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 ات االحتاللبعد التوصل التفاق مع سلط إضرابهماألسرى الفلسطينيون يعل قون  .1
عّلق مئات األسرى الفلسطينيون، اليوم السبت، : تحرير إيهاب العيسى، من يوسف فقيه -الخليل 

يومًا، بعد التوصل التفاق مع مصلحة السجون  40إضرابهم المفتوح عن الطعام المستمر منذ 
 ، في خطوة احترازية إلى حين التأكد من تنفيذ االحتالل مطالبهم.اإلسرائيلية

والمحررين )رسمية(، في حديث لـ"قدس برس" أن  األسرىحسن عبد ربه، الناطق باسم هيئة  وأكد
المفتوح عن الطعام، بعد جلسة مفاوضات طويلة، توصلوا خاللها إلى  اإلضراباألسرى قرروا تعليق 

وأشار عبد ربه أن جلسة مفاوضات  يقضي بتنفيذ مطالبهم. اإلسرائيليةاتفاق مع سلطات المعتقالت 
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منذ عصر أمس الجمعة حتى ساعات فجر األولى من  استمرتطويلة جرت في معتقل عسقالن 
، وفي مقدمتهم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" اإلضرابصباح اليوم السبت، شارك فيها قادة 
 بعدها. اإلضراب، وتقرر تعليق اإلسرائيليةمروان البرغوثي مع مصلحة السجون 

 إضرابهم عن الطعام حتى يتأكدوا من تنفيذ سلطات االحتالل لمطالبهم.وبين أن األسرى سيعلقون 
وأكد أن تفاصيل االتفاق ستعلن الحقًا خالل مؤتمر صحفي لرئيس "هيئة األسرى والمحررين" عيسى 

 قدورة فارس. األسيرقراقع ومدير نادي 
لتوصل التفاق مع قادة بعد ا إضرابهمأن األسرى فكوا  اإلسرائيليةمن جانبها، أكدت مصلحة السجون 

 خالل مفاوضات مارثونية استمرت لعدة ساعات. إضرابهم
والذي ُيصادف يوم األسير الفلسطيني، إضرابًا مفتوحًا عن  17/4/2017وخاض مئات األسرى منذ 

الطعام، يهدف لتحقيق جملة مطالب، أبرزها؛ إنهاء سياسة العزل، وسياسة االعتقال اإلداري، إضافة 
ة بتركيب تلفون عمومي لألسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من إلى المطالب

 المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة في عالجهم ومطالب أخرى.
معتقاًل مسجونون  29سجنًا، ومن بينهم  22معتقل فلسطيني موزعين على  6,500وتحتجز "إسرائيل" 
فلسطينية،  57نائبًا، و 13، و1993اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في منذ ما قبل توقيع 

 معتقل. 500فتاة قاصر، ويخضع لالعتقال اإلداري من بينهم  13ومن ضمنهن 
 26/5/2017 برس، قدس

 
 مب بقلب مبادرة السالم العربيةاتر يرفض خطة لإسرائيل اليوم": عباس لـ" مسؤول فلسطيني .2

كشـــف مســـؤول فلســـطيني رفيـــع المســـتوى لصـــحيفة "إســـرائيل اليـــوم" : ترجمـــة صـــفا -لـــة القـــدس المحت
مــب فــي االعبريــة عــن فحــوى اللقــاء الــذي أجــراو الــرئيس محمــود عبــاس مــع الــرئيس األمريكــي دونالــد تر 

مــب أبلــا عبــاس اوذكــر المســؤول الــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه أن تر  .23/5/2017 بيــت لحــم، الثالثــاء
رة السـالم العربيــة، ولكـن بشـكل معـاكس لنصـها، مــا يعنـي أنـه يتوجـب تطبيـع الــدول بنيتـه تطبيـق مبـاد

وقـال  مع "إسرائيل"، وفي حال نجح المشروع فسيصار إلى تسـوية فـي إطـار المفاوضـات. العربية أوالً 
مــب يســعى لخطــة تطبيــع إقليميــة تــدعمها الســعودية ودول خليجيــة باإلضــافة لمصــر االمســؤول إن تر 
مــا يســمى بــالمحور الســني العربــي المعتــدل، وبعــدها التوجــه لحــل القضــية الفلســطينية،  واألردن، وهــو

 األمر الذي أثار حفيظة الرئيس عباس.
وبين المسـؤول أن عبـاس رفـض الخطـة معربـًا عـن اسـتيائه مـن تحمـس كـل مـن القـاهرة وعمـان لهكـذا 

 .خطة، تحشر الفلسطينيين في الزاوية، وتجعلهم في آخر أولويات الخطة



 
 
 
 

 

 5 ص             4301 العدد:        5/27/2017 السبت التاريخ: 

                                    

وأشار إلى أن توترًا تشهدو العالقة بين عباس والملك األردنـي عبـد ا الثـاني فـي أعقـاب الكشـف عـن 
 مب.االخطة، وذلك بعد دعم األخير لخطة تر 

 25/5/2017 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

نهاء االعتقاالت التعسفيةفلسطين تطالب  .3  غوتيريش باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين وا 
األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غـــوتيري  طالبـــت فيهـــا  إلـــىوجهـــت فلســـطين رســـالة  :يويـــوركن

نهــاء حملــة االعتقــاالت اإلســرائيلية التعســفية اليوميــة،  ،بــاإلفراع عــن الســجناء واألســرى الفلســطينيين وا 
عــين علــى أن تــدهور حــالتهم الصــحية مــع اســتمرارهم فــي اإلضــراب عــن الطعــام لليــوم األرب إلــىمشــيرة 

ــــاتهم. ــــات يهــــدد حي ــــوالي، ب ــــى أن  الت ــــوق األســــرى  "إســــرائيل"وأشــــارت الرســــالة إل تواصــــل انتهــــاك حق
الفلســطينيين مــن خــالل إجــراءات "الحــبس االنفــرادي والتعــذيب واإلهمــال الطبــي واالحتجــاز اإلداري". 

الحـــق فـــي لجهـــة  الفلســـطينيونمـــا يتمســـك بـــه األســـرى  إلـــىوأضـــافت أن إســـرائيل مطالبـــة باالســـتجابة 
"الحصـــــول علـــــى التعلـــــيم والرعايـــــة الطبيـــــة والزيـــــارات األســـــرية علـــــى نحـــــو مناســـــب" والتوقـــــف عـــــن 

 "االعتداءات على السجناء وعقابهم الجماعي والحبس االنفرادي والعزل والمضايقة واإلهانة".
 27/5/2017 ،الحياة، لندن

 
 ر رمضاناللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: أوضاع كارثية في غزة عشية شه .4

أكـدت اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصـار فـي قطـاع غـزة، أمـس، أن شـهر : وكـاالتال"الخليج"،  - غزة
رمضـان المبـارك يحـل هـذا العـام فـي ظـل أوضـاع كارثيـة تـزداد صـعوبة وتعقيـدًا فـي القطـاع الســاحلي 

يــان، إن وقــال رئــيس اللجنــة الشــعبية النائــب فــي المجلــس التشــريعي جمــال الخضــري فــي ب المحاصــر.
"الكارثــة اإلنســانية فــي غـــزة تطــال كــل تفاصـــيل الحيــاة فــي ظـــل حصــار خــانق يشـــتد يومــًا بعــد يـــوم، 
ومضى عليه أكثـر مـن عشـرة أعـوام، وزاد عليـه آثـار االنقسـام الخطـرة، وتفـاقم أزمتـي الرواتـب األخيـرة 

إلغاثيـة تتصـاعد؛ والكهرباء". وشدد علـى أن نسـب الفقـر والبطالـة واعتمـاد السـكان علـى المسـاعدات ا
تحت خـط الفقـر  %80حيث يزيد عدد من يحتاجون المساعدات إلى أكثر من مليون ونصف مليون )

مــن ســكان غــزة( وهــو مــا يتطلــب حراكــًا أكبــر وحشــدًا لهــذا الــدعم مراعــاة لحاجــات الســكان والمعــوزين 
 والفقراء. 

 27/5/2017 ،الخليج، الشارقة
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 مصر يدين هجوم المنيا في عباس .5
وم اإلرهـابي الـذي وقـع غـرب مدينـة محمود عبـاس الهجـالسلطة الفلسطينية أدان رئيس  :وفا –م ا را
 وباسم دولة فلسطين وشعبها، بهذا الحادث اآلثم، مؤكداً  باسمه شخصياً  عباسوندد  لمنيا في مصر.ا

اإلرهـاب  وقوف شعبنا إلى جانب مصر وقيادتها برئاسـة الـرئيس عبـد الفتـاح السيسـي فـي حـربهم ضـدّ 
 وضد من يحاول خلق الفتنة والمس بالنسيج االجتماعي.

 26/5/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 منظمة الصحة العالميةفي تصويت لصالح قرار يخص فلسطين البالفلسطينية ترحب الخارجية  .6
هــا فــي رحبــت وزارة الخارجيــة بنتــائج تصــويت منظمــة الصــحة العالميــة، فــي اجتماعــات جمعيت :رام ا

دورتها السـبعون، المنعقـدة حـالي باعتمادهـا القـرار الخـاط بفلسـطين، تحـت عنـوان "األحـوال الصـحية 
 في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل".

د القـانون دول فـي االلتـزام بقواعـ 7دولة( مع القرار، فيمـا فشـلت  98) األعضاءوصوتت غالبية الدول 
، توغـو، إسـرائيل، بريطانيـا، أمريكـاالدولي لتصوت ضد القرار، وهي:  اإلجماع إلىالدولي واالنضمام 

 دولة. 21، كندا، غواتيماال، مع تحفظ أستراليا
 26/5/2017 ،القدس، القدس

 
 الحي ة يحم ل االحتالل تداعيات تشديد حصار غزة .7

قطاع غزة، خليل الحّية، يوم الجمعة، االحتالل  حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس في: غزة
الصـــهيوني، مـــن تـــداعيات تشـــديد الحصـــار علـــى قطـــاع غـــزة، فيمـــا جـــدد دعوتـــه لحركـــة "فـــتح" لتنفيـــذ 

جاء ذلك خالل خطبة الجمعـة، التـي ألقاهـا الحّيـة، عقـب افتتـاح  التفاهمات السابقة إلتمام المصالحة.
حمــل اســم "مــازن فقهــا"، القيــادي فــي كتائــب عــز الــدين  مســجد، فــي منطقــة "الزوايــدة" وســط القطــاع،

 مارس/ آذار الماضي. 24القسام، الذراع المسّلح لحركته، الذي اغتاله عمالء االحتالل في 
وأضاف الحية: "تتحمل إسرائيل كل تداعيات تشديد الحصار، من أزمات في الكهرباء والماء واألدوية 

 رِك"، وفق ما نقلته األناضول.واإلعمار، ونقول إلسرائيل لتكّفي حصا
مــن جانــب آخــر، جــدد الحّيــة دعــوة حركــة فــتح لتنفيــذ مــا تــّم التوافــق عليــه مــن اتفاقيــة المصــالحة وفــق 

وتـابع: "البرنـامج يتمثّـل فـي إنهـاء االحـتالل وعـودة الالجئـين إلـى أراضـيهم، وتقريـر  البرنامج الـوطني.
قامة الدولة الفلسطينية".  المصير، وا 
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أن االتفـاق علـى االسـتراتيجية الوطنيـة يقتضـي إعـادة "بنـاء المؤسسـات الوطنيـة مـن جديــد، ولفـت إلـى 
 على أسس واضحة من الشراكة، والبرنامج السياسي الواحد، بدءًا من منظمة التحرير الفلسطينية".
يـرة وفي سياق منفصل، قـال الحّيـة إن المعركـة األمنيـة والعسـكرية مـع "إسـرائيل" تجـّددت باغتيـال األخ

وقـال: "فتـتحت اغتيـال فقهـا ملحمـة جديـدة مـع إسـرائيل، إذ تمّكنـت األجهـزة األمنيـة فـي أقــل  "مـازن فقهـا".
من شهرين بعد اغتياله، من كشف فصول المـؤامرة، والتـي كنـا نعـرف مـن اللحظـة األولـى أن إسـرائيل 

وأكـد أن  المـوت".وشدد على أن مصير األشخاط الـذين يتخـابرون مـع "إسـرائيل" "هـو  تقف وراءها".
 تنفيذ حكم اإلعدام بحق ثالثة من المتورطين باغتيال "فقهاء"، مساء أمس، "ضربة موجعة إلسرائيل".
وشدد الحّية على أن المقاومة ضد االحتالل مشروعة، ولن نتخلى عنها، في ردٍّّ على وصـف الـرئيس 

لى بها أثنـاء مشـاركته فـي القمـة األمريكي دونالد لترمب حركة "حماس" بـ"اإلرهابية"، في تصريحات أد
 العربية اإلسالمية األمريكية، في الرياض، األحد الماضي.

وأّكــد رفــض حركتــه علــى أن تكــون "إســرائيل" "جــزءًا مــن المنطقــة"، مســتكماًل: "ســيكون االحــتالل جــزءًا 
 من التاريخ عندما ُننهيه؛ فاالحتالل اإلسرائيلي على فلسطين مصيرو االنتهاء والزوال".
 26/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غزةبحماس  ضد  جديدة  يةاتخاذ إجراءات تصعيد يةناقش إمكان مركزية فتحاجتماع : جمال محيسن .8

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسـن أن اجتمـاع اللجنـة فـي رام ا أول ت: وكاالال
اءات تصـعيد جديـدة ضـد حركـة حمـاس فـي من أمـس برئاسـة محمـود عبـاس، نـاق  إمكـان اتخـاذ إجـر 

علـى أن إجـراءات أخـرى سـتتخذ ضـد حمـاس إن بقيـت علـى  ،فـي تصـريح ،وشدد محيسن قطاع غزة.
"تعنتها" ولم تجب على القضايا الثالث المطلوبة منها. وأكد أن حماس لم ترد بعـد علـى ورقـة الـرئيس 

. وأشار إلـى 2007يونيو  /ل منذ حزيرانعباس في ما يتعلق بملف إنهاء االنقسام الفلسطيني المتواص
أن فتح طالبت مرارًا وتكرارًا حماس بالعمل على إلغاء اللجنـة اإلداريـة التـي شـكلتها الحركـة فـي قطـاع 
غــزة، وكــذلك العمــل علــى تمكــين حكومــة التوافــق الــوطني مــن ممارســة مهامهــا المنوطــة بهــا فــي شــكل 

 كامل في قطاع غزة.
 27/5/2017الحياة، لندن، 

 
 تحذر االحتالل من قطع الكهرباء عن غزةالفلسطينية الفصائل  .9

أكدت الفصائل الفلسطينية أن قرار االحتالل قطـع الكهربـاء عـن غـزة عـدوان جديـد علـى الشـعب : غزة
وحـذرت فصـائل المقاومـة فـي بيـان صـحفي،  الفلسطيني، وأن استمرار الحصار لن يولد إال االنفجار.
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كمــا شــددت علــى أن هـــذو  تنفيـــذ هــذا القــرار، وحّملتــه تــداعيات ذلـــك. االحــتالل الصــهيوني مــن مغبــة
السياســة الخطيــرة التــي ازدادت نتيجــة الــدعم وانحيــاز اإلدارة األمريكيــة، وانحــدار مواقــف الســلطة التــي 
 أعطت االحتالل الضـوء األخضـر وشـجعته علـى ذلـك، سـتفجر حالـة الهـدوء واالسـتقرار فـي المنطقـة.

