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 35 بن كاسبيت... ترامب" نتنياهو لليسار؟ هل تدفع "صفقة  49.
 

 38 :كاريكاتير
*** 

 
: االحتالل اإلسرائيلي هو السبب الرئيسي لالحتياجات اإلنسانية في األرض الفلسطينية "أوتشا" .1

 المحتلة
نية المحتلة، أن في األرض الفلسطي 2016أكد التقرير الجديد لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لعام 

سياسات وممارسات االحتالل ال تزال السبب الرئيسي لالحتياجات اإلنسانية في األرض الفلسطينية 
ويشير التقرير الجديد إلى أن االنقسام السياسي الفلسطيني الداخلي هو أيضا عامل مساهم  المحتلة.

 خطير في زيادة االحتياجات اإلنسانية.
أن " األزمة في األرض الفلسطينية المحتلة هي في ، كتب األوتشاوأوضح ديفيد كاردن، رئيس م

من العنف، ومن النزوح، ومن القيود  -جوهرها مشكلة عدم توفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين 
في ظل  –المفروضة على الوصول إلى الخدمات وسبل العيش، ومن انتهاكات الحقوق األخرى 

 ثر ضعفا، واألطفال على وجه الخصوص. تأثير غير متناسب على الفئات األك
وفي حين أن االتجاهات تختلف من سنة إلى أخرى، فإن النقص الكبير في الحماية والمساءلة عن 

 انتهاكات القانون الدولي ال يزال قائما."
ويلحظ التقرير الجديد أن الوفيات الفلسطينية الناجمة عن العنف المرتبط بالنزاعات في األرض 

سرائيل انخفضت في عام الفلسطيني ؛ وبلغ 2015في المائة مقارنة بعام  37بنسبة  2016ة المحتلة وا 
في المائة. وانخفضت اإلصابات الفلسطينية )مقابل الوفيات(  48االنخفاض في الوفيات اإلسرائيلية 

ا ، وسجلت األغلبية الساحقة في الضفة الغربية، بما فيه2015في المائة مقارنة بعام  80بحوالي 
 القدس الشرقية.

كما استمر التهجير القسري للفلسطينيين. وفي حين لم يكن هناك نزوح جديد في قطاع غزة، فيما 
آالف أسرة أو  9إلى حد كبير، مازالت  2014استمر وقف إطالق النار الذي أبرم في آب / أغسطس 

 .2016أكثر مشردة بنهاية عام 
طفال(  759بما في ذلك  1,601) 2016سطينيين في عام وفي الضفة الغربية، نزح عدد أكبر من الفل

بسبب هدم منازلهم من قبل السلطات اإلسرائيلية، أي أكثر من أي سنة منذ أن بدأ مكتب تنسيق 
 . 2009الشؤون اإلنسانية بتسجيل هذه الظاهرة في عام 
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أساس أنها تفتقر  مبنى على 1,094واستهدفت الغالبية العظمى من المباني المتضررة والبالغ عددها 
مبنى  29إلى رخصة بناء، والتي من المستحيل الحصول عليها من السلطات اإلسرائيلية. وتم هدم 
 أو إغالقها على أسس عقابية، واستهدفت منازل أسر مرتكبي الهجمات ضد اإلسرائيليين.

فقط في عام  يوما 44وقد تفاقمت عزلة غزة بسبب استمرار إغالق مصر لمعبر رفح، الذي فتح لمدة 
 .2015يوما في عام  32، مقابل 2016

حاجزا أمام حركة السكان في كانون  572وفي الضفة الغربية، سجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
حواجز أخرى تم نشرها داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة  110، باإلضافة إلى 2016األول / ديسمبر 

 اإلسرائيلية في مدينة الخليل.
 31/5/2017، نيويورك –المتحدة  األمم اءأنبمركز 

 
 تؤدي إلى سالم وتكرس االحتالل الأبو ردينة: مطالب نتنياهو  .2

نبياال أبااو ردينااة، ردات علااى تصااريحات  الساالطة الفلسااطينية قااال الناااطق الرساامي باساام رئاسااة :رام هللا
رة العسااكرية فااي الضاافة رئاايس الااوزراء اإلساارائيلي بنيااامين نتنياااهو، التااي طالااب فيهااا باسااتمرار الساايط

الغربيااة فااي حااال تحقيااق أي اتفاااق سااالم، إن هااذه التصااريحات مرفوضااة، ولاان تااؤدي إلااى سااالم قااائم 
ضااف أبااو رديناة "أن هاذه التصااريحات هاي تكاريس ألسااباب أو  علاى أسااس الشارعية العربيااة والدولياة.

لي الكامل من جميع األراضاي الصراع المستمر، ألن السالم واألمن لن يتحققا إال باالنسحاب اإلسرائي
لان نقبال باأي أتفااق  أننااوأكد أبو ردينة " ، وعلى رأسها القدس الشرقية".1967الفلسطينية المحتلة عام 

يبقي أي جندي إسرائيلي على أرض دولة فلسطين المستقلة"، معتبارات أن "هاذه المطالاب بمثاباة شارو  
يل غيار جاادة لتساهيل مسااعي صانع الساالم التاي مرفوضة، وتشكل تحديات للمجتمع الدولي، وأن إسرائ

 ".األمريكية اإلدارةتقودها 
 31/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مسبب لالحتياجات اإلنسانية اإلسرائيلي االحتالل بتأكيد أوتشا أن ترحيب الخارجية الفلسطينية .3

رحبااات فياااه باااالتقرير السااانوي الصاااادر عااان مكتاااب  ات أصااادرت وزارة الخارجياااة الفلساااطينية بيانااا رام هللا:
، الذي أكد علاى )أوتشا( اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة التابع لألمم المتحدة تنسيق الشؤون 

حقاوق  أن االحتالل هو المسبب الرئيسي لالحتياجات اإلنسانية، والتدهور الخطير الحاصل فاي حالاة
ن جااء متاأخرات، يعكاس جازءات مان معانااة شاعبنا  ،ية: "إن التقريروقالت الخارج اإلنسان في فلسطين. وا 
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واإلنسانية  الكبيرة جراء سياسات االحتالل وممارساته وجرائمه، ويعبر عن صعوبة األوضاع السياسية
 التي يعيشها الفلسطينيون، لدرجة أن األمم المتحدة اضطرت أن تتحدث علنات عن هذه المعاناة. 

 1/6/2017 ،نالشرق األوسط، لند
  

 بالمرعب وتدعو العالم للتحرك أوتشا تقرير تصف وزارة اإلعالم الفلسطينية .4
قنااا: وصاافت وزارة اإلعااالم الفلسااطيني التقرياار الساانوي لمكتااب األماام المتحاادة لتنساايق الشااؤون  وكالااة

لضافة خاالل منازالت ومتجارات با 1,094اإلنسانية في األراضي الفلسطينية "أوتشا"، حول هدم االحاتالل لاا 
فااي بيااان  ،بااا "المرعااب"، موضااحةت أنااه يسااتوجب تحركااات للضاامير العااالمي. وأك اادت الااوزارة 2016عااام 

"إسرائيل" للبيوت الفلسطينية ال يدمر حجارتها ويشر د أهلها فقاط، بال ينساف كال فارص  هدم أمس، أن
 التسوية اآلخذة بالتالشي.

 1/6/2017 ،الراية، الدوحة
 

 رلمان العربي والعراقي لحل أزمة الكهرباء بغزةبحر يناشد رئيسي الب .5
ناشااد النائااب األول لاارئيس المجلااس التشااريعي أحمااد بحاار البرلمااان العراقااي التاادخل الفااوري لحاال  :غاازة

وأبرق بحار رساالة لارئيس مجلاس الناواب العراقاي ساليم الجباوري دعااه  مشكلة الكهرباء في قطاع غزة.
اءت الرساااالة بنااااء علاااى طلاااب ومباااادرة مااان رئااايس البرلماااان فيهاااا للتااادخل لحااال مشاااكلة الكهربااااء، وجااا

وناشااد الجبااوري العماال علااى تزويااد قطاااع غاازة بااالوقود الااالزم لتشااغيل محطااة توليااد الكهرباااء  العراقااي.
الوحيدة، علمات بأن كمية الوقود الالزمة لتشغيل المحطة تبلاغ خمساة عشار ألاف طان شاهريات، علاى أن 

ق الشااقيقة مصاار لمااا لااذلك ماان أهميااة فااي تعزيااز العالقااة مااع مصاار، يااتم إدخااال هااذه الكميااة عاان طرياا
ووفقااات لمااا يااتم التوافااق عليااه بااين جهااات االختصاااص لاادى الاادول العربيااة الشااقيقة وبااين ساالطة الطاقااة 

 والموارد الطبيعية في قطاع غزة.
لعرباااي كمااا وجاااه بحااار رسااالة لااارئيس البرلماااان العربااي مشاااعل بااان سااهم السااالمي، دعاااا فيهااا البرلماااان ا

لمناشدة رؤساء البرلمانات العربية للتدخل لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غازة، والعمال الفاوري لتزوياد 
 محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بالوقود االزم لتشغيلها. 

 31/5/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 قتراح لحل سياسياألمريكي حتى اآلن أي ا الجانبأحمد مجدالني: لم يقدم لنا  .6
قال مسؤولون فلسطينيون إن القيادة الفلساطينية قاررت رفاض اقتاراح إسارائيلي  :محمد يونس -رام هللا 

دونالد ترامب ويقضي بإقامة دولة فلسطينية ذات حادود موقتاة  األمريكي يتم تسويقه لدى إدارة الرئيس
ظماااة التحريااار الفلساااطينية أحماااد وقاااال عضاااو اللجناااة التنفيذياااة لمن علاااى أجااازاء مااان الضااافة الغربياااة.

مجدالني لا"الحياة": "لم يقدم لنا الجانب األمريكي حتى اآلن أي اقتراح لحل سياسي، لكنناا أردناا قطاع 
الطريااق علااى محاااوالت إساارائيلية فااي هااذا المجااال". وأضاااف: "علمنااا أن الجانااب اإلساارائيلي يحاااول 

وقاال مجادالني  لى أي محاولة من هذا القبيال".تسويق مثل هذا الحل، لذلك أردنا أن نقطع الطريق ع
إن فريقين فلسطينيات وأمريكيات يتألف كل منهما من خمسة أشاخاص، سايلتقيان قريباات للبحاث فاي الرؤياة 

 الفلسطينية تجاه أي حل سياسي مقبل.
 1/6/2017 ،الحياة، لندن

 
 األسرى  ترامب" ويتحدث عن "مؤامرة" بإضراب "غضبعباس يؤكد  ":العربي الجديد" .7

محماود عبااس إن هنااك أوسااطات فاي حركاة فاتح  ةالفلساطيني السالطة قاال رئايس: نائلة خليل - رام هللا
ه، وتحاادث عاان لقائااه األخياار مااع الاارئيس وتنظيمااات أخاارى، اسااتخدمت إضااراب األساارى للتاا مر ضااد  

وقاال  تراماب". األمريكي، دونالد ترامب، ببيات لحام، واصافات إيااه باا"غير الماريح"، مؤكادات باذلك "غضاب
مصدر مطلع لا"العربي الجديد" إن عباس حمل بشدة على من اساتخدم إضاراب األسارى للتا مر علياه، 
وقاااال "إضاااراب األسااارى كاااان باااه لعاااب وهاااو لعاااب غيااار وطناااي مااان بعاااض أوساااا  فاااتح ومااان بعاااض 

 التنظيمات األخرى وأنا لن أمرره".
جناة التنفيذياة لمنظماة التحريار، مسااء وجاءت تصاريحات الارئيس الفلساطيني الغاضابة فاي اجتمااع الل

 ، حيث تخلل االجتماع اتهامات وتعليقات حادة من عباس.30/5/2017 الثالثاء
وحساااب المصااادر فاااإن الااارئيس الفلساااطيني قاااال "إن القياااادة الفلساااطينية أحضااارت لألسااارى المضاااربين 

ب وأن ال يقبلاوا، لإلضراب، لكن تم تحريض األسرى على إكماال اإلضارا 15جميع مطالبهم في اليوم 
وأن الساالطة مقصاارة ... مااا هااذاةةةة ساالطة إيااش اللااي مقصاارة". وتااابع: "لاان أماارر هااذا، الااذين تاا مروا 

 من فتح أو الذين تدخلوا من خارج فتح".
وأكد المصدر أن عباس عزا غضب ترامب والجو غير المريح في لقاء بيت لحم إلى تحريض حكومة 

امااب: "لااديك جهاااز مخااابرات سااي أي أيااه، أطلااب ماانهم أن يقومااوا ، مااا جعلااه يقااول لتر االحااتالل ضااده  
وحاااول  بفحااص مقاااطع الفيااديو وكياااف تاام اجتزاؤهااا أو فبركتهااا بهااادف التحااريض علااى الفلسااطينيين".
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أي طارح حاالي للعاودة للمفاوضاات،  عبااسالعودة للمفاوضات مع حكومة االحتالل اإلسارائيلي، نفاى 
 ة تدعى خمسة خمسة".مؤكدات حسب المصادر: "أن هناك لجن

ووفقات للمصادر فإن الرئيس الفلسطيني كان حادات باالجتماع وكان يقوم بمقاطعة كل من يقوم بالسؤال 
أو تقديم مداخلاة مان أعضااء اللجناة التنفيذياة فاي االجتمااع، حياث قااطع مصاطفى البرغاوثي، وخالادة 

 جرار، وحنان عشراوي، وتيسير خالد.
 31/5/2017 ،العربي الجديد، لندن

 
 إفشال إضراب األسرى إلسقاط البرغوثي حاولإسرائيلي: عباس  تقرير .8

زعم تقرير إسرائيلي أن إضراب األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسارائيلية عازز مان مكاناة القياادي 
في حركة فتح مروان البرغوثي وعضد موقفه لخالفة رئيس السلطة الوطنية محمود عباس الذي قالت 

