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 39 :كاريكاتير
*** 

 
 عمياًل منذ وقوع االغتيال" 45".. اعتقال ءالداخلية في غزة تكشف تفاصيل جريمة اغتيال "فقها .1

أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني، توجيه ضربة أمنية كبيرة ألجهزة مخابرات  غزة/ الداخلية:
بع والعشرين من في الرا ءاالحتالل اإلسرائيلي، في أعقاب جريمة اغتيال األسير المحرر مازن فقها

 مارس الماضي.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، صباح الثالثاء، لكشف تفاصيل جريمة اغتيال 

"، بحضور كّل من اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية واللواء ركن حسين أبو ءالشهيد "فقها
مدير عام الشرطة، باإلضافة إلى المتحدث باسم عاذرة قائد قوات األمن العام واللواء تيسير البطش 

 الوزارة إياد البزم.
عمياًل لالحتالل منذ جريمة االغتيال، وذلك  45وكشف اللواء توفيق أبو نعيم، النقاب عن اعتقال 

ضمن عملية أمنية واسعة النطاق حملت اسم "فك الشيفرة"، والتي ُأطلقت منذ اللحظات األولى 
ثرها االستنفار الكامل في األذرع األمنية كافة، واتُّخذت اإلجراءات والتدابير للجريمة وأُعلن على إ
 الالزمة لمالحقة الجناة.

 
 اعتقال القاتل المباشر

وأعلن أبو نعيم أن "األجهزة األمنية تمكنت من اعتقال الُمنفذ المباشر لعملية اغتيال الشهيد مازن 
اعترف بارتكاب الجريمة وارتباطه بأجهزة مخابرات عامًا، والذي  38، وهو القاتل )أ. ل( ءفقها

االحتالل، كما تم اعتقال اثنين من عمالء االحتالل اعترفا بدوٍر أساسي في عملية االغتيال من 
 عامًا. 38عامًا، و )ع. ن(  44خالل الرصد والمتابعة والتصوير لمسرح الجريمة، وهما )هـ. ع( 

ذها عقب جريمة االغتيال شملت فرض اإلغالق على المناطق وأشار إلى أن اإلجراءات التي تم اتخا
الحدودية البرية والبحرية، ونشر الحواجز األمنية، إضافة إلى إجراءات أمنية أخرى، وهو ما ُتّوج 
بتوجيه ضربات أمنية كبيرة ألجهزة مخابرات االحتالل. وقال: "واكب عملية التحقيق في جريمة 

عمياًل، في ضربة قاسية  45ٌة ضد عمالء االحتالل أثمرت باعتقال االغتيال، عمليٌة أمنيٌة واسع
 ألجهزة مخابرات االحتالل".
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 عرض تفاصيل الجريمة
بالصوت  –"، تضمن ءوتم خالل المؤتمر الصحفي عرٌض مرئي لتفاصيل جريمة اغتيال الشهيد "فقها

جنيدهم من قبل ُضباط مخابرات اعترافات العمالء الثالثة المشاركين في الجريمة وكيفية ت –والصورة 
االحتالل اإلسرائيلي والمهام التي ُكلفوا بها من تصوير ورصد ومراقبة وتنفيذ، كما اشتمل العرض 
على مشاهد حقيقية لتحركات العمالء المنفذ المباشر للجريمة أثناء تواجدهم في مسرح الجريمة قبل 

 وبعد تنفيذها.
 

 مسؤولية االحتالل
الداخلية، االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الشهيد مازن  وحّمل وكيل وزارة

وتبعاتها كافة، وقال: "كشفت التحقيقات أن أجهزة أمن االحتالل اإلسرائيلي هي من خططت  ءفقها
 لجريمة االغتيال ونفذتها من بدايتها حتى نهايتها"، مضيفًا أن "العمالء اعترفوا بتلّقيهم تعليماتٍ 
مباشرة من ضباط االحتالل لتنفيذ هذه الجريمة، التي باتت تفاصيلها ومالبساتها كافة مكشوفة أمام 

 أجهزتنا األمنية".
وكشف أبو نعيم أن التخطيط لعملية االغتيال استغرق ما يزيد عن ثمانية أشهر، ُمشيرًا إلى أن 

ن بطائرات استطالع من الجو، التحقيقات أظهرت "استخدام االحتالل عمالَءه على األرض مدعومي
 ومتابعة مباشرة ولحظية من ضباط المخابرات".

كما اتهم أبو نعيم االحتالل بمحاولة التنصل من مسؤولية التخطيط لجريمة االغتيال وتدبيرها 
وتنفيذها، لذلك تم اختيار العميل القاتل )أ. ل( بدّقة ُمتناهية في محاولة للتهرب من المسؤولية عن 

 ، مؤكدًا أن التحقيقات واعترافات العمالء أسقطت هذه المحاولة الفاشلة.الجريمة
ولفت إلى أن العمالء الثالثة المشاركين في جريمة االغتيال، متورطون في جرائم أخرى منها اغتيال 
عدد من قادة المقاومة وعناصرها، وقصف وتدمير الكثير من المباني والمقار والمؤسسات الحكومية 

 .2014، و2012،2008خالل االعتداءات التي شنها االحتالل على قطاع غزة في األعوام  والمدنية،
 

 عالمة فارقة
"ُتعتبر عالمًة فارقًة في منظومة العمل  ءوأكد اللواء أبو نعيم أن عملية اغتيال الشهيد مازن فقها

لعملية األمنية )فك األمني في قطاع غزة، وبداية لمرحلٍة جديدٍة عنوانها الحسم والمبادرة، وأن ا
الشيفرة( ال تزال متواصلًة ضمن سياسة تعميق الجهد الجتثاث عمالء االحتالل وحماية جبهِتنا 

 الداخلية".
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، بحفظ 2007وتابع القول: "إننا ملتزمون بشعارنا الذي رفعناه منذ إعادة بناء وزارة الداخلية عام 
 فياء لدماء شهداء شعبنا وتضحياته".الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة، وسنبقى األو 

قائاًل:  -واصفًا إياهم بـ "الشرذمة الشاذة" عن أصالة شعبنا  -ووجه أبو نعيم رسالة لعمالء االحتالل 
"إنكم لن ُتفلتوا من يد العدالة، وإن األجهزَة األمنية ستطاُلكم حيثما كنتم كما طالت َمن قبلكم، ولن 

ائفة، فإما أن ُتسّلموا أنفَسكم وتعودوا لحضِن شعبكم، أو فلُتواِجهوا ينفعكم االحتالل وال وعوده الز 
 مصيَركم المحتوم".

ختامًا، توجه وكيل وزارة الداخلية واألمن الوطني برسالة شكر إلى جماهير الشعب الفلسطيني، وقال: 
رة التحقيقات، "نقُف بكل شموخ وإباء لشعبنا المجاهد الذي تحّمل مشقَة اإلجراءاِت األمنية خالل فت

 وكان ُمتفّهمًا وُمساندًا لألجهزة األمنية كما عهدناه دائمًا".
كمــا وّجــه تحيــَة اإلجــالل والتقــدير لألجهــزة األمنيــة كاّفــة، والتــي "تحملــت المســؤولية وكانــت علــى قــدر 
 الثقة وعظم األمانة برغم كل العوائق والتحديات، واستطاعت أن ُتنجـز مهمـة تفكيـك هـذه الجريمـة فـي

 .زمٍن قياسي، بعدما ظّن العدُو أنه أفلت بجريمته"
 16/5/2017الفلسطيني،  وزارة الداخلية واألمن الوطنيموقع 

 
 تطبيق مبادرة السالم العربيةلبمؤتمر مع رئيس وزراء الهند: إنهاء االحتالل يمهد  عباس .2

ي لبالدنا سيمهد الطريـق محمود عباس، إن إنهاء االحتالل اإلسرائيلالرئيس الفلسطيني قال : نيودلهي
أمام تطبيق مبـادرة السـالم العربيـة، األمـر الـذي سيسـاعد الجهـود المبذولـة لمحاربـة اإلرهـاب والتطـرف 

 في منطقتنا والعالم.
فـي مـؤتمر صـحفي مشـتر  مـع رئـيس الـوزراء مارينـدرا مـودي فـي مقـر رئاسـة الـوزراء فـي عـبس وأكد 

، دولـــة فلســـطين 1967ارنـــا هـــو حـــل الـــدولتين علـــى حـــدود العاصـــمة نيـــودلهي، اليـــوم الثالثـــاء، أن خي
 بعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل لتعيشا في أمن وسالم وحسن جوار.

وأشاد الرئيس بنهج قادة الهند المتبع منذ عهد المهاتما غاندي والذي ما زال متواصال من حيث الدعم 
ي المحافـل الدوليـة، منوهـا سـيادته إلـى أن الهنـد بلـد عظـيم والتضامن وااللتزام بمساندة قضية شـعبنا فـ

له وزنه ومكانته على المستوى العالمي، ورائـد ومؤسـس فـي إنشـاء مجموعـة عـدم االنحيـاز، ويسـتطيع 
 أن يلعب دورًا وله تأثير دولي.

 وأكــد الــرئيس أن فلســطين تعمــل بكــل تصــميم لبنــاء مؤسســاتها الوطنيــة، بجهودهــا الذاتيــة وبــدعم مــن
األصدقاء واألشقاء، والهند في مقدمتهم، وقد قطعنا شوطًا كبيرا في البناء على أساس سـيادة القـانون، 
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وتكـــريس قـــيم الديمقراطيـــة وحقـــوق ومكانـــة المـــرأة والشـــباب، والنهـــوض باقتصـــادنا الـــوطني وفـــق أســـس 
 عصرية.

 16/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 شريك أساسي في حصار غزةالفلسطينية لسلطة النائب الغول: ا .3
نظمت حركة حماس في منطقة غـرب غـزة مسـاء اإلثنـين مسـيرة جماهيريـة حاشـدة فـي مخـيم الشـاط  
إحيـــاء لــــذكرى النكبــــة ورفضــــا للحصـــار والمــــؤامرات التــــي تحــــا  ضـــد غــــزة بمشــــاركة رئــــيس المكتــــب 

 السياسي للحركة إسماعيل هنية.
ريعي عـن حركـة حمـاس محمـد فـرج الغـول فـي كلمتـه خـالل المسـيرة إن وقال النائب في المجلس التشـ

 المؤامرات التي تحا  ضد أبناء شعبنا منذ النكبة حتى يومنا هذا لن تنال من عزيمتنا.
وأكــد الغــول أن كــل مــا يحــا  ضــد غــزة هــو محــاوالت للتضــييق عليهــا وتركيعهــا بهــدف بيــع القضــية 

 غزة.سي في حصار الفلسطينية، مبينا أن السلطة شريك أسا
 وأضاف أن كل المؤامرات التي تحا  ضد غزة ستتحطم على صخرة صمود أبناء شعبنا.
 16/5/2017موقع حركة حماس، 

 
 تصادق على مشروع قانون الكهرباء ونظام رؤساء وأعضاء البلديات الفلسطينية الحكومة .4

فاقية بـين تـونس وفلسـطين بهـدف صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على الصيغة النهائية لالت: رام هللا
التعــاون بــين مؤسســات البلــدين فــي مجــال الزراعــة والميــاه والثــروة الحيوانيــة والســمكية والبحــث والتعلــيم 
العــالي الفالحــي واإلرشــاد والتكــوين واإلحصــاء واالســتثمار الزراعــي، وقــرر تكليــف الجهــات المختصــة 

 بالتوقيع على االتفاقية حسب األصول.
مجلـس علـى مشـروع تعـديل قـرار بقـانون بشـأن قـانون الكهربـاء العـام، وذلـك بهـدف مـن  كما صـادق ال

مجلــس تنظــيم قطــاع الكهربــاء القــدرة والمرونــة المطلوبــة والملحــة ألداء مهامــه وفقــًا للقــانون، ال ســيما 
قـانون صالحيات الرقابة واإلشراف والمتابعة المستمرة لشركات توزيـع الكهربـاء ومـدى التزامهـا بتنفيـذ ال

 وتطبيقها لألحكام المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
وصادق المجلـس علـى مشـروع نظـام ر سـاء وأعضـاء الهيمـات المحليـة لينسـجم مـع القـوانين واألنظمـة 
ذات العالقــة، فـــي تحديـــد حقـــوق وواجبـــات رئـــيس وأعضــاء الهيمـــة، وتنظـــيم جلســـات مجـــالس الهيمـــات 

 المحلية.
 16/5/2017، ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل
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 الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات اإلسرائيلية ضد  إقامة الدولة الفلسطينية .5
أدانت الخارجيـة الفلسـطينية المواقـف المعاديـة إلقامـة دولـة فلسـطينية كمـا  فادي أبو سعدى: - رام هللا

 يإيليـت شـاكيد، ووزيـر التعلـيم نفتـال جاءت على لسان أكثر من مسـؤول إسـرائيلي مـنهم وزيـرة القضـاء
، وأيضــًا المواقــف المشــاغبة التــي تــدعو إلــى الضــغط علــى "البيــت اليهــودي"بنيــت وكالهمــا مــن حــزب 

الرئيس ترامب لنقل سفارة بالده إلـى القـدس المحتلـة، التـي تحـاول تكـريس قـانون ضـم القـدس مـن قبـل 
 اق.اإلسرائيلي، وكذلك حادثة حائط البر  االحتاللسلطات 

وأكدت أن القدس الشرقية المحتلة هي عاصمة دولة فلسطين، وأن المدينة القديمـة بأسـوارها وكنائسـها 
ومساجدها بما فيها حائط البراق هي أراٍض فلسطينية محتلة، كما نصت عليها القـرارات األمميـة كافـة 

 بما فيها اليونيسكو. 
 17/5/2017القدس العربي، لندن، 

 

 من الموظفين العسكريين للتقاعد بغزة %55سُتحيل  الفلسطينية لطةنقيب الموظفين: الس .6
كشف نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة : نور الدين صال  -الرسالة نت

مـن موظفيهــا العســكريين فـي غــزة للتقاعــد  %55 -45عـارف أبــو جـراد، أن الســلطة ُســتحيل مـا نســبته 
 المبكر.

