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فإن  عدوانشنت "إسرائيل" أي في حال خيار هذه المرحلة و  المقاومة الشعبيةالسنوار: مسار  .1

 لمقاومة مفاجآت جديدةل
 قااال رساايك حركااة حماااك فااي قيااال ناار  يحياار السااننار لف الحااراي الاانيني الفلسااييني فااي مساايرا  

ح،ااااى حتاااار ااف جملااااة ا هاااادا  العااااند  تجمعاااا  عليااااا فصاااااسل الم،انمااااة الفلساااايينية  معتباااارا  تنااااا 
االستراتيجية منها تسجيل شهاد  الشعب الفلسييني  بالترامف مع افتتاح السفار  ا ميركية فاي ال،ادك  
نبناء سد منيع لصد المؤامرا  التصفنية التي ُيراد بها تصافية ال،ياية الفلسايينية  لعااد  حاى العاند  

لااار لسااا،اي النلرياااة التاااي ت،ااانل لناااا ال محااال لل،ياااية للااار راكااار  ا ماااة العربياااة نا ساااالمية نصااانال  ل
 الفلسيينية في جدنل اهتماما  العالم.

نفااي ل،اااء مااع المياااديف ياامف حاانار خااار  تشااار السااننار للاار تف الشااعب الفلسااييني اختااار مسااار 
الم،انمااة الشااعبية نالحااراي الساالمي  ف اللاارن  تنجباا  عليااا هاارا الخيااار فااي هاار  المرحلااة بالاارا   

للااار تف رلاااي ال يعناااي التخلياااي عاااف الخياااارا  ا خااارن  نتياااا  "فاااي جعباااة شاااعبنا الكثيااار ماااف  الفتاااا  
 الخيارا   نخيار الم،انمة المسليحة ال يرال منجندا  علر اليانلة".
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نعف التهديدا  ا سراسيلية التي تيال قاد  الم،انمة الفلسيينية  قال السننار "حياتناا ليسا  تنلار ماف 
رنحاا رخيصاة فاي سابيل الانيف نهار  الم،دساا   ترناحناا ليسا  تنلار ماف ترناح  حيا  تي شهيد قديم

 تصغر شهيد يحر بدماسا نرنحا في سبيل هرا النيف".
ننفاار قاسااد حركااة "حماااك" تف تكاانف هناااي تيااة اتفاقااا  باايف الحركااة نال،اااهر  لنقاا  الحااراي نمساايرا  

كاملة .. نعلار رتساها مسار الحصاار مار   العند   نتابع "هرا الحراي مستمري حتر يح،ى شعبنا تهدافا
لاار ا بااد". نعااف تياانير قاادر  الم،انمااة العسااكرية فااي ناار   تشااار السااننار للاار تنااا نمناار نهايااة  ناحااد  ناى

اسااتياع  فصاااسل الم،انمااة بصااانر  عامااة نكتاسااب ال،سااام بصااانر   2014العاادناف علاار ال،ااايع عاااام 
تها نتف تينيرها ننعيا   مشددا   علر تف اللجنء للر خيار الم،انمة السلمية نالشعبية  خاصة تف تراكم قني
 لم يتم بسبب الشعنر باليع  تن ب،لية الحيلة.

نتكد تنا في حال شني  لسراسيل عادنانا  علار نار   فالف "لادن الم،انماة مفاجاة  جدياد "  الفتاا  للار تف 
تماا عاف . مية بيف اليرفيف""عالقة الحركة ممتار  للغاية مع حرب هللا اللبناني نتف االتصاال  شبا ين 

ار خاالل  العالقة مع ليراف  فنصفها بأنها "في ناية ال،ن  نالمتانة نالد ء" مركيرا  تف "هرا البلد لم ي،صي
 في دعم الم،انمة بالمال نالعتاد نالخبرا ". 2014سننا  ما بعد عدناف 

لرا اعتادن علار تحاد  نعبير السننار عف رفا  "حمااك" تي عادناف لساراسيلي علار تيياة دنلاة  نخاصاة
تياارا  الم،انمااة فااي المني،ااة  مياايفا  "ساان،  لف شاااء هللا بكاال مااا تنتينااا مااف قاان  لنعبياار عااف منقفنااا 

 نايحا  صريحا  ال تلجلج فيها نال تردد".
نتعرب عف ث،تا في الجماهير الفلسايينية فاي اليافة الغربياة بأنهاا قاادر  علار تف يكننانا رديفاا  نساندا  

ناار   ميالبااا  حركااة "فااتح" تف تنقاا  التنساايى ا منااي مااع لسااراسيل نتف ترفااع ال،بيااة للمتلاااهريف فااي 
 ا منية عف الجماهير في تلي المني،ة.

دراماتيكياة باتجاا  المعاابر فاي الفتار  حالياة   لجاراءا نتابع بال،نل لف الحركة ليس  بصادد اتخاار تياة 
 30ي الفلسااييني باااالرنم ممااا حصااال فاااي حيااأ تف ال رال البااااب مفتنحااا  تماااام مشاااريع الحااانار الااانين

 نيساف/ تبريل المايي"  علر حد قنلا.
ننفر السننار تف يكنف قد منريك تي يغي مف تية جهة كان  علر "حماك" لل،بنل بأيية تسنيا  تن 
صااف،ا  مااف قبياال "صااف،ة ال،اارف"  مياايفا  "نحااف جاااهرنف لكااي نفناار جميعااا  حتاار  خاار يفاال فينااا نال 

ر علينااا مثاال  كمااا نفاار مااا ُيحكاار عااف  هاار  الصااف،ا   ننحااف ال يمكااف تف نسااتجيب  ي يااغي".ُتمااري
 ترؤسا لنفد "حماك" للر ال،اهر  قريبا   الفتا  للر تنا ال ينجد عف هكرا نفد حتر ااف.
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هللا ي،ا  نراء  جهاا  فاي جهاار المخاابرا  الفلسايينية  نتكد السننار علر تف استهدا  منكاب الحماد
هللا  لة نثي،ة بالشاباي  مييفا  " لدينا مف ا دلاة فاي قياية تفجيار منكاب الحمادفي رام هللا  نعلر ص

 ما نستييع تف نيعا علر اليانلة تمام تي لجنة فلسيينية"
 21/5/2018، بيروت، الميادينموقع قناة 

 
 عريقات يدين نقل سفارة البارغواي إلى القدس ويدعو إلنفاذ قرارات القمم العربية .2

 مااااايف سااااار اللجناااااة التنفيرياااااة لمنلماااااة التحريااااار الفلسااااايينية صااااااسب عري،اااااا   االثنااااايفداف ت :رام هللا
نتعارب عري،اا   فاي بيااف لاا     ن،ل البارانناي سافار  بالدهاا للار مديناة ال،ادك المحتلاة.21/5/2018

: "الباارنناي ال تنتهاي قارار عري،اا  نقاال عف الرف  الفلسييني ال،ايع لهار  الخيان  نيار ال،انننياة.
فحساب  باال تنتهاي تييااا  كراماة شاعنب تمريكااا الالتينياة التااي كافحا  مااف  478ا ماف الاادنلي  مجلاك

للار تفعيال نتنفيار قارارا  ال،مام العربياة حانل قياع عري،اا   ندعاا تجل حريتها نعادالتها نياد ال،ماع".
 ."لسراسيلا"تن تعتر  بال،دك عاصمة ل  العالقا  مع تي دنلة تن،ل سفارتها للر ال،دك

 21/5/2018 ،األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة 
 

 عشراوي: افتتاح سفارة باراغواي في القدس "انتهاك للقانون الدولي" .3
حناااااف   مفنيااااة ا عااااالم نالث،افااااة فيهااااا  اعتباااار  عياااان اللجنااااة التنفيريااااة لمنلمااااة التحرياااار :رام هللا

   "انتهاكااا  21/5/2018 دك يانم االثنايففاي مديناة ال،ا "لساراسيل"عشاراني افتتااح باارانناي سافارتها لادن 
فاي بيااف صاحفي    نندد  حناف عشاراني لل،اننف الدنلي نل،رارا  الشرعية الدنلية". نمتعمدا   صارخا  

نحثااا  عشاااراني الااادنل  بشاااد  بن،ااال باااارانناي سااافارتها لااادن ال،ااادك ناالحتفاااال بشاااكل رسااامي بااارلي.
مي نحركاة عادم االنحياار علار قياع عالقاتهاا ا عياء في الجامعاة العربياة نمنلماة التعاانف ا ساال

 نتن،ل سفارتها للر ال،دك. " لسراسيل"مع الدنل التي تدعم 
 21/5/2018 ،القدس، القدس

 
 واإلرهاب: نقل باراغواي سفارتها للقدس دعم للتطّرف الفلسطينية الحكومة .4

المتحادأ الرسامي    تفرام هللا  ماف 21/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفـا(نشار  
ال،ااادك  للااار تبيااابينساا  المحماااند اعتبااار ن،ااال بااارانناي سااافارتها ماااف تاال  الفلسااايينية باساام الحكنماااة

رثناا الث،اافي "المحتلة  اعتداء علر  شعبنا نقييتنا نعلر ا متيف العربية نا سالمية نعلار م،دسااتنا ناى
بتنفياااار  ا ساااالمينلماااة التعااااانف . نيالاااب المتحاااادأ الرسااامي جامعاااة الاااادنل العربياااة نم"نالحيااااري
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الااادنل التاااي تساااعر "لالرتاااراى السياساااي المهااايف" عبااار العااادناف علااار شاااعبنا  الالرماااة بحاااىي  ا جاااراءا 
عاصااامتنا المحتلاااة  كماااا تفعااال باااارانناي نماااف قبلهاااا  للااارنقيااايتنا النينياااة ماااف خاااالل ن،ااال سااافاراتها 

 مب.اتر  نناتيماال في )تبعيتهما الرليلة(  دار  الرسيك ا مريكي
كما يالب المتحدأ الرسامي المجتماع الادنلي بالتصادي لماف هام علار شااكلة هاؤالء  نالاريف يخاالفنف 

ال يجانر ال،بانل بالتسابب بالفنيار ندعام  لرال،اننف الادنلي نيعتادنف علار م،اررا  الشارعية الدنلياة  
نفار ال،نانيف الدنل نا رهابالتيري    ية.علر هر  الشاكلة دنف ردل عبر تيبيى ناى
نرار  الخارجياااة .(  تف ب. .تن)رنيتااارر   ن،اااال  عاااف نكاااالتي 22/5/2018 ،الحيـــاة، لنـــدننتيااااف  

نالمغتربيف الفلسيينية دان  قارار باارانناي ناعتبرتاا "نيار شارعي ننيار قااننني نعادنانا  علار الشاعب 
ننف الادنلي  نارتهاناا  الفلسييني نح،نقاا  نانتهاكاا  لل،ارارا  الدنلياة را  الصالة نللشارعية الدنلياة نلل،اا

 لإلمالءا  نا نراءا  ا مريكية ا سراسيلية".
 

 تطالب بإنقاذ األسرىو  عويسات المسؤولية عن استشهاد االحتاللُتحّمل الحكومة الفلسطينية  .5
الحكنماة لباراهيم  تف ال،ادك المحتلاة كامال   ن،اال  عاف مراسالها فاي 22/5/2018 ،الـرأي، عّمـاننشر  

مااك  ا سااير عرياار عنيسااا   محملااة سااليا  االحااتالل ا سااراسيلي  المسااؤنلية ت  الفلساايينية نعاا 
نقاااال المتحااادأ  كاملاااة عاااف استشاااهاد   نعاااف حياااا  نساااالمة جمياااع ا سااايرا  نا سااارن فاااي ساااجننها.

الرساامي باساام الحكنمااة ينساا  المحمااند  لف نالبيااة الت،ااارير نالشااهادا  حاانل الحركااة ا سااير  تجمااع 
تهاتم بت،اديم  ا سارن فاي معت،التهاا نال ل تناتهج سياساة ا هماال اليباي بحاىي علر تف سليا  االحتال

العااالا الااالرم ل ساارن المرياار  ا ماار الااري مااف شااأنا مفاقمااة تنياااعهم الصااحية حتاار تصاال للاار 
 مراحل خيير  مف الصعب لن،ارها  نهن ما يعر  بسياسة المن  البييء.

 الفلسايينية نرار  الخارجية نالمغتربيف   تفرام هللا  مف 21/5/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللانتياف  
حميل  الحكنمة ا سراسيلية نرسيساها بنيااميف نتنيااهن  المساؤنلية المباشار  عاف استشاهاد ا ساير عريار 
عنيسا   مؤكد  تنها ستتابع هرا الملا  ماع الجهاا  نالمحااكم الدنلياة المختصاة  بالتعاانف ماع هيساة 

 ريف  ننادي ا سير  تمهيدا  لمحاكمة ال،تلة. شؤنف ا سرن نالمحر 
 

 المالكي يقدم اليوم طلب اإلحالة للمحكمة الجنائية الدولية .6
مف الم،رر تف يع،د نريار الخارجياة نالمغتاربيف رياا  الماالكي اجتماعاا ماع المدعياة العاماة للمحكماة 

فااي فلسااييف  نلييالااب المحكمااة  الجناسيااة الدنليااة فاااتن بنسااندا  ياانم الثالثاااء  لتسااليمها لحالااة الحالااة
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بتحمااال ناجباتهاااا تجاااا  العدالاااة نالمسااااءلة  باعتبارهاااا الجهاااة المختصاااة للتح،ياااى فاااي الجاااراسم المساااتمر  
 نالمرتبية بنلام االستيياف نمالح،ة المجرميف المسؤنليف عف ارتكاب هر  الجراسم.

 21/5/2018 ،األيام، رام هللا
 

 بعد عباس وتطرح سيناريو "إمارة بالضفة ودولة بغزة"ج لمرحلة ما سلطات االحتالل تروّ   .7
ااا  ن،اااال  عاااف مراسااالتها فاااي 22/5/2018 ،الغـــد، عّمـــاننشااار   ف يمساااؤنل  تف نادياااة ساااعد الاااديف فاعمي
ف "الاارسيك محمااند عباااك بخياار نبصااحة جيااد   نكاناا  نتاااسج الفحنصااا  تلااا"الغد"  ناف تكااديفلسااييني

"مسااعي ساليا  االحاتالل ا ساراسيلي للتارنيج لمرحلاة ماا اليبية التي تجراها ميمسناة"  محارريف ماف 
ف "ا خباااار السااالبية المتدانلاااة حااانل لنقاااالنا  بعاااد الااارسيك عبااااك  بهاااد  خلاااى تجاااناء الربكاااة نال،لاااى".

صاااحة الااارسيك عبااااك مباااالة فيهاااا ندعاياااة ميااااد   ت،ااا  ساااليا  االحاااتالل خلفهاااا   شااااعة تجاااناء 
عباار مناقااع صااحفها الينميااة  مااف سااينارين "لمااار  محليااة فااي بمااا يرحتااا بااا مك   "  قياسااا  االرتباااي

 ا مثل لمرحلة ما بعد عباك  بحسب مراعمها. اليفة الغربية ندنلة في نر "  باعتبار  الحلي 
نتنيااح المسااؤنلنف تف "عباااك يتعااافر بشااكل كاماال  فيمااا باتاا  درجااة حاارار  جسااما تحاا  الساايير   

مف العملية التي  كشفا بعد تعافي الرسيك كليا   ب في صدر   تمي بعدما كان  مرتفعة ساب،ا   نتيجة التها
 ".تجري  لا في ا رف النسير  قبل تيام  مما استدعر العند  للمشفر بعد خرنجا منا  مؤخرا  

نتشاااارنا للااار تف نتااااسج الفحنصاااا  اليبياااة التاااي تجراهاااا عبااااك "ممتاااار "  نال ينجاااد هنااااي ماااا ي،لاااى  
  بعد الجنلة الخارجية التاي قاام للر "حالة ا رهاى التي تصابتا  مؤخرا  فصحتا جيد  نبخير  محيليف 

 عاما(". 82للر عمر  ) بها  ربع دنل في تمريكا الالتينية  نلرا  
عاد تسالنبا  جديادا   حياأ بادت  لسينارينها  "ماا بعاد" ال يُ  بالترنيجتف "قيام سليا  االحتالل  ناعتبرنا

اك مناار تأكيااد الجانااب الفلسااييني لمنقفااا الااراف   ي خيااة تاارنا لشاااسعا  حاانل صااحة الاارسيك عباا
ت،ادم لليااا تسااتهد  المساااك بال،يااية الفلساايينية  نتشااديد  علاار الح،اانى النينيااة الثابتااة فااي التحرياار 

قامة الدنلة الفلسيينية نفى حدند   نعاصمتها ال،دك المحتلة". 1967نت،رير المصير نحى العند  ناى
المادير اليباي للمستشافر االستشااري   تف محماند مجادلاةن،اال  عاف   21/5/2018 ،48عرب نتياف  

" تف الارسيك عبااك  فاي حالاة مسات،ر   نافياا  تنبااء 48تكاد  فاي حديثاا لاا"عرب  برام هللا سعيد الساراحنة
نقااال سااراحنة لف  عااف تاادهنر حالتااا الصااحية التااي تنردتهااا بعاا  المناقااع ننساااسل ا عااالم المحليااة.

 مستمر. حالة عباك في تحسف
العاشر  عف دبلنماسييف ناربييف تف: ا سراسيلية ن،ل  ال،نا    22/5/2018 ،الخليج، الشارقةنجاء في 

فاااي الحااارار   نصاااعنبة فاااي التااانفك  نتف نياااعا نيااار    نارتفاعاااا  حاااادا   رسنياااا   "عبااااك يعااااني التهاباااا  
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عاااني مناار سااننا  مااف ال تتحسااف فهاان ي عباااكميمااسف". نركاار  ال،نااا  ا سااراسيلية الثانيااة تف صااحة 
 اعتنااار ب،ااادر اساااتياعتا لترتياااب ا مااانر تفادياااا   عبااااكمشااااكل فاااي ال،لاااب. نيااار تف ال،ناااا  كشاااف  تف 

نقاال الصاحفي تساا   ماف قياادا  السالية. 6للصرال مف تجل خالفتا  نقام بتنرياع صاالحياتا علار 
 ال تدهنر  حالتا".جبنر لف "الساحة الفتحانية تشهد حراكا  تح  ا ر  للبحأ عف نارأ لعباك ح

 
 وريث عباس محط اهتمام األجهزة األمنية اإلسرائيلية .8

فاااي لااال ا نبااااء التاااي تتناقلهاااا نسااااسل ا عاااالم عاااف النياااع الصاااحي لااارسيك : تحريااار هاشااام حماااداف
عامااا(  نرناام تف الماادير اليبااي للمستشاافر االستشاااري باارام  83الساالية الفلساايينية  محمااند عباااك )

تكد تنا بصحة جيد  نمست،ر   لال تف تجهر  ا ماف ا ساراسيلية تانلي تهمياة كبيار  هللا  سعيد السراحنة  
 لهنية النريأ  نتتعامل مع هر  الفتر  نكأنها "بداية النهاية لسلية عباك  رنم عدم نينح مدتها".

