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*** 
 

 ري والقبض على أحدهما في كرواتياالتعرف على منفذي عملية اغتيال الزوا .1
المتحدث الرسمي باسم ، أن بسمة بركات، عن تونس، من 2/5/2018، العربي الجديد، لندنذكرت 

القطب القضائي لمكافحة اإلرهاب في تونس، سفيان السليطي، كشف اليوم األربعاء، أنه تم التعرف 
واري، في مدينة صفاقس التونسية، على منفذي عملية اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الز 

 مارس/آذار الماضي. 13الفتًا إلى أنهما من البوسنة، وأنه قبض على أحدهما في كرواتيا في 
وأضاف السليطي، في ندوة صحافية اليوم األربعاء: "القانون في البوسنة يرفض تسليم الرعايا لدول 

وأوضح أّن "القضاء التونسي قام بدوره  أخرى، لذلك السلطات البوسنية رفضت تسليمه إلى تونس".
 في الكشف عن مالبسات هذه القضية برغم كل ما قيل عنه".

وأوضح السليطي أّن منفذي االغتيال قدما إلى تونس أسبوعا واحدا قبل تنفيذ العملية واستقرا في أحد 
أنهما ينويان النزل في القيروان وسوسة والمنستير بهدف التمويه، وادعيا ألحد األطراف بالجهة 

االستقرار في القيروان إلى أن نفذا عملية االغتيال، مؤكدا أن الملف اليوم هو خارج إرادة القضاء 
التونسي باعتبار أنه توجد إنابات قضائية في الموضوع وتم التنسيق بين وزارة العدل التونسية 

 واإلنتربول لجلب المتهمين.
سنية تدخلت في الموضوع، ما حال دون تسليم المتهمين وأضاف السليطي أن السلطات القضائية البو 

 إلى تونس، مضيفا أن "القانون في البوسنة يمنع تسليم الرعايا لدول أخرى".
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وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة اإلرهاب، أّنه خالفا لكل التشكيكات التي 
ن نتائج يحسب إلى القطب القضائي رافقت سير األبحاث في الملف، فإن ما تم التوصل إليه م

لى الوحدة الوطنية للبحث في القرجاني والتي قامت بجميع األبحاث للوصول إلى هذه  التونسي وا 
 النتائج في الملف.

في بداية تطوير الكتائب للطائرات الُمسّيرة. وشّكل  2006وانضم الزواري إلى "كتائب القسام" عام 
 عية في تطوير نواة القوة الجوية التابعة لها.انضمامه لصفوف "القسام" نقلة نو 

حاتم شلغوم محامي الزواري، كشف عن ، أن محمود هنية ، عن2/5/2018، الرسالة نتوأضافت 
 تفاصيل حصرية بشأن اعتقال أحد المتهمين المتورطين في جريمة اغتيال الشهيد في تونس.

تونسي أصدر في العاشر من نوفمبر وبّين شلغوم في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن القضاء ال
الماضي سبعة إنابات عدلية وأرسلها لكل من "مصر ولبنان وتركيا وكوبا وبلجيكا والسويد والبوسنة"، 

 بطاقتي جلب بحق اثنين من المتهمين من الجنسية البوسنية. إلصدارإضافة 
والثاني )كام فيك انا (  1976-5-3المتهم األول هو )اليفير دراك المولود في  أنوأوضح شلغوم 

 (، وكالهما بوسني الجنسية.1970-2-28المولود في 
وذكر أن السلطات البوسنية أبلغت نظيرتها التونسية بإيقاف أحد المتهمين في كرواتيا، مع تعذر 

الدولة الكرواتية ال ترغب بتسليم الجاني لتونس، بضغط بوسني وأشخاص  أنتنفيذ بطاقة الجلب، أي 
وأوضح أن قانون الدولة البوسنية يحظر تسليم أي مواطن للمحاكمة  اغتيال الشهيد.مستفيدين من 

يتطلب جهد سياسي ودبلوماسي كبير من أجل الضغط ابتداًء لعدم تسليم  لدى دولة أخرى، وهو ما
 البوسنة. إلىالمطلوب من كرواتيا 

 
 "إسرائيل" من الهجمات ضد   %40أحبط  الفلسطينيةمعاريف: أمن السلطة  .2

 %40قالت صحيفة معاريف العبرية إن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسـطينية قـد أحبطـت  :الناصرة
وأشارت الصحيفة العبرية في عددها الصـادر  أهداف إسرائيلية. من جميع الهجمات المخطط لها ضدّ 

لســطينية كــبح المظــاهرات الف"، إلــى أن أمــن الســلطة الفلســطينية ُيســهم فــي 3/5/2018 اليــوم الخمــيس
 والحفاظ على النظام العام في الضفة الغربية".

وادعــت بــأن التنســيق األمنــي بــين تــل أبيــب ورام آ "يأخــذ وجهــًا آخــر، إذ أن المعلومــات التــي تقــدمها 
وأردفــت: "لــو لــم  حركــة حمــاس المنافســة لهــا". إســرائيل للســلطة الفلســطينية تســاعدها فــي نضــالها ضــدّ 

ئيل، لكانـــت حمـــاس قـــادرة علـــى تعميـــق وضـــعها اإلرهـــابي )المقاومـــة( تكـــن هـــذه المســـاعدة مـــن إســـرا
 ووضعها السياسي في الضفة الغربية، األمر الذي يهدد بتقويض السلطة الفلسطينية".
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وأشــارت إلــى أن المؤسســة األمنيــة اإلســرائيلية، تعمــل علــى تشــجيع الحكومــات الغربيــة، بمــا فــي ذلــك 
عــدات الالزمــة ألجهــزة األمــن الفلســطينية، لتكــون أفضــل وأكثــر الواليــات المتحــدة، لتــدريب وتــوفير الم

وتابعت الصحيفة العبرية: "لذلك فإن إنهاء التعـاون األمنـي مـن شـأنه أيضـًا أن يضـر السـلطة  فعالية.
وبّينـت أن  .2015إلى تهديـد قيـادات فـي رام آ بإنهـاء التنسـيق األمنـي منـذ  النظر الفلسطينية". الفتة
رية واألمنيـــة اإلســـرائيلية، تأخـــذ علـــى محمـــل الجـــد تهديـــدات كبـــار مســـؤولي الســـلطة "المؤسســـة العســـك

الفلسطينية بقطع أي روابط سياسية، ووقف التعـاون التنسـيق األمنـي، الـذي يعتبـر مسـاهمة مهمـة فـي 
وأكدت معاريف: "في أحيان معينـة كـان هنـاك تبـاطؤ  الحفاظ على النظام واألمن في الضفة الغربية".

 سيق األمني، لكن بسرعة كبيرة كان يعود إلى مستواه الطبيعي".في التن
ورجحت وقف التنسيق األمني، "ال سيما فـي ضـوء جمـود المفاوضـات السياسـية وخيبـة األمـل واليـأس 

 يـــة ونقـــل الســـفارة إلـــى القـــدس فـــي غضـــون أســـبوعين".مريكلموقـــف القيـــادة الفلســـطينية مـــن اإلدارة األ
لقلق والخــوف مــن تجميــد التنســيق األمنــي، لكنهــا تعلــم أن قــوات األمــن وأضــافت أن "إســرائيل تشــعر بــا

فـــي نهايـــة المطـــاف بقيـــادة الشـــاباك )المخـــابرات( والجـــي  ســـيطورون أدوات بديلـــة العتمادهـــا علــــى 
وأوضحت صحيفة معاريف: "في حال أقدمت السلطة علـى فـك االرتبـاط  األجهزة األمنية الفلسطينية".
تطيعون فعـــل أي شـــيء، ألنـــه فـــي نهايـــة المطـــاف ســـتقوم األجهـــزة األمنيـــة مـــع إســـرائيل، فـــإنهم ال يســـ

 اإلسرائيلية، بقيادة الواليات المتحدة، بتطوير أدوات بديلة لالعتماد على قوات األمن التابعة للسلطة".
 3/5/2018وكالة قدس برس، 

 
 %50صرف رواتب الموظفين في غزة بنسب خصم تصل إلى  .3

رواتــب المــوظفين العمــوميين فــي قطــاع غــزة،  الفلســطينيةحكومــة ال صــرفت :عــالء مشــهراوي -غــزة 
مســاء األربعــاء عبــر الصــراف االــي، وصــبا  الخمــيس عبــر البنــوك وذلــك بنســبة خصــم تصــل إلــى 

 في بعض الحاالت. 50%
 شيكل فقط لكل موظف. 750، فسيتم صرف 2005 سنةوفيما يتعلق بالموظفين ضمن تفريغات 

 2/5/2018 ،القدس، القدس
 

 للجنة التنفيذية المستقلينجدل واسع في المجلس الوطني حول قائمة  .4
واصـل أبـو ، أن رام آ كفـا  زبـون، نقـاًل عـن مراسـلها فـي 3/5/2018 ،الشرق األوسـط، لنـدننشرت 

إن المجلـــس  يوســـف، عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، قـــال لــــ"الشرق األوســـط"،
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الحاليـــة أعضـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة للمنظمـــة، وأعضـــاء  23فـــي نهايـــة دورتـــه الــــ الـــوطني ســـينتخب اليـــوم
 المجلس المركزي الفلسطيني، الذي يتوقع أن يمنح بعض صالحيات الوطني.

عضوًا للجنة التنفيذية الجديدة، أغلبهم سيحظون بالمقاعد عـن طريـق  18ويفترض أن ينتخب الوطني 
 نافس آخرون على نحو سبعة مقاعد للمستقلين.التزكية، ممثلين لفصائلهم، في حين ي

وتوجد ثالثة مقاعد لحركة فتح، التي رشحت محمود عبـاس، وعـزام األحمـد وصـائب عريقـات، ويوجـد 
ويـــرجح أن يحـــتفظ تيســـير خالـــد بمقعــده عـــن الجبهـــة الديمقراطيـــة، وعمـــر شـــحادة بمقعـــد  لكــل فصـــيل.

لفلســطينية، وأحمــد المجــدالني عــن جبهــة واصــل أبــو يوســف عــن جبهــة التحريــر او الجبهــة الشــعبية، 
النضال الشعبي، ومحمود إسماعيل عن جبهة التحرير العربية، وصالح رأفت عن )فدا(. ويفترض أن 
يستبدل حزب الشعب ممثله الحالي حنا عميرة، بأمين عام الحزب بسام الصالحي. أمـا حـزب المبـادرة 

برغوثي. وتبقى للمستقلين سبعة مقاعد، لكن هناك الفلسطينية الجديد، فسيدفع بأمينه العام مصطفى ال
 اقتراحات بتخفيض العدد الكلي، وهو اقترا  لم يحسم بعد.

وقالــت مصــادر لـــ"الشرق األوســط"، إن أعضــاء فــي "التنفيذيــة" ســيعيدون ترشــيح أنفســهم، موضــحة أن 
الترشــح، رامــي  هنــاك آخــرين جــددًا سيتنافســون علــى مقاعــد المســتقلين. ومــن بــين األســماء التــي تنــوي

الحمـــد آ، وريـــاض المـــالكي، وزيـــاد أبـــو عمـــرو، ومحمـــد مصـــطفى، ورمـــزي خـــوري، ونبيـــل عمـــرو، 
أحمــد قريــع بالترشــح و  عشــراويوناصــر اللحــام، وعــال عــوض، وآخــرون جــدد، فــي حــين تخطــط حنــان 

وقالــت المصــادر، إن ثمــة مرشــحين آخــرين محتملــين، مــن بيــنهم ريــاض الخضــري، وعــدنان  مجــددًا.
ولــوحظ أن بعــض األســماء المتنافســة علــى مقاعــد المســتقلين هــم باألســاس مســؤولون فــي  حســيني.ال

أما أبرز المغادرين المتوقعين، فهـم  الفصائل، وبينهم مسؤولون من فتح، لكنهم خارج أي دور رسمي.
 ياسر عبد ربه، وفاروق القدومي، وعلي إسحاق، وعبد الرحيم ملو ، وزكريا األغا.

اجتماعــــات أن رام آ محمــــد يــــونس، ، نقــــاًل عــــن مراســــلها فــــي 3/5/2018 ،ة، لنــــدنالحيــــاوأضــــافت 
المجلس الوطني الفلسطيني تشهد جداًل ساخنًا حول قائمة الرئيس محمود عباس وحركة فتح لعضوية 

واحتدم الجدل داخـل المجلـس بعـدما أعلـن المسـؤول السـابق فـي فـتح  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
رو عزمه الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية، ما ُيلزم المجلس إجراء انتخابات مفتوحة، وبالتالي نبيل عم

ُيهدد عددًا من أعضاء قائمة الرئيس وفتح. وألقى عمرو كلمة في المجلس حَمل فيهـا بشـدة علـى أداء 
أي تظــاهرة  فــتح، وقــال إن الحركــة تتبنــى النضــال الشــعبي الســلمي، لكــن أيــًا مــن قادتهــا لــم َيظهــر فــي

 ي دونالد ترامب االعتراف بالقدس "عاصمة إلسرائيل".مريكقرار الرئيس األ ضدّ 
ظهــر خــالف واســع و وقالــت مصــادر داخــل المجلــس إن النقــا  األكبــر يتنــاول المرشــحين المســتقلين. 

وكشفت  بين أعضاء المجلس حول المستقلين الذين ضمتهم القائمة ولم تكن أسماؤهم مقنعة للكثيرين.
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ـــ"الحياة" أن قيــادة فــتح قــررت تغييــر مرشــحين ال يحظــون بشــعبية، خشــية ســقوطهم م صــادر مطلعــة ل
المــدوي فــي االنتخابــات، فــي حــين تجــري اتصــاالت مــع عــدد مــن المرشــحين إلقناعــه بعــدم الترشــح، 

 لتجنب إخضاع القائمة للتنافس االنتخابي.
ــام، رام هللافــي  كتــب عبــد الــرؤوف أرنــاؤوطو  توافقــت فصــائل منظمــة التحريــر علــى  :3/5/2018 ،األي

قائمــة ألســماء مرشــحين لعضــوية اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية الجديــدة ســيتم طرحهــا 
وقــال  أيــام. 4للتصــويت مســاء الخمــيس، فــي ختــام أعمــال المجلــس الــوطني الفلســطيني التــي اســتمرت 

"هنـاك توافـق علـى األسـماء وسـيتم  :لــ"األيام" حمد مجدالني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،أ
 تقديمها إلى المجلس في الئحة توافق كاملة ويقوم المجلس بالتصويت عليها". 

 يكون قد صدر عنه أي حديث عن قرارات بشأن قطع التمويل عن قطاع غزة. أنونفى مجدالني 
  

 همبأن يتحدث أقلية الفلسطينيين باسم غالبيت مقبولخريشة: غير حسن  .5
قــال نائــب رئــيس المجلــس التشــريعي، حســن خريشــة: إن المجلــس الــوطني اجتمــع فــي رام آ  :رام آ

"مـاذا عـن النصـاب السياسـي واألخالقـي والجمعـي  بمن حضر في جـو مـن الفوضـى واللغـط، متسـائالً 
"كلنـا  :فيسـبوكال، عبـر صـفحته علـى 2/5/2018 وأضـاف خريشـة فـي تصـريح لـه األربعـاء الوطني؟".

مــــن أصــــوات الضــــفة وغــــزة والقــــدس فــــي انتخابــــات  %62نعلــــم أن حمــــاس حصــــلت علــــى أكثــــر مــــن 
مـن األصـوات، والغريـب وال أدري إن كـان  %38(، وكـل ااخـرين حصـلوا علـى 2006التشريعي )عام 

يتحدث باسم الشعب الفلسطيني ويقود منظمة التحرير الفلسطينية  %38 عند البعض أن هذا الـ مقبوالً 
 ممنوع عليهم التحدث إال باسمهم فقط!". %62 لوطني، وأن الـومجلسها ا

 وشدد النائب في التشريعي على أن الكيل قد طفح، وأن الصمت بات مشاركة في التضليل والتطبيع.
وقــال: "مطلــوب  مــن أهلنــا فــي غــزه الــذين يحتضــنون المقاومــة والمقــاومين ويــدفعون أثمانــا باهظــة لكــل 

ـــداءات الصـــهيونية الم ـــدواء، ومطلـــوب مـــن أبنـــائهم أن االعت تكـــررة أن يجوعـــوا ويمرضـــوا وال يجـــدوا ال
يتعلموا على الشموع أو أن يعي  البعض منهم تحت ألوا  الصفيح، بينما الذين يتحدثون باسم شعبنا 
وقضـــيته ويحضـــرون االجتماعـــات ويصـــنعون االصـــطفافات ويتحـــدثون بالسياســـة والتحليـــل ويجيـــدون 

ضـيتنا، شـارعنا، شـهدائنا، وأسـرانا( يقولـون ذلـك وفـي فمهـم سـيجار أجنبـي، اسـتخدام كلمـات )شـعبنا، ق
يــــــة، وال يشــــــربون إال حليــــــب تنوفــــــا مريكويطلبــــــون مــــــن ااخــــــرين مقاطعــــــة البضــــــائع اإلســــــرائيلية واأل

 لشركات صهيونية". والكوكاكوال، وبعض منهم يتسوق عند رامي ليفي، وقليل منهم يعمل وكيالً 
 2/5/2018 ،مالمركز الفلسطيني لإلعال
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 لعقد مؤتمر دولي للسالم عباسالحمد هللا يدعو ألمانيا لدعم مبادرة  .6
، ألمانيــا إلــى دعــم مبــادرة 2/5/2018 رامــي الحمـد آ، األربعــاء الفلســطيني دعـا رئــيس الــوزراء :رام آ

ادل عـ الرئيس محمود عباس من أجل عقد مؤتمر دولي للسالم، إلنهاء االحتالل، والوصـول إلـى حـلّ 
 خــالل ،وجــدد الحمــد آ وشــامل للقضــية الفلســطينية، وفــق مبــادرة الســالم العربيــة، والشــرعية الدوليــة.

اســتقباله فــي رام آ، رئــيس مقاطعــة برانــدنبورة الفدراليــة األلمانيــة ديتمــار فويدكــه، تأكيــده علــى رفــض 
 م خاصـــة قضـــايا الحـــلّ ي دونالـــد ترمـــب مـــن عمليـــة الســـالمريكـــالقيـــادة الفلســـطينية موقـــف الـــرئيس األ

قدامــه علــى االعتــراف بالقــدس عاصــمة لــ يــة إليهــا، مريكوخطــوة نقــل الســفارة األ "،إسرائيلـ"النهــائي، وا 
وأشار الحمد آ إلى ضرورة تعزيز التعاون ما بـين فلسـطين  ومحاولة فرض ما تسمى "صفقة القرن".

 ومقاطعة براندنبورة األلمانية خاصة في مجال التعليم. 
 2/5/2018 ،ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكال

 
 موحدة لمواجهة تهويد القدس الستراتيجيةعطون يدعو النائب أحمد  .7

عــن حركــة حمــاس أحمــد عطــون، الســتراتيجية موحــدة الفلســطيني دعــا النائــب فــي المجلــس التشــريعي 
 ات االحتالل التهويدية بحـقّ وذلك عبر توحيد الجهود الفلسطينية والعربية واإلسالمية لمواجهة مخطط

في تصريح صحفي األربعاء، إن واقـع المدينـة المقدسـة يسـتدعي  ،وقال عطون مدينة القدس المحتلة.
ودعا أبناء شعبنا في الضفة والداخل إلى تكثيـف  فورًا خطة طوارئ إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من المدينة.

مـن مسـتوطني االحـتالل تنفيـذ اقتحامـات  تواجدهم في المسجد األقصى، عشية استعدادات مجموعات
وحـذر عطـون مـن خطـورة مـا يجـري فـي القـدس، متهمـًا  واسعة للحرم القدسي تزامنًا مـع ذكـرى النكبـة.

 السلطة بعدم بذل الجهد الكافي والمطلوب في نصرة المدينة وتعزيز صمود أهلها المقدسيين.
 ن إن قــرار االحــتالل بســحب حــقّ وحــول ســحب هويــات مــن نــواب مقدســيين ووزيــر ســابق، قــال عطــو 

اإلقامة في القدس من نواب المدينة ووزيرها السابق سيكون مصيره إلى مزابل التاريخ، كوننا أصحاب 
 األرض األصليين وهم المحتلين القتلة.

 2/5/2018 ،موقع حركة حماس
 

 ة الساميةر عن استغرابه من اتهامه بمعاداعب  ي  و  "...هولوكوستـ"عريقات ينفي إنكار عباس ل .8
عبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات عن استغرابه من  :وكاالتوال ،الجزيرة

فــي العــالم وتحــاول اتهــام الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس بمعــاداة  "إســرائيل"الهجمــة التــي تقــوم بهــا 
ـــنهم، بـــ ـــيس بســـبب دي ـــه يهـــود أوروبـــا ل ـــه إن مـــا تعـــرض ل ـــتهم الســـامية فـــي أعقـــاب قول ل بســـبب وظيف
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أثنــاء افتتــا  المجلــس فــي عملــت علــى تحريــف أقــوال عبــاس  "إســرائيل"وقــال عريقــات إن  االجتماعيــة.
الـــــوطني الفلســـــطيني حيـــــث ذكـــــر رأي بعـــــض المـــــؤرخين والكتـــــاب اليهـــــود فيمـــــا يتعلـــــق بالمحرقـــــة أو 

رقــة، وهــو لــم ينــف المــذابح التــي تعــرض لهــا اليهــود بمــا فيهــا المح عبــاسوأضــاف أن  الهولوكوســت.
 إلى جنب بسالم. يؤمن بالسالم والمفاوضات وبإقامة دولتين تعيشان جنباً 

ســـنة  15-10قــال إن "هـــؤالء اليهـــود الــذين انتقلـــوا إلـــى أوروبــا الشـــرقية والغربيـــة كــانوا كـــل عبـــاس وكــان 
يتعرضون لمذبحة في دولة ما.. منذ القرن الحادي عشر حتى الهولوكوسـت الـذي حـدث.. ولمـاذا كانـت 

حصـل )تلــك المـذابح(؟ هــم يقولــون: ألننـا يهــود.. أريـد إحضــار ثالثــة يهـود بثالثــة كتـب ومــنهم جوزيــف ت
نمــا بســبب وظيفــتهم  ســحاق نوتشــرد، يقولــون: الكراهيــة لليهــود ليســت بســبب ديــنهم، وا  ســتالين، وأبراهــام، وا 

اليهــود ليســت  االجتماعيــة". وأضــاف عبــاس "إذن المســألة اليهوديــة التــي كانــت منتشــرة فــي أوروبــا ضــدّ 
فـي الـدول العربيـة وأتحـدى أن  بسبب دينهم، بـل بسـبب الربـا والبنـوك، والـدليل علـى ذلـك أن هنـاك يهـوداً 

 سنة ألنهم يهود في أي بلد عربي". 1,400اليهود في الوطن العربي منذ  تكون حدثت قضية ضدّ 
 3/5/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 ال معركة نقل السفارات إلى القدس: نعمل على إفش"الخارجية الفلسطينية" .9

ـــت وزارة الخارجيـــة الفلســـطينية، مـــن شـــأن قـــرارات بعـــض الـــدول نقـــل ســـفاراتها وممثلياتهـــا  :رام آ قّلل
وقـال  الدبلوماسية إلى مدينة القدس المحتلة، واصفة هذه الدول بأنها "هامشـية وغيـر مهمـة أو مـؤثرة".

، إن وزارتـــه ســـتعمل 2/5/2018 ي بيـــان لـــه األربعـــاءوزيـــر الخارجيـــة الفلســـطيني، ريـــاض المـــالكي، فـــ
السياسـية والدبلوماسـية، وضـمان  اإلجـراءاتإلفشال المحاولة اإلسرائيلية بشكل كامل عبـر المزيـد مـن 

 خلق رأي عام رافض لقرارات هذه الدول، باإلضافة للشكاوى القانونية والقضائية.
 2/5/2018وكالة قدس برس، 

 
 جاء عباس بهذا من أين أدريال و  "ما فوق األرض وما تحتها"دًا معادلة أبو مرزوق: لم نطرح أب .11

عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس، ، أن 3/5/2018، غـــزة ،المركـــز الفلســـطيني لإلعـــالمنشـــر 
موسى أبو مرزوق، أكد استعداد حركته للذهاب إلى انتخابـات رئاسـية وتشـريعية ومجلـس وطنـي علـى 

وقـال أبـو مـرزوق فـي تغريـدة لـه علـى صـفحته الرسـمية  قـات المصـالحة.الفور، حال تعذر تطبيـق اتفا
، 2011، و2005على موقع "تويتر": "إذا كان غير ممكن تطبيق اتفاقات المصالحة، الموقعة في عام 

"، الفتـا اً ، فإننا مستعدون للذهاب إلى انتخابـات رئاسـية وتشـريعية ومجلـس وطنـي فـور 2017، و2014و
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وأضــاف "عرضــنا ذلــك علــى اإلخــوة المصــريين، ونؤكــد  م بنتائجهــا مهمــا كانــت.إلــى أن الحركــة ســتلتز 
 عليه اليوم".
موسـى أبـو مـرزوق، نفـى أن تكـون حركتـه مـن غـزة، أن  ،3/5/2018القدس العربي، لنـدن، وأضافت 

 لحركة حمـاس. "األنفاق"قد اقترحت أن يكون ما فوق األرض في غزة للسلطة الفلسطينية، وما تحتها 
مـن أيـن جـاء أبـو مـازن بموضـوع أن  أدريال "يقـول  "فيسـبوك"غريدة على صفحته على موقع وكتب ت

وأشـار إلـى ان حركـة حمـاس لـم تطـر  هـذه المعادلـة التـي  ."تحـت األرض ولنـا مـاله مـا فـوق األرض 
 في أي وقت وال في أي مرحلة. "البائسة"وصفها بـ 

طبيـــق مـــا وقعنـــا عليـــه كـــامال فـــي الضـــفة شـــراكه وطنيـــه وت"وأكـــد أبـــو مـــرزوق أن حمـــاس نطالـــب بــــ 
. "وكـل فلسـطينوالقطـاع  وفـي الضـفةمشـروع المقاومـة تحـت األرض وفـوق األرض  وحمايةوالقطاع، 

وكـــان الـــرئيس عبـــاس قـــال فـــي تصـــريحات ســـابقة إن حمـــاس أخبـــرت وفـــد حركـــة فـــتح فـــي حـــوارات 
 ."األنفاق"ي إشارة إلى ، ف"فوق األرض للحكومة وتحت األرض للحركة"المصالحة في القاهرة، أن 

 
 حال وقف تمويل غزة وتبني مبادرة عباس "الوطني"من تهدد باالنسحاب  "الديمقراطية" .11

فـي أنـه فتحـي صـّبا  و  محمد يونس، عن مراسليها غزةو  ، من رام آ3/5/2018 ،الحياة، لندنذكرت 
مجلس الـوطني فـي حـال تطور الفت، هددت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" باالنسحاب من ال

اعتماد قرار يقضي بوقف تمويل قطاع غـزة وبتبنـي مبـادرة عبـاس للحـل السياسـي. وقـال نائـب األمـين 
العام للجبهة فهد سليمان في كلمته: "يجب أن يتخذ المجلس قرارًا فوريًا بإنهاء العقوبـات المتخـذة ضـد 

مرحلـة أوســلو، كمــا يجــب أن نتصــدى أهلنـا فــي غــزة... وعلينــا أن نبحـث عــن اســتراتيجية تخرجنــا مــن 
 لحال القمع والتعرض للحريات التي تتزايد في الضفة والقطاع".

عــودة إلــى "الــرئيس محمــود عبــاس التــي تشــكل  "رؤيــة"عّبــرت الديموقراطيــة عــن رفضــها فــي الســياق، 
وطالـب عضـو المكتـب  اتفاق أوسـلو وانكفـاء عـن قـرارات المجلـس المركـزي ومواقـف اإلجمـاع الـوطني

باتفـاق أوسـلو، وطـّي صـفحة المفاوضـات  "فك االرتبـاط"طالل أبو ظريفة بـ  "الديموقراطية"السياسي لـ 
ضــرورة إعــادة االعتبــار لمنظمــة التحريــر "، علــى "الحيــاة"وشــدد أبــو ظريفــة فــي حــديث إلــى . الثنائيــة

دخال إصالحات واسعة عليها، من بينها تأكيد أن دورة المجلس الـوطني الحاليـة هـي  األخيـرة، علـى وا 
نهـــاء  أن يـــتم انتخـــاب مجلـــس جديـــد فـــي الـــداخل والخـــارج، بموجـــب نظـــام التمثيـــل النســـبي الكامـــل، وا 

 ."االنقسام واستعادة الوحدة الداخلية
التـــي صـــدرت عـــن بعـــض أعضـــاء المجلـــس الـــوطني واللجنـــة  "األصـــوات الناشـــزة"ودان مـــا وصـــفه بــــ 

ورأى فـي هـذه الـدعوة  . "ة بقطع التمويـل عـن قطـاع غـزةقرارات جائر "التنفيذية، والتي تدعو إلى اتخاذ 
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إمعانــًا فــي تمزيــق الجســد الفلســطيني وتفتيــت الحــال الوطنيــة، ونزعــة تعــالع واســتخفاف بــالرأي العــام، "
نجـاز المصـالحة ، "وتعبيرًا عن حال انفصال عن الجو الوطني العام الذي يدعو إلـى إنهـاء االنقسـام وا 

تحمــل مســؤولياته التاريخيــة نحــو الشــعب الفلســطيني فــي أمــاكن تواجــده "داعيــًا المجلــس الــوطني إلــى 
 ."كافة، باعتباره مجلسًا لكل الشعب، وليس لفئة دون غيرها

ـــى أن  ـــالزم لمؤسســـاتها فـــي "وشـــدد عل ـــل ال مـــن واجبـــات الســـلطة الفلســـطينية وحكومتهـــا تـــوفير التموي
مة عي  شعبنا في غزة سالحًا بيد القطاع، بمعزل عن الخالفات مع حركة حماس، حتى ال تتحول لق

 ."طرف وأداة لتصفية حساباته السياسية مع القوى واألفراد
ــع وجــاء فــي  ــن، موق يــوم  الجبهــة الديمقراطيــة، اســتنكرت، مــن غــزة، أن 2/5/2018فلســطين أون الي

األربعاء، ما قامت به السلطة الفلسطينية بحق موظفي غزة، حيـث شـطبت راتـب شـهر كامـل، وأنزلـت 
وعبر عضو المكتب السياسي للجبهـة زيـاد جرغـون، عـن إدانتـه  راتب الشهر األخر المستحق. نصف

 .الشديدة لهذه السياسة المجحفة بحق غزة، ُمطالبًا أعضاء المجلس الوطني رفض هذا اإلجراء الظالم
 

 غزةت لعقوبامنظمة تبرير اليبحثون بدائل عن  و"الشعبية"وحماس  "الجهاد"تخويف من أن الهندي: ال .12
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي الدكتور محمد الهنـدي، أن انعقـاد المجلـس  :غزة

الــوطني بهــذا الشــكل يشــكّمل استســالمًا لــنهج "التفــريط" الــذي بــدأ منــذ اتفــاق أوســلو واســتمر بعــد ذلــك، 
ادين الفضـائية، وشـدد الهنـدي فـي مقابلـة مـع قنـاة الميـ ويكشف عجز السـلطة عـن طـر  بـدائل حقيقـة.

يوم األربعاء، على أن االعتراض ليس فقط على الترتيبات التي تمت لعقد المجلس الوطني، بل علـى 
 اإلصرار على السير في نفس الطريق التي في نهايتها هوة سحيقة باعتراف الجميع.

لـــة وأضـــاف: "ال نســـعى لطـــر  بـــديل للمجلـــس الـــوطني ومنظمـــة التحريـــر، والشـــرعية الوحيـــدة فـــي مرح
التحرر الوطني هي شرعية المقاومة، ومسألة تخويف البعض من أن الجهاد وحماس والجبهة يبحثون 

 خلق بدائل أخرى عن منظمة التحرير، هذا وهم وتبرير لإلجراءات ضد قطاع غزة".
 2/5/2018فلسطين أون الين، 

 
 تحمل مسؤوليتهموقف شخصي ي.. و"الشعبية" تؤكد أنه "الوطني" جلسةملوح يحضر بشكل مفاجئ  .13

أثـار حضـور القيـادي فـي "الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين"، عبـد الـرحيم : نائلة خليـل -غزة رام آ، 
المجلس الوطني الفلسطيني، يوم األربعاء، حالة مـن االسـتغراب واالسـتهجان، ال سـيما  تملو ، جلسا

 بعد مقاطعة الجبهة رسميا ألشغال المجلس.
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ة الشــعبية" أّن مشــاركة ملــو  فــي جلســة المجلــس الــوطني "موقــف شخصــي مــن جهتهــا، أعلنــت "الجبهــ
وقالــت، فــي بيــان وصــلت "العربــي الجديــد" نســخة منــه، "هــذه  خــاص بــه يتحمــل مســؤوليته شخصــيًا".

المشاركة ال تعّبر، بأي حالع مـن األحـوال، عـن أي اتجـاهع فـي الجبهـة مغـاير لموقفهـا الـذي أعلنتـه فـي 
 نيسان/إبريل الماضي". 19ريخ بيان رسمي صدر عنها بتا

وأكدت "الجبهة الشـعبية" أن "الرفيـق عبـد الـرحيم ملـو ، الـذي عـا  وال يـزال أوضـاعًا صـحية صـعبة، 
قد غادر طواعية المواقع القيادية للجبهة، ولم تعد له أي صفة قيادية، سواء كنائب ألمين عام الجبهة 

 ا( وغيرها من وسائل اإلعالم".أو عضوًا في مكتبها السياسي، كما ذكرت وكالة )وف
 2/5/2018العربي الجديد، لندن، 

 
 قرار قانون يهودية الدولة تعزيز لمنطق االحتالل االستيطانيإحماس:  .14

قــــال النــــاطق باســـم حركــــة "حمــــاس" حــــازم قاســـم، إن إقــــرار برلمــــان دولــــة االحــــتالل : القـــدس المحتلــــة
ـــى هـــ ـــة بـــالقراءة األول ـــانون يهوديـــة الدول و اســـتمرار للممارســـة العنصـــرية التـــي ينتهجهـــا )الكنيســـت( لق

االحــــتالل، وتعزيــــز لمنطــــق االحــــتالل االســــتيطاني الــــذي يعمــــل علــــى تهجيــــر الســــكان الفلســــطينيين 
وأشـار قاسـم فـي تصـريح صـحفي،  األصليين، ليستوطن مكانهم األغراب القادمين مـن أصـقاع العـالم.

ي فـي تمريـر قوانينهـا وسياسـتها مريكـغل الـدعم األاألربعاء أن حكومة االحتالل اليمينيـة المتطرفـة تسـت
وأكد أن  العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني، في استهتار واضح بالقانونين واألعراف الدولية واإلنسانية.

مواصــــلة االحــــتالل لسياســــته تكشــــف عبــــث محــــاوالت رئــــيس الســــلطة فــــي طرحــــه خطــــط الســــتئناف 
 ن وسيط في هذه المفاوضات.المفاوضات مع االحتالل، بحجة أنه سيكون أكثر م

 2/5/2018فلسطين أون الين، 
 

 في مخيم العودة شرق جباليا سياسياً  لقاءً  " تنظمالجهاد" .15
نظمت حركة الجهاد اإلسالمي لقاء سياسيا فـي مخـيم العـودة شـرق بلـدة جباليـا،  أشرف الهور: - غزة

وقــال القيــادي فــي  باريــة.شــارك فيــه لفيــف مــن قيــادة الحركــة، وعــدد مــن الوجهــاء والشخصــيات االعت
، "يؤكـــد علـــى صـــوابية وعدالـــة قضـــيته"الجهـــاد جميـــل عليـــان، إن الشـــعب الفلســـطيني بهـــذه الفعاليـــات 
أن شـعبنا بكافـة أطيافـه وفئاتـه "وأضـاف  مؤكدا على ضرورة استمرار الفعاليات الشعبية علـى الحـدود.

شباب الثائر، حتى أصبح العديد من شارك بكل قوة في هذه المسيرة، وما زالت اإلبداعات تخرج من ال
وأشـاد فـي الوقـت ذاتـه بـدور  ."الوحدات التـي تقـود مسـيرة العـودة بكـل عنفـوان وقـوة فـي وجـه االحـتالل
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، معربـا عـن "خاضـوا هـذه المواجهـات بالصـورة، وقـدموا الشـهداء والجرحـى"الصحافيين الذين قال إنهم 
 ."اإلسرائيلي أمام مطالب شعبناستنتهي برضوخ لالحتالل "ثقته بأن هذه المسيرات 

 3/5/2018، لندن، القدس العربي
 

 إضرابًا شامالً  مايو /يارأ 14في غزة تعلن يوم  واإلسالميةقوى الوطنية ال .61
أعلنـت لجنـة المتابعـة للقـوى الوطنيـة واإلسـالمية فـي قطـاع غـزة، حالـة الطـوارئ القصـوى اعتبـارًا  :غزة

ير لفعاليات يوم الرابع عشر من ايار القادم في مواجهة خطـوة من اليوم، في سياق االستعداد والتحض
 ية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة واعتبارها عاصمة لالحتالل.مريكاإلدارة األ

مايو إضرابًا وطنيًا شاماًل لكافة مرافق الحياة، 14واعتبرت اللجنة في بيان صحفي، يوم األربعاء، يوم 
ت بمـا فيهـا التعليميـة باسـتثناء حركـة نقـل المشـاركين فـي الفعاليـات الوطنيـة مع تعّطيـل كافـة المؤسسـا

الشـــعبية الواســـعة التـــي ســـتعلنها الهيئـــة الوطنيـــة العليـــا لمســـيرات العـــودة وكســـر الحصـــار فـــي مواجهـــة 
التقليصــات الدوليــة وامتنــاع الواليــات المتحــدة عــن دفــع حصــتها المقدمــة ل ونــروا للمســاهمة فــي تقــديم 

 لقطاع الالجئين الفلسطينيين. الخدمات
 2/5/2018فلسطين أون الين، 

 
 معاد للسامية الفلسطينينتنياهو: الرئيس  .61

اتهـــم رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو الـــرئيس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس بمعـــاداة الســـامية 
نكار  وقوع المحرقة اليهودية بحق اليهود، المعروفة باسم "الهولوكست". وا 
نتنياهو المجتمع الـدولي إلـى إدانـة مـا وصـفه بالعـداء للسـامية الخطيـر مـن جانـب عبـاس. وقـال  ودعا

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي إن معاداة السامية كان يجب أن تختفي منذ وقت طويل.
 2/5/2018، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 حول "الهولوكوست"عباس  بشأن تصريحات إلى مجلس األمن رسميةتقدم شكوى  "إسرائيل" .61

قدمت إسرائيل يوم األربعاء، شكوى رسـمية إلـى مجلـس األمـن الـدولي بشـأن : محمد طارق -نيويورك 
 تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول "الهولوكوست".

قبل  وطالب مندوب إسرائيل الدائم باألمم المتحدة داني دانون، بـ "إدانة التعليقات المعادية للسامية من
 الرئيس الفلسطيني، وأال يقف مكتوف األيدي إزاء إنكار حق إسرائيل في الوجود".
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واعتبــر دانــون فــي رســالة للمجلــس وزعهــا علــى الصــحفيين، "مثــل هــذا الخطــاب البغــيض ضــد شــعب 
 خضع االف السنين من االضطهاد الذي ال يطاق، غير مقبول على اإلطالق".

نــة هــذه المالحظــات البغيضــة المتكــررة، والمطالبــة باعتــذار كامــل وأضــاف "أدعــو جميــع القــادة إلــى إدا
واعتبـــر الســـفير اإلســـرائيلي أن خطـــاب عبـــاس "محاولـــة خطيـــرة إلعـــادة كتابـــة  ومخلـــص مـــن عبـــاس".

 التاريخ، وادعاء أن الحركة الصهيونية كانت نتيجة لمؤامرة أوروبية".
نحــــو الســــالم فـــي منطقتنــــا، ســــيحتاج  واختـــتم دانــــون رســـالته بقولــــه، "لكــــي يكـــون هنــــاك تقــــدم حقيقـــي

 الفلسطينيون إلى قادة ملتزمين بتعزيز األمل والسعي إلى مستقبل أفضل".
 2/5/2018، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 

 
 خطأ كبيراً كان  في مؤتمر صحفي "النووي اإليراني" وثائقكشف نتنياهو  لبيد: .61

ـــرئيس  حكومتهـــا بنيـــامين نتنيـــاهو حـــول الكشـــف عـــن الناصـــرة: فـــي أول وأبـــرز انتقـــاد فـــي إســـرائيل ل
النائـب يـائير لبيـد، إن نتنيـاهو  "هنـاك مسـتقبل  "، قال رئـيس الحـزب المعـارض"اإلنجاز االستخباراتي"

الخاصـة بوثـائق البرنـامج النـووي اإليرانـي،  "العمليـة االسـتخباراتية"ارتكب خطأ كبيـرا فـي الكشـف عـن 
ن إســرائيل ســتدفع ثمــن ذلــك مســتقبال.  أمــام  "الفخــر"وقــال لبيــد فــي الكنيســت أمــس إنــه شــعر بدايــة بـــوا 

الكشف عن عملية الموساد في الشأن اإليراني، ولكنه أضاف أن هذا الكشف االستخباراتي كان خطـأ 
 مهنيا من الدرجة األولى.

أن ذلـك "وقال إنه لن يناق  تحقيق نتنياهو لمكاسب سياسية على حسـاب األمـن، ولكـن مـا يقلقـه هـو 
خطــأ نتنيــاهو الوحيــد فــي الفتــرة األخيــرة، حيــث أنــه يرتكــب أخطــاء لــم يرتكبهــا فــي الســابق. ودعــا لــيس 

لمناقشة الخطأ الحـالي بحـذر وبجديـة بهـدف تقلـيص األضـرار فـي المراحـل التاليـة، معتبـرا أن نتنيـاهو 
اتك. العـدو سـيعرف مـدى قـدر "أخطأ ألنه في لحظة الكشـف عـن عمليـة اسـتخباراتية بهـذا الحجـم، فـإن 

 ."وعندما يعرف ذلك فسيعمل على سد الثغرات، وهذا ما يحصل في إيران خالل اليومين األخيرين
كمــا قــال لبيــد إن خطــأ نتنيــاهو الثــاني هــو فــي المجــال السياســي، موضــحا أن العــالم يــدرك أن إيــران 

شف عن كذب من أجل الك "تكذب ولوال ذلك لما وقعوا على االتفاق النووي. وتساءل مخاطبا نتنياهو:
. وعبر لبيد عن مخاوفه من انسـحاب الواليـات المتحـدة مـن االتفـاق "إيران، أنت تكشف مواد حساسة؟

 النووي مع إيران.
 3/5/2018، القدس العربي، لندن
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 خطة إسرائيلية لتشجيع الدول لنقل سفارتها للقدس المحتلة .02
تعمــل ضـمن خطــة هــدفها  اإلسـرائيلية جيــةكشـفت القنــاة العبريـة الثانيــة أن وزارة خار : فلسـطين المحتلــة

يــة فــي الرابــع عشــر مــن مريكنقــل عــدد إضــافي مــن الســفارات للقــدس، كمــا ســتفعل الواليــات المتحــدة األ
 الشهر الجاري.

وذكــرت القنــاة فــي تقريرهــا عــددًا مــن الــدول التــي يجــري التواصــل معهــا لنقــل ســفاراتها للقــدس المحتلــة، 
لعمل فيها قبل ثالثة أشهر تهدف إلى تشكيل ضغط دبلوماسي إلقنـاع مشيرة إلى أن الخطة التي بدأ ا

 ي ترامب باإلعالن عن نقل سفاراتها.مريكهذه الدول للذهاب في طريق الرئيس األ
 2/5/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ال تسري على مسيرات العودة اإلنسان: قوانين حقوق "إسرائيل" .06

ل اإلسرائيلي أن فعاليات مسيرات العودة على حدود قطاع غزة هي "جزء ادعى االحتال: هاشم حمدان
 من حالة حرب"، ولذلك ال يمكن إحالل قوانين حقوق اإلنسان على أوامر إطالق النار.

وردا على التماس تقدمت به منظمات حقوق إنسان ضد أوامر إطـالق النـار مـن قبـل جـي  االحـتالل 
الحــتالل أن أوامــر إطــالق النــار تتماشــى مــع القــانون اإلســرائيلي علــى المتظــاهرين الســلميين، ادعــى ا

 والقانون الدولي.
وجاء في رد االحتالل على االلتماس أن "األحداث الـواردة فـي أسـاس االلتماسـات تختلـف فـي أهـدافها 
عن األحداث التي ينطبق عليها بشكل تقليدي قـوانين حقـوق اإلنسـان، كمـا أنـه لـيس باإلمكـان تطبيـق 

 د إنفاذ القانون بموجب قواعد حقوق اإلنسان".قواع
 3/5/2018، 48عرب 

 
 يدلين: "إيران التهديد األكبر وسترد على الضربات في سورية" .00

قــال رئــيس االســتخبارات العســكرية اإلســرائيلية األســبق ورئــيس "معهــد أبحــاث األمــن : محمــود مجادلــة
، "إن التهديـد الرئيسـي إلسـرائيل" خـالل مـا القومي" في جامعـة تـل أبيـب، عـاموس يـدلين، يـوم الثالثـاء

وصفه بشهر أيـار/ مـايو "المتفجـر"، هـو "نيـة إيـران فـي الـرد علـى الضـربات الجويـة فـي سـورية، التـي 
 تنسبها إلسرائيل"، وأكد أنها )إيران( "سوف ترد".

خ مـن إيـران واعتبر يدلين أن "هناك ثالثة خيارات رئيسية للرد اإليرانـي المتوقـع، وهـي: إطـالق صـواري
وســورية تســتهدف إســرائيل، وهجــوم بــري مــن المنــاطق اللبنانيــة أو مــن الجــزء غيــر المحتــل مرتفعــات 

 الجوالن السوري، وهجمات تستهدف اإلسرائيليين في الخارج".
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وأضــاف يــدلين أن اإليــرانيين "ال يفضــلون إطــالق صــواريخ مباشــرة مــن إيــران، ألن ذلــك ســيؤدي إلــى 
 نشوبها خالل هذه الفترة". حرب هم غير معنيين في

 2/5/2018، 48عرب 
 

 طورت المشروع الصهيوني في فلسطين يةمريكاألمؤرخ يهودي: الحكومات  .02
ي دونالــد ترامــب مريكــقــال المــؤرخ اإلســرائيلي البــارز إيــالن بــابي إن اعتــراف الــرئيس األ: علــي يــونس

تهـــتم بمســـاعدتهم علـــى إقامـــة بالقـــدس المحتلـــة عاصـــمة إلســـرائيل أظهـــر للفلســـطينيين أن واشـــنطن ال 
وأوضــــح المــــؤرخ اليهــــودي المولــــود فــــي إســــرائيل أن دعمــــه الســــتعادة الفلســــطينيين  دولــــتهم المســــتقلة.

 أراضيهم ينبع أوال من مبادئه األخالقية، وثانيا الهتمامه بمستقبل اليهود في فلسطين التاريخية.
بمـا فيهـا إدارة -يـة السـابقة مريكارات األولفت المؤرخ اليهودي إلى أنـه حتـى قبـل عهـد ترامـب فـإن اإلد

كانــت تســعى مــن خــالل الخطــاب المــزدوج لخــداع الفلســطينيين وجعلهــم يعتقــدون أنــه بإمكــانهم  -أوبامــا
يـة مريكوفي الحقيقـة، فـإن الحكومـات األ االعتماد على واشنطن كوسيط يساعدهم على إنشاء دولتهم.

ه، بمـا فـي ذلـك توسـيع المسـتوطنات، علـى حـد طورت المشروع الصهيوني في فلسطين وحافظت عليـ
 قوله.

 2/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 2017في  %40العسكرية اإلسرائيلية بنسبة  الصادراتارتفاع : "جيروزاليم بوست" .02
، بحسـب مـا %40بنسـبة  2017ارتفعت الصادرات العسكرية اإلسرائيلية عـام : سعيد عموري -القدس 

 سكرية التابعة لوزارة الدفاع "سيبات"، األربعاء.ذكرت وحدة الصادرات الع
وأشارت الوحدة، بحسب الموقع اإللكترونـي لصـحيفة "جيـروزاليم بوسـت"، إلـى أن قيمـة العقـود المبرمـة 

 مليارات دوالر، وهو ما يمثل زيادة للعام الثالث على التوالي. 9.2بلغت 
، تليهـا %58محـيط الهـادئ، حيـث بلغـت وأوضحت أن أكبر توزيع للصادرات كان في منطقة آسيا وال

فريقيا بنسبة %14ا الشمالية بنسبة أمريك، و %21أوروبا بنسبة   .%2ا الالتينية بنسبة أمريك، و %5، وا 
وقال رئيس وحدة "سيبات" العميد بريجادير جنرال احتياط ميشال بن باروخ في تصـريحات للصـحيفة: 

 العسكرية". "هذا إنجاز كبير لنا، وشهادة تقدير لصناعاتنا
أنظمـــة الصـــواريخ الدفاعيـــة الجويـــة  2017ووفقـــا لوحـــدة "ســـيبات"، صـــدرت الشـــركات اإلســـرائيلية عـــام 

لكترونيـــــات الطيـــــران )%17(، وأنظمـــــة الـــــرادار )%31بنســـــبة ) (، %9(، والـــــذخيرة الجافـــــة )%14(، وا 
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واألنظمــــة (، %2(، والطــــائرات دون طيــــار )%8(، والمراقبــــة والبصــــريات )%9وأنظمــــة االتصــــاالت )
 (.%8(، وصناعات أخرى )%1(، واألقمار الصناعية والمساحة )%1البحرية )

وأشــار بــن بــاروخ إلــى أن إســرائيل ضــمن الــدول العشــر األكثــر تصــديرا للوســائل األمنيــة والدفاعيــة فــي 
وصــنف تقريــر حــديث لمعهــد "ســتوكهولم الــدولي ألبحــاث الســالم"، إســرائيل علــى أنهــا "خــامس  العــالم.
 ورد ل سلحة في العالم، بعد الواليات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا".أكبر م

وبحســب "ســيبات"، تظــل الهنــد أكبــر ســوق أســلحة إلســرائيل، حيــث اشــترت مختلــف أنظمــة األســلحة 
 والصواريخ والمركبات الجوية غير المأهولة خالل السنوات القليلة الماضية.
 2/5/2018، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 

 
عادة أموال ملفسارة نتنياهو تسعى إلغالق  .02  الفساد مقابل اعتراف وا 

وكـــاالت: اجتمـــع محـــامو زوجـــة رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية، ســـارة نتنيـــاهو، امـــس، مـــع  -تـــل أبيـــب 
المستشار القضائي للحكومـة، أفيحـاي منـدلبليت، فـي محاولـة إلقناعـه بـأن النيابـة العامـة أخطـأت فـي 

التــي طلبهــا مكتــب رئــيس الحكومــة فــي الملــف الــذي تشــتبه فيــه زوجــة رئــيس  حســاب أثمــان الوجبــات
 الحكومة بتجاوز اإلجراءات المتبعة بشأن طلبيات الوجبات بينما يتم تشغيل طباخة في المكتب.

ألـف شــيكل مــن مطــاعم وطبــاخين لمكتــب رئــيس  359ويشـتبه بــأن ســارة نتنيــاهو طلبــت وجبــات بقيمــة 
 فيد بأنه ال توجد طباخة في المكتب.الحكومة، تحت غطاء كاذب ي

وكان مندلبليت قد أعلن في أيلول الماضي أنه سيتم تقديم سارة للمحاكمة بتهمة "الحصول على أمور 
ويطلـب المحـامون، يوسـي كـوهين ويعكـوف فـاينروت وعميـت  عن طريق الخداع فـي ظـروف خطيـرة".

قناع المستشار ال قضائي بأنه حصلت أخطاء في الحسـاب، حداد، إعادة فحص المبالغ التي دفعت، وا 
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فـإن المحـامين سـيقترحون علـى منـدلبليت تعيـين  وأن المبالغ أقل من ذلك.

جهة جديدة تقوم بفحص المسألة، وفي حال قبل موقفهم بشأن المبلغ، فسوف يقترحـون إغـالق الملـف 
عادة المبالغ.  مقابل االعتراف وا 

 2/5/2018األيام، رام هللا، 
 

 عند حدود غزة اً االحتجاج أسبوعي تقررعائلة الجندي غولدن  .01
قـررت عائلـة الجنـدي هـدار غولـدن الـذي يعتقـد أنـه أسـير علـى قيـد الحيـاة، لـدى المقاومـة فــي  :رام آ

مــن يــوم الجمعــة  اً قطــاع غــزة، يــوم األربعــاء، أن تبــدأ باالحتجاجــات الشــعبية عنــد حــدود القطــاع اعتبــار 
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ســـب القنـــاة العبريـــة الســـابعة، فـــإن وزراء ســـابقين وشخصـــيات سياســـية إســـرائيلية وفنـــانين وبح المقبـــل.
 وأكاديميين سيشاركون مع العائلة في االحتجاجات التي ستنظم كل يوم جمعة من األسبوع.

وأشارت القناة إلى أنه ستتم االحتجاجات في أقرب نقطة ممكن أن يتم الوصول إليها من حدود قطاع 
 شهد كل يوم جمعة مسيرات ومواجهات مع االحتالل.غزة التي ت

 2/5/2018القدس، القدس، 
 

 ترامب على االنسحاب من االتفاق النووي مع إيران تساعدالغارديان: مسرحية نتنياهو  .01
الغارديــان نشــرت موضــوعا لمحــرر الشــؤون العالميــة جوليــان بــورغر والــذي يعتبــر أن البيــت األبــيض 

قدمه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص إيـران مـؤخرا  استغل العرض المسرحي الذي
 لالنسحاب من االتفاق النووي مع إيران رغم المعارضة االوروبية.

تـردد صـحيحا فإنهـا سـتكون سـرقة القـرن"  ويبدأ بورغر مقاله بشكل يبدو ساخرا بالقول إنه إذا كـان "مـا
ســري فــي قلــب العاصــمة اإليرانيــة طهــران فــي ينــاير/ موضــحا أن جواســيس إســرائيليين اخترقــوا مبنــى 

كـانون الثـاني الماضــي وحصـلوا علــى نحـو نصــف طـن مــن الوثـائق فائقــة السـرية قبــل أن ينقلوهـا إلــى 
 إسرائيل في نفس الليلة.

 2/5/2018، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
 

 نيويورك تايمز وأتالنتيك: حديث نتنياهو عن نووي إيران هراء .01
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يقـل شـيئا مهمـا أو جديـدا حـول البرنـامج النـووي اإليرانـي، 
ـــوترات بالمنطقـــة  ـــه ســـتزيد الت ـــائج حديث ـــاق النـــووي، ونت ـــران االتف ـــى خـــرق إي ـــدم دلـــيال واحـــدا عل ـــم يق ول

أتالنتيك حول خطاب ورد ذلك بافتتاحية لصحيفة نيويورك تايمز وتقرير لمجلة ذا  واحتماالت الحرب.
نتنيـاهو عـن النــووي اإليرانـي، ووصـفت األولــى حديثـه بأنـه هــراء وقالـت الثانيـة إن نتنيــاهو لـم يقــل إن 

 االتفاق النووي ليس مفيدا.
وقالـــت نيويـــورك تـــايمز إن نتنيـــاهو لـــم يقـــدم جديـــدا ضـــد إيـــران خـــالل عرضـــه آالف الوثـــائق المتعلقـــة 

 د، ويبدو أنه أراد تحقيق ثالثة أهداف بخطابه ذاك: بنشاطها النووي التي "سرقها" الموسا
مـــب والضـــغط علـــى اي دونالــد تر مريكـــتعزيــز صـــورة إيـــران المخادعــة مـــن أجـــل مســاعدة الـــرئيس األ -

 الكونغرس للتخلي عن االتفاق النووي مع طهران.
 بعث رسالة إلى إيران مفادها أن إسرائيل قادرة على اختراق أعمق أسرارها. -
 بإنجاز استخباراتي "فذ" للموساد.التباهي  -
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 أما مجلة أتالنتيك فقالت إن ما لم يقله نتنياهو عن النووي اإليراني أهم مما ذكر:
ن االتفاق غير مفيد. -  لم يقل إن إيران خرقت االتفاق النووي وا 
 لم يقل صراحة إنها تعمل على إنتاج قنبلة. -

 2/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 في الضفة الغربية تسفر عن وقوع إصابات التواعتقامواجهات  .29
رام آ: اندلعت مواجهات عنيفة في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، عندما تصدى الشبان 
الغاضبون لعمليات مداهمة نفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي، انتهت باعتقال عدد من المواطنين 

حتالل بهدم تجمع قروي وصادرت وحدات الطاقة، بينهم أسرى محررون وأطفال، فيما قامت قوات اال
 في إطار مخطط لتفريغ المنطقة لصالح االستيطان.

وقامت قوات االحتالل باعتقال عشرة مواطنين خالل حملة مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة 
 الغربية المحتلة، وذكرت مصادر محلية أن من بين المعتقلين أطفاال وأسرى محررين.

مصادر أن مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر التابعة لمدينة الخليل جنوب الضفة، أسفرت وأكدت ال
عن إصابة عدد من الشبان بحاالت اختناق جراء استنشاقهم لقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها 

 قوات الجي  اإلسرائيلي.
منها، بعد عمليات تفتي  أجرتها وقامت قوات االحتالل باعتقال ثالثة من تلك البلدة قبل أن تنسحب 

في عدد من المنازل، وشملت حملة المداهمات قيام قوات إسرائيلية باقتحام مدينة الخليل، وتسليم 
 شابين بالغات لمراجعة أجهزتها األمنية.

إلى ذلك فقد اندلعت مواجهات مماثلة خالل قيام جي  االحتالل بمداهمة مدينة قلقيلية شمال الضفة 
 لمحتلة، أسفرت عن إصابة مواطنين باالختناق بالغاز المسيل للدموع.الغربية ا

وقام جنود االحتالل خالل العملية باقتحام أحد المنازل الواقعة في منطقة صوفين، حيث أجروا عملية 
 تفتي  دقيقة، كما قاموا بالتنكيل بسكانه.

قهم قنابل الغاز المسيل إلى ذلك فقد أصيب عدد من الطلبة أمس بحاالت اختناق، جراء استنشا
 للدموع، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي على مدخل قلقيلية الشمالي.

وكانت قوات االحتالل اقتحمت المدينة مرة أخرى صباحا من مدخلها الشمالي، وتجولت في 
 شوارعها، ونصبت حواجزها على مداخلها، قبل ان تداهم عددا من منازل المواطنين.
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ت عمليات المداهمة واالعتقال كذلك مدينة طولكرم، حيث اعتقلت من هناك أحد الشبان على وشمل
 حاجز عسكري، ومن ثم نقلته إلى جهة غير معلومة.

  3/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 بتهمة االنتماء لـ"شباب األقصى" مقدسيالحكم على  .31
ألسرى في القدس المحتلة بأن المحكمة الجزيرة: أفادت لجنة أهالي ااالجتماعي، مواقع التواصل 

عاما( من  40شهرا على األسير نهاد زغير ) 36المركزية اإلسرائيلية أصدرت اليوم حكما بالسجن 
دوالر(.  2,700سكان البلدة القديمة بالقدس، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة عشرة آالف شيكل )نحو 

اد" بتهمة أنه يتبوأ منصبا قياديا فيما يسمى "تنظيم وأدانت المحكمة زغير المعروف أيضا بـ"الحاج نه
 شباب المسجد األقصى".

 2/5/2018، ، الدوحةالجزيرة.نت
 

 إقامة مقدسية يسحباالحتالل  .31
القدس: تسلمت والدة الشهيد الفلسطيني بهاء عليان قرارا صادرا عن وزير داخلية -هبة أصالن

بالسكن في مدينة القدس، في حين تسلمت  االحتالل بسحب إقامتها المقدسية التي تسمح لها
 المحامية المقدسية شيرين العيساوي قرارا بمنعها من الترافع أمام المحاكم اإلسرائيلية.

الذي ارتقى عقب تنفيذه وصديقه بالل غانم عملية استشهادية -وكانت سهام عليان والدة الشهيد بهاء 
بتصريح إقامة يجدد سنويا بموجب قانون لم  تعي  في مدينة القدس -2015في أكتوبر/تشرين أول 

وفي حديثه للجزيرة نت، قال زوجها المحامي محمد عليان إن القرار صادر عن  الشمل اإلسرائيلي.
وزير داخلية االحتالل أرييه درعي الذي يتذرع بسحب اإلقامة بسبب ما قام به بهاء )والمقصود هنا 

 سائر.العملية االستشهادية( وما أسفر عنها من خ
وورد في الورقة التي تسلمتها العائلة أن القرار جاء نتيجة لدورهم في الترويج لما قام الشهيد 

 ومحاولتهم تمجيده من خالل الوقفات والندوات التي ينظمونها.
أما السبب الثالث الذي ورد في القرار فهو عدم إدانة والدة الشهيد واستنكارها لما قام به ابنها خالل 

ماع لها بعد أن توجهت العائلة لمحكمة االستئنافات اإلسرائيلية، مما اعتبره وزير الداخلية جلسة است
 تحريضا وتمجيدا بالشهيد.

 2/5/2018، ، الدوحةالجزيرة.نت
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   ثالثة مقدسيين.. وقوات االحتالل تهدم منزل بالخليل حبستمحكمة االحتالل  .32

س المنزلي على ثالثة مقدسيين، مع إبعادهم عن فرضت محكمة االحتالل اإلسرائيلي الحبرام آ: 
أماكن سكناهم لفترات متفاوتة. وتواصل سلطات االحتالل فرض هذه السياسة الجديدة التي تستهدف 

ية بخصوص مريكغالبا األطفال، بهدف وقف تصاعد موجة الغضب الشعبي المنددة بالقرارات األ
 مدينة القدس.

اإلسرائيلي، غرفة سكنية من الصفيح في خربة المركز جنوب إلى ذلك فقد هدمت قوات االحتالل 
الخليل، واستولت على خاليا الطاقة الشمسية التي يعتمد عليها سكان الخربة، في توفير الطاقة 

 الكهربائية، كما استولت هناك على خزانات المياه.
باتخاذ الكهوف  مواطنا من عدة عوائل، 80ويقطن تلك الخربة في مسافر يطا جنوب الخليل نحو 

الموجودة في تلك المنطقة والخيام مساكن لها، وتعتمد العوائل على العمل في مجال الزراعة وتربية 
 المواشي.

  3/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 هيئة شؤون األسرى: عمليات قمع وحشية في سجن "ايشل" ونقل عدد من األسرى للمستشفيات .33
ابعة إلدارة سجون االحتالل بشكل وحشي وهمجي، اليوم القدس المحتلة: قمعت قوات خاصة ت

األربعاء، األسرى القابعين في سجن "ايشل" اإلسرائيلي. وأوضحت هيئة شؤون األسرى والمحررين، 
في بيان صحفي، أن القوات القمعية اقتحمت العديد من غرف األسرى واعتدت عليهم بالضرب، نقل 

 مضيفة أن الوضع متوتر للغاية داخل السجن.على إثرها عدد منهم إلى المستشفيات، 
 2/5/2018فلسطين أون الين، 

 
 سجن "إيشيل": أسير يهاجم سجانًا بماء مغلي .34

بماء مغلي داخل سجن "إيشيل" في بئر  اً هاجم سجان اً فلسطيني اً قالت وسائل إعالم إسرائيلية إن أسير 
العبري أن األسير الفلسطيني أصاب  "0404السبع المحتلة جنوبي الكيان اإلسرائيلي. وذكر موقع "

بحروق إثر مهاجمته بماء مغلي، ما استدعى نقل السّجان إلى مستشفى "سوروكا" لتلقي  اً سجان
 العالج. 
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 30وأشار الموقع إلى أن األسير ينتمي إلى حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، ومحكوم بالسجن 
 بتهمة "الشروع بالقتل ودعم اإلرهاب". اً عام

 2/5/2018سطين أون الين، فل
 

 "إيشل"مريضًا في معتقل  أسيراً  40تحتجز  "إسرائيل" .35
عامًا( من محافظة بيت  44معا: نقل محامي نادي األسير الفلسطيني عن األسير ياسر ربايعة )

لحم، أن مجموعة من الفحوص الطبية أجريت له قبل نحو شهرين كشفت عن إصابته بالسرطان في 
جزء من األمعاء، وهو ينتظر إجراء عملية جراحية له الستئصال الورم. وأوضح األسير ربايعة 

أنه ما يزال يخضع  2001والمحكوم بالسجن المؤبد باإلضافة إلى عشر سنوات والمعتقل منذ عام 
. وأوضح نادي األسير أن األسير ربايعة "سوروكا اإلسرائيلي"لجلسات العالج الكيماوي في مستشفى 

غالبيتهم من الحاالت  "إيشل"أسيرًا من المرضى يقبعون في معتقل بئر السبع  40هو من بين 
 المرضية المزمنة.

  3/5/2018الخليج، الشارقة، 
  
 %50في األدوية  : نسبة العجز"صحة غزة" .36

غزة: أكد وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبوالري  أن الوزارة دخلت مرحلة األسوأ، نتيجة تفاقم 
في المئة من األدوية الطبية. وبحسب أبوالري  تبلغ القائمة  50أزمات القطاع الصحي، ونفاد 

مليون  40فة سنوية تبلغ صنفًا من المستهلكات الطبية بتكل 853صنفًا و 516األساسية من األدوية 
في المئة،  27في المئة والمستهلكات الطبية  50دوالر، لكن نسبة العجز في األدوية وصلت إلى 

في المئة في مواد المختبرات وبنوك الدم. وأكد أبوالري  أن الوضع يزداد سوءًا بسبب  58و
بحق المواطنين المشاركين في  "اإلسرائيلية"االستنزاف المستمر ألدوية الطوارئ، جراء االعتداءات 

 مسيرة العودة الكبرى. 
 160آخرون بجرو ، مازال منها  6,793فلسطينيًا وأصيب  44ومنذ انطالق مسيرات العودة، استشهد 

 حالة خطيرة للغاية.
  3/5/2018الخليج، الشارقة، 
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 "الداخل"لقاء كلمة إالمجلس الوطني لرفض طلبه  اجتماعاتأيمن عودة يقاطع  .37
من مصادر في اللجنة التحضيرية في المجلس الوطني التي يرأسها السيد  "راي اليوم"آ: علمت  رام

ان السيد ايمن عودة رئيس القائمة العربية  "فتح"عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة 
الداخل  المشتركة للنواب العرب في الكنيست قد احتج على اختيار الدكتور احمد الطيبي أللقاء كلمة

الفلسطيني في المجلس الوطني، وقام السيد عودة بإرسال رسالة شفهية لمكتب الرئيس محمود عباس 
انا رئيس القائمة المشتركة واقرر من الذي يتحدث نيابة عن "تضمنت هذا االحتجاج، قال فيها 

محمد المدني الذي رد األحمد على السيد عودة والسيد و  ."الكلمة المشتركة ألقى أننا يجب أالداخل، و 
نحن الذين نقرر.. وانت يا سيد عودة "سانده، والمسؤول عن لجنة التواصل مع اإلسرائيليين غاضبا 

لقيت كلمة الداخل في مؤتمر فتح وفي انطالقة حركة فتح، وفي ذكرى وفاة ابو عمار، والطيبي لم أ
 يعترض مرة واحدة".

 2/5/2018رأي اليوم، لندن، 
 

 تركيافي ن تحصدان األلقاب الفردية في مؤتمر المحاكاة للدول اإلسالمية طالبتان فلسطينيتا .38
القدس: ذكرت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان يوم األربعاء، أن الطالبة ماسة أحمد ترابي من 
مدرسة صرة الثانوية للبنات بمديرية نابلس حصلت على لقب المندوب األفضل في المحاكاة، في 

مندوبًا يمثلون  170اكاة الدبلوماسية لمنظمة التعاون اإلسالمي للمدارس الثانوية، من بين ملتقى المح
دولة إسالمية، في حين حصلت الطالبة دانا هاني عرمان من مدرسة حلحول الثانوية للبنات  40

بمديرية شمال الخليل على لقب المندوب المتفوق األول، لتتفوقا على المشاركات والمشاركين من 
عشرات الدول اإلسالمية. جاء ذلك خالل مشاركتهما في مؤتمر القدس الذي عقدته المنظمة في 

 دولة مسلمة، والذي تواصلت أعماله على مدار خمسة أيام. 40تركيا، مؤخرًا بمشاركة طلبة من 
 2/5/2018وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 مليون دوالر 991حو نه إلى الفلسطيني يزيد أصول االستثمارصندوق  .39

للسلطة الفلسطينية، أمس  االستثمارالفلسطيني، ذراع  االستثمارصندوق "رويترز: قال  –رام آ 
 .2017مليون دوالر في نهاية العام  990,5إلى  ارتفعتاألربعاء ان أصوله 
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ندوق الصافية بعد لهيئته العامة في رام آ، أن أربا  الص اجتماعوأضاف الصندوق، في بيان عقب 
مليون دوالر في  990,5ي، في حين ارتفعت األصول إلى أمريكمليون دوالر  39.4الضرائب بلغت 

 .2016في المئة مقارنة مع العام  16، مسجلة نموا قدره 2017نهاية 
شركة مصادر التابعة للصندوق تقود "وقال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، في البيان 

مليار دوالر، بالشراكة مع مؤسسات استثمارية محلية ودولية وبعض  2.2استثماريا بحجم برنامجا 
يقوم هذا البرنامج على مجموعة من المشاريع في قطاع الطاقة ". وأضاف قائال "البنوك الفلسطينية

 ."التقليدية والطاقة المتجددة
بقيمة  استثمارياائية تقود برنامجا العاملة في قطاع الزراعة والصناعات الغذ "شركات"وقال إن شركة 

مليون دوالر، يشمل  150بقيمة  استثمارياتقود برنامجا  "عمار"مليون دوالر. وأضاف أن شركة  86
محفظة استثمارية كبيرة في مدينة القدس، باإلضافة إلى التطوير العقاري األفقي، وتطوير المناطق 

 الصناعية، وتنشيط السياحة المستدامة. 
  3/5/2018لعربي، لندن، القدس ا

 
 "المسرح الحر".. ضمن فعاليات "فلسطينمروح ع " .41

معتصم الرقاد: نالت عروض مسرحية "مرو  ع فلسطين" إعجاب الحضور ضمن مهرجان  -عمان
ليالي المسر  الحر الدولي الثالث عشر أول من أمس على خشبة مسر  المركز الثقافي الملكي. في 

البقعة البيضاء على خشبة مسر  الحرية، تنقل الجمهور بين أماكن  حضرة المكان الذي لم يتعد
لى فلسطين ضمن مسرحية "مرو  ع فلسطين"، ومنها األغوار والمناطق المحاذية  مختلفة من وا 
للجدار والمخيمات وصوال إلى تجمعات البدو، من خالل ستة ممثلين كانوا هم العنصر األساسي 

حي "مرو  ع فلسطين" لعب الممثلون دورا مختلفا باختالف المكان، والوحيد. داخل هذا العمل المسر 
ية، ورسم مريكوقاموا بتوظيف الجسد لرسم لوحات مختلفة، كـ "تمثال الحرية" في الواليات المتحدة األ

 صورة التاكسي والسال  والساعة والعديد من األدوات المسرحية في العمل الفني.
ية، مريكشاب الفلسطيني "جاد" المولود في الواليات المتحدة األتروي المسرحية بإنسيابية قصة ال

والذي يعود ألول مرة في حياته إلى زيارة موطنه األصلي فلسطين، رغبة منه بمعرفة المزيد عن 
شعبه وهويته، ليكتشف أن الواقع يختلف تماما عما يراه في وسائل اإلعالم، أو بما تلقاه في المجتمع 
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بحثه عن "ريما"، وهي صديقة شقيقته أمل، والتي تسكن في حي الشجاعية في  ي خالل رحلةمريكاأل
 قطاع غزة.

 3/5/2018الغد، عم ان، 
 

 استئناف المفاوضات الفلسطينية "يمريكالمعهد اليهودي األ"وزير الخارجية المصري يبحث مع  .26
ليهودي ل من بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع وفد المعهد ا: أحمد جمعة -القاهرة

 ي، سبل استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية.مريكالقومي األ
من جهوده، السيما الواليات المتحدة،  الدوليأكد وزير الخارجية على أهمية أن يكثف المجتمع و 

على استئناف المفاوضات بهدف  واإلسرائيلي الفلسطينيبناء الثقة وتشجيع الطرفين  فيللمساعدة 
 إلى السالم العادل والشامل على أساس مقررات الشرعية الدولية. التوصل
يمر بها  التيأن يستوعب الجميع قدر المعاناة  الضروريهذا اإلطار، على أنه من  في شكريوأكد 

قامة دولته المستقلة  النهائيحاليا نتيجة غياب األمل بشأن الحل  الفلسطينيالشعب  لقضيته وا 
يمر بها  التيفضال عن الضغوط االقتصادية واألمنية والحياتية الكبيرة  وعاصمتها القدس الشرقية،

تحتم أن تتكاتف الجهود من إيجاد مخرج مالئم من حالة الجمود الحالية  والتي، الفلسطينيالمواطن 
 عملية السالم. في

 2/5/2018، اليوم السابع، القاهرة
 

 لجميععلى ا وزير مصري سابق: عباس سياسي جبان وأصبح عبئاً  .20
شن وزير مصري سابق هجوما الذعا على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على خلفية 
اتهامه االثنين الرئيس المعزول محمد مرسي بقبول فكرة "الدولة ذات الحدود المؤقتة التي تقضي 

 بإقامة دولة فلسطينية على أرض سيناء".
ريدة في حسابه على موقع تويتر قال فيها: ونشر وزير االستثمار المصري األسبق يحيى حامد تغ

 "أبو مازن )محمود عباس( سياسي تافه وعديم المروءة ال يستحق الرد عليه مرة أخرى في أكاذيبه".
( منذ أكثر من 2015تشرين الثاني/نوفمبر  9وأضاف: "أكتفي بنشر نفس البيان السابق )بتاريخ 
ن كان يضاف إليه أنه )محمود عباس( أ صبح عبئا على الجميع، آ يرحم أبو عمار لم سنتين، وا 

 يعلم أنه سيخلفه سياسي جبان ال يهابه األعداء وتحتقره المقاومة".
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للمجلس الوطني  23وكان عباس تحدث عن موقف الرئيس مرسي خالل كلمته بافتتا  الدورة الـ
الدولة ذات الحدود الفلسطيني مساء االثنين وقال: "وقت الرئيس محمد مرسي كانت موجودة )فكرة 

المؤقتة(، يعطوننا بعضا من سيناء، شعبنا يدخل هناك ويعي  هناك، وقصة طويلة عريضة اسمها 
مشروع غيورا أيالند، وحتى اان يتكلمون بهذا المشروع، وهذا مشروع تصفية للقضية الفلسطينية، 

 وأنا قلت هذا الكالم بصراحة للرئيس مرسي، هو قال لي: موافق".
 1/5/2018، "21ربي موقع "ع

 
 ألف شجرة من األردنيين إلى القدس 15: عم ان .22

ألف شجرة في القدس  15تمكنت حملة أردنية في يوم واحد من جمع ما يمكنها من زراعة : السبيل
 من أصل ثالثين ألف شجرة تخطط زراعتها في قرى المدينة المقدسة وغزة.

لة "ازرع صمودك" وتمكنت فيه من جمع نحو جاء ذلك خالل يوم مفتو  لجمع التبرعات نظمته حم
ألف شجرة  15ي( وهو ما يتيح زراعة أكثر من أمريكألف دوالر  140مئة ألف دينار أردني )نحو 

 وحفر سبع آبار في قرى القدس.
وأطلقت الحملَة في نسختها الثانية "الجمعيُة العربية لحماية الطبيعة" تحت شعار "يقلعون شجرة نزرع 

بئرا  15ستهدف زراعة ثالثين ألف شجرة في كل من القدس وغزة، باإلضافة إلى حفر عشرة" حيث ت
 في القرى المقدسية.

وتوافد األردنيون طوال االثنين الماضي إلى مقر إذاعة "حسنى أف أم" في عمان بهدف تقديم 
لتبرعات التبرعات لصالح الحملة، كما استقبلت اإلذاعة العديد من االتصاالت عبر األثير لجمع ا

 وا عالنها وتحفيز المستمعين والجمهور على المشاركة.
 2/5/2018، السبيل، عم ان

 
 .. علماء مسلمون يدعون ألمواج بشريةالعودةدعما لمسيرة : إسطنبول .22

عقد عدد من العلماء والهيئات من مختلف بلدان العالم اإلسالمي مؤتمرا صحفيا في : األناضول
ق ما سموها "حملة علماء األمة لدعم مسيرات العودة الكبرى في مدينة إسطنبول التركية إلطال

وطالب العلماء األمة بدعم مسيرات العودة التي اعتبروها من أهم الوسائل إلفشال تصفية  فلسطين".
ي لتنفيذها بأذرع دولية مريكوآخرها صفقة القرن التي تحدث عنها الرئيس األالقضية الفلسطينية، 

قليمية. مين العام لرابطة العلماء السوريين أحمد حموي في بيان تاله باسم المشاركين "نداء ووجه األ وا 
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عاجال" إلى "أهلنا وأبناء أمتنا" في القدس المحتلة والضفة الغربية ولبنان واألردن إلى التوجه بمسيرات 
 كبرى تحاكي مسيرة العودة في غزة وأمواج بشرية كبيرة إلى الحدود مع فلسطين.

ماليا وماديا ومعنويا وطبيا وا عالميا وسياسيا، مّما ب دعم مسيرة العودة بأشكال الدعم كلها وأكد وجو 
تستطيع في سبيل استمرار هذه المسيرة حّتى تحقيق نتائجها يوجب على شرائح األمة كّلها بذل ما 

 التي أعلن عنها منظموها.
سيرة العودة فرضت معادلة جديدة من جانبه، قال جندر أكدمير مساعد مفتي مدينة إسطنبول إن م

على االحتالل اإلسرائيلي، والعودة حق للفلسطيني الذي أخرج من بلده وبيته حيث كان يعي  حياة 
 كريمة.

وشارك بالمؤتمر أكثر من ثالثين رابطة وهيئة إسالمية من أبرزها رابطة علماء أهل السنة، هيئة 
وري، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فضال علماء فلسطين في الخارج، المجلس اإلسالمي الس

ندونيسيا.  عن هيئات مماثلة من العراق ولبنان وليبيا والسودان وا 
 2/5/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 بين أعداء محور المقاومة حجماً  األصغرواليتي لنتنياهو: أنت  .22

رئيس الوزراء اإلسرائيلي، رد علي أكبر واليتي مستشار المرشد اإليراني، الثالثاء، على تصريحات 
 بنيامين نتياهو حول الوثائق التي عرضها عن إمكانيات إيران النووية. 

وقال واليتي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" إن "رئيس وزراء الكيان الصهيوني هو األقل حجما 
 من بين أعداء األمة اإلسالمية ومحور المقاومة".

خارطة على ورقة كما فعل في األمم المتحدة وقدم استعراضا إذ  وأوضح أن "نتنياهو رسم مرة أخرى
ن إطالق مثل هذه التصريحات لناجم عن يأس الصهاينة من  تعرض لسخرية أصدقائه الغربيين، وا 

 حكومات المنطقة".
ولفت واليتي إلى أن "الكيان الصهيوني عندما يرى انتصارات إيران وحلفائها في المنطقة وهزيمة 

المنطقة كداع  والنصرة وتحرير أهم جزء سوري في أطراف دمشق، يلجأ إلى هذه عمالئه في 
وأردف بأن "إطالق هذه التصريحات هو بسبب يأس الكيان الصهيوني من  التصريحات السخيفة".

ن هؤالء الداعمين للكيان الصهيوني في المنطقة وبسبب ابتذال هذه التصريحات  االستمرار بوجوده، وا 
 نها".تبرأوا كلهم م

 2/5/2018، "21موقع "عربي 
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 "إسرائيل"لمناقشة نووي  التطبيعهآرتس: ترامب يشترط  .21
ي دونالد ترامب تشترط اعتراف دول الشرق األوسط مريكقالت هآرتس اإلسرائيلية إن إدارة الرئيس األ

 بإسرائيل قبل البدء ببحث نزع سالحها النووي.
هذا الشرط حديثا مع اقتراب موعد التئام اللجنة  ية وضعتمريكوأضافت الصحيفة أن اإلدارة األ

 الدولية التي ستبحث في الحد من انتشار األسلحة النووية.
وأوضحت أن إدارة ترامب أرسلت ذلك في ورقة تحديد موقف نشرتها تحت عنوان "التقدم نحو منطقة 

لن تتم مطالبة منزوعة من األسلحة النووية يجب أن يتم على أساس حوار بين األطراف " وأنه 
 إسرائيل بنزع سالحها النووي دون اعتراف دول الشرق األوسط بحقها في الوجود.
 2/5/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 عن الهولوكوست "مزعج وغير مقبول" عباساألمم المتحدة: خطاب  .21

قالت األمم المتحدة إن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول حول : نيويورك / محمد طارق
 هولوكوست "مزعج وغير مقبول، وال يخدم مصالح الفلسطينيين".ال

جاء ذلك في تصريحات لنائب المتحدث الرسمي باسم األمين العام ل مم المتحدة "فرحان حق"، اليوم 
 األربعاء، بمقر المنظمة في نيويورك.

دينوف"، أكد وقال "حق" إن المنسق األممي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط "نيكوالي ميال
اليوم أن "تصريحات )الرئيس الفلسطيني( غير مقبولة ومزعجة للغاية، وال تخدم مصالح الشعب 

 الفلسطيني أو السالم في الشرق األوسط".
كان الرئيس الفلسطيني قال في كلمة افتتا  المجلس الوطني في رام آ، االثنين: "لماذا تحصل تلك 

يهود بثالثة كتب،  3ليهود؟ هم يقولون )ألننا يهود(، أريد إحضار المذابح )الهولوكوست وغيرها( ل
نما  سحاق نوتشرد، يقولون إن الكراهية لليهود ليست بسبب دينهم، وا  ومنهم جوزيف ستاين وأبراهام وا 

وأضاف عباس "المسألة ليست بسبب دينهم، بل بسبب الربا والبنوك،  بسبب وظيفتهم االجتماعية".
ن هناك يهود في كل الدول العربية، وأتحدى أن تكون حدثت قضية ضدهم في والدليل على ذلك كا
 سنة ألنهم يهود". 1400الوطن العربي منذ 

وأوضح نائب المتحدث الرسمي أن "األمين العام أنطونيو غوتيري  يشارك بقوة منسقه الخاص 
 لعملية السالم الرأي بشأن تصريحات الرئيس الفلسطيني".
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ميالدينوف شدد على أن "الرئيس الفلسطيني استخدم كلمته في افتتا  المجلس وأضاف أن نيكوالي 
الوطني الفلسطيني لتكرار بعض من أشد المعتقدات المعادية للسامية، بما في ذلك االقترا  بأن 

 السلوك االجتماعي لليهود كان السبب في المحرقة".
 2/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
  عباس بشأن الهولوكوست "غير مقبول" صريحتاالتحاد األوروبي:  .21

أكد االتحاد األوروبي اليوم األربعاء أن تصريح الرئيس محمود عباس بشأن الهولوكوست : رام آ
وقال متحدث باسم االتحاد األوروبي، في بيان، إن خطاب الرئيس عباس "تضمن  "غير مقبول".

"مثل هذا  وأضاف المتحدث: عية إسرائيل".تصريحات غير مقبولة تتعلق بأسباب الهولوكوست وشر 
الخطاب لن يخدم إال هؤالء الذين ال يريدون حل الدولتين، الذي يدافع الرئيس عباس عنه بصورة 

"لقد حددت الهولوكوست والحرب العالمية الثانية مالمح تاريخ أوروبا الحديث كما لم  وشدد: متكررة".
ألوروبي يظل "ملتزما بمكافحة أي صورة من صور كما أكد أن االتحاد ا يفعل أي حدث آخر".

 معاداة السامية، وكذلك أي محاولة للتغاضي عن المحرقة أو تبريرها أو التقليل من فداحتها".
 2/5/2018، القدس، القدس

 
 مؤسفة ومحزنة جداً  عباسمالحظات : غرينبالت .21

وسط الرئيس محمود ي إلى الشرق األمريكهاجم جيسون غرينبالت مبعوث الرئيس األوكاالت: 
 ، داعيًا إلى مساعدة سكان قطاع غزة."حماس"وحركة  عباس،

مالحظات الرئيس عباس في رام آ "إن  "تويتر"وقال غرينبالت في تغريدة عبر حسابه الرسمي في 
، معتبرًا أنها "عند افتتا  المجلس الوطني الفلسطيني، يجب أن يدينها الجميع دون قيد أو شرط

السالم ال يمكن أن "، وفقًا لوصفه. وأضاف أن "زنة جدًا، ومثبطه للهمم بشكل رهيبمؤسفة ومح"
 ."يبنى على هذا النوع من األساس

 3/5/2018، الخليج، الشارقة
 

 الحكومة األلمانية ترفض تصريحات عباس بخصوص المحرقة .22
عباس بشأن  برلين ـ عالء جمعة: رفضت الحكومة األلمانية تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود

. وقال وزير الخارجية األلماني هايكو ماس األربعاء في تغريدة على "هولوكوست"المحرقة النازية 
 ."إننا نعارض أي شكل من أشكال التقليل من شأن الهولوكوست": "تويتر"موقع التواصل االجتماعي 
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التذكير "خ البشرية، وقال: وأكد الوزير االتحادي أن ألمانيا تتحمل مسؤولية الجريمة األبشع في تاري
بها يظل تنبيها وتكليفا لنا بالتصدي ألي شكل من أشكال معاداة السامية على مستوى العالم بمنتهى 

 ."الحسم
 3/5/2018، لندن، القدس العربي

 
 "إسرائيل"يرفض قرار انطالق سباق الدرجات اإليطالي من  اإليطاليةتجمع المنظمات  .26

 40طالب تجمع المنظمات اإليطالية الذي يضم أكثر من  :وفا -روما -القدس عاصمة فلسطين
منظمة غير حكومية تعمل في منطقة حوض المتوسط والشرق األوسط، بإعادة النظر في قرار 

 من إسرائيل. 2018)جيرو دي ايتاليا(  اإليطاليانطالق سباق الدرجات الهوائية 
لسباق الدولي للدراجات الهوائية "جيرو دي وقال التجمع في بيان صدر عنه، اليوم األربعاء، إن ا

إيطاليا"، الذي سيبدأ في الرابع من أيار المقبل، وينتهي في السادس من الشهر المقبل، والذي تحاول 
إسرائيل من خالله الترويج لشرعيتها، ولتجميل صورتها الدولية؛ سيخلق جوا من التوتر بدال من 

 صعبة جدا في التاريخ الفلسطيني. المساهمة في التعاون والتضامن في لحظة
مدنيا  44آذار وحتى اليوم، قتل الجي  اإلسرائيلي  30وأضاف أن الفترة الماضية وتحديدا من 

فلسطينيا على األقل في قطاع غزة بينهم ثالثة أطفال وصحفيين، في حين ترفض الحكومة 
 اإلسرائيلية إجراء تحقيق نزيه وشفاف في عمليات القتل.

يان أن السباق حدث رياضي يجب أن يستوحى من قيم التضامن والصداقة واألخوة بين وأوضح الب
فراغها من معانيها وتحويلها إلى عمل يدعم قانون األقوى، كما  الشعوب والتي ال يمكن استغاللها وا 
أن قرار انطالق السباق من إسرائيل يتناقض مع التزام المجتمع المدني والمؤسسات اإليطالية الذي 

ام عقودا طويلة من أجل تعزيز الحوار وبناء السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ولدعم عملية د
سرائيل، مع احترام حقوق الشعوب  سالم وقيام دولتين، مع اعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين وا 

 وحقوق اإلنسان، والقانون الدولي.
ائيل، مطالبا بتجديد االلتزام من قبل معارضة قرار انطالق السباق من إسر  التجمع علىوشدد 

البرلمان اإليطالي والحكومة اإليطالية بإحياء محادثات السالم من خالل جدول سياسي دولي، من 
 أجل السعي لتحقيق هدف دولتين لشعبين.

 2/5/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
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 نصرة لفلسطين يتظاهرونألف يوناني  50: أثينا .20
مهرجان األول من أيار لمناسبة عيد العمال العالمي في العاصمة اليونانية أثينا  تحول: صفا –أثينا 

 تظاهرة تضامن مع القضية الفلسطينية. إلىالثالثاء، 
ألفا رفعوا  50ليه اتحاد نقابات العمال اليوناني "البامة" أكثر من إوشارك في المهرجان الذي دعا 

 ونانية.األعالم الفلسطينية إلى جانب األعالم الي
وتخلل المهرجان عديد الكلمات، تقدمها سفير فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي الذي استعرض 
جرائم االحتالل ومجازره المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني األعزل، وتصعيد سياسات 

 االستيطان.
وس، في كلمته التي بدوره، أعرب رئيس االتحاد العام لنقابات العمال اليوناني "البامة " جورج بير 

ألقاها وهو يضع الكوفية الفلسطينية على كتفيه، عن إدانته لجرائم االحتالل اإلسرائيلي وتضامنه 
 الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وطالب "العالم بتحمل مسؤولياته أمام عدالة القضية الفلسطينية، واالعتراف بالدولة الفلسطينية من 
العنصري، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة  أجل إنهاء االحتالل واالستيطان

 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ القرارات األممية كافة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".
واختتم المهرجان الحاشد بتقديم موسيقيين يونان لمغناة عهد التميمي، وسط هتافات المشاركين ضد 

اته، وتأييدا لكفا  شعبنا الفلسطيني ومن اجل حرية الشعوب وتقدمها في االحتالل اإلسرائيلي وممارس
 مواجهة كل أشكال الظلم واالستغالل واالضطهاد.

 2/5/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 إلى القدس المحتلة فعلياً سفارة غواتيماال تنتقل  .22
رها الجديد في مجمع الحديقة أفادت وسائل إعالم عبرية بأن سفارة غواتيماال انتقلت إلى مق

 16التكنولوجية في حي المالحة في القدس المحتلة، وأن مراسم تدشين مبناها الجديد ستجرى في الـ
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مراسم التدشين ستتم بحضور رئيس غواتيماال  من الشهر.

نيسان الماضي، أن  18أعلنت في  وكانت وزيرة خارجية غواتيماال ساندرا جوفيل قد جيمي موراليس.
 أيار المقبل. 16رئيس بالدها سيحضر حفل نقل سفارة غواتيماال من تل أبيب إلى القدس في 

 2/5/2018، األيام، رام هللا
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 في يومه األخير الوطنيمن قلب المجلس  .22
 نبيل عمرو

الثالثة والعشرين للمجلس شرعت في كتابة هذه المقالة قبل ساعات قليلة من إلقاء كلمتي أمام الدورة 
الوطني الفلسطيني، أي في اليوم الثالث من األيام األربعة المفترض أن تنجز جدول األعمال الضخم 

 الذي أعّد إلظهار أهمية انعقاد هذا المجلس.
لست متفائاًل بتحوالت جدية في الوضع الفلسطيني تنتج عن هذه الدورة اإلشكالية، فلو جلست في 

عينيك، واستمعت إلى ما يقال، فلن تجد فرقًا بين ما قيل في كل المجالس السابقة،  القاعة وأغمضت
 وما يقال بعد أكثر من نصف قرن من تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.

ال تغيير حتى في المفردات، ومن المقوالت التي لن تقوم للفلسطينيين قائمة إال إذا تخلوا عنها، مقولة 
هو إنجاز عظيم، وهذا يجعل النتائج غير ذات قيمة، خصوصًا أن الجانب إن مجرد عقد المجلس 

االحتفالي بهذه المقولة طغى حتى على المناقشات المفترض أن تدور حول الشأن الفلسطيني الذي 
 يمر بأصعب حاالته.

عبارة ثانية تبدو لي في سياق تطور األحداث والمواقف أنها فقدت معناها، بل ومبرر استخدامها 
هي كلمة الثوابت، والتباري في الخطب إلثبات االلتزام بها، بينما كل ما يجري على األرض ال و 

صلة له بهذه المفردة، فانقسام الوطن إلى شطرين يبدو في مرافعات كل شطر أنه للحفاظ على 
ي للحق الفلسطيني ثم تحول األمر إلى عكسه، يفسر في مريكالثوابت، والرهان على اإلسناد األ

لغاء دورها في ال حالة األولى والثانية بأنه خدمة والتزامًا بالثوابت، وتجميد المؤسسات الفلسطينية وا 
الحياة والقرار، بما في ذلك إهمال المجلس الوطني لعقود، والتعاي  مع غياب المجلس التشريعي 

بأننا سنسلم مفاتيحها المنتخب، والشعار المرفوع في هذه المرحلة بأننا سلطة بال سلطة، وتهديد العالم 
 للسيد نتنياهو، فكان الشيء وعكسه هو أيضًا تحت شعار الثوابت ومن أجل الثوابت.

في حياة الفلسطينيين ثابت واحد لم يتغير ولم يتبدل هو الخلود القيادي، أّما كل شيء آخر فهو 
ة الفلسطينية التي عرضة للتبدل، ولعل هذا هو سر المسافة الواسعة التي تفصل بين الطبقة السياسي

تقف في الواجهة، وبين الجماهير الذين لو اسُتطلعت آراؤهم وسئلوا ما هو الموقف من منظمة 
 التحرير لقال تسعون في المائة من المستطلعة آراؤهم عن ماذا تتحدثون.

ير، غير أن الفلسطينيين وتحديدًا الطبقة السياسية ويشاطرها العالم كله في الموقف من منظمة التحر 
إنها رغم كل ذلك هي الشرعية المتبقية، والمعترف بها عربيًا ودوليًا، وهذا هو المبرر الوحيد لي مثاًل 
لمواصلة اعتناق المنظمة بمن يمسك بحبل يخشى لو أرخى قبضته عنه أن يهوي إلى قاع البئر، 

والسلوك  ولكي ال ترتخي القبضة أو ينقطع الحبل نتعلق بأمل رؤية بعض التجدد في الخطاب
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والمؤسسة، لذلك يشهد المجلس، وخصوصًا في هذه الدورة صراعًا غير متكافئ بين من يدعون إلى 
التجدد وتغيير الصيغة الجامدة التي لم تتطور منذ زمن الشقيري، وبث حالة ديمقراطية كانت في 

من فكرة  الماضي السحيق أفضل مما هي اان، فهنالك حراس ال تظهر قوتهم إال حين يقترب أحد
 تغيير الصيغة، فيبنون حول أنفسهم جدارًا تحت عنوان الثوابت، بينما هم الثابت الوحيد.

األقلية التي أنتمي إليها وتطر  بديهيات العمل البرلماني الذي تكرهه القوى النافذة في منظمة 
لمجلس للحفاظ التحرير، تواجه اتهامًا جاهزًا بأن من يقتر  المساس بصيغة الشقيري التي ينعقد ا
 عليها في قاعة تحمل اسمه، فهم أشبه بطابور خامس لو ُأخذ برأيهم النتهت المنظمة.

الحد األدنى الذي يسعى إليه المجددون هو الحصول على فرص للمحاولة، وهذا يمكن أن يكون 
كرًا جديدًا متاحًا وممكنًا تحقيق أهدافه إذا ما فتحت األبواب ألجيال جديدة، كي تدخل دمًا جديدًا وف

نما تسهم بصورة أفضل في  ووسائل جديدة، ليس فقط تحافظ على قضية عادلة للبقاء قيد التداول وا 
 إيجاد حلول.

انزواء منظمة التحرير في مكان قصي عن الماليين الفلسطينية المتكاثرة، هو أخطر ما يهدد 
قلة التفاؤل، أن الذين أوصلوا المنظمة على صعيد الدور والنفوذ وحتى الوجود، وما يدعوني للحذر و 

 األمور إلى هذا الوضع هم ذاتهم من يحتكرون القرار والشرعية.
 3/5/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 الوطني الفلسطيني المجلسانقسام اليسار في  .22

 علي بدوان
مان انقسم اليسار الفلسطيني على نفسه، مع انعقاد الدورة الجديدة للمجلس الوطني الفلسطيني )البرل

الموّحد( في رام آ. فعدد من فصائل اليسار شارك بأعمال الدورة، فيما قاطع الفصيل اليساري 
 األبرز ونعني به الجبهة الشعبية كامل أعمال دورة المجلس الوطني.

انقسام فصائل اليسار بشأن المشاركة في أعمال دورة المجلس الوطني الفلسطيني األخيرة، ُيَلخمُص 
ما زالت تعصف بحال اليسار الفلسطيني منذ تسعينات القرن الماضي، وتراجع دوره  األزمات التي

وحضوره، حتى بات األمر من أبرز السمات العامة التي باتت َتطَبع الحياة السياسية الفلسطينية 
وتفاعالتها اليومية الحية منذ أكثر من عقدين من الزمن، وقد أمسى من المسلم به أن اليسار 

يعي  اليوم على هام  الخارطة السياسية الفلسطينية، وقد تحّولت غالبية فصائله إلى  الفلسطيني
قوى متواضعة الحضور تحاول إيجاد موطئ قدمع لها في ظل حالة االستقطاب الثنائي في الساحة 
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الفلسطينية، مع االستثناء النسبي لحالة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي بقيت آخر معاقل 
 ر الفلسطيني.اليسا

إن تراجع وانكما  حضور فصائل وقوى اليسار الفلسطيني وفعاليتها، لم يأتيا هكذا من فراة، ولم 
يكونا صاعقة في سماء صافية، بل جاء تراجع اليسار بعد سلسلة من االنتكاسات التي حلت به 

على الحال  سياسيًا وتنظيميًا، خصوصًا مع تمزقه لعدد كبير من الفصائل التي شّكلت عبئاً 
الفلسطينية في شكل عام، كما شّكلت بتمزقها وتعدد فصائلها، حالة استخدامية في إطار منظمة 
التحرير )وكوتات منظمة التحرير(. وما ساهم بتراجع اليسار الفلسطيني أيضًا تفكك منظومة حلف 

ي، الذي ترافق وارسو واالتحاد السوفياتي على وجه الخصوص، ففقدت الكثير من بريقها االيدولوج
 مع تراجع أداءها للفعل الفدائي في المقاومة المسلحة، مما ساعد على تآكل حضورها ورصيدها.

وفي محاوالت تشخيص أزمات اليسار الفلسطيني، نجد األمور في صلبها بنيوية شاملة، تاريخية 
النظرية والمنهج، إلى  وراهنة، أصابت كل المستويات، الفكرية، والتنظيمية، والسياسية، بدءًا من أزمة

أزمة الممارسة والتطبيق التي حملت في داخلها أشكااًل من تعدد الرؤى وتباين اإلجتهادات، وغياب 
الوعي بطبيعة التطور التاريخي االقتصادي االجتماعي في المجتمع الفلسطيني والعربي المحيط به، 

وال الحقبة الماضية، وبالتالي عالوة على عجزه عن االنتشار المؤثر في أوسع أوساط الناس ط
طغيان الرؤية القاصرة المشوشة التي دفعت بدورها أحزاب اليسار الفلسطيني إلى مزيد من العزلة 
واالغتراب عن القطاعات الواسعة من الناس، فأمست أزمات اليسار الفلسطيني البنيوية الداخلية 

 تتكرر وال تتطور. قديمةوسياساته الخارجية 
ليسار استولدت نفسها من رحم األزمات الذاتية الداخلية أواًل، ومن ثم من رحم األزمات إنَّ أزمة ا

الموضوعية ثانيًا، ففرزت تجربة اليسار الحزبي الفلسطيني سمات متناقضة مع الشعارات التي 
رفعتها، فلم تستطع استكمال مشروعها في الواقع االجتماعي السياسي، وظلت تحمل ظواهر نقيضة 

ات المعلنة، كاالستبداد الداخلي وغياب الديمقراطية الحقيقية وسيطرة الفرد أو مجموعة من للشعار 
األفراد، وشخصنة الحياة الداخلية، داخل كل فصيل. وبسبب من هذا السلوك، جرت عمليًا إعادة 

ول الزعيم إنتاج التقاليد واالنتماءات الفردية البطريركية، وحتى القبلية والطائفية والعشائرية حتى تح
اليساري لزعيم قبلي بداًل من أن يكون زعيمًا إلطار وطني جامع. وهذه البنية الحزبية المتلحفة 
بالشعارات اليسارية أعيد إنتاجها عمليًا بمظاهر حديثة، جعلت من مفعول ودور األحزاب اليسارية 

 محدودًا وهامشيًا ومشكوكًا فيه.
القومية في الساحة الفلسطينية، باتت منذ زمن ليس وعليه فإن قوى القطب الثالث اليسارية و 

بالقصير، قوى مشتتة، ممزقة، متنافسة سلبيًا بشكل غير مبدئي، ودون اتفاق على الحد األدنى بين 
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مختلف أطرافها ومكوناتها. فهي قوى مازالت تعي  حالة فوضى الماضي من العمل السياسي 
درك بأن واقعًا جديدًا قد تشّكل على األرض خالل الفلسطيني وفي زمن الحرب الباردة، دون أن ت

السنوات العشرين ونيف التي انقضت من التاريخ الوطني الفلسطيني المعاصر، ومن دون أن ُتدرك 
تصلح الذات "بأن عليها أن تغادر منطق وأساليب بالية استهلكتها تاريخيًا، وأن عليها أن تغير وأن 

برامجها وفعلها على األرض، ومن تطوير لحياتها الداخلية ورفد من أدواتها ومن  "في أحسن األحوال
التي كانت فيها عضوية المكتب  "القاعدة السوفيتية"هيئاتها بالدماء الشاب، والتخلص من ارث 

، والتقاعد المتأخر في أحسن األحوال، حتى لو أصيب "المهد إلى اللحد"السياسي واألمانة العامة من 
. فغالبية قوى القطب اليساري الفلسطيني مازالت "الزهايمر وخريف العمر"ـ عضو المكتب السياسي ب

 وحدهم. "العتاولة"محكومة بمنطق الحقبة السوفياتية التي تحتفظ بـ 
فسا  المجال لصعود القيادات الميدانية الشابة، استفحال  وزادت من سلوكها الكابح لمنطق التطور وا 

التي تتيح المجال لوالدة )قراقو  أو فرعون  "كزية الديموقراطيةالمر "إمساكها األعمى بما تسميه بـ 
التنظيم والحزب( وهو الحال القائم عند غالبية الفصائل الفلسطينية اليسارية المشبعة برو  

في صراعاتها الداخلية  "السيئة والشنيعة")الستالينية(، التي لم توفر استخدام األدوات وحتى األفعال 
 درها وأعضاءها.التي استنزفت كوا

وفي هذا السياق، إن اليسار الفلسطيني، وبالتشوهات التي شابت سياساته وبرامجه مع انقساماته 
الحال الفلسطينية،  "انحطاط"المتتالية، يتحمل مسؤولية هامة في والدة مستنقع المظاهر السلبية من 

في العالقة في الساحة  بما في ذلك االستخدام المزدوج للخطاب السياسي العملي وليس اللفظي
 الفلسطينية، وهو ما وقع عمليًا مع أعمال الدورة الجديدة للمجلس الوطني الفلسطيني في رام آ.

 3/5/2018، ، لندنالحياة
 

 إيران عسكرياً  خطىعلى  "حماس" .21
 هدى الحسيني

اجتماع زعيمي  ي دونالد ترمب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أومريكلم يطَغ اجتماع الرئيس األ
أبريل  12، على خبر واحد م  الصحف الدولية في 1953الكوريتين لمصالحة منتظرة منذ عام 

في ماليزيا، فصار مدار أبحاث كثيرة  "حماس")نيسان( الماضي عن اغتيال أحد ناشطي حركة 
 ."حماس"فتحت كثيرًا من النوافذ المغلقة بإحكام حسب اعتقاد 

دس كهربائي، ومحاضر بجامعة في كوااللمبور؛ العاصمة الماليزية، اغتيل الدكتور فادي البط  مهن
أبريل الماضي عندما أطلق مجهولون  10عندما كان في طريقه إلى أحد المساجد صبا  يوم السبت 
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على دراجة نارية طلقات رصاص باتجاهه أردته قتياًل. لم تمض ساعات قليلة حتى تبين أن البط  
، ولعب دورًا مهمًا في التسليح "حماس"نما كان يعمل لصالح الذراع العسكرية لـلم يكن مجرد عالم، إ

العسكري للحركة، بعدما ساهم، وفقًا لتقارير إعالمية، في اإلعداد لمشروعات أسلحة متطورة. اغتيل 
 البط  فأصبحت ماليزيا تحت رادار الدول المعنية.

، فهي قريبة سياسيًا وآيديولوجيًا للفلسطينيين، "ماسح"منذ سنوات كانت ماليزيا مكانًا مرغوبًا لنشاط 
لذلك ليس مستغربًا أن يكون هناك عدد من الفلسطينيين الذين يقيمون فيها، وجزء كبير منهم من 

للتجنيد، وبالتحديد  "حماس"الشباب الذين يسافرون للتعليم العالي. على البعض من هؤالء ركزت 
خدامهم قوًة عاملة ماهرة لبناء البنية التحتية ل سلحة الدقيقة على طالب الكيمياء والهندسة، الست

 الفاعلة، وتصنيع المتفجرات والصواريخ.
لتجنيد الشباب، وكما تفعل إيران في الخارج  "حماس"أصبحت الجامعات الماليزية المكان األنسب لـ

للطالب وراء  "اتجنيده"تستخدم  "حماس"حيث تستعمل البعثات الثقافية الختراق الدول، صارت 
إنها تقوم في ماليزيا  "حماس"واجهة األنشطة االجتماعية والثقافية. يقول خبير أجنبي متابع لنشاطات 

بتجنيد ناشطين لذراعها العسكرية. فعلت ذلك في تونس وتركيا، وهي تفعله اليوم في ماليزيا. ومع 
غير راضية عن مجرد تجنيد  "حماس"ذلك، ففي هذه الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا، فإن 

، حيث يمكنها أيضًا العثور على أماكن "البيت الدافئ"الشباب؛ إذ إنها تنظر إلى ماليزيا على أنها 
رشادهم. ووفقًا لتقارير إعالمية أجنبية، فإن  تغري جماعاتها في ماليزيا  "حماس"لتدريب المجندين وا 

وهي  "الدرونز" إلى إرشادات حول تحليق بالتدريب العسكري بدءًا من التدريب األساسي؛ وصوالً 
الجامعة "بالفعل عشرات الشباب هناك ومعظمهم من  "حماس"طائرات من دون طيار، وقد جندت 

 وأيضًا من أماكن أخرى. "اإلسالمية الدولية
وعودة إلى الدكتور البط ؛ أصبح واضحًا بشكل متزايد من خالل الساعات واأليام التي أعقبت 

، الذي كان "حماس"يال، أنه كان في طليعة مشروع طائرات من دون طيار، لصالح عملية االغت
صابة األهداف داخل إسرائيل.  يهدف إلى التسلل واالختراق وا 

إنه بالنسبة إلى ماليزيا، فإنها في أبسط الحاالت كانت تتجاهل ذلك،  "حماس"يقول المتابع لنشاطات 
نتاجها هناك. وعلى أي حال، وفي أسوأ الحاالت كان فيها من يتعاون بن شاط مع تطوير األسلحة وا 

 ماليزيا إلى ميدان اختباري لها. "حماس"حولت 
نسانية، يرتكزون في ذلك  "حماس"من جانبهم، يحاول الماليزيون وصف عالقتهم بـ بأنها سياسية وا 

اضي على رأس على تبادل الوفود السياسية بين الجانبين. وكان رئيس الوزراء الماليزي زار في الم
بإرسال وفود فلسطينية وبشكل منتظم إلى كوااللمبور. لكن، كما يقول  "حماس"وفد غزة، وتقوم 
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محدثي: إنه صار واضحًا للجميع أن هذه الزيارات غطاء التصال أمني وعسكري، ألن الوفود 
عندما تزور ماليزيا تحضر معارض األسلحة الضخمة في العاصمة  "حماس"الفلسطينية من 

 لماليزية.ا
... إنها تستغل التعاطف اايديولوجي لمختلف البلدان في "حماس"هذه طريقة معروفة تستخدمها 

جميع أنحاء العالم من أجل دخول أراضيها، وبمجرد أن تستقر في مكاتب، تبدأ في تنفيذ البحث 
 والتطوير لتلبية االحتياجات العسكرية.

األخيرة التي فتحت أبوابها، وبالتالي تعّرض نفسها  ليست ماليزيا البلد األول، وربما لن تكون
لتصنيفها دولًة راعية لإلرهاب. هناك خيوط هشة تربط بين كل من أنقرة وبيروت وكوااللمبور حيث 

 بتركيب شبكة لمصالحها العسكرية. "حماس"تقوم 
سياسية دعمًا واسعًا يتعلق بالمسائل ال "حماس"إذا أخذنا تركيا، فهي تقليديًا عرضت على 

، ووجدت نفسها تؤوي كبار "حماس"واالقتصادية والعمالنية، كما أظهرت تقاربًا آيديولوجيًا مع 
داخل حدودها. في السنوات األخيرة نجح هؤالء المسؤولون  "حماس"المسؤولين في الذراع العسكرية لـ

نشاء مجموعة تدريب عسك ري في تركيا، الكبار في مواصلة البحث والتطوير في مجال األسلحة، وا 
مع  "حماس"وتمامًا كما في ماليزيا، تغاضت السلطات التركية عن اجتماعات المقيمين لديها من 

 المسهلين المشتركين في بناء القوة العسكرية، لكنهم ال يستطيعون دخول قطاع غزة.
ة بشأن ما ، فإن أنقرة ليست غير مبالي"حماس"لكن على الرغم من الدعم الشعبي الذي تقدمه تركيا لـ

قد يكلفها ذلك. إن تركيا حساسة للضغط الدولي الذي تتعرض له مرارًا وتكرارًا بسبب النشاط 
، على ما "حماس"داخل حدودها. لذلك، وحتى لو سمحت لـ "حماس"العسكري من قبل كبار مسؤولي 

ت لها من يبدو، بتنفيذ نشاط عسكري غير قانوني فوق أراضيها، فإنها لم تتردد في إصدار تعميما
 "حزب آ"تريد تقويض  "حماس"أجل تبني صورة أقل استفزازًا، ثم، كما أشرت في مقال سابق، إن 

في  "حماس"واالستفادة من الملجأ الذي وفره لعدد من زعمائها في لبنان. وعلى الرغم من أن نشاط 
 "حماس"التابع لـ "جنبيةمكتب األعمال األ"بالطبل والزمر، فإن  "حزب آ"لبنان، بدأ بالتنسيق مع 

بالقدرة االستراتيجية  "حماس"بدأ، ومنذ سنوات، العمل على مشروع صاروخي سري، مصمم لتزويد 
إلطالق مئات الصواريخ على إسرائيل من أجل إجبار لبنان على االنضمام إلى حربها المقبلة، كما 

الذي وفر  - "حزب آ"ون فيه في لبنان وضعًا عبثيًا قد يك "حماس"في اعتقادها. لقد سبب نشاط 
مالذًا آمنًا في قلب الضاحية الجنوبية من بيروت لصالح العروري الذي أصبح نائبًا لرئيس المكتب 

مجبرًا على الدخول في حرب ال  - "كتائب عز الدين القسام"، وكان من مؤسسي "حماس"السياسي لـ
السرية الرامية إلى إنشاء قوة  "حماس"يريدها رغم كل التصريحات النارية، وذلك نتيجة لجهود 
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، وكلنا يعرف ماذا "اتفاق القاهرة"في السابق إثر  "فتح"عسكرية مستقلة في جنوب لبنان، كما فعلت 
بعادها حتى تونس، وحتى  كانت نتيجته من تمزيق للبنان، وتشتيت لمنظمة التحرير الفلسطينية وا 

 اان ال تزال على هذا الوضع وأسوأ.
، هناك ما يهددها مع ازدياد عدد ساحاتها العملياتية كما "حماس"رية التي عملت عليها الشبكة الس

في ماليزيا وتركيا ولبنان، ويتم الكشف أيضًا عن نطاق وعمق النشاط العسكري غير القانوني الذي 
اًل اإليراني، التمدد ألهداف عسكرية، قد تطال أو  "الطراز"تقوم به في تلك الدول. إنها تسير على 

 منظمة التحرير الفلسطينية.
إزاء ذلك، ألن الدول نفسها التي فتحت لها األبواب، ستجد نفسها  "حماس"من المرجح أن تتضرر 

، التي "حماس"في نهاية المطاف عرضة لعقوبات انتهاك القانون الدولي، ومساعدة الذراع العسكرية لـ
 المتحدة.تم تصنيفها حركًة إرهابية من قبل أوروبا والواليات 

الذين استغلوا استقبال  "حماس"قريبًا سوف يتم توجيه أصبع االتهام وبسرعة إلى مسؤولين كبار في 
هذه الدول لهم، فاستخدموا واجهة اايديولوجيا والمساعدات اإلنسانية لمتابعة أنشطة عسكرية. عندما 

ورخاء شعوبها على يحدث ذلك، فستتوقف هذه الدول عن كونها متسامحة للغاية، ألن مستقبل 
نفسها معزولة ليس فقط في قطاع غزة، بل أيضًا على النطاق العالمي،  "حماس"المحك، وستجد 

 ومراهنتها على نصائح إيران لها. "حماس"ول سف الشديد سيبقى الغزاويون يدفعون ثمن جنو  
 3/5/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 غزةطوفان  .21

 شفيق ناظم الغبرا
فضل عوامل مكانية وجغرافية وبفضل عوامل االحتالل ذلك المكان المؤهل إلعادة أصبح قطاع غزة ب

