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 يةسرائيلالجرائم اإلتحقيق كامل بشأن بلب اط"... ويالجنائية الدولية"إلى  "اإلحالة"المالكي يسلم  .1

م وزينر الاارجين  سنل  ، هنايال، منن 22/5/2018 ،وكالـة األنبـاء والمعلومـات الفلسـطينية (وفـا نشرت 
رينا  المنالكي، المدعين  العامن  للمحكمن  الجنائين  الدولين  فناتو بنسنودا، ان ل  الفلسطيني والمغتربين

، اإلحال  للحال  في فلسطين، حول الجنرائم المسنتمرا التني 22/5/2018 اجتماع رسمي بينهما، الث ثاء
، وأي جننرائم ت نن  فنني المسننت بل، اا نن  تلنن  ، التنني وتعننت فنني المالنني، والحالننر"إسننرائيل"ترتكبهننا 

المرتبطننن  بمنةومننن  االسنننتيطان اإلسنننرائيلي  غينننر الشنننرعي  فننني األر  الفلسنننطيني  المحتلننن ، بمنننا فيهنننا 
وطالننب المنالكي المحكمنن  الجنائينن  بتحمنل واجباتهننا تجننال العدالن  والمسنناءل ، باعتبارهننا  شنرتي  ال نندس.

سننننتمرا والمرتبطنننن  بنةننننام االسننننتيطان وم ح نننن  المجننننرمين الجهنننن  المات نننن  للتح ينننن  فنننني الجننننرائم الم
 المسؤولين عن ارتكاب هذل الجرائم.

التي تدمت إلى الجنائي  الدولي ، باسنم الشنعب  اإلحال في بيان  حفي، أن  ،واعتبرت وزارا الاارجي 
  وواجب دول  فلسطين، كدول  طرف في ميثا  رومنا المؤسنس للمحكمن الفلسطيني، هي ممارس  لح   

 الجنائيننن  الدوليننن ، فننني أن تحينننل لمكتنننب المدعيننن  العامننن  أدلننن  متعل ننن  بجنننرائم الحنننرب، والجنننرائم لننند  
اإلنسننناني ، وجنننرائم أانننر  ت ننن  لنننمن اات ننناد المحكمننن ، وذلننن  بهننندف التح يننن ، وادمننن  لمبننناد  
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ب لسنننلطات االحنننت ل عنننن ارتكنننا إلفننن ت المجنننرمين منننن الع ننناب، ورادعنننا   العدالننن ، والمسننناءل ، ومنعنننا  
 شعب الفلسطيني وم دراته.ال المزيد من الجرائم بح   

التي بدأتها المدعي  العام  للمحكم  الجنائي  الدولي  تبنل  األولي وأكدت الوزارا أن التأاير في الدراس  
ون ف، ال يادم مباد  العدال ، أو ممارس  المحكم  الات ا ها في تح ي  الردع عن  أعوامث ث  

 ا ل المساءل ، وان العدال  المتأارا هي عدال  غائب .ارتكاب الجرائم من 
اإلنسنننناني ، ومرتكبوهننننا يتمتعننننون  جننننرائم الحننننرب اإلسننننرائيلي ، هنننني جننننرائم لنننند   أنوأكنننندت الاارجينننن  

 بالح ان ، في ةل غياب المحاسب  والمساءل  حتى اآلن.
لجنرائم المسننتمرا، بمنا فيننه وزارا مكتننب المندعي العننام للمحكمن  الجنائينن  الدولين  بنالنةر فنني االنوطالبنت 

ن تعمنل علنى م ح ن  المسنؤولين عنن ارتكابهنا، وأن أتل  الجنرائم المنبث ن  عنن منةومن  االسنتيطان، و 
 ت وم بواجبها وأن تمارس اات ا ها في هذا ال دد وفتح التح ي  الجنائي.

والمحاسنننب  واعتبنننرت أن نزاهننن  وم نننداتي  مكتنننب المننندعي العنننام، ونزاهننن  وم نننداتي  نةنننام المسننناءل  
الدوليننن  النننذي يمثلنننه مكتنننب المننندعي العنننام، تعتمننندان علنننى ممارسنننته لواجباتنننه بفعاليننن ، وفننني التوتينننت 
 المناسب، فال لي  الفلسطيني  ااتبار للعدال  الدولي ، وعلى المحكم  الجنائي  الدولي  عدم الفشل فيه.

 ابنراء وسياسنيون ، أنمحمند ينونسرام هللا ، ن ن   عنن مراسنلها فني 23/5/2018 ،الحيـاة، لنـدنوألافت 
أن اإلحال  الفلسطيني  إلى المحكم  ستؤدي إلنى تعزينز الشنكو  ال انونين  الفلسنطيني . وتنال مندير وا رأ

مؤسسنن  "الحنن " الدولينن  فنني فلسننطين شننعوان جبننارين إن اإلحالنن  تح نن  غننايتين، األولننى أن المدعينن  
"غرفن  منا تبنل التح ي نات" فني المحكمن ، وثانينا  العام  للمحكم  لم تعد في حاج  إلنى إذن ممنا يسنمى 

أنها تتيح لفلسطين، العلو في المحكم ، االستئناف على ترار المدعين  العامن ، فني حنال لنم يتناسنب 
 م  تطلعات الفلسطينيين. وألاف: "اإلحال  تعني أن فلسطين مالي  في هذا الملف إلى النهاي ".

تل نننت  تالنننت إنهننا المدعينن  العامننن  للجنائينن  الدولينن ، أن 23/5/2018 ،، لنـــدنشـــرق األوســطالوألننافت 
منننن المدعيننن  العامنن  إجنننراء تح يننن ، وف نننا  ل ات ننناد " فيهنننا إحالنن  منننن حكومننن  دولننن  فلسننطين، تطلنننب

الزمني للمحكم ، في الجرائم المرتكب  فني المالني والحالنر، والتني سنت رتكب فني المسنت بل، فني جمين  
 من نةام المحكم ، أبلغت  رئاس  المحكم  بهذل اإلحال . 45   بالمادا . وعم"أنحاء إتليم دول  فلسطين

 
 المسجدتنذر بدعم أمريكي لهدم  األقصىمكان  "لهيكلـ"اقبول فريدمان صورة مجسم ل :عريقات .2

أمنين سنر منةمن   ، أنال ندس، منن 22/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسـطينية (وفـا نشنرت 
ديفيند  "إسنرائيل"تةهر السفير األمريكني لند    ورا ائب عري ات عل  على  .دالتحرير الفلسطيني  

فريدمان وهو يتسلم  ورا لمدين  ال دس يةهر فيها الهيكنل المزعنوم وتند بنني مكنان المسنجد األت نى 
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وألنناف عري ننات فنني ت ننريح  ننحفي، أن ت ننل األمننور بسننفير  بننال ول إنننه ت ننرف وتننح. ،المبننار 
وتبول  ورا مجسم للهيكل المزعوم، مكان الحنرم ال دسني الشنريف، من   ثنار  مب إلى تسلماالرئيس تر 

كند عري نات أن أو  .واإلتنراردمار تب  ال ارا والمسجد األت ى م  هنذل االبتسنام  يندل علنى المواف ن  
إن منن ي ومنون بهننذل االعتنداءات يحولننون  أولننى ال بلتنين، ملننيفا   هنذل اعتنداءات وتشننكل جريمن  بحن   

 إلى  راع ديني بامتياز. ا  ال راع فعلي
ــــت، الدوحــــةوألنننناف موتنننن   ــــرة ن  ننننائب عري ننننات دعننننا العننننالمين العربنننني ، أن 23/5/2018 ،الجزي

علننى  هننذا الت ننرف مننن سننفير إدارا الننرئيس دونالنند ترامننب اعتننداء سننافرا   واإلسنن مي إلننى الننرد، معتبننرا  
 أمريكا لتدمير المسجد األت ى.بدعم  الم دسات ل الح غ ا المتطرفين والعن ريين اليهود، ونذيرا  

 
 : نمارس حقنا في حماية شعبنا ومحاسبة االحتالل"اإلحالة"على تسليم  عريقات تعقيبا   .3

أكد رئيس اللجن  الوطنين  العلينا المسنؤول  عنن المتابعن  من  المحكمن  الجنائين  الدولين   نائب  :رام هللا
يس الح نننو  التاريايننن  لشنننعبها، وفننني عري نننات أن فلسنننطين ت نننوم بواجبهنننا األ نننيل والمشنننروع فننني تكنننر 

علننى تيننام  ، تع يبننا  22/5/2018 فنني ت ننريح الث ثنناء ،وتننال عري ننات م نندمتها ح ننه فنني ت ريننر م ننيرل.
وزير الاارجي  والمغتربين ريا  المالكي، بتسليم اإلحال  إلى المدعين  العامن  للمحكمن  الجنائين  فناتو 

رعي  الدولينننن ، إلح ننننا  هننننذل الح ننننو  ومواجهنننن  بنسننننودا فنننني الهنننناي، إن توةيننننف وسننننائل وأدوات الشنننن
االحنت ل مننن ان ل اللجننوء إلننى الهيئنات والمؤسسننات الدولين ، وعلننى رأسننها المحكمن  الجنائينن  الدولينن  
للح ننول علننى حماينن  ال ننانون النندولي، بمننا ينسننجم منن  الحفنناة علننى األمننن والسننلم النندوليين، اللننذين 

فلسننطين تمننارس ح هننا  أنوألنناف  مجتمنن  النندولي برمتننه".يعتبننران مننن أهننم م ا نند األمننم المتحنندا وال
المسنتند إلنى الشنرعي  الدولين ، وتحتنرم ال نرارات الدولين  وتؤكند  الطبيعي وال انوني في حماي  هذا الح   

 التزامها بسيادا ال انون الدولي ومباد  ح و  اإلنسان. 
 22/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 

 
 من العقاب "إسرائيل"ي: حان الوقت إلنهاء إفالت عشراو  .4

أكنندت علنننو اللجنننن  التنفيذيننن  لمنةمننن  التحرينننر الفلسنننطيني  حننننان عشنننراوي أننننه حنننان الوتنننت  :رام هللا
 ومسناءلتها علنى انتهاكاتهنا وجرائمهنا المتعمندا بحن    ،ومحاسنبتها ،منن الع ناب "إسنرائيل"إلنهاء إف ت 

، "الينوم سنلمت دولن  22/5/2018 عشراوي فني ت نريح لهنا الث ثناء وتالت شعب الفلسطيني األعزل.ال
فلسطين ب فتها دول  علو في ميثا  روما األساسي، إحالن  الحالن  فني فلسنطين فيمنا يتعلن  بجنرائم 

 الحرب اإلسرائيلي  المتعمدا، إلى المدعي  العام  للمحكم  الجنائي  الدولي  السيدا فاتو بنسودا".
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حكم  الجنائي  الدولي  باتااذ إجراءات عاجل  وفوري  والتح ي  في جرائم الحرب وطالبت عشراوي، الم
 اإلسرائيلي  المتتالي ، بح  شعبنا والمنافي  لجمي  ال رارات الشرعي  وال وانين الدولي  والدولي  اإلنساني .

 22/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 
 

 لمسؤولين أمميين حول استمرار انتهاكات االحتالل منصور يبعث رسائل متطابقة .5
بعننا المننندوب النندائم لدولنن  فلسننطين لنند  األمننم المتحنندا بننث ا رسننائل متطاب نن  لكننل مننن  :نيويننور 

األمنين العنام ورئنيس مجلنس األمنن دبولننداس ورئنيس الجمعين  العامن  حنول التندهور الاطينر ل ولنناع 
لح ننو  الشننعب الفلسننطيني غيننر  "إسننرائيل"مرار انتهاكننات الفلسننطيني  المحتلنن  بسننبب اسننت األر فنني 

جمين  الندول االسنتمرار فني ت نديم المسناعدات اإلنسناني   ،فني رسنائله ،وناشند من نور تابل  للت نرف.
الحيوي  للشعب الفلسطيني، ال سيما ا ل حال  الطوار  الطبي  في غزا حيا يت د  تطاع ال ح  

 الهائل للجرحى.الذي يعاني من شح الموارد للتدف  
 22/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 

 
 عريقات: سنستأنف المحادثات مع حماس لتحقيق المصالحة .6

تطننر  األمننين العننام للجننن  المركزينن  لمنةمنن  التحريننر الفلسننطيني   ننائب عري ننات انن ل : عمننر حامنند
 مطمئننا   محمنود عبناسرئيس السنلط  م ابل  اا   م  موت  يديعوت أحرنوت إلى الولن  ال نحي لن

 .وسيارج من المستشفى اليوم أو غدا   بأن ولعه ال حي جيد جدا  
"إن غننزا تعننيت تحننت الح ننار  كمننا تحنندا عري ننات عننن األزمنن  بننين السننلط  وحمنناس فنني غننزا تننائ   

د مننن "أننا ال أتملنن . وهنذل ح ي نن  ال يسننتطي  أحند إنكارهننا، ملننيفا  عامننا   11اإلسنرائيلي منننذ أكثنر مننن 
بأنننا لنن نسنتطي  اإلعن ن عنن تينام دولن  فلسنطيني  بندون  وتكرارا   مسؤوليتي على غزا، ف د تلتها مرارا  

وتنناب  عري ننات "أننننا سننننحاول التو ننل إلننى ذلنن  مننن اننن ل اسننتئناف المحادثننات الجدينندا مننن   غننزا".
ي السنلط  أمنا با نود رواتنب منوةف حماس، حيا أننا سنعمل كل ما بوسنعنا لتح ين  الم نالح ".

 في غزا، أولح عري ات بأننا لم نستطي  أن ندف  الرواتب بسبب مشاكل اتت ادي  وفني .
الننندولتين، وذلننن  بسنننبب ال ينننادا  وألننناف عري نننات أن "إسنننرائيل" والسنننلط  تننند فشنننلتا فننني تطبيننن  حنننل  

بنأن الحنل  واتم عري ات حديثه بال ول "يجب على الفلسطينيين واإلسنرائيليين أن يندركوا ...اإلسرائيلي 
 الوحيد لهم هو الس م، الذي يرتكز على اتفا  حل الدولتين".

 22/5/2018 ،عكا للشؤون اإلسرائيلية
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 طبيب عباس: صحة الرئيس تشهد تحسنا  كبيرا   .7
رام هللا: تننال المنندير الطبنني للمستشننفى االستشنناري فنني رام هللا، سننعيد سننراحن ، إن الننرئيس الفلسننطيني 

وألنناف سننراحن : "إن  ننح  السننيد  عنن ج بشننكل سننري  ويتماثننل للشننفاء".محمننود عبنناس "يسننتجيب لل
وأعطنني الع جننات ال زمنن ، بعنند أن تبينننت إ ننابته بالتهنناب رئننوي علننى  كبيننرا   الننرئيس شننهدت تحسنننا  

 الجه  اليمنى".
وب ي عباس في المستشفى أمس لليوم الثالا، لكن مكتبه نشر م اط  م نورا لنه، وهنو يتجنول برف ن  

لننى جانبننه ولنندال طننار  عنندد مننن ا لمسننؤولين دااننل المستشننفى االستشنناري، وكننذل  وهننو ي ننرأ  ننحيف  واط
 وياسر، بهدف نفي اإلشاعات التي انتشرت ا ل اليومين الماليين حول  حته.

رسنناله  وبنندا عبنناس ب ننح  جينندا، فيمننا نشننرت وكالنن  األنبنناء الفلسننطيني  عننن تل يننه مكالمننات هاتفينن  واط
منننن االت ننناالت  وتل نننى عبننناس عنننددا   تابعتنننه عملنننه منننن داانننل المستشنننفى.برتينننات، فننني إشنننارا إلنننى م

 الهاتفي  من زعماء دول في المنط  .
 23/5/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 هبالوقوف خلف حرق... وحماس متهمة محيسن: السلطة لن تسمح بإغالق معبر كرم أبو سالم .8

ان ل حننديا  ،لحركن  فنتح جمننال محيسننات هنم علنو المجلننس الثنوري  : رشنا أبننو جن ل -مدينن  غنز ا 
، انن ل مسننيرات العننودا فنني حمنناس بننالوتوف الننف حننر  معبننر كننرم أبننو سننالم ، حركنن منن  "المونيتننور"

في مسعى إلى ت وي  سيطرا السنلط  علينه، ومنعهنا منن تح نيل لنرائب  بداي  أيار/ مايو الجاري،
ويبندو والنحا  أن   ...ر جريمن  ال تغتفنرالبلائ  التي تمر  إلى غز ا من ا له، وتال: "إن  حر  المعب

 األمر مرتبط ارتباطا  مباشرا  بت ريحات فتحي حماد، الذي حر   ا لها على حر  المعابر".
وأشار محيسن إلى أن  حماس تسعى إلى جعل معبر رفنح بندي   عنن معبنر كنرم أبنو سنالم ليتسنن ى لهنا 

دا  عن السلط ، معتبنرا  ذلن  ماط طنا  يهندف تح يل اللرائب على البلائ  التي تمر من ا له، بعي
ن  السلط  لن تسمح بإغ   معبنر كنرم أبنو سنالم أ شدد علىو  إلى تعزيز سيطرا حماس على ال طاع.