فــي تصــري  خــاص بـــ "الرســالة نــت"، أن الســلطة بــدأت بإعــداد الكشــوفات الخاصــة وأوضــ  أبــو جــراد 
للتقاعد، مشيرًا إلى أنه لم يطرأ أي تغيير فيما يتعلق بالموظفين  إحالتهمبالموظفين العسكريين المنوي 

 المدنيين.
مواليــد للتقاعـد، أولهــا أن يكــون مــن  إحــالتهموذكـر أن الســلطة وضــعت شــروطًا للمـوظفين الــذين ســيتم 

 عامًا. 15، وخدم أكثر من 31/5/1966
موظفــًا مــن أصــحاب المناصــب العليــا فــي  30وفــي الســياق، أكــد أبــو جــراد أن الســلطة قطعــت رواتــب 

 .2005حركة فت  بغزة، نافيًا قطع رواتب المتقاعدين وأسر الشهداء والجرحى، وتفريغات 
 16/5/2017الرسالة.نت، 

 

 شرق نابلس الفلسطينية أفراد من الضابطة الجمركية ةسبعيعتقل  اإلسرائيلي االحتالل .7
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، سـبعة أفـراد مـن جهـاز الضـابطة الجمركيـة، : نابلس

 على مدخل بيت فوريك، شرق نابلس.
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مركيـة وأفاد شهود عيـان، بـأن قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي اعتقلـت سـبعة أفـراد مـن جهـاز الضـابطة الج
خــالل إيقــافهم لشــاحنة تحمــل لوحــة تســجيل صــفراء محملــة بـــثمانين مشــتاح بطــي ، جــاءت مــن طريــق 
مســـتوطنة "ايتمـــار"، ومركبـــة أخـــرى إســـرائيلية تحمـــل بـــاالت قـــش، تبـــين بعـــد التـــدقيق أن الســـائقين ال 

 يحمالن أوراقا ثبوتية.
الضابطة، وقـام بـإبالج جـيش  وأضاف شهود العيان أن سائق شاحنة البطي  رفض التجاوب مع أفراد

االحتالل اإلسرائيلي، الذي حضر بالتزامن مع قدوم دورية ثانية للضابطة الجمركية للمسـاندة، واعتقـل 
 سبعة من ضباط وعناصر الضابطة.

 16/5/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 وزسل م بري مفتاح القدس وزار الراعي وشيخ عقل طائفة الدر  وفد فلسطينيلبنان:  .8
زار وزيـــر الثقافـــة الفلســـطيني إيهـــاب بسيســـو وســـفير فلســـطين فـــي لبنـــان أشـــرف دبـــور واألمـــين العـــام 

ـــوطني الشـــعبي للقـــدس بـــالل  ـــل المـــؤتمر يـــونس العمـــوري ووفـــد مـــن أعضـــاء  النتشـــةللمـــؤتمر ال ووكي
 المؤتمر، رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقـر الرئاسـة الثانيـة فـي عـين التينـة أمـس، وجـرى البحـث

 في األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الراهنة في المنطقة.
 االحـتاللالرئيس بري لوحة تعّبر عن صمود المرأة الفلسطينية في وجه جنود  إلىوقّدم الوزير بسيسو 
. كمـا "تقديرًا للدور الذي لعبه ويلعبه في نصرة ودعم الشـعب والقضـية الفلسـطينية"وتمسكها باألرض، 

 المؤتمر مفتاح القدس، وهي المرة األولى التي يعطى ألول شخصية عربية. باسم النتشةليه إقدم 
ـــال بشـــارة بطـــرس الراعـــي، فـــي الصـــرح البطريركـــي فـــي  ـــر  المـــاروني الكاردين كمـــا زار الوفـــد، البطري
اع بكركي، يرافقه الملحق الثقافي في السفارة الفلسطينية في بيروت ماهر مشعل، وجرى عرض ألوض

 فلسطين والفلسطينيين في لبنان. وفي ختام اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية. 
والتقى الوفد أيضًا شي  عقل طائفة الموحدين الدروز الشـي  نعـيم حسـن فـي دار الطائفـة فـي بيـروت، 
فــي حضــور رئــيس اللجنــة الثقافيــة فــي المجلــس المــذهبي الشــي  ســامي أبــي المنــى والقاضــي غانــدي 

ومستشـــار مشـــيخة العقـــل الشـــي  غســـان الحلبـــي، وجـــرى عـــرض لمجمـــل التطـــورات فـــي الشـــأن مكـــارم 
 الفلسطيني.

  17/5/2017المستقبل، بيروت، 
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 تدعو إلى إغالق طرق المستوطنين لمساندة األسرى المضربين الفصائل .9
، الشـــعب دعـــت حركـــة "فـــت " والقـــوى والفصـــائل الفلســـطينية، يـــوم الثالثـــاء: محمـــود الســـعدي -رام هللا 

الفلسطيني إلى "التصعيد والتوجه إلى الطرق االلتفافية، وإغـالق كـل الطـرق أمـام المسـتوطنين، إسـنادًا 
لألسرى المضربين عن الطعام داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي، الذين دخلوا، اليوم، يومهم الثالثين 

ة التعبمـة والتنظـيم، جمـال وقـال عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة "فـت " ومسـؤول مفوضـي في اإلضراب".
محيسـن، فـي كلمــة لـه خــالل مـؤتمر صــحافي عقدتـه الفصـائل الفلســطينية فـي مقــر المركـز اإلعالمــي 
الحكومي في مدينة رام هللا، إن "الدعوة إلى قطـع طـرق المسـتوطنين تـأتي حتـى يتضـرر المسـتوطنون 

بين، فقــد  ن األوان للضــغط ويضــغطوا علــى الحكومــة اإلســرائيلية لالســتجابة لمطالــب األســرى المضــر 
علـــى الحكومـــة اإلســـرائيلية، و ن األوان للعـــالم ليضـــغط علـــى إســـرائيل لوقـــف ممارســـتها بحـــق الشـــعب 

 الفلسطيني وأسراه".
، إن "إنهــاء تــهقــال القيــادي فــي "الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين"، عمــر شــحادة، فــي كلممــن جهتــه 

القــــوى الفلســــطينية االســــتجابة الفوريــــة لألســــرى  األســــرى يــــومهم الثالثــــين مــــن اإلضــــراب يتطلــــب مــــن
ونـــدائهم، مـــن خـــالل تشـــكيل لجـــان إســـناد شـــعبية لـــدعم مطالـــب األســـرى ولمواجهـــة سياســـة االحـــتالل 

وأضــاف: "نتبنــى مطلــبهم بــدعوة الســلطة الفلســطينية لوقــف التنســيق األمنــي، فــال يوجــد  واالســتيطان".
كيلوغرامًا من وزنه، وحياة المضربين  13البرغوثي  معنى الستمراره في الوقت الذي يخسر فيه مروان

وأكد شحادة على أنه "ال بد من التحر  لدعوة مجلس األمن لعقد جلسة فوريـة،  وعائالتهم في جحيم".
 وأن تشتعل المنطقة بكل حر في العالم"، مؤكدًا أن الكلمة األخيرة لألسرى.

مـــؤتمر، إن "القـــوى الوطنيـــة الي قـــال خـــالل األمـــين العـــام لحـــزب "الشـــعب الفلســـطيني"، بســـام الصـــالح
قــررت تعزيــز الهيمــة الوطنيــة إلســناد اإلضــراب بالمشــاركة الشخصــية، عبــر مشــاركة عــدد مــن قيــادات 
وكوادر الحركة الوطنية بكافة المناطق"، داعيًا أبناء الشعب الفلسطيني إلى أن يجدوا الوسائل لمساندة 

ًا علــى أن "تهديـد األسـير مـروان البرغـوثي بـالتوقف عــن اإلضـراب باعتبـار وجـود حالـة طـوارد، مشـدد
 الماء أمر خطير".

شدد نائـب األمـين العـام لــ"الجبهة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين"، قـيس عبـد الكـريم أبـو ليلـى، في حين 
على أن "أي خسائر يمكن أن تلحق بالحركة األسيرة سـيكون لهـا نتـائج، ويجـب أن تفهـم ذلـك حكومـة 

التعامل مع هذه المعركـة، وأن هـذا الـنهج الـذي تمارسـه سـيرتد عليهـا، وسـيقود إلـى تفجيـر نتنياهو في 
 حركة شعبية تطلق مجددًا عملية النهوض في مواجهة االحتالل واالستيطان".

لرئيس، محمود عباس، إلى "المبادرة لعقد اجتمـاع فـوري ، اصحفيالمؤتمر الفي خالل  ودعا أبو ليلى
ـــة لمن ـــة التنفيذي ـــر، لوضـــع خطـــط ملموســـة لمواجهـــة هـــذا العـــدوان والتعنـــت مـــن قبـــل للجن ظمـــة التحري
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نتنيــاهو، واســتخدام وســائل الثقــل الممكنــة، بمــا فــي ذلــك وقــف التنســيق األمنــي والــذهاب إلــى محكمــة 
 .الجنايات الدولية"

 16/5/2017، العربي الجديد، لندن
 

 لألسرى  األحد المقبل إسناداً  فتح تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية وُتعلن اإلضراب الشامل .11
أعلنت حركة فت ، أن يـوم األحـد المقبـل هـو يـوم إضـراب شـامل فـي جميـع محافظـات الضـفة : رام هللا

الغربيـــة، يشـــمل كافـــة منـــاحي الحيـــاة مـــن الســـاعة الحاديـــة عشـــرة صـــباحا وحتـــى الثانيـــة بعـــد الظهـــر، 
ندة إضـراب الحريـة والكرامـة وكخطـوة باستثناء الطلبـة والمؤسسـات التعليميـة والصـحية، فـي إطـار مسـا

 .نتصعيدية من مختلف أطياف شعبنا في كل مكا
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، مساء يوم الثالثاء، عقب اجتماع عضـوي لجنتهـا المركزيـة جمـال 
محيســـن وحســـين الشـــي ، مـــع أمنـــاء ســـر أقـــاليم الحركـــة فـــي المحافظـــات الشـــمالية وعـــدد مـــن أعضـــاء 

 للحركة، وكوادر من قيادة مفوضية التعبمة والتنظيم.المجلس الثوري 
ودعت حركة "فت "، أبناء شعبنا الفلسطيني إلى االلتحـام فـي معركـة إسـناد اإلضـراب، "تقـديرا منـا لهـم 
ولتضحياتهم"، مناشدًة كافة مكونات الشـعب الفلسـطيني ومؤسسـاته إلـى تصـعيد فعالياتـه الشـعبية ضـد 

 جز، وقطع الطرق االلتفافية عن المستوطنات.االحتالل اإلسرائيلي، والحوا
 16/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 توجيه ضربة كبيرة القتصاد القطاعلتهدف  غزة إجراءات السلطة بحق موظفي: فتحفي  قيادي .11
قطعــت  أفــاد القيــادي فــي حركــة فــت  بقطــاع غــزة، أســامة الفــرا، بــأن الســلطة: يحيــى اليعقــوبي -غــزة 

موظفــا منــذ بدايــة إجراءاتهــا العقابيــة ضــد موظفيهــا بغــزة، وهــم مــن فمــة المــوظفين المــدنيين  36رواتــب 
 والعسكريين ومتقاعدين أيضا.

وقال الفرا في تصري  لصحيفة "فلسطين"، أمـس، "إن السـلطة فصـلت منـذ أحـداث االنقسـام نحـو ألـف 
 موظف، أعادت بعضهم بشكل تدريجي على مراحل".

أن يكــون مطلــع الشــهر القــادم، حــافال بقطــع رواتــب أعــداد كبيــرة مــن المــوظفين، وإحالــة ا الف وتوقــع 
 إلى التقاعد، مستنكرا أي إجراءات عقابية ضد قطاع غزة سواء بخصم أو قطع الرواتب.

وعبر الفرا عن استغرابه من أن تقدم السلطة على هذه اإلجراءات العقابية، في وقت يحتاج الموظفون 
 ر إمكانية الصمود أمام الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.لتوفي
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واعتبــر إجــراءات الســلطة غيــر المدروســة بحــق المــوظفين، تهــدف إلــى توجيــه ضــربة كبيــرة القتصــاد 
 القطاع الذي يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين.

س مفاقمـة األزمـات"، مؤكـدا أن وتابع: "كـان األجـدر أن تتخـذ السـلطة إجـراءات لتخفيـف الحصـار ولـي
الــذي يخطــط لهــذه اإلجــراءات هــو رئــيس الســلطة محمــود عبــاس، الــذي اختــزل كــل مؤسســات الســلطة 

 بقرار فردي منه.
 16/5/2017فلسطين أون الين، 

 
 ءكشف مالبسات خيوط جريمة اغتيال الشهيد فقهابالداخلية وزارة جهود تثمن  حركة األحرار .12

الفلســطينية الجهــود الكبيــرة التــي بــذلتها وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني فــي  ثمنــت حركــة األحــرارغــزة: 
 ، داعيا بإسراع محاكمة العمالء وإعدامهم.ءكشف مالبسات خيوط جريمة اغتيال الشهيد مازن فقها

ووجه األمـين العـام لألحـرار خالـد أبـو هـالل، رسـالة لمـن يـؤمن بـالفكر المتطـرف بـأن مـؤتمر الداخليـة 
ت العمــالء كشـفت مــن يقــف خلـف الصــفحات والمواقـع المتشــددة المشــبوهة التـي تــدعي التــدين واعترافـا

ويقـــف خلفهـــا االحـــتالل، قـــائاًل "مـــن يريـــد المقاومـــة والجهـــاد فـــي ســـبيل هللا ففصـــائل المقاومـــة مشـــرعة 
 األبواب ليكون معول خير لخدمة دينه ووطنه فلسطين".