ر شــــعبنا ألوســــع حــــراك جمــــاهيري، وللمشــــاركة الفاعلــــة فــــي مســــيرات نــــذير وتابعــــت: "نــــدعو جمــــاهي
نهاء الحصار الظالم".  الغضب؛ للضغط على االحتالل وا 

 26/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس: قتل المصريين األقباط جريمة بشعة ومدانة بشدة .10
لمنيــا فــي مصــر، محــذرة بــأن أدانــت حركــة حمــاس، يــوم الجمعــة، قتــل المصــريين األقبــاط بمحافظــة ا

ووصـــف النـــاطق باســـم حمـــاس فـــوزي برهـــوم، فـــي تصـــريح  هـــدفها خلـــق مناخـــات طائفيـــة عنصـــرية.
وأضـــاف أن الهـــدف مـــن  صـــحفي، اســـتهداف المصـــريين األقبـــاط بأنـــه "جريمـــة بشـــعة ومدانـــة بشـــدة".

كــًدا أن الجريمـة "خلــق مناخــات طائفيــة عنصــرية، تســتهدف وحــدة شــعب مصــر وأمنهــا واســتقرارها"، مؤ 
 "المستفيد الوحيد منها هم أعداء مصر وأعداء األمة".

 26/5/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 البتة ال نركع أننا االحتاللليفهم : حماد الرقب .11
لــوح القيــادي فــي حركــة حمــاس حمــاد الرقــب بألزالــة الســياع األمنــي : نــور الــدين الغلبــان -خــان يــونس 

وقـــال الرقـــب فـــي تصـــريحٍّ خــــاّطٍّ  لـــه إلـــى ســـياع للحريـــة.الصـــهيوني الفاصـــل شـــرق القطـــاع، وتحوي
لــ"المركز الفلسـطيني لالعــالم"، أثنـاء مشــاركته فـي تظــاهرة شـرق بلـدة خزاعــة شـرق خــان يـونس: لــيفهم 
هؤالء األغبياء )العدو الصهيوني( نحن ال نركع البتـة، إذا كانـت القضـية سـياًجا يحيطـون بـه أرضـنا، 

 ئات اآلالف وسنحيل أسيجة الموت إلى أسيجة للحرية".ويظنون أنه سياع موت، سنخرع بم
جراءاتهـــا، خضـــنا االنتفاضـــة األولـــى والثانيـــة والحـــرب األولـــى والثانيـــة  وأضـــاف "ال نخشـــى إســـرائيل وا 

ووصـــف الحصـــار المفـــروض علـــى قطـــاع غـــزة بأنـــه "ظـــالم  والثالثـــة، نحـــن أكثـــر إصـــراًرا علـــى حقنـــا".
ـــات اآلالف مـــن  ـــى أن مئ ـــة ســـفر وال حق ـــا لعـــالع قـــاهر"، مشـــيًرا إل الشـــبان ال يجـــدون أعمـــااًل وال حري

وعـــّد أن مـــا يجـــرى مـــن تظـــاهرات "ومضـــات"،  المرضـــى، فضـــال عـــن تفـــاقم أزمـــات الكهربـــاء والميـــاو.
 موجها الحديث للعدو بأن عليه "أن يترقب في القادم ما سنفعله إن شاء ا".

 26/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ات االحتالل تستوجب وقفة شعبية جادةشديد: انتهاك .12
قال القيادي في حركة حماس، عبـد الـرحمن شـديد، إن األسـرى المضـربين فـي سـجون االحـتالل، ومـا 
يتعرض له المسجد األقصى من انتهاكات صـارخة يسـتوجب وقفـة جـادة مـن شـعبنا، إضـافة إلـى دعـم 

صـحفي أنـه فـي ظـل تعنـت االحـتالل وأوضح شـديد فـي تصـريح  حقيقي من أمتنا العربية واإلسالمية.
بعدم االستجابة لمطالب األسرى، يتحتم على شعبنا ومقاومتنا أال يخذلوا أسراهم، وأن يثبتـوا لالحـتالل 

ودعا شديد أبناء شعبنا لتضـافر الجهـود وتلبيـة النـداء والتوجـه  بأنه سيدفع ثمن انتهاكاته بحقهم غاليًا.
أن شـعبنا لـن يخـذل أسـراو، وأن االنتفاضـة ستشـتعل مـن جديـد لنقاط التماس مع االحتالل، حتـى يعلـم 

 في وجهه ما لم يوقف انتهاكاته بحق األسرى واألقصى.
 26/5/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ات في الضفةعمر تعمم وثيقة تد عي قانونية المست "إسرائيل" .13

أخيرًا، وألول مرة منـذ احـتالل  بدأت غالبية السفارات اإلسرائيلية في العالم،: وكاالت – القدس المحتلة
ات عمر ، بتعمـيم وثيقـة سياسـية جديـدة تـدعي مـن خاللهـا أن المسـت67الضفة الغربية في يونيـو/حزيران 

 اإلسرائيلية في األراضي المحتلة شرعية وقانونية. 
وكانـــت الخارجيـــة اإلســـرائيلية عكفـــت علـــى إعـــداد هـــذو الوثيقـــة قبـــل أعـــوام عـــّدة، وصـــدرت توجيهـــات 

مهـــا منـــذ عـــامين، إال أن المخـــاوف اإلســـرائيلية مـــن ردود إدارة الـــرئيس األمريكـــي الســـابق بـــاراك بتعمي
 أوباما كانت وراء تأجيل تعميم هذو الوثيقة.

ونشــرت صــحيفة "مكــور ريشــون"، التابعــة لتيــار الحــزب الــديني الصــهيوني "البيــت اليهــودي"، والمؤيــد 
ت وتســــويغات "قانونيــــة" بشــــأن العالقــــة بــــين دولــــة لالســــتيطان، أن الوثيقــــة تحمــــل فــــي طياتهــــا مبــــررا

االحــتالل وأراضــي الضــفة الغربيــة المحتلــة، ومــن ضــمنها اســتذكار تصــريح لمســاعد وزيــر الخارجيــة 
األمريكـــي األســـبق، يـــوجين روســـتوف، قـــائاًل إن "الحـــق اليهـــودي فـــي االســـتيطان فـــي هـــذو األراضـــي 

ووفقًا للصحيفة العبرية، فألن من يقـف وراء هـذو  .يتساوى كليًا مع حق السكان المحليين للعي  هناك"
المبادرة هي نائبة وزير الخارجية، تسيبي حـوطيبيلي، المتدينـة والمعروفـة بموقفهـا الـداعي إلعـادة بنـاء 

 الهيكل ورفع العلم اإلسرائيلي فوق الحرم القدسي، وتطبيق مخطط للتقسيم الزماني والمكاني.
ــــت مبــــادرة حــــوطيبيلي هــــذو بــــدعم ــــة الســــابق، دوري غولــــد، ذي األصــــول  وحظي وكيــــل وزارة الخارجي

 األمريكية، والمعروف هو اآلخر بمواقف يمينية متطرفة تعتبر أن إلسرائيل حقا على كامل فلسطين.
ولفتت الصحيفة، إلى أن المستوى المهني في وزارة الخارجية اإلسـرائيلية، كـان قـد عـارض تعمـيم هـذو 

 لسفارات اإلسرائيلية في الخارع عن تعميم الوثيقة تحت مسببات مختلفة.الوثيقة، كما امتنع عدد من ا
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وأشــارت أيضــًا إلــى أن الوثيقــة الجديــدة معروضــة اآلن فــي عــدد مــن الســفارات األجنبيــة المهمــة بينهــا 
 السفارات اإلسرائيلية في واشنطن وفي االتحاد األوروبي وأستراليا وكندا.

 200هودي في يهودا والسامرة )الضـفة الغربيـة المحتلـة( يعـود إلـى وتنط الوثيقة على: "أن الوجود الي
عام وتم االعتراف بشرعيته إبان حكم االنتداب البريطاني على فلسطين. بعض البلدات اليهودية مثـل 
االستيطان اليهودي في الخليل، كان لمئات السنين تحت الحكم العثماني، بينما مستوطنات مثل نافيه 

 قي القدس(، وغو  عتصيون )على طريق بيت لحم(".يعقوب )شمالي شر 
وجـــاء فـــي الوثيقـــة أيضـــًا، أن "المســـتوطنات التـــي قامـــت شـــمالي البحـــر الميـــت تأسســـت تحـــت الحكـــم 
البريطاني االنتدابي قبل إقامة دولـة إسـرائيل، ووفقـًا لصـك االنتـداب مـن عصـبة األمـم. وقـد أعيـد بنـاء 

ئمة مجددا فـي المواقـع التـي عاشـت فيهـا جماعـات ومجتمعـات الكثير من المستوطنات اإلسرائيلية القا
 يهودية في أجيال سابقة، تعبيرا عن العالقة العميقة والمتواصلة للشعب اليهودي مع هذو البالد".

لى جانب هذو المغالطات التاريخية التي تلجأ إليها الوثيقة أعالو، جاء في الباب "التاريخي" للوثيقة،  وا 
مسـتوطنات يهوديـة فـي يهـودا والسـامرة )الضـفة الغربيـة المحتلـة( كنـوع جديـد مـن  أن "محاولة تصوير

االستيطان الكولونيـالي، يقـوم بـه سـيد أجنبـي، تـأتي لـدوافع سياسـية. فلـم تكـن فـي أي نقطـة زمنيـة فـي 
التاريخ، ال في القدس وال في "يهودا والسامرة" أي معطيات ودالئل على سـيادة فلسـطينية عربيـة". أمـا 

ي الفصل القضائي والقانوني فتدعي الوثيقة أن معاهدة جنيف الرابعة ال تنطبق على أراضي الضفة ف
 الغربية المحتلة.

وتصــل الوثيقــة إلــى اســتنتاع تقــول فيــه إن إلســرائيل "حقوقــا ومطالــب ملكيــة ســارية المفعــول علــى هــذو 
ل المــدة فــي الــبالد، وبفعــل األراضــي، لــيس فقــط علــى ضــوء العالقــة التاريخيــة اليهوديــة والوجــود طويــ

تخصـــيط الـــبالد باعتبارهـــا جـــزءًا مـــن الـــوطن القـــومي اليهـــودي تحـــت انتـــداب عصـــبة األمـــم، والحـــق 
نمــا أيضــًا بفعــل حقيقــة أن هــذو األرض لــم تكــن  المعتــرف بــه إلســرائيل بحقــوق يمكــن الــدفاع عنهــا، وا 

 تيجة لحرب دفاعية".تحت سيادة شرعية ألي دولة كانت، ووقعت تحت السيطرة اإلسرائيلية ن
وفــي اإلطــار ذاتــه، تشــير الصــحيفة إلــى أن الوثيقــة تــنط أيضــًا فــي صــيغتها المعدلــة علــى: "اعتــراف 
ـــدى الطرفـــان موافقتهمـــا  ـــة مـــن األرض، ولهـــذا أب ـــب للفلســـطينيين فـــي هـــذو المنطق أيضـــًا بوجـــود مطال

قبل المسـتوطنات، الصريحة على تسوية كـل هـذو المسـائل التـي ظلـت موضـع الخـالف، بمـا فيهـا مسـت
 ضمن مفاوضات مباشرة وثنائية".

 27/5/2017السبيل، عمان، 
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 حزب "العمل" لحكومة نتنياهو مفاوضات لضم  : "إسرائيل اليوم" .14
كشـــفت صـــحيفة "إســـرائيل اليــوم" العبريـــة، النقـــاب عـــن مســاعٍّ يبـــذلها رئـــيس وزراء االحـــتالل : الناصــرة

ي" المعـارض إلـى االئـتالف الحكـومي، قبـل أي تحـّرك بنيامين نتنياهو لضم حزب "المعسكر الصـهيون
أمريكــــي إلطــــالق مبــــادرة سياســــية مــــن شــــأنها حملــــه والســــلطة الفلســــطينية علــــى العــــودة إلــــى طاولــــة 

 المفاوضات.
، أن االتصـــاالت السياســـية بـــين حزبـــي الليكـــود الجمعـــة وذكـــرت الصـــحيفة فـــي عـــددها الصـــادر، يـــوم
يوني(، تجــددت بهــدف ضــم األخيــر إلــى حكومــة نتنيــاهو والعمــل )أحــد قطبــي تحــالف المعســكر الصــه

وتوســيعها، وذلــك فــي أعقــاب زيــارة ترامــب األخيــرة للمنطقــة، وتجديــد الحــديث عــن عمليــة سياســية فــي 
عن مسؤولين كبار في "الليكود"، أن "نتنياهو ال ينوي ضم حزب المعسـكر الصـهيوني،  ونقلت األفق.

ى حساب حزب البيت اليهودي وزعيمـه نفتـالي بينـت، إنمـا وزعيمه يتسحاق هرتسوغ، إلى الحكومة عل
 يتوقع أن يخرع الحزب األخير من الحكومة بألرادته بسبب موقفه الرافض إلقامة دولة فلسطينية".

وبحسب المسؤولين اإلسرائيليين؛ فمن المتوقع أن ُتطلق واشنطن مبادرة سياسية مع بداية شهر يوليو/ 
اهو يسابق الزمن لتشكيل حكومة موّسعة تّضم عـددا أكبـر مـن األحـزاب، تموز المقبل؛ وعليه فألن نتني

 قبل إطالق هذو المبادرة.
من جانبهم، رّد مقربون من زعيم حزب "العمل"، يتسحاق هرتسوغ، على تصريحات مسوؤلي "الليكود" 

 بالقول "لم يتلقت الحزب أي دعوة لالنضمام إلى الحكومة".
ب "البيت اليهودي" اليميني، نفتالي بينت، في مقابلة مع إذاعة جي  وفي الشأن ذاته، صّرح زعيم حز 

بـــالقول "حـــان الوقـــت لصـــنع ســـالم اليمـــين. ســـالم أسســـه القـــوة العســـكرية واالقتصـــاد القـــوي  االحـــتالل،
 ومبادرات الهايتك. ومحورو المصالح المشتركة مع دول الخليج وليس الفلسطينيين"، حسب قوله.

 26/5/2017، فلسطين أون الين
 

 تغير بروتوكول المشاركة االستخبارية مع الواليات المتحدة "إسرائيل": "فورين بوليسي" .15
أشــارت فــورين بوليســي إلــى أن إفشــاء الــرئيس األمريكــي دونالــد ترمــب معلومــات اســتخبارية إســرائيلية 

 سرية للغاية لمسؤولين روس خالل اجتماع سابق في البيت األبيض لن يمر دون تداعيات.
د قـــال وزيـــر الـــدفاع اإلســـرائيلي أفيغـــدور ليبرمـــان األربعـــاء الماضـــي إن بـــالدو عـــدلت بروتوكـــوالت فقـــ

 مشاركة المعلومات االستخبارية مع الواليات المتحدة بعد تصريحات ترمب غير المألوفة.
لى أي مدى غّيرت إسرائيل طريقة تبادل االستخبارات السرية مـع الواليـات  ولم يوضح ليبرمان كيف وا 
المتحدة، لكن التعليقات تشير إلى استياء إسرائيل من تسريبات ترمب غيـر المقصـودة. وعلـق ليبرمـان 
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قــائال "ال ينبغــي مناقشــة كــل شــيء فــي وســائل اإلعــالم، وبعــض األمــور ينبغــي أن تنــاق  فــي غــرف 
 وألمحــت المجلــة إلــى أن تعليقــات ترمــب المنفلتــة جــاءت خــالل اجتمــاع بالبيــت األبــيض فــي مغلقــة".