أمام حاج  سك ان ال طاع الماس   إليه، وتال: "إن إعادا فتح معبر كرم أبو سالم جاء بنناء علنى جهنود 
ا منننه مننا أتنناي الفر نن  إلعننادا حركنن  داننول شنناحنات مننن السننلط  التنني تامننت بإ نن ي أجننزاء كبيننر 

 البلائ  واألدوي  إلى غز ا، فيما تتوا ل جهود إ  ي اطوط الغاز والمحروتات ومواد  البناء".
 22/5/2018 ،المونيتور
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 بيرزيت سابقة خطيرة جامعة النائب فتحي القرعاوي: اعتقال السلطة لطلبة .9
حركن  حمناس فني طنولكرم فتحني ال رعناوي أن اعت نال األجهنزا أكد النائب في المجلنس التشنريعي عنن 

األمنينن  لمجموعنن  مننن نشننطاء الكتلنن  اإلسنن مي  فنني جامعنن  بيرزيننت ع ننب فننوز الكتلنن  فنني االنتاابننات 
وو ننف ال رعنناوي  مؤشننر علننى عنندم الرلننى عننن الحالنن  الديم راطينن  الفرينندا التنني تعيشننها الجامعنن .

لتني تسنجلها السنلط  الفلسنطيني  بشنكل ح نري، إذ ال يوجند أجهنزا عملي  االعت ال بالساب   الاطينرا ا
 أمن تتدال في العمل الن ابي وتعت ل الطلب  وت ح هم على الفي  نشاط فني مسرحي ط بي.

ودعنا ال رعنناوي إلننى لننرورا اإلفنراج عننن الطلبنن  الماتطفننين ووتننف م ح ن  النشننطاء فنني هننذا الةننرف 
 ي. الحساس الذي يعيشه الشعب الفلسطين

 22/5/2018 ،موقع حركة حماس
 

 الحية: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقيق أهدافنا الوطنية .01
أكد نائب رئيس حرك  حمناس فني تطناع غنزا الينل الحين ، أن شنعبنا الفلسنطيني مسنتمر فني مسنيرات 

سن اط  نف   ال نرن وك سنر العودا الكبنر  حتنى تح ين  أهدافنه الوطنين  المنشنودا بتح ين  حلنم العنودا واط
ودعننا الحينن  فنني رسننال  وجههننا ألبننناء شننعبنا الفلسننطيني، للمشننارك  الحاشنندا فنني جمعنن   ح ننار غننزا.

 "مستمرون رغم الح ار"، مشددا أن شعبنا ما  لتح ي  أهدافه الوطني .
وتال الحي  إننا مالون لتح ي  أهداف شعبنا رغم كل الةنروف والمحنن التني نتعنر  لهنا، منبهنا أن 

وألنناف: مطمئنننون أننننا نسننير نحننو  تننوال الحينن  ي جسنند  ننورا مننن الفننداء والبطولنن .شننعبنا الفلسننطيني و 
سنن اط  ننف   ترمننب وتح ينن  حلننم  هنندفنا بشننكل  ننحيح ومننن أت ننر الطننر  حتننى ينتهنني الح ننار واط

 العودا ولو بالتدريج.
 22/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 هنية يهاتف أمير الكويت ويثمن مواقف بالده من قضايا فلسطين .00

هاتف إسماعيل هني  رئيس المكتب السياسي لحرك  "حماس" مساء الث ثاء سمو األمير  نباي : غزا
 األحمد ال باي أمير دول  الكويت الش ي  .

وتننال بيننان  نندر عننن مكتننب هنينن  وو ننل "المركننز الفلسننطيني لتعنن م" إن رئننيس المكتننب السياسنني 
ل شنهر رملننان، مشنيدا بموتننف الكوينت الننذي لحركن  "حمناس" تنندم التهناني ألميننر دولن  الكويننت بحلنو 

ةهر في مجلس األمن واطاب سمو األمير في تم  منةم  التعناون اإلسن مي فني إسنطنبول وكنذل  
تلامن الشعب الكويتي م  أش ائهم الشعب الفلسطيني وما يعكنس ذلن  منن مواتنف الكوينت األ نيل  
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ودا ومؤكنندا لسننمول تمسنن  شننعبنا بال نندس والثابتنن  تجننال شننعبنا وتلننيتنا الوطنينن  واحتلننان مسننيرا العنن
 والعودا والدول  وكسر الح ار عن غزا. 

من جانبه هنأ األمير الشنعب الفلسنطيني بحلنول شنهر رملنان المبنار  مؤكندا أن ال لني  الفلسنطيني  
هي تلي  الكويت تيادا وشعبا، وتال: ما ي يبكم ي نيبنا ومنا يهمكنم يهمننا وألناف نحنن معكنم فني 

وأشار األمير إلى أن العالم كله ي ف إلى جانب الشعب الفلسطيني وح وته  حتى النهاي .هذل المسيرا 
 متمنيا أن يح   هللا الن ر لفلسطين وتليتها وان يح   الشعب الفلسطيني مبتغال.

 23/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تدعو إلى مجلس وطني جديد برعاية مصرية حماس .01
تمسكها بالم الح  الوطني  كايار استراتيجي للشنعب الفلسنطيني، برعاين  أكدت حرك  "حماس" : غزا

وأولننح م نندر مسننؤول فنني "حمنناس"، تحنندا لننن "تنندس بننرس" وطلننب االحتفنناة باسننمه، أن  م ننري .
"الملي في الم الح  يستوجب أوال إلغاء المجلنس النوطني النذي انع ند فني م اطعن  رام هللا والنذهاب 

وألننناف: "المطلنننوب تشنننكيل  دولننن  عربيننن ، اتترحنننت م نننر لنننذل ". إلنننى مجلنننس وطنننني جديننند برعايننن 
"، 2011مجلس وطنني علنى أسنس ديم راطين  ووفن  مارجنات اجتماعنات بينروت واتفنا  ال ناهرا للعنام 
 مشيرا إلى أن "الم الح  تستوجب رفعا فوريا للع وبات التي فرلتها السلط  على تطاع غزا".

يعنني عملينا تشنكيل حكومن  وحندا  2011على اتفنا  العنام وأكد ذات الم در، أن "تأسيس الم الح  
غاثننن  غنننزا وترتينننب األولننناع األمنيننن   وطنيننن  مؤتتننن  لهنننا مهمنننات محنننددا، علنننى رأسنننها االنتاابنننات، واط

نهاء االن سام". وألاف: "هذل الحكوم  نحن مستعدون أن نندعمها  واالجتماعي  في ال طاع واللف  واط
 .اابات، ونحن في النهاي  م  الشراك  بين األغلبي  واألتلي "ونمكنها ثم بعد ذل  نذهب إلى االنت

 22/5/2018قدس برس، 
 

 حل مشكالته المعيشية واالقتصادية وتوفير الحياة الكريمة له بغزةمن حق شعبنا "الشعبية":  .01
تلي  شعبنا الفلسطيني ونلاله العادل من أجل »أكدت الجبه  الشعبي  أن : فتحي  ب اي -غزا 

وته الثابت  تلي  تحرر وطني ارت ى من أجلها عشرات  الف الشهداء والجرحى واألسر  انتزاع ح 
رف  ااتزال تليته بالب عد اإلنساني، أو م ايل  هذل الح و  »وشددت على «. والمبعدين

 «.بمساعدات هنا أو تسهي ت هنا ، أو فتح الباب لبازارات السياسيين للمتاجرا بال لي  الفلسطيني 
منننننن حننننن  شنننننعبنا فننننني ال طننننناع حنننننل مشنننننك ته المعيشننننني  »فننننني بينننننان أمنننننس، أن « لشنننننعبي ا»وأكننننندت 

واالتت ادي  وتوفير الحياا الكريم  له، وهذل مهم  الحكوم  والجهات المسؤول  في ال طاع، بما يعنزز 
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 نننمودهم وم ننناومتهم الرافلننن   نننف   ال نننرن أو أي حلنننول تننننت د منننن ثنننوابتهم فننني العنننودا والحريننن  
ذا يتطلننب ولنن  رؤينن  وطنيننن  جامعنن  لمركننزا توزينن  المسنناعدات الما  نن  للف نننراء واالسننت  ل، وهنن

والمحتاجين منن أبنناء شنعبنا فني ال طناع بعيندا  منن العشنوائي  وسنوء التوزين ، وبمنا يح ن  ويجسند مبندأ 
أي سننلو  فئننوي وحزبنني فنني توجيننه تلنن  »رأت أن و  «.العدالنن  والشننفافي  والشننراك  الوطنينن  والمجتمعينن 

ات سننننننيتر  المجتمننننن  والمننننننواطن الفلسننننننطيني عرلننننن  ل اتراتننننننات السياسننننني  الهادفنننننن  إلننننننى المسننننناعد
 «.االن لا  على أهدافنا الوطني 

 23/5/2018الحياة، لندن، 
 

 خدمة مشروع فصل الضفة عن القطاعبغزة يصّب على استمرار فرض العقوبات ": الديموقراطية" .01
اسنتمرار »جبهن  الديموتراطين  زيناد جرغنون أن اعتبر علنو المكتنب السياسني لل: فتحي  ب اي -غزا 

فر  الع وبات منن تبنل السنلط  الفلسنطيني  علنى تطناع غنزا ي نب  فني ادمن  مشنروع ف نل اللنف  
 «.الغربي  عن ال طاع ويدال لمن  ف   الع ر األميركي 

واسنننتغرب جرغنننون فننني بينننان أمنننس، ت نننريحات أمنننين سنننر اللجنننن  التنفيذيننن  لمنةمننن  التحرينننر  نننائب 
لنم تندف  رواتنب منوةفي غنزا بسنبب مشناكل اتت نادي  »ات التي تال فيها إن السلط  الفلسنطيني  عري 
لماذا لم تنطب  المشاكل االتت ادي  والفني  على اللف ؟ أم أن اللنف  أننت وغينر  »وسأل: «. وفني 

اسن  نفسنها تداف  عنها، وتعتبر غزا حمول  زائدا؟ على السلط  الفلسطيني  أن تتعامل بالتسناوي وبالسي
منن  غننزا واللننف  والعنندل والمسنناواا بننين أبننناء الشننعب الواحنند علننى اعتبننار أنهننا مسننؤول  عننن شننطري 

بتطبين  تنرارات المجلنس النوطني التني طالبنت برفن  »وطالب جرغون الرئيس محمود عباس  «.الوطن
عادا الرواتب التي ح سمت من موةفي غزا، والعمل على إ نهاء االن سام الع وبات فورا  عن ال طاع، واط

 «.واستعادا الوحدا الوطني  لمواجه  التحديات الوطني 
 23/5/2018الحياة، لندن، 

 
 في تأليف السيناريوهات حول عباس واحدا   صفا   يقفانعالم االسرائيلي وأدواته الرخيصة فتح: اإل .01

بنناس، ردت حركنن  من  ارتفنناع وتيننرا الت نارير اإلسننرائيلي  التنني تناولنت  ننح  الننرئيس محمنود ع: رام هللا
فتح بشكل توي، بالتأكيد على لسنان نائنب رئنيس الحركن ، محمنود العنالول، بنأن  نح  النرئيس جيندا، 

وأشنننار العنننالول اننن ل حديثنننه إلذاعننن   نننوت  وأننننه سنننيغادر المشنننفى فننني غلنننون الينننومين الم بلنننين.
ت بهننندف بنننا اإلشننناعات والتحلننني »فلسنننطين، إلنننى أن اسنننرائيل اسنننتغلت الحالننن  ال نننحي  للنننرئيس لنننن 

 في هذل الةروف.« إحداا حال  من ال ل  الشديد
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إعنن م االحنننت ل االسنننرائيلي »كننذل  أكننندت فنننتح علننى لسنننان المتحننندا باسننمها، أسنننام  ال واسنننمي، أن 
وأدواتنننه الراي ننن  منننن الطنننابور الانننامس، واإلعننن م األ نننفر، وبعننن  المرتزتننن  النننذين بننناعوا أنفسنننهم 

وتننال  «.لسننيناريوهات وال  نند حننول الننرئيس محمننود عبنناسللنندوالر، ي فننون  ننفا واحنندا فنني تننأليف ا
إن الذين يتسترون بزي الوطني  أو الدين وهما مننهم بنراء، ي سنارون إع مهنم األ نفر لادمن  أجنندا »

 «.االحت ل، وال  البلبل  داال الساح  الفلسطيني 
 23/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 غزة شمال قطاع املكتائب القس طائرات االحتالل تقصف موقعا   .01

شنت طائرات حربي  إسرائيلي   باي اليوم األربعاء غارات على موتعين في تطاع غزا، ولم : وكاالت
وأفاد مراسنل الجزينرا بنأن غنارات إسنرائيلي  عندا اسنتهدفت موتعنا  ترد ت ارير عن س وط اسائر بشري .

أن الطنائرات ت نفت موتعنا يتبن  وذكرت وكال  األنالول  للم اوم  الفلسطيني  في شمالي تطاع غزا.
وتبنل ذلن  بن نف سناع ، اسنتهدفت  مناس شنر  بلندا جبالينا.حكتائب ال سام الجناي العسكري لحركن  

وتنال مراسنل الجزينرا إن الطنائرات اإلسنرائيلي   الطائرات اإلسرائيلي  ميناء ال نيادين غنرب مدينن  غنزا.
فلسنطيني  أن ال  نف أد  إلنى اشنتعال ت فت عددا من مراكب ال نيادين بالمينناء، وأكندت م نادر 

 النيران في المراكب، وحدوا ألرار في المنط  .
أما جيت االحت ل ف ال فني بينان إن طائراتنه نفنذت غنارتين اسنتهدفتا أهندافا تتبن  لحركن  حمناس، ردا 

وتنال البينان  على حر  موات  عسنكري   نباي أمنس منن تبنل عندد منن الشنبان النذين تسنللوا منن غنزا.
ت تواتنا بواسنط  الطنائرات الم اتلن  بنين  تحتين ، تحنت األر ، تتبن  لحمناس شنمال تطناع غنزا "هاجم

 وأيلا هاجمت هدفين بحريين لحماس".
 23/5/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 إطالق نار صوب مركبة مستوطنين غرب رام هللا .01

ط   نار، ا ل سنيرها أعلنت م ادر عسكري  إسرائيلي  ان سيارا للمستوطنين، تعرلت إل رام هللا:
فننني منط ننن  ت ننن  تنننرب تريننن  نعمننن  غنننرب مدينننن  رام هللا فننني اللنننف  الغربيننن  المحتلننن . وحسنننب جنننيت 
االحت ل فإن إط   النار لم يسفر عن وتوع إ ابات. وردا على ذل  استنفرت توات االحت ل، بعد 

كبنننات الفلسنننطيني  منننن ان أغل نننت المنط ننن  وتامنننت بعمليننن  تفتنننيت بحثنننا عنننن المهننناجمين. ومنعنننت المر 
 سلو  ذل  الطري ، م ابل سماحها لسيارات المستوطنين بالتن ل بحري .
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وفنني سننيا  مت ننل ذكننرت م ننادر إسننرائيلي  أن مسننتوطن  إسننرائيلي  أ ننيبت بعنند رشنن  حافلنن  كانننت 
 تست لها بالحجارا، في بلدا بيت حنينا في ال دس المحتل .

