخاص بالمفتي، للتصويت عليه   وا 

 لى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.الذي يعتبر أو  األقصىدعما للقدس والمسجد 
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لروسيا الشهر الماضي رئيس مجلس اإلفتاء في  األخيرةوقلد الرئيس محمود عباس خالل زيارته 
 روسيا االتحادية الشيخ راوي عين الدين وسام نجمة القدس.

23/5/2105، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 سطين إلى مستوى سفارةالرئيس الفنزويلي يعلن رفع تمثيل بالده في فل .39

أعلنت الحكومة الفنزويلية أمس رفع مستوى تمثيلها في فلسطين إلى مستوى سفارة وذلك بعد : رام ا
لقاء الرئيس الفنزويلي بوزير الخارجية رياض المالكي وسفيرة فلسطين لدى فنزويال ووفد من وزارة 

 ن.لسفراء فلسطين المعتمدين لدى األميركيتي إضافةالخارجية 
ومن الجدير ذكره أن جمهورية فنزويال البوليفارية بدأت تمثيلها الدبلوماسي في فلسطين بافتتاح 

، حيث قامت بتسمية أول ممثل لجمهورية فنزويال 2115قنصلية عامة لها في رام ا عام 
 .2119البوليفارية في عام 

تمثيل الجمهورية في فلسطين مع  ومنذ ذلك الوقت تعاقب مجموعة من الدبلوماسيين الفنزويليين على
العلم أن فنزويال قطعت جميع عالقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل وطردت السفير اإلسرائيلي وجميع 

 .2116الطاقم الدبلوماسي من كراكاس على خلفية العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في عام 
23/5/2105، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 يحظر األسلحة النووية بالشرق األوسط فشل التوصل التفاق .41

أخفقت الدول األعضاء في األمم المتحدة في إصدار بيان ختامي أمس بشأن فرض حظر : وكاالت
على األسلحة النووية في الشرق األوسط بعد اعتراض الواليات المتحدة على صياغته، وذلك في مقر 

 المنظمة الدولية بنيويورك.
لى تضمين الدول العربية مسودة البيان دعوة لعقد مؤتمر دولي خاص وجاء االعتراض األميركي ع

يهدف إلى تحويل منطقة الشرق األوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها 
 األسلحة النووية.

وقد أكدت ممثلة أميركا في االجتماع روز غوتيمولر أن بالدها لن تدعم عقد المؤتمر إال إذا توصلت 
 دول المنطقة إلى اتفاق على شروط انعقاده.جميع 

ولم تحدد غوتيمولر أسماء الدول التي حاولت "التالعب بشكل سلبي" بالمؤتمر على الرغم من 
 اتهامها مصر ودوال عربية أخرى بوضع "شروط غير واقعية وغير عملية" للمفاوضات.
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زت الحد وحالت دون جعل وكان دبلوماسي غربي كبير قال إن "مصر دمرت المؤتمر.. مصر تجاو 
 المنطقة تقترب بشكل أكبر من أن تصبح منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل".

 ونفت مصر من جانبها محاولة تقويض المؤتمر. وكررت كندا وبريطانيا المخاوف األميركية.
ة ودون وكان المؤتمر اإلقليمي سيعقد بمشاركة إسرائيل أو دون مشاركتها ودون االتفاق على أجند

سرائيل هذه الشروط.  مناقشة القضايا األمنية اإلقليمية. وعارضت واشنطن وا 
ويتم اتخاذ القرارات في مؤتمرات مراجعة معاهدة حظر االنتشار النووي باإلجماع. وتعقد هذه 

 المؤتمرات كل خمس سنوات.
رية ولم تنضم قط وهي الوحيدة في الشرق األوسط التي تمتلك ترسانة نووية عسك-ووافقت إسرائيل 

على المشاركة في مؤتمر المراجعة كمراقب لتنهي بذلك مقاطعة  -إلى معاهدة حظر االنتشار النووي
 استمرت عشرين عاما.

 061، وهناك 0611تجدر اإلشارة إلى أن معاهدة حظر االنتشار النووي دخلت حيز التنفيذ في 
 0665متابعة. وفي مؤتمري العامين دولة وكيانا موقعا عليها، وتعقد كل خمس سنوات مؤتمر 

 خصوصا فشلت أطراف المعاهدة في االتفاق على بيان ختامي. 2111و
سرائيل، في حين انسحبت كوريا الشمالية من  ولم توقع على المعاهدة كل من الهند وباكستان وا 

 المعاهدة لكنها فشلت في تقديم وثائق من شأنها أن تجعل انسحابها رسميا.
23/5/2105، الدوحةالجزيرة نت،   

 
 القدس.. خارج التغطية .40

 نزيه األحدب
شكلت حرب الخلي  األولى مطلع التسعينيات من القرِن الماضي، رأس منحدر تراجع كبير للقضية 
الفلسطينية في اإلعالم العربي عامًة، والمرئي والمسموع منه على وجه الخصوص، رغم أنها لم تكن 

فالقضايا العربية األخرى ذاُت األبعاد اإلقليمية أو الُقطرية  حاضرة في األساس بالشكل الكافي 
َتضخم حيزها على حساب القضايا القومية و"اأُلمَّوية" الجامعة، وفي طليعتها قضية فلسطين وروحها 
المتمثلة بالعاصم القدس، وقد بلت هذا التراجع أوَجه مع مطلع العقد الثاني من األلفية الثالثة، أي مع 