العاشــر مــن مايو/أيــار الجــاري مــع وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف والســفير الروســي لــدى 
واشنطن سيرغي كيسلياك، عندما خرع ترمب عن النط وأفشى معلومات استخبارية سرية للغاية عن 

 تنظيم الدولة خالل االجتماع، وهي معلومات كان مصدرها إسرائيل.

ك التقــارير فــي البدايــة، لكــن ترمــب قــّوض هــذا النفــي بعــد ذلــك فــي وذكــرت أن البيــت األبــيض نفــى تلــ
إحدى "تبجحاته الشائنة" على تويتر، عنـدما قـال "بصـفتي الـرئيس أردت أن أتشـارك مـع روسـيا، وهـذا 
من حقي المطلق فعله، الحقائق المتعلقة باإلرهاب وسالمة الطيران، وألسباب إنسـانية، باإلضـافة إلـى 

 أن تكثف بشكل كبير حربها ضد التنظيم واإلرهاب".أني أريد من روسيا 
 26/5/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 مبك ر النتخابات اليونسكو إسرائيليتأهب  .16

إســـرائيل اســـتبقت االنتخابـــات التـــي ســـتجريها منظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة  أن، 48ديلـــي موقـــع ذكـــر 
دات المنظمة بالتحذير من إمكانيـة فـوز "ثالثـي والثقافة والعلوم )اليونسكو( بعد ستة أشهر الختيار قيا

 إسالمي" بمناصب رئيسية في المنظمة، في حين تسعى لدعم قيادات ترضيها.
وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن القلق البالا الذي ينتاب القيادات اإلسرائيلية خصوصا بعد 

ل فـي القـدس المحتلـة ويحضـها علـى مصادقة اليونسكو األخيرة على قرار يعتبر إسـرائيل سـلطة احـتال
وذكـرت الصـحيفة أن االنتخابـات المقبلـة فـي  إلغاء أي إجراء من شأنه تغيير طابع أو وضـع المدينـة.

اليونســكو المقــررة فــي نوفمبر/تشــرين الثــاني المقبــل ســيجري خاللهــا انتخــاب مــدير عــام جديــد واثنــين 
مرشـــحين األوفـــر حظـــا هـــم مـــن قطـــر آخـــرين لشـــغل منصـــبين رئيســـيين فـــي المنظمـــة، مضـــيفة أن ال

يران.  والسعودية وا 

وأوضحت أن من بين األشخاط التسعة الذين يتنافسون على خالفة إيرينا بوكوفا في منصب المدير 
العام لليونسكو أربعـة مـن دول عربيـة، أحـدهم هـو وزيـر الثقافـة القطـري حمـد بـن عبـد العزيـز الكـواري 

 الذي قالت إنه ُيعتبر األوفر حظا.
 27/5/2017لدستور، عمان، ا

 

 

 



 
 
 
 

 

 13 ص             4301 العدد:        5/27/2017 السبت التاريخ: 

                                    

 لكسب الوقت 2009سنة  نتنياهو ألقى خطاب بار إيالن: نتان إيشل .17
كشــف نتــان إيشــل، الــرئيس الســابق لطــاقم مكتــب رئــيس الحكومــة اإلســرائيلي بنيــامين : بــالل ضــاهر

، والــذي تحــدث 2009نتنيــاهو والمقــرب جــدا منــه، عــن أن نتنيــاهو ألقــى خطــاب بــار إيــالن، فــي العــام 
 الل ألول مرة عن حل الدولتين، وكانت غايته كسب الوقت وحسب.خ

وكتــب مراســل صـــحيفة "يــديعوت أحرونــوت"، عميحـــاي أتــالي، يـــوم الجمعــة، أنــه بعـــد انتهــاء خطـــاب 
الــرئيس األمريكــي، دونالــد ترامــب، فــي متحــف إســرائيل فــي القــدس، قبيــل مغادرتــه الــبالد، يــوم الثالثــاء 

وية مــع وزيــر العلــوم اإلســرائيلي، أوفيــر أكــونيس، الــذي بــادر إلــى الماضــي، ســار إلــى جانــب إيشــل ســ
القول إلى إيشل عن خطاب ترامب: "يا له من خطاب رائع. ترامب انضم إلى حزب الليكود اليوم. مـا 

 شاهدناو هنا هو تصحيح رائع لخطاب بار مينان".  
حنا الكثير من الهـدوء. وقلـت ورد إيشل بالقول إن "خطاب بار إيالن كان فكرتي. لقد علمت أنه سيمن
 لنتنياهو إن "عليك أن تتحدث أو تعمل. ماذا يهمك إذا تحدثت قليال؟".

وكشف إيشل أيضا أنه لم يكن هناك اتفاق في مكتب نتنياهو في حينه بشأن خطاب بـار إيـالن، وأن 
دة. وقـال المستشار السياسي رون ديرمر، والسفير اإلسرائيلي في واشنطن حاليا، عارض الخطاب بشـ

إيشل إنه "خالفـا لـرأي رون، نجحـت فـي أن اقنـع بأنـه إذا تعـين علينـا أن نفعـل شـيئا أو نتحـدث، فألنـه 
 من األفضل أن نتحدث، وأنظر خجم الهدوء الذي منحنا إياو هذا الخطاب".

 26/5/2017، 48عرب 
 

 تحقيق مع وزير الداخلية اإلسرائيلي أرييه درعي وزوجته بتهم فساد .18
عــاد وزيــر الداخليــة اإلســرائيلي وزعــيم حــزب "شــاس" الحريــدي، أرييــه درعــي، إلــى دائــرة  :رامــي حيــدر

الشبهات مـرة أخـرى، بعـد أن سـجن فـي السـابق بـتهم فسـاد، وللمفارقـة، كـان يشـغل فـي حينهـا منصـب 
وبحســـب القنـــاة اإلســـرائيلية الثانيـــة، ســـتبدأ الشـــرطة التحقيـــق مـــع الـــوزير درعـــي  وزيـــر الداخليـــة أيًضـــا.

 ته ياّفا يوم اإلثنين المقبل، كل على حدة، إذ سيتواجد المحققون في غرفتين مختلفتين.وزوج
ويــأتي التحقيــق فــي أعقــاب الكشــف عــن أن كبــار األثريــاء وجــال األعمــال اإلســرائيليين ومــدراء بنــوك 

، وتشغل تبرعوا بماليين الشواقل لجمعية "ميفعالي سيمحا" التربوية الحريدية، التي تديرها زوجة الوزير
منصــب المــديرة العامــة فيهــا ابنــة الــوزير، شــيفي ســيننس، وتعمــل فيهــا ابنتــين أخــريين، ســيمحا أفيطــان 

 وداسي إيلوز.
 26/5/2017، 48عرب 
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 مع الفلسطينيين "إسرائيل"يستشرفون مستقبل عالقة إسرائيليون باحثون  .19
ق بحثيــة قــدمها عــدد مــن نشــر معهــد أبحــاث األمــن القــومي التــابع لجامعــة تــل أبيــب ملخصــات ألورا

البــاحثين والساســة والعســكريين اإلســرائيليين خــالل طاولــة نقــا  مســتديرة حــول الســيناريوهات المتوقعــة 
 إلسرائيل في الفترة القادمة، واستشرفت العالقة مع الفلسطينيين.

بـــين وذكـــر الجنـــرال موشـــيه يعلـــون وزيـــر الـــدفاع اإلســـرائيلي الســـابق فـــي ورقتـــه البحثيـــة أن الفجـــوات 
إسرائيل والفلسطينيين آخذة في االتساع مع مرور الوقت، مستبعدا التوصل التفاق معهـم، علـى األقـل 

وأضــاف "يجـب العمـل فــي ضـوء المصـلحة اإلســرائيلية، بضـرورة االنفصـال عــن  فـي المـدى المنظـور.
يرا إلـى أن الفلسطينيين من جهة، وعدم السماح بقيام دولة واحـدة ثنائيـة القوميـة مـن جهـة أخـرى"، مشـ

رئيس الوزراء اإلسرائيلي الراحل إسحق رابين حين قدم اتفاق أوسلو للمصادقة عليه من الكنيست كان 
 ألنها غير قابلة للدفاع عنها. 67قامة كيان فلسطيني أقل من دولة دون عودة لحدود عام إليطمح 

األصل فـي النقـا  أن أما عضو الكنيست ستيو شافير من المعسكر الصهيوني فقالت في ورقتها إن 
يتركز على المصالح اإلسرائيلية، بالحفاظ على إسرائيل دولة ديمقراطية، مع أغلبية يهودية، ومحافظة 

 على أمنها القومي، وتحالفاتها الدولية حول العالم.
وأضــافت "كـــل ذلــك يؤكـــد فرضـــية االنفصــال عـــن الفلســطينيين، رغـــم أن مـــا يشــغل الســـاحة السياســـية 

تركز في مستقبل المستوطنات، ومنع إخالء مساحات أرضية جديدة فـي الضـفة الغربيـة"، اإلسرائيلية ي
 مشيرة إلى سيطرة ما أسمته "اللوبي" االستيطاني على اليمين والليكود بصورة مطلقة.

مـن جهتـه، رأى الباحــث العسـكري الجنـرال أودي ديكــل أن السـيناريو األكثـر اســتقرارا لمسـتقبل إســرائيل 
الــدولتين ضــمن اتفــاق نهــائي وشــامل، بمــا يتطلــب إقامــة كيــان فلســطيني، حتــى ضــمن  يتمثــل فــي حــل
وأضاف "هناك مصلحة إسرائيلية بمساعدة الفلسطينيين، ضمن منظومـة عربيـة ودوليـة،  حدود مؤقتة.

ويجب االبتعاد عن فرضية الدولة الواحدة، حيث يعي  فيهـا مجتمعـان مختلفـان فـي الهويـة والحقـوق، 
سرائيلي، يناسبان سكانهما".مع تفضيل إق  امة كيانين منفصلين؛ فلسطيني وا 

أمــا رئــيس المعهــد اإلســرائيلي للديمقراطيــة يوحنــان فلســنر فقــال فــي بحثــه المقــدم إن تراجــع القــدرة علــى 
اتخــاذ القــرارات الصــعبة لــدى الجــانبين الفلســطيني واإلســرائيلي، يــؤدي إلــى إنتــاع هــذا الواقــع الصــعب 

ان، رغم وجود أغلبية شعبية لديهما التخاذ مثل هذو القرارات القاسية، ممـا يعنـي أن الذي يحيياو الطرف
 إسرائيل متجهة عمليا لخيار الدولة الواحدة.

"الباحــث العســكري الجنــرال أودي ديكــل: الســيناريو األكثــر اســتقرارا لمســتقبل إســرائيل يتمثــل فــي حــل 
 كيان فلسطيني، حتى ضمن حدود مؤقتة" الدولتين ضمن اتفاق نهائي وشامل، بما يتطلب إقامة

 26/5/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
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 غير مؤمنين بتوقيع اتفاقية سالم مع الجانب الفلسطيني  اإلسرائيليينمن  %78: استطالع .20
غيـــر مـــؤمنين  اإلســـرائيليينمـــن  %78 أن إســـرائيلاظهـــر اســـتطالع رأي اجـــري فـــي : القـــدس المحتلـــة

 ب الفلسطيني في المدى المنظور.بتوقيع اتفاقية سالم مع الجان
وبحسب االسـتطالع الـذي اجـري لصـالح صـحيفة معـاريف العبريـة بعـد زيـارة الـرئيس األمريكـي دونالـد 

( مــن المســتطلعين إنــه ال يوجــد احتمــال للتوصــل إلــى %78فــان أغلبيــة ســاحقة ) إســرائيل إلــىترامــب 
فقط الذين رأوا أن ثمـة أمـال  %18مقابل  اتفاق سالم بين إسرائيل والفلسطينيين في المستقبل المنظور

إنه ال يوجد "شريك للسالم" في الجانب الفلسطيني بينما قال  %64قال و  التفاق سالم كهذا. بالتوصل
 إنهم ال يعرفون ما إذا كان هناك شريك أم ال. %19إنه يوجد "شريك للسالم" وقال  17%

 اإلســرائيليينمــن  %58 أجــابطينيين؟" وحــول ســؤال "هــل ترغــب فــي اســتئناف المفاوضــات مــع الفلســ
 بأنه ال يعرف". %9بال وقال  %33 أجاببنعم في حين 

أن زيـــارة ترامـــب إلـــى المنطقـــة ســـتحرك المفاوضـــات بـــين إســـرائيل والفلســـطينيين. وقـــال  %37واعتبـــر 
 من ناخبي أحزاب الوسط يسار إن عملية كهذو لن تخرع إلى حيز التنفيذ. 65%

إنهـم يصـدقون  %46إسرائيل منقسمين حيال جدية نتنياهو بعملية سالم. وقـال  وبدا أن المواطنين في
 تصريح ترامب بأن نتنياهو "يمد يدا للسالم"، بينما قالت نسبة مماثلة أن نتنياهو ليس ملتزما بذلك.  