نبحسب المحلال العساكري لصاحيفة "هاةرتك"  فماف الجااسر االفتارا   فاي لال "النجاحاا " السياساية 
يااة لحكنمااة نتنياااهن  تف ياادعن "اليماايف" ا سااراسيلي للاار اسااتغالل النيااع نتنفياار "تغيياارا  مااف نا من

 جانب ناحد" في العالقة مع السلية الفلسيينية في اليفة الغربية.
نفي الم،ابل  ييي   يعت،د قاد  ا جهر  ا منية ا سراسيلية تف "العكك هن الصاحيح"  نتف "التنسايى 

تف يحافل علياا تيياا فاي فتار   مف المهم جدا   استراتيجيصار  ينلر لليا كرخر ا مني مع عباك نتن
 نرثتا تن نريثا".

نبحسب ت،ديرا  ا جهر  االستخبارية ا سراسيلية فلنا قد يتسلم مهاام منصابا  نلفتار  مؤقتاة  مجمنعاة 
 مف  نبعد رلي تيم كبار المسؤنليف في حركة فتح  نرني التجربة الدبلنماسية نممثليف عف تجهر  ا

نياامف ا سااماء التااي تاارد فااي هاارا السااياى  رساايك جهااار ا مااف  تت،ارر هنيااة الاارسيك الجديااد للساالية.
 النقاسي السابى جبريل الرجنب  نمحافل نابلك محمند العالنل  نرسيك المخابرا  العامة ماجد فرا.

 21/5/2018 ،48عرب 
 

 موكال عودة قريبة لسكان مخيم الير  :أنور عبد الهادي .9
تناانر عبااد الهااادي  تف  ةدمشااى: تكااد ماادير الااداسر  السياسااية لااا"منلمة التحرياار الفلساايينية" فااي ساانري

دارتاااا ع،اااب تيهيااار  ماااف  "الدنلاااة السااانرية بمؤسسااااتها كافاااة هاااي ماااف سااايتنلر تمااار مخااايم اليرماااني ناى
ينييف للار ا رهاب مثلاا مثال تي مني،اة تن ب،عاة سانرية تخارن". نعاف لمكانياة عاند  الالجسايف الفلساي

فااي تصااريحا  لجريااد  "الاانيف" الساانرية فااي تع،اااب انتهاااء معاااري   مخاايم اليرمااني  قااال عبااد الهااادي
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المخاايم: "مااف المبكاار الحااديأ عااف عااند  السااكاف  نهااي لااف تكاانف قريبااة بيبيعااة الحااال   ف المخاايم 
عاد  لعمار".  بحاجة للر لعاد  تأهيل ناى

 22/5/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 وق: الحديث عن المصالحة يبدأ بالتراجع عن اإلجراءات العقابيةأبو مرز  .01
تكد عين المكتب السياسي لحركة حماك منسر تبن مررنى  تف اليريى للحديأ عف  الرتي: –نر  

 العند  للمصالحة يبدت  بالتراجع عف كل ا جراءا  اللالمة نالع،نبا  المفرنية علر نر .
صفحتا في "تنيتر" الينم الثالثاء  "كثر الحديأ عف المصالحة  نقال تبن مررنى في تغريد  لا علر

مف الريف تنقفنا عجلتها نتدارنا اللهر لها ناستبدلنا رلي بلجراءا  ع،ابية قاسية يد قيال نر  
نتيا : "نمف باب الحاجة فلما  لانيف تنهم بهر  اليري،ة سيعند ال،يال رانما  للر بي  الياعة".

 للحديأ عف المصالحة لكف اليريى يبدت بالتراجع عف كل ا جراءا  اللالمة".فشل  رهاناتهم عادنا 
 22/5/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 من قضية القدس األزهرهنية يشيد بموقف  .00

هات  رسيك المكتب السياسي لحركة حماك لسماعيل هنية لهر ا ثنيف  الدكتنر تحمد الييب شيخ 
نية التهنسة للييب نمشيخة ا رهر بشاهر رميااف المبااري  معبارا عاف علايم نقدم ه ا رهر الشري .

نتشااد بمنقا   الشكر نالت،دير لمكرمة ا رهر الشري  نالمساعدا  التاي تصال تباعاا  للار قياال نار .
ا رهار الشااري  ماف قيااية ال،ادك نال،يااية الفلسايينية بشااكل عاام  مشاايرا  للار المااؤتمر الادنلي الااري 

ناعتباار هنيااة تف هاارا يعكااك منقاا  ندنر ا رهاار التاااريخي فااي  ر قباال نحاان الشااهريف.استيااافا ا رهاا
 مسير  ا مة نفي دعم ال،يية الفلسيينية.

مااف جانبااا  قاادم الشاايخ اليياااب التهنسااة للشااعب الفلسااييني فااي شاااهر رمياااف المباااري  مؤكاادا  علااار 
نتشااار للاار تف مشاايخة  منقاا  ا رهاار الثاباا  فااي دعاام ح،اانى الشااعب الفلسااييني نفااي قيااية ال،اادك.

ا رهاار قاارر  اعتماااد مساااى كاماال حاانل ال،اادك فااي المعاهااد ا رهريااة كافااة  منيااحا تف قافلااة جديااد  
 مف المساعدا  سن  يرسلها ا رهر الشري  للر نر  قريبا .

 22/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 الباراغواي سفارة بالدها في القدس افتتاححماس تدين  .01
خياان  نياار  نعاادتهاماااك افتتاااح البااارانناي ساافار  بالدهااا فااي مدينااة ال،اادك المحتلااة حركااة ح تداناا 

مسؤنلة نمخالفة لل،نانيف الدنلية نارتهانا للسياسا  ا مريكية علار يرياى قياام دنلاة يهندياة عنصارية 
 متيرفة علر حساب الحى الفلسييني.

هااا مااع كاال دنلااة تن،اال ساافارتها للاار الحركااة الاادنل العربيااة نا سااالمية كافااة ل،يااع عالقات ندعاا كمااا 
 ال،دك نالعمل علر تعرير صمند الشعب الفلسييني ندعم عدالة قييتا.

 22/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 بقطع عالقاتها مع الباراغواي واإلسالميةفتح تطالب الدول العربية  .01
،اادك  جريمااة بحااى الشااعب اعتباار  حركااة "فااتح" ن،اال البااارانناي ساافارتها مااف تاال ابيااب الاار ال: ام هللار 

 الفلسييني نال،اننف الدنلي  نهي برلي تصي  في مربع العداء لشعبنا ن متنا العربية ناالسالمية.
نيالب عين المجلك الثنري نالمتحدأ باسم حركة فاتح تسااما ال،ناسامي  فاي تصاريح صاحفي يانم 

تي عالقااة مااع البااارانناي  نتحماال  االثناايف  الاادنل العربيااة بتنفياار قاارارا  ال،مااة العربيااة ا خياار  نقيااع
 مسؤنلياتها لما يجري مف عدناف سافر علر شعبنا الفلسييني نعلر ال،دك نا قصر نال،يامة

 21/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "القسام"هذه األدوات إلى اإلسرائيلي... مخاوف من وصول ينتشر ويقلق األمن  "القلم القاتل" .01
مسادك قاتال علار شاكل قلام  داخال  5,000كشف  مصادر تمنية لسراسيلية عف نجند ما ي،ارب : فلند

  ال  شيكل. 4للر  2,500لسراسيل  هرب  لليها مف الخارا  نيترانح ثمف ال،لم الناحد ما بيف 
لار نتخشر الجها  ا منية ا سراسيلية حسبما ن،ل منقع رنسيا الينم مف نصنل هار  ا قاالم ال،اتلاة ل

كمااا تخشاار تييااا مااف نصاانل هاار  ا دنا  للاار  جهااا  معاديااة لهااا فااي الياافة الغربيااة نقيااال ناار .
 ا مر  الري سيعر  حيا  الجنند ا سراسيلييف للخير.” كتاسب ال،سام“

 22/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 إضرام النيران ببرج عسكري واالحتالل يقصف مواقع بغزة .01
يش االحااتالل ا سااراسيلي صااباح ياانم الثالثاااء  قريفااة ننااار مكثاا  تجااا  تيل،اا  مدفعيااة جاا: محمااد نتااد

منقع رصد للم،انمة شرقي مخيم البريج قرب "نادي نر " نسي قيال نار   دنف نقانل لصاابا   فيماا 
 بلة عف لقدام مجمنعة مف الشباف بليرام النيراف ببرا عسكري لجيش االحتالل.
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تالل تيل،ا  قريفاة مدفعياة شارقي الباريج دنف لصااابا  نحساب شاهند عيااف ماف نار   فالف قاانا  االحا
نتنياحنا تف مجمنعاة ماف الشاباف نجحا   بعد تسلل شباف نحرى برا نخيم ل،ناصة جايش االحاتالل.

في اختراى السياا الحدندي نالتسلل ل رايي الجننبياة نحارى خياام لنحادا  قناصاة جايش االحاتالل 
 نالعند  شرقي مخيم البريج ل،يال نر .

 22/5/2018، 18عرب 
 

  بقيادة مجموعات كتائب األقصىباتهامه  فشل في اعتقال أحد المطلوبينياالحتالل جنين:  .01
شاااهد العدياااد ماااف مناااايى اليااافة مناجهاااا  شاااديد   تسااافر  عاااف لصاااابة ناعت،اااال عااادد ماااف : رام هللا

دلع  الشاباف  فيمااا فشال  لسااراسيل فااي اعت،اال تحااد الميلاانبيف ماف شاامالها. نحسااب مصاادر محليااة اناا
مناجها  عنيفة بيف الشباف نجناند االحاتالل  فاي الحاي الشارقي لمديناة جنايف شامال اليافة نتسافر  

 المناجها  عف لصابة خمسة شباف با عير  النارية نالمعدنية المغلفة بالمياي.
نتخلاال العمليااة العسااكرية ا سااراسيلية فااي تلااي المني،ااة  اسااتيالء قاانا  االحااتالل تثناااء عمليااا  دهاام 

فتاايش  علاار مبلااة مااالي كبياار مااف مناارل تحااد ا ساارن المحاارريف نهاان راسااد تباان ساارنر  الااري تتهمااا نت
فشال  فاي اعت،الاا خاالل عملياة  تفسليا  االحتالل ب،ياد  مجمنعا  كتاساب ا قصار المسالحة بعاد 

 المداهمة. نتعر  رنن الشاب الميلنب  بعد هرنبا  لعملية تنكيل شمل  تخريب محتنيا  منرلهم.
 22/5/2018قدس العربي، لندن، ال

 
 في القدس اعتقال فلسطيني حاول انتزاع سالح حارس أمن إسرائيلي .01

كشاااف  مصاااادر لعالمياااة عبرياااة الن،ااااب عاااف اعت،اااال فلساااييني يعمااال بفنااادى "داف : ال،ااادك المحتلاااة
لليلاة باننراما" في ال،دك المحتلة  بارعم محانلتاا انتارال الساالح ماف حاارك تماف لساراسيلي فاي الفنادى ا

" العبري  لف العامل الفلسييني لم ينجح في خيا  ساالح حاارك ا ماف 0404نقال منقع " المايية.
ا سراسيلي نجرن اعت،الا. مشير ا للر تف "العامل الفلسييني ادعر خالل اعت،الا تف ا مار كااف مجارد 

يااا  ادعااااءا  نتشاااار المنقاااع الم،ااارب ماااف جااايش االحاااتالل  للااار تف الشااارية ا ساااراسيلية رف مرحاااة".
المعت،اال  نتاام ن،لااا السااتجنابا  مبين ااا تنااا "لاايك مااف النايااح هااد  المعت،اال الفلسااييني  نمااا لرا كاااف 

 خيي الستهدا  حارك ا مف تن نرالء الفندى تن التخييي لعمل  خر".
 21/5/2018، قدس برس
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 نتنياهو: سياسة واشنطن تجاه إيران هي الصحيحة .08
الاانرراء االسااراسيلي بنياااميف نتنياااهن  االثناايف  لف السياسااة التااي  قااال رساايك: سااعيد عماانري - ال،اادك

تنتهجها ناشنيف تجا  ليراف "هي الصحيحة"  معتبرا تف يهاراف "فاي تنا تنساعها نعادنانها فاي جمياع 
 تنحاء الشرى ا نسي".

 نكاف نتنياهن يع،ب علار كلماة نريار الخارجياة ا مريكاي ماياي بنمبيان بخصانر لياراف  نالتاي تدلار
 بها في نق  سابى.

نتياااا  نتنيااااهن حساااب بيااااف صااادر عاااف مكتباااا "لف لياااراف تساااعر الماااتالي ا سااالحة النننياااة بيااارى 
مختلفاااة قاااد كشااافنا عنهاااا الن،ااااب"  فاااي لشاااار  لنثااااسى ت،ااانل لساااراسيل لف المنسااااد هربهاااا ماااف لياااراف فاااي 

 يناير/كاننف ا نل المايي  حنل برنامج ا خير  الننني.
)ينرانينم(  نفر  ع،نبا  قاسية  نميالبة بخرنا ليراف مف سنريا. ناؤمف تف نتابع "صفر تخصيب 

 هر  هي السياسة النحيد  نالصحيحة التي يمكنها يماف السالم بالمني،ة".
 ندعا نتنياهن جميع دنل العالم "للر العمل بمنجب السياسة ا مريكية   ف ليراف عدنانية".

 21/5/2018، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 ليبرمان يصف أيمن عودة بـ "الطابور الخامس" .01
ا ساراسيلي  يانم االثنايف  لمهاجماة رسايك ال،اسماة العربياة  دفالعاد تفيغدنر ليبرماف نريار الا: تل ابيب

المشتركة في الكنيس  تيمف عند  نتعياء ال،اسمة نعرب حيفا بعد خارنجهم فاي مساير  تياامنية ماع 
 نر  ينم الجمعة.

اف خاالل جلساة  عيااء حرباا فاي الكنيسا  "مناينانف ماف دنلاة لساراسيل فاي حيفاا ي،فانف نقال ليبرما
للاار جانااب حماااك  ن خاارنف للاار جانااب قاانا  ا مااف .. يمكننااا الحااديأ عااف حريااة التعبياار  لكااف ال 

نتيااا  "هناااي يااابنر خااامك  تقتاارح نتنصااح بااأف ت،اانم سااليا  لنفااار  يمكننااا الهاارنب مااف الناقااع".
 تيمف عند  نتصدقاسا نرفع الغياء عنهم".ال،اننف بلرالة 

 21/5/2018القدس، القدس، 
 

 أبو ديس عاصمة للفلسطينيين ستعدّ مب للسالم البيد: ورقة تر  .11
قال ياسير لبيد رعيم حرب هناي مسات،بل ا ساراسيلي  يانم االثنايف  تف هنااي  :ترجمة خاصة - رام هللا

ماب للساالم ساتعتبر االارسيك ا ميركاي دننالاد تر  معلنما  مف مصادر تميركية متعادد  لدياا باأف نرقاة
 مني،ة تبن ديك شرقي ال،دك عاصمة للفلسيينييف.
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نن،ل  "ريش  كاف" العبرية عف لبيد قنلاا خاالل اجتماال  عيااء حرباا فاي الكنيسا   تناا فاي نهاياة 
 ا سبنل المايي نصل  لليا معلنما  مف مصادر تميركية مختلفة بهرا الخصنر.

مااااب للسااااالم ساااات،دم الشااااهر الم،باااال نستتياااامف اعتبااااار تباااان ديااااك عاصاااامة اف نرقااااة تر نتشااااار للاااار ت
 نقال "لم يكف ليحدأ رلي دنف علم رسيك النرراء بنياميف نتنياهن برلي نمناف،تا عليا". للفلسيينييف.

نتيا  "لرا كاف رلاي صاحيحا  يجاب اساتجناب نتنيااهن ليشارح لناا ماا لرا كااف حال الادنلتيف قاد عااد 
 نلة". مشيرا للر تنا مف حى الجمهنر ا سراسيلي معرفة رلي.للر اليا

 21/5/2018القدس، القدس، 
 
 تستدعي سفراء بسبب دعم بالدهم إقامة لجنة تحقيق "الخارجية اإلسرائيلية" .10

اساتدع  اساراسيل سافراء اسابانيا نسالنفينيا نبلجيكاا بعادما صانت  فاي مجلاك ح،انى االنساااف  :رام هللا
 118حد  الجمعة علر ارسال بعثة دنلية للتح،يى في قتل جيش االحتالل االسراسيلي المت ل ممالتابع 

 فلسيينيا منر نهاية ارار/مارك.
نقالااا  الخارجياااة االساااراسيلية فاااي بيااااف  اف مسااااعد  مااادير داسااار  نااارب انرنباااا الت،ااا  االثنااايف سااافيري 

 اسبانيا نسلنفينيا علر اف تلت،ي سفير بلجيكا الثالثاء.
ح،نى االنساف فاي االمام المتحاد  الجمعاة الماياي قارارا يادعن الار "االسارال فاي ارساال  نتبنر مجلك

 بعثة دنلية مست،لة" للتح،يى في االحداأ الدامية في نر .
 نسارع  الخارجية االسراسيلية ينمها الر الرد رافية ال،رار نمندد  با.

 21/5/2018القدس، القدس، 
 

 يحرض على مظاهرة حيفا ويدافع عن الشرطة اإلسرائيلية القائد العام للشرطة .11
في محانلة منا للاتملر ماف المساؤنلية نلتبريار العنا  نقماع عناصار الشارية للماناينيف : محمد نتد

جاايش ا سااراسيلي يااد الشااعب الالعاارب الااريف تلاااهرنا فااي حيفااا نصاار  لغاار  ناحتجاجااا علاار المجااارر 
 اساتراتيجيةالتحري  علار المتلااهريف ناعتمااد  خ الفلسييني  اختار ال،اسد العام للشرية  رنني تلشي

 الدفال عف عناصر الشرية نتدعيم نهجهم نتساليبهم التعسفية.
متلاهرا في حيفا  ناعتاد  علار عشارا   خاريف باليارب   21نكان  الشرية ا سراسيلية قد اعت،ل  

سااانادا لفعالياااا  مساااير  العاااند   خاااالل الملااااهر  "تنياااب ماااف تجااال نااار "  التاااي نلمااا  نصااار  لغااار  ناى
 ناحتجاجا علر قتل جيش االحتالل ا سراسيلي للفلسيينييف المشاركيف بفعاليا  مسير  العند  بغر .
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نردا علر تسسلة الصحافييف حنل عن  الشرية تررل تلشيخ بال،نل: "مني،ة الملاهر  تحنلا  لسااحة 
 لمتلاهريف".حرب  نعليا مف النايح تنا تم استعمال ال،ن  مف قبل الشرية لتفريى ا

 21/5/2018، 48عرب 
 

 : حماس حققت إنجازًا إعالميًا على حسابنااإلسرائيلي الناطق باسم الجيش .11
باااالتنايؤ ماااع حركاااة  -فاااي نالبيتاااا -اتهااام جااايش االحاااتالل ا ساااراسيلي ا عااالم الغرباااي: ترجمااة صااافا

 قيال نر  للعالم.الم،انمة ا سالمية )حماك(  نن،ل الصنر  التي ترادتها عف مسيرا  العند  في 
نرعم المتحدأ باسم الجيش "رننايف منلايك" فاي م،الاة نشارها فاي صاحيفة تمريكياة تف "حمااك تعاد  
خيتها للهجنم علر الحدند تحا  نيااء ماف المتلااهريف"  الفت اا للار تف "ا عاالم الغرباي كااف عباار  

 عف الجمهنر".
جنرنااال"  ادعاار "منلاايك" تف "حماااك  نفااي محانلااة السااتمالة ال،اااري ا مريكااي بصااحيفة "ننل سااتري 

 حركة لرهابية قتل  الكثيريف مف جنسيا  تجنبية مختلفة".
نلفاا  للاار تف "جاارء ا" مااف ا عااالم العااالمي ساااعد حركااة حماااك علاار نشاار مااا تسااماها بااا "ا كاريااب" 

 حنل ما يدنر علر الحدند.
تعدتا حماك بلعالنها المتكرر تف نتشار "منليك" للر تف الكثيريف مف الغربييف س،ينا في الفخ الري 

 المسيرا  سلمية نشعبية نعفنية نتف الصنر  كان  مغاير   علر حد رعما.
ناعتر  منليك  بأف "حماك ح،،  لنجارا  لعالميا  سلبي علر لسراسيل"  محاانال  لخفااء فشالهم باال،نل: 

التلااهرا  قبال نقانل  "لن كان  حماك تريد تح،يى لنجار نانتصار لعالمي ح،ي،ي  كااف عليهاا نقا 
 قتلر".

ناختااتم "منلاايك" م،التااا تف "الجاايش نجااح فااي االختبااار نمنااع تح،يااى حركااة حماااك لرنبتهااا فااي تاادمير 
الحدند ناقتحام البلدا  ا سراسيلية نتف تي ا مف ا سراسيلييف لم يصب بأرن نرلاي بفعال ي،لاة نصارامة 

 نقن  الجيش".
 21/5/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 المدعي العسكري اإلسرائيلي السابق يدعو للتعاون مع لجنة التحقيق .11

قااال الماادعي العسااكري ا سااراسيلي السااابى  تمناانف ستراشاانن   ياانم ا ثناايف  لنااا مااف : هاشاام حمااداف
مجااارر فااي قيااال ناار  التااي ساايتم تشااكيلها ب،اارار مااف الالخيااأ م،ايعااة لجنااة التح،يااى الدنليااة بشااأف 

 اف التابع لهيسة ا مم المتحد .مجلك ح،نى ا نس
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 نقال ستراشنن  "سيكنف مف الخيأ م،ايعة اللجنة  فلدينا ما نعريا ننلهر ". علر حد قنلا.
نقاااال المااادعي العساااكري ا ساااراسيلي الساااابى  فاااي م،ابلاااة ماااع منقاااع صاااحيفة "ياااديعن  تحرننااان " لف 

نما شعبية ناى   عالمية.اللجنة المشار لليها ليس  را  صالحيا  قياسية  ناى
نقااال ستراشاانن  "يجااب تف نعاار  منقفنااا"  نادعاار تنااا مااف الممكااف شاارح منقاا  لسااراسيل باارعم تنهااا 

 "استخدم  قن  مع،نلة" لمنح اقتحام حدندها. علر حد قنلا.
نفاااي تبريااار  الساااتهدا  ا يفاااال نالنسااااء الغااارييف المشااااركيف فاااي مسااايرا  العاااند   رعااام ستراشااانن   

 دم ا يفال نالنساء كدرنل بشرية".بدنر   تف "حركة حماك تستخ
 21/5/2018، 48عرب 

 
 إسرائيل" في نيويورك سبعينيةتهديدات أمنية لـ" .11

منعاا  ال،نصاالية ا سااراسيلية فااي نينياانري مشاااركة مناادنبيف نمبعاانثيف لسااراسيلييف فااي : هاشاام حمااداف
ا نريار  الث،افاة مياري االحتفاال  بالركرن السبعيف لما يسمر "است،الل لساراسيل"  نالتاي خياي لتنليمها

 ريغي   بالتعانف مع نرار  الخارجية في ميلع الشهر ال،ادم في نينينري.
نجااااء تف سااابب مناااع مشااااركة المنااادنبيف نالمبعااانثيف ا ساااراسيلييف كااااف  ساااباب تمنياااة  نرلاااي باااداعي 
"مساااتنن خيااار عاااال  ينباااع تنال ماااف ا حاااداأ ا خيااار  فاااي نااار   نالخشاااية ماااف تف ياااؤدي رلاااي للااار 

 تجاجا  عنيفة يد المندنبيف ا سراسيلييف في ساحة تايمر سكنير".اح
نكتااب يااابي ا مااف فااي ال،نصاالية ا سااراسيلية فااي التحاارير "نمنااع تي مشاااركة نتي تناجااد للمبعاانثيف 

نتيا  تف "الحديأ عف مناسبة حساسة جدا  بدنف ال،در  علر تانفير  نالمنلفيف في هر  المناسبة".
شار للر تف شارية نينيانري  بماا فاي رلاي تعلار هيساتهاا  تشادد علار تف "الحاديأ نت الحماية الكافية".

 عف مناسبة را  مستنن خير عال جدا  نخاصة في هرا التنقي ".
نتكد  نرار  الخارجية ا سراسيلية تنها تل،  تعلميا  ناياحة بعادم التناجاد فاي الشاارل تن فاي السااحة 

 اهدنف الفعالية في قاعة فندى "رينسانك".نفسها  نتف المبعنثيف ا سراسيلييف سيش
 21/5/2018، 48عرب 

 
يان صفقة أكثر من مليار دوالر سنويا مع سر  ستخسر جيروزاليم بوست: صناعة األسلحة  .11

 المساعدات األمريكية
حرر  نرار  الدفال ا سراسيلية في اجتمال للجنة المالية بالكنيس  )البرلماف( مف  :تل ابيب ا )د ب ا(

ف تخساار تكثاار مااف مليااار دنالر نقااد يف،ااد مااا ي،اارب مااف تاعة ا ساالحة فااي الاابالد مااف المتنقااع تف صاان
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عامااال نلاااااسفهم عنااادما يااااتم تيبياااى االتفاااااى ا خيااار الخااااار بالمسااااعدا  العسااااكرية مااااف  22,000
 الناليا  المتحد .

بشاأف اتفاقياة حارب يهندياة التانرا  المتحاد( للار لعااد  التفاان   )مافندعا رسيك اللجنة منشيا جفني 
لكااف مجتمعنااا ساان   المساااعدا  سااتريد “حيااأ تنهااا  المتحااد  سااننا  مااع الناليااا   10المعننااة لمااد  

 في منقعها ا لكترنني ينم االثنيف. جيرنراليم بنس  حسبما ركر  صحيفة  ”ينهار مف الداخل
دار  الاارسيك نقااد نياار  مااركر  التفاااهم التااي تاام التفااان  عليهااا باايف رساايك الاانرراء بنياااميف نتن ياااهن ناى

مااا  لنفاااىيمكااف  نحتاار ااف ا مريكااي السااابى باااراي تنبامااا الشاارني الساااب،ة للمساااعدا  العسااكرية. 
داخااال لساااراسيل. نفاااي  عاااام ماااف المسااااعدا   التاااي تياااي  ملياااارا  الشاااناكل كااال  %26للااار  يصااال

)تي فااي تنل تشااريف  2018الصااف،ة الجديااد  التااي تاادخل حياار التنفياار بدايااة مااف نهايااة الساانة الماليااة 
مماا  المتحاد  سن  يتم لنفاى كل المساعدا  العسكرية ا مريكية في الناليا   ( 2018تنل/ تكتنبر 

 نالخسار  الم،در  هي اربعة مليارا  شيكل جديد سننيا في صنر  يؤدي للر خساسر للصناعة المحلية.
 ها في ا يرا .العديد من مصنعا  130مشتريا  دفاعية  مما قد يؤدي للر لنالى 

)هناااي مساات،بل( لف الناليااا  المتحااد  هااي  نقااال عياان الكنيساا  ميشاالي ليفااي مااف حاارب يااش عتيااد
تعلاام حلياا   سااراسيل  لكااف مااركر  التفاااهم يمكااف تف تياار بالصااناعة ا سااراسيلية بشااكل كبياار  نقااد 

د مياار  صااناعتنا يمكااف تف نف،اا“نقااال ليفااي  تكاانف لدار  الاارسيك دننالااد ترامااب مسااتعد  لمناقشااة ا ماار.
نتياااا  لف قاعاااد  منلنماااة ال،باااة الحديدياااة الميااااد  للصاااناريخ تصااانع فاااي مصااانع فاااي  ”.العساااكرية
سااايكنف هااارا ياااربة قاصااامة لصاااناعة الااادفال ا ساااراسيلية نسااان  “ن علااار الحااادند ماااع لبنااااف  شاااتنال 

 ”العامليف.يتسبب في لقالة ااال  للر عشرا  ااال  مف 
يمكاف تف نف،اد اسات،اللنا فاي “ الصاهينني لكنيس  عاف حارب االتحااد عين ا رنفف نتنيح ليال بف 

خبااار  الحاارب تنقااا  اليااناري. لرا احتجنااا للاار قبااة حديديااة خااالل  يمكااف لاارسيك الاانرراء االتصااال ناى
نحاااف نعتماااد علااار  الجدياااد نالعمااال عليهاااا يااانال الليااال. فاااي النياااع  ااف المساااؤنليف تناااا يحتاجهاااا 

ال يمكننااا تف … حتمااال يختفااي. ا ماار الثاااني هاان المحااري التكننلاانجي نهاارا اال ا مريكيااة الصااناعة 
 “.ندل هر  الصناعا  في المتنانل 

حصال  بمنجباا ا خيار  علاار  2016قاد نقعا  اتفاقاا مااع اساراسيل فاي عاام .” كانا  النالياا  المتحاد 
 مليار دنالر لفتر  عشر سننا . 38مساعدا  عسكرية قياسية ب،يمة 

 21/5/2018، رأي اليوم، لندن
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 وحماس وترسيخ االنقسام الفلسطيني "إسرائيل"معهد أبحاث األمن القومي: تسوية بين  .11
اعتبر كنبي ميخاسيل  نهن باحأ كبير في "معهد تبحاأ ا مف ال،نمي" في جامعة تل : بالل ياهر

مكانهاا التنصال تبيب  في م،ال ُنشر في المنقع االلكترنني للمعهد  ينم االثنيف  تف علر لسراسيل نبل
للاار تساانية مااع حركااة حماااك بكاال مااا يتعلااى ب،يااال ناار   نرلااي فااي تع،اااب التياانرا  الحاصاالة فااي 

 رار/مارك المايي  نحتر يانم عشاية ركارن  30ال،يال منر بدء فعاليا  مسير  العند  الكبرن  في 
  بنياااراف فلساااييني نتصااايب ااال 100تيار/مااااين الحاااالي  نقتااال خاللهاااا تكثااار ماااف  14النكباااة  فاااي 

 جيش االحتالل ا سراسيلي.
نتيا  ميخاسيل تنا "باالساتناد للار االعت،ااد باأف حمااك ساتب،ر الجهاة التاي تتانلر الحكام فاي قياال 
ناار  نتناااا ال تنجااد نياااة لاادن لساااراسيل للعماال علااار تفكيكهااا ناساااتبدالها ب،ياااد  تخااارن تن الساايير  علااار 

ر نجااند كياااف معاااد  خاار عنااد حاادند لسااراسيل نبلاانر  ال،يااال  فلنااا ينبغااي دراسااة لمكانيااة المناف،ااة علاا
لتساانية العالقااا  معااا  بمااا فااي رلااي مااف خااالل تفاهمااا  تمنيااة نحتاار قاادر مااف التنساايى  اسااتراتيجية

 ا مني المحدند  بحيأ ينشأ احتمال لهدنة مستمر  مف العن  نهدنء علر ينل الحدند نمحييها".
 االسااتراتيجيةيلية يااد المصااالحة الفلساايينية  بحيااأ تف "ندعااا ميخاسياال للاار مناصاالة المااؤامر  ا سااراس

مكانية تف يسبب رلي ليعا  مكانة  الم،ترحة هي السعي للر تسنية مع حماك  مف خالل ت،نيتها ناى
 السلية الفلسيينية  كنتيجة لدفع التسنية علر تساك مبدت الهدنة الينيلة ا مد مع حماك".

ا سراسيلي مؤخرا بأف حماك بعث  برساسل للر لساراسيل  فاي  نكرر ميخاسيل تنباء تردد  في ا عالم
ا شااهر ا خياار   نت،يااي باسااتعداد الحركااة للتنصاال للاار هدنااة ينيلااة ا مااد مااع لسااراسيل  نرفيااتها 

نخلاار الباحااأ للاار تنااا "بم،اادنر لسااراسيل احتااناء كياااف معاااد مجااانر لهااا  شااري تف يكاانف  ا خياار .
 ل كسلية".ملجنما نمرتدعا نقادرا علر العم

 21/5/2018، 48عرب 
 

 أعماله التهويدية بمقبرة باب الرحمة يستأنفاالحتالل  .28
استأنف  الينم االثنيف  يناقم تابعة لما تسمر با"سلية اليبيعة" التابعة لالحتالل  المحتلة: ال،دك 

تحرسها قن  عسكرية  العمل في اقتيال جرء مف م،بر  باب الرحمة المالص،ة للجدار الشرقي 
 للمسجد ا قصر لصالح مشاريع تهنيدية.

نقال مراسلنا في ال،دك: لف يناقم االحتالل نيع  الينم ا سنار الحديدية في محيي قبنر م،بر  
 باب الرحمة ما يعني مصادر  مساحة مهمة مف الم،بر .
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 نلياء في فلسييف  نفيها ُدفف مسا  الشهداء نا ا سالميةيركر تف "باب الرحمة مف تقدم الم،ابر 
ننجهاء المدينة الم،دسة  ليافة للر دفف عدد مف الصحابة فيها تبررهم شداد بف تنك  نعباد  بف 

 الصام .
 21/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 شابين من غزة بصناعة طائرات حارقة تتهمالنيابة اإلسرائيلية  .29

ام لشابيف مف قيال نر  المحاصر  حيأ نسب  لهم هاتنجه  محكمة لسراسيلية السحة : محمد نتد
نتسبب  بحراسى في ا رايي  ا رايي المحتلةتهم صناعة ياسرا  نرقية نالتي تيل،  جننب 

 الرراعية التابعة لمستنينا  "نال  نر ".
تهام مف هرا ال،بيل لشابيف منر بدء مسيرا  العند  الكبرن في انهي المر  ا نلر التي ت،دم السحة 

يالى ياسرا  نرقية محملة بمناد حارقة.  رار/  مارك المايي  ناى
نحسب منقع "نالال"  فلف الشابيف تحمد عماني  نمعتر تبن عيد  تم اعت،الهما مف قبل جنند 

شعالهما النار فيها في  نيساف/تبريل  28االحتالل بعد تسللهما للر ح،نل ال،مح في "نال  نر " ناى
 المايي.

يالى ننجه  النيابة ا س ياسر  نرقية محملة بمناد حارقة في  30راسيلية للمعت،ليف تهم تصنيع ناى
 رار نحتر ينم اعت،الهما  ليافة لتهم لل،اء رجاجا  حارقا  صنب جنند  30الفتر  الممتد  ما بيف 

 جيش االحتالل علر حدند نر  ناالشتراي في مسيرا  العند .
 22/5/2018، 48عرب 

 
 العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافهاالهيئة الوطنية: مسيرة  .33

ثنيف  استمرار تكد  الهيسة النينية لمسيرا  العند  نكسر الحصار  ينم ا : يالل النبيا -نر  
فعاليتها نتنشيتها الث،افية نالسياسية نالنينية ناالجتماعية  بشكل ينمي  في مخيما  العند  كافة 

اجتمال لها في مكتب الجبهة الشعبية بمدينة نر : نقال  الهيسة في بياف لها  بعد  شرى قيال نر .
لف هر  الفعاليا  المتناصلة تهد  للر تعميى النعي النيني حنل حى العند  نحماية االست،الل 

 النيني نالم،دسا   مشدد  علر تينير المشاركة الشعبية نالجماهيرية فيها.
رنم الحصار"  قاسلة: "الحصار لم  ندع  الهيسة للر التحشيد ال،ني للمشاركة في جمعة "مستمرنف

 نلف ينقفنا عف ممارسة ح،نا في الم،انمة نالكفاح النيني".
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نتياف : "تتناصل مسيرا  العند  ل سبنل الثامف علر التنالي  نستستمر حتر تح،يى تهدافها 
ى النينية  نستب،ر جرءا  مف معركة الكفاح النيني الفلسييني نالم،انمة حتر تح،يى كامل الح،ن 

قامة الدنلة المست،لة نعاصمتها  النينية للشعب الفلسييني نفي م،دمتها حى الحرية ناالست،الل ناى
 ال،دك نحى الالجسيف في العند  للر ديارهم التي شردنا منها".

 21/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يض في بيت لحمباألحذية والب   اً أمريكي اً وفدنشطاء يرشقون  .31
عشرا  النشياء الفلسيينييف  الينم  نفد ا تمريكي ا بالبي  نا حرية في مدينة بي  رشى : بي  لحم 

ا علر لعالف الرسيك ا مريكي بشأف مدينة ال،دك.  لحم جننبي اليفة الغربية المحتلة  احتجاج 
ا علر حفل تنلما ال،نصلية  ننلم هؤالء  نقفة تمام النادي ا رثنركسي في بي  لحم  الينم  احتجاج 

  مريكية في ال،دك المحتلة لتخريج عدد مف الفلسيينييف كاننا قد شاركنا في دنرا .ا
نتكدنا تنهم لف  نرفع المشاركنف ا عالم الفلسيينية نالفتا  مندد  بالسياسة ا مريكية تجا  قييتهم.

 ي،بلنا تنليم تي فعاليا  تمريكية داخل ا رايي الفلسيينية.
 21/5/2018، فلسطين أون الين

 
 تواطؤ ضد الضحايا الدولية" للجنايات"السلطة إحالة جرائم االحتالل  تأخيرلجنة مسيرة العودة:  .32

اعتبر  اللجنة ال،انننية نالتناصل الدنلي لمسيرا  العند  نكسر الحصار ينم االثنيف تي تأخير : نر 
يال نر  لمحكمة في لحالة السلية الفلسيينية مل  جراسم االحتالل ا سراسيلي يد المسير  في ق

 الجنايا  الدنلية ُيعد "تنايؤ ا يد دماء اليحايا".
نقال  اللجنة في مؤتمر صحفي ع،دتا بمدينة نر  الينم لف: "تي تأخير يعتبر تنايؤا يد دماء 

 اليحايا  نهناي لحلا  تاريخية ال يجنر التأخر فيها"  ميالبة  السلية بلحالة الملفا  كافة.
غ المدعية العامة لدن المحكمة الجناسية الدنلية بجراسم االحتالل  داعية  لياها نتكد  متابعتها  بال

 لا"كسر حناجر الحياد المبالة فيا ناالنتصار لليحايا"  حيأ تشجع بالناتها االحتالل علر جراسما.
في نشدد  اللجنة علر استعدادها للتعانف مع اللجنة الدنلية لت،صي الح،اسى بشأف الجراسم المرتكبة 

 مسير  العند   معلنة تنها تمتلي عشرا  ا دلة علر جراسم االحتالل.
 21/5/2018، فلسطين أون الين
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 شمال الضفة والقدسمع قوات االحتالل  مواجهات عنيفة .33
لم تمنع تجناء شهر رمياف تهالي اليفة الغربية مف استمرار التصدي «: ال،دك العربي«رام هللا ا

تنفرها قنا  االحتالل ا سراسيلي. نشهد العديد مف منايى اليفة مناجها  للمداهما  الليلية التي 
شديد   تسفر  عف لصابة ناعت،ال عدد مف الشباف  فيما فشل  لسراسيل في اعت،ال تحد الميلنبيف 
مف شمالها. نحسب مصادر محلية اندلع  مناجها  عنيفة بيف الشباف نجنند االحتالل  في الحي 

ف شمال اليفة. نتسفر  المناجها  عف لصابة خمسة شباف با عير  النارية الشرقي لمدينة جني
 نالمعدنية المغلفة بالمياي.

نتكد  المصادر تف اثنيف مف الشباف تصيبا بشلايا في الرقبة نالساى  ن خر بعيار معدني في 
قبل  البيف  نرابعا بعيار حي بالساى  كما تصيب شاب خامك برين  مختلفة تثناء مياردتا مف

 قنا  االحتالل.
نمف مدينة ال،دك اعت،ل  قنا  االحتالل شابا مف بلد  سلناف جننب المسجد ا قصر  ليافة للر 

 ثالثة  خريف ي،يننف مني،ة جبل المكبر شرى المدينة.
 22/5/2018، القدس العربي، لندن

 
 الحداد على استشهاد األسير عويسات يعّم معتقالت االحتالل .34

تر علر السجنف ا سراسيلية  نتعلف ا سرن الفلسيينينف الحداد لمد  ثالثة تيام  خيم  تجناء التن 
ع،ب استشهاد ا سير عرير عنيسا   الري قير بعد رحلة معانا  كبير  مع المر   بسبب 
تعريا العتداء مف جنند االحتالل  في النق  الري يالب  فيا السلية الفلسيينية بتسليم جثمانا  

 الحتالل المسؤنلية نميالبة بالتح،يى.محملة سليا  ا
نعل  تصنا  التكبير في سجنف نفحة نالن،ب نريمنف  نقام ا سرن ب،رل بنابا  الرناريف ب،ن   
نسي حالة نيب شديد  علر استشهاد ا سير عنيسا   كما قام تسرن سجف ليشل بلرجال نجبتي 

 الفينر نالسحنر.
 22/5/2018، القدس العربي، لندن

 
 على مواقع التواصل تشهد تفاعالً « مسيرة العودة» لتسديد ديون شهداء «نك حق عليناي  د  »حملة  .35

  التي استهدف  السماح في الديف  في لل تردي «سامح تؤجر»علر نرار الحملة الخيرية الساب،ة 
ا نيال االقتصادية في نر   تيلى نشياء مناقع التناصل االجتماعي حملة تخرن تستهد  سداد 
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الشهيد « دفتر دينف»  مستمديف الفكر  مف «مسير  العند »لشهداء الريف قينا في تحداأ ديف ا
 الم،عد فادي تبن صالح  الري كش  عف نجند دينف علر الراحل.

نبشكل كبير بدت  الفكر  التي انيل،  خالل الينميف المايييف  باالنتشار في مناقع التناصل 
  نالهادفة للر سداد دينف الشهداء  خاصة نتف الكثير «ديني حى علينا»#االجتماعي  تح  نسم 

 منهم تعيش تسرهم حالة اقتصادية سيسة للغاية  بسبب اللرن  االقتصادية التي يمر بها قيال نر .
الهد  ا ساسي مف الحملة  كما جرن ا عالف عنها  جمع تبرعا  مالية تساهم في سداد الدينف 

 في قيال نر .«  مسيرا  العند»المترتبة علر شهداء 
نالشهيد تبن صالح ل،ي تعايفا كبيرا معا  بعد ا عالف عف نبأ استشهاد  االثنيف قبل المايي  

 خريف   2800مناينا  نتصيب تكثر مف  63التي استشهد خاللها »مليننية الرح  »خالل فعالية 
ري في خاصة بعد تف لهر  صنر لا قبل استشهاد  نهن يجلك علر كرسيا المتحري  نيشا
 فعاليا  تلي المليننية  للر جانب عشرا   ال  الريف اقتربنا مف السياا الفاصل بهد  لرالتا.

 22/5/2018، القدس العربي، لندن
 

 من نور عينيه لألبد فلسطينياً  رصاصة إسرائيلية تحرم طفالً  .36
ماد يبي عاما( بفارغ الصبر رفع ي 17: ينتلر اليفل الفلسييني صالح عاشنر )ا ناينل - نر 

 يغيي عينيا  جراء اصيدام قنبلة نار ُمدمع برتسا.
 هرا ما يعت،د  عاشنر  لكف الح،ي،ة المر  التي يخفيها تهلا عنا  تتمثل في ف،دانا بصر  بشكل كامل.
فالفتر الفلسييني  ال يدري تف رصاصة لسراسيلية دخل  مف فنى ترنا الُيمنر  نخرج  مف عينا 

 ل بد.” البصر“حى بف،داف كلتا عينيا نحرمتا مف الُيسرن؛ تسبب  في نق  ال
ماين/ تيار الجاري  بحى متلاهريف  14نتصيب عاشنر خالل المجرر  التي ارتكبتها لسراسيل ا ثنيف 

فلسيينييف قرب حدند نر   كاننا يحتجنف علر ن،ل السفار  ا مريكية لل،دك  نيحينف ركرن 
 خصا نجرح ااال .ش 65  نهن ما تسفر عف استشهاد ”النكبة“

نتبرر عاسلة الفتر  لخفاء ح،ي،ة لصابتا عنا  بخنفا مف تدهنر حالتا الصحية  خاصة نتنا ينتلر 
 رفع اليمادا  البيياء عف نجها  كي يرن مالمح نالدتا  كما ي،نلنف.

 22/5/2018، القدس العربي، لندن
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 إطالق سراح جميع معتقلي مظاهرات حيفا تضامنًا مع غزة .37
ليلة كاملة مف المدانال  ال،ياسية  راف،تها ملاهرا  شعبية ناسعة  قرر  محكمة الصلح في بعد 

شخصا(  ممف شاركنا في ملاهر   19حيفا  صباح تمك االثنيف  ليالى سراح جميع المعت،ليف )
 لنصر  نر   تقيم  في حيفا مساء الجمعة المايي  نقمعتها الشرية بال،ن .

 22/5/2018، 48عرب 
 

 إفراج القاهرة عن معتقلين فلسطينيين في السجون المصرية قبل نهاية رمضان": خباراأل" .18
تتناصل الخينا  المصرية ا يجابية تجا  قيال نر  بنتير  نايحة  نرلي بعد  :هاني لبراهيم-نر 

)حماك( علر جملة نعند بتحسيف الناقع ا نساني ناالقتصادي « حركة الم،انمة ا سالمية»حصنل 
يال  بدت  بلعالف الرسيك المصري  عبد الفتاح السيسي  فتح معبر رفح ينال شهر رمياف في ال،

  تتمثل في لفراا «ا خبار»الجاري. لكف البادر  ا كثر ليجابية  نفى مصدر مصري تحدأ للر 
ال،اهر  عف معت،ليف فلسيينييف في السجنف المصرية قبل نهاية رمياف. لكف المصدر نفسا تكد تف 

يبي الحالة ا عالمية نالشعبية بشأف ا فراا »العمل علر « حماك»ا  المصرية يلب  مف السلي
 «.عف المعت،ليف  نكرلي منع تي مراسم الست،بالهم لتجنيب ا يرا  كافة تي لحراا

مف جهة تخرن  نعلر معبر رفح  يجري بالتناري مع خرنا المسافريف نعندتهم بصنر  بييسة  تنافد 
سمنتا  نمناد بناء  الشاحنا  التجا رية التي تعبر مف ا رايي المصرية نهي تحمل مناد صناعية ناى

ماراتية نصل  خالل ا يام المايية تباعا .  ليافة للر قنافل مساعدا  مصرية نتردنية ناى
تنها تجري ت،ييما  الستمرار فتح المعبر « حماك»تف السليا  المصرية تبلغ  « ا خبار»نعلم  

كف مف دنف تحديد هل سيكنف رلي بناقع تسبنل للر تسبنعيف شهريا  تن مفتنحا  بصنر  داسمة  ل
نكاف عين المكتب السياسي في «. الناقع ا مني في سيناء»بصنر  كاملة  مرجعيف ا مر للر 

الحركة فتحي حماد قد يالب تنل مف تمك بأف تب،ي مصر معبر رفح مفتنحا   نتف ترعر مساعي 
 يال.لنشاء ميناء خار بال،

 21/5/2018، بيروتاألخبار، 
 

 قرار بارغواي نقل سفارتها إلى القدس يديناألردن  .11

محميد المنمني افتتاح سفار  بارانناي لدن ية داف النايى الرسمي باسم الحكنمة ا ردن: بترا -عماف
نقرارا   نتكيد المنمني تفي هرا ا جراء يمثل خرقا  لميثاى ا مم المتحد  لسراسيل في ال،دك الينم.
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الشرعيية الدنليية را  الصلة  مشديدا  علر بيالنا نتف ال تثر قانننييا  لا  نتفي ال،دك الشرقيية هي 
 عاصمة الدينلة الفلسيينيية.

نتيا : لفي منق  ا ردف ثاب  في الرف  الميلى لن،ل تيي سفار  معتمد  لدن لسراسيل للر ال،دك  
نننييا  لا  نيدينا ا ردف  كما ترفيا معلم دنل العالم  نلهر حيأ تنيا لجراء تحادي بايل ال تثر قا

دنلة يدي  في الجمعية العامية ل مم المتيحد   نفي تصني  مجلك  128رلي نايحا  في تصني  
 ا مف  حيأ عاريتا نالبية الدنل ا عياء".

م المتحد  نالشرعيية نتشار للر تفي مف ناجب الدنل تف تسعر للر دعم قرارا  الجمعية العمنمية ل م
الدنليية بشأف ال،دك نال،ييية الفلسيينيية  ال تف تبادر بانتهاكها نالتشجيع علر استمرار االحتالل 

 478نالعن  نالفنير  ميالبا  بااللترام ب،رارا  الشرعيية الدنليية  خصنصا  قرار مجلك ا مف رقم 
 تها لدن لسراسيل للر ال،دك.الري ييلب مف جميع دنل العالم االمتنال عف ن،ل سفارا

 21/5/2018، الغد، عّمان
 

 ر قافلة مساعدات لغزة" تسيّ  األردنية "الهيئة الخيرية .11
سير  الهيسة الخيرية ا ردنية الهاشمية بتنجيها  ملكية قافلة مساعدا  يبية : بترا –السبيل 

نسانية للر قيال نر  بالتنسيى مع ال،نا  المسلحة ا ردنية   العربي.الجيش  -ناى
 لنسانيةنمساعدا   نتدنيةال،افلة شمل  مستلرما  يبية  لفعام الهيسة ايمف المفلح   تميفنقال 

انا يتم التجهير  للرالمفلح  نتشار .ا خير قيال نر  بعد ا حداأ  للر ا نلرعاجلة  نهي الدفعة 
ل في نر  نبالتنسيى مع حاليا لدفعة ثانية يجري شراؤها مف السنى المحلي بناء علر احتياجا  ا ه

 الخدما  اليبية الملكية نالمستشفر الميداني في ال،يال.
 21/5/2018، السبيل، عّمان

 
 الفلسطيني -تقدير للنضال اللبناني  هو الفلسطينية الجنسية يمنح: العريضي .10

نيال بيرن : اعتبر النرير السابى ناري العرييي تف منحا الجنسية الفلسيينية هن بمثابة ت،دير لل
 «.بالفخر الكبير»الفلسييني المشتري  معربا عف شعنر   -اللبناني 

نكاف السفير الفلسييني لدن لبناف تشر  دبنر تعلف تف الرسيك الفلسييني محمند عباك تمر بمنح 
علر مناقفا الداعمة داسما لل،يية الفلسيينية »الجنسية الفلسيينية للنرير السابى ناري العرييي  

 «.سيينينالشعب الفل
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هر  الخين  »  التابعة للحرب الت،دمي االشتراكي  قال العرييي« ا نباء»نفي حديأ لا لجريد  
ت،دير جديد مف ال،ياد  الفلسيينية نالشعب الفلسييني للمعلم الشهيد كمال جنبالي نمدرستا  ن بناء 

هرا ما تعلمتا للر جانب هر  المدرسة  نتنا ناحد مف الريف قامنا بناجبهم تجا  الشعب الفلسييني ف
المعلم نالتراما بمدرستا نبمبادسا نبرسالتا  نهن شريي فلسييف  نتييا ما تابعتا للر جانب الرسيك 

 «.نليد جنبالي الري حمل ا مانة بكل تفاف نصدى للر جانب الشعب الفلسييني
 22/5/2018، لندن، األوسطالشرق 

 
 فيروز تغني مجددًا لفلسطين والقدس .11

رنيترر: بعد تكثر مف خمسيف عاما علر صرختها المغنا  "البي  لنا نال،دك لنا" استركر   -بيرن  
الفنانة فيرنر تهل فلسييف بأننية تحمل يابع الترانيم الدينية بعنناف "للر متر يا رب" يرحتها ابنتها 

 المخرجة ريما الرحباني علر منقعي فيسبني نينتينب.
خراا ريما الرحباني ابنة فيرنر نجاء  ا ننية الجديد  مدتها تقل مف ت ربع دقاسى نهي مف لنتاا ناى

 في ليار التيامف مع الفلسيينييف بعد ن،ل السفار  ا ميركية لل،دك ا سبنل المايي.
نمف الصنر الثابتة التي راف،  ترنيمة فيرنر كان  تلي المشاهد التي يغيي فيها الدخاف ا سند 

سراسيل نتخرن لشباف ملثميف يرفعنف علم فلسييف نيرش،نف مني،ة المناجها  عند الحدند ب يف نر  ناى
الجنند ا سراسيلييف بالحجار  ليافة للر شباف يسعفنف رفاقهم الجرحر نصنر تخرن  م تحتيف 
ابنتها التي فارق  الحيا  فيما تيلى ال،نا  ا سراسيلية ال،نابل الدخانية نالمسيلة للدمنل نالتي لهر  

 في سماء نر .
في تلبنم "ال،دك في البال" الري تصدر   1967نكاف  خر عمل لفيرنر عف فلسييف قد صدر عام 

ا خناف رحباني بعد س،ني ال،دك نقدمتا فيرنر في مهرجانا  ا رر الدنلية في لبناف في العام 
 نفسا.

كتبها الشاعر نقد جمع رلي ا لبنم تننيا  عد  لفلسييف بينها )رهر  المداسف( ن)سي  فليشهر( التي 
 العند  فلت،رل". تجراكسعيد ع،ل نفيها العبار  التي رددها الكثيرنف "ااف ااف نليك ندا  

 22/5/2018، هللا راماأليام، 
 

 بالتعامل التجاري مع إسرائيليين منتخباً  صحيفة لبنانية تتهم نائباً  .11
يشال ياهر  مسؤنلياتا بيرن  ا سعد الياك: استب،  صحيفة لبنانية تسليم الناسب المنتخب  م

تمكي ا مف ال،نمي اللبناني نتتعلى »النيابية بدءا  مف الينم  ناتهمتا ب،ييتيف منفصلتيف: ا نلر 
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بشبها  تنري رجل تعمال تصبح ناسبا  في البرلماف بالتعامل التجاري مع لسراسيلييف. نالثانية تتعلى 
لعامة المالية  بتهمة اختالك تمنالا المندعة بلخبار قدما رجل ا عمال سامر الجميل لدن النيابة ا

 «.لدن شركة ياهر
صباح ا ثنيف  ُتع،د جلسة استجناب الناسب »الم،ريبة مف حرب هللا  تنا « ا خبار»نركر  صحيفة 

ساء  ا مانة تمام قايي التح،يى ا نل في بعبدا ن،نال  المنتخب ميشال ياهر بدعنن االحتيال ناى
تم « ماستر تشيبك»لسة التي ال ُيعر  لف كاف سيحيرها مالي شركة منصنر. تنع،د هر  الج

سيتغييب للمر  الثانية  فيما ينام لخبار ثاف بشبهة التعامل التجاري مع لسراسيلييف في تدراا مفن  
الحكنمة لدن المحكمة العسكرية ال،ايي بيتر جرماننك  تحالها لليا الناسب العام التمييري ال،ايي 

في لبناف  بناء  علر ما ُنشر في « لسراسيل»اء لخبار ت،دم  با حملة م،ايعة داعمي سمير حمند جر 
 «.2018نيساف  13ينم « ا خبار»

 22/5/2018، لندن، العربيالقدس 
 

 حتى تصبح القدس أرض السالم لألديان السماوية الثالثة الكفاحأردوغان: سنواصل  .11
قال الرسيك التركي رجب ييب تردنناف  مساء االثنيف  لف بالد  ستناصل الكفاح حتر تصبح : تن،ر 

 ال،دك تر  السالم ناالست،رار ل دياف السمانية الثالأ.
جاء رلي في كلمة خالل مأدبة لفيار تقامها علر شر  سفراء عدد مف الدنل بالم،ر العام لحرب 

 ،ر . العدالة نالتنمية الحاكم في العاصمة تن
نقال تردنناف: "مصممنف علر التمسي بح،نقنا المتعل،ة بال،دك الشري   نلف نتري تبدا  قبلتنا 

نتيا  "سنناصل كفاحنا للر  ا نلر تح  رحمة دنلة تتغرن لع،ند علر الدماء نالدمنل ناالحتالل".
 الثالثة".  حيف تف تصبح ال،دك تر  السالم ناالست،رار نا ماف لكل تتبال ا دياف السمانية

نلف  تردنناف للر تف العالم يمر بمرحلة صعبة نحرجة  نتف المشاكل التي نناجهها ليس  تهديدا 
ف علر مستنيا  مختلفة.   لمني،ة معينة فحسب  نلكف تهدد الجميع ناى
 21/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 باراغواي في القدسلأبو الغيط ُيدين افتتاح سفارة  .11

تداف تحمد تبن الغيي  ا ميف العام لجامعة الدنل العربية  ما قام  با  :جمعة صالح-ال،اهر  
"باراجناي" الينم مف افتتاح سفارٍ  لها بمدينة ال،دك المحتلة  مؤكدا  تف هرا التصر  مف شأنا تف 
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اتخار  يؤثر بشكل بالة السلبية علر عالقاتها بالعالم العربي  نُمناشدا  مختل  دنل العالم االبتعاد عف
 مثل هر  الخين  التي لف يكنف مف شأنها سنن تأجيج النيع نا يرار بُفرر التسنية العادلة.

نتشار النرير المفن  محمند عفيفي  المتحدأ الرسمي باسم ا ميف العام  للر تف ال،رار الري 
لدنل ماين الجاري قد تكد بنينح اعترام ا 17صدر عف اجتمال مجلك جامعة الدنل العربية في 

ا عياء اتخار ا جراءا  السياسية ناالقتصادية المناسبة لراء الدنل التي تُ،ِدم علر ن،ِل سفاراتها 
 للر ال،دك  نتداف لعالف عدٍد قليل مف الدنل نيتها ال،يام بهرا ا مر.

