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 47 :كاريكاتير

*** 
 

 أوال   "إسرائيل"ي تشترط التطبيع العربي مع سرائيلخطة ترامب للسالم الفلسطيني اإل .1
 اا أمريكي مسؤولا  ، أننظير مجلي ، عنتل أبيب، من 25/5/2017، الشرق األوسط، لندنذكرت 

قال: إن واشنطن ، إسرائيلمب، خالل زيارته األولى إلى اق الرئيس األمريكي، دونالد تر ، رافاا رفيع
والدول العربية، في إطار محاولة تحريك العملية السلمية  إسرائيلمعنية بتسخين عالقات علنية بين 

األوسط. وأضاف: إن اإلدارة معنية بتحديد "مبادئ متفق عليها" للعملية السلمية.  في الشرق
قنوات  "ستكون الخطوة األولى هي تحويل منظومات العالقات الساخنة والقوية، التي تجري عبرو

هادئة، إلى عالقات علنية"، مضيفا أن "اإلدارة معنية بعرض سلسلة من المبادئ المتفق عليها التي 
إدارة  الرفيع المبادئ التي تفكر بها سترغب كل األطراف في العمل وفقا لها". ولم يفصل المسؤول

بشأن العملية السلمية. ومع ذلك، فقد أكد أن اإلدارة ستحافظ على مبدأ مركزي من السرية  ترامب
دارة التصالت الهادئة مع الجهات  المختلفة. فالسرية أهم سالح في هذه المرحلة". وا 

لكن هدف زيارته والفلسطينيين.  إسرائيلوحسب أقواله، فإن اإلدارة ل تتوقع التوصل إلى اتفاق قريب بين 
الطرفين، وسماع مواقف بقية الدول.  في الشرق األوسط كان، في األساس، اإلصغاء ودراسة مواقف

 وأوضح: "لقد كان الهدف هو محاولة خلق رافعة وتفاؤل في المنطقة بشأن فرص تحقيق السالم".
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، يةسرائيل" اإلصحيفة "يسرائيل هيوم، أن صالح النعامي، عن 25/5/2017، "21موقع "عربي  ونقل
ي خالل لقاءاته مع الزعماء العرب سرائيلقالت إن الرئيس ترامب لم يتردد في تبني مواقف اليمين اإل

 في الرياض وأثناء اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيت لحم.
ن الحديث وكشفت الصحيفة صباح اليوم الخميس أن ترامب أبلغ عباس "بشكل ل يقبل التأويل بأ
وأشارت  عن دولة فلسطينية لن يتم بحثه "إل بعد تحقيق التطبيع الكامل مع العالم العربي".

الصحيفة، إلى أن ترامب أبلغ عباس بشكل واضح بأن كال من "السعودية ومصر واألردن تدعم 
عباس وأضافت أن ترامب أبلغ  الوفاء بمتطلبات تحقيق التطبيع قبل الحديث عن دولة فلسطينية".

والدول العربية  إسرائيلبأنه "يريد التفكير خارج الصندوق ومعني أول بتحقيق تسوية إقليمية بين 
 تفضي إلى تطبيع العالقات بينها وبعد ذلك يمكن التفرغ لحل القضية الفلسطينية".

ة و"الدول العربي إسرائيلونوهت الصحيفة إلى أن ترامب "شرح لعباس أهمية تطبيع العالقات بين 
ي لتحقيق التسوية سرائيلالسنية" على اعتبار أن مثل هذا التطور سيساعد على تقبل الرأي العام اإل

وتنقل الصحيفة أن ترامب أوضح أن الدول العربية وافقت على أن يتضمن التطبيع  مع الفلسطينيين.
 وبحقها في الوجود". إسرائيلأول "اعترافا ب إسرائيلمع 

"القدس" علمت األربعاء أن  ،سعيد عريقات ، عنواشنطن، من 24/5/2017، القدس ، القدسوقالت 
أن فريق الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي يشرف على مساعيه من أجل تحقيق "الصفقة األهم" 

والفلسطينيين" أطلق اتصالت مبدئية مع ثالث شركات عالقات  إسرائيلأي "تحقيق السالم بين 
عمالن لصالح المملكة العربية السعودية والثالثة تعمل لتسويق األولويات عامة في واشنطن، اثنتان ت

ية في الكونجرس ووزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( "من أجل استكشاف الخطوات الممكنة سرائيلاإل
لترجمة رؤية الرئيس )ترامب( بتشكيل تحالف يمثل القواسم المشتركة لحلفاء الوليات المتحدة من 

سرائيللعربية السنية و الدول ا بما في ذلك تحقيق صفقة سالم تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني  ا 
 والدول العربية واإلسالمية وتحارب اإلرهاب". إسرائيلي وتطبع العالقات بين سرائيلاإل

بارك" -وبحسب المصدر الذي يطلع عن كثب على نشاطات شركة "إس.بي.جي مجموعة ستانتون
ة عالقات عامة على صلة وثيقة بحملة ترامب النتخابية ، والن مع الرئيس في واشنطن، وهي شرك

وعائلته، والتي تم التعاقد معها من قبل المملكة العربية السعودية في بداية هذا الشهر بمبلغ خمسة 
ماليين دولر للتحضير لزيارة الرئيس ترامب للسعودية "يقوم المختصون بإعادة دراسة المبادرة 

عندما كان ولياا للعهد )والتي تم تبنيها في مؤتمر قمة  2002ة التي قدمها الملك عبدهللا عام السعودي
وسميت مبادرة السالم العربية( لتحديد نقاط من صلب المبادرة للتركيز عليها في  2002بيروت عام 
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سرائيلوصل القواسم المشتركة بين الدول العربية و  تسريع عملية ، ليشكل تنفيذها )عنصر كيماوي(، لا 
 السالم وتحقيق الصفقة".

ويعتبر المصدر أن "زيارة الرئيس ترامب إلى المملكة العربية السعودية ولقائه العشرات من الزعماء 
العرب والمسلمين، وأجواء التوافق على المبادئ العريضة لشراكة عربية إسالمية أمريكية تعتبر خطوة 

 ي".إسرائيلفاق سالم فلسطيني رئيسية في خطته )الرئيس ترامب( لعقد ات
 

 على تصريحات نتنياهو: القدس عاصمة فلسطين إلى األبد تعقيبا   ةأبو ردين .2
 ، ياااااوم األربعااااااءةنبيااااال أباااااو ردينااااا السااااالطة الفلساااااطينية قاااااال النااااااطق الرسااااامي باسااااام رئاساااااة :رام هللا

صااااامة دولاااااة هاااااي عا ،بمقدسااااااتها اإلساااااالمية والمسااااايحية "،القااااادس الشااااارقية"، إن مديناااااة 24/5/2017
فاي بياان لاه، رداا علاى تصاريحات لارئيس الاوزراء  أبو رديناة، لاقو  فلسطين، وستبقى كذلك إلى األبد.

ي بنيااااامين نتنياااااهو، تحاااادث فيهااااا عاااان اإلبقاااااء علااااى القاااادس وحااااائط البااااراق "تحاااات الساااايادة ساااارائيلاإل
عاقااة ية إلااى األبااد": إن هااذه التصااريحات ماان شااأنها تااوتير األجااواء، وتعقيااد ساارائيلاإل الوضااع القااائم، وا 

 يين.سرائيلالمساعي التي يقوم بها الرئيس األمريكي دونالد ترامب لتحقيق السالم بين الفلسطينيين واإل
إلاااى التوقاااف عااان إطاااالق مثااال هاااذه التصاااريحات، ووقاااف  يسااارائيلاإلرئااايس الاااوزراء  ةودعاااا أباااو ردينااا

 ب الفلسطيني وقيادته.الشع التحريض المستمر من قبل وزراء حكومته، وبشكل يومي ضد  
 24/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أبو ردينة: االتصاالت الفلسطينية األمريكية ستتواصل .3

 رئاسااة مسااا": وصااف نبياال أبااو ردينااة، الناااطق باإللكترونيااة"األيااام  ،عبااد الاارؤوف أرناااؤوط -القاادس 
مااااع الاااارئيس  23/5/2017يااااوم الثالثاااااء حمااااود عباااااس ، لااااا"األيام" لقاااااء الاااارئيس مالساااالطة الفلسااااطينية

األمريكيااة ستتواصاال فااي  -األمريكاي دونالااد ترامااب بأنااه "مهاام" مشاايراا إلااى أن التصااالت الفلسااطينية 
وقاال أباو رديناة: "لقااء مهام بعاد اللقااء الاذي عقاد مطلاع الشاهر الجااري فاي واشانطن  المرحلة القادماة.

اع، حياث التازم الارئيس األمريكاي باساتمرار باذل الجهاود للوصاول وهاو متابعاة لماا تام فاي ذلاك الجتما
وأضااف: "نحان جااهزون لساالم قاائم علاى حال الادولتين ومباادرة الساالم العربياة، وقاد أكاد  إلى سالم".

 -وتاابع أباو رديناة "الساالم الفلساطيني  الرئيس األمريكي أنه ملتزم بالسالم وأنه سيستمر فاي جهاوده".
 إلى سالم في المنطقة وينهي اإلرهاب ويسحب الذرائع". ي سيؤدي سرائيلاإل

 24/5/2017 ،األيام، رام هللا
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 البرغوثي تطالب السلطة بوقف التنسيق األمني فدوى .4
طالبت زوجة األسير ماروان البرغاوثي السالطة فاي الضافة الغربياة بوقاف : نبيل سنونو -غزة  ،رام هللا

الذي يتجاهال مطالاب األسارل المضاربين عان الطعاام للياوم  ي،سرائيلالتنسيق األمني مع الحتالل اإل
على التوالي، متساائلة فاي الوقات ذاتاه: "سياساة السالطة فشالت فاي حال قضاية بسايطة كتحقياق  39 الا

وقالت فدول البرغوثي، عضاو المجلاس  مطالب إنسانية لألسرل، فكيف يمكن أن تحقق إقامة دولة؟".
علاى  39 في قضية األسرل حتى وصلوا إلاى اإلضاراب للياوم الاا الثوري لحركة فتح، إن هناك تقصيراا 

 التوالي، دون أن تستطيع السلطة الفلسطينية حل هذه القضية.
وأضافت البرغوثي لصحيفة "فلسطين"، أمس: "لقاد ذهاب رئايس السالطة محماود عبااس إلاى واشانطن، 

.. إذا الاذهاب .ب فاي بيات لحامأثناء اإلضراب عن الطعام، كما استقبل الارئيس األمريكاي دونالاد تراما
إلاااى واشااانطن واساااتقبال تراماااب، ل يتساااتثمر ول نساااتطيع فياااه أن نحااال قضاااية بسااايطة مثااال المطالاااب 
اإلنسانية التي يطالب بها األسرل، فكيف لنا أن نتوقع أن هاذه السياساة يمكان أن تاأتي لناا بدولاة؟ أو 

لتنساايق األمنااي ل يااؤمن حياااة أبطالنااا وتابعاات: "طالمااا أن ا ممكاان أن تحقااق حقااوق وأهااداف شااعبنا؟".
وأسرانا فال فائدة من هذا التنسيق األمناي، وليتركاوا الشاعب الفلساطيني ماع هاذا الحاتالل، ويادبر أماره 

 مع هذا الحتالل". 
 25/5/2017 ،فلسطين أون الين

 
 لالستجابة لمطالب األسرى "إسرائيل"الحمد هللا: على المجتمع الدولي الضغط على  .5

رامااي الحمااد هللا مطالبااة الاادول الصااديقة واألساارة الدوليااة ببااذل الفلسااطيني جاادد رئاايس الااوزراء  :رام هللا
 38 لالساتجابة لمطالااب األسارل المضاربين عان الطعاام للياوم الااا "إسارائيل"كافاة الجهاود للضاغط علاى 

 قبل فوات األوان، واتخاذ موقف حازم للدفاع عن حقوقهم األساسية اإلنسانية.
خالل كلمة الحمد هللا في اجتماع مناقشة إعادة هيكلة آلية تنسايق مسااعدات الادول المانحاة  جاء ذلك

، والتي صادق مجلس الوزراء خالل جلساته ياوم 24/5/2017 في فلسطين، في مكتبه برام هللا األربعاء
 أمس، على اإلطار الجديد لهذه اآللية.

 24/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 سرىاألتلبية مطالب ب "إسرائيل"بذل كل جهد ممكن إللزام عريقات يطالب ب .6
أماااين سااار اللجناااة التنفيذياااة لمتنظماااة التحريااار  ،طالاااب صاااائب عريقاااات :فاااادي أباااو ساااعدل –رام هللا 

ية سارائيلدول التحاد األوروبي واليابان لالستمرار لبذل كل جهد ممكن إللزام الحكوماة اإل ،الفلسطينية
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تلبياااة مطالاااب أسااارل الحرياااة فاااي معركاااة األمعااااء الخاوياااة، اساااتناداا للقاااانون الااادولي ومواثياااق جنياااف ل
أثناااء لقاااء عريقااات مااع المبعااوث األوروبااي لعمليااة السااالم فرناناادو  فااي . جاااء ذلااك1949األربعااة لعااام 

قيااام جنتلينااي، وممثاال اليالبااان لاادل دولااة فلسااطين تاكاشااي أوكوبااو، كاال علااى حاادة، وشاادد علااى أن 
ية بحرمان األسرل من حقوقهم األساسية العادلة يتعتبر خرقاا فاضحاا للقاانون الادولي سرائيلالحكومة اإل

 والشرعية الدولية.
 25/5/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 في التمرد على الشرعية الدولية سافرا   تضرب مثاال   "إسرائيل": الفلسطينية الحكومة .7

طالق هجمتها الشرسة في  "إسرائيل"ن إ سطينيةالفلحكومة القالت  :رام هللا تثبت من خالل خطواتها وا 
متمساكة بالضارب بعارض الحاائط  أنهاالفلسطينية،  األراضيالذكرل الخمسين لحتالل القدس وسائر 

فاي التمارد علاى الشارعية الدولياة وقراراتهاا  ساافراا  بكافة القارارات والمواثياق الدولياة، وأنهاا تضارب مثاالا 
القاااادس "وفااااي مقاااادمتها مدينااااة  ،الفلسااااطينية األراضاااايالحتالليااااة فااااي  اإلجااااراءاتدين جميااااع التااااي تاااا
، وتعتبرهااااا إجااااراءات باطلااااة وخطياااارة وفااااق القااااانون الاااادولي والشاااارائع الدوليااااة التااااي وضااااعت "الشاااارقية

 وصدرت لتكون ملزمة في إنهاء الحتالل.
، مان 24/5/2017 د، األربعااءفاي بياان صاادر عان المتحادث باسامها يوساف المحماو  ،وحذرت حكومة

والسااتهداف السااافر للمسااجد  ،مدينااة القاادس ي البغاايض الااذي تشاانه ضااد  ساارائيلالتصااعيد الحتاللااي اإل
واساااتباحته مااان قبااال مئاااات المساااتوطنين المتطااارفين تحااات حماياااة قاااوات الحاااتالل  ،األقصاااى المباااارك

كافاااة اإلجاااراءات الحتاللياااة  وأدان المحماااود، ضااامن ماااا يسااامونه )الاااذكرل الخمساااين لتوحياااد القااادس(.
 . "القدس الشرقية"البغيضة ضد 

 24/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يسرائيلدليل على غياب الشريك اإل عباس: الهجوم على خطاب الفلسطينية الخارجية .8
نائاب وزيار  ،بان دهاان رام هللا: أدانت الخارجية الفلسطينية الهجوم الذي شانه الحاخاام العنصاري ايلاي

الحااتالل علااى خطاااب الاارئيس محمااود عباااس، الااذي أدلااى بااه فااي بيااان صااحفي مشااترك مااع  دفاااع
مااب فااي بياات لحاام. واعتباارت أن ذلااك يعباار مجاادداا عاان مواقفااه المتطرفااة االاارئيس األمريكااي دونالااد تر 

طرفااة، خاصااة عناادما الظالميااة المت أيديولوجيتااهوفاشاايته غياار المساابوقة وكراهيتااه للفلسااطينيين، وعاان 
ن  نه ل يوجد احتالل وا  قال: "إن األرض التي يتحدث عنها عباس هي أرض يهودية وليست أرضه وا 

ن  عاادت ألرضاها وشاعبها"، وغياره مان الكاالم العنصاري  إسارائيلمن يحتل الضفة هام الفلساطينيون وا 
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مقدمتها حقهم في العودة  الحاقد الذي ل يعترف بوجود الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية المشروعة، وفي
قامة دولتهم على أرض وطنهم وعاصمتها شرقي القدس.  وا 

 25/5/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 عادل للقضية الفلسطينية إقليمي دون حل   ال سالم اقتصادي أو حل   :عشراوي .9
 م األربعااءحناان عشاراوي، ياو  استقبلت عضو اللجنة التنفيذياة لمنظماة التحريار الفلساطينية د. :رام هللا

، القنصل العام الفرنسي السايد بياار كوتشاارد، وذلاك فاي مقار منظماة التحريار الفلساطينية 24/5/2017
وجاارل خااالل اللقاااء تقياايم الزيااارة األخياارة للاارئيس  باارام هللا، وبحثاات معااه آخاار المسااتجدات السياسااية.

ن  ،وجااد "سااالم اقتصااادي""ل ي األمريكاي دونالااد ترامااب للمنطقااة، وقالات عشااراوي، فااي هااذا الساياق: وا 
قامة  أي خطوة اقتصادية يجب أن تكون جزءاا  من خطة سياسية وقانونية إلنهاء الحتالل العسكري وا 

ن الحاال العااادل للقضااية الفلسااطينية هااو مفتاااح  دولااة فلسااطينية مسااتقلة وعاصاامتها القاادس الشاارقية، وا 
 م العربية".الستقرار والسالم اإلقليميين مع العرب وفقا لمبادرة السال

 24/5/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الجئينالخدمات  تقليصوترفض  ة "األونروا"منظمة التحرير تحذر من تداعيات عجز موازن .11
المساؤول  ،غزة: طالب أحمد حناون، مادير عاام دائارة شاؤون الالجئاين فاي منظماة التحريار الفلساطينية

الادول المانحاة الوفااء بالتزاماتهاا المالياة  ،ريح صاحفي"األوناروا"، فاي تصاوكالاة عن ملف المخيماات و 
وشااادد علااااى ضااارورة أن تتخااااذ األونااااروا  ورفاااع سااااقف تبرعاتهاااا لتلبيااااة احتياجاااات الالجئااااين المتزاياااادة.

اإلجراءات والتدابير الالزمة لا"استمرارية برامجها الخدماتية المقدمة لالجئين الفلساطينيين، دون اللجاوء 
ن "اإلجراءات التقشفية" لهذه المنظمة الدولية "يجب أن ل تمس طبيعة الخدمات إلى تقليصها". وأكد أ

 ".المقدمة لالجئين كماا ونوعاا 
 25/5/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 ءوزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة تنفذ اليوم حكما  بإعدام قاتلي فقها .11

أمااس، أنهااا سااتنفذ مساااء اليااوم )الخماايس( حكاام  فااي قطاااع غاازة الفلسااطينية أعلناات وزارة الداخليااة :غاازة
. ووفقاااا لألحكااام ءاإلعاادام فااي الماادانين الثالثااة فااي جريمااة اغتيااال القائااد فااي كتائااب القسااام مااازن فقهااا

، 1979الصاادرة األحااد الماضاي عاان "محكماة المياادان" المشاكلة اسااتناداا لقاانون العقوبااات الثاوري لعااام 
اثنااين ماان الماادانين شاانقاا، والثالااث رمياااا بالرصاااص، عنااد الخامسااة فااإن حكاام اإلعاادام ساايتنفذ بإعاادام 
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ودعاات الااوزارة شخصاايات وطنيااة وفصااائلية وحكوميااة ومخاااتير لحضااور عمليااات اإلعاادام، مااا  مساااء.
 أثار انتقادات لدل منظمات المجتمع المدني وغيرها.

 25/5/2017 ،الحياة، لندن
 

 لةهنية يستقبل وفدا  من تجمع الشخصيات المستق .12
ياااوم األربعااااء، األماااين العاااام لتجماااع  حمااااس إساااماعيل هنياااة اساااتقبل رئااايس المكتاااب السياساااي لحركاااة

 الشخصيات المستقلة حسن حمودة وعددا من أعضاء التجمع من قطاع غزة والضفة الغربية.
 وقد م الوفد التهاني لهنية بنيله ثقة إخوانه في حركة حماس وانتخابه رئيساا لها. 

 ض هنية خالل اللقاء آخر التطورات السياسية ومواقف الحركة منها. من جهته استعر 
كما جرل نقاش معم ق مع الوفد حول كيفية إنهاء النقساام وتحقياق وحادة الشاعب الفلساطيني وتجااوز 

 األزمات الراهنة.
 24/5/2017، غزة، موقع حركة حماس

 
سالميا   ا  بيوعر  لنا إليها فلسطينيا  أبو مرزوق: مسيرة المستوطنين بالقدس تعبر عن الحالة التي وص .13  وا 

قااال عضااو المكتااب السياسااي لحركااة "حماااس" د. موسااى أبااو ماارزوق، إن المساايرة : الرسااالة ناات-غاازة
 التي نظمها المستوطنون عصر يوم األربعاء، في مدينة القدس المحتلة "غير مسبوقة ".

عاان الحالااة التااي وصاالنا إليهااا وأوضااح أبااو ماارزوق خااالل تغرياادة لااه علااى تااويتر، أن المساايرة تعباار 
سالمياا، مضيفاا "األقصى والقدس في خطر وعلينا أن نقبل التحدي".  فلسطينياا وعربياا وا 

يين(، قااد خرجااوا فااي مساايرات تهويديااة فااي البلاادة القديمااة بالقاادس ساارائيلوكااان آلف المسااتوطنين )اإل
  تحت حماية شرطة الحتالل.

 24/5/2017الرسالة، فلسطين، 
 

 إسنادا  إلضراب األسرى تدعو لالنتفاض في جمعة غضب   حماس .14
دعاات حركااة حماااس فااي الضاافة الغربيااة جماااهير شااعبنا لالنتفاااض والغضااب بعااد غااد  : الضاافة الغربيااة

شااعال المواجهااات علااى حااواجز الحااتالل ونقاااط التماااس، ونقاال الفعاليااات الضاااغطة ماان  الجمعااة، وا 
 مراكز المدن إلى خواصر الحتالل الضعيفة.

وطالباااات الحركااااة فااااي بيااااان صااااحفي، وصاااال "المركااااز الفلسااااطيني ل عااااالم" نسااااخة عنااااه، ظهاااار يااااوم 
األربعاااء، الكاال  الفلساااطيني باعتبااار اليااوم األربعاااين إلضااراب األساارل يوماااا فلسااطينيا فاصااال  نصااارةا 
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لألساارل الااذين يتنقلااون للمشااافي واحااداا تلااو اآلخاار، وهبااةا ألجاال األقصااى الااذي يتعاارض لهجمااة شرسااة 
 اقتحام غير مسبوق من الحتالل وقطعان مستوطنيه.و 
وأكااادت حمااااس أن أوضااااع األسااارل المضاااربين دخلااات مرحلاااة حرجاااة جاااد اا، تتطلاااب وقفاااة جاااادة مااان  

 الجميع وتوسيعاا للفعاليات المساندة.
  24/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إلى طرح قضية إضراب األسرى على مجلس األمنيدعو  شتيةا .15

شاتية إلاى طارح ادعا عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير السابق محماد : فتحي صب اح  -غزة 
قضية إضراب األسرل الفلسطينيين علاى مجلاس األمان، فاي وقات ارتفعات وتيارة نقال أسارل مضاربين 

 ية بعد تدهور حالهم الصحية.إسرائيلعلى التوالي إلى مستشفيات  38لليوم 
بإرساااال لجناااة لتقصاااي الحقاااائق فاااي إضاااراب األسااارل الفلساااطينيين فاااي شاااتية مجلاااس األمااان اوطالاااب 

أساير مضارب عان  1,800ية. وأكد "ضارورة اتخااذ خطاوات ساريعة إلنقااذ حيااة نحاو سرائيلالسجون اإل
شاتية، خاالل وضاع التنفياذ مطاالبهم المشاروعة". واعتبار  إسارائيليوماا، والضغط علاى  38الطعام منذ 

جامعة بوليتكنك فلسطين في مدينة الخليل جنوب الضافة الغربياة، أن حجر األساس لمبنى الطب في 
إلى جانب إهمالها مطالب األسارل وحاالتهم الصاحية، تحارض ضادهم وضاد عاائالتهم وضاد  إسرائيل"

 مخصصاتهم وتحاول تشويه نضالتهم".
 25/5/2017الحياة، لندن، 

 
 : عباس محبط من نتائج زيارة ترامبفي حركة فتحقيادي  .16

قااال عضااو فااي اللجنااة المركزيااة لحركااة "فااتح أن رئاايس الساالطة محمااود عباااس : خاااص-لة نااتالرسااا
محبط من نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس األمريكية دونالد ترامب للمنطقة، وأن اللقاء الذي عقد في 

 مدينة بيت لحم لم يخرج بأية نتائج".
ت"، األربعااء:" عبااس كاان يتوقاع أن يطارح وأضاف القيادي الفتحاوي، في تصريح خاص لا"الرسالة نا

ي، لكان الجولاة سارائيلالرئيس األمريكي مبادرة سالم جديدة إلحياء مشروع المفاوضاات ماع الجاناب اإل
 كانت عادية ولم تحدث أي اختراق على المستول السياسي".

أي رؤيااة وأوضااح أن الاارئيس عباااس يتخااوف كثيااراا ماان المرحلااة المقبلااة، فااي ظاال عاادم تقااديم ترامااب 
ي" غياااار مساااابوق خاصااااة بطاااارح المئااااات ماااان إساااارائيلسياسااااية واضااااحة، متوقعاااااا أن تشااااهد تصااااعيد "

 العطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس.
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وأشااار القيااادي الفتحاااوي، إلااى أن عباااس يعلاام تماماااا خطااورة المرحلااة المقبلااة، مشاايراا إلااى أن الاارئيس 
اا خااالل مااؤتمره الصااحفي الااذي عقااد فااي مدينااة بياات لحاام، حااين طالااب عباااس األمريكااي كااان واضااح

 بتنازلت جديدة لدفع العملية السلمية مجدداا.
ولفت إلى أن قيادات فلسطينية كثيرة وشخصيات عربية مرموقة حذرت الرئيس عباس مان الوقاوع فاي 

السااتيطان واإلفااراج عاان الفااا األمريكااي المتعلااق بإحياااء مشااروع التسااوية والتنااازل عاان شااروط وقااف 
وقاع باالفا  اآلنالدفعة الرابعة من األسرل القدامى، لكن عباس تجاهال كال تلاك التحاذيرات ويبادو اناه 

 ويستنجد بكال من مصر واألردن لمساعدته للخروج من فا ترامب.
 24/5/2017الرسالة، فلسطين، 

 
 الفلسطينية في لبنان األحمد يبح  وميقاتي وضع المخيماتعزام  .17

زار عضااو اللجنااة المركزيااة لحركااة "فااتح" والمشاارف علااى أماان المخيمااات الفلسااطينية فااي لبنااان عاازام 
األحمااد، الاارئيس نجيااب ميقاااتي أمااس، وأوضااح أنااه أطلعااه علااى األوضاااع فااي فلسااطين، ونقاال اليااه 
تحيااااات الاااارئيس الفلسااااطيني محمااااود عباااااس، مشاااايراا إلااااى "أننااااا ناقشاااانا وضااااع المخيمااااات الفلسااااطينية 

مخاايم عااين الحلااوة فااي ظاال محاااولت تفجياار األوضاااع األمنيااة فيااه وانعكاااس ذلااك علااى  وخصوصاااا 
 المحيط اللبناني، باعتبار أن أمن لبنان وأمن المخيمات الفلسطينية مترابطان".

وأكد "الجهود المبذولة للملمة األوضاع داخل المخيم وتوحيد الجهود الفلسطينية لاللتزام الكامل بالسالم 
بنااان وداخاال المخيمااات ومنااع محاااولت العبااث باااألمن حتااى ل تتكاارر تجربااة مخاايم نهاار األهلااي فااي ل

 البارد، وقطع الطريق على كل المحاولت الخارجية لستخدام المخيمات وسيلة لتحقيق أهدافها".
 25/5/2017، المستقبل، بيروت

 
 ينفي سفارة فلسطمع عزام األحمد  والقوى اإلسالميةبيروت: اجتماع للفصائل  .18

قااد فااي ساافارة فلسااطين مساااء أول ماان أمااست: بياارو  ، اجتماااع بااين عضااو اللجنااة المركزيااة الثالثاااء عت
لحركااة "فاااتح" الفلساااطينية المشااارف علاااى أمااان المخيمااات الفلساااطينية فاااي لبناااان عااازام األحماااد، وقياااادة 

 فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان والقول اإلسالمية و"حركة أنصار هللا".
ش المجتمعااون القضااايا المتعلقااة بالمخيمااات والتجمعااات الفلسااطينية فااي لبنااان، وبخاصااة مخيمااي وناااق

عين الحلوة والبداوي، وتطرقوا إلاى األوضااع الصاحية لألسارل والمعتقلاين المضاربين عان الطعاام فاي 
السااااجون والمعااااتقالت الصااااهيونية. وشاااادد المجتمعااااون علااااى "ضاااارورة الحفاااااظ علااااى العماااال الااااوطني 

 يني المشترك ووحدة الموقف".الفلسط
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وأكاادوا تمسااكهم بااا "حفااظ أماان كاال المخيمااات الفلسااطينية فااي لبنااان، خصوصاااا عااين الحلااوة والبااداوي، 
ودعمهام المطلاق للقاوة الفلسااطينية المشاتركة فاي عااين الحلاوة". وشاددوا علااى "الادعم الكامال للتوجهااات 

واإلسالمية الفلسطينية فاي طارابلس، للتصادي  واإلجراءات التي اتخذتها قيادة الفصائل والقول الوطنية
 للعصابة التي سعت إلى خطف مخيم البداوي، لتجعل منه مقراا ومنطلقاا لستهداف الفلسطينيين".

 25/5/2017الحياة، لندن، 
 

 مشير المصري: سياسة أمريكا العرجاء لن تغير حقائق التاريخ .19
(، وقفااة فااي مدينااة غاازة رفضاااا 5-24ربعاااء )نظماات الحركااة النسااائية فااي حركااة حماااس، يااوم األ: غاازة

 المقاومة الفلسطينية وحركة حماس با "اإلرهاب". ترامبلوصف الرئيس األمريكي دونالد 
للحركاة باإلرهااب  ترامابوأكد القياادي فاي الحركاة مشاير المصاري، خاالل كلمتاه بالوقفاة، أن "وصاف 

 ".اصطفاف أمريكي وانحياز لالحتالل وتساوق مع سياسات العدو
وأضاااف المصااري، أن سياسااة اإلدارة األمريكيااة "العرجاااء" لاان تغياار حقااائق التاااريا، ولاان تثنااي شااعبنا 
عن مواصلة طريق التحرر، مؤكداا أن التصريحات دليل متجدد على أن اإلدارات األمريكياة المتعاقباة 

ين، وعليهاا أن وشدد على أن واشنطن ل تكف عن سياسة الكيل بمكياال تمثل الوجه اآلخر لالحتالل.
تدرك أن شعبنا سيواصل طرياق التحارر بمقاومتاه التاي كفلتهاا القاوانين والشارائع الدولياة، والتاي تشاكل 

 حماس رأس حربتها في مواجهة الحتالل.
 24/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قيادي في "فتح": الحركة ستبح  اإلجراءات التي ستتخذها ضد حماس .21

كشاااف قياااادي فاااي "فاااتح"، النقااااب عااان اجتماعاااات ساااتعقدها الحركاااة، ياااوم مظلاااوم: خلااادون  –رام هللا 
الخمااايس، علاااى أعلاااى المساااتويات وبحضاااور رئااايس السااالطة محماااود عبااااس، لبحاااث اإلجاااراءات التاااي 

 .النقسامستتخذ حيال ما قال رفض حركة "حماس" التعاطي مع مبادرات إنهاء 
الفتيااني، فاي حاديث ماع "قادس بارس"، إن "اللجناة  وقال أمين سر المجلس الثوري لحركاة "فاتح" ماجاد

المركزيااة والمجلااس الثااوري سيتناقشااان، غاادا، الاارد علااى رفااض حركااة "حماااس" إنهاااء النقسااام، وتوحيااد 
 الجهود الفلسطينية بإطار سياسي واحد لمواجهة التطورات التي تواجه القضية الفلسطينية".

تمرار فااي الصاارف المااالي المجاااني ودفااع رواتااب لقااادة نااوه إلااى وجااود قاارار مساابق بأنااه ل يمكاان السااو 
 حماس حتى تبقى متسيطرة ومتتسلطة على قطاع غزة، على حد قوله.
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واتهم الفتياني حركة "حماس" باستغالل "العوز والحاجة الشعبية والحصار والدمار في غازة، وممارساة 
 ابتزاز واضح للسلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني".

مهلاااة األخيااارة التاااي منحتهاااا "فاااتح" لحركاااة "حمااااس" الشاااهر الماضاااي إلنهااااء النقساااام، قاااال وحاااول ال
"المواقيت ليست مقدسة، لكن هناك التزامات على حماس أن تدرك أنها لن تستطيع ممارسة ماا تفعلاه 

 بأجر مدفوع ومكافأة من السلطة الفلسطينية، وأن تدير الظهر للشعب الفلسطيني".
فلساااطيني، لااايس المطلاااوب إلغااااء حمااااس، بكونهاااا موجاااودة ولهاااا دورهاااا ومكانتهاااا وأوضاااح القياااادي ال

 السياسية والجتماعية، إل أن المطلوب منها إلغاء تبعات النقالب والعودة فوراا للشرعية".
 24/5/2017قدس برس، 

 
 الشعب الفلسطيني إلى هبة شعبية لنصرة األسرىيدعو  عباس السيداألسير  .21

سنادهم دعا األسير : غزة القائد عباس السيد أبناء الشعب الفلسطيني إلى هبة شعبية لنصرة األسرل وا 
 .38في معركة إضراب الحرية والكرامة الذي دخل يومه الا

وقال السيد في رسالة وجهها إلاى الشاعب الفلساطيني تلقاى "المركاز الفلساطيني ل عاالم" نساخة عنهاا: 
ساانبقى نهااز نخلااة الصاابر والصاامود حتااى يتساااقط علينااا "لاايس أمامنااا إل السااتمرار فااي اإلضااراب، و 

 رطب النتصار بعون هللا وتوفيقه أولا، ثم بدعمكم ومساندتكم لنا".
وأكد أن هناك حالت مرضية صعبة، وحالت أكل اإلضراب مان أجساادها حتاى انبارت علاى هيكلهاا 

الااذات فيمااا يتعلااق بكبااار العظمااي، مشاايرا إلااى أن األساارل علااى أبااواب مرحلااة حرجااة وخطياارة جااداا، وب
عامااا(، والمجاهاد القائاد  65السن ومنهم القادة الرماوز، أمثاال القائاد أحماد ساعدات، وهاو علاى أباواب )

 عاماا(. 56عاماا(، والقائد كريم يونس ) 58عاماا(، والقائد مروان البرغوثي ) 60نائل البرغوثي )
لاااة الحرجاااة جاااداا، وأن تقاااوم كااال جهاااة وطالاااب الجمياااع باااالوقوف إلاااى جاناااب األسااارل فاااي هاااذه المرح

 بمسؤولياتها تجاه قضيتنا ومناصرتها، قائال: "األسرل أمانة في أعناقكم".
 24/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 خانيونسفي نفجار عرضي داخل موقع للمقاومة اإصابات إثر  .22

لمقاوماة فااي محافظااة أصاايب عادد ماان المقاااومين إثار انفجااار عرضااي داخال أحااد مواقااع ا: الاارأي-غازة
إصااابات وصاالت للمستشاافيات،  خمسااةوأفاااد مراساانا أن  خااانيونس جنااوب قطاااع غاازة بعااد ظهاار اليااوم.

 بحالة الخطر إثر النفجار الذي هز أرجاء المحافظة. اثنانمنها 
 24/5/2017، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 اإلرهاببحماس ترامب وقفة نسوية بغزة رفضا  لوصف حماس تنظم  .23
شااركت العشارات مان النسااء الفلساطينيات فاي قطااع غازة، ياوم األربعااء، فاي : ناور أباو عيشاة - غزة

وقفة، رفضاا لتصريحات الرئيس األمريكي "دونالد ترامب"، التاي وصاف خاللهاا "حمااس" باا"اإلرهابية"  
 أثناء مشاركته في القمة العربية اإلسالمية األمريكية، األحد الماضي. 

ت النساء المشاركات في المسيرة، التي نظ متها حماس، أمام مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، ورفع
 لفتات كتتب على بعضها:" خيار المقاومة هو الخيار الوحيد"، و"إحنا مش إرهاب يا عرب". 

 24/5/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 ألبدلية سرائيلحت السيادة اإلسيبقيان ت "جبل الهيكل وحائط المبكى": نتنياهو .24

سنة  50ية، بنيامين نتنياهو، في خطابه بمناسبة مرور سرائيلقال رئيس الحكومة اإل: رامي حيدر
ا أنه بدون السيادة سرائيلعلى احتالل القدس الشرقية، إن القدس ستبقى العاصمة األبدية إل ، زاعما

ية سرائيلوزعم نتنياهو أنه "بدون السيادة اإل ماء.ية على كامل القدس ستتخول المدينة لبركة دسرائيلاإل
ستندلع في القدس "حرب طائفية دامية وما حدث في تدمر وما يحدث حاليا في حلب وفي الموصل 

وقال إن  وفي صنعاء كان سيحدث هنا أيضا، ولكن هذا لن يحدث أبدا ألننا هنا وسنبقى هنا".
الخلف، جبل الهيكل وحائط المبكى )التسمية اليهودية "هناك من يعتقد أنه يستطيع إعادة الزمن إلى 

ية لألبد. هل هناك مبرر للعودة إلى سرائيلللمسجد األقصى وحائط البراق( سيبقيان تحت السيادة اإل
 مدينة ممزقة؟".

وكرر نتنياهو كذبته الشهير متسائالا "هل كانت أورشليم عاصمة لشعب ما غير الشعب اليهودي؟ 
اهتم طرف غيرنا بضمان حرية العبادة ألبناء جميع األديان؟ العكس التام هو ما هذا لم يحدث. هل 

منت وتتضمن لجميع األديان تحت السيادة اإل  ية فقط".سرائيلحدث. هذه الحرية ضت
جهاضها العملية السياسية واحتالل الضفة الغربية  إسرائيلوحاول نتنياهو التنصل من مسؤولية  وا 

"نحن نريد السالم. نمد يد الصداقة إلى جيراننا ولكن ليست القدس ما يعرقل والقدس المحتلة مدعياا 
تحقيق السالم. ما يعرقل السالم هو الرفض المستمر لالعتراف بدولة اليهود مهما كانت حدودها 

 وإلنهاء هذا الصراع حقا. هذا ما يؤخر تحقيق السالم".
اوضات، قائالا إن "الرئيس السادات قام قبل وواصل نتنياهو إنكار السياسات الممنهجة إلجهاض المف

عاماا بالصالة في المسجد األقصى دون أن يزعجه أحد، من يريد إنكار صلتنا بالقدس هو من ل  40
 يريد السالم".

 24/5/2017، 48عرب 
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 ليبرمان: القضية الفلسطينية ليست جوهر الصراع بالمنطقة .25
دور ليبرمان، أن زيارة الرئيس األميركي، دونالد جي أفيسرائيلاإل دفاعاعتبر وزير ال: مجيد القضماني

ترامب، إلى السعودية ولقاءات القمة التي عقدها في الرياض مع "قادة الدول السنية، تؤكد على أن 
نما والفلسطينيين، إسرائيلحل الصراع في المنطقة، ل عالقة له بالتسوية بين  بالصراع بين  وا 

 لى حد وصفه.العالمين، السني والشيعي"، ع
ي )غاليه تساهل(، اليوم األربعاء، أن يكون الرئيس سرائيلونفى، في مقابلة إلذاعة الجيش اإل

ي سرائيلاألميركي، قد قال، خالل زيارته األخيرة للمنطقة، أو في أي وقت سابق، أن "الصراع اإل
ة المساعي للتوصل وأضاف ليبرمان أن "كاف الفلسطيني هو جوهر المشكلة ومفتاح الحل" بالمنطقة.

إلى تسوية لنزاعنا مع الفلسطينيين، بمعزل على تسوية النزاعات أولا في المحيط، محكومة بالفشل. 
 ية الفلسطينية غير ممكنة ما لم تحل النزاعات السن ية الشيعية"، بحسب توصيفهسرائيلالتسوية اإل

ة قيادات السن ة بالمنطقة بهدف وبحسب ليبرمان، استطاع ترامب خالل زيارته للسعودية، "لم  كاف
عتبر أن ذلك "يؤكد على أن الصراع المركزي هو بين ا و  تشكيل جبهة مناهضة ل رهاب والتطرف".

العالمين، السن ي والشيعي. لقد تابعنا كيف أطلق الحوثي ون صاروخا اتجاه الرياض قبيل زيارة 
من  % 15عة، وهم األقلية ويشكلون ترامب.. ونرل ماذا يجري في سورية ولبنان... وكيف أن الشي

 مجموع المسلمين، يضربون ويسحقون بالسن ة، على جميع الجبهات".
 24/5/2017، 48عرب 

 
 ي بزيارة ترامب وخطاباتهإسرائيلترحيب  .26

ية على زيارة الرئيس سرائيلكوهين ردود الفعل اإل-نقلت مراسلة موقع "إن آر جي" شيريت أبيتان
 ، وخطاباته السياسية التي ألقاها خالل اليومين الماضيين.إسرائيلإلى األميركي دونالد ترامب 

وذكرت أن قادة الئتالف الحكومي عبروا عن رضاهم إلظهار ترامب الصالت التاريخية بين اليهود 
سرائيلو  ية حماسا واضحا تجاه حديث ترامب عن اقتراب تجدد سرائيل، بينما أبدت المعارضة اإلا 

 ية.سرائيلية اإلالمفاوضات الفلسطين
ية بتلميح ترامب إلمكانية تجدد المفاوضات بين الفلسطينيين سرائيلمن جهتها، رحبت المعارضة اإل

 يين، وعن رغبته في إنهاء الصراع بينهما.سرائيلواإل
فرصة ذهبية للتقدم إليجاد حل سياسي  إسرائيلوذكر عضو الكنيست نحمان شاي أن ترامب منح 

ل وعود سياسية وضمانات أمنية كي تشعر باألمان، وتستطيع الدخول مع الفلسطينيين من خال
 للمفاوضات مع الفلسطينيين وهي في أريحية كاملة.
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ية ووزيرة الخارجية السابقة إن سرائيلوفي السياق نفسه، قالت تسيبي ليفني أبرز زعماء المعارضة اإل
 إثبات ذلك. ترامب أوضح أن محمود عباس ونتنياهو شريكان للسالم، وعليهما

 24/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ية يدعو لتقسيم القدس في أسرع وقت ممكنسرائيلرئيس المعارضة اإل .27
الناصرة ا وديع عواودة: غداة زيارة الرئيس دونالد ترامب وفي احتفالت الخمسين لحتالل القدس 

بنيامين نتنياهو في  ئيلإسراتحت عنوان "خمسون عاما على توحيد شطري القدس" قال رئيس حكومة 
 خطاب في الكنيست أمس إنها ستبقى بيدها ولن تعود لفترة مشاهدة حائط البراق عن بعد.

ورد عليه رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ بالتحذير من تفويت فرصة تاريخية للتسوية وتهديد مستقبل 
س موحدة على الورق فقط. وفي القد… الدولة اليهودية. ودعا هيرتسوغ إلى تقسيم القدس. وقال "اليوم

الواقع فإن الشطر الشرقي منها محرم على اليهود. وفي بعض األحيان ممنوعة عن قول األمن. وهم 
أي الفلسطينيون خبراء في تصدير اإلرهابيين. فهل هذه هي المدينة الواحدة التي حلم بها )نتنياهو(. 

ننفصل عن الفلسطينيين ضمن اتفاق  وأضاف "وحتى نضمن قدس موحد بأغلبية يهودية علينا أن
 دبلوماسي بأكبر قدر ممكن وبأسرع وقت. يجب أن ننفصل عن القرل الفلسطينية عن القدس".

 25/5/2017، القدس العربي، لندن
 

 بعد زيارة ترامب إضافيةمليون دوالر مساعدات أمريكية  75تعلن تلقي  "إسرائيل" .28
 إضافيةعن تلقي مساعدات  األربعاءي بنيامين نتنياهو لسرائيأعلن رئيس الوزراء اإل :أ ف ب القدس
 مليون دولر، بعد زيارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب. 75بقيمة  أمريكية

في  سرائيلإل"الوليات المتحدة وعدتنا بالحفاظ على التفوق )العسكري( النوعي"  أنوصرح نتنياهو 
 .أجهزته، وفقا لما ذكرته األوسطالشرق 
مليون دولر أمريكي إلى المساعدات لبرنامج الدفاع  75األمريكيون  أضافبل ثالثة أيام "ق أضاف،

مساعدة عسكرية ثنائية  أضخموشكل هذا المبلغ  ."المضاد للصواريا" من دون تحديد جدولها الزمني
 تقدمها الوليات المتحدة في تاريخها.

عقود تسلح مع  إبرامالسبت عن  األبيضالبيت  إعالننتانياهو بعد  أعلنهاوتأتي الزيادة التي 
 مليارات دولر بمناسبة زيارة ترامب للمملكة. 110السعودية بقيمة 

ي عن عقود التسلح مع السعودية، صرح وزير الدفاع إسرائيلفي أول تعليق رسمي من مسؤول و 
شراء سباق تسلح وصفقة ال أي إزاء"لست مرتاحا  يسرائيلاإلالجيش  إلذاعةدور ليبرمان جافي
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انه عبر عن مخاوفه في حديث مع مستشار  أضاف السعودية الضخمة بالتأكيد ل تجعلنا مرتاحين".
 القومي األمريكي الجنرال هربت ريموند ماكماستر. األمن

 25/5/2017، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"يدلين: صفقة األسلحة مع السعودية ال تشكل خطرا على  .29
ية )أمان( السابق، والذي يترأس اليوم سرائيلستخبارات العسكرية اإلقال رئيس ال: هاشم حمدان

(، عاموس يدلين إن الوسائل القتالية التي ستتسلمها السعودية INSS"المعهد لدراسات األمن القومي" )
 .إسرائيلفي إطار صفقة األسلحة الضخمة بين الوليات المتحدة والسعودية ل تشكل خطرا على 

 دلين هذه رغم ضخامة الصفقة التي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولرات.تأتي تصريحات ي
لعتراض الصواريا البالستية،  THAADوقال يدلين لصحيفة "هآرتس" إن "الحديث عن منظومة 

كيف تعالجها، واحتمال وصولها إلى هنا ضئيل جدا، إضافة إلى مروحيات  إسرائيلودبابات تعرف 
وأضاف أن بعض منظومات األسلحة هذه  ".إسرائيلحة يجب أل تقلق بالك هوك، وهي أسل

 مخصصة للدفاع من الصواريا التي تطلق من قبل الحوثيين في اليمن.
 24/5/2017، 48عرب 

 
 وقف فرز األصوات في انتخابات الهستدروت بأمر محكمة .31

شتاين، يوم أمس أصدر رئيس المحكمة المركزية في تل أبيب، القاضي أيتان أورن: هاشم حمدان
 األربعاء، قرارا بوقف فرز أصوات الناخبين في انتخابات الهستدروت بشكل فوري.

القاضي قراره خالل المداولت في التماس قدمته عضو الكنيست، شيلي يحيموفيتش، ادعت  وأصدر
 فيها أنه حصل تزييف أصوات.

"يحيموفيتش ل تريد أن تقر وعقب طاقم رئيس الهستدروت الحالي، آفي نيسانكورن، بالقول إن 
 بالهزيمة، وتواصل التباكي".

من األصوات إلى غالبية  %73يذكر أن النتخابات كانت قد جرت الثالثاء. وأشارت نتيجة فرز 
وادعت يحيموفيتش في التماسها أنه تم  ليحيموفيتش. %39.388، مقابل %60.12لنيسانكورن بنسبة 

 ت بشكل "منهجي وموجه وجماعي".تزييف المعركة النتخابية للهستدرو 
 25/5/2017، 48عرب 
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 "إسرائيل"مستوطنون يحرقون سيارتْين لمواطنْين عربيْين في  .31
يون النار، خالل ساعات الليل، في إسرائيلأضرم مستوطنون : عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس

ت لوبا السمري، المتحدثة وقال ، بعد أن خطوا شعارات معادية.إسرائيلسيارتْين لمواطنْين عربيْين في 
، إن الحادث وقع األناضولية، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة سرائيلبلسان الشرطة اإل

في مدخل مدينة عارة العربية )شمال(. وأضافت:" تم الكشف عن خط كتابات )جماعة( "تدفيع 
 ون تسجيل إصابات بشرية". إضرام النار في سيارتين كانتا مركونتين بالجوار، د إلىالثمن" جنبا 

و"تدفيع الثمن"، هي جماعة من المستوطنين تنفذ هجمات ضد مساجد وكنائس، وممتلكات لمواطنين 
. وتابعت الناطقة إسرائيلفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومواطنين عرب في 

" على جدار منزل في نفس المدينة. ية، أنه تم خط شعارات "تدفيع الثمنسرائيلباسم الشرطة اإل
 وأشارت إلى الشرطة تواصل أعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والمالبسات.

 24/5/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 تواصل تحريضها على مخصصات األسرى "إسرائيل" .32
دولية والدة ي لدل األمم المتحدة دني دنون، أمس، في مقر المنظمة السرائيلاستضاف السفير اإل

مستوطن قتل في عملية فلسطينية وقعت قبل عام ونصف على مفرق طرق مستوطنة "غوش 
عصيون" المقامة على أراضي ترجع ملكيتها لمواطنين فلسطينيين جنوب بيت لحم  وذلك في إطار 
فعالية ينظمها السفير ضد مواصلة السلطة الفلسطينية دفع رواتب ومخصصات مالية لألسرل 

 نيين وعائالتهم.الفلسطي
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن والدة المستوطن القتيل قولها: "يجب أل يحصل القاتل على 

 مقابل مالي وتعويض على قتله أبرياء ومن يعوض القتلة فهو قاتل مثلهم".
ن ي" مجلس األمن الدولي للعمل ضد تحويل أموال السلطة الفلسطينية لمسرائيلبدوره دعا السفير "اإل

 "المخربين"، وقال: "يستعمل المال لتمويل وتشجيع قتل األبرياء"، حد زعمه.اوصفهم ب
 25/5/2017، الخليج، الشارقة

 
 اتعمر ليبرمان: ال نحتاج إلى تصريح من واشنطن لبناء المست .33

" ل تحتاج إلى تصريح إسرائيلفيجدور ليبرمان، أمس، أن "أي سرائيلاإل دفاعأكد وزير ال: وكالتال
وقال ليبرمان، "لم نطلب  واشنطن لبناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. من

ية". ونفى ليبرمان سرائيلالضوء األخضر ولن تطلبه من الوليات المتحدة وسنعمل وفقاا للمصالح اإل
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لبناء تلك تحدث التقارير التي تفيد بأن هناك سياسة لتقييد بناء المستوطنات، مشيراا إلى أن عملية ا
وأضاف أنه سيتم تقديم عدة آلف وحدات استيطانية جديدة للمستوطنين في  وفقاا إلمالءات السوق.

 7الضفة الغربية خالل الجتماع المقبل لما يسمى مجلس التخطيط األعلى في الضفة الغربية يوم 
 يونيو القادم.

 25/5/2017الخليج، الشارقة، 
 

 صاص فاألسرى يصارعون الموتقراقع: ابحثوا عن مسدس ور  .34
األساارل والمحااررين عيسااى قراقااع علااى ماادل الخطااورة علااى  شااؤونشاادد رئاايس هيئااة : الضاافة المحتلااة

ل ضااراب المفتااوح عاان الطعااام، وقاارب حلااول شااهر رمضااان  38حياااة األساارل، بعااد دخااولهم اليااوم الااا 
هاااى الكاااالم، فاااال داعاااي وقاااال قراقاااع "ل تجعلاااوني اساااتقبل جثثاااا مااان ساااجون الحاااتالل، انت الفضااايل.

يصااارعون المااوت اآلن، اكسااروا األقااالم، ابحثااوا عاان  األساارلللصااحافة واإلعااالم والتحلياال والتنبااؤات، 
ساااعاتكم، انتهااى الوقاات، ل ملااح ول ماااء، جفاات العااروق وأغلقاات  إلااىمساادس ورصاااص، ل تنظااروا 

 األبواب".
أعلاان شااروط استسااالمي للمااوت، لاان و  األحمااروأضاااف "إننااا لاان أقااف فااي جنااازة أللقااي خطبااة الهناادي 

بالصبر والنسيان، فلن تصدقني ام الشهيد  ل تجملابحث عن التورية والرحمة في الكلمات والعبارات 
التي انتظرت وتأملت ومألت الدنيا بالرجااء، لان ترضاى عناي، لان تساامحني، ساتخاف مناي وتاركض 

 ن رضاها وتلعن عجزي".تغطيهم بلحاف حزنها، ستطردني م أولدما تبقى لها من  إلى
 24/5/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 السجانين  األسرى يلوحون بـ "حل التنظيمات" وفتح المجال أمام عمليات االنتقام منحمدونة:  .35

يدرسون "حل التنظيماات"، فاي حاال األسرل  أشرف الهور: كشف مركز األسرل للدراسات، أن –غزة 
يومااا، وذلااك ضاامن خطااوات هاادفها "ردع" إدارة  38ربين عاان الطعااام منااذ استشااهد أحااد األساارل المضاا

ية التااي ل تاازال تتنكاار لمطالااب المضااربين، فااي الوقاات الااذي أكااد فيااه أحااد األساارل ساارائيلالسااجون اإل
المضااربين فااي رسااالة مسااربة ماان داخاال سااجنه، أنهاام مسااتمرون فااي اإلضااراب، رغاام خطااورة وضااعهم 

 الصحي.
ية، أن األساارل يدرسااون خطااوة "حاال ساارائيلخاصااة ماان داخاال السااجون اإلعاان مصااادر  المركاازونقاال 

ية فااي حااال استشااهاد أساارل مضااربين عاان ساارائيلالتنظيمااات كاارد رادع أمااام إدارة مصاالحة السااجون اإل
 الطعام، في ظل تجاهل مطالبهم، وتدهور صحتهم، والتخوفات القائمة على حياتهم".
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التنظيم يعني "حل الهيئات التنظيمية كافة"، حياث يصابح رأفت حمدونة أن حل  .وأكد مدير المركز د
 األسرل في سجونهم بدون أي تمثيل، وتضطر اإلدارة للتعامل مع كل أسير على حدة.

وأشااار إلااى أن هااذا يعنااي أيضااا خلااق "حالااة ماان الفوضااى" التااي ل تسااتطيع إدارة الحااتالل تحملهااا أو 
رل إلاى "خياار العناف وحادوث عملياات طعان لضاباط السيطرة عليها. وأكد أيضا أن األهم لجاوء األسا

 وسجانين في األقسام".
 25/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
صابة عدد من حراسه .36  نحو ألف مستوطن يستبيحون األقصى باقتحامات وعربدات واعتقاالت وا 

ية عنصاارا ماان عصااابات المسااتوطنين اليهوديااة، فااي فترتااي القتحامااات السااتفزاز  968اقااتحم : القاادس
للمسجد األقصى المبارك اليوم األربعاء، من باب المغاربة، عبار مجموعاات كبيارة، وبحراساات معاززة 

جراءاتمن قوات الحتالل الخاصة،   مشددة على دخول المصلين واحتجاز بطاقاتهم الشخصية. وا 
خاالل  وأكد مراسلنا إصابة سبعة من حاراس المساجد األقصاى المباارك باعتاداء قاوات الحاتالل علايهم

قامااة شااعائر وصاالوات تلموديااة فااي المسااجد المبااارك  اعتقلاات ماانهم  تصااديهم لعرباادات المسااتوطنين وا 
 ثالثة حراس، في ما تم معالجة المصابين في المشافي المقدسية وعيادات األقصى.

فاااي الوقااات نفساااه، واصااالت عصاااابات المساااتوطنين تااادفقها علاااى باحاااة الباااراق للمشااااركة فاااي مسااايرة 
ستفزازية مساء الياوم والتاي ساتطوف حاول بواباات البلادة القديماة وساط رقصاات اساتفزازية "األعالم" ال

ثكناااة عساااكرية بفعااال  إلاااىباااأعالم الحاااتالل، وكااال ذلاااك بحماياااة قاااوات الحاااتالل التاااي حولااات القااادس 
 النتشار العسكري والشرطي الواسع فيها.

 24/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مستشفيات لتقييم أوضاعهم الصحيةالمضربا  عن الطعام إلى  154البرغوثي ومروان ل نق .37
فلساااطينياا مااان المضاااربين عااان  155ية، األربعااااء، سااارائيلنقلااات سااالطات الساااجون اإل :القااادس المحتلاااة

 ية.إسرائيلالطعام، بينهم مروان البرغوثي، إلى المستشفيات لا"تقييم أوضاعهم الصحية"، وفق صحيفة 
رت صااااحيفة "يااااديعوت أحرونااااوت"، علااااى موقعهااااا اإللكترونااااي، أن "البرغااااوثي خضااااع لعاااادد ماااان وذكاااا

 (".إسرائيلالفحوصات الطبية، وتمت إعادته إلى زنزانته في مركز احتجاز كيشون )شمالي 
معتقالا مضرباا عن الطعام، اليوم، إلى المستشفيات في الابالد  154وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم نقل 

يوماا، من دون توضيح ما انتهاى إلياه  38وضاعهم الصحية"، وذلك بعد أن مر على إضرابهم لتقييم أ
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معاتقالا إلاى  16إلاى أناه جارل مطلاع األسابوع الجااري، نقال  النظر كما لفتت الصحيفة التقييم بشأنهم.
 ية، لتلقي العالج.سرائيلالمستشفيات اإل

 24/5/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 ن القدس ما تبقى للفلسطينيينم %13تقرير:  .38
يرل مدير دائارة الخارائط والمسااحة فاي بيات الشارق بالقادس المحتلاة، خليال  :نادية سعد الدين -عمان

، علااااى عاااااملي الااااديمغرافيا والجغرافيااااا 1967التفكجااااي، أن "ساااالطات الحااااتالل اعتماااادت، منااااذ العااااام 
بنيااة التحتيااة، بالسااكك الحديديااة والطاارق لسااتالب القاادس، عاادا إقامااة البااؤر السااتيطانية واسااتهداف ال

 اللتفافية لربط المستوطنات بالمدينة المحتلة".
وأضاااف التفكجااي، لااا"الغد" ماان فلسااطين المحتلااة، أن "الواقااع القااائم حالياااا يجعاال ماان المسااتحيل معااه 

نيين ساول إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، التي لم يتبق من مساحتها بيد الفلساطي
 من أراضيها، بشكل مباشر وغير مباشر". %87، بعدما قضم الحتالل 13%

ي فاي الضافة الغربياة، بينماا تتغلغال المساتوطنات إسارائيلألف مستوطن  650وأوضح بأن هناك "زهاء 
باين األراضاي والمادن والقارل الفلساطينية بشاكل يصااعب اتصاالها ببعضاها بابعض، إل فاي حالاة إزالااة 

 وتفكيكها كلياا". المستوطنات
ي فاااي منطقاااة البقيعاااة/ النباااي موساااى، إسااارائيليقضاااي بإقاماااة أكبااار مطاااار  2050وأفااااد باااأن "مشاااروع 

قامااة الساكك الحديديااة لااربط القادس باااألغوار، واسااتقطاب  وتوسايع المسااتوطنات حتااى البحار المياات، وا 
 3-2قادس المحتلاة إلاى وناوه إلاى اساتهداف "زياادة عادد المساتوطنين فاي ال مليون "ساائح" مقاتحم". 12

ماليااين مسااتوطن، ضاامن مااا يساامى "القاادس الكباارل"، التااي تضاام، أيضااا، الكتاال السااتيطانية الكباارل، 
 مثل "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون".

 حال القدس عبر خمسين عاما
ألاف مساتوطن، المادن والقارل والبلادات العربياة  200مستوطنة ضخمة، تضام زهااء  15تطوق، اليوم، 

، 1967دس المحتلة، عبر امتدادها على ثلث مساحة األراضي التي تمات مصاادرتها مناذ العاام في الق
مساااتوطن باااين مناااازل الماااواطنين  2000وتقطياااع أوصاااال أحياءهاااا بثمااااني باااؤر اساااتيطانية يقااايم فيهاااا 

 المقدسيين.
نية، وحاادة اسااتيطا 56آلف مسااتوطن يهااودي، ضاامن أربااع كتاال اسااتيطانية و 4بينمااا "ياازاحم" حااوالي "

ألف مواطن فلسطيني داخل البلدة القديمة، التي ل تتجاوز مساحتها كيلو متار مرباع واحاد"،  33لنحو 
 وفق دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية.
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 12كااام، مسااانوداا بنحاااو  142وطبقاااا لمعطياتهاااا  "يلتاااف جااادار الفصااال العنصاااري حاااول القااادس بطاااول 
دسايين وفصالهم عان نسايجهم المجتمعاي الفلساطيني، فضاال عان طارد حاجزا عساكريا لتعقياد حيااة المق

 ألف مواطن فلسطيني خارج الجدار". 100أكثر من 
غاااالق  1120ولفتااات، فاااي تقريااار صااادر حاااديثا، إلاااى "قياااام الحاااتالل بهااادم زهااااء  مؤسساااة  88منشاااأة وا 

 ".1967بطاقة هوية منذ عدوان  14,621وطنية فلسطينية ومصادرة 
سته فاي ارتفااع نسابة الفقار وضارب القتصااد والحركاة التجارياة واساتهداف األطفاال بينما "تسببت سيا

مان طلباة المرحلاة الثانوياة مان  %40مانهم تحات خاط الفقار، ويتسارب  %82المقدسيين، الاذي يعايش 
 المدارس"، بحسبها.

 التعليم على وقع التهويد
مااادارس شااارقي القااادس، قانونياااا ، إلاااى تهوياااد التعلااايم فاااي 1967عمااادت سااالطات الحاااتالل، مناااذ العاااام 

لغاااء العماال بقااانون التعلاايم األردنااي، وفاارض المنهاااج  داريااا وعمليااا، عباار ساان القااوانين العنصاارية، وا  وا 
حكاااام سااارائيلاإل غاااالق المااادارس والطااارد والعتقاااال، بهااادف طماااس الهوياااة العربياااة الفلساااطينية وا  ي، وا 

تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، فاي  ومع السيطرة على القدس وقطع صلتها بالمحيط الفلسطيني.
بموجب اتفاق "أوسلو"، فقد تسلمت مسؤولية التعليم بمختلف مستوياته في الضافة الغربياة  1994العام 

وقطاااع غاازة، باسااتثناء القاادس، حيااث اسااتلمت ماادارس األوقاااف فقااط، أمااا الماادارس الخاصااة وماادارس 
فلساااطينية، رغااام انتفااااء ماااا يااانص بتبعيتهاااا القانونياااة وكالاااة الغاااوث الدولياااة فقاااد تبنااات الرؤياااة العاماااة ال

في حين ظل المنهاج األردني، الذي أعياد إعاادة تطبيقاه علاى مراحال، يادرس فاي  للسلطة الفلسطينية.
 مدارس األوقاف والمدارس الفلسطينية الخاصة ومدارس وكالة الغوث في شرقي القدس المحتلة.

ساالطات الحااتالل شااعار الساالطة الفلسااطينية عاان أغلفااة  أمااا فااي ماادارس المعااارف والبلديااة فقااد حااذفت
"، وشااااوهت الحقااااائق الجغرافيااااة والتاريخيااااة إساااارائيلالكتااااب وفرضاااات تاااادريس اللغااااة العبريااااة وتاااااريا "

 ومتعلقات العقيدة اإلسالمية واإلرث العربي الحضاري داخل المنهاج. 
مدرساااة،  230س، حياااث يوجاااد وعلاااى الااارغم مااان محاولاااة الاااوزارة الفلساااطينية دعااام مااادارس شااارقي القاااد

طالباا وطالباة،  68,661ية، تضام سارائيلباستثناء المدارس التي تشرف عليها وزارة المعارف والبلدياة اإل
وفق المعطيات الفلسطينية، إل أنها تصطدم، دوما، بتحديات قطاع التعليم الناجمة أساسا عن سياسة 

 خدمة مصالحها التهويدية. الحتالل الرامية إلى بسط السيطرة عليه وتطويعه في
ية عناصر التدخل فاي منااهج التعلايم بالمادارس العربياة وحاذف أياة إشاارة سرائيلوقد طالت السيطرة اإل

معادية للحركة الصهيونية، ومنع تداول الكتب التي تتحدث عن المجتمع العربي في فلسطين، وعرقلة 



 
 
 
 

 

 24 ص             4299 العدد:        5/25/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

غاااالق المااادارس تنظااايم األنشاااطة المدرساااية، أو منعهاااا، مااان اجتماعاااات وفعال ياااات ثقافياااة ورياضاااية، وا 
 والجامعات ولجوء جيش الحتالل إلى استخدام القوة لقمع أي محاولة اعتراض من قبل الطلبة.

 93آلف طالاب مقدساي عان الدراساة، مان إجماالي  10فيما أقعدت سياساة الحاتالل العنصارية "نحاو 
مانهم  %40ر التعلايم الثاانوي لنحاو ألف طالاب يتلقاون تعلايمهم فاي مادارس شارق القادس، وأنهات مساا

ألاف طفال مقدساي  95لاللتحاق مبكرا بسوق العمل إزاء الوضع القتصادي الخاانق، الاذي أوجاد نحاو 
 تحت خط الفقر"، وفق دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير. 

 ،%50كما تسببت فاي ارتفااع نسابة التسارب مان المدرساة باين صافوف الطلباة المقدسايين إلاى حاوالي 
ي بأيااد عاملاة رخيصااة، وتشاجيع تغلغال المظااهر الساالبية سارائيلبهادف اساتيعابهم فاي ساوق العماال اإل
 من المجتمع المقدسي، مثل تعاطي الكحول والمخدرات. %55بين صفوفهم الشابة، التي تشكل نحو 

ألااااف طالاااب مقدسااااي لجتياااااز الحااااواجز العساااكرية يوميااااا ماااان أجاااال اللتحاااااق  20فاااي حااااين يضااااطر 
هم فاااي الجاناااب اآلخااار مااان مااادينتهم المحتلاااة، بعااادما طاااردهم الحاااتالل خاااارج جااادار الفصااال بمدارسااا

العنصاااري، الاااذي امتااادت تأثيراتاااه، ماااع الحاااواجز العساااكرية المتنقلاااة والثابتاااة، صاااوب إربااااك العملياااة 
 التعليمية وعرقلة مسارها.

واألدوات المدرسااااية، وتطااال إشاااكالية البنياااة التحتيااااة بظاللهاااا الثقيلاااة فاااي ضااااعف تاااوفير المساااتلزمات 
واألبنيااة المسااتأجرة، ونقااص الكااادر التعليمااي والغاارف الصاافية، مااا يفاارض ضااغوط الكتظاااظ الطالبااي 
وحرمان بعض الطلبة من اللتحاق بالمدارس نتيجة غياب مقاعد شاغرة، مما ياؤثر سالبا علاى أدائهام 

 الدراسي وتحصيلهم العلمي.         
 االقتصاد المقدسي المأزوم

ت سياسة الحتالل العدوانية في القدس المحتلة وضعا اقتصاديا واجتماعياا مأزوماا  حياث "بلاغ معادل أنتج
 %22.4، منهاا %27.0، أماا فاي فلساطين المحتلاة فبلاغ معادلها %23.6البطالة في محافظاة القادس حاوالي 

 طيني.في قطاع غزة"، وفق معطيات الجهاز المركزي ل حصاء الفلس %35.7في الضفة الغربية و
من األطفال تحات خاط الفقار، ماا  %82.2من مواطني شرق القدس و %75.3في حين "يعيش حوالي 

 يعكس سياسة اإلفقار التي تعتمدها سلطات الحتالل ضد القدس المحتلة"، بحسبه.
وزاد الجدار العنصري مان ثقال التحاديات المضاادة للنماو القتصاادي المقدساي، إزاء "عازل التجمعاات 
لحااق الضارر الجسايم بالمقدسايين بخساارة مباشارة للماداخيل  السكانية عن مركز نشاطها في القدس، وا 

لوحدة القدس في مليون دولر سنوياا"، طبقاا  194تتجاوز قيمة مليار دولر، مرشحة للزيادة إلى حوالي 
 ديوان الرئاسة الفلسطينية.

 25/5/2017الغد، عم ان، 
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 ي أمام سجن الرملةسرائيلوقفة لدعم األسرى الفلسطينيين بسجون االحتالل اإل .39
نظ م عشرات النشطاء الفلسطينيين، بعد ظهر يوم األربعااء، وقفاة لادعم األسارل : الرملة اا رامي صايغ

م منذ الساابع عشار مان الشاهر الماضاي، شاارك فيهاا أيضاا أعضااء الفلسطينيين المضربين عن الطعا
البرلمان عبد الحكيم حج يحيى ويوسف جبارين من القائمة المشتركة وزوجة األسير وليد دق ة، الساي دة 

 سناء دق ة.
ضارابهم المتواصال عان  وتأتي هذه الوقفة إسناداا ودعماا لألسرل الفلساطينيين الاذين صاع دوا نضاالهم وا 

ي ة، التي بادورها تزياد سرائيلم من أجل الحصول على حقوقهم الشرعي ة كسجناء في المعتقالت اإلالطعا
 التعن ت أمام إصرار األسرل في موقفهم الصلب وغير المساوم.

 24/5/2017ن، العربي الجديد، لند
 

 تحذير من مخطط صهيوني ممنهج إلعدام األسرى  .41
والمعتقلااين فااي محافظااة نااابلس شاامال الضاافة المحتلااة،  طالباات اللجنااة الوطنيااة لاادعم األساارل: نااابلس

 قيادة السلطة بتحمل مسؤولياتها تجاه إضراب األسرل المتواصل، لليوم الثامن والثالثين على التوالي.
، داخاااال خيمااااة 5-24وقااااال منسااااق اللجنااااة مظفاااار ذوقااااان خااااالل مااااؤتمر صااااحفي عقدتااااه يااااوم األربعاااااء 

لطة أن تتحماال مسااؤولياتها بالتواصاال مااع الاادول الموقعااة علااى العتصااام بمياادان الشااهداء، أن علااى الساا
 اتفاقية جنيف ومطالبتها بإلزام دولة الكيان باحترام بنود هذه التفاقية، والعمل على تدويل قضية األسرل.
كمااا طالااب الساالطة بالتوجااه للاادول العربيااة األعضاااء بالجمعيااة العموميااة لألماام المتحاادة، لتقااديم طلااب 

الدوليااة، فيمااا يتعلااق بالوضااع القااانوني لألساارل المضااربين عاان الطعااام، ودعااا للتحاارك  لمحكمااة العاادل
باتجاااه مؤسسااات حقااوق اإلنسااان والعماال علااى تجااريم دولااة الكيااان التااي تحتجااز األساارل فااي سااجون 

 خارج مناطق سكنهم.
م األسرل، وحذر "ذوقان" من أن هناك دلئل تشير إلى أن قرار وزير األمن الداخلي الصهيوني بإعدا

 قد بدأ تنفيذه بطريقة ممنهجة، من خالل إطالة أمد اإلضراب وتعريض حياة األسرل لخطر الموت.
من جانبه، قال عضو اللجنة ماهر حارب، إن الوضاع الصاحي لألسارل المضاربين يازداد ساوءا حياث 
 فقاااادوا القاااادرة علااااى الوقااااوف، وأصاااابحوا بحاجااااة لكراسااااي متحركااااة لقضاااااء حاجاااااتهم، ومااااع ذلااااك فااااإن

 معنوياتهم عالية.
ساااناد لألساارل، مؤكاادا أن الشاااعب  باادوره، وجااه ماادير ناااادي األسااير بنااابلس رائاااد عااامر رسااالة دعاام وا 

 الفلسطيني يقف إلى جانبهم، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

  24/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 في الربع األول %9.7يرتفع  "إسرائيل"العجز التجاري الفلسطيني مع  .41
بالمائاة علاى  9.7، إسارائيلارتفاع العجاز التجااري الفلساطيني ماع : األناضاول ،محمد خبيصة -رام هللا

 أساس سنوي، في الربع األول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
ن الجهااااز ق مساااح لألناضاااول، الياااوم األربعااااء، اساااتناداا إلاااى بياناااات التجاااارة الخارجياااة، الصاااادرة عااا

ملياون دولر  487.6 إسرائيلالمركزي ل حصاء الفلسطيني )حكومي(، بلغت قيمة العجز التجاري مع 
 في الربع األول من العام الجاري.

 .2016مليون دولر في الربع األول من  444.5وبلغ عجز التجارة الخارجية، 
الثااة األولااى ماان العااام الجاااري، إلااى ، فااي الشااهور الثإساارائيلوارتفعاات قيمااة الااواردات الفلسااطينية ماان 

 .2016مليون دولر في الفترة المناظرة من  630مليون دولر، مقارنة مع  703
 185.5ملياااون دولر، مقارناااة ماااع  215.4، لتصااال إساارائيلوصااعدت قيماااة الصاااادرات الفلساااطينية إلاااى 

 مليون دولر في الفترة المقابلة من العام الماضي.
 التجارة مع العالم

بالمائااة علااى  7.9(، بنساابة إسارائيلد العجااز فااي الميازان التجاااري الفلسااطيني مااع العاالم )بمااا فيهااا صاع
 .2016أساس سنوي، في الربع األول العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 

وبلغاات قيمااة العجااز التجاااري الفلسااطيني مااع الخااارج، فااي الشااهور الثالثااة األولااى ماان العااام الجاااري، 
 مليون دولر في الفترة المناظرة. 943.6مليار دولر، صعوداا من  1.018

ملياار دولر فاي الفتارة المنااظرة  1.152مليار دولر أمريكي، مقارنة ماع  1.262وبلغت قيمة الواردات، 
 .2016من 

ملياااون دولر  244.9بالمائاااة إلاااى  17.4فاااي المقابااال، صاااعدت قيماااة الصاااادرات إلاااى الخاااارج، بنسااابة 
 مليون دولر في الفترة المناظرة. 208.5، مقارنة مع أمريكي

يااأتي صااعود العجاااز فااي المياازان التجااااري، تزامناااا ماااع ارتفاااع أسااعار الطاقاااة )المحروقااات بأنواعهاااا(، 
 خالل الربع األول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.

دولراا،  52مائاة فاي الرباع األول مان العاام الجااري، إلاى بال 44وصعد سعر برميل النفط الخام، بنسبة 
 دولراا في الفترة المقابلة من العام الماضي. 36صعوداا من 

، كافاااة احتياجااااتهم مااان المحروقاااات والغااااز المنزلاااي، التاااي تتاااأثر إسااارائيلويساااتورد الفلساااطينيون مااان 
 أسعارها باألسعار العالمية.

 25/5/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
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 قبائل سيناء تطالب حماس بتسليم عناصر إرهابية": الحياة" .42
خيم التوتر أمس على عالقة قبائل شمال سيناء، وحركة "حماس" : أحمد مصطفى –القاهرة 

المسيطرة على قطاع غزة، فبعدما وجه اتحاد "قبائل سيناء" المنخرط في القتال اتهامات إلى الحركة 
بها أمس با "تسليم الهاربين من العناصر اإلرهابية فوراا ووقف إرسالهم الفلسطينية بدعم المسلحين، طال

إلى داخل األراضي المصرية"، متوعداا "الضرب بيد من حديد في مواجهة أي جهة تمد يد العون 
وأصدر التحاد بياناا، حصلت "الحياة" على نسخة منه، وانتقد  مادية كانت أو معنوية ل رهابيين".

"السماح للعناصر اإلرهابية بالمرور عبر األنفاق من غزة إلى الجانب المصري لا اسالبيان حركة حم
وبالعكس، موفرة لهم العتاد والتدريب والعالج واإليواء لهم تحت أنظارها وحمايتها غير مكترثة لعواقب 

"، مطالبة تلك األفعال عليها"، وحذرت القبائل حماس با"كامل دوائرها الزمنية والشرطية للمرة األخيرة
 إياها با"تسليم الهاربين من العناصر اإلرهابية فوراا ووقف إرسالهم لداخل أراضينا المصرية".

وأكد البيان "الرفض القاطع لالعتقال والستدعاءات األمنية لدوائركم في غزة بحق أي قبيلة أو عائلة 
خوانهم في اتحاد قبائل سيناء، بحي ث يعد هذا جزءاا واضحاا ل أو أشخاص يؤيدون أبناء عمومتهم وا 

 يتجزأ من سياستكم في دعم التطرف وتقويض العالقات مع الشعب المصري بكل تكويناته".
وحذر البيان "العناصر اإلرهابية المتطرفة الموجودة داخل غزة والمجموعات المدحورة في سيناء"، 

ات أمهات الشهداء ولعناتهن إلى متوعداا إياهم قائالا: "لن تجدوا منا رحمة ول شفقة، وستدرككم دعو 
 داخل قبوركم وزنازينكم وجحوركم".

 25/5/2017، الحياة، لندن
 

 األردن يدين تجدد اقتحام المتطرفين األقصى .43
دانت الحكومة األردنية بشدة العتداء الصهيوني "السافر" بتمكين المتطرفين اليهود صباح : عمان

يذاء  األقصىاألربعاء من اقتحام ساحات المسجد  المبارك، بما يمثله ذلك من انتهاك لحرمة المكان وا 
لمشاعر المسلمين في شتى أنحاء العالم. وقال وزير اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية 
محمد المومني: إن "الحكومة تحم ل الكيان باعتباره القوة القائمة بالحتالل مسؤولية المساس بالمسجد 

لحرم القدسي الشريف، وتشجيع مئات المستوطنين على تدنيس ساحاته، األقصى المبارك/ ا
ومسؤولية عدم إيقاف دعوات بعض أعضاء حكومة الحتالل وبعض أعضاء الكنيست التحريضية، 

وحذر المومني من عواقب هذا الستعداء والتجاهل الصهيوني  والتي أدت إلى اقتحامات المتطرفين".
 الدولية واتفاق السالم الموقع مع األردن. لمقدسات المسلمين والقوانين

  24/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الحمد: واشنطن زجت العرب بحرب "خيالية" لصالح المشروع الصهيونيجواد  .44
قال رئيس مركز دراسات الشرق األوسط، جواد الحمد: إن "الوليات : غزة/ يحيى اليعقوبي ،انعم  

الم العربي في حرب خيالية تحت عنوان مكافحة اإلرهاب، دون تحديد المتحدة األمريكية زجت الع
وأضاف الحمد لصحيفة "فلسطين": "أمريكا تزج بكل القول العربية  المكان والزمان واآلليات".

والعسكرية واألمنية والمالية والسياسية بما يخدم المشروع الصهيوني بحيث يتم إضعاف العالم 
 شغلهم بقضية أخرل )اإلرهاب( عن قضية فلسطين األساسية".العربي، واستنزاف شعوبه و 

األمريكية في الرياض هذا األسبوع "لم تحمل جديدا مهما فيما يتعلق  –وأكد أن القمة العربية اإلسالمية 
نما تكرار لبعض المسائل العامة حول تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".  بالقضية الفلسطينية وا 

 24/5/2017، ينفلسطين أون ال
 

 بعباس"خارجية" قطر تؤكد لعريقات أنها تتعامل مع الشرعية الفلسطينية ممثلة  .45
ل ثاني اتصال هاتفيا مع أمين سر آوزير خارجية دولة قطر محمد عبد الرحمن  : أجرلرام هللا

وسائل  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أكد خالله أن ما تناقلته بعض
الشيا تميم بن حمد آل ثاني، وله شخصيا، "عار عن الصحة جملة  األميرمنسوبا لسمو  اإلعالم

وشدد وزير خارجية قطر على أن بالده تضع القضية  وتفصيال، ول أساس له من الصحة".
 الفلسطينية على رأس سلم أولوياتها، وأنها تتعامل مع الشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود
عباس رئيس دولة فلسطين، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، 
وأنها تبذل "كل جهد ممكن إلنهاء النقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح 

كل ما  وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية، وذلك للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، وتقديم
 ممكن لمساعدة الشعب الفلسطيني في كل المجالت".

 24/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

سليماني في رسالة تهنئة لهنية: نتطلع لتعزيز التكامل مع حماس إلعادة األلق للقضية  .46
 الفلسطينية

الة تهنئة إلسماعيل هنية بمناسبة قال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في رس: الميادين نت
"نتطلع إلى جهودكم لتجذير المقاومة امتداداا للخط ، انتخابه رئيساا للمكتب السياسي لحركة حماس

وأعرب سليماني في الرسالة التي حصلت الميادين على نسخة منها عن  الجهادي لحركة حماس".
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قاوم إلعادة األلق للقضية الفلسطينية"، "التطلع لتعزيز التكامل مع رفاق حماس حلفاء المحور الم
 مضيفاا "نرجو أن يجري على أيديكم كل خير لمصلحة الشعب الفلسطيني المجاهد".

إلى أن "الستكبار العالمي وأداته الصهيونية يسعيان إلى حرف جهاد األمة  النظر ولفت سليماني
يق الذي ضعفت إرادته" عن بوصلته اإلسالمية وخطف القدس في لحظة عصيبة غاب عنها الصد

مؤكداا على ضرورة أن يتفرغ الكل لخدمة فلسطين و"أل نسمح بأن تغدو قضيتها ضحية لمصالح 
إلى أن "الشؤون العظيمة في الظروف الصعبة ل  النظرلفت سليماني كما  اآلخرين وتجاذباتهم".

بمستقبل  -كما عهدناكم -عد الرجال الرجال" معرباا عن تطلعه لا"إدارة حكيمة ت   إليقوم وينهض بها 
 أفضل تعالج فيه بحنكة األزمات الداخلية".

 24/5/2017، الميادين نت
 

 جامل الشيخ محمد بن زايد بضم حماس لإلرهاب في خطابه"رأي اليوم": ترامب  .47
دونالد ترامب  األمريكيقدرت مصادر دبلوماسية غربية بان الرئيس : خاص –راي اليوم  -عمان

 األخيرة اإلسالميةزدوجة مع العديد من الزعماء العرب قبل حضوره لقمة الرياض تحدث بلهجات م
 الرئيس ترامب ل يتحدث بلهجة موحدة ول بلغة واضحة المعالم. أن إلىمباشرة  إشارةفي 

ظبي ومحمد بن زايد  أبوثالثة من الزعماء العرب هم ولي عهد  الرياض معترامب تواصل قبل قمة 
 الثاني.الملك عبد هللا  األردنيبد الفتاح السيسي والعاهل والرئيس المصري ع

ضمن المعطيات التي كشفتها "رأي اليوم" لحقا للقمة تبين بان الشيا محمد بن زايد قابل ترامب قبل 
ورغبة منه في التشاور مع  األمريكيمن زيارته للرياض بناء على استدعاء من الرئيس  أسبوعنحو 
 ضور لمنطقة الخليج العربي.قبل الح اإلماراتدولة 

لقاء  أجندهبعض تفاصيل  أو أجندهبن زايد لعبت دورا فيما يبدو في تحديد  –مشاورات ترامب 
المركزي المتمثل في ضم حركة  اإلماراتيجامل المطلب  األمريكيالرياض خصوصا وان الرئيس 

 .اإلرهابيةما اسماه بالجهات  إلىحماس 
ضمن جدول الجهات  اإلماراتي األمريكيلم تكن قبل اللقاء حركة حماس  أنوتكشف المصار  

 والجبهات التي سيسميها الرئيس ترامب في خطابه.
وكشفت  األخيرةويظهر ذلك مسالة التعديل والمراجعة التي خضع لها خطاب ترامب في اللحظات 

 .األمريكيةفي وقت سابق النقاب عنها محطة سي ان ان 
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في خطاب ترامب شكل مفاجأة لدولة قطر التي تشعر بان  رهاباإلذكر حركة حماس ضمن قوائم 
هناك محاولت حثيثة للتشهير بها ولتدمير منظومة عالقتها بالوليات المتحدة عبر الرئيس ترامب 

 الذي لم يتجاوب بدوره مع المسالة فامتدح دور قطر علنا خالل قمة الرياض.
 24/5/2017، لندن، رأي اليوم

 
 بصفقة األسلحة للسعودية أو تشاورها "إسرائيل"واشنطن لم تبلغ  .48

مب اتل أبيب: كشف مصدر أمني رفيع في تل أبيب، أمس، عن أن الرئيس األمريكي دونالد تر 
 سابقا بأمر توقيع صفقة األسلحة الضخمة للسعودية، ولم إسرائيلوطاقم مساعديه، لم يبلغوا 

علمت بأمر الصفقة من مصادر غير  يلإسرائيشاوروها كما جرت العادة. وأضاف المسؤول، أن 
على األجواء الطيبة لزيارة  رسمية في واشنطن، واستغربت. لكنها لم تسأل ولم تحتج، لكي ل تشوش

الرئيس األمريكي لها. وعندما علمت بالصفقة وبتفاصيلها، كان األمريكيون سباقين بطمأنتها بأنهم 
 على بقية جيوش الشرق األوسط.النوعي  سيعملون على ضمان بقاء تفوقها العسكري

، متوجها إلى روما، الليلة قبل الماضية، نشر البيت األبيض بيانا لخص سرائيلمب إلاوبعد مغادرة تر 
 مب ونتنياهو.افيه اللقاءات بين تر 

 25/5/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 طلبت نقل أراض من منطقة "ج" إلى "ب" : واشنطنيةسرائيلالقناة العاشرة اإل .49
ية نقل عدة بلدات وأراض من سرائيلطلبت الوليات المتحدة األمريكية من السلطات اإل: مي حيدررا

 ية مدنياا.سرائيلالمنطقة "ج" إلى المنطقة "ب"، وبهذه الحالة، ل تصبح هذه المناطق تابعة للسلطة اإل
ياهو، يعارض مثل هذه ية، بنيامين نتنسرائيلية إن رئيس الحكومة اإلسرائيلوقالت القناة العاشرة اإل

الخطوة، وادعى أنه "ل داعي لهدر الثروات السياسية على خطوات صغيرة عندما يكون الهدف هو 
 اتخاذ خطوات كبيرة".

وبحسب القناة، تعتقد اإلدارة األمريكية أن التسهيالت التي وافق المجلس الوزاري المصغر لشؤون 
 طينيين بداية األسبوع، قبيل زيارة ترامب، غير كافية.السياسة واألمن )الكابينيت( على منحها للفلس

وبحسب المخطط الجديد، يتم فصل مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب عن بلدية القدس إدارياا ودمجهما 
ية الكاملة، ويعيش في سرائيلفي إطار مجلس محلي خارج القدس مع بقائهما خاضعين للسيطرة اإل

 ي.ألف مقدس 140البلدة والمخيم أكثر من 
 24/5/2017، 48عرب 
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 باالستجابة لمطالب األسرى المضربين "إسرائيل"أعضاء من الكونجرس األمريكي يطالبون  .51
ية بإيضاح موقفها من مطالب سرائيلطالب أعضاء من الكونجرس األمريكي الحكومة اإل: رام هللا

نية من عالج وتعليم األسرل الفلسطينيين المضربين عن الطعام خاصة المتعلقة منها بحقوقهم اإلنسا
 وتواصل مع عائالتهم.

وفي رسالة تأييد قوية وجهها عضو الكونجرس األمريكي عن مدينة شيكاغو داني ديفيس قال فيها 
إنه يقف إلى جانب المطالب اإلنسانية لألسرل الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وأنه قلق على 

 لتغذيتهم قسرا. إسرائيلعن توجه حكومة أوضاعهم الصحية بسبب طول فترة األضراب والحديث 
ي قبل إصدار موقف عبر سرائيلوقد توافق أعضاء من الكونجرس على الستماع لرواية الطرف اإل

ترد  أنية في واشنطن التي ردت بمطولت ومبررات سياسية دون سرائيلتوجيه استفسار للسفارة اإل
األنسان لألسرل وتحديدا العتقال دون بشكل واضح على الستفسار الرئيسي حول خروقات حقوق 

 محاكمة وحجب الزيارات العائلية والحبس النفرادي، واألوضاع الصحية.
 24/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إسرائيلـ"البرلمان التشيكي يعترف بالقدس عاصمة ل: يديعوت أحرنوت .51

التشيكي، اليوم األربعاء، لصالح قرار يدعو لالعتراف  صوتت أغلبية في البرلمان: مجيد القضماني
 "انقالب تاريخي". ية بأنهسرائيلاإل، ووصفته المصادر سرائيلبالقدس عاصمة إل

 156نائبا من أصل  112وقالت "يديعوت أحرنوت" على موقعها اإللكتروني، إن القرار "حظي بدعم 
 نائبا" في البرلمان التشيكي.

تشيك الحكومة "للمصادقة على القرار واإلعالن عن اعترافها بالقدس عاصمة ودعا البرلمانيون ال
 "، والدعوة إلى "المفاوضات المباشرة دون شروط مع الفلسطينيين".سرائيلإل

ويضيف المصدر أن البرلمان التشيكي، أدان كذلك قرارات "اليونيسكو التي ل تعترف بحقوق اليهود 
وقف المخصصات السنوية للمنظمة الدولية، في ضوء "التحريض في أورشليم"، ودعا الحكومة إلى 

 وتسييس المنظمة"، بحسب المصدر. إسرائيلضد 
ويقول المصدر إن ما يسمى با "سفارة القدس المسيحية الدولية"، وهو تنظيم النجليكان الداعم 

ميومير كالس، وقاد األكبر في العالم، لعب دوراا حاسماا بواسطة مدير فرعها في التشكيك،  سرائيلإل
 نواب البرلمان التشيكي لتمرير قرار العتراف بالقدس إقناعفي الشهرين اآلخرين، جهود 

 24/5/2017، 48عرب 
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 العفو الدولية: مسيرة األعالم بالقدس المحتلة تنتهك حقوق الفلسطينيين .52
ة األعالم التي تنظم في قالت منظمة العفو الدولية في البالد، اليوم األربعاء، إن مسير : رامي حيدر

القدس المحتلة تنتهك حقوق الفلسطينيين، مؤكدة على أن تنظيمها في األراضي المحتلة يعتبر 
وجاء في البيان الذي أصدرته المنظمة "ستنطلق اليوم ما تسمى  استفزازاا وانتهاكاا للقانون الدولي.

ن عليه منظمو المسيرة لضم القدس مسيرة األعالم في القدس لالحتفال "بتوحيد" القدس كما يطلقو 
". وأكدت منظمة العفو الدولية أن "هذه المسيرة ستقام 1967منذ احتاللها عام  إسرائيلالشرقية إلى 

 إسرائيلوالتي احتلت بشكل غير قانوني وفقا للقانون الدولي. إذ احتلت  1967على أراض  محتلة عام 
ا ينتهك القانون اإلنساني الدولي بما في عاما الشطر الشرقي من القدس وأنشأت ب 50منذ  ه نظاما

 ذلك من تدمير وهدم منازل، عقاب جماعي واعتقالت تعسفية واعتقالت أطفال وقتل غير مشروع". 
 24/5/2017، 48عرب 

 
 تجمع حاشد في ساحة األوبرا بباريس دعما  لألسرى الفلسطينيين .53

مايو/أيار، تجمعاا  20ريس، مساء األربعاء، شهدت ساحة األوبرا في با: محمد المزديوي -باريس 
حافال لفرنسيين وعرب وأجانب جاؤوا للتضامن مع األسرل الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 

يوماا. وت راف ق هذا التجمع الذي دعت إليه جمعية "فرنسا فلسطين، للتضامن" مع أحزاب وجمعيات  38
ونقابة "سي جي تي" وجمعيات أخرل، مع نشر بيان أخرل منها الحزب الشيوعي وجمعية "مراب" 

توقيعات حمل اسم "لنمنح الرؤية للفلسطينيين المضربين عن الطعام"، أعد ه ونشره في موقع ميديا 
بارت، المؤرخ دومينيك فيدال، وشهد توقيع العشرات من الكتاب والصحافيين والباحثين من بينهم 

 ا وسالم الكواكبي وغيرهم.الفيلسوف إتيان باليبار وأنييس لوفالو 
ذ ذك ر الموقعون على البيان بأنهم يكرسون معظم حياتهم المهنية للشرق األوسط، فإنهم "لم يعودوا  وا 
يستطيعون لزوم الصمت إزاء خطر الموت الذي يهدد، مثل سيف ديموقليس، األسرل الفلسطينيين 

 .المنخرطين في إضراب عن طعام، أصبح يزداد خطورة أكثر فأكثر
 25/5/2017، لندن، العربي الجديد

 
 مب خي ب أمل الفلسطينيين وأبهج نتنياهواإيكونومست: تر  .54

شككت مجلة إيكونومست في إمكانية توصل الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق سالم نهائي 
أبهجت ، وقالت إن زيارته القصيرة خيبت أمل الفلسطينيين، لكنها إسرائيلفي المنطقة بعد مغادرته 

التي سبق أن أعلنها قبل -مب اوأشارت المجلة إلى رغبة تر  ي بنيامين نتنياهو.سرائيلرئيس الوزراء اإل
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في أن يكون مفاوضا رئيسيا في ما أطلق عليه "الصفقة النهائية"، إشارة إلى التوصل إلى  -تنصيبه
كيفية تحقيق هذه الصفقة يين والفلسطينيين، ومع ذلك لم يقدم أدنى تفصيل حول سرائيلسالم بين اإل

 عندما قام بزيارة قصيرة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيت لحم.
خالل رحلته بالشرق األوسط "حل الدولتين"، ول أي  -ولو مرة واحدة-وأضافت أنه لم يذكر علنا 

المستوطنات  شكل من أشكال الكيان الفلسطيني على اإلطالق، ولم يقل أي شيء عن استمرار بناء
في حياة الفلسطينيين  إسرائيلية )المدانة دوليا( في الضفة الغربية المحتلة، ول عن تحكم سرائيلاإل

الذي  ترامبوختمت المجلة بأنه رغم ذلك، كان هناك الكثير في تصريحات  هناك وفي قطاع غزة.
نجازات الشعب اليهودي"، وحديثه عن القيم  لقي استحسانا لدل نتنياهو، عندما امتدح "الروح القوية وا 

 وأمريكا. إسرائيلالمشتركة بين 
 24/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 اعتداء على متضامنين أجانب في "باب العامود" .55

اعتدت قوات الحتالل الخاصة، مساء اليوم األربعاء، على مجموعة من المتضامنين : القدس
القدس القديمة( وسط أجواء شديدة التوتر تسود األجانب في باحة باب العامود )أحد أشهر أبواب 

وقال مراسلنا: إن نشطاء من جنسيات مختلفة اعتصموا في باحة باب العامود إلفشال مسيرة  المكان.
للمستوطنين بأعالم الدولة العبرية في المكان، في حين هاجمتها قوات الحتالل بعنف وأصابت على 

 األقل متضامنة.
 24/5/2017، ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل

 

 مشعل مسؤوال  سابقا  لتنظيم "إرهابي"! .56
 حلمي األسمر

 (1 ) 
قولوا ما تشاءون عن حركة حمااس، تفتحنات أو انبطحات أو استسالمت لاا "الواقعياة السياساية"، أو أي 

، قولااوا هااذا شاايء ينااتقص منهااا أو ينتقاادها. قولااوا إنهااا "خااذلت" أبناااء شااعبها، وانقلباات علااى "الشاارعية"
 وأكثر، لكن أحدا ل يستطيع أن يد عي أنها تتآمر على القضية، وتنسق مع العدو. 

مهمااا كااان موقفااك ماان "حماااس"، ل تسااتطيع إل أن تنظاار إليهااا واحاادة ماان أنباال الظااواهر فااي حياتنااا 
علاي، وتجعال باإلياذاء الف إسارائيلالعربية، فهي، ومعها قلة قليلة من الفصائل، من تستطيع أن "تهاد د" 

 " مكلفا جدا ماليا ونفسيا. إسرائيل"أمن 
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حركة حماس، بهذا المعنى، وعلى الرغم من تحولهاا مان "ثاورة" إلاى "شابه دولاة" وسالطة وحكام، وربماا 
أيضا أجهزة قمع )!(، تظل بقعةا مضيئةا في تاريا النضال الفلساطيني، بعيادا عان كال "الحماق" الاذي 

واء بالتآمر عليها بصورة مباشرة أو غيار مباشارة، أو بمحاولاة خنقهاا يمارسه القريب والبعيد ضدها، س
ومحاصرتها والقضاء عليها، أو "شايطنتها". أثبتات "حمااس" أنهاا ليسات فصايال مقاوماا فقاط، بال تكااد 
تكون هي غزة، وهي نبض الشعب الفلسطيني وضميره الذي ياأبى أن يماوت، علاى الارغم مان كال ماا 

 ه أيضا. تعر ضت له، وما تتعر ض ل
(2 ) 

 ما مناسبة قول هذا عن "حماس"؟ 
هاااو حااادث "صاااغير" ربماااا مااار  مااارور الكااارام، وبالكااااد توقاااف عناااده مااان ينتقااادونها، و"يشااالون عرضاااها" 
بالتعبير البلدي. "حماس" هي الفصيل الوحيد وشبه الدولة الوحيدة التاي لام يازل يعايش فيهاا "مساؤولن 

الاااد مشاااعل وموساااى أباااو مااارزوق. تااارك كااال منهماااا مقعاااد ساااابقان" لرئاساااة المكتاااب السياساااي فيهاااا، خ
الرئاسة، وعادا إلى صفوف المسؤولين السابقين، ولقب "مسؤول سابق" مرتبٌة ل يكاد يحظاى بهاا أحاد 

 في دنيا العرب، فالمسؤول الذي يمسك بزمام الكرسي، )حتى ولو كان  
الحبيااب والعاادو والبعيااد" رئاايس "تتلقااى "حماااس" يوميااا طعنااات فااي الظهاار والوجااه أيضاااا ماان القريااب و 

قسم، أو مدير مركز دراسات، أو رئيس دكانة( ل يكاد يتركه إل مطرودا أو محمول على األكف إلاى 
الدار اآلخرة. انظروا حولكم، هال تتاذكرون اساما غيار اسام ساوار الاذهب، الارئيس الساوداني الاذي قااد 

وارل تاركااا "الكرسااي" لاارئيس منتخااب؟ ل أتااذكر انقالبااا علااى الفساااد، وأجاارل انتخابااات  ديمقراطيااة، وتاا
 اسما سواه، وها هو خالد مشعل، ومن قبله موسى أبو مرزوق، يتشر فان بحمل اسم "مسؤول سابق". 

المفارقااة العجيبااة هنااا أن مشااعل وأبااا ماارزوق يتشاااركان فااي هااذا الساالوك مااع سااالم الفالحااات، المراقااب 
فااي األردن، والتنظيمااان بعضااهما ماان بعااض، ومتهمااان  العااام السااابق فااي جماعااة اإلخااوان المساالمين

بأنهما ضد الديمقراطية، بوصفهما من التنظيمات "الدينية"، فيماا يبقاى المساؤول األول فاي التنظيماات 
 اليسارية مسؤول حتى الموت. 

(3 ) 
هاي  في بالد العرب، ثم ة مواجهات باردة، أو ساخنة ودموية، كال تلاك المواجهاات، علاى نحاو أو آخار،

حروب أهلية، بينية، عرقياة أو مذهبياة، أو بمثاباة صاراع علاى السالطة، أو صاراع باين اتجاهاات  مختلفاة 
أيديولوجيا، أو صراع بين شعب مظلوم ونظامه القمعي. وحادها غازة الساتثناء، حياث تخاوض حرباا ماع 

التاي تخاوض صاراعنا "عدو" حقيقي، هو عدو األمة، بال لبس أو تأويل، وتلك فضيلٌة وميازٌة لغازة هاشام 
 التاريخي، بعيدا عن حروبنا العبثية، على حد تعبير أخينا الكبير األستاذ فهمي هويدي. 
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 مع هذا، تتلقى "حماس" يوميا طعنات في الظهر والوجه أيضا، من القريب والحبيب والعدو 
وجدياد هاذه  "خالد مشعل، ومن قبله موسى أبو مارزوق، يتشار فان بحمال اسام "مساؤول ساابق" والبعياد،

الطعنات، من الرئيس األميركي، دونالد ترامب، الذي زج اسام "حمااس" فاي مقارناة صاادمة ماع تنظايم 
داعش الذي سماه "الدولة اإلسالمية" و"جماعات أخرل"، واعتبرها "إرهابية"، فاي ساياق كلمتاه فاي قماة 

مساين دولاة عربياة الرياض، وبحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وأكثر من رئيس وممثال لخ
سالمية. ترامب حر  في حديثه عما سماها "سفالة" اإلرهاابيين، ولكان "حمااس" ليسات مانهم بالتأكياد،  وا 
لااايس ضااارورياا أن تكاااون أخاااا مسااالما أو عضاااوا فاااي تنظااايم حمااااس، حتاااى تنفااار مااان هاااذا الوصاااف، 

ر الااوطني فاا ي األرض، لاام ويسااتفز ك إلااى حااد التقاازز والتقيااؤ، فحركااة حماااس، شااأن كاال حركااات التحاار 
ولان تكااون إرهابيااة، اعتاارف بهااذا ترامااب أو غيااره، ومجاار د ربااط اساامها باإلرهاااب يتشااعر ماليااين العاارب 
والمساالمين وأحاارار العااالم باإلهانااة، بغااض النظاار عاان تصاانيفات البياات األباايض التااي ل تسااتند إلااى 

ين النااس، بتصانيفاتها األخالق أصال، ويبدو أنها ليست معنية من حيث المبدأ با "جرح" مشاعر ماليا
الفظاااة، بااال إنناااي علاااى يقاااين أن تصااانيفات تراماااب نفساااه فاااي خطااااب قماااة الريااااض لااام تااارق لمعظااام 
الحاضرين في القمة، فهم يعلمون قبل غيارهم مان اإلرهاابي والمجارم و"الساافل" الاذي حاول العاالم إلاى 

 غابة  تسوده أخالق الفتراس واستقواء القوي على الضعيف. 
(4 ) 

نبحث في سجالت بنوك سويسرا، وفي سجالت الشركات، عان حساابات مشاعل وأباو مارزوق بقي أن 
وأولدهم وأنسابائهم وأقرباائهم، لنعارف ثاروة هاؤلء وكمياة األماوال التاي نهبوهاا فاي أثنااء جلوساهم علاى 

 كرسي المسؤولية، ومدل ترب حهم من الوظيفة العامة.
 25/5/2017، العربي الجديد، لندن

 
 موج العاليحمــاس، وال .57

 أحمد منصور
غالبااااا، نحااان أماااام علاااى ماااا يبااادو تصاااعيدا خليجياااا بنبااارة حاااادة ومرتفعاااة، تقاااوده اإلماااارات ضاااد محاااور 
العتدال في قطر الاذي يحااول أن ياوازن فاي عالقاتاه الدبلوماساية والسياساية ماع كافاة األطاراف دون 

 خسارة أحد على حساب اآلخر.
اتيااة تهاادف إلعااادة قطاار للحضاان الخليجااي وفااق الاارؤل المصاايرية هااذا التصااعيد أو البروباغناادا اإلمار 

الموحدة والمشتركة، "هذا ما تؤمن به اإلمارات"، أو بلغة أخرل، اإلذعان والرضوخ أماام كال ماا يجاب 
أن يملى عليك، وأن تنفذ كل ما يجب أن يفرضاه علياك مجلاس إدارة العاالم "أمريكاا" دون اساتثناءات، 
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مااع مااا بقااي ماان بقايااا اإلخااوان المساالمين الااذين تكاان لهاام اإلمااارات عااداوة  بمعنااى لفااظ وعاادم التعاماال
ل سيكون مصيرك العزلةشديدة "غير مفهومة" إل .. والتي بدأتها اإلمارات بماا حصال الليلاة ى اآلن! وا 

قبل الماضية من اختراق لوكالة األنباء القطرية ونسب تصريحات كاذبة للشايا تمايم، والتضاحية أماام 
.. ولايس انتهااء اعام بمصداقية بعض الفضائيات العربية التي لن أعرج علاى ذكار أسامائها هناالرأي ال

 بحجب اإلمارات الدخول إلى الموقع اإللكتروني الجزيرة نت.
الظاااهر للعيااان أن الخلاايج قااد ضاااق ذرعاااا باللعااب تحاات الطاولااة، وأصاابح يلعااب "عالمكشااوف"، باادعم 

قصاء ما يط لقون عليه بلغتهم أنه "التطرف اإلسالمي".. ويريدون فقط أن دولي يتجه نحو القضاء، وا 
 يكون اإلسالم هو اإلسالم الذي تباح فيه المحرمات كما في شوارع دبي!

.. لايس بادءاا باأولى الخطاوات األخيارة .. ولايكن الاربط الزمناي قريباالن أتحدث عان الحصاار والحاروب
لى كل األحداث المتدرجة والمترابطة ضد غزة وتدرجها منذ لحظة ممارسة عباس ساديته تجاه غزة، و  ا 

 التي ل زالت "تطبا" بمقادير مجتمعة هدفها فقط تركيع أو تسليم غزة كما يطالبون.
كل ما حدث ويحدث، وسوف يحادث مساتقبالا، هاو فقاط ألن غازة أو بااألحرل حمااس فاي غازة تسابب 

مكانااه مساابباا ألماااا وصااداعاا قاااتالا  إزعاجاااا أشاابه بضاارس العقاال الااذي يااأبى الظهااور، ويااؤثر البقاااء فااي
 (. وكله كرمال عيون شلومو..إسرائيللحليف الخليج القديم الجديد في المنطقة )

.. ويجاااب أن تعاااي ا يقاااال إن "الموجاااة عالياااة" هاااالمرةعلاااى حمااااس أن تلاااتقط الرساااائل جياااداا، ومثااال مااا
وأن حقيقاة الصاراع الاذي  وتدرك حماس أنها في مواجهة كيان أصبح مدعوماا من العرب قبال الغارب،

( وحدها قد تبدلت وتغيرت، حماس اآلن في مواجهاة الجمياع والمطلاوب منهاا إسرائيلكان قديماا ضد )
هااااو أن تحنااااي الاااارأس، وتساااال م السااااالح، وأن يتوقااااف ضاااارس العقاااال هااااذا عاااان التساااابب بااااألم أكثاااار لااااا 

لهاا إل الطعناات فاي ظهرهاا، (. حماس في غزة اليوم البحر مان أمامهاا، وكال العاالم ل يقادم إسرائيل)
 وليس لها إل هللا! اللهم رد كيد أعدائك إلى نحورهم.

 24/5/2017ن، فلسطين أون الي
 

 وزيارة ترامب يسرائيلاإلالزمان  .58
 محمد السعيد إدريس .د

نعيشه هو زمانهم، ولذلك فاإنهم حريصاون علاى  الذييون أن هذا الزمان سرائيلألسباب كثيرة يعتقد اإل
يزعمون أنها أساطير توراتياة، رغام  التيفرصة تحقق لهم أحالماا من نسيج أساطيرهم  يويت أعدم تف

أنها محض أكاذيب صهيونية. آخر شيء يفاخرون به اآلن، وهم يعيشون نشوة مشاعر انتصارات لم 
المطلااااق علااااى كاااال الاااادول العربيااااة مجتمعااااة، وهااااو الهاااادف  ييحققوهااااا بأنفسااااهم، هااااو تفااااوقهم العسااااكر 
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الغاصاب، هام يفاااخرون اآلن  يضاامان بقااء ووجاود وأمان كيااانهم الصاهيون يفا ياألساسا يجيالساترات
والفلسطيني.. تردل القوة، وتردل المكانة، وتردل الدور،  يالعرب يبما هو أكثر أهمية وهو حال الترد

 يالعااام أو علااى مسااتول الااداخل فاا يناهيااك عاان تااداعى التماسااك والتوحااد سااواء علااى المسااتول العرباا
دمرتهاااا الصاااراعات والحاااروب والنقساااامات الداخلياااة، وامتاااد هاااذا المااارض  يم الااادول العربياااة التااامعظااا

 يهااو اآلخاار خاصااة عناادما ساايطر صااراع الهيمنااة علااى القاارار الااوطن يالماازمن إلااى الوضااع الفلسااطين
، علاااى أولوياااة التوحاااد لتحقياااق األهاااداف الوطنياااة "حمااااس"و "فاااتح" يباااين كااال مااان حركتااا يالفلساااطين
التااااريخي، وأعناااى  الساااتراتيجيية. لكااانن هنااااك سااابباا آخااار ل يقااال أهمياااة هاااو عاااودة الحلياااف الفلساااطين

إقلايم الشارق  يالوليات المتحادة األمريكياة إلاى ساابق عهادها قاوة عالمياة كبارل وفاعلاة، علاى األقال فا
بمجاايء الاارئيس الجدياااد دونالااد ترامااب الاااذل أعطااى كااال  يالعااالم العربااا ياألوسااط، وعلااى األخاااص فاا

 ولوية إلعادة فرض أمريكا قوة عظمى مسيطرة. األ
 ييون طيلة األسابيع األخيرة بأمرين  أولهماا: متابعاة ماا ساوف يحققاه الارئيس األمريكاسرائيلانشغل اإل

الملااك  يالعاصاامة السااعودية، مااع العاهاال السااعود يساايعقدها فاا يقممااه الااثالث التاا يدونالااد ترامااب فاا
 37جلس التعاون الخليجي، ومع قادة عرب ومسلمين بحضور سلمان بن عبدالعزيز، ومع قادة دول م

سااالمية، هاام يتااابعون ماادل النجاااح الااذل ساايحققه ترامااب  6رئاايس دولااة و رؤساااء حكومااات عربيااة وا 
 الساتراتيجيبعادها  يساواء فا "صافقة القارن"وبالذات على صعيد ما جارل الحاديث عناه تحات عناوان 

لمحارباااة اإلرهااااب ومصاااادر التهدياااد المشاااتركة وفاااى  إسااارائيلبتأسااايس تحاااالف يضااام دولا عربياااة ماااع 
مقاادمتها إيااران، أو علااى مسااتول القتصاااد وصاافقاته، شاارط أل يمتااد ذلااك إلااى مطالااب عربيااة تخااص 

إلى دفع بعض  إسرائيلقد تضطر  "صفقة سالم بديلة"ضمن احتمال طرح ترامب لا  يالشأن الفلسطين
 ينيين. شكل تنازلت ل ترضى عنها للفلسط ياألثمان ف

 "التساوية اإلقليمياة"رفع راية ما يسمى باا يكان سباقاا ف يبنيامين نتنياهو الذ يسرائيلفرئيس الوزراء اإل
هااذا األماار بجديااة ماان  يبااات يخشااى أن يأخااذ الاارئيس األمريكاا يإساارائيل يكبااديل عاان اتفاااق فلسااطين

مان  يوضاع الفلساطينمع العرب مان ناحياة وماا يخاص ال إسرائيلما يخص تطبيع عالقات  يجانبه أ
لقباااول ذلااك ماان منظاااور  ي. نتنياااهو يرياااد التطبيااع فقااط وياااراهن علااى العتاادال العرباالالناحيااة األخاار 

ضاااد إياااران، لكااان نتنيااااهو أخاااذ يتخاااوف اآلن مااان العاااودة  إسااارائيلالحاجاااة العربياااة إلاااى التحاااالف ماااع 
 ياألمريكية مع دول الخليج الت الستراتيجيةاألمريكية القوية للشرق األوسط وتجديد وتفعيل التحالفات 

العاااامين  يعلاااى نحاااو ماااا كانااات األوضااااع فااا يسااارائيلحاجاااة اآلن إلاااى الحلياااف اإل يقاااد ل تكاااون فااا
عهااد الاارئيس باااراك أوبامااا الااذل  يالماضاايين عناادما تراجعاات العالقااات األمريكيااة مااع دول الخلاايج فاا

البااديل " يإلااى التفكياار فاارفااض أن يتحااالف مااع دول الخلاايج ضااد إيااران وهااو مااا اضااطر هااذه الاادول 
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يون نتائج زيارة ترامب للسعودية ومتخوفاون مان أن يضاطروا للصادام سرائيل. لذلك يتابع اإل"يسرائيلاإل
تطبياع العالقاات ماع العارب، وباين  يفا إسارائيلمع ترامب إذا ما انحاز إلى ضرورة الربط بين مطلب 

 ضرورة تحقيق تقدم على المسار الفلسطيني. 
سااوف  ييون طيلااة األسااابيع الماضاية هااو جاادول المطالاب التااسارائيلالاذل ظاال يشااغل اإل ياألمار الثااان

يون قائماة بخمساة سارائيلعندما يصل إلايهم قادمااا مان الريااض. فقاد أعاد اإل ييقدمونها للرئيس األمريك
لتقاااديمها إلاااى تراماااب، أولهاااا، إبقااااء الضاااغوط  "جياااروزاليم بوسااات"مطالاااب رئيساااية عرضاااتها صاااحيفة 

 يات علاااى إياااران، وثانيهاااا يخاااص ساااوريا وينقسااام إلاااى جااازءين  األول هاااو العتاااراف األمريكاااوالعقوبااا
التأكياد علاى ضارورة أخاذ المطالاب  يية على هضبة الجولن السورية المحتلة، والثاانسرائيلبالسيادة اإل
صاافقة محتملااة يجاارل التوصاال إليهااا مااع روساايا بخصااوص  يأ يالعتبااار فاا يية فااساارائيلاألمنيااة اإل

ساوريا وعلاى األخاص باالقرب مان  يوجود لهما فا ييا، وبالتحديد منع إيران وحزب هللا من إبقاء أسور 
هضاابة الجااولن، ثالااث هااذه المطالااب نقاال الساافارة األمريكيااة إلااى القاادس، ورابعهااا تعزيااز السااتيطان 

علاى كال  يالناوع يسارائيلاإل يبالضفة الغربية، وخامساها هاو ضامان إبقااء التفاوق العساكر  يسرائيلاإل
عقدتها اإلدارة األمريكية مؤخراا مع  يالدول العربية خصوصاا على ضوء صفقات السالح الضخمة الت

 السعودية. 
دراكهاام أن هااذه هااساارائيلاهتمااام اإل فرصاااتهم  ييين الشااديد بزيااارة ترامااب وثقااتهم غياار المحاادودة فيااه وا 

هم أكثااار حرصااااا علاااى تحفياااز التاريخياااة وأن الزماااان أضاااحى زماااانهم وأن السااايادة أصااابحت لهااام جعلااات
رفااد فعاال  يدون أن يخشااى أ ساارائيلانحيااازه المطلااق إل يعلااى أن يكااون شااجاعاا فاا يالاارئيس األمريكاا

لاااذلك خاطاااب بنياااامين  "ل"مقااادور العااارب أن يقولاااوا  يأو فلساااطيني. فقاااد انتهاااى زماااان كاااان فااا يعربااا
ل  ي، أ"ا الساافارة.. ول تااداعياتانقلااو "قااائالا  إساارائيلقباال وصااوله أمااس إلااى  ينتنياااهو الاارئيس األمريكاا

إذا مااا قااررت نقاال الساافارة، كمااا جعلهاام يسااابقون  يأو فلسااطين يتضااع أيااة حسااابات ألل رد فعاال عرباا
ثاام تقديمااه إلااى الكنيساات  "قوميااة الدولااة"الاازمن ويقاارون داخاال اللجنااة الوزاريااة أولا بقااانون مااا يساامى بااا 

الحاق "وأن  "للشاعب اليهاودي يالبيات القاوم" يها يلإسارائوهو القانون الاذل يانص علاى أن  "البرلمان"
، ماا يعناى إلغااء حاق "للشاعب اليهاودي يهاو حاق حصار  إسارائيلدولاة  يفا القوميفى تقرير المصير 

إلى مجرد أقلياة مان  إسرائيلبامتالك أرضه التاريخية، وسيحول الفلسطينيين داخل  الفلسطينيالشعب 
حااق العااودة. انطالقاااا ماان قناااعتهم بااأن هااذا هااو زمااان دون حقااوق قوميااة معتاارف بهااا، وينهااى لألبااد 

 تحقيق األحالم والنتصارات.
 23/5/2017، األهرام، القاهرة
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سرائيلو  ترامبإيران بمرمى  .59  تتموضع في الصراع ا 
 ماجد أبو دياك

التااي باادأها بالسااعودية وختمهااا فااي -عباار جولتااه فااي المنطقااة  تراماابسااعى الاارئيس األميركااي دونالااد 
للتوصل إلاى إجمااع حاول مواجهاة خطاط إياران بالمنطقاة، وتحقياق  -ل أن يتوجه للفاتيكانفلسطين قب

ي، رغام أناه بادأ وليتاه بالحاديث عموماا عان هاذا سارائيلاختراق سياسي على صعيد الصاراع العرباي اإل
، إساارائيلالحاال دون تحديااد مالمحااه األساسااية التااي تقااوم علااى أساااس قيااام دولااة فلسااطينية إلااى جااوار 

 ا ذلك لما سيتم التوصل إليه بين الطرفين!تارك
في هذه الجولة؟ وهل كانت لديه خطة محددة يطرحها على األطراف؟ وماا هاو  ترامبفما الذي حققه 

 ؟إسرائيلالمتوقع في المستقبل بالنسبة إليران وللصراع مع 
 في المنطقة ترامبأهداف 

ملياارات دولر مساتغال  110متطورة بقيمة  على إنجاز اتفاقيات توريد أسلحة ترامبفي السعودية ركز 
بذلك سعي الرياض لمواجهة ما يسمى الخطر اإليراني الذي يدق أبوابها على حدود اليمن. كما تمكن 

مليار دولر على مادار عشار سانوات، وهاو  350من إبرام اتفاقيات مختلفة بتمويل سعودي يصل إلى 
 مل لألميركيين.ما من شأنه أن يوفر عشرات اآللف من فرص الع

ماع الساعوديين، حياث بادا الطرفاان  ترامابوكانت إيران واتهامهاا باإلرهااب النقطاة الثانياة علاى جادول 
لااى جانااب تفعياال بعااض العقوبااات القتصااادية ضااد  متفاهمااان حااول مواجهااة خطرهااا علااى المنطقااة، وا 

 ة.إيران، فقد سعى الطرفان إلى إنشاء حلف عربي إسالمي ضدها وضد تنظيم الدول
ل عاااالن فاااي الريااااض عااان  ترامااابي كشاااف عااان تخطااايط سااارائيلوكاااان موقاااع "ديبكاااا" الساااتخباري اإل

تشكيل ما أطلق عليه اسم "ناتو عرباي إساالمي ساني"، وكانات القماة العربياة اإلساالمية مجاال للحشاد 
سالميا. 40في هذا التجاه بمشاركة   زعيما عربيا وا 

للسعودية  ترامبألميركي ريكس تيلرسون أن أحد أهداف زيارة وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية ا
هاااو إيجااااد تحاااالف ضاااد سياساااات إياااران. أماااا بخصاااوص زيارتاااه لألراضاااي المحتلاااة، فقاااد أكاااد السااافير 

ديفد فريدمان أن الرئيس األميركي لن يحمل معه خطة سالم خاالل هاذه  إسرائيلاألميركي الجديد في 
 الزيارة.

لايس  ترامابإن  -2017مايو/أياار  17الياوم" نشارته فاي  إسارائيللصاحيفة "في حاديث -وقال فريدمان 
لدياااااه "خطاااااة دبلوماساااااية محاااااددة أو خريطاااااة طرياااااق"، وأناااااه "يرياااااد أول رؤياااااة الطااااارفين )الفلساااااطيني 

ي( يجلسان معا ويتحدثان بدون شروط مسبقة على أمل أن يؤدي ذلك إلى ساالم، فالولياات سرائيلواإل
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يختلاف كلياا عان أوباماا،  ترامابا كيف سيعيشان معا"، مشايرا إلاى "أن موقاف المتحدة لن تملي عليهم
 فهو لم يقل إن المستوطنات عقبة في طريق السالم، ولم يقل إنه معني بتجميد الستيطان".

 نجاح محدود
حقاااق نجاحاااا محااادودا فاااي جولتاااه خصوصاااا فيماااا يتعلاااق باااإطالق مفاوضاااات  ترامااابيمكااان القاااول إن 

ا بادون شاروط مماا يعناي التناازل عان شارط وقاف الساتيطان، كماا ل يرياد تحدياد التسوية. فهاو يرياده
شكل الحل الذي وافقت عليه اإلدارات الساابقة والمساتند إلاى حال الادولتين، كماا ورد فاي كلماة الارئيس 

 األميركي في مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس الفلسطيني.
مكانيات هذا الرجل ذا أضفنا لذلك قدرات وا  المتواضعة في إنجاز التسويات، وطريقته الفجة التاي ل  وا 

تؤهلااه لااذلك، وحداثااة عهااده فااي السياسااة، ومحدوديااة فهمااه لتعقياادات الصااراع  فااإن ذلااك ساايحكم علااى 
 مهمته بالفشل في هذا اإلطار.

"ساايعامل سااالم الشاارق األوسااط كمااا يتعاماال مااع صاافقة  تراماابفقااد قالاات صااحيفة واشاانطن بوساات إن 
يترك خلفااه ضااررا فااي هااذا الصااراع ماان الصااعب عالجااه"، ألنااه "غياار ماادرب ولاايس علااى عقاريااة، وساا

 إلمام جي د بتفاصيل هذا الصراع".
ظل يقول بغرور للرئيس الفلسطيني محمود عباس ولغيره إنه سينجح في ما فشل فيه  ترامبورأت أن 
سارائيلساء الذين سبقوه، وسيبرم صفقة بين الفلسطينيين و ؤ جميع الر  قات باأن هاذه العباارة تظهار ، وعلا 

 لم يستمع ألي خبير في الصراع حتى اآلن!! -الموهوم بأن لديه إجابة لكل سؤال- ترامبأن 
مؤجلاة حتاى  -التي تعهد بها خالل حملته النتخابية-وظلت خطوة نقل السفارة األميركية إلى القدس 

لاادول العربيااة علااى محاربااة ل تتساابب فااي تخريااب مساااعيه إلطااالق عمليااة التسااوية، ومحاولااة جمااع ا
 إيران ومالحقة تنظيم الدولة.

الاذي اكتفاى بمطالبتاه  ترامابكان لها ما وراءهاا فاي جولاة  سرائيلوفي المقابل، فإن عبارات المديح إل
باإطالق مبااادرات حسان نيااة، مقابال دعااوة الفلساطينيين للتخلااي عان أي شااروط لساتئناف المفاوضااات 

حركاة إرهابياة بماا  ، وتصانيف حمااسإسارائيليسامى التحاريض علاى ، ودعوتهم لوقاف ماا إسرائيلمع 
 يحمله ذلك من مخاطر تشديد الحصار عليها.

والعرب، وهاي الفكارة التاي  إسرائيلالرئيس األميركي بات مقتنعا بخطوة السالم القتصادي بين  إل أن
ي سااارائيلهاااا ماااع اليماااين اإلي بنياااامين نتنيااااهو، ويتوافاااق فيسااارائيليتبناهاااا ويااادعو لهاااا رئااايس الاااوزراء اإل

 في وضع هذه القضية على األجندة العربية أثناء زيارته للرياض. ترامبالمتحالف معه. ونجح 
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ويذكر أنه جرل العام الفائت لقاء سري في العقبة ضم كال من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
ياااامين نتنيااااهو، وكاااان برعاياااة وزياااار ي بنسااارائيلوالملاااك األردناااي عباااد هللا الثااااني، ورئااايس الاااوزراء اإل

 الخارجية األميركي السابق جون كيري.
علاااى تقاااديم تساااهيالت للفلساااطينيين للبنااااء فاااي منااااطق "ج"  -فاااي هاااذا الجتمااااع-وقاااد وافاااق نتنيااااهو 

ية( بالضاااافة الغربيااااة، وتجميااااد السااااتيطان فااااي ساااارائيل)الواقعااااة تحاااات الساااايطرة األمنيااااة والسياسااااية اإل
للبناء في التجمعات  إسرائيلية التي تقع في أقاصي الضفة الغربية مقابل إطالق يد المستوطنات النائ

 في المحافل الدولية! إسرائيلالستيطانية الكبرل، مع طلب التزام أميركي بإحباط أي تحرك ضد 
وحسااب الصااحافة العبريااة، فااإن مصاار واألردن عرضااتا علااى نتنياااهو العتااراف بيهوديااة الدولااة مقاباال 

مفاوضااااات التسااااوية ماااان حيااااث توقفاااات، وهااااو مااااا رفضااااه نتنياااااهو ألنااااه ل يريااااد أن يقاااادم أي إطااااالق 
استحقاقات للعرب والفلسطينيين )وقف الستيطان(، ما دام يرل أنهم محتاجون إليه في المعركة على 

 اإلرهاب ومحاربة إيران.
 إساارائيلطبيعااي مااع وطلاب نتنياااهو أيضااا أن تقااوم السااعودية واإلمااارات بأنشااطة سياسااية ذات منحااى ت

 بشكل علني وجلي، وهو ما يبدو أنه بدأ يتحقق في اإلمارات على األقل!
أثناااااء زيارتااااه للوليااااات -أمااااا بالنساااابة للفلسااااطينيين، فقااااد عاااارض الاااارئيس الفلسااااطيني محمااااود عباااااس 

أن يلتقاي ماع نتنيااهو برعاياة الارئيس األميركاي، األمار الاذي يعناي تراجعاا عان  ترامابعلى  -المتحدة
طلب وقف الستيطان قبل استئناف المفاوضات المباشرة. كما نقلت مصاادر عان عبااس أناه سايقدم م

( فاي إطاار مبادلتهاا باأراض فاي النقاب، وذلاك %6مبادرة للتخلي عان مزياد مان أراضاي الضافة )نحاو 
 .إسرائيللتسهيل عملية التسوية مع 

 يسرائيلالموقف اإل
ية علااى رفااض قيااام الاادولتين فااي ظاال التحااالف القااائم بااين ي ماان عمليااة التسااو ساارائيليرتكااز الموقااف اإل
 ي.سرائيلالليكود واليمين اإل

ية إن الماااآل المتوقاااع لحااال الااادولتين ماااع سااارائيلفقاااد قالااات تسااايبي حوتاااوبيلي نائباااة وزيااار الخارجياااة اإل
ن اإل كااي يين مطااالبون بالحااديث أمااام إدارة الاارئيس األمير ساارائيلالفلسااطينيين فااي طريقااه إلااى الفشاال، وا 

عن حلول بديلة وخيارات جديدة، من بينها إقامة فدرالية بين الفلسطينيين واألردن، والعمل علاى إلغااء 
 مصطلح احتالل.
إلاى  -المنتمية إلى حزب البيت اليهودي اليميني المتحاالف ماع الليكاود فاي الحكوماة-وأشارت الوزيرة 

ماو، فاإن غارب األردن منطقاة يجاب أن أنه بناء على القاانون الادولي وقارار عصابة األمام فاي ساان ري
 تكون جميعها خاضعة للسيادة اليهودية، على حد زعمها.
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الذي يعتبر من رموز حزب الليكود -ي يسرائيل كاتس سرائيلوبدوره أشار وزير شؤون الستخبارات اإل
ثاات والفلساطينيين  فاإن أي مباح إسارائيلإلى أناه فاي ضاوء احتمالياة تجادد المفاوضاات باين  -الحاكم

جديااادة يجاااب أل تسااابقها شاااروط مسااابقة، زاعماااا أناااه ل يوجاااد فاااي حكومتاااه مااان يعاااارض الاااذهاب إلاااى 
 مفاوضات مع الفلسطينيين وفق هذه الرؤية.

وذكر أن مبادرته إلقامة جزيرة مائية قبالة شواطئ قطاع غزة تحظى بموافقة المؤسسة األمنية، وهناك 
الاوزاري المصاغر للشاؤون األمنياة والسياساية، ورغام نقاشات ل بأس بهاا حاول الموضاوع فاي المجلاس 

 دور ليبرمان لهذا المشروع فإن األجهزة األمنية توافق عليه.جإعالن معارضة وزير الدفاع أفي
وهكاااذا، فاااإن الحااازبين متفقاااان علاااى اساااتئناف المفاوضاااات بااادون شاااروط ماااع تبايناااات حاااول تكتيكاااات 

 ف.المفاوضات، مما يعطي الفرصة لصمود هذا الئتال
كمااا أن الحاازبين متفقااان علااى مبااادرة السااالم القتصااادي التااي أطلقهااا نتنياااهو، حيااث أكااد كاااتس أن 

وأميركا والدول العربية بالمنطقة لمواجهة التدخل اإليراني بسوريا، مشيرا إلى  إسرائيلهناك تعاونا بين 
 وجود تقدم بين هذه األطراف مجتمعة لوضع حد لهذا التدخل.

مااا زال أمامااه مشااوار طوياال لتحقيااق إنجاااز فااي عمليااة التسااوية  تراماابنااه يباادو أن والخالصااة هااي أ
السياسية، خصوصا أن موافقاة عبااس علاى الساالم القتصاادي هاي لمجارد تساهيل المفاوضاات، فاإذا 

 شعر بأنها ل تصب في هذا التجاه فلن يتعاون معها.
ي العربااي، إذ إنااه ساارائيللتعاااون اإلهااذا فضااال عاان أن عباااس لاايس فااي موقااع قااوي للتااأثير فااي مسااار ا

ليس متحكما في غزة، وقبضته على األراضي الفلسطينية متراخياة، ويواجاه منافساة مان غريماه محماد 
 دحالن.

ورغاام اإلجاااراءات التااي باشااار عباااس تنفياااذها ضاااد غاازة )قطاااع الرواتااب ووقاااف المساااعدات عااان أسااار 
رباااء غاازة(  فإنااه ساايواجه مشااكلة إن أراد الشااهداء والجرحااى، ووقااف تحوياال األمااوال لتشااغيل محطااة كه

ية سارائيلحكم غزة في ظل تعقيدات الوضع القتصادي، أو قارر التخلاي عنهاا ومواجهاة التهاماات اإل
 بأنه ل يحكم كل األراضي الفلسطينية.

في إنجاز تسوية، والهروب منها إلى ما يسمى السالم القتصاادي  إسرائيلواألهم من ذلك عدم جدية 
 ي.سرائيل يؤدي إلى حل حقيقي للصراع، ويضعف دور الدول العربية في مواجهة التشدد اإلالذي ل

عااادة موضااعة  تراماابلقاد نجااح  كمحااور للمواجهااة معهااا، وهااي  إسارائيلفااي تشااديد الحصاار علااى إيااران وا 
 األفضلية التي خسرها العدو منذ حارب الخلايج األولاى. وربماا يانجح فاي إطاالق المفاوضاات الفلساطينية

 ية، ولكن ل يزال أمامه مشوار طويل قبل أن يتوقع تحقق نتائج على األرض من جولته هذه.سرائيلاإل
 24/5/2017الجزيرة.نت، 
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 عودة مظفرة للقوى الكبرى إلى الشرق األوسط! .61
 د. بشير موسى نافع

ة بااوش واجهات الوليااات المتحاادة خااالل العقاد األول ماان هااذا القاارن صااعوبات كبيارة فااي مااا أساامته إدار 
وتحولت إلى حرب شاملة على المشرق اإلسالمي وشعوبه. الحرب التي  "الحرب على اإلرهاب"البن 

بدأت بإطاحة حكم طالبان في أفغانستان، بحجة مواجهة تنظيم القاعدة، توسعت، شيئاا فشايئاا، لتطاال 
رب مباشارة فاي بعاض العراق وفلسطين ولبنان واليمن وحدود باكستان األفغانية. تعهاد األمريكياون الحا

األحيان، وتعهدها حلفاؤهم في أحيان أخرل. أوقعت الحرب خسائر فادحة بشعوب المشارق، وخساائر 
أخرل باألمريكيين وحلفائهم، وانتهت بدون أن تحقاق نتاائج حاسامة. وكاان طبيعيااا، بالتاالي، أن تتبناى 

ياا، على أية حال، من سياسة الحرب إدارة أوباما مقاربة مختلفة، وأن تدشن انسحاباا ملموساا، وليس كل
الشااملة والتادخل التاي تبنتهاا إدارة باوش. فاي الوقات نفساه، وباالرغم مان أن روسايا كانات تعايش حقباة 

الهااام  "الخاااارج القرياااب"انتعااااش اقتصاااادي كبيااار بفعااال ارتفااااع أساااعار ماااوارد الطاقاااة، فقاااد أصااابح أمااان 
سط وشرق أوروباا، وسلسالة مان الضاطرابات الرئيس لحكومة بوتين. توسع حلف الناتو الحثيث في و 

فاااااي وساااااط أسااااايا وشااااامال القوقااااااز، مثلااااات تحاااااديات مباشااااارة لوضاااااع روسااااايا الساااااتراتيجي ومحيطهاااااا 
الجيوسياسااي  ولاام يكاان باسااتطاعة روساايا العااودة إلااى سياسااة التاادخل السااوفياتية فااي الشاارق األوسااط 

 بينما هي مهددة في جوارها الحيوي.
ن الثورات العربية، التي كشافت عان وصاول نظاام ماا بعاد الحارب األولاى ، اندلعت سلسلة م2011في 

اإلقليمي إلى نهاية الطريق، وعن مضي الشعوب العربية نحو تسلم مقاليد أمرها، بادون عقاد ومارارات 
أو قطيعاة مااع العااالم. لاام تطلااب الشاعوب عوناااا ماان القااول الدوليااة، ول قبلات تاادخالا خارجياااا فااي شااأنها 

ا، بفعااال تبلاااور أولوياااات مختلفاااة للولياااات المتحااادة روسااايا، أن عصاااراا جدياااداا يولاااد فاااي الاااداخلي. وباااد
المشرق، عصار اساتقالل القارار ومباادرة دول المنطقاة إلاى حال قضااياها وخالفاتهاا بمعازل عان عباث 
القااول الكباارل. كاناات تركيااا تعاايش نهضااة اقتصااادية وسياسااية لفتااة، وتعيااد توكيااد دورهااا علااى مساارح 

والعااالم  وهااو مااا وفاار مثااالا إلمكانيااة النهااوض والتجديااد الااذاتي واسااتقالل القاارار. ولكاان آمااال اإلقلاايم 
 السنوات األخيرة من عقد القرن األول والنصف األول للعقد الثاني لم تعش طويالا.

تحالفاات دول عربيااة مااع قاااول النظااام القااديم فاااي دول الثااورات العربيااة، وأطلقااات حراكاااا مضاااداا هاااائالا 
ظ التكاااااليف، بدايااااة ماااان مصاااار، أكباااار الاااادول العربيااااة، والدولااااة التااااي جساااادت عمليااااة التحااااول وباااااه

الااديمقراطي واسااتقالل القاارار، وماان ثاام تااونس ولبيبااا. وفااي الوقاات نفسااه، تعهاادت إيااران مشااروع الثااورة 
العربيااة المضااادة فااي سااوريا والعااراق، وماان ثاام الاايمن. ولكاان الاادور اإليرانااي فااي اسااتدعاء الخااارج كااان 
أخطر بكثير مان مجارد تقاديم الادعم لنظاامي األساد والماالكي وللحاوثيين. فاي محاولتهاا إيقااع الهزيماة 
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بثاااورة الشاااعب الساااوري والحفااااظ علاااى نظاااام األساااد، رفضااات إياااران محااااولت تركياااا والساااعودية وقطااار 
ة )ومصر مرسي( التوصل إلى تفاهم إقليمي على مستقبل ساوريا، ودفعات بحازب هللا إلاى قلاب السااح

الساااورية. وعنااادما أصااابح واضاااحاا أن الحااازب لااان يساااتطيع تحمااال أعبااااء المواجهاااة ماااع الشاااعب وقاااول 
المعارضاااة، اساااتدعيت ميليشااايات شااايعية مااان العاااراق وباكساااتان وأفغانساااتان، وأخاااذت أعاااداد الضاااباط 

، لااام يعاااد ثماااة شاااك أن حااارب إياااران 2015اإليااارانيين فاااي ساااوريا فاااي التزاياااد. ماااع النصاااف الثااااني مااان 
ها ضد الشعب السوري في طريقها إلى الفشل. وهناا، قاام اإليرانياون، باالتوافق ماع نظاام األساد، وحلفائ

 بفتح أبواب سوريا للتدخل الروسي المباشر.
لم يكن التدخل اإليراني في سوريا هو المشكلة الوحيدة للساعودية ودول الخلايج العربياة. كانات حاروب 

، عملااات إياااران، فاااي اندفاعاااة 2001راغ للقاااوة مناااذ باااوش بالغاااة الغبااااء فاااي المشااارق خلقااات منااااطق فااا
متسرعة، على التوسع فيها. حاولت إيران تأسيس نفوذ لها في أفغانستان ما بعد طالبان  عملات، ولام 
تاازل، علااى الااتحكم بدولااة عااراق مااا بعااد الغاازو والحااتالل  دعماات حاازب هللا فااي ساايطرته علااى قاارار 

الغبااي للساايطرة علااى الاايمن. مااا رأتااه الكتلااة التااي تقودهااا الدولااة اللبنانيااة  وشااجعت مشااروع الحااوثيين 
السعودية، وأغلبية الشعوب العربية، أن إيران تجاوزت حدود مصالحها المشروعة بكثير، وأن توظيفها 
السالح الطائفي بات مصدر تهديد لستقرار المنطقة ودولها. وبدأت، من ثم، معركة مواجهاة مشاروع 

تحااريض الحليااف األمريكااي التقلياادي علااى خااوض المعركااة. لاام يكاان لاادل التوسااع اإليرانااي، ومحاولااة 
إدارة أوباماااا الحمااااس أو الساااتعداد للعاااودة إلاااى تعقيااادات السااااحة الشااارق األوساااطية، وذاكااارة خساااائر 
اإلدارة األمريكيااة السااابقة لاام تاازل حيااة. بتااولي ترامااب مسااؤوليات الحكاام فااي الوليااات المتحاادة، تاانفس 

الصااعداء. ساابق لترامااب أن عباار عاان عااداء ل يخفااى إليااران وسياساااتها أثناااء  معسااكر مواجهااة إيااران
الحملااة النتخابيااة الرئاسااية، واختااار عاادداا ماان أباارز خصااوم إيااران لتااولي حقائااب األماان القااومي فااي 
إدارتاه. وألن ترامااب يحتاااج دعماااا مالياااا خارجياااا لبرامجااه القتصااادية فااي الوليااات المتحاادة، وقااع التقاااء 

الح المتوقااع، وعااادت الوليااات المتحاادة إلااى الساااحة الشاارق أوسااطية كمااا لاام تعااد ماان قباال. لاام المصاا
تستطع إيران، ول استطاعت روسيا النتصار في سوريا. حماية نظام األسد من السقوط، ل يعني أن 
 مستقبل النظام أصبح مؤمناا. ولكن إيران خسارت موقعهاا ودورهاا فاي ساوريا، بعاد أن أصابحت روسايا
صاحب القرار، ولم يعد مستبعداا أن تقوم حتى بدفع إيران وميليشياتها خارج ساوريا كلياة. فاي الجاناب 
اآلخاار، لاايس هناااك مااا يااوحي بااأن العااودة األمريكيااة الحتفاليااة للشاارق األوسااط سااتقدم الكثياار لخصااوم 

دمها الااارئيس إياااران العااارب. لااان تقاااود إدارة تراماااب حربااااا ضاااد إياااران  وباااالرغم مااان اللغاااة التاااي يساااتخ
األمريكي، فإن التوسع اإليراني وصال مادة يجعال مان الصاعب التعامال معاه بادون مواجهاة فعلياة. إن 
وقعات مثاال هاذه المواجهااة، فعلاى العاارب أن يتحملاوا العاابء األكبار. يرتكااز النفاوذ اإليرانااي فاي سااوريا 
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لتأكياد، ولكنهاا تنتماي إلاى ولبنان والعراق والقطاع الحاوثي مان الايمن إلاى قاول داخلياة، قاول طائفياة با
شعوب هذه الدول  وهذا ما يجعل الملف اإليراني أكثر تعقيداا مماا يمكان إلدارة تراماب تحملاه. تحتااج 
مواجهاة التوساع اإليراناي نفسااا طاويالا، أطاول بكثيار مماا يمكان لواشانطن المثاابرة علياه. بكلماة أخارل، 

يكااون مااردود اسااتثمار مئااات المليااارات ماان  وكمااا خساارت إيااران ماان عااودة روساايا إلااى سااوريا، فقااد ل
الاادولرات فااي عااودة الحليااف األمريكااي إلااى المنطقااة بحجاام أكثاار توقعااات العاارب تواضااعاا. هااذه عااودة 

، ولاد أمال حقيقاي فاي أن تصابح دول 2013و 2008مظفرة للقول الكبرل إلاى المشارق. فاي الفتارة باين 
ت القول الكبرل في شؤونها ومصير شاعوبها. مان المشرق أكثر استقاللا وأكثر قدرة على وقف تدخال

يخمد هذا األمل الياوم هاو أنظماة حكام دول المشارق ذاتهاا  لايس فقاط ألنهاا رفضات التوافاق العقالناي 
علااى حاال قضااايا المنطقااة وخالفاتهااا، ولكاان أيضاااا ألنهااا اختااارت النقااالب علااى طموحااات الشااعوب 

الكبرل إلاى المشارق مان جدياد علاى تحقياق أهاداف  وسعيها إلى امتالك مصيرها. ستعمل عودة القول
ن كاان هنااك ماان  ومصاالح واشانطن وموساكو، ولايس أهاداف ومصااالح األنظماة المشارقية الحاكماة. وا 
أثر لهذا المتغير على أنظمة المشرق، فسيتجلى بالتأكيد في خسارة هذه األنظمة لماا تبقاى مان قادرتها 

 لة التفاوض ومساومات القول الكبرل.على اتخاذ القرار، وعودة مصائرها إلى طاو 
 25/5/2017، القدس العربي، لندن

 

 يةإسرائيلالقدس "الموحدة" أكذوبة  .61
 حاييم رامون 

جملااة معطيااات ورسااومات بيانيااة تعاارض بدقااة  "يااوم القاادس"المركاازي بمناساابة  اإلحصاااءنشاار مكتااب  
عان القادس: فهاي تحطام  األكاذيابكما هي، دون رتاوش. المعطياات تادحض  "الموحدة"وثبات القدس 

على مدل السنين، والتي يحييها اليوم نتنياهو بكفااءة  إسرائيلالصورة الكاذبة التي عرضتها حكومات 
 التي ل بأس بها.

، أكثاار فلسااطينية بكثياار، أقاال "األيااام السااتة"ساانة ماان حاارب  خمسااينهااي اليااوم، بعااد  "الموحاادة"القاادس 
فقارا، أكثار تأصاال، وأقال تعليماا. فاي اوسااط اليهاود  وقت مضى، أكثار أييهودية، أقل صهيونية من 

بساااارعة، بينمااااا يشااااكل  –فااااي المئااااة ماااان سااااكان المدينااااة  35 –)الحريااااديم(  األصااااوليين ياااازداد معاااادل
 العلمانيون والتقليديون أقلية منذ اآلن.

المركازي، يشاعر المقدسايون بالحاد األدناى  اإلحصااء، حسب مكتب إسرائيلمن بين المدن الكبرل في 
فاي انتفاضاة  "المخاربين"في المئاة مان  60ن األمان في مدينتهم  لن القرل الفلسطينية هي مصدر م

وللماااكثين غياار القااانونيين ماان  "المخااربين"الخياارة. كمااا أن القاادس تشااكل طريااق عبااور آمناااا لااا  األفااراد
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ضامت الاى . فاي مخيماات الالجئاين، التاي إسارائيلالضفة، ممن يشقون طريقهم الى بلدات اخرل في 
 القدس، تعمل بشكل حر عصابات مسلحة ول تعمل الشرطة فيها.

فاي المئاة مانهم يهاود  50، ولكان نحاو األخيارةازداد في السانة  "الموحدة"صحيح أن عدد سكان القدس 
نساااامة ماااان  7,600الااااذي نشاااار أن  األخياااارفااااي المئااااة عاااارب. فااااي مياااازان الهجاااارة الساااالبي  50ونحااااو 

لسكان القدس يفيد بانه  إحصاءهذا: آخر  إلىعربي. وانتبهوا  200فقط المهاجرين من المدينة يهود و 
الفا  331في المئة( يهود ونحو  60الفا )نحو  552نسمة، منهم فقط  ألف 883يعيش في المدينة اليوم 

 يةإسارائيل إقاماةولكن معظمهم يحملون هويات  إسرائيلفي المئة( فلسطينيون ليسوا مواطني  40)نحو 
( هاام فلسااطينيون. هاال توجااد 18 – 1فااي المئااة ماان الشااباب )ابناااء  60ة الداخليااة. نحااو تصاادرها وزار 

فاي المئاة مان ساكانها ليساوا ماواطني دولتهاا؟ ومعظام شابانها ليساوا  40في العاالم نحاو  أخرلعاصمة 
 تعليما معاديا؟ "ينالون"مواطني الدولة ومعظمهم 

لااق هااذا الواقااع المأساااوي والباعااث علااى ، ان لاام يكاان الحصااري، الااذي خاألساااسل شااك أن العاماال 
قرية ومخيم لجئين فلسطينيين، لم تكن أبادا تنتماي  22لا  1967الكتئاب كان الضم الهاذي في العام 

بعاد احاتالل  إسارائيلوفقادان الطرياق مان حكوماة  األحاسايسإلى القدس. هذا الضام كاان نتيجاة ساكر 
معظام وزراء حكوماة الوحادة ذاتهاا فهماوا بالضابط ماا . ألايس مؤكاداا أن "األيام الستة"الضفة في حرب 

هو المعنى بعيد المدل لذلك الضم؟ اما اليوم فواضح أن هذا كان قرارا بائساا ضعضاع بشادة يهودياة، 
 امن، واقتصاد القدس.

التاي أعلنات عنهاا الحكوماة، لام ياتم احيااؤه  "سانة القادس"ليس صدفة أن ايا من احداث ياوم القادس و 
نسامة. الحكوماة ورئايس البلدياة  ألاف 200قرياة، حياث يساكن أكثار مان  22ه في تلك الا او الحتفال ب

سيبثان اليوم )أمس( امام عيون الشعب والعاالم الحاداث والحتفاالت. ولكنهماا سيسادلن ساتارا كبيارا 
وساااميكا علاااى مئاااات الف الفلساااطينيين غيااار المااارئيين ممااان يساااكنون فاااي منااااطق الخاااداع والتظااااهر 

. "الموحادة" إسارائيلالخاداع وتقاديم عارض عاباث لعاصامة  وبركات يواصالن. نتنياهو "الكاملة"للقدس 
 هكذا تخلد المصيبة.

هاذه صاورة وضااع باعثاة علااى الصادمة، وماان الواضاح أنااه إذا لام يحصاال شايء فانهااا ساتتدهور، ولاان 
ة اكثار. فاي هاذه ، فلساطينيوباألسااس، إسارائيلتكون القدس يهودية وصهيونية بال المديناة الفقار فاي 

ملزماة باان تتخاذ قارارا شاجاعا وساريعا: ان تعتارف بالخطاأ الرهياب الاذي  إسارائيلاللحظاة الحرجاة فاان 
تسبب بان تكون القدس تحت خطر متعاظم لفقدان طبيعتها اليهودية وضعف امنها واقتصادها وتعلن 

غربيااة. هكااذا يتحقااق ربااح الااى الضاافة ال –قريااة ومخاايم لجئااين تعااود الااى مكانهااا الطبيعااي  22ان الااا 
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من ذلك: مثل هذا العالن سايعزز المكاناة الدولياة للمديناة، وسايحقق  وأكثروخالص للقدس اليهودية 
 ويزيد احتمال التسوية السياسية. إسرائيلاعترافا دوليا عمليا بكونها عاصمة 

 القدس اليهودية. إلنقاذ*كان وزيراا لشؤون القدس ومن مؤسسة الحركة 
 "يديعوت"

 25/5/2017، األيام، رام هللا
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