وقااال  شااال اإلضااراب عباار محاولتااه إثناااء عناصاار الحركااة عاان المشاااركة فااي اإلضااراب.إنااه سااعى إلف
الخبياار اإلساارائيلي فااي الشااؤون العربيااة فااي مقالااه علااى موقااع )نيااوز ون( اإلخباااري  ،يااوني باان مناااحيم

محاااوالت  ماان رغمعلااى الااالمتخصااص فااي الصااحافة االستقصااائية، إن تعزيااز مكانااة البرغااوثي جاااء 
 اته حتى في ذروة إضراب األسرى.عباس عرقلة خطو 

 وأضاف أنه بغض النظر عن النتائج التي توقف عندها إضراب األسرى، فقد انتهى بعد أربعاين يوماات 
عقااب اتفاااق بااين قيااادة الحركااة األساايرة بزعامااة البرغااوثي ومصاالحة السااجون اإلساارائيلية بإضااافة زيااارة 

 بقيمة ستة ماليين دوالر. لألسرى، بتمويل من السلطة الفلسطينية ثانية شهريات 
أن السلطة الفلسطينية حاولت  ،وهو ضابط سابق في جهاز االستخبارات اإلسرائيلية ،وأكد بن مناحيم

أن عبااااس لعاااب خاااالل  إباااراز دورهاااا كمااان حقاااق إنجاااازات لألسااارى أماااام الجمهاااور الفلساااطيني، زاعماااات 
تح في السجون اإلسرائيلية بعدم اإلضراب لعبة مزدوجة، فهو من جهة أصدر تعليماته ألسرى حركة ف

المشاااركة فااي اإلضااراب الااذي دعااا إليااه البرغااوثي، وماان جهااة أخاارى طلااب ماان أجهزتااه األمنيااة منااع 
اندالع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش اإلسرائيلي فاي الضافة الغربياة، علاى خلفياة اساتمرار 

 إضراب األسرى.
لتقوية موقع البرغاوثي فاي السااحة السياساية، كورياث  وأشار إلى خشية عباس من أن يؤدي اإلضراب

مفضاال للفلسااطينيين لرئاسااة الساالطة، ال ساايما أنااه قااد أعفاااه ماان جميااع المناصااب القياديااة داخاال فااتح، 
أنه حاز على أعلى األصوات بين كوادرها خالل ماؤتمر الحركاة الساابع األخيار الاذي عقاد  من رغمبال

 .2016ر نوفمب /برام هللا في تشرين الثاني
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وختم بالقول إنه في ظل أن النظرة السائدة لدى الرأي العام الفلسطيني تجاه عباس على أناه "ضاعيف 
في المقابل تتعامال ماع البرغاوثي  "إسرائيل"وفاسد، ويعمل مقاوال لدى إسرائيل والواليات المتحدة"، فإن 

موقااااع مااااروان فااااي الشااااارع  ، وهااااذان العنصااااران المتعارضااااان ياااادعمانبصااااورة ساااالبية وتعتبااااره إرهابيااااات 
 الفلسطيني.

 31/5/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 حرم منه غزة ويوظفه عباس لخنقها وابتزاز أهلهاللسلطة ت   المقدمأبو زهري: المال العربي  .9
الماال العرباي المقادم للسالطة  أنقال القيادي في حركة حمااس ساامي أباو زهاري، ياوم األربعااء،  :غزة

 ،غازة ويوظفاه الارئيس محماود عبااس لخنقهاا وابتازاز أهلهاا للتخلاي عان المقاوماة الفلسطينية تحرم مناه
 حسب تعبيره.

 زهري في تصريح مقتضب الدول العربية المانحة توضيح موقفها حيال ذلك الموقف. أبووطالب 
زهاااري "تصااااريحات رئااايس الااااوزراء اإلسااارائيلي بنيااااامين نتنيااااهو بأنااااه سيتمسااااك  أبااااوذلااااك اعتبااار  إلاااى

تكشااف حقيقااة  وأنهاااة العسااكرية واألمنيااة الكاملااة علااى الضاافة صاافعة لكاال الااواهمين بالسااالم" بالساايطر 
 نوايا االحتالل.

 31/5/2017وكالة سما اإلخبارية، 
 

 لخطته غزة ألنه لم يجد دعما   ضد  بإجراءاته  ال يستطيع االستمرار أنهاقتنع عباس : قيادي بحماس .11
المكتااب السياسااي لحركااة حماااس ماااهر عبيااد، النقاااب  كشااف عضااو: يحيااى اليعقااوبي ،غاازة –الدوحااة 

جراءات من قبل الحكومة القطرية مع السالطة فاي رام هللا؛ لبحاث اإلجاراءات العقابياة  عن اتصاالت وا 
التي فرضها رئيس حركة "فتح" محمود عباس ضد قطااع غازة، بهادف "فكفكتهاا وحلحلتهاا"، الفتاا إلاى 

" و"فتح" قريبا، لحل األمور، والعاودة لمساار المصاالحة، وفاق أن لقاء قريبا سيعقد بين حركتي "حماس
 االتفاقات التي عقدتها الحركتان خالل السنوات السابقة.

وقال عبياد فاي حاوار ماع صاحيفة "فلساطين"، أماس، "إن عبااس وصال لقناعاة، بعاد فارض العقوباات، 
طتاه وبرنامجاه مان اإلقلايم، أنه ال يستطيع االستمرار بتلك اإلجراءات ضد غزة؛ ألنه لام يجاد دعماا لخ

خاصاااة بعاااد ت كااال شاااعبيته فضاااال عااان الساااخط الشاااعبي والفصاااائلي علياااه، بعاااد تلاااك الخطاااوات التاااي 
 اتخذها، لذلك يريد النزول عن الشجرة "، وتمم "بدأنا بتفكيك حلقات التهديدات األخيرة".

لتي يعمل عليها السفير : "هناك إرادة حقيقية قطرية للتخفيف من واقع األزمات في القطاع، وافوأضا
 القطري بغزة محمد العمادي لإلعمار، وتخفيف آثار الحصار وحل بعض القضايا والمشاكل العالقة".
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وأشااار عضااو المكتااب السياسااي لحركااة حماااس، إلااى وجااود اتصاااالت وتطمينااات ماان أطااراف عربيااة 
مب التي وصف بها حركاة عديدة بأشكال مختلفة، أنها ال تؤيد تصريحات الرئيس األمريكي دونالد ترا

 حماس بأنها "إرهابية" خالل القمة العربية اإلسالمية التي عقدت بالرياض، مؤخرا.
وأشااار إلااى أن المنطقااة ذاهبااة نحااو "جااو جديااد ومحاااور وتوجهااات سياسااية جدياادة لاادى بعااض الاادول 

ية غير إسارائيل، العربية؛ ألن أولويات توجهات أمريكا للمرحلة الحالية صناعة عدو جديد لألمة العرب
 فتدفع لسباق التسلح لتفتح أبوابا جديدة لهذا الصراع الذي ليس لمواجهة االحتالل".

ا منه، مؤكدا أن حركته تنظر  روحذ ذلك بعاين لمن إنشاء حلف شرق أوسطي قد يكون االحتالل جزءت
 .بها الدول العربيةالخطورة، ألن التوجه للتطبيع مع االحتالل يناقض "المبادرة العربية" التي تتمسك 

وأكد أن حماس جزء مهم فاي المعادلاة اإلقليمياة والفلساطينية وكال محااوالت تخطيهاا واساتثنائها بااءت 
بالفشل، مشيرا لوجود لقاءات واتصاالت بين حماس واألطراف العربياة المختلفاة بشاكل أو با خر؛ ألن 

 والمقاومة الفلسطينية. حركته معنية بعالقات متينة مع كل الدول العربية لصالح القضية
 31/5/2017فلسطين أون الين، 

 
 اللبنانية أوضاع المخيمات الجمهوريةحماس تبحث مع مفتي  .11

زار وفاد ماان حركااة حمااس علااى رأسااه ممثاال الحركاة فااي لبنااان، علااي بركاة، سااماحة مفتااي الجمهوريااة 
 اللبنانية الدكتور عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ببيروت.

ى جانااب بركااة، عضااو القيااادة السياسااية للحركااة فااي لبنااان أبااو العبااد مشااهور، ومسااؤول وضاام الوفااد إلاا
 العالقات السياسية زياد حسن.
مفتااي بحلااول شااهر رمضااان المبااارك، ناااقالت لااه تحيااات قيااادة حركااة للوقاادم بركااة التهاااني والتبريكااات 

ن الحلوة، مبينات أن ذلك وطالب بركة بوقف استئناف بناء الجدار في محيط مخيم عي حماس وتهانيها.
يساااايء إلااااى العالقااااات األخويااااة اللبنانيااااة الفلسااااطينية، وببناااااء جسااااور محبااااة وأخااااوة بااااين المخيمااااات 

 الفلسطينية وجوارها.
بدوره، رحب مفتي الجمهورية اللبنانية بوفد حركة حماس، وهنأه بحلاول شاهر رمضاان المباارك، داعياات 

كماا وعاد بباذل الجهاود ماع المساؤولين فاي لبناان  المتاحاة. إلى نصرة القضية الفلسطينية بكل الوساائل
 ديارهم في فلسطين.للتخفيف معاناة الالجئين الفلسطينيين وتوفير الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم 

 31/5/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 دائرة شؤون القدس في حماس: نرفض مخططات االحتالل تهويد القدس وحائط البراق .12
أحماد أباو حلبياة إن حكوماة االحاتالل فاي جلساتها  يس دائرة شؤون القدس في حركة حمااس د.قال رئ

قت فيهااا علااى مشاااريع وصاافتها بالتطويريااة  األخياارة التااي عقاادتها فااي منطقااة حااائط البااراق والتااي صااد 
 لتهويد المدينة المقدسة وحائط البراق تتحدى القرارات الدولية.

عان  قدتاه دائارة شاؤون القادس فاي حركاة حمااس ظهار األربعااءوعبر أبو حلبية فاي ماؤتمر صاحفي ع
رفض دائرة شؤون القدس في حركة حماس لهذه الخطة التي أعلنتهاا سالطات االحاتالل، والتاي تهادف 
إلى إقامة بنية تحتية كبيرة وتوسع في منطقة البراق؛ ما يؤدي إلى تغييار المعاالم اإلساالمية التاريخياة 

 بع يهودي.لهذه المنطقة، وصبغها بطا
وطالاااب أباااو حلبياااة منظماااة اليونساااكو بصااافتها راعياااة للثاااار فاااي العاااالم بالتااادخل لوقاااف هاااذا الخطااار 

جبار االحتالل على تنفيذ القرارات الدولية.  الصهيوني وا 
وطالب القيادي في حماس الفصائل الفلسطينية بدعم اساتمرار انتفاضاة القادس لمواجهاة ومقاوماة هاذا 

 ة لتهويد مدينة القدس واالستيالء على مقدساتها اإلسالمية والمسيحية.العدو ومخططاته الرامي
 31/5/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 حي الطيري قرب مركز سعيد اليوسف االجتماعي القوة المشتركة تنتشر في عين الحلوة:  .13

سااعيد تمركااز ضااابط وسااتة عناصاار ماان القااوة الفلسااطينية المشااتركة فااي مركااز : صاايدا ااااااا رأفاات نعاايم
وتحديادات بعاد أن كاان  اليوسف االجتمااعي فاي المنطقاة المواجهاة لحاي الطياري فاي مخايم عاين الحلاوة

باعتراض أي قوة تنتشر في المركز الماذكور ويشاترطان  انالفلسطينيان بالل بدر وبالل عرقوب يهدد
وأن ال يكون جانب إغالق بعض منافذ المركز وسطحه  إلىأن تكون العناصر المنتشرة مقبولة منهما 

 .له طابع المركز العسكري وغيرها من الشرو 
مصادر فلسطينية مطلعة اعتبرت أن انتشار القوة المشتركة فاي مركاز ساعيد اليوساف الاذي مار هادئاات 
ومن دون أن تسجل أية إشكاالت ُتذكر، بدا انتشارات رمزيات أكثر منه عسكريات لكنها اعتبرت أنه "أفضل 

 .الراهنة في المخيمالممكن في ظل الظروف 
وبحسب هذه المصادر، فإن "القوى والفصائل الفلسطينية وال سايما اإلساالمية منهاا وقعات أخيارات تحات 

االنتشاار فااي  إتماامضاغط كبيار بسابب إصارار قياادة السالطة الفلساطينية فاي رام هللا وحركاة فاتح علاى 
 .مركز اليوسف مهما كان الثمن"

 1/6/2017، المستقبل، بيروت
 



 
 
 
 

 

 12 ص             4306 :العدد        6/1/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 س تطلق صاروخين نحو البحر ضمن تجربة لمنظومتها الصاروخيةحما .14
أطلقاااات حركااااة حماااااس صاااااروخين ماااان قطاااااع غاااازة نحااااو البحاااار، ضاااامن تجربااااة  :معااااا - بياااات لحاااام

وأشااارت هااذه المواقااع إلااى أن  .األربعاااءلمنظومتهااا الصاااروخية، وفقااا لمااا نشاارته المواقااع العبريااة يااوم 
 في حال وقوعها. إسرائيلا للمواجهة القادمة مع حركة حماس مستمرة في تدريباتها استعداد

 31/5/2017وكالة معا اإلخبارية، 

 
 رمضان اعتقال واستدعاء عشرات المواطنينتواصل في شهر الضفة بحماس: أجهزة السلطة  .15

قالت حركة حماس إن أجهزة السالطة الفلساطينية فاي الضافة الغربياة تواصال مناذ : والء عيد -رام هللا 
رون وصاحفيون ومعتقلاون اليوم األول  من رمضان باعتقال واساتدعاء عشارات الماواطنين، بيانهم محار 

بيان الحركاة إن أجهازة السالطة تواصال اعتقاال عاددا مان طلباة الجامعاات وأضاف  سياسيون سابقون.
الفلسااطينية فااي الضاافة؛ ماان بياانهم الطااالبين فااي جامعااة "النجاااح الوطنيااة"؛ مصااطفى درويااش المعتقاال 

 يومات. 15وعبد الرحمن وادي المعتقل منذ  يومات  35منذ 
 31/5/2017قدس برس، 

 
ل مر ة  .16  أدين بتنفيذ عمليٍة فدائي ةٍ فلسطيني من الداخل  ي طالب بسحب جنسية درعي: "إسرائيلبـ"ألو 

ناقشت المحكمة المركزية في مدينة حيفا التماس وزير الداخلياة اإلسارائيلي   زهير أندراوس: - الناصرة
، والماااتهم 48ي والااذي طالاااب ماان خاللااه بساااحب مواطنااة الشاااب الفلسااطيني  مااان مناااطق الاااأريااه درعاا

سانة فاي الساجن وفقاات  25بمحاوله قتل بمنطقة "غان شاموئيل"، شامال إسارائيل، ويقضاي حاليتاا عقوباة 
 لقرار صدر بحقه في السنة الماضية.