فــي وحــل العمالــة للــتخلص مــن ذلــك عبــر التوبــة وشــدد علــى أن الفرصــة ســانحة إلــى كــل مــن تــورط 
 وتسليم نفسه لألجهزة األمنية.

 16/5/2017، فلسطين أون الين
 

 ضربة قوية لالحتالل وحصانة لظهر المقاومة ءكشف المتورطين باغتيال فقها: حركة المجاهدين .13
عـن العمـالء،  أثنت حركة المجاهدين الفلسطينية على دور األجهزة األمنية في قطاع غزة في الكشف

المحــــرر الشــــهيد مـــازن فقهــــا، ضـــربة قويــــة لالحــــتالل  األســـيرمعتبـــرة أن كشــــف المتـــورطين باغتيــــال 
 اإلسرائيلي وحصانة لظهر المقاومة والجبهة الداخلية.

واعتبــر المتحــدث الرســـمي باســم حركــة المجاهـــدين مــؤمن عزيـــز فــي بيــان صـــحفي الثالثــاء، أن هـــذه 
األمنيــة للحكومــة والمقاومــة فــي قضــية اغتيــال فقهــا، هــي ضــربة قويــة  النتــائج الواضــحة لجهــد األجهــزة

لالحتالل وأجهزته األمنية التي حاولت رسم هالة واهية بأنها أقوى جهاز أمني في المنطقة، وتستطيع 
 العمل في أي مكان بكل سهولة وسالسة.
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عـــة الجبهـــة الداخليـــة وقـــال: "إن هـــذه الجريمـــة الجبانـــة بحـــق القائـــد مـــازن فقهـــا كانـــت تهـــدف إلـــى زعز 
الفلســطينية، ونــزع الثقــة بقــوة المقاومــة وأمنهــا، إال أن الحقيقــة الواضــحة اليــوم هــي أن المقاومــة وأمنهــا 

 قادرة على حماية الجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني".
وأضــاف "أن العمــالء الــذين وقعــوا تحــت تــأثير ابتــزاز وإســقاطات االحــتالل هــم فمــة منبــوذة وال تمثــل 

 رة بين شعب كله مقاوم ومجاهد".ظاه
 16/5/2017الرسالة نت، فلسطين، 

 
 وجه المؤامرات والتهديداتبتضافر الجهود لتمتين الجبهة الداخلية " تدعو لالمقاومة الشعبية" .14

أشــادت حركــة المقاومــة الشــعبية بــدور األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي غــزة بحمايــة الجبهــة الداخليــة، 
 مة في وجه التهديدات اإلسرائيلية للقطاع.وحماية ظهر المقاو 

وعبــرت الحركــة فــي بيــان عــن فخرهــا بمــا تقــوم بــه األجهــزة األمنيــة مــن حملــة كبيــرة لمالحقــة عمــالء 
 االحتالل، والتي كان اخرها كشف لغز اغتيال الشهيد مازن فقها.

جـــه المـــؤامرات ودعـــت إلـــى ضـــرورة تضـــافر جميـــع الجهـــود لتمتـــين الجبهـــة الداخليـــة الفلســـطينية فـــي و 
 والتهديدات الخارجية.

 16/5/2017الرسالة نت، فلسطين، 
 

ل  الزراعةوزير "مراقب الدولة":  .15  خلسة لجمعيات دينية واستيطانية بالضفةمليون دوالر  30حوَّ
المتقاعد، أمس، تقريرا يدين فيه  تل أبيب: أصدر يوسف شبيرا، مراقب الدولة اإلسرائيلية والقاضي

على أدائه المالي، وتحدث  "البيت اليهودي"زير الزراعة وأحد كبار حزب المستوطنين أوري أريميل، و 
توزيع ورصد الميزانيات في وزارته، وتوزيعها بغير أهدافها عن طريق  خلل خطير في"فيه عن وجود 

 ."جمعيات مقربة من الوزير وحزبه
وزير أريميل طيلة توليه هذه الوزارة، ويوجه تقرير مراقب الدولة في إسرائيل انتقادات شديدة اللهجة لل

منهجي على تحويل  المسؤولة أيضا عن االستيطان في الضفة الغربية، وقال إنه عمل بشكل
 الميزانيات لسياسيين مقربين منه ومن حزبه.

ومن جهته، أوصى المحامي أفيحاي مندلبالت، المراقب المستشار القضائي للحكومة، بإعادة النظر 
بأنه خالف قرارات الحكومة  ات الصادرة عن الوزير أريميل، مشيرا إلى وجود شبهاتفي بعض القرار 

ومن  المساعدات لجمعيات تعمل في المدن الكبيرة والغنية، مع أنها مكرسة للبلدات في الريف، فقط 
 ألن رفاقه في الحزب يقودون تلك الجمعيات.
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عيات التي ميز الوزير لصالحها، كما أوصى المراقب بأن يفحص المستشار القضائي عمل الجم
 110على نحو  لمعرفة إن كانت تعمل وفق القانون. وبحسب تقرير المراقب، فإن الحديث يدور

مليون دوالر(، وهي ميزانيات خصصها وحولها الوزير خلسة لجمعيات  30ل )أكثر من كماليين شي
ية وسط إسرائيل، رغم أن غاية هذه المدن الغن دينية واستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، وكذلك في
 األموال كانت بلدات األطراف داخل الخط األخضر.

 17/5/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 هاألف وحدة استيطانية في 17على بناء يديعوت: وزارة المال توق  ع اتفاق مع بلدية اللد  .16
، وقعت اإلسرائيليةفي حكومة ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن وزارة المالية : اللد المحتلة

وحدة استيطانية جديدة في مدينة اللد،  17,237مساء الثالثاء، مع بلدية اللد اتفاقًا يقضي ببناء 
 بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسفير الواليات المتحدة الجديد ديفيد فريدمان.

ديدة غير قائمة في منطقة اللد، من الوحدات في مناطق ج 3,130وأفادت الصحيفة، بأنه سيتم بناء 
 وحدة في مناطق سابقة لتطويرها. 14,107بينما سيتم بناء 

وحدة سكنية أخرى فور االنتهاء من الوحدات السابقة  3,000ويقضي االتفاق بالسماح بإضافة 
ستخصص في المناطق التجارية كمشاريع بنية تحتية وسياحية للمدينة ليرتفع العدد إلى أكثر من 

 وحدة سكنية. 20,000
وأكد نتنياهو خالل توقيع االتفاق للسفير فريدمان، قوة الصداقة بين البلدين مشيرًا إلى ضرورة نقل 

 السفارة األمريكية للقدس في أقرب وقت.
 16/5/2017فلسطين أون الين، 

 
 بزعم التخطيط لتنفيذ هجمات"الشاباك" يعتقل أربعة من فلسطيني  ي الداخل  .17

مواطنين  4قال جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشابا "، إنه اعتقل : ر وف أرنا وطعبد ال - القدس
 عرب في إسرائيل، بزعم التخطيط لتنفيذ هجمات، ردا على إخراج الحركة اإلسالمية عن القانون. 

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن "الشابا "، قوله إن المواطنين األربعة "خططوا لتنفيذ هجمات ضد 
 د إسرائيليين في منطقة النقب )جنوب(". جنو 

وأشار "الشابا " إلى انه تم اعتقال اثنين من المواطنين في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي، وتم 
 تقديمهما للمحاكمة دون توضي  وقت اعتقال المواطنين ا خرين. 
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اإلسرائيلية إخراج وذكر أن المواطنين األربعة، خططوا لتنفيذ الهجمات، ردا على قرار الحكومة 
 الحركة اإلسالمية عن القانون. 

 16/5/2017،لألنباء األناضولوكالة 
 

 تمنع آالف الفلسطينيين من السفر للخارج "إسرائيل""بتسيلم":  .18
تسيطر إسرائيل على جميع المعابر من الضفة الغربية وإليها، وكّل سفر من هنا  يتطّلب إذًنا من 

رائيلية، بشكل عاّم، تمنع الفلسطينيين الذين يتقّدمون بطلبات سفر إلى إسرائيل. وألّن السلطات اإلس
الخارج من الطيران عبر مطار بن غوريون أو اإلبحار عبر موانمها، يبقى سبيلهم الوحيد للخروج 

، الواقع على ُبعد خمسة كيلومترات شرقّي أريحا. وفًقا لمعطيات سلطة المعابر والحدود النبيجسر 
فلسطينًيا خالل  907,825، و 2015فلسطينًيا خالل سنة  809,559 النبيعبر من جسر الفلسطينية، 

تستغّل إسرائيل سيطرتها على المعبر لكي تمنع كثيًرا من سّكان الضفة من السفر إلى  .2016سنة 
الخارج، ولتبقيهم رهن الحبس في الضفة الغربية لسنوات طويلة. يجري ذلك تبًعا لقرار إداري، دون 

، ال النبيإجراء قضائي ودون تقديم أّية تفسيرات. عندما تعيد السلطات فلسطينيين عن جسر  أيّ 
في معظم األحيان، ال  ُتعلمهم من هو الطرف الذي اّتخذ قرار المنع وكيف يمكن االعتراض عليه.

د . إذا كانت إسرائيل قالنبييعرف الفلسطينيون أنهم ممنوعين من السفر إاّل عند بلوغهم معبر 
 أصدرت منع سفر بحّقهم، هم يعرفون ذلك فقط في هذه المرحلة. 

من  2,262خروج  2016تفيد معطيات سلطة المعابر والحدود الفلسطينية، أّن إسرائيل منعت في سنة 
، منعت 2015بهدف السفر إلى الخارج. وفي سنة  النبيسكان الضفة الغربية الذين وصلوا إلى معبر 

هم. ولكن تجدر اإلشارة إلى أّن هذه المعطيات تخّص فقط األشخاص الذين من 1,736إسرائيل خروج 
ال ُيعرف كم  –واضطّروا للرجوع إلى بيوتهم. وال يشمل فلسطينيين كثيرين  النبيوصلوا إلى معبر 

بسبب سياسة إسرائيل، إّما ألنه كان قد جرى  النبييمتنعون سلًفا عن القدوم إلى جسر  –عددهم 
 ق، أو بسبب "مؤّثر التبريد" الناجم عن السياسة اإلسرائيلية.منعهم في الساب

 15/5/2017 ،لحقوق اإلنسان، بتسيلم اإلسرائيليمركز المعلومات 
 

 كشف عن منظومة صاروخية جديدة مخصصة لسالح البحريةت "إسرائيل" .19
ة للصناعات الحربية اإلسرائيلية المتقدمة عن منظوم IMIكشفت شركة "": األراضي المحتلة

صاروخية جديدة مخصصة لسالح البحرية تهدف للتعامل مع التحديات الجديدة والمعقدة التي تتطلب 
 تعزيز القدرات النارية على مستوى عال ولدعم العمليات العسكرية المتعددة.
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( العبرية، فإن الشركة ستكشف عن تفاصيل جديدة خالل األيام القليلة 20وبحسب ما نقلته القناة )
 حيث سيتم عرض المنظومة ألول في معرض سنغافورة. القادمة،

وأشارت الشركة، إلى أن النظام الحديث يعطي تركيزًا كبيرًا على تطوير القدرة على ضرب األهداف 
 االستراتيجية بدقة على المناطق الساحل أو الداخلية.

شراء النظام لحماية وذكرت أن الجيش اإلسرائيلي يختبر حاليا النظام الجديد للسفن وسيقرر الحقا 
 الجبهتين الشمالية والجنوبية من جهة البحر "حزب هللا وحماس"، على حد قوله.

 16/5/2017الرسالة، فلسطين، 
 

 إلى مستشفيات ميدانية "عوفر"من  مضرباً  أسيراً  76نقل  .21
ة السجون " قال محامي هيمة شؤون األسرى والمحررين لؤي عكة، إن إدار اإللكترونية"األيام  -رام هللا 
 أسيرا مضربا من سجن "عوفر" إلى مستشفيات ميدانية. 76نقلت 

( أسيرا من سجن "عوفر" إلى ما يسمى بالمستشفى 36وكانت سلطات االحتالل نقلت أمس )
 الميداني في "هداريم"، علما أنه كان قسما لألسرى قبل اإلضراب وال يرقى ألن يدعى بالعيادة.

 16/5/2017، رام هللا، األيام
 

 ترفض التفاوض بشأن مطالب األسرى المضربين منذ شهر "إسرائيل"قراقع:  .21
تزال  مايوم الثالثاء، إن إسرائيل  ،قال رئيس هيمة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع: رام هللا

 ترفض التفاوض بشأن مطالب ممات األسرى الفلسطينيين المضربين منذ شهر في سجونها.
ت لوكالة أنباء "شينخوا" الحكومة اإلسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن "أي ل قراقع في تصريحاوحم  

 تفاعالت وتداعيات يحتمل حدوثها بسبب استمرار إضراب األسرى وعدم االستجابة لمطالبهم".
وأشار قراقع، إلى أن "اتصاالت فلسطينية رسمية وأخرى بتدخل أطراف دولية جرت مع الحكومة 

 ال موقفها متعنتا وترفض التفاوض حول مطالب األسرى المضربين".اإلسرائيلية لكن ال يز 
 16/5/2017القدس، القدس، 

 
 البرغوثي يتوقف عن شرب الماء وإضراب األسرى يدخل شهره الثاني .22

أعلن قادة اللجنة الوطنية العليا لمناصرة إضراب األسرى في السجون اإلسرائيلية، أن القائد : رام هللا
غوثي اتخذ أمس خطوة تصعيدية في إضرابه وزمالءه األسرى المفتوح عن الطعام، األسير مروان البر 

 والذي دخل اليوم شهره الثاني، إذ امتنع عن تناول الماء.
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وقال رئيس هيمة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع أن البرغوثي شرع أمس في إضراب عن 
ًا. وأضاف: "عقد ممثلون عن السلطة يوم 31الماء إلى جانب إضرابه عن الطعام المتواصل منذ 

سلسلة لقاءات مع الجانب اإلسرائيلي في شأن اإلضراب أصر خاللها اإلسرائيليون على رفض 
االستجابة ألي طلب من مطالب األسرى"، معتبرًا أن "الصلف اإلسرائيلي في التعامل مع اإلضراب 

 صورته".غير مسبوق، ويهدف إلى محاولة كسر إرادة القائد البرغوثي و 
وأردف: "مروان واألسرى مصممون على مواصلة اإلضراب عن الطعام مهما كانت النتائج، ونحن 
 وجهنا دعوات إلى الشعب الفلسطيني لمساندة األسرى في إضرابهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم". 