 23/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 عباسحال رحيل بالسلطة الفلسطينية بو السلطة أراضي بالحسبان حصول فوضى بتأخذ  "إسرائيل"بينيت:  .01
تابعننت إسننرائيل باهتمننام بننال  األنبنناء عننن  ننح  الننرئيس الفلسننطيني، وتننال : أسننعد تلحمنني -النا ننرا 

وزيننر التعلننيم علننو الحكومنن  الم نننغرا للشننؤون األمنينن  والسياسنني  نفتنننالي بينيننت فنني حننديا إذاعننني 
ولنن  إسننرائيل لننيس »مننس، إن الحكومنن  ناتشننت السننيناريوات الماتلفنن  فنني هننذا السننيا ، ملننيفا  أن أ

 «.متعل ا  ب ح  أبو مازن دعباسس، وأنها توي  بما فيه الكفاي  لمواجه  أي سيناريو
وألاف أن إسرائيل تأاذ في الحسبان احتمال ح ول فولى فني األرالني والسنلط  الفلسنطيني  فني 

لكننن ثمن  شننعورا  بنأن الولنن  مسنت ر ألن غالبينن  الشنعب الفلسننطيني فني اللننف  »يسنها، حنال رحيننل رئ
الغربينن  ال تبحننا عننن فولننى، وعليننه فننإن االحتمننال األتننو  أنننه فنني حننال غننادر أبننو مننازن المن نن ، 

 «.سيتم إيجاد بديل له
دد معركن  وألاف بينيت أن األولاع لم تهدأ بعد على الحدود م  تطناع غنزا، وأكند أن إسنرائيل ب ن

لكنننن، منننن جهننن  ثانيننن ، »طويلنن  يحننناول الفلسنننطينيون منننن ا لهنننا ننننزع الشنننرعي  عنننن إسنننرائيل، وتنننال: 
المجتم  اإلسرائيلي موحد بغالبيته العةمى ويدعم ع يدا الجدار الفوالذي الذي تتبننال الحكومن  ويعنني 

 «.لعالمأننا لن نسمح ألحد بانتها  سيادا أرالينا، ومن دون أن نتأثر بما ي وله ا
 23/5/2018الحياة، لندن، 

 
 ما لم يعد الهدوءمع غزة ريفلين: سنواصل عملنا على الحدود  .01

تال الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين، يوم الث ثاء، أن إسنرائيل ستوا نل : " ترجم  اا   - رام هللا
 د الهدوء.عملها كالمعتاد على الحدود م  تطاع غزا وكذل  الجبه  الشمالي  في حال لم يعو 

جاء ذل  ا ل ل اء جمعه م  سفراء دول االتحاد األوروبي لد  إسرائيل. مدعيا أن إسرائيل تتعنر  
 لحمل  سياسي  وعسكري  واطع مي  مع دا.

وألاف "إننا نواجنه الواتن  علنى حندودنا الشنمالي  منن ان ل محاولن  منن  إينران بنناء توتهنا العسنكري ، 
المتةاهرين بشكل ساار لكسنر حندودنا، ولنذل  لنن نسنمح ألحند  في وتت تحاول فيه حماس استغ ل

 بالنجاي".
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وتنناب  "نحننن انسننحبنا مننن غننزا تحننت م اومنن  داالينن  كبيننرا، أنننا علننى معرفنن  بالشا ننيات التنني تنت نند 
 سياساتنا في غزا، لكن أي منهم لن يسمح بااترا  حدود ب دل، وهكذا سنستمر إن لم يعود الهدوء".

 22/5/2018القدس، القدس، 
 

 جندلمان: التوجه الفلسطيني إلى المحكمة "الجنائية الدولية "يدعو للسخرية .11
تنننال أوفيننر جنننندلمان المتحنندا باسنننم ديننوان رئنننيس الننوزراء اإلسنننرائيلي بنيننامين نتنيننناهو إن  :تننل ابيننب

 التوجه الفلسطيني إلى المحكم  الجنائي  الدولي  "يدعو للساري  وال أرلي  تانوني  له".
"إسننرائيل تنةننر ببننال  الاطننورا إلننى هننذا األمننر الننذي يشننكل ال ننول: هيئنن  البننا اإلسننرائيلي عنننه  ون لننت

اطنننوا تننندعو للسننناري  وال أرلننني  تانونيننن  لهنننا. الفلسنننطينيون يوا نننلون اسنننتغ ل المحكمننن  ألغنننرا  
 سياسي  بدال من العمل على استئناف العملي  السلمي  م  إسرائيل".

لهننذا التوجننه الفلسننطيني، والمحكمنن  الجنائينن  الدولينن  ال تمتلنن  أي  نن حي  "ال أرلنني  تانونينن   وتنناب :
 اإلسرائيلي".-فيما ياد ال راع الفلسطيني

"إسننرائيل تتوتنن  مننن المحكمن  الجنائينن  الدولينن  ومننن مندعيتها العامنن  أال تستسننلمان لللننغوطات  وتنال:
تسييس المحكم  وإلبعادها عنن أهندافها الفلسطيني  وأن ت فا بحزم لد المحاوالت الفلسطيني  المتكررا ل

 الح ي ي ".
 22/5/2018القدس، القدس، 

 
 أدعو فلسطينيي الداخل لعدم الخوف من تهديدات الترحيلاإلسرائيلي خرقة بالية.. و م العل   زحالقة: .10

 أمس إن هنذا« ال دس العربي»زحال  ، رئيس الكتل  البرلماني  لل ائم  المشترك  لن جمال تال  النا را:
ليبرمننان الفاشنني لنند حرينن  التعبيننر ولنند الحنن  فنني العمننل أفيغنندور التمنناس اسننتفزازي يت نندم بننه حننزب 

السياسي. الفتا إلى أن الهدف الح ي ي منه هو الح ول على شنعبي  راي ن  فني الشنارع اإلسنرائيلي 
لننم أنننا أعننود وأؤكنند مننا تلتننه عننن الع»مننن انن ل التحننري  علننى العننرب وال يننادات العربينن . وألنناف: 

اإلسنننرائيلي، بأننننه لنننيس ف نننط ارتننن  باليننن ، بنننل أسنننوأ بكثينننر فهنننو علنننم اسنننتعمار واحنننت ل وتشنننريد وتتنننل 
وتدمير، وتحت هذا العلم ارتكبت  الف جرائم الحنرب وجنرائم لند اإلنسناني . وكنذل  أعنود وأؤكند بنأن 

عنن  وتعبينرما يسمى بالنشيد الوطني اإلسرائيلي، بن ه وروحه، هو إع ن عداء للشنعب الفلسنطيني 
 «.نوايا وأفعال لسلب وطنه
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ودعننا فلسننطينيي الننداال الننى عنندم الاننوف مننن التهدينندات اإلسننرائيلي  بتننرحيلهم بننال وا والعنننف وسننف  
وتتنزامن هننذل النندعوا «. عليننا ان ن ننف ونت نند  لمشناري  الم ننادرا والترحيننل»الندماء، والنند لل ننول 

 لداال وتياداتهم.م  ت ريحات إسرائيلي  رسمي  تحر  على فلسطينيي ا
 23/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 عدم محاكمة زحالقة على أقواله هو مس خطير بهيبة الدولة": يسرائيل بيتنا" .11

برئاسنن  أفيغنندور ليبرمننان، وزيننر « يسننرائيل بيتنننا»النا ننرا: ت نندم علننو الكنيسننت عننودد فننورير وحننزب 
لعليننا لنند النائنننب العننام والمستشننار ال لنننائي ا اإلسنننرائيلي األمننن اإلسننرائيلي، بالتمننناس الننى المحكمنن  

إهانن  »للحكوم  اإلسرائيلي ، ألنهما لنم ي ندرا أمنر ا بنالتح ي  من  النائنب الندكتور جمنال زحال ن  بسنبب 
ل الموت على أن ينشند النشنيد النوطني »واعتبارل مجرد ارت  بالي ، وتوله إنه: « العلم اإلسرائيلي يفل 

 «.اإلسرائيلي
منن علينا ان ال ناشى »التماسه أن زحال   تال في اجتماع م  أهالي أم الحيران: وألاف فورير في 

نل المنوت «مجانين»الدماء، ف ط هكذا تفهم السلطات بأننا  سف  ، فنحن أبناء الشعب الفلسنطيني نفل 
مننن المننذهل سننماع علننو كنيسننت ي ننول مثننل هننذا »وجنناء فنني االلتمنناس أيلننا انننه «. علننى الترحيننل
ل  وسيادتها ولد سلط  ال انون، وي وم بتحري  مباشر على العننف واالرهناب، فهنذا الك م لد الدو 

 «.عمل جنائي فعلي من طرف زحال  
وكان فورير تد ت دم بشكو  الى المستشار ال لائي للحكوم  لد النائب زحال  ، ولكنه لنم يتلن  رد،ا، 

عدم محاكم  زحال   على أتواله هنو »ولذا الطر، حسب توله، الى التوجه للمحكم  العليا مدعي ا أن 
مننس اطيننر بهيبنن  الدولنن  وبث نن  الجمهننور بسننلطات فننر  ال ننانون، ممننا تنند يننؤدي الننى تشننجي  العنننف 

 «.واالرهاب
 23/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 مجلس الوزراء األمني اإلسرائيلي يجتمع في غرفة محصنة تحت األرض .11

ع م اإلسرائيلي  يوم الث ثاء إن مجلس الوزراء األمني تالت وسائل اإل: أحمد  بحي اليف  - ال دس
اإلسننرائيلي برئاسنن  رئننيس الننوزراء بنيننامين نتنينناهو بنندأ ع نند اجتماعاتننه األسننبوعي  فنني غرفنن  مح ننن  

  من  تحت األر  في ال دس.
مركنننز اإلدارا "وكنننان مجلنننس النننوزراء األمنننني الم نننغر اسنننتادم الغرفننن  المح نننن  التننني تعنننرف باسنننم 

للتنندريب علننى التعامننل منن  األزمننات. وت نن  الغرفنن  المح ننن   2011للمننرا األولننى فنني عننام “ ينن الوطن
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وجنننناءت أنبنننناء ع نننند  أسننننفل المجمنننن  الحكننننومي فنننني ال نننندس وتلننننم أمنننناكن معيشنننن  ومنشنننن ت لل يننننادا.
وتبننننل اآلن كاننننت اجتماعننننات  االجتماعنننات فننني الغرفنننن  المح نننن  وسننننط ت ننناعد التنننوتر منننن  إينننران.

 ألغلب في مكتب رئيس الوزراء في ال دس وبعيدا عن األنةار.المجلس تع د على ا
أبلغوننا بنأن أحند األسنباب الرئيسني  لن نل مكنان االجتمناع هنو  اإلسنرائيلي  "النوزراءوتالت ال ناا العاشرا 

رغبنن  نتنينناهو الشننديدا فنني مننن  التسننريبات وبسننبب مانناوف مننن محنناوالت التجسننس مننن تبننل أطننراف 
 “.اارجي  معادي 

وزيرا ع د عددا  غيرا من  11در إع مي إن مجلس الوزراء األمني اإلسرائيلي الذي يلم وتال م 
ن ثنن ا جلسننات أسننبوعي  م ننررا األولننى يننوم األربعنناء سننتع د فنني  االجتماعننات فنني الغرفنن  الح ننين  واط

 الغرف  الح ين .
 22/5/2018، وكالة رويترز للنباء

 
 لطلب الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية: ما من سند قانوني ليةسرائيلالخارجية اإل .11

إسرائيل شككت يوم الث ثاء في السند ، أن أمل أبو السعود، عن 22/5/2018وكالة رويترز، نشرت 
ال ننانوني لطلننب تدمننه الفلسننطينيون للمحكمنن  الجنائينن  الدولينن  للتح ينن  فنني انتهاكننات مزعومنن  لح ننو  

 يلي  في األرالي المحتل .اإلنسان مرتبط  بسياسات االستيطان اإلسرائ
اإلحالنن  الفلسننطيني  محننل الكنن م لننيس لهننا سننند تننانوني، "وتالننت وزارا الاارجينن  اإلسننرائيلي  فنني بيننان 

الفلسنطيني اننارج دائننرا اات ناد المحكمنن  الجنائينن  الدولين  ألن إسننرائيل ليسننت -وال نراع اإلسننرائيلي
اطنوا مثينرا "وو نفت النوزارا الطلنب بأننه  “.علوا في المحكم  وألن السنلط  الفلسنطيني  ليسنت دولن 

 “.للساري 
الاارجي  اإلسرائيلي  و فت إحال  السلط   أن، 23/5/2018، الجزيرة نت، الدوحةوألافت 

الدولي  الجنائي  الفلسطيني  تلي  االستيطان وجرائم الحرب اإلسرائيلي  لد الفلسطينيين إلى المحكم  
 بأنها ت رف اطير.
إلسرائيلي  في بيان غالب، بتوجه الفلسطينيين إلى المحكم  الدولي  وطالبتها بعدم ونددت الاارجي  ا

 فتح تح ي  ألن األمر ليس من اات ا ها، كما أن السلط  الفلسطيني  ليست دول ، حسب تعبيرها.
وتالننت الاارجينن  االسننرائيلي  إنننه مننن السنناف أن ي نندم الفلسننطينيون علننى اطننوا كهننذل بينمننا يوا ننلون 

ي  علننى االرهنناب واسننتادام األطفننال والنسنناء دروعننا بشننري  حسننب تعبيرهننا، وذلنن  إلافنناء مننا التحننر 
 سمتها محاوالتهم العنيف  للمساس بأمن مواطني إسرائيل.
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 ناقش سلسلة تشريعات ضد تركيا لدعمها غزةياإلسرائيلي الكنيست  .11
حنداا األاينرا بغنزا والمجنازر علنى وتن  األزمن  الدبلوماسني  بنين إسنرائيل وتركينا بسنبب األ: محمد وتد

التننني يرتكبهنننا جنننيت االحنننت ل بحننن  المننندنيين المشننناركين فننني مسنننيرات العنننودا، تنننناتت الهيئننن  العامننن  
للكنيسننت، اليننوم األربعنناء، سلسننل  مننن التشننريعات وال ننوانين لنند تركيننا وسياسننات الننرئيس طيننب رجننب 

  إردوغان.
لمجزرا" لند الشنعب األرمنني واسنت  ل األتلين  وسيناتت الكنيست مشروع تانون ي لي االعتنراف بنن"ا

الكردي ، إذ تحةى مشاري  ال وانين هذل بدعم المستو  الدبلوماسي، فوزارا الاارجين  اإلسنرائيلي ، التني 
عادا منا تحنا أعلناء الكنيسنت علنى االمتنناع عنن مناتشن  هنذل ال لنايا وال نوانين، لنم تعتنر  علنى 

  الم ترحات.
مطالب  باالعتراف بن"محرت " األرمن، كما ين  تانون أار على ح  الشنعب ويند مشروع ال انون ال

الكنردي فنني إتامن  دولنن  مسننت ل  فني المنط نن  الكردين  بتركيننا، علمننا إننه انن ل مناتشن  مشنناري  ال ننوانين 
هذل، سيجلس رؤساء بطريركي  األرمن في إسرائيل في  ال  الليوف في الكنيست، ليتنابعوا مناتشن  

  ات.هذل التشريع
مشروع تانون ثالا سيتم مناتشته، وهو ذات طاب  تجاري وينند حةنر اسنتيراد اإلسنمنت منن تركينا، 

 وسي دم اتتراحا يطلب فيه الحيلول  دون إغرا  سو  اإلسمنت اإلسرائيلي باإلسمنت من تركيا.
 23/5/2018، 48عرب 

 
 في القدس "إسرائيلمنتخب "و  لكرة القدم األرجنتين بين منتخب وديةمباراة ريغيف تصر على إجراء  .11

فنني سننيا  محاولتهننا لتكننريس هوينن  االحننت ل اإلسننرائيلي فنني مديننن  ال نندس، عالمي ننا، : محمننود مجادلنن 
ولننمن محاولتهننا لتسننوي  نفسننها للننرأي العننام اإلسننرائيلي، أ ننرت وزيننرا الث افنن  والريالنن  اإلسننرائيلي ، 

المنتانننب األرجنتينننني لكنننرا ال ننندم والمنتانننب  مينننري ريغينننف دالليكنننودس، علنننى إتامننن  اللعبننن  الوديننن  بنننين
اإلسرائيلي، في ملعب "تيدي" بمدين  ال دس، والتي كان من الم رر إجراؤهنا فني ملعنب "سنامي عنوفر" 

مليون شيكل على األتنل منن  2.7في مدين  حيفا، رغم أن ذل  كل ف ازين  الحكوم  اإلسرائيلي  مبل  
 ين العرب.أموال دافعي اللرائب، بما يشمل المواطن

 22/5/2018، 48عرب 
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 خالل ضربات جوية F35ول من استخدم مقاتالت أ نحن: اإلسرائيلي قائد سالح الجو .11
كشننف تائنند سنن ي الجننو الميجننر جنننرال عاميكننام نننوركين، ان سنن ي الجننو اإلسننرائيلي هننو األول فنني 

ان ل لننربات  -النرادار ، ذات ال ندرا علننى االاتفناء منن أجهنزا 35العنالم النذي اسنتادم الم اتلن  اف 
 جوي . وألاف انه تم استادام الم اتل  ا ل غارتين دون ت ديم المزيد من التفا يل. 