ان مديناة  5الء زياود، ووادعى كلٌّ من مركز عدالة وجمعية حقاوق الماواطن اللاذان يماثالن عا مان ساك 
أم  الفحم، أن  مجرد وجود قانون يعطي الصالحية لوزير الداخلياة بتقاديم طلاب "ساحب مواطناة" بتهماه 
. باإلضافة إلى ذلك ادعات المؤسساتان  "اإلخالل بالوالء لدوله إسرائيل"، ُيعتبر بحد  ذاته غير دستوري 

 يح المجال لتطبيٍق تعسفي ٍ ضمن اعتراضهما، أن  القانون عام وضبابي  وُيت
اه فقاط ضاد   د  الطرفان على أن  تطبيق القانون سيؤدي بنهاية المطاف إلى تطبيٍق انتقائيٍ  موج  كما شد 
المواطنين العرب، الذين يعيشاون داخال ماا ُيطلاق علياه باالخ ط األخضار، حياث لام يات م اساتعماله ضاد  

" من قبل.أي  مواطٍن يهوديٍ  تم  اتهامه بارتكاب "عمل إره  ابي 
 31/5/2017، رأي اليوم، لندن
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 مصر"ب واإلخوانغزة ب حماسقراطية جلبت و يعلون: "الديم .17
هااجم وزيار الحارب اإلسارائيلي الساابق موشايه يعلاون بشادة القاوى الغربياة التاي تادعو : القدس المحتلاة

فااي مصاار جلباات إلااى "دمقرطااة" العااالم العربااي، قااائال: "جربنااا الديمقراطيااة فااي غاازة فجلباات حماااس و 
وأعارب يعلاون  اإلخوان المسلمين، لألسف الغارب ال يعارف الذهنياة التاي تاتحكم فاي الشارق األوساط".

عن أمله أن تتمكن إدارة الرئيس األمريكاي دونالاد تراماب أن "إلحااق هزيماة باإلساالم المتطارف بشاقيه 
 الشيعي والسني".
نظاام الحكام فاي األردن، مشاددا علاى أن يعلون عن قلقاه علاى مساتقبل اساتقرار  أعربفي سياق اخر 

مصلحة إسرائيل العليا هي الحفاظ على "استقرار نظام الحكم "في عمان، منوها إلى أن إسرائيل تازود 
وأضاف أن الحكم فاي األردن يعتماد بشاكل أسااس علاى دعام القبائال  األردن بالماء وتصدر له الغاز.

 الثاني "نجح حتى اآلن في ضمان والء األغلبياة ذات البدوية مدعيا في الوقت ذاته أن الملك عبد هللا
 األصول الفلسطينية من خالل زواجه من فلسطينية".

أردوغان "يتزعم اإلخوان المسلمين في  أنكما هاجم يعلون الرئيس التركي طيب رجب أردوغان زاعما 
 في كل مكان". الشرق األوسط، هو معني ببعث إمبراطورية عثمانية جديدة، هو يدعم اإلسالميين

األوضااااع السااائدة فااي العااالم العربااي "منحااات إساارائيل فرصااة غياار مسااابوقة  إنذلااك قااال يعلااون  إلااى
وأضاف: "الدول العربية السنية ترى أنها في ذات السفينة ماع  ومكنتها من االستمتاع باستقرار وأمن".

وضااامنها حركاااات الجهااااد  إسااارائيل، لناااا ولهااام مصاااالح مشاااتركة، فاااإيران والحركاااات اإلساااالمية السااانية،
 العالمي هما العدو الحقيقي لكل من إسرائيل وهذه الدول" حسب تعبيره.

كما امتدح وزير الحرب السابق "واقعية" حكام الدول العربية السنية، موضحا أن هاذه الواقعياة أوجادت 
سرائيل على حد قوله.  مصالح مشتركة بينهم وا 

 31/5/2017، وكالة سما اإلخبارية
 

 والثالثة إلغاء "أمر الصحافة" الثانيةيست" تقر بالقراءة "الكن .18
والملازم بتارخيص  1933نجحت الجهود الرامية إللغاء األمر الساري مفعوله منذ العام : القدس المحتلة

مان وزارة الداخليااة اإلساارائيلية، لكاال صااحيفة، وتمكااين وزيار الداخليااة ماان إغااالق الصااحف، وذلااك بعااد 
 20ق المااواطن فااي إساارائيل، والمحااامي دان يكياار، ونضااال مسااتمر منااذ جهااد متواصاال لجمعيااة حقااو 

 عامات وثالثة التماسات للمحكمة العليا اإلسرائيلية.
 31/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 أجهزة تنصت في مركبات كبار الضباط زرعالجيش اإلسرائيلي يخشى  .19
سااارائيلي، ماااؤخرا، إلاااى شاااراء خااادمات تكنولوجياااة بسااابب اضاااطر جااايش االحاااتالل اإل: هاشااام حمااادان

 المخاوف من زرع أجهزة تنصت في مركبات كبار الضبا  في الجيش.
ألااف  50وكتباات صااحيفة "هاا رتس"، الصااادرة صااباح اليااوم الخماايس، إن الجاايش اإلساارائيلي دفااع مبلااغ 

ة تنصات فاي شيكل، قبل عدة شاهور، لشاركة خاصاة، مان أجال فحاص ماا إذا كاان قاد تام وضاع أجهاز 
ونقلت عن مصدر في الجيش قوله إن هذه العملية التي جرت لم تكن في أعقاب  مركبة ضابط كبير.

نماا كخطاوة مانعاة قاام بهاا الجايش فاي الحااالت التاي ياتم فيهاا  معلومات استخبارية وصلت الجايش، وا 
 اقتحام مركبة ضابط أو ركونها دون أية مراقبة عسكرية لفترة طويلة.

يفة إلاى أن الجايش اإلسارائيلي تركاز فاي السانوات األخيارة علاى مخااطر التنصات علاى وأشارت الصح
الهواتف الخليوياة للضابا  والجناود، ولاذلك تام فارض قياود علاى إدخاال هواتاف خليوياة إلاى معساكرات 
لااااى مناااااطق معينااااة، وصاااادرت تعليمااااات بإيااااداع الهواتااااف خااااارج المكاتااااب، وخااااارج قاعااااات  الجاااايش وا 

الجاااايش اآلن ماااان وضااااع أجهاااازة تنصاااات علااااى مركبااااة ضااااابط، بحيااااث يكااااون ويخشااااى  االجتماعاااات.
باإلمكان تسجيل كل ما يقال ومتابعاة مساار تحارك المركباة. وهنااك حاجاة إلاى قادرات تكنولوجياة مان 

 أجل الكشف عن مثل هذه األجهزة.
 1/6/2017، 48عرب 

 
 إلى "تحقير" الجنود الحريديم اليهودملصقات تدعو األطفال  .21

ظهاارت ملصااقات فااي مدينااة "بنااي بااراك" قاارب تاال أبيااب، تحااث األطفااال الحريااديم، : نيمجيااد القضااما
 على "إهانة الجنود الحريديم" في الجيش اإلسرائيلي، مقابل حصولهم على جائزة نقدية كبيرة.

وبحسب موقع "نيوزرو" اإلسرائيلي باللغة الروساية، تتضامن الملصاقات دعاوة صاريحة لألطفاال الاذين 
سنة، للقيام بتوجيه اإلهانة ألي جندي يرتدي "الكيباه"، أي القبعة الصاغيرة التاي يعتمرهاا  15لم يبلغوا 

وجاااء فااي الاادعوة أنااه فااي حااال تعاارض الطفاال لالعتقااال علااى يااد الشاارطة، سااوف  المتاادينون اليهااود.
شايكل  290شايكل، فاي حاين سايتم دفاع مبلاغ إضاافي لاه وقادره  530يحصل على جاائزة مالياة مقادرها 

 تعرض للتوقيف في مركز الشرطة. في حال
 31/5/2017، 48عرب 
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 األقصى للمرة األولى في شهر رمضانالمسجد مستوطنون يقتحمون باحات  .21
اقتحم عشرات المساتوطنين صاباح أماس باحاات المساجد األقصاى المباارك، إحيااء لماا يسامى : رام هللا

ي إن هاذه المارة األولاى التاي يقاوم خاللهاا "عيد نزول التوراة". وقال مدير المسجد الشيخ عمار الكساوان
وأضااااف: "يقاااتحم المساااتوطنون  مساااتوطنون بااادخول باحاااات المساااجد األقصاااى أثنااااء شاااهر رمضاااان.

باحااات المسااجد األقصااى تحاات عنااوان السااياحة األجنبيااة، لكاان جاارت العااادة أن تتوقااف هااذه السااياحة 
ية ألكثاار ماان مئااة مسااتوطن باادخول شااهر رمضااان، واليااوم )األربعاااء( ساامحت الشاارطة اإلساارائيل أثناااء

 باحات الحرم، في انتهاك صارخ لحرمة المسجد وحركة الشهر الفضيل".
  1/6/2017الحياة، لندن، 

 
 والسلطة يتبادالن األدوار في قتل مرضى غزة  االحتاللهيئة كسر الحصار:  .22

الفلساطينية فاي اتهمات هيئاة الحاراك الاوطني لكسار الحصاار عان غازة وا عاادة اإلعماار، السالطة : غازة
رام هللا واالحااتالل الصااهيوني بالمساائولية المباشاارة عاان الكارثااة اإلنسااانية التااي تعصااف بااوزارة الصااحة 

 في القطاع، وتهدد حياة مليوني إنسان يعيشون في قطاع محاصر.
( إن النقص الحاد في األدوية والمستهلكات 5-31وقالت الهيئة في تصريح صحفي لها يوم األربعاء )

ية باإلضافة الستمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وحرمان اآلالف من مرضى غزة الطب
من فرصة التحويل للعالج في خارج القطاع، أثر على مستوى الخدمة الصحية فاي القطااع بماا ُيناذر 

لُمحاولين وكشفت الهيئة أن النقص الحاد في األدوياة والمعادات الطبياة رفاع أعاداد ا بكارثة محققة فيه.
 من المرضى للعالج في مستشفيات الضفة والقدس والداخل المحتل.

 31/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 الفلسطينيين خالل شهر الل اإلسرائيلي ضد  تاالح انتهاكاتتقرير يعرض  .23
ينااة أكااد التقرياار الشااهري الااذي تصاادره دائاارة الشااؤون الفلسااطينية تحوياال االحااتالل لمد: )بتاارا(  -عمااان

ما يشبه "الثكناة العساكرية"، خاالل  إلىالقدس المحتلة، خاصة بلدتها القديمة والحرم القدسي الشريف، 
االحتفاالت الدينية اليهودية واعتقاله مئات الفلسطينيين ومصادرة وتدمير العديد من الممتلكات العاماة 

 األراضااايه المعهاااودة فاااي انتهاكاتااا اإلسااارائيليوعااارض التقريااار أيضاااات مواصااالة االحاااتالل  والخاصاااة.
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الفلساااطينية المحتلاااة، بساااكانها ومقدسااااتها وممتلكاتهاااا، فاااي تحاااد صاااارخ لجملاااة المواثياااق والمعاهااادات 
 الدولية الناظمة لسلوك القوة االحتاللية.

فلساطينيين، بازعم قياامهم بعملياات ضاده؛  3ومن االنتهاكات التي ساقها التقرير: التصفية الميدانية لاا 
مواصلته الجانب البشع من سياسات العقاب الجماعي بحق ذوي عدياد مان الشاهداء، بماا بالترافق مع 

مساايرات ومظاااهرات حاشاادة "تاادعو للعنااف وتحاارض  إلااىفيااه حجااز جثااامينهم، باازعم تحااول الجنااازات 
 ضد إسرائيل".
 الفلساطينية المحتلاة؛ ومواصالة األراضايعن ممارسات االحاتالل وانتهاكاتاه فاي  أيضاوكشف التقرير 

، بمااا فااي ذلااك مواصاالة هاادم بعااض المنااازل إساارائيلساالطات االحااتالل اسااتهدافها المكااون العربااي فااي 
 والمنش ت السكنية بحجة عدم الترخيص.

 1/6/2017، الغد، عم ان
 

 ولبنان يواجهون "ضنك العيش" في رمضان ةفي سوري الفلسطينيون الالجئون علي هويدي:  .24
ا إنساااانية يعااايش الال: نبيااال سااانونو -غااازة  -بياااروت  جئاااون الفلساااطينيون فاااي لبناااان وساااوريا أوضااااعت

للادفاع  302صعبة، في ظل حاجتهم الماسة إلى تغطية كافة احتياجاتهم، بحسب المادير العاام للهيئاة 
وقال هويدي، لصحيفة "فلسطين"، أمس: "على المساتوى اإلنسااني  عن حقوق الالجئين علي هويدي.

ا  واالقتصادي واالجتماعي هناك مزيد من ا، فهنااك نسابة فقار مرتفعاة جادت المعاناة، وهذا تحد كبير جادت
فااااي أوسااااا  الالجئااااين فااااي لبنااااان، بينمااااا يصااااعب تقاااادير النساااابة فااااي أوسااااا  الالجئااااين  %71تصاااال 

 "لكن المؤشرات كلها تؤكد الحاجة الكبيرة جدا لتغطية كافة احتياجاتهم". ةالفلسطينيين بسوري
تقديم الخدمات اإلنسانية لكل الالجئين فاي كافاة منااطق عملياتهاا، بالتقصير في  اونرو األواتهم وكالة 

 مبينا أنها "دائما تتذرع بأن ليس لديها المبالغ المالية لكي تغطي احتياجات الالجئين".
وبشاااأن الوضاااع األمناااي فاااي مخيماااات الالجئاااين الفلساااطينيين فاااي لبناااان، قاااال: "حتاااى اللحظاااة هنااااك 

 هناك ما يعكر صفو المخيمات الفلسطينية".استقرار في الوضع األمني، وليس 
وأكااااد هوياااادي أن واحاااادا ماااان أسااااباب التااااوتر األمنااااي داخاااال المخيمااااات الفلسااااطينية "هااااو عاااادم تااااوفر 
االحتياجااات اإلنسااانية الضاارورية وبالتااالي مزيااد ماان تفاااقم الفقاار والبطالااة والمشاااكل االجتماعيااة التااي 

 تؤدي لمشاكل أمنية".
 لى توفير الحقوق االقتصادية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان.ودعا الدولة اللبنانية إ

 31/5/2017، فلسطين أون الين
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 التهويد اإلسرائيلي الكامل عتباتالتفكجي: القدس على  .25
شاادد ماادير الخاارائط بجمعيااة الدراسااات العربيااة والخبياار فااي : أحمااد المصااري  -غاازة  -القاادس المحتلااة 

التفكجااااي، علااااى أن مدينااااة القاااادس المحتلااااة تعاااايش علااااى عتبااااات التهويااااد  شااائون االسااااتيطان د.خلياااال
وأكد التفكجي لصحيفة  اإلسرائيلي الكامل ، وشطب أي فرصة لجعلها عاصمة مستقبلية للفلسطينيين.

"فلساطين"، أن دولاة االحااتالل بمؤسسااتها المختلفااة تعمال دون كلاال علاى إنجاااز أكبار قاادر ممكان ماان 
وأشااار إلااى أن  مدينااة القاادس ومقدساااتها، وجعلهااا مدينااة يهوديااة خالصااة. مخططاتهااا المرسااومة تجاااه

ا من البنى التحتية في المدينة المحتلة تم  ا واسعت ، فيما يعكف االحتالل على إنجاز مشاروع إنجازهجزءت
 األنفاق السفلية والتي تربط الكتل االستيطانية الكبرى بالمدينة مع الداخل المحتل في الدولة العبرية.

إلااى أن ساالطات االحااتالل باتاات تتحاادث عاان مشاااريع نهائيااة للمدينااة كمشااروع النظاار ولفاات التفكجااي 
الفنااادق السااياحية والمطااارات وشاابكات األنفاااق، والسااكك الحديديااة والبنااى  إقامااة( والااذي يشاامل 2050)

 وأضااااف: "المؤسساااة العبرياااة تتحااادث الياااوم عااان (.2020التحتياااة، وذلاااك بعاااد االنتهااااء مااان مشاااروع )
الااتخلص ماان أحياااء سااكنية كمنطقااة سااكان كفااار عقااب وشااعفا  شاامال القاادس والااذين يصاال تعاادادهم 

 ألف مقدسي، في إطار التهويد اإلسرائيلي للمدينة المقدسة". 140نحو 
وأوضح التفكجي أن االحتالل يعمل اآلن على مساري الاتخلص مان الساكان المقدسايين، وضام الكتال 

الشاااامال و"معاليااااة ادوماااايم" و"كفااااار عتيسااااون" ماااان الشاااارق والجاااازء  االسااااتيطانية "جفعااااات زئيااااف" ماااان
لحاقالجنوبي،   المزيد من المستوطنين بداخلها، لترجيح الكفة الديموغرافية لصالحه. وا 

ونبه التفكجي إلى أن سياسة الصراع الديموغرافي المنفاذة حاليتاا ماع ساكان القادس تاأتي بعاد "انتصاار" 
 من أرض مدينة القدس. %87الجغرافي، حيث تسيطر على نحو  واضح لدولة االحتالل في الملف

 31/5/2017، فلسطين أون الين
 

 من أطفال القدس تحت خط الفقر %85و.. نتفاضةاال منذ بداية  فلسطينيطفل  3,000استشهاد  .26
مااان أطفاااال القااادس  %85كشاااف تقريااار فلساااطيني رسااامي، أماااس، عااان أن : رام هللا: منتصااار حمااادان
قر، وبحسب جمعية حقوق المواطن، فإن عدد سكان مدينة القدس الشارقية يبلاغ يعيشون تحت خط الف

مااااان هاااااذا العااااادد تحااااات خاااااط الفقااااار نتيجاااااة السياساااااات واإلجاااااراءات  %79مواطناااااات، يعااااايش  371,844
االحتالليااة بحقهاام، فااي حااين أن التعلاايم فااي مدينااة القاادس الشاارقية، مااا زال يعاااني نقصااات فااي الغاارف 

فاة دراساية. وبحساب بياناات مديرياة التربياة والتعلايم فاي القادس، فاإن إجماالي التدريسية يقادر باألف غر 
 845ألفااات و 88إلااى  2012األطفااال فااي القاادس الشاارقية مااا بااين السادسااة والثامنااة عشاارة، وصاال عااام 

 طفالت التحقوا بمؤسسات تعليمية. 18ألفات و 86طفالت، من بينهم 
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حزياران فاي كال عاام،  ، الذي يصاادف األول مان يونياو/وبمناسبة اليوم الدولي لحماية حقوق األطفال
استعرضت دائرة إعالم الطفل في وزارة اإلعالم انتهاكاات قاوات االحاتالل والمساتوطنين بحاق الطفولاة 

 .2000الفلسطينية منذ بداية انتفاضة األقصى عام 
، استشهد أكثر من 2017نيسان وبينت الدائرة أنه منذ بداية انتفاضة األقصى وحتى نهاية شهر إبريل/

طفاال، ومااا  12,000طفاال، واعتقلاات قااوات االحااتالل أكثاار ماان  13,000طفاال، وجاارح أكثاار ماان  3,000
ماانهم تعرضااوا للتعااذيب واالعتااداء خااالل  %95طفاال، مشاايرات إلااى أن  300زال فااي سااجون االحااتالل 

 اعتقالهم الذي يتم في معظم الحاالت بعد منتصف الليل.
   1/6/2017الخليج، الشارقة، 

 
 يغلقون أحد الطرق احتجاجا على قيام يهودي بدهس فلسطينية   حيفا: العشرات .27

تظااهر العشارات مان الماواطنين العارب الليلاة، فاي شاارع ابان جبيارول فاي : "القادس" دوت كاوم -حيفا
سانة(، متاأثرة بجروحهاا إثار  16منطقة وادي الصليب في حيفا، في أعقااب مصارع الفتااة نادى إباداح )

 ها لحادث دهس، تسبب به مسن يهودي قبل يوم.تعرض
 1/6/2017القدس، القدس، 

 
 الثالث مع إغالق معبر رفح  للموسم"عمرة غزة" تغيب  .28

على غرار األعوام الماضية، فشل من جديد سكان قطاع غزة في الوصاول إلاى  :أشرف الهور -غزة 
وهو ما أثر بشكل كبير علاى حالاة األراضي السعودية ألداء مناسك العمرة، بسبب إغالق معبر رفح، 

 كبار السن، وكبد شركات الحج والعمرة خسائر مالية كبيرة.
وباااالرغم مااان حالاااة التفااااؤل التاااي ساااادت أوساااا  الغااازيين وخاصاااة أصاااحاب شاااركات الحاااج والعمااارة، 
بإمكانيااة نجاااح الموساام الحااالي، ولااو بأقاال الخسااائر، حيااث تاارددت أنباااء سااابقة عاان وجااود اتفاااق بااين 

ة الفلسطينية ومصر، لخروج دفعات من معتمري القطاع خالل شهري شعبان ورمضان، إال أن السلط
التفاؤل تبدد مع حلاول شاهر الصايام، وانعادام أي فرصاة فاي الوقات الحاالي للحصاول علاى التأشايرات 

 السعودية الالزمة ألداء هذه العبادة.
   1/6/2017القدس العربي، لندن، 
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 "محاصرون بالموت" وقيود االحتالل تفتك بمرضاهم غزة : أهاليمركز "الميزان" .29
كشااااف مركااااز "المياااازان" لحقااااوق اإلنسااااان أن ساااالطات االحااااتالل زادت خااااالل : فتحااااي صااااب اح -غاااازة 

السنوات الماضية من وتيرة رفض مانح فلساطينيين مصاابين باأمراض خطيارة تصااريح تخاولهم مغاادرة 
أول مان أماس بعناوان "محاصارون باالموت"، إن هاذه  قطاع غزة لتلقي العالج الالزم. وقاال فاي تقريار

، وتضااعفت المعانااة لادى 2017القيود "أدت إلى وفاة طفلين، وثالث سيدات، ومسان مناذ مطلاع عاام 
 اآلالف من المرضى".

 18,101، قاادمت دائاارة التنساايق واالرتبااا  فااي وزارة الصااحة الفلسااطينية 2014وأوضااح أنااه خااالل عااام 
ل للحصول على تصاريح للمرضى تخولهم المرور عبر حاجز بيت حانون طلب إلى سلطات االحتال

، 2015منهااا. وأضاااف أنااه عااام  535"إياارز" إلااى مستشاافيات فااي الضاافة الغربيااة أو إساارائيل، رفضاات 
 709طلبات، أي بزياادة قادرها  1244طلبات لسلطات االحتالل، رفضت منها  21,873قدمت الدائرة نفسها 
طلباات، رفضات  26,276بلاغ عادد الطلباات المقدماة  2016أشار إلاى أناه عاام . و 2014طلبات عن عام 

عان عاام  1,190 وحاوالي، 2015عن العاام  481طلبات، أي بزيادة قدرها  1,725سلطات االحتالل منها 
2014. 

وتدعي سلطات االحتالل أنها بحاجة إلى فترة من الوقات لفحاص ماا إذا كاان الماريض "نظيفاات أمنياات"، 
 ة تستغرق ثالثة أسابيع على األقل، ما يشكل خطرات على حياة المرضى.في عملي
فاي المئاة  14إلى أن "نسبة الطلبات التي ظلت تحت الفحص من دون رد بلغت  مركز الميزان وأشار

، إذ تقادمت دائارة التنسايق االرتباا  باوزارة 2016و 2014من إجمالي عدد الطلبات المقدمة باين عاامي 
طلباات المماطلاة فاي الارد علاى أصاحابها  9,057مريضاات، كاان مصاير  66,252 اليلحو الصحة بطلبات 

 بذريعة أنها تحت الفحص األمني".
 1/6/2017الحياة، لندن، 

 
 بسبب الحرب بغزة اإلنتاجيةمن طاقته  %23تقرير اقتصادي: انخفاض عمل القطاع الصناعي إلى  .31

نش ت االقتصادية المدمرة في قطاع غزة، لم ياتم ، أن معظم الميوم األربعاءأكد تقرير اقتصادي  :غزة
، ولااام تعاااد مسااااهمة فاااي النشاااا  االقتصاااادي للقطااااع، ماااا تسااابب فاااي انخفااااض عمااال القطااااع إعمارهااا

 .اإلنتاجيةمن طاقته  %23الصناعي إلى 
، تقرياارا جدياادات بعنااوان "المنشاا ت االقتصااادية ]أمااس  وأصاادر المركااز الفلسااطيني لحقااوق اإلنسااان اليااوم

طاع غزة: تدمير ممنهج وحصار مستمر، متناوال أثر تأخير إعمار المنش ت االقتصادية الُمادمرة في ق
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عامااااااات علااااااى أداء القطاعااااااات  11، والحصااااااار المتواصاااااال منااااااذ 2014خااااااالل العاااااادوان الحربااااااي عااااااام 
 االقتصادية المكونة القتصاد قطاع غزة.

، راصادا 2007مناذ منتصاف يونياو  وعرض التقرير بدايةت إلجراءات الحصار المفروض علاى القطااع 
 خسائر القطاعات االقتصادية الناجمة عن الحصار.

وتناول التقرير بالعرض الحصري التدمير الهائل آلالف المنش ت االقتصادية خاالل العادوان الحرباي، 
قطعاة أرض زراعياة  2,181منشاأة تجارياة، وتضارر  1,578منشأة صاناعية، و 225حيث طال الدمار 

 قاربات للصيد. 82غرفة للصيادين و 39، وتدمير 2م11,164,664مساحتها 
مليااون  550ورصاد التقريار خسااائر القطاعاات االقتصاادية الناجمااة عان العادوان الحربااي، والتاي بلغات 

 284دوالر أميركاااي، موزعاااة كالتاااالي: خساااائر القطاعاااات الصاااناعية والتجارياااة والخدماتياااة والساااياحية 
 مليون دوالر أميركي. 266القطاع الزراعي مليون دوالر أميركي، وخسائر 

(، وآلياااة تعاااويض أصاااحاب المنشااا ت GRMغااازة ) إعمااااروتنااااول التقريااار آلياااة اأُلمااام المتحااادة إلعاااادة 
االقتصااادية المااادمرة، وآليااة تقيااايم األضاارار التاااي لحقااات بالمنشاا ت االقتصاااادية، مساالطات الضاااوء علاااى 

المنشاااا ت  إعماااااربشااااكل ساااالبي علااااى إعااااادة  الساااالبيات التااااي اتساااامت بهااااا هااااذه اآلليااااات، وانعكساااات
 االقتصادية.

، وبالتااالي لاام تعااد مساااهمة فااي إعمارهاااوأكااد التقرياار أن معظاام المنشاا ت االقتصااادية الماادمرة لاام يااتم 
مان  %23النشا  االقتصادي لقطااع غازة، وهاو ماا تسابب فاي انخفااض عمال القطااع الصاناعي إلاى 

 .اإلنتاجيةطاقته 
خير إعمااااار المنشاااا ت الصااااناعية إلااااى مجموعااااة ماااان األسااااباب، وأهمهااااا: وخلااااص التقرياااار إلااااى أن تااااأ

(، وتخلااف GRMغاازة ) إعمااارالحصااار المسااتمر علااى قطاااع غاازة، وفشاال آليااة اأُلماام المتحاادة إلعااادة 
 المانحين الدوليين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية وفقات لتعهداتهم في مؤتمر القاهرة إلعادة إعمار غزة.

 31/5/2017، المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و 
 

 فلسطيني يترجم القرآن للعبرية  .31
الناصرة: يؤكد فلسطيني ترجم القارآن الكاريم للغاة العبرياة أن ترجماة معااني القاراين الكاريم للغاة العبرياة 

 تحمل رسائل كثيرة خاصة في الفترة المعاصرة التي تشهد حملة هوجاء ضد اإلسالم والمسلمين.
وة استضافها المركز الثقافي "محمود درويش" في مدينة الناصرة أكاد المرباي والمتارجم صابحي وفي ند

أن هناك حالة من التشويه المستمر ضد القراين الكريم وضد  48عدوي من بلدة طرعان داخل أراضي 
اقية الدين اإلسالمي الحنيف وتعاليماه السامحة. منبهاا أن الترجماة للعبرياة جااءت لتنقال بأماناة ومصاد
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فحوى المصحف بدون زيف أو تحريف، ولتصحح الفهم المشاو ه لاه وإليصاال رساالة ساليمة عان الادين 
اإلسالمي ولفتح قنوات للحوار الحقيقي بين األديان والحضارات المختلفة. ولفت إلى أن القاران الكاريم 

 مالئم لكل زمان ومكان، وجامع لعلوم كثيرة.
   1/6/2017القدس العربي، لندن، 

 
 في القسم العلمي 98.47حصل على الكويت: طالب فلسطيني ي .32

 98.47ساالم محماد إيااد حسانية الحاصال علاى نسابة  ]الفلسطيني الذي يقيم في الكويات  عبر الطالب
وشكر ساالم كال مان وقاف بجانباه وقادم لاه  )علمي( عن فرحته وسعادته بالنجاح والتفوق الذي حققه.

 أهلاه إلاىنجاحاه  وأهادى النجااح. إلاىالتي دفعتاه  األسبابحد اهم الدعم النفسي والتشجيع الذي كان أ
 في فلسطين والى غزة.

 31/5/2017السياسة، الكويت، 
 

 األردن يحتج على اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد األقصى .33
في عمان،  اإلسرائيليةسل مت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مذكرة للسفارة  :حمدان الحاج -عمان 

المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية  األقصىالمسجد  إلىمتطرفين  إدخالحتجاجا على ا
الحرم  إلىوأبدت الخارجية في المذكرة مالحظتها لتكرار دخول المتطرفين  .اإلسرائيليةالشرطة 

 الجاري حتى اليوم. األسبوعالماضي، ومنذ مطلع  األسبوعالقدسي الشريف يوم األربعاء من 
، وقف مثل هذه االعتداءات واالستفزازات فورا اإلسرائيليةمن الحكومة  األردنيةت الحكومة وطالب

في القدس الذي اعترفت به معاهدة السالم بين  اإلسالميةفي رعاية المقدسات  األردنيواحترام الدور 
 البلدين.

هود المبذولة مثل هذه التصرفات تسيء للعالقات بين البلدين وتقوض الج أنواعتبرت المذكرة 
المبارك /الحرم  األقصىلتخفيف التوتر والتهدئة والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المسجد 

 القدسي الشريف.
 1/6/2017، الدستور، عم ان

 
 أسفل حائط البراق اإلسرائيليةتدين اجتماع الحكومة  "مقاومة التطبيع: "عم ان .34

طبيع النقابية االجتماع الذي عقدته حكومة الكيان أدانت لجنة حماية الوطن ومقاومة الت: عمان
حائط البراق "احتفاءت بالذكرى الخمسين الحتالل مدينة القدس وتوحيدها واعتبارها  أسفلالصهيوني 
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وقالت اللجنة في  والموحدة للكيان الصهيوني" وفقا لتصريحات مسؤولين صهاينة. األبديةالعاصمة 
يعتبر تهديدا حقيقيا وخطيرا وتعديا واضحا على الوصاية الهاشمية  هذا االعتداء الصارخ أنبيان لها 
 المبارك وضربا للجهود العبثية من الواهمين بالسالم مع هذا العدو الغاصب. األقصىللمسجد 

 1/6/2017، الدستور، عم ان
 

 "األونروااالتجاه اإلسالمي" يحصد مقاعد "تنفيذية معلمي : "عم ان .35
و االتجاه اإلسالمي بكامل مقاعد اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث فاز مرشح: عمان -السبيل

كذلك فاز  الدولية في األردن خالل االنتخابات التي جرت أمس في كلية تدريب عمان بالمقابلين.
 مرشحا االتجاه اإلسالمي بمقعدي رئيس مجلس المعلمين لوكالة الغوث في األردن ومقرر المجلس.

يشار إلى أن  الغوث قد انتخبوا أعضاء المجلس قبل نحو شهر من اآلن. وكان معلمو وكالة
 انتخابات معلمي وكالة الغوث تجرى مرة كل ثالثة أعوام.

 31/5/2017، ، عم انالسبيل
 

 لياس خوري يستنكر قرصنة روايته "يالو" في القدسإ .36
رفضه القاطع تقديم مسرحية لياس خوري بيانات أعلن فيه إأصدر الروائي اللبناني ": الحياة" –بيروت 

مقتبسة عن روايته "يالو" في مهرجان "مركز هابار" في القدس واستنكر هذه القرصنة التي فوجئ بها 
 والتي تمت من دون علمه بتاتات.

 1/6/2017، الحياة، لندن
 

 في برج البراجنة" داعش"األمن اللبناني يوقف أحد أخطر المنتمين إلى  .37
ولة اللبنانية، وبعد متابعة ورصد، من تمك  ": الحياة" –بيروت  نت دوري ة من المديري ة العام ة ألمن الد 

توقيف الفلسطيني عمر معين مصطفى، معتبرة أنه "أحد أخطر المنتمين إلى تنظيم داعش". 
أن اثنين من رفاقه تم   إلىوأشارت  وأوضحت أنه "بعد التحقيق تبين أنه مالحق من األجهزة األمنية".

في مرحلة سابقة بجرم تشكيل خلي ة تابعة لا "داعش"، واالرتبا  بمطلوبين إرهابيين في مخي م  توقيفهما
ونقلت محطة "ان بي ان" عن مصدر أمني أن "توقيف مصطفى  عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين.

 جرى عند أطراف مخيم برج البراجنة وهو من الكوادر المهمة في تنظيم "داعش" اإلرهابي".

 1/6/2017، ة، لندنالحيا
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 رئيس الوزراء التركي يهاتف هنية ويبحث معه أزمة الكهرباء .38
 31/5/2017 تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اتصاالت هاتفيات يوم األربعاء

من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم حيث قدم له التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك وكذلك 
 به رئيسات لحركة حماس.انتخا

وعبر هنية عن شكره لالتصال ونقل تهاني حركة حماس والشعب الفلسطيني إلى تركيا رئاسةت 
وحكومةت وشعبات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدات أن العالقة مع تركيا راسخة ومتينة 

قة باالستيطان ووضع هنية يلدريم في صورة آخر التطورات المتعل وسوف تتطور بإذن هللا.
والمستوطنات وما يجري في القدس المحتلة من إجراءات صهيونية، بما في ذلك اجتماع الحكومة 

 اإلسرائيلية في ساحة البراق.
كما بحث معه أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة حيث وعد رئيس الوزراء التركي بالعمل 

فة ومن بين ذلك استكمال المنحة التركية لشراء على إيجاد حلول لهذه األزمة مع األطراف المختل
 وقود لمحطة التوليد في قطاع غزة.

من جانبه عبر يلدريم عن أمله أن يعم األمن واالستقرار في فلسطين وأن تحل مشاكل العالم 
اإلسالمي جميعات، مشيدات بالوثيقة السياسية التي أطلقتها مؤخرات حركة حماس واعتبر أنها فرصة 

وأشار يلدريم إلى متابعة بالده ملف االستيطان وما  لمزيد من التقارب بين حماس وفتح.إلحداث ا
 يحدث في القدس المحتلة، قائالت: نتحرك في هذا المجال في مستويات مختلفة.

 31/5/2017، موقع حركة حماس
 

 قطر صحافي مقرب من نتنياهو ينضم  إلى الحملة ضد   .39
سرائيلي، يوني بن مناحيم، مدير التلفزيون اإلسرائيلي سابقات، يتلط ى الصحافي اإل: صالح النعامي

وأحد المقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلف "تقرير صحافي" نشره في موقع معهد 
الدراسات الذي يديره وكيل الخارجية اإلسرائيلي السابق دوري غولد المعروف بعالقات تجمعه 

"معهد أورشليم"، حول الحملة الحالية التي تستهدف دولة  بشخصيات من بعض دول الخليج، وهو
 قطر، ليمرر إشارات تحريضية تدعو ضمنات إلى فرض عقوبات اقتصادية على الدوحة.

ويستخدم مناحيم في تقريره مصطلحات منسوخة مما ينشر في بعض اإلعالم العربي واألميركي ضد 
ل وتدعم اإلرهاب من خالل حركة اإلخوان المسلمين وحركة حماس"،  الدوحة حاليات، بدعوى أنها "تمو 

 وتسعى إلى "بناء محور جديد قطري إيراني تركي".
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كما يتضمن المقال فقرات تكاد تكون منسوخة من مشروع القانون األميركي المقدم للكونغرس 
 األميركي قبل أيام، لمعاقبة داعمي المقاومة الفلسطينية، ويخص  بالذكر دولة قطر.

كاتب فقرات طويلة لتركيا على قاعدة أن "هناك تشابهات كبيرا في منطلقات السياسات ويخصص ال
 الخارجية لكل من الدوحة وأنقرة". 

ويخلص الكاتب اإلسرائيلي، المقرب من نتنياهو، إلى استبعاد قطع قطر "عالقاتها مع إيران، ومع 
في العالم العربي" قولهم إنه تقف وينسب بن مناحيم إلى "محللين  حركة اإلخوان المسلمين وحماس".

"وراء هذا الهجوم على قطر، أجهزة استخبارات لعدة دول عربية تتطلع إلى تشويه سمعتها لدفع إدارة 
 ترامب لفرص عقوبات عليها".

 31/5/2017، ، لندنالعربي الجديد
 

 قطر معاهد اللوبي اإلسرائيلي في واشنطن تقود الحملة ضد   .41
ال حاجة إلى الذهاب بعيدات للبحث عن أصابع إسرائيل في : محمد وتد القدس المحتلة اا نضال

التحريض الذي تتعرض له قطر في واشنطن وفي بعض صحف الخليج العربي، هذه األيام. وتكفي 
في هذا السياق، مطالعة اسم دافيد أندرو واينبرغ والمعهد الذي يمثله )معهد الدفاع عن الديمقراطية( 

ماراتية في حملة التحريض في التقارير التي ن شرتها )بأسلوب نسخ لصق( صحف عربية سعودية وا 
على قطر والمفكر عزمي بشارة، الذي خرج منذ عشر سنوات إلى المنفى، نتيجة حمالت تحريض 
ومالحقات قضائية أمنية إسرائيلية وتهم بدعم المقاومة. وباتت األيادي اإلسرائيلية في واشنطن 

 ر.واضحة في الحملة ضد قط
واختارت صحف عربية خليجية االستعانة ب راء وأقوال دافيد أندرو واينبرغ، أخيرات، عبر تقديمه بشكل 
مقصود وعن سابق إصرار بأنه خبير في شؤون الشرق األوسط، شارك في الندوة األميركية األخيرة 
ر في معهد الدفاع عن الديمقراطية في جامعة جورج تاون، التي خصصت للتحريض على قط

 وطاولت تصريحاته أيضات عزمي بشارة.
وتعمدت صحيفتا الرياض السعودية والبيان اإلمارتية تقديم واينبرغ بشكل مقطوع عن سياقه عبر 
إخفاء حقيقة وهوية وأجندات المعهد األميركي المذكور، أي "معهد الدفاع عن الديمقراطية" وهوية 

 كي الناشط لصالح إسرائيل. القائمين عليه وارتباطه باللوبي اليهودي األمير 
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وتقود المعهد المذكور شخصيات صهيونية موصوفة، من بينهم السيناتور السابق، رجل "األيباك"، 
جوزيف ليبرمان، ووزير الخارجية األميركي األسبق جورج شولتز، ورئيس وكالة االستخبارات 

 األميركية السابق أيضات الجنرال مارشال هايدن.
 1/6/2017، ندن، لالعربي الجديد

 
 بغزة ت حيي الذكرى السابعة للهجوم اإلسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة"التركية  "IHHهيئة " .41

( في قطاع غزة، اليوم األربعاء، IHHأحيت هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية ): غزة/ نور أبو عيشة
، خالل 2010مرة"، عام الذكرى السنوية السابعة لحادث الهجوم اإلسرائيلي على سفينة "مافي مر 

 توجهها لكسر الحصار عن القطاع. 
(ا، خالل الفعالية التي نظ موها في ميناء مدينة غزة، األعالم التركية IHHورفع العاملون في مؤسسة )

إلى جانب الفلسطينية، باإلضافة إلى الفتة كبيرة ُوضع عليها صور وأسماء الضحايا األتراك. وأدى 
(، عرضات IHHطينيين التابعين للمركز الثقافي العثماني التركي بغزة )يتبع لا عدد من األطفال الفلس

 مسرحيات، ُيحاكي الهجوم اإلسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة". 
( في غزة، في كلمة له خالل الفعالية:" ُنحيي اليوم الذكرى السنوية IHHوقال محمد كايا، مدير فرع )

 ذين سقطوا في المياه الدولية، على مرأى من العالم كل ه". السابعة لشهداء أسطول الحرية، ال
ه كايا رسالته إلى الدول العربية واإلسالمية، قائالت:" األوضاع المعيشية بغزة تزداد سوءات، والشعب  ووج 
الفلسطيني يعاني ويالت الحصار، عليكم إغاثة الشعب الغزي والوقوف عند مسؤولياتكم". ودعا 

اإلسالمية إلى تبن ي "قضية المسجد األقصى الذي يتعرض للتهويد اإلسرائيلي"، على األمتين العربية و 
 حد  قوله. 

ومن جانبه، قال غازي حمد، وكيل وزارة الخارجية )تديرها حماس(، خالل كلمة ألقاها في الوقفة، إن 
اة الشعب إحياء الذكرى السنوية لهذه الحادثة "تمث ل دليالت على أن القضية الفلسطينية ومعان

 الفلسطيني سيبقى حاضر في عقول أحرار العالم".
وبي ن حمد أن ذكرى سفينة "مافي مرمرة" ستبقى في "قلوب الشعب الفلسطيني، معلمات تاريخيات ُيعطي 

 أمل أن شعوب العالم تقف إلى جانب القضية الفلسطينية".
 31/5/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
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 و إلى اتخاذ إجراءاٍت عاجلة لتوفير العمل الالئق للعمال الفلسطينيينمنظمة العمل الدولية تدع .42
ذكرت منظَّمة العمل الدوليَّة في تقريٍر جديد لها إن ثمة عدٌد كبير من  :جنيف )أخبار م.ع.د(

العقبات الناجمة عن خمسين عامات من االحتالل اإلسرائيلي يهيمن على الوقائع اليومية للعاملين 
 رهم في األراضي العربية المحتلة.والعامالت وأس

من تقرير "وضع عمال األراضي العربية المحتلة" إن العوائق الشديدة على  2017وذكرت نسخة عام 
الحركة والنشا  االقتصادي والحصار الطويل لقطاع غزة وتوقف عملية السالم فضالت عن تكثيف 

 استمرار األزمة في األراضي المحتلة. النشا  االستيطاني اإلسرائيلي تشكل عوامل مهمة أسهمت في
ويبحث التقرير في فرص العمل وظروف سوق العمل وحقوق العمال في الضفة الغربية والقدس 

 الشرقية وغزة والجوالن السوري المحتل.
وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية في مقدمة تقريره: "تتمثل الحقيقة القاسية التي 

عي تعزيز سوق العمل الفلسطينية في الرقابة التي يفرضها االحتالل على الحدود تواجه مسا
الفلسطينية وعلى إمكانية االستفادة من األراضي والمياه والموارد الطبيعية. وتبقى فرص العمل 

 والزراعة واإلنتاج وخلق فرص العمل في األراضي المحتلة معرضة لقيوٍد شديدة".
إحياء عملية السالم بغية تحقيق حل الدولتين. وتابع رايدر قائالت: "من أهداف  يدعو التقرير إلى إعادة

اتفاقية أوسلو إنشاء أسواق عمل حسنة األداء لكل من اإلسرائيليين والفلسطينيين، ولكن ذلك ما زال 
طموحات بعيد المنال. وينبغي أن يستمر تعزيز وتحقيق العدالة االجتماعية والعمل الالئق بوصفهما 

 حجري أساس عملية السالم".
ويقول التقرير: "ربما ال يوجد أي مؤشرات أخرى تعكس الوضع الهش لسبل كسب عيش الفلسطينيين 

ال تزال البطالة متفشية في األرض الفلسطينية المحتلة، وهي أعلى منها  كتلك المتعلقة بسوق العمل".
 وق ضعفي المعدل في المنطقة.في أي بلد آخر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتف

وأكثر من ربع أعضاء القوى العاملة الفلسطينية عاطل عن العمل، في حين يربو معدل البطالة في 
عامات ناشطون  15في المائة. وأدنى بقليل من نصف الفلسطينيين فوق  40صفوف الشباب عن 

 خمس النساء لديه عمل. اقتصاديات، ويبقى ثلث الشباب حاليات خارج القوى العاملة. وأقل من
والوضع أسوأ بالنسبة للمليوني فلسطيني الذين يعيشون في غزة المحاصرة برات وجوات وبحرات منذ عقد 

في المائة من الشباب الناشط  60في المائة، و 40من الزمن. فمعدل البطالة هناك أعلى بكثير من 
المعاهد والجامعات. وال يزال  اقتصاديات عاطل عن العمل. والبطالة منتشرة في صفوف خريجي

الغزاويون عاجزين عن االنتقال بحثات عن عمل في بقاع أخرى. ويضيف رايدر: "إن مجمل الوضع 
 االقتصادي ووضع سوق العمل خانق".
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د التقرير على أن القيود المفروضة على الحركة والنشا  االقتصادي في الضفة الغربية وسطوة  شدَّ
قد جزأت سوق العمل وأعاقت تنمية اقتصاد فلسطيني نابض بالحياة وتتوفر  المستوطنات اإلسرائيلية

 له مقومات الحياة.
ويدعو التقرير أيضات إلى اتخاذ إجراءاٍت عاجلة لمعالجة األوضاع المهينة التي غالبات ما يواجهها 

ة. كما ُيحذر الفلسطينيون عند المعابر اإلسرائيلية والناجمة عن االكتظاظ وساعات االنتظار الطويل
التقرير من أنه مع ازدياد قتامة وضع فرص العمل وآفاق سوق العمل، يمكن لإلحبا  الذي يصيب 

 الشباب الفلسطيني أن يزيد حاالت التطرف والعنف.
 31/5/2017، منظمة العمل الدوليةموقع 

 
 : ترامب سيتفادى نقل السفارة األمريكية للقدس في الوقت الحاليCNN مصادر لـ .43

، األربعاء، أن CNN قالت مصادر دبلوماسية ومصادر مسؤولة باإلدارة األمريكية، لا: نطنواش
الرئيس دونالد ترامب، سيوقع قرار تمديد بقاء السفارة األمريكية في تل أبيب، ليتفادى في الوقت 

 الحالي جدل نقلها إلى القدس.
سينقل السفارة األمريكية من تل أبيب  ، بأنه2016ووعد ترامب، خالل حملته االنتخابية الرئاسية عام 

إلى القدس، وهو ما تطالب به السلطات اإلسرائيلية منذ عدة سنوات. وقال مسؤول رفيع المستوى 
باإلدارة األمريكية إن ترامب ما زال يدعم الخطوة لكنه يعتقد أنه مع إمكانية إطالق مفاوضات سالم 

بما ال يكون مناسبا إلغضاب الفلسطينيين بنقل السفارة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، فإن الوقت ر 
 إلى القدس.

 31/5/2017سي ان ان، 
 

 القطاع الصحي يئن تحت وطأة الحصار الخانق لغزة ويجب التحرك بصورة عاجلة :األورومتوسطي .44
قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إن القطاع الصحي في قطاع غزة شهد تدهورتا  :جنيف

؛ حيث عانت مستشفيات القطاع الكبرى من نقٍص 2017بوٍق سجله النصف األول من العام غير مس
حاٍد في األدوية والمستلزمات الطبية بسبب اإلغالق المستمر لمنافذ القطاع الرئيسية، وهو ما ينذر 

 بكارثة صحية خطيرة تهدد السكان وتستدعي التحرك العاجل.
دوية التي انعدمت بالكامل في مستودع أدوية غزة المركزي وقال المرصد األورومتوسطي إن عدد األ

صنفا من أدوية  67صنفا من أصل  37. وال يزال نحو %33صنفا، بنسبة  170ارتفع ليصل إلى 
من الرعاية الطبية  %70مرض السرطان معدومة في مستشفيات القطاع، ما يعني أن نحو 
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صنفتا من المستلزمات  270عن نفاد أكثر من والخدمات المقدمة لمرضى السرطان متوقفة، فضالت 
، بحسب معلومات حصلت عليها فرق المرصد من اإلدارة العامة %40الطبية، بنسبة عجز بلغت 

 للصيدلة في قطاع غزة.
ا ملحوظتا في حاالت المنع  وفي السياق ذاته، رصد المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان تزايدت

يل على المرضى في قطاع غزة، والذين يحتاجون للعالج الطبي في األمني المفروض من ِقبل إسرائ
مستشفيات خارج القطاع، خاصة مرضى السرطان، حيث ُرفضت طلبات العشرات منهم للحصول 

 على تصريح خروج لتلقي العالج غير المتوفر في قطاع غزة.
كل مباشر على سير ولفت األورومتوسطي إلى أن أزمة الكهرباء التي يمر بها قطاع غزة تؤثر بش

عمل مستشفيات القطاع، والتي تعمل في معظمها على المولدات الكهربائية لتخطي األزمة، فيما 
تتضاعف كمية الوقود المطلوبة بسبب إرباك جدول الكهرباء بين الحين واآلخر، حيث يحتاج القطاع 

ربائية في المستشفيات، ( ألف لتر من السوالر شهريتا لتشغيل المولدات الكه450-420الصحي إلى )
ا مستمترا لحياة مئات المرضى الذين يحتاجون للرعاية الصحية المتتابعة داخل  وهو ما يشكل تهديدت

 المستشفيات.
 31/5/2017، المرصد األورومتوسطيموقع 

 
 لرئيس جمعيتها باألمم المتحدة نائبا   "إسرائيل"تعيين سفير  .45

ثانية العبرية إنه تم تعيين سفير )إسرائيل( لدى األمم قالت القناة ال: ترجمة خاصة -الرسالة نت
وأفادت القناة أنه تم انتخاب  .72 االمتحدة داني دانون نائبا لرئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة ال

دانون بعد التصويت اليوم في مقر األمم المتحدة في نيويورك بصفته ممثال لمجموعة من الدول 
 تولى مهام منصبه مع انعقاد الجمعية العامة في سبتمبر القادم.(، فيما سيWEOGالغربية )

وبهذه الصفة سيجتمع السفير دانون بإدارة الجمعية العامة وسيكون له دور نشط في تحديد جدول 
 أعمال مناقشات الجمعية العامة.

 31/5/2017، الرسالة نت
 

 سأمزق حركة حماس إربا   .46
 د. فايز أبو شمالة

س، وسأنزع رأسها، وأسلمه إلى المخابرات اإلسرائيلية، وأركب بدالت منه رأس سأمزق جسد حركة حما
حركة فتح، وأمكنها من السيطرة على كل مناحي الحياة في قطاع غزة، بل سألقي القبض على كل 



 
 
 
 

 

 29 ص             4306 :العدد        6/1/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

قادة حماس، وأزج بهم في السجون، وسأطلق النار على كل من يحمل سالحات غير سالح السلطة 
كل أنفاق المقاومة، وسأجمع كل الصواريخ التي صنعتها حماس والجهاد، الفلسطينية، وسأردم 

وأسلمها إلى المخابرات اإلسرائيلية بحضور الصليب األحمر والمخابرات األمريكية، وسأمارس 
التنسيق األمني، وألتزم باتفاقية أوسلو، وشرو  الرباعية، وسأسمح للجيش اإلسرائيلي بالمطاردة 

عماق مخيم الشاطئ ومخيم جباليا، ويعتقل ويقتل من خان يونس ورفح ما الساخنة، حتى يدخل أ 
 يشاء من الفلسطينيين الخارجين على قانون السلطة الواحدة.

من المؤكد أن السلطة الفلسطينية ستسعى إلى فتح معبر رفح على مدار الساعة، كي تؤكد للجميع 
ر، ومن المؤكد أن الكهرباء ستأتي إلى بأن إغالق المعبر كان بسبب وجود حركة حماس على المعاب

ساعة يوميات بدالت من أربع ساعات، وسيتم ربط غزة في غضون عدة أشهر مع الخط  12غزة 
الثماني، وسيتم تزويدها في غضون أشهر بخط كهرباء جديد من إسرائيل، وستتدفق المساعدات 

ناك آالف فرص العمل داخل إلعمار غزة، بهدف طمأنة الناس على حياتهم ومستقبلهم، وسيكون ه
 غزة، وسيتم التصدير واالستيراد لغزة بال مشاكل.

ومن المؤكد أن عشرات آالف الموظفين الذين يقومون اآلن بواجباتهم الوظيفية في قطاع غزة سيكون 
مصيرهم الطرد، فال حق لهم بالعمل والعيش، وفق سياسة السيد محمود عباس، ومن المؤكد أن كل 

ي أصدرها المجلس التشريعي في قطاع غزة، وحتى تاريخه، سيكون مصيرها الشطب، القوانين الت
وكذلك كل األحكام الصادرة عن القضاء في غزة، ستكون غير قانونية، وسيتم تسريح عشرات آالف 
الضبا  والجنود العاملين في الشرطة واألجهزة األمنية، ليصير استبدالهم بالموظفين الذين أمرهم 

 بالقعود في بيوتهم. محمود عباس
 فهل كل ما سبق هو الغاية التي يسعى إليها سكان قطاع غزة، وهي منتهى أمنياتهمة

 أمن أجل ما سبق كانت الثورة الفلسطينية، وكان ارتقاء آالف الشهداء في األردن ولبنانة
 أمن أجل ما سبق كانت االنتفاضة األولى، التي هزت أمن إسرائيلة 

 الشهيد أبو عمار انتفاضة األقصى، وارتقى شهيداتة أمن أجل ما سبق فجر
وماذا عن عودة الالجئين إلى ديارهمة أليست العودة من الثوابت الفلسطينية، فكيف تعود فلسطين، 

 ونعود إليها إذا كان الخضوع إلسرائيل، والتكسب من تحت حذائها هو المبتغىة
يةة فإذا قطعنا رأس حماس، وأحرقنا جثة وماذا عن الضفة الغربية، أليست الضفة أرضات فلسطين

الجهاد اإلسالمي، وأغرقنا سالح التنظيمات المقاومة في البحر، هل سيتم تصفية المستوطنات 
 اليهودية، واقتالع مئات أالف المستوطنين من المباني الشاهقة التي أقاموهاة 
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وفق ادعاء البعضة هل  وماذا عن القدسة هل سيتم تحرير القدس إذا حررنا غزة من سلطة حماس
ستتوقف االقتحامات اليهودية للمسجد األقصىة هل سيتوقف الحفر تحت أساساته، هل سينتهى 

 تهويد القدس، وطمس تاريخ المدينة المقدسةة
وماذا عن حركة فتح نفسهاة هل سيم توحيد أجنحتها بشكل ديمقراطي، يخدم تحرير فلسطينة وماذا 

 فعيلها لتضم كافة قوى الشعب الفلسطينية عن منظمة التحرير، هل سيتم ت
وماذا عن القرار السياسي الفلسطينية هل سيظل القرار السياسي الفلسطيني في يد شخص واحد، 
يعز بقرارته من يشاء، ويذل بتوقيعه من يشاء، ويعتقل ويطرد ويعاقب ويفصل من الوظيفة العمومية 

 ة من يشاء، أم سيكون هنالك نظام برلماني فلسطيني
وهل ستسمح إسرائيل للفلسطينيين بالحياة الحرة الكريمة الشريفة فوق أرضهم بال عدوان وبال 

 اغتصاب لألرض وبال قتل على الحواجز، وبال اقتحام للمدن واعتقال أالف الشبابة
أرأيتم كيف عدنا إلى المربع األول، وأن قضيتنا الفلسطينية ليست في حصار غزة فقط، وليست في 

 س الذي يناطح الصلف اإلسرائيليةرأس حما
أرأيتم أن تعقيدات القضية الفلسطينية أسبق من ميالد حركة حماسة وأن العدوان اإلسرائيلي ال 

نما يستهدف األرض واإلنسان الفلسطيني معاتة   يستهدف حركة حماس فقط، وا 
يه الثوابت أرأيتم أن حصار غزة عمل سياسي صهيوني يهدف إلى قلب الحقائق السياسية، وتشو 

الوطنية، وحصر معاناة شعب في التخلص من حكم حركة حماس، وعودة غزة إلى حضن شرعية 
 محمود عباس، باعتبارها البلسم الشافي للوجع الفلسطينية

لقد حر ف الدجالون الفلسطينيون النضال عن مواضعه، حتى صار صمود غزة جريمة إنسانية، 
 الصهيونية هي الحريصة على الثوابت الوطنية!.وصارت المقاومة خاطفة للقضية، وصارت 

 1/6/2017صفحة د. فايز أبو شمالة على موقع الفيس بوك، 
 

 نتائج غير مطمئنة لجولة ترامب الخارجية .47
 د. بشير موسى نافع
اختار الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، الشرق األوسط محطة أولى ألولى جوالته الخارجية منذ توليه 

األبيض؛ وكان طبيعيات أن يحظى الشرق األوسط بأبرز نتائج هذه الجولة. هذا ال يعني  مقاليد البيت
أن مشاركة الرئيس بقمة دول حلف الناتو في بروكسل، وقمة مجموعة السبع الكبار في صقلية، لم 
تكن بال أثر. ولكن االلتزام األمريكي بحلف الناتو كان تم التوكيد عليه، بخالف شعارات ترامب 

نتخابية، قبل بدء جولة الرئيس الخارجية. كما أن إدارة ترامب أظهرت منذ أسابيع رغبة في إعادة اال
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التفكير في الموقف من اتفاقية باريس حول المناخ، وهو األمر الذي شغل المجتمعين في صقلية. 
امات. بمعنى، أنه إن كان هناك من جديد في محطتي بروكسل وصقلية، فهو بالتأكيد ليس جديدات تم

أما في الشرق األوسط، فكانت عواقب الزيارة سريعة وذات أثر ملموس، سواء ما تعلق منها بخيبة 
األمل في إقدام ترامب على إحداث التغيير المرتقب في بعض من سياسات أوباما، أو في تبنيه 

 مواقف تساعد على تعزيز أمن وسلم المنطقة وشعوبها.
د البيت األبيض الجديد سيحرص على وضع مسافة كافية بينه كانت ثمة توقعات في أنقرة بأن سي

وبين السياسات التي اتبعها أوباما في العراق وسوريا، سيما تلك الخاصة بالتحالف مع امتدادات 
تنظيم حزب العمال الكردستاني في سوريا، والتساهل مع امتداداته في العراق. ومن المؤكد أن 

ي ترامب مسؤوليات الحكم في يناير/ كانون ثاني الماضي إال وحاولوا األتراك لم يتركوا فرصة منذ تول
فيها إيجاد أرضية مشتركة مع األمريكيين، أرضية تأخذ في االعتبار مصالح تركيا الحيوية، من 

التي يرغب األمريكيون في تحقيقها، من جهة أخرى. أبدت تركيا استعدادها  واألهدافجهة، 
داعش من الرقة والشرق السوري، سيما بعد أن حققت عملية درع الفرات للمشاركة الفعالة في إخراج 

إنجازات حقيقية وغير قابلة لالنتكاس في جرابلس والباب، مشترطين وضع نهاية للتحالف األمريكي 
مع وحدات حماية الشعب وتجليات العمال الكردستاني األخرى في سوريا. لقاءات مسؤولي أجهزة 

ين، وقائدي األركان التركي واألمريكي، توجت بزيارة إردوغان لواشنطن، التي االستخبارات في الدولت
شملت اجتماعين مطولين مع الرئيس ترامب؛ تالها لقاء ثان بين الرئيسين في بروكسل. النتيجة، في 
النهاية، كانت رفض المقترحات التركية، والتزام إدارة ترامب بالمقاربة التي وضعت أسسها إدارة 

وقد بدأت بالفعل إمدادات السالح النوعي والثقيل للوحدات الكردية، مواكبة لجولة ترامب  أوباما.
 الشرق أوسطية.

وليس ثمة ما يشير إلى أن ترامب سيعمل على استرضاء األتراك بطرد الوحدات الكردية من منبج، 
تان العراق غرب الفرات، أو إعطاء الضوء األخضر لعملية تركية مشتركة مع حكومة إقليم كردس

لطرد قوات العمال الكردستاني من سنجار، غرب الموصل، أو تعهد خطوات فعلية إلقامة مناطق 
 آمنة في سوريا.

حظي ترامب في زيارته للمملكة العربية السعودية باستقبال أسطوري، قصد به تعزيز موقعه القلق في 
يكي أو االستثمار في البنى واشنطن، وحصل على صفقات بمئات المليارات لشراء السالح األمر 

التحتية األمريكية، بهدف مساعدته على الوفاء بوعوده لتجديد المقدرات األمريكية وخلق فرص عمل 
جديدة. ما قدمه الرئيس، في المقابل، يمكن تصنيفه إلى قسمين: األول، كان التوكيد على التحالف 

مجابهة التوسع اإليراني. ولكن، ال في  الوثيق مع السعودية ودول الخليج وعزم الواليات المتحدة
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كلمته، وال في المؤتمر الصحافي لوزير خارجيته، أوضحت إدارة ترامب اإلجراءات التي تخطط 
التخاذها على صعيد مواجهة إيران وطموحاتها الفائضة في الجوار العربي. ولما كان المشروع 

بالعراق ولبنان وسوريا، وصوالت إلى اليمن، التوسعي اإليراني تجلى في مناطق وأزمات محددة، ابتداء 
كان البد أن يوضح ترامب، أو أحد مسؤولي إدارته، ما ينبغي فعله في هذه الدول، وكيفية التعامل 

 مع أزماتها بما يكفل التصدي للنفوذ اإليراني. وهنا، أيضات، لم يكن هناك من مجرد إشارة.
تطورات المتسارعة في الوضع الخليجي، التي أخذت في القسم الثاني مما قدمه ترامب يستدل عليه بال

التبلور مباشرة بعد انتهاء القمم الثالث مع الرئيس األمريكي. فما إن عاد الزعماء العرب والمسلمون 
إلى دولهم، حتى انطلقت هجمة إعالمية، إماراتية، أوالت، وسعودية، تاليات، ضد قطر، ال سابق لها. 

يجد مبررات لهذه الحملة، فقد اصطنع لها المبرر باختراق موقع وكالة األنباء  وألن أحدات ما كان له أن
لخطاب ألقاه في التاسعة  إنها تعودالقطرية، ونشر تصريحات ألمير قطر، بعد منتصف الليل، قيل 

صباحات. وبالرغم من النفي القطري لحقيقة التصريحات، استمرت الحملة بال هوادة، تقودها كافة 
عالم السعودية واإلماراتية. والمدهش، أن اإلجراءات التي قامت بها اإلمارات والسعودية وسائل اإل

لحجب مواقع وسائل إعالم قطرية، في سياق المعركة غير المفهومة مع الدوحة، سرعان ما وجدت 
 –صدى لها في إجراءات مصرية وبحرينية متطابقة. يصعب تصور أن تكون العالقات الخليحية 

قد نوقشت مع الرئيس األمريكي خالل زيارته للسعودية. ولكن ثمة مؤشرات على أن الخليجية 
واشنطن ترامب لم تبد اعتراضات على تغيير في قمة الحكم السعودي، وأن الزيارة شكلت دفعات معنويات 
كبيرات لمعسكر الثورة العربية المضادة. كال هذين الموقفين لم يكن من الممكن الحصول عليهما من 

 دارة أوباما، حتى في لحظات ارتباكها األخيرة في الشرق األوسط.إ
كان الملف الفلسطيني المحطة الثالثة لنتائج جولة ترامب؛ وكما قضايا الشرق األوسط الملحة 
األخرى، كان للقضية الفلسطينية نصيبها من التوقعات التي واكبت زيارة الرئيس األمريكي. خالل 

ة على وصول ترامب إلى فلسطين، روجت أوسا  السلطة الفلسطينية صورة األسابيع القليلة السابق
باعثة على التفاؤل الجتماع البيت األبيض، الذي كان الرئيس ترامب عقده مع الرئيس عباس، مؤكدة 
على دفء االستقبال الذي حظي به األخير والوعود التي تلقاها. وكان من المتوقع أن يسمع العالم 

األهم في العالم ما يشير إلى تصوره لحل المسألة الفلسطينية، الحل الذي بشر من رئيس الدولة 
ووعد به طوال الشهور منذ توليه مسؤولياته. ولكن الرئيس لم يقل شيئات يبعث على االطمئنان، على 
األقل من زاوية رؤية الفلسطينيين للمسألة. اتيحت لترامب فرصة كبيرة ليعلن التزامات واضحات بحل 

ولتين، أو التذكير بالسياسة األمريكية التقليدية المعارضة لالستيطان اليهودي في الضفة الغربية. الد
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ولكن الرئيس تجنب كال المسألتين. ما لم يتجنبه ترامب كان التوكيد الجازم على التزام إدارته بأمن 
 أت تؤتي ثمارها.دولة إسرائيل، واإليحاء بأن جهوده لتوسيع نطاق السلم العربي مع إسرائيل بد

جولة ترامب في المدى القصيرة على صعيد السياسة الخارجية التركية،  نتائجفما الذي سيترتب على 
ستتحول خطوات أنقرة المترددة نحو تعزيز العالقات مع موسكو إلى خيار استراتيجي، بهدف صنع 

ى المستوى العربي، من توازن مع خيبة التوقعات من التحالف التقليدي مع الواليات المتحدة. عل
المتوقع أن تكون الحملة على قطر مقدمة لتصعيد في ليبيا، بهدف توكيد وتأمين موقع حفتر في 
قيادة الدولة الليبية الجديدة، ودفع األوضاع في اليمن نحو االنقسام، بجهد إمارتي وموافقة سعودية، 

هيكل الحكم. فلسطينيات، ال يجب وتحرك حثيث في السعودية إلحداث التغيير الذي طال ترقبه في 
النظر إلى اجتماع مجلس الوزراء اإلسرائيلي في جوار الحرم القدسي الشريف إال باعتباره مؤشرات إلى 
أن حكومة نتنياهو تنظر بارتياح أكبر إلى مواقف واشنطن والعواصم العربية من جهود اإلسراع في 

 عمليات االستيطان وتهويد القدس.
 1/6/2017، لندنالقدس العربي، 

 
 عن الالجئين الفلسطينيين ... بال مناسبة .48

 عريب الرنتاوي 
تحرص دول عربية عديدة على عدم منح جنسيتها لالجئين الفلسطينيين المقيمين على أرضها، عمالت 

مؤخرات، ” .... حفظ الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني“بقرار قديم للجامعة العربية، اتُّخذ تحت عنوان 
، والنساء بخاصة، حرصت بعض الدول العربية على تبني قوانين اإلنسانرتفاع موجة حقوق ومع ا

تمكن النساء المتزوجات من غير مواطنيها من منح جنسيتها ألبنائها وبناتها... الفلسطينيون هذه 
حفظ ”و” تعزيز الصمود”و” حق العودة“المرة كذلك، كانوا االستثناء، ودائما من موقع الحرص على 

 في مواجهة رياح االقتالع والتبديد الصهيونية.” الهوية الوطنية الفلسطينية
” حق العودة“مع أن حكومات معظم هذه الدول، إن لم نقل جميعها، تعرف تمام المعرفة، أن ممارسة 

دونه خر  القتاد، بل أن معظم هذه الحكومات، إن لم نقل جميعها، ومنذ اللحظة التي قررت فيها 
مدريد لعملية سالم الشرق األوسط، أو المصادقة عليه وتأييده، كانت قبوالت متواطئات دخول مسار 

، بل وال تلحظه ابتداءت ... ومع ذلك، لم يترتب على هذه القناعات ”حق العودة“بحلول تنتقص من 
 ”ثناءاالست“الدفينة، والمواقف المتساهلة مع التسويات المنقوصة، أي تغيير في سياساتها القائمة على 

 حيال الالجئين المقيمين بين ظهرانيها.
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والمقلق أن المواقف الرسمية للحكومات بدأت تتسلل إلى األفراد والتيارات الشعبية ... كثيرون يحبون 
فلسطين والفلسطينيين، ولكن من غير الالجئين على أرضهم... تراهم يتعلقون بغزة وصمودها 

ضراباتها، ولكن عندما يتعلق بالفلسطينيين في بلدانهم، تبدو الصورة  والقدس وانتفاضتها والسجون وا 
 مغايرة تمامات، لكأن هؤالء من جنس آخر، غير جنس الفلسطينيين المقيمين على أرضهم التاريخية.

التضييق على الالجئين الفلسطينيين في وثائقهم ومعاشهم وفرصهم في الحصول على العمل والتعليم 
يتمتع بها سائر خلق هللا، الصالحين منهم والطالحين، غالبات ما كان  والصحة وبقية الخدمات التي

وحفظ مخيماتهم خشية التوطين، ” إبقاء الفلسطينيين في حالة تحف ز للعودة“يجري تبريره بنظرية 
وإلبقاء ذاكرتهم حي ة بما يمنع اندماجهم الكامل في المجتمعات المضيفة ... النتيجة الوحيدة التي 

ذه السياسات، لم تكن التوطين واالندماج وال العودة وتقرير المصير، بل التهجير إلى ترتبت على ه
 المنافي البعيدة والبعيدة جدات، فال منافي قريبة باتت ترحب بمقدم هؤالء منذ زمن طويل.

م الصورة األبشع لتطبيقات هذه النظرية، فالقلق من التوطين و في لبنان، ” فوبيا الفلسطيني”لبنان قد 
، بل شحنته بالسفن والطائرات إلى كندا وأستراليا ”جسر العودة“لم تساعد الفلسطيني على عبور 

واسكندنافيا، حتى أنه لم يبق منهم سوى أقل من ربع مليون الجئ، مع أن التقدير الدقيق لتطور 
ما كان  أعداد الالجئين وفقات للزيادات الطبيعية في السكان، يفضي للقول بأن أعدادهم في لبنان،

ينبغي أن تقل عن مليون الجئ، والتقدير هنا منسوب لصديقي الباحث الفلسطيني الذي أحترم 
 قراءاته وتقديراته الدقيقة، وأمتنع عن عدم ذكر اسمه لعدم استئذانه لنسبة هذه المعلومة إليه.

 -1990الصورة في دول أخرى، لم تكن أحسن حاالت ... فعندما اندلعت حرب الخليج الثانية )
(، جرى تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقيم في عدد من دول الخليج، وعمالت بقاعدة 1991

جرى التخلص من عبء الديموغرافيا الفلسطينية بحجج وذرائع واهية، تخفي ” رب ضارة نافعة“
ية وما أن سقطت بغداد على يد القوات األمريك” ... التوطين”و” التجنيس“جميعها هاجس القلق من 

، حتى جرى التنكيل بأكثر من ثالثين ألف فلسطيني على أيدي المليشيات المذهبية 2003في العام 
السائبة، ودائمات بتهمة االنحياز لصدام حسين، وهم اآلن في فنزويال والبرازيل ودول التينية عديدة ... 

مع مصر، تاركات أسرات  قبلها كان العقيد معمر القذافي يلقي بالفلسطينيين في الصحراء على الحدود
بأكملها ولفترات طويلة نهبات للجوع والعطش وعقارب الصحراء ... يومها كانت حجته السخيفة أنه 
يريد تحدي أوسلو، واختبار قدرة الراحل ياسر عرفات على إعادة هؤالء إلى بلداتهم... ومن يقرأ كتاب 

المعرفة، أن أرض الكنانة على  عروب العابد عن الالجئين الفلسطينيين في مصر، يعرف تمام
اتساعها وكثافة سكانها، لطالما ضاقت ذرعات بالالجئين الفلسطينيين على أرضها، رغم تواضع 

ال مع النظام بخير وال “أعدادهم... أما في سوريا، ومع اندالع األزمة، فقد وجد الفلسطينيون أنفسهم 
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ل أثرات بعد عين قبل أن تنتهي خرائبه في ، ومخيمهم األكبر في اليرموك، تحو  ”مع المعارضة بخير
أيدي عصابات داعش والنصرة، وليدخل الجئو هذا البلد، في رحلة شتات جديدة، إلى المنافي 
البعيدة، وأكاد أجزم بأن معظم إن لم أقل جميع من عرفتهم منهم، لم يعد مقيمات في سوريا منذ عدة 

 سنوات.
ن واحة االستقرار الوحيدة المتبقية لالجئين الفلسطينيين، على بخالف هذه الصورة القاتمة، يبدو األرد

الرغم من كل السجال الساخن الذي ينشأ بين حين وآخر على خلفية المنابت واألصول، وكل 
األحاديث عن حقوق أبناء غزة وأبناء األردنيات ... هنا يمكن الجدل حيال بعض الممارسات 

األحوال بما شهدته التجمعات الفلسطينية األخرى، أقله لم والسياسات، ولكنها ال تقارن بحال من 
تسجل عمليات تهجير أو تسفير جماعية كتلك التي لم تخل منها ساحة واحدة من ساحات االنتشار 

 الفلسطيني.
 1/6/2017، الدستور، عم ان

 
 هل تدفع "صفقة ترامب" نتنياهو لليسار؟ .49

 بن كاسبيت
-صفقة ُمحاكة" بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب. كل شيء في اليمين اإلسرائيلي يتحدثون عن "

عليه بينهما، نتنياهو أدرك أنه ليس لديه أي  متفق-قول مسؤولين كبار في "البيت اليهودي"  حسب
خيار، وأن عليه الذهاب مع الرئيس للمحاولة الكبرى للتوصل للسالم أو على األقل ليلعب لعبة 

 الجهود. ويأمل بأن يفشل الفلسطينيون 
يمينية  األكثر-من أجل هذا، سيضطر رئيس الحكومة لتغيير تشكيل االئتالف، فالحكومة الحالية 

يمكن أن تقوم تحت عملية سياسية مهمة تضم تنازالت غير سهلة من ناحية  ال-في تاريخ إسرائيل 
الستعداد قبيل اللحظة إسرائيل. في األيام الماضية بدأ نفتالي بينيت وايليت شاكيد )البيت اليهودي( با

التي سيضطرون بها لالستقالة من االئتالف، االنفصال عن حقائب التعليم والقضاء، واالتجاه 
 للمعارضة.

السؤال هنا: هل "المعسكر الصهيوني" قادر على االنضمام لحكومة نتنياهو بعد ملحمة المفاوضات 
وال فترة الوالية الحاليةة حزب "العمل" الالنهائية التي أجراها يتسحاق هرتسوغ مع رئيس الحكومة ط

الذي يعتبر الجزء األساسي الذي شكل "المعسكر الصهيوني" ذاهٌب النتخابات تمهيدية في يوليو 
. "اإلجابة" قال مسؤول كبير في الحزب "ستأتي بعج االنتخابات التمهيدية، هل سيعود 2017القادم 
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يرتا، أما لو كان الفائز عمير بيرتس فإن القصة هرتسوغ ويفوزة طريقه للحكومة سيكون سهالت وقص
ا".  أكثر تعقيدت

، جميعهم يتحدثون عن "دعم نتنياهوبالنسبة لباقي المرشحين، ينفون بشدة أمر االنضمام لحكومة 
خارجي" في حال تم الذهاب لعملية سياسية، لكنهم ينفون االنضمام لالئتالف. من الصعب التصديق 

بله السياسي على أساس "دعم خارجي" ليس لديه تأثير حقيقي، في هذه بأن نتنياهو سيبني مستق
النقطة جاء دور الرئيس ترامب، فهو الوحيد الذي يستطيع ان يطلب ويفرض على "المعسكر 
الصهيوني" الدخول للحكومة، مسؤول في حزب العمل أشار إلى أن "القلق من ترامب نابع من أنه 

ل نتنياهو وأبا مازن لمتعطشي  عليه جر  العمل للداخل". أنن للسالم، والقلق من ترامب نابع من حو 
ألف إسرائيلي يساري، لدعم عملية السالم  15حوالي  أبيبمايو تظاهر في ميدان رابين باتل  27في 

وحل الدولتين، هرتسوغ ألقى الخطاب الرئيسي، لكن المفاجأة جاءت من رام هللا عن طريق رسالة 
 "دعونا نصنع سالم الشجعان". خاصة للرئيس أبو مازن 

قبل ذلك بيومين، نشرت القناة الثانية استطالعتا يشير إلى قوة سياسية كبيرة لنتنياهو واليمين في 
من  %47 أنأعقاب زيارة ترامب إلسرائيل. رغم ذلك، االستطالع شمل جانبتا مهمتا ومفاجئتا، وهو 

سنوات من الحكم المتتالي لنتنياهو، عدد  8اإلسرائيليين ما زالوا يدعمون حل الدولتين. بعد 
اإلسرائيليين سيكونون جاهزين لقبول تسوية  أن، التحليل المحتمل الوحيد هو %39المعارضين له 

. في معضلة المواجهة نتنياهوكهذه في حال تم تبنيها على يد رجل يميني، اآلن رجل اليمين هو 
سيحسم  نتنياهو أنسالم، أغلب االحتماالت هي المباشرة مع ترامب أو التوجه مع الرئيس لعملية 

 األمر لصالح االحتمال األخير.
حسب نظرية المؤامرة الشائعة حاليتا في اليمين، الصفقة بين نتنياهو وترامب متفق عليها، كل ما 

تدق بعد االنتخابات  أنتبقى هو إدخال مكوناتها للطنجرة والبدء بطبخها، ساعة الصفر مفترض 
يمرر نتنياهو إجراءات ستثير خالفتا في  أني "العمل" بشهر يوليو. من المفترض التمهيدية ف

)مسؤولية إسرائيلية فقط( لوضع  Cالكابينت، مثل نقل مناطق لصالح الفلسطينيين من وضع مناطق 
بما فيها تصريحات  -)مسؤولية أمنية إسرائيلية، ومسؤولية مدنية فلسطينية(، هذه الخطوة  Bمناطق 
قد تؤدي الستقالة بينيت من  -حول استئناف العملية السياسية على أساس حل الدولتين  نتنياهو

 االئتالف. 
كل تفاصيل المفاوضات  أنحين يستقيل بينيت سيدخل "المعسكر الصهيوني" فورتا محله، حيث 

اوضات االئتالفية أصبح متفقتا عليها مسبقتا، تسيبي ليفني ستكون وزيرة القضاء والمسؤولة عن المف
 مع الفلسطينيين، هرتسوغ وزير الخارجية، ومسؤولون آخرون في الحزب سيتلقون مناصب عليا.
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ينحرف يسارتا في أعقاب تأثير ترامبة المشكلة األساسية بالنسبة له  أنهل يستطيع نتنياهو فعالت 
ف لفين، زئيف ستكون داخليتا في "الليكود"، فمجموعة كبيرة من مسؤولي "الليكود" مثل الوزراء ياري

ا يسرائيل كاتس، قد يخلقون صعوبات، هل سيستطيع نتنياهو إخضاع "الليكود"  الكين، وربما أيضت
 أننجح بقتل نفس العملية في عهد أوباماة التقدير هو  أنوجعله يغير رأيه بشأن عملية سياسية بعد 

وجه لعملية سياسية مثل نتنياهو قادر على خطوة كهذه، حتى التحقيقات المكدسة ضده قد تحفزه للت
"فك االرتبا " ألريئيل شارون، التي تم التخطيط لها والتنفيذ في ظل التحقيقات غير الهينة ضد 

 رئيس الحكومة.
، ربما في المستقبل القريب، نتنياهواحتمال آخر يتم مناقشته حاليتا هو انضمام تسيبي ليفني لحكومة 

هناك شيء ما  أنفني في األسابيع الماضية لندرك نستمع لخطاب لي أنقبل حزب "العمل". يكفي 
يحدث بينها وبين رئيس الحكومة. الغضب، االنتقاد وكلمات اإلدانة تالشت تقريبتا من قاموس ليفني، 

اآلن ليس هناك  إنباحترام نسبي وتركز على العملية السياسية، ليفني قالت  نتنياهوإنها تتحدث عن 
 حدث شيء في المستقبل فإنها ستستجيب.أي شيء في المجال السياسي، لو 

السؤال زمني، هل "المستقبل" بالنسبة لليفني سيحدث بعد عدة أسابيع أو فقط بعد عدة سنواتة في 
المرحلة الحالية التي يعمل بها المبعوث جيسون غرينبالت، عاد لزيارة المنطقة يوم الخميس بعد 

 ت هنا. مغادرة ترامب إلسرائيل، واكتفى بعقد جولة لقاءا
حسب مسؤولين مقربين مطلعين فإن المفاوضات المشتركة مع اإلدارة األمريكية، من خالل 
غرينبالت، كانت هي من أدت إلنهاء سريع وهادئ نسبيتا إلضراب األسرى الفلسطينيين في السجون 

 اإلسرائيلية.
 31/5/2017موقع أطلس للدراسات اإلسرائيلية، 
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