
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 قيادات بديلة ستفشل إيجادأبو ردينة: "صفقة القرن" ومحاوالت 
 تدرس هدنة طويلة األجل مع حماس بناًء على مقترحات مصرية وقطرية "إسرائيل"
 صر تتجه إلى إطالق سراح أعضاء "حماس"م": العربي الجديد"

 الجامعة العربية تلغي مذكرة تفاهم مع جواتيماال وتوقف التعاون بعد نقل سفارتها للقدس
 لخطة ترامب مقبول لكن رفض الفلسطينيين لها غير مقبول ونحذرهم "إسرائيل"فريدمان: رفض 

: اإلدارة األمريكية "القدس العربي"
لجهات  "صفقة القرن"شرعت في نقل 

 عربية وغربية
 

 4... ص 

 

 4650 24/5/2018 الخميس

 



 
 
 
 

 

 2 ص             4650 العدد:             5/24/2018الخميس  التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 قيادات بديلة ستفشل إيجادأبو ردينة: "صفقة القرن" ومحاوالت   2.
 6 فلسطين تنضم إلى اتفاق حظر األسلحة الكيماوية  3.
 6 حصاربحر يستنكر التصعيد اإلسرائيلي واستهداف سفن كسر ال  4.
 7  ونروااأل  بشأنعريقات يطالب سويسرا باعتذار رسمي بشأن تصريحات وزير خارجيتها   5.
 7 غزة عريقات على مواقع التواصل بعد تصريحاته عن قطع الرواتب حملة ضد    6.
 8 بخصوص صورة القدس األمريكيسفير لتدين "التبجح العنصري" للسطينية الفالحكومة   7.
 8 فريدمان "إرهابي ومستوطن" :الهباش  8.
 9 : مخيم اليرموك فارغ تماما من الالجئين الفلسطينيينمنظمة التحرير  9.
 9 كلت يوم أ كل... في اض""أ   ...هللا رامي الحمدقرير: ت  10.

 
  المقاومة:

 12 مشعل: "صفقة القرن" ستفشل تحت أقدام المجاهدين  11.

 13 تدرس هدنة طويلة األجل مع حماس بناًء على مقترحات مصرية وقطرية "إسرائيل"  12.

 13 ساعة 24للمرة الثانية على التوالي خالل  يقتحمون موقًعا إسرائيليًّا شرق البريج فلسطينيون  13.

 14 حماس: السفير األمريكي لدى االحتالل مشارك في التحريض على هدم األقصى  14.

 14 مسيرات العودة متكرر محاولة فاشلة لتقويضحماس: تصعيد االحتالل ال  15.

 14 : االحتالل يسعى لتحويل المواجهة الشعبية إلى عسكرية"الجهاد"  16.

 15 وتهدد بالنزول للشارع على غزة لعقوباتا: تحذر من استمرار "الشعبية"  17.

 15 مزهر: مسيرات العودة مستمرة وواهٌم من يحاول االلتفاف عليها  18.

 16 دولة تنقل سفارتها للقدس أي    "الديمقراطية" تدعو السلطة لخطوات عملية ضد    19.

 16 البطش: غزة لن تسمح بسرقة القدس وستستمر حتى تفشل صفقة القرن  20.

 17 قبها: من العار على السلطة أن تعتقل رموز الشعب الفلسطيني وكوادره  21.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 17 نتنياهو: "إسرائيل" لن تسمح إليران بتعزيز تواجدها بسورية وبناء قوتها النووية  22.
 18 رمان: السلطة الفلسطينية تحاول عبر تحركاتها قلب الساحة الدوليةليب  23.
 18 ليبرمان: مشروع حماس العسكري "فاشل"  24.
 18 بسيادة "إسرائيل" على الجوالن كاتس: الواليات المتحدة قد تعترف قريباً   25.
 19 شتاينتس لالتحاد األوروبي: اذهبوا أللف ألف جحيم  26.
 20 شكيد تبلور خطة لجباية الديون المستحقة إلسرائيليين من فلسطينيين  27.
ى في "إسرائيل" بقيادة حكومة التحريض والكر   28.  20 اهيةالنائب عايدة سليمان: سرطان العنصرية يتفش 
 21 نت راعي البهائمأردان": لست  بهيمًا كما تدعي ولكنك إالنائب فريج لـ"  29.
 21 النائب أبو عرار لـ"فريدمان": هذا التصرف هو خط أحمر فالمساجد ليست للمساومة  30.



 
 
 
 

 

 3 ص             4650 العدد:             5/24/2018الخميس  التاريخ: 

                                    

 22 ائيلي: ليبرمان يعد خطة لـ"تحصين" مستوطنات الشمال من الصواريخإذاعة الجيش اإلسر   31.

 22 اقتراح قانون يمنع تصوير جنود الجيش اإلسرائيلي  32.

 23 مشروع قانون يلغي منح نتنياهو وليبرمان قرار شن حرب  33.

 23 ضائي يلغي أوامر درعي بترحيل مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش"قرار ق  34.

 24 "إسرائيل" تحتج لدى هولندا على أغنية ساخرة من قمعها للفلسطينيين  35.

لنا غزة إلى جزيرة يأس وفقروجنراالت إسرائيلي  36.  24 ن: هكذا حو 
 

  :األرض، الشعب
 25 شمال رام هللا بجروحهمتأثرا فلسطيني استشهاد طفل   37.
 26 في مدينة غزة وجباليا الطيران الحربي اإلسرائيلي يقصف أهدافاً   38.
 26 عية "العودة"للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يستنكر حديث السلطة عن عدم واق  39.
 27 األقصى إسالميٌّ رغم أنف الكارهينالمسجد : مفتي القدس  40.
 27 2018مايو أيار/ في الصراع السوري حتى  فلسطينياً  3,758قضاء  ":جموعة العمل"م  41.
 28 لشبان المقدسيين وجنود االحتاللبين ا القدسفي مواجهات عنيفة   42.
 28 نادي األسير: االحتالل يعتدي على أسيَرْين خالل اعتقالهما  43.

 
  : مصر
 28 مصر تتجه إلى إطالق سراح أعضاء "حماس"": العربي الجديد"  44.
 29 يؤكدان دعمهما للحقوق الفلسطينيةالسيسي وملك األردن   45.
 30 صور ضخمة للسيسي في شوارع غزة مؤشر إلى تحسن العالقة بين مصر وحماس  46.
 31 ويؤكد: دونه األرواح لصورة القدس دون األقصى.." إسرائيل"األمريكي في سفير العرض األزهر يستنكر   47.

 
  بنان: ل

 31 يثني على منح العريضي الجنسية الفلسطينية "التقدمي: "بيروت  48.
 

  عربي، إسالمي:
 31 الجامعة العربية تلغي مذكرة تفاهم مع جواتيماال وتوقف التعاون بعد نقل سفارتها للقدس  49.
 32 جزيرة: طهران ستواصل دعمها لحركتي حماس والجهادشمخاني لل  50.
 32 إندونيسيا تقرر إعفاء المنتجات الفلسطينية من الضرائب  51.
 32 مليون ليرة تركية تبرعات حملة "كن أماًل لفلسطين"  52.
 33 لتعزيز العالقات "إسرائيل"أذري يزور  في ظل مجزرة العودة: وفد  53.
 33 ناشط مغربي: الجمارك والمخابرات يعرفون من أين تأتي التمور االسرائيلية  54.
 33 الناصر عبد في حرب اليمن ضد   "إسرائيل""هآرتس" تكشف عن طلب سعودي بتدخل   55.
ن جزائري يواجه اإلعدام بتهمة   56.  34 "إسرائيل"مع  "التخابر"مدو 



 
 
 
 

 

 4 ص             4650 العدد:             5/24/2018الخميس  التاريخ: 

                                    

 
  دولي:

 34 لخطة ترامب مقبول لكن رفض الفلسطينيين لها غير مقبول ونحذرهم "إسرائيل"فريدمان: رفض   57.

 35 قرار لصالح فلسطين الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية تصوت على  58.

 36 األمم المتحدة: لم نكن طرفًا في اتفاق مخيم اليرموك  59.

 36 كي يبلغ الكونغرس بأنه ينظر بأمر إغالق ممثلية فلسطين في واشنطنيوزير الخارجية األمر   60.

 37 ح موقف فريدمان من صورة القدسكية توضيالسفارة األمر   61.

 37 "إسرائيل" ـرئيس الحكومة الفرنسية يلغي زيارته ل  62.

 38 فلسطين تنضم إلى ثالث منظمات تابعة لألمم المتحدةمالدينوف:   63.

 38 مية ودولية لضمها فلسطيندرس خفض تمويل وكاالت أمن :كييمسؤول أمر   64.

 39 مبعوث بوليفيا في مجلس األمن: نأمل تبني قرار "حماية الفلسطينيين"  65.

 39 بالتحقيق بعدوانية شرطييها في حيفا "إسرائيل"االتحاد األوروبي يطالب   66.

 39 غزةإلى  يصلوفد روسي   67.

 40 بشأن المجزرة األخيرة في غزة "إسرائيل"برلمانيون أوروبيون يطالبون بموقف أوروبي حازم ضد   68.

 40 كيون يواجهون هيلي: أنت شريكة في المجازر اإلسرائيلية ويداك ملطختان بالدماءيطالب أمر   69.

 41 العالقة السرية بين حملة ترامب واالستخبارات العسكرية اإلسرائيليةيكشف  العبري موقع "والال"  70.

 42 موسيقار برازيلي  ي لغي حفله بتل أبيب وحركة الم قاطعة تؤك د تأثير مذبحة غز ة على قراره  71.
 

  حوارات ومقاالت
 42 نبيل عمرو... عباس الصحية وأسئلة لم يجب عنها بعد حالة  72.
 44 شفيق ناظم الغبرا... حق العودة ومخيمات اللجوء الفلسطيني  73.
 47 بشارة مرهج... االحتالل الصهيوني وخطوطه الزائلة  74.
سرائيلقراءة في األزمة األخي  75.  48 ماجد عزام... رة بين تركيا وا 
 51 كوبي ميخائيل... حان الوقت للتوصل إلى "تسوية سياسية" مع "حماس" في غزة  76.

 
 55 :كاريكاتير

*** 
 

 بيةلجهات عربية وغر  "صفقة القرن": اإلدارة األمريكية شرعت في نقل "القدس العربي" .1
من مصادر سياسية مطلعة، أن القيادة الفلسطينية « القدس العربي»غزة ـ أشرف الهور: علمت 

ُأبلغت أخيرا أن مندوبي اإلدارة األمريكية، المكلفين بمهمة العملية السلمية في الشرق األوسط، أطلعوا 
 استعدادا لطرحها ،«صفقة القرن»عددا من مسؤولي الدول العربية والغربية، على فحوى ما تعرف بـ 
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في المستقبل القريب، بعد أن جرى تنفيذ نقل السفارة األمريكية للقدس المحتلة، وهو ما دفع الرئاسة 
الفلسطينية لإلعالن يوم أمس أن أي طرح من هذا القبيل سيكون مصيره الفشل، في ظل عدم قبوله 

 فلسطينيا.
القيادة الفلسطينية، تشير إلى بدء طرح وحسب المصادر السياسية فإن معلومات مؤكدة، وصلت إلى 

على عدة أطراف عربية ودولية وغربية « صفقة القرن»مندوبي اإلدارة األمريكية األفكار الخاصة بـ 
ذات صلة، وتكفل بإجراء هذه االتصاالت كل من صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه 

 ية جيسون غرينبالت.جاريد كوشنر، ومبعوث واشنطن الخاص للمفاوضات الدول
وأكدت أن الهدف من طرح األفكار خاصة بعد تطبيق قرار نقل السفارة األمريكية لمدينة القدس 

مايو/ أيار الحالي، هو إيصال هذه األفكار إلى الجانب الفلسطيني، الذي قطع منذ  14المحتلة، يوم 
 يها في رام هللا.خمسة أشهر اتصاالته مع اإلدارة األمريكية، ولم يعد يستقبل مندوب

وأشارت المصادر إلى أن المقترحات التي تقدمها اإلدارة األمريكية، هي ذاتها التي سربت أخيرا، بعد 
 أن روجت أنها ستدخل عليها تعديالت بسبب الرفض الفلسطيني لها.