 26/5/2017، وكالة سما اإلخبارية
 

 إسرائيلية مستشفيات إلى فلسطيني أسير 300 نحو األسير: نقل نادي .21
 أسير 300 من أكثر أن الجمعة، اليوم الفلسطيني، األسير نادي ذكر": اإللكترونية األيام" - ا رام
 خالل الصحية أوضاعهم تردي بسبب اإلسرائيلية المستشفيات إلى ُنقلوا الطعام عن المضربين من

 300 من كثرأ نقل" برس لفرانس سراحنة أماني النادي باسم المتحدثة وقالت .الماضيين اليومين
 بعد الصحية أوضاعهم تردي بسبب الماضيين، اليومين خالل اإلسرائيلية المستشفيات إلى أسير
 نقلوا الذين األسرى غالبية أن المتحدثة وأضافت ".الطعام عن إضرابهم على يوما 40 حوالي مرور
 قسم بقي بينما ،"االنفرادي العزل إلى إعادتهم وتمت طبية فحوصات"لـ ُأخضعوا المستشفيات الى
  .المستشفيات في منهم

 .المعتقلين لبعض حرجة صحية حاالت عن معلومات ورود األسير نادي أكد
 26/5/2017 هللا، رام األيام،
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 غزة وحصار األسرى حول بريطانيا خارجية وزير يخاطب العودة مركز .22
ه  لحث جونسون؛ بوريس انيالبريط الخارجية وزير إلى مكتوباً  خطاباً  الفلسطيني العودة مركز وجَّ

 لمعاناة حد ووضع المحاصر، غزة قطاع ظروف تحسين شأنها من إجراءات اتخاذ على حكومته
 جراء البالا القلق عن رسالته في المركز وعبَّر. االحتالل سجون في الطعام عن المضربين األسرى
 إنسان، مليوني من كثرأل يومية معاناة من يرافقه وما سنوات، عشر عن يزيد لما الحصار استمرار
 اتفاقية بموجب للقانون خرقاً  يعد والذي للشعوب الجماعي العقاب أصناف من صنفاً  ذلك يعدّ  حيث
 .الرابعة جنيف
 والذي الطعام عن الجماعي اإلضراب تطورات وقلق باهتمام يتابع المركز أن الرسالة في وجاء

 للمطالب دعمه عن وعّبر الماضي، نيسان/ أبريل منتصف منذ الفلسطينّيون األسرى يخوضه
 وتحسين العائلية بالزيارات والسماح اإلداري االعتقال إنهاء وتشمل األسرى بها ينادي التي المشروعة
 والحكومة الخارجية وزير رسالته في المركز وحث .الدولي القانون لهم يكفلها والتي الطبية، الرعاية

 مع تعاملها في الدولي للقانون االحتالل احترام لضمان قوية تدابير تطبيق على البريطانية
 .الفلسطينيين

 26/5/2017 لإلعالم، الفلسطيني المركز
 

 رمضان شهر صيام يعلنون المضربون األسرى .23
 والمحكوم هداريم سجن عزل في يقبع الذي سرور، أبو ناصر القيادي األسير حيدر: صرَّح رامي

 المضربين األسرى أن الغليظ، إيهاب األسرى، هيئة لمحامي السجون، في سنة 25 ويقضي بالمؤبد
 وأية الماء وشرب الفيتامينات أخذ عن باالمتناع وذلك بالصوم رمضان شهر خالل يبدؤون سوف

 األسرى أوضاع إن سرور أبو وقال .رمضان شهر طيلة يوم كل من المغرب آذان حتى مدعمات
 للمستشفيات األسرى جميع نقل تم الماضي سبوعاأل خالل وأنه يوم، بعد يوما سوءا تزداد المضربين
 .لهم الطبية الفحوصات إجراء أجل من مراحل خمسة على اإلسرائيلية

 السيئة المعاملة من اشتكوا سابا كفار في مئير مستشفى إلى نقلوا الذين األسرى أن سرور أبو وأفاد
 األمالح انخفاض من ونيعان األسرى أن وأوضح واألطباء، المستشفى قبل من اإلنسانية وغير

 .كغم 15 من أكثر إلى الوزن في وانخفاض القلب نبضات في وانخفاض الدم وضغط
 26/5/2017 ،48 عرب
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 حرب كأسرى بهم باالعتراف يطالبون المضربون األسرى .24
 سجون في المضربين األسرى أن الجمعة، قراقع، ليوم عيسى والمحررين األسرى شؤون هيئة رئيس أعلن

 سجون إلى ونقلهم حرب، كأسرى بهم باالعتراف مطالبهم سقف رفعوا يوما 40 منذ اإلسرائيلي االحتالل
 عدم ضوء على جاء الموقف هذا إن صحفي بيان في قراقع وقال .المحتلة الفلسطينية األراضي داخل

 ونبه .همبحق وقمعية تعسفية بألجراءات والقيام التصعيد في واستمرارها مطالبهم مع اإلسرائيلي التجاوب
 أحمد القائد األسير فلسطين لتحرير الشعبية للجبهة العام لألمين الصحي الوضع في تدهور إلى قراقع

 .الدم يتقيؤون والذين اوهليكدار سجن في يقبعون الذين القيق ومحمد غلمة عاهد ولألسيرين سعدات
 26/5/2017 غزة، ،(صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 من التيه بالرغم الصمود على إصرار.. القدس تجار .25

 عنوانه الوطني العمل هيئة مع اجتماع عقد بالقدس القديمة البلدة تجار جندي: ارتأى أسيل -القدس 
 .أنفسهم التجار يقودها العمل من جديدة مرحلة لخلق السعي العريض
 يشهد لم، 1967 عام احتالل القدس منذ أنه على الخميس يوم مساء اجتماعهم في التجار وأجمع
 األول تشرين/أكتوبر مطلع األخيرة الشعبية الهبة اندالع منذ به يمر كالذي تراجعا القدس اقتصاد
 الشريان يعد الذي العامود باب وبالتحديد عسكرية لمناطق القديمة البلدة مداخل تحويل مع ،2015

 .التاريخي القدس سور داخل الواقعة األسواق من لكثير المؤدي الرئيسي
 الحركة ضعف بسبب القديمة البلدة في التجارية محالهم تاجرا 250 من أكثر أغلق اآلن وحتى

 الذي األمر تسديدها، عن أصحابها وعجز المحال على والمخالفات الضرائب ولتراكم الشرائية
 اليد وضع على االستيطانية الجمعيات إقدام أو عليها، االحتالل سلطات استيالء إمكانية يضاعف

 القديمة البلدة في التجاري القطاع مشكالت أبرز أن الصاحب خالد المقدسي التاجر وأوضح .عليها
 وحدو يواجه أنه التاجر يشعر إذ العالقة، ذات الفلسطينية الجهات كل من المتعمد التهمي  هو

 الدعم" أن وأضاف السوق، من قسرا لترحيله الممنهجة والخطط األدوات كل يملك شرسا احتالال
 حتى جهة أي تتمكن ولم.. والمخجل المخزي بين مستواو يتراوح المقدسي للتاجر والعربي طينيالفلس
 ".ورق على حبر مجرد هو عنه الحديث جرى الذي الدعم وكل حوانيتهم، في التجار تثبيت من اآلن
 بل المدينة، أسواق في الشرائية الحركة ضعف على مقدسي تاجر 4000 من أكثر معاناة تقتصر وال

 التي الوطنية المقدسية الحرف اندثرت بعدما الخارع من السلع جميع الستيراد اضطرارهم على
 .عقود مر على المدينة بها اشتهرت

 26/5/2017 الدوحة، نت،.الجزيرة
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 "الموحدة القدس" مقولة يدحض للمقدسيين المأسوي تقرير: الواقع .26
 إسرائيلي قانون بموجب وضمها الشرقية سالقد الحتالل الخمسين العام تلحمي: في أسعد – الناصرة

 رعتها التي االحتفاالت أوع وفي ،"األبدية إسرائيل عاصمة الموحدة القدس" لتصبح الغربية إلى
 العالقة" عن وحديثه المدينة ترامب دونالد الرئيس زيارة وغداة ،"القدس يوم" اإلسرائيلية في الحكومة
 .الواجهة إلى" الموحدة القدس" حقيقة شأن في الجدل عاد ،"اليهودي الشعب وبين بينها التاريخية
 قاسية المجاورة وبلداتها المحتلة المدينة إليها آلت التي األوضاع بأن إسرائيلية إعالمية تقارير وأقرت

 الصحي الصرف شبكات من األحياء في العامة الخدمات إلى افتقار من كافة، الحياة مجاالت في
 هذا كل المتالحقة، المنازل هدم عمليات وبالتالي بناء، وتراخيط مةومالئ كافية تدريس وغرف
 ال فلسطيني، ألف 300 من أكثر فألنهم، إسرائيل إلى رسمياً  ضمهم رغم أنهم حقيقة عن فضالً 

 ".إقامة بطاقة" إسرائيل حّملتهم إذ مواطنين ُيعتبرون
 سلب خالل من فقط تمت" حدةالو " أن جبارين يوسف البروفيسور المعمارية الهندسة أستاذ ويرى
 حتى" عليها مستوطنات وزرع الغربية القدس أراضي مع وتوحيدها الفلسطينيين أراضي غالبية

 (.المئة في 57) يهودية غالبية مع بل ،"ومطلق واضح شكل في القومية ثنائي القدس أضحى شرقي
 معتمداً  موحدة، القدس أنب االدعاء من رامون حاييم سابقاً  القدس شؤون وزير سخر أخرى، جهة من
 مقال في وتطرق". موحدة أنها عن األكاذيب كل تفند التي" المركزية اإلحصاء دائرة معطيات على
 كونها من فلسطينيةً  أكثر أصبحت إذ" اليهودي، الطابع وفقدانها المدينة مستقبل من قلقه إلى نشرو

 أن عن فضالً  ثقافة، وأقل صهيونية وأقل ،(العرب من ألفاً  833الـ  سكانها من المئة في 40) يهودية
 من أقلية وثمة" للصهيونية، المناوئين( الحريديم) المتزمتين المتدينين اليهود من هم المئة في 35

 ".سنوياً  باآلالف المدينة مغادرة يواصلون الذين العلمانيين اليهود
". دولتها مواطني ليسوا نهاسكا من المئة في 40 العالم في أخرى عاصمة توجد هل: "رامون وتساءل
 سكان ضم قرار هو المقدسيون يعيشه الذي" والتراجيدي القمعي الواقع مرد" أن يقرّ  كبير، وبتأخير

 .1967 عام" الموحدة القدس" إلى الشرقية القدس ضواحي في فلسطينية وبلدة حياً  22
 واضح إسرائيلي خططم" بفعل كان تاريخية معالم تغيير من القدس شهدته ما أن جبارين ورأى

 بهدف واستحضارها القديمة أورشليم أسطورة إنتاع عبر المدينة تاريخ صوغ إعادة إلى هدف المعالم
 الشرقية للقدس والجيوسياسية الديموغرافية الحالة وحسم األبدية إسرائيل عاصمة إلى تحويلها ترسيخ
 الوجود استمرارية تمزق" ستوطناتوالم األحياء أن إلى وأشار ".فلسطينية عاصمة إقامة منع بغية

 القدس تحولت وعليه ومتالصقة، عضوياً  منسجمة فلسطينية مدينة خلق من وتمنعه الفلسطيني
 أمام تبقى ما أن مضيفاً  ،"القدس من الشرقية الجهة أنحاء في ومبعثرة منفصلة كانتونات إلى الشرقية
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 والرواية الشريف والحرم القديمة دةوالبل المقدس الحوض على والصراع المسكن هو القدس سكان
 لم ما الشرقية القدس في مستقلة فلسطينية عاصمة إقامة ممكنة تكون لن" أنه مضيفاً  ،"التاريخية

 ".االستيطان يفكك
 27/5/2017 لندن، الحياة،

 
 فلسطينيو الداخل يؤدون صالة الجمعة أمام سجون ومستشفيات االحتالل .27

، إسنادا لألسرى 48الفعاليات في الداخل الفلسطيني المحتل عام تتواصل ه: سليم تاي -الناصرة 
وأدى المئات من فلسطينيي الداخل صالة الجمعة  يوما. 40الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 

والذي يتواجد به عدد من األسرى المضربين عن  48أمام سجن الجلمة، شمال فلسطين المحتلة عام 
صالة الجمعة أمام مستشفى سوروكا في بئر السبع  48كما أدى المئات من فلسطينيي الـ  الطعام.

، والذي يتواجد بداخله عدد من األسرى الفلسطينيين الذين يتلقون 48جنوب فلسطين المحتلة عام 
 العالع بعد تدهور صحتهم بسبب االستمرار في اإلضراب.

سرى في السجون اإلسرائيلية بدعوة من لجنة المتابعة وتأتي هذو الفعاليات ضمن فعاليات إسناد األ
 العليا للجماهير العربية، ولجنة الحريات واألسرى المنبثقة عنها.

وألقى خطبة الجمعة أمام سجن الجلمة، الشيخ رائد صالح، وأمام مستشفى بئر السبع، النائب العربي 
 في الكنيست طلب أبو عرار.

الجهود للوقوف إلى جانب األسرى، إلى أن يحقق األسرى  وشدد الخطيبان على ضرورة بذل كل
 مطالبهم، محملين الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن حياة األسرى المضربين عن الطعام.

كما تظاهر المئات من فلسطينيي الداخل على مفرق عرعرة )شمال( دعما لألسرى في معركة الكرامة 
 .والحرية وسط تواجد مكثف لشرطة االحتالل

 26/5/2017 برس، قدس
 

 سنويا   طن 2,700 تنتجان وبيتللو أريحا ومحطتا فلسطين في العضوي السماد إلنتاج فريدة تجربة .28
 رام غرب شمال بيتللو وقرية الغربية الضفة شرق أريحا في جديدتان محطتان مؤخرا النور أبصرت

 منتشرة أخرى محطة عشرة تياثن إلى لتضافا فلسطين في العضوي السماد إلنتاع الضفة، وسط ا
 .يوميا المفصولة النفايات من أطنان سبعة إلى تصل إجمالية بسعة غزة والقطاع الضفة في

 تعمل أنها بيتللو، في األخيرة المحطة يميز ما فألن" معا" التنموي العمل لمركز جديد تقرير وحسب
 الناتجة المخلفات وليس المطاعمو  المنازل من جمعها يتم التي العضوية النفايات تكرير إعادة على
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 خريشة عمار حسب سيساعد األمر هذا. األخرى المحطات في الحال هو كما فقط، المزارع عن
 كسماد واستخدامها تدويرها وا عادة النفايات فصل ثقافة نشر على والبيئة، المياو دار عام مدير

 .للزراعة الالزمة بالمواد غني طبيعي عضوي
 كالتبن النباتية البقايا تخمير من عليه الحصول يمكن الذي الطبيعي السماد هو العضوي والسماد
 مكان كل في المنتشرة الميكروبات من خليط بتأثير نباتي، أصل من المخلفات وكل واألوراق والحطب

 من وبيتللو أريحا محطتي إنتاع يصل أن المتوقع ومن. توافرها من بد ال خاصة ظروف تناسبها والتي
 2,100و العضوية النفايات من طنا 1,750 معالجة يعني ما سنويا، طن 2,700 إلى العضوي السماد
 . والبيئة المياو دار أوردته ما حسب الحيوانية المخلفات من طنا 790و الزراعية النفايات من طن

 27/5/2017 لندن، العربي، القدس
 

 بغزةتوزيع مساعدات كويتية على عائالت فقيرة  .29
قامت جمعية الفالح الخيرية بفلسـطين، أمـس، بتوزيـع مسـاعدات كويتيـة علـى األسـر  :وكاالت – غزة

الفقيــرة والمتضــررة والمحتاجــة بمناســبة حلــول شــهر رمضــان المبــارك فــي محافظــات قطــاع غــزة ضــمن 
 حملة "رمضان يجمعنا"، التي جاءت بدعم من أهل الخير ومحسنين بدولة الكويت.

 27/5/2017، الخليج، الشارقة

 

 حزيران القادمفي واشنطن بترامب وعباس ونتنياهو  بينلقاء ثالثي ل": ترتيبات الفلسطينية القدس" .30
علمت "القدس" يوم الجمعة أن المسؤولين عن ملـف سـالم الشـرق األوسـط  :سعيد عريقات -واشنطن 

ون في البيت األبيض جاريد كوشنر، وجيسون غرينبالت وبمساعدة طاقم "مجلس األمن القومي" يعملـ
على ترتيب قمة ثالثية في واشنطن تضم الرئيس األميركي دونالد ترامب، والرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس ورئـيس وزراء إســرائيل بنيـامين نتنيــاهو بهـدف اســتئناف المفاوضـات المباشــرة بـين الفلســطينيين 

سرائيل. لحـرب عـام  الدعوة للقاء في واشنطن ستوجه عشـية الـذكرى الخمسـين أنالمصدر،  وأوضح وا 
"بعد موافقة رئـيس الـوزراء نتنيـاهو والـرئيس عبـاس المبدئيـة علـى هـذا اللقـاء" الـذي مـن المتوقـع  1967

 أن يعقد أواخر حزيران القادم.
وتركز األجندة التي يتم تحضيرها لهذا اللقاء بأشـراف صـهر الـرئيس كوشـنر علـى "إطـالق مفاوضـات 

شـهرًا، علــى ان يلتــزم خاللهـا الطرفــان باالمتنــاع عــن  12وأشــهر  9تسـتمر لفتــرة زمنيــة تتـراوح مــا بــين 
 الخطوات االنفرادية التي من شأنها أن تعرقل مسيرة مفاوضات السالم".

 ولم تتمكن "القدس" من التأكد بشأن القمة الثالثية أو جدول أعمالها أو موعدها من مصادر مستقلة.
 26/5/2017القدس، القدس، 
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 وينذر باالنفجار بغزة  األوضاعالسلطة بين فتح وحماس يفاقم  األمم المتحدة: صراع على .31

نيكـوالي األوسـط، للشـرق  األممـيالمبعـوث ، مـن غـزة، أن 26/5/2017وكالـة سـما اإلخباريـة، نشرت 
حــذر الجمعــة، مــن أن صــراعًا علــى الســلطة بــين حركتــي فــتح وحمــاس تســبب فــي تفــاقم  ،ميالدينــوف

 ذر باالنفجار والتحول إلى صراع آخر.األزمة اإلنسانية في قطاع غزة وين
قـائال" فـي غـزة نحـن نسـير باتجـاو أزمـة جديـدة بـوعي تـام. إن  األمنمجلس  األمميوخاطب المبعوث 

لــم تتخــذ إجــراءات عاجلــة لنــزع فتيــل التصــعيد تنــذر األزمــة بــالخروع عــن الســيطرة مــن عواقــب كارثيــة 
 تطال الفلسطينيين واإلسرائيليين على حد سواء.

ســرائيل التزامــات تجــاو رعايــة ســكان  أنميالدينــوف علــى  واكــد القطــاع، للســلطة الفلســطينية وحمــاس وا 
 على ضرورة التزام الجميع بمسؤولياته لمواجهة األزمة والتغلب على المأزق السياسي". مشددا

انون التزام الق إلىاألمم المتحدة دعت إسرائيل  ، أننيويورك، من 26/5/2017الحياة، لندن، وأضافت 
 . الدولي في قضية إضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام

عمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط نيكــوالي  إلــىوأعــرب الممثــل الخــاط لألمــين العــام لألمــم المتحــدة 
مالدينوف عن القلق على الحالة الصحية لألسرى الفلسطينيين. وأشار في إحاطة أمام مجلـس األمـن 

مستوصــفات داخــل الســجون،  إلــى 600المستشــفيات، ونحــو  إلــىًا نقلــوا مــنهم تقريبــ 60أن  اللــيأمــس 
 فيما تواصل إسرائيل منعهم من مقابلة المحامين وعائالتهم.

التقيـد بالقـانون  إلـىوأكد أن مقابلة األسرى الفلسطينيين لمحاميهم "حق ال يجب منعه"، داعيـًا إسـرائيل 
هــاء اإلضــراب عــن الطعــام فــي أســرع وقــت مــن الــدولي وحقــوق اإلنســان، والــى "مضــاعفة الجهــود إلن

 خــالل حــل األزمــة بمــا يتوافــق مــع القــانون الــدولي اإلنســاني وواجبــات إســرائيل تجــاو حقــوق اإلنســان".
اتخـاذ إجـراءات "عاجلـة" لوقفـه،  إلـىوحذر من خطورة التصعيد بـين الفلسـطينيين واإلسـرائيليين، داعيـًا 

 رباء في غزة.أزمة الكه إلىومشيرًا على وجه التحديد 
أزمـــة خطيـــرة نتيجـــة خفـــض ســـاعات  إلـــىوقـــال إن المستشـــفيات والخـــدمات العامـــة فـــي غـــزة تتعـــرض 

تقلـيط  إلـىالقطـاع، مـا اضـطر المستشـفيات  إلـىالتغذية الكهربائية بسبب منع إسرائيل دخول الوقود 
مكعــب مــن  ألــف متــر 100أن  إلــىفــي المئــة. وأشــار  80عمليــات التنظيــف والطعــام والتعقــيم بنســبة 

المجـــاري صــــرفت نحــــو البحــــر مــــن دون معالجــــة حتـــى اآلن، مــــا "ينــــذر بأزمــــة بيئيــــة تطــــاول مصــــر 
سرائيل، إضافة   غزة" بسبب التغذية بالتيار الكهربائي نتيجة لفقدان الوقود. إلىوا 
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 منظمة الصحة العالمية تصوت بأغلبية لصالح قرار يخص فلسطين  .32
القرار باعتماد لمية، في اجتماعات جمعيتها في دورتها السبعون، منظمة الصحة العا: اعتمدت رام ا

الخــاط بفلســطين، تحــت عنــوان "األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس 
 الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل".

ـــ7دولـــة( مـــع القـــرار، فيمـــا فشـــلت ) 98) األعضـــاءوصـــوتت غالبيـــة الـــدول  زام بقواعـــد ( دول فـــي االلت
، إسـرائيل، بريطانيا، أميركاالدولي لتصوت ضد القرار، وهي:  اإلجماع إلىالقانون الدولي واالنضمام 

 ( دولة.21، كندا، غواتيماال، مع تحفظ )أسترالياتوغو، 
 26/5/2017القدس، القدس، 

 

 بحق األسرى ةاإلسرائيلي تدين بعمق االنتهاكات المنظمة العربية لحقوق اإلنسان .33
ـــو ســـعدى –ام ا ر  أعربـــت المنظمـــة العربيـــة لحقـــوق اإلنســـان عـــن تضـــامنها مـــع األســـرى : فـــادي أب

الفلســطينيين المشـــاركين فـــي "إضــراب الكرامـــة "احتجاجـــًا علـــى االنتهاكــات المنهجيـــة والتعـــذيب وســـوء 
 .المعاملة في سجون االحتالل اإلسرائيلي

إلســرائيلي بحــق األســرى التــي تشــكل انتهاكــات وجــددت إدانتهــا العميقــة النتهاكــات ســلطات االحــتالل ا
الـدولي  اإلنسـانيجسيمة للقانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان، كمـا تشـكل خروقـات فادحـة ألحكـام القـانون 

، وهـي خروقـات تسـتوجب المسـاءلة والمحاسـبة. وأعربـت عـن 1949وقواعد اتفاقية جنيف الرابعة للعام 
لتصـدي للجـرائم اإلسـرائيلية بحـق األسـرى، وبـذل الجهـود عميق إدانتها لتقاعس المجتمـع الـدولي عـن ا

الفاعلــة الضــرورية لوقــف االنتهاكــات اإلســرائيلية وتلبيــة المطالــب المشــروعة لألســرى بمــا يتــيح إيقــاف 
 اإلضراب وحماية حياتهم وسالمتهم.

وكــررت دعوتهــا الحكومــات العربيــة لعقــد اجتمــاع طــارا لمجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى 
  .وزراء الخارجية العرب للنظر في سبل التصدي للجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األسرى

ودعت كل من مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان ورئيس مجلس حقوق اإلنسان في األمم 
 .المتحدة لعقد جلسة خاصة للمجلس للنظر في االنتهاكات اإلسرائيلية

 27/5/2017القدس العربي، لندن، 
 

 لألسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام مظاهرة حاشدة في باريس دعما   .34
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس، مظاهرة حاشدة تضامنا مع  :هشام حصحاط - باريس

األسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ أربعين يوما في سجون االحتالل اإلسرائيلي، شاركت 
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ودعت إلى تنظيم التظاهرة جمعيـة "يـورو فلسـطين" التـي  عيات ومنظمات حقوقية فرنسية.فيه عدة جم
وعرفــت ســاحة الجمهوريــة فــي  ترأســها المناضــلة الفرنســية المعروفــة مــن أصــول يهوديــة أوليفيــا زيمــور.

قلــب بــاريس منــذ الصــباح البــاكر، تجمــع العشــرات مــن الفرنســيين تضــامنا مــع األســرى الفلســطينيين، 
 .يافطات تندد بأعمال القمع اإلسرائيلية تجاو األسرى والمعتقلين الفلسطينيين ورفعوا

وفــي مـــداخلتها أمـــام المتظــاهرين، أشـــادت أوليفيـــا زيمــور، بشـــجاعة األســـرى المضــربين عـــن الطعـــام، 
 واعتبرت أن ما يقومون به تضحية كبيرة بأنفسهم باسم الشعب الفلسطيني وباسم كل أحرار العالم. 

 27/5/2017، لندن، عربيالقدس ال
 

 احتجاج في نيويورك لدعوة فلسطينية كمتحدثة في حفل تخرج جامعي .35
تجمع عشـرات المتظـاهرين بيـنهم المعلـق اليمينـي المتطـرف ميلـو يـانوبولوس فـي نيويـورك : )ا ف ب(

مسـاء الخمـيس لالحتجـاع علـى قـرار إحـدى الجامعـات دعـوة الناشـطة األمريكيـة مـن أصـل فلسـطيني، 
 صرصور، إللقاء كلمة بمناسبة تخريج دفعة األسبوع القادم. ليندا

وتقيم كلية الدراسات العليا للصحة العامة والسياسات الصحية حفاًل لتخريج دفعة جديدة يـوم الثالثـاء، 
ووصفت المتحدثة الليبرالية المسلمة صرصور، على موقعها اإللكتروني، بأنها قيادية "قوية في مجال 

لعدالــة االجتماعيــة". وردد المحتجــون فــي وســط مانهــاتن هتافــات وخرجــوا فــي مســيرة الصــحة العامــة وا
عامـًا( وهـي واحـدة مـن منظمـي مسـيرة النسـاء إلـى واشـنطن هـذا  37النتقاد اختيار الكليـة لصرصـور )

العـام، وأثـارت انتقــادات الذعـة مـن محــافظين لرفضـها لالحـتالل ""اإلســرائيلي"" للضـفة الغربيـة وقطــاع 
 ضافة إلى قضايا أخرى.غزة، إ

نمــا محاســبتها علــى أفعــال يعتبرهــا  32وقــال يــانوبوليس ) عامــًا(، إنــه يجــب أال يســمح لهــا بالحــديث، وا 
مناهضـــة للواليـــات المتحـــدة. وأضـــاف قـــائاًل عـــن صرصـــور، وهـــي محجبـــة، "تحـــت كـــل هـــذا القمـــا  

ضـد المتحـدثين الليبـراليين المصنوع من البوليستر المشبع بالعرق عقل يكرو أمريكا". وأصبح التظـاهر 
 والمحافظين على حد سواء في الجامعات اتجاهًا آخذًا في النمو في الواليات المتحدة.

 27/5/2017، الخليج، الشارقة
 

  1967 جهاز االحتالل عام "إسرائيل"هكذا أسست  .36
اء فـــي أعقـــاب حــرب حزيران/يونيـــو، شـــكلت الحكومـــة اإلســرائيلية لجنـــة مؤلفـــة مـــن مـــدر : بــالل ضـــاهر

، 1967حزيران/يونيــو العــام  15عــامين للــوزارات المختلفــة ومــوظفين كبــار، بــدأت تعقــد اجتماعــات فــي 
بهدف بناء نظام االحتالل للضفة الغربية وقطاع غـزة وهضـبة الجـوالن. إذ تتحمـل إسـرائيل المسـؤولية 
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ـــة، بعـــدما كانـــت خاضـــعة لـــألردن ومصـــر وســـورية. وتكشـــف بروتوكـــوال ت عـــن هـــذو المنـــاطق المحتل
اســتخرجت مــن األرشــيف اإلســرائيلي، ونشــرت مقــاطع منهــا صــحيفة "هــةرتس" اليــوم، الجمعــة، كيفيــة 

 تعامل لجنة المدراء العامين مع الوضع الجديد الناشئ، من أجل بناء نظام االحتالل.   
وبحثــت لجنــة المــدراء العــامين، فــي اجتماعهــا العاشــر، فــي إجــراءات ســفر الفلســطينيين مــن األراضــي 

ن الم حتلــة للتــو إلــى خــارع الــبالد. ويكشــف البروتوكــول عــن سياســة إســرائيلية لتهجيــر الفلســطينيين، وا 
كان ذلك ببطء، وجاء فيه أن "االتجاو هو إعطـاء المتـوجهين تصـريحا بـالخروع مـن الـبالد فقـط ولـيس 

)شـركة الطيـران كي يعودوا. وشراء التذاكر يتم بواسطة "تسيم" )شركة المالحة البحرية اإلسرائيلية( أو 
 عال. ووزارة الداخلية تصدر التصريح بالخروع".-اإلسرائيلية( إل

وحاولت لجنة المدراء العامين استيضاح حجم السكان في المناطق المحتلة، من خالل إجـراء إحصـاء 
ســكاني، لكـــنهم تراجعــوا عـــن هـــذو الفكــرة. رغـــم ذلـــك، تبــين البروتوكـــوالت أن إســـرائيل قــررت فـــي هـــذو 

لمبكرة بعد االحتالل أن تبقـى القـوة المحتلـة فيهـا. إذ أن لجنـة المـدراء العـامين قـررت إصـدار المرحلة ا
عملـــة بشـــكل طـــارا الســـتخدامها فـــي المنـــاطق المحتلـــة، بـــدال مـــن الـــدينار األردنـــي والجنيـــه المصـــري 

ذو المنــاطق، والليــرة الســورية. وبعــد هــذا القــرار بعــدة أشــهر بــدأ توزيــع العملــة اإلســرائيلية، الليــرة، فــي هــ
 األمر الذي حولها، عمليا، إلى جزء من االقتصاد اإلسرائيلي.

وتعاملت لجنة المدراء العامين مع القدس الشرقية، منذ هذو المرحلة المبكرة أيضا، بشكل مختلف عن 
بـاقي األراضــي المحتلــة. فقـد نظــرت اللجنــة إلـى القــدس علــى أنهـا جــزء ال يتجــزأ مـن إســرائيل. وقــررت 

عها األول إجراء إحصاء سكاني فيها. كذلك تقرر الحفاظ على سـرية المـداوالت فـي اللجنـة. في اجتما
ـــ"هةرتس" إن  وقــال الجنــرال فــي االحتيــاط شــلومو غازيــت، الــذي ُعــين مركــزا للجنــة المــدراء العــامين، ل

ــم "اللجنــة تعاملــت مــع القــدس الشــرقية منــذ البدايــة كجــزء مــن دولــة إســرائيل". وأشــار إلــى أن اللجنــ ة ل
تتطــرق فــي مــداوالتها إلــى الجــوالن "ألنــه بالكــاد تواجــد ســكان هنــاك"، إذ أن االحــتالل اإلســرائيلي طــرد 

 معظم سكانه.   
وأخرجت لجنة المدراء العامين القدس الشرقية من نطاق عملها ومداوالتها، وتم تحويـل المسـؤولية إلـى 

ورافــق ذلــك القــرار بتحويــل التعامــل  بلديــة القــدس، التــي حصــلت علــى ميزانيــات خاصــة لهــذا الغــرض.
 المالي بالليرة اإلسرائيلية منذ األيام األولى التي أعقبت االحتالل.