 لربيع العربي، ثم مع خريف االنقضاِض على الثورات الربيعية.طالئِع ا
قد َتحظى خطة استيطانية إسرائيلية جديدة في مدينة القدس، يعَلن عنها هذا األسبوع، باهتمام نشرات 
األخبار اإلذاعية والتلفزيونية الناطقة بالعربية، لكنه ليس االهتمام الذي يتناسب مع حجم الخبر 

لمستقبل السياسي واألمني والثقافي والديمغرافي، لما تبقى من عروبة مدينة القدس. وتداعياته على ا



 
 
 
 

 

           31ص                                     3585 العدد:    23/5/2105 سبتال التاريخ:

سيعاَل  الموضوع على األرجح، في أغلب الشاشات بخبر داخلي أو بتقرير من صور أرشيفية في 
أحسن األحوال، فيما ستحتل عناوين النشرة أخبار ميدان المعارك في سوريا، وجديد عواصف الخلي  

وانقالب الحوثيين، وشريط المعارك الدامية في العراق، وتسلسل أحكام اإلعدام في مصر،  في اليمن
إلى نخر عواصِم البركان الراهن. عناوين بارزة تتصدر مكانها الطبيعي، فليس بمقدور حلب وجاراتها 
أن تسمع غير براميل البارود الطائرة، وليس أقوى من مشهد حرق الطيار معاذ الكساسبة لحجب 

 اهتمام الشعب األردني مثاًل عما يخطَّط للقدس ويجري فيها.
إذن، إنه اهتمام مبرر بالحدث الُقطري واإلقليمي وعكس ذلك ال يكون طبيعيًا، لكن ماذا عن القدس 
والمسجد األقصى وكنيسة القيامة في الموازاة؟ ماذا عن اعتقال األطفال المقدسيين، ومداهمة المنازل 

عاد القيادات والشخصيات عن األقصى والمدينة، ماذا عن هدم المنازل، عن رفع لياًل، ماذا عن إب
 قيمة التراخيص والضرائب؟

 
 ماذا عن انتهاك حرية العبادة لدى المسلمين والمسيحيين؟

ماذا عن نزهات ونزوات المستوطنين العدوانية األسبوعية في األقصى، والحفريات أسفل األقصى، 
 ى، ماذا عن تدنيس المساجد وحرقها، واالعتداء على المقابر ونبشها؟والتخطيط لتقسيم األقص

ماذا عن تهويد الشوارع واألحياء، عن َأسرلة التراب وتغيير األسماء؟ ماذا عن بناء ُكنس يهودية، 
قامة حدائق َتلمودية؟ ماذا عن منِع أهل غزة من الوصول للقدس؟ وتحديد إعمار أهالي الضفة  وا 

م األقصى؟ ماذا عن مصادرة الهويات لمنع الرباط في المسجد، وماذا عن إغالق المسموح بارتياده
قفال األقصى؟  مداخل المدينة وا 

ماذا عن مخططات بمئات الوحدات االستيطانية في القدس ومصادرة األراضي لصالح المستوطنات 
والدهس، عندما وخدماتها؟ وماذا في المقابل عن العمليات الفدائية الفلسطينية؟ عمليات الطعن 

 يصبح تابوت الفلسطينِي سالحًا أوحد؟
كل هذه األحداث الدائمة والدامية أال تستأهل من الزاوية المهنية قبل الوطنية، عناوين متقدمة 
وتغطيات خاصة وتقارير من قلب الحدث، وفواصل معلوماتية، وحوارًا مفتوحًا مع المسؤولين 

ي قضايا العرب الُقطرية، يقولون إن مستقبل المنطقة ُيقرأ والمتخصصين؟ علمًا أن معظم المنظرين ف
 من واقع فلسطين. 

هذا هو واقع اإلعالم المرئي والمسموع الناطق بالعربية حيال قضية مدينة القدس المحتلة، أما 
المأمول وحتى ال نرفع سقف الطموحات، فحبذا لو ُيسَتحدث عنوان فرعي دائم عن القدس في نشرات 

 -مهنيًا  -رئيسية للتلفزيونات العربية، فليست أخبار القدس أقل أهمية أو حتى أقل إثارة األخبار ال
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من أخبار الرياضة واالقتصاد والطقس، ومؤخرًا أفرد البعض عنوانًا خاصًا في النشرات ل خبار 
 الصحية والغذائية.

ة تتابع الشؤون المقدسية أما على صعيد البرام ، فالمأمول تخصيص برام  أسبوعية إذاعية وتلفزيوني
 والفلسطينية، والتركيز على األفالم الوثائقية من قلب القدس.

على الهواء عشراُت البرام  وبعضها يومي على وزن المشهد العراقي، المشهد المصري، المشهد 
السوري إلخ... لكن ثمة مشهد يدور في العاصمة الفلسطينية المحتلة، توضيحه واستحضاره للُمشاهد 

 لعربي بشكل دائم، يجعل الرؤية أوضح، حتى لما يجري على امتداد المنطقة.ا
ذاعاتنا وتلفزيوناتنا العربية ال تنقصها الكفاءات اإلعالمية االبتكارية، التي  هناك مئات المقترحات، وا 
يمكن أن تضيف إلى أرشيف مدينة القدس نالف الساعات اإلبداعية. ما ينقص إذاعاتنا وتلفزيوناتنا 

و القرار، والقرار بيد رأِس المال، ورأس المال ماَل عن القدس لكنه سيعود، فكما يقول الرئيس رجب ه
 طيب أردوغان، إنَّ أمن أنقرة من أمِن القدس. وكذلك فإن أمَننا جميعًا من أمِن فلسطين.