 24/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 لقيادات بديلة ستفش إيجاد" ومحاوالت القرنأبو ردينة: "صفقة  .2
نبيــل أبــو ردينــة إن تكــرار الحــديث عــن  الســلطة الفلســطينية قــال النــاطق الرســمي باســم رئاســة :رام هللا

- قـــرب قيـــام الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة بطـــرح مـــا يســـمى  بصـــفقة القـــرن  لحـــل الصـــرا  الفلســـطيني
مــع قــرارات ي، ســيكون مصــيرها الفشــل، مــا دامــت ال تحظــى بــالقبول الفلســطيني، وال تتوافــق ســرائيلاإل

 الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وأضــاف، أن أي محــاوالت راميــة لاللتفــاف علــى الموقــف الفلســطيني الواضــأ وال ابــت، وعلــى أســس 
 الشرعية الدولية، سواء من خالل أطراف فلسطينية، أو نماذج مشبوهة فشلت في الساحة تحـت شـعار

موقف الفلسطيني، وقدرته على المواجهة، أو من خالل أطـراف  قيادات محلية  اند رت أمام صالبة ال
 إقليمية، لن تؤدي سوى إلى مزيد من التدهور والتوتر على صعيد المنطقة والعالم.

ن التجـــارب أ بتـــت أن الخيـــارات الفلســـطينية أصـــبحت فاعلـــة، ونجحـــت فـــي أ: علـــى ةأبـــو ردينـــ شـــددو 
عب الفلســطيني وقــرارات قيادتــه الوطنيــة هــي الــدر  محاصــرة العقليــة االســتعمارية، وبالتــالي أصــبأ الشــ

وحــذر أبــو  الحــافظ لــ رض، والهويــة، والمقدســات، والتــاريي الفلســطيني المتجــذر فــي أعمــاق األرض.
 مــن االســتخفاف بقــدرات شــعبنا الفلســطيني، واألمــة العربيــة، واالســتمرار باللعــب فــي النــار، ألن ةردينــ
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يذ قرارات الشـرعية الدوليـة، واحتـرام الموقـف الفلسـطيني الـذي لـه الطريق للسالم الدائم واضأ، وهو تنف
 ال مهما كان حجم التحديات أو المؤامرات. أوكلمة الفصل سواء بنعم 
صــنع الســالم ال يحتــاج إلــى صــفقات، أو طــرح أفكــار، بــل يحتــاج إلرادة  إنوخــتم تصــريحه بــالقول: 

كل األزمـات التـي تعـاني منهـا منطقتنـا، والعـالم حقيقية مؤمنة بالسالم كطريق إلنهاء الصرا ، والحل ل
يتم ــل بإقامــة الســالم العــادل، والشــامل القــائم علــى قــرارات الشــرعية الدوليــة إلقامــة الدولــة الفلســطينية 

 المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية التي هي البداية والنهاية ألي مشرو  سالم. 
 23/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فلسطين تنضم إلى اتفاق حظر األسلحة الكيماوية .3

مسؤول ملف األمم المتحـدة فـي  ، أنوفا، نقاًل عن وكالة 23/5/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللانشرت 
، إن منظمـــة 23/5/2018 عمـــر عـــوض هللا قـــال، يـــوم األربعـــاء الفلســـطينية وزارة الخارجيـــة والمغتـــربين
أن  وأضــاف انضــمام فلســطين إلـى اتفاقيــة حظــر األسـلحة الكيماويــة. أعلنـتة حظـر األســلحة الكيماويــ

جانـــب انضـــمام فلســـطين  إلـــىالـــرئيس محمـــود عبـــاس، وقـــع علـــى اتفاقيـــة حظـــر األســـلحة الكيماويـــة، 
لمنظمــة اليونيــدو  منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصــناعية ، ومــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، 

 .14/5/2018ية حظر األسلحة الكيماوية خالل اجتما  القيادة في جانب اتفاق إلى
 األســــلحةمنظمــــة  حظــــر .(، أن ب .ف.أ، نقــــاًل عــــن وكالــــة  23/5/2018 ،الحيــــاة، لنــــدنوأضــــافت 

وقالــت  الكيماويــة . األســلحةاتفــاق  حظــر  إلــىفلســطين انضــمت  أن، األربعــاءيــوم  ،الكيماويــة  أعلنــت
ـــىلـــة فلســـطين قـــدمت و ـــائق االنضـــمام  دو  إن لهـــا، فـــي بيـــان ،المنظمـــة  األســـلحةاالتفاقيـــة حـــول  إل

وقالـت المنظمـة  الموقعة، بحسب ما قال ناطق باسم المنظمـة. 193 الكيماوية  وتصبأ بذلك الدولة الـ
 يونيو . /حزيران 16المعاهدة سيصبأ ساريًا اعتبارًا من  إلى انضمام فلسطين  إن
 

 تهداف سفن كسر الحصارالتصعيد اإلسرائيلي واس يستنكربحر  .4
استنكر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر القصف اإلسرائيلي الذي اسـتهدف  :غزة

خـالل تفقـده برفقـة وفـد برلمـاني نقـاط  ،وأكـد بحـر سفن كسر الحصار في مينـاء غـزة، الليلـة الماضـية.
سطينية لـن تمـرر أي اسـتهداف إسـرائيلي أن المقاومة الفل ،المرابطين المنتشرة على المحافظة الشمالية

 على شعبنا، محذرًا من التمادي في جرائمه وحصاره ضد قطا  غزة. 
 23/5/2018 ،فلسطين أون الين
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 ونروااأل  بشأنسويسرا باعتذار رسمي بشأن تصريحات وزير خارجيتها  يطالبعريقات  .5
ســــطينية صــــائب عريقــــات الحكومــــة طالــــب أمــــين ســــر اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة التحريــــر الفل :رام هللا

السويســرية بتقــديم توضــيحات رســمية حــول تصــريحات وزيــر خارجيتهــا ايجنــازيو كاســيس، التــي هــاجم 
فيهـا اسـتمرار عمـل وكالـة األونـروا، واتهاماتـه بلنهـا السـبب فـي تـلجيج النـزا  فـي الشـرق األوســط، وأن 

 ها قسرًا هو  حلم وغير واقعي .عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا من حق  
كمــا طالــب عريقــات، خــالل رســالة احتجــاج رســمية وجههــا إلــى وزيــر خارجيــة سويســرا، بتقــديم اعتــذار 
رســـمي للشـــعب الفلســـطيني، ومعتبـــرًا أن سويســـرا اتخـــذت موقفـــًا غيـــر محايـــد، وأن تصـــريحات وزيــــر 

ارة األمريكيـــة فـــي تصـــفية قضـــية واإلد  إســـرائيل خارجيتهـــا تخـــدم روايـــة االحـــتالل كمـــا تخـــدم أهـــداف 
وأعرب عريقـات فـي رسـالته عـن غضـب الشـعب الفلسـطيني وقيادتـه مـن هـذه التصـريحات،  الالجئين.

واصفًا إياها باإلهانة المباشرة لشعبنا، مستغربًا أنهـا صـدرت عـن دولـة تتغنـى بالتزامهـا بقواعـد القـانون 
 للمنظمات الدولية العديدة.الدولي وقيم العدالة والحياد التي جعلت منها مقرًا 

 23/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 غزة على مواقع التواصل بعد تصريحاته عن قطع الرواتب عريقات حملة ضد   .6
 ،عضو اللجنة المركزية لحركة فتأ ،القت تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: غزة

ر فيهـــا عـــدم صـــرف رواتـــب مـــوظفي الســـلطة الفلســـطينية فـــي قطـــا  غـــزة، صـــائب عريقـــات، التـــي بـــر 
ــه ناشــطون ومعارضــون مــن مــوظفي الســلطة وحركــة فــتأ فــي القطــا ،  اســتهجانًا ونقــدًا شــديدين. ووج 

 انتقادات الذعة لعريقات الذي عزا عدم صرف الرواتب إلى  أسباب فنية واقتصادية .
نحهم تصــريحات إلــى وســائل إعــالم إســرائيلية فــي شــكل وانتقــد ناشــطون عريقــات ومســؤولي الســلطة لمــ

دائـــم وعــــدم مـــنأ نظيرتهــــا الفلســــطينية، قـــائلين إن األمــــر أصـــبأ واضــــحًا ومكــــررًا لدرجـــة بــــات معهــــا 
الفلسطينيون يتابعون وسائل اإلعالم اإلسرائيلي أك ر من متابعتهم اإلعالم الفلسطيني، فـي حـين أنهـا 

  . تدس السم في العسل وتبث اإلشاعات
ألـف موظـف  65حـو نوكان عريقات قال لصحيفة  يديعوت أحرونوت  العبرية إن عدم صرف رواتـب 

في القطا   ناتج من خلل فني واقتصادي . وشكك ناشطون في ما قاله عريقـات ويـرده مسـؤولون فـي 
الســلطة والحكومــة الفلســطينية منــذ عــام كامــل مــن أن هنــاك أســبابًا فنيــة وراء عــدم الصــرف أو أزمــة 
ماليـة، وتســاءلوا باســتهزاء:  أال يكفــي عـام كامــل لمعالجــة الخلــل الفنـيآ ، فيمــا تســاءل  خــرون:  لمــاذا 

واضـطر عريقــات إلــى  وقـع الخلــل الفنـي مــع مــوظفي القطـا  فقــط ولـيس مــع مــوظفي الضـفة أيضــًاآ .
مـا قيـل  إصدار  بيان توضيحي  أمس فـي شـلن الحملـة التـي طاولتـه، قـال فيـه إنـه تـابع  باهتمـام بـال 
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ِلت عن رواتب الموظفين واستحقاقات قطا  غزة . وأشار إلى أنه قال للصـحيفة إن  مـا تخطـط  وما ُقو 
ســرائيل يرتكــز علــى اســتمرار فصــل الضــفة عــن القطــا ، ومحاولــة التعامــل مــع القضــية  لــه أمريكــا وائ

 تفصياًل .الفلسطينية باعتبارها مسللة في حاجة إلى حلول اقتصادية، وهو ما نرفضه جملًة و 
 24/5/2018 ،الحياة، لندن

 
 بخصوص صورة القدس األمريكيسفير لتدين "التبجح العنصري" ل الفلسطينيةالحكومة  .7

يوســف المحمـود التــبجأ العنصــري المتهــور  الفلســطينية دان المتحـدث الرســمي باســم الحكومـة :رام هللا
القــدس الشــريف مدينــة ل بصــورة ديفيــد فريــدمان، فيمــا يتصــ أبيــبمــب لــدى تــل االــذي قــام بــه ســفير تر 

ـــة القـــدس والمســـجد  المبـــارك. األقصـــىوالمســـجد  ـــال المحمـــود: إن الصـــورة المزيفـــة لمدين  األقصـــىوق
المبارك التي ظهر السـفير األمريكـي المتطـرف فريـدمان وهـو يتلقاهـا بسـرور مـن متطـرف م لـه، تعبـر 

ليهـــا إارية العنصـــرية التـــي ينتمـــي ليـــه العقليـــة االســـتعمإبوضـــوح تـــام عـــن حقيقـــة التزويـــر الـــذي تســـتند 
 إلـىودعـا المحمـود  فريدمان، كمـا تعبـر عـن نهـج العربـدة الـذي يحكـم سـلوك أم ـال أولئـك المتطـرفين.

ســالميبلــورة رد عربــي   ضــد   األمريكــيعاجــل يبطــل ويمنــع م ــل هــذا العــدوان الــذي قــام بــه الســفير  وائ
 قدس مقدسات العرب والمسلمين. أ

 23/5/2018 ،مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 
 

 "إرهابي ومستوطن" فريدمان :الهباش .8
  إسـرائيل مسـؤولون فلسـطينيون هجومـًا عنيفـًا علـى السـفير األمريكـي لـدى  شن  : كفاح زبون - رام هللا

ديفيــد فريــدمان، بعــدما ظهــر مبتســمًا وهــو يتســلم صــورة ضــخمة للقــدس تظهــر  الهيكــل المزعــوم  قائمــًا 
ونعـت محمـود الهبـام، مستشـار الـرئيس الفلسـطيني للشـؤون الدينيـة،  المسـجد األقصـى.علـى أنقـاض 

ســالمي  ضــد  تطــاول فريــدمان علــى  فريــدمان، أمــس  باإلرهــابي والمســتوطن ، ودعــا إلــى  رد عربــي وائ
وأضـــاف الهبـــام:  يجـــب أال نقبـــل بلقـــل مـــن اعتـــذار صـــريأ منـــه شخصـــيًا ومـــن  العقيـــدة اإلســـالمية .