 أطل ننتوأشننار تائنند سنن ي الجننو الننى انننه انن ل الهجمننات واسننع  النطننا  فنني سننوريا تبننل أسننبوعين، 
 من مائ   اروخ باتجال م ات تنا. أكثرالملادات الجوي  السوري  

ر لفت نوركين الى ان نسنب  نجناي منةومنات الندفاع الجنوي "حينتس" و "م ن ع داود" وعلى  عيد  ا
فنني  ث ثنناء. وجنناءت أتوالننه  ننباي ال%85تبلنن   -و"ال بنن  الحدينندا" فنني اعتننرا  ال ننذائف ال ننارواي  

 سيا  مؤتمر هرتسليا ل ادا أسلح  جوي  من عشرين دول .
 22/5/2018"، مكان"هيئة البث اإلسرائيلي 

 
 ألف منزل بمرمى النيران بدون حماية في المستوطنات الشمالية 150االسرائيلي:  الجيش .11

زاليم بوست" العبري  في ت رير لها، إن تيادا الجبه  الداالي  في الجيت و تالت  حيف  "جير : تل ابيب
كنم منن  100ألنف مننزل اسنرائيلي ي ن  علنى بعند  150اإلسرائيلي ذكنرت االثننين، أن هننا  أكثنر منن 

 ود الشمالي  "غير محمي" في حال  الهجمات.الحد
وألافت ال حيف  في ت ريرها، أن رئيس الجن  المالين  فني الكنيسنت موشنيه غفنني، دعنا وزارا المالين  
إلى ول  ميزاني  فوري  لتحديا نةام  ارواي في الشمال، حيا ت نل تكلفن  المشنروع إلنى حنوالي 

مليون شيكل ف ط ما    لهذا المولوع هنذا  150 مليار شيكل، وتال ممثل وزارا المالي  إن 5-6
 العام.

وتنننال غنننافني:" إنننننا نعتبرهنننا مشنننكل  اطينننرا ألن الحكومننن  اإلسنننرائيلي  ليسنننت مسنننتعدا لةننناهرا نعيشنننها 
جميع ننا، عننندما يكننون هنننا  نننزاع فنني الجنننوب نشننغل جمينن  األنةمنن ، لكننن إذا لننم يحنندا ذلنن  سننتكون 

 يجب تنفيذ هذا في الشمال أيلا ."هنا  ألرار أكبر بكثير، لن نستسلم؛ 
 وألاف غافني: "ن لي أن لن يحدا هذا، لكننا نعرف أن الشمال تد يتعر  للهجوم".
 22/5/2018القدس، القدس، 

 
 عليها اسم "متمون" ُأطلق لمكافحة مسيرات العودةعسكرية متكاملة وحدة موقع "واال":  .11

وحنندا عسننكري  متكاملنن  لمكافحنن  المةنناهرات »سننمحت الرتابنن  اإلسننرائيلي  بالكشننف أمننس عننن تشننكيل 
، وهني «متمون»، أطل  على الوحدا اسم «واال»على الحدود م  غزا. ووف  موت  « ومسيرات العودا
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ب يننادا لننابط كبيننر، وتشننمل مئننات العنناملين فنني مجننال التكنولوجيننا والجنننود والمهندسننين واألكنناديميين 
ون ننل الموتنن  عننن لننابط فنني «. علننى الحنندود حلننول ذكينن  للولنن »الننذين يعملننون علننى البحننا عننن 

فهمنننا سننريعا  أن الحننل يجننب أن يكننون مننن الجننو، وفنني مسنناف  تريبنن  مننن األر ... »الوحنندا تولننه: 
َدت ب نابل غناز مسنيل للندموع و ِّ أمنا «. ااتبرنا طائرا  غيرا سميت دبحر الدموعس، وهي مدني ، لكن ز 

من مادا كريه  الرائح  إللعاف حماس  الشبان فني  ، وتل ي أكياسا  «شوكو ومعجن »الثاني ، فتسمى 
 المراحل األولى من التةاهر.

طنائرا »أما عن الحلول الم ترح  للتعامل من  الطنائرات الورتين  الحارتن ، فتاتبنر طنائرا  نغيرا تسنمى 
، وهنني «رايسننر»، إذ ت حنن  الطننائرات الورتينن  وتمننز  بعلننها فنني الجننو. كننذل  توجنند «الشننيكل وننند
ير سننننباتات تسننننير بسننننرع  كبيننننرا وت ننننطدم بالطننننائرا الورتينننن  أو البننننالون الحننننراري ب ننننوا طننننائرا ت ننننو 

 وتس طها، لكن يتطلب تشغيلها ابرا عالي  ومساعدا من الجيت.
 23/5/2018، األخبار، بيروت

 
 بالحواجز الحديدية العاموداالحتالل يغلق باب  .33

محيط ومدرجات باب العامود أحد أهم أبواب الليل   اإلسرائيلي أغل ت توات االحت ل المحتل :  ال دس
 ال دس العتي   بالحواجز الحديدي .

وأفاد مراسل "وفا" بال دس بأن توات االحت ل ولعت الحواجز الحديدي  إلغ   المدرجات التي 
يجلس عليها الم دسيون كنوع من الترفيه والتنزل عادا في ساعات الليل بعد الاروج من المسجد 

 .األت ى
ح أن اإلغ   طال جمي  المدرجات في محيط باب العامود ولم يتر  االحت ل للمواطنين وأول

 سو  ممر يو لهم إلى باب العامود للداول للبلدا ال ديم .
 ط وسه. إحياءويأتي هذا اإلجراء للتنغيد على الم دسيين في شهر رملان وتعكير أجواء 

 22/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 
 

 تدمر قاربا راسيا في غزة إسرائيليةسكان: ضربات جوية  .31
ذكر سكان محليون أن طائرا إسرائيلي  دمرت تاربا راسيا في مدين  غزا في : علي افاجي - غزا 

 وتت مبكر من  باي األربعاء. ولم ترد ت ارير عن حدوا اسائر بشري .
ا عسكري  تابع  لل وا البحري  لمنةم  حماس أهداف" وتال الجيت اإلسرائيلي إن الطائرات أ ابت

 التابع  للحرك  في شمال تطاع غزا.“ البني  التحتي  لترهاب تحت األر ”و “ اإلرهابي 
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وألاف الجيت أن اللربات الجوي  جاءت ردا على واتع  يوم الث ثاء عبر ا لها مجموع  رجال 
ي موت  عسكري. وتفر  إسرائيل ح ارا من غزا السياج الحدودي إلى إسرائيل وأشعلوا النار ف

 بحريا على تطاع غزا وسب  أن منعت توارب أار  من الو ول إلى الشاطئ.
 23/5/2018، وكالة رويترز للنباء

 
 على الحدود مع قطاع غزة االحتالل لقناصة فيديو يظهر مدنيين يحرقون موقعا   .32

م الث ثاء من إحرا  موت  عسكري ح لت الجزيرا على مشاهد لشبان فلسطينيين تمكنوا  باي يو 
 إسرائيلي على الحدود م  تطاع غزا شر  مايم البريج.

وتد اجتاز الشبان المدنيون األس   الشائك  وألرموا النار في الموت  الذي يستادمه ال نا   
 اإلسرائيليون لد المتةاهرين المشاركين في مسيرات العودا.

اط الشبان الفلسطينيون على جدران الموت  اسم الفتاا وتبل عودتهم بس م إلى أر  ال طاع، 
 14الشهيدا "و ال الشيخ اليل" التي استشهدت بر اد تنا   إسرائيليين من الموت  نفسه في 

 أيار الجاري.  مايو/
 23/5/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 دولة اإلمارات تقدمهايرفضون تناول وجبات إفطار  مقدسيونال .33

ينيون في ال دس إنهم يرفلون تناول وجبات إفطار ت دمها دول  اإلمارات في تال مواطنون فلسط
 المسجد األت ى، وأكدوا أنهم سيمنعون داولها إلى المسجد.

واتهم عدد من المتحدثين في استط ع للجزيرا نت داال المسجد األت ى بالتواطؤ م  االحت ل 
 والتطبي  معه على حساب ح وتهم وعلى حساب المسجد.

 تتولى جمعيات أهلي  م دسي  سنويا توزي  وجبات م دم  من اإلمارات في المسجد األت ى.و 
وأطل  ناشطون م دسيون تبل أيام وسما على وسائل التوا ل االجتماعي تحت عنوان "إحنا مت 
جعانين"، أكدوا فيه رفلهم وجبات اإلفطار الرملاني  التي درجت اإلمارات على ت ديمها سنويا 

 مسجد األت ى.لرواد ال
 22/5/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
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 بعد سيطرة الجيش السوري نهب وسرقة واسعة لعملياتتعرض  مخيم اليرموك": مجموعة العمل" .34
أن منازل ومحال ال جئين   أفادت مجموع  العمل من أجل فلسطينيي سوري: الجزيرا + وكاالت

 مليات نهب وسرت  واسع .الفلسطينيين في مايم اليرمو  جنوب دمش  تعرلت لع
وبدأت عمليات النهب والسرت  بعد أن سيطرت توات النةام السوري والمجموعات الفلسطيني  الموالي  

 لها على المايم.
ونشر ناشطون  ورا وم اط  فيديو يةهر فيها عدد من عنا ر جيت النةام والمجموعات الموالي  

ات، باإللاف  إلى داول شاحنات كبيرا تحمل له وهم ينهبون منازل المدنيين من أثاا وممتلك
 المعدات واألدوات من المحال التجاري  داال المايم.

ون لت مجموع  العمل عن ناشطين أن مسؤولين من الف ائل الفلسطيني  الموالي  للنةام والجيت 
يارا أو النةامي متورطون في سرت  المنازل وأن ذل  يتم بالتنسي  بينهم، حيا ال يسمح لداول أي س

 شاحن  إال بمواف   أحد المسؤولين.
 22/5/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 محكمة االحتالل تقر اقتالع عشائر تقيم في "الخان األحمر" .35

 ادتت المحكم  العليا اإلسرائيلي ، على ماطط حكوم  االحت ل، : برهوم جرايسي -النا را
، وبالذات في المنط   المعروف  باسم "الاان حاوأريال الي باتت ع أبناء عشائر، ت يم بين ال دس 

األحمر"، وهم بغالبيتهم من عشيرا "الجهالين" التي تم اتت عها من الن ب في عام النكب ، ورحلت إلى 
هذل المنط  . وحسب  حيف  "ه رتس"، فإن اثنين من ال لاا من المستوطنين، وتالي  منهما، لها 

 في ذات المنط  . ش ي ان في المستوطن ، التي ستتمدد
 23/5/2018الغد، عّمان، 

 
 "هيئة األسرى": محكمة إسرائيلية تقرر إجراء فحص خارجي لجثمان الشهيد عويسات .36

تررت "محكم  ال لح" اإلسرائيلي  إجراء فحد اارجي لجثمان الشهيد عزيز  ":وفا" – رام هللا
 عويسات، لمعرف  أسباب استشهادل.

ني  في هيئ  شؤون األسر  والمحررين إياد مس ، إن المحكم  التي وتال مدير عام الوحدا ال انو 
أنهت جلستها تبل تليل للرد على طلب الهيئ  بتشريح وتسليم جثمان الشهيد عويسات، ستعتمد على 
نتائج الفحد الاارجي للجثمان، وفي حال تعذر معرف  أسباب الوفاا، سيتم تحويل الجثمان 

 للتشريح.
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محكم  تلمن المواف   على حلور طبيب فلسطيني عملي  التشريح في حال وأكد مس  أن ترار ال
تم اللجوء إلى ذل ، حيا ستع د المحكم  جلس  في وتت الح  حتى يتم اتااذ ال رار النهائي 

 والمبني على نتائج الفحد الاارجي.
 22/5/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 وحدات قمع االحتالل تقتحم سجن "مجدو" .37

شهد سجن "مجدو" يوم الث ثاء حال  من التوتر نتيج  تم  وحدتا "الدرور" و"اليماز" التابعتان : هللارام 
 إلدارا سجون االحت ل اإلسرائيلي األسر  داال أتسام السجن.

وأفادت هيئ  األسر  في بيان  حفي، أن الحمل  استهدفت ا ل األيام المالي  ث ث  أتسام في 
تيت األمني، وراف تها عمليات تاريب وتدمير لم تنيات األسر ، وتد طالت عدد المعت ل بذريع  التف

 .9، 5، 4من الغرف في كل من األتسام 
ونوهت إلى أن األسر ، أكدوا لمحامي  الهيئ  شيرين عراتي ع ب زيارتها للمعت ل، أن حمل  التفتيت 

ات األسر ، حتى أنها طالت مستمرا وبشكل يومي، وتزداد عمليات ال م  فيها من تاريب لم تني
 الم بس والكهربائيات واألغطي .

 22/5/2018، فلسطين أون الين
 

 شجرة عنب ُقرب الخليل 700 يعتدون علىمستوطنون  .38
شجرا عنب "دوالي" من أرالي بلدا  700أعدم مستوطنون م تطر فون، اليوم الث ثاء، : باسل مغربي

عملي  إعدام أشجارهم تمت على ما يبدو في ساعات  وأولح الم زارعون، أن حلحول شمال الاليل.
شجرا  300وكان مستوطنون تد أتدموا األسبوع المالي على تط  نحو  الفجر، بواسط  منشار  لي.

 دوالي في منط   "أم السحالي" المجاورا ببلدا حلحول، مملوك  لعائل  جحشن.
 22/5/2018 ،48عرب 

 
 مليون دوالر 115تمويلة لـ ال الفجوة: ارتفاع الفلسطينية الحكومة .39

، أن الفجوا التمويلي  في الموازن  الفلسطيني  22/5/2018 أعلنت الحكوم  الفلسطيني ، الث ثاء :رام هللا
مليننون دوالرس شننهريا  انن ل الثلننا األول مننن العننام  115ل دنحننو كمليننون شنني 400ارتفعننت إلننى مبلنن  

 ،رام هللا فنننيها األسنننبوعي  التننني انع ننندت فننني بينننان  نننحفي أع نننب جلسنننت ،وتالنننت الحكومننن  الجننناري.
منننذ مطلنن   %52.5انافننا  التمويننل الاننارجي لنندعم الموازننن  والنف ننات التطويرينن  الفلسننطيني  بنسننب  
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مليننون شننيكل شننهريا   30العننام الجنناري، مشننيرا إلننى أن الفجننوا التمويلينن  فنني الموازننن  الفلسننطيني  تبلنن  
 المالي. 2017ا ل الثلا األول من عام 

عنننن الثلنننا األول منننن العنننام  %1.6وبحسنننب الحكومننن  فنننإن إجمنننالي  نننافي إيراداتهنننا انافننن  بنسنننب  
وألنافت أنهنا وا ننلت تحكمهنا فني السننيطرا  ،%7.6 ، رغنم الزينادا فنني اإلينرادات المحلين  بنسننب 2017

، فيمنننا شنننهدت النف نننات التطويريننن  زينننادا %4.5علنننى النف نننات "حينننا انافننن  إجمنننالي النف نننات بنسنننب  
، مولننح  أن النندين العننام الفلسننطيني %6.8نتيجنن  انافننا  العجننز اإلجمننالي بنسننب   %33.5  بنسننب

 .%2.4والدين الاارجي بنسب   %6.3 ، إذ اناف  الدين المحلي بنسب %4.7اناف  بنسب  
 22/5/2018 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 2020طلع الغاز اإلسرائيلي للمملكة م صولو يرجح األردني وزير الطاقة  .11

تال وزير الطات  والثروا المعدني ، د.  الح الارابش ، إن أثر داول الغاز : رهام زيدان -عمان 
 اإلسرائيلي على كلف الطات  في المملك  ال يمكن احتسابه إال في حينه ألن كلف الطات  متغيرا وال

 يمكن إعطاء ت ديرات عليها منذ اآلن.
وبين الارابش ، في ت ريح لن"الغد"، أنه من المتوت  أن ت ل أولى كميات الغاز الطبيعي المستوردا 

، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى اآلن أي تغيير على 2020من إسرائيل إلى المملك  م  بداي  العام 
 الجدول الزمني للمشروع.

" األميركي  المطورا لحو  غاز شر  ووتعت شرك  الكهرباء الوطني  األردني  وشرك  "نوبل إنيرجي
 % 40الستيراد  2019اتفاتي  تسري في العام  2016البحر المتوسط في أيلول دسبتمبرس من العام 

 من حاج  الشرك  من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.
وم بتحويل الغاز إلى وتعتبر شرك  الكهرباء الوطني  المستورد الوحيد للغاز الطبيعي ل ردن وت 

من حاج  المملك  للكهرباء باستادام هذا الغاز، بينما تعد  % 85شركات توليد الكهرباء التي تنتج 
"نوبل إنيرجي" الشرك  الحا ل  على امتياز من تبل حكوم  إسرائيل لتطوير أحد أحوا  الغاز 

 الطبيعي المسال في شر  البحر األبي  المتوسط.

 23/5/2018، عّمان، الغد

 

 ألف دوالر للقطاع الصحي في غزة 102تتبرع بـ ةاألردني "المقاولين" .10
دوالر ل الح ال طاع ال حي في غزا الذي  ألف 102تبرعت ن اب  الم اولين بمبل   ":الغد" –عمان 

وتال ن يب الم اولين م. أحمد اليع وب، في  يعاني من ن د شديد باألدوي  والمستلزمات الطبي .



 
 
 
 

 

 24 ص             4649 العدد:             5/23/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

أمس، إن الن اب  تل ت تائم  باحتياجات ال طاع من األدوي  والتي ست ل إلى ت ريح  حفي 
ال طاع في غلون األيام الم بل ، مبينا أن الن اب  ستستمر بت ديم الدعم من ا ل  ندوتها 

ومن جه  أار ، زار وفد من الن اب  برئاس  اليع وب  الما د لدعم  مود الشعب الفلسطيني.
 فلسطيني  الذين يتل ون الع ج في مستشفى مدين  الحسين الطبي .جرحى مسيرا العودا ال

 23/5/2018، عّمان، الغد

 
 غزة أحداث االقتصادية مع "إسرائيل" بسبب العالقاتيهدد بقطع ردوغان أ .11

ردوغان لمح إلى أن تركيا أتالت وسائل إع م يوم الث ثاء إن الرئيس التركي رجب طيب  إسطنبول:
تيراد بع  السل  اإلسرائيلي  بسبب م تل متةاهرين فلسطينيين على يد ال وات تد تنةر في حةر اس

ردوغان لل حفيين على متن طائرا ا ل عودته من البوسن  يوم أوتال  اإلسرائيلي  على حدود غزا.
 علوا أو وا بم اطع  السل  اإلسرائيلي . 57األحد إن أعلاء منةم  التعاون اإلس مي التي تلم 

أتمنى أن ينفذ أعلاء منةم  التعاون اإلس مي ترارا "ردوغان توله أف  حرييت عن ون لت  حي
بالم اطع  تمشيا م  التو ي . ومن ثم يتعين عدم جلب أي منتجات من هنا  بعد ذل . بالطب  

 ردوغان إن تركيا ستعيد النةر في ع تاتها بإسرائيل.أوتال  “.سوف ن يم هذا الموتف بنفس الطري  
سنطري ع تاتنا على الطاول ، اا   ع تاتنا االتت ادي  والتجاري . ثم  انتاابات "نه توله ون  ل ع

 “.م بلون عليها. وبعد االنتاابات سنتاذ اطواتنا في هذا االتجال
 22/5/2018، وكالة رويترز للنباء

 
 «إسرائيل»تندد بقتل أسير فلسطيني في سجون  العربيةجامعة الدول  .11

جراء « اإلسرائيلي »لجامع  العربي  بجريم  ال تل التي ارتكبتها م لح  السجون نددت ا ال اهرا:
عاماس من جبل المكبر  53اإلهمال الطبي المتعمد بح  الشهيد األسير الم دسي عزيز عويسات، د

 في ال دس.
وحملت الجامع ، في بيان أ درل تطاع فلسطين واألرالي العربي  المحتل  أمس، سلطات االحت ل 

المسؤولي  الكامل  عن ت فيته، محذرا  من استمرار ممارسات االحت ل الوحشي  « اإلسرائيلي»
بالتعامل م  األسر  الفلسطينيين، من ا ل االنتهاكات الجسيم  ألبسط تواعد تانون ح و  اإلنسان 

تي تفت د ، ال«اإلسرائيلي »وال وانين الدولي  األار ، مشيرا إلى تسوا أولاع السجون والمعت  ت 
للشروط األساسي  واإلنساني ، إذ يتعر  السجناء الفلسطينيون يوميا  لشتى أشكال ال م  والتنكيل 

« إسرائيل»والتعذيب والحرمان والتليي  واإلهمال الطبي الم  ود. وطالبت المجتم  الدولي بإجبار 
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اتفاتي  جنيف الرابع ، وااللتزام على احترام تواعد ال انون الدولي وال انون اإلنساني الدولي، وتحديدا  
ب واعد معامل  المعت لين الفلسطينيين، معامل  إنساني  تنسجم م  معايير األمم المتحدا الدنيا لمعامل  

 السجناء.
   23/5/2018الخليج، الشارقة، 

 
 الشعب الفلسطيني السعودية تشدد على الجهود والمواقف في مواجهة العدوان اإلسرائيلي ضدّ  .11

تناول مجلس الوزراء السعودي، جمي  الجهود والمواتف العربي  واإلس مي  التي تبلورت ا ل جدا: 
األيام المالي  لمواجه  العدوان اإلسرائيلي لد أبناء الشعب الفلسطيني، مرحبا  في هذا السيا  

اارجي  بال رار ال ادر عن مجلس جامع  الدول العربي  في دورته غير العادي  على مستو  وزراء ال
مواجه  تيام الواليات المتحدا األميركي  »الذي ع د في ال اهرا برئاس  السعودي  الذي جاء بعنوان 

دان  الجرائم التي ي ترفها االحت ل  بن ل سفارتها إلى مدين  ال دس المحتل  وتطورات األولاع واط
 «.اإلسرائيلي في فلسطين

أمس في ت ر الس م بمدين  جدا برئاس   جاء ذل  لمن جلس  مجلس الوزراء التي ع دت مساء
اادم الحرمين الشريفين المل  سلمان بن عبد العزيز، حيا رحب المجلس بالبيان الاتامي ال ادر 
عن ال م  اإلس مي  االستثنائي  السابع  لمنةم  التعاون اإلس مي التي ااتتمت في إسطنبول، 

في الجرائم التي ترتكبها توات االحت ل اإلسرائيلي  ودعوته إلنشاء لجن  ابراء دولي  مست ل  للتح ي 
لد المتةاهرين السلميين العزل في تطاع غزا، وبال رار الذي اتاذل مجلس األمم المتحدا لح و  
اإلنسان في جلسته الطارئ  في جنيف لمناتش  األحداا في غزا المتلمن تشكيل لجن  دولي  

 اإلنساني وح و  اإلنسان في األرالي الفلسطيني  المحتل .للتح ي  في كل انتهاكات ال انون الدولي 
   23/5/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 الكشف عن مشاركة قادة سالح جو عرب في مؤتمر إسرائيلي": العربي"القدس  .11

ودي  عواودا: في زل  لسان عابرا كشفت إذاع  جيت االحت ل أن تادا س ي الجو في  -النا را 
ردن ودول  اليجي ، شاركوا في مؤتمر نةمه س ي الجو اإلسرائيلي في مدين  جيوت عربي  من األ

هرتزليا أمس. وكان المذي  البارز في إذاع  الجيت رازي باركئي تد تاط  بوعاز بيسموت، زميله في 
، أمس، حينما تال إن تادا س ي جو عربا من الدول المذكورا «ما بوعير»البرنامج اإلاباري 

لمؤتمر العسكري، منوها إلى أن الرتاب  العسكري  تفر  حةر النشر عن المولوع، يشاركون في ا
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وهذا ما أكدل  حافي إسرائيلي أيلا، الفتا  وعندها توتف عن اإلدالء بتفا يل وانت ل لحديا  ار.
 إلى أنه شاهد عسكريين عربا من األردن والاليج وهم يشاركون في مؤتمر هرتزليا أمس.

  23/5/2018ندن، القدس العربي، ل 
  

 إندونيسيا تحظر دخول اإلسرائيليين ألراضيها .11
تالت وزارا الاارجي  اإلسرائيلي ، إن إندونيسيا ألغت إ دار تأشيرات لتسرائيليين، كما : محمد وتد

تررت حةر داولهم إلى الب د ردا على أحداا غزا، مثلما أعلن المتحدا باسم الاارجي  اإلسرائيلي  
وحسب  ون، الذي أكد أن ب دل تسعى إلتناع إندونيسيا للعدول عن هذل اإلجراءات.إيمانويل نحش

"يديعوت أحرونوت"، فإن ترار الحةر اإلندونيسي دال حيز التنفيذ بالفعل األسبوع المالي، إلى 
جانب إدان  إندونيسيا الشديدا لما ارتكبته إسرائيل من أعمال وحشي  بح  الفلسطينيين ا ل أحداا 

وأكد نحشون في ت ريحات لوسائل اإلع م اإلسرائيلي ، أن ب دل تحاول حاليا ثني  األايرا.غزا 
 إندونسيا عن هذا ال رار.

 23/5/2018، 48عرب 
 

 كية للقدسيلحضوره احتفاالت نقل السفارة األمر  "إسرائيل"أنجوال تقرر طرد سفيرها في  .11
لحلورل االحتفال بن ل السفارا األميركي  إلى تررت دول  أنجوال، طرد سفيرها في تل أبيب، : لواندا

كما تررت أنجوال طرد مدير شؤون الشر  األوسط  ال دس، دون علم دولته، وبالتحديد وزارا الاارجي .
 في الاارجي  األنجولي  على نفس الالفي .

 22/5/2018، والمعلومات الفلسطينية (وفا  األنباءوكالة 
 

 من قبة الصخرة صورة يظهر فيها الهيكل المزعوم بدال   المحتلة األمريكي في القدس للسفيرهدية  .11
 أنفي منط   تل أبيب ” بني برا  " في بلدا يهودي  تعملكشفت منةم   النا را ن ودي  عواودا:

هدي  مشحون  عشاء تسلم ا لها  بمأدب لبى دعوتها وشار  الليل   أبيبفي تل  األمريكيالسفير 
 سياسي  اطيرا. برسال 
ديفيد فريدمان وهو يتسلم  ورا  األمريكيالسفير  "حيال"أدو في ال ورا ال ادرا عن جمعي  ويب

لل دس المحتل  وفيها الحرم ال دسي الشريف يستبدل فيها بناء للهيكل تب  ال ارا المشرف . وتعمل 
للشباب المحتاجين. وتال أحد  ومساعدات تعليمي هذل المنةم  اليهودي  تطوعا وت دم ادمات 

المعروف بتوجهاته اليميني  المساندا للمستوطنين جاءت من  األمريكيدعوا السفير  إنالم ربين منها 
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السفير استلم الهدي   أنال دس. منوها  إلىاجل ت ديم الشكر له على ن ل السفارا من تل أبيب 
 بابتسام  عريل . 

 22/5/2018العربي، لندن، القدس 

 
 ضد مشروع قرار الحماية للفلسطينيين "فيتو" الستخدام الـ كيةيأمر استعدادات  .11

أكدت الواليات المتحدا رفلها تأمين حماي  دولي  للشعب الفلسطيني، في أولى ": الحياا" –نيويور  
جلسات التشاور حيال مشروع ترار تدمته الكويت في مجلس األمن، ما زاد التوتعات باستعداد 

 حه على الت ويت في وتت الح  األسبوع الم بل.عند طر « فيتو»واشنطن إلس اط ال رار بالن 
لن تسمح بتبن ي أي ترار أو موتف »وأكد م در ديبلوماسي بارز في نيويور ، أن الواليات المتحدا 

، وهو ما يجعل ال راع الفلسطيني اإلسرائيلي اارج مجلس «في مجلس األمن يشكل إدان  إلسرائيل
العربي  المتكررا اللجوء إلى المجلس ردا  على الجرائم األمن ب رار أميركي، على رغم المحاوالت 

الدول العربي  في الم ابل لن ت بل ب رار ال يتلمن لغ  محددا »اإلسرائيلي . وألاف الم در أن 
تدين انتهاكات االحت ل واالستيطان وتؤكد حل الدولتين، وبالتالي فإن  دور ال رار عن مجلس 

 «.األمن مستبعد جدا  
در المجلس، أن تدعو الكويت إلى جلستي مشاورات أو ث ا بعد الجلس  األولى التي ورج حت م ا

ع  دت مساء اإلثنين، وأن تب ى على تنسي  دائم م  البعث  الفلسطيني  في األمم المتحدا، على أن 
 يتحدد موعد الت ويت مطل  األسبوع الم بل.

 22/5/2018، لندن، الحياة

 
 وعلى العالم التحرك إلنقاذها إنسانيةكارثة  أكبرتعيش  غزة :ونروال المفوض العام ل .11

، عن  دمته وتأثرل بأولاع جرحى «أونروا»غزا: عبَّر بيير كرينبول المفو  العام لوكال  
المواجهات التي شهدتها حدود تطاع غزا م  توات االحت ل اإلسرائيلي، وباا   في الراب  عشر 

 .2014باألكثر دموي  من حرب من مايو دأيارس الحالي، والتي و فها 
وتال كرينبول في مؤتمر  حافي له، ع ب تف دل الجرحى في مستشفيات بغزا، إن الزيارا كانت 
ن العالم ال ي  د ر فع   ما حدا في ال طاع منذ بدء المسيرات في الث ثين   ادم  ومؤثرا للغاي ، واط

ألفا  بجروي، منهم  13ب  أكثر من لحي  واط ا 117من مارس د ذارس المالي، مشيرا  إلى س وط 
  الف بالر اد الحي. 4نحو 
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ودعا كرينبول إلى لرورا العمل على إن اذ ال طاع ال حي وت ديم الع ج للجرحى والعمل على 
إعادا تأهيلهم، مشيرا  إلى أن ال طاع ال حي في غزا يعاني من ةروف  عب  وبحاج  إلى دعم من 

 كل الجهات.
ات تركزت في مناط  محددا من أجساد المتةاهرين، ا و ا  في األطراف ولفت إلى أن اإل اب

هذا يعني أن الذايرا الحي  است ادمت إلحداا »السفلي  والرأس والبطن والركب  والةهر. مليفا : 
، الفتا  إلى أن المئات من المتةاهرين سيواجهون «إ ابات بليغ  في األنسج  الحيوي  والعةام

 لتل  اإل ابات. إعاتات دائم  نتيج 
وبي ن كرينبول أن األعداد الكبيرا للجرحى دفعت النةام ال حي إلى االنهيار، ا و ا  م  استمرار 
الن د في األدوي  والمواد الطبي ، نتيج  الةروف ال عب . وأشار إلى أن المستشفيات الطرت إلى 

 ن الكبير.إلغاء وتأجيل العديد من العمليات الجراحي  نةرا  إلى عدد الم ابي
م اب، تم إاراجهم من  1200تدمت مساعدات طبي  لن« أونروا»ولفت إلى أن عيادات تابع  لن

 المستشفيات بسبب اللغط الشديد الذي تعرلت له.
وأكد أهمي  أن يكون النةام ال حي في غزا مستعدا  لما يحدا بعد هذل العمليات الجراحي ، 

والع ج الطبيعي، مشيرا  إلى أن « أونروا»عيادات  وباا   عمليات إعادا التأهيل، وهذا يشمل
طو رت وسيل  مهم  جدا ، تتمثل في مراكز الع ج النفسي للتعامل م  مثل هذل األشياء، « أونروا»

 مبينا  أن األزم  المالي  لد  الوكال  تؤثر على عمل تل  المراكز.
كبيرا وستال ف نتائج ال ت ح ى  وأشار إلى أن الول  في تطاع غزا يواجه كارث  إنساني  و حي 

 .%70داال المجتم  الفلسطيني الذي يشك ل ال جئون فيه 
وأكد كرينبول ح  سكان تطاع غزا في العيت بس م وحري  وتوفير كل لرورات الحياا. معتبرا  أن 

 تجريد غزا من اإلنساني  لن يجلب الس م إلى المنط  .
 22/5/2018، لندن، األوسطالشرق 

 
 لموازنة السلطة الوطنية مليون دوالر دعما   10.5الدولي يقدم  البنك .10

مليون دوالر أميركي لدعم موازن  السلط  الوطني   10.5تدم البن  الدولي مبلغا  م دارل  :وفا -واشنطن
الفلسطيني ، من أموال ال ندو  االستئماني للاط  الفلسطيني  لت  ي والتنمي ، والذي يمثل  لي  

 نحين يديرها البن  لدعم الموازن  الفلسطيني .متعددا الما
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وأولح البن  في بيان  حفي، أن "هذل األموال الم دم  من حكوم  اليابان وحكوم  فرنسا ستساعد 
في تلبي  االحتياجات العاجل  لموازن  السلط  الفلسطيني ، حيا ت دم على سبيل المثال ال الح ر، 

 إلدارا االتت اد الكلي والمالي  العام ".المساندا لما يجري حاليا من إ  حات 
 22/5/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ومصر استقبال طائرات تركية لنقل جرحى فلسطينيين "إسرائيل""أونروا" تنتقد رفض  .11

انت د مدير دائرا ال ح  في وكال  األمم المتحدا إلغاث  وتشغيل ال جئين : جنيف/بيرم ألتوغ
ا"، أكيهيرو سيتا، رف  إسرائيل وم ر هبوط طائرات تركي  في مطاراتهما، الفلسطينيين "أونرو 

جاء ذل  في مؤتمر  حفي ع دل بمكتب األمم المتحدا بجنيف،  إلسعاف جرحى من تطاع غزا.
 اليوم الث ثاء.

وشدد سيتا على لرورا السماي بن ل الجرحى الفلسطينيين إلى تركيا، إلاف  إلى الم ابين بأمرا  
ا السرطان وارتفاع لغط الدم والسكري.غير مع ولفت المسؤول  دي ، تشكل تحدي ا ل جئين، وا و  

 األممي أن سبب انتشار تل  األمرا  هو الف ر والحياا غير ال حي  التي يعيشونها.
وألاف: "الطائرات التركي  ملطرا للهبوط في مطارات إسرائيل أو م ر لن ل الم ابين 

 إال أن كلتا الدولتين لم تسمحا بذل  حتى الوتت الراهن". الفلسطينيين إلى تركيا،
 22/5/2018 ،للنباء األناضولوكالة 

 
 "إسرائيل".. دعوات فرنسية لمقاطعة  غزةمع  تضامنا   .11

تشهد فرنسا منذ أيام حراكا وتلامنا كبيرين م  فلسطين، ا و ا بعد : هشام أبو مريم ن باريس
ل اإلسرائيلي في غزا، وللتعبير عن رف  ن ل السفارا األميركي  المجزرا التي ارتكبها جيت االحت 

م اطع  إسرائيل في كل المجاالت، وحةر بي  األسلح  لجيت  دعوات إلىإلى ال دس المحتل  وسط 
 االحت ل اإلسرائيلي. 

وفي رسال  موجه  للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعت عشرات الشا يات الفرنسي  أمس إلى 
يونيو/حزيران الم بل وتنةم ا له  5 فعالياته في"، التي ستنطل  2018فرنسا -"موسم إسرائيلإلغاء 

 فعالي  في مجاالت الث اف  واألدب والسينما والتربي  والعلوم والزراع  والت نيات الحديث . 400أكثر من 
وفرنسي ، وست ام بتنسي  وتنةيم مؤسسات رسمي  إسرائيلي   هذل المناسب  امس  أشهر تستمر

 وتحةى بدعم حكومي مباشر من باريس وتل أبيب. 
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ومن الموتعين على الرسال  الموجه  إلى ماكرون أكاديميون وكتاب وسينمائيون، وح وتيون، تالوا في 
إسرائيل في الوتت الذي توا ل فيه إسرائيل -رسالتهم "إنه من غير الم بول تنةيم موسم فرنسا

ين"، معتبرين ذل  "انتهاكا  اراا لمباد  الجمهوري  وتيم العدال  ارتكاب مجازر في ح  الفلسطيني
 الفرنسي ".

وألاف الموتعون "ال يمكننا تبول هذا التعاون بين إسرائيل وفرنسا، وال يمكن الرلوخ أمام نةام 
 استعماري يلرب عر  الحائط كل المواثي  الدولي  التي وتعت عليها فرنسا".

إس فرنسا" الداعي  لم اطع  إسرائيل بيانا أمس دعت فيه المؤسسات بدورها أ درت حرك  "بي دي 
فرنسا"، وتالت إن -األكاديمي  والجامعات والمعاهد الفرنسي  إلى م اطع  شامل  لموسم "إسرائيل

 الحدا "تطبي  ث افي م  دول  احت ل ارتكبت مجزرا مروع  تبل أيام في ح  الفلسطينيين".
 22/5/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 إللغاء طرد مدير "هيومن رايتس ووتش" "إسرائيل"االتحاد األوروبي يدعو  .11

حا االتحاد األوروبي إسرائيل على إلغاء ترارها بطرد ناشط ح وتي يعمل م  منةم  "هيومن رايتس 
 ووتت" بسبب مزاعم عن ترويجه لم اطع  إسرائيل.

شهر الجاري ت ريح عمل عمر شاكر، كانت وزارا الداالي  اإلسرائيلي  ألغت في وتت ساب  من ال
وهو مواطن أمريكي يدير مكتب المنةم  في إسرائيل واألرالي الفلسطيني ، وتالت إنه يدعو إلى 

 م اطع  إسرائيل.
ومن المفتر  أن يغادر شاكر إسرائيل تبل بعد غد الاميس. وتكافح المنةم  أمام ال لاء إللغاء 

 ئيل بالسماي له بالب اء في إسرائيل ا ل اإلجراءات ال انوني .ال رار وتطالب المحكم  العليا في إسرا
وتالت مايا كوشيانسيتت المتحدث  باسم االتحاد األوروبي في بيان: "يتوت  االتحاد األوروبي من 
ال ستنلم إسرائيل إلى تائم   غيرا للغاي  من دول حةرت أو  السلطات اإلسرائيلي  إلغاء ترارها، واط

 يومن رايتس ووتت".طردت موةفين من ه
 22/5/2018، األيام، رام هللا

 
 مدن فرنسية ترفع علم فلسطين تضامنا  مع الشعب الفلسطيني .11

جانب العلم الفرنسي على مباني البلديات فيها، وذل   إلىرفعت مدن فرنسي  عديدا العلم الفلسطيني 
 لعودا السلمي  في فلسطين.في بادرا تلامني ، ودعما للشعب الفلسطيني، واحتفاء بشهداء مسيرات ا

ورفرف علم فلسطين على مبنى بلدي  مدين  فيلنوف سان جورج، تعبيرا  عن تلامن المدين  م  
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الشعب الفلسطيني في نلاله لنيل ح وته المشروع ، كما رفعت بلدي  مدين  بورجونيه، العلم 
لسطين على واجه  مبنى الفلسطيني في ساحتها الرئيسي ، وكذل  رفعت مدين  كري الفرنسي  علم ف

 البلدي  الرئيسي م  الفت  وكتب عليها باللغ  الفرنسي  "دعما  للشعب الفلسطيني".
ووجه سفير فلسطين لد  فرنسا، سلمان الهرفي، تحياته لرؤساء البلديات وألبناء هذل المدن "على 

 .تلامنهم م  شعبنا وتليتنا العادل "
 22/5/2018، األيام، رام هللا

 
 عقوبات في التاريخ" على إيران أقوىفرض "ن: سبومبيو .11

كشف وزير الاارجي  األمريكي، ماي  بومبيو، أن ب دل  ":CNN"أت نتا، الواليات المتحدا األمريكي  
ستعيد فر  ع وبات اتت ادي  على إيران وستفر  ع وبات إلافي ، وا فا إياها بأنها ستكون 

تغيير السياس  اإليراني  من أجل رف  الع وبات عن "األتو  في التاريخ"، ومشددا على لرورا 
 " األمريكي .Heritageطهران، وذل  في كلم  أل اها اإلثنين، في مؤسس  "

وتال بومبيو إن ب دل ستفر  "أتو  ع وبات في التاريخ" على إيران، وذل  بعد أيام على انسحاب 
ل طهران تعاني للحفاة على اتت ادها واشنطن من االتفا  النووي اإليراني، وهو األمر الذي سيجع

 حيا.
وأشار وزير الاارجي  األمريكي  إلى أن إيران ست بح أمام ايارين، إما االلتفات إلى الداال ومحاول  
الحافة على االتت اد أو هدر الثروات في ساحات ال تال الاارجي ، مؤكدا أنها لن تتمكن من فعل 

 األمرين معا.
س األمريكي دونالد ترامب، والذي أكد فيه أن واشنطن مستعدا لتوتي  اتفا  وكرر بومبيو حديا الرئي

 ار م  إيران ولكنه لفت إلى أن االتفا  ليس هو الهدف األساسي، بل إن الهدف هو حماي  
 األمريكيين.

وتال بومبيو: "يجب أن يلمن أي اتفا  جديد أال تمتل  إيران س حا نوويا وأن يردع السلو  
 ةام اإليراني، بطري   لن يستطي  االتفا  النووي تح ي ها".المؤذي للن

واستعر  وزير الاارجي  األمريكي مطالب ب دل من أجل رف  الع وبات عن طهران، وجاء من 
لمنها أال تستادم برنامجها النووي ألغرا  عسكري ، وأن تنهي برنامج تطوير ال واريخ 

س، وتسحب تواتها من سوريا، باإللاف  إلى اإلفراج الباليستي ، وأن تكف عن دعم حزب هللا وحما
 عن الرهائن األمريكيين.

 21/5/2018سي أن أن، 
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 يعيش الرئيس.. يعيش .11
 ماجد عبد الهادي
ال تزال أمرا  الملو  والرؤساء واألمراء من أهم أسرار الدول، في ماتلف أنحاء العالم العربي، وفي 

عها ألنةم  االستبداد والفساد والتالف. يمر  بع  ب د الدنيا التي تشبهه، من حيا الو 
ج لته، أو فاامته، أو سمول، كما تمر  المالوتات كاف ، ويطعن في السن، إلى أن ي   مغشيا  
عليه، بذبحٍ  تلبيٍ  أو جلطٍ  دماغي ، ويهن العةم منه، فيعجز عن المشي، والحرك ، والك م، وعما 

لكن بيانات ت رل ال ت در، في مثل هذل الحال، إن هو أدنى في وةائف الجسد البيولوجي ، 
، وتطمئن جماهير الشعب المستشفى درت، إال لتنفي شائعات األعداء المغرل  عن أسباب داوله 

إلى شفائه من وعكٍ   حيٍ  عارلٍ  ألمت به، أو عمليٍ  جراحيٍ  بسيطٍ  أ جريت له في شحم  أذنه، 
 هللا ورعايته، إلى مزاول  مهمات عمله كالمعتاد. أو في كاحل تدمه، مؤك دا عودته، بحفة 

وربما ال يحتاج المرء سو  أن يل ي نةرا  عاجل   على الب ع  الجغرافي  الممتدا من الاليج العربي إلى 
المحيط األطلسي، لير  بولوي كيف يوا ل تادٌا عرٌب تربعهم ال وري على كراسي الحكم، على 

جزهم شبه الكامل، بينما يتولى أولياء عهودهم ومساعدوهم موات  الرغم من بلوغهم أرذل العمر، وع
ال يادا الفعلي ، دونما اعتراف رسمي بأن "الزعيم الذي ندر أن يجود الزمان بمثله" تد انتهت 

   حيته، ل سف، حتى ما عاد تادرا  على ال يام بأبسط أعباء من به. 
ف ملحك  مبكي ، أنتجتها روايات إنكار "العجز وتد يتذك ر هنا من يريد أن يتذك ر نكاتا  وطرائ

ال يادي" باات ف مستوياته، وكان من أحدثها عهدا  الفيديو الشهير الذي يتحدا فيه العاهل 
السعودي، المل  سلمان بن عبد العزيز، عن تعيين أحد أبنائه في من ب سفير لد  واشنطن، حتى 

األميركي الساب ، ريكس تيلرسون، ليو يه ايرا   ليبدو كأنه ينتهز فر   است بال وزير الاارجي 
بولدل، بدال  من أن يرد على الرسال  التي كان األاير تد استهل الل اء بال ول إنه ين لها إلى ج لته 

 من الرئيس دونالد ترمب. 
ن ول  أن تتاي ل ما تد يكون جال في ااطر تيلرسون، أو سوال من المسؤولين والمراتبين الغربيين الذي

تابعوا المشهد، بعيون أمم تفر  على من يسعى إلى زعامتها أن ي د م ت ارير طبي  عن حاله 
ال حي ، الجسدي  والع لي ، حين يأتي إلى السلط ، وكلما أ ابته وعكٌ  أو علٌ  مفاجئ ، طوال 

 فترات حكمه، ألن ذل  ي عتبر شأنا  عاما ، من ح  كل مواطن أن يعرف تفا يله. 
بكي، مرا أار ، أن التعامل م  مر  الزعيم العربي، بو فه من أسرار الدول ، ما والملح  الم

عاد ي ت ر على الممال  والجمهوريات الراسا ، بل امتد إلى السلط  الفلسطيني ، بما هي عليه من 
هشاشٍ  ولعف، فوجدناها تتكتم أايرا  على ما أ اب رئيسها محمود عباس دأبو مازنس وفر  
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توا التسريبات عن معاناته من التهاب رئوي حاد وتد شفىالمستإدااله  ، ليحار الناس بين أن ي  د ِّ
يودي بحياته، أو ي بلوا الت ريحات عن الوعه لعمليٍ  في األذن الوسطى، وا ل بعدها أداء 

 واجبات من به. 
سبابها، ال لكن، وأيا  ما كان األمر، فإن ما تد تستدعيه هذل الةاهرا العربي  من بحٍا علمي في أ

يمن  من أن نر ، في مثالها الفلسطيني، على األتل، ع ت   جدلي   بين التكتم على مر  الرئيس 
والوات  ال ائل إنه نجح، على مد  أرب  عشرا سن  ملت، في ال  معادل  تجعل من احتمال غيابه 

أي شيء، في سبيل نذيرا  ب راع على الترك  الهزيل ، بين أسماء تادا كثر، وبعلهم مستعد لفعل 
، لجدارته بالمن ب. وحيا يحدا ذل  في زمن " ف   أبيبالح ول على تزكي  واشنطن وتل 

ال رن" التي يرفلها عباس، وينارط بع  المتنافسين على ا فته في مساعي تمريرها، ال يعود 
وحتى تجوي  أمام الفلسطينيين سو  أن يتغالوا عن اتهاماتهم للرجل، منذ إبرام اتفاتيات أوسلو، 

 غزا، ليتمن وا له طول العمر، ويهتفوا ب وت واحد: يعيت الرئيس.. يعيت.
 23/5/2018، العربي الجديد، لندن

 
 تحديات ما بعد انتفاضة حيفا .11

 د. محمد السعيد إدريس
كانت األيام ال ليل  المالي  أياما فلسطيني  بجدارا، ألجمت كل من اعت دوا أن جهودهم أثمرت في 

استطاع الشعب الفلسطيني بتجديد  الماليمارس  30في المنط  . فمنذ  األزليم ال راع طمس معال
العربي، بجوهر ال راع م  الكيان  الوعيالوطني، وربما  الوعيإعادا إحياء « يوم األر »احتفاله بن 

إلى فلسطين، ليؤكدوا للعالم أن « مسيرات العودا الكبر »ال هيوني. ترر الفلسطينيون تأسيس 
 هيلوطن ال اب  الف جدران الحدود الم طنع  هو الوطن الفلسطيني، وأن العودا إلى هذا الوطن ا

ال تراج  عنه، ونجحوا في أن يجعلوا من يوم احتفاالت اإلسرائيليين واألمريكيين بما  الذيالايار 
يوم  الماليين في رواياتهم الكاذب ، أو عيدا  للن ر الكبير يوم االثن« عيدا  ل ست  ل»يعتبرونه 

 نكب  لتسرائيليين واألمريكيين معا  بعد أن كان نكب  للشعب الفلسطيني على مد  تل  السنوات.
كوشنر على رأس وفد  اليهوديدونالد ترامب وزوجها  األمريكيفعندما جاءت ايفانكا ابن  الرئيس 

لسبعينى لتأسيس دول  إسرائيل كبير ل حتفال بن ل سفارا ب دهم إلى ال دس تزامنا  م  العيد ا أمريكي
وما ي وله رئيسكم « أنتم كاذبون»كان الشعب الفلسطيني، في كل أر  فلسطين يرد عليهم بالدم، 

 ال دس ليست إال للشعب الفلسطيني واألر  ليست إال للشعب الفلسطيني.« كذب»
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اب يوم احتفاالت م  2500شهيدا  و 60كثيرون لم ي دتوا جدي  هذل الرسال  التي انطل ت من دماء 
ن ل السفارا، و دروا روايات التشكي  في هذل الجدي ، مؤكدين على لسان رئيس الحكوم  اإلسرائيلي  

، وأن ليس في م دور أحد أن «حماس»من حرك  « مؤامرا»أن كل ما حدا هو  نتانياهوبنيامين 
ال أيام، حتى جاء الرد إ هي، وما «الدول  المنت را»في إتام   اإلسرائيلييشك  في عةم  النجاي 

من تلب إسرائيل من حيفا، عندما تةاهر أهلها مؤكدين  أي، 1948من تلب فلسطين المحتل  عام 
وحدا الهوي  الفلسطيني ، ووحدا األر  الفلسطيني ، ووحدا ال لي  الفلسطيني ، مؤكدين فشل كل 

ه في عم  الكيان الجهود اإلسرائيلي  والدولي  لطمس هوي  الشعب الفلسطيني وطمس تليت
فلسطينيا  من  21س 2018مايو  19يوم السبت الفائت د نتانياهونفسه. اعت لت حكوم   اإلسرائيلي

حيفا الذين ارجوا الستكمال مشوار مسيرا العودا الكبر  م  أش ائهم في تطاع غزا واللف   أهالي
جه وحكومته ألكذوب  وتروي«  راع الوجود»حول  نتانياهوالغربي  وليردوا على أكاذيب حكوم  

 هيمشروعهم للسيطرا على األر  الفلسطيني  من النهر إلى البحر وتأكيدهم أن هذل األر  
ما يعنى أن الفلسطينيين ليسوا أكثر من أتلي  عرتي  تعيت « الشعب واحد هو لشعب اليهودي

، ووحدا حيفا للتةاهر كان من أجل وحدا فلسطين أهاليلمن الدول  اليهودي . اروج « عال »
أر  فلسطين، والوطن هو وطن الشعب الفلسطيني،  هيالهوي ، ووحدا األر ، وأن األر  

مؤكدين فشل كل جهود تفكي  الهوي  الوطني  الفلسطيني ، وكل جهود طمس ح ي   ال راع حول 
وغريب عن أر   استثنائياألر  الفلسطيني  وتعري  ح ي   الكيان ال هيوني، أنه كيان طار  

أكيد يتفو  بمراحل كثيرا على ما كان يأملون في  فلسطينيوم له حتما  إلى زوال. انت ار  فلسطين
بال دس عا م  لدولتهم، ف د كسبوا عا م  لكنهم اسروا دول  ةلوا  األمريكيفرله باالعتراف 

ا  يحلمون بها. هذل النتيج  تطري تحديات كبر  أمام حكوم  إسرائيل وأمام اإلدارا األمريكي ، وأيل
 أمام السلط  الفلسطيني  وأمام الحكومات العربي . ماذا ستفعلون أمام هذل الح ائ ؟

وهو عدد يواز  إن لم يكن يفو  أعداد  فلسطينيفي فلسطين يعيت اآلن أكثر من ست  م يين 
اإلسرائيليين ناهي  عن م يين الفلسطينيين في الشتات.. فكيف سيتم حل مثل هذا ال راع بعد ما 

دارته  نتانياهوكل مشاري  التسوي  الساب  ؟ لن يستطي   أس طت وحكومته ولن يستطي  ترامب واط
حيفا وتبلها تةاهرات العودا في اللف  الغربي   أهاليالهروب من الح ائ  التي فرلتها انتفال  
عاما  من الدعاي  المللل  وبرامج طمس الهوي   70وتطاع غزا التي أس طت دعايات وأكاذيب 

فرد حل الدولتين فهل ي بلون بالدول  الواحدا كحل  نتانياهومعالم الوطن. ل د أنهى ترامب  وتفكي 
نهائي، دول  ديم راطي  واحدا لكل شعب الوطن الفلسطيني شرط أن يعود الغرباء من حيا أتوا إلى 

 أوطانهم األ لي ؟ هل ي درون؟!
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وتيادات المنةمات الفلسطيني  الذين السؤال مهم، وهو نفسه سؤال مطروي على السلط  الفلسطيني  
تجاوزهم الشعب الفلسطيني بتةاهراته وبشهدائه الذين أس طوا بدمائهم مشروع تسوي  أوسلو، وأنهوا 

في  المليلم يعد ممكنا  «. م  الكيان ال هيوني األمنيالتنسي  »تلليل السلط  الفلسطيني  حول 
لم يعد ممكنا  االستمرار في ملهاا أو مأساا مشروع تسوي  على حساب ح و  الشعب الفلسطيني، و 

، لم يعد ممكنا  أن يب ى الشعب الفلسطيني وح وته لحي  ل راعات «الم الح  الفلسطيني »
ولم يعد ممكنا  ب اء تيادا فلسطيني  ت بل بالتعايت والت الح م  كيان «. فتحب وبحماس: »الثنائي

 «.الشعب اليهودي»ف ط أر   هياألر  ، وأن «الشعب اليهودي»ير  أن الس م هو س م 
 الوطنيالفلسطيني في االاتبار اآلن، وموتف ال و  المعارل  لهذا المؤتمر  الوطنيترارات المؤتمر 

« الجهاد اإلس مي»و« حماس»الفلسطيني هو اآلار في االاتبار وبالتحديد الجبه  الشعبي  وحركتا 
  جديدا تتواز  م  عم  إ رار الشعب الفلسطيني يواجه الجمي ، البد من رؤ  التحديالفلسطيني. 

وتت ملى لتفجير انتفال  شعبي   أيفي التمس  بأرله. الشعب الفلسطيني مهيأ اآلن أكثر من 
مساوم  من ال يادات تجه  فرد تفجر هذل االنتفال  التي سيكون  بأيجديدا، ولن ي بل 

ت إلرادا الشعب الفلسطيني. لم يعد ممكنا  بم دورها أن تفر  على الجمي  إتليميا  ودوليا  اإلن ا
توار  زام ال لي  الفلسطيني ، ولم يعد ممكنا  تجاهل األن ات المكبوت  « أكذوب »عربيا  الركون إلى 

في عم  اللمائر الشعبي  العربي  التي تتوحد م  مطالب الشعب الفلسطيني. لم يعد ممكنا  مااطب  
أنه م  كل ما تريدل إسرائيل، ولم يعد  موارب ،لرجل يؤكد، دون أن يكون عادال . ا األمريكيالرئيس 

ممكنا  استجداء إدان  من األمم المتحدا أو المنةمات اإلنساني  أو المطالب  بلجان تح ي  في جرائم 
إسرائيل على غرار ترارات وزراء الاارجي  العرب أو ال م  اإلس مي  األايرا في تركيا. مطلوب دعم 

من  الفلسطينيالفلسطيني في الم اوم ، مطلوب دعم هذا الايار، ايار تمكين الشعب إرادا الشعب 
حماي  ح وته، وال بول ف ط بما يريدل هذا الشعب، فهو وحدل  احب الح  في أن يرسم معالم 

يدف  لريب  الدم، ويرف  حلول المساوم  على الح و   الذيمست بل فلسطين، ألنه هو وحدل اآلن 
لللغوط أيا  كان م درها، وأكبر دليل على ذل  المةاهرات ال ااب  للشعب أو االستس م 

وتؤكد اإل رار على التمس  بالوطن فلسطينيا  عربيا ،  التحديالفلسطيني في حيفا التي ارجت تعلن 
 وتؤكد أن ال دس ستب ى عا م  لفلسطين العربي .

 22/5/2018األهرام، القاهرة، 
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 "الصهاينة العرب"إبداعات  .11
 محمد كريشان

 وبع  الكتاب والمحللين العرب  اروا إسرائيليين.… كتاب ومحللون إسرائيليون  اروا عربا
باات ار شديد هذا هو االنطباع الذي تارج به بسهول  وأنت تطال  ما ي وله هؤالء وأولئ  بعد 

ها أو بتداعياتها في غزا تبل أكثر من أسبوع، سواء تعل  األمر بتل  األحداا نفس« اإلثنين األسود»
 السياسي  الماتلف . لنكتف ف ط هنا ببع  النماذج ليس أكثر:

بارا  ديفيد المحرر السياسي في ال ناا العاشرا للتلفزيون اإلسرائيلي عل  على ترار المفولي  السامي  
ا مثلما كان هذا ال رار معروف»بتشكيل لجن  تح ي  دولي  حول أحداا غزا ف ال إن  اإلنسانلح و  

سلفا فإن رد فعل الساس  لدينا باعتبار هذا ال رار مسا بح  إسرائيل بالدفاع عن النفس وشيطن  لها 
معروف بنفس الم دار، وهذا دليل على أن الساس  لدينا إما أنهم ال يفهمون مغز  ما حدا في 

ون من تتك»ويليف وا فا المفولي  بأنها « جينيف أو أنهم يفهمون لكنهم يكذبون على الجمهور
دول أعلاء إما دعمت ال رار أو لم تعارله على األتل، ومعةم هذل الدول إما  دي   إلسرائيل أو 

أو  اإلسرائيلي حتى حليف  لها، وهذا ال رار هو رسال  وجهها أ دتاؤنا مفادها أنهم ال ي بلون السياس  
 «.أنهم ال يفهمونها

األمريكي « فوكس نيوز»لد  تلفزيون  اإلتليميفي الم ابل ها هو اللبناني وليد فارس ابير األمن 
المسؤول عن أحداا غزا هو حماس وليس إسرائيل، فإسرائيل لم تذهب إلى غزا لل يام »ي ول إن 

الجمي  د!!س في الشر  األوسط يعي ح ي   أن حماس هي المسؤول  »ويليف فارس أن «. بذل 
هي أن افتتاي السفارا األمريكي  في ال دس عن هذا العنف، وعلى الجمي  د!!س أن يعي ح ي   أار  و 

حماس حليف  النةام اإليراني، »ويالد في النهاي  إلى أن «. ليس هو سبب تيام تل  المةاهرات
 «.وما تامت به ال يتعد  كونه ردا إيرانيا على انسحاب واشنطن من االتفا  النووي

من هو متعاطف أو متفهم لمعاناا  يناإلسرائيليالمفارت  أنه في الوتت الذي كان دائما فيه بين 
نهاء احت ل أرالي عام  وال بول بتسوي  تمنح  1967الفلسطينيين ويدعو حكومته لتفهم ذل  واط

للفلسطينيين دولتهم المست ل ، فإن بروز هذا الرهط الجديد من العرب الذي يبرر إلسرائيل أفعالها أمر 
حل الساب   وأكثرها انحطاطا، على األتل بهذل جديد للغاي ، لم نتعود عليه حتى في أسوأ المرا

 ال راح  أو تل الوتاح .
مثال واحد على هذا النوع من المفارت : ال حافي اإلسرائيلي اليساري جدعون ليفي  احب الم االت 

تتي   60»تحت عنوان « ه رتس»المنت دا ب وا لسياسات حكومته تجال الفلسطينيين كتب م اال في 
يدين فيه ب وا الردود اإلسرائيلي  على ما حدا جاء فيه « لمير اإلسرائيليفي غزا، موت ال
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الح ي   أن إسرائيل مستعدا لذبح مئات وأيلا  الف الفلسطينيين وطرد عشرات »بالا ود أن 
اآلالف وليس في استطاع  أحد إي افها. إنها نهاي  اللمير ونهاي  األا  . ل د أثبتت أحداا األيام 

بت. عشرات السنوات من األايرا ذل   ب ورا نهائي ، األسس ولعت والبنى التحتي  للفةائ    
 «.عنه أعطت ثمارها اإلنسانيغسل الدماغ وشيطن  اآلار ونزع الطاب  

الشر  »في الم ابل، ها هو عبد الحميد الحكيم باحا سياسي سعودي ومدير ساب  لمركز يسمى 
لم ير في ما جر  في غزا ال استمرار الةلم وال هر  «األوسط للدراسات االستراتيجي  وال انوني 

واالحت ل والح ار وال غيرل ألنه لم يلت ط سو  أن إيران هي المتورط  في إشعال األولاع هنا ، 
عندما »إنه « بي بي سي»لذا لم يجد ما يلاد به المشهد ويحلله سو  توله للتلفزيون العربي لننن 

كي  في االنسحاب من االتفا  النووي، أعطت تعليماتها لحلفائها أدركت إيران أن هنا  رغب  أمري»
 «.في غزا وفي حرك  حماس لل يام بانتفال  جديدا تحت شعار العودا

لم نورد هنا إال بعلا مما تيل وف ط في م االت  حافي  أو ت ريحات تلفزيوني  أما موات  التوا ل 
سؤولين سياسيين وكتابا و حافيين ورجال أعمال االجتماعي ففيها الكثير من أمثال هؤالء العرب، م

وغيرهم، استفزوا بتغريداتهم الكثير ممن ردوا عليهم بعنف شديد وشتائم م ذع . هذا المشهد و ل 
حد لفت انتبال أكاديمي  إسرائيلي  تدعى أوريت بارلوف الباحث  في شعب  وسائل التوا ل االجتماعي 

مستادمي »إلسرائيلي التي ذكرت لل ناا العاشرا اإلسرائيلي  أن التاب  لمركز دراسات األمن ال ومي ا
وسائل  بوا جام غلبهم على من أسموهم العرب ال هاين ، وهو اللفة الذي يطل  عادا على دول 

، ا و ا منذ أن أ بحت إيران في  دارا م ادر تل  اإلسرائيليالاليج الداعم  للاطاب 
 «.الاليجيين

الباحا إلسرائيل عن أعذار بل والداعي لها بالن ر على « ديدالمد الج»ب  ش  أن هذا 
الفلسطينيين، كما و ل األمر ببعلهم، ما كان له أن يوجد أ   أو ينتعت لوال أنه استةل بغطاء 

يكفي أن نر  وزراء اارجي  دعرباس يغردون في تويتر »ولهذا تالت بارلوف … سياسي شبيه ومشج 
 هللا غالب!!«. للاطاب اإلسرائيلي و ل إلى تم  الهرم السياسيدعما إلسرائيل، أي أن الدعم 

 23/5/2018، العربي، لندنالقدس 
 

 السيطرة العسكرية واإلدارية اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية تقود إلى معضلة سكانية .11
 جولييتا فوينتيس * فيليب سوبرا **

  إلى ال دس ياالف ال انون الدولي وال يادم ال ريب في أن ن ل السفارا األميركي: إعداد منال نحاس
سن  من مجيء المهاجرين األوائل دإلى  120الس م، ولكن ن ل السفارا إترار بوات  ال ينكر: بعد 
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في المئ  من أرالي  90تسيطر إسرائيل على « دول  اليهود»فلسطينس ونشر كتاب ثيودور هرتزل 
أن لم ال دس ال عودا عنه. وهذل السيطرا شبه التام  فلسطين ال ديم  اإلتليمي ، وال يش  أحد في 

التي مكنت من السيطرا  1967التي مهدت إلى إنشاء الدول ، وحرب  1948هي ثمرا حربين: حرب 
على اللف  الغربي . والح  ي ال إن هذل االنت ارات كانت  ثارها ألعف كثيرا  من تل  التي نجمت 

وتديم  اططت للسيطرا على األرالي اإلتليمي  من طري   عنها لو لم تدرج في استراتيجي  عريل 
سياس  متماسك : إنشاء المزارع الجماعي  دكيبوتزاتس وتشييد عشرات المدن الجديدا، وبناء األحياء 
والمستعمرات التي تلم مئات  الف المنازل والش  ، وتعبيد الطر ، وحفر األنفا ، ومد الجسور، 

 ان.وتسوير المساحات، ورف  الجدر 
، إال أنها هي التي أتاحت إلسرائيل ترجم  «محايدا»وهذل األشغال تبدو للوهل  األولى ت ني ، أي 

ميزان ال وا العسكري  إلى وتائ  ناجزا، ومن العسير جدا  العودا عنها. وعلى ا ف االنت ار 
اآلالف من  العسكري، تتمت  السيطرا السكاني  ب وا وثبات يكادان يكونان نهائيين. ويدين بلع 

ألف من السكان اليهود في اتام  600، والن1890المهاجرين اليهود الذين تدموا إلى فلسطين في أعوام 
مليون اليوم. وفي كل مرا نحي الس ي جانبا   6.6االنتداب البريطاني، إلى هذل السياس  ببلوغهم 

 الت الحفر مهمات  و مت، استأنفت السياس  التنةيمي  والتجهيزي  العمل العسكري، وتولت
الم فحات وس ي الجو: وفي كلتا الحالين الغاي  واحدا: السيطرا على أكبر شطر من األرالي 
لعاف الحلور العربي وتعوي  ثغرات البلد  واست بال مهاجرين جدد واستيعابهم ودمجهم، واط

 الجغرافي  واالستراتيجي .
نشاء جدار الف ل وبناء المستعمرات في األرالي الم حتل  ترينتان والحتان على دوام هذل واط

دوتبل السيطرا على اللف   1967السياس  وثباتها. وهما ليستا ال رينتين الوحيدتين. فداال حدود 
يدت جدران في المدن الماتلط ، مثل اللد، وف لت األحياء اليهودي  من األحياء العربي ،  الغربي س ش 

ع الجماعي  والمدن الجديدا ح ار تر  الجليل العربي  أو وهمشت األحياء العربي . وتعمد بناء المزار 
بلدات المثلا أو ملارب البدو شمال الن ب. وفي اللف  الغربي  أتاي مد شبك  طر  جديدا، وتف 

من غير معوتات، وهو حاج  حيوي  ال يست يم االستيطان  المستوطنيناستعمالها على اليهود، انت ال 
 ال الفلسطينيين، وأكرههم على السير على طر  لي   تعوزها إال بها. وسهر على عرتل  انت

 ال يان  وتعترلها الحواجز الكثيرا.
لى أدائها دورا  وةيفيا  وعمليا  دالسكن واالنت ال والف ل واإلكرالس أنشأت أشغال التجهيز هذل مشهدا   واط

اني البي  هي واحدا متجانسا  في طول الب د بين المتوسط وبين نهر األردن وعرلها. فكتل المب
في أنحاء هذل الب د، شأن البيوت ال غيرا تحت أسطح ال رميد، وع مات السير. وتتلافر األبعاد 
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الث ث  على ت وي  الواحد البعدين اآلارين. فتشييد جدار الف ل والمستعمرات والموات  المح ن  
س. وفتت األرالي 2016 ألف مستوطن في 400والمت دم  فر  االستيطان اليهودي في اللف  د

التي يأهلها العرب، وحال دون إنشاء دول  فلسطيني  ح ي ي . وشبك  الطر  الجديدا تنفي وجود 
الفلسطينيين، وتلتف حوله، وتساهم في محول. ووحدا المشهد تسعى في إثبات اندماج اللف  الغربي ، 

الزم اللم الفعلي ويسوغ اللم  ، في إسرائيل. واللم الرمزي والمشهدي«يهودا والسامرا»المسماا 
 ال انوني ويمهد الطري  له.

وحين تؤتي هذل االستراتيجي  أكلها، وتبل  تمامها، يبدو عجزها عن جبه ال لايا اللام  التي على 
عاما  من االحت ل في  50إسرائيل معالجتها. وال لي  األولى أا تي  وسياسي ، وتتناول أثر 

بؤرا تلي  بهم، من غير  60ان الفلسطينيون مجبرون على اإلتام  في المجتم  اإلسرائيلي. فالسك
كلم مرب ،  400أف  مست بلي وال حري  انت ال. وفي غزا، يتكدس مليونا فلسطيني في مساح  تبل  

ويدينون بالب اء على تيد الحياا للمساعدات الدولي ، وتحت رحم  ال م  العسكري اإلسرائيلي، ورهن 
بري  الكهرباء والتموين. وهذل حال تشبه الف ل العن ري في كل الوجول، وال تفت ر ت نين الدول  الع
 إال إلى االسم.

الفلسطيني  تعاني نموا  سكانيا  سريعا  جدا  تغذيه الهجرا  –والتهديد الثاني سكاني. فاألر  اإلسرائيلي  
رب المسلمون والمتدينون اليهودي  ونسب  الوالدات العالي  في بع  فئات السكان، في م دمها الع

مليونا  على أر  تبل  مساحتها مساح  محافة  فرنسي  دالبريتانيس. وتح ي  13اليهود. واليوم ي يم 
، وهذا النمو ال يحتمل، على األمد البعيد. فالتمدين واسته   الموارد 2015مليونا  في  25التوتعات 

 المساحات الطبيعي .اإلسرائيليان يستنزفان الميال واألرالي الزراعي  و 
وتترتب على هذا مشكل  جغرافي  وسياسي  لام . فالسكان العرب ال ي لون عن ن ف جمل  

مليون يهودي في  6.6نةير  -1948هم فلسطينيو اللف  الغربي  وغزا  -مليون عربي 6.6السكان: 
ت  بها السكان اليهود إسرائيل والمستوطنات. ويؤدي اإلترار لهؤالء السكان بالح و  السياسي  التي يتم

ب اء ن ف السكان في ول   إلى ت وي  البرنامج ال هيوني الذي تامت عليه الدول  اليهودي . واط
المغلوب إلى أجل غير مسمى يفو  طات  أي نةام سيطرا بالغا  ما بل  من ال وا والحنك . ونمو 

في المئ  من سكان إسرائيل  10 السكان اليهود المتدينين مشكل  وجودي  ثالث . ويبل  الحريديم اليوم
ا وب  المرأا اليهودي  العلماني .  طألعاف متوس 3أوالد، أي  6اليهود. وتلد المرأا من الجماع  

. وي يم هؤالء في مدن وأحياء تكاد تكون 2040في المئ  من السكان في  25وي در أن يبل  الحريديم 
زمون أحكام عبادات ومعام ت تريب  من تل  التي تام  التجانس، ويعتزلون المجتم  اإلسرائيلي، ويلت
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يلتزمها اإلس ميون في أمور النساء، ومكان  الرجال، والف ل بين الجنسين في الحياا العام ، وتبدي  
 شطر المجتم  العلماني.

في هذل الحال، إال تسترا  على استمرار عملي  السيطرا اإلتليمي  دعلى « حل الدولتين»وليس 
اإلسرائيلي ، في مر ا سياسات تنةيم األرالي وتجهيزها،  اإلتليمي ومنط  االستراتيجي  األراليس. 

لى تهميت الفلسطينيين في  توكل تدبيرها إلى السلط  « معازل»ي ود إلى الدول  الواحدا، واط
الفلسطيني . وتب ى مسأل  السكان، وحلها على وجهين: إما من طري  هجرا الشباب الفلسطينيين 

ما من طري  تهجير السكان العرب إلى بلدان الجوار. والشروط الجغرافي  السياسي  لمثل  تدريجا   واط
 سن ؟ 20أو  15هذا النزوي الجديد غير متوافرا اليوم. فما ستكون عليه الحال بعد 

 * أستاذا في تانتيرو جيو في مكسيكو
 ثامن ** أستاذ في المعهد الفرنسي للجغرافيا السياسي  في جامع  باريس ال
 16/5/2018الفرنسية، « لوموند»

 23/5/2018، ، لندنالحياة
 

 "ديس أبو"سابقة خطيرة: ال لنقل  .10
 نداف شرغاي

تحت سيادا « ممر  من»التي هدفت إلى ال  « اط  الممر»أبوديس كانت ذات يوم جزءا  من 
ت سيم ال دس، فلسطيني  بين منط   أريحا والحرم. حكومات إسرائيلي  التي في يوم ما واف ت على 

، «عا م  الدول  الفلسطيني  العتيدا»و« ال دس الثاني »أحبت هذل الاط . ل د تم عر  أبوديس كن 
الذي سيب ى في أيدينا. يوسي بيلين وأبو مازن تسليا بالفكرا. في وثي   « الشيء الح ي ي»البديل لن 

 التفاهمات المشهورا لهما منذ أكثر من عشرين سن .
في الساب . أبو مازن « بدفنها»ادارا ترامب تحيي هذل الاط . الفلسطينيون تاموا  في هذل األثناء

ا ل فترا ت يرا سيتم طري هذا االمر للن ات «. ليس في مدرستنا»وأولح «  فع  ال رن»سم اها 
 العام لدينا أيلا ، ولن ل فورا : ليست لدينا أسباب م نع  كي نتحمس للفكرا، العكس هو ال حيح.

في المئ   10في المئ  منها توجد اآلن تحت سيطرا مدني  فلسطيني  كمنط   ب، و 90س التي أبودي
كم في اط جوي عن الحرم،  2.8منها في ال دس كمنط   تحت السيادا اإلسرائيلي ، ت   على بعد 

 باللبط مثل الكنيست اإلسرائيلي . ن ل المسؤولي  الكامل  عنها للفلسطينيين من شأنه أن يال  في
فترا ت يرا تهديدا  مشابها  للتهديد الذي نشأ عندما ن لنا بيت جاال وبيت لحم لسيطرا السلط  

 الفلسطيني .
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ا ل ث ا سنوات أمطرت ع ابات اإلرهاب التي تجمعت في بيت جاال نيران مدافعها والس ي 
اذا تجرأوا » الافيف على سكان غيلو، وحولوا حياتهم إلى كابوس.  حيح أننا هددنا في حينه بن

، ولكن هذل كانت تهديدات فارغ . فعليا، أيدينا كانت «.على إط   ر ا   واحدا علينا، عندها..
من شأنها « عا م  فلسطين»مكبل  ت ريبا، لم نستط  العمل في بيت جاال مثلما أردنا. أبوديس كن 

بكثرا، سواء في أيدي تهديدا  مشابها . في مد  الس ي الافيف والرشاشات، التي توجد  تنشئأن 
السلط  أو في أيدي معارليها دحماس وتنةيمات المعارل س سيجدون في البلدا ال ديم  والم برا 

 اليهودي  في جبل الزيتون مدين  داود وحتى يمين موشيه.
الفلسطيني   األمنتابلي  الو ول االستاباراتي  والوتائي  إلى المناط  التي ستول  في أيدي توات 

 هي أيلا .ستتلرر 
يتعل  بمنط    األمرالتنازل عن منط   تحت سيادا إسرائيلي  من مناط  ال دس، حتى لو كان 

هامشي ، هو ساب   اطيرا. في الالفي  يتم إط   بالونات ااتبار أمريكي  أار . نبأ لم تتم 
لترامب « رن ف   ال »الم ادت  عليه، لكن أيلا  لم يتم نفيه ب وت توي بما يكفي، ت ارير عن أن 

هداسا  لمستشفىتتلمن ن ل أحياء عربي  أار  إلى السلط  الفلسطيني : العيسوي  المحاذي  
والجامع  العبري ، جبل المكبر الذي تنافس بيوته البيوت اليهودي  في حي المندوب السامي، ومايم 

 ليها.إل ألف نسم  والشارع المو  40شعفاط ل جئين الذي ي   ترب بسغات زئيف التي فيها 
ال دس ليست هي ف ط التي يجب إاراجها من أالعيب المفاولات، ال دس تجب إعادا بنائها، تل  
الطائرا في مركزها، عطروت في طرفها الشمالي وحي الجسر بين ال دس ومعاليه أدوميم. في 

تو  العربي  يجب تعمي  السيطرا اإلسرائيلي ، سواء على المستو  البلدي أو على المس األحياء
 األمني. التنازل عنها سيعيد ال دس إلى سنوات الامسينيات السيئ . ونحن ال نريد العودا إلى هنا .

 22/5/2018إسرائيل اليوم 
 23/5/2018، العربي، لندنالقدس 

 
 مرض عباس يؤكد انعدام اليقين بشأن اليوم التالي له .11

 عاموس هرئيل
اتل  حول ولعه ال حي. شا يات كبيرا يجر ت ارير متن المستشفىإداال محمود عباس إلى 

ت ول إن  األسبوعفي السلط  ت لل من اطورا مرله، لكن في رام هللا انتشرت شائع  في نهاي  
عن الجمهور. ما هو معروف بالتأكيد هو أن أبو مازن دال وارج  إافاؤهاالمعلومات الح ي ي  يتم 

عملي  وبعد ذل  من اجل إجراء ، في البداي  كان ذل  بسبب األسبوعا ل  المستشفىمن 
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الفحو ات. طوال هذل الفترا كان يتوا ل م  المحيطين به وتحدا هاتفيا م  عدد من األشااد. 
. ل د يتعافىأمس أبل  عددا  من م ربيه عن تحسن والح في  حته. تالوا إن حرارته انافلت وهو 

ى أنه تم و له بأجهزا التنفس. سب  ذل  في يوم السبت ادعاءات بأنه يعاني من التهاب رئوي وحت
طاتم أطباء عباس الذين جزء منهم أجانب يتاب  بتأهب ولعه ال حي. م ربول عزوا مرله إلى 

 ورح ته الكثيرا إلى الاارج في هذل الفترا. األايرا األسابي العبء الكبير المل ى عليه في 
وما زال يدان  األايرا سن  ويعاني من مشك ت  حي  ماتلف  في السنوات 82 ابنعباس هو 

 بشراه .
في السن  األايرا و لت إلسرائيل معلومات عن تدهور ولعه ال حي، إلى جانب ذل ، رغم أن 
الرئيس الفلسطيني يكثر حاليا من السفر إلى الاارج، فإنهم في رام هللا يدعون أنه في الفترات التي 

يةهر نفاد  بر  األغلبي ه، وهو على يمكا فيها في اللف  الغربي  فإن برنامجه اليومي تم ت ل
وسلوكه يو ف بأنه مت لب وغالب. ربما أن عمرل وولعه ال حي أثرا أيلا  على جزء من 

 .األايرااطواته 
في الشهر األاير أثيرت عا ف  بعد اطابه، الذي أشار إلى أنه توجد لليهود مسؤولي  جزئي  عما 

ذارا  جزئيا س. وتبل ذل  برز ت ميمه على ت ليد حدا لهم في الكارث  دالذي في أع ابه نشر اعت
 المساعدات ل طاع غزا كجزء من المواجه  المستمرا م  حماس.

في جهاز األمن اإلسرائيلي ينةرون إلى هذل األيام كبداي  نهاي  سلط  عباس. رغم أنه ليس من 
ن اإلسرائيلي ازاء الوالح كم ستطول هذل الفترا. في الرياي المحموم  التي تهب اآلن على اليمي

سلسل  النجاحات السياسي  واألمني  لحكوم  نتنياهو، المتوت  سماع دعوات الستغ ل الول  إلجراء 
تغييرات أحادي  الجانب في الع تات م  السلط  في اللف  الغربي . ولكن رؤساء األذرع األمني  

تبر بالنسب  لهم ذارا  يعت دون أن العكس هو ال حيح. التنسي  األمني م  عباس ورجاله اع
 استراتيجيا ، ومن المهم الحفاة عليه في فترا الورث  أو الوريا.

في غياب حل سياسي دائم في األف  وفي الوتت الذي ي ترب مستو  استعداد الطرفين لتنازالت 
متبادل  من ال فر، فإن الع تات األمني  م  أجهزا السلط  تساعد على من  التدهور. تشهد على 

مواطنين إسرائيليين دالوا بالاطأ إلى مناط   األجهزاعشرات الحاالت التي أارج فيها رجاالت  ذل 
توا ل العتباراتها اعت ال  أيلاالسلط  بدون أن يمسهم شيء وذل  طب ا لسياس  عباس. السلط  

 نشطاء حماس، الذين تورط عدد منهم في التاطيط لعمليات لد إسرائيل.
لسلط  االست ال  بنفسه أو أن  حته تلزمه باالست ال ، فإن هوي  الوريا حتى عندما ي رر رئيس ا

« م.ت.ف»غير والح . عباس يتولى في الوتت نفسه ث ا وةائف ماتلف : رئيس السلط ، رئيس 
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ورئيس فتح. الول  ال انوني المع د للمؤسسات الفلسطيني ، العداء بين فتح وحماس وامتناع عباس 
 إمكاني وريا، ستع د كما يبدو المواجه  على الترك . هنا  كما هو مفهوم عن إةهار دعم والح لل

التي أ جريت في  األايراا ل عملي  ديم راطي ، لكن فعليا االنتاابات  األمرأن يتم حسم هذا 
 .2006المناط  كانت للبرلمان الفلسطيني في 

 ، هي أنه على األتل ب ورا مؤتت  التوتعات األكثر مع ولي ، في نةر أجهزا االستابارات اإلسرائيلي
ستم  مكان عباس مجموع  من شأنها أن تلم شا يات كبيرا في فتح، شا يات ذات تجرب  
دبلوماسي  وممثلون عن أجهزا األمن، وبعد ذل  سيتلح من سيكون الزعيم الجديد للسلط . من بين 

الوتائي،  األمنرئيس جهاز   ارين يذكر في هذا السيا  اسم جبريل الرجوب الذي كان في الساب 
اتحاد كرا ال دم الفلسطيني. الرجوب عاد إلى النشاط  إدارافي  األايراوالذي عمل في السنوات 

السياسي الكثيف ومن شأنه أن يتولى مكانا  أساسيا  بعد مغادرا عباس. اسم  ار يذكر هو محمود 
تح. ماجد فرج، رئيس جهاز العالول، حاكم نابلس الساب  واليوم هو نائب عباس في حرك  ف

االستابارات العام  في اللف  الذي يعتبر الشاد ال وي الم رب من عباس، ولكن ليس له احتمال 
 كبير لوراثته.
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األكثر هدوءا  منذ بداي  المةاهرات على طول  األسبوعسجلت في تطاع غزا نهاي   األثناءفي هذل 
المالي التي تتل فيها  األسبوعل ربما تكون من تأثير  دامات بداي   ذار/مارس. هذ 30الجدار في 

شا ا  بنار الجيت اإلسرائيلي. جهاز ال ح  في ال طاع وت  تحت لغط كبير أيلا  بسبب  62
 .األحدااإ اب   الف المتةاهرين في 
 ن الم ري الذي حدا في أع اب ال تل ن اإلع األساسييلا  بالتغيير أربما يرتبط الهدوء النسبي 

عن فتح معبر رفح. من ال اهرا جاءت روايتان لهذل الاطوا. حسب إحداهما، المعبر سيكون مفتوحا 
طوال شهر رملان، وحسب األار  المعبر سيفتح من اآلن لمدا عشرا أيام في كل شهر بدل 

 بلع  ايام.
هرات، إلى جانب طري نجازا  ح ي يا . أوال لحماس كنتيج  للمةاإمهما كان االمر فإن هذا يعتبر 

العالمي . على الفي  النجاي النسبي هذا من  اإلع ملائ   ال طاع للن ات مجددا  في وسائل 
 6المع ول أن مةاهرات يوم الجمع  ستستمر. حماس سب  وأعلنت أنها تاطط لمةاهرا كبيرا في 

 الست . األياملحرب  51حزيران/يونيو في الذكر  الن 
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اإلسرائيلي، العميد رونين منلس، وا ل أمس الحروب الدعائي  بين الجيت المتحدا بلسان الجيت 
، اتهم فيه المنةم  «وول ستريت جورنال»اإلسرائيلي وحماس في م ال نشرل في المجل  األمريكي  

بأنها تكذب على المجتم  الدولي. منلس ادعى أن حماس دفعت لسكان ال طاع م ابل و ولهم إلى 
دوالر لكل عائل   100دوالرا  دف  لكل شاد شار  في المةاهرا، و 14له، المةاهرات. حسب أتوا

 دوالر تم التعهد بها لكل من ي اب في المةاهرات. 500و
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