22/5/2105، "20موقع "عربي   
 
 : اللقاء يتعّذر دائمًا في الملف اإلقليمي"حماس"طهران و .42

 عمر كايد
لم تنجح محاوالت التقارب بين حركة حماس والمحور اإليراني في إعادة العالقة بين الطرفين إلى ما 

، على رغم التحّسن في الفترة األخيرة، ال سيما بعد حرب غزة، وما تالها 2100كانت عليه قبل عام 
ن، وما ورد فيه من مساندة من تصريحات ولقاءات. بيد أن بيان الحركة الفلسطينية األخير بشأن اليم

الشرعية السياسّية وخيار الشعب اليمني، أثار امتعاض طهران. مسؤول في الحرس الثوري « حماس»
موسى أبو مرزوق خالل زيارة األخير بيروت، « حماس»اإليراني التقى عضو المكتب السياسي لا 

دعمون الشرعية في اليمن فلماذا لم إذا كنتم ت« حماس»وبدا عاتبًا جدًا على الحركة. قال الرجل لوفد 
تفعلوا ذلك في سورية. حاول القيادي الفلسطيني أن يشرح موقف الحركة وظروفها واإلمكانات 
المتاحة أمامها في ظل االشتباك اإلقليمي الحاد، والفرق بين الموقف مما يجري في سورية والموقف 

لحركة كتب بعناية بالغة، فهو من جهة من تطورات األمور في اليمن. أكد أبو مرزوق أن بيان ا
يدعم الشرعية الرسمية، ومن جهة ثانية يدعم خيارات الشعب التي تحدد الشرعية الحقيقية. كما أن 

مع وحدة « حماس»البيان لم ُيذكر فيه إطالقًا دعم الحركة الحرب على الحوثيين، بل أكد وقوف 
 بين أبنائه. اليمن وأمنه واستقراره، والحوار والتوافق الوطني
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التقى أبو مرزوق أيضًا في جولته اللبنانية كثيرين من المسؤولين الفلسطينيين والقيادات اللبنانية، من 
حزب »بينهم األمين العام لحزب ا السيد حسن نصر ا بحضور عضو المجلس السياسي في 

اع نخر بين نصر ا ومسؤول الملف الفلسطيني حسن حب ا. قبل هذا اللقاء حصل اجتم« ا
خالل اللقاءين أجرى الجانبان جردة حساب «. حماس»وعماد العلمي عضو المكتب السياسي لحركة 

كبيرة، وناقشا مختلف القضايا والمواقف، وأبرز التطورات وخصوصًا في اليمن وسورية. اتفق 
من غير الممكن في  الطرفان على أن يتفهم كل منهما موقف اآلخر. فالنقاشات واللقاءات كشفت أن

الوقت الراهن إقناع أّي منهما اآلخر بصوابية رأيه في القضايا اإلقليمية، أو أن يدفعه للتفكير في 
إعادة التموضع. فالطرفان مصّران على موقفيهما، ولكل منهما حساباته وظروفه. وقبل مغادرة أبو 

قاسم سليماني مطمئنًا على صّحته بعد مرزوق األراضي اللبنانية اتصل به قائد فيلق القدس اإليراني 
 إجراء األخير عملية في القلب في قطر أوائل الشهر الماضي.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي تغّير منذ الحرب األخيرة على غزة حتى اآلن؟ وما هي 
فإن الخالف السياسي بخصوص قضايا « حماس»طبيعة العالقة اآلن بينهما؟ بحسب مصدر في 

ن انخفض مستوى التوتر بينهما وتراجعت نبرة االنتقاد. أما في ما المن طقة ما زال على حاله، وا 
يتعلق بالشق العسكري، فقد طرأ بعض التحسن، لكنه لم يعد كما كان في السابق، أي قبل األزمة 

خاله كان اإليرانيون يرسلون لنا السالح من بالدهم إلى غزة. ونتعاون معهم في إد»السورية. يقول: 
إلى القطاع. لكن الوضع تغّير اليوم. فإدخال السالح بات صعبًا جدًا، في ظل هدم السلطات 
المصرية األنفاق، وجرف مناطق حدودية مع القطاع، وتشديد الرقابة األمنية. وعليه فإن تأمين 

دخاله بات من اختصاص كتائب القسام، فيما تعهدت إيران بتقديم المبالت المالية الالزمة  السالح وا 
ال يرتبط بالتوافق أو التباين « للمقاومة»التي يحتاجها الجناح العسكري. فالدعم العسكري اإليراني 

ضافة إلى الصعوبات اللوجستية في إيصال «. السياسي بين حماس وطهران لكن في تقديري، وا 
دخال السالح، فإن إيران حريصة في الوقت الحالي على عدم إغضاب أو استفزاز ال سلطات وا 

المصرية، وتوتير العالقات مع القاهرة. فموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مما يجري في 
سورية يتقاطع كثيرًا مع ما تطرحه إيران من حلول ل زمة، ال سيما أن الرجل يرى أن األسد سيكون 

ما أن موقف مصر حوار بين النظام والمعارضة. ك إجراءجزءًا من عملية التفاوض واالتفاق في حال 
 من أزمة اليمن والحل العسكري ما زال ضبابيًا، وُيظهر أن القاهرة غير متحمسة ألّي تدخل بري.