لغـــاء القـــرار األمريكــــي بـــاالعتراف بالقـــدس عاصــــمة اإلدارة األمري كيـــة، إضـــافة إلـــى ســــحبه نهائيـــًا، وائ
 إلسرائيل، وائغالق المستوطنة األمريكية التي جرى افتتاحها في القدس، وتسميتها سفارة زورًا وبهتانًا .

 24/5/2018 ،الشرق األوسط، لندن
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 الفلسطينيين: مخيم اليرموك فارغ تماما من الالجئين منظمة التحرير .9
قال مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير في سوريا أنور عبد الهادي، إن مخيم اليرموك : رام هللا

وأضاف في تصريحات إلذاعة  صوت فلسطين  اليوم  حاليا فارغ تماما من الالجئين الفلسطينيين.
ة الدمار الكبير الذي حل به االربعاء، إنه ال يمكن تقدير األضرار التي لحقت بمخيم اليرموك نتيج

طيلة السنوات الماضية وان هناك اضرارا في ابنيته وبنيته التحتية، مؤكدا أنه هناك محاوالت إلعادة 
صالح شبكات المياه والكهرباء وازالة الركام منه، وأن هناك نقاشات تجري مع  إعمار المخيم وائ

وأكد عبد الهادي أنه  نيين من أجل ذلك.الحكومة السورية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطي
الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته للعمل بشكل سريع للحفاظ على المخيمات الفلسطينية كافة 

 في سوريا وخاصة مخيم اليرموك ألنه يشكل الرمزية الفلسطينية لحق العودة.
 23/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "أ كلت يوم أ كل... في اض" ...هللا الحمدرامي تقرير:  .11

 مباشرة بعد االنفجار الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامـي الحمـد :مي رضا -رام هللا 
فــي قطــا  غــزة، تعــر ض الرجــل لسلســلة تســريبات صــحافية تمــس  ســمعته،  2018/ مــارس هللا فــي  ذار

محمد دحالن، بإطالقها ونشرها عبر مواقع إلكترونية، وهي التسريبات التي تتهم أوساط فتحاوية تيار 
 التي نقلتها أيضًا. ،وقد م  لت في الوقت نفسه محط اهتماٍم لمواقع حماس

هللا فــي فنــدق ملينيــوم فــي رام هللا ، وُربطــت  أبــرز تلــك األخبــار جــاءت بعنــوان  فضــيحة جنســية للحمــد
ره فـي البدايـة صـحفي إسـرائيلي يـدعى رونـي بقضية مقتل الشاب رائد الغروف  من أريحا(. الخبـر نشـ

ـــن وصـــفه بــــ مسؤول فلســـطيني ، وقـــال فيـــه إن  قتـــل الشـــاب كـــان للتغطيـــة علـــى  بــن منـــاحيم، نقـــاًل عم 
الفضيحة ، بعدما عمل على تصويرها،  ـم عم ـم الخبـر موقـع  أمـد  المقـر ب مـن دحـالن، وتناقلتـه بقيـة 

مــة فــي رام هللا كــل مــا ذكــر، قــائاًل إنهــا أنبــاء تســتهدف المواقــع، لينفــي أخيــرًا المكتــب اإلعالمــي للحكو 
ضرب صورة رئيس الـوزراء. وعمليـًا، ال تـزال قضـية مقتـل الشـاب غيـر معروفـة األسـباب والمجريـات، 
فيمــا تقــول الجهــات الرســمية إنهــا عملــت علــى كشــف الجنــاة، وذكــرت اســم أحــدهم، لكــن دافعــت عنــه 

 ألبشع صور التعذيب والممارسات غير القانونية .عائلته ببيان قالت فيه إن ابنها  تعرض 
في مسار  خر أك ر أهمية، تداولت في األسبو  الماضي األوسط الفتحاوية أخبارًا تتعلق بلن رئيس السلطة 
محمود عب اس يتجه نحو تشكيل حكومة جديدة، وهو األمر الذي لم يحـدث بعـد. وكـان موقـع  أمـد  قـد قـال 

أبــرز الشخصــيات المرشــحة لرئاســة الحكومــة هــي عضــو مركزيــة فــتأ ومســؤول بدايــة الشــهر الجــاري، إن  
التنسيق المدني  مع العدو(، حسين الشيي، وأيضًا رئيس صندوق االست مار ومستشـار عبـاس االقتصـادي 
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ورئــيس مؤسســة عبــاس الخيريــة، محمــد مصــطفى . الموقــع نفســه نقــل عــن مصــادر ترجيحهــا تســل م الشــيي 
 توصيل رسالة من عباس إلسـرائيل بلنـه ليسـت لديـه نيـات حقيقيـة لفـك االرتبـاط أو  لرئاسة الحكومة بهدف

هللا هـي  نتيجـة تقـارير أمنيـة وتنظيميـة تؤكـد أنـه  قطع العالقة ، كذلك قالـت تلـك المصـادر إن إزاحـة الحمـد
 بات يتصرف كخليفة  لعباس(، ويعمل على خلق والءات خاصة به بعيدًا عن الرئيس .

ــ األخبار  إن المشــكلة األساســية التــي تواجــه الحمــدبمراجعــة أوســ هللا هــي التـــي  اط فتحاويــة ك يــرة، قالــت لـ
كانـــت تواجـــه خلفـــه ســـالم فيـــاض، وتحديـــدًا الـــرفض الفتحـــاوي لـــه، خاصـــة فـــي أوســـاط  اللجنـــة المركزيـــة  

لمصـادر، فـال شتية لرئاسة الوزراء وصيفًا للشيي. أيًا يكـن، تضـيف االلحركة، التي ترشأ أيضًا اسم محمد 
التخوفــات مــن الــدعم الــدولي مــن رغم بــالهللا فــي منصــبه قائمــة،  تــزال التوازنــات التــي تحكــم اســتمرار الحمــد

 11الذي يحشده، إضافة إلى الصورة اإلسـرائيلية اإليجابيـة عنـه. وأمـس، قـال مراسـل الشـؤون العربيـة للقنـاة 
نـه  كـان  أبـو مـازن تجـرى إلقالـة الحمـد اإلسرائيلية، جال بيرغر، إن  ضغوطات فتحاوية كبيرة علـى هللا ، وائ

تلجيله بسبب صـحة عبـاس . وأضـاف أن األوروبيـين ال يعارضـون هـذه  من المقرر أن يتم ذلك األحد وتم  
  في تجفيف  الرواتب واألموال عن( غزة .هللا الخطوة، كما سبق مع فياض، بسبب  مساهمة الحمد

 

 رجل "السالم االقتصادي"!
هللا فــي الســنتين األخيــرتين علــى أن يتصــدر المشــهد فــي العالقــة االقتصــادية مــع  لحمــدحــرص رامــي ا

العـدو، فقـد سـج ل عـدة لقــاءات مـع وزيـر الماليـة، موشـيه كحلــون، وشخصـياٍت إسـرائيلية أخـرى، وذلــك 
حتى في المدة التي أعلـن فيهـا أبـو مـازن قطـع االتصـاالت مـع العـدو ومـع الواليـات المتحـدة احتجاجـًا 

ـــى ـــدأ الحـــديث عـــن  الســـالم  عل ـــري ب ـــة. ورغـــم أن اإلعـــالم العب ـــرار األمريكـــي بشـــلن القـــدس المحتل الق
هللا األول الــذي ُعقــد فــي بدايــة حزيــران الماضــي،  االقتصــادي  و التســهيالت  بــالتزامن مــع لقــاء الحمــد

وأكــد نفــى المتحــدث باســم  التوافــق ، إبــراهيم المحمــود، الصــبغة االقتصــادية عــن مضــمون اللقــاءات، 
 نذاك أن اللقاء تضمن  تلكيد موقف القيادة بوجوب الحل السياسـي ألنـه يشـكل جـوهر أي عمليـة، وال 
حــل اقتصــاديًا كمــا تــروِ ج لــه بعــض األطــراف اإلســرائيلية . مــع ذلــك، نــاقض المتحــدث باســم الحكومــة 

رامــة  بـــين نفســه، وأكــد فـــي بقيــة التصــريأ أن اللقـــاءات شــهدت عــدة اتفاقـــات تتضــمن فــتأ  معبـــر الك
األردن وفلســـطين علـــى مـــدار الســــاعة منـــذ بدايـــة العـــام الجــــاري، وأيضـــًا  تفعيـــل اللجنـــة االقتصــــادية 
المشترك، وتوسيع صالحيات السلطة الوطنية في األراضي المصنفة  ج( . بعد ذلك، كشف المحمود 

م منطقــة عــن اتفــاٍق مــع كحلــون علــى  إقامــة منطقــة صــناعية فــي ترقوميــا فــي محافظــة الخليــل، تضــ
 تخليص جمركي ومخازن للبترول والغاز .
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هللا يخـــوض مباح ـــات  الســـالم  ( حتـــى األســـابيع األخيـــرة أن الحمــد2016والمالحــظ منـــذ ذلـــك الوقــت  
، إذ مــن المعتــاد أن 2014االقتصــادي  شخصــيًا بنفســه، وذلــك للمــرة األولــى منــذ تســل مه منصــبه عــام 

 الشيي، أو مسؤول  لجنة التواصل ، محمود المدني.يلتقي الوزراء اإلسرائيليين غالبًا حسين 
 

 شتيةاتركز التسريبات الفتحاوية الداخلية على استبداله بالشيخ أو 
وافــق الــوطني  الظــروف التــي ســادت منــاطق تهللا حكومــة"  ال ُتشــبه المرحلــة الحاليــة لرئاســة رامــي الحمــد

م فيــاض رئاســة حكومــة  الطــوار   فــي ، حينمــا تــول ى ســال2013و 2007الســلطة الفلســطينية بــين عــامي 
الضــفة المحتلــة عقــب االنقســام الــداخلي وســيطرة حركــة  حمــاس  علــى قطــا  غــزة. الشــبه بــين الــرجلين 

هللا أكــاديمي  والمــرحلتين يعــود إلــى كونهمــا قــادمين مــن خلفيــاٍت غيــر عســكرية أو حتــى سياســية، فالحمــد
مة خلفًا لفياض المستقيل  أو المقال ضمنًا( عـام فلسطيني كان يترأس جامعة  النجاح  عندما شك ل حكو 

هللا رئيسـًا لحكومـة  الوحـدة الوطنيـة  أو حكومـة  ، توافقت  فتأ  و حماس  علـى الحمـد2014، وفي 2013
، والالفـت 2014 التوافق الوطني  تنفيذًا لبنـود اتفـاق المصـالحة الـذي ُوقِ ـع فـي مخـيم الشـاطأ نهايـة أيـار 

فظ بمنصـــبه فـــي الجامعـــة، رافضـــًا التخلـــي عنـــه، بـــل اشـــترط ذلـــك ليقبـــل رئاســـة أن الرجـــل ال يـــزال يحـــت
 الحكومة، وهو ما يشير إلى إحساسه بإمكانية تكرر سيناريو فياض، وضمانه لذلك  خط رجعة .

أيضًا  مة قواسم مشتركة أخـرى بـين اال نـين، فكالهمـا ال يتمتـع بشـعبية  جارفـة  فـي الوسـط الفلسـطيني، 
ن كـان للحمـد وحتى الفتحـاوي، هللا رصـيد أفضـل مقارنـًة بفيـاض، خاصـة أنـه يمتلـك  ماكينـة إعالميـة   وائ

تتبــع لــه فــي جامعــة  النجــاح  التــي لهــا وســائل إعــالم قويــة داخــل الضــفة، فضــاًل عــن أن مزاوجتــه بــين 
منصــب"ين تجعــل هــذه الماكينــة تســل ط األضــواء عليــه دائمــًا، كــذلك إن احتكاكــه بالحركــة الطالبيــة خــالل 
رئاسته للجامعة منحه شعبية أقوى. أما فياض، فكان يركز علـى النخـب السياسـية واالقتصـادية األجنبيـة 
واإلقليميــــة، ولــــم يعرفــــه الشــــعب الفلســــطيني إال بعــــد توليــــه رئاســــة الــــوزراء، بــــل اســــتفهم ك يــــرون خــــالل 

 حنان عشراوي. ( عن اسمه في قائمة  الطريق ال الث  التي شك لها مع2006االنتخابات التشريعية  
سـرائيليًا قويـًا وغيـر  أما نقطة التمايز لفياض، فكانـت فـي نسـبة الـدعم الـدولي، إذ ُمـِنأ دعمـًا أمريكيـًا وائ

هللا خـالل  مسبوق أتاح له ممارسة نفوذ وصالحيات تجاوزت مسؤوليات رئاسته الحكومـة. لكـن الحمـد
ارجيــة األســبق جــون كيــري، فيمــا عل قــت تكليفــه تشــكيل الحكومــة، تلقــى ترحيبــًا أمريكيــًا عبــر وزيــر الخ

نـــه  يملـــك شخصـــية  الصــحافة باإلســـرائيلية بـــالقول إن اختيـــاره  مـــريأ، وهـــو رجــل جيـــد    هـــ رتس (، وائ
 براغماتية، وهو من النخبة الفلسطينية المقبولة عند الغرب    يديعوت أحرونوت (.

ـــدولي بـــإغراق ـــادم مـــن البنـــك ال ـــة في ـــاض الق الســـلطة والشـــعب فـــي الـــديون  فـــي النتيجـــة، انتهـــت مرحل
والقـروض، بحجــج مكافحـة الفســاد وبنــاء مؤسسـات الدولــة. وعنـدما غضــبت منــه  فـتأ ، أقالتــه بــإخراج 
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مظاهراٍت حاشـدة ضـد ه، وهاجمتـه الجمـاهير بشراسـة احتجاجـًا علـى األوضـا  المعيشـية، األمـر الـذي 
 افق عليها فورًا.اضطره إلى تقديم استقالته إلى رئيس السلطة محمود عباس الذي و 

ن كان يتمتع بقليٍل من الشعبية في صفوف  فتأ ، فإن الحركة تنقسم إلى تياراٍت بشلنه.  الحمد هللا، وائ
لكـــن المؤكـــد أن شـــعبية الرجـــل الحقيقيـــة تتركـــز فـــي مســـقط رأســـه فـــي بلـــدة عنبتـــا، لكـــن حتـــى مدينتـــه، 

ه، إلى  كونه لم يضأِ  بمقـدار مـا طولكرم، تنتشر فيها تي ارات ضده. وهذا الرفض، يعود وفق معارضي
ضــحى  خــرون فــي فــتأ وأُهِمل"ــت تضــحياتهم ، ويتهمونــه أيضــًا بـــ توظيف أعــداد كبيــرة مــن أقاربــه فــي 

بناًء على ذلك، تبقى السيناريوهات المرسومة لمستقبل الرجـل بـين  ال ـة  الوزارات الحكومية المختلفة .
عباس، أو أن ُيقيله أبو مازن قبل رحيله، أو أن  يم  ـل  مسارات: إما أن يقود  السالم االقتصادي  بعد

الفلســطينيين بــلي صــيغٍة جديــدة ليســت سياســية . ويبــدو تحــت الضــغط الكبيــر مــن  فــتأ  أن احتمــال 
عودته إلى جامعة  النجاح  هو األعلى، بعد أن يكرر ما فعله فياض بتقديم استقالته بنفسه، علمًا أنه 

 رى ولم يقبلها رئيس السلطة. سبق أن استقال في مراحل أخ
 24/5/2018 ،، بيروتاألخبار

 
 مشعل: "صفقة القرن" ستفشل تحت أقدام المجاهدين .11

مــاس، إن حقــال خالـد مشــعل، الـرئيس الســابق، للمكتـب السياســي لحركـة : صــهيب قاللـوة - إسـطنبول
طــة بمنطقتنــا،  صــفقة القــرن  ســوف نفشــلها تحــت  أقــدام المجاهــدين ، علــى الــرغم مــن األزمــات المحي

والظــروف التــي تمــر بهــا أمتنــا. جــاء ذلــك فــي تصــريحات للصــحفيين، عقــب كلمــة لــه خــالل إفطــار 
نظمتــه بلديــة  ســلطان غــازي  بإســطنبول، بمشــاركة أك ــر مــن ألــف مــواطن تركــي، والمئــات مــن أبنــاء 

 الجالية العربية، وبحضور رئيس البلدية  جاهد التوناي .
بـ  ترجمة قرارات القمة اإلسالمية على أرض الواقع، ومعاقبـة كـل مـن وطالب مشعل، خالل المؤتمر، 

يتجرأ على نقل سفارته إلى مدينة القدس . وأكد أن  الشعب الفلسطيني لن يتنازل عـن أرضـه، وطالمـا 
 هنالك إجما  فلسطيني على إفشال صفقة القرن، فسوف نفشلها .

دعــم القضــية الفلســطينية، قــائال ل تــراك: شــكر تركيــا وشــعبها ورئيســها رجــب طيــب أردوغــان، علــى و 
وأضـاف أن  شـهداء مرمـرة مـا زالـوا فـي   عليكم أال تكتر وا بالحاسدين، وأنتم لم تبخلـوا علـى فلسـطين .

 ذاكرة شعبنا، ومواقف الرئيس أردوغان يقي مها شعبنا، واصلوا الطريق وال تكتر وا بالمزايدين . 
لطملنينة مـن البيـت األبـيض، وسـنهزم االحـتالل الصـهيوني وأضاف أن  إسرائيل ما زالت تبحث عن ا

 الهم، بالحجر والبندقية وعمليات المقاومة، وبالمسيرات الشعبية والطائرات الورقية . 
 24/5/2018وكالة األناضول لألنباء، 
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 تدرس هدنة طويلة األجل مع حماس بناًء على مقترحات مصرية وقطرية "إسرائيل" .12
تبحث إسرائيل، بناء على مقترحات مصرية وقطرية، الموافقة على وقف طويل  : د ب ا( - تل ابيب

األمد للعمليات الحربية مع حماس بعد رفضها العرض ألسابيع ، وفقا لما ذكرته القناة العاشرة 
وقال مسؤولون دبلوماسيون للقناة التلفزيونية إن إسرائيل تخلت عن  التلفزيونية اإلسرائيلية، األربعاء.

ا بلن تقوم حماس، التي تحكم قطا  غزة، بنز  سالحها وأن تحل السلطة الفلسطينية محلها في مطلبه
 حكم الجيب الساحلي.

وترددت تقارير أن المسؤولين اإلسرائيليين أدركوا أنه مع تدهور صحة رئيس السلطة الفلسطينية 
وقال التقرير،  ة ضئيل.محمود عباس، فإن احتمال أن تستعيد حكومته في رام هللا سيطرتها على غز 

تايمز أوف إسرائيل، إن مسؤولين مصريين وقطريين قدموا مقترحاتهم للتوصل “الذي أوردته صحيفة 
إلى اتفاق من شلنه أن يجعل إسرائيل تخفف بشكل كبير من حصارها لغزة في مقابل التوقف التام 

ضي اإلسرائيلية، كما سيتعين إلطالق الصواريي وحفر األنفاق عبر الحدود لتنفيذ هجمات في األرا
على حماس الموافقة على عدم استخدام المواد المسموح بدخولها إلى غزة في ظل تخفيف القيود لدعم 

وقال التقرير إن المصريين سيخففون القيود المفروضة على معبر رفأ الحدودي  جهازها العسكري.
 مع غزة، كجزء من الصفقة التي ترددت تقارير بشلنها.

مسؤول رفيع في البيت األبيض للقناة العاشرة إن حماس، التي تسعى إلى تدمير إسـرائيل، تم ـل وقال 
ال يوجد لدى أي من شركائنا خطة من الواضأ أنها ستنجأ، لكننا “ونقل عن المسؤول قوله  ”.تحديا“

اس ، مشيرا إلى أن الواليات المتحدة تضـغط علـى دول الشـرق األوسـط كـي تعلـن علنـا أن حمـ”نحاول
 مسؤولة عن التصعيد في قطا  غزة.

 24/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 ساعة 24للمرة الثانية على التوالي خالل  يقتحمون موقًعا إسرائيليًّا شرق البريج فلسطينيون .13
تمكـن شـبان فلسـطينيون، األربعـاء، مـن اقتحـام موقـع عسـكري إسـرائيلي شـرق قطـا  غـزة، وذلـك : غزة

  ساعة. 24لتوالي خالل للمرة ال انية على ا
روا اقتحـــامهم موقًعـــا يتبـــع للجـــيم اإلســـرائيلي شـــرق مخـــيم  4وقـــال مراســـلنا: إن  شـــبان فلســـطينيين كـــر 

 البريج  شرق القطا (، قبل انسحابهم منه  بلمان وسهولة .
أن الشـبان كـانوا قـد تمكنـوا مـن اقتحـام الموقـع  -نقـال عـن مصـادر محليـة فلسـطينية-وأوضأ مراسـلنا 

 رائيلي، وحرقوا غرف الجنود، لكن أ ناء مغادرتهم تبين أن أحد الشبان عاد دون  جاكيته .اإلس
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وقـال: بعـد التشـاور بيـنهم قــرر الُشـبان الرجـو  للمنطقـة داخـل الســياج والبحـث عـن الجاكيـت، وبالفعــل 
  وجدوها، وعادوا بها إلى داخل مخيم العودة شرق مخيم البريج.

 23/5/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس: السفير األمريكي لدى االحتالل مشارك في التحريض على هدم األقصى .14
قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن ابتهاج السفير األمريكي لـدى االحـتالل ديفيـد فريـدمان 
بتسلم مخطط لمدينة القدس من متطرفين صهاينة يظهر فيه ما يسمى بالهيكل المزعـوم علـى أنقـاض 

وأكـد برهـوم فـي تصـريأ صـحفي اليـوم األربعـاء  مسجد األقصى المبارك يعد سلوكا عنصـريا خطيـرا.ال
أن ســلوك الســفير األمريكــي يعكــس خطــورة الشــراكة األمريكيــة مــع االحــتالل اإلســرائيلي فــي االعتــداء 

سـلوك  وعد برهوم والحرب الدينية على مقدسات الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية جمعاء.
الســـفير األمريكـــي تحريضـــًا جريئـــًا علـــى هـــدم المســـجد األقصـــى وتـــدميره وقـــال إنـــه يســـتوجب مواقـــف 
وخطوات عربية إسالمية جادة لحماية المسجد األقصى وتعزيز صمود أهلنا فـي القـدس، والعمـل علـى 

 .اعتماد استراتيجية فاعلة وقوية في مواجهة جميع المخططات األمريكية واإلسرائيلية
 23/5/2018ع حركة حماس، غزة، موق

 
 مسيرات العودة حماس: تصعيد االحتالل المتكرر محاولة فاشلة لتقويض .15

أكــدت حركــة حمــاس أن تصــعيد االحــتالل اإلســرائيلي المتكــرر علــى قطــا  غــزة، محاولــة فشــل : غــزة
وقــال المتحــدث باســم  حمــاس   جديــدة لقطــع الطريــق علــى فعاليــات مســيرات العــودة وكســر الحصــار.

األربعاء، إن  استمرار العدوان علـى شـعبنا سـيدفعه إلـى يوم عبد اللطيف القانو  في تصريأ مقتضب 
وشــدد  مواصــلة تظاهراتــه الشــعبية بكــل اقتــدار وقــوة وبشــتى الوســائل واألدوات حتــى تحقيــق أهــدافها .

رادته   القانو  على أن  االحتالل لن ينجأ في تقويض صمود شعبنا وائ
 23/5/2018فلسطين أون الين، 

 
 : االحتالل يسعى لتحويل المواجهة الشعبية إلى عسكرية"الجهاد" .16

أكــد مســؤول المكتــب اإلعالمــي لحركــة الجهــاد اإلســالمي داود شــهاب، األربعــاء، أن االحــتالل : غــزة
يســعى مــن خــالل عدوانــه بقصــف مواقــع فــي قطــا  غــزة لتحويــل المواجهــة الحاليــة معــه إلــى مواجهــة 

 ب من الملزق الذي فرضته مسيرات العودة.عسكرية؛ وذلك للهرو 
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وقــال شــهاب فــي تصــريأ مقتضــب تعقيًبــا علــى الغــارات اإلســرائيلية فجــر اليــوم: إن االحــتالل  مــلزوم 
 وفاشل وعاجز أمام قوة صوت الحقيقة الذي يعلو على إرهاب االحتالل وفاشيته .

ومستعدة إلعادة تـذكير نتنيـاهو وشدد على أن المقاومة الفلسطينية مستعدة لخوض مواجهة عسكرية، 
وتابع  نحن نمتلك القدرة على ذلك، وليس لدينا ما نخسره، وعندها  وزمرته المجرمة بقصف تل أبيب.

لــن يكـــون مـــن حـــق أحـــد أن يحملنـــا مســـؤولية التصـــعيد، ولـــن يكـــون بمقـــدور نتنيـــاهو اســـتمرار الخـــدا  
 والتضليل كما اعتاد على ذلك في تبرير فشله .

 23/5/2018، لسطيني لإلعالمالمركز الف
 

 وتهدد بالنزول للشارع على غزة لعقوباتا: تحذر من استمرار "الشعبية" .17
جــــددت الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر فلســــطين، تحــــذيرها مــــن مواصــــلة الســــلطة فــــرض عقوباتهــــا : غــــزة

  اإلجرامية  على القطا  وتداعياتها الخطيرة على أهلنا وعلى مجمل العالقات الوطنية.
الجبهـــة فـــي بيــاٍن لهـــا:  ال يجـــوز للـــرئيس وقيــادة الســـلطة ممارســـة التمييــز بحـــق أبنـــاء الشـــعب وقالــت 

وعـــد ت أن   الواحـــد، فلهـــالي القطـــا  ليســـوا متســـولين بـــل هـــم خـــزان ال ـــورة ورافعـــة للمشـــرو  الـــوطني .
التصريحات الصادرة عن قيادات السلطة حول العقوبـات وخلـق الـذرائع والتبريـرات هـي تضـليل وكـذب 
مكشــوف لشــعبنا،  وتم ــل اســتهتارًا بعــذابات المــواطنين بفعــل الحصــار واالنقســام واألوضــا  المعيشــية 

وأكـــدت أن االســـتمرار فـــي فـــرض العقوبـــات علـــى القطـــا  ُيشـــك ل دفعـــا مســـبقا  والمجـــازر الصـــهيونية .
 لتطبيق صفقة القرن، ومحاوالت تصفية قضيتنا بدفع غزة نحو االنفصال كخطوة أولية.

الجبهـة علـى أنهـا تجـري اتصـاالت مـع القـوى السياسـية والمجتمعيـة فـي غـزة والضـفة مـن أجـل وأكدت 
اتخاذ اإلجراءات والتدابير كافة بما فيها النزول للشار  لتشكيل حالـة ضـاغطة علـى السـلطة مـن أجـل 

وأضافت:   ن األوان لضغط شعبي ووطنـي  التراجع عن سياساتها اإلجرامية المتواصلة بحق القطا .
 .لحسم هذه القضية التي شك لت جرحًا غائرًا في خاصرة قضيتنا الوطنية

 23/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مزهر: مسيرات العودة مستمرة وواهٌم من يحاول االلتفاف عليها .18
أكــد عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، مســؤول فرعهــا فــي غــزة، جميــل : غــزة

 ات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها، وهي غير قابلة للمساومة وال االلتفاف عليها.مزهر، أن مسير 
وقــال مزهــر خــالل كلمــة لــه فــي حفــل إفطــار أقامتــه الهيئــة الوطنيــة لمســيرات العــودة وكســر الحصــار 
ء للشباب ال ائر، يوم األربعاء:  إن من يعتقد أنه يمكن االلتفاف على مسيرات العـودة فهـو واهـم؛ فـدما
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الشـــهداء والجرحـــى و هـــات المعـــذبين مـــن أبنـــاء شـــعبنا ستتصـــدى لكـــل الـــواهمين الـــذين يعتقـــدون أنهـــم 
باإلمكان االنقضاض على مسـيرات العـودة، فـال مسـاومة علـى الحقـوق وال وابـت بتقـديم حلـول إنسـانية 

 أو إغا ية، وال يمكن على اإلطالق اختزال قضية شعبنا في البعد اإلنساني أو اإلغا ي .
 23/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 دولة تنقل سفارتها للقدس أي    "الديمقراطية" تدعو السلطة لخطوات عملية ضد   .11

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إعالن الحكومة الرومانية نقل سـفارتها مـن تـل أبيـب : غزة
 مواجهة ذلك. إلى القدس المحتلة، داعية السلطة لخطوات عملية ملموسة في

وحذرت الجبهة في بيان صحفي من أية إجراءات من شلنها تغييـر الصـفة القانونيـة والسياسـية لمدينـة 
القــدس المحتلــة، داعيــًة إلــى تطبيــق قــرارات قمــة إســطنبول، باتخــاذ إجــراءات سياســية واقتصــادية تجــاه 

. كمـــا دعـــت الديمقراطيـــة، الـــدول التـــي اعترفـــت بالقـــدس عاصـــمة لــــ إسرائيل( أو نقلـــت ســـفاراتها إليهـــا
جامعة الدول العربية لتطبيق قرارات قمة الظهران التي أكدت على مركزية القضية الفلسـطينية، وقطـع 

وختمــت بــدعوة الســـلطة . عالقاتهــا السياســية واالقتصــادية مــع الــدول التــي تنقــل ســفاراتها إلــى القــدس
جب واإلدانة واالنتقال نحو خطـوات عمليـة ضـد الفلسطينية واللجنة التنفيذية لعدم االكتفاء ببيانات الش

 الدول التي شاركت في احتفال افتتاح السفارة األمريكية بالقدس أو التي تقدم على نقل سفاراتها إليها.
 23/5/2018، فلسطين أون الين

 
 البطش: غزة لن تسمح بسرقة القدس وستستمر حتى تفشل صفقة القرن .21

حركـة الجهـاد اإلسـالمي: إن مسـيرات العـودة فـي غـزة لـن تســمأ قـال خالـد الـبطم، القيـادي فـي : غـزة
جــاء ذلـك فــي كلمـة للقيــادي الــبطم،  بسـرقة القــدس، وسـتظل فــي الواجهــة حتـى تفشــل  صـفقة القــرن .

اليــوم األربعــاء، فــي مخيمــات العــودة شــرق غــزة بحضــور الهيئــة الوطنيــة العليــا لمســيرة العــودة وكســر 
وأردف البطم  هناك مؤامرات مستمرة تحاك مـن أجـل تمريـر مـا  ة.الحصار وقادة الفصائل الفلسطيني

يسـمى بصــفقة القــرن ، مبيًنــا أن  مالمحهـا بــدأت بنقــل الســفارة األمريكيـة إلــى القــدس، وتجلــت وقاحتهــا 
 في الصورة التي رفعها ديفيد فيردمان سفير ترامب في تل أبيب وهو يسرق األقصى منا نهاًرا جهاًرا .

 23/5/2018، ي لإلعالمالمركز الفلسطين
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 قبها: من العار على السلطة أن تعتقل رموز الشعب الفلسطيني وكوادره .21
وصــفي قبهــا بشــدة اســتمرار األجهــزة األمنيــة  والقيــادي فــي حركــة حمــاس،أدان الــوزير الســابق : رام هللا

عتباريـــة، والتـــي الفلســطينية بمالحقـــة واســتدعاء واعتقـــال أبنــاء حمـــاس وقياداتهــا ورموزهـــا الوطنيــة واال
طالــت مــؤخرا عناصــر مــن الكتلــة اإلســالمية فــي جامعــة بيرزيــت بعــد مشــاركتهم بــلدوار فــي مســرحية 
ناقدة للوضع السائد في الضفة الغربية ومواقف السلطة خالل الدعاية االنتخابية في انتخابـات جامعـة 

عتقـــل رمـــوز وكـــوادر وأردف  إنـــه مـــن العـــار علـــى الســـلطة أن تالحـــق وتســـتدعي وت بيرزيـــت األخيـــرة.
الشــعب الفلســطيني وأســراه المحــررين، خاصــة فــي ظــل مواصــلة ســلطات االحــتالل حمــالت االعتقــال 
اليوميـــــة فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة فـــــي إطـــــار تكامـــــل األدوار وسياســـــة البـــــاب الـــــدوار، فهـــــذه الممارســـــات 

اء غيـر صـحية واإلجراءات مهزلة وطنية وال يمكن لها أن تخـدم القضـية الفلسـطينية، بـل تؤسـس ألجـو 
 على الصعيد الوطني، وتزيد من منسوب االحتقان في الشار  الفلسطيني المتوتر أصاًل .

 23/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وبناء قوتها النووية ةبتعزيز تواجدها بسوري إليرانلن تسمح  "إسرائيل" نتنياهو: .22
امين نتنيـاهو، يـوم األربعـاء، إن بـالده  لـن قال رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي، بنيـ: سعيد عموري - القدس

 تسمأ إليران بتعزيز تواجدها في سوريا واستمراها في بناء قوتها النووية . 
مــايو/ أيــار  24- 22جـاء ذلــك بكلمــة لـه فــي مــؤتمر يعقـده ســالح الجــو اإلسـرائيلي، خــالل الفتــرة مـن 

من قادة سالح  20عسكرية، بحضور الجاري، في هرتسيليا قرب تل أبيب  شمال(، لمشاركة خبراته ال
 الجو من دول العالم بينها الواليات المتحدة. 

وأضاف نتنياهو:  تضـطلع القـوات الجويـة اإلسـرائيلية بـدور حاسـم فـي تنفيـذ هـذه السياسـة، وقـد فعلـت 
 ذلك باستمرار وفعالية في هذه الفترة وطوال السنوات الماضية . 

اإلســـرائيلي، إنـــه يلمـــل أن  تكـــون طهـــران قـــد فهمـــت الرســـالة  وفـــي الســـياق نفســـه، قـــال رئـــيس الـــوزراء
 األميركية األخيرة جيدا ، في إشارة النسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي مع إيران. 

وأعرب عـن تقـديره العـالي لمـا وصـفها بــ  القيـادة القويـة  للـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب فـي المنطقـة، 
بنــدا لعرقلــة برنــامج إيــران  12ا وزيــر خارجيتــه مايــك بومبيــو، المكونــة مــن وكــذلك للخطــة التــي وضــعه

 النووي. 
وتابع نتنياهو:  الك ير في الشرق األوسط يشـاطروني التقيـيم الـذي أبديتـه فـي هـذه اللحظـة، فهـو لـيس 

 مجرد موقف إسرائيلي . 
 23/5/2018، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 تحاول عبر تحركاتها قلب الساحة الدولية ليبرمان: السلطة الفلسطينية .22
ــــ: ترجمــــة - رام هللا ــــر ال ــــال أفيغــــدور ليبرمــــان وزي ــــع الســــلطة دفا  ق ــــوم األربعــــاء ان رف اإلســــرائيلي، ي

الفلسطينية لقضايا أمام محكمة الجنايات الدولية وسعيها لالنضمام لمنظمات دولية، يهـدف إلـى خلـق 
 الى أن إسرائيل  تلخذ على محمل الجد تلك التحركات .مزيد من التوتر السياسي واألمني، مشيرا 

جـيم االسـرائيلي فـي الضـفة الغربيـة الواتهم ليبرمان في تصريحات أدلى بها خالل زيارتـه لمقـر قيـادة 
السلطة الفلسطينية بـ  محاولة قلب الساحة الدولية من خالل تحركاتهـا ، داعيـا إياهـا لمحاولـة مواصـلة 

  للسكان بالضفة .تحسين الواقع الحياتي 
واعتبــر رحيــل الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس مــن منصــبه، ومــا ســيليه مــن أحــداث شــلن فلســطيني 
داخلي ، لكنه استدرك قائال بان  إسرائيل تتابع عن ك ب ما يجـري ولكنهـا تـرى األمـر شـلنا داخليـا لـن 

 تتدخل به .
 خـر ومـن عـام إلـى  خـر، مـع زيـادة وادعى أن هناك تحسنا اقتصاديا في الضفة يزداد من شـهر إلـى 

الســكان أن يســللوا أنفســهم لمــاذا هــذا  إنــه علــىفــي الــواردات والصــادرات مقارنــًة بقطــا  غــزة الــذي قــال 
 التدهور في حياتهم. مضيفا  السبب في ذلك قيادة حماس .

 23/5/2018القدس، القدس، 
 

 ليبرمان: مشروع حماس العسكري "فاشل" .22
اإلسـرائيلي، أفيغـدور ليبرمـان، فـي تغريـدة علـى تـويتر يـوم  دفا قـال وزيـر الـ :ترجمة خاصـة -رام هللا 

 األربعاء، إن  الجيم سيعمل لمنع محاوالت مهاجمة إسرائيل، بجدار حديدي وبقوة الجيم.
وأضــاف  مــن األفضــل لقيــادة حمــاس أن تفهــم أن مشــروعها العســكري فاشــل، وأن  عليهــا أن تســت مر 

 ان غزة .الموارد في تحسين حياة سك
 23/5/2018القدس، القدس، 

 
 على الجوالن "إسرائيل"بسيادة  قد تعترف قريباً  الواليات المتحدة: كاتس .22

وصف وزير المخابرات إسرائيل كاتس في مقابلة مع رويترز، اإلقـرار بسـيطرة : حسن عمار -القدس 
حاليــا “ در جــدول األعمــاليتصــ”عامــا باعتبــاره االقتــراح الــذي  51إســرائيل علــى الجــوالن والقائمــة منــذ 

  في المحاد ات الدبلوماسية مع الواليات المتحدة.
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ووصف كاتس، عضو مجلس الوزراء األمني المصغر بقيادة رئيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو، المقتـرح 
ترامب يقوم على مواجهة ما ينظر إليه على دونالد الخاص بالجوالن بلنه جزء محتمل من نهج إلدارة 

 إقليمي وعدوان من جانب إيران العدو اللدود إلسرائيل.أنه توسع 
هــو الوقــت الم ــالي لإلقــدام علــى م ــل هــذه الخطــوة. الــرد األشــد إيالمــا الــذي يمكــن توجيهــه  وقــال  هــذا

ببيان أمريكي، إعالن رئاسي، منصوص عليـه  -لإليرانيين هو االعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن
 “. في القانون(
أنـتم تريـدون تـدمير  إسـرائيل حليفـة الواليـات المتحـدة(، وائ ـارة  رسالة إلى طهران ستكون وأضاف أن ال

 “.هجمات  ضدها(آ فانظروا، لقد حدث العكس تماما
وذكر الوزير اإلسرائيلي أن المسللة، التي طرحهـا نتنيـاهو فـي أول اجتمـا  لـه فـي البيـت األبـيض مـع 

اليا على مستويات متعددة داخل اإلدارة والكونجرس فـي ، قيد النقام ح2017ترامب في فبراير شباط 
 “.أعتقد أن هناك فرصة عظيمة مواتية واحتماال كبيرا لحدوث هذا وأضاف  الواليات المتحدة.

نعـم، فـي بضـعة أشـهر قـد تزيـد  وردا على سؤال عما إذا كان م ل هـذا القـرار قـد يتخـذ هـذا العـام قـال 
 “.أو تنقص قليال

إلــــى أن الخطــــوة األمريكيــــة بشــــلن الجــــوالن يمكــــن أيضــــا أن تــــدفع الفلســــطينيين وأشــــار كــــاتس أيضــــا 
الستئناف محاد ات السالم. وتجنب الفلسطينيون إدارة ترامب منذ أن أعلنت في ديسمبر كانون األول 

 أنها ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
حي مـا تقــول إسـرائيل إنهـا عازمــة علـى أن تكــون  علـيهم أن يســارعوا ويجلسـوا مـع إســرائيل، ألنـه وقـال 

 “.فسوف تكون ولن تتراجع، والتاريي في صالحنا
 23/5/2018، وكالة رويترز لألنباء

 
 لالتحاد األوروبي: اذهبوا أللف ألف جحيم شتاينتس .22

رفـــض وزيـــر الطاقـــة اإلســـرائيلي يوفـــال شـــتاينتس طلـــب االتحـــاد األوروبـــي التحقيـــق باعتـــداء وكــاالت: 
طة اإلسرائيلية على مواطنين عرب فـي مدينـة حيفـا بيـنهم ناشـط حقـوقي، ونقلـت صـحيفة هـ رتس الشر 

عن شاينتس قوله اليوم ردا على الطلب األوروبي  بإمكان االتحاد األوروبي أن يـذهب إلـى ألـف ألـف 
وأضــاف وزيــر الطاقــة اإلســرائيلي فــي تصــريحات إذاعيــة أن االتحــاد األوروبــي  يتزلــف ا ن  جحــيم .

إليــــران وسيســــاعدها ضــــد العقوبــــات األميركيــــة ، مشــــيرا إلــــى أن االتحــــاد األوروبــــي  ال يم ــــل الــــدول 
نمــا تعــيم مــن أجــل نفســها. االتحــاد األوروبــي أقــل وديــة مــن  األوروبيــة. إنــه منظمــة ال يقودهــا أحــد وائ

 الدول األوروبية التي تشكله .
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إلـــى إجـــراء تحقيـــق ســـريع فـــي الظـــروف  وكـــان االتحـــاد األوروبـــي قـــد دعـــا أمـــس الحكومـــة اإلســـرائيلية
المحيطة باألحداث التـي جـرت األسـبو  الماضـي فـي مدينـة حيفـا، والتـي يبـدو أنهـا أسـفرت عـن كسـر 
ساق جعفر فرح مدير منظمة  مساواة  المعنية بالدفا  عن حقوق المـواطنين العـرب فـي إسـرائيل علـى 

 يد ضابط إسرائيلي.
 23/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يد تبلور خطة لجباية الديون المستحقة إلسرائيليين من فلسطينيينشك .22

ذكــرت صــحيفة  يــديعوت أحرونــوت  العبريــة، يــوم األربعــاء، أن وزيــرة القضــاء إيليــت شــكيد : تــل أبيــب
 بدأت في بلورة خطة بهدف جباية الديون المستحقة لصالأ إسرائيليين من مدنيين فلسطينيين.

قترحــت علـــى الســـلطة الفلســـطينية التعــاون معهـــا فـــي تطبيـــق خطتهـــا وبحســب الصـــحيفة، فـــإن شـــكيد ا
 لجباية الديون من فلسطينيين في الضفة الغربية.

أفيغـدور ليبرمـان بـادرا باتخـاذ قـرار يقضـي  دفا وأشارت الصحيفة، إلى أن شكيد بالتعاون مع وزيـر الـ
ن التداين من دخول إسرائيل يوما م 30بمنع فلسطينيين من الضفة لم يسددوا ديونهم المستحقة خالل 

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا القرار سـيبدأ تنفيـذه نهايـة الشـهر المقبـل. مشـيرًة  حتى تسديد تلك المبال .
إلى أن الوزيرة شكيد تخطط لوضع طريقة يتم إخطار المدين فيها باالستحقاقات عليه والعقوبات التـي 

اإلسرائيلية طلبت من شكيد تطبيق خطتهـا علـى ووفقا للصحيفة، فإن سلطة الضرائب  ستفرض عليه.
 مليون شيكل. 500الفلسطينيين المدينين لها والتي تصل مجمل ديونهم إلى مليار و

 23/5/2018القدس، القدس، 
 

ى في النائب عايدة سليمان:  .22  بقيادة حكومة التحريض والكراهية "إسرائيل"سرطان العنصرية يتفش 
تومــا ســليمان إن ســرطان العنصــرية  –القائمــة المشــتركة عايــدة الناصــرة: قالــت عضــو الكنيســت عــن 

يتفشـــى فـــي إســـرائيل بقيـــادة حكومـــة التحـــريض والكراهيـــة. وبعـــد االعتـــداء الوحشـــي علـــى المتظـــاهرين 
العـرب فـي حيفــا قبـل أيـام، تعــرض سـائق حافلـة عربــي مـن كفـر قاســم للضـرب فـي تــل أبيـب، فيمـا تــم 

فــي مدينــة بئــر الســبع. وتؤكــد تومــا ســليمان أن االعتــداءات إلحــاق الضــرر بســيارات لمــواطنين عــرب 
علـــى العـــرب فـــي الشـــوار  تبـــدأ بـــالتحريض الـــدموي مـــن قبـــل رئـــيس حكومـــة االحـــتالل ووزرائـــه علـــى 
فلسطينيي الداخل ومنحهم الضوء األخضر لمهاجمتهم. منوهة أن هـذه الممارسـات التـي باتـت مشـهدا 

ــز العــام هــي بم ابــة ســر  ــى لــدى شــبه يــومي فــي الحي  وتتحمــل مســؤوليته كــاماًل  اإلســرائيليينطان يتفش 



 
 
 
 

 

 21 ص             4650 العدد:             5/24/2018الخميس  التاريخ: 

                                    

النـو اب وحين ينز  وزراء الحكومة وأعضاء البرلمان االسـرائيلي الشـرعية عـن  حكومة بنيامين نتنياهو.
 ويشيطنونهم، فإن هذا يفتأ الطريق أمام اعمال العنف ضد جميع المواطنين العرب. ،العرب

مستشـــار القضـــائي للحكومـــة بفـــتأ تحقيـــق ضـــد منتخبـــي جمهـــور رغـــم توجهـــاتي المتكـــررة لل»وتابعـــت 
سـليمان مـن أن هـذا التحـريض  وحـذر ت تومـا «.لتصريحاتهم التحريضية، لم أتلق حتى السـاعة أي  رد

 .األرعن سوف يجلب الخراب على الجميع
 24/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 راعي البهائم نتألست  بهيمًا كما تدعي ولكنك النائب فريج لـ"إردان":  .29

بتشـــكيل لجنـــة تحقيـــق برلمانيـــة فـــي  ،الناصـــرة: طالـــب النائـــب عيســـاوي فـــريج  ميـــرتس( فـــي الكنيســـت
مالبسـات مظـاهرة حيفــا، واسـتهل حدي ـه بنقــل مـا ُنسـب لعناصــر مـن الشـرطة اإلســرائيلية ممـن توعــدوا 

ردان النائب العربي لعاد أجالمتظاهرين العرب احتجاجا على مذبحة غزة. وهاجم وزير األمن الداخلي 
نــت راعــي البهــائم. ألســُت بهيمــًا كمــا تــدعي ولكنــك »فــرد عليــه فــريج بالم ــل « البهيمــي»واصــفا إيــاه بـــ 

، وتســبب ذلــك بحالــة مــن «انزلقــت الــى أســفل الــدرك، فمــك مشــوه…نــت كــاذب، انظــر لنفســك بــالمر ة أ
 الفوضى والضجة في الكنيست.

 24/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 فالمساجد ليست للمساومةخط أحمر هذا التصرف هو أبو عرار لـ"فريدمان":  النائب .23
الســفير األميركــي لــدى إســرائيل ديفيــد فريــدمان، : هــاجم نــواب الكنيســت العــرب كفــاح زبــون - رام هللا

قائمــًا علــى أنقــاض « الهيكــل المزعــوم»بعــدما ظهــر مبتســمًا وهــو يتســلم صــورة ضــخمة للقــدس تظهــر 
 .المسجد األقصى

هــــل هــــذا المجنــــون يريــــد إحــــالل »تســــاءل عضــــو الكنيســــت عــــن القائمــــة المشــــتركة أحمــــد الطيبــــي: و 
 «.السالمآ

هـذا التصــرف هـو خــط أحمـر، فالمســاجد »وقـال النائــب فـي الكنيســت اإلسـرائيلي طلــب أبـو عــرار، إن 
لها من  ليست للمساومة، وعلى الدول العربية التحرك في سبيل أن تلخذ المدينة المقدسة حماية دولية

 «.التهويد
 24/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 ليبرمان يعد خطة لـ"تحصين" مستوطنات الشمال من الصواريخ :إذاعة الجيش اإلسرائيلي .23
اإلســرائيلي أفيغــدور ليبرمــان يعــد خطــة  دفا كشــف النقــاب، يــوم األربعــاء، عــن أن وزيــر الــ: تــل أبيــب

 ديد صاروخي من لبنان أو سوريا.لتحصين مستوطنات الجبهة الشمالية من أي ته
وبحســب إذاعــة الجــيم اإلســرائيلي، فــإن الخطــة التــي يعكــف عليهــا ليبرمــان وأطلــق عليهــا اســم  در  

 مليارات شيكل على مدار خمسة أعوام وال يوجد لها تمويل. 5الشمال ، ستكلف مبل  
 وأشارت اإلذاعة إلى أن هناك توجها لتوفير التمويل من جهات خارجية.

الـــت إنـــه ســـيتم طـــرح هـــذه الخطـــة علـــى المجلـــس الـــوزاري المصـــغر  الكابنيـــت  فـــي يونيـــو/ حزيـــران وق
وبينـــــت أن الخطـــــة ستشـــــمل إعـــــادة تلهيـــــل المالجـــــأ وبنـــــاء غـــــرف  منـــــة وحمايـــــة المـــــدارس  المقبـــــل.

والروضــات والعيــادات، وتعزيــز الــدفا  وحمايــة المســتوطنات والخــدمات الحيويــة فيهــا، مشــيرًة إلــى أن 
 كيلو متر من الحدود. 45تطبق حتى الخطة س

 23/5/2018القدس، القدس، 
 

 اإلسرائيلي الجيشاقتراح قانون يمنع تصوير جنود  .22
تنـــوي اللجنـــة الوزاريـــة اإلســـرائيلية للتشـــريع، األحـــد القـــادم، مناقشـــة اقتـــراح قـــانون يمنـــع : هاشـــم حمـــدان

 تصوير أو تو يق جنود االحتالل اإلسرائيلي.
انون عضــو الكنيســت ورئــيس  يســرائيل بيتينــو ، روبــرت إيلتــوف، وذلــك بــدعم مــن بــادر إلــى اقتــراح القــ

 ، أفيغدور ليبرمان.دفا وزير ال
ويحدد اقتراح القانون، الذي  يمنع تصوير وتو يق جنود الجيم اإلسرائيلي ، عقوبات شديدة على مـن 

 يخالف هذا القانون.
صــــورا أو يســــجل جنــــودا أ نــــاء قيــــامهم  وجــــاء فــــي اقتــــراح القــــانون إن  مــــن يصــــور شــــريطا أو يلــــتقط

سـنوات، أمـا إذا  5بوظيفتهم، بهدف زعزعـة معنويـات الجنـود والمـواطنين سـتكون عقوبتـه السـجن مـدة 
 سنوات . 10كان ذلك بهدف المس بلمن الدولة فإن العقوبة تكون 

يـة أو فـي ويضاف إلى ذلك، اقتراح بـ منع نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات االجتماع
 اإلعالم المملسس .

 24/5/2018، 48عرب 
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 مشروع قانون يلغي منح نتنياهو وليبرمان قرار شن حرب .22
أقر المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشـؤون األمنيـة والسياسـية  الكابينـت(، يـوم : محمود مجادلة

القضـــاء اإلســـرائيلية، أييليـــت  األربعـــاء، اقتـــراح رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية، بنيـــامين نتنيـــاهو، ووزيـــرة
ويتـــيأ القـــانون الـــذي أقرتـــه الكنيســـت، الشـــهر الجـــاري، لـــرئيس  شـــكيد، لتعـــديل قـــانون إعـــالن الحـــرب.

 اإلسرائيليين اتخاذ قرار لوحدهما في ظروف معينة بشِن حرٍب.  دفا الحكومة ووزير ال
كرية واسعة يؤخـُذ فـي الكنيسـت. لكن وفًقا للتعديل الذي أقر اليوم، فإن قرار شن الحرب أو عملية عس

علًما بلن البند المتعلق بتخويل رئيس الحكومة ووزير أمنـه لـم توافـق عليـه لجنـة الخارجيـة واألمـن فـي 
 الكنيست، بعُد.

 23/5/2018، 48عرب 
 

 قرار قضائي يلغي أوامر درعي بترحيل مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" .22
ــا يقضــي أصــدرت المحكمــة المركزيــة : محمــود مجادلــة فــي مدينــة القــدس، يــوم األربعــاء، أمــًرا احترازًي

بإلغاء مرسوم صدر عن وزارة الداخلية اإلسرائيلية، بترحيل مدير مكتب منظمة  هيومن رايتس ووتم  
 في البالد، عمر شاكر.

وكـان وزيـر الداخليـة اإلسـرائيلي، أرييــه درعـي، قـد أصـدر أمـًرا بإلغــاء تصـريأ عمـل شـاكر فـي الــبالد، 
 درته حتى موعد أقصاه يوم الخميس المقبل، بدعوى  نشاطه ضد إسرائيل .ومغا

وجاء في قرار المحكمة أن تصريأ اإلقامة وتصريأ العمل ُمنحا لشاكر بعد أن تلقى  توصية إيجابية 
، ورغـم أنـه حصـل علـى توصـية سـلبية مـن وزارة الشـؤون 2017من وزارة الخارجية  فـي  ذار/ مـارس 

، إال أن المحكمة تؤكد أن التوصية  ال 2017من الداخلي في كانون األول/ ديسمبر اإلستراتيجية واأل
 تستند إلى معلومات جديدة طرأت بعد التوصية اإليجابية التي قدمتها وزارة الخارجية .

بـــ تجريد شــاكر مــن تلشــيرة عملــه،  االســتراتيجيةوأشــارت المحكمــة إلــى أنــه رغــم توصــية وزارة الشــؤون 
 لى البالد، فقد مددت وزارة الداخلية تلشيرة عمله .ورفض عودته إ

وقـــررت المحكمـــة أنـــه  يجـــب الحفـــاظ علـــى الوضـــع القـــائم بواســـطة أمـــر احتـــرازي ، ومنحـــت المحكمـــة 
 حزيران/ يونيو المقبل. 21فرصة للحكومة اإلسرائيلية للطعن على القرار حتى موعد أقصاه 

 23/5/2018، 48عرب 
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 ندا على أغنية ساخرة من قمعها للفلسطينيينتحتج لدى هول "إسرائيل" .22
قـدمت إســرائيل احتجاجـا لـدى هولنـدا، بسـبب بــث نسـخة سـاخرة عـن أغنيــة : أسـامة الغسـاني - القـدس

 أيام. 10قدمتها اإلسرائيلية نيتع برزيالي في مسابقة  يوروفيجن  الغنائية، وفازت بها قبل 
رامج الهولنديـة السـاخرة  سـانا وولـيس دي فــريس  وقالـت صـحيفة  هـ رتس  أمـس ال ال ـاء إن مقدمــة البـ

عرضـــت نســـخة مشـــابهة ل غنيـــة اإلســـرائيلية، لكنهـــا اســـتخدمت كلمـــات تتفـــاخر بعمليـــات القمـــع التـــي 
 تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وبإجراءات إسرائيل في القدس، ونقل السفارة األمريكية إليها .

و تظهـــر جـــدار الفصـــل الـــذي بنتـــه إســـرائيل فـــي الضـــفة واســـتخدمت فـــي خلفيـــة األغنيـــة مقـــاطع فيـــدي
 الغربية، وعمليات استهداف المتظاهرين الفلسطينيين في غزة.

أون، القائمين على األغنية بــ معاداة السـامية، وتجـاوز -واتهم السفير اإلسرائيلي في هولندا أفيف شير
 خيا .حرية التعبير، من خالل استخدام رموز تتعلق بمعاداة اليهود تاري

وردت هيئــــة البــــث الهولنديــــة علــــى االتهامــــات بــــلن األغنيــــة شــــككت فــــي السياســــات اإلســــرائيلية ولــــم 
تســتهدف الجاليــات اليهوديــة، وأن العــرض جــاء علــى خلفيــة فــوز إســرائيل بلقــب مســابقة  يــوروفيجن  

 بالتزامن مع مواجهات غزة، وفق ه رتس.
 23/5/2018لألنباء،  األناضولوكالة 

 
لنا غزة إلى جزيرة يأس وفقرورائيليجنراالت إس .22  ن: هكذا حو 

عامـًا علـى احـتالل إسـرائيل لقطـا  غـزة، نشـرت صـحيفة  51بعـد : القدس المحتلة ــ نضـال محمـد وتـد
 ه رتس  قبل يومين تقريرًا خاصًا احتوى مقابالت من جنراالت سابقين تول وا منصب الحاكم العسكري 

لنــا غــزة إلــى جزيــرة فقــر لقطــا  غــزة، ســردوا فيــه سياســات إســرائي ل فــي القطــا  تحــت عنــوان  هكــذا حو 
ويلس . والتقرير الذي يعتمد على مقابالت مع هؤالء الجنراالت، مبني  على حقيقـة أن دولـة االحـتالل 
ال تــزال حتــى اليــوم، خالفــًا الد عاءاتهــا، تســيطر وتــتحكم بمجــاالت حياتيــة عــدة لســكان القطــا ، مــن 

 ل الجوي والمعابر البرية ونقل المواد الغذائية وسجل السكان. المياه اإلقليمية والمجا
وبحســب معــد  التقريــر، فــإن  الجنـــراالت الســابقين الــذين حكمــوا غــزة اعتبـــروا، خالفــًا للــوهم الســائد فـــي 
ـــرة  ـــين جارتهـــا الصـــغيرة والم ي ـــين إســـرائيل وب ـــاك مجـــال لتنظـــيم العالقـــات ب ـــزال هن ـــه  ال ي إســـرائيل، أن

الوقـت ذاتـه تنب ـلوا بشـكل دقيـق تقريبـًا بـالمجزرة التـي نفـذتها إسـرائيل قبـل أسـبوعين  للمشاكل ، وهـم فـي
على حدود قطا  غزة، كما سردوا قصص فرص أضاعتها إسرائيل لتنظيم العالقة مع القطا ، ورأيهم 

 في احتماالت تسوية كهذه في المستقبل في حال غي رت إسرائيل سياستها.
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و الحاكم العسكري للقطا  في مطلع السبعينيات، الجنرال احتياط اسحاق أول المتحد ين في التقرير ه
ســـنوات، وبحســـبه فإنـــه  عنـــدما شـــغل منصـــب الحـــاكم  104بونـــداك الـــذي تـــوفي العـــام الماضـــي عـــن 

العسكري لقطا  غزة وسيناء، ورأى بلم عينيه فقـر وقلـة حيلـة الجئـي القطـا ، أدرك أن تهدئـة القطـا  
ين ظرف الالجئين االقتصادي وتـوفير العمـل لكـل مـن يريـد، وأن مكافحـة مرهونة قبل كل شيء بتحس

اإلرهــاب فقــط، كمــا أراد الجنــرال أرييــل شــارون الــذي كــان قائــد المنطقــة الجنوبيــة فــي حينــه، لــن تحــل 
 المشكلة .

أمــا الجنــرال شــلومو غازيــت، الــذي كــان رئيســًا لشــعبة االســتخبارات العســكرية  أمــان   ــم شــغل لعشــر 
، فقـد تنبـل هـو 1967قريبًا منصب منسق أعمال حكومة االحتالل فـي العقـد األول بعـد حـرب سنوات ت

ا خر بما سيحدث بعد أشهر من اللقاء به  المقـابالت أجريـت خـالل العـامين األخيـرين قبيـل انطـالق 
ت مسيرات العودة( ووصف القطا  بلنه  جزيرة فقر خرجت إسـرائيل منـه للوهلـة األولـى وظاهريـًا، وأبقـ

عليــه كمعســكر اعتقــال ضــخم فيــه مليونــا شــخص يتــدهور وضــعهم باســتمرار . وكشــف أن  أك ــر مــا 
ألـــف غـــز ي وهـــم يدوســـون الســـياج الفاصـــل ويخترقـــون  50يخيفنـــي هـــو أن يقـــوم غـــدًا أو بعـــد شـــهر 

 إسرائيل .
 24/5/2018، العربي الجديد، لندن

 
 شمال رام هللا بجروحه متأثرافلسطيني استشهاد طفل  .37

 15أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم األربعاء، عن استشهاد الطفل عدي أكرم أبو خليل  : رام هللا
عاما( من قرية عين سينيا، شمال رام هللا، متل را بإصابته برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي على 

 مدخل البيرة الشمالي.
التي اندلعت مع قوات  وكان الطفل أبو خليل أصيب بالرصاص الحي في بطنه، خالل المواجهات

االحتالل اإلسرائيلي قبل  مانية أيام على مدخل البيرة الشمالي، حيث نقل إلى مجمع فلسطين الطبي 
بمدينة رام هللا ومن  م جرى تحويله إلى مستشفى النجاح بمدينة نابلس، ليعلن عن استشهاده اليوم 

 متل را بإصابته.
شهداء الذين ارتقوا منذ انطالق مسيرات العودة وباستشهاد الطفل أبو خليل، يرتفع عدد ال

 طفال، حسب إحصائيات وزارة الصحة. 14شهيدا، بينهم  118( إلى 30/3/2018 
 23/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 في مدينة غزة وجباليا الطيران الحربي اإلسرائيلي يقصف أهدافاً  .38
وم األربعاء، بعدد من الصواريي أهدافا ومواقع في يائيلي، فجر قصف الطيران الحربي اإلسر : غزة

وأفاد مراسل  وفا ،  مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال القطا ، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.
  قصف ب ال ة صواريي  ال ة مراكب صيد رأسية في ميناء 16بلن الطيران الحربي من نو   إف

كما قصف الطيران  غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وتدميرها بالكامل. الصيادين غرب مدينة
الحربي ب ال ة صواريي موقعا شرق مدينة غزة، وتحديدًا قرب مقبرة الشهداء، وألحق دمارا به، وأضرارا 
ن في ممتلكات المواطنين المجاورة، وموقعا  خر شرق بلدة جباليا، ودمرته، واشتعلت النيران فيه، دو 

ويجوب الطيران الحربي أجواء القطا  طوال ساعات الليل وحتى   أن يبل  عن وقو  إصابات.
 الفجر، فيما طائرات االستطال  لم تغادر األجواء، وهي تحلق على ارتفاعات منخفضة.
 23/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ث السلطة عن عدم واقعية "العودة"لمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يستنكر حديا .31

استنكرت الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تصريحا صدر عن المم ل الدائم لبع ة 
فلسطين لدى األمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة، والتي قال فيها إنه يعترف بلن  عودة خمسة 

 واقعية ومستحيلة، ولدينا حلول سياسية لذلك .ماليين الجأ فلسطيني  إلى ديارهم( في إسرائيل غير 
وأضافت الهيئة في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن تصريحات خريشة جاءت متوافقة 
مع تصريأ لسفير إسرائيل في جنيف خالل مقابلة مع التلفزيون السويسري، قال فيها إن وكالة غوث 

لالجئين ويجب إقفالها وتحويل إعانتهم إلى مفوضية وتشغيل الفلسطينيين  أونروا( تطيل أمد مشكلة ا
 الالجئين العامة، وهو ما يعني توطينهم في بالد أخرى غير فلسطين.

وذكَّرت الهيئة بلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان قد صرح في وقت سابق في مقابلة 
 غرقون إسرائيل بعودتهم.مع التلفزيون اإلسرائيلي بلنه ال يقبل بعودة خمسة ماليين الجأ ي

قام بتلخير تقديم تقرير  -وبناء على تعليمات محمود عباس-وذك ر البيان بلن إبراهيم خريشة 
 غولدستون عن جرائم إسرائيل في غزة إلى األمم المتحدة، ولم يقدمه إال بعد ضغط أممي كبير.

ب الفلسطيني وأنصار فلسطين وذكر البيان أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج وكافة أبناء الشع
في العالم، يستنكرون هذه المواقف الشائنة المخالفة لل وابت الفلسطينية وأولها حق العودة، والمخالفة 

  للقانون الدولي نفسه، ويحذرون من عواقبها.
 وطالبت الهيئة جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج بتوجيه رسائل استنكار إلى إبراهيم خريشة.

 23/5/2018.نت، الدوحة، زيرةالج
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 األقصى إسالميٌّ رغم أنف الكارهينالمسجد : مفتي القدس .41
ندد الشيي محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب : القدس المحتلة

المسجد األقصى المبارك، بالموقف األمريكي المتم ل بقبول التعاطي مع هدم المسجد األقصى، 
ة الصخرة، بهدف بناء الهيكل المزعوم، حسب ما نشر في وسائل اإلعالم عن السفير ومسجد قب

األمريكي لدى االحتالل وهو يتسلم صورة احتوت على تصوير للهيكل المزعوم مكان المسجد 
 األقصى.

، يوم األربعاء: إن هذه الصورة تعبر في دالالتها عن الك ير؛  وقال الشيي حسين في بيان صحفي 
ر عن إقرار الواليات المتحدة األمريكية مم لة بسفيرها لدى سلطات االحتالل لفكرة إقامة فهي تعب

الهيكل المزعوم مكان المسجد األقصى، وعن إصرار سلطات االحتالل ومتطرفيها على هدم المسجد 
 األقصى، محذرًا من تداعيات هذا العداء.

اته وما تحت األرض هو ملك للمسلمين وأكد أن المسجد األقصى المبارك بمبانيه ومساطبه وساح
 وحدهم، رغم أنف الكارهين والمتربصين. 

وجدد الحث على مضاعفة الجهود لشد الرحال إلى المسجد األقصى المبارك، وتعزيز الوجود فيه من 
أجل حمايته، مع التلكيد على تمسك أبناء شعبنا بمسجدهم، مهما تطلب ذلك من  من وتضحيات، 

 األرض وما عليها.  إلى أن يرث هللا
 23/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 2018مايو أيار/ في الصراع السوري حتى  فلسطينياً  3,758قضاء  ":جموعة العمل"م .41

( 465( ضحية فلسطينية بينهم  3,758، بسقوط  ةأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري
 .2018مايو وحتى  2011امرأة، خالل الصرا  السوري منذ عام 

فلسطينيًا لدى أفر   1,674وأوضحت المجموعة في بيان لها نشر اليوم، أن هذا الصرا  تخلله اعتقال 
 ( نساء.106األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم  

أيام، فيما ال يزال مخيم حندرات  1,503ولفت النظر إلى انقطا  المياه عن مخي م درعا منذ أك ر من 
 من مبانيه. %80من تدمير طال  يعاني

 23/5/2018، فلسطين أون الين
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 بين الشبان المقدسيين وجنود االحتالل القدسفي مواجهات عنيفة  .42
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان المقدسيين وجنود االحتالل المتمركزين في باب العامود، أحد 

ل قد أغلقت محيطه ومدرجاته بالحواجز أبواب القدس القديمة الرئيسة، حيث كانت قوات االحتال
 الحديدية.

فيما شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت واسعة في أنحاء مختلفة من األراضي المحتلة، بعد مداهمة 
 عدة بلدات وقرى في الضفة الغربية، بذريعة المشاركة في مسيرات شعبية.

اقتحامها من قبل قوات االحتالل،  واندلعت المواجهات عند مدخل بلدة حلحول، شمال الخليل، عقب
 التي نفذت عمليات اعتقال واسعة بين صفوف المواطنين في نابلس وبالقرب من رام هللا.
 24/5/2018الغد، عم ان، 

 
 نادي األسير: االحتالل يعتدي على أسيَرْين خالل اعتقالهما .43

قال نادي األسير، إن قوات االحتالل اعتدت بالضرب على األسيرين علي محمد دار زيد : رام هللا
 من مخيم الجلزون، وفراس مرار من الخليل، خالل عملية اعتقالهما.

ونقل محامي نادي األسير في بيان له نشر اليوم، عن األسير زيد أن قوة من جيم االحتالل 
الجاري، واعتدت عليه بالضرب بعد تقييده، كما وجه له  اقتحمت منزله فجرا في ال اني من الشهر

جنود االحتالل الشتائم، والحقًا جرى نقله إلى معسكر  بيت إيل ، وبقي فيه لمدة خمس ساعات على 
 األقل،  م جرى نقله إلى معتقل  المسكوبية  حيث ُيحتجز اليوم.

بالضرب، أ ناء مروره من حاجز  عامًا( بلن قوات االحتالل اعتدت عليه 27وأفاد األسير مرار  
 الكونتينر  الساعة السابعة صباحا في ال امن عشر من أيار الجاري، قبل أن يتم اعتقاله الحقا، ونقله 
إلى معتقل  عتصيون ، علمًا أنه تم اإلفراج عنه قبل فترة وجيزة، وذلك بعد قضائه مدة حكمه البالغة 

 شهرًا. 13
 23/5/2018، فلسطين أون الين

 
 مصر تتجه إلى إطالق سراح أعضاء "حماس"": الجديدالعربي " .22

كشفت مصادر مصرية وأخرى في حركة المقاومة الفلسطينية اإلسالمية  : العربي الجديد القاهرة ــ 
 حماس ، عن توصل الحركة إلى اتفاق مع المسؤولين في جهاز االستخبارات العامة قضى بخروج 

 لمصرية، قبل نهاية شهر رمضان الحالي. المعتقلين من الحركة في السجون ا
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من كتائب القسام كانوا قد  4في هذا السياق، كشفت مصادر لـ العربي الجديد  أن  االتفاق سيشمل 
عقب تجاوزهم معبر رفأ بشكل رسمي في  2015اختطفوا داخل الحدود المصرية في مارس/  ذار 

هر ا نان منهم في مقطع فيديو مسر ب من طريقهم إلى مطار القاهرة في رحلة عالجية، قبل أن يظ
 داخل مقر جهاز األمن الوطني فر  الظوغلي، بعد أن بدت عليهم عالمات التعذيب .

وأوضحت مصادر مصرية أن  اإلفراج عن سجناء حماس في السجون المصرية يلتي ضمن حزمة 
لجيدة في الوقت الراهن إجراءات لتخفيف التوتر الحاصل في قطا  غزة، وكذلك است مارًا للعالقات ا

بين الحركة والقاهرة . ولفتت إلى أن  الجانب المصري اشترط عدم تنظيم أي فعاليات أو مؤتمرات 
إعالمية بشلن المفرج عنهم؛ لعدم التسبب في أي حرج ل جهزة المصرية المعنية، خصوصًا أن 

 محتجزين .مصر سبق أن أعلنت أك ر من مرة بشكل رسمي عدم معرفتها بمصير بعض ال
وأوضحت مصادر في الحركة أن  حماس وافقت على المطالب المصرية بشلن عدم اإلعالن عن 
تلك الخطوة ، قائلة إن  الحركة تتفه م الموقف المصري جيدًا وتقد ر الضغوط الواقعة على القاهرة 

 والمخاوف المصرية . 

بت المصادر بالخطوات الحاصلة لتخفيف الحصار على القطا ، الفتة إلى أن  هناك إجراءات  ورح 
عامًا ، مشددة  11تتم من دون إعالن، تحمل في طياتها كسرًا للحصار المفروض على القطا  منذ 

في الوقت ذاته على  استمرار مسيرات العودة من دون توقف، ولكن مع التزامها بضوابط السلمية، 
أن  تلك المسيرات ستعاود ذروتها لتفويت الفرصة على جر  القطا  لحرب شاملة جديدة . وأوضحت 

 يونيو/ حزيران المقبل . 5مرة أخرى مع ذكرى النكسة في 
 23/5/2018، لندن، العربي الجديد

 
 السيسي وملك األردن يؤكدان دعمهما للحقوق الفلسطينية .22

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل األردني الملك عبدهللا إ ر محاد ات : أ.ف.ب
قضايا الوضع النهائي في إطار »ا في القاهرة، أمس، أن وضع القدس ينبغي تسويته ضمن أجرياه

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان، إن مباح ات السيسي «. حل الدولتين
 خر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والجهود المصرية لتحقيق »والعاهل األردني تناولت 

الزعيمين شددا على دعمهما للحقوق المشروعة للشعب »، مشيرًا إلى أن «لحة الفلسطينيةالمصا
 «.الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
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أهمية استمرار جهود المجتمع الدولي للعمل على استئناف المفاوضات »كما أكدا، وفق البيان، 
، وصواًل إلى حل الدولتين واستنادًا إلى مبادرة السالم «اإلسرائيلي»انبين الفلسطيني والمباشرة بين الج

 «.العربية، األمر الذي سيساهم في إعادة االستقرار وفتأ  فاق جديدة لمنطقة الشرق األوسط
 24/5/2018، الخليج، الشارقة

 
 اسصور ضخمة للسيسي في شوارع غزة مؤشر إلى تحسن العالقة بين مصر وحم .22

بعد خمس سنوات على توليه منصب رئيس جمهورية مصر العربية، ظهر : فتحي صب اح -غزة 
األك ر « السرايا»الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من أمس، للمرة األولى، على ناصية مفترق 

 ازدحامًا وسط مدينة غزة لفترة وجيزة قبل أن يختفي.
للسيسي كانت مرفوعة على لوحة إعالنات صورة ضخمة « مجهولون»وبعد ساعات قليلة، مز ق 
، فاشتعلت شبكات التواصل االجتماعي بين مؤيد ورافض لهذا «شكرًا مصر» بيلبورد( وُكتب عليها: 

 «.المشين»السلوك 
غرب المدينة « أنصار»لكن السيسي عاد وظهر مجددًا في لوحة ضخمة على جدار على مفترق 

لعمل من أجل أن يكون الشعب الفلسطيني بلفضل مصر لن تكل ولن تمل من ا»ُكتب عليها: 
موشاة بللوان العلم المصري، فيما ظهر على الجدار أسفل « تحيا مصر»، وجاء أسفلها عبارة «حال

، التي تحكم القطا  منذ أن طردت قوات السلطة الفلسطينية «حماس»اللوحة شعار كبير لحركة 
 .2007في العام « فتأ»وحركة 

حال دون « خالفًا مع الشركة المالكة للوحات اإلعالنية»وراء رفع الصورتين إن  وقال ناشطