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*** 
 

 ل إلى اتفاقترامب: عباس ونتنياهو يريدان سالمًا تاريخيًا وبالحلول الوسط يمكننا التوص .1
الرئيس األمريكي، ، أن نظير مجلي ، عنتل أبيب، من 24/5/2017، الشرق األوسط، لندنذكرت 

دونالد ترامب، اختتم زيارته إلسرائيل والسلطة الفلسطينية، بخطاب وجهه إلى الجمهور اإلسرائيلي من 
زدهارها، وتحقيق السالم بأمن الدولة العبرية وا قاعة متاحف إسرائيل، أكد فيه التزامه بشكل صارم،

 لإلسرائيليين وللفلسطينيين ولكل شعوب الشرق األوسط.
وكرر ترامب جملة رددها ست مرات، في خطاباته في إسرائيل، وفيها أشاد بالملك سلمان "الرجل 

بالقادة العرب والمسلمين،  الرائع الذي يتسم بالحكمة والمسؤولية والسعي المخلص للسالم". كما أشاد
التقاهم في الرياض، وبالرئيس الفلسطيني، محمود عباس "الذي أكد التزامه بالسالم وبالمساهمة  الذين

 اإلرهابي"، داعيا اإلسرائيليين إلى مساعدته على تحقيق السالم. الفاعلة في مكافحة اإلرهاب والفكر
عالقة الشعب وقال مطمئنا اإلسرائيليين، الذين قاطعوه بالتصفيق الحار والوقوف احتراما: إن "
لكم بأن إدارتي  اليهودي بهذه األرض المقدسة قديمة وأبدية، ومستمرة منذ آالف السنين. وأتعهد

ستقف إلى جانب إسرائيل دائما. والصراع لن يستمر إلى األبد. وصناعة السالم لن تكون سهلة، لكن 
قرر الشعبان أنهما سئما السؤال هو متى سي هذا ممكن مع اإلصرار والتسوية واإليمان". وتابع، "إن

سفك الدماء، وأنهما اكتفيا بذلك. فالتغيير يجب أن يأتي من الداخل. وال يوجد والد يقبل بأن يعاني 
طفل أن يتعلم القتل، وال توجد دولة حضارية قادرة على تحمل قتل  أطفاله من العنف، وال ينبغي ألي

 األبرياء".
المتطرفين، والتزم بالوقوف إلى جانب إسرائيل والدفاع عن وأردف ترامب: "علينا تشكيل ائتالف يقمع 

جميع أبناء هللا. إسرائيل عرفت  القيم المشتركة من أجل أن نهزم سوية اإلرهاب ودفع األمن من أجل
رهاب عنف المتطرفين. وحماس وحزب هللا أطلقتا الصواريخ نحو داخل مجتمعات  عن قرب كراهية وا 

الهرب هلعين نحو المالجئ. وداعش وضع أحياء يهودية  طروا إلىبينها أوالد في المدارس واض
يران تدعو إلى القضاء على إسرائيل؟ وسجلوا أمامكم، أنا دونالد جي ترامب، لن  وكنسهم كهدف، وا 

 تطور السالح النووي. ولن اسمح بالمساس بإسرائيل في ظل واليتي". اسمح إليران أن
يطانيا ووصف منفذيها بالمتوحشين المهزومين. وقال: "علينا أال وأدان ترامب العملية اإلرهابية في بر 

 نكتفي بتسميتهم متوحشين وقتلة أطفال بل أيضا مهزومين وخاسرين".
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من جهته، شكر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ترامب وتعهد بالشراكة معه في مشروعه 
رامب قد عاد من بيت لحم ليزور سوية مع وكان ت للسالم في الشرق األوسط ومكافحة اإلرهاب.

 نتنياهو، مؤسسة "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست.
إنه ملتزم بتحقيق اتفاق سالم بين  ، قالترامب ، أن23/5/2017، الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 

مود عباس الفلسطينيين واإلسرائيليين وسيبذل جهده لتحقيق ذلك، كما أبدى الرئيس الفلسطيني مح
 التزامه بالعمل شريكا للوصول للسالم.

وأضاف ترامب في إيجاز صحفي تال اجتماعه بعباس في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، 
أنه لمس استعدادا للسالم من الرئيس عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اللذين أكدا 

 التزامهما بالعمل من أجل السالم.
ال ترامب "أتطلع للعمل مع هذين القائدين من أجل تحقيق سالم مستدام ومستمر، وأتطلع للعمل وق

مع الرئيس عباس حول قضايا مهمة أخرى، مثل االستفادة من اإلمكانيات المتاحة للنهوض 
 باالقتصاد الفلسطيني، وكذلك في مجال مكافحة اإلرهاب".

ي بيئة يسودها العنف ويتم التسامح معه وتمويله وتوفير وقال ترامب إنه ال يمكن للسالم أن يتحقق ف
مالذ آمن له ومكافأته أيضا، مشددا على ضرورة "أن نكون حاسمين في إدانة مثل هذه األحداث 
يصوت واحد"، وأكد إيمانه بأن تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين سيطلق عملية سالم 

 لها.واسعة في منطقة الشرق األوسط بأكم
تعهد ترامب بحماية إسرائيل طيلة فترة رئاسته من صواريخ حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( و 

وحزب هللا اللبناني، وأضاف اليوم في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
 .بالقدس أن من الخطأ تخيير الواليات المتحدة بين دعم إسرائيل ودعم الشعوب العربية

إنه لن تطلق أثناء فترة رئاسته أية صواريخ على إسرائيل من لدن حماس أو من قبل ترامب،  وقال
حزب هللا، وأضاف أنه لن يسمح أثناء بأن يقوم بعض القادة بالدعوة إلى تدمير إسرائيل، مشددا على 

 أن إدارته ستقف دائما مع إسرائيل.
الالفت في تصريحات الرئيس األمريكي عدم تطرقه  وذكرت مراسلة الجزيرة بالقدس وجد وقفي أنه من

إلى مطلب إسرائيل بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، وهو ما تعهد به ترامب في حملته 
 لالنتخابات الرئاسية العام الماضي.

 السلطةرئيس ، أن بيت لحم، من 23/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ونقلت 
محمود عباس، أكد أن نيل شعبنا حريته واستقالله هو مفتاح السالم واالستقرار في  يةلسطينفال
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مشترك مع ترامب، التزامه بالتعاون مع ترامب الصحفي المؤتمر ال، في عباسوجدد  منطقتنا والعالم.
 لعقد صفقة سالم تاريخية مع اإلسرائيليين، وكذلك العمل معه كشركاء في محاربة اإلرهاب.

، دولة فلسطين 1967على الموقف الفلسطيني باعتماد حل الدولتين على حدود العام عباس أكد و 
وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، على أساس 

 قرارات الشرعية الدولية، واالتفاقات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
على أن الصراع ليس بين األديان، مؤكدا أن احترام األديان والرسل جزء أصيل من  سعباوشدد 

 معتقداتنا، وأن المشكلة مع االحتالل واالستيطان، وعدم اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين.
عن معاناة األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل لليوم السابع والثالثين  عباسوتحدث 

 مؤكدا أن مطالبهم إنسانية وعادلة وعلى إسرائيل االستجابة لهذه المطالب. على التوالي،
 

 ىسر األوعدالة مطالب  الفلسطيني شعبالة يعلى حر لترامب يؤكد  عباس .2
نيتتل شتتعبنا حريتتته واستتتقالله هتتو مفتتتاح "محمتتود عبتتاس أن  يةفلستتطينالة طلالستتأكتتد رئتتيس  :بيتتت لحتتم

وجدد، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس األمريكي دونالد  ."السالم واالستقرار في منطقتنا والعالم
، التزامته بالتعتاون متع ترامتب لعقتد صتفقة 23/5/2017 بيت لحم الثالثاء فيترامب، في قصر الرئاسة 

 سالم تاريخية مع اإلسرائيليين، وكذلك العمل معه كشركاء في محاربة اإلرهاب.
لطعتام فتي ستجون االحتتالل لليتوم الستابع والثالثتتين عتن معانتاة األسترى المضتربين عتن ا عبتاسوتحتدث 

 االستجابة لهذه المطالب. "إسرائيل"أن مطالبهم إنسانية وعادلة وعلى  على التوالي، مؤكدا  
 23/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 طقة "ج"اتفاق باريس االقتصادي والسماح بالعمل في المن تعديلالسلطة طلبت من ترامب  .3

محمتتد مصتتطفى التتذي  .قتتال المستشتتار االقتصتتادي للتترئيس الفلستتطيني د: محمتتد يتتونس -بيتتت لحتتم 
دونالد ترامب، أن الجانب الفلسطيني طالب بتغييترات اقتصتادية مع الرئيس األمريكي  شارك في اللقاء

ينيين للعمتل فتي . وزاد: "طالبنتا بإتاحتة المجتال أمتام الفلستط"إسترائيل"جوهرية وليس شكلية كمتا قتدمت 
متتتن مستتتاحة الضتتتفة الغربيتتتة". وتتتتابع: "تفيتتتد تقتتتارير البنتتتك التتتدولي بتتتأن  %60المنطقتتتة ل التتتتي تشتتتكل 

االقتصاد الفلسطيني سيشهد قفزة كبيترة فتي حتال أتيحتت لنتا حريتة العمتل فتي المنطقتة ل. فعلتى ستبيل 
 مليتون دوالر ستنويا ". 700ه المثل، فإن مدخولنا من الزراعة ستيرتفع، وفتق هتذه التقتارير، إلتى متا قيمتت

ن الجانتتب الفلستتطيني أبلتتل كتتل الجهتتات، متتن أمتتريكيين وأوروبيتتين، أن إقامتتة مشتتاريع إوقتتال مصتتطفى 
سكان واستغالل الموارد الطبيعيتة فتي البحتر الميتت، ستيؤدي إلتى حتدوث  زراعية وصناعية وسياحية وا 
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". وأضتاف أن المطلتب الثتاني يتعلتق قفزة كبيرة في االقتصاد، وستيجعلنا نستتغني عتن التدعم الختارجي
بتطتتوير اتفتتاق بتتاريس االقتصتتادي علتتى نحتتو يجعتتل الفلستتطينيين يحصتتلون علتتى كامتتل حقتتوقهم فتتي 

 التحويالت الجمركية.
 24/5/2017 ،الحياة، لندن

 
 اإلدارة األمريكية تتعامل بازدواجية وتتجاهل مطالب األسرى :وكيل وزارة األسرى في غزة .4

بهتاء المتدهون عتن خيبتة أمتل الجميتع لعتدم  في قطاع غتزة ارة األسرى والمحررينأعرب وكيل وز : غزة
ترامتتتب، دونالتتتد عبتتتاس ختتتالل زيتتتارة التتترئيس األمريكتتتي  محمتتتود قيتتتام الستتتلطة بتتتدورها وخاصتتتة التتترئيس

ختتتالل  ،وأوضتتتح جتتتل االستتتتجابة لمطالتتتب األستتترى اإلنستتتانية والعادلتتتة.أبالضتتتغط علتتتى االحتتتتالل متتتن 
أن الجميتتع كتتان يأمتتل أن يتتتم تخصتتيص جتتزء متتن اللقتتاء متتع  ،23/5/2017 تصتتريح صتتحفي الثالثتتاء

يومتا ، وأن ال تنتهتي هتذه الزيتارة  37ترامب والحديث عن معاناة أهالي األسرى وأبنائهم المضربين منذ 
 إال بتحقيق نتائج ملموسة تنهي إضراب األسرى بتحقيق مطالبهم.

امل بازدواجية مع معايير القانون التدولي وحقتوق الشتعب وأكد أن اإلدارة األمريكية والرئيس ترامب يتع
عائلتتة الجنتتدي األستتير لتتتدي  الفلستتطيني، ويتترفض استتتقبال أهتتالي األستتترى، بينمتتا هتتو يتتزور شخصتتتيا  

 المقاومة شاؤول أرون في تجاهل واضح لمعاناة األسرى داخل سجون االحتالل.
يرة في مختلف السجون تهتدف إلتى توستيع أن مباحثات جادة تجريها قيادات الحركة األس النظر ولفت

 رقعة اإلضراب المفتوح عن الطعام.
 23/5/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "إسرائيل"أبو بكر: ترامب يريد السالم الرامي لتطوير وجود نجاة  .5

ن قالتتت النائتتب عتتن حركتتة فتتتح فتتي المجلتتس التشتتريعي نجتتاة أبتتو بكتتر إ: نبيتتل ستتنونو -غتتزة  ،رام هللا
متتن  ، وجعلهتا "جتزءا  "إسترائيل""الستالم" التذي يريتده الترئيس األمريكتي دونالتد ترامتب، هتو تطتوير وجتود 

  الحالة العربية"، واصفة زيارته المنطقة بأنها "تجارية".
: "القتار  22/5/2017فتي وأضافت أبو بكر، لصحيفة "فلسطين" عقب وصول ترامب القدس المحتلتة، 

رجية يتدرك أن زيتارة ترامتب عبتارة عتن زيتارة تجاريتة بكتل مضتامينها"، لكنهتا المتمكن من السياسة الخا
ورأت أن رؤية ترامب للقضية الفلسطينية "قائمتة  بّينت أن هذه الزيارة "تفضي إلى تجارة في السياسة".

علتتى أستتاس الحتتل االقتصتتادي ويليتته الحتتل السياستتي ومصتتلحة أمريكتتا بالدرجتتة األولتتى، وقتتد كتتان متتن 
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فيدين متتتن هتتتذه الزيتتتارة، وهنتتتاك مليتتتارات ستتتوف يتتتتم ضتتتخها ألمريكتتتا نتتتتال الصتتتفقات التتتتي أكبتتتر المستتتت
 ُعِقدت".