نتيا  عفيفي تف ن،ل السفارا  لل،دك لجراٌء بايٌل قانننا  نمرفنٌ  تخالقيا   نهن يخرى حالة 
يحة مف ا جمال الدنلي حنل ال،دك الُمحتلة ننيعها ال،اننني نالتاريخي ال،اسم  كما ُييع  نا

 المنلنمة الدنلية ال،اسمة علر ال،اننف الدنلي.
 21/5/2018، القدس، القدس

 
 "التعاون اإلسالمي" ترفض وتدين نقل سفارة باراغواي للقدس .11

د: جد  انتها ل،رار جمهنرية بارانناي ن،ل سفارتها لدن تعرب  منلمة التعانف ا سالمي عف رفيها ناى
جاء رلي في بياف صحفي صادر عف المنلمة  الينم ا ثنيف   لسراسيل للر مدينة ال،دك المحتلة.

 ننصل ا ناينل نسخة عنا.
ا لل،اننف الدنلي  نتكد  المنلمة تف هرا ا جراء "نير قاننني نيشكل عمال استفراريا نانتهاك ا صارخ 

نتنيح تميف عام المنلمة  الدكتنر ينس  بف تحمد  قرارا  ا مم المتحد  را  الصلة".نلجميع 
ف صنع تمر ا ناقع ا فلنا لف ينشئ ح، ا نلف يكتسب شرعية".  العثيميف  تف "هرا ا جراء ناى

نتشار تف ال،مة االستثناسية ا خير   نيالب مجلك ا مف الدنلي بتحمل مسؤنلياتا في هرا الصدد.
ماين/تيار الجاري قرر  اتخار ا جراءا  السياسية ناالقتصادية  18نع،د  في لسينبنل ينم التي ا

 تجا  الدنل التي تعمد للر اتخار مثل هر  الخينا .
 21/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ن مسؤولة عن تصاعد التوتر بنقل سفارتها إلى القدسط: واشنيلدريم .11

لنرراء التركي بف علي يلدريم  لف ا دار  ا مريكية مسؤنلة عف قال رسيك ا: تن،ر / مؤمف  لياش
 تصاعد التنتر في المني،ة عبر قرارها الخايئ المتمثل بن،ل سفارتها للر ال،دك.

جاء رلي في كلمة ليلدريم  مساء ا ثنيف  في حفل لفيار لسفراء عدد مف الدنل ا جنبية في تركيا  
 عاصمة تن،ر .في م،ر حرب العدالة نالتنمية بال
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نندد يلدريم بالعن  ا سراسيلي يد المدنييف الفلسيينييف  نقال  "العالم بحاجة ملحة للسالم 
نتابع: "قرار  نتيا  تف قتل لسراسيل للفلسيينييف الُعرَّل في نر ؛ اييهاد ننحشية. نالعدالة".

ا عف تصاعد ا دار  ا مريكية بن،ل سفارتها للر ال،دك هن خيأ كبير  لرا ناشنيف مس ؤنلة تيي 
 التنتر في المني،ة".

 22/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 "إسرائيلو"بين دول عربّية تتبلور موقع عبرّي: شبكة عالقات  .18
العبريي لنيا مف نراء -( ا خباريي NEWS1رتن الُمحليل السياسيي في منقع ) رهير تندرانك: -الناصر 

ة عالقا  بيف لسراسيل نبيف ما تسماها بالدنل العربيية الُسنيية  بهد  الكناليك تتبلنر بهدنٍء تامٍي شبك
!  الريف ُيشكيالف خير ا علر مني،ة الشرى  الحدي مف انتشار ا رهاب ا سالميي نالتمديد ا يرانيي

 ا نسي.
ا مر نتابع قاسال  لنيا للنهلة ا نلر يبدن تفي هرا ا مر هن مف تحالم الي،لة  نلكف بالتأكيد تفي 

ل للر ح،ي،ٍة راسخٍة علر ا ر   لْر تفي لسراسيل نالعديد مف الدنل العربيية التي ال تربيهم  يتحني
لنا للر قناعٍة تاميٍة بأفي  عالقاٍ  دبلنماسييٍة يعملنف بخير  حثيثة  علر لنشاء هرا الحل   بعد تْف تنصي

 لسراسيل هي ليس  العدين  علر حدي قنلا.
عالقاٍ  مع لسراسيل هي المملكة العربيية  لقامةل العربيية التي تعمل علر نشديدي علر تفي الدن 

السعنديية  ا مارا  العربيية الُمتحدي  نقير   نيها تخشر مف تمريف مهميف: ا رهاب ا سالميي مثل 
 ال،اعد  نداعش نتنليماٍ  تخرن با يافة للر الخن  مف تمركر ليراف في الشرى ا نسي.

حليل علر تنيا بيبيعة الحال ال تعتر  لسراسيل برلي بشكٍل رسميٍي  نلكفي مصادر تجنبيية نشديدي المُ 
تؤكيد نجند هر  العالقة  ُمييف ا في النق  عينا تفي المسؤنليف ا سراسيلييف  نفي تحاديٍأ نجلساٍ  

في  االستراتيجيلسراسيل  ُمغل،ٍة  ُي،يرنف تفي العالقا   خر  بالت،ديم كثير ا مع الدنل العربيية  نتفي منقع
 المني،ة با  ُمست،ر ا جد ا  كما قال.

نتابع قاسال  يبدن تفي الناقع الجديد ُيعتبر ينى نجا  بالنسبة لدنٍل عربييٍة تخرن  نهر  الدنل علر 
 استعداٍد لإلقرار بالح،ي،ة الناقعة بأفي الدنلة العبريية هي كياف منثنى مف الناحية ا منيية  نالتي ُيمكف
االعتماد عليها  نتنيها نيع  خيني حمراء مف تجل تمنها ال،نميي نت،نم بالدفال عف هر  الخيني 

 الحمراء دنف هنادٍ   بحسب قنلا.
( العبريي تنيا في النق  الري تتنحد با الدنل العربيية WALLAعلر صلٍة بما سل   رتن منقع )

ر  العند  الكبرن في قيال نر  ا سبنل علر لدانة م،تل عشرا  الفلسيينييف خالل لحياسهم لمسي
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المايي  تن،سم هر  الدنل في الخفاء بما يتعليى بالخن  مف ليراف  مييف ا تفي بعيهم يريد مدي اليدي 
  سراسيل مف خل  الكناليك.

 21/5/2018، لندن، رأي اليوم
 

 السياسيهدنة طويلة وفصل اإلنساني عن  ..األطراف إلنقاذ غزة متعددتفاق "الحياة": ا .11
نجند تنافى متعدد ا يرا  في « الحيا »كشف  مصادر ديبلنماسية نربية لا : محمد يننك -رام هللا 

شأف قيال نر   ي،يي بفصل ا نساني عف السياسي  ما يسمح بتنفير مشاريع لنسانية حينية في 
 ال،يال عف يريى ا مم المتحد .

ف ممثليف عف ا دار  ا ميركية نا مم المتحد  نقال  المصادر لف سلسلة اتصاال  جر  تخيرا  بي
ندنيل عربية ننربية را  عالقة بالنيع في نر   تمخي  عف التفاهم علر تنفير مشاريع لنسانية 

الحاكمة. نتنيح  تف الحركة تعهد   « حماك»في نر  مف خالل ا مم المتحد   بعيدا  مف حركة 
 منع شف هجما  مف ال،يال علر تهدا  لسراسيلية.مف خالل دنلة عربية  الحفال علر الهدنة  ن 

لنهم مناف،نف علر فصل ا نساني عف السياسي في نر . « الحيا »لا « حماك»نقال مسؤنلنف في 
نيالب منر رمف بفصل ا نساني عف السياسي في نر  الف »نتنيح مسؤنل بارر في الحركة: 

 «.في ال،يال نتيجة الحصار المتعدد ا نجا الربي بينهما يعيى حل المشكال  ا نسانية المتفاقمة
ملينف دنالر في ال،يال في ا شهر  600نمف المتنقع تف ت،ر ا مم المتحد  سلسلة مشاريع ب،يمة 

 نقال  المصادر لف لسراسيل جرء تساسي مف هر  التفاهما .  الخمسة الم،بلة.
  22/5/2018الحياة، لندن، 

 
 المحتلة سفارتها في القدس تفتحباراغواي  .11

افتتح رسيك بارانناي هنراسين كارتيك تمك  سفار  بالد  في : رنيترر  ت   ب -ال،دك المحتلة 
مدينة ال،دك المحتلة  ما يجعل بالد  ثاني دنلة تحرن حرن الناليا  المتحد  بعد نناتيماال  في ن،ل 

نتشكيل « نير شرعية»عتبارها سفارتها للر المدينة الم،دسة  في خين  الق  تنديدا  فلسيينيا  ناسعا  با
 «.ارتهانا  لإلمالءا  نا نراءا  ا ميركية ا سراسيلية»

نقال كارتيك  المعرن  بصداقتا مع لسراسيل  خالل مراسم افتتاح السفار  في الحدي،ة التكننلنجية 
مل لا هرا الع»نراد تف «. لنا حدأ تاريخي»في المالحة في ال،دك الغربية  بعد ن،لها مف تل تبيب 

 «.مغرن عميى بمعنر تنا يعبير عف صداقة بارانناي الخالصة نالتيامف الكامل مع لسراسيل
 22/5/2018الحياة، لندن، 
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 إلى تمويل "النداء الطارئ" لّحة.. هناك حاجة ماألمم المتحدة: دمار كامل في مخيم اليرموك .10
قال   ينم  نلمة ا مم المتحد م  تف ا ناينل  عف نكالة 21/5/2018العربي الجديد، لندن، ركر  

ا ثنيف  لف مخيم اليرمني  تكبر مخيما  الالجسيف الفلسيينييف في سنرية  يعاني "حالة دمار 
كامل"  في لشار  للر قص  النلام السنري المتناصل علر المخيم منر منتص  لبريل/ نيساف 

 المايي  بهد  لخالسا مف عناصر تنليم "داعش".
بم،ر ا مم المتحد  الداسم في نينينري  قال استيفاف دنناريي  المتحدأ باسم  نخالل مؤتمر صحافي

ا ميف العام  لف "مخيم اليرمني "في حالة دمار كامل  حيأ ال يكاد ينجد مبنر ناحد لم يتم تدمير  
 تن لتالفا".

سيف نتابع دنناريي: "كاف ال،تال ياريا  بخاصة في الشهر المايي. ل،د فر ت،ريبا كل الالج
الفلسيينييف الريف كاننا في المخيم  نهرا يشير للر الحاجة الملحة للر تمنيل النداء الياري لنكالة 

 ا مم المتحد   ناثة نتشغيل الالجسيف الفلسيينييف تننرنا".
نكالة ا مم المتحد   ناثة نتشغيل الالجسيف   مف بيرن   تف 22/5/2018الحياة، لندن، ننشر  

تعرب  عف قل،ها حيال سالمة نحماية المدنييف الفلسيينييف في مخيم اليرمني  تننرنا(الفلسيينييف )
نالحجر ا سند  نرلي في ينء استمرار العمليا  العسكرية مف قبل قنا  النلام السنري جننب 

في بياف تمك للر تف ا مم المتحد  ت،  علر تهبة االستعداد لت،ديم « تننرنا»نتشار   دمشى.
ا نسانية للر المحتاجيف في مخيم اليرمني نالمنايى المجانر   بمجرد تف تسنح اللرن  المساعد  

 نيسمح بالنصنل للر تلي المنايى.
 

 يوليوتموز/ كحيل: سفينة لكسر حصار غزة تنطلق من النرويج وتصل خالل  .11
كش  رسيك الحملة ا نرنبية لكسر الحصار عف قيال نر   مارف : ننر الديف صالح -نر   

كحيل  عف قرب انيالى سفينة لكسر الحصار عف قيال نر   حيأ مف المفتر  نصنلها لل،يال 
نتنيح كحيل لصحيفة "فلسييف"  تف السفينة ستنيلى مف النرنيج  خالل شهر ينلين/ تمنر الم،بل.

منتص  ا سبنل الم،بل تح  عنناف "الحى بمست،بل عادل لفلسييف"  يمف الحراي الري ينفر  
عاما    11ينل الحرية لكسر الحصار ا سراسيلي المفرن  علر قيال نر  منر تكثر مف تحال  تس

 دنلة حنل العالم. 23مشيرا  للر تف التحال  ييم تكثر مف 
 21/5/2018فلسطين أون الين، 
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 "إسرائيلـ"عودة المسيح.. سر محبة اإلنجيليين ل .11
نك في م،ال نشرتا مجلة ري ديلي بيس  الكاتبة كانديدا م تتساءل: الصحافة ا ميركية-الجرير 

ا ميركية عف سر محبة ا نجيلييف  سراسيل  نت،نل لف ترتيب تحداأ  خر الرماف قد يكنف مختلفا  
 لكف ُيعت،د تف عند  المسيح ستتبع استعاد  لسراسيل لشكل مف تشكال الثينقرايية اليهندية.

لييف ال يدعمنف هرا الحدأ المتمثل في افتتاح نلعل ما قد يثير الدهشة تف بع  المسيحييف ا نجي 
نتشير الكاتبة للر ال،ك المعمداني رنبر  جيفريك الري  السفار  فحسب  بل لنهم يحتفلنف با.

اختير للصال  نمباركة ي،نك افتتاح السفار  االثنيف المايي  نت،نل لنا تشاد بالرسيك ا ميركي 
لجانب الصحيح منكم  يا هللا  عندما يتعلى ا مر دننالد ترامب ننصفا بأنا امرؤ "ي،  علر ا

 بلسراسيل".
 سفار  نعن 

 21/5/2018الجزيرة.نت، 
 

 للمرة األولى منذ ست سنوات النظامدمشق ومحيطها تحت سيطرة  .11
سيير  قنا  النلام السنري تمك علر كل دمشى نمحييها للمر  ا نلر منر : ت   ب -دمشى 
ا رهابي مف  خر جيب لا في « داعش»لثر يرد  تنليم «  منة»معلنا  لياها منايى  2012عام 

 جننب العاصمة الري يعد مخيم اليرمني تبرر تحياسا.
نيأتي ا عالف بعد ساعا  مف خرنا  خر م،اتلي التنليم مف ا حياء الجننبية بمنجب اتفاى لجالء 

ي ا عالم السنري   مف دنف تف يأت«المرصد السنري لح،نى ا نساف»  تكد  «رنسية»برعاية 
 الرسمي علر ركر .

ال،ياء علر تعداد كبير  مف مسلحي داعش ا رهابي ما تدن »نتعلن  قنا  النلام في بياف تمك 
دمشى نما »لتصبح برلي « للر لحكام السيير  التامة علر مني،ة الحجر ا سند نمخيم اليرمني

 «.ا رهاب نرعاتاحنلها نريفها نبلداتا هي منايى  منة بالكامل نعصية علر 
نمع تحنل حركة االحتجاا في سنرية للر نرال مسلح  ف،د  ال،نا  النلامية تدريجيا  في العام 

 السيير  علر تحياء في جننب العاصمة بدءا  مف حي التيامف ثم في شرقها نفي محييها. 2012
جالء بدت  بخرنا   شفي النلام عمليا  عسكرية عد  تع،بتها اتفاقا  ل2018ن 2017نفي العاميف 

م،اتليف معارييف مف تحياء في شرى العاصمة  ثم مف محييها. نكاف تبرر تلي العمليا  في 
مع خرنا الفصاسل المعارية مف الغنية الشرقية  التي ب،ي  لسننا  مع،لها  2018نيساف )تبريل( 

 ا برر قرب العاصمة.
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لمايي هجنما  علر تحياء في جننب الشهر ا 19نبعد االنتهاء مف محيي دمشى  بدت النلام في 
هي الجرء ا كبر مف مخيم اليرمني لالجسيف  2015العاصمة كان  تح  سيير  التنليم منر عام 

 الفلسيينييف نتجراء مف تحياء الحجر ا سند نالتيامف نال،دم.
نبعد تسابيع مف المعاري نال،ص   تم التنصل للر اتفاى  جالء م،اتلي التنليم المتير  

  ناستكمل فجر االثنيف «المرصد»ا حد  نفى « رنسية»اسالتهم. نبدت تنفير اتفاى ا جالء برعاية نع
 بخرنا الدفعة الثانية مف م،اتلي التنليم نتفراد مف عاسالتهم.

عنصر مف تنليم  1600انته  عملية ا جالء بخرنا »رامي عبد الرحمف: « المرصد»نقال مدير 
  نتنجا هؤالء للر جيب تح  «حافلة ينمي ا حد ناالثنيف 32لر متف داعش نتفراد مف عاسالتهم ع

 سيير  التنليم في البادية السنرية.
نمنر التنصل للر االتفاى السب   سرن هدنء في جننب العاصمة بعد تسابيع مف المعاري العنيفة 

صر  نفى قبل خرنا عنا« م،ار  ن لياتا»نال،ص  الجني نالمدفعي  نعمد التنليم للر لحراى 
 «.المرصد»

 في دمشى تعمد  مف الدخاف ا سند تتصاعد مف جننب دمشى.« فرانك برك»نشاهد  مراسلة 
 سباب »ن « منق »نفي تنل تعليى رسمي  تحدأ مصدر عسكري سنري عف اتفاى لنق  نار 

خيم المحارية لم« لخراا النساء نا يفال نالشينخ مف مني،ة الحجر ا سند»جرن خاللا « لنسانية
 اليرمني مف دنف تف يأتي علر ركر م،اتلي التنليم المتير .

  عاريا  رلي للر «ليال  بشكل سري نبعيدا  مف ا يناء»نتم  عملية ا جالء نفى عبد الرحمف 
  نلتفادي استهدا  «داعش»الحكنمة السنرية ال تعتر  بالتفان  مع »تسباب عد  بينها تف 

 «.ل،افلةالتحال  الدنلي ب،ياد  ناشنيف ل
التنصل للر اتفاى قبل ينميف اثر « »فرانك برك»نتكد مصدر ميلع علر المفانيا  لنكالة 

 «.بعد خساسر كبير  مني بها داعش»  مشيرا  للر تف المحادثا  تت  «مفانيا  مع الرنك نالنلام
في الجرء ا كبر تنجا للر جيب داعش »  منيحا  تف «خرجنا علر دفعا  صغير  ليال  »نتيا : 

البادية  ف ا ميركييف لم يناف،نا علر دخنلهم الجيب الناقع شرى الفرا  حيأ تتناجد قنا  سنرية 
   فيما رهب  مجمنعة تصغر للر منايى سيير  الجهادييف المحدند  في جننب البالد.«الديمنقرايية

ير حنل عملية   قال التحال  االثنيف لنا علر علم بالت،ار «فرانك برك»نردا  علر سؤال لنكالة 
   مف دنف ليافة تي تفاصيل.«نيراقب النيع»ا جالء مف جننب دمشى  

 21/5/2018الحياة، لندن، 
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 "أقسى العقوبات في التاريخ"شرطًا وتتوعدها بـ  12لطهران  تحّددواشنطن  .11
نيع  االستراتيجيا الجديد  التي تعلنها نرير الخارجية : ت ب  رنيترر  ت   ب –ناشنيف  يهراف 

شريا   12ا ميركي مايي بنمبين تمك  الناليا  المتحد  علر مسار مناجهة مع ليراف  لر حديد 
لف لم تبديل « تقنن ع،نبا  في التاريخ»اتفاى جديد مع يهراف  مهددا  لياها با  للرللتنصل 

 اللبناني في العالم.« حرب هللا"يهراف ن« سحى عمالء"سياساتها  نمتنعدا  با
سيتخر كل الخينا  اليرنرية »لدفال ا ميركية )البنتاننف( تف الجيش ا ميركي نتعلن  نرار  ا

م هل تياع  »تنها  للر  مشير  «لمناجهة النفنر ا يراني الخبيأ في المني،ة  نمعالجتا ت،ني
 «.ا جراءا  الحالية تن تنفر لجراءا  جديد 
ل )م،ري  ناشنيف( تمك  جهند المحاف« هريتدا فاننديشف»نقد ي،ني  خياب بنمبين تمام معهد 

  بعدما انسحب  2015االتحاد ا نرنبي  ن،ار االتفاى الننني الُمبرم بيف يهراف نالدنل الس  عام 
تغيير  للرتميركا تسعر »منا ناشنيف. كما رتن مسؤنل ليراني بارر في الخياب دليال  يثب  تف 

 «.يراف لإلرعاف نقبنل ميالبها نير المشرنعةتريد اليغي علر ل»تنها  للرفي بالد   الفتا  « النلام
العالم ال يرير بأف ت،رر الناليا  المتحد  عنا   ف »ناعتبر الرسيك ا يراني حسف رنحاني تف 

نالعالم؟ نلير رمف هر  التصريحا    ليرافَمف تنتم لت،ررنا عف »  نسأل ا ميركييف «الدنل مست،لة
ا نرير الخارجية محمد جناد لري  فكتب علر منقع تم«. سنميي في يري،نا بدعم مف تميتنا

الديبلنماسية ا ميركية الراسفة هي مجرد ارتداد للر العادا  ال،ديمة: لنها رهينة ا نهام «: »تنيتر»
نالسياسا  الفاشلة  نرهينة مصالح خاصة فاسد   تكرر الخيارا  الخايسة راتها  لرلي ستجني 

ل ليراف مع شركاسها مف اجل حلنل ما بعد خرنا تميركا مف االتفاى النتاسج السيسة راتها  بينما تعم
 «.الننني

انا يدري تف قرار  للر  لف  بنمبين «بعد االتفاى: استراتيجيا جديد   يراف»نفي خياب بعنناف 
سيثير صعنبا  مالية ناقتصادية لعدد »الرسيك ا ميركي دننالد ترامب االنسحاب مف االتفاى الننني 

تعر  تف حلفاءنا في تنرنبا قد يحانلنف لب،اء االتفاى ال،ديم مع يهراف. »نتابع: «. اسنامف تصدق
االستراتيجيا  محررا  الشركا  التي « دعم«لكنا يالبهم با«. هرا قرارهم. لنهم يعرفنف تيف ن، 

ستتحميل »ستناصل التعامل مع ليراف في قياعا  محلنر  بمنجب الع،نبا  ا ميركية  مف تنها 
 «.لمسؤنليةا

ليالقا  اليد الينلر للسيير  علر الشرى ا نسي. ميالبنا لها  ليرافلف تكنف لدن »نتيا  النرير: 
مع،نلة: تخلينا عف برنامجكم )الننني(. لرا قررنا )استسنافا( نشرعنا في تخصيب )الينرانينم(  فلننا 

 «.نيسلكنا مسارا  مختلفا  تييا  مستعدنف تماما  للرد . تتمنير تف يتخرنا قرارا  مختلفا  
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تقنن »  مع «يغنيا  مالية علر النلام ا يراني ُتعتبر ساب،ة»تف الناليا  المتحد  ستمارك  نتعلف
ستصبح الع،نبا  تكثر ليالما   »نتيا : «. مجريد بداية»رلي  تف  مستدركا  «ع،نبا  في التاريخ

«. ر المنتج الري اختار  لنفسا نلشعب ليرافلرا لم يغيير النلام مسار   مف اليريى نير الم،بنل نني
  ناتهم يهراف بأنها  ن  قيادييف «نرديفها حرب هللا في العالم  لسح،هم ليرافمالح،ة عمالء »نتعهد 

 علر تراييها.« ال،اعد »في تنليم 
شريا   12علر االتفاى الننني  محديدا  السحة مف « لعاد  التفان »نشدد علر تف ناشنيف ال تعترم 

  بينها تف تنق  يهراف كل تخصيب للينرانينم نتغلى مفاعل  راي للماء الث،يل «اتفاى جديد» برام 
نتكش  ا بعاد العسكرية لبرنامجها الرري ساب،ا   نتتيح لمفتشي النكالة الدنلية للياقة الررية دخنال  

امجها الصارنخي  تييا  كبح برن ليرافعلر  تفنير مشرني للر كل المناقع في البالد. نتيا  
مف سنرية نتنهي دعمها الحنثييف في اليمف نتنليما  « كل قناتها»مشددا  علر يرنر  اف تسحب 

يالى « حرب هللا»  في لشار  الر «لرهابية» نمجمنعا  تخرن. كما يالبها بنق  تهديد لسراسيل ناى
 «.اتهاما  راسفة«الريف تحتجرهم با« جميع المناينيف ا ميركييف»

نتعلف «. تساسية»  مستدركا  تنها ميالب «قد تبدن نير ناقعية» 12نمبين بأف الشرني الا نتقري ب
تنسع بكثير  نلكف تكثر صرامة مف اجل « اتفاى جديد»استعداد ناشنيف للتفان  مع يهراف علر 

د  في م،ابل ال،يام بتغييرا  كبير  في ليراف  فلف الناليا  المتحد  مستع»نتيا : «. تغيير سلنكها»
نشدد علر تف «. لرفع كل الع،نبا  ناىعاد  كل العالقا  الديبلنماسية نالتجارية معها ندعم اقتصادها

في نهاية »نختم: «. تينرا  ملمنسة يمكف التح،ى منها مع مرنر النق »رلي لف يحدأ لال بعد 
 «.ا مر  علر الشعب ا يراني اختيار قادتا

 21/5/2018الحياة، لندن، 
 

 "ة القرنصفق"وداعًا  .11
 "الخليج"افتتاحية 

يستييع تي رسيك تمريكي تن نير تمريكي تف ي،ترح ما يشاء مف خيي نحلنل لل،يية الفلسيينية  
تيا  كان  « الصف،ا »نيرها مف  تن« صف،ة عام»تن « صف،ة ع،د»تن « صف،ة قرف»تن تف يخترل 

ساحة النرال منر سبعيف عاما  مسمياتها  لكنا ال يستييع فريها بال،ن  علر شعب لم يخرا بعد مف 
نتكثر  نما رال ي،دم شهداء  قرابيف علر مربح الحى نالحرية. نما رال معلم ا مة علر الرنم مما 
تصابها مف نهف نيمنر نخلل في فهم الصرال مع العدن ال،نمي نالتاريخي ثابتة علر العهد  نفية 

 ل،ييتها نم،دساتها.
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ل،ن  نال،در  علر ممارسة اليغي نالتأثير سياسيا  ناقتصاديا   نتف صحيح تف الناليا  المتحد  تمتلي ا
ما تشاء « لسراسيل»تنتهي ال،رارا  الدنلية بحكم كننها ال،ن  العالمية ا علم  نصحيح تنها ت،دم ل

مف مدد عسكري نسياسي  نتحري  علر م،انمة ال،اننف الدنلي نالشرعية الدنلية  نارتكاب العدناف 
لكف الصحيح تييا تف كل رلي لم يتمكف مف قهر لراد  شعب قرر  شاء مف المرابح..نالتنسع نما ت

 تف ي،اتل دفاعا  عف ح،ا في الحيا  ناسترداد تريا المغتصبة.
سبعنف عاما  نالشعب الفلسييني ي،  في الميداف في نجا تعتر قن  عنصرية باقية علر نجا 

لر ترن رني ال،ربر نا بعديف  نلم يسانم علر الشهداء نالجرحر نيصبر ع تفنااا ر   نهن ي،دم 
 حى  نلم يتنارل تن يستسلم.

للدنيلة الغاصبة بن،ل سفارتها للر مدينة « هدية»نفي الركرن السبعيف للنكبة ت،دم الناليا  المتحد  
لتكريك « صف،ة ال،رف»  نتعلف عما يسمر «عاصمة لسراسيل ا بدية»ال،دك المحتلة باعتبارها 

 جرءا  مف المني،ة  نت،ديم فتا  للشعب الفلسييني ال ي،بل بها متسنل تن مجننف.« اسيللسر »نجند 
نها هن الشعب الفلسييني يرد بالصدنر العارية نبكل العريمة نا يماف علر المؤامر  بت،ديم المريد 
ام مف التيحيا  التي تكش  مجددا  ح،ي،ة عدن عنصري نادر يتعرن تمام الرتي العام العالمي كنل
سالمية ت،رر تييا  تف ال،دك عربية لسالمية   -فاشي نحشي  ثم ت،  مع هرا الشعب دنل عربية ناى
ليها لمسيحية  نسن  تب،ر كرلي للر تبد اابديف  نتف احتاللها نتغيير هنيتها نن،ل السفارا  

 بايل..بايل.
ر  السالم العربية التي كما تف التأكيد علر تف حل ال،يية الفلسيينية لف يكنف لال تنفيرا  لمباد

صار  في خبر كاف  « صف،ة ال،رف»  يعني تف 2002صدر  عف ال،مة العربية في بيرن  عام 
 نهي في ا ساك نير صالحة نمنتهية الصالحية منر تف تعلن  عنها ا دار  ا مريكية.

امب  نلف مثل صف،ة تر « صف،ة»  تن «لسراسيل" ما ي،نم علر بايل فهن بايل  لف كاف دنيلة مثل
لعل التاريخ نحد  خير  تستييع قن  في ا ر  تف تفر  حال  علر شعب يتمسي بأريا نح،ا..

 لثبا  ندليل.
 19/5/2018الخليج، الشارقة، 

 
 وحدك أيها الفلسطيني .11

 عبد الحليم قنديل
تعالي  نحدي تيها الفلسييني الشهيد  نارت،ي  في سماء هللا  نلم تجفل  نهم باعني  نخرلني  

خانني  نتركني نحدي يعاما للنيراف  فالحى يدفئ قلبي  نالننر الري حملتا مف نيني للر نيني ن 
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عبر السياا  لف تنيفئ نار  تبدا  فدمي يحيينا مف منا  يال ناستيال  نفي كل قير  سال  مف 
 دمي  سن  تنب  شجر  الحلم مف جديد  نسن  تنقد شعلة  يحملها فتية النعد جيال فجيل.

هر  تنل مر  يتركنف فيها الشعب الفلسييني نحيدا  بل لعلها تكثر مر  نا قصر نا قسر  نليس  
ف،د تدار الكل لهنرهم لفلسييف نلح،نقها نعدالتها ننبلها  نتشناقها نتنجاعها  نخراسيها الممرقة 

ربي  بالسكاكيف  فال فاعلية منلنر  لمجتمع دنلي  نال لمجتمع لسالمي نال مسيحي  نال لمجتمع ع
يريد تحد نسبها  فهي عبء علر ترديهم في بسر  حيأ تبدن العرنبة نريبة مهجنر  ل،يية  ال

الخيايا  نحيأ ال نجداف نال تيامف  نال مصاسر نال مصالح نال نخن   بل بيع الرليل للر المرل  
نسؤالا تف نيلب ريناف ترامب ال ريا هللا  نت،ديم الهدايا بمسا  مليارا  الدنالرا  تح  قدميا  

يعفن نيغفر نيرعر نيحمي  فا مة التي مات  مشاعرها في الغيبنبة  تعجر تف ترفع عف نجهها 
ربابة  نتخرك عف النيى بالح،ي،ة  نيصنع تقدارها يغاتها  نهم تسند علينا  نفي الحرنب تسراب 

 مف الفسراف.
م،دسا  نال بمحرما   فهم الهمج يسرقنننا فنسك   نيل،منننا تحريتهم فنبتلع الييف  نال يبالنف ال ب

التبع لهمج لسراسيل  يريدنف  سراسيل تف تنتصر لهم  نتف تمحن اسم فلسييف مف الخراسي  
نيحاصرنف الشعب الفلسييني كأنهم كفار قريش  يمنعنف عنا الماء نالغراء نالكهرباء نالدناء  

مف  فلف سعيهم مهما يال ناستبد نكأنهم في نيهم  ال ي،رتنف حرفا مف عبر  التاريخ نال سنف الر 
نرانغ  سن  يخيب بالحتم  فشعب ا نبياء ال يهرم تبدا  نال يفنيا قتلة ا نبياء  نهن ينلد نيتناسل  
ني،نم داسما مف رماد   ال تغادر  قداسة الرنح نال كلمة الخلى  ففي البدء كان  الكلمة  نفي البدء 

    نيهرم السي  نالللم ال محالة.كاف الدم  ندم الفلسيينييف يصنع المعجرا
نعم  اتركنا الفلسيينييف نحدهم كما تشاءنف  نبيعنا نخنننا ناخرلنا  نتراجعنا ناصمتنا نانفرنا خفافا 
نث،اال لياعة ربكم ا مريكي نسيدكم ا سراسيلي  ناجعلنا ا مة كلها تصلي صال  مندل  فلف يبلغكم 

سراسيل  نلف ما تفعلنف مف قصدكم شيسا  نلف يغنيكم  حكام البراميل  نلف تنفعكم صالتكم  مريكا ناى
تيمك رننبكم  نلف تعفيكم مف مصير الفييحة في العالميف  فالريف حاصرتم نتركتم  نتصنرتم 
تنهم سيهرمنف مف جنل نمف ف،ر نمف مر  نمف عنر للسالح  ني،فنف علر تعتابكم يلبا لصفح 

ن نقبلة تخرن  ال يخشنف المن  نييلبنف الشهاد   نهم التسنيا  نالصف،ا   هؤالء لهم نجهة تخر 
تحياء عند ربهم يررقنف  نالريف ال يهابنف المن  تكتب لهم الحيا   نقد كان  تلي سير  الفلسيينييف 
منر رمف النكبة ا نلر  ييردنف نيشردنف  نيلجأنف نيحاصرنف  لكنهم ال يفننف تبدا  نفي لحلة 

فنى تريهم الم،دسة  يعيشنف نيكبرنف نيتركرنف  نيررعنف البرت،ال  الفصل  ال يتراجعنف نيثبتنف
نالرعتر نشجر الريتنف  نتهبهم ترحام تمهاتهم للنعد الري ال يكرب تبدا  فهم الجند نالشهداء نالخيل 
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نا ناني  نهم تيفال المهد الريف يعش،نف تراب اللحد  ناث،نف مف نصر هللا الري ال يخل   ياتا  
 ف للر ا ر  التي تخرجنا منها  نيدخلنا المسجد كما دخلن  تنل مر   نيتبرنا تتبيرا.فسن  يعندن 

ال نسبح في خيال  نال نعد بالمحال  بل نتحدأ عف ناقع ال يخيئ مغرا   ف،د نصل  لسراسيل للر 
 ررن  ما يمكف تف تصل لليا  قن  عسكرية ننننية نتكننلنجية هاسلة  ناندماا استراتيجي مع تمريكا
تكبر قن  في الكنف الراهف  ندعم لاهر نعلني نمفينح مف تنلمة عربية نافر  بمالها  نعهر في 
الهرنلة للر التيبيع مع تل تبيب  نالتسبيح بحمد نمرايا االصيفا  الخليجي نراء لسراسيل  نقرار 

سالمي شامل  ال  ينت،ر باعتبار ال،دك عاصمة تبدية منحد  لكياف االنتصاب  ناستسالم عربي ناى
مف عار  استنكار  نال بيانا  تصدر  نال م،اال  تكتب  نال ملاهرا  تمير علر استحياء  نكل 
رلي قب  ريح  نهناف بال  خر  لكنا ال يعني تبدا نرنل الستار  نال نهاية ال،صة  بل قل لنها 

الدم مف ابتدت  تن تكاد  ففي لحلة الرهن الخياني  تس،ي ا سايير التي يصنعنف  نتبدت رحلة 
نحدها  نهي تصغر قيعة مف فلسييف  في تحدي امبراينريا  الشر  نبغير « نر »جديد  نتنجح 

سالح نال عنف نال مدد  نرنم الحصار الكافر  تنجح نر  في تحدي اليغياف بالصدنر العارية  
دخاف نبا مل الري ال يمن  في ال،لنب  نباحتشاد ا جيال علر عتبة السياا المرنر بالنار  نب

في تصابع  يرمر مف حجار  ا ر   « م،الل"ليارا  الكانتشني  نياسرا  النرى المشتعلة  ن
نجسار  شباب يحمل مفاتيح العند  المنرنثة عف ا جداد  نال يهاب الرصار الحي  نال اختناقا  

المسا   قنابل الغار الهابية مف ياسرا  العدن في السماء  نبغير جرل مف تتابع جنارا  الشهداء ب
نينابير الجرحر نالمعاقيف بااال   نمع الهنل كلا  تصمد نر  نتنتصر للحى  نتناصل انتفايتها 
الفريد  علر مدن تسابيع نشهنر  نتنادي نر  الصغير  كل قيعة تر   نكل تجمع بشر  بينل 

حم نعر  فلسييف  نتحفرهم علر االلتحاى بانتفاية الرنح  مف ال،دك للر الجليل للر بي  ل
ننابلك نالخليل نتريحا نرام هللا  ف،د رال  الحدند نالفناصل التي ترادنها  ناجتمع  الرنح الفلسيينية 
علر الهد  الري يمسن   فلم تعد ال،صة في دنيلة اليفة ننر   نال في تنهام حكم راتي تح  

ف النهر للر حراب االحتالل  بل عاد  قيية فلسييف للر سيرتها ا نلر  بلدا بكاملا محتال م
البحر  نصحن  رنح لتحرير شامل تتعدد مراحلا  تتحدن قن  لسراسيل بصال  الرنح نصال  الدم  
نتهرم السي  بدم الشهداء  نباستعداد للتيحية بال نهاية  يعجر اليغا  نالبغا  نالغرا  عف فهم سر   

دا  فلم يعد شعبا مف نفي تلغار   فها هن شعب بكاملا ي،رر تف ينتصر لح،ا  حتر لن لنن  نحي
الالجسيف  بل شعبا مف الحايريف بكثافة فنى تر  الصرال نميدانا ا صلي  نباتسال فلسييف 
التاريخية  نبأعداد تفنى ااف عدد اليهند المستجلبيف لمشرنل االستيياف االستعماري  نهن تينر 

 .مترايد ا ثر  يدفع شعب ا نلبية فنى ا ر  الم،دسة للث،ة في النصر
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نبتحري سلمي ينيل النفك  يستنه  في النفك ا نسانية تنبل نتركر ما فيها  نيحيم ال،يند  
نيندفع في معركة نجند  ال يجرل الشعب الفلسييني لف تناصل  ع،ندا  بينما تجرل لسراسيل التي 

 تتصنر تنها تفلت  بالغنيمة  نت،يم احتفاال  نصر منهنم محكنم عليا بالهريمة في النهاية.
داسما هي قدك الم،انمة  نمركر ال،داسة ا نسانية الفلسيينية  تماما كما هي « نر »نقد كان  

هي فلسييف مصغر   نهي حاينة النالد  ا نلر  "نر "المدينة مركر البركة ا لهية  ن« ال،دك»
عجر  لحركا  الم،انمة  نرنم حصارها الينيل ا بشع في تاريخ الحرنب  لل  نر  رمرا للعر   نت 

ا ينل قصفا نعصفا في تاريخ الصرال العربي  هيلسراسيل عف تح،يى تي نصر في ثالأ حرنب  
  «نرق  في البحر»ا سراسيلي كلا  نقد كاف لسحى رابيف يتمنر تف يصحن مف الننم  نيرن نر  

ا لكف نر  تغرى ااف في قلب فلسييف  نتمد نبيا بحيا  جديد   نتنقل ا مل الغافي  ف،د تردن 
ل،يية فلسييف تف تنتهر للر نياهب النسياف  نتف تتحنل للر مجرد صفحة في تاريخ راسل  
نبدعنن تنا لم يعد مف نق  لفلسييف  خصنصا مع تالحى حرنب مدمر  في المشرى العربي 
بالرا   حيم  تن كاد  تحيم نجند سنريا نالعراى  نعلر يري،ة قيع شراييف الحك ناالهتمام 

كان  قيية العرب ا نلر  نلننا بما فعلنا  تنهم دفننا قيية فلسييف  ناستعدنا بفلسييف  التي 
  لكف هللا تراد تف يخيب مكرهم السيئ  نيمكرنف نيمكر هللا «العبرية»ل،بنل لسراسيل في جامعتهم 

 نهللا خير الماكريف  فمكر التاريخ ينالر جنالتا  نما ترادن  منتا لفلسييف  تحنل للر حيا  نحينية
بالرا   التي اجتمع  « نر »متدف،ة ل،يية فلسييف  نبفيل الشعب الفلسييني نحد   نببركة 

عليها كل صنن  ال،هر  لكنها تصحن ااف  نترعب نتفرل لسراسيل  نت،لب المناسد  ف،د ترادنها 
مسيرا  »الن،ية ا يع   لكنها راح  تكش  عف قنتها الكامنة  نت،دم لبداعا جديدا في صنر  

  نتر  الشهداء للر فلسييف ا م  نت،نم مف الردم نا ن،ا   نتعلي صن  الشهيد علر «ند الع
 تنيف العبيد  تعالي  نحدي تيها الشهيد الفلسييني .

 22/5/2018، العربي، لندنالقدس 
 

 رفع اإلجراءات العقابية أوالً  .18
 هاني المصري

ة لسانا بصر  رناتب المنلفيف مي  تسابيع علر النعد الري قدما الرسيك محمند عباك بعلم
في قيال نر   نرلي في ختام تعمال المجلك النيني عاري ا التأخر لخلل فني  نلم ينفر نعد . 
نعندما ُحمِيل رسيك الحكنمة ننرير المالية المسؤنلية عف هرا الخلل نعدم تنفير قرار الرسيك  

ا بأنها الترم  بالتعليما  الص  ادر  لليها.تصدر  نرار  المالية تنييح 
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نعلر الرنم مف هدنء منجة الغيب العارمة علر عدم صر  الرناتب  لال تف النار ال ترال تح  
 100الرماد  نيمكف تف تشتعل بشكل تكبر مف السابى. ننصل  ررن  هر  المنجة بتنقيع تكثر مف 
عياء مف تعياء المجلك النيني علر عريية تيالب بصر  الرناتب )نالغالبية الساح،ة مف ت 

المجلك النيني مناف،نف علر ما جاء فيها  بدليل لقرار ف،ر  في البياف الختامي الصادر عف 
المجلك تيالب برفع ا جراءا  عف نر   رنم تنها ُتس،ي  عند نشر   ما يدل علر تف النية كان  

ا لصالح مبيتة لعدم تنفير هرا ال،رار  ما يؤكد مجدد ا تف تعلر سلية في المنلمة تصادر سلياته
نمف التينرا  الالفتة علر حجم الغيب است،الة ناصر ال،دن  مف اللجنة المركرية  صانع ال،رار(.

لحركة فتح  سباب عد   علر رتسها كيفية تعامل السلية مع نر   ما يدل علر تف ا منر نصل  
السياسي  للر مرحلة عدم ال،در  علر االحتمال  فيال  عف است،الة يلع  الصفدي  عين المكتب

 لحرب الشعب  مف عينية المجلسيف النيني نالمركري علر نفك الخلفية.
ننصل ا مر للر حالة ال ع،النية تمثل  باستمرار عدم صر  الرناتب  رنم شالل الدم الري سال 
 مدرار ا علر تيدي المجرميف المحتليف في نر   نرنم دخنل شهر رمياف بأعباسا المالية ا يافية.

نجد تفسير ا لعناد السلية في الرسالة التي رفعها ال،يادي الفتحاني ركريا اانا  للرسيك  نستييع تف
عباك  نالتي جاء فيها "تخايبي بكل الحب ناالحترام لكي تأخر قراري الحكيم بنق  كل ا جراءا  

ل،رار التي تم اتخارها بخصنر ما يجري في نر   نمع احترامنا لكل الدنافع التي كان  نراء هرا ا
لال تف الناقع تثب  تنا لم يح،ى الغر  المنشند  بل كاف لا تثر عكسي تمام ا  ف،د راد مف معانا  

 المناينيف هنا نسي حالة الحصار نا نيال المعيشية السيسة التي يمرنف بها".
ليافة للر ما ركر  اانا حنل تأكيد  لمسؤنلية الرسيك عما يجري  نشير للر يرنر  ا خر 

باف تف النلام السياسي الفلسييني نلام رساسي نتف الحكنمة تعتبر حكنمة الرسيك  لرا هي بالحس
ملترمة بتنفير برنامجا نتعليماتا  نتف الممارسة السياسية في لل االحتالل ناالن،سام ننياب نتغييب 

ا المجلك التشريعي الري مف المفتر  تف يمنح الث،ة للحكنمة  نييعها ت ح  المؤسسا   نخصنص 
المساءلة نالمراقبة  نيملي حى سحب الث،ة منها  تن مف نرير بعينا؛ تلهر  تف كل السليا  

 تمركر  في يد السلية التنفيرية بصنر  عامة  نيد الرسيك بصنر  خاصة.
ا  بناء علر ما سبى  فلف رناية تف الحكنمة لم تلترم ب،رار الرسيك ال تصمد تمام الناقع  نخصنص 

نما يعند للر سياسة بعد ميي تسابيع ع د  علر صدنر . نهرا يثب  تف الخلل سياسٌي نليك فني ا  ناى
السلية المعتمد  منر تكثر مف عام  التي تراهف علر تف فر  ا جراءا  الع،ابية نريادتها باستمرار 
سيؤدي للر استسالم "حماك" نقبنلها لتمكيف الحكنمة بالكامل مف الباب للر المحراب نتح  

س،ايها.ا ر  نفن   قها  تن قيام الشعب في نر  بالثنر  علر سلية ا مر الناقع ناى
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لم يكف في حساب السلية تف ا منر ستسير باتجا  معاكك  فأهلنا في قيال نر  الريف كاف 
معلمهم يحميل سلية ا مر الناقع ب،ياد  "حماك" المسؤنلية عف تدهنر ا نيال ا نسانية قبل 

ا تف ا جراءا  التي فر  ا جراءا   تصبح معل مهم ااف يحمل السلية هر  المسؤنلية  خصنص 
اُتخر  يد "حماك" يال  مباشر  المنلفيف المناليف للسلية تنال   نجماهير ال،يال ثاني ا  ن"حماك" 

 ثالث ا بنصفها السلية المسؤنلة عف حكم ال،يال.
دد مثل الهدية التي هبي  عليها نتكثر مف رلي  جاء  مسير  العند  نانخراي "حماك" فيها بعد تر 

مف السماء. فالمسير  نيير  المنق  جنهري ا  نح،،  تهداف ا كثير  فيما يتعلى بلحياء ال،يية 
الفلسيينية  نفي ال،لب منها حى العند   نتفسد  االحتفال ا ميركي ا سراسيلي بن،ل السفار  

ا ال نتصار لسراسيلي مرعنم  فجاء عاجر ا عف ا ميركية للر ال،دك  الري تريد لا تف يكنف تتنيج 
ترنير التاريخ نقلب الح،ي،ة  حيأ تثب  الشعب الفلسييني تنا صاحب ا ر  نال،دك نصنتا كاف 

 حاير ا  نتعلر مف صن  االحتفال بن،ل السفار .
 ال ترال السلية "تركب رتسها" رنم اتياح الخسار  الفادحة  نهرا لرا استمر سيجعل خسارتها كاملة 
فحركة حماك عاد  لتكنف العب ا رسيسي ا  كما تف مخاير انفصال قيال نر  عف اليفة الغربية عف 

 يريى تحنيل االن،سام للر انفصال ارداد .
لراء هرا الناقع  الجميع بانتلار مف يعلى الجرك كما كاف يحدأ داسم ا حيف يهب الشعب الفلسييني 

ام نخب نيالسع نمجمنعا  بالتحري للتعبير عف  ن،ار قييتا  نتصحيح مسيرتا  مف خالل قي
 لرادتا نمصالحا.

فهناي فراغ كبير يمكف تف يم   قيام تيار نيني ناسع نير تيدينلنجي  نيتسع لكل التيارا   يهد  
حياء المؤسسة النينية الجامعة  عف يريى  للر لعاد  االعتبار لل،يية الفلسيينية  ناىعاد  بناء ناى

سياسية ننيالية قادر  علر تح،يى تقصر ما يمكف تح،ي،ا  استراتيجيةنبثى منها بلنر  رؤية شاملة ت
ا لحباي "صف،ة ترامب" التي تجدد الحديأ عف لمكانية يرحها قريب ا   في هر  المرحلة  نخصنص 
نت،ليل ا يرار نالخساسر  نما يتيلبا رلي مف لعياء ا نلنية الحاسمة  نهاء االن،سام ناستعاد  

لنينية  علر تسك نينية  نديم،رايية تناف،ية  نمشاركة سياسية ح،ي،ية كاملة  بعيد ا عف النحد  ا
 التفرد نالهيمنة نا قصاء نالتكفير نالتخنيف.

قلنا ننكرر نسنكرر  لف مفتاح النجاح في تح،يى النحد  النينية يكمف في االتفاى علر ررمة شاملة 
ك" عف سييرتها االنفرادية عف قيال نر   لر ال تساك تخلي "حما علرتيمف الشراكة الكاملة  

يكفي مغادر  الحكنمة نب،اء السيير  علر مصادر الحكم  فيال  عف المناف،ة علر نيع سالح 
الم،انمة تح  مللة نينية  بحيأ يكنف خايع ا للمؤسسة النينية الجامعة التي مف المفتر  تف 
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علر تساك لجراء االنتخابا  حيثما تمكف رلي  ت،نم بع،د مجلك نيني تنحيدي جديد تمثيلي ح، ا  
 نعبر التنافى النيني الح،ي،ي المستند للر معايير منينعية حينما يتعرر لجراء االنتخابا .

ا ا جهر  ا منية  في الم،ابل  علر "فتح" التخلي عف هيمنتها علر النلام السياسي كلا  خصنص 
لحربية  في سياى تشكيل حكنمة نحد  نينية تن التي يجب تف تكنف مهنية ننينية نبعيد ا عف ا

حكنمة نفاى نيني ح،ي،ية  ت،نم بلعاد  النلر في شكل السلية ننلاسفها نالتراماتها  بحيأ تكنف 
 تجسيد ا للدنلة الفلسيينية  نللتعددية نالشراكة.

  22/5/2018االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الّسياسات والّدراسات 
 

 لعودة وتعقيدات قضية الالجئينمسيرات ا .11
 ماجد كيالي

لالجسيف الفلسيينييف مجددا   كما تجلر رلي في المسيرا  التي شهدها « العند »اشتعل  قيية حى 
مارك(  نرلي بدفع مف جملة تسباب  يمنها انسداد خيار  - رار 30قيال نر  منر ينم ا ر  )

السرياني ل نشية االستييانية في اليفة  لقامة دنلة فلسيينية في اليفة نال،يال  نالنمن 
نتصريحا  الرسيك ا ميركي دننالد ترامب التي تفيي للر شيب قييتي ال،دك نالالجسيف مف 
تجند  المفانيا . نيبعا   يأتي يمف هر  ا سباب حال االحت،اف نالغيب نف،داف ا مل عند 

 م.ملينني فلسييني في نر  يخيعنف لحصار مشدد منر عشر  تعنا
ليافة للر ما ت،دم  ثمة ما يمير قيية الالجسيف الفلسيينييف  لر حنلها تتمحنر السردية ا ساسية 
للشعب الفلسييني في لدراكا راتا نهنيتا نمست،بلا  ثم لف الالجسيف هم تكثر مف تحمل تبعا  

تمريى كيانهم (  الري نجم عنا اقتالعهم مف تريهم نتشريدهم  ن 1948النكبة  نتيجة قيام لسراسيل )
االجتماعي  نحرمانهم مف ممتلكاتهم  نمف لمكاف تينير هنية جماعية لهم في نيف مست،ل  
نخينعهم  نلمة سياسية متعدد  نمختلفة. كما تكتسب هر  ال،يية تهميتها مف كننها تتمثل في 

لرؤن  لرا معانيها مختل  تجليا  الصرال يد المشرنل الصهينني  علر المكاف نالرماف نالرمنر نا
 فلف هر  ال،يية لل  بمثابة المحري للنهن  النيني الفلسييني المعاصر.

بيد تف الحديأ علر هرا النحن ال ينبغي تف يخفي ح،ي،ة مفادها تف لراحة هرا الحى لم تصدر عف 
تيرا  خارجية ف،ي  تي مف لسراسيل تن الناليا  المتحد   بل لنها نتج  تييا   بيري،ة مباشر  تن 

 مباشر   مف مصادر راتية  تييا   عف نعي تن مف دننا  نهرا ما يمكف تبينا في ما يأتي: نير
تنال   لف عنامل الرمف نتبايف تنيال نحاجا  نتنلنيا  الفلسيينييف  بحكم افت،ادهم  قليم منحد  

تفكي  نخينعهم  نلمة سياسية متعدد   ننجندهم في تنيال قانننية مختلفة  لعب  دنرا  كبيرا  في
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الشعب الفلسييني  نفي يع  لدراكا  الفلسيينييف لكننهم شعبا  ناحدا   بخاصة يع  تمثل رلي 
 مف الناحية العملية.

ثانيا   نجم عف تدمير بع  المخيما  في لبناف نسنرية  نتييا  بحكم يمنر مجتمعا  الالجسيف 
يى عليهم ندفعهم للر الهجر  بسبب تشريدهم  في حالتي فلسيينيي سنرية نالعراى  تن بحكم التيي

كما في الحالة اللبنانية  اختفاء مخيما  الالجسيف  الشاهد علر النكبة  ناهيي بأف حالة فلسيينيي 
 ا ردف تمثل حالة خاصة بحكم المناينة.

ثالثا   نياب ا جماعا  النينية  تن االفت،اد للر هد  نيني جامع  ساهم في ليعا  قيية 
تف حل الدنلة الفلسيينية في اليفة الغربية ال يجانب عف السؤال المتعلى بح،نى الالجسيف  ال سيما 

الالجسيف  نيمنها حى العند   بخاصة نفى التمثال  التي جرن فيها  ننف،ا  لتيبي،ا  اتفاى تنسلن 
(  الري هن في تقصر حاالتا مجرد تسنية لجرء مف شعب علر جرء مف تر  في جرء مف 1993)

 ح،نى.
تدن تهميش منلمة التحرير نتحنل الحركة النينية للر سلية تح  االحتالل  للر نياب تي  رابعا  

حل لمشكلة الالجسيف  ما حرم الفلسيينييف مف كيانهم السياسي المعنني  نتيع  مف لدراكاتهم 
 لكننهم شعبا  ناحدا   نحصر تمثيل السلية في فلسيينيي اليفة نال،يال.

جسيف نحى العند  ينبغي تف يخرا مف ا يار الشعاراتي للر ليار هكرا  فلف ن،اش قيية الال
المنارنة بيف الحى نالممكف  نبيف الناقع نالرنبا   يالما ال يستييع الفلسيينينف نفى  للمعييا  

 الراهنة فر  شيء علر لسراسيل  ما يفتح علر االقتراحا  ااتية:
ى فردية نجماعية  نال يمكف تي ير  لف ح،نى الالجسيف  نيمنها حى العند   هي ح،ن  - 1

ف تي قرار بهرا الشأف يعند للشعب الفلسييني  سناء تعلى  التنارل عنها  تن تف ي،رر بشأنها  ناى
 بالخيار النيني/ الجماعي  تن تعلى بح،نى ا نساف/ الفردية.

ميع  في مختل  جنانب قييتنا النينية  ال يمكف نيع حى م،ابل حى  فالعدالة مف حى الج - 2
قامة  نالمعنر تنا ال يجنر نيع ميلب حى العند  لالجسيف م،ابل الحى في التحرر مف االحتالل ناى
دنلة مست،لة في اليفة نال،يال  نالعكك صحيح  مثلما ال يمكف  تييا   نيع هريف الح،يف  تن 

ية  بما في بالمسانا   في الح،نى الفردية نالجماع 48الهدفيف  تن تي منهما  م،ابل حى فلسيينيي 
نما شعب ناحد   رلي اعتبار تنفسهم جرءا  مف الشعب الفلسييني  باعتبار تننا لسنا شعنبا  متعدد  ناى

 في قييتا نح،نقا نهنيتا نتيلعاتا.
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لف تي حل  حد جنانب ال،يية ال ينبغي تف يكنف بديال  مف ليجاد حل للجنانب ا خرن لهر   - 3
د  لحل الجنانب ا خرن  نصنال  للر حل مختل  جنانب هر  ال،يية  بل ينبغي تف يؤدي  تن يمهي 

 ال،يية.
عاد  تأهيلها   - 4 لف تحسيف تنيال الالجسيف  نيمنا االهتمام بتحسيف تنيال المخيما   ناى

يعرر مف قدر  الفلسيينييف علر تنليم تنفسهم  نالتعبير عف راتهم  نالدفال عف هنيتهم النينية  
ي تنا ينبغي نبر الفكر  الخيير  نالباسسة التي رنيجتها ا نلمة العربية  نعف ح،نقهم  ال العكك  ت

ب،اءهم في بؤك م،يم يعرراف  نبع  الخيابا  الفلسيينية  نالتي تعتبر تف مرمية الفلسيينييف ناى
 مف هنيتهم نمف نينيتهم.

افة تماكف ال يمكف الحديأ عف حى العند  مف دنف اعتبار الفلسيينييف شعبا  ناحدا   في ك - 5
نجند   نمف دنف لعاد  بناء منلمة التحرير علر تسك تمثيلية نديمنقرايية ننيالية  باعتبارها 
الكياف السياسي المنحد نال،يادي للشعب الفلسييني  في كل مكاف  نمف دنف تمكيف الفلسيينييف في 

 كل مكاف مف تنمية مجتمعاتهم نمناردهم البشرية.
مف التصر  ككياف لكل الشعب الفلسييني  نيمنا العمل علر رعاية ال بد لمنلمة التحرير  - 6

تحنال الفلسيينييف في بلداف اللجنء  نت،ديم ا سناد لهم في مختل  المجاال   نيأتي يمف رلي 
التسهيل عليهم بمنح جنار السفر الفلسييني لمف يرنب مف الالجسيف  بخاصة فلسيينيي لبناف  

ف مف منايني دنلة تخرن  للتخفي  مف الملالم التي يتعرينف بحيأ يصبحنف في مكانة م،يمي
 لها.

لف الحديأ عف تنمية المجتمعا   ي،صد فيا تنمية المجتمع المدني  نتينير فاعليتا نحينيتا   - 7
نهرا يشمل الفلسيينييف في مختل  تماكف نجندهم  نرلي مف خالل بناء كيانا  اجتماعية 

ليمية ناىعالمية. نيأتي يمف رلي تنجيا الجهند  جراء انتخابا  ناقتصادية نجامعية نبحثية نتع
عامة لهم في كافة تماكف نجندهم  بحيأ تنبثى عنها هيسا  تكنف مهمتها تمثيلهم في الكيانا  
النينية الجمعية للمنلمة  نفي المؤسسا  التشريعية )المجلك النيني(  نترعر شؤننهم مع 

 يعيشنف فيها. السليا  المحلية في البلداف التي
حمل هر  ال،يية ليرحها في جامعة الدنل العربية  لفر  معايير الس،ة في التعامل مع  - 8

الالجسيف الفلسيينييف  مف يحايا النكبة  في الدنل ا عياء كافة  بكرامة ننفى معايير الس،ة  
تاحة العيش الكريم لهم  نفى منلنمة لنسان  ية نتخالقية.يمنها لتاحة حرية التن،ل نالعمل ناى
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كشاهد سياسي علر النكبة  نعلر قيية الالجسيف  ننيع « ا ننرنا»الدفال عف ب،اء منلمة  - 9
الصادر عف ا مم المتحد   نالخار بحى العند  لالجسيف الفلسيينييف  في تجند   194ال،رار 

 المساسل التي يتم يرحها في المحافل الدنلية.
خياب رف  التنييف  نعدم االحتفاء با   نا ينبع  في الغالب  لبداء الحرر في التعامل مع  - 10

مف بيسة استبعادية للفلسيينييف )تي بيسة التنلي  ا مني نالسياسي(  تي مف نلر  عنصرية  فيال  
عف تنا في ح،ي،تا ردي  لخياب التهجير  نهي خيابا  تسعر لما للر تنلي  الالجسيف في مةرب 

تسعر للر التخلر مف قيية الفلسيينييف بالتخلر مف نجندهم. مصلحية نسياسية يي،ة  تن 
نمعنر رلي تف خياب رف  التنييف ال يصبي باليرنر  في ياحننة حى العند   نربما تف التهنيل 
با يصب في ياحننة التهجير  نتصفية قيية الالجسيف  كما تنا يخلى لدن الالجئ قل،ا  لراء مصير  

راء هنيتا نمست،بل ا  نال شي في تف الخياب البديل معني بتركير الدفال عف ح،نى كلنساف  ناى
الالجسيف  بجنانبها ا نسانية نالسياسية  ال الهرنب مف المهما  المتعينة )ا نسانية( للر المهما  

 السياسية.
ربما مف ا جدن لخياب العند  تف يأتي متيمنا  في ليار المعادلة السياسية التي تيرح فكر   - 11
ة الناحد  الديم،رايية العلمانية  تن دنلة المناينيف  بمختل  تشكالها  تن التي تمهد لرلي  نعلر الدنل

االستيياني العنصري نالديني  سراسيل  علما  تف رلي ال يعني  -تساك ت،ني  اليابع االستعماري 
 نيع خيار الدنلة الناحد  كم،ابل تن كبديل لخيار الدنلة في اليفة نال،يال.

د تف ثمة مستجدا  نتع،يدا  كثير  بات  تفر  علر الفلسيينييف التكي  معها للتخفي  مف ال،ص
 معاناتهم  نمف تجل بناء مجتمعاتهم  بدال  مف الب،اء علر العيش مع الشعارا   نالمسيرا .

 22/5/2018، الحياة، لندن
 

 فلسطين والعرب واألتراك .11
 د. محمد صالح المسفر

تنا تسمع كل حكامنا العرب  المياميف الريف قينا نالريف هم ما برحنا منر ستيف عاما مف عمري ن 
يعيشنف  معنا  نيتكاثرنف كل عام  ي،نلنف لنا فلسييف قيية العرب ا نلر   نتكثر مف رلي  
يجمعنف ا منال مف الف،راء  لمساعد  الشعب الفلسييني   نحكامنا تننياء    نصل خيرهم   تي 

ر ا خير  للر تمريكا   فتحنا فرر عمل  كثر مف ثالثة مالييف عايل خير حكامنا   في ا شه
تمريكي   بمعنر تن،رنا حيا  تسعة مالييف تمريكي مف الجنل نالبيالة   لرا اتف،نا تف ا سر  الناحد  
تتكنف مف ثالثة تفراد  قدم قادتنا العديد مف المبادرا  يع،بها تبفٍي عربي جماعي لتلي المبادرا   لحل 
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قيية فلسييف   يع،بها مؤتمرا  نتينل تحبال المايكرنفننا  ليتمكف الرعماء العرب مف الحديأ 
نهم علر ا راسي متكسيف . بعيهم تعر  ما ي،نل نالبع  ااخر تختلي تحر  الكلما  في فما 

 فلسييف" ا سير  العربية  قاد المبادرا   ترف  نتحت،رلسراسيل في كل مر   ي،نل.فال تعر  ما 
بها قاد  فلسييف النشامر بما في رلي المحافلة  لسراسيل نالترم"نقعنا اتفاقيا  نمعاهدا  مع بني 

نلم تلترم لسراسيل بأي حر  مف  البحار قيعانها ال،ادميف عبر  المستنينا  نحمايةعلر امف 
  االتفاقيا .تحر  تلي 

(2) 
علر المعابر   ناختيا  نحرنب  سبعنف عاما مي  نحال الفلسيينييف يرداد سنءا  تهجير نقتل

شعناء علر تهلنا في نر  نليك  خرها مجرر  ثالثاء نر  المايي   نبعد مرنر تسبنل مف قتل 
نتفتي   مفاصل الشباب  الفلسييني بسالح لسراسيل  نالسلية الفلسيينية تتفرا  نتنحر بالالسمة 

  يدعنف للر ع،د اجتمال ياري  علر تهل نر  لمارا يتلاهرنف  سلميا يد لسراسيل   بعد تسبنل
لنرراء خارجية الدنل العربية في ال،اهر  ) بدال مف قمة عربية   مر جلل يحدأ علر نر  ( لبحأ 
ا نيال هناي   نيتمخ  اجتمال النرراء العلام نيصدرنف بيانا باهتا ال رنح فيا  نال تأثير 

يا مصر العربية نسلية محمند عباك لكلماتا بدال مف اتخار قرارا ينهي حال الحصار الري تفر 
علر قيال نر    ي،نل مسؤنل مصري كبير في المخابرا  المصرية ل،يادي كبير في حركة حماك 
: " مصر تريد  المساعد    لكنها ال تستييع ت،ديم كل شيء مف دنف مناف،ة نتفاهما  مع السلية 

سراسيل   نتف اليرفيف ال يريداف تخفي  الحصا ر نالمعانا  عف نر  ") العربي الجديد الفلسيينية ناى
تلم تؤكد  تهلها.نر  نمعانا   تخفي  حصار( يا للهنل !  سلية محمند عباك ال تريد حتر  19/5

تلم تؤكد  ا سراسيلي؟لكم مرارا نتكرارا تف نر  محاصر  مف لسراسيل نالسلية الفلسيينية التابعة لل،رار 
مما تريد  تبيها تكثرحاقد  ثأرية تريد تدمير نر  عف بكر   لكم تف قياد  السلية في رام هللا سلية

  بغر .تفعل  لسراسيل تف
في الخميك المايي انع،د المجلك النراري لجامعة الدنل العربي بمنجب دعن  سعندية للنلر في 

ننتج عف االجتمال اتفاى النرراء المياميف علر دعن  ا مم المتحد  نمجلك  نر  ما يجري في 
نتعلننا رفيهم لن،ل السفار   نر  ح،نى ا نساف لتشكيل لجنة دنلة للتح،يى في تحداأ  لجنةا مف ن 

نميالبة المجتمع الدنلي بتشكيل حماية دنلية  لسراسيل عاصمة  ال،دك ناعتبارهاا مريكية للر مدينة 
ار لليا تعال  نالحى تنا اجتمال ال نفع فيا فالمناييع التي نرد  في بيانهم المش الفلسييني.للشعب 

كن  تتنقع تف يصدر قرار  النرراء.تتكرر في كل مناسبة فما هن الجديد الري تتر با الساد  
 ناشنيف نا حسف قيع العالقا  الدبلنماسية مع  للتشانر باستدعاء السفراء العرب مف ناشنيف 
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را  ا مم المتحد  باعتبار ال،دك عاصمة لسراسيل علما بأف قرا للحدأ ليكنف الرد العربي مسانيا 
 العباسية.نكرلي رفع الحصار عف نر  الري تفريا مصر نالسلية  محتلة تعتبر ال،دك مدينة 

نالحى تننا لسنا في حاجة للر تشكيل لجنة تح،يى فيما يجري علر نر    ف ا حداأ تمام تعيننا 
 العالمية.علر شاشا  التلفر  

(3 ) 
مي في لسينبنل بمنجب دعن  مف الرسيك تردنناف رسيك انع،د مؤتمر قمة منلمة التعانف ا سال

الجمهنرية التركية بصفتا الرسيك الحالي  للمنلمة نرلي للنلر في المجارر التي يتعر  لها 
الشعب الفلسييني في قيال نر  علر يدي الجيش ا سراسيلي نكرلي دراسة ال،رار ا مريكي بن،ل 

المدينة عاصمة لسراسيل .  نقبل انع،اد ال،مة ا سالمية سفار  تمريكا للر مدينة ال،دك ناعتبار 
اليارسة  اتخر  الحكنمة التركية لجراءا  يد لسراسيل ردا علر جراسمها في نر  منها يرد السفير 
ا سراسيلي مف تن،ر   ناستدعاء سفيرها مف تل تبيب   نقد شاري تمير دنلة قير الشيخ تميم بف حمد 

لليها نتل،ر بيانا جاء فيا انا " ال سالم نال حل عادال بدنف ال،دك " نقال   ل ثاني في ال،مة المشار
راد  سياسية التخار خينا  را  معنر  رالة  لف النيع الفلسييني يحتاا للر مناق  صادقة ناى
االحتالل   باعتبار رلي هن م،دمة  ي حل عادل   نتكد تف قيال نر  تحنل بفعل الحصار للر 

ر لمالييف البشر المحرنميف مف تبسي ح،نقهم بالسفر نالتعليم نالعمل نالحصنل معسكر اعت،ال كبي
علر عالا يبي   نيالب سمن  المجتمع الدنلي نالدنل المحاصر  ل،يال نر   تف يعملنا علر رفع 
سراسيل نالسلية الفلسيينية" دنف لبياء  . ل،د تشار سمن   في  الحصار" الري تفريا مصر ناى

بأنا عندما يحمل المنايننف الفلسيينينف السالح دفاعا عف تنفسهم فلنهم ييل،نف خيابة المعني " 
عليهم  مصيلح لرهابييف   نحينما  يخرجنف في ملاهرا  سلمية  ميالبيف بح،هم في العند  للر 
نينهم الري هجرنا منا بفعل ال،ن  تيلى عليهم مصيلح " متيرفيف "  نيحصدنف بالرصار الحي 

الدنل التي تدان  المجرر  بنينح   نعبر عف احتجاجا باحتفال ن،ل السفار    نتشاد سمن  ب
ا مريكية للر ال،دك في نفك النق  الري يحصد فيا الجيش ا سراسيلي بالرصار الحي 

 المتلاهريف سلميا في نر   ميالبيف بعندتهم للر تريهم المحتلة نالمهجريف منها قسرا .
نيرد  السفير ا سراسيلي مف  تبيب استدع  سفيرها مف تل  ربية عتركيا دنلة ليس   ال،نل: خر  

نقال  قنال لم ي،لا بع  ال،اد  العرب تصحاب لسراسيل الجدد  نلم يستدعنا سفراءهم مف تل  تن،ر  
نلم ييردنا سفراء لسراسيل مف عناصمهم العربية فشتاف بيف مناق  تركيا نمناق  بع  ال،اد   تبيب 

 لسراسيل.العرب مف 
 22/5/2018، الشرق، الدوحة
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راحة  .10  "إسرائيل"مشاريع "تنمية" غزة: إلحاق القطاع باالقتصاد المصري وا 
 صالح النعامي
هناي ما يدل علر تف نلام الرسيك المصري عبد الفتاح السيسي يتعانف مع مخيي تميركي يهد  

حاقا اقتصاديا  بمصر. للر لعفاء لسراسيل  كدنلة محتلة  مف مسؤنلياتها حيال قيال نر   عبر لل
نقال مصدر فلسييني ميلع  لا"العربي الجديد"  لف فصل مدينة رفح المصرية عف ب،ية منايى 
شمال سيناء  نهن ا مر الري ي،نم با الجيش المصري حاليا   يهد  للر تدشيف مني،ة تجار  حر  

داد  المبعنأ لخدمة قيال نر . نتشار للر تف المشرنل يعد حل،ة يمف مخيي تشر  علر لع
ا ميركي للمني،ة  جيسنف نرينبال   الري تعلف تخيرا  تنا يجري اتصاال  مكثفة مع قنن لقليمية 
نعالمية بهد  التنافى علر خينا  ترمي لإلسهام في تخفي  الياس،ة االقتصادية التي يعيشها 

 الفلسيينينف.
تشغيل مني،ة التجار  الحر  نتنيح المصدر  تنا حسب المخيي ا ميركي المصري  فلف البدء ب

سيتم بعد تف تتشكل لجنة  دار  حكم قيال نر  تكنف بديال  عف لدار  ا مر الناقع التي تمارسها 
حركة "حماك"  في تع،اب فشل تيبيى اتفاى المصالحة  مع العلم تف قيال نر  يخيع نلريا  

لغرينبال  تف كش   قبل نحن عشر   لسلية حكنمة "التنافى"  التي يرتسها رامي الحمد هللا. نقد سبى
تيام  تنا بحأ مع مدير االستخبارا  العامة المصرية  عباك كامل  تفكارا  لتخفي  الياس،ة 
االقتصادية في ال،يال. نيرجح تف تكنف قيية تدشيف مني،ة التجار  الحر  قد ننقش  بشكل مفصل 

نها البي  ا بي  قبل ثالثة تشهر  خالل جلسة "العص  الرهني" التي دعا لليها نرينبال  ناحتي
سراسيل.  نحيرها ممثلنف عف دنل عربية ناى

نحتر مف دنف تف ت،ر ا دار  ا ميركية ننلام السيسي برلي  فلف تيبيى هر  الخية يرمي للر 
ت،ديم مسننا   عفاء لسراسيل بنصفها دنلة االحتالل مف مسؤنليتها نناجباتها تجا  قيال نر   

تبيب استغالل ربي نر  اقتصاديا  بمصر لتبرير لقدامها علر لنالى المعابر بحيأ يمكف لتل 
التجارية التي تربيها بال،يال  نالتي يتم عبرها ن،ل البياسع نالسلع ا ساسية  نمف خاللها تتناصل 
حركة االستيراد نالتصدير. نفي النق  راتا  فلف الخية تمكف تل تبيب مف االدعاء تمام العالم بأنها 

م تعد تمارك لجراءاتها ك،ن  احتالل يد قيال نر   مع العلم تف لسراسيل ستناصل محاصر  ال،يال ل
برا  نبحرا  نجنا . للر جانب رلي  فلف هر  الخية تهد  للر سحب الرراسع مف الغرييف لمناصلة 

منيا . حراي مسيرا  العند  نرفع الحصار  نالري با  يمثل  سراسيل مصدر قلى كبير  سياسيا  نت
نبالنسبة لصنال ال،رار في تل تبيب  فلف استعاد  االست،رار نالهدنء علر الحدند مع قيال نر  
تكتسب تهمية كبير  في لل المخان  مف لمكانية انفجار ا نيال في اليفة الغربية  ال سيما مع 
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مكانية تعالم المؤشرا  علر تراجع النيع الصحي لرسيك السلية الفلسيينية  محمند عباك  ن  اى
 انتهاء ا منر هناي للر فنير عارمة في حال فارى مسرح ا حداأ مف دنف ترتيب تمنر خالفتا.

نعلر الرنم مف تف المصدر  الري تحدأ لا"العربي الجديد"  يستبعد تف يكنف مشرنل مني،ة التجار  
الفلسييني الحر  مرتبيا بتيبيى مشرنل التسنية الري تعدتا ا دار  ا ميركية لحل الصرال 

ا سراسيلي  نالري ييلى عليا "صف،ة ال،رف"  نيرن تف المشرنل يتعلى ف،ي بتح،يى هد  لسراسيل 
المتمثل بللحاى نر  بمصر اقتصاديا   لال تف المشرنل يمكف تف يسهم في تنفير بيسة اقتصادية تسهم 

را  فلف ا دار  ا ميركية في تيبيى "الصف،ة". فحسب تسريبا  نشرتها نساسل ا عالم ا سراسيلية تخي
بحث  مع مصر تدشيف ميار نميناء في مني،ة العريش لخدمة الدنلة الفلسيينية  التي يفتر  تف 
يتم ا عالف عنها بعد لنجار "الصف،ة". نبالتالي فلنا يمكف لمني،ة التجار  الحر  في رفح المصرية  

تحتية الرسيسة التي تخدم "الدنلة" الفلسيينية للر جانب الميار نالميناء في العريش  تف تمثل البنر ال
العتيد . نمف النايح تف س،  خية تدشيف مني،ة التجار  الحر  تدنر بكثير مف س،  الخية التي 
بلنرها نرير االستخبارا  نالمناصال  ا سراسيلي الليكندي  يسراسيل كاتك  الري اقترح تف يتم 

يأ يكنف للغرييف الحى في التناصل مع العالم الخارجي تدشيف ميار نميناء عاسميف قبالة نر   بح
 مباشر .

للر جانب رلي  فلف لرأ العالقة ا شكالي بيف قيال نر  ننلام السيسي يفاقم المخاير مف ال،بنل 
بأية فكر  ت،نم علر ربي ال،يال بمصر  لر لف النلام بلمكانا تف يغلى الحدند في تي لحلة  مف 

ف عندها الحى بتحميل لسراسيل المسؤنلية عف تبعا  رلي. مف هنا  فلف دنف تف يكنف للفلسيينيي
حركة "حماك" التي تعي التبعا  الخيير  الرتباي ال،يال بغر   قد رفي  تخيرا   كما كش  
المصدر  عريا  تنرنبيا  ي،يي بربي ال،يال بمصر. نهكرا  فلنا في حال تناصل مشرنل تدشيف 

تنسيى مع "حماك"  فلف هرا يدلل علر تف هناي تنجها لفر  مني،ة التجار  الحر  مف دنف 
 المشرنل بشكل تحادي الجانب.

 22/5/2018، العربي الجديد، لندن
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