
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 ء: تنفيذ حكم اإلعدام بحق قتلة الشهيد فقهاالفلسطينية في غزة الداخلية
 عباس: ال تجاوب إسرائيلي مع الوساطات لحل قضية األسرى المضربين عن الطعام

 : يجب ترتيب العالقة مع الدول التي تقف مع المقاومةالزهار
 ف مردخاي خفض كمية الكهرباء إلى قطاع غزةؤاخالفات إسرائيلية في أعقاب قرار ي

 عباسو كثيرة على نتنياهو  تيلرسون: ترامب مارس ضغوطا  

 يصل إلى الطعام عن األسرى  إضراب
األربعين.. وتحذيرات من سقوط  يومه

  شهداء
 

 4... ص 

 

 4300 26/5/2017 الجمعة



 
 
 
 

 

 2 ص             4300 العدد:        5/26/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 عباس: ال تجاوب إسرائيلي مع الوساطات لحل قضية األسرى المضربين عن الطعام  2.
 5 الحرية ى دول وشعوب العالم التحرك قبل فوات األوان إلنقاذ حياة أسر يناشد  الحمد هللا  3.
 6 غير مشروطة لعربي": المبعوث األمريكي وصل إلطالق مفاوضاتمسؤول فلسطيني لـ"القدس ا  4.
 7 : مواقف نتنياهو من القدس المحتلة معادية للسالمالفلسطينية الخارجية  5.
 7 ء: تنفيذ حكم اإلعدام بحق قتلة الشهيد فقهاالفلسطينية في غزة الداخلية  6.
 7 رسالة للعمالء أن "االحتالل لن ينفعهم" ءالبزم: إعدام قتلة فقها  7.
 8 غزة: القضاء العسكري يفتح باب التوبة للعمالء والعفو لمن يبادر  8.
 8 ية الخليليسير أبو اسنينة رئيسا  لبلدانتخاب ت  9.
 8 صيدم: العام الدراسي المقبل سيشهد المزيد من اإلجراءات التطويرية  10.

 
  المقاومة:

 9 الزهار: يجب ترتيب العالقة مع الدول التي تقف مع المقاومة  11.

 9 ن االستمرار بحصار غزةحماس تحذر االحتالل م  12.

 10 أولويات العرب منالقضية الفلسطينية لم تعد  دليل أن األسرى و األقصى  تصعيد االحتالل ضدفتح:   13.

 10  تغتصب مواردنا الطبيعية وأراضينا الزراعية ومياهنا  "إسرائيل"الطيراوي:   14.

 11 هة اتهام ترامباألخيرة في مواجمحلل إسرائيلي: حماس لم تقل بعد كلمتها   15.

 12 أبو زهري يختتم جولة تفقدية لمخيمات لبنان ويّطلع على أوضاعها  16.

 13  ا  قلته تمام بشأن الوثيقة عكس ما "فراعنة"أبو زهري: ما نسبه لي   17.

 13 بجراحه استشهاد منفذ عملية الطعن في "نتانيا" متأثرا    18.

 14 حركة األحرار تبارك خطوة تنفيذ أحكام اإلعدام بحق قتلة فقها  19.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 14 ف مردخاي خفض كمية الكهرباء إلى قطاع غزةؤافي أعقاب قرار يخالفات إسرائيلية   20.
 15 نقاش بالكنيست لوقف نشاط المقاطعة بجامعة إسرائيلية  21.
 16 "داعش"واشنطن بعدم القضاء على  "ينصحون "جنراالت بالجيش اإلسرائيلّي   22.
 17 تتجاهل التزاماتها تجاه األسرى  "إسرائيل""بتسيلم":   23.
 17 نتنياهو يمنع وزراءه من مصافحة زعماء الدول  24.
 18 : تخّوف من وصول التوتر في الضفة إلى ذروته بسبب إضراب األسرى "االموقع "و   25.
 18 رجل أعمال أميركي في إطار التحقيق المتعلق بنتنياهواستجواب   26.

 
  :األرض، الشعب

 19   3502إلى  الشهداء عدد سورية يرفعفي  طفلة فلسطينية استشهاد  27.

 19 والموت الحياة بين األسرى ".. اإلضراب أربعينية"  28.



 
 
 
 

 

 3 ص             4300 العدد:        5/26/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 20 "األسرى  خذل من لكل نغفر لن: "الوفاء قسم يؤدون  الفلسطينيون   29.

 20 أبنائهم مع للتضامن ونابلس الخليل في طرقا   يغلقون  األسرى  أهالي  30.

 21 اقتحموا األقصى بـ "الفترة الصباحية" مستوطنا   147 :القدس  31.

 21  الطبية الخدمات توقف من تحذر" األقصى شهداء" غزة: مستشفى  32.

 22 إعدامه قبل بلقائها ولدها أمنية تلبية ترفض فقها باغتيال مدان والدة  33.

 22 السامي المندوب مقر أمام" جنيف وثيقة" تحرق  غزة في تظاهرة  34.
 

  : قتصادا
 22 عقود منذ غزة قطاع على األصعب" رمضان"يومي.. و دخل بال شخص مليون : ماهر الطباع  35.

 
  : ثقافة
 23 األوسط الشرق  في للصراعات اإلسرائيلية حول الرؤية كتابا   ُتصدر الفلسطينية الدراسات مؤسسة  36.

 
  األردن: 

 24 األردن وأخرى ضدّ  "إسرائيلـ"شغب وهتافات المالعب: أشرطة فيديو يهتف فيها مراهقون ل  37.
 

  عربي، إسالمي:
 24 دعوات أمريكية لفرض عقوبات على قطر "إذا لم تغير سلوكها"  38.
 25 غذائية على فقراء وأيتام بغزة توّزع طرودا  " IHH"ة التركية هيئة اإلغاثة اإلنساني  39.

 
  دولي:

 25 الصليب األحمر يحذر من سقوط شهداء في صفوف األسرى   40.

 26 عباسو كثيرة على نتنياهو  تيلرسون: ترامب مارس ضغوطا    41.

 26 مب يطرح خطة للسالم اإلقليمي على أساس المبادرة العربيةاتر : ادر إسرائيلية وفلسطينيةمص  42.

 27 تحركات ترامب للسالم بالشرق األوسط مجرد ادعاءات": فورين بوليسي"  43.

 27 الدولتين استعصى حلّ  إذاقراطية واحدة و األمريكيون يؤيدون دولة ديم: استطالع  44.

 28 حزب العمال البريطاني يتعهد باالعتراف بالدولة الفلسطينية في حال فوزه باالنتخابات المقبلة  45.

 29 يقاطعون "قطار القدس" "إسرائيلـ"سفراء أوروبا ب  46.

 29 كيون يصنعون الضحك والتسلية لصالح أطفال الجئي فلسطينجون دنمار هرّ  مُ   47.
 

  حوارات ومقاالت:
 30 عيسى الشعيبي... ترامب يجور على حماس  48.
 31 ماجد الشيخ... جولة ترامب في ميزان السيئات األكبر فلسطينيا  49.
 34 د. حسن البراري ... لصفقة الكبرى وهم ا  50.



 
 
 
 

 

 4 ص             4300 العدد:        5/26/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 35 عاموس غلبوع... اليوم التالي  51.
 

 37 :كاريكاتير
*** 

 
 .. وتحذيرات من سقوط شهداءاألربعين يومه إلىيصل  الطعام عن األسرى  إضراب .1

 شؤون  هيئة رئيس، أن سعدى أبو فاديلها نقاًل عن مراس ،26/5/2017القدس العربي، قالت صحيفة 
 الطعام عن اإلضراب وصول بعد لألسرى  الصحي الوضع أن أكد ،قراقع عيسىوالمحررين،  األسرى 
 التعنت ظل في بينهم شهداء سقوط من خشيته عن وأعرب. جدا بالخطير األربعين يومه إلى

 اتصاالت إجراء عن وكشف .عهمم حقيقي حوار فتح ورفض مطالبهم مع التجاوب وعدم اإلسرائيلي،
 على اإلسرائيلي الجانب مع تجري  التي االتصاالت إلى باإلضافة ودولية، حقوقية جهة من أكثر مع
 إسرائيل أن" وأوضح. العادلة األسرى  لمطالب االستجابة أجل من الضغوط، لممارسة الساعة، مدار

 المعتقالت في أقامتها التي الميدانية المستشفيات أن وجدت ألنها بالمفاجأة، وشعرت قلقلة أصبحت
 خارج مستشفيات إلى آخرين لنقل اضطرها ما إليها، نقلهم تم الذين األسرى  الستيعاب كافية غير

 ."السجون 
 األسرى  بحق جريمة ارتكاب من إسرائيل منع من االتصاالت هذه تتمكن أن في أمله عن وأعرب
 أبيب تل إلزام عن عجز ألنه الدولي، جتمعالم" جبين في عار وصمة" وقوعها حال في ستمثل

 .لمطالبهم باالستجابة
 قال فارس، قدورة الفلسطيني، األسير نادي رئيسأنَّ  ،25/5/2017صحيفة األيام، رام هللا، وذكرت 

 في وخطورة، تعقيًدا يزداد" ،39 الـ لليوم المتواصل اإلسرائيلي االحتالل سجون  في األسرى  إضراب إن
 ".لمطالبهم االستجابة وعدم االحتالل سلطات تعنت ظل
 األسرى  مع جدية مفاوضات يوجد ال" بأنه الخميس، اليوم صحافية، تصريحات في فارس وأفاد

 بعض مع التجاوب باإلمكان أنه وتدعي األسرى، بين تتجول المعتقالت إدارة: "مستدرًكا ،"المضربين
 ."بالمفاوضات الدخول ثم ومن اإلضراب فك بشرط المطالب
 الجانب مع( االحتالل سجون  خارج) الخارج في تتم التي السياسية االتصاالت" أن إلى ونوه

 الموقف وانغالق انسداد ظل وفي مستمر، اإلضراب أن كون  حل، ألي تتوصل لم اإلسرائيلي،
 ".اإلسرائيلي
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 وليس االحتالل، مع الفلسطيني الشعب معركة هي المضربين؛ األسرى  معركة" أن على فارس، وشدد
 التفاصيل كل في عندها التوقف وتستدعي غنية، اإلضراب تجربة: "مؤكًدا ،"لوحدهم المضربين
 ".اإلضراب انتهاء بعد واإلنجازات اإلخفاقات وقراءة
 

 المضربين عن الطعام األسرى عباس: ال تجاوب إسرائيلي مع الوساطات لحل قضية  .2
ــا نشــرت  ــاء والمعلومــات الفلســطينية  وف ــة األنب ة الســلطرئــيس  ، أنرام هللا، مــن 25/5/2017 ،وكال

نحن مع مطالب إخواننا األسـرى المضـربين عـن الطعـام، وسـنقف إلـى "محمود عباس قال  يةفلسطينال
جانبهم، وسنؤيدهم، وسننتصر لهم، ولن نسمح بان ُيركعوا أو يتراجعوا، وإن شاء هللا سيحصلون على 

الــدوري، فــي مقــر الرئاســة  لحركــة فــتح مجلــس الثــوري ، فــي بدايــة اجتمــاع العبــاسوأضــا   ."مطــالبهم
، هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة؛ ألنها تأتي في وقت حرج جـدًا، 25/5/2017 برام هللا، مساء الخميس

وصعب جدا، حيث يقوم أسرانا األبطال بإضراب مفتوح عن الطعام داخل سجون االحتالل، من أجل 
قبـل البـدء  اإلسـرائيليةن هذه المطالب عرضـت علـى الحكومـة إ وقال مطالب إنسانية ال أكثر وال أقل.

باإلضراب بشهر كامـل، ولكـن الحكومـة اإلسـرائيلية لـم تـول أي اهتمـام بهـذه المطالـب، ورمتهـا عـر  
 الحائط.
وسطنا جميع العالم، وآخر هـذه الوسـاتات، كـان المبعـوم األمريكـي جيسـون جـرينبالت " عباسوقال 

لحكومة اإلسرائيلية، ولم يأتنا حتى اآلن بجواب، ولكن نرجو أن يأتي بجـواب، اليوم، الذي ذهب إلى ا
 . "وإنما أملنا ضعيف بأن يعطى هذا الجواب

عبـاس ، أن برهوم جرايسـي ،القدس المحتلة، نقاًل عن مراسلها في 26/5/2017 ،الغد، عّمانوأضافت 
فلسـطينيين المضـربين عـن الطعـام فـي نه تالب اإلدارة األمريكية بالتـدخل فـي قضـية األسـرى الأأعلن 

بحثها وبشكل معمق مـع المبعـوم األمريكـي غـرينبالت،  قال إن قضية األسرى تم  و  سجون االحتالل.
 لنرى ماذا يمكن للجانب األمريكي أن يعمل في هذا المجال. 