أّما الشق الثاني من التعاون العسكري فيتعلق بمجال تطوير الصواريخ. خالل الحرب األخيرة مع 
سام غير فعالة، ونثارها إسرائيل بدا واضحًا أن الصواريخ البعيدة المدى التي تطلقها كتائب الق

محدودة جدًا. وعليه، يقوم اإليرانيون بتزويد مهندسي القسام بالتقنّيات والخبرات الالزمة لزيادة وزن 



 
 
 
 

 

           33ص                                     3585 العدد:    23/5/2105 سبتال التاريخ:

الرأس المتفجر للصاروخ والمحافظة على مداه، بغض النظر عن دقة الهدف، باعتبار أن كل 
 األراضي التي يسيطر عليها االحتالل اإلسرائيلي هدف مشروع.

خالد مشعل إلى طهران فقد باتت غير « حماس»ما في شأن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة أ
مطروحة في الوقت الحالي، فالحركة الفلسطينية ال ترغب في استفزاز أي طرف، وتسعى قدر 
اإلمكان إلى النأي بنفسها عن االشتباك السياسي والعسكري في المنطقة. كما أن طهران تجاوزت 

ألة، في ظل تباين الرؤى بين الجانبين في القضايا الساخنة. لترسو العالقة على تفهم كل هذه المس
 منهما لموقف اآلخر، والعمل معًا في الملفات المشتركة، وفي مقدمها مقاومة االحتالل اإلسرائيلي.

23/5/2105، الحياة، لندن  
 
 ال مبرر لألونروا بتقليص الخدمات .43

 علي هويدي
عام لوكالة "األونروا" السيد بيير كرينبول مذكرًة قبل يومين، يدعو فيها إلى صدر عن المفوض ال

المزيد من حالة التقشف نتيجة العجز في الموازنة، ولتقليص المزيد من الخدمات اإلنسانية لخمسة 
 ماليين ونصف المليون الجن فلسطيني مسجل، وهذا يشمل التعليم واالستشفاء واإلغاثة وغيرها.. 

الجمعة تم تعميم رسالة من "األونروا" تفيد بأن الوكالة ستوقف مساعدة بدل اإليواء التي تقدمها واليوم 
، وقيمتها مائة دوالر 2105لالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان، ابتداًء من تموز 

ة فيها وتقدر با أمريكي  لذلك نقول إنه سواًء التزمت الدول العربية بالنسبة التي تعهدت بالمساهم
من الميزانية العامة أو لم تلتزم، وكذا الدول األخرى لسبب اقتصادي أو حسابات سياسية داخلية  8%

 أو خارجية، واالكتفاء بتمويل المشاريع، ال يعفي الوكالة وال يعطيها مبررا بتقليص خدماتها! 
باستمرارية عملها، على الصندوق في حالة العجز المالي للوكالة، وطالما أن هناك التزامًا دوليًا 

المركزي ل مم المتحدة أن يتدخل ويم  الفراغ، وهنا نكرر ما دعونا إليه دائمًا بضرورة أن تكون 
ميزانية "األونروا" كما ميزانية المنظمات األممية األخرى من الميزانية العامة ل مم المتحدة، وأال تكون 

ة أو تلك، خاصة إذا كانت مصلحة تلك الدول تتقاطع مع ُعرضة لالبتزاز السياسي من هذه الدول
لغاء "األونروا"، أو تحويل خدماتها  نهاء حق العودة، وا  المشروع الصهيوني بشطب قضية الالجئين، وا 
إلى منظمة دولية أخرى، أو إلى السلطة الفلسطينية، أو جامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول 

 العربية المضيفة! 
الة "األونروا" على التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول المانحة، سواء العينية أو المالية، تعتمد وك

وتعقد اللجنة االستشارية للوكالة اجتماعًا دوريًا كل ستة أشهر يحضره الدول األعضاء الخمس 
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غزة والعشرون، منها طبعًا ممثلين عن مناطق عمليات "األونروا" الخمس )الضفة الغربية وقطاع 
وسوريا واألردن ولبنان(، باإلضافة إلى ثالثة أعضاء مراقبين، وتسعى اللجنة للوصول إلى توافق في 

 اآلراء وتقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للوكالة! 
الصادر عن الجمعية العامة ل مم المتحدة في الثامن من  312تم إنشاء وكالة "األونروا" وفقًا للقرار 

، ويستند قرار اإلنشاء في ديباجته والفقرة الخامسة، باإلضافة إلى الفقرة 0606يسمبر كانون األول/د
، والذي يدعو إلى تطبيق حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى قراهم 060العشرين على القرار 

 ، والتعويض واستعادة الممتلكات.. 0608ومدنهم داخل فلسطين المحتلة عام 
اما دوليا باستمرار عمل الوكالة إلى أن ينتفي السبب الذي ألجله أنشئت أي وهذا يعني بأن هناك التز 

بتطبيق العودة، سواًء التزمت الدول المانحة بالمبالت التي تتعهد بدفعها طواعية أم لم تلتزم، فتداعيات 
هذا التقليص لن يشمل المزيد من االنعكاس السلبي ألوضاع الالجئين على المستوى اإلنساني فقط، 
إنما سيساهم في المزيد من حالة الفوضى في منطقتنا العربية على المستوى األمني واستغالل حاجة 

 الالجئين من قبل متطرفين نتيجة الفقر والعوز!
22/5/2105، "20موقع "عربي   
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 عاموس هرئيل
قطاع غزة. فالصراعات مع السلطة  في« حماس»يزداد االنقسام الداخلي ويتعمق في أوساط قيادة 

الفلسطينية ومصر ستؤثر على التطورات في القطاع في األشهر القادمة. كما أن الضغط 
من جانب مصر، كان عنصرًا أساسيًا في التدهور الذي قاد  األساساالقتصادي على القطاع، وفي 

سرائيل« حماس»الحرب بين  إلى المالية التي تمر بها  ةاألزمفي تموز الماضي، فان استمرار  وا 
 تصعيد عسكري نخر. إلىفي غزة من شأنه أن يؤدي « حماس»

يبدو أن القيادة السياسية للمنظمة تقوم بكل ما في وسعها لمنع االشتعال. عندما  األثناءفي هذه 
عيد »منطقة مفتوحة في النقب عشية  إلىأطلقت منظمة جهادية متطرفة صاروخا منفردا 

إسرائيل بأن رجالها ليس  إلى، ونقلت رسالة باإلطالقباعتقال من قاموا « حماس» ، قامت«االستقالل
. ردت إسرائيل من جانبها بقصف رمزي للقطاع، وحرصت على أال تؤدي باإلطالقلهم أي عالقة 

في التقيد « حماس»تصعيد نخر. لكن بالنسبة لسؤال كم من الوقت ستستمر الذراع العسكرية لا  إلى
« هقرتس»مؤكدة. حسب ما نشر في  إجابةاالمتناع عن القيام بالعمليات، ال توجد عليه بالتوجيهات و 
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قبل نحو شهر فان الذراع السياسية للمنظمة تسعى للحصول على الدعم السعودي، في حين أن 
 الذراع العسكرية برئاسة محمد ضيف، الناجي األبدي، ال تزال تهتم برأب الصدع مع إيران.

قيادتين اللتين وجدتا صعوبة في الموافقة على التوافق على خطواتهما في الحرب في االنقسام بين ال
الصيف الماضي من شأنه أن يظهر الحقا أيضًا في محاولة القيام بعملية جديدة ضد إسرائيل على 

. عضو الكنيست، عومر بار ليف )المعسكر الصهيوني( األوراقحدود القطاع، حيث تلتهم كل 
 األنفاقجددت حفر « حماس»أن  األسبوعفي الكنيست، زعم هذا  واألمنرجية وعضو لجنة الخا

 الهجومية في القطاع، وحذر من عملية قريبة.
في السجون « حماس»سجناء  أوساطبار ليف ليس الوحيد الذي أسمع تنبؤات كهذه. فقد انتشرت في 

بأن ضيف نظم عملية  اإلسرائيلية شائعات عن هجوم تخطط له المنظمة في غزة، وبعضهم مقتنع
تحريرهم في صفقة لتبادل األسرى. تحضيرات الذراع العسكرية لخطوة  إلىاستعراضية ستؤدي 

مشابهة في معبر كرم أبو سالم قبل نحو سنة، كانت عود الثقاب الذي أشعل في نهاية المطاف 
«: حماس»في حريق الحرب. في الحقيقة يجري حاليا سباق ضد الزمن بين المعسكرين المتخاصمين 

في الوقت الذي يدرس فيه ضيف ورجاله، كما يبدو، تنفيذ عملية فان القيادة السياسية في المنظمة 
المتحدة وقطر  األمم –إسرائيل عن طريق وسطاء مختلفين  إلىرسائل  األخرىترسل المرة تلو 

مدى، بحيث ، واتفاق على وقف إطالق نار طويل ال«إنسانيةهدنة »بشأن رغبتها في  –وسويسرا 
يكون مرتبطا بتسهيالت كبيرة في الضغط على القطاع. بقدر معرفتنا، فان إسرائيل لم ترد بعد 

فان اآلراء بشأن الفائدة الكامنة في هذه الفكرة  األحوالبصورة صريحة على االقتراح، وفي كل 
ويتحفظ على  مختلفة. يؤمن وزير الدفاع، موشيه يعلون، فقط بوقف إطالق نار فعلي بدون توقيع،

دولي. لكن في قيادة الجيل اإلسرائيلي هناك  بإشرافميناء عائم في غزة  إقامةاالقتراحات حول 
 .اإلجراءفرصة لمثل هذا  إعطاءضباط يعتقدون أنه يجب 

، لكن إسرائيل «حماس»رفيعو المستوى في إسرائيل ينفون أنه تجري مفاوضات مباشرة مع  أشخاص
التقاء غير مباشرة مع المنظمة. وكما تم تحريك صفقة شاليت في  البحث عن نقاط إلىستضطر 

بوساطة قنوات مفاوضات غير رسمية فمن المعقول أن يجري ذلك هذه المرة أيضًا. إسرائيل  2100
جثتي الجنديين هدار غولدن واورون  إعادة –الُملحة  اإلنسانيةحلول للمشكلة  بإيجادأيضًا تهتم 

 حرب في السنة الماضية.شاؤول اللذين قتال في ال
« عمود السحاب»من أخرجت نفسها بصورة نهائية من صورة االتصاالت هي مصر. فبعد عملية 

، كانت مصر هي الوسيط الوحيد بين الطرفين، وأمَلت بدرجة 2102في قطاع غزة في تشرين الثاني 
ة الجنراالت . لكن سلط2100كبيرة صيغة التفاهمات التي صمدت حتى اندالع الحرب في تموز 
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جانب  إلىدرجة أنها غير معنية تقريبا في الدخول فيما يجري.  إلى، «حماس»الحالية معادية جدا لا 
الذي أصدرته محكمة في القاهرة، هذا الشهر، ضد الرئيس المعزول، محمد مرسي،  اإلعدامحكم 

مشابهة ضد  امأحكعن  اإلعالن، فقد تم «المسلمين اإلخوان»وضد حوالي ألف من نشطاء حركته 
على  إرهابيةفي القطاع بسبب مشاركتهم، كما ُيقال، في نشاطات « حماس»عشرات من نشطاء 

 حوكموا غيابيا، وواحد منهم مسجون في إسرائيل.« حماس»رجال  أغلبيةالمصرية.  األراضي
في « المسلمين اإلخوان»ال يتعلق بالعالقات بين الحركة األم، « حماس»إن غضب الجنراالت على 

مصر، بل أيضًا، حسب ادعاءات القاهرة، تواصل المنظمة المساعدة سرا التنظيمات الجهادية في 
التي أعلنت والءها، هذه السنة، لتنظيم داعل )تنظيم « أنصار بيت المقدس»سيناء، وعلى رأسها 

 (. اإلسالميةالدولة 
القطاع.  إلىالتهريب  فاقأنتواصل مصر بجدية هدم المنازل في رفح المصرية كجزء من حربها ضد 

درجة أنه ليس من المستبعد أن يقوم الرئيس  إلىشديدة جدا  األطرافاالتهامات المتبادلة بين 
في « حماس»أمر بمهاجمة أهداف  بإصدارالسيسي، في حالة التصعيد في العمليات في سيناء، 

 القطاع.
يضًا زيادة تدخل الوسطاء تعارض بشدة أ فإنها، «حماس»في الوقت الذي تتنكر فيه مصر لا 

اآلخرين في غزة، وخاصة الخطوات التي تقوم بها قطر. ما الذي يريد المصريون تحقيقه في 
السلطة  إعادةالقطاع؟ يبدو أنه على المدى البعيد هناك في القيادة المصرية من تغريهم فكرة 

مازن( يحذر من أي تدخل الفلسطينية للسيطرة على غزة. لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو 
سرائيل ومصر،  إلىفيما يجري في غزة،  درجة رفضه فكرة وضع رجاله في المعابر بين القطاع وا 

 إعمار القطاع وتخفيف الحصار)...(.  إلعادةكجزء من االقتراحات التي تم بحثها 
رقي القدس، هي ش األنشط، طالما استمر الهدوء في القطاع، فان الجبهة األمنية األثناءفي هذه 
بين الجيل اإلسرائيلي  األمنيالضفة الغربية. نظرا ألن التنسيق  إلىالعنف أيضًا  أعمالتمتد  وأحيانا

السلطة مستمر، ورغم المواجهة السياسية فان الطرفين ينجحان حتى اآلن  أجهزةوبين « الشبااك«و
ت من قبل الجيل قوية. كل يوم تجري اعتقاال« إرهابية»في منع نشاطات واسعة لمنظمات 

 التخريبية )في الغالب راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة(.  باألعماللمشبوهين فلسطينيين 
محلية، التي في الغالب تضم « إرهاب»المنفردون وخاليا « المخربون»في هذا الفراغ الذي نشأ دخل 

ي تجنيد وتشغيل خاليا قليلين وبصورة عامة ال تنتمي ألي تنظيمات معروفة. ازاء الصعوبة ف أعضاء
منظمة للقيام بعمليات إطالق نار أو عمليات انتحارية، تتركز المحاوالت في عمليات الطعن والدهس 

 التي ال تتطلب الحصول على السالح أو تحضيرات طويلة.
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الماضي قتلت شرطة حرس الحدود فلسطيني من جبل المكبر دهس وجرح ثالثة من  األربعاءفي يوم 
العشرة السابقة طعن إسرائيلي في المنطقة  األيامة في الطور في شرقي القدس. في الشرط أفراد

الصناعية في ميشور أدوميم وحصلت عملية دهس في موقف في غول عصيون. االندماج بين 
المتواصل في أعقاب الحياة تحت االحتالل اإلسرائيلي والمشكالت الشخصية من شأنه أن  اإلحباط
داهسون بقوا على قيد الحياة بعد « مخربون»اتخاذ القرار بشأنها خالل لحظة. عملية يتم  إلىيؤدي 

العمليات التي قاموا بتنفيذها، شهدوا أكثر من مرة في التحقيق معهم أنهم انحرفوا عن الشارع ودهسوا 
إسرائيليين في الموقف أو جنودا في الحاجز حال رؤيتهم بدون أن يسبق قرارهم هذا عملية تحضيرات 

 .إيديولوجيتطرف  أو
منذ خطف وقتل  األساس، في األخيرةعمليات مشابهة، بوتيرة متغيرة، سجلت على مدى السنة 

الفتيان اإلسرائيليين الثالثة في غول عصيون في حزيران الماضي، قتل الفتى الفلسطيني في شعفاط 
الطعن  أعمالوتشرين الثاني، في سلسلة من  األولوالحرب في غزة. كانت الذروة في تشرين 

والدهس في القدس ونخرها قتل خمسة إسرائيليين في الكنيس في حي هار نوف. لكن في ذلك الوقت 
جانب الغضب بسبب قتلى الحرب في غزة،  إلىكان هناك داخل الصورة عنصر مهم نخر: 

س التي جاءت نتيجة نجاح تنظيم داعل في العراق وسورية، فان القد« المتطرفة»والصحوة الدينية 
كنيست من اليمين في  أعضاءبسبب موجة التحريض التي قام بها  األشهراهتاجت في تلك 

 «.جبل الهيكل»استعراض الحضور الممنه  في 
، ووجه «جبل الهيكل» إلىالكنيست  أعضاءبعد سلسلة العمليات أوقف رئيس الحكومة تدفق 

رجالها في الشوارع. التأثير  شرقي القدس، ونشرت الشرطة مئات من إلىجهودا كبيرة « الشاباك»
أعادت السيطرة على  اإلسرائيليةكان تقريبا فوريا. هدأت القدس بشكل نسبي، ويبدو أن القوات 

 حدثت عملية بقوة أكبر وكانت لها تداعيات واسعة. إذاالوضع. حاليا ما زال هذا هو الواقع إال 
«هآرتس»  

23/5/2105، األيام، رام هللا  
 
 المملكة األردنيةالصدوع التي تمزق  .45

 تسفي بارئيل
، وهي «علبة األفكار»هدايا تتضمن  األردنفي  األزرقتلقى أبناء الالجئين السوريين في مخيم 

 25حواسيب،  01مجموعة من العلب الملونة التي صممها فيليب ستارك فيها منظومة سينما بيتية، 
 08الهدية التي تستهدف تبديد سأم نحو  إرسالتركيب. وكان بادر إلى  وألعاب الكرتونيةنيبود، كتب 
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بالتعاون مع السفارة الفرنسية في األردن، ليس « مكتبات بال حدود»من سكان المخيم جمعية  ألف
بل اعتراف بان السأم قد يكون خطيرا ويحدث صدامات بين  واألدويةكبديل عن مساعدات الغذاء 

 أودون قدرة وصول إلى مراكز التعليم  نل ردسكان المخيم الذين يسكنون في الصحراء الشرقية 
 الترفيه.

 أو اإلغاثةهذه بادرة طيبة جميلة، ولكن السأم ال يوجد بشكل عام في رأس اهتمام جمعيات 
االقتصادية  اآلثارمن أي شيء نخر  أكثرالحكومات التي تستضيف الالجئين، فهذه تقلقها 

ليس استثناءا. فعندما  اآلخر. واألردن هو هاأراضيواالجتماعية للتجمعات الكبرى من الالجئين في 
عراقي نخرون ممن فروا من رعب تنظيم  الجن ألف 31سوري ونحو  الجن ألف 981يكون نحو 

الف الالجئين ممن لم يعودوا بعد إلى وطنهم بعد نإلى عشرات  إضافةالدولة اإلسالمية داعل )
ن الدولة ا دون أن نأخذ بالحسبان في المئة من سكا 01من  أكثرحرب الخلي  الثانية( يشكل 

الذي  األساسالالجئين الفلسطينيين ا فان تمزق النسي  االجتماعي واالقتصادي الهل هو التهديد 
 يحوم فوق الدولة.

في المئة من الالجئين السوريين في األردن يسكنون في المدن وليس في مخيمات  85نحو 
نخذون في السيطرة على فروع عمل كثيرة ويقصون  الالجئين. رسميا، ال يحق لهم العمل، ولكنهم

العمل. فحسب معطيات منظمة العمل العالمية، ففي المدن الثالثة  أماكنالمواطنين األردنيين عن 
معدل  األخيرة األربعةالكبرى التي يسكن فيها الالجئون، عمان، اربد والمفرق، ارتفع في السنوات 

في المئة  31في المئة. أكثر من  2240في المئة إلى  0045 البطالة بين المواطنين األردنيين من
من األردنيين ممن عملوا في الماضي في الزراعة وفي البناء، لم يعودوا يعملون في هذين الفرعين 

ومقابل مال  أطول. فهؤالء الالجئون مستعدون للعمل لساعات ألماكنهمالحتالل الالجئين السوريين 
 .باإلضرابدون تهديد اقل، دون شروط اجتماعية و 

الالجئين يحق لهم التعلم في المدارس األردنية، ولكنهم يخلقون بذلك اكتظاظا شديدا  أبناءصحيح أن 
لهم ال تأتي على  أخرىحلول  بإيجادالذين يطالبون  األهاليفي الصفوف مما يشعل استياء بين 

هرباء والماء تلقي على المملكة القمامة، الك إخالء. وخدمات اجتماعية كالعيادات، أبنائهمحساب 
عبئا هائال وتقيد قدرتها على توجيه الميزانيات للتنمية ولتحسين رواتب موظفي الدولة. األردن، مثل 
مصر يعتمد على مساعدات السعودية التي التزمت بمنحه مساعدة بحجم نحو مليار دوالر وربع كما 

ن. ولكن هذه ال تكفي لتغطية العجز في أن الدول المانحة تساعد في تمويل استضافة الالجئي
 245مليار دينار )نحو  048يبلت هذه السنة نحو  أنالميزانية الذي من المتوقع، دون المساعدة، 

 مليار دوالر(.
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الذي يحيط بالدولة. فاحتالل مدينة الرمادي في  األمنيهذه معطيات أولية سيئة حتى دون التهديد 
لدولة اإلسالمية وفرار الجيل العراقي من مواقعه في المحافظة، في العراق من ا األنبارمحافظة 

 أنيصالن بين بغداد واألردن. جغرافيا مع  اللذين 01و 0تجعل قوات داعل على مفترقي الطرق 
المسافة كبيرة بين الرمادي والحدود األردنية، ولكن السيطرة على هذين الطريقين المركزيين يمنحان 

 أشهررة على الوقف التام للحركة التجارية بين األردن والعراق، حيث أنه منذ الدولة اإلسالمية القد
 األجزاءعديدة يشق السواقون األردنيون طريقهم إلى الخلي  عبر السعودية بل أن سيطر داعل على 

 .األنبارالغربية من محافظة 
دن ال يزال دولة نمنة في العالم بان األر  األعمالرجال  إقناعملك األردن يحاول  عبد ا أنمع 

لالستثمار، ولكن عندما تكون الحدود مع سوريا أيضًا مغلقة وكلفة التسويق إلى الخلي  ارتفعت 
للوصول إلى األردن. فمن حجم  األجانببشكل دراماتيكي، فقد تقلص بالتالي استعداد المستثمرين 

مليار  045إلى نحو  األجنبي ، هبط االستثمار2119مليار دوالر في العام  340استثمارات بمقدار 
 عمل أقل وتوتر اجتماعي أكثر. أماكناألخيرة والتي تعني  األربعةفي السنة في السنوات 

مثال على ذلك قدمته مؤخرا مدينة معن الجنوبية، حيث تطورت مظاهرات ضد الشرطة وقوات األمن 
سنة األخيرة عضالتها ضد على خلفية قتل الشرطة الحد الشباب. قوات األمن، التي تستعرض في ال

كل مؤشر لالضطراب، عملت بعنف غير مسبوق في المدينة القبلية التي تظاهرت في الماضي ضد 
 المالكة ورفع فيها مؤيدو داعل أعالم التنظيم. األسرة

بسرعة  عبد اصور نشرت في الشبكة عرضت منازل مدمرة ومواطنين مصابين، إلى أن فهم الملك 
ملحة لرد عاجل لتهدئة الخواطر. وبشكل غير مسبوق، قدم وزير الداخلي، حسين بان هناك ضرورة 

قائد الدرك وقائد األمن العام. وهذا بالتأكيد  أقالالمجالي استقالته التي سارع الملك إلى قبولها، والحقا 
الميزان ليس ردا عاديا وال سيما عندما يعتبر المقالون مقربين من الملك. ولكن عندما يكون على كفة 

 التهديد بالعصيان المدني، فانه لم يكن مفر من مثل هذه الخطوة الدراماتيكية.
لو » أردنيصحافي « هقرتس»ليست مظاهر االستياء جديدة ولكنها نخذة في التفاقم، وكما قال لا 

كان بوسعنا أن نكتب عما يفكر به الناس ونكشف النقاب عن الظروف الصعبة التي يعاني منها 
ال يتجرأ على الكتابة. وحسب تقرير  أحدانون األردنيون، الندلعت انتفاضة شعبية عندنا. ولكن المواط

في المئة من الصحافيين يخشون من  61مركز حماية حقوق الصحافيين في األردن، فما ال يقل عن 
وى من الرقابة الذاتية أق»عن الجيل.  أوانتقاد الملك وعائلته، الكتابة عن سلوك البالط الملكي 

الصحافيون يعملون كمراقبين بدال من مراقبي »، قال صحافي لواضعي التقرير، «الرقابة الرسمية
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هو أيضًا ليس موضوعا بسيطا  أنترنتوحسب قانون المنشورات األردني، فان فتح مواقع «. الحكومة
 موقعا. 261ويجب تلقي رخصة لفتح المواقع بعد أن أغلقت الحكومة أكثر من 

ن » نعتمد  أنولكننا ال يمكننا »، يقول الصحافي األردني، «كنا نعيل في فترة متوترة ومهددةنحن وا 
تتمكن الحكومة من ضمان سالمة المواطنين في حالة قرر داعل التوجه شرقا. فقد رأينا ما  أنعلى 

انه ال يجري حوار علني في  إالنعتمد على الجيل،  أنناحصل في العراق وفي سوريا، ورغم 
 ، قال مشتكيا.«وع بين المملكة وبين المواطنينالموض

فليس في نية داعل التقدم باتجاه الحدود األردنية، ولكن رغم ذلك  أردنيينوبتقدير رجال استخبارات 
يستخدم األردن وسائل خاصة على طول الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا كي يتابع كل حركة 

ت المتحدة تزويده بطائرات قتالية بدون طيار كي يتمكن من للقوات. ومؤخرا طلب األردن من الواليا
ان يتابع من الجو ويحبط محاوالت اقتراض داعل، ولكن بزعم األردنيين، فان إسرائيل تعارض ذلك 

تقرض  أنفي  اآلنبشكل غير معقول والواليات المتحدة التي ردت في الماضي طلبا مشابها، تفكر 
 جيل األردني.فقط هذه الطائرات بدون طيار لل

مقاتلي قوات الثوار السوريين، بل وشارك بشكل نشط في الهجوم  أراضيهاألردن، الذي يدرب في 
الجوي ضد داعل الذي في واحدة من طلعاته فقَد الطيار معاذ الكساسبة التي أحرقه داعل حيا، ال 

لمتقاعد محمد ارديسات: يفهم لماذا تمنع إسرائيل بيع الطائرات بدون طيار. وقال الجنرال والطيار ا
 «.ال يهم ماذا، في كل مرة تكون فيها دولة عربية معنية بشراء السالح تستخدم إسرائيل الفيتو»

هذه السوق سارعت الصين إلى الدخول ويحتمل أن يشتري األردن منها الطائرات بدون طيار  إلى
ت بدون طيار اإلسرائيلية التي يحتاجها. وذلك عندما نشر قبل سنتين بان األردن يسمح للطائرا

لتمشيط التطورات في سوريا. ونفى األردن هذا التقرير ولكن حسب مصادر  أراضيهبالتحليق فوق 
سرائيل أعمق بكثير من مسألة حماية الحدود وهو  في األردن فان التعاون العسكري بين األردن وا 

يعة التناقض الغريب الذي يعنى بسيناريوهات محتملة لرد فعل في حالة تقدم داعل. هذه هي طب
سرائيل. األردنالعالقات بين  أنبتته  وا 

22/5/2105هآرتس   
23/5/2105، القدس العربي، لندن  
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