ويتبــين مــن البروتوكــوالت أن لجنــة المــدراء العــامين لــم تجــر مــداوالت حــول المــدنيين بصــورة مباشــرة، 
نمـــا تأجـــل ذلـــك إلـــى اجتماعهـــا الثالـــث، عنـــدما ناقشـــت موضـــوع الالجئـــين الفلســـ طينيين فـــي الضـــفة وا 

ألفاـ تم طردهم من  20 – 15والقطاع. وبحسب التقديرات اإلسرائيلية، فألن عدد الالجئين تراوح ما بين 
 منازلهم وقراهم ولم يغادروا البالد. وأوعزت اللجنة باالعتناء بهؤالء الالجئين بشكل فوري.  
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فلســطينية وشــيوا عشــائر بدويــة فــي  وفــي مرحلــة معينــة، صــادقت اللجنــة علــى دفــع أمــوال إلــى مخــاتير قــرى
 سيناء "كرشاوى". كذلك "جرى دفع أموال لفلسطينيين أرادوا مغادرة البالد، شريطة أن يتعهدوا بعدم العودة".  

. إذ أنـــه بعـــد 1967لــم تكـــن لـــدى إســـرائيل أيـــة نيــة لالنســـحاب مـــن األراضـــي التـــي احتلتهــا فـــي حـــرب 
صادقت لجنة المـدراء العـامين علـى التنقيـب عـن الـنفط  ،1968الحرب بسنة واحدة، في حزيران/يونيو 

فـــي األراضـــي المحتلـــة. وجـــاء فـــي أحـــد البروتوكـــوالت أن "الطلبـــات مـــن أجـــل الحصـــول علـــى امتيـــاز 
للتنقيــب عــن الــنفط فــي المنــاطق ســُتطرح أمــام لجنــة المــدراء العــامين مــن أجــل المصــادقة عليهــا. وقــد 

 ما في سيناء.صادقت اللجنة على إعطاء امتيازين" أحده
، فـــي طـــرد عـــائالت مـــن 1969، التـــي عقـــدت فـــي تموز/يوليـــو 114وبحثـــت اللجنـــة، فـــي اجتماعهـــا الــــ

هضــبة الجــوالن، تــم تجميعهــا فــي القنيطــرة وبعــد ذلــك قــررت إســرائيل جعــل القنيطــرة منطقــة خاليــة مــن 
 السكان، وطردتهم إلى سورية.

عبرت لجنة المدراء العامين عن قلقها من كل ما منذ بداية عملها، وخالل مداوالتها على مر السنين، 
يتعلق بالقضايا التعليمية والتربوية في األراضـي المحتلـة. وبعـد تعطـل الدراسـة فـي األراضـي المحتلـة، 

 تقرر استئناف الدراسة خالل أيلول/سبتمبر أو تشرين األول/أكتوبر.
نـــــاهج التعلـــــيم. وُكتـــــب فـــــي أحـــــد وكانـــــت المشـــــكلة المركزيـــــة بالنســـــبة للجنـــــة المـــــدراء العـــــامين فـــــي م

البروتوكــوالت، أنــه "اتضــح أنــه لــن تكــون هنــاك أيــة إمكانيــة الســتخدام كتــب التعلــيم الموجــودة، وذلــك 
بســبب المــواد المعاديــة التــي تضــمنتها". وجــرى تكليــف وزارة التربيــة والتعلــيم اإلســرائيلية بتركيــز المــواد 

لـى مـا هـو مسـموح اسـتخدامه مـن منـاهج التعلـيم ومـا الدراسية في الضفة وغزة، وتكليفها بالمصادقة ع
 هو غير مسموح، واالهتمام بألصدار مواد جديدة موالية لالحتالل.  

كتابـا اعتبرتهـا "خاليـة مـن  65كتابـا، وأبقـت  120مـن  55وألغت اللجنة نصـف الكتـب الدراسـية تقريبـا، 
لـة، كانـت اللجنـة تقـرر بفـتح أو وفي سياق السيطرة على حياة السكان فـي األراضـي المحت التحريض".

إغالق أي مصلحة تجاريـة حتـى لـو كانـت صـغيرة، مثـل المصـادقة علـى فـتح مطعـم همبـورغر لشـبكة 
 "ويمبي" في رفح بجنوب القطاع.

 26/5/2017، 48عرب 
 

 األسرى في دائرة الخطر .37
 يونس السيد

اآلن، اكســروا األقــالم، "ال تجعلــوني أســتقبل جثًثــا مــن ســجون االحــتالل، فاألســرى يصــارعون المــوت 
ابحثوا عن مسدس ورصاط، ال تنظروا إلى ساعاتكم، انتهـى الوقـت، ال ملـح وال مـاء، جفـت العـروق 
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وأغلقـــت األبـــواب".. بهـــذو الكلمـــات أطلـــق رئـــيس هيئـــة شـــؤون األســـرى، عيســـى قراقـــع، نـــداء اســـتغاثة، 
عـام عـن شـرب المـاء والملـح، لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقـاذو بعـد أن امتنـع األسـرى المضـربون عـن الط

 ودخلوا في مرحلة الخطر. 
أســير فلســطيني فــي ســجون االحــتالل يخوضــون  2000منــذ أكثــر مــن أربعــين يومــًا، مــا زال أكثــر مــن 

اإلضراب المفتوح عن الطعام، للُمطالبة بحقوقهم المشروعة، ومعاملتهم أسـوة ببـاقي البشـر. ومنـذ أيـام 
من اإلضراب بألعالنهم االمتناع عن شرب المـاء والملـح ردًا علـى  قليلة، دخل هؤالء في مرحلة جديدة

تجاهــل ســلطات االحــتالل لمطــالبهم وعمليــات القمــع والتنكيــل والنقــل الممنهجــة مــن ســجن إلــى آخــر، 
بهـدف إنهــاكهم، حيـث تجــري عمليــات النقـل بواســطة عربــة حديديـة يبقــى األســير داخلهـا مكبــل اليــدين 

يام، ورغم ذلك وجه األسرى المضـربون رسـائل قويـة تؤكـد عـزمهم علـى والقدمين، في عملية تستمر أل
 االستمرار في معركة "األمعاء الخاوية" حتى الشهادة أو النصر بتحقيق مطالبهم. 

لكن بالمحصلة، فقد دخل األسـرى دائـرة الخطـر الحقيقـي، بعـد أن تـدهورت أوضـاعهم الصـحية بشـكل 
حـــاد فـــي الـــوزن وصـــعوبة فـــي الحركـــة وحـــاالت إغمـــاء  غيــر مســـبوق، وبـــدأ هـــؤالء يعـــانون مـــن هبـــوط

متكررة، عالوة على تقيؤ الدم، خصوصًا وأن بعضهم مـن المرضـى، مـا أدى إلـى نقـل العشـرات مـنهم 
إلى المستشفيات، حيث يتعرضون لالبتزاز والمساومة. ورغم التعتـيم اإلعالمـي فـي سـجون االحـتالل، 

أسيرًا مضربًا عن الطعـام إلـى المستشـفيات بيـنهم عـدد  150كشفت وسائل إعالم صهيونية أنه تم نقل 
من القادة علـى رأسـهم مـروان البرغـوثي، كمـا نقلـت األسـير المضـرب سـامر العيسـاوي إلـى المستشـفى 

 وهو في وضع صحي حرع. 
منـذ بدايــة اإلضــراب الــذي حمــل عنــوان "الحريــة والكرامــة"، لــم تتوقــف ســلطات االحــتالل عــن اســتخدام 

ا مــــن وســــائل القمــــع والتنكيــــل الوحشــــية ضــــد األســــرى، وعنــــدما لــــم تــــنجح فــــي كســــر كــــل مــــا بحوزتهــــ
اإلضـــراب، لجـــأت إلـــى معاقبـــة أهـــالي المضـــربين كمـــا فـــي حالـــة عميـــد األســـرى كـــريم يـــونس، بـــألحراق 

 سيارات أقاربه وخيمة االعتصام في وادي عارة، واستدعاء عدد من شبان القرية للتحقيق. 
ــــات يحســــب لألســــرى أنهــــم يخوضــــون مع ــــة عــــن الشــــعب الفلســــطيني، ولكــــن الفعالي ــــة نياب ركــــة الحري

التضـــامنية لـــم تعـــد كافيـــة فـــي مواجهـــة الغطرســـة الصـــهيونية، وباتـــت القيـــادة الفلســـطينية مطالبـــة اآلن 
وأكثر من أي وقت مضى بنقل معركـة األسـرى إلـى المحافـل الدوليـة للضـغط علـى الكيـان الصـهيوني 

 فوات األوان. بتلبية مطالب الحركة األسيرة قبل
 27/5/2017 ،الخليج، الشارقة
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 أوهام االحتالل في القدس .38
 برهوم جرايسي

، واحـــتالل 1967لعـــدوان حزيـــران )يونيـــو(  50أحيـــت إســـرائيل فـــي األيـــام القليلـــة الماضـــية الـــذكرى الــــ 
القــدس. وفقـــط نظــام تتملكـــه عقليـــة المجــازر واإلبـــادة الجماعيــة، يحتفـــل بجـــرائم الحــرب التـــي يواصـــل 
ارتكابها بحق شعب بأسرو، ويعتبرهـا انتصـارا. إال أننـا علـى مـدى األيـام السـابقة، قرأنـا وسـمعنا الكثيـر 
مـن ذوي االختصـاط اإلسـرائيليين، الـذين يحـذرون حكــومتهم مـن أن ضـّم القـدس لمـا يسـمى "الســيادة 

اس المشـــاريع اإلســـرائيلية"، بقيـــت وهمـــًا. وأن المدينـــة مـــا تـــزال مقّســـمة بـــين شـــرق وغـــرب، رغـــم استشـــر 
 االستيطانية.

وكانــت تقــارير هــذا العــام التــي تؤكــد علــى أن القــدس مــا تــزال راســخة بهويتهــا الفلســطينية، الفتــة فــي 
كميتهـا، وانتشــارها فــي جميــع وســائل اإلعــالم. إال أن خلفيـات هــذو التقــارير متنوعــة، فهنــاك قلــة تــدعو 

مع فرض نظام خـاط فـي البلـدة القديمـة  ،1967الى انسحاب االحتالل من الشطر المحتل منذ العام 
ولألحياء االستيطانية؛ في حين أن خلفية الغالبية تريد "التخلط" من األحياء الفلسطينية، وعزلها كليا 

 عن مركز المدينة، بمعنى البلدة القديمة، بهدف اختالق أغلبية يهودية.
حياء والضواحي الفلسطينية الى أسـوأ وهذا العزل القائم لقسم كبير من المدينة منذ سنوات، سيحول األ

ممــا هــي عليــه اآلن. بمعنــى تشــديد حصــارها، وخنــق األهــالي ومــنعهم مــن ممارســة حيــاة طبيعيــة فــي 
ألــف مقدسـي يعيشـون فـي أحيـاء باتـت خلـف الجــدار،  150مـدينتهم. فحتـى اآلن، فـألن مـا ال يقـل عـن 

ن فــي ظــروف حياتيــه قاســية، هــي بحــد كيلــومترا، وهــؤالء يعيشــو  45الــذي يختــرق المدينــة بطــول قرابــة 
 يرتكبها االحتالل. اإلنسانيةذاتها جريمة ضد 

وباإلمكـان القـول إن فـي الكنيسـت أغلبيـة كبيـرة مـن االئـتالف والمعارضـة، التـي تؤيـد عـزل المزيـد مـن 
البلــدة القديمــة، بــدءا مــن ضــواحي شــعفاط وبيــت حنينــا شــماال، مــرورا بالعيســاوية  إلــىاألحيــاء األقــرب 

ور باهر شرق، وغيرها. وهذا لن يكون بأي حال من األحوال انسـحابا لالحـتالل مـن المدينـة، بـل وص
 ضربها بالمزيد من ويالته.

ومن ناحيتنا فألن أوهام االحتالل، هي مراهنته على تدجين أهالي القدس و"أسرلتهم" على مر السـنين، 
، ولكــن فــي 48ونية تجــاو فلســطينيي ليعزلــوا أنفســهم عــن شــعبهم وقــوميتهم. وهــي ذات األوهــام الصــهي

 الحالتين فألن األوهام تفرقعت، وها هو االحتالل يعترف بذلك.
ولكــن هــذا لــيس مــدعاة لالرتيــاح مــن ناحيتنــا، فــاالحتالل نجــح حتــى اآلن فــي عــزل المدينــة كليــا عــن 

ئر أنحـاء الضفة المحتلة، وبالتالي عزل القسم األكبر من أهالي المدينة عن التواصل الطبيعي مـع سـا
الضــفة، وهــذا لــه انعكاســات اقتصــادية قاســية جــدا؛ فالمدينــة تعــاني مــن بــؤس األوضــاع االقتصــادية 
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االجتماعيــة، والحركــة التجاريــة، بائســة، وباالمكــان القــول، إن الغالبيــة الســاحقة جــدا مــن متــاجر البلــدة 
ما أن مداخيل المتجر ال يمكنه تأمين مصروف ع  ائلة.القديمة، فألما هي مغلقة، وا 

في حين أن فرط العمل أمام الجمهور الواسع ضيقة للغاية، ونسبة عالية جدا من المقدسيين يعملون 
فـي أعمـال بســيطة، وليسـت أمــاكن عمـل مســتقرة، ولهـذا فـألن مردودهــا المـالي ضــعيف للغايـة. وحســب 

ئيلية. وهـذا من المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر، بالمقـاييس اإلسـرا % 65التقديرات، فألن أكثر من 
واقــع لــه آثــار اجتماعيــة بائســة، وبارتفــاع نســبة الجريمــة والعنــف المجتمعــي بــين الفلســطينيين أنفســهم. 
وبالتأكيــــد أن سياســــات االحــــتالل وضــــعت هــــدفا لضــــرب النســــيج المجتمعــــي الفلســــطيني، كــــي يبقــــى 

كــن فــي هــذا الفلســطينيون شــريحة ضــعيفة، تلهــث وراء قــوت يومهــا، عــاجزة عــن مقاومــة االحــتالل، ول
 أيضا فشل االحتالل.