نبض الحركة الوطنية الفلسطينية إلى الحياة. ففي غزة، ومنذ بدء مسيرات العودة منذ ثالثة أسابيع، 
طوفان شعبي، وتحد يزداد عمقا للحصار القائم من الجهات األربع. طوفان غزة تمرد فلسطيني على 

زة على سكانها، فحصار غزة مدجج بالموانع واألسالك الشائكة والحراسة. وكما انبثق المخيم غلق غ
 1967المقاومة من لبنان واألردن بعد حرب  انطالقالفلسطيني الذي حوصر في الشتات في سنوات 

 فإن غزة تنبثق من قاع شبيه حيث يمتزج عبره األلم بالحصار بالدماء وباألمل والمستقبل. طوفان
غزة يقع بين شعب تمتد جذور أغلبيته إلى عمق األراضي التي قامت عليها دولة إسرائيل. لقد 

كيلومترا مربعا، على موت بطيء وهي في  360تمردت غزة، وهي بقعة جغرافية صغيرة ال تتجاوز 
 هذا تسعى لعبور نفق فرضته إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
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ي المباشر، فإسرائيل التي سحبت جيشها شكليا من القطاع في غزة مازالت تحت االحتالل اإلسرائيل
بكل ما للكملة من معنى. لقد حولت إسرائيل غزة لسجن كبير لمليوني مواطن  احتاللهاأبقت  2005

فلسطيني. في غزة السكان ممنوعون من السفر وممنوعون من الخروج من غزة لزيارة أقربائهم في 
العالج أو للعمل. لقد تمادت إسرائيل  أوللسفر بهدف التعليم  أوغزة، الضفة الغربية وأقربائهم خارج 

في فرض ممنوعاتها على المواد العادية كالبطاريات واألجهزة والكثير من المواد الغذائية  2006منذ 
في جعل غزة بال كهرباء معظم ساعات الليل والنهار. في غزة  االحتاللومواد البناء. وتمادى 

شفيات تعاني نقصا شديدا. إن غزة المعزولة عن العالم ال تستطيع استقبال وفد طبي المدارس والمست
مخصصات موظفيها  استالم. بنفس الوقت يمنع على غزة إسرائيليةجامعي إال بموافقة  أوأو علمي 

بموافقة إسرائيلية خاصة من خالل تحويل الضرائب. تمثل غزة قاع  إالمن السلطة الفلسطينية 
في فرض نفسه على  االحتاللالمكان الذي نجد فيه أحد أبشع تعبيراته. وكما يستمر و  االحتالل

 سكان غزة تستمر المقاومة في سعي حثيث لخلق النقيض المقاوم.
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة من البحر أيضا. فالسفن اإلسرائيلية تمنع الصيادين الفلسطينيين من 

حق سكان غزة في ثروتهم السمكية، كما وتمنع إسرائيل الصيد خارج مساحة محددة، وهذا تدخل في 
السكان من استخدام البحر للتنقل او للتنزه أو للسفر. وفي غزة لم يسمح ببناء ميناء كما ولم يسمح 

 .االحتاللاالحتالل بمطار. كل شيء في غزة مغلق ومقفل من الخارج ومن سلطات 
اس لالحتالل اإلسرائيلي. فقد أدت الضغوط وغزة محاصرة أيضا من الجانب المصري، وهذا انعك

ية لجعل مصر تحاصر غزة. فبفضل هذه الكماشة من الجانب اإلسرائيلي كما مريكاإلسرائيلية واأل
والجانب المصري أصبح حصار غزة شامال لكل الحدود. ورغم وقوع مفاوضات عدة بين حماس 

ذ مجيء الرئيس السيسي. إن ومصر فأن الموقف لم يتغير والحصار من جانب مصر مستمر من
ن تم فتح المعبر لحركة المسافرين فأن ذلك ال يتجاوز  معبر رفح المؤدي من غزة لمصر قلما يفتح وا 

 ساعات محدودة.
وعدم تفكيكها للقوة العسكرية  االحتاللولو قلنا إن أحد أسباب الحصار عدم تعاون حماس مع 

قيقة، فالضفة الغربية حيث السلطة الفلسطينية التي التابعة لكتائب القسام ال نكون قد أنصفنا الح
تتعاون في جوانب أمنية عدة مع دولة االحتالل، والتي لم تبن قوة عسكرية كما فعلت حماس في 
غزة، تعاني من مصادرة أراضيها ومن االستيطان المستمر ومن الجدار الفاصل والموانع ومن 

يومي،  اعتداءللضفة كما هو للقدس المحتلة  االعتداءات التي ال تتوقف. إن حصار إسرائيل
تعتقل الشبان العاملين على إيقاف االستيطان والساعين للتصدي  اإلسرائيليةفالسلطات العسكرية 

. الهدف اإلسرائيلي في الضفة الغربية وفي القدس فرض االستسالم على السكان من خالل لالحتالل
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واضح:  اإلسرائيلياالنقضاض على حقوقهم، الهدف السيطرة على حياتهم ومنع تطوير اقتصادهم و 
 واالقتصادي. األمنيخروج السكان من خالل الخنق 

العقيمة. فحماس بالتحديد قبلت بانتخابات للسلطة  االحتاللإن حماس في غزة نتاج لسياسات دولة 
اطية بنسبة ي واإلسرائيلي ورغم فوزها بانتخابات ديمقر مريك، لكن الفيتو األ2006الفلسطينية عام 

األغلبية منع استقرار تلك االنتخابات. الحكومة الموحدة التي تم تشكيلها بين فتح وحماس لم يكتب 
ي واإلسرائيلي والضغوط على حركة فتح لمنع االستمرار في مريكلها النجا  بفضل الموقف األ

 2007ى غزة التجربة. منذ ذلك الزمن تطورت القطيعة، وسقطت التجربة عندما سيطرت حماس عل
بهدف تدمير الحركة  االحتاللدولة  أنشأتهاسيطرة فتح في الضفة. هذه الحالة  استمرتبينما 

 بين أجزاء فلسطين. أبديةالفلسطينية وفرض قطيعة 
إسرائيل لم تعد قادرة على إخفاء السؤال الذي يسأله العالم: ما الذي يجعل شاب فلسطيني من غزة 

إرادته بأسلوب سلمي نحو أسالك شائكة تمنعه عن وطنه التاريخي في مقتبل العمر يسير بكامل 
الذي يجعل هذا الشاب يحمل بيده علم بالده وحلم العودة وحلم التخلص من  وهو يعلم انه سيقتل؟ ما

)نتالي بورتمان( تساءلت وقررت بملء إرادتها  اإلسرائيليةسجنه بنفس الوقت؟ حتى الممثلة اليهودية 
ها في إسرائيل، وقد يكون ذلك بسبب كل المسائل التي تثيرها سياسة نتنياهو مقاطعة حفل تكريم

األمنية تجاه الفلسطينيين ولكن بنفس الوقت تجاه اليهود واإلسرائيليين من معارضي سياساته. محرقة 
اإلسرائيلي وسلوكياته وسياساته  االحتاللغزة قد تمهد لوعي جديد في العالم، لمعرفة مختلفة عن 

 ه.وحصار 
تؤكد مسيرات العودة أن الشعب الفلسطيني سيقاوم العقوبات الجماعية المستمرة بحقه بوسائل جديدة. 
يجب أن تسقط العقوبات المفروضة على غزة، ويجب أن ينتهي الحصار المفروض من الجهات 

ربهم األربع والذي يعاقب كل الناس وكل السكان، ويجب أن يسمح للناس بالسفر والتحرك وزيارة أقا
لى غزة. يجب أن  في الضفة الغربية والذهاب للدراسة في نابلس ورام آ والتحرك كما يحلو لهم من وا 
يفتح المجال لكل أنواع العالج ويجب دعم المستشفيات والجامعات والمؤسسات في غزة. كما ويجب 

عركة كل العمل على بناء ميناء ومطار يسهل الحياة والحركة لسكان غزة. معركة غزة هي م
فلسطين، ولهذا تتضامن الضفة الغربية المحتلة مع غزة المحاصرة، كما يتضامن مع غزة عرب 
الداخل. إن شكل التضامن القادم من كل أجزاء فلسطين كما ومن الشتات الفلسطيني ومن أصحاب 

 الضمير العربي والعالمي سيكون جليا في األيام القادمة. 
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سيصل الحراك ألعلى مراحله. حراك غزة  2018منتصف أيار/مايو  مع ذكرى النكبة هذا العام في
 إعصار جديد محمل بالتحرر ووسائل النضال المبتكرة.

 3/5/2018، ، لندنالقدس العربي
 

 الرائحة الالسامية في خطاب أبو مازن ليست األساس .21
 عميره هاس

بة. كل فلسطيني يعتبر التاريخ اليهودي فرض على الفلسطينيين، لذلك هم يحتاجونه في كل مناس
نفسه أن له الحق، وهو حقا محق في أن يطر  التاريخ الجغرافي لبالده وشعبه كقوة موازية للرواية 
الصهيونية. هكذا أيضًا يعمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في خطاباته في المناسبات 

الوطني الذي يفترض أن يكون للمجلس  23العلنية، وهكذا عمل أيضًا أمس في افتتا  الجلسة الـ 
 البرلماني الفلسطيني الشامل.

الملخص التاريخي والجغرافي لعباس هو أن إقامة دولة لليهود هو مشروع كولونيالي لدول مسيحية، 
وأن من فكروا بالمشروع كانوا من كارهي اليهود الذين لم يرغبوا في عي  هؤالء في دولهم. ولكن في 

مع رائحة السامية قوية:  ادعاءك أخطاء مربكة، سهوات كبيرة وأيضًا الملخص الشرعي لعباس هنا
 ."الربا والبنوك"في أوروبا كرهوا اليهود ليس بسبب دينهم، بل بسبب أعمال تجارية مثل 

اإلسرائيلي، الذي يتجاهل تماما رسائله  اإلعالمإن تمسك عباس بالسقوط في شرك مقوالت ستساعد 
حكمه: هو متسق في مواقفه، ال يصغي  أسلوبخبرنا عن الرجل وعن ذات الصلة بطريق السالم، ت

لالنتقاد، ال يتشاور مع ااخرين أو أنه ينتخب مستشارين ال يقولون له أي شيء ال يريد سماعه. 
فقط عن ما هو مريح له. هذه من بين صفات أخرى، هي الصفات  إبالغهيختار أن يتم  أيضاوهو 

والسلطة  "م.ت.ف"و "فتح"ي التحول إلى حاكم استبدادي لـالتي احتاجها من أجل نجاحه ف
ودعم دول أوروبا له بسبب تمسكه باتفاقات أوسلو. هذه  األموالالفلسطينية، إلى جانب سيطرته على 

من المضمون الفلسطيني  "م.ت.ف"الصفات مكنته من مواصلة ما بدأ به ياسر عرفات: إفراة 
خضاعها فعليا للسلطة الفل سطينية. وكحاكم منفرد، عباس يتجاهل بصورة متسقة قرارات الشامل، وا 

سرائيل،  األجهزةبين  األمنيالمؤسسات التمثيلية، وبسبب ذلك استمر التنسيق  األمنية الفلسطينية وا 
 ."م.ت.ف"و "فتح"من قبل جهات ممثلة لـ األخيرةرغم كل القرارات بوقفه، التي اتخذت في السنوات 

ي في الخطاب ليس األساس. تحذيره الخفي لسكان قطاع غزة وحماس، بأنه الجزء التاريخي الجغراف
ينوي وقف شملهم في ميزانية السلطة الفلسطينية أو تقليص أكبر لنصيبها في ميزانية السلطة. هناك 

ما ّسي بالربيع العربي كان كذبة "أهمية أكبر وتداعيات مقلقة للمستقبل. عباس قال أيضًا إن 
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تشير إلى استخفاف عميق بالثورات  األقوالكوسيلة لتفكيك الدول العربية. هذه  "اأمريكاخترعتها 
االستبدادية. على أساس هذا االستخفاف، فإن أقواله بأن  األنظمةالشعبية ومعاناة المواطنين تحت 

ضد االحتالل  "غير المسلح"الطريق إلى دولة فلسطينية ستكون أيضًا من خالل النضال الشعبي 
ي، إلى جانب الدبلوماسية، يتم تفسيرها كتالوة احتفالية للنص فقط. النضال الشعبي هو اإلسرائيل

 أساسيبكثير من مظاهرات في مناطق االحتكاك مع الجي  اإلسرائيلي، وهو يحتاج إلى تغيير  أكثر
. الرسالة من "فتح"في عالقة السلطة الفلسطينية باتفاقات اوسلو، كما قال أيضًا أعضاء كبار في 
 أقواله حول الربيع العربي هي أنه طالما أن عباس في الحكم فان هذا لن يحدث.

نحن نقول إننا لن نقوم باقتالعهم، "التالية:  باألقوالالخالصة التاريخية الجغرافية لعباس انتهت 
بهذا  "نتمسك". خالل الخطاب قال عدة مرات نحن "ونقول إننا سنعي  معهم على قاعدة الدولتين

، حيث يكون شرقي القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. هنا، فان "1967في حدود "للنزاع المخرج 
 ومنطقيته، ال سيما في نظر جيل الشباب. أهميتهرسميته تمكنه من التمسك باقترا  حل فقد 

، كما أكد أنه "الصهيوني"عباس قال إنه يستند إلى كتاب يهود، وحتى صهاينة، وبدأ بآرثر كستلر 
فان أصل اليهود االشكناز هو من منطقة الخزر.  "13السبط الـ "ة التي اقترحها في كتابه في الفرضي

وسيدنا  إبراهيمهؤالء الناس ليسوا ساميين، قال عباس، وليست لهم عالقة بالشعوب السامية وسيدنا 
ـ  10يعقوب. هؤالء اليهود )أي الخزر المهودين(، قال عباس، انتقلوا إلى شرق وغرب أوروبا، وكل 

سنة تعرضوا لمذبحة في هذه الدولة أو تلك، منذ القرن الحادي عشر وحتى حدوث الكارثة.  15
. وأنا أريد عرض ثالثة يهود في ثالثة كتب وهم جوزيف "ألننا يهود"لماذا حدث ذلك؟ هم يقولون "

الهم في هذا الجزء من خطابه الذي استهدف شر  أن اليهود تمت مطاردتهم بسبب اشتغ…. "ستالين
حدثت ضجة ما وُهمس له بأن ستالين لم يكن يهوديا. عباس في البداية أصر، وبعد  "الربا والبنوك"بـ 

 األنباءذلك قال شيء ما وانتقل إلى الكتاب اليهود التالين. في النص المكتوب الذي نشر في وكالة 
 "واسحق نوتشراد أبراهام". وبعد ذلك كتب "كاتب يهودي"بقي كما كان اسم ستالين كـ  "وفا"الرسمية 
غير معروفة للكاتبة(. خالل الخطاب الذي تم بثه ببث مباشر في القناة الفلسطينية  األسماء)هذه 

 سمع وكأنه قال ايزاك دويتشر، المؤرخ الماركسي.
دولة لليهود في فلسطين كانت في بدايتها فكرة لمسيحيين وسياسيين  إقامةعباس قال في خطابه إن 

قبل أن يعطي آرثر بلفور ". "1850ي في القدس في العام أمريكقنصل "ونابليون و مثل كرومويل
)كان …. "اتخذ قرار بمنع دخول اليهود إلى بريطانيا، بسبب كراهيته لهم"، قال عباس، "تصريحه

، عندما كان بلفور رئيسا للحكومة. 1905البرلمان البريطاني في  أصدرهالذي  األجانبيقصد قانون 
البريطانية، وُفهم أنه رد على  اإلمبراطوريةنون قيد الهجرة من مناطق ال تعتبر جزءًا من هذا القا
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(. تفسير كهذا لتصريح بلفور ليس 1880الهجرة الكبيرة لليهود أساسًا، من شرق أوروبا، منذ العام 
)أو حسب غير مقبول. عباس لم يتجاوز أيضًا اتفاق النقل بين السلطات النازية والوكالة اليهودية 

لمانيا من أفي  األموالصياغته: بنك انغلوفلسطين في القدس(، الذي مّكن اليهود أصحاب رؤوس 
 الهجرة منها.

الجتماع المجلس الوطني الفلسطيني سيتبين إذا كان أخطأ  األربعة األيامعباس لن يتغير. وفي 
لسطيني، وفي الحقيقة دفن منتقدو المجلس عندما قالوا إنه هدف إلى تعميق االنقسام الداخلي الف

 نهائيا بصفتها منظمة رسمية تمثل جميع الفلسطينيين. "م.ت.ف"
 2/5/2018هآرتس 

 3/5/2018، ، لندنالقدس العربي
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