 17/5/2017الحياة، لندن، 
 

 غوار الشماليةفوق أراٍض مهددة بالمصادرة في األ جديدةبؤرة استيطانية  .23
": بدأت مجموعة من المستوطنين المتطرفين، اإللكترونية"األيام  -محمد بالص  -األغوار الشمالية 

أمس، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على األراضي المهددة بالمصادرة في خربة السويدة باألغوار 
حاولة منهم لتثبيت بؤرة الشمالية، في وقت بدأ فيه  خرون بوضع معالم حقيقية على األرض في م

 أخرى أقاموها على أراضي خلة حمد.
وقال عارف دراغمة، خبير االستيطان واالنتهاكات اإلسرائيلية في األغوار، إن عددا من مستوطني 

 مستوطنة "مسكيوت"، شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي خربة السويدة.
خيام وأقاموا منشأة لألغنام والمواشي على قطعة من وبين دراغمة، أن هؤالء المستوطنين نصبوا عدة 

 األرض إيذانا ببناء بؤرة استيطانية جديدة.
يمكنهم من إغالق  الف  استراتيجيولفت إلى أن المستوطنين تعمدوا إقامة تلك البؤرة في موقع 

الدونمات أمام أصحاب األرض الشرعيين من الفلسطينيين، في حال تمكنوا من تجسيد بؤرتهم 
 الجديدة على أرض الواقع.

 17/5/2017، رام هللا، األيام
 

 صمت اتجاه المضربينالعلى  يغلقون مقر األمم المتحدة برام هللا احتجاجاً  ناشطون و  أهالي أسرى  .24
أغلق ناشطون وأهالي أسرى مضربين عن الطعام، مقر األمم المتحدة في رام هللا، الغربية: الضفة 

ا على إغفال األمم المتحدة لقضية األسرى المضربين في سجون صباح اليوم األربعاء، احتجاج
 االحتالل.
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واعتصم عدد من الناشطين وأهالي األسرى في بوابة مقر األمم المتحدة، ورفعوا يافطات طالبت 
 على التوالي. 31لـبتحر  المؤسسات الدولية لنصرة األسرى في إضرابهم المتواصل لليوم ا

"إن إغالق مقر األمم المتحدة يأتي بعد  ن وصل "الرسالة نت" نسخة عنه:وقال أهالي األسرى في بيا
تنصلها من تحمل مسؤولياتها اتجاه القضية الفلسطينية، ودوام صمتها عن قضية المضربين عن 

 الطعام"
 31وطالبوا األمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لحماية أرواح المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 

، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم االحتالل التي تقترف يوميًا بحق األسرى في سجون يوماً 
 االحتالل، وخصوصًا المضربين عن الطعام إلجبارهم على كسر إضرابهم، وفق البيان.
 17/5/2017، الرسالة نت

 
 جنين وعسكر ي  والعشرات باالختناق في مواجهات بمخيم   بالرصاص إصابات ثالث .25

، فيما أصيب العشرات بحاالت اإلسرائيليشبان برصاص قوات االحتالل  ثالثةصيب أ: جنين
اختناق بالغاز السام والمدمع خالل مواجهات اندلعت في مخيمي جنين وعسكر الجديد، فجر اليوم 

 تم اعتقال أربعة شبان  خرين في بلدة الزبابدة. األربعاء، بينما
 20عاما(، وعمر طارق السعدي )20وحيد يوسف الغول ) وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن الشابين

عاما(، أصيبا برصاص االحتالل بالبطن في محيط حرش السعادة بجنين خالل مواجهات اندلعت 
النارية وقنابل الصوت والغاز  األعيرةمع قوات االحتالل بعد اقتحامها مخيم جنين وسط اطالق 

واطنين بحاالت اختناق، حيث تم نقل المواطنة حمدية إصابة عشرات الم إلىالمسيل للدموع، ما أدى 
 مستشفى جنين جراء اختناقها بالغاز. إلىبيطار 

ذلك، أصيب، فجر اليوم، شاب برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي عقب اقتحام مخيم عسكر  إلى
ميعهم في وفي السياق، اعتقلت قوات االحتالل أربعة شبان من بلدة الزبابدة، وج الجديد شرق نابلس.

 العشرينات من العمر بعد اقتحام قوات االحتالل البلدة ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.
 17/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  113العراقيب وتشرد أهلها للمرة  قريةتهدم  "إسرائيل" .26

قرية العراقيب في النقب وتشريد  أقدمت السلطات اإلسرائيلية، اليوم األربعاء، على هدم: محمد وتد
، حيث داهمت  ليات وجرافات الهدم معززة بقوات من الشرطة وحماية الوحدات 113أهلها وذلك للمرة 

 الخاصة، القرية مسلوبة االعتراف في النقب، وهدمت منازلها المكونة من ألواح الصفي .
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القرية، صباح اليوم، بحماية قوات وبحسب أهالي العراقيب، فإن 'جرافات الهدم والخراب اقتحمت  
 دون مراعاة ألوضاع الناس وأحوال الطقس الحار'. 113الشرطة وهدمت القرية للمرة الـ

وأكدوا أن 'كل جرائم الهدم ال تخيفنا ولن تثنينا عن إعادة بناء منازلنا والتمسك بأرضنا ووطننا، 
 لمخططاتهم باقتالعنا وتهجيرنا''.وسنبقى هنا رغم كل الظلم والقهر وجرائم الهدم، ولن نرض  

 17/5/2017، 48عرب 
 

 الشهيدة فاطمة حجيجي جثماناالحتالل يسلم  .27
غرب رام هللا، الستالم ” عوفر“أنها تتجه إلى حاجز  األحمرأفادت طواقم الهالل الغربية: الضفة 

 جثمان الشهيدة فاطمة حجيجي، والتي ارتقت برصاص االحتالل األسبوع الماضي.
سلطات االحتالل قد استدعت العائلة أمس، وأبلغتهم نيتها تسليم جثمان ابنتهم، لكنها أجلت وكانت 
 .الثالثاء يوم إلىالتسليم 

عاًما(، من قرية قراوة بني زيد شمال غرب رام هللا، ارتقت بـ  16يذكر أن الشهيدة فاطمة حجيجي )
ماضي بزعم محاولتها تنفيذ عملية ال األسبوعرصاصة أطلقتها قوات االحتالل في باب العامود  20

 طعن.
 16/5/2017، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 بعنوان "مستقبل القضية الفلسطينية بين تعقيدات الداخل وتحديات الخارج" الجزيرةمركز لندوة  .28

ة خلصت ندوة مركز الجزيرة للدراسات بعنوان "مستقبل القضية الفلسطيني: شاهر األحمد -الدوحة 
بين تعقيدات الداخل وتحديات الخارج" بالعاصمة القطرية الدوحة إلى أن الشعب الفلسطيني بمواقعه 
المختلفة يمتلك إمكانات وقدرات من أجل إبقاء قضيته حية، وأن هذا الشعب في الضفة الغربية وغزة 

الرضوخ وفي الشتات عنده سبل ووسائل متنوعة من المقاومة تستطيع أن تجبر االحتالل على 
 لمطالبه، كما أن عدالة القضية تحفظ لها مواصلة الدعم من العرب والمسلمين وأحرار العالم.

للنكبة، أكد رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا ماجد الزير أن  69وفي الندوة التي تتزامن مع الذكرى 
جاوز الشعب الفلسطيني أكبر من أي فصيل فلسطيني وأي حركة فلسطينية، وأن الشعب الذي ت

مليون نسمة إذا لم تمثل أي جهة مطالبه المتمثلة في تحرير جميع أرضه وعودة الالجمين  13تعداده 
 إلى مدنهم وقراهم فهو قادر على ابتكار واجهات تمثله.

هاني  االستراتيجيةمن جهته، قال مدير عام المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات 
و" من رام هللا، إنه رغم الخالفات بين الفلسطينيين، فإن الشعب المصري، عبر "محادثة بالفيدي
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زال  ماالفلسطيني أثبت أنه متمسك بحقوقه وثوابته، وأنه رغم سبعة عقود على النكبة فإنه "عنيد"، و 
 يقاوم االحتالل وبأساليب مختلفة.

بالسالح والرصاص، وأكد أن المقاومة الفلسطينية ليست قاصرة على قطاع غزة الذي يواجه االحتالل 
لكنها ماضية في الضفة الغربية وفلسطين الداخل من خالل االنتفاضات المتعاقبة، و خرها انتفاضة 

، وأضاف أننا نعيش حاليا إضراب الكرامة 2015السكاكين المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين األول 
 والحرية الذي أعلنه األسرى في سجون االحتالل منذ شهر.

ي حركة حماس جمال عيسى إن وثيقة حماس األخيرة جاءت للتعبير عن المسؤولية وقال القيادي ف
الوطنية، وعن المبادد التي تؤمن بها وتؤكد وطنيتها وإيمانها بالشراكة والتفاهم مع الفصائل األخرى، 

عاصمتها  1967وتمسكها بكل فلسطين، وإن كانت تقبل في المرحلة األولى بدولة على حدود عام 
 القدس.

مضيفا أن الحركة معنية بتقديم ر ية سياسية على اعتبار أنها تمثل قطاعات كبيرة من الشعب 
 الفلسطيني، كما أنها قدمت خالل سنوات عمرها تضحيات جساما.

أما الباحث في مركز الجزيرة للدراسات شفيق شقير فلفت إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة 
والعراق واليمن خاصة، وضعف  ةكسار العربي المتمثل في سوريبالغة الصعوبة في ظل حالة االن

في دول أخرى، وهو ما هّمش دور األنظمة العربية الداعم التقليدي سياسيا للقضية الفلسطينية في 
 هذه المرحلة.

وأما عن المواقف الدولية، فبين شقير أن موقف المؤسسة األميركية تجاه القضية الفلسطينية يصب 
إسرائيل، وهذا الموقف لن يتغير بتغير الرئيس، وقال إن اإلدارة األميركية لن تعمل  عادة لمصلحة

 على تحقيق حل الدولتين، لكن على إدارة حل الدولتين.
ولفت شقير إلى أن القضية الفلسطينية رغم ما تمر به من صعوبات فإنها تبقى من أعدل القضايا 

 ن المستحيل تصفيتها.التي تجد دعما محليا وعربيا وعالميا يجعل م
 17/5/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 على الئحة "اليونسكو" الخليلترشيح مدينة  .29

أبجدية االحتالل والتراث  -تحت عنوان "مدينة الخليل القديمة على الئحة التراث العالمي لليونسكو 
المقاوم"، حاضر نقيب المهندسين والعضو في منظمة اليونسكو جاد تابت في "معهد عصام فارس 

يران للسياسات العامة والشؤون الدولية"، بدعوة من "مؤسسة الدراسات الفلسطينية"، حضره الوز 
 السابقان طارق متري وعادل قرطاس.
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 2تابت: "ماذا يعني إدراج مدينة الخليل على الئحة اليونسكو؟ ستعقد المنظمة في الفترة ما بين  وقال
لها للبحث بترشي  مدينة الخليل على الئحة التراث العالمي. إن عملنا هذا  اجتماعاتموز المقبل  12و

الدولية بأن مدينة الخليل جزء من التراث الفلسطيني، وأن ننزع ألننا نريد االعتراف من المجموعة 
بيهودية المدينة ألنها برأينا  إسرائيلدعاء ا، وأن هذا اإلقرار يدحض اإلسرائيليالشرعية عن االحتالل 

 مدينة مركبة.
، وأنه يستجيب للشروط المعيارية 2009العام في "الملف عن مدينة الخليل بدأ تحضيره  وأكد أن

مطلوبة تقنيا، ولكن يبقى الجانب السياسي والحصول على تصويت أعضاء اليونسكو على قبول ال
 إدراج المدينة على الئحة التراث العالمي".

"أن تسجيل المدينة على هذه الالئحة يؤكد أن هذه المدينة جزء من تراث فلسطين، وهذا  وأوض 
لعناصر التي تهدد تراثها، وهذا يساعد على يعني أنه في كل سنة يذهب وفد من اليونسكو لمراقبة ا

 مقاومة الناس وهو ما نحتاجه. فالحفاظ على التراث جزء من المقاومة".
 17/5/2017المستقبل، بيروت، 

 
 شتلة زيتون شمال الضفة الغربية 70نحو  تقتلع "إسرائيل" .31

 70يوم الثالثاء، نحو  اقتلعت جرافات إسرائيلية، مدعومة بقوة من الجيش،: أيسر العيس - رام هللا
 شتلة زيتون، في مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية، بذريعة أنها أراٍض طبيعية.

وقال الخبير في شؤون االستيطان، عارف دراغمة، لألناضول، إن "جرافات عسكرية إسرائيلية، 
خربة ابزيق بحماية من الجيش، وحضور موظفي سلطة الطبيعة اإلسرائيلية، داهموا منطقتي تياسير و 

 وأضاف أن "الجرافات شرعت اقتالع أشتال زيتون عمرها أربع سنوات".، في طوباس"
وأوض  دراغمة، أن "األرض التي زرعت فيها الشتالت، مملوكة لعائلة فلسطينية من طوباس، وسبق 

 أن تم تجريفها واقتالع أشجار زيتون منها".
 16/5/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 أطول علم فلسطيني أمام بوابة برلين رفع .31

بمشاركة واسعة من الفلسطينيين والمؤسسات والهيمات الفلسطينية والعربية وممثل منظمة التحرير 
ومتضامنين عرب وألمان وأجانب مع القضية الفلسطينية، ُرفع أطول علم لفلسطين أمام بوابة برلين 

 .التي تعد من أهم المعالم التاريخية في ألمانيا
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للنكبة المستمرة ومرور  69ودعا للفعالية "تجمع الشتات الفلسطيني في أوروبا"، وذلك بمناسبة الذكرى 
ممة عام على وعد "بلفور" المشؤوم، ودعمًا ونصرة لألسرى في سجون االحتالل الذين يسّطرون أروع 

شهرين إلنجاز وخياطة واستغرق اإلعداد والتحضير لهذه الفعالية حوالي  المالحم بأمعائهم الخاوية.
 متر. 4.5 متر بعرض 100العلم الذي يبلغ طوله 

 17/5/2017، وكالة معًا اإلخبارية
 

 وإيران "إسرائيل"علمي بحثي يضم علماء من  مركزاألردن: افتتاح  .32

افتت  العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني أمس، مركزًا علميًا بحثيًا يجمع علماء من : أ ف ب
 لشرق األوسط، بما في ذلك أعداء منذ فترة طويلة مثل إسرائيل وإيران وتركيا وقبرص.مختلف دول ا

المركز الدولي لضوء السنكروترون "وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، افتت  الملك عبد هللا 
للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق األوسط، والمعروف اختصارًا باسم )سيسامي(، ليكون أول 

 ."كز أبحاث عالمي من نوعه في المنطقةمر 
وهو مسارع ضوئي من الجيل الثالث، يقع في منطقة عالن في محافظة البلقاء  "سيسامي"ومركز 

يساهم في دفع عجلة التقدم والنهوض باألبحاث " أنكيلومترًا شمال غرب عمان( ومن شأنه  35)
 ."األحياء وعلوم المواد وغيرهاالعلمية في مجاالت الطب والصيدلة والفيزياء والكيمياء و 

علماء من عدد من الدول األعضاء في المركز، وهي قبرص "ويجمع المشروع بحسب البيان، 
 دول مراقبة. إلىإضافة  "ومصر وإيران وإسرائيل واألردن وباكستان وفلسطين وتركيا

حفل االفتتاح إن  وقال البروفيسور السير كريستوفر ليولين سميث، رئيس مجلس إدارة المركز، خالل
مشروعًا بحثيًا  55المركز سيجذب أعدادًا كبيرة من العلماء في المنطقة )...( وتلقى حتى ا ن "

المركز سيكون فيه أول مسارع في العالم يستمد ". وأضاف أن "علميًا الستخدام المسارعات النووية
 ."طاقته من الطاقة الشمسية

بليون  2.5وية يتم فيها تسريع اإللكترونات إلى طاقة ثالثة مسارعات نو  "سيسامي"ويضم مركز 
 الكترون فولت، حيت ينتج عنها ضوء شديد الكثافة هو ضوء السنكروترون.

 17/5/2017المستقبل، بيروت، 
 

 بانتخابه رئيسًا لحركة حماس هنيةري يهنئ ب   .33
م الثالثاء رسالة إلى بعث رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة أمل نبيه بري اليو ": الرأي"-غزة

 رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يهنمه فيها بانتخابه رئيسا للمكتب.
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وقال بري في رسالته: أقدم لكم أجمل التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا للمكتب السياسي لحركة 
ة بالمشاريع حماس، في هذه اللحظة الفلسطينية التي تضغط فيها إسرائيل على فلسطين الحبيب

 االستيطانية وبخطط تهويد الكيان وتقسيم المسجد األقصى المبار .
وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني انحيازه للشعب الفلسطيني في جهاده لتحقيق أمانيه الوطنية ووقوفه 

 مع مطالب األسرى المشاركين في إضراب الكرامة.
عادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي هي السالح وتمنى بري لهنية التوفيق في تحمل مسؤولياته واست

 الماضي لمواجهة السالح اإلسرائيلي.
 16/5/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 لتطبيع العالقات "إسرائيل"و الخليج: مبادرة بين دول "وول ستريت جورنال" .34

ألميركية، اليوم الثالثاء، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" ا :ترجمة خاصة -"القدس"  -رام هللا 
 عن مبادرة سيتم دراستها خالل زيارة الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى السعودية األسبوع المقبل.

وحسب الصحيفة، فإن المبادرة تقوم على تطبيع العالقات بين إسرائيل ودول الخليج، مقابل تجميد 
السعودية واإلمارات والواليات المتحدة،  جزئي للبناء في المستوطنات. مشيرة إلى أن مسؤولين من
 درسوا تلك المبادرة التي تمت مناقشتها مع عدة دول عربية.

وأوضحت الصحيفة أن المبادرة تتضمن تخفيف القيود االقتصادية على الفلسطينيين وخاصًة في 
الطيران  قطاع غزة، وإنشاء خطوط اتصاالت مباشرة بين الدول العربية وإسرائيل بما يسم  لشركات

اإلسرائيلية التحليق فوق المجال الجوي لدول الخليج، وإزالة القيود المفروضة على التجارة مع 
 إسرائيل، وتدابير أخرى تتعلق بمن  تأشيرات الدخول لرجال األعمال والرياضيين اإلسرائيليين.

ع عملية السالم مع ووفقا للمبادرة، فإنه في المقابل تقوم حكومة إسرائيل باتخاذ خطوات هامة لدف
 الفلسطينيين خصوصا تجميد البناء خارج الكتل االستيطانية.

 16/5/2017، القدس، القدس

 
 وزير إسرائيلي: حان الوقت الغتيال األسد وبعده "زعيم إيران" .35

، تقال وزير اإلسكان اإلسرائيلي، الجنرال احتياط يو ف غاالن: نضال محمد وتد -القدس المحتلة 
يل أن تعمل على اغتيال رئيس النظام السوري، بشار األسد، على خلفية نشر تقارير إن على إسرائ

عن قيام النظام السوري بإحراق جثامين معارضين وأسرى من المعارضة بعد قتلهم، وذلك إلخفاء 
 جثثهم وطمس  ثار الجريمة.
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ي سورية، حيث يتم ، بحسب ما نقل موقع "واال" اإلسرائيلي، إنه "في واقع كالسائد فتوقال غاالن
يقومون بحرق  -إعدام الناس، والمس بهم بالسالح الكيميائي بشكل مقصود، وا ن بتطرف أكبر

عامًا، فقد اجتزنا خطًا أحمر، وبالنسبة لي حان الوقت لتصفية  70جثثهم، وهو أمر لم نشهده منذ 
 األسد، بكل بساطة مع كل ما يعنيه هذا الكالم".

، الذي كان يتحدث في مؤتمر دولي حول األمن البري واللوجيستي في تل وقال الوزير اإلسرائيلي
أبيب، إن على إسرائيل أال تتوقف عند اغتيال األسد، ويحب "بعد أن ننتهي من ذيل األفعى، أن 
نصل إلى رأسها، الذي يجلس في طهران، والتعامل معه أيضًا. إسرائيل ستعرف كيف تدافع عن 

 كن علينا أن نذكر دائمًا أن لنا أصدقاء وحلفاء".نفسها بقواها الذاتية، ول
 16/5/2017، العربي الجديد، لندن

 
 سنة على األسير السوري  صدقي المقت 14ُحكم إسرائيلي  بالسجن  .36

حكمت محكمة إسرائيلية في الناصرة، اليوم الثالثاء،  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
لسورّي صدقي المقت، من منطقة مجدل شمس في الجوالن السورّي سنة( على األسير ا 14بالسجن )

 الُمحتل، بتهمة التجسس لصال  سوريا.
وبحسب ما أورده موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإّن األسير المقت نقل معلومات للمخابرات 

لى السورّية، وُوّجهت له تهمة التخابر مع عميل أجنبّي، ونقل معلومات عن نشاطات إسرائيل ع
سنة، وأعاد االحتالل اعتقاله  27واألسير المقت أمضى سابًقا ُحكًما إسرائيلًيا بالسجن مدة  الحدود.
 .2015عام 

 16/5/2017، القدس، القدس
 

 "إسرائيل"محمد القوماني: حضور اجتماع يضم نوابًا من الكنيست ال يعني التطبيع مع  .37

التونسية محمد القوماني إن  "النهضة" قال عضو المكتب السياسي لحركة حسن سلمان: –تونس 
حضور وفد من البرلمان التونسي ضمن اجتماع لالتحاد من أجل المتوسط بحضور نواب من 

التي أثيرت حول هذا األمر ال مبرر  "الزوبعة"مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن  "تطبيعاً "الكنيست ال يعتبر 
حزاب قبل أشهر من االنتخابات البلدية التي لبعض األ "حملة انتخابية مبكرة"لها وتدخل في إطار 

 يفترض إجرا ها نهاية العام الجاري.
من المعارضة إلى الشارع لمحاولة فرض األمر الواقع إلسقاط مشروع قانون  "أقلية"كما انتقد لجوء 

نين، مشيرًا إلى أن البرلمان )وليس الشارع( هو اإلطار الطبيعي لمناقشة القوا "المصالحة االقتصادية"
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كما رّحب بتكليف الرئيس الباجي قائد السبسي للجيش بحماية منابع الثروة، معتبرًا أن اتهامه 
 ."فرقعات سياسية"بعض المناطق في البالد هو مجرد  "عسكرة"بـ

حضور وفد من البرلمان التونسي ضمن ": "القدس العربي"وقال القوماني في حوار خاص مع 
ل المتوسط هو إجراء دأبت عليه الدولة التونسية منذ سنوات، والتمثيل اجتماع برلماني لالتحاد من أج

اإلسرائيلي في هذا البرلمان ال يعني بالطبع التطبيع مع إسرائيل ألن الدولة التونسية تحضر في 
محافل وهيمات دولية عدة إسرائيل هي عضو فيها، وذلك بالطبع لم يكن مبررًا لمغادرة تلك الهيمات، 

تونس ليست العضو الوحيد في هذا الهيمة البرلمانية المتوسطية إذ توجد أيضًا الجزائر  فضاًل عن أن
والمغرب ومصر، كما أن الوفد البرلماني الذي ضم أعضاء من حركة النهضة لم يحضر اجتماعًا 
 دعت إليه أو نظمته إسرائيل، وإنما حضر ليمثل البرلمان والدولة التونسية في هيمة تمثل البرلمانات

 ."األوروبية والدول المتوسطية
 17/5/2017، ، لندنالقدس العربي

 
 ق عمله في رام هللاالصليب األحمر يعل    .38

": أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر عن تعليق نشاطاتها في رام هللا اإللكترونية"األيام  -القدس 
 ومكتبنا". بدءًا من أمس وحتى إشعار  خر "بسبب التهديدات الخطيرة ضد موظفينا

" إنه "يوم أمس الثالثاء، قامت مجموعة من األشخاص اإللكترونيةوقالت في بيان أرسلته لـ "األيام 
باقتحام المكتب وتهديد سالمة الموظفين والمكتب ومطالبتهم، بطريقة عنيفة، بوقف العمل ومغادرة 

 المكتب".
ر بالقدس والضفة الغربية: "هذه األفعال وقال "كريستيان كاردون"، مدير اللجنة الدولية للصليب األحم

غير مقبولة ويجب وقفها فورًا. وقد تعرضنا في األسابيع األخيرة لحوادث مماثلة ضد موظفينا 
وأضاف: "وقد  ن األوان أن تدعونا نعمل مع ضمان احترامنا في جميع  ومكاتبنا في الضفة الغربية".

 األوقات".
عام لتقييم ظروف احتجازهم والمعاملة التي يتلقونها واحترام وأضاف: "تعد زيارة المضربين عن الط

حقوقهم أولوية بالنسبة للجنة الدولية حيث قمنا بزيادة وتيرة الزيارات لمرافق االحتجاز اإلسرائيلية 
 رسالة شفهية". 1,400وتوصيل ما يزيد على 

 17/5/2017، األيام، رام هللا
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 إسرائيلية على حائط البراق" واشنطن تتنصل من التصريحات "ال سيادة .39

قال مصدر دبلوماسي في البيت األبيض إن "التصريحات المنسوبة لدبلوماسيين أميركيين : محمد وتد
والتي تمحورت حول الطرح بأنه ال سيادة إلسرائيل على حائط البراق بالقدس القديمة، ال تعكس وال 

 في األسبوع القادم". تعبر عن موقف الرئيس دونالد ترامب الذي سيزور البالد
وتنصل البيت األبيض من التصريحات التي صدرت، مساء اإلثنين، عن الوفد الدبلوماسي األميركي 
الذي يشرف على التحضيرات لزيارة الرئيس ترامب للقدس، حيث رفض دبلوماسيون من القنصلية 

براق مع مكتب رئيس الحكومة األميركية في القدس مناقشة الترتيبات اإلعالمية لزيارة ترامب لحائط ال
اإلسرائيلية، بحسب ما أوردته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية وذلك بادعاء أن 'الحديث عن موقع يقع في 

 الضفة الغربية، ولذلك ال يوجد للحكومة اإلسرائيلية صالحية في المكان'.
نصل البيت ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في واشنطن قوله: " يت

األبيض من التصريحات التي أوردها الوفد الدبلوماسي األميركي المتواجد بالقدس تحضيرا لزيارة 
الرئيس ترامب، فالتصريحات بأن ال سيادة إسرائيلية على حائط البراق، فهذه التصريحات وأن قيلت 

 فهي ال تعبر عن موقف الرئيس ترامب ولم تحصل على مصادقة البيت األبيض".
 16/5/2017، 48رب ع

 
 فريدمان يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لواشنطن في تل أبيب .41

قدم السفير األميركي الجديد لدى تل أبيب، دافيد فريدمان، : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 
اليهودي األصل والمناصر للمستوطنين، أوراق اعتماده للرئيس اإلسرائيلي، ر بين ريفلين، قبل أسبوع 

ة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، المقررة إلسرائيل مطلع األسبوع المقبل، في ظل توتر في من زيار 
 العالقات بين واشنطن وتل أبيب.