ونحن في الفـاتح مـن رمضـان، فـألن الحـذر فـي هـذا الشـهر يتزايـد، ممـا يبيتـه االحـتالل للقمـع والتنكيـل 
؛ فـــي حـــين أن 48بأهـــالي المدينـــة، وبمئـــات اآلالف الـــذين ســـيتدفقون عليهـــا، باألســـاس مـــن فلســـطين 

ل المدينــة، كمــا هــو الحــال منــذ قرابــة الماليــين فــي الضــفة والقطــاع ســيكونون محــرومين كليــا مــن دخــو 
عقدين من الزمن. ومنهم من هو على بعد دقائق سفر، وأبعدهم ال أكثر مـن سـاعة ونصـف السـاعة، 

 لو كانت الطرق ُميّسرة.
القدس أسيرة حزينة، وفي رمضان يبرز بؤس المدينة أكثر؛ ولكن القناعـة الراسـخة، هـي أن االحـتالل 

 ألهلها.  زائل، والقدس بهويتها باقية
 27/5/2017 ،الغد، عم ان

 
 عن زيارة السيد الرئيس الخاطفة لبيت لحم .39

 ياسر الزعاترة
أسابيع والقـوم ينظفـون فـي المدينـة )بيـت لحـم(، بمـا فـي ذلـك كنيسـتها )المهـد(، لتكـون الئقـة باسـتقبال 

)ســاعات  ســاعات 3زعــيم الدولــة الكبــرى فــي العــالم. وفيمــا كانــت الخطــة تقضــي بــأن تســتمر الزيــارة 
نكــرر(، تــم اختصــارها إلــى أقــل مــن ســاعة، ولــم تشــمل الكنيســة، وعــاد الضــيف أدراجــه إلــى عاصــمة 

 دولتنا العتيدة )القدس(، ولكن بحراسة االحتالل!!
خيبة بالطبع، لكن بقاء الخطة على ما كانت عليه، لم يكن ليغير أي شيء في داللة الزيارة، إن كان 

ة الكيــان الصــهيوني، أم فــي "الفاصــلة" ممثلــة فــي زيــارة بيــت لحــم، أو فــي شــقها األكبــر ممــثال فــي زيــار 
 مناطق السلطة كما يقال.
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في البيان األول للبيت األبيض، تم وصف محمـود عبـاس بــ"رئيس فلسـطين"، لكـن بيانـا تاليـا اسـتدرك 
ت ال )بعد احتجاع كما يبدو(، فتم تغييـر المسـمى إلـى "رئـيس السـلطة الفلسـطينية"؛ فحتـى المصـطلحا

 تفوت السادة الصهاينة. 
هناك في الشق األكبر من الزيارة، أغدق الرئيس األمريكي الثناء على الكيـان الصـهيوني، وزار حـائط 
البراق )المبكى بحسب تسميتهم(، في خطوة هي األولى من نوعهـا لـرئيس أمريكـي أثنـاء واليتـه )زارهـا 

 داللته الكبيرة على الموقف من المدينة المقدسة. بعض أسالفه قبل الوالية أو بعدها(، األمر الذي له
في بيت لحم، أعاد الرئيس محمـود عبـاس تكـرار مقوالتـه التقليديـة عـن السـالم والدولـة التـي عاصـمتها 
القـدس، والعــي  بســالم مــع الجيــران، وأغـدق المــديح علــى الضــيف العزيــز الـذي لــم يتفضــل بــذكر حــل 

نية، بـل تحـدث عـن السـالم بكـالم عمـومي، يبـدو أن مستشـاريه الدولتين، وال بمصطلح الدولـة الفلسـطي
 قد صاغوو جيدا، بحيث ال ينطوي على أي موقف.

في المقابل تحدث ترامب عن الجانب االقتصادي مبشرا بـ"إطالق طاقات االقتصاد الفلسطيني"، وهـي 
عـــام للقضـــية، النقطـــة التـــي تســـتحق التوقـــف، ذلـــك أنهـــا تؤكـــد لنـــا أن ال شـــيء ســـيتغير فـــي المســـار ال

فالتركيز هو على بقاء السلطة قائمـة بـألدارة السـكان والتعـاون األمنـي، فيمـا يـأملون فـي أن يـتم الحقـا، 
سواء في القريب أم المتوسط، وعبر تفاهمات مع بعـض العـرب تكـريس هـذا الواقـع بحـل "مؤقـت"، أي 

 دويلة في حدود الجدار، وليتحول النزاع بعدها إلى نزاع حدودي.
ون الصــهاينة، ومــنهم سياسـيون كبــار، كتبــوا فـي ذات اليــوم الــذي حـل فيــه ترامــب فـي بيــت لحــم المعلقـ

عــن اســتحالة الحــل السياســي، وكــرروا ذات الكــالم عــن الحــل المؤقــت، بطرائــق شــتى، مــع القــول إن 
الوقت هو وقت محاربة اإلرهاب وكذلك لمواجهـة إيـران التـي دخلـت فـي مرحلـة ابتـزاز؛ لـيس مـن أجـل 

نما من أجل الكيان الصهيوني. العرب،  وا 
ال جديــد إذن فــي زيــارة ترامــب، وال فــي وعــودو الســلمية، وهــو مثــل غيــرو لــن يفعــل الكثيــر، كمــا إنــه ال 
ن اسـتمر قادتهـا فـي الحـديث عـن الثوابـت إياهــا،  جديـد أيضـا فـي سـلوك السـلطة، وال فـي برنامجهـا، وا 

ن ترامب خالل اللقاء الثنائي، حيث قيل إنه سيقدم مع العلم أننا ال ندري حقيقة ما دار بين عباس وبي
، على أمـل إعـادة المفاوضـات إلـى النقطـة التـي %6له عرضا سخيا في مسألة تبادل األراضي تصل 

توقفــت فيهــا مــع أولمــرت قبــل عقــد مــن الســنين، مــع العلــم ان تلــك المفاوضــات كمــا كشــفتها الوثــائق 
 دس وال الالجئين.المسربة لم تعكس أي تنازل؛ ال في قضية الق
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ذا بقيت على هذا الحال، فيمكن  2004والخالصة أن حالة التيه التي تعيشها القضية منذ  لم تتغير، وا 
القـول إن األمـر سـيكون أقــل كارثيـة مـن تمريـر مــا يسـمى الحـل االنتقـالي بشــرعية عربيـة. هكـذا يكــون 

 وقف االنهيار هو غاية المنى في زمن البؤس!! 
 27/5/2017 ،الدستور، عم ان

 
 جيسون غرينبالت يتطل ع إلى صنع السالم في الشرق األوسط .40

 أورلي ازوالي
قبل االنتخابات الرئاسية بأشهر معدودة استدعى ترامب الى مكتبه في برع ترامب عددًا من المراسلين 
الصـــحافيين مـــن وســــائل االعـــالم اإلســــرائيلية فـــي الواليــــات المتحـــدة. وبعــــد نقـــا  قصــــير ســـأل أحــــد 

حافيين مرشح الرئاسة: ماذا يسمي المنطقة التي توجد وراء نهر االردن: الضفة الغربية، المناطق الص
المحتلة أو "يهودا" و"السامرة"؟ بدا ترامب محرجا: "يوجد هنا شخط يعرف ذلك أكثر منـي، فاسـألوو". 

ا أعلن ترامـب قال ذلك وأشار الى جيسون غرينبالت، الذي كان يجلس في الغرفة. وفي المناسبة ذاته
أن غرينبالت، رئيس الطـاقم القـانوني التـابع لـه لشـؤون العقـارات، سـيكون مـن اآلن فصـاعدا مستشـارو 
لشؤون إسرائيل واليهود. وبعد فـوز ترامـب فـي االنتخابـات حصـل غـرينبالت علـى منصـب آخـر، وهـو 

ينيين. وقـــال مبعـــوث الـــرئيس الـــى الشـــرق االوســـط والمســـؤول عـــن المفاوضـــات بـــين إســـرائيل والفلســـط
غرينبالت في حينه الصدقائه المقـربين: "لقـد فوجئـت، لكننـي أشـعر بـأنني كنـت مسـتعدا طـوال حيـاتي 

 لهذو المهمة.إسرائيل مقربة من قلبي وأنا سأكون مسرورا اذا كنت شريكا في صنع السالم".
من هنغاريا الى سنة(، يهودي ارثوذكسي، من الجيل الثاني لعائلة هاجرت  50غرينبالت، الذي يبلا )

الواليــات المتحــدة. وهــو خــريج "معهــد يونفرســيتي" ومدرســة القــانون فــي جامعــة نيويــورك، متــزوع، وأب 
بــدأ غــرينبالت العمــل فـي مكتــب للمحامــاة فــي شــؤون  1992لسـتة أوالد. وحــين أنهــى تعليمــه فـي العــام 

ة فـروع فـي نيويـورك. ولكـن العقارات في نيويـورك، لكنـه مـل وقـرر اقامـة شـبكة مقـاو. وقـام بافتتـاح عـد
ـــم يســـتطع المنافســـة. فقـــام  فـــي تلـــك الفتـــرة بالضـــبط بـــدأت شـــبكة "ســـتاربيكس" تعمـــل فـــي المنطقـــة، فل
غرينبالت باغالق الشبكة والعودة الى مهنة المحاماة. وقد كانت هذو الخطوة مربحة جدا: عندما مثـل 

بب قدرته القانونية، فاقترح عليه ترامب زبونًا في نقا  صفقة أمام ترامب لفت انتباو رجل العقارات بس
العمل معه. ولم يمر وقت طويل حتى قام ترامب بتعيينه رئيسا للقسم القضائي التـابع لـه ووضـعه فـي 
المكتـــب المالصـــق لمكتبـــه، فأصـــبح الشـــخط األكثـــر قربـــا مـــن الـــرئيس. وفـــي مكتبـــه الجديـــد وضـــع 

قتـــرب يـــوم الســـبت كـــان ترامـــب يحثـــه علـــى غـــرينبالت تمثـــااًل لـــرأس ترامـــب، وكـــان يقـــول إنـــه عنـــدما ي
 الذهاب الى البيت لالستعداد لليوم المقدس.
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ضم ترامب يهوديًا آخر للطاقم القضائي الرفيع وهو ديفيد فريدمان، الذي تم تعيينه محاميا لـه لشـؤون 
االفالس. فريدمان اآلن هو سـفير الواليـات المتحـدة فـي إسـرائيل، ومسـؤول الـى جانـب غـرينبالت عـن 

لمهمة االساسية في السياسة الخارجية لترامب: التوصل الـى اتفـاق سـالم بـين إسـرائيل والفلسـطينيين. ا
االثنــان يقومــان بتقــديم التقــارير مباشــرة الــى جاريــد كوشــنير، زوع ابنــة الــرئيس ترامــب ومستشــارو، وهــو 

 ايضا يهودي.
 

 زيارة سنوية إلسرائيل
ــ ه لزيــارة إســرائيل فــي كــل صــيف، وقــام بتــأليف مرشــد غــرينبالت، الــذي كــان مواظبــا علــى أخــذ عائلت

يومًا"، يوجد اآلن ايضا على خط العمل. وقد وصل، أول  12السياحة "إسرائيل للعائالت: مغامرة من 
من أمس، الى البالد، وفي االسبوع القـادم سـيبدأ جولـة المحادثـات الثانيـة لـه فـي المنطقـة مـع هـدفين: 

وعباس وترامـب لتحريـك العمليـة السـلمية، وبلـورة مبـادرة ترامـب للسـالم، تحديد لقاء ثالثي بين نتنياهو 
حيـث نجـح الــرئيس نجـح فــي ابتـزاز عـدد مــن التنـازالت مــن الطـرفين بعـد زيارتــه للريـاض والقــدس ورام 

 ا.
 

يقول مقربو ترامب إنه حسب مبادرتـه التـي سـيتم طرحهـا بعـد تهيئـة االجـواء، سـيتم تحديـد موعـد للقـاء 
الحــل ســيكون دولتــين تعترفــان ببعضــهما. وســتكون الدولــة الفلســطينية منزوعــة  –تبــدأ العمليــة ثالثــي و 

ــــدس الغربيــــة عاصــــمة إلســــرائيل، وشــــرقي القــــدس ســــيكون عاصــــمة  الســــالح، وســــيتم االعتــــراف بالق
لفلسطين، وسيكون هناك حرية وصول لألماكن المقدسة لجميع أبناء الديانات. لـم يقـم ترامـب بـاختراع 

. فقــد قــدم كلينتــون وبــو  واوبامــا صــيغة مشــابهة قبلــه. ولكــن ترامــب يــراهن علــى قدرتــه غيــر العجلــة
العاديـــة فـــي ادارة المفاوضـــات وادراكـــه بـــأن إســـرائيل والفلســـطينيين لـــن يقولـــوا لـــه "ال". وهـــو يـــؤمن أن 

 الخوف من غضبه سيردعهم، وهكذا يستطيع التقدم.
ي شــيء، ويمكنهمــا تقــديم المالحظــات والتحفظــات، ســيقول ترامــب للطــرفين بأنــه ال يفــرض عليهمــا أ

 لكنه يتوقع منهما التعهد باالطار ومناقشة االمور المختلف فيها، وليس فقط التقاط الصور للذكرى.
ليس صدفة أنه قبل قدومه الى الشرق االوسط ببضعة اسابيع قرر ترامب عـدم نقـل السـفارة األمريكيـة 

اآلليـة"، قـال عنـدما تحـدث عـن سـبب الغـاء تعهـدو إلسـرائيل. من تل ابيب الـى القـدس. "هـذا سيضـر ب
وقد أيد غرينبالت الخطوة، أما المستشار الرفيـع للـرئيس، سـتيف بـانون، فقـد عارضـها وزعـم أن الوعـد 
أعطـــي لـــيس فقـــط إلســـرائيل، بـــل ايضـــا لناخبيـــه االفنغلييـــين الـــذين يؤيـــدون إســـرائيل، والـــذين لـــم يكـــن 

ب فهـــم أن نقـــل الســـفارة سيغضـــب لـــيس فقـــط الفلســـطينيين، بـــل ايضـــا سينتصـــر بـــدونهم. إال أن ترامـــ
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الســعودية ودواًل عربيـــة اخـــرى، االمــر الـــذي سيضـــر بفــرط تحقيـــق الســـالم االقليمــي. ولســـبب مشـــابه 
 رفض أن ينضم اليه رئيس الحكومة نتنياهو في زيارته لحائط "المبكى".

ع أحـد المسـؤولين فـي البيـت االبـيض. قبل ذهاب ترامب الـى الشـرق االوسـط بيـوم شـاركت فـي لقـاء مـ
وردا علـى سـؤالي قــال المسـؤول إن "ترامــب ال يعتبـر المســتوطنات عقبـة فــي طريـق الســالم، لكنـه قلــق 
من البناء خارع حدود المستوطنات القائمة. وفي زيارتـه يتوقـع الحصـول علـى إشـارة مـن نتنيـاهو تفيـد 

صل ترامب على هـذو االشـارة لمـا كـان سـيعبر عـن بأن القدس أدركت قلقه". يمكن القول إنه لو لم يح
 التفاؤل حول امكانية انجاز الصفقة.

وحول ما حدث في الغرف المغلقة قال وزير الخارجية األمريكي، ريكـس تيلرسـون، للمراسـلين فـي هـذا 
االســبوع فــي بروكســل إن "ترامــب ضــغط بشــدة علــى إســرائيل والفلســطينيين وحــثهم علــى اتخــاذ الحلــول 

ويجـب علــى الطـرفين التنــازل". وسـمع مـن عبــاس أنـه مســتعد للمشـاركة فـي لقــاء ثالثـي، فقــط الوسـط. 
ليقل أين ومتى. وحسب مصادر في البيت االبيض، قال للسعودية إنه سيتبنى اجزاء كبيرة من مبادرة 

، مـــع بعـــض التعـــديالت وتبـــادل االراضـــي. الســـعودية مـــن 1967الســـالم العربيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك حـــدود 
الفلسـطيني  -ا حدثته عن امور مريحة لألذن، وجعلـوو يفهـم أنـه اذا تـم حـل الصـراع اإلسـرائيلي ناحيته

فســتكون علــى اســتعداد لحلــول وســـط سياســية تشــمل انشــاء عالقـــات مــع إســرائيل. ترامــب ومســـاعدوو 
 يعتقدون، خالفا لموقف إسرائيل، أن السالم بين إسرائيل والفلسطينيين هو لب الموضوع: عنـد تحقيقـه

 يمكن التوصل الى السالم االقليمي الشامل، وهذا هو طموح ترامب األكبر.
ـــد قـــام بارســـال  عنـــد مغادرتـــه الشـــرق االوســـط بـــدأ ترامـــب العمـــل بجديـــة لتحريـــك العمليـــة الســـلمية. فق
غرينبالت الى المنطقة علـى الفـور، وأمـرو بـالعودة مـع تـاريخ للقـاء القمـة. "تفـاؤل الـرئيس ذخـر"، قـال، 

 وع، أحد المسؤولين في البيت االبيض، "هذا يساعد في احضار االطراف الى الطاولة".هذا االسب
 

 عندما يفتح كومي فمه!
غرينبالت هـو عكـس الـرئيس تمامـا: صـوته نـاعم، يتحـدث بهـدوء ولديـه قـدرة علـى االسـتماع. ويحتـرم 

ال أبـو مـازن ورجالـه من يتحدث معه وال يقاطعه. عندما قام بزيارة الشرق االوسط فـي آذار التقـى مطـو 
من اجل ازالة االشتباو في كونه وسيطا غير نزيه كونه يهوديا. وقد قام بخطوة استثنائية وذهب لزيارة 
مخيم لالجئين في الضفة الغربية لالستماع إلى مشكالت وطموحات الفلسطينيين الذين يعيشون تحت 

سـابق"، قـال فـي هـذا االسـبوع دنـيس االحتالل منذ عشرات السنين. "لم يفعل ذلك أي مبعوث أمريكـي 
روس، الذي كان مبعوث الشرق االوسط. وقال أحد اصدقاء غرينبالت، هذا االسبوع، "إنه يـؤمن بـأن 
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هــذو اللحظــة هــي فرصــة تحقيــق الســالم مــرة واحــدة فــي الحيــاة. وهــو يــؤمن بــذلك بســبب قــدرة ترامــب 
 خوف من تهديد ايران".االستثنائية على التفاوض، وايضا ألن ما يوحد الجميع هو ال

منــذ تعيينــه للمنصــب انتقــل غــرينبالت للســكن فــي واشــنطن، التــي تنتظــرو مــع فضــائح كثيــرة. وقــد تــم 
اســتعراض اليــومين األولـــين لزيــارة الـــرئيس فــي المنطقـــة فــي وســـائل االعــالم األمريكيـــة بشــكل واســـع، 

القـادة االجانـب. ولكـن عـدم  بسبب انتظار انكشاف جهـل الـرئيس بالعالقـات الخارجيـة أو اهانتـه ألحـد
حــدوث ذلـــك دفــع وســـائل االعــالم الـــى االهتمــام بالعالقـــة مــع روســـيا، االمــر الـــذي دفــع رجـــال البيـــت 
االبــــيض الــــى االســــتعداد قضــــائيا المكانيــــة اســــتغالل الــــديمقراطيين لالزمــــة للمطالبــــة بمحاكمــــة اقالــــة 

 للرئيس.
س كومي، رئـيس الــ "اف.بـي.آي"، الـذي أقالـه في بداية االسبوع يتوقع حدوث دراما عندما سيقوم جيم

ترامب، بتقديم شهادته أمام لجنة االستخبارات التابعة لمجلس الشـيوا فـي نقـا  مفتـوح. وسـتكون هـذو 
هـي المــرة االولـى التــي ســيفتح فيهـا كــومي فمــه بعـد أن كشــف مـن خــالل مقربيــه أن ترامـب طلــب منــه 

لســابق، مايكــل فلــين، مــع روســيا. "كــومي ســيكون وقــف التحقيــق فــي عالقــة مستشــار االمــن القــومي ا
ـــدا، فهـــو شـــخط ال يضـــيع وقتـــه فـــي تعزيـــة نفســـه"، قـــال أحـــد اصـــدقاء كـــومي للموقـــع السياســـي  جي
"بوليتيكو". "توجد له قصـة ليرويهـا، وهـو يريـد أن يعـرف الجمهـور. ولـو كنـت فـي مكـان ترامـب لكنـت 

 أقلق جدا من هذا".
ف التحقيــق، فــان الحــديث يــدور عــن تشــوي  التحقيــق. وهــذا اذا تبــين أن ترامــب طلــب مــن كــومي وقــ

البنـــد قـــد يـــؤدي بـــالرئيس الـــى محاكمـــة اقالـــة. وقـــد يحـــاكم الـــرئيس محاكمـــة اقالـــة بســـبب كشـــفه أســـرارًا 
 حساسة أمام روسيا؛ اذا توفرت األدلة على ذلك بالطبع.

جة الى أغلبية عاديـة رس، ومن اجل عزل الرئيس من منصبه هناك حاجتتم في الكون اإلقالةمحاكمة 
ثلثـــين فـــي الســـنات. وفرصـــة أن يحـــدث ذلـــك محـــدودة ألنـــه توجـــد اغلبيـــة  وأغلبيـــةفـــي مجلـــس الشـــيوا 

فـي المئـة مـن  96جمهورية في المجلسين لن يصـوتوا ضـد ترامـب طالمـا أن االسـتطالعات تظهـر أن 
 ناخبيه راضون عن أدائه.

العالقـة مـع روسـيا تسـحق مكانـة الـرئيس وترافقـه  من المحتمل أن ال تتم اقالته، اآلن على األقل، لكن
والفلســطينيين.  إســرائيلكغيمــة ســوداء. وهــذا ســبب آخــر يجعلــه يســعى الــى التوصــل الــى ســالم بــين 

"ســـتكون هــــذو لحظــــة تاريخيــــة، موثقــــة بشــــكل جيـــد، حيــــث ســــيكون ترامــــب هــــو المهنــــدس والمضــــيف 
 ليه".إوالُمخلط. وهذا ما يسعى 

 عن "يديعوت"
 27/5/2017 ،هللا األيام، رام
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 هل يمكن أن يهدد السالح السعودي إسرائيل؟ .41

 يارون فريدمان 
مــؤتمر الــدول اإلســالمية الــذي انعقــد فــي الريــاض، عاصــمة الســعودية، بمشــاركة الــرئيس األمريكــي، 
دونالد ترامب، هو فرصـة للسـالم الكامـل، وأيضـًا خطـر علـى المـدى البعيـد إذا ضـاعت هـذو الفرصـة. 

ب رسـالة مهمـة مـن خـالل سـابقة انتقالـه مباشـرة مـن الريـاض إلـى مطـار بـن غوريـون فـي لقد نقل ترام
 إسرائيل.

وعلــى الــرغم مــن الفــرح الشــديد الــذي ســاد فــي الســعودية بعــد الــدعم غيــر المحــدود الــذي أبــداو الــرئيس 
الخير. األمريكي الجديد للسعودية وموقفه الواضح ضد إيران، فألن المعطيات في ذلـك البلـد ال تُبشـر بـ

الفلســـطينية تســـمح بحـــدوث االنعطافـــة  -ومـــن غيـــر المتوقـــع حـــدوث تغيـــر فـــي العالقـــات اإلســـرائيلية 
 السياسية المرجوة. وبين فرط ومخاطر، وسالم وحرب، هل ثمة مجال للتفاؤل؟

 
 مؤشرات إيجابية

 هــل الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، الــذي وصــل إلــى الحكــم قبــل عــامين ونصــف العــام، يبشــر بســالم
؟ لقــد ُطــرح االقتــراح الســعودي للســالم منــذ مطلــع األلفــين، وقريبــًا ســيمر  عامــًا مــن دون  20قريــب آتٍّ

تحقيقــه ومــن دون بحثــه بجديــة مــن الطــرفين. وفــي أســاس االقتــراح هنــاك المبــدأ الــذي يســمى بالعربيــة 
ي احتلتهـا تتنازل عن المناطق التـ -"سالما شامال وكامال"، أي أن على إسرائيل أن تعطي كل شيء 

، وتقدم حاًل عاداًل لالجئـين الفلسـطينيين مقابـل الحصـول علـى تطبيـع كامـل مـع العـالم 1967في سنة 
 العربي، التي تتباهى السعودية بتمثيله.

ســــرائيل فــــي المجــــاالت  منــــذ ذلــــك الحــــين وحتــــى اليــــوم ازدادت المصــــالح المشــــتركة بــــين الســــعودية وا 
الثــورات فــي العــالم العربــي مســاعي إيــران لتعزيــز نفوذهــا فــي االســتراتيجية واالقتصــادية. فقــد أظهــرت 

سـرائيل مـن القـوة الصـاعدة إليـران.  المنطقة كقوة عظمى شيعية. وثمة تخوف مشـترك فـي السـعودية وا 
وروسيا هي حليف إليران والنظام السوري المخلط إليران. وفي المقابل، فألن إسرائيل والسعودية هما 

حــــدة فــــي المنطقــــة. والــــدولتان حليفتــــان مركزيتــــان، األولــــى علــــى الصــــعيد أهــــم حليفــــين للواليــــات المت
االستراتيجي، والثانية على الصعيد االقتصـادي بصـورة أساسـية. وتتعـرض إسـرائيل والسـعودية للتهديـد 
لـــيس فقـــط مـــن جانـــب العـــالم الشـــيعي واألذرع التابعـــة إليـــران "حـــزب ا" فـــي لبنـــان ومـــن المتمـــردين 

"حماس" وتنظيم "الدولة اإلسالمية"  –، بل أيضًا من جانب تنظيمات إرهابية سنية الحوثيين في اليمن
 )داع (.
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 مؤشرات سلبية

كانت قرارات القمة اإلسالمية موجهة ضد إيران وضد إرهاب "داع ". ووقعـت السـعودية مـع الواليـات 
الئــتالف االســتراتيجي المتحــدة اتفاقــات غيــر مســبوقة لشــراء ســالح. وســتقيم القمــة فــي الســنة المقبلــة "ا

ألــف  34الشــرق أوســطي" الــذي ســتكون قيادتــه فــي الريــاض. وســيبلا عديــد القــوة العســكرية فــي البدايــة 
جندي، وستكون مسؤولة عما يسمى "إحـالل السـالم"، و"محاربـة اإلرهـاب". وستشـكل هـذو القـوة عمليـًا 

ة الحـوثيين فـي الـيمن، الـذين يهـددون استمرارًا مباشرًا لالئتالف السابق الـذي أنشـأو السـعوديون لمحاربـ
طرق النفط. صحيح أن أهداف هذو القوة تبدو إيجابية علـى المـدى القصـير، لكـن ال أحـد يعـرف مـاذا 

 ستكون أهدفها في السنوات المقبلة.
ـــة عمليـــات إســـرائيل فـــي المنـــاطق )المحتلـــة( "عمليـــات  ـــر مـــن مـــرة اعتبـــرت الـــدول الســـنية المعتدل أكث

أنه في المرات السابقة التي ُأنشئت فيها قوة عربية كبيرة مشتركة أدى ذلك إلى حـرب إرهابية". ونذّكر 
، وحرب "يوم الغفـران". صـحيح 1967، وحرب األيام الستة حزيران 1948حرب  -شاملة ضد إسرائيل 

أن الظــروف تغيــرت منــذ ذلــك الوقــت تغيــرًا جــذريًا، لكــن الوضــع فــي الشــرق األوســط مــائع وال يمكــن 
 توقعه.

حرط السعودية على عـدم إقامـة عالقـات علنيـة مـع إسـرائيل، وعلـى الصـعيد الـدعائي يصـّور رجـال ت
الدين في السعودية إسرائيل بشكل ال يقل سلبية عما تفعله إيران. هذا الواقع، باإلضافة إلى قوة رجـال 

فة، يطرحان عالمات الدين في الدولة السعودية التي أقيمت باالستناد إلى األيديولوجيا الوهابية المتطر 
استفهام بشـأن جديـة اقتـراح "السـالم الكامـل". باإلضـافة إلـى ذلـك تقـرر فـي قمـة الريـاض تشـكيل قيـادة 
في الرياض "لمحاربة التطرف وتشجيع التعاون والتسامح بين األديان". فهل يمكن التعامـل بجديـة مـع 

 ية؟قرار من هذا النوع في دولة تطبق فيها قوانين الشريعة اإلسالم
 

 هل ثمة مكان لتفاؤل في إسرائيل؟
ـــرة الســـتئناف المفاوضـــات اإلســـرائيلية  ـــه ال توجـــد فرصـــة كبي ـــدو أن الفلســـطينية فـــي هـــذا الوقـــت.  -يب

فــاألحزاب اليمينيــة فــي الحكومــة اإلســرائيلية ســتعمد إلــى إســقاط الحكومــة إذا دعــا رئــيس الحكومــة إلــى 
 يين مناطق )محتلة(.نقا  جدي للتقدم في المفاوضات وا عطاء الفلسطين

وفي الجانب الفلسطيني أيضًا ليس هناك جديد منذ عشرة أعوام. االنقسام الـداخلي الفلسـطيني ال يـزال 
فــي ذروتــه، ولــيس هنــاك اتفــاق بــين الســلطة الفلســطينية فــي الضــفة الغربيــة و"حمــاس" فــي قطــاع غــزة 

طيع الـرئيس الفلسـطيني، على أي موضوع، وبخاصة على موضـوع المفاوضـات مـع إسـرائيل. وال يسـت
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محمود عباس، أن يلتزم أمام إسرائيل بالسـالم مـع غـزة التـي ال يسـيطر عليهـا. وحتـى "حمـاس" ليسـت 
سرائيل على أساس حدود  ، ألنها لـم تغيـر مواقفهـا 1967مستعدة أبدًا لالعتراف باالتفاق بين السلطة وا 

 عامًا. 30الجهادية منذ قيامها قبل 
ى الرغم من التهديد اإليراني الذي يشمل إسـرائيل والعـالم السـني، فـألن الشـروط مع األسف الشديد، وعل

السياســية هــي اليــوم أســوأ ممــا كانــت عليــه فــي فتــرة اتفــاق أوســلو، ألنــه علــى الــرغم مــن التصــريحات 
ـــًا إرادة أو رغبـــة بـــين زعمـــاء الطـــرفين فـــي النـــزاع اإلســـرائيلي  ـــة فـــي اإلعـــالم، ال توجـــد عملي  -الجميل

 ي للتوصل إلى اتفاق. والوصاية السعودية ال تستطيع المساهمة في الدفع قدمًا بالسالم. الفلسطين
بناء على ذلك، وبسبب قرار المحـور السـني اشـتراط التقـدم الدبلوماسـي علـى المسـتوى العربـي الشـامل 

بقتها بالتقدم على المستوى الفلسطيني، فألن مبادرة ترامب على األغلب ستفشل مثـل المبـادرات التـي سـ
 مبادرة أوباما، وبو ، وكلينتون وغيرهم. -

ومع ذلك، فالسالم مع السعودية يمكن أن يشـكل منعطفـًا فـي عالقـات إسـرائيل بـدول المنطقـة. وربمـا، 
وخالفًا لكل التوقعات، فألن المفاوضات مع الفلسطينيين يمكن أن تؤدي إلى منعطف مـع دول الخلـيج 

ت مع الفلسطينيين في عملية أوسلو التي فشلت في النهاية، هي ومع السعودية. ونذّكر بأن المفاوضا
 التي سمحت باتفاق السالم الذي ُوقع مع األردن في تلك الفترة.

 عن "يديعوت"
 27/5/2017 ،األيام، رام هللا
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