 
 الحرية ى دول وشعوب العالم التحرك قبل فوات األوان إلنقاذ حياة أسر يناشد  الحمد هللا .3
قال رئـيس الـوزراء رامـي الحمـد هللا: "لقـد كنـا ومـا نـزال نعـول علـى األردن األبـي، وعلـى  :وفا -ام هللار 

شـعبه األصـيل، الســتمرار دعمـه الرســمي والشـعبي، لحقــوق شـعبنا وتطلعاتــه فـي تقريــر مصـيره وإقامــة 
ء مؤسســاتنا دولتــه، وتثبيــت وتعزيــز مكانــة فلســطين فــي النوــام الــدولي، ورفــد جهــود تطــوير عمــل وإدا

 الوتنية لتكون فعالة ومستجيبة الحتياجات أبناء شعبنا".
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خــالل كلمتــه فــي حفــل إحيــاء الــذكرى الحاديــة والســبعين الســتقالل المملكــة األردنيــة  ،الحمــد هللا ناشــدو 
 أسـرى "دول وشعوب العالم، التحرك قبل فوات األوان، إلنقـاذ حيـاة ، 25/5/2017 برام هللا يوم الخميس

وإلـــزام إســـرائيل باالســـتجابة لمطـــالبهم وإنهـــاء ممارســـاتها وسياســـاتها القمعيـــة ضـــدهم، كمقدمـــة الحريــة، 
 ، ودون استثناء".لإلفراج عنهم جميعاً 

 25/5/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 غير مشروطة مسؤول فلسطيني لـ"القدس العربي": المبعوث األمريكي وصل إلطالق مفاوضات .4
مســـؤول فلســـطيني مطلـــع لــــ"القدس العربـــي، أن الـــرئيس األمريكـــي دونالـــد  أشـــر  الهـــور: أكـــد -غـــزة 

ترامب، أبلغ الرئيس محمود عباس وقادة بعض الدول العربية المتابعة لملـف المفاوضـات، أن مبعوثـه 
الخاص لعملية السالم الذي وصل المنطقة من جديد سيتولى في الفترة المقبلة مهمة التنسيق إلتالق 

على أسس تتوافق عليها األترا ، وفق خطة إدارته للحل السياسـي، وأن ترامـب لـم مفاوضات جديدة 
يطرح خالل زيارته رؤية كاملة للحل، بالرغم من تأكيد الجانب الفلسطيني للطاقم األمريكي عدم الثقـة 

 بحكومة اليمين اإلسرائيلية الحالية، التي بدأت بشكل فعلي بالمناورة لفر  شروتها.
العربـي" مـن المسـؤول الفلسـطيني، أن الخطـة األمريكيـة لبـدء المفاوضـات، تقـوم علـى وعلمت "القـدس 

أساس عدم وجود أي شروط مسبقة من الطرفين، وهو أمر على الـرغم مـن خشـية الجانـب الفلسـطيني 
 "إســـرائيل"مـــن أن يســـتغل لتمريـــر أمـــور ال ترغـــب فيهـــا، تـــرى أنـــه ســـيكون فرصـــة للتصـــدي لمطالـــب 

مدينــة القــدس بمــا فيهــا القســم  ولة يهوديــة"، عــالوة علــى اســتمرارها فــي تــرح ضــم  بــاالعترا  بهــا كـــ"د
بمناقشـــات  الشــرقي. ويؤكـــد أن ترامــب الـــذي لـــم يتحــدم بعمـــق فــي ملـــف التفـــاو  وأساســاته، مكتفيـــاً 

عامة، ودعا بشكل رسمي الجانب الفلسطيني لالستعداد لمرحلة سياسية مقبلة، تتطلب اتخاذ "خطوات 
 فه.شجاعة" حسب وص

وأوضــح أن ترامــب لــم يقــدم تعهــدا حتــى اللحوــة بوقــف االســتيطان خــالل مرحلــة التفــاو  التــي يريــد 
الجانــب الفلســطيني أن تكــون محــددة بســقف زمنــي، وتفضــي للوصــول فــي النهايــة لتطبيــق رؤيــة "حــل 
الــدولتين"، وأن مـــا اتضــح للجانـــب الفلســطيني مـــن خــالل المباحثـــات التــي جـــرت فــي البيـــت األبـــيض 

ل زيارة ترامـب لبيـت لحـم، تشـير إلـى رغبـة الـرئيس األمريكـي فـي بـدء الطـرفين فـي المفاوضـات، وخال
 للوصول إلى حلول حول ملفات الوضع النهائي.

 26/5/2017 ،القدس العربي، لندن
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 : مواقف نتنياهو من القدس المحتلة معادية للسالمالفلسطينية الخارجية .5
، إنه بعيد الزيـارة 25/5/2017 يوم الخميس أصدرته، في بيان لسطينيةالف قالت وزارة الخارجية :رام هللا

المنطقــة، ّصـع د اليمــين الحـاكم فــي إســرائيل  إلـى"الهامـة التــي قـام بهــا الـرئيس األمريكــي دونالـد ترامــب 
ومواقفــه العنصــرية التــي ُتنكــر وجــود االحــتالل، وتتنكــر للوجــود  إعالناتــهبرئاســة بنيــامين نتنيــاهو مــن 

وأضــافت أن ذلــك يتجلــى فــي أوســع عمليــة "تحــريض يقودهــا نتنيــاهو بشــأن  ني فــي القــدس".الفلســطي
حقيقـة الصــراع الـدائر فــي فلسـطين عامــة، والقـدس وتاريخهــا وهويتهـا وحضــارتها خاصـة. ففــي خطابــه 
الـذي القـاه فـي الكنيسـت أمـس حـاول نتنيـاهو قلـب الحقـائق التاريخيـة والسياسـية، وتسـويق جملـة كبيـره 

األمـاكن المقدسـة فـي القـدس  إلـىالتضليلية، مدعيًا وجـود حريـة لألديـان، وحريـة الوصـول  ذيبهأكامن 
تحـــت الســـيادة اإلســـرائيلية، مؤكـــدًا علـــى أن حـــائط البـــراق والمســـجد األقصـــى ســـيبقيان تحـــت الســـيادة 

 .األبد" إلىاإلسرائيلية 
للســـالم، وأكـــدت أن "تكـــرار الكـــذب الـــوزارة بأشـــد العبـــارات هـــذه المواقـــف اإلســـرائيلية المعاديـــة  أدانـــتو 

والتضـــليل اإلســـرائيلي لـــن ينشـــل حقـــًا لالحـــتالل فـــي فلســـطين وفـــي القـــدس، وســـتبقى القـــدس الشـــرقية 
 المحتلة عاصمة دولة فلسطين لألبد".

 25/5/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ء: تنفيذ حكم اإلعدام بحق قتلة الشهيد فقهاالفلسطينية في غزة الداخلية .6
أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوتني عـن تنفيـذها حكـم اإلعـدام بحـق العمـالء الثالثـة المتـورتين : غزة

أنــه نفــذ حكــم اإلعــدام شــنقًا  ،فــي بيــان لهــا ،وأكــدت الــوزارة .ءبقتــل األســير المحــرر الشــهيد مــازن فقهــا
ن" وهو .ق المتخابر "هبحق المتخابر المنفذ لجريمة االغتيال "أ.ل"، ونفذ أيضًا حكم اإلعدام شنقًا بح

بالرصـاص بحـق المتخـابر )ع.ن( وهـو  رميـاً  اإلعـدامغتيـال، ونفـذ حكـم االأحد المشاركين فـي جريمـة 
وحذرت وزارة الداخلية من نشـر أي مشـاهد أو صـور لتنفيـذ حكـم  أحد المشاركين في جريمة االغتيال.

كـل مـن يخـالف ذلـك سـيتخذ بحقـه ، و ءاإلعدام بحق العمالء المتـورتين فـي اغتيـال الشـهيد مـازن فقهـا
 اإلجراءات القانونية، وتحت تائلة المسؤولية.

 25/5/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 رسالة للعمالء أن "االحتالل لن ينفعهم" ءالبزم: إعدام قتلة فقها .7
فيـــذ حكـــم أن تن فـــي قطـــاع غـــزة، المتحـــدم باســـم وزارة الداخليـــة واألمـــن الـــوتني ،أكـــد إيـــاد البـــزم: غـــزة

وقــال  اإلعــدام بحــق ثالثــة مــن عمــالء االحــتالل هــو رســالة واضــحة للعمــالء أن االحــتالل لــن يــنفعهم.
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فــي تصــريح صــحفي عقــب تنفيــذ الــوزارة حكــم اإلعــدام بحــق المــدانين الثالثــة فــي جريمــة اغتيــال  ،البــزم
لألجهـزة األمنيـة ويـتم  "العمـالء أمـام خيـارين ال ثالـث لهمـا إمـا أن يسـلموا أنفسـهم ء،الشهيد مـازن فقهـا

والحفاظ على سـمعتهم وإنقـاذهم مـن  —كما تم مع غيرهم في السابق—معالجة ملفاتهم بكامل السرية 
وحــل التخــابر مــع االحــتالل، أو أن تلقــي األجهــزة األمنيــة القــبض علــيهم ويواجهــوا مصــيرهم المحتــوم 

 ."وحينها ال ينفع الندم
 25/5/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 غزة: القضاء العسكري يفتح باب التوبة للعمالء والعفو لمن يبادر .8

عــن إعطــاء فرصــة أخيــرة لمــن أراد التوبــة، فــي قطــاع أعلــن المجلــس األعلــى للقضــاء العســكري : غــزة
والعودة ألحضان المجتمع من وحل العمالة والتخابر، كأحد أبناء الـوتن، وذلـك باإلعفـاء مـن العقوبـة 

 في تسليم نفسه للسلطات القضائية، أو اإلدارية المختصة.لكل من يبادر 
 25/5/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تيسير أبو اسنينة رئيسا  لبلدية الخليلانتخاب  .9

، فــي جلســة تشــاورية فــي 25/5/2017 ّتــداعى مجلــس بلــدي الخليــل المنتخــب، مســاء الخمــيس :الخليــل
تفق جميع أعضاء المجلس المنتخبين على أن يكون األستاذ تيسـير قاعة االجتماعات بدار البلدية، وا

أبـــو اســـنينة رئيســـًا لبلديـــة الخليـــل، وأن تعقـــد جلســـة المجلـــس البلـــدي الرســـمية األحـــد المقبـــل فـــي تمـــام 
 الساعة الخامسة مساًء.

 25/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 المزيد من اإلجراءات التطويرية صيدم: العام الدراسي المقبل سيشهد .11
د. صبري صيدم إن العام الدراسي المقبل سيشـهد  الفلسطيني قال وزير التربية والتعليم العالي :رام هللا

المزيــد مــن اإلجــراءات التطويريــة التــي ســتطال العديــد مــن المحــاور؛ "بغيــة ضــمان المضــي قــدمًا فــي 
ائم علـى تحسـين نوعيـة التعلـيم ومخرجاتـه، واالسـتفادة مـن المسيرة التطويرية الراهنة، وتعزيز النهج القـ

 قصص النجاح الملهمة التي تحققت خالل العامين الماضيين".
جاء ذلـك عقـب انتهـاء مشـاركة صـيدم فـي المنتـدى االقتصـادي العـالمي واالجتمـاع التشـاوري لبرنـامج 

ي؛ فــي العاصــمة األردنيــة عمــان األمــم المتحــدة اإلنمــائي ولقــاء مــدير برنــامج التعلــيم فــي البنــك الــدول
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ومنطقـــة البحـــر الميـــت، ومشـــاركته فـــي مـــؤتمر "التوجـــه نحـــو العالميـــة" الـــذي ينومـــه المجلـــس الثقـــافي 
 البريطاني، ولقائه مديرة برنامج التعليم في المجلس، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.
 25/5/2017 ،القدس، القدس

 
 التي تقف مع المقاومة الزهار: يجب ترتيب العالقة مع الدول .11

، بإعـادة ترتيـب العالقـة مـع الزهـار تالب عضـو المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس محمـود: الرأي-غزة
كل دولة تقف مع الفلسطينيين، مشيرًا إلـى أن المقاومـة الفلسـطينية هـي الشـمعة الوحيـدة المضـيئة فـي 

لـة تقـف معنـا وتـدعمنا، تالمـا أن وقـال الزهـار "إنـه يجـب علينـا أن نقـف مـع كـل دو  العالم اإلسـالمي.
 ذلك ال يمس أرضنا وشعبنا وثوابتنا وفي مقدساتنا، وفي مقدمتها إيران".

وجــاء ذلــك فــي كلمــة لــه خــالل نــدوة نومهــا مركــز فلســطين للدراســات، حــول زيــارة الــرئيس األمريكــي 
 دونالد ترامب للمنطقة وتأثيرها على القضية الفلسطينية.

تيب العالقة مع كل دولة تقـف معنـا، سـواء كانـت إيـران أو تركيـا، أو كوريـا وأضا  "أتالب بإعادة تر 
أو أي دولة أخرى، يمكن أن تقف معنا، ألن القضية ليست تمايز أخالقـي أو تمـايز دينـي أو وتنـي، 

 بل أصبحت مصالح".
ــــي العــــالم أوأكــــد الزهــــار،  ــــدة المضــــيئة ف ن مــــن مصــــلحة المقاومــــة الفلســــطينية، وهــــي الشــــمعة الوحي

 إلسالمي، أن نحافظ عليها ونقوي شوكتها، ألننا ال نعول على من حولنا.ا
وأضا  "إنه من الواضح، أن األترا  العربية ال تريد شيء سـوى الرضـى األمريكـي، وإن هـذه الفتـرة 
هي من الفترات األسوأ في تاريخ القضية الفلسطينية، والعربية أما باقي الدول فمشـغولة بنفسـها، حتـى 

 ا من الخطر الذي يداهمها".تحصن نفسه
 25/5/2017م، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعال

 
 حماس تحذر االحتالل من االستمرار بحصار غزة .12

 حذرت حركة حماس االحتالل اإلسرائيلي من االستمرار في سياساته بحصار قطاع غزة.
طات االحـــتالل مـــن "إننـــا فـــي حركـــة حمـــاس نحـــذ ر ســـليـــوم الخمـــيس، وقالـــت الحركـــة فـــي بيـــان لهـــا، 

 االستمرار في سياساتها بحصار القطاع".
 وأضافت الحركة "وننذر االحتالل من عواقب حصاره للقطاع"، دون أن تشر إلى أي تفاصيل أخرى.