وأعلن فريدمان، في مراسم تقديم أوراقه الرسمية، أنه "حصل على تفويض من الرئيس ترامب لتأييد 
رائيل من بين الدول التي يزورها في أول إسرائيل بكل الطرق الممكنة"، مضيفا أن اختيار ترامب إلس

 رحلة له في الخارج بعد تسلمه منصبه "دليل على متانة حبه إلسرائيل". 
وكان فريدمان قد وصل إلى إسرائيل أمس، وتوجه مباشرة إلى حائط البراق، الذي تسميه إسرائيل 

 "الحائط الغربي" لجبل الهيكل.
ي ريفلين أعلن، في مراسم تسلم أوراق فريدمان، أن "على ونقل موقع "هآرتس" أن الرئيس اإلسرائيل

 الواليات المتحدة االعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل".
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ونشرت صحيفة "هآرتس" أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى نصحوا إدارة ترامب بعدم نقل السفارة 
 األميركية إلى القدس.

 16/5/2017، ، لندنالعربي الجديد
 

   إسرائيلييأمر بطرد حاخام  القضاء الروسي .41
يوسف خيرسونسكي بداعي  اإلسرائيليمر القضاء الروسي الثالثاء بطرد الحاخام أ :أ ف ب -موسكو

 القومي". األمنبداعي "تهديد  أميركيعدم الترخيص لمنظمته وذلك بعد ثالثة اشهر من طرد حاخام 
ات، بالطرد ودفع غرامة قيمتها نحو وحكم على خيرسونسكي الحاخام المقيم في روسيا منذ عشر سنو 

 ميشيلوفا المتحدثة باسم المحكمة التي نظرت القضية في موسكو. أولغا أعلنتيورو، بحسب ما  80
 ذات هدف ربحي في روسيا دون ترخيص". أجنبيةوادين الحاخام ب "تأسيس منظمة 

للعيش في  2016م في وفي روسيا نحو مليون يهودي بحسب الفدرالية. وانتقل نحو سبعة  الف منه
 .إسرائيل

 17/5/2017، الغد، عم ان
 

 تسريبات ترامب تهدد حياة جاسوس إسرائيلي لدى "داعش" .42
أفادت شبكة 'سي بي إس' األميركية أن المعلومات التي كشفها الرئيس دونالد ترامب، : محمد وتد

قد تتسبب بتهديد لوزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف، حيال نشاط ووضعية تنظيم 'داعش'، 
حياة الجاسوس اإلسرائيلي الناشط في صفوف التنظيم، علما أن إسرائيل هي الدولة التي أبلغت 

 الواليات المتحدة بتفاصيل حيال تهديدات 'داعش' تنفيذ عمليات إرهابية جديدة.
 ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن شبكة 'سي بي إس' معلومات مفادها بأن حياة الجاسوس
الناشط في صفوف 'داعش' لصال  إسرائيل موجودة في خطر، وذلك بسبب المعلومات التي سربها 
ترامب إلى الفروف، بحيث نقلت الشبكة على لسان مصدر أمني مطلع في واشنطن قوله إن ' 
المعلومات التي حولتها إسرائيل إلى اإلدارة األميركية تتعلق بتهديدات داعش تنفيذ عمليات إرهابية 

 ديدة على متن طائرات من خالل استعمال حواسيب ملغومة'.ج
وبحسب المعلومات فقد اشترطت إسرائيل على اإلدارة األميركية أن يحول لها هذه المعلومات 
االستخباراتية شرطية أال يتم تناقلها وتحويلها إلى طرف ثالث، علما أن المعلومات تعلقت بتهديدات 

 خطط استعمال حاسوب ملغوم وإدخاله لطائرة ركاب وتفجيرها.خاصة بأميركا، بحيث أن 'داعش' 
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إلى ذلك، رج  مراسل موقع 'بازفليد'، بإن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد يستغل 
 ذلك من أجل ممارسة الضغوطات على ترامب لتحقيق إنجازات سياسية ودبلوماسية.
 17/5/2017، 48عرب 

 
 باالمتثال لـ"المعايير الدولية" لالعتقال "ائيلإسر "مسؤول أممي يطالب  .43

طالب المقرر الخاص لألمم المتحدة، حول وضع حقوق اإلنسان في األراضي : جنيف/ بيرم  لتوج
الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، إسرائيل بااللتزام بالقانون الدولي و"االمتثال للمعايير الدولية" 

 لالعتقال. 
ه، اليوم الثالثاء، حصلت األناضول على نسخة منه، إلى أن نحو ألف وأشار لينك، في بيان ل

سجين فلسطيني بدأوا إضراًبا عن الطعام في السجون اإلسرائيلية، منذ شهر، احتجاًجا على سوء 
 األوضاع في السجون. 

وشدد لينك على ضرورة تقديم خدمات" رعاية صحية أفضل" للسجناء الفلسطينيين في السجون 
لية، وتمكين عائالتهم من زيارتهم بحرية، وإنهاء االعتقاالت اإلدارية والتعسفية. كما أشار اإلسرائي

 الف سجين فلسطيني، يعتقلون في سجون داخل األراضي اإلسرائيلية، وأن  6لينك، إلى أن حوالي 
 ذلك يتعارض مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان. 

سطينيين يتعرضون لالعتقال في زنزانات منفردة، وال يسم  ونوه المسؤول األممي إلى أن السجناء الفل
كما أشار  لمحاميهم االجتماع معهم، ويحرمون من حقوق كثيرة لمشاركتهم في اإلضراب عن الطعام.

إلى تعرضهم للتغذية القسرية، واألنباء التي تصل المنظمة الدولية حول المعتقلين الفلسطينيين في 
 ة للقلق". السجون اإلسرائيلية، "مثير 

 16/5/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 يزور بيت لحمسترامب  .44
أعلن مستشار األمن القومي األمريكي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر، أمس، أن الرئيس : أ.ف.ب

دونالد ترامب سيزور مدينة بيت لحم في الضفة الغربية بعيد إجراء محادثات مع مسؤولين 
وأوض  ماكماستر للصحافيين أنه خالل زيارته إلى األراضي الفلسطينية، في القدس.  "إسرائيليين"

الرغبة بتسهيل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، وسيحث القادة على اتخاذ "سيعبر ترامب عن 
 . "خطوات تقود إلى السالم

 17/5/2017الخليج، الشارقة، 
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قواعد االشتباك وتجعل الُمواجهة  امتالك حماس صواريخ تضرب حيفا بدق ة  كبيرٍة ُتغي ردراسة:  .45
 وشيكةً 
على الرغم من تصريحات أركان الدولة العبرّية العنترّية  من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة

ضّد حركة المقاومة اإلسالمّية )حماس( في قطاع غّزة، وزعمهم أّنها باتت مردوعًة من القّوة 
الحتالل، إاّل أّن صّناع القرار في تل أبيب يعرفون اإلسرائيلّية، ولن تجر  على ُمواجهة جيش ا

ويعترفون أّن الوقت ال يلعب لصالحهم بالمّرة، فحماس ُتواصل وبوتيرٍة عاليٍة حفر األنفاق بدون 
ستراتيجًيا على األمن اتوقٍف، وهذه األنفاق التي ُيّقر الجيش اإلسرائيلّي بأّنها باتت ُتشّكل تهديًدا 

 الل، دون أْن تتمّكن إسرائيل من إيجاد حلٍّ لها.القومّي لدولة االحت
أّما القضية الثانية التي تُقّض مضاجع اإلسرائيليين، قيادًة وشعًبا، فهي مواصلة تعاظم ترسانة حماس 
العسكرّية على الرغم من الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عقٍد من الزمن بُمشاركٍة فعاّلة من 

اإلسرائيلّي األخير، الذي جاء على لسان قائد شعبة االستخبارات الجيش المصرّي، واالعتراف 
العسكرّية في الجيش )أمان(، الجنرال هرتسي هليفي، أّن الحركة الفلسطينّية باتت تملك صواري  

 دقيقة، متطوّرة وُمتقّدمة جًدا بإمكانها إصابة مدينة حيفا، البعيدة نسبًيا عن القطاع، بّدقٍة بالغٍة.
لى ذلك، كشف قائد المنطقة الجنوبّية في الجيش اإلسرائيلّي، النقاب عن أّنه لدى الجيش باإلضافة إ

حماس? في حال “خطة إلجالء سكان المستوطنات في غالف غزة، بعيًدا عن نطاق صواري  
 اندالع حرب جديدة في قطاع غزة.

المحاذية لقطاع ” وتسدير “وحاول قائد المنطقة الجنوبية، أيال زمير، في مؤتمر عقده بمستوطنة 
على الوضع. وقال: إّن فترة ما  الجيش يسيطر، طمأنة المستوطنين بأّن ”تهديد األنفاق“غزة، حول 

كانت األهدأ خالل العقد الماضي. وأضاف أّن لدينا خطط  2014بعد عملية )الجرف الصامد( عام 
طول الحدود، على حد مفصلة حول كيفية الرد على أّي عدوان من حماس، ونعمل باستمرار على 

 قوله.
، ألون ديفيد، عن معارضته الشديدة لعملية اإلخالء ”سديروت“من جانبه أعرب رئيس مستوطنة 

وقال، كما أفادت صحيفة )هآرتس( العبرّية، أعتقد أّن إخالء المستوطنين ليس هو الخطوة 
 الصحيحة، وأّن هذا الحديث ال يساعد في رفع المعنويات، بحسب قوله.

، على الرغم من إعداد خّطة اإلخالء، يبقى السؤال المفتوح: كيف ُيمكن حماية العمق ولكن
اإلسرائيلّي وقادة تل أبيب ُيّقرون علًنا بأّن صواري  حماس باتت تصل إلى حيفا، وأّن كّل بقعٍة في 

 إسرائيل أصبحت في مرمى صواري  حزب هللا؟
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رات قبل ثالث سنوات لم يترجم ا ن إلى حوار شعبي ومّما يزيد القلق العمل الذي تناول صناعة القرا
ضروري اليوم بالنسبة للواقع الحالي بين إسرائيل وغزة. وبحسب دراسٍة جديدٍة لمركز أبحاث األمن 
القومّي اإلسرائيلّي فإّن رئيس الوزراء ما يزال غير معني بمواجهة ضّد حماس، ولكن تتجمع عناصر 

وطات المتزايدة التي يمارسها رئيس السلطة الفلسطينية على تسرع مواجهة أخرى: منظومة الضغ
حماس، والتي أبرزها تقليص رواتب موظفي السلطة واإلعالن عن وقف تمويل كهرباء غزة وتقليص 

 الموارد المخصصة للمنطقة.
ذلك على خلفية تشديد الضائقة االقتصادية الشديدة أصاًل في القطاع والنقص المتزايد في مياه 

ساعات في اليوم بسبب انتهاء التمويل الذي خصصته  8وتقليص إمداد الكهرباء إلى أقل من  الشرب
قطر، والبطالة الكبيرة، وسيما في أوساط الشباب، وبطء إعمار أضرار الحرب السابقة، وتحدي 
حماس من قبل الفصائل األكثر راديكالية، ومجهودات حماس المتزايدة لتنفيذ عمليات في الضفة 

ية ومن المنطقة، وطبًعا تطوير ورش األنفاق الهجومية الخاصة بحماس، وجهود الجيش الغرب
 اإلسرائيلي في الكشف عنها وتدميرها.

إضافة إلى كل ما سبق، تابعت الدراسة، الخصومة المحتدة بين السلطة وحماس والقيادة الجديدة في 
رة، شهر رمضان وعودة الصيف، غزة التي خرجت من صفوف الذراع العسكرية أيام الذكرى المنتظ

أمام هذا كّله تواصل إسرائيل، وبتوصية األجهزة األمنية، القيام بخطوات لتخفيف الضائقة التي تعجل 
التصعيد، ولكن بنمط بطيء للغاية، بسبب مجموعة من الموانع السياسية واالعتبارات األمنية 

 التكتيكية.
ية على نمط الهجمات من غزة، ورغم أّنه يراد منها اإلبقاء ورأت الدراسة أّن الردود الفورية اإلسرائيل

على وضع الردع، غير أنها هي األخرى تحمل طابع إمكانية التصعيد. مفاد القول في هذه المقارنة 
هو االحتمال المتزايد لمواجهة أخرى بين إسرائيل وقطاع غزة، ومرة أخرى دون الرغبة فيها، وربما 

 ن قبل حماس.أيًضا دون رغبة حقيقية م
وكون الحرب السابقة اندلعت على خالف رغبة الطرفين، شّدّدت الدراسة، فقد تندلع مرة أخرى، وربما 
قريًبا أيًضا، وأهداف الحرب القادمة وسيرها ال تخضع إلرادة حكومة إسرائيل الحّرة المطلقة أيًضا. 

ة إلسرائيل، والذي عدا أثمان القتال أقوال رئيس الحكومة تعكس فهًما عميًقا لمغزى احتالل غزة بالنسب
سيستلزم أيًضا تكلفة كبيرة بعدها في الحكم المباشر لحوالي مليوني فلسطيني  خرين، والعبء 
االقتصادي الثقيل، وارتهان قوات الجيش اإلسرائيلّي في القطاع لسنوات، وفقدان اإلنجازات السياسية 

ها ورغم فرض أثمان سياسية أخرى على إسرائيل، لكن التي حققها االنفصال، رغم عيوب واالستراتيجية
 أيًضا في أقواله تلك تطرق إلمكانية حسم الحرب في حال اندلعت.
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ولفتت الدراسة أيًضا إلى أّن وزير األمن أشار قبل دخوله منصبه إلى أّن الحرب القادمة في غزة 
الذهاب “الحرب القادمة يجب  يجب أْن تكون األخيرة لحماس، ومن حينها صّرح عّدة مرات بأّنه في

، وبناًء عليه فقد ”بكّل القوة وعدم التوقف حتى يرفع الطرف ا خر الراية البيضاء ويصرخ مستغيًثا
تصل إسرائيل من خالل قرار أْو في أعقاب تطورات الحرب إلى توسيع العمليات العسكرّية حتى 

 .احتالل القطاع و/ أو إسقاط حكم حماس، كما أّكدت الدراسة
 16/5/2017، رأي اليوم، لندن

 
 ذاك زمن االحتالل اإلسرائيلي الغاشم .46

 د. فايز أبو شمالة
في نادي غزة  24/7/1981كانت مباريات تصفية بطولة كرة الطائرة في قطاع غزة ستجرى في 

الرياضي، في اليوم التالي الستشهاد األسير راسم حالوة، وعلي الجعفري، اللذان ارتقيا أثناء إضراب 
 سجن نفحة عن الطعام.

ولما كنت في ذلك الوقت مدربًا لفريق خان يونس لكرة الطائرة، والكابتن الرياضي للفريق، فقد 
اتصلت بنادي غزة معتذرًا عن مشاركة خان يونس، احترامًا للشهداء، ووفاًء لألسرى، بل طالبت 

 نادي غزة الرياضي بتأجيل مباريات التصفية.
ادي غزة الرياضي: بأنهم أطلقوا على الدوري اسم: دوري أسرى سجن نفحة، يومها قال المسمول في ن

وأضاف ببراءة: إن أهل أحد الشهداء في بيت لحم، وأهل الشهيد ا خر في جباليا، والمباريات 
 ستجرى في غزة، وال تؤثر على المضربين، ولن يراها أهل الشهداء.

، ويجب أن يعرف اإلسرائيليون بأن الشعب كله قلت له: األسرى بحاجة إلى تضامن فعلي ال شعارات
يقف خلف أسراه المضربين، يجب أن يخاف اإلسرائيليون من ردة فعل الشارع الفلسطيني الغاضب، 

 األسرى. لالستجابة لمطالبوتعطيل كل األنشطة جزء من المعركة، ومقدمة 
ركة في مباريات التصفية، في ذلك الوقت، شاركنا نادي الشجاعية الموقف نفسه، واعتذر عن المشا

 فتم تأجيل المباريات تضامنًا مع األسرى المضربين عن الطعام.
 كان ذلك في زمن االحتالل اإلسرائيلي الكامل لقطاع غزة والضفة الغربية.

، زادت األنشطة الرياضية بين األندية، وكأنها 2017ولكن في زمن السلطة الفلسطينية، في سنة 
إضراب األسرى، وتتواصل االحتفاالت والمهرجانات والمباريات وكأن ال  تهدف إلى التغطية على

أسرى فلسطينيين يقبعون في السجون منذ عشرات السنين، ومألت األعراس واألفراح شوارع غزة 
والضفة الغربية، إنهم يرقصون ويطبلون في الشوارع، ويزفون العريس الذي سيحرر فلسطين، وكأن 
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وطنية، في غزة ورام هللا تشم رائحة شواء اللحم في المطاعم، وتقدم للزبائن ال أحد في السجون يموت 
 أفخر الوجبات، في الوقت الذي يتلوى فيه األسرى وجعًا.

في زمن السلطة الفلسطينية يسافر الرئيس إلى الهند ليتضامن من هنا  مع األسرى المضربين عن 
الغربية، وكان ال عالقة بين األسير الفلسطيني  الطعام، بعد أن عقدت االنتخابات المحلية في الضفة

 الذي يموت كرامة، وبين المسمول الفلسطيني الذي يموت شهوة وشهرة وشجنًا.
 ما أوحش شماتة السجان باألسير المضرب عن الطعام، وقد خذله مسؤولوه!

المحتل  ما أقسى إهمال األسرى من القيادات التي أعطتهم األوامر قبل عشرات السنين بمقاتلة
 اإلسرائيلي، ثم تستخف بهم، وتدير لهم الظهر، وتلتقي على طاولة مستديرة مع السجان!

ما أجرم القائد الذي أعطى األوامر ألجهزته األمنية بعدم السماح ألهالي األسرى من الوصول إلى 
 ”!!أبو عمار“مفارق االحتكا  مع المستوطنين، ويحول دون وصولهم إلى قبر الشهيد 

 الثة وعشرين عامًا من وجود السلطة الفلسطينية، نقول:بعد ث
في زمن االحتالل اإلسرائيلي الغاشم، كانت الوطنية نقية من شوائب التنسيق األمني، وكان الوطن 
خاليًا من دهون التكسب الزائدة، وكان الوطن ال يشكو من ارتفاع ضغط المصال ، وال يتوجع من 

 ن  من ارتفاع سكر الفساد.أورام المفاصل البنكية، وال يتر 
بعد ثالثة وعشرين عامًا من سلطة فلسطينية نقول: ال غفر هللا لزمن تفككت فيه عرى االنتماء 

 لفلسطين، وصارت الوطنية مطية لكل قرار عاثر.
 16/5/2017، رأي اليوم، لندن

 
 هوامش حول تداعيات اغتيال مازن فقها .47

 أّواب المصري 
من خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدته حول جريمة اغتيال األسير  قطعت وزارة الداخلية في غزة

المحرر مازن فقها قطعت دابر اإلشاعات والجدل الذي عصف بالقطاع طوال األسابيع الماضية. 
أهمية المؤتمر الصحفي ال ترتبط فقط باالعترافات المصورة التي ُعرضت للمتهمين، بل بإعطاء 

التسا الت وعالمات االستفهام التي طرحت، وبرأت صفحة عوائل  إجابات جازمة وواضحة للكثير من
 اغتيال الشهيد فقها قبل قرابة شهرين.  الشبهات، منذطالتها 

البد من اإلقرار بأن ما حققته األجهزة األمنية في غزة وحركة حماس يعد إنجازًا أمنيًا نوعيًا غير 
سرائيلي التي يتم فيها اعتقال المنفذين مسبوق. فهي المرة األولى في تاري  الصراع العربي اإل
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الفلسطيني شكل في المقابل انتكاسة لالحتالل  إسرائيل. اإلنجازالمباشرين لجريمة ترتكبها 
 اإلسرائيلي، وضربة معنوية موجعة للتفوق األمني واالستخباراتي الذي طالما فاخرت به إسرائيل.

أخطاء وهفوات رافقت تداعيات اغتيال الشهيد  النجاح الكبير الذي تحقق، ال يمنع من الحديث عن
مازن فقها. فقطاع غزة المحاصر غرق طوال األسابيع الماضية بسيل كبير من اإلشاعات واألقاويل 
والتسريبات تبين عدم صحة معظمها. لم يؤثر في هذه اإلشاعات األمر الذي أصدره النائب العام في 

لق باغتيال مازن فقها. فتنافست المواقع اإللكترونية غزة إسماعيل جبر بحظر نشر أي تفاصيل تتع
ووسائل التواصل االجتماعي وبعض شاشات التلفزة في نشر معلومات حول  خر ما توصلت إليه 

 التحقيقات، ووصل األمر حد توجيه أصابع اتهام بعضها كان صائبًا وكثير منها كان خاطمًا. 
، تسبب بحالة من التخبط في النسيج -وفي ظل غياب أي موقف رسمي واض -هذا الواقع 

المجتمعي في غزة، السيما لدى ذوي من وجهت إليهم االتهامات، مما دفع بعائلة أحد من تناقلت 
 اإلشاعات اسمهم حد إعالنها التبر  من ابنهم رغم عدم صدور أي إعالن أو اتهام أو إدانة. 

صحفي عقده رئيس المكتب السياسي سبق المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية، مؤتمر 
إسماعيل هنية أمام منزل الشهيد مازن فقها أعلن فيه إلقاء القبض على المنفذين المباشرين لجريمة 
االغتيال. هنا من المناسب التذكير بأن هنية لم يعد رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، وال هو 

 بر حركات المقاومة في العصر الحديث.مسؤول حركة حماس في القطاع، إنما هو قائد إحدى أك
فهنية اليوم، يختلف عن هنية قبل أسابيع، وعليه فإن مواقفه وإطالالته اإلعالمية يجب أن تكون 
مدروسة ومحكمة ومخصصة لتقديم ر ية الحركة أو مواقف مفصلية، ولعّله كان من األنسب لو 

 الصحفي بداًل عن هنية.تولى قائد حماس في غزة يحيى السنوار مهمة عقد المؤتمر 
إضافة لذلك، أدى إعالن قائد حماس القبض على المنفذين، ووعده بإنزال القصاص العادل بهم، ثم 

على األقل –بعدها إحالته نشر التفاصيل للمؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية، أدى إلشكالية
الشهيد مازن فقها، والسلطة التي  تتعلق بازدواجية السلطة التي تمسك بملف اغتيال -في اإلعالم

تمسك بأمن القطاع. فإما أن يتم التعامل مع القضية كأمر يخص حماس على اعتبار أن الشهيد هو 
أحد قيادييها وهو أمر منطقي ومبرر، وإما أن تكون من اختصاص وزارة الداخلية والقضاء 

هذا أمر لم يكن محمودًا، رغم الفلسطيني وكان هذا أفضل. لكن أن يتشار  الطرفان المسؤولية ف
 إدرا  العالم الترابط الوثيق بين الطرفين.

عود على بدء، يشكل إلقاء القبض على المنفذين لجريمة اغتيال مازن فقها إنجازًا أمنيًا نوعيًا يحق 
لحركة حماس ولألجهزة األمنية في قطاع غزة أن يفخروا به أمام العالم، وهو إنجاز سيدفع إسرائيل 
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كير مرارًا إذا ما أرادت تنفيذ جريمة أخرى. لكن هذا النجاح األمني يجب الحرص على أن ال للتف
 تنتقص من أهميته زالت إعالمية وهفوات شكلية بسيطة.

 16/5/2017، "21موقع "عربي 
 

 زيارته فيترامب إذ يبيع لنا "الترام"  .48
 فهمي هويدي

(1) 
للرئيس دونالد ترامب إلى  األمنيالفريق  توجه وفد ضم بعض أعضاء 11/5 الماضييوم الخميس 

. كان على رأس الوفد األمريكيمهمة تتعلق بترتيب أول زيارة خارجية للرئيس  فيمقر الكونجرس 
، ومن بين أعضائه زوج ابنة الرئيس ومستشاره القوميالجنرال هربرت ماكماستر مستشار األمن 

مجلس الشيوخ، كما  فية والخدمات المسلحة جاريد كوشنر. اجتمع الفريق مع ر ساء لجان الخارجي
تلك االجتماعات جدول الزيارة والمحادثات األمنية  فيالتقوا مع ممثلين لمجلس النواب، واستعرضوا 

الرياض. وكانت تلك الخطوة ضرورية قبل الزيارة،  في األمريكيسيجريها الرئيس  التيواالستراتيجية 
تتخذها اإلدارة بخصوص السياسة الخارجية،  التيالخطوات  ليس فقط إلطالع النواب المنتخبين على

ولكن أيضا ألن الرئيس يعتزم التوقيع على صفقة سالح كبرى للمملكة يفترض أن تشمل تزويدها 
يتصدى للصواري  البالستية، وطبقا للقانون  الذي، الصاروخيبأسلحة متقدمة، من بينها نظام "ثاد" 

ة على بيعها يجب أن يبلغ بها الكونجرس مسبقا فضال عن الوزارات صفقة سالح توافق اإلدار  أيفإن 
 المعنية بطبيعة الحال.

 فيعادل الجبير مؤتمرا صحفيا  السعوديللكونجرس، عقد وزير الخارجية  األمنيقبل زيارة الفريق 
القيام بها يعتزم الرئيس ترامب  التيمقر السفارة السعودية بواشنطن، تحدث فيه عن الزيارة "التاريخية" 

. ومما قاله إنها ستشهد ثالث قمم، واحدة 19/5تبدأ يوم الجمعة  التيمستهل جولته  فيللمملكة 
الذين سيدعون إلى الرياض  الخليجيثنائية مع الملك سلمان والثانية خليجية مع قادة مجلس التعاون 

ة ستكون مع قادة بعض . القمة الثالثالخليجيلمجلس التعاون  السنوي االجتماع نصف  فيللمشاركة 
 الذيلمكافحة اإلرهاب  اإلسالمي العسكري الدول العربية واإلسالمية المشاركة فيما سمى التحالف 

قامت به لمساندة  الذي العسكري اليمن والتدخل  فيأعقاب االنقالب  فيدعت السعودية إلى تشكيله 
 .الشرعيوإعادة نظامها 
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(2) 
 التيعن أن الزيارة "تاريخية" وأن لها صلة ما بصفقة "القرن"  غاية ما تعرفه من اإلعالم ما قيل

واشنطن قبل أسابيع، وهلل له البعض وتخوف منها  خرون، وكنت ضمن  فيأطلق عنوانها 
علما بالموضوع فإن متابعتنا للزيارة ومقاصدها  األمريكيحين أحيط الكونجرس  ففي بالتاليا خرين. 

مجتمعاتنا من تكهنات  فياإلعالم الغربية، وعلى ما يشيع  ظلت معتمدة على ما تنشره وسائل
واستنتاجات. صحي  أننا وقفنا على ما أعلن بخصوص محطات الرحلة، لكن مقاصدها وخلفياتها 

قصد زيارات  األمريكيتركت لتخميناتنا وتحليالت المعنيين باألمر منا. إذ عرفنا مثال أن الرئيس 
، وإسرائيل ممثلة لليهود والفاتيكان اإلسالميالسعودية رمزا للعالم بلدان الديانات الثالث، فاختار 

األولى  في. ثم بعد ذلك سيعرج على بروكسل وصقلية حيث يحضر المسيحيباعتبارها رمزا للعالم 
الثانية اجتماع مجموعة الدول الصناعية  في)الناتو(، ويحضر  األطلسياجتماعات حلف شمال 

 السبع.
أجابوا على السؤال لماذا صمم البرنامج على ذلك النحو قائلين إن واضعيه أرادوا المحللون الغربيون 

السياسة األمريكية تثبت  فيتحقيق عدة أهداف. أحدها اإلعالن ضمنا عن أن ثمة نقلة جديدة 
حضورها فى الشرق األوسط وزعامتها للعالم. قالوا أيضا إن الرئيس ترامب أراد أن يحسن صورته 

ظهرت إبان حملته االنتخابية،  التيت المتحدة، لكى يطوى صفحة الصورة السلبية له خارج الواليا
خصوصا أنه ال يزال يقابل باستياء واستهجان ملحوظين داخل الواليات المتحدة ذاتها، أضاف هؤالء 

منطقة رخوة كالشرق  فيالخارج، خصوصا  في إنجازاتأدر  أن تحقيق  األمريكيأن فريق الرئيس 
، حيث التزال بعض مؤسساته الكبرى ــ القضاء األمريكيالداخل  فيأيسر بكثير منها  األوسط،

حين أن أغلب النظم العربية تحتفى به وال تخفى  فيواإلعالم والمثقفون مثال ــ تناصبه العداء، 
 بسياساته. إعجابها
 فيأوباما للمنطقة هذه النقطة ما نشر عن المقارنة بين زيارة الرئيس السابق بارا   في استوقفني

دونالد ترامب. فاألول حين أراد أن يخاطب  الحالي( والزيارة المرتقبة للرئيس 2009بداية عهده )عام 
اعتمد معيارا موضوعيا ولم تكن لديه تحيزاته المسبقة باستثناء الدعم  واإلسالمي العربيالعالم 
رج إسرائيل فى برنامجه، كما أنه لم يكن إلسرائيل. لذلك فإنه اختار القاهرة وتركيا ولم يد التقليدي

فلديه مواقف معلنة بخصوص انحيازه لليمين  الثانيالمنطقة. أما  فيبحاجة إلى تحسين صورته 
وعدائه إليران. لذلك فإنه استهدف عقد صفقة لصال  ذلك الهدف المزدوج، بما يحقق له  اإلسرائيلي

خدمة المصال  األمريكية. أما  فيباما كانت بريمة مراده ويرفع من أسهمه. وهو ما يعنى أن زيارة أو 
زيارة ترامب فعنصر البراءة غائب فيها واالنتهازية سمة أساسية لها. وأوباما حين جاء إلى القاهرة 
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فإنه اكتفى برمزيتها ولم يطلب منها شيما، أما ترامب حين اختار السعودية فقد كانت عينه على 
يريد توظيفها لدفع التطبيع مع إسرائيل، وفى  التيالمبادرة العربية  صفقة السالح الكبرى، وكونها بلد
 مواجهة إيران الشيعية. في السنيإقامة االحتشاد  فيالوقت نفسه اإلفادة من رمزيتها 

 
(3) 

العاصمة األردنية عمان قبل الزيارة المرتقبة  في تنسيقي( عقد اجتماع 14/5) الماضييوم األحد 
وأمين سر  الصفديوأيمن  شكري مصر واألردن سام   خارجيتيتر  فيه وزيرا ، اشاألمريكيللرئيس 

التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ونقلت وسائل اإلعالم العربية عن المجتمعين قولهم "إن 
هنا   فاقا حقيقية إلحياء محادثات السالم وفقا لمبادرة السالم العربية والدفع قدما نحو تحقيق 

فوق خبر  التاليأصاب عملية السالم. كما نشر العنوان  الذييؤدى إلى تجاوز االنسداد  التسوية بما
 للقضية". إيجابيةخلق قوة دفع  األمريكي"الرئيس  الفلسطيني األردني المصري  التنسيقياالجتماع 

حوكى  جاكينفس يوم األحد نشرت صحيفة "هآرتس" مقالة لمعلق الشمون العربية بالصحيفة  في
تعقدها السلطة الفلسطينية والمسمولون العرب على دور الرئيس ترامب  التييها من الرهانات سخر ف

أن تكون اإلدارة األمريكية مؤمنة بذلك، ووصف "ضجيج ترامب  فيتسوية الصراع وقال إنه يشك  في
سَيما الحاجة  األمريكي القوميبخصوص تعهده بحل الصراع" بأنه من مقتضيات األمن  اإلعالمي

يقصد به قمع المقاومة الفلسطينية(، وقال صراحة  الذيالحرب على اإلرهاب ) فيلى دور للسلطة إ
حقيقة األمر "توفير  فيإن إعالن إدارة ترامب عن االلتزام بتحقيق تسوية سياسية للصراع، يراد به 

دة ضد اإلرهاب، تقوده الواليات المتح الذي اإلقليميالتحالف  فيتسم  للسلطة باالندماج  التيالبيمة 
 يضم إلى جانب إسرائيل كال من مصر واألردن وعددا من دول الخليج. الذي

على صحة كالمه مستشهدا بأن أول مسمول أمريكى زار رام هللا كان رئيس  اإلسرائيليدلل الكاتب 
الحرب على اإلرهاب، كما أن مدير  فيجاءها للتباحث حول دور السلطة  الذيالمخابرات األمريكية 

تلعبه  الذيالمخابرات الفلسطينية توجه إلى واشنطن مباشرة بعد انتخاب ترامب للتوافق على الدور 
 السلطة فى الحرب المذكورة.

أعاد صاحبنا إلى األذهان حقيقة أن إدارة ترامب حين غازلت السلطة الفلسطينية فإن ذلك لم يكن 
اإلدارة األمريكية ال يمكن أن تساوى  لفرض تسوية سياسية مع إسرائيل، ألن حقيقييعبر عن توجه 

 فياألهم للواليات المتحدة  االستراتيجيهو أنها تعتبر إسرائيل الشريك  جوهري بين الطرفين، لسبب 
المنطقة مضيفا أن ترامب لم يبلور مسارا واضحا لحل الصراع المعقد، وأن القادة الفلسطينيين بالغوا 
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أعلن أن ترامب  الذيهربرت ماكماستر  األمريكي وميالقالرهان على تصري  مستشار األمن  في
 سيعلن خالل زيارته تأييده لتطلع الفلسطينيين إلى تقرير المصير.

 
(4) 

لن نبالغ إذا قلنا إذن إن ترامب سيبيع لنا "الترام" أثناء زيارته الميمونة. ذلك أن العرب لن يخرجوا 
الفائز األكبر واألوحد.  فهيئها. أما إسرائيل يذكر، بل سيكونون الخاسر األكبر من ورا بشيءمنها 

مقابل يذكر، وقد تسفر  أي، دون الصهيونيإذ إن العرب سيدفعون دفعا إلى التطبيع مع الكيان 
يقدمه األخير أنه  الذيالزيارة عن استمناف المفاوضات بين أبومازن ونتنياهو. ولكن التنازل الوحيد 

، دون أن يجد سببا واحدا يضطره ألن الفلسطينيع الرئيس قبل بمجرد الجلوس على طاولة واحدة م
يقدم له شيما، وفى هذه الحالة سيكون العرب والمسلمون الحاضرون شهود زور ومجرد "كومبارس" 

 .العبثيخلف المشهد  فييظهرون 
ستشار  فيه إسرائيل بدعوى  والذيإليران  للتصدييراد إقامته  الذيمن ناحية أخرى فإن الحلف 

حة اإلرهاب، لن يصب  غطاء  خر للتطبيع فحسب، ولكنه سيكون بمثابة تقنين وتأييد للصراع مكاف
وتستهلك موارده وطاقاته،  با خر تون فتنة تشغل كل طرف  فييدخلنا  الذيبين السنة والشيعة، 

المنطقة  شرطي، بحيث يصب  نتنياهو وحده اإلسرائيليكما أنها ستلهيه عن التوحش والتغول 
 ها.وراعي
ذلك الخضم، فردى أنها باتت خارج المعادلة، ذلك أنها إما غائبة أو  فيعن مصر  سألتنيإذا 

 !العربيبعد عن العالم  تسألنيمغيبة، وإذا ص  ذلك فال 
 15/5/2017الشروق، القاهرة، 

 
 كالم عن المخابرات اإلسرائيلية .49

طير أبوماهر   
 عالميا؟!.إ يرون سمعة القطاع سياسيا، و ال اعرف كيف يفكر من يحكمون غزة، وبأي ذهنية يد

يسمونه  لقاء القبض على قاتل الشهيد مازن الفقهاء، كان احتفاليا، وترافق مع ماإعالنهم عن إ 
القبض على جواسيس وعمالء إلسرائيل يتجاوز  بإلقاءكبيرة" للمخابرات اإلسرائيلية،  أمنية"ضربة 

 ون على دم أهلها.عميال، ينخرون غزة، ويتغذ وأربعينعددهم خمسة 
 بإلقاءعدة استنتاجات، فاالحتفال واالبتهاج  إلىالذي يدقق بالكالم، ودون تحيز مسبق، يصل 

القبض على القاتل، ال يغطي حقيقة مقتله، في منطقة مدارة امنيا من جانب طرف فلسطيني محدد، 
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، حماية الرجل مسبقا، بدال لقاء القبض على القاتل يستحق هذه االحتفالية، فقد كان األولىإكان  وإذا
 من مقتله، ثم االحتفاء بإمسا  القاتل؟!.

لقاء القبض إ، تتعلق باإلعالن عن اإلعالمالنقطة األخطر، في الصياغات السياسية واألمنية، عبر 
يفتقد لرجاحة العقل اإلعالمي،  إعالنعلى اكثر من خمسة وأربعين عميال، داخل غزة، وهذا أساسا، 

ب المعنوية والنفسية، فإذا كانت الجهات إياها في غزة تحتفل بجهدها ضد هذه ولكل أسس الحر 
 ا نيعرفون عنهم حتى  ، أولها كم عدد العمالء الذين الأمورنسألها عن ثالثة  أن فاألصلالشبكة، 

داخل القطاع، وماهي العمليات التي مازالت فاعلة، ولم تتم بشكل نهائي على يد هؤالء الجواسيس، 
 كانت هذه الجهات عندما كان هؤالء يسرحون ويمرحون؟.وأين 

المالحظة األخطر تتعلق بتشويه سمعة اهل غزة، بشكل غير متعمد، عبر الكالم عن عشرات 
غزة مخترقة ومليمة بالجواسيس والعمالء، وهذا "سقوط  أن واإليحاءالعمالء، في جريمة واحدة، 

تخترق غزة، وان  إنهايخدمها، عبر القول  األمر، الن كبير"  في اإلعالن، تحتفل به إسرائيل إعالمي
تكشف  إسرائيل ذاتها ال أننتذكر هنا،  أنأهدافها، وغير ذلك، وعلينا  إلىلديها شبكات، وانها تصل 

لغايات عدم هز الروح المعنوية  األمرقتالها في أي عملية ضدها، وتتستر على  أوجرحاها  أرقام
 التي يتسبب بها الرقم. األضرارة يتباهون بقدراتهم، ويتناسون ، فيما جماعة غز لإلسرائيليين

لو كان هنا  خبراء لدى جماعة غزة، لما تم اإلعالن عن شبكة من خمسة وأربعين شخصا، والكتفوا 
باإلعالن عن القاتل، من ناحية إعالمية، وكان بإمكانهم توقيف العشرات من العمالء، دون احتفال 

لشعب الفلسطيني، بما يخدم االحتالل أوال، ويضخم قدرات االحتالل تشويه ضمني لسمعة ا أو
 ضمنيا، ويقدمه باعتباره الذي يخترق كل موقع ومكان؟.

الذي قد ال يتفهمونه يتعلق بالصورة االنطباعية عن الشعب الفلسطيني، فهنا  لألسف الشديد،  األمر
هي القصة، ويتناسى البعض ممات َمن حين يرون نقطة سوداء في بمر الماء الفلسطينية، تصير 

الف الشهداء، ليتحدثوا اليوم، عن خمسة وأربعين عميال وجاسوسا، مثلما سمعنا سابقا من يقولون  
على  األمركل عمليات القتل في غزة بالطيران اإلسرائيلي، لم تكن لتتم لوال العمالء، وهذا  إن

الفلسطيني مخترق وحسب، ويتعامى هؤالء،  الشعب أنصحته، جزئيا، يراد تكبيره وتعظيمه، باعتبار 
 عن قصص البطولة والشرف والشهداء واألسرى وغيرهم.

نسعى لالنتقاص  في ظالل مقتل مازن الفقهاء، وطريقة إدارة كل الملف، مالحظات كثيرة، ونحن  ال
قبض على ال بإلقاءفيهم، وال يحتملون هذه االحتفالية،  غزة يكفيهم ما أهل إنمن احد، لكننا نقول 

يص  وصفها أساسا بـ" ضربة أمنية كبيرة" للمخابرات  عشرات العمالء والجواسيس، وهي قصة ال
يهمها لو سقط كل العمالء، فهم مجرد حطب في جهنم، واذا كان  اإلسرائيلية، الن هذه المخابرات ال
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بهذه الطريقة  األمراكتشاف مثل هذه الشبكة، ضربة كبيرة، فذلك حدث الن جماعة غزة اعلنوا عن 
قدموه، وسط عالم،  الهوجاء، التي توجه ضربة كبيرة لسمعة الفلسطينيين أوال، ولنضالهم، ولكل ما

فرد فيهم، هذا فوق مناخات الشك التي  ألييتعامى عن ايجابياتهم، ويجهد لتعظيم أي سلبية عادية 
 واحد فعليا؟!. جماعة غزة بين الفلسطينيين في غزة، نفسها، والى من ينتسب كل أثارتها

 17/5/2017الدستور، عم ان، 

   
 ر:كاريكاتي .51

 

 

 
 16/5/2017، 21موقع عربي 

 