"مستتفيدة أيضتتا  متن هتتذه الصتفقات، هنتتاك أستلحة وهنتتاك تبتادل تجتتاري وفتترص  "إستترائيل"واعتبترت أن 
مؤكتتتدة أن  اقتصتتتادي". بتتتل هتتتو حتتتلّ  سياستتتيا   عمتتتل، بمعنتتتى أن الحتتتل التتتذي يتحتتتدثون عنتتته لتتتيس حتتتال  

نما هو قتائم علتى فقتدان  قائما   الم الذي يريده الرئيس األمريكي ليس سالما  "الس على الحق والعدالة، وا 
 العدالة وتطوير وجود إسرائيل وكيانها في كل مناطق وجودها وتوسعتها".

ونوهت أبو بكر، إلى أن األسرى "هم قضية أساسية لم يأِت أحد على ذكرها ولكتن تبقتى هتي القضتية 
 ولى التي يجب الحديث عنها".األساسية األ

وصتتتتفه، قالتتتتت أبتتتتو بكتتتتر: "هتتتتذه  وعتتتتن زعتتتتم ترامتتتتب أن حركتتتتة حمتتتتاس "تمتتتتارس اإلرهتتتتاب"  علتتتتى حتتتتدّ 
 ، ولكن الحقيقة تقول عكس ذلك".المصطلحات سمعناها كثيرا  

 23/5/2017 ،فلسطين أون الين
 

 ي المنطقةمستقلة وعاصمتها القدس طريق تحقيق السالم ف فلسطينيةالخضري: إقامة دولة  .6
رئتتتتيس اللجنتتتتة الشتتتتعبية لمواجهتتتتة الحصتتتتار، إن إقامتتتتة الدولتتتتتة  ،قتتتتال النائتتتتب جمتتتتال الخضتتتتري: غتتتتزة

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هتو طريتق تحقيتق الستالم واألمتن فتي المنطقتة. وأكتد الخضتري 
فتتتي  ،واضتتح، "وال يمتتوت حتتق ووراءه مطالتتب". ودعتتا الخضتتري أن الشتتعب الفلستتطيني صتتاحب حتتقّ 
إلنهاء  "إسرائيل"، العالم لممارسة ضغط حقيقي على 23/5/2017تصريح صحفي صدر عنه الثالثاء 

قامتة الدولتة الفلستطينية المستتقلة وعاصتمتها القتدس، خاليتة متن المستت ات عمر هذا االحتالل الخطير، وا 
 وجدار الفصل، وتحرير األسرى البواسل.

 23/5/2017 ،وكالة سما اإلخبارية
 

 تؤجل تنفيذ حكم اإلعدام بحق قتلة فقهاء في غزةداخلية ال وزارةسطينية": الفلاأليام " .7
": تباينت وجهات النظر واختلفت اآلراء حتول أستباب تأجيتل اإللكترونية"األيام  ،عون فايز أبو -غزة 
تنفيتتذ حكتتم اإلعتتدام بحتتق العمتتالء الثالثتتة المتتدانين بارتكتتاب جريمتتة اغتيتتال  فتتي قطتتاعداخليتتة الوزارة 
عامتتا (،  43عامتتا (، وهشتتام محمتتد العتتالول ) 38ير المحتترر متتازن فقهتتاء، وهتتم: أشتترف أبتتو ليلتتة )األستت

 عاما ( الذي كان من المقرر تنفيذه أمس صباحا . 38وعبد هللا أحمد النشار )
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دام شتتتنقا  بحتتتق إلعتتتوكتتتان مصتتتدر أمنتتتي فلستتتطيني أكتتتد أول متتتن أمتتتس، أنتتته ستتتيتم أمتتتس، تنفيتتتذ حكتتتم ا
ني، فيمتتا اإلعتتدام رميتتا  بالرصتتاص بحتتق المتتدان الثالتتث، وذلتتك فتتي تمتتام الستتاعة المتهمتتين األول والثتتا

 العاشرة صباحا ، وبحضور عدد من األجهزة المختصة.
 23/5/2017 ،األيام، رام هللا

 
 يدعو إلى مزيد من التضامن مع األسرى الفلسطيني مجلس الوزراء .8

ل فتي ستجون االحتتالل اإلسترائيلي ومعتقالتته، وّجه مجلس الوزراء التحية إلى األسترى األبطتا :رام هللا
الذين يرسمون في معركتة الكرامتة والحريتة أروع وأنبتل صتور الشتجاعة والتضتحية، ويستطرون فصتول 

 ملحمة الحرّية في الدفاع عن الحق والعدل وعن حرية اإلنسان وكرامته.
ي مدينتة رام هللا برئاستة فت 23/5/2017 وأعرب المجلس ختالل جلستته األستبوعية، التتي عقتدها الثالثتاء

رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، عن استهجانه لصمت المجتمع التدولي والمنظمتات الحقوقيتة والصتحية 
واإلنسانية الدولية، التي لم ترتق في تحركها إلى مستوى المخاطر التي تتهتدد حيتاة األسترى األبطتال، 

ّمتتل رئتتيس التتوزراء، الحكومتتة اإلستترائيلية وح وقتتد دخلتتوا فتتي معركتتة الصتتمود والتحتتدي شتتهرهم الثتتاني.
 شعب الفلسطيني موحد خلف األسرى ومطالبهم العادلة.الوأكد أن . المسؤولية عن سالمة األسرى

 23/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الثانيةكّلف وزير الحكم المحلي بتحديد موعد االنتخابات التكميلية والمرحلة ي مجلس الوزراء .9
 65تكليتتف وزيتتر الحكتتم المحلتتي بتحديتتد موعتتد االنتخابتتات التكميليتتة فتتي  التتوزراء قتترر مجلتتس :رام هللا

هيئتتة محليتتة فتتي الضتتفة الغربيتتة لتتم تجتتر فيهتتا االنتخابتتات، وتحديتتد موعتتد إلجتتراء انتخابتتات المرحلتتة 
المواعيتتد متتع لجنتتة  الثانيتتة لمجتتالس الهيئتتات المحليتتة فتتي قطتتاع غتتزة علتتى أن يتتتم التنستتيق بشتتأن هتتذه

 االنتخابات المركزية.
 23/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بعد طعنه جنديًا إسرائيلياً  االحتالل بمدينة نتانيا برصاصإصابة فلسطيني  .11

المواطن مهند يوسف ، من القدس أن 23/5/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، ذكرت 
يوم الثالثاء، برصاص قوات االحتالل  عاما( من مدينة طولكرم، أصيب 44صفاقة ) أبولرحمن عبد ا

اإلستتترائيلي، بتتتزعم طعنتتته أحتتتد عناصتتتر شتتترطة االحتتتتالل بمدينتتتة نتانيتتتا الستتتاحلية داختتتل أرضتتتي عتتتام 
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ووفتتق بيتتان لشتترطة االحتتتالل، لتتم تتضتتح تفاصتتيل العمليتتة، أو  ، ووصتتفت جروحتته بتتالخطيرة.1948التتت
 ، أو هوية الفلسطيني، كما لم ترد تفاصيل حول حجم إصابة الشرطي.خلفيتها

" 0404موقتع "أن التداخل المحتتل ، متن 23/5/2017وكالة الرأي الفلسططينية لإلعطالم، غطزة، وأضافت 
 إن مواطنا طعن شرطيا فتي شتارع "هرتستل" فتي نتانيتا وأصتابه بجتروح وصتفت بالطفيفتة.قال العبري، 

 ار على المنفذ ما أدى إلصابته بجروح متوسطة.وذكر أنه جرى إطالق الن
 

 القدس عنصري بامتياز وتثبيت ألركان نظام أبارتايد إسرائيلي جديدبمب اخطاب تر حماس:  .11
متتب فتتي القتتدس عنصتتري بامتيتتاز وتثبيتتت اخطتتاب التترئيس األمريكتتي دونالتتد تر قالتتت حركتتة حمتتاس أن 

 .هية الشعب الفلسطينيألركان نظام أبارتايد إسرائيلي جديد، وتشجيع على كرا 
عن أن عالقة اليهتود فتي القتدس  ترامب حديثأن  فوزي برهوم ،األستاذباسم الحركة الناطق وأضاف 

تاريخية وأبدية تزوير للتتاريخ وينتاقض تقتارير كتل متن منظمتتي اليونستكو واإلستكوا  حيتث أكتدتا علتى 
 .أحقية الشعب الفلسطيني في القدس وال أحقية لليهود فيها

هتتذه السياستتة األمريكيتتة المنحتتازة بالكامتتل للكيتتان الصتتهيوني ستشتتجع االحتتتالل علتتى برهتتوم أن وبتتين 
ارتكتتتاب مزيتتتد متتتن الجتتترائم واالنتهاكتتتات بحتتتق شتتتعبنا ومقدستتتاته وتشتتتكل خطتتترا علتتتى حقوقتتته وثوابتتتته 

البتتد متتن مواجهتهتتا بالتوحتتد حتتول استتتراتيجية وطنيتتة يشتتارك فيهتتا " . وختتتم بتتالقولومقاومتتته المشتتروعة
لجميتتتع نحمتتتي بهتتتا ثوابتنتتتا ونتتتدافع عتتتن حقوقنتتتا، وهتتتذا تأكيتتتد أن الرهتتتان علتتتى دور أمريكتتتي إلنصتتتاف ا

 ."الشعب الفلسطيني رهان خاسر وتسويق للوهم
 23/5/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 والواليات المتحدة وجهان لعملة واحدة "إسرائيل"حماس:  .12

والواليتات المتحتدة وجهتان لعملتة واحتدة، واصتفة  إسرائيلاعتبرت حركة حماس، يوم الثالثاء، أن : غزة
 مب الذي هاجم فيه الحركة بأنه "تحريضي".اخطاب تر 

متتب يتحتتدث ا، إن "تر الثالثتتاء وقتتال المتحتتدث باستتم الحركتتة، عبتتد اللطيتتف القتتانوع، فتتي بيتتان مستتاء يتتوم
عبنا بعتتتد أن بلستتتان االحتتتتالل وخطابتتته تحريضتتتي )...(، ولتتتم نتوقتتتع أن يحمتتتل موقفتتتا  إيجابيتتتا  تجتتتاه شتتت

 وصف مقاومته المشروعة وحركة حماس باإلرهاب".
وارتتتأى المتحتتدث باستتم "حمتتاس" أن "الشتتراكة ال تكتتون متتع التتداعم التترئيس لالحتتتالل اإلستترائيلي ماليتتا  

وتتابع: "اإلرهتتاب، التذي يجتب أن ُيواجته هتتو االحتتالل اإلسترائيلي، والتذي يمتتارس  وعستكريا  وسياستيا ".
 بنا، وأمريكا حاضن وداعم أساسي له، وبالتالي هما وجهان لعملة واحدة".أبشع الجرائم ضد شع
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ورفتتتتض القتتتتانوع، الرهتتتتان علتتتتى اإلدارة األمريكيتتتتة، معتبتتتتر ا أن كافتتتتة اإلدارات األمريكيتتتتة المتعاقبتتتتة لتتتتم 
 "تنصف الشعب الفلسطيني، وانحازت إلسرائيل، وتجاهلت جرائمها اليومية".

 23/5/2017، قدس برس
 

اإلرهاب الحقيقي هو االحتالل الذي يقتل : لحماس بغزة مسيرةوان خالل إسماعيل رض .13
 الفلسطينيين

مستاء يتتوم الثالثتتاء، مستيرة جماهيريتتة حاشتدة، غتترب غتزة  دعمتتا ل ستترى،  حمتتاسنظمتتت حركتة ة: غتز 
 ورفضا للحصار، وتنديدا  بوصف الرئيس األمريكي دونالد ترمب الحركة بت"اإلرهاب".

كتتة إستتماعيل رضتتوان، فتتي كلمتتة لتته ختتالل المستتيرة: إن اإلرهتتاب الحقيقتتي هتتو وقتتال القيتتادي فتتي الحر 
االحتتتالل التتذي يقتتتل الفلستتطينيين ويتتدمر البيتتوت علتتى رؤوس ستتاكنيها، وليستتت "حمتتاس" التتتي تمثتتل 

 حركة تحرر وطني فلسطيني تمارس المقاومة المشروعة وفق القانون الدولي.
"حمتتاس" بتتت"اإلرهاب"، فتتي الوقتتت التتذي ال يتعتترض  وشتتدد علتتى رفتتض اتهتتام التترئيس األمريكتتي حركتتة

 لجرائم االحتالل بحق األسرى والمقدسات.
وجدد رضوان تأكيد حركته وقوفها إلى جانب األسرى الفلسطينيين في معركتة إضتراب الكرامتة، محتذرا  

 االحتالل من المساس بحياة أي أسير فلسطيني مضرب عن الطعام.
وبالقتدس عاصتمة لفلستطين الكاملتة متن البحتر إلتى النهتر، داعيتا  األمتة  وأكد التمسك بالثوابت الوطنية

 العربية واإلسالمية إلى الدفاع عن المقدسات والعمل على كسر الحصار عن قطاع غزة.
 23/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 من أجل حرية األسرىيدعو القسام للعمل  األسير القسامي إبراهيم حامد .14

ير القسامي القائد إبراهيم حامد كتائب القسام للعمل من أجل حرية األسرى في غياهب دعا األس: غزة
 المعتقالت، مضيفا  "أنتم أهل الثقة بأن يجري المولى فرجه القريب على أيديكم الطاهرة المتوضئة".

ي ذكترى العتقالته، قتال القائتد حامتد: "تتأت 12وفي رسالة له، نشرها موقع كتائب القسام، فتي التذكرى التت
اعتقالي الثانية عشرة، وأنا أخوض معركة مع االحتتالل متن داختل األستوار باألمعتاء الخاويتة، إضترابا 

 نقصد من خالله انتزاع حقوقنا اإلنسانية المشروعة".
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وتابع قائال  في رسالته ألبنتاء الشتعب الفلستطيني: "أنتتم الستند ختارل أستوار المعتتقالت، ننتظتر ثتورتكم 
لمحتتل الغاصتب"، مشتددا  علتى أن األسترى يعيشتون داختل الستجون أوضتاعا  صتعبة، المنتظمة علتى ا

 من أجل انتزاع أبسط حقوقهم.
 23/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
عربية على إعادة صياغة المعادالت السياسية  دولتعمل مع  أمريكا": الشعبية"و "الديمقراطية" .15

 المنطقةب
ان السياستتتتيان للجبهتتتتتين الديمقراطيتتتتة والشتتتتعبية لتحريتتتتر فلستتتتطين المكتبتتتت : عقتتتتدأشتتتترف الهتتتتور -غتتتتزة 

الترئيس األمريكتي دونالتد اجتماعا  مشتركا ، جرى خالله مناقشة العديد متن القضتايا، متن ضتمنها زيتارة 
 ترامب واستهدافاتها اإلقليمية والعربية والفلسطينية.

اصتتم العربيتتة واإلقليميتتة، تعمتتل علتتى الواليتتات المتحتتدة، وبتواطتتؤ مفضتتوح متتع عتتدد متتن العو »ورأتتتا أن 
إعتتادة صتتياغة المعتتادالت السياستتية فتتي المنطقتتة، بمتتا يختتدم مصتتالح التحتتالف األمريكتتي اإلستترائيلي، 

 «.وعلى حساب قضايا شعوب المنطقة وفي مقدمها شعبنا الفلسطيني
إستتترائيل،  وأكتتتدتا أن التتتدعوة األمريكيتتتة وتجتتتاوب عتتتدد متتتن العواصتتتم العربيتتتة، فتتتي اعتبتتتار إيتتتران ولتتتيس

إستتترائيلي، بتتتديل للمتتتؤتمر  –الخطتتتر المباشتتتر علتتتى المنطقتتتة، وأن التتتدعوة إلتتتى متتتؤتمر إقليمتتتي عربتتتي 
نهاء االحتالل اإلسترائيلي لت رض العربيتة يعتد  نقلتة كبترى إلتى التوراء »الدولي لحل مشكلة المنطقة، وا 

ئيلية، وتهمتتتيش القضتتتية اإلستتترا –وخطيتتترة جتتتدا ، متتتن شتتتأنها أن تفتتتتح البتتتاب لتطبيتتتع العالقتتتات العربيتتتة 
 «.والحقوق الوطنية والقومية الفلسطينية، وشطب المشروع الوطني الفلسطيني

وأشتتتارتا إلتتتى أن الشتتتروط التتتتي حملهتتتا المبعتتتوث األمريكتتتي جيستتتون غتتترينبالت إلتتتى القيتتتادة الرستتتمية 
متتي عربتتي، الفلستتطينية الستتتئناف المفاوضتتات، تحتتت الرعايتتة المنفتتردة للواليتتات المتحتتدة، وبغطتتاء إقلي

 «.صيغة أخرى للشروط اإلسرائيلية التي كثيرا  ما لوحت بها حكومة أقصى اليمين في إسرائيل»تعد 
 24/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 الفلسطيني وراء المخططات األمريكية الرامية لعودة المفاوضات االنسياقحذر من جميل مزهر ي .16

الحتتادة واالحتجاجتتات فتتي قطتتاع غتتزة، الرافضتتة  فتتي إطتتار تواصتتل االنتقتتادات: أشتترف الهتتور -غتتزة 
رافضتتة  تظتتاهرة بغتتزةلزيتتارة التترئيس األمريكتتي دونالتتد ترامتتب لمدينتتة بيتتت لحتتم، نظمتتت الجبهتتة الشتتعبية 

 .لهذه الزيارة
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، إن التظتاهرة تحمتل «القتدس العربتي»وقال جميل مزهتر، عضتو المكتتب السياستي للجبهتة الشتعبية لتت 
 «.رأس الشر واإلرهاب»رسالة واضحة لما وصفه بت 

وقتتال إن أمريكتتا هتتي  «.قتتوى إرهابيتتة»ورفتتض مزهتتر وصتتف ترامتتب لقتتوى المقاومتتة فتتي المنطقتتة بأنهتتا 
فتتتي المنطقتتتة، وحتتتذر متتتن االنستتتياق الفلستتتطيني وراء المخططتتتات األمريكيتتتة الراميتتتة « رمتتتز اإلرهتتتاب»

هتتذه السياستتة ولتتن لعتتودة المفاوضتتات السياستتية متتن جديتتد، مؤكتتدا أن الشتتعب الفلستتطيني سيتصتتدى ل
 يسمح لها بالمرور.

وحذر من عودة أي عملية تفاوض جديدة بالرعاية األمريكية، الفتا إلى تجربتة المفاوضتات دون فائتدة 
تنتازالت »وأكد أن تنظيمه ال يرحب بزيارة ترامب بتالمطلق، وأنته يخشتى متن  طوال السنوات الماضية.

 وقف العربي الحالي.تقدم في إطار هذه الزيارة، منتقدا الم« جديدة
 24/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 عنوان لالنهيار الحاصل في المنطقة العربيةكجاءت  للمنطقة ترامب زيارةالهندي:  .17

علتتتتى زيتتتتارة التتتترئيس بغتتتتزة نظمتتتتت حركتتتتة الجهتتتتاد اإلستتتتالمي وقفتتتتة احتجاجيتتتتة : أشتتتترف الهتتتتور -غتتتتزة 
اسي للحركة الدكتور محمد الهندي خاللها، ، وقال عضو المكتب السيللمنطقةاألمريكي دونالد ترامب 
 «.عنوان لالنهيار الحاصل في المنطقة العربية»إن هذه الزيارة جاءت كت

وأضتتتتتاف أن موقتتتتتف التتتتترئيس األمريكتتتتتي تجتتتتتاه المقاومتتتتتة الفلستتتتتطينية، حتتتتتين وصتتتتتف حركتتتتتة حمتتتتتاس 
ذلتك، وعتدم علتى « صتمت الزعمتاء العترب والمستلمين»لتم يكتن جديتدا، وأن الجديتد كتان « اإلرهابية»بت

حتتديثهم ختتالل القمتتة التتتي عقتتدت فتتي العاصتتمة الستتعودية الريتتاض، عتتن عتتذابات الشتتعب الفلستتطيني 
 بسبب االحتالل، ومأساة األسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

 «. محاكمة كل الشعب والمقاومة الفلسطينية»يعني « إرهابية»وأشار إلى أن توصيف حماس بأنها 
 24/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 كافة األسرى لالنخراط في اإلضراب المفتوح عن الطعام تدعوان"الشعبية" و"الديمقراطية"  .18

مستتتيرة بغتتتزة تواصتتتلت أمتتتس فعاليتتتات التضتتتامن متتتع األستتترى. ووصتتتلت إلتتتى خيمتتتة االعتصتتتام : غتتتزة
جماهيريتتتتة حاشتتتتدة، دعتتتتت إليهتتتتا الجبهتتتتة الشتتتتعبية لتحريتتتتر فلستتتتطين، رفتتتتع خاللهتتتتا المشتتتتاركون صتتتتورا 

 سرى، والفتات تنادي بإطالق سراحهم.ل 
ودعتتتت الجبهتتتتان الشتتتعبية والديمقراطيتتتة كافتتتة األستتترى لالنختتتراط فتتتي اإلضتتتراب المفتتتتوح عتتتن الطعتتتام، 

 «.األمعاء الخاوية، في إطار صون وحدة الحركة األسيرة، وضمان صمودها»وخوض معركة 
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يرة ونضتاالتها، وضترب وحتدتها وحذرتا في بيتان مشتترك متن أيتة محاولتة لاللتفتاف علتى الحركتة األست
فشتاله، »في إطار البحث عتن حلتوله هتدفها وقتف متا جتاء فتي البيتان متن  حتتى ال »كستر اإلضتراب وا 

يشتتكل رافعتتة نضتتالية فتتي إطتتار تنظتتيم الصتتفوف فتتي التصتتدي لمشتتاريع التستتوية الهابطتتة التتتي تتجتتاوز 
 «.قالل والسيادةالحقوق الوطنية والقومية لشعبنا في العودة وتقرير المصير واالست

ودعتتتت الجبهتتتتان إلتتتى مضتتتاعفة الحتتتراك الشتتتعبي التتتداعم ل ستتترى والتتتزل بالمزيتتتد متتتن القتتتوى الشتتتعبية، 
لصتتتون نضتتتاالتهم، وتعزيتتتز صتتتمودهم، ومتتتدهم بالعزيمتتتة الضتتترورية للتصتتتدي للضتتتغوط التتتتي تمتتتارس 

 عليهم لكسر اإلضراب وااللتفاف على مطالبهم الحقة والمشروعة.
 24/5/2017، القدس العربي، لندن

 
 بتهمة التخطيط لعملية لمقدسيسنوات  ثمانالسجن  .19

أصتتدرت محكمتتة االحتتتالل المركزيتتة، صتتباح يتتوم األربعتتاء، حكمتتا بالستتجن : التترأي –القتتدس المحتلتتة 
عامتتتا( متتتن رأس العتتتامود بالقتتتتدس  23ستتتنوات علتتتى األستتتير المقدستتتي محمتتتتد فتتتواز جتتتوالني ) 8لمتتتدة 

 المحتلة.
ألستترى فتتي القتتدس أمجتتد أبتتو عصتتب، إن المحكمتتة أدانتتت األستتير جتتوالني وقتتال مستتؤول لجنتتة أهتتالي ا

وتنقل في عدة ستجون  8/9/2016وذكر أبو عصب أن جوالني اعتقل بتاريخ  بالتخطيط لتنفيذ عملية.
 ويقبع حاليا في سجن "إيشل".

 24/5/2017، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 
 م "المخربين" مالياً بدع الفلسطينيةنتنياهو يتهم السلطة  .02

 دونالد األمريكي الرئيس نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس مجلي: شكر نظير -أبيب  تل
 ومكافحة األوسط الشرق في للسالم مشروعه في معه بالشراكة وتعهد على زيارته إلسرائيل ترامب

 الرئيس أيها: "فقال الفلسطيني سالرئي على ليحرض بريطانيا اإلرهابية في العملية واستغل. اإلرهاب
 محمود جانبك إلى وقف اليوم من سابق وقت وفي. اإلرهاب وتشجيع تمويل وقف يجب ترامب،
 أوالدا الضحايا وكان فلسطينيا كان الهجوم منفذ أن ولو. مانشستر في وقع الذي وندد بالهجوم عباس
 الفلسطينية في السلطة القانون هو هذا الفلسطينية، السلطة من أموال على المخرب لحصل يهودا،
 ".تغييره ويجب
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 ضحايا ذكرى لتخليد" فاشيم ياد" مؤسسة نتنياهو، مع سوية ليزور لحم بيت من عاد قد ترامب وكان
 تأتي هنا إلى زيارتك إن" :هناك ألقاها التي الكلمة في نتنياهو الوزراء رئيس وقال. الهولوكوست

 الواليات حدود خارل زياراته أول في إسرائيل زيارة اختار رئيس أول فأنت. تاريخية زيارة من كجزء
 بانفعال تأثرنا لقد. منصبه في وهو المبكى لحائط يقوم بزيارة رئيس أول أنك كما األمريكية  المتحدة
 األولى السيدة بمشاهدة تأثرنا وكذلك المبكى، حائط أحجار تالمس وأنت صورتك مشاهدة جراء شديد

 .الحائط" ذلك أحجار مسوهي تال ميالنيا
 24/5/2017الشرق األوسط، لندن، 

 

 الفلسطينيين مع النهائيّ  االتفاق قبل "إسرائيل" مع التطبيعب الشروعب العرب ناقش ترامب: يدلين .02
 العسكرّية االستخبارات شعبة رئيس يدلين، عاموس الُمتقاعد، الجنرال قال :أندراوس زهير -الناصرة 
 في ترامب، لقاءات في إّنه أبيب تل لجامعة التابع القوميّ  األمن حاثأب مركز ورئيس سابق ا،

 القيادة تجنيد هو الهدف وأنّ  والفلسطينيين، إسرائيل بين سياسية عملية دفع سبل نوقشت السعودية
 إسرائيل بين ”صفقة“ تقديم على واشنطن لمساعدة الخليج، دول من اآلخرين القادة وكذلك السعودية،
 . نوالفلسطينيي

 إلى ودفعهم الفلسطينيين، على نفوذها استخدام الرياض على ينبغي يدلين، تابع الخصوص، بهذا
ظهار مواقفهم، اعتدال  السعودية تنتظر أالّ  هو أمريكي ا والمتوقع إسرائيل، تجاه إيجابّيةه  أكثر تعاطه  وا 
 العربّية، السالم مبادرة تقرر ماك والفلسطينيين إسرائيل بين النهائيّ  االتفاق إتمام األخرى الخليج ودول
نّما  باتجاه والفلسطينيون اإلسرائيليون سيتخذها التي الخطوات لقاء إسرائيل مع تطبيع بعملية يشرعوا وا 

 .النهائيّ  االتفاق إتمام وقبل االتفاق
 23/5/2017لندن،  اليوم، رأي

 
 ينالفلسطيني لحقوق تجاهالً  واألكثر ترامب األسوأ خطاب: أحمد الطيبي .00

 القائمة في القدس لجنة رئيس الطيبي احمد الكنيست عضو قال: سعدى أبو فادي - الناصرة
 الفلسطيني الشعب لحقوق تجاهال واألكثر األسوأ هو الرئيس دونالد ترامب خطاب إن المشتركة
 االستيطان الخطاب تجاهل" القدس عن الدولي المؤتمر أعمال ختام في الطيبي وأضاف. ومعاناته

 اإلسرائيليين، األطفال معاناة عن فقط وتحدث الدولتين رؤية أو فلسطينية دولة ذكر على يأت ولم
 نتنياهو بنيامين الوزراء رئيس ان الواضح من: وأضاف. الفلسطيني الشعب أطفال معاناة متجاهال  
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 خطاب ىتماه أن بعد الصعداء وتنفسا راضيين كانا اليهودي البيت زعيم بنيت نفتالي التعليم ووزير
 .اليمينية اإلسرائيلية الحكومة سياسة مع ترامب

 24/5/2017القدس العربي، لندن، 
 
 االستيطان؟ لمواصلة األخضر الضوء ترامب أعطى القناة الثانية: هل .02

 ارتفعت "إسرائيل" ترامب دونالد األمريكي الرئيس مغادرة من معدودة ساعات حمدان: بعد هاشم
 في االستيطاني البناء لمواصلة األخضر الضوء أعطى ترامب أن تفيد اإلسرائيلي اليمين من أصوات
 يدعون اليمين من مسؤولين فإن الثانية، اإلسرائيلية التلفزيونية القناة وبحسب .المحتلة الغربية الضفة

 ونقل .البناء مواصلة على مصادقة يعتبر األمر هذا وأن خطابه، في االستيطان يذكر لم ترامب أن
 هذا في التلفزيونية القناة ولفتت". األمريكية اإلدارة توجه في حقيقيا تغييرا هناك" إن مقوله عنهم

 لتلخيص صحفيا مؤتمرا األربعاء، يوم يعقد سوف نتنياهو، بنيامين الحكومة، رئيس أن إلى السياق
 صلةلموا األخضر، الضوء أعطى ترامب" إن قولهم اليمين في كبار مسؤولين عن ونقل .ترامب زيارة

حالل المستوطنات، توسيع على للعمل الوقت هو هذا فإن وبحسبهم ".للمناورة حيزا ووفر البناء،  وا 
 .الغربية الضفة أراضي على المقامة المستوطنات على اإلسرائيلية السيادة

 23/5/2017، 48عرب 
 
 جنائياً  معالجتها ينوي مندلبليت: نتنياهو مع التحقيق تسريبات بعد .02

 في الثالثاء، يوم نزري، راز اإلسرائيلية للحكومة القضائي المستشار بأعمال القائم الحمدان: ق هاشم
 باتجاه يدفع مندلبليت، أفيحاي القضائي المستشار إن إيالت، في يعقد الذي المحامين نقابة مؤتمر
 .جنائية بأدوات التحقيقات من التسريبات معالجة
 المستشار يسعى حين في تأديبي، بشكل اليوم عالجت التحقيقات من التسريب عملية أن إلى يشار

 .التحقيق مجرى يشوش من على العقوبة تشديد إلى القضائي
 التحقيق، لمواد ينكشفون الذين والمحاكم والنيابة الشرطة بعناصر الجديدة التوجيهات هذه وتتصل
 مسودة" عن ديثالح فإن نزري وبحسب. فقط تأديبية بإجراءات اليوم التسريب عملية تعالج حيث

 بيد المتوفر الجنائية األداة الستخدام للحكومة القضائي المستشار يتبناها أن وشك على توجيهات
 ".المسربين ضد للعمل السلطات

 23/5/2017، 48عرب 
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 للسالم ترامب جهود سيفشل نتنياهو تعنت: "معاريف" .02
 يريد التي الجهود" إن قوله رسافي أوري السابق اإلسرائيلي الدبلوماسي عن معاريف صحيفة نقلت

 ستصطدم والفلسطينيين اإلسرائيليين بين المفاوضات إلعادة بذلها ترامب دونالد األمريكي الرئيس
 في شركائه مع اتفاق بإنجاز معنيا يبدو ألنه وذلك نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلية الحكومة برئيس

 ".عباس محمود الفلسطينية السلطة رئيس مع اتفاقه من أكثر اليميني، الحكومي االئتالف
 ترامب زيارة في األهم السؤال يجعل مما إسرائيل، في للسالم شريك يوجد ال أنه يعني هذا" وأضاف

 ".العكس وليس الكبير، لضيفه نتنياهو سيقوله الذي ما أبيب، تل إلى
 في ترامب بها ميقو  التي الجولة كثب عن ترقب إسرائيل أن السابق اإلسرائيلي الدبلوماسي وأوضح
 من تاريخية صفقة إنجاز في أخيرا ينجح كي والفاتيكان، لحم وبيت أبيب وتل الرياض إلى زياراته
رسال العالمي، السالم أجل  .السالم هذا إلى التوصل يستطيع من فقط هو أنه مفادها رسالة وا 
 غير إسرائيل مع سالمال لعملية فلسطيني شريك وجود بعدم نتنياهو مزاعم فإن سافير، ألوري ووفقا

 .المسيرة هذه في أبيب تل في جدي شريك يوجد ال أنه والحقيقة صحيحة،
 للمنطقة، أمريكية دبلوماسية عملية بانطالق إعالن عن الزيارة تسفر أن سافير توقع ذلك، ورغم

 مبترا أن يبدو" قائال للصراع، النهائي الحل قضايا كل في الصلة، ذات األطراف مواقف الستيضاح
 ".حقيقية صفقة إلى والوصول العملية، هذه في حظه بتجربة حادة رغبة لديه

 23/5/2017الدوحة،  نت، الجزيرة
 
 المستقبلية المواجهة ساحة"... السايبر" لحرب تستعد "إسرائيل" .02

 منصبه من أسابيع ثالثة قبل ُسّرح الذي مئير، بن إيلي اإلسرائيلي الجنرال يساور النعامي: ال صالح
 المواقع أكثر ُيعد الذي الموقع وهو ،(أمان" )العسكرية االستخبارات شعبة" في" األبحاث لواء" ائدكق

 األهم المجال سيكون" السايبر" بأن شك أدنى اإلسرائيلية، االستخبارية المؤسسات في وأهمية حساسية
 أهمية وتنبع .خاص بشكل وأعدائها إسرائيل وبين عام، بشكل 21 القرن في العسكرية للمواجهات

 االستراتيجية التقديرات تقديم مهمة احتكار منحه قد السابق موقعه أن حقيقة من مئير بن تقديرات
 .أبيب تل في السياسي القرار صنع لدوائر
 منها الكثير أخيرا ، الدول عشرات في مرافق له تعرضت الذي" الخبيثة الفدية" هجوم على وتعليقا  
 تتعرض أن يمكن التي الدول يواجه الذي التحدي أن على إلسرائيليا الجنرال شدد صحية، مرافق
 هذه وراء تقف التي الجهة هوية" على التعرف الصعب من أنه في يتمّثل الهجمات هذه لمثل

 بن وأشار". المال على الحصول أجل من فقط أو أيديولوجية لدواعه  كانت سواء ودوافعها، الهجمات
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 فيه التهديدات طابع وتغّير تطور بسبب هائال   تحديا   ُيعدّ  لكترونياإل الفضاء تأمين أن إلى مئير
 في أنه وذكر. الواحد العام في ُتشن اإللكترونية الهجمات من الماليين مئات أن إلى مشيرا   باستمرار،

 .إلكتروني هجوم مليون 750 حوالي وقع 2016 العام
 هجوم إن قوله اسمه تكشف لم الخدمة في خرآ إسرائيلي جنرال عن" اإلسرائيلي الدفاع" مجلة ونقلت

 جدا ، هامشي بشكل إال إسرائيل داخل المحوسبة بالمنظومات المس من يتمكن لم" الخبيثة الفدية"
 الضابط، ووفق. اإللكتروني الفضاء تأمين مجال في اإلسرائيلية االستثمارات حجم إلى ذلك عازيا  
 ".االختراق على عصية" الخصوص وجه ىعل المحوسبة اإلسرائيلي الجيش منظومات فإن
 تهديد أن من روزين، يرون الجنرال اإلسرائيلي، الجيش في" السايبر هيئة" قائد حذر جهته، من

 إلى مشيرا   إسرائيل، تواجه التي" االستراتيجية التهديدات" أخطر ضمن يعدّ  بات اإللكترونية الهجمات
 قوله روزين عن أخيرا  " أحرنوت يديعوت" صحيفة ونقلت. إسرائيل كل تغطي باتت الهجمات هذه أن
 بشكل يعتمدان باتا هللا وحزب إيران من كال   أن حقيقة السايبر يمّثله الذي التهديد خطورة يفاقم ما إن

 .الحربي جهدهما في اإللكتروني الفضاء على كبير
 24/5/2017لندن،  الجديد، العربي

 
 عليه روضةالمف القيود إزالة ريفلين من يطلب كتساف .02

 رؤوفين الحالي الرئيس من كتساف، موشيه األسبق اإلسرائيلي الرئيس القضماني: طلب مجيد
 .2016 ديسمبر/ األول كانون أواخر السجن من خروجه منذ عليه المفروضة القيود إزالة ريفلين،
 الحالي، لرئيسا إلى طلبا   الثالثاء، يوم أرسل، كتساف محامي أن اإلسرائيلية العاشرة القناة ونقلت
لغاء موكله لطلب االستجابة" فيه يناشده  قرار إطار في" اإلفراجات لجنة" عليه فرضتها التي القيود وا 
 السادسة حتى مساء ا العاشرة الساعة من منزله خارل التواجد من منعه ضمنها، ومن الحكم، تخفيف
 إدارة في المختصة الجهات إلى القيود هذه إزالة بطلب توجه" كتساف إن المصدر وقال .صباحا

 ".الدولة رئيس إلى توجه ذلك، إثر وعلى طلبه، وُرفض السجون،
 23/5/2017، 48 عرب

 
 البرغوثي  مروان ة بالكشف عن مصيرب  طال  م  التفاوض... ترفض  "إسرائيلإضراب األسرى: " .28

ل تكثتتتتف حجتتتتم رام هللا: قالتتتتت اللجنتتتتة اإلعالميتتتتة إلضتتتتراب الحريتتتتة والكرامتتتتة إن إدارة ستتتتجون االحتتتتتال
ونوعية العراقيل أمام محامي المؤسسات الحقوقية في زيارة األسترى المضتربين عتن الطعتام ووصتولهم 
إلى مرحلة صعبة وحساسة. وقال مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولس، التذي 
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إدارة الستتتجون  تمكتتتن متتتن زيتتتارة األستتتير ناصتتتر عتتتويص ألول متتترة فتتتي عتتتزل ستتتجن أيلتتتون الرملتتتة "إن
اسما  ألسرى مضربين ووضعت شرطا  لزيارتهم وهو إن ُسمح ألي محامه بزيارة أحد هؤالء  30رصدت 

 األسرى، أال ُيسمح له بزيارة الباقين".
ونقل بولس عن األسير عويص القول إن إدارة الستجون مارستت عمليتات نقتل ممنهجتة بحقته، وكتذلك 

ت بإنهتاكهم وزيتادة معانتاتهم، ترافتق ذلتك متع أوضتاع صتحية بحق رفاقه المضربين عن الطعتام، تستبب
 كيلوغراما. 17صعبة يواجهونها، تتفاقم مع مرور الوقت، حيث فقد من وزنه 

ولفت إلى أنه محتجز فتي زنزانتة متع األستير كتريم يتونس إضتافة إلتى عتدد آختر متن األسترى متوزعين 
ن فتتي إضتترابهم قتتائال : "كلمتتا أمعنتتت إدارة علتتى ثمانيتتة زنتتازين. وأكتتد أن معنويتتاتهم عاليتتة، وهتتم ماضتتو 

الستتتجون فتتتي إجراءاتهتتتا، ازددنتتتا إصتتترارا  علتتتى مواصتتتلة معركتنتتتا حتتتتى النصتتتر"، الفتتتتا  إلتتتى أنتتته وحتتتتى 
 اللحظة ال توجد مفاوضات، وال أي طرح جدي بشأن مطالب المضربين".

عاما ، أن األسرى المضربين عن الطعام  35وأكد عميد األسرى الفلسطينيين كريم يونس والمعتقل منذ 
ذاهبون نحو تصعيد خطواتهم النضالية خالل األيتام المقبلتة، وعلتى رأس هتذه الخطتوات االمتنتاع عتن 

 عقب زيارة محاميه تميم يونس له. شرب الماء والملح. جاء ذلك ضمن رسالة صّدرها األسير
 تحذيرات من سقوط شهداء

 األستتترىالستتتجون التتتتي يحتجتتتز فيهتتتا  إنون األستتترى والمحتتتررين وقتتتال عيستتتى قراقتتتع رئتتتيس هيئتتتة شتتتؤ 
مستشتتفيات ميدانيتتة نتيجتتة التتتدهور الصتتحي  إلتتىالمضتتربين وأقستتام العتتزل التتتي يوجتتدون فيهتتا تحولتتت 

 مستشفيات مدنية بسبب خطورة حالتهم. إلىالخطير في أوضاعهم، وأن عددا كبيرا من األسرى نقلوا 
ل ترفض التفاوض مع قيتادة اإلضتراب ومتع متروان البرغتوثي وتشتترط حكومة االحتالل ال تزا أنوأكد 

ال تتتزال تتتبطش بتتالمعتقلين المضتتربين وتمتتارس  وأنهتتاوقتتف اإلضتتراب قبتتل التفتتاوض حتتول مطتتالبهم، 
 الضغوطات وسياسة اإلذالل واإلنهاك والحصار بحقهم. 

 الكشف عن مصير البرغوثي
أوضتتاع األستتير القائتتد متتروان البرغتتوثي التتذي وطالتتب الصتتليب األحمتتر التتدولي بالكشتتف عتتن مصتتير و 

البرغتتوثي المستتتهدف الرئيستتي  أنمنتتع المحتتامون متتن زيارتتته ويقبتتع فتتي عتتزل ستتجن الجلمتتة. واعتبتتر 
جراءات صارمة، وأن حكومة االحتالل ترفض ألي جهة  لحكومة االحتالل وتفرض عليه عزلة تامة وا 

 لب األسرى.اللقاء به، وترفض التفاوض معه حول مطا أواالتصال 
 سجن عسقالن تحّول إلى مستشفى ميداني
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كمتا أكتد ممثتتل األسترى فتتي ستجن عستتقالن األستير المضتترب ناصتر أبتتو حميتد أن الّستتجن تحتول إلتتى 
مستشفى ميداني، وذلك قبيل اإلعالن عن نية إدارة مصلحة سجون االحتالل بنقل جميع األسرى فيته 

 لة. إلى المستشفيات المدنية خالل الّساعات المقب
 أمراض جلدية في إيشل

وقالت اللجنة اإلعالمية إلضتراب الحريتة والكرامتة "إن الوضتع الصتحي ل سترى المضتربين فتي ستجن 
ايشتتل خطيتتر ومقلتتق، حيتتث يعتتاني غالبيتتة األستترى متتن هبتتوط حتتاد فتتي التتوزن وضتتغط التتدم وغتتالبيتهم 

 ص الفيتامينات في أجسادهم".يتقيأون ويتبولون الدم وقد ُأصيب العديد منهم بأمراض جلدية بسبب نق
ونقل محامي هيئة األسرى يوسف نصاصترة التذي تمكتن متن زيتارة األستير أمجتد ابتو لطيفتة المضترب 
عتتتن الطعتتتام قولتتته "إن إدارة الستتتجن حولتتتت أحتتتد األقستتتام فيتتته إلتتتى مستشتتتفى ميتتتداني فتتتي ظتتتل تتتتدهور 

صتتابة العديتتد متتنهم بحتتاالت إغمتتاء وتشتتنجات، وقتت د نقلتتت اإلدارة عشتترة الوضتتع الصتتحي للمضتتربين وا 
 أسرى مضربين إلى مستشفى سوروكا خالل اليومين الماضيين".

  24/5/2017 القدس العربي، لندن،
 

 "القدس العربي": مفاوضات القيادات الفلسطينية حول إضراب األسرى بدأت قبل ثالثة أسابيع .29
طينيين داختتتل غتتزة: علمتتت "القتتدس العربتتي" متتن مصتتادر مطلعتتتة علتتى فحتتوى إضتتراب األستترى الفلستت

السجون اإلسرائيلية، أن عملية التفاوض مع ستلطات االحتتالل، متن قبتل قيتادات فلستطينية متن ختارل 
السجون، بهدف تلبية مطالب األسرى المضربين، بدأت قبل نحو ثالثة أسابيع، وأكدت أن أي صيغة 

رأستها األستير متروان اتفاق سيتم التوصل إليها ستعرض في النهاية على هيئة قيتادة اإلضتراب التتي يت
 البرغوثي.

   24/5/2017 القدس العربي، لندن،
 

 للمخيم "داعش"مع بدء إخالء تنظيم  اليرموكتفاؤل حذر لالجئي  .31
ساد تفاؤل حتذر أوستاط الالجئتين الفلستطينيين داختل مختيم اليرمتوك : أحمد المصري -غزة  -دمشق 

لتتك فتي أعقتتاب تعمتيم تنظتتيم الدولتة علتتى جنتوب العاصتتمة الستورية دمشتتق، والمنتاطق المحاذيتتة لته، وذ
 عناصره بالخرول من المخيم لمناطق أخرى.

، وستتتاهم منعتتته دختتتول المستتتاعدات 2014ويستتتيطر التنظتتتيم علتتتى مختتتيم اليرمتتتوك منتتتذ أبريتتتل/ نيستتتان 
 اإلغاثية للسكان بتفاقم األوضاع اإلنسانية والمعيشية واألمنية داخل المخيم.
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ختيم نجيتب عبتد هللا: إن الالجئتين المتاكثين فتي المختيم والنتازحين وقال عضو المجلس المتدني فتي الم
 منه "انتابهم تفاؤل حذر" مع إعالن تنظيم الدولة رغبته في الخرول لمناطق بعيدة عنه.

وأضاف عبد هللا لصحيفة "فلسطين": إن الالجئين يرون في خرول عناصر الدولتة متن المختيم فرصتة 
 فيمتتا يأمتتل النتتازحون إليتته بتتالعودة إلتتى مستتاكنهم التتتي هجتتروا منهتتا.إلمكانيتتة إعتتادة المختتيم لطبيعتتته، 

وأشتتتار إلتتتى أن أهتتتالي المختتتيم يتخوفتتتون متتتن عتتتودة عناصتتتر جتتتيش النظتتتام الستتتوري وفرضتتته التجنيتتتد 
 اإلجباري على السكان بعد خرول تنظيم الدولة، عوضا  عن حدوث عمليات انتقام.

 23/5/2017، فلسطين أون الين
 

 عارة مسقط رأس األسير كريم يونس تهاجملثمن" عصابات "تدفيع ا .31
ارتكب متطرفون يهود جريمة جديدة من جرائم 'تدفيع الثمن'، فجر اليوم األربعاء، حين تم : محمد وتد

ضتترام  الهجتتوم علتتى قريتتة عتتارة مستتقط رأس عميتتد األستترى كتتريم يتتونس، حيتتث تتتم االعتتتداء ممتلكتتات وا 
 وتحريضية تتوعد العرب. النيران بسيارتين وكتابة شعارات عنصرية

وبحستتب المعلومتتات المتتتوفرة، تتتم بستتاعات الفجتتر إضتترام النيتتران بستتيارتين وكتابتتة شتتعارات تحريضتتية 
 وعنصرية 'تدفيع ثمن إداري' و'سالماتي من المبعدين'.

 23/5/2017، 48عرب 

 

 بأمعاء خاوية األربعة"أم ناصر" تناصر أبناءها  .32
صتتابتها بمتترض الغتتدة والضتتغط، متتن مستتاندة األستترى لتتم يمنعهتتا م: أستتامة الكحلتتوت -غتتزة  رضتتها وا 

وبخاصة أبناءها األربعة في إضرابهم عن الطعام على الرغم من تخطيهتا الستبعين عامتا  متن عمرهتا، 
 واحتياجها المستمر ل دوية.
يوما ، تصر المسنة أم ناصر ناجي على المشاركة في إضراب أبنائها  32بأمعائها الخاوية على مدار 

ألربعتتة المشتتاركين فتتي إضتتراب األستترى عتتن الطعتتام داختتل ستتجون االحتتتالل حتتتى تتحقتتق مطتتالبهم ا
 اإلنسانية التي سحبها منهم االحتالل اإلسرائيلي مسبقا .

وتقول أم ناصتر لتت"البيان": "يجتب علتى العتالم كلته مستاندة المضتربين عتن الطعتام وجميتع األسترى هتم 
تاحتتة فرصتة أكبتتر لوقتتت أبنتائي، ومطتتالبهم ليستت الختترول متتن ال ستجن، بتتل رفتض االعتقتتال اإلداري وا 

 للزيارة وتمكينهم من التعليم واحتضان عائالتهم".
   24/5/2017 البيان، دبي،
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 القدس مدينة يؤكد مكانة  اً دولي اً مؤتمر تختتم جامعة القدس  .33
"مدينتة القتدس بعتد اختتمت جامعة القدس، والقائمة العربية المشتتركة، أعمتال المتؤتمر التدولي : القدس

مستقبلية"، بمشاركة المئات من الشخصتيات الوطنيتة الفلستطينية  وآفاق -خمسين عاما من االحتالل 
 وعدد كبير من الضيوف العرب واألجانب. 48ال وأراضيبالقدس والضفة الغربية 

جامعتتة الحتتتالل القتتدس، بمبتتادرة وشتتراكة كاملتتة بتتين  50وتضتتمن المتتؤتمر التتذي انعقتتد فتتي التتذكرى التتت
القدس ولجنة القدس في القائمة المشتركة، جلسات نقاشات تفصتيلية ومحاضترات علميتة معمقتة حتول 
القضايا التاريخيتة والسياستية والقانونيتة والصتحية واالقتصتادية والنفستية والتعليميتة والحياتيتة المختلفتة، 

لُتتص   مر لمركزيتتة القتتدس عقتتد مثتتل هتتذا المتتؤت أهميتتةالتأكيتتد علتتى  إلتتىتمخضتتت عتتن بيتتان ختتتامي خ 
السياستتية والوطنيتتة والدينيتتة واالجتماعيتتة وتعزيتتز التتوعي والواقتتع الفلستتطيني، ضتتمن توصتتيات بأربعتتة 

 أبعاد هامة لمستقبل القدس، هي البعد السياسي، والمؤسساتي، واالقتصادي، واالكاديمي.
 23/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تنفيذ عملية خالل زيارة ترامب محاولتهم اعتقال مقدسي بزع .34

كشتتف جهتتاز األمتتن العتتام اإلستترائيلي "الشتتاباك"، اليتتوم الثالثتتاء، عتتن اعتقتتال عناصتتره : القتدس المحتلتتة
لشتتاب مقدستتتي يتتوم أمتتتس، بتتزعم محاولتتتته الوصتتول إلتتتى تتتل أبيتتتب لتنفيتتذ عمليتتتة ختتالل زيتتتارة التتترئيس 

 األميركي دونالد ترامب.
بريتتتة الستتتابعة، فتتتإن الشتتتاب اعتقتتتل أثنتتتاء محاولتتتته تجتتتاوز نقطتتتة تفتتتتيش قتتترب وحستتتب موقتتتع القنتتتاة الع

 مستوطنة "معاليه أدوميم".
 23/5/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 غزة تحذر من انهيار القطاع الصحي وتوقف خدماتهافي صحة وزارة ال .35

األدويتة والمستتلزمات الطبيتة حّذرت صحة غتزة، اليتوم الثالثتاء، متن توقتف ختدماتها جتّراء نقتص ة: غز 
وقال منير البرش، مدير عام قطاع "الصتيدلة"، فتي التوزارة، ختالل متؤتمر صتحفي ُعقتد  بمستودعاتها.

بمقّر اإلدارة: " النتزف الخطيتر فتي قتوائم أرصتدة األدويتة والمستتهلكات الطبيتة، أختذ منتذ مطلتع العتام، 
زمتة الكهربتاء، يشتّكالن تهديتدا  خطيترا  علتى وأضتاف: " نقتص األدويتة واستتمرار أ مؤشرات تصاعدية".

وتتتابع: "متتع قتترار وقتتف توريتتد األدويتتة والمستتتلزمات الطبيتتة، متتن  مجمتتل الختتدمات الصتتحية المقّدمتتة".
وزراه الصتتحة بتترام هللا، وصتتلت نستتبة العجتتز فتتي األدويتتة حتّتتى نهايتتة شتتهر إبريتتل/ نيستتان الماضتتي، 

 ".%40زمات الطبية حوالي ، فيما بلغت نسبة العجز في المستل%35حوالي 
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وأشتار إلتى أن  صتنفا  متن المستتلزمات الطبيتة. 270صتنف متن األدويتة و 170وأعلن البترش عتن نفتاد 
 وزارة الصحة، )في الضفة الغربية( قطعت تواصلها مع وزارة الصحة بغزة منذ نحو شهرين.

 23/5/2017، وكالة سما اإلخبارية
 

 عملية جراحية بغزة  1,000جيل أكثر من تسبب بتأ الحصاروزارة الصحة في غزة:  .36
االحتتالل الصتهيوني  حّملتوا متن المختصتين اعتددأن  ،23/5/2017، المركز الفلسططيني لإلعطالمذكر 

المستتؤولية الكاملتتة عتتتن التراجتتع الكبيتتر فتتتي الختتدمات الصتتتحية ختتالل الستتنوات واألشتتتهر األخيتترة فتتتي 
وقال ياسر أبو جامع، المدير العام  طيني السياسي.قطاع غزة، متهمين االحتالل بإدارة االنقسام الفلس

بوزارة الصحة: إّن الحصار المفروض على قطاع غزة واالنقستام السياستي الموجتود تستبب فتي تأجيتل 
 وحدة دم مهددة باإلتالف. 500عملية جراحية بمشفى الشفاء الطبي، إضافة إلى أن  1,000أكثر من 

لتتب بحتتق فترد واحتتد مصتتاب بمتترض معتين، بتتل تطالتتب بحتتق وبتين أبتتو جتتامع أن الصتحة اليتتوم ال تطا
متتن أصتتناف العتتالل واألدويتتة غيتتر موجتتودة فتتي مختتازن وزارة  %30مليتتونيف فلستتطيني، مشتتيرا  إلتتى أن 

وشتتتدد الفتتتي علتتتى أن  الصتتتحة، مؤكتتتدا  أن األزمتتتة التتتتي تعصتتتف بقطتتتاع غتتتزة ال يتحملهتتتا العتتتدو فقتتتط.
ت  حيث إن عدد الوفيات من المواليد وصتلت إلتى القطاع الصحي لم يشهد أي تطور جديد منذ سنوا

 مولود ا من ألف، في حين أن هذه النسبة تحسنت في أنحاء العالم كافة باستثناء غزة. 20
تقريتتتر لمركتتتز متتتن غتتتزة، أن  ،23/5/2017، وكالطططة األنبطططاء والمعلومطططات الفلسططططينية )وفطططا(وأضتتتافت 

هور خطيتر ل وضتاع اإلنستانية فتي قطتاع غتزة، حتذر اليتوم الثالثتاء، متن تتد الميزان لحقتوق اإلنستان،
وأشتار المركتز فتي تقريتر لتته، إلتى أن األوضتاع اإلنستانية فتي قطتاع غتزة، تشتتهد  بشتكل غيتر مستبوق.

تدهورا  غير مسبوق بفعل اإلجراءات غير اإلنسانية التي يخضع لها قطاع غزة، وتستهم فتي مزيتد متن 
 لثقافية واألوضاع اإلنسانية في قطاع غزة.تدهور حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية وا

 
 االتهامات إلى حركة حماس بدعم المسلحين في شمال سيناء : عودةالقاهرة .37

عادت أمس االتهامات إلى حركة حماس الفلسطينية بدعم المسلحين في : أحمد مصطفى -القاهرة 
 ات تنظيم "داعش".شمال سيناء، إلى واجهة األحداث في مصر، بالتزامن مع تصاعد وتيرة عملي

وكان اتحاد "قبائل سيناء" المنخرط في القتال ضد "داعش" وجه اتهامات إلى حماس بدعم التنظيم 
اإلرهابي في شمال سيناء، معلنا  أن القبائل قتلت ثالثة من عناصر حماس في مواجهات. وحّذر 

ابين والقالعية في رفح االتحاد الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، من التعرض ألبناء قبائل التر 
وقطاع غزة بسبب تعاطفهم مع أبناء القبيلة األم في سيناء بأي شكل من األشكال سواء باالعتقال أو 
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بالتهديد أو الترويع أو االستدعاء للمقرات األمنية، وتوعد بت "الرد لو فّكرت حماس في التعرض ألبناء 
: "ال تنجرفوا خلف ثلة من الحاقدين علينا بينكم القبائل في غزة". وخاطب البيان حركة "حماس" قائال  

 والمتعاونين مع الدواعش نعرفهم باالسم ولدينا الكثير والكثير".
)فلسطيني من قطاع غزة( وهو شقيق القائد السابق في  روأعلنت القبائل تصفية صبحي محمد العطا

وأوضحت أن العطار هو الثالث ، خالل مواجهات، ركتائب القسام الذراع العسكرية لحماس رائد العطا
من غزة الذي تتم تصفيته خالل المواجهات األخيرة بعد تصفية محمود نمر الشهير بت"توتا"، وكان 
مسؤوال  عن التدريب في "داعش"، وتصفية إبراهيم داود من سكان رفح الفلسطينية خالل قتاله مع 

 داعش.
 24/5/2017، لندن، الحياة

 
 وعد بلفور تبدأ بحملة مليون توقيع مئويةلاللجنة الوطنية : عّمان .38

بدأت اللجنة الوطنية األردنية لحملة مائة عام على وعد بلفور، بحملة جمع تواقيع على مذكرة : عمان
 تدعو إلسقاط وعد بلفور، حيث تسعى الحملة للوصول إلى مليون توقيع.
صريح بلفور، الذي ال يزال ووفقا للحملة، فقد نصت المذكرة على اإلعالن رسميا عن عدم شرعية ت

يجري توظيفه لتهجير الشعب العربي الفلسطيني وتجريده من حقوقه األصيلة واالعتذار الرسمي 
كما تنص على، االعتراف واإلقرار  للشعب العربي الفلسطيني على كافة تبعات ونتائج التصريح.

ار الجسيمة التي لحقت بالشعب بالمسؤولية التاريخية والقانونية، واإلنسانية األخالقية عن األضر 
نفاذ هذا التصريح، واإلقرار بوجوب جبر تلك  وفقا لقواعد  األضرارالفلسطيني وأفراده، جراء إصدار وا 

 ديارهم وتقرير المصير. إلىالقانون الدولي ومباد  العدالة واإلنصاف، وبما يضمن عودة الالجئين 
 24/5/2017، الغد، عّمان

 
 وفاء بالتزاماته تجاه الالجئين الفلسطينييناألردن يدعو العالم لل .39

"، وتراجع قدراتها على توفير األونرواالمالية لوكالة " األوضاععن قلقه تجاه  األردن : أعربعمان
لالجئين الفلسطينيين، في ظل تزايد الطلب على خدمات الوكالة وعدم االستقرار  األساسيةالخدمات 

 أبوياسين  .مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية م األردنيد ودعا رئيس الوف السياسي في المنطقة.
عواد الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة باعتبارها جزءا من المسؤولية الدولية تجاه 

 .194المتحدة وعلى رأسها القرار  األممقضية الالجئين الفلسطينيين، لحين حل قضيتهم وفقا لقرارات 
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عواد، في كلمة الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين وجامعة الدول العربية خالل  أبوواكد 
اختتام اجتماعات اللجنة االستشارية لوكالة الغوث الدولية، ضرورة عدم تحميل الدول العربية 

 مانحة.بديال عن تمويل الدول ال ل ونروايكون التمويل العربي  ، وان الإضافيةمالية  أعباءالمضيفة 
 24/5/2017، ، عّمانالرأي

 
 األردنيةبترتيب من الخارجية  "إسرائيل" العشائر زاروفد "رأي اليوم":  .41

الذي زعم مؤخرا انه يمثل العشائر  األردنيسياسية مطلعة بان الوفد  أوساط : أبلغتخاص –انعمّ 
في  األردنيراف السفير وبإش األردنيةرتبت النشاطات الخاصة به بعلم وزارة الخارجية  إسرائيلوزار 
 وليد عبيدات أبيبتل 

عندما زاروا رئيس الكيان  األردنضجيجا واسعا في  أثاروامن شيوخ العشائر قد  أربعةوكان 
بيانات تتبرأ من الزيارة التي  األربعةوصدرت من عشائر المشاركين  الصور.والتقطوا معه  اإلسرائيلي

 والتشكيك.الكثير من الضجة  أثارت
المشاركين من قبيلة بني حسن التي توصف بانها قبيلة المليون في  أحدراي اليوم بان وعلمت 
ولم تعرف بعد ظروف  األردنمن عشائر بدوية جنوب  واآلخرانمن قبيلة بني صخر  وآخر األردن

تمت بالتنسيق  أنها"راي اليوم" تؤكد  الجدل لكن مصادر أثارتهذه الزيارة التي  وأهدافومالبسات 
 أبيب.في تل  األردنيةومكاتب السفارة  األردنيةارة الخارجية مع وز 

 23/5/2017، لندن، رأي اليوم
 

 تضامن جزائري مع فلسطين واألسرى .41
نظم الصحافيون واإلعالميون الجزائريون من مختلف وسائل اإلعالم المكتوبة والسمعية البصرية 

عاصمة، وقفة دعم إسناد لفلسطين وأسراها واإللكترونية أول من أمس، في مقر سفارة دولة فلسطين بال
 تحت شعار "ماء وملح".

الفلسطينيين وأدانوا صمت المجتمع الدولي واألمم المتحدة  رىوأشاد اإلعالميون بصمود األس
والمنظمات وحقوق اإلنسان والصليب األحمر الدولي على جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق األسرى، 

الم التحرك لنقل معاناة األسرى في سجون االحتالل والضغط على دولهم وطالبوا اإلعالميين في الع
دانة جرائم االحتالل بحقهم. وتم شرب الماء والملح  ومجتمعاتهم لإلفرال عن األسرى الفلسطينيين وا 
 من قبل اإلعالميين الجزائريين مساندة ل سرى، وأصدروا بيانا  تضامنيا  وداعما  ل سرى الفلسطينيين.

 23/5/2017، الرأي الفلسطينية لإلعالم وكالة
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 مسؤولون فلسطينيون: الجبير هو من أقنع ترامب بتأجيل نقل السفارة األمريكية إلى القدس .42

وكاالت: نقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن مصادر فلسطينية أن مسؤولين سعوديين  - أبيبتل 
 نقل السفارة األمريكية إلى القدس. اقنعوا الرئيس األمريكي دونالد ترامب بعدم االستعجال في

ويرى المسؤولون الفلسطينيون في تردد الرئيس األمريكي بنقل السفارة دورا لوزير الخارجية السعودية 
عادل الجبير، قائلين إنه أقنع ترامب بتأجيل هذه الخطوة للمساعدة في توفير الظروف الستئناف 

 محادثات السالم اإلسرائيلية الفلسطينية.
 23/5/2017، لندن، اليوم رأي

 
 ترامب يعلن مبادرة سالم خالل شهراللندنية:  "الحياة" .43

علمت "الحياة" أن الرئيس دونالد ترامب أبلل : أسعد تلحمي ،محمد يونس -الناصرة  ،بيت لحم
الرئيس محمود عباس خالل لقائهما في بيت لحم في الضفة الغربية أمس، أنه سيعلن مبادرة للسالم 

وأوضح مسؤول رفيع لت "الحياة"، أن ترامب ما زال يدرس مع  األسابيع القليلة المقبلة.في غضون 
فريقه عناصر المبادرة السياسية التي من المتوقع أن يعلنها في غضون شهر، مضيفا  أن المبادرة 
ترتكز على إطالق عملية سياسية لفترة زمنية محدودة يتم خاللها التفاوض على قضايا الوضع 

ئي منفصلة. وتابع: "يريد ترامب تحقيق صفقات منفصلة في كل واحدة من قضايا الوضع النها
 النهائي وصوال  إلى الصفقة الكبرى المتمّثلة في اتفاق نهائي للسالم".

 24/5/2017، لندن، الحياة
 

 برئيس فلسطين عباستراجع عن وصف  األبيضالبيت  .44
فيه جدول زيارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب بيانا جديدا يوضح  األبيضصدر البيت : أبيت لحم

مازن في مدينة  أبوأنه سيلتقي مع رئيس السلطة الفلسطينية  إلىفي يومه الثاني في المنطقة، مشيرا 
 الثالثاء.بيت لحم وفقا لما نشرته المواقع العبرية اليوم 

بمثابة تراجع عن ما وصف  األبيضأن هذا البيان الصادر اليوم عن البيت  إلىوأشارت هذه المواقع 
بالخطأ في البيان األول، والذي جاء فيه بأن جدول زيارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب االجتماع 

الوصف المعترف به من قبل  وا عطاءالبيان الثاني  إصدارمازن، ما استوجب  أبومع رئيس فلسطين 
 الفلسطينية.السلطة مازن بصفته رئيس  أبوالواليات المتحدة بالرئيس الفلسطيني 

 23/5/2017، وكالة معًا اإلخبارية
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 "إسرائيل" إلى أوكرانياً  يهودياً  مهاجراً  167وصول  .45

مهاجرا  167 أنعبرية مساء يوم الثالثاء  إعالمذكرت وسائل  :ترجمة "القدس" دوت كوم - رام هللا
وقع القناة العبرية وحسب م يهوديا وصلوا تل أبيب قادمين من أوكرانيا على متن طائرة خاصة.

السابعة، فإنه سيتم توطين المهاجرين الجدد في عدة مدن وتجمعات مختلفة في "أنحاء إسرائيل" 
 أشهر. 9أعوام وأن أصغرهم يبلل  10مهاجرا منهم ال تتجاوز أعمارهم  30مشيرا إلى أن 

 23/5/2017، القدس، القدس
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أجريت، أخيرا، انتخابات الهيئات المحلية والبلدية الفلسطينية في الضفة الغربية فقط، فيما لم تجر في 
القدس الشرقية وقطاع غزة، إال أن نسبة المشاركة في االنتخابات كانت متدنية، حيث بلغت نسبة 

من يحق لهم االنتخاب، م %53المشاركة العامة في جميع مدن الضفة الغربية وبلداتها وقراها حوالي 
ولكن نسبة التصويت كانت متدنية جدا في المدن الكبرى، مثل نابلس التي لم تتجاوز فيها نسبة 

، فيما ارتفعت النسبة في القرى ذات التركيبة العشائرية، وذلك بسبب %30، والخليل %20التصويت 
 1552هيئة محلية، تضم  145خوض قوائم عشائرية االنتخابات. وقد جرت االنتخابات الختيار 

من  % 27.6من الهيئات المحلية، فيما فازت حركة فتح بت %65مقعدا، حيث فازت القوائم المستقلة بت
، وتوزعت بقية الهيئات على %2.77الهيئات محلية والبلدية، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يت
الكبرى خوض االنتخابات في قوائم تحالفاته ضمت أحزابا  سياسية صغيرة، فيما قاطعت الفصائل 

 والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.  اإلسالميلها، وخصوصا حركتي حماس والجهاد 
وقد شكلت نسبة التصويت المتدنية صدمة كبيرة لحركة فتح التي عملت وبقوة من أجل زيادة نسبة 

فقت مبالل مالية كبيرة في المشاركة الشعبية في االنتخابات، واستنفرت معظم كوادرها وعناصرها، وأن
سبيل تحقيق ذلك الهدف، حيث أدت حالة االنقسام الفلسطيني، وانعدام المنافسة القوية في ظل 
مقاطعة الفصائل الفلسطينية، وتراجع ثقة المواطن الفلسطيني بالمؤسسات القائمة، إلى عدم توجه 

قتراع، لإلدالء بأصواتهم، كما أن كثيرين من الناخبين الفلسطينيين في الضفة الغربية لصناديق اال
تزامن إجراء االنتخابات المحلية مع إضراب المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية عن 
الطعام أدى إلى تراجع االهتمام في المشاركة باالنتخابات. وفي المقابل، أّدى إجراء االنتخابات 
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فاعل والتضامن الشعبي الفلسطيني مع األسرى وحمالتها الدعائية إلى تراجعه في حجم ووتيرة الت
 المضربين. 

لم تكن نسبة المشاركة المتدنية في االنتخابات المحلية الصدمة الوحيدة لحركة فتح، بل واجهت 
الحركة تحديات أخرى وكبيرة، حيث لم تتمكن من تشكيل قوائم مستقلة لها في مواقع كثيرة، ما دفعها 

 االنتخابات في قوائم ضّمت مرشحين من كبريات  إلى تعويم المشاركة، أو خوض
"أدى لجوء فتح إلى اختيار مرشحين من العشائر إلى إعطاء أهمية كبرى للعشائر" العشائر، أو 
مرشحين من رجال األعمال والمال، كما أن عديدين من نشطاء حركة فتح وكوادرها خاضوا 

اتها، ما أدى إلى عزوف كثيرين عن االنتخابات في قوائم مستقلة، ما جعل الحركة تنافس ذ
التصويت، وتشتيت األصوات، ما كشف أزمة جدية في االنضباط وااللتزام لدى كادر الحركة 

 وأعضائها بالتصويت لقوائم الحركة الرسمية. 
أدى لجوء حركة فتح إلى اختيار مرشحين من كبريات العشائر لقوائمها إلى إعطاء دور وأهمية كبرى 

حساب كوادر الحركة وأعضائها، ما شكل تقدما واضحا للعشائر، وتراجعا للمعايير للعشائر، على 
الوطنية والنضالية، على الرغم من أن العشائر الفلسطينية كانت قد شكلت الحاضنة الوطنية للحركة 
الوطنية الفلسطينية طوال سنوات االحتالل، وقد أدت مشاركة بعضها في قوائم حركة فتح إلى فوز 

، بسبب حصولها على أصوات تلك العشائر، ما ال يمكن اعتباره رصيدا لها، حيث من الحركة
الممكن في أية انتخابات سياسية أو بلدية قادمة أال تحصل على أصوات هذه العشائر. وفي المقابل، 
أدت مشاركة بعض العشائر في قوائم مستقلة منافسة لحركة فتح إلى فوز تلك القوائم على حساب 

، وجعلها غير قادرة على تشكيل المجالس البلدية في عدد أخرىفتح"، ما شكل ل خيرة ضربة قوائم "
 ، ذات تشكيلة عشائرية أو فنية. أخرىمن البلديات بدون التحالف مع قوائم مستقلة 

أدى عدم مشاركة القوى السياسية والحزبية الفلسطينية في االنتخابات، وجعلها تدور في أوساط حركة 
عض العشائر، إلى إحداث شروخ وتصدعات كبيرة داخل الحركة، كما في عشائر كثيرة، فتح، وب

وأصبح المحدد الرئيس للتصويت ، إضافة إلى أن مواقع شهدت منافسة انتخابية، بناء على التركيبة 
الجغرافية للمدينة أو البلدة، حيث خاضت بعض القوائم االنتخابات على أساس تقسيم الحارات 

ما أدى أيضا إلى اتساعه في المسافة والشروخ بين تلك الحارات واألحياء، والذي كاد، في  واألحياء،
مرحلة الدعاية واالنتخابات، وفي أكثر من موقع، أن يؤدي إلى تعريض السلم األهلي والمجتمعي 

 للخطر، والذي قد يحتال فترة ليست قليلة من أجل إنهاء آثاره وتبعاته السلبية. 
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س، والتي رفضت إجراء االنتخابات في قطاع غزة، الذي يخضع لسلطتها، بحجة عدم أما حركة حما
التوافق الوطني على إجراء االنتخابات، ولم تشارك في قوائم لها في الضفة الغربية، إال أنها أيضا 

 تعّرضت لصدمة كبيرة، عندما دعت كوادرها وأنصارها في الضفة الغربية إلى 
قوائم حركة فتح الرسمية" التوجه  إلىذهبت، في بعض المواقع،  "بعض أصوات أعضاء "حماس"

للصناديق، واختيار من يرونه األفضل، حيث جاءت دعوتها قبل موعد االنتخابات بأسبوع، إال أن 
نسبة االستجابة لدعوتها كانت متدنية جدا، وهذا يتم فهمه على تراجع في االلتزام بقرارات قيادة 

ارها، بعكس ما هو معروف عن مدى االلتزام القوي ألعضاء حركة حماس الحركة من كوادرها وأنص
في قرارات قيادتها، إضافة إلى أن أصوات أعضاء "حماس" الذين شاركوا في التصويت ذهبت في 
عدة اتجاهات، ما أفقد الحركة القدرة على إنجاح قوائم محّددة، وخصوصا التي نافست حركة فتح، ال 

ة العشائرية الواضحة، فان بعض أصوات أعضاء "حماس" ذهبت، في بل إنه، في ظل المشارك
بعض المواقع، الى قوائم حركة فتح الرسمية، ما شكل تناقضا  واضحا  بين سياسات )ومواقف( 

 الحركة وسلوك بعض عناصرها. 
ية، إسرائيليا، كانت الصدمة الكبرى من االنتخابات المحلية والبلدية، وخصوصا أن الحكومة اإلسرائيل

ومعها أطراف حليفة لها، كانت قد راهنت على أن االنتخابات البلدية في الضفة الغربية يمكن أن 
تؤدي إلى إنتال قيادات محلية بديلة، قد تتعامل معها كعناوين، وتتفاوض معها بشأن إدارة الحياة 

لك البلديات، اليومية للمواطنين الفلسطينيين، ونقل جزء من صالحيات السلطة الفلسطينية إلى ت
والتعايش مع االحتالل، في ظل األزمة الكبيرة التي تشهدها العملية السياسية مع السلطة الوطنية 
الفلسطينية، واحتمالية تراجع قوة السلطة، حيث إن باحثين إسرائيليين عديدين، متخصصين في 

ت، وخصوصا في المدن الشؤون الفلسطينية، اعتبروا تدني نسبة المشاركة الفلسطينية في االنتخابا
الكبرى، كالخليل ونابلس، مؤشرا  واضحا  على رفض المشروع اإلسرائيلي المستقبلي في إيجاد قيادات 
بديلة، وتفكيك القيادة والتمثيل السياسي الفلسطيني، جزءا  من مشروع تهويد الضفة الغربية وضمها، 

دامة أمد االحتالل واالستيطان.  وا 
 24/5/2017، العربي الجديد، لندن
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 عرضة لالنفجار ترامبفقاعة  .47
 حازم عياد

مليار دوالر في البنية التحتية األمريكية، والموقع عليها  450لم تمنع االستثمارات اليابانية المقدرة بت 
في البيت األبيض  كوريا الشمالية من تطوير ترسانتها من االسلحة البالستية، والتي كان آخرها 

 اره اثناء انعقاد القمة العربية اإلسالمية األمريكية في الرياض.صاروخ مطور تم اختب
لطوكيو في وقف االستفزازات التي تمارسها بيونل يانل بحق  ترامبولم تنجح الوعود التي قدمها 

كوريا الجنوبية واليابان، رغم التهديد والوعيد لرئيسها والتي سرعان ما تحولت الى مغازلة لطيفة 
 للقائه. ترامبشمالي ودعوات للرئيس الكوري ال

لها بمزيد  ترامبمن ناحية أخرى لم توقف ايران برنامجها لتطوير الصواريخ البالستية بعد تهديدات 
 ايراني.-من العقوبات والضربات في سوريا والتي فتحت الباب لتقارب تركي 

 ترامبوعود ولم تتوقف الصواريخ عن السقوط على النقب في فلسطين المحتلة من سيناء رغم 
للكيان اإلسرائيلي بأن الصواريخ لن تطال الكيان في فترة رئاسته  اذ سقط آخر صاروخ على النقب 

 اثناء إلقائه خطابه في مدينة القدس المحتلة.
من تخليق تحالف حقيقي لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل غياب  ترامبلم يتمكن 

ركي عن قمة الرياض  فتركيا مستاءة من دعم امريكا لوحدات حماية رئيس الوزراء الباكستاني والت
الشعب الكردي وتسليحها، والباكستان معنية بتطوير عالقاتها ببكين ومعالجة الملفات الساخنة في 
كابول، ولم تردع زيارته المنطقة داعش عن شن هجمات ارهابية اجرامية في مدينة مانشستر 

 البريطانية.
فقاعة سياسية ازدادت انتفاخا بعد جولته الى المنطقة العربية، وكلما انتفخت  تحول الى ترامب

اصبحت عرضة اكثر لالنفجار  ففي ظل وجود العديد من التحديات الحقيقية ابرزها واكثرها اهمية 
التحديات الداخلية في الواليات المتحدة األمريكية، فإن استعراضه في المنطقة تحول الى كابوس 

 تفز الكثيرين وعلى رأسهم الكونغرس واإلعالم األمريكي.حقيقي اس
المستقيل تقديم وثائق طالبه بها الكونغرس األمريكي  لعرضها  ترامبمستشار « فيلين»فبعد رفض 

على لجان التحقيق الُمشكلة، خرجت اصوات تدعو الى التعامل مع الموضوع من خالل التحقيقات 
لذي يتيح لفلتتتتتتين التهتتتتتتترب من الشهادة امام لجان الكونغرس، الجنائية لتجاوز المخرل القانوني ا

في  ترامبمضيفا دليال جديتتتتتدا بحسب الصحافة األمريكية على تورط االدارة والحملة االنتخابية ل
 العالقة مع روسيا.
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 ترامبملة ديفيد ميلر كمحقق مستقل لمتابعة عالقة ح FBIاالزمة تفاقمت بتعيين المدير السابق لت 
وادارته بموسكو  امر دفع البيت األبيض  لتكفيل عدد من المحامين بإعداد مذكرات ومرافعات 

 من منصبه. ترامبقانونية للرد على اي محاولة لعزل الرئيس 
عميقة وفقاعته المنتفخة متوترة وعرضة لالنفجار  اذ تحيط بها االشواك من كل جهة   ترامبازمة 

ر التي نشرتها صحيفة الواشنطن بوست اول امس عن حوار مثير دار بينه حقيقة عكستها االخبا
 وبين نتنياهو اثناء انتظاره الطائرة العامودية التي ستقلهم الى القدس المحتلة.

فبدون ان يالحظ الرجالن ان المايكروفونات غير مغلقة استمع الصحفيون لحوار شيق  اشادت فيه 
 ترامبمعبرة مدى اعجابها بها، اتبعه حوار بين « ميالني» بترامزوجة نتنياهو بزوجة « سارة»

 لنتيناهو انه مستاء من طريقة تعامل اإلعالم األمريكي معه ومع زوجته. ترامبونتنياهو قال فيه 
استياء استفز الصحافة األمريكية  اذ جاء بصيغة المشتكي لنتنياهو  لتعلق صحيفة الواشنطن بوست 

بأن سارة زوجة نتنياهو تواجه مالحقات قانونية نتيجة اتهامها باستخدام على شكواه بالقول: علما 
 اموال الحكومة لالنفاق على مشترياتها الباذخة  تلميح أرادت منه القول كالكما مأزوم.

ومخاوفه المتفاقمة من المالحقات  ترامبالحوار المشار اليه يحمل دالالت قوية على سيكولوجية 
مليار دوالر  450قم ادارته  فالنجاح الذي حققة بالرياض بتوقيع عقود تفوق التي يتعرض لها هو وطا

 ترامبعلى ادارته المترنحة، مهددة بانفجار فقاعة  واإلعالميةلم تمنع من استمرار الحملة القانونية 
اكثر عرضة اكثر  أصبحتكلما ازدادت انتفاخا  ترامبالسياسية المنتفخة  ما يعني ان فقاعة 

تنتظره بمجرد ان يضع قدمه على ارض  ترامب الخطرة  فكوابيسبمالمستها المناطق لالنفجار 
 المطار في واشنطن، وليس في المنطقة فقط.

 23/5/2017، السبيل، عّمان
 

 ألزمات المنطقة مختلفةإدارة أميركية  .48
 حسن نافعة 

ريخ المنطقة. فالرئيس شكَّلت الزيارة التي قام بها دونالد ترامب للسعودية حدثا  غير مسبوق في تا
األميركي لم يأت إلى المنطقة هذه المرة للدعوة إلى مرحلة جديدة في عالقة الواليات المتحدة بشعوب 
المنطقة، كما فعل باراك أوباما حين اختار جامعة القاهرة إللقاء خطابه الشهير إلى العالم اإلسالمي 

ا  السعودية التي قامت بتنظيم لقاء قمة جمعه . فترامب يجيء إلى المنطقة هذه المرة قاصد2009عام 
بأكبر عدد ممكن من قادة الدول العربية واإلسالمية، الذين وجه من خاللهم خطابا  جديدا  ومختلفا  
لى العالم. وتلك عناصر تضفي على جولة ترامب على المنطقة بعدا  مختلفا   إلى شعوب المنطقة وا 
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ر قليلة، اشتهر ترامب إبان حملته االنتخابية بحمالته على يتعين التوقف أمام دالالته. قبل شهو 
الدين اإلسالمي وأتباعه. وعندما بدأ ترامب يختار كبار معاونيه عقب فوزه بالرئاسة، وقع اختياره في 
البداية على مايكل فلين كمستشار ل من القومي، وستيفن بانون كمستشار للشؤون االستراتيجية، 

شار لشؤون مكافحة اإلرهاب، وهؤالء معروفون بمواقفهم السلبية من اإلسالم وسباستيان غوركا كمست
والمسلمين. لذا لم يكن غريبا  أن يكون أول قرارات ترامب عقب دخوله البيت األبيض  منع دخول 
المواطنين من بعض الدول اإلسالمية إلى الواليات المتحدة، وهو القرار الذي أوقفه القضاء األميركي 

 تهاكه الدستور.بسبب ان
دولة إسالمية، وصف  55درجة، ففي الخطاب الذي ألقاه أمام قادة  180هذه اللهجة تغيرت بنسبة 

، وعرض على قادة الدول اإلسالمية التي دعيت «من أعظم الديانات في العالم»ترامب اإلسالم بأنه 
ضرورية لكنها ممكنة في لمؤتمر الرياض شراكة اعتبرها مفيدة للطرفين، مؤكدا  أنها لم تعد فقط 

الوقت ذاته. فلماذا انتقلت لهجة ترامب من النقيض إلى النقيض؟ توجد مدرستان في تفسير هذا 
التناقض: األولى ُترجع هذا التغيير إلى سطوة الدولة األميركية العميقة التي استشعرت خطورة رجل 

ن يصل إلى البيت األبيض ، جاء من خارل المؤسسة الرسمية، وأتاحت له ظروف دولية ومحلية أ
على رغم محدودية خبرته السياسية، فقد استطاعت المؤسسات األميركية وقف ترامب عند حده، 
بإجباره على التراجع عن بعض قراراته، والتخلي عن مستشاره ل من القومي، ويبدو أنها قررت أن 

لة النائب العام، كي تضمن تشهر في وجهه سالح التهديد بالعزل خصوصا  بعد قراره األخير بإقا
استمرار السيطرة عليه وعدم تجاوزه الخطوط الحمراء، فهذه المدرسة ترى أن تغييرا  حقيقيا  طرأ على 
مواقف ترامب وسياساته، فرضته ضرورات التأقلم بين ما قد يطرح من شعارات إبان الحمالت 

سير الثاني يرجع ما حصل من تغيير االنتخابية وما ينبغي أن يكون بعد دخول البيت األبيض . التف
لى عقليته البراغماتية التي تتعامل مع السياسة كسوق يتنافس فيها  إلى تركيبة ترامب الشخصية، وا 

وترى هذه المدرسة أن المواقف التي «. الصفقات»كبار التجار، وتتجلى من خالله قدراتهم على إبرام 
 ا ترى أن ترامب رجل ال يمكن التنبؤ بسلوكه.عبر عنها ترامب في الرياض هي مواقف ظرفية، كم

ال أميل شخصيا  إلى تبني أي من هذين التفسيرين. فمواقف ترامب ال تشي بتغير حقيقي في 
السياسات بمقدار ما تعبر عن ممارسات تعكس رغبة مؤسسات صنع القرار األميركي في توظيف 

وجدتها القتناص فرص سياسية لم تكن متاحة ، واستغالل الحالة المزاجية التي أ«الظاهرة الترامبية»
من قبل. ومن يراجع المواقف التي عبر عنها ترامب، المرشح الرئاسي، ويقارنها بالسياسات التي 
تبناها ترامب، سيد البيت األبيض ، في خطابه بالرياض، يسهل عليه أن يكتشف أنهما تتشابهان إلى 

رامب حاليا ، سواء تجاه منطقة الشرق األوسط أو تجاه حد التطابق. فجوهر السياسات التي يتبناها ت
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الذي أطلقه إبان الحملة االنتخابية، وحرصه « أميركا أوال  »مختلف مناطق العالم، تدور حول شعار 
على تمكين بالده من العودة لقيادة النظام العالمي. وفي ما يتعلق بمنطقة الشرق األوسط، عبر 

سات التي اعتمدها أوباما، وخاصة في ما يتعلق بمسألتين ترامب عن سياسة تختلف عن السيا
رئيستين: الموقف من إيران، التي يصر ترامب على التعامل معها كدولة معادية، والموقف من 
الجماعات اإلرهابية التي يرغب ترامب في توسيع تعريفها لتشمل كل التنظيمات التي تمارس العنف 

وقف ترامب من هاتين المسألتين يروق للكثير من الدول العربية، وتتبنى أيديولوجيات متطرفة. وألن م
فقد نجح ترامب في تسويقه. كان الفتا  أن يعلن ترامب في الرياض نجاحه في إبرام اتفاقات تجارية 
وأمنية مع السعودية. ومن الواضح أنه كان يخاطب المواطن األميركي الذي وعده ترامب خالل 

ن فرص العمل. هذه السياسة هي التي يتوقع أن يحاول ترامب تسويقها حملته االنتخابية بمزيد م
للدول األعضاء في حلف شمال األطلسي حين يلتقي قادتها بعد أيام، وربما مع اليابان أيضا . 

 فترامب يصر على أن تتولى الدول التي تطلب الحماية األميركية أن تدفع كلفتها.
 24/5/2017، ، لندنالحياة
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ينزموشيه آر   
رئيس الواليات المتحدة دونالد ترامب يصل الى إسرائيل مع رواية جيدة وهي صنع السالم بين 

ولم  ال؟ كل طرف يتنازل قليال ويتم «. الصفقة األفضل»إسرائيل والفلسطينيين. وهو يسمي ذلك 
ولوا ذلك على مدى السنين تحقيق المهمة. هكذا يتم األمر في عالم االعمال. إال أن الكثيرين حا

ولكن بدون نجاح. من هذا يمكننا أن نفهم بأن هناك اسبابا عميقة تجعل هذه الصفقة غير ممكنة 
تقريبا. ليس من الصعب معرفة هذه االسباب، وعندما يدركها ترامب قد يتوصل الى استنتال أنه 

 الحالي في األفق.  ل سف الشديد، حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ال يوجد في الوقت
ما هي هذه االسباب؟ لماذا نجحت إسرائيل في التوقيع على اتفاق السالم مع مصر واالردن، ومع 
مرور الوقت آمنت بأنه يمكن تحقيق اتفاق سالم مع سوريا ايضا، لكن مع الفلسطينيين ال؟ لماذا 

 هذه الدرجة؟.  إلىالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني مختلف 
بفحص اتفاق السالم بين إسرائيل ومصر. اوال، االتفاق احتال الى اربع حروب والى تعالوا نقوم 

انتصار إسرائيل الكبير في حرب يوم الغفران كي يتحقق. ثانيا، الصراع بين الدولتين كان جغرافيا 
 بالدرجة االولى.
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جمت فيها فمصر كانت مصممة على استعادة سيناء، وهي المنطقة التي فقدتها في الحرب التي ها
إسرائيل. ثالثا، إسرائيل كانت مستعدة لالستجابة لطلب مصر شريطة أن تكون سيناء منزوعة من 
السالح. وقد وافقت مصر وانتشرت قوات دولية في سيناء لضمان تنفيذ هذا الشرط. وهكذا استطاعت 

 إسرائيل الشعور باألمن بعد انسحابها من سيناء.
حاجة الى قرار شخص واحد في مصر هو أنور السادات، الذي والسبب الرابع وهو األهم، كانت 

كانت له صالحيات الديكتاتور، من اجل التوقيع على االتفاق وتطبيق شروطه. وهذا بالتأكيد مّكن 
 من تحقيق االتفاق. 

األمر مع االردن كان أسهل من ذلك. فبعد فك االرتباط عن االردن والمنطقة التي ضمها االردن بعد 
، لم يكن بين إسرائيل واالردن أي صراع جغرافي. وكانت للملك 1948على إسرائيل في الهجوم 

حسين جميع الصالحيات المطلوبة. وبعد توقيع اتفاق اوسلو مع م.ت.ف كان مستعدا لالنفصال عن 
العالم العربي والذهاب في اعقاب مصر والتوقيع على اتفاق سالم مع إسرائيل. كان يمكن االعتماد 

 منع خرول العمليات االرهابية من االردن ضد إسرائيل، والحفاظ على أمن إسرائيل في الحدود. عليه ل
لقد اعتقد اسحق رابين وايهود باراك أن االتفاق مع مصر سيشكل نموذجا التفاق مشابه مع سوريا. 

ون منزوعة المنطقة التي فقدت سوريا سيطرتها عليها في اعقاب الهجوم على إسرائيل سُتعاد اليها وتك
السالح، ويمكن االعتماد على الديكتاتور السوري حافظ االسد في تطبيق االتفاق والحفاظ على 
الهدوء في الحدود. ولكن خالل بضع سنوات تبين أنه ال يوجد من يمكن االعتماد عليه في سوريا، 

 وتنفس الجميع الصعداء بسبب عدم التوقيع على االتفاق، الذي كان قريبا جدا. 
صراع مع الفلسطينيين أكثر تعقيدا، حيث يدور حول االرض. صحيح أنه من بين طلبات محمود ال

كي تكون  1949عباس الكثيرة، استعادة المناطق التي توجد في شرق خط وقف اطالق النار للعام 
اراضي الدولة الفلسطينية. ولكن فلسطينيين كثيرين يعتقدون أن إسرائيل كلها يجب أن تكون مع 

الوقت تحت السيادة الفلسطينية. بكلمات أخرى، مبدأ وجود إسرائيل مشكوك فيه. وطلب عباس  مرور
الهجوم  أثناءالالجئين الفلسطينيين وأحفادهم، الذين غادروا بيوتهم  إعادةالذي ال رجعة عنه، أي 

 ، هو عمليا طلب القضاء على دولة إسرائيل.1948العربي على إسرائيل في العام 
تم التوقيع عليه، أو منع العمليات  إذاحمود عباس الصالحيات والقدرة على تطبيق االتفاق ال توجد لم
ضد إسرائيل من المناطق التي توجد تحت سيطرته. وفي الوقت الحالي ال يبدو أن هناك  اإلرهابية

 حل للصراع في األفق.
 23/5/2017هآرتس 

 24/5/2017، القدس العربي، لندن
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 قدس عاصمًة إلسرائيلاالعتراف الروسي بال .51

 رونين بيرغمان
نيسان أطلقت وزارة الخارجية في موسكو تصريحا  كان يفترض أن يجر فعال  سياسيا  إسرائيليا   6في 

حثيثا في كل العالم. فالقسم الصاخب في ذاك البيان: روسيا هي الدولة االولى في العالم التي 
ة إسرائيل. صحيح أن الحديث يدور عن بإعالن رسمي موقع من الرئيس تعترف بالقدس عاصم

االعتراف بغربي المدينة، الى جانب القول إن شرقي المدينة سيكون عاصمة الدولة الفلسطينية حين 
تقوم، اال ان هذه ال تزال دراما كبيرة، مفاجأة في ضوء هوية المعلن وفرصة سياسية نادرة لنيل 

كانت وزارة الخارجية ستجعل هذا االعالن حملة  اعتراف مشابه من دول كثيرة أخرى. في دولة عادية
 إعالمية هائلة.

كيف ولد االعالن؟ في وسط القصة تقف الشخصية المشوقة ليعقوب كدمي )ياشا كزكوف(، نشيط 
الهجرة االول الذي لم تكن له عائلة في إسرائيل وتلقى إذنا بالهجرة بعد كفاح عنيد، خدم في الجيش 

المعركة على المزرعة الصينية( وانضم الى مكتب العالقة السرية "نتيف"  )في دبابة ايهود باراك في
 الى أن اصبح رئيسا  لها. –ذراع االستخبارات التي عملت من اجل يهود الكتلة السوفييتية  –

الحقا اتهم كدمي من االستخبارات الروسية في أنه استخدم عمالء في موسكو، وحظر دخوله حتى 
ن اتصل به السفير الروسي في إسرائيل وأبلغه بالغاء الحظر. ومنذئذ وهو ، حي2015كانون االول 

ضيف مرغوب فيه في موسكو، ومن سلسلة محادثات أجريناها في األشهر األخيرة يتبين بأنه يقدر 
جدا  بوتين والتغيير الذي حققه في روسيا. اما اليوم فكدمي محلل دائم في التلفاز الروسي وذو 

لحكم. وقد استغل عالقاته مع وزارة الخارجية الروسية كي يؤدي الى خطوة خطوات في أروقة ا
 االعتراف بالقدس.

وضع االعتراف الدولي بالقدس كعاصمة إسرائيل مشوه جدا. فبعد "حرب التحرير" وألن المدينة اعدت 
حسب مشروع التقسيم لتكون منطقة دولية )كوربوس سبراتوم( لم تعترف بها اي دولة كعاصمة 

سرائيل )رغم االعتراف بإسرائيل نفسها(. فللواليات المتحدة مثال توجد قنصلية في القدس، اال انها إل
قضى بانه  1995ال تتبع السفارة العاملة في تل أبيب. صحيح أن قانونا اقر في الكونغرس في العام 

ذ. فالرؤساء يجب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة اليها، اال ان األمر لم ينف
األميركيون، كل الرؤساء، مددوه بمرسوم المرة تلو األخرى كل ستة اشهر، وهكذا سيفعل ترامب ايضا 
في نهاية هذا الشهر. بعد حرب "االيام الستة"، وبسبب التأثر بدولة إسرائيل، وبقدر قليل بفضل توريد 
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وال سيما من دول افريقيا وآسيا، السالح والتدريب العسكري الذي تلقوه منها، انتقلت بضع سفارات، 
 الى القدس، ولكنها عادت الى تل أبيب بعد بضع سنوات من ذلك.

دحرل كدمي سؤاال بيانيا الى قادة وزارة الخارجية في موسكو: اذا كانت روسيا تصر على أن 
عاصمة فلسطين ستكون في شرقي القدس، فأي مشكلة يمكن أن تكون لالعتراف بغربها عاصمة 

يل؟ تركت الحجة البسيطة مساعدي وزير الخارجية الفروف متفاجئين ومع الكثير من إلسرائ
االدعاءات بان "هذا معقد جدا". ولكن كدمي أصر، وفي نهاية المطاف رفعت االمور الى الفروف 

 نفسه الذي حملها الى بوتين، والذي وقع هو بدوره على االعالن.
ل السفارة، وال سيما في ضوء عدم قيام سفارة مماثلة في من السابق الوانه، بالطبع، الحديث عن نق

كانت روسيا، التي  إذاعاصمة فلسطين، الدولة غير الموجودة، حاليا على االقل. من جهة أخرى، 
ليست الدولة االقرب الى إسرائيل، اعترفت بالقدس كعاصمة لها، فلماذا ال تفعل هذا دول أخرى؟ ان 

مور، حتى بدون النقل الجسدي للعقار الدبلوماسي، هو انجاز كبير مجرد االعتراف، مجرد كتابة اال
 إلسرائيل.

غير أنه حل محل الحماسة في وزارة الخارجية الشلل. لماذا؟ الن كل انشغال بالقدس حساس جدا 
وينطوي على تخوف لمجرد التفكير بقيام دولة فلسطينية، ما يشل كل موظف في الحكم اإلسرائيلي. 

 اإلنسان، مثلما في الحرب غير الديمقراطية ضد منظمات حقوق أخرىفي حاالت كثيرة وهكذا، مثلما 
في "المناطق"، فان محاولة اليمين الكفاح في سبيل  اإلسرائيليومثلما في التطبيق الزاحف للقانون 

 نتيجة معاكسة والى ضرر دولي شديد إلسرائيل. إلىقيمه بعنف يؤدي بالضبط 
 23/5/2017، "يديعوت"

 24/5/2017يام، رام هللا، األ
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