 جاء رًدا على قرار السلطات اإلسرائيلية بتقليص كمية الكهرباء المقدمة لغزة. الحركة تحذير
 25/5/2017موقع حركة حماس، غزة، 



 
 
 
 

 

 10 ص             4300 العدد:        5/26/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 
 أولويات العرب منالقضية الفلسطينية لم تعد  دليل أن األسرى و األقصى  تصعيد االحتالل ضدفتح:  .13

غيــر  اإلســرائيليأكــد القيــادي فــي حركــة فــتح رأفــت عليــان أن التصــعيد : فــادي أبــو ســعدى - رام هللا
المســـبوق ضـــد المســـجد األقصـــى وتجاهـــل مطالـــب األســـرى الفلســـطينيين المضـــربين عـــن الطعـــام فـــي 

ون االحتالل، وخاصة بعد قمـة الريـا  التـي كانـت علـى شـر  الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب، سج
 القضية الفلسطينية لم تعد على سلم أولويات العرب والمسلمين. أنهو دليل واضح 

محاربـة اإلرهـاب الـذي  أنكان من المفتر  على المجتمعين في الريا  أن يدركوا جيدا »وأضا : 
أ من محاربة االحتالل اإلسرائيلي الذي يمارس اإلرهاب ضـد الشـعب الفلسـطيني، ال يتحدثون عنه يبد

صــمت العــرب والمســلمين علــى ممارســات »بــل هــو مــن يصــنع اإلرهــاب فــي العــالم أجمــع، منوهــا أن 
 «.االحتالل سيهدد قصورهم وعواصمهم العربية واإلسالمية

ينية فحســب ال بــل هــي قضــية عربيــة واعتبــر أن قضــية القــدس والمســجد األقصــى ليســت قضــية فلســط
أن الشـعب الفلسـطيني يـدافع عـن شـر  األمـة العربيـة واإلسـالمية، ولكــن »وإسـالمية بامتيـاز، مضـيفا 

 «.من الواضح أن العرب والمسلمين أصبحوا معنا كأخوة سيدنا يوسف عليه السالم
 26/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 لطبيعية وأراضينا الزراعية ومياهناتغتصب مواردنا ا "إسرائيل"الطيراوي:  .14

قـــال عضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح، المفـــو  العـــام للمنومـــات الشـــعبية توفيـــق  :وفـــا - بكـــين
فتحاويــا يــزور الصــين حاليــا، إن الشــعب الفلســطيني آخــر شــعوب العــالم وفــدًا الطيــراوي، الــذي يتــرأس 

 على الكرة األرضية الذي ال زال تحت االحتالل.
فـــي الكلمـــة التـــي ألقاهـــا الطيـــراوي يـــوم الخمـــيس، فـــي الملتقـــى الترويجـــي لعمليـــة اإلصـــالح  جـــاء ذلـــك

، والذي نومتـه دائـرة االتصـال الخـارجي للحـزب الشـيوعي الصـيني، بحضـور رالهيكلي وعملية التطوي
نائب رئـيس الدولـة لـي يـو انتشـاو، وعضـو المكتـب السياسـي للحـزب الشـيوعي الصـيني، وسـفير دولـة 

لدى الصين فريز مهداوي، ووزيـر دائـرة العالقـات الخارجيـة للجنـة المركزيـة للحـزب الشـيوعي فلسطين 
 سونغ تاو، وأمين لجنة الحزب في مقاتعة هوبي، جيانغ ليانغتشاو.

وأضا  الطيراوي أن االحتالل اإلسرائيلي يغتصب مواردنا الطبيعية وأراضينا الزراعية ويستغل مياهنا 
وأرد : إن الشــــعب الفلســــطيني يمتلــــك اإلرادة القويــــة لتطبيــــق التجربــــة  نه.ويعتقــــل أبناءنــــا فــــي ســــجو 

 التنموية الصينية بما يتالءم مع واقعنا الفلسطيني لبناء المؤسسات وإزالة الفقر والبطالة ألبناء شعبنا.
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وكــان الطيــراوي والوفــد المرافــق لــه قــد التقــى قبيــل مغادرتــه بكــين نائــب رئــيس الدولــة وعضــو المكتــب 
ياسي للحـزب الشـيوعي الصـيني، والـذي اسـتمر لمـدة سـاعة بحضـور فريـز مهـداوي سـفير فلسـطين الس

 لدى الصين.
 25/5/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 هة اتهام ترامباألخيرة في مواجمحلل إسرائيلي: حماس لم تقل بعد كلمتها  .15

الــرئيس األميركــي دونالــد زعـم ضــابط ســابق بالمخــابرات اإلسـرائيلية أن حركــة حمــاس فوجئــت بوصـف 
 مب لها بأنها تنويم إرهابي.اتر 

وقــال الضــابط الســابق بجهــاز االســتخبارات العســكرية اإلســرائيلية يــوني بــن منــاحيم فــي مقــال تحليلــي 
إن حمــاس تلقــت "المفاجــأة غيــر الســارة" عنــدما قــارن ، علــى موقــع المعهــد األورشــليمي لشــؤون الدولــة

ســالمية، التــي عقــدت مــؤخرا فــي العاصــمة الســعودية الريــا ، حمــاس مــب فــي القمــة األميركيــة اإلاتر 
 بتنويم الدولة اإلسالمية وحزب هللا اللبناني وتنويم القاعدة.

وأضــا  أن أكثــر مــا أغضــب حمــاس أن أحــدا مــن الزعمــاء العــرب والمســلمين المشــاركين فــي القمــة، 
مـا فهمتــه الحركـة بأنهـا موافقــة  خاصـة الـرئيس الفلسـطيني محمــود عبـاس، لـم ينبـر للــدفاع عنهـا، وهـو

ضــمنية علــى االتهــام ممــا حــدا بهــا إلصــدار بيــان رســمي وتنوــيم موــاهرات فــي قطــاع غــزة للــرد علــى 
 مب.اكالم تر 

مب لها أنه يأتي بعد أسابيع قليلة فقط من إصدارها وثيقـة اغير أن أكثر ما يؤذي حماس من اتهام تر 
، ودعوتهـا الواليـات 1967  بدولة فلسطينية ضمن حـدود سياسية جديدة أبدت فيها استعدادها لالعترا

 المتحدة الستغالل هذه الفرصة.
د جهــود حمــاس لتقــديم نفســها شــريكا سياســيا أمــام الــدول الغربيــة، ممــا اوأشــار إلــى أن اتهــام تر  مــب بــد 

 يتطلب منها إتالق حملة دبلوماسية خارجية واسعة لتسويق برنامجها السياسي.
ع حماس أمام خيارات عدة، أهمها التقـارب مجـددا مـن إيـران إلربـاك المفاوضـات وزعم أن االتهام يض

المتوقعة بـين إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية، أو تجديـد العالقـة مـع مصـر، وإبـرام مصـالحة مـع الـرئيس 
 الفلسطيني محمود عباس.

اســية يطلقهــا، مــب ال يســتطيع تجاهلهــا فــي أي تســوية سياورأى الكاتــب أن حمــاس لــديها قناعــة بــأن تر 
ألنهــا أصــبحت عنصــرا إقليميــا هامــا ولــديها آال  الصــواريخ وقــوة عســكرية كفيلــة بالتشــوي  علــى أي 

 عملية سياسية في المنطقة من خالل إشعال الحدود الجنوبية مع غزة.
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وختم بن مناحيم بـالقول إن كـل تلـك الخيـارات تعنـي أن حركـة حمـاس لـم تقـل بعـد كلمتهـا األخيـرة فـي 
اتهـــام ترمـــب، ممـــا يبقــي علـــى ســـيناريو تصـــعيد علــى الحـــدود الجنوبيـــة، واســـتئنا  العمليـــات مواجهــة 

 التفجيرية داخل إسرائيل أمرا قائما. 
 25/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 أبو زهري يختتم جولة تفقدية لمخيمات لبنان ويّطلع على أوضاعها .16

ري، جــوالت فــي مخيمــات الالجئــين ســامي أبــو زهــ ،أجــرى عضــو القيــادة السياســية فــي حركــة حمــاس
 بلبنان؛ لالتالع على أوضاعها والتضامن مع قضاياها.

وزار أبو زهري مدينة بيروت واجتمع مع ممثلي الفصائل الفلسـطينية والـروابط األهليـة والتقـى األهـالي 
فـــي كـــل مـــن مخيمـــي بـــرج البراجنـــة وشـــاتيال، مطلعـــًا إيـــاهم علـــى األوضـــاع العامـــة للحركـــة والـــداخل 

 لفلسطيني.ا
كمـــا زار أبـــو زهـــري خيمـــة التضـــامن مـــع األســـرى التـــي أقامهـــا الالجئـــون الفلســـطينيون علـــى مـــداخل 

 مخيماتهم، مثمنًا تضامنهم رغم الورو  االجتماعية الصعبة التي يعيشها الالجئون.
بـة وفي منطقة الشمال زار خيمـة اعتصـام أهـالي مخـيم نهـر البـارد وألقـى كلمـة فـي الـذكرى العاشـرة لنك

مخــــيم نهــــر البــــارد، مؤكــــدًا علــــى ضــــرورة التمســــك بخيــــار إعمــــار المخــــيم، ومطالبــــًا األونــــروا بتحمــــل 
 مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وانتقـل أبــو زهــري إلــى مخــيم البــداوي فشــارك األهـالي تضــامنهم مــع األســرى الفلســطينيين، وألقــى كلمــة 
ووجهـاء مخـيم البـداوي، أكـد فيهـا أن خيـار المقاومـة أمام ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجـان الشـعبية 

 والتحرير هو السبيل األنجح لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر.
وخالل جولته في منطقة الشمال، زار كاًل من مفتي عكار سماحة الشيخ بكـار زكريـا، ومفتـي الشـمال 

 سماحة الشيخ مالك الشعار.
ي مبنـى الجماعـة اإلسـالمية فـي مدينـة تـرابلس وتباحـث مـع كما زار وفـد مـن الحركـة يترأسـه أبـو زهـر 

 قيادة الجماعة في الشمال بأمور الالجئين وأوضاع المخيمات وتطورات المنطقة.
وفــي جنــوب لبنــان أجــرى أبــو زهــري جولــة بمدينــة صــيدا ومخيمــات الميــة وميــة وعــين الحلــوة ومنطقــة 

 ار المقاومة.وادي الزينة، مؤكدًا خاللها على الوحدة الوتنية وخي
وانتقل عضو القيادة السياسية إلى مدينة صور وجال في مخيم البرج الشمالي والتقى بممثلي الفصائل 

 واللجان الشعبية وفعاليات المخيم.
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وتفقد أبو زهري مخيم الرشيدية والتقى بفعاليات المخيم وممثلي الفصائل، منوهًا إلى أن هد  الحركـة 
 االعترا  باالحتالل اإلسرائيلي.هو تحرير كامل فلسطين ورفض 

وفي منطقة البقاع التقى برفقة قيادة الحركة مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل المـيس ثـم انتقـل إلـى بلـدة 
 تعلبايا فألقى خطبة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، فيما التقى مفتي راشيا الدكتور أحمد اللدن.

يــث التقــى أهــالي المخــيم، وجــرى الحــديث معهــم حــول وجــال أبــو زهــري فــي مخــيم الجليــل فــي بعلبــك ح
 واقع الالجئين الفلسطينيين وأمور معيشتهم.

 25/5/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 ا  بشأن الوثيقة عكس ما قلته تمام "فراعنة"أبو زهري: ما نسبه لي  .17
تـب حمـادة أفاد القيادي في حركة حمـاس، سـامي أبـو زهـري، بعـدم صـحة مـا ُنسـب إليـه فـي مقـال الكا

 فراعنة.
وقال أبو زهري، في تصريح صحفي، يوم الخميس: التقيت بحمادة فراعنة على هام  مؤتمر العدالـة 
مــن أجــل فلســطين فــي بيــروت كجــزء مــن لقــاءات عديــدة مــع شخصــيات فلســطينية وقوميــة فــي ســياق 

 االنفتاح على الجميع.
وبـي ن  وثيقـة هـو عكـس مـا قلتـه تمامـًا.وأضا : إن ما نسبه لي في مقالته عما دار من نقاش بشأن ال

 أبو زهري أن فراعنة يحاول تمرير قناعاته على لساني، معبرًا عن أسفه الشديد لهذا األمر.
وكان أبو زهري وممثل الحركة في بيروت علي بركـة التقيـا النائـب األردنـي السـابق والكاتـب السياسـي 

 ر العدالة من أجل فلسطين.حمادة فراعنة مطلع األسبوع الحالي، على هام  مؤتم
 25/5/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 بجراحه استشهاد منفذ عملية الطعن في "نتانيا" متأثرا   .18

عامـا(، مـن مدينـة تـولكرم؛ متـأثرا  45استشهد مساء يوم الخميس، المواتن مهند أبو سـفاقة ): رام هللا
 نيا.بجراح أصيب بها قبل يومين في نتانيا، بعد تعنه شرتيا صهيو 

وقالــت وزارة الصــحة الفلســطينية فــي بيــان مقتضــب وصــل "المركــز الفلســطيني لإلعــالم": إن المــواتن 
أبو سفاقة استشهد متأثرا بجراحه البالغة التي أصـيب بهـا قبـل يـومين برصـاص االحـتالل الصـهيوني، 

شـــفيات ووفـــق مراســـلنا؛ فـــإن أبـــو ســـفاقة كـــان يتلقـــى العـــالج فـــي المست بعـــد تعنـــه شـــرتيا صـــهيونيا.
 الصهيونية، حيث اعتقل جريحا بعد تنفيذه عملية الطعن.

 25/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم



 
 
 
 

 

 14 ص             4300 العدد:        5/26/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 
 حركة األحرار تبارك خطوة تنفيذ أحكام اإلعدام بحق قتلة فقها .19

باركت حركة األحرار الفلسطينية خطوة تنفيذ أحكـام اإلعـدام بحـق العمـالء قتلـة الشـهيد القسـامي : غزة
فقها، مؤكدة على أنها خطوة مهمة لتمتين الجبهة الداخليـة وتحصـين المجتمـع الفلسـطيني القائد مازن 

 وتعزيز صمود شعبنا ومقاومته، وحمايتهم من مخاتر العمالء.
وقال النـاتق باسـم الحركـة ياسـر خلـف فـي تصـريح صـحفي تلقـى "فلسـطين أون اليـن" نسـخة عنـه: " 

اء شـعبنا هـي رسـالة هامـة لـردع العمـالء ولمـن تسـول لـه تنفيذ حكم اإلعدام أمام حشـود غفيـرة مـن أبنـ
 نفسه العبث بأمن الوتن والمواتنين".

ودعــا وزارة الداخليــة لإلســراع بتنفيــذ كافــة أحكــام اإلعــدام بحــق مــن ثبــت ضــده التخــابر مــع االحــتالل 
 عمالء.للقيادات الفلسطينية أو أفراد المقاومة ألن ذلك سيمثل رادعا لل اغتيالوساعد في عمليات 

 25/5/2017، فلسطين أون الين
 

 ف مردخاي خفض كمية الكهرباء إلى قطاع غزةؤاخالفات إسرائيلية في أعقاب قرار ي .21

وقعت مواجهات حادة بين وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شطاينتس، وبين ما يسمى : هاشم حمدان
ي األراضي الفلسطينية(، "منسق عمليات الحكومة في المناتق" )منسق عمليات حكومة االحتالل ف

  مردخاي، وذلك في أعقاب قرار األخير خفض كمية الكهرباء التي تحولها إسرائيل إلى ؤاالجنرال ي
قطاع غزة، بناء على تلب السلطة الفلسطينية. وتركزت الخالفات حول من هي الجهة المخولة 

 باتخاذ مثل هذا القرار.
مدير العام لوزارتي البنى التحتية والمالية، والمجلس وكان مردخاي قد توجه مؤخرا برسالة إلى ال

لألمن القومي، والشاباك والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة ووزير األمن، وأبلغهما بقراره خفض 
 كمية الكهرباء التي يتم نقلها إلى قطاع غزة بواسطة خطوط الشبكة.

ذا بناء على تلب السلطة وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن مردخاي قد اتخذ قراره ه
مليون شيكل، علما أن  25الفلسطينية خفض كمية الكهرباء بحيث ال تتجاوز التكلفة الشهرية مبلغ 

مليون شيكل يتم  50التكلفة الشهرية للكهرباء التي تزودها إسرائيل لقطاع غزة تصل تكلفتها إلى 
 ينية.خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسط

وفي أعقاب تلب السلطة الفلسطينية، أصدر مردخاي تعليمات بخفض كمية الكهرباء بعشرة خطوط، 
 مليون شيكل. 25بحيث أن التكلفة الشهرية ال تزيد عن 
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وبحسب الصحيفة، فإن شطاينتس بعث برسالة إلى مردخاي، يستغرب فيها من تطبيق قرار رئيس 
وكتب في رسالته أنه لم يعتد قبول أوامر من السلطة  ة.السلطة الفلسطينية في قضية كهرباء غز 

 الفلسطينية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في قضايا تقع ضمن مسؤولية إسرائيل.
وأضا  أن السلطة الفلسطينية مدينة بمئات ماليين الشواقل، مقابل كهرباء، ولذلك فإنه "عند الحدم 

سيتم خفض الكهرباء، ربما في المقاتعة في رام هللا،  عن تقليص في الدفع، يجب أن نقرر نحن أين
 وأال نتحول إلى لعبة في أيديهم". بحسب الرسالة.

وتالب شطاينتس في رسالته أن يتم، قبل اتخاذ القرار، إجراء فحص جذري مع مهنيين في وزارة 
ذه، مع األخذ البنى التحتية والشاباك والمجلس لألمن القومي والمالية، ومناقشة أبعاد عملية كه

 بالحسبان الوضع في قطاع غزة، قبل اتخاذ القرار.
وعقب مكتب "منسق عمليات" االحتالل في األراضي الفلسطينية بالقول إنه "بموجب توجيهات 
المستوى السياسي، وبموجب توصيات أجهزة األمن، فإن وحدة تنسيق عمليات الحكومة في المناتق 

زود بها قطاع غزة. وسيتم تطبيق القرار بموجب التوجيهات التي تستعد لخفض كمية الكهرباء التي ي
 ستصدر". على حد قوله.

 26/5/2017، 48عرب موقع 
 

 نقاش بالكنيست لوقف نشاط المقاطعة بجامعة إسرائيلية .21
قال حازكي باروخ مراسل القناة السابعة التابعة للمستوتنين إن الكنيست )برلمان إسرائيل( شهد نقاشا 

أنشطة لحركة المقاتعة العالمية "بي دي أس" بجامعة بن غوريون الموجودة في جنوب  عاصفا حول
وأضا  أن لجنة التعليم في البرلمان تلبت اجتماعا تارئا عقب االشتباه بدعم الجامعة  إسرائيل.

 اإلسرائيلية ألنشطة "بي دي أس" وتسهيل تمويلها.
عن أنشطة حركة المقاتعة تحت مزاعم  ودعا عضو الكنيست بيتسلئيل سموتريت  لعدم الدفاع

الحريات األكاديمية، ألن الشعارات التي تطلقها هذه الحركة ال عالقة لها بالعمل األكاديمي، فهي 
تستغل المساحة الموجودة بالجامعات الستهدا  إسرائيل، مما يدفع لوقف التمويل المالي الذي 

 يصلها عبر عدة ترق.
ليكود عنات باركو إن ما يحدم بجامعة بن غوريون امتداد لما وقالت عضو الكنيست من حزب ال

حصل سابقا بالجامعة العبرية في القدس خالل إحياء مهرجان النكبة "ولذلك فنحن نتعامل تيلة 
الوقت مع ظاهرة بي دي أس داخل إسرائيل، ألن المشكلة تكمن في جامعة بن غوريون والمحاضرين 

 التي تنفق عليهم، وهو استغالل واضح للمال العام."الذين يتفوهون بكالم ضد الدولة 
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وفقد عينه  2002وقد حضر النقاش ضابط من لواء الموليين أصيب بمخيم قلنديا قرب القدس عام 
الحقا، وقال إنه أستمع إلى الكثير من االتهامات الموجهة ضد الجي  من قبل المحاضرين 

 الجامعيين.
ترتسو" اليمينية فأثنى على جهود اللجنة البرلمانية، واعتبرها تؤدي أما ماتان فيلغ مدير عام حركة "أم 

 عمال مقدسا ألن من يسعى لإلضرار بإسرائيل تجب محاربته وبقوة.
 25/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "داعش"واشنطن بعدم القضاء على  "ينصحون "جنراالت بالجيش اإلسرائيلّي  .22

األمريكي ة، ” بوليتيكو“اإلخباري  إن  مجلة -( اإلسرائيلي  0404قال موقع ): زهير أندراوس-الناصرة
نشرت سلسلة لقاءات أجراها مراسلها في الدولة العبري ة، مع ضباط رفيعي المستوى في جي  

، حيث حذروا فيها الواليات المتحدة األمريكي ة من  ، ”داع “هزيمة  استراتيجيةاالحتالل اإلسرائيلي 
لنتيجة ستكون الندم، واألسوأ هو القادم في اليوم الذي يلي التنويم، على حد  وأك دوا للمراسل على أن  ا

 قولهم.
، الجنرال رام  وقال رئيس ما يسمى بـالقسم االستراتيجي  في شعبة التخطيط في الجي  اإلسرائيلي 
يفني، إن  هزيمة داع  ليس عماًل سهاًل، وأنا ال أفهم قلق األمريكيين من التنويم، ومن هذه 

 لمجموعة )داع ( التي ال تشكل تهديًدا استراتيجًيا رئيسًيا، على حد  رأيه.ا
العبري  قائاًل إن  ضباط آخرين من جي  االحتالل اإلسرائيلي  حاولوا في -وساق الموقع اإلخباري  

على أن ه تنويم معتدل نسبًيا، واعتبروه أقل سوًء من تنويم ” داع “حديث للمجلة األمريكي ة، إظهار 
غيُر معاٍد للغرب، وفي األساس وجد التنويم من أجل الخالفة اإلسالمي ة ” داع “قاعدة، ألن  ال

وتحسين وضعه الداخلي  وتثبيته، والحًقا بعد أن تستقر األمور، قد يعمد على محاربة القوى 
 الخارجي ة، قال ضباط الجي  اإلسرائيلي  للمجل ة األمريكي ة.

في سياق تقريره إلى أن  ضباط آخرين من الجي  اإلسرائيلي  حذ روا  باإلضافة إلى ذلك، لفت الموقع
ار األسد حقق االنتصار في سوري ة، وقالوا: إذا انتصر بالفعل، فسيعني  من أن  الرئيس السوري  د. بش 

 ذلك أنن ا سُنواجه حزب هللا في جبهٍة واحدٍة، في كلٍ  من سوري ة ولبنان.
، وأْن تسمح ببقاء ما ”داع “يات المتحدة إلى االبتعاد عن محاربة وتالب ضابط آخر بأْن تعمد الوال

ًة أن  هذا التنويم يحارب ” الخالفة“أسماه  ، وأيًضا حزب ”القاعدة“في أجزاء من سوري ة والعراق، خاص 
 هللا والرئيس األسد، بحسب تعبيره.

 25/5/2017، رأي اليوم، لندن
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 تجاه األسرى  تتجاهل التزاماتها "إسرائيل""بتسيلم":  .23

قال مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، " ": الرأي"-الداخل المحتل
بتسيلم"، اليوم الخميس: "إن إسرائيل تتجاهل التزاماتها تجاه األسرى، وإن الوضع الصح ي للمضربين 

 عن الطعام يتدهور".
األسرى المضربين عن الطعام قد تم  نقلهم مؤخًرا من  150وأشار المركز اإلسرائيلي إلى أن  نحو 

حية. وأنه تالما تواصل  إلجراء فحوصات تب ية في المستشفيات، نوًرا لتدهور أوضاعهم الص 
حية  إسرائيل تجاهل التزاماتها تجاهل األسرى وانتهاك حقوقهم، سو  يتواصل تدهور األوضاع الص 

 لألسرى وصواًل إلى درجة الخطر.
في هذا الوضع، هناك تخو   من أن تلجأ إسرائيل إلى خيار التغذية القسري ة، وإرغام "إنه  وقال:

 األسير المضرب عن الطعام على تناول الطعام خالًفا لرغبته هو أمر خطير ويعد  بمثابة تعذيب".
 25/5/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 نتنياهو يمنع وزراءه من مصافحة زعماء الدول .24

في أعقاب سلسلة أعمال صبيانية أقدم عليها وزراء ونواب إسرائيليون خالل استقبالهم  يب:تل أب
تمنع مصافحة  الرئيس األميركي، دونالد ترمب، اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سلسلة إجراءات
 الوزراء لزعماء سياسيين من ضيو  إسرائيل، وتعاقب من ال يحترم أصول التعامل.

، التي قام خاللها النائب اورن حزان، من حزب الليكود، بجذب «حادثة السيلفي»لقرار بعد وجاء هذا ا
وللرئيس، خالل مراسم االستقبال في  الرئيس ترمب من ذراعه وإجباره على التقاط صورة شخصية له

 مطار بن غوريون في اللد، قبل أيام، وكذلك بعدما استغل وزير التعليم مصافحة ترمب، ليطلب منه
إلى القدس واالعترا  بالقدس عاصمة إلسرائيل، وبعدما قام وزير  نقل السفارة األميركية من تل أبيب

األمن الداخلي بإبالغ ترمب أن الفلسطينيين نفذوا عملية إرهابية في تل أبيب، مع علمه بأن العملية 
فال روتم، بإلغاء مراسم مجرد حادم تريق. وقد أمر نتنياهو، المدير العام لوزارة الخارجية، يو  كانت

 مصافحة الوزراء خالل مراسم االستقبال الرسمية.
 26/5/2017، ، لندنالشرق األوسط
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 : تخّوف من وصول التوتر في الضفة إلى ذروته بسبب إضراب األسرى "االموقع "و  .25
كشف موقع "واال" العبري عن تخوفات لدى األجهزة األمنية : ترجمة خاصة -الرسالة نت
ئيلية( من وصول التوتر في الضفة إلى ذروته؛ "لدرجة أنه قد تندلع المواجهة ليس فقط بين )اإلسرا

)إسرائيل( والفلسطينيين ولكن داخل السلطة نفسها؛ بسبب خالفات في الرأي حول إنهاء إضراب 
 األسرى".

يين عن وأوضح الموقع في مقال نشر اليوم الخميس، أنه بعد شهر من بدء إضراب السجناء الفلسطين
إلى توقع حدوم زيادة كبيرة في العنف واالضطرابات في الضفة  اإلسرائيليةالطعام تشير البيانات 

 وخاصة خالل شهر رمضان ما ينذر باقتراب موجة من االحتكاك الشديد.
رت عدم إجراء حوار مع السجناء، مشيرا في الوقت نفسه إلى   أن التاريخوأكد الموقع أن )إسرائيل( قر 

سابقا أنه في اللحوة األخيرة عندما تبدأ الحالة الصحية للمضربين بالتدهور حينها تبدأ مرحلة أظهر 
 التفاو  مع السجناء.
فلسطينيا أمام مقر رئاسة السلطة  150هناك مواهرة غير عادية ل قليلة كانتوأشار إلى أنه قبل أيام 

من الفلسطينية علي صد المتواهرين "المقاتعة" في رام هللا، ويوم الجمعة الماضي أجبرت قوات األ
 لمنعهم من الوصول إلى نقاط التماس مع قوات الجي .

 اإلعالمونب ه بأن زوجة زعيم اإلضراب مروان البرغوثي حذ رت السلطات الفلسطينية عبر وسائل 
 "بأنها لن تسمح للسلطة بعقد اتفاق مع "إسرائيل" إلنهاء اإلضراب دون موافقه صريحة من مروان".

 25/5/2017، الرسالة نت
 

 استجواب رجل أعمال أميركي في إطار التحقيق المتعلق بنتنياهو .26
قال مصدر أمني إسرائيلي إن الشرتة استجوبت رجل األعمال األميركي : رويترز –القدس المحتلة 

 شيلدون أديلسون أمس، في إتار تحقيق جنائي يتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
إن أديلسون، قطب أندية القمار األميركي، أدلى بشهادته في ما تطلق عليه الشرتة  وقال المصدر

 2015وكانت الشهادة في شأن شبهات عن تفاو  نتانياهو على اتفاق عام  «.2000القضية »اسم 
، أوسع الصحف اإلسرائيلية انتشارًا كي تصب تغطيتها «يديعوت أحرونوت»مع مالك صحيفة 
ويملك أديلسون، المؤيد لنتانياهو والرئيس دونالد ترامب وأحد أكبر المتبرعين  اإلخبارية لمصلحته.

اليومية المجانية الواسعة االنتشار، وهي « إسرائيل هايوم»للحزب الجمهوري األميركي، صحيفة 
 «.يديعوت أحرونوت»صحيفة مؤيدة بشدة لنتانياهو، وتعد المنافس الرئيس لـ 

 26/5/2017، ، لندنالحياة
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  3502 إلى الشهداء عدد سورية يرفعطفلة فلسطينية في  تشهاداس .27

 2017/ 5/ 18قضت الطفلة الفلسطينية "عيناء خلدون أبو نبوت" جراء القصف الذي استهد  يوم 
حي الكاشف في درعا جنوب سورية، مما يرفع حصيلة الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية 

 ( ضحية.3502الحرب الدائرة في سورية إلى )
  25/5/2017سورية،  فلسطينيي أجل من العمل مجموعة

 
 والموت الحياة بين األسرى ".. اإلضراب أربعينية" .28

 الطعام، عن فلسطيني أسير 1800 حوالي إلضراب التوالي على األربعون  هو عرار: اليوم أمجد
 في. 16/4/2017 منذ ودمائهم بلحومهم سجانهم األسرى  ويقاتل الخاوية األمعاء معركة تستعر حيث
 الخطر مرحلة إلى المضربين األسرى  من كبير لعدد الصحي الوضع وصل الجوع من المرحلة هذه
 .الشديد
 األعرا  من العديد ظهور نتيجة المستشفيات إلى منهم العشرات ينقل أن والمحت م الطبيعي ومن

 ونبضات الدم ضغط وانخفا  ل،والمفاص والبطن الرأس في الشديدة األوجاع مثل الخطيرة، الصحية
 ،%20 عن يقل ال بما الوزن  النخفا  إضافة الدم، وتقيؤ والغثيان للوعي المتكرر والفقدان القلب
 .أوزانهم من %30 خسارة من يقتربون  وهم
 يمكن وعندها الوقو ، في صعوبة مع العومي، الهيكل تحمل عن عاجزة العضالت تصبح حيث
 وفاة فإن للعلم، واستناداً  سابقة لتجارب ووفقاً . الموت ثم األعضاء لفش مثل خطيرة مضاعفات توقع

 .المراحل هذه بعد بالضرورة تحدم الطعام عن المضرب
 ترفض اإلسرائيلي االحتالل سلطات زالت ما ذلك ورغم قلبية، بأزمة وقت أي في تحدم وقد

 .لألسرى  الصحية وضاعاأل على إعالمياً  تعتيماً  تفر  ذلك وفوق  اإلضراب، قادة مع التفاو 
 حركة في والقيادي اإلضراب قائد بينهم الطعام، عن مضرباً  أسيراً  150 نحو نقل عن تتحدم األنباء
 15 وأن تبية، فحوصات إلجراء المستشفيات إلى الماضيين اليومين خالل البرغوثي، مروان فتح
 .الصحية حالتهم في تدهور جراء بالمستشفى إبقاؤهم تم منهم

 26/5/2017، دبي، البيان
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 "األسرى  خذل من لكل نغفر لن: "الوفاء قسم يؤدون  الفلسطينيون  .29
 أمام النشطاء من المئات مع منهم المضربين وخاصة األسرى  أهالي السعدي: وقف محمود ــ هللا رام
 يرفعون  وهم ،25/5/2017هللا، يوم الخميس  رام مدينة وسط المقامة األسرى  مع التضامن خيمة
 اللحوة حتى معهم يبقوا وأن لهم أوفياء يبقوا بأن لألسرى  ويقسمون  السماء نحو أيديهم قبضات
 القسم هذا يشكل أن منهم أمل على المضربين، األسرى  بحق قصر من لكل يغفروا لن وأنهم األخيرة،
 .اإلضراب من يوما 39 بعد الحساسة األوقات هذه في األسرى  مع التضامن في جديدة مرحلة
 أن نأمل": "الجديد العربي"لـ دولة، الفتاح عبد األسرى، إلضراب اإلعالمية اللجنة باسم ناتقال وقال
 تشكل بمسيرات والخروج شعبي حراك نحو جديدة ونقطة توجها اليوم، هذا لألسرى  القسم يشكل
 ".المضربين األسرى  لمطالب لالستجابة اإلسرائيلية السجون  مصلحة إدارة على إضافيا ضغطا
 أمام الفلسطينية المحافوات مختلف في الفلسطينيون  أقسمه والذي لألسرى، الوفاء قسم أداء وعقب
 خيمة أمام من المئات، فيها شارك مسيرة انطلقت بالتوازي، األسرى  مع التضامنية االعتصام خيام

 فيها المشاركون  وهتف المدينة، شوارع جابت هللا، رام مدينة وسط المقامة األسرى  مع التضامن
 .لمطالبهم لالستجابة االحتالل على الضغط وضرورة لألسرى، الوفاء بهتافات

 25/5/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 أبنائهم مع للتضامن ونابلس الخليل في طرقا   يغلقون  األسرى  أهالي .31
 في الفلسطينيين األسرى  أهالي من عدد الشامي: أغلق سامي السعدي، محمود  - نابلس الخليل،
 للمدينة، الشمالي المدخل عند وحيوياً  رئيسياً  شارعاً  المحتلة، الغربية الضفة جنوب خليلال مدينة
 الفلسطينيين انتباه ولفت اإلسرائيلي، االحتالل وقوات المستوتنين أمام السير حركة تعطيل بغر 
 .التوالي على 39 يومهم في المضربين األسرى  لقضية الشارع يسلكون  الذين
 يشعرون  بدؤوا األسرى  أهالي إن" الجديد العربي"لـ النجار، أمجد الفلسطيني، ألسيرا نادي مدير وقال
 لمدينة الشمالي المدخل إلى منفعلين توجهوا لذا المضربين، أبنائهم حياة على الشديد والخو  بالقلق
 ين،الفلسطيني أو للمستوتنين كانت سواء المركبات كافة وجه في كاملة ساعة لمدة وأغلقوه الخليل،
 .سواء حد على
 إذا ستتعطل الحياة وأن خطر، في أبنائهم حياة بأن واضحة كانت األسرى  أهالي رسالة أن إلى وأشار
 االحتالل، ضباط أحد حضر الشارع إغالق من ساعة بعد أنه إلى الفتاً  حياتهم، إلنقاذ أحد يتدخل لم
 .بأبنائهم يحدق الذي الخطر من حذروه الذين األسرى  أهالي قبل من مجادلته وتم
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 خيمة قرب وذلك المركبات، أمام الرئيسي الطريق األسرى  أمهات من العشرات أغلقت كذلك،
 .المحتلة الغربية الضفة شمال نابلس مدينة وسط الشهداء ميدان في االعتصام
 أبنائهم مع يقفوا بأن للفلسطينيين رسالة توصل أن الطريق إغالق خالل من األسرى  أمهات وحاولت
 حبهم ضريبة أعمارهم من ودفعوا الوتن أجل من ضحوا من وهم والثالثين، التاسع لليوم ضربينالم

 .لقضيتهم وانتمائهم
 25/5/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 اقتحموا األقصى بـ "الفترة الصباحية" مستوطنا   147 :القدس .31

تنون اليهود لليوم الثاني واصل المستو : تحرير خلدون مولوم، القدس المحتلة من فاتمة أبو سبيتان
على التوالي، اقتحام باحات المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بشكل ُمكثف، بالتزامن 

 مع االحتفال باحتالل الشطر الشرقي من القدس.
 المسجد من فئة الطالب اليهود، اقتحموا 81مستوتًنا؛ بينهم  147وأفادت مراسلة "قدس برس"، بأن 

لوا في باحاته وسط حماية عناصر الشرتة األقصى ي وم الخميس، من جهة "باب المغاربة"، وتجو 
 اإلسرائيلية حتى خروجهم من "باب السلسلة" خالل الجولة األولى لالقتحامات.

وأوضحت أن الشرتة اإلسرائيلية تسمح لمجموعات الطالب اليهود بالتجول في باحات المسجد دون 
 المصليات المسقوفة والتي ُيمنع دخولهم إليها.مسارات محدودة، باستثناء 

 26/5/2017، قدس برس
 

 الطبية الخدمات توقف من تحذر" األقصى شهداء" غزة: مستشفى .32
 العاجلة، الطبية الخدمات توقف خطورة من الخميس، يوم األقصى، شهداء مستشفى إدارة حذرت

 .الطبية والمستلزمات األدوية ونقص والكهرباء الوقود أزمات بسبب المستشفى في والعمليات
 من مسبوقة غير لمرحلة وصلت المستشفى في الحالة إن: خطاب كمال المستشفى مدير وقال

 .األتفال وحضانة والقلب الكلوي  الفشل مرضى من العشرات حياة يومياً  يهدد ما الخطر؛
 حياة إلنقاذ السريع التدخل بضرورة فيه تالبت صحفياً  مؤتمراً  عقدت المستشفى إدارة وكانت
 .نسمة ألف( 300) من أكثر يخدم مستشفى في المرضى

 25/5/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
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 إعدامه قبل بلقائها ولدها أمنية تلبية ترفض فقها باغتيال مدان والدة .33
 رآذا/ مارس في الفقها مازن  القسامي القائد باغتيال أدينا آخرين اثنين مع به اإلعدام حكم تنفيذ قبل

 كأمنية غزة، قطاع في حماس لحركة التابع الداخلي األمن جهاز من الثالث المدان تلب الماضي،
 األمن له فلبى ،"خيانته" على تسامحه أن منها ويطلب والدته ليودع العائلة منزل إلى يذهب أن أخيرة
 .األمنية هذه

 منزل باب إلى خاتفة رةزيا في اصطحبوه األمن رجال من عددا فإن" اإلخباري  غزة" موقع وحسب
 .الباب وأغلقت" به مرحب غير الضيف" األمن ورجال ابنها أمام وتقول والدته لتخرج عائلته،

 26/5/2017العربي، لندن،  القدس
 

 السامي المندوب مقر أمام" جنيف وثيقة" تحرق  غزة في تظاهرة .34
 مع تضامنية وقفة غزة، مدينة والمحررين، في لألسرى " واعد" جمعية الهور: نومت أشر  - غزة

 التقاعس إزاء الشعبي، الغضب من حالة وسط اإلنسان، لحقوق  السامي المندوب مقر أمام األسرى 
 من أنشئت التي المبادئ وفق تحركها وعدم اإلضراب، ملف تجاه الدولية المنومات تبديه الذي
 .أجلها
 لنصرة والعاجل الفوري  للتدخل ودعتها المتحدة، األمم منومات انتقدت الفتات المتضامنون  وحمل
 .لإلضراب 39 الـ اليوم في ،"الشديد الخطر" لمرحلة وصولهم مع المضربين، األسرى 
 احتجاجا األسرى، حقوق  على تنص التي جنيف اتفاقيات حرق  على المحتجين إقدام الوقفة وتخلل
" احتجاجية مذكرة" تسليم يتم أن قبل وذلك االحتالل، على للضغط الدولي المجتمع تحرك عدم على
 .السامي المندوب إلى واإلسالمية الوتنية للقوى  األسرى  لجنة من

 26/5/2017العربي، لندن،  القدس
 

 عقود منذ غزة قطاع على األصعب" رمضان"يومي.. و دخل بال شخص مليون : ماهر الطباع .35
 األصعب هو ةغز  قطاع على القادم رمضان شهر إن   الطباع، ماهر االقتصادي الخبير غزة: قال

 .المواتنين أزمات وتفاقم االنقسام واستمرار وتشديده بل الحصار باستمرار ذلك معلالً  عقود، منذ
 دخول يمنع زال ما االحتالل أن   إلى" لإلعالم الفلسطيني المركز"لـ حديثه في الطباع وأشار

 والمحرك العصب تعد تيوال البناء، مواد وأهمها المختلفة، والبضائع السلع من غزة قطاع احتياجات
 .غزة قطاع في االقتصادية للعجلة الرئيسي
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 في الصهيونية الحرب جراء مأوى  وبدون  نازحين زالوا ما الذين عدد ُقد ر حديًثا، صدر تقرير وبحسب
 حين في( مشرد فرد 35,000 حوالي) أسرة 6,700 من أكثر حوالي غزة، قطاع على 2014 صيف
 .نازحة أسرة 6,000 لنحو نقدي مالي لدعم والحاجة ةالمساعد في عاجلة فجوة توجد
 يومي، بدخل يتمتعون  ال غزة قطاع في شخص مليون  عن يزيد ما أن   االقتصادي، الخبير وأوضح
" األونروا" من إغاثية مساعدات يتلقون  وهم السكان، إجمالي من %60 يشكل ذلك أن   إلى الفًتا

 ،%65 لتتجاوز المدقع والفقر الفقر نسبة ارتفاع إلى افةباإلض ودولية، وعربية محلية إغاثية وجهات
 .القطاع في الغذائي األمن انعدام معدالت ارتفعت كما

 في الطباع تعبير حسب والمعيشية االقتصادية لألوضاع" قاصمة ضربة" الرواتب أزمة وشكلت
ًدا لمراسلنا، حديثه  .غزة قطاع في الحياة حيمنا على وكارثية خطيرة تداعيات إلى أدى القرار أن   مؤك 
 يتجاوز ال شهريًّا يتقاضونه ما ومجمل للبنوك، مدينون  الموظفين من األكبر الجزء أن   إلى وأشار

 شيء لهم يتبقى لن الراتب، من %30 قيمة خصم وبعد األحوال أحسن في الراتب إجمالي من 40%
 .التزاماتهم ويسددوا منه ليعتاشوا

 25/5/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 األوسط الشرق  في للصراعات اإلسرائيلية الفلسطينية ُتصدر كتابا  حول الرؤية الدراسات مؤسسة .36
 دراسات: إسرائيل أمن على وانعكاساتها األوسط الشرق  في للصراعات اإلسرائيلية الرؤية"بيروت: 
 وهو فلسطينية،ال الدراسات مؤسسة عن حديثاً  صدر كتاب ،"كبار إسرائيليين وباحثين لجنراالت
 حينه في سمي ما بداية منذ". إسرائيلية نور وجهات: استراتيجية قضايا" سلسلة ضمن الرابع الكتاب

 بالد ُدمرت العربي، العالم اجتاحت عاتية بعواصف وحفلت تلت التي األعوام وخالل ،"العربي الربيع"
 . خرائط وُبدلت أنومة وأتيحت شعوب وُشردت
 في ُينشر وما واألبحام، الدراسات مراكز عن يصدر ما الفلسطينية تالدراسا مؤسسة وتابعت
 الدراسات مئات من المهمة هذه إليه الموكلة الفريق واختار. الموضوع هذا عن اإلسرائيلية، الصحافة
. إسرائيل في التفكير بمناحي التعريف في واألهم موضوعية األكثر أنه ارتأى ما المقاالت وآال 

 والتحليالت التوصيات من تستفيدان ما غالباً  إسرائيل في واألمنية السياسية قيادتينال أن والمعرو 
 أجل من المتخصصة واالستراتيجية األكاديمية األبحام مراكز عن الصادرة الدراسات في الواردة
 .وسياستها منهما كل فعل رد تقرير

 26/5/2017الحياة، لندن، 
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 األردن وأخرى ضدّ  "إسرائيلـ"هتف فيها مراهقون لشغب وهتافات المالعب: أشرطة فيديو ي .37
"القدس العربي": عاش الشارع األردني موجة جديدة من التحريض الرياضي المقيت خالل  -عمان 
ساعة الماضية، حيث تم تحطيم مقر أحد األندية وترويج أشرتة فيديو تهتف مرة إلسرائيل  48 الـ

ان الكروي المتخصص بالمالعب بعد مسلسل بال ومرة ضد األردن، في وجبة تازجة من االحتق
 حلقة أخيرة.

شخص مجهولين باالعتداء على مقر نادي الجزيرة  100الشرتة أعلنت أنها تحقق في قيام نحو 
 الذي يمثل العاصمة عمان، بعد مباراة نهائية مع فريق الفيصلي فاز فيها األخير.

يديو لمجموعات متعصبة من جمهور فريقي خالل ذلك تداول األردنيون على نطاق واسع شريطي ف
 الوحدات والفيصلي في إتار عودة مسلسل النكايات الرياضية المسي سة.

يوهر في الشريط األول عشرات الفتية وهم يرتدون قمصان النادي الفيصلي، ويطلقون هتافات تؤيد 
ة من مؤيدي الفيصلي إسرائيل قبيل مباراة فريقهم مع "الجزيرة"، مما أدى لبروز تعليقات بالجمل
 تستنكر هذا الهتا  غير الرياضي وتتهم جهات غامضة بفبركة الشريط.

 كما تم في المقابل تداول شريط آخر لجمهور الوحدات وهو يهتف ضد األردن واألردنيين.
 26/5/2017، القدس العربي، لندن

 
 دعوات أمريكية لفرض عقوبات على قطر "إذا لم تغير سلوكها" .38

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب األمريكي، إيد رويس، إلى : االتوك -واشنطن
فر  عقوبات ضد قطر، وقال إن الكونغرس سينور في نقل القوات األمريكية خارج قاعدة "العديد" 

وقال النائب األمريكي، خالل ندوة بواشنطن أول أمس الثالثاء، إن  إذا "لم تغير الدوحة سلوكها".
القانون يهد  إلى معاقبة الدول التي تدعم ماليا وإعالميا حركة اإلخوان المسلمين وحركة  مشروع

وأضا  المسؤول األمريكي،  المقاومة اإلسالمية "حماس"، وجماعات متشددة أخرى، بحسب وصفه.
 متوعدا قطر، التي تستضيف واحدة من أكبر القواعد العسكرية األمريكية في العالم بمنطقة العديد:
"في حال لم تتغير تصرفات قطر، فطبعا ستكون لدينا إرادة بالتطلع لخيارات أخرى للقاعدة 

 العسكرية".
واعتبر أنه من غير المالئم أن تستضيف قطر القوات األمريكية وهي في الوقت ذاته تدعم حركات 

إلخوان وتالبان، متشددة، متهما قطر بـ"أنها دولة ساعدت في تمويل القاعدة وتنويم الدولة وجماعة ا
 وال يمكنني أن أفهم لماذا".

 25/5/2017، "21موقع "عربي 
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 غذائية على فقراء وأيتام بغزة توّزع طرودا  " IHH"هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية  .39

( في قطاع غزة، اليوم الخميس، IHHوز عت هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية ): غزة/ نور أبو عيشة
وقال محمود  أيتام وأسر فقيرة؛ دعًما لهم بمناسبة حلول شهر رمضان. مساعدات غذائية على

( في القطاع، إن الهيئة وز عت، صباح IHHالشرفا، مسؤول اإلعالم والعالقات العامة في فرع )
آال  ترد غذائي على عدد من األسر الفقيرة واأليتام في غزة. وتابع الشرفا، في  5اليوم، قرابة 

اضول":" إن الهيئة ستستمر في تقديم مشاريع أخرى في شهر رمضان كاإلفطارات حدثيه لوكالة "األن
( تقوم "بواجبها اإلنساني في قطاع غزة، IHHالجماعية، لدعم الفقراء واأليتام". وأشار إلى أن هيئة )

 سي ما في ظل ترد ي األوضاع المعيشية واالقتصادية للسكان".
 25/5/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 لصليب األحمر يحذر من سقوط شهداء في صفوف األسرى ا .41

دعت اللجنة الدولية للصليب األحمر مساء اليوم الخميس، جميع األترا  والسلطات القدس: 
المختصة إلى إيجاد حل من شأنه تجنب أي خسائر في األرواح أو إلحاق ضرر ال رجعة فيه على 

 إلضراب في السجون اإلسرائيلية.يومٌا من ا 39صحة "المعتقلين الفلسطينيين" بعد 
وحول هذا الموضوع، قال رئيس قسم الصحة في اللجنة الدولية في إسرائيل واألراضي المحتلة 
غابرييل ساالزار في بيان صحفي: "يزور أتباء اللجنة الدولية المعتقلين المضربين عن الطعام 

اب عن الطعام، نشعر بالقلق إزاء بانتوام ويراقبون أوضاعهم عن كثب، وبعد ستة أسابيع من اإلضر 
 العواقب الصحية المحتملة التي ال رجعة فيها، من الناحية الطبية، ندخل اآلن مرحلة خطرة".

وأضا  البيان: وبصفتها وسيطًا إنسانيًا محايدًا، فإن اللجنة الدولية ال تؤيد أو تعار  اإلضراب عن 
المضربين عن الطعام وسالمتهم الجسدية في  الطعام، إال أنها تعمل على ضمان كرامة المعتقلين

جميع األوقات، وانطالقُا من هذه الروح، زادت اللجنة الدولية من عدد موظفيها وأتبائها اللذين 
 يزورون المعتقلين المضربين عن الطعام كما كثفت من حوارها الغير العلني مع السلطات.  

لين المضربين فإن اللجنة الدولية شاهد عيان على وأرد : بحكم احتكاكنا المباشر مع عائالت المعتق
 قلق عائالت المعتقلين المضربين عن الطعام والذي يتعاظم في ظل غياب الزيارات العائلية.

 25/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 عباسو كثيرة على نتنياهو  تيلرسون: ترامب مارس ضغوطا   .41
خارجية األمريكي ريكس تيلرسون، إن الرئيس األمريكي دونالد ترامب مارس رام هللا: قال وزير ال

خالل لقاءاته في القدس وبيت لحم ضغوتا كثيرة على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
 تسوية. إلىوالرئيس محمود عباس، وكان حازما وأوضح لهما أن عليهما التوصل 

ترامب في جولته الشرق أوسطية واألوروبية خالل لقاء مع  وجاءت تصريحات تيلرسون الذي يرافق
الصحافيين في روما. وحسب أقواله فقد قال الرئيس ترامب لنتنياهو وعباس إنه يعتقد أنه إذا حل 

 الفلسطيني، سيتحقق السالم في كل الشرق األوسط. –الصراع اإلسرائيلي 
ن أن عليهما إظهار الجدية في توجههما نحو وقال: "لقد كان الرئيس حازما عندما أكد أمام الطرفي 

المفاوضات المستقبلية واالعترا  بأن عليهما تقديم تسويات. لقد مارس الرئيس ضغطا كبيرا وقال 
 تاولة المفاوضات، وأكد هذه النقطة عدة مرات".  إلىلهما إنه حان الوقت للعودة 

ة السلمية في الشرق األوسط، تسعى وقال مسؤول أمريكي آخر إنه في إتار محاولة تحريك العملي
تحديد "مبادئ متفق عليها" إلدارة المفاوضات بين الجانبين. ولم يفصل المسؤول  إلىإدارة ترامب 

األمريكي ما هي المبادئ التي يفكر بها ترامب بشأن العملية السلمية. وليس من الواضح ما إذا كان 
مبادئ تتعلق بمسائل جوهرية، كإدارة  أو المقصود مبادئ تقنية كجدول زمني صلب للمحادثات

 مع تبادل لألراضي. 67المفاوضات حول حدود 
 26/5/201، القدس العربي، لندن

 
 مب يطرح خطة للسالم اإلقليمي على أساس المبادرة العربيةاتر : مصادر إسرائيلية وفلسطينية .42

، أمس، أن مبعوم أكدت مصادر سياسية في كل من تل أبيب ورام هللا: نوير مجلي - تل أبيب
الرئيس األمريكي إلى الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، الذي وصل إلى المنطقة، يقوم بمحاولة 

 لدفع
اإلسرائيليين والفلسطينيين نحو صيغة تتيح استئنا  المفاوضات. وقالت مصادر إسرائيلية 

مبنية على أساس  ميوفلسطينية، إن االتجاه األساسي للمشروع األمريكي، سيكون "خطة سالم إقلي
وأضافت هذه المصادر أن الطرفين ال يدركان بعُد، معنى التوجه األمريكي  مبادرة السالم العربية".

 الجديد، وأن عليهما أال يفتشا عن أخطاء الطر  اآلخر، بل عن مبادرات ذاتية لدفع المفاوضات.
ي اتخذتها الحكومة اإلسرائيلية في وعلى هذا األساس، فإن اإلدارة األمريكية ال تكتفي بالخطوات الت

بتسليمهم مناتق واسعة،  يوم األحد الماضي لتيسير حياة الفلسطينيين االقتصادية، وتطالب إسرائيل
بغية توسيع أراضي السلطة في الضفة الغربية. وعر  المسؤولون األمريكيون على إسرائيل خرائط 
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لدية االحتالل، ودمجهما في إتار مجلس محلي لب لهذه المناتق، التي تريد نقلها من إسرائيل إلى
السلطة، وبينها قرية شعفاط ومخيمها، وبلدة كفر عقب القائمة في منطقة  خارج القدس، مع بقائهما
خاضعتين للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة، ويعي  في البلدة والمخيم أكثر من  القدس والخاضعة إدارياً 

إلى أكثر  شمال الضفة الغربية وبعض مناتقها الجنوبية.ألف مقدسي، كما تتضمن مناتق في  140
 .من مصدر. وقد صادق وزير الخارجية األمريكي

ومع أن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفى هذه األنباء، فإن أوساط سياسية 
يين الذين يرافقون ريكس تيلرسون، على هذه األنباء تلميحًا، عندما تكلم مع الصحاف أكدتها استناداً 

نتنياهو  الرئيس ترامب في روما. فقال إن "الرئيس مارس خالل لقاءاته في القدس وبيت لحم، مع
ومحمود عباس )الرئيس الفلسطيني(، كثيرًا من الضغط عليهما، وكان متشددًا، وأوضح لهما أن 

 عليهما التوصل إلى تسوية من أجل التقدم في العملية السلمية".
 26/5/201، ، لندنوسطالشرق األ 

 
 تحركات ترامب للسالم بالشرق األوسط مجرد ادعاءات": فورين بوليسي" .43

وصف الكاتب غريغ كارلستروم تحركات الرئيس األمريكي دونالد ترامب من أجل السالم في الشرق 
 األوسط بأنها مجرد ادعاءات، وأن التزامه الشخصي الذي أكد عليه خالل زيارته األولى إلسرائيل

وقال الكاتب في  بإنهاء الصراع مع الفلسطينيين ال يعدو كونه تمثيال ألنه لم يفعل شيئا إلثبات ذلك.
مقاله بمجلة فورين بوليسي إن أول جولة خارجية لترامب قد ثبت أنها "إلهاء" مرحب به نورا 

رة األمريكية من تل وأشار الكاتب إلى وعود ترامب السابقة بنقل السفا للفضائح الداخلية المتورط فيها.
أبيب إلى القدس وعدم إدانة بناء المستوتنات اإلسرائيلية وكيف انتهى األمر إلى ال شيء، بل إن 
ترامب تلب من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو "التراجع" عن المزيد من البناء في 

 األراضي المحتلة.
ألمريكية عن نقل السفارة، وتحدم ترامب بتفاؤل عن ثم في األسابيع التالية تراجع مسؤولو اإلدارة ا

 إمكانية التوصل إلى "الصفقة النهائية" بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.
 25/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الدولتين استعصى حلّ  إذاقراطية واحدة و األمريكيون يؤيدون دولة ديم: استطالع .44

أي أنه وبينما يعمل الرئيس األمريكي دونالد ترامب اظهر استطالع للر : سعيد عريقات -واشنطن
، ينقسم الرأي العام األمريكي بشأن حل اإلسرائيليالصراع الفلسطيني  وإنهاءإلحياء عملية السالم 



 
 
 
 

 

 28 ص             4300 العدد:        5/26/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

زيارة الرئيس ترامب للشرق األوسط،  أثناءوبين استطالع للرأي العام أجري  هذه المعضلة المزمنة.
سور شبلي تلحمي من جامعة ميريالند )الباحث الخبير باستطالعات وأشر  عليه األكاديمي البروف

لـ  تأييدهمالرأي في معهد بروكينغز لألبحام بواشنطن( أن األمريكيين منقسمون بالتساوي تقريبا بين 
ينتهج الرئيس ترامب سياسة دبلوماسية  أنوما إذا كانوا يريدون  "وحل الدولتين"حل الدولة الواحدة 

ويوهر االستطالع انه "في حال استعصاء حل الدولتين، فإن ثلثي  لشرق األوسط أم ال.متوازنة في ا
األمريكيين يفضلون أن تكون إسرائيل ديمقراتية، ينعم المواتنون فيها )اليهود والعرب( بالمساواة 

 التامة حتى لو كان هذا يعني أن تكون إسرائيل دولة يهودية".
تقريبا، فإن االنتماءات الحزبية العميقة )جمهورية، وديمقراتية، وكما هو الحال في مختلف القضايا 

، ولكن ليس بشكل مطلق، اإلسرائيليومستقلة( تنعكس أيضًا على بعض جوانب الصراع الفلسطيني 
( يريدون لترامب أن ينحاز إلسرائيل، وعلى النقيض فإن نحو %57حيث أن معوم الجمهوريين )

 ن ال يريدون له أن يميل نحو أي من الجانبين )ان يكون متوازنا(.من الديمقراتيين والمستقلي 70%
ولكن، من الالفت للنور أن االستطالع أظهر أن أغلبية الجمهوريين والديمقراتيين )وكذلك 

 المستقلين( يؤيدون "الديمقراتية اإلسرائيلية" على يهوديتها إذا لم يعد حل الدولتين ممكنًا.
 ،%64وبلغت  األمريكيينوجهة نور لدى  أو تأييد بأفضلإن األردن حوي وبالنسبة للدول العربية، ف

 للمملكة العربية السعودية. %47لمصر و %55مقابل 
من األمريكيين ينورون إلسرائيل نورة مؤيدة )يذكر أن المملكة العربية السعودية  %72وبالمقابل فان 

ربما ألن ترامب كان في زيارة  %35مدرجة كأفضل حليف للواليات المتحدة بين الدول العربية، 
 لكل منهما(. %11ومصر واإلمارات العربية المتحدة  %20تليها األردن  االستطالع،للسعودية أثناء 

 25/5/2017، القدس، القدس
 

 حزب العمال البريطاني يتعهد باالعتراف بالدولة الفلسطينية في حال فوزه باالنتخابات المقبلة .45
البريطاني بيانه االنتخابي األسبوع الماضي والذي قال فيه إنه سو   أصدر حزب العمال: لندن

 يعتر  بالدولة الفلسطينية في حال فوزه باالنتخابات العامة المزمع عقدها في يونيو المقبل.
الحكومة البريطانية المقبلة في حال ترأسها حزب العمال  أن" 118وأكد البيان في صفحته الـ 
 فورًا بالدولة الفلسطينية".البريطاني فسو  تعتر  

وأثار البيان ضجة في األوساط البريطانية، حيث دعا البيان أيضا إلى إنهاء االحتالل والحصار 
 اإلسرائيلي، مطالبا بوقف بناء المستوتنات.
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وقد أوضح البيان أيضُا انه "حان وقت تحقيق اتفاق سالم دائم لحل القضية الفلسطينية على أساس 
ما سيقوم به الحزب لدى وصوله السلطة هو االعترا  بالدولة  أولمؤكدا أن حل الدولتين، 

 الفلسطينية بفلسطين كخطوة من اجل تحقيق السالم في الشرق األوسط".
 25/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 يقاطعون "قطار القدس"" إسرائيلـ"سفراء أوروبا ب .46

ل األوروبية السفر التجريبي في القطار السريع المتجه من تل أبيب إلى قاتع سفراء الدو : محمد وتد
 القدس المحتلة، وذلك بسبب أن القطار يمر ببعض مساراته في الضفة الغربية المحتلة.

واضطرت وزارة المواصالت اإلسرائيلية إلغاء الجولة التي كانت مقررة في حزيران/يونيو القادم، بعد 
األوروبية رفض الدعوة ومقاتعة السفر التجريبي للقطار السريع المتجه إلى أن أعلن سفراء الدول 

 القدس كونه يمر بالضفة الغربية التي تعتبر محتلة، بحسب القوانين والمواثيق الدولية.
 25/5/2017، 48عرب 

 
 ينجون دنماركيون يصنعون الضحك والتسلية لصالح أطفال الجئي فلسطهرّ  مُ  .47

نجح مهرجون دنماركيون لرعاية األتفال، في صناعة الضحك والتسلية لصالح أتفال : رام هللا
 الجئي فلسطين في بعض مدارس وكالة "األونروا" في الضفة الغربية.

واستمتع تالب الجئي فلسطين الذين يدرسون في بعض مدارس تم اختيارها من مدارس الوكالة في 
ضي، وفق تقرير لـ"األونروا" اليوم الخميس، بعر  للمهرجين مقدم من الضفة الغربية الشهر الما

 المؤسسة الدنماركية "مهرجين لرعاية األتفال".
وتعمل مؤسسة "مهرجين لرعاية األتفال" التي تهد  بشكل رئيسي إلى حماية حقوق األتفال إلى 

لم، بما في ذلك جلب المتعة الضرورية للناس وخاصة األتفال في مناتق األزمات حول العا
 مخيمات الالجئين ومناتق النزاع.

وساعدت "األونروا" على تنويم عرو  للمهرجين في مدارسها ومستشفى الوكالة واللعب مع أتفال 
 الجئي فلسطين من المرضى والطالب.

 25/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 ترامب يجور على حماس .48
 عيسى الشعيبي

غاضب وآسف ومصدوم، وقلة قليلة من المبتهجين، توزعت المواقف ازاء اتهام الرئيس االميركي بين 
دونالد ترامب حركة حماس باإلرهاب، امام القمة العربية االسالمية األميركية، ووضعه هذه الحركة 
تى المقاومة في سلة واحدة مع المنومات االجرامية العمياء. وقد انسحب هذا الموقف الغاضب ح

على خصوم "حماس" ومعارضي سياساتها االنقسامية ورافضي خياراتها العدمية، ومنهم كاتب هذه 
 السطور.

ذلك انه حين يحشر رئيس الدولة العومى حركة فلسطينية ذات مواقف جذرية ضد االحتالل 
السوداء، االسرائيلي، ويضعها في قائمة واحدة مع "داع " والقاعدة، وغيرهما من التنويمات الشيعية 

فإن ذلك يسيء الى الكفاح الوتني الفلسطيني العادل والمشروع، والى الحق البديهي في تقرير 
المصير، حتى وان ارتكبت "حماس" اخطاء قاتلة، واستهدفت مدنيين على سبيل االنتقام، او لترهيب 

 احتالل عسكري غاشم وبغيض، عمره نصف قرن.
رامب، وكفى هللا المؤمنين شر القتال، لن يقدم كثيرًا او يؤخر غير ان ادانة واستنكار موقف دونالد ت

قلياًل في سياسة اميركية دأبت على اعتبار كل حركات التحرر الوتني منومات ارهابية مدانة على 
تول الخط المستقيم، فما بالك اذا كانت احدى هذه الحركات تتخذ الدين او القومية مرتكزًا لها، 

وتعبئة وتثوير للجماهير، على نحو ما عملت على هديه دولة مثل االتحاد وتعتمده كأداة تحشيد 
 السوفياتي السابق او بريطانيا، ضد االحتالل النازي في الحرب العالمية الثانية.

يزيد من وتأة هذه التهمة الفويعة، التي كررها دونالد ترامب في القدس ضد "حماس" انها اتت عشية 
ار الحرب الدولية على المنومات االرهابية المدرجة على قائمة مجلس ما يبدو كتحول وشيك في مس

االمن الدولي، وعلى المنومات المرعية من جانب إيران، المستهدفة عيانًا بيانًا من تر  التحالف 
الجديد، بما في ذلك حزب هللا غيره من فصائل الحشد الشيعي، ال سيما الفصائل المتورتة في 

 لشعب السوري.الحرب المذهبية ضد ا
ويضاعف من خطر وضع "حماس" ضمن هذه القائمة، بجرة قلم واحدة، حتى ال نقول انه يفاقم 
وضع هذه المنومة المحاصرة في قطاع غزة أكثر أكثر، تزامن هذه الوصمة مع تغير البيئة 
هرة االستراتيجية، وتشكيل التحالف االميركي العربي االسالمي، لمحاربة سائر مفردات هذه الوا

بمفهومها االميركي الواسع، وربما دون اعترا  من جانب من وقع االضطراب وعمت الفوضى في 
 ديارهم، رغم ان المستهد  االول من وراء هذا الحلف االذرع اإليرانية حصرًا.



 
 
 
 

 

 31 ص             4300 العدد:        5/26/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

ويول السؤال هنا؛ كيف لحركة حماس، وهي على ما هي عليه من حصار وعزلة وجفا  موارد 
اكتافها هذه الوصمة الوضيعة، وان تتدبر االمر قبل ان تقع الفأس في واختناق، ان تنفض عن 

الرأس، من خالل خطوة استباقية، عاجلة وناجعة، وأكثر فائدة من بيانات الشجب واالستنكار، ومن 
تسيير المواهرات المنددة في مخيمات القطاع، واجدى من تصريحات ال تسمن وال تغني من جوع، 

 ردود فعل "حماس" االولية. وذلك وفق ما بدت عليه
لقد قامت حركة حماس بخطوة غير كافية لقلب الطاولة على رؤوس الخصوم واالعداء، حين ترحت 

قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران  -على نحو ضني –وثيقة سياسية قبلت بموجبها 
لى اغتنام هذه الفرصة الثمينة، ثم قامت قيادتها السياسية بحث االدارة األميركية الجديدة ع 1967

والبدء بفتح حوار مع بديل منومة التحرير الفلسطينية. اال انه عوضًا عن قبول ترامب لهذه اللفتة 
 "السخية" قام بتوجيه لكمة قوية وقعت على مؤخرة رأس الحركة المجاهدة.

بدليل ان احدًا من في واقع االمر لم تكن وثيقة "حماس" مقنعة ألي من االترا  المخاتبة بها، 
العرب او االوروبيين او االميركيين لم يثن على هذه الوثيقة او يأخذها بعين االعتبار، بمن في ذلك 
شركاء "حماس" في الوتن، ممن شاهدوا رجحان كفة الجناح اإليراني في صفو  الحركة االسالمية، 

االوسع للحركة، التي  اراإلتسواء عبر االنتخابات التي جرت في غزة، او تك التي جرت في 
 ستتحول من اآلن فصاعدًا الى حمل ثقيل على مضيفيها القالئل على اي حال.

نحن ال نخترع البارود اذا قلنا انه لم يعد لدى "حماس" بديل عن مواجهة المتغير الجديد بكفاءة، 
لة الفلسطينية سوى انهاء مشروع االمارة البائس، والكف عن الرهانات الخائبة، والعودة الى المو

 القادرة وحدها على اعادة انقاذ الموقف المحرج للجميع.
 26/5/2017، الغد، عّمان

 
 جولة ترامب في ميزان السيئات األكبر فلسطينيا .49

 ماجد الشيخ
مثلما انتهى لقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالرئيس األميركي، دونالد ترامب، في واشنطن 

ر الجاري، كذلك انتهى لقاؤهما في بيت لحم، من دون وجود أي مؤشراٍت في أوائل شهر مايو/ أيا
الفلسطينية باتت أمرا محتمال أو مفروغا منه، على  –إلى أن جولة جديدة من المفاوضات اإلسرائيلية 

قاعدة ضرورة إيجاد دولة فلسطينية إلى جانب دولة الكيان؛ وهو الهد  الذي لم يمل الفلسطينيون 
ن من ترديده، واإللحاح عليه، فيما ال يلوح اإلسرائيليون إال بـ "إسرائيلهم"، كونها الغيتو والعرب وآخرو 
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األكبر لـ "الدولة الواحدة" التي تضم في جنباتها بعض الفلسطينيين كذلك، في تغييٍب واضح ومتعمد 
 لدولة فلسطينية مستقلة، أو ذات سيادة، أو منزوعة السالح. 

ديث المتواصل عن "السالم" ال يعني ولن يعني، إسرائيليا وأميركيا، ضرورة وجل ما في األمر أن الح
"استحدام" مثل هذه الدولة، بقدر ما يجري السعي إلى عدم االعترا  اإلسرائيلي بوجود شريك 
فلسطيني، بدل االعترا  بحقيقة وواقعية عدم وجود شريك إسرائيلي جدي حتى اآلن، يبادل السلطة 

 يرها، الشراكة في التفاو  للوصول إلى "تسوية سالم" ممكنة بين الجانبين. الفلسطينية، أو غ
انتهت جولة الرئيس األميركي في المنطقة، من دون أن يرد على لسانه أن "حل الدولتين" يمكن أن 
يكون أحد الخيارات الممكنة أو البديلة الذي يمكن أن يؤدي إلى السالم، بل هو أك د، حين التقى 

ومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في واشنطن، أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد إلنهاء رئيس الحك
مايو/ أيار الحالي، في أعقاب لقاءيه نتنياهو  23الصراع، وها هو في جولته الحالية التي انتهت في 

ده  منذ وصوله وعباس، عاد ليؤكد انفتاحه على خياراٍت بديلة، وهو الموقف نفسه الذي ما فتل يرد 
إلى البيت األبيض، من دون أن تؤثر فيه أحالم مستقبليه من العرب أو الفلسطينيين أو أوهامهم. 
على الرغم مما يسجله ترامب من تمايزات واضحة في افتراقه عن عقود السنوات التي امتازت بها 

المتعاقبة، ولم يكن  السياسات األميركية حيال "حل الدولتين" في عديد من عهود اإلدارات األميركية
في اإلمكان التقدم، ولو ربع خطوة نحو هذا الحل، وها هو ترامب، من البداية، يرى أن خياراٍت 
أخرى قد تكون ممكنة، مما يتوافق فيها مع توجهات اليمين اإلسرائيلي المتطر  ، ال مما يراه 

سات نتنياهو، ولم يأت على الفلسطينيون والعرب والمجتمع الدولي، فقد تماهى خطاب ترامب مع سيا
ذكر ما أراده الفلسطينيون أو حلموا بسماعه، عن معاناتهم بفعل االحتالل واالستيطان، بل تجاهل 

 معاناة الفلسطينيين وأتفالهم، في وقت تحد م فيه عن معاناة األتفال اإلسرائيليين. 
 ع منطق التجارة، من وفي ظل تغيان أحاديث الصفقات، والُبعد عن منطق الحقوق، والتماهي م

"تجاهل ترامب معاناة الفلسطينيين وأتفالهم، في وقت تحد م فيه عن معاناة األتفال اإلسرائيليين" 
الطبيعي أال  يوحي كل هذا بالثقة، وال بالمصداقية، وال يجب أن ينساق الطر  الفلسطيني، إلى 

ري الذي يوجب التوصل إلى صفقة التعاتي مع القضية الوتنية، وكأنها األقرب إلى المشروع التجا
عقارية، بل تستوجب المسألة برمتها التعاتي معها باعتبارها قضية مشروع وتني، وقضية حقوق 
وتنية ثابتة ومقدسة، وحقائق تاريخية وجغرافية وديمغرافية، تضمها وتحتويها وتصادق عليها تبيعة 

ة الفلسطينية، كما كانت قد تأسست توال الهوية الوتنية التي عكست تمثيلها األمين للهوية الوتني
تاريخها؛ على الرغم من مرور قرن على "وعد بلفور" الذي أباح للحركة الصهيونية إقامة كيانها 
االستعماري االستيطاني فوق األر  الفلسطينية. وعلى الرغم من التسهيالت والتواتؤات والحمايات 



 
 
 
 

 

 33 ص             4300 العدد:        5/26/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

كل هذه السنين، من دون أن تنكسر شوكته حتى  والمساعدات التي تأمنت لهذا الكيان، كي يستمر
على جبهة المفاوضات، أو تراجعه عن مساحات احتالله كامل أر  فلسطين التاريخية، في ظل 
حصاره قطاع غزة، وتأثيراته االقتصادية واالجتماعية والعسكرية على حياة سكانه، وحياة الالجئين 

 في كل أماكن الشتات. 
اللة على منطق الصفقات، ما كانت أشارت إليه صحيفة جوي  إنسايدر وفي تتبٍع ال يخلو من د

األميركية، قبل أيام من اللقاء األول بين عباس وترامب، في تقرير لها بشأن الدور الذي يقوم به رون 
الودر، رئيس شركة مستحضرات التجميل، ورئيس "الكونغرس اليهودي العالمي"، بين الرئيس 

والرئيس األميركي دونالد ترامب.. حيث ذكرت أن الرئيس عباس استعمل الفلسطيني محمود عباس 
رجل األعمال الودر وشريك رجل األعمال الفلسطيني، عدنان مجلي، قناة سرية، مع اإلدارة 
األميركية، ما أثار غضب الجالية اليهودية في أميركا، والتي أتلقت على رون الودر اسم: "رجل 

 عباس في واشنطن". 
قع "ميدل إيست آي" قد كشف، قبل يومين من جولة ترامب، أن الرئيس محمود عباس وكان مو 

سيعر  على ترامب، خالل زيارته األراضي الفلسطينية، خطة تتضمن تخلي الفلسطينيين عن 
، أي ثالثة أضعا  هذه %1.9من أراضيهم إلسرائيل، علمًا أن المعرو  فلسطينيًا كان  6.5%

مستوتنات الكبرى في الضفة. ونقلت عن مسؤول فلسطيني مقرب من المساحة تغطي بمجملها ال
منومة التحرير قوله إن العر  يستثني القدس، إال أنه في ما يبدو يكر س رؤية رئيس الوزراء 

 اإلسرائيلي.  -اإلسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، لتسوية سلمية للصراع الفلسطيني
لماثلة، ليس من السهولة، أو حتى الحماقة، نشوء ظرو  على قاعدة مثل هذه المعطيات وحقائقها ا

تسوية تاريخية، لها تابع الصفقات، بالنور إلى ذهنية القائمين بها. وبالتالي، ال إمكانية لنشوء 
"صفقة تاريخية"، يباهي بها أصحابها في المنطقة وفي العالم، وكأنهم يحققون إنجازا تاريخيا مهما، 

والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقٍت ال تجد فيه إسرائيل، ومعها  على ما تأمل إدارة ترامب
د  حكومتها اليمينية المتطر فة، من دواع لمثل هذا التفاؤل بصفقة من هذا القبيل، تالما هي تحد 
مواقفها النهائية على قاعدة االحتفاظ بالمكان )الفلسطيني( على الرغم من االتفاقيات التي أبرمتها منذ 

أوسلو. وبالتالي، هي ليست مضطرة إلرضاء الطر  الفلسطيني، الذي لطالما رفضت وترفض  اتفاق
اعتباره شريكا تفاوضيا، وكانت قد أفشلت كل جوالت التفاو  معه في كل مراحلها، من دون أن 

 تجد من يضغط عليها إقليميا أو دوليا. 
الذي رعته اإلدارة األميركية، السعي  وفي الوقت الراهن، ال يبدو أن من أولويات التحالف االقليمي

الفلسطينية، بما يمكن من زحزحة اإلسرائيليين عن  –جديا نحو تحريك المفاوضات اإلسرائيلية 
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موقفهم المعتاد، في إصراره على حكم ذاتيٍ  منزوع السالح والسيادة، وسيطرة على كامل حدود 
باألغوار مع األردن، حتى ال يكون هناك فلسطين التاريخية مع الدول العربية، ومنها االحتفاظ 

 تواصل فلسطيني مع أي دولة عربية، يمكن أن يغري بالمطالبة بالسيادة فلسطينيا على األر . 
فإذا كان هذا هو مضمون الصفقات المحتملة، فأين "التاريخية" في مثل هذه التضحية البائسة بوتن 

األميركية التي تجر  معها توافقات إقليمية أخرى  –ة الشعب الفلسطيني على مذبح التوافقات اإلسرائيلي
تابعة، عاجزة بأوزانها عن التأثير أو ممارسة الحد األدنى من الضغوط للحفاظ على الحقوق الوتنية 
الفلسطينية التي يفر ط بها بعض أصحابها لمزيد األسف؛ من أجل دولة/ حلم باتت شعاراتية، وليست 

تيطان والممارسات االحتاللية الفاشية، واإلصرار على جعل الوتن واقعيًة في ظل استمرار االس
 الفلسطيني "وتنا قوميا ليهود العالم".

 26/5/2017، العربي الجديد، لندن
 

 وهم الصفقة الكبرى  .51
 د. حسن البراري 
عبًثا، يحاول بعض المراقبين خلق االنطباع بأن الرئيس ترامب قادر على إقناع ترفي الصراع 

اإلسرائيلي على التوصل إلى صفقة تضع حًدا لصراع استمر لعقود تويلة، وهو صراع الفلسطيني 
 يزداد تعقيًدا وصعوبًة مع الزمن بحيث أصبح حله ضرًبا من الخيال.

وبعيًدا عن لغة التشاؤم، فربما هناك نية صادقة للطر  األمريكي للدفع ُقدًما بعملية السالم لكن 
روًتا لم تتوافر بعد. فالنية لوحدها ال تكفي وهي مؤشر على التوصل إلى صفقة شاملة يتطلب ش

تعمل على خلق الشروط الضرورية الكافية إلقناع الطرفين بأن عقد  باستراتيجيةالسذاجة إن لم تقترن 
 اتفاق سالم هو في مصلحتهما.

ن، وعليه ال نذيع سًرا عندما نقول بأن مركز السياسة اإلسرائيلي قد انحر  واقترب من أقصى اليمي
فإن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة المحكومة بتوزانات ائتالفية أصبحت تمثل مصالح االحتالل 
واالستيطان. فالمزاج اإلسرائيلي السائد بعد اندالع انتفاضة األقصى والتطورات في المشهد السياسي 

ئيلي الحاكم بعد أحدام اإلسرائيلي وبروز حالة من التماهي بين اليمين األمريكي واليمين اإلسرا
الحادي عشر من سبتمبر كلها عوامل قتلت ما كان يعر  بـ"معسكر" السالم في إسرائيل الذي 
اختفت رموز البارزة من أمثال يوسي بيلين ويوسي سريد وشلوميت ألوني وافراهام بورج وحاييم 

من وال على السلطة رامون! في إسرائيل، ال صوت يعلو على صوت اليمين، وهذا اليمين ال يخشى 
الفلسطينية التي ترتبط مع إسرائيل باتفاقية تنسيق أمني محكم يساهم في أمن إسرائيل مع أن األخيرة 
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ماضية في تسمين مستوتناتها التي بات يسكنها أكثر من ثالثة أرباع المليون مستوتن في أرا  
 .1967تم احتاللها عام 

ت أن تلعب في الساحة اإلسرائيلية وتعيد ترتيبها إلنضاج تبعا، تستطيع الواليات المتحدة لو أرادا
الطر  الفلسطيني على عقد معاهدة سالم، فضغط  إلغراءتحالف سالم يقبل بتقديم تنازالت كافية 

وإعادة ترتيب  1992جاد يمكن له أن يعيد ترتيب أولويات الناخب اإلسرائيلي كما حدم عام  أمريكي
في الوقت ذاته! نعم هذا أمر ممكن ولكن رؤساء أمريكا المتعاقبين ال أولويات األحزاب اإلسرائيلية 

يريدون المضي قدما مع هكذا فكرة لتعقيدات السياسة الداخلية في واشنطن ودور لوبي إسرائيل 
 وقدرته على خلق تحديات كبيرة للرئيس في واشنطن هو في غنى عنها.

يات الداخلية التي يمكن أن تخلقها له القوى بتقديري، يمكن ألي رئيس أمريكي التعاتي مع التحد
األمريكية  االستراتيجيةالمؤيدة إلسرائيل إن تمكن من وضع حل الدولتين في سياق خدمة المصالح 

الكونية وهو أمر لم يقم به أي رئيس لغاية اآلن. فالمدرسة السائدة في واشنطن تفيد بأن الصراعات 
الصراع العربي اإلسرائيلي لن يسهم في وضع حد نهائي في الشرق األوسط غير مترابطة وأن حل 

 لكافة الصراعات األخرى.
ال تتسع المساحة الكتابية الممنوحة في هذا المقال ألن أستفيض في شرح التداخل بين ما يريده 
الرئيس وما يمكن أن يقوم به، لكن يكفي أن أشير إلى حقيقة ساتعة وهي أن الرئيس ترامب ال يرى 

تين أمًرا نهائًيا وأن هناك مجااًل لحلول أخرى ليس من بينها إقامة دولة فلسطينية. وحتى بحل الدول
أكون أكثر دقة، يسعى ترامب إلى العودة إلى الشرق األوسط بقوة من بوابة خلق إجماع إستراتيجي 

ي أحد يرى بإيران والتطر  كمصدري رئيسيين للتهديد. وهو بذلك يرفض مقولة أن االحتالل اإلسرائيل
أهم أسباب خلق مناخات التطر ، لذلك ال مجال لصفقة، فإسرائيل أقوى بكثير من أن تقدم ما قدمه 
أيهود باراك للفلسطينيين في كامب ديفيد ورفضوه والفلسطينيون أضعف بكثير من أن يقبلوا بأقل مما 

 قدمه أيهود باراك ورفضه ياسر عرفات.
 26/5/2017، الشرق، الدوحة

 
 لياليوم التا .51

 عاموس غلبوع
ما الذي يمكن أن نتعلمه في هذه المرحلة من زيارة ترامب الى المنطقة والى إسرائيل؟ بداية، تعود  

 الواليات المتحدة ترامب الى الشرق االوسط، بعد أن هجرتها إدارة أوباما في السنوات الثمانية االخيرة.
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وليس متعلقة به، فان إدارة ترامب ترى في  ومع أن الواليات المتحدة لم تعد بحاجة الى نفط المنطقة
 المنطقة مصلحة امريكية صرفة.

واذا كان أوباما هجر حلفاءه في المنطقة، فإن ترامب يعود اليهم. ومن هنا ينبع التغيير الثاني الكبير 
 في خريطة تحالفات الشرق االوسط.

لعاتها للهيمنة في الهالل الخصيب فقد رأت ادارة أوباما في إيران العامل االقليمي االقوى وايدت تط
 ضد الدول السنية التي كانت حليفة الواليات المتحدة في الماضي.  والكفاح الشيعي

ولما كانت هكذا، فقد أعطت إيران يدا حرة في سوريا ولم تحرك ساكنا امام جرائم الحرب التي ارتكبها 
العدو الشرير، والواليات المتحدة تقف  االسد. فجاء ترامب ليعلن امام المأل: هذا انتهى. إيران هي

 الى يمين الدول السنية.
وفي هذا االتار فان السعودية هي المحور المركزي لالئتال  السني، الذي تدعمه الواليات المتحدة. 

مليار دوالر في العقد التالي،  380ومن هنا صفقة السالح بين الواليات المتحدة والسعودية بمبلغ 
 عودية بافضل الوسائل القتالية نوعية.والتي ستسلح الس

واضح أنه اضافة الى البعد العسكري، يوجد هنا بعد اقتصادي من الدرجة االولى: الكثير من اماكن 
 العمل في الواليات المتحدة وكذا في السعودية نفسها.

اذا ال خطر كبيرا، برأيي، ان توجه السعودية السالح ضد إسرائيل في المستقبل. المشكلة هي م
 سيحصل اذا ما سقط النوام السعودي في المستقبل، وهو ليس األكثر استقرارا.

ولهد  آخر لترامب: ربط الدول العربية وعموم الدول االسالمية بالحرب ضد اإلرهاب، الذي تحدد 
 العبوه االساسيون بوضوح: داع ، القاعدة، حزب هللا، حماس وفوقهم إيران، سيدة اإلرهاب.

إيران وابادة رجال اإلرهاب، ايديولوجيتهم وتمويلهم. وما امتنعت ادارة أوباما عن  والهد  هو عزل
بصدق، يجب التصدي الزمة التطر  »قوله، يقوله ترامب امام خمسين من قادة الدول االسالمية: 

كيف نفعل هذا؟ السياسة «. االسالمي ومجموعات اإلرهاب االسالمية التي يشجعها هذا التطر 
 ا ترامب: الواليات المتحدة لن تقوم بالمهامة نيابة عنكم.التي يعرضه

 انتم المسلمين ستفعلون، كل دولة في نطاقها والكل معا.
 هذا يجلبنا الى السلطة الفلسطينية.

الصورة مركبة. من جهة، ترامب يقول انه اخذ االنطباع بان ابو مازن يريد السالم )مثل نتنياهو( 
جهة اخرى، ترامب يقول له علنا انه لن يكون ممكنا ان يسود السالم ومستعد للمفاوضات؛ ولكن من 

ومن الجهة الثالثة يكاد يكون نصف السكان « العنف يسود، يمول بل ويثاب»في محيط يكون فيه 
 الفلسطينيين يوجدون تحت سيطرة حماس.
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هاب، وازالتها وعليه، حسب ترامب، ان دور ابو مازن هو اجتثام ايديولوجيا حماس، التي تنبت اإلر 
 ايضا. وهي مهامة مستحيلة، برأيي. 

 ونقطة أخيرة. لقد ترك ترامب إسرائيل دون اي قول علني عن مسيرة ملموسة.
غير قليلين في السياسة وفي االعالم أملوا في أن يفاجأنا سلبا ويوجه ضربة نبوت لرأس نتنياهو. ما 

رئيس االمريكي هو صديق حميم، محب تبين بوضوح، وجالء، امام عيون العالم كله، هو أن ال
إلسرائيل، مع عالقات شخصية وودية مع نتنياهو، النقيض التام ألوباما البارد. ولكن يوجد هنا تحد 

 لنتنياهو.
لقد اتخذ ابو مازن في نور ترامب صورة المحب للسالم؟ فلماذا ال يستجيب الماني ترامب ويدعو 

 الرغبة المتبادلة في السالم؟ لماذا ينتور وساتة ترامب؟ ابو مازن الى لقاء رمزي أول لالعراب عن
 25/5/2017معاريف 

 26/5/2017، القدس العربي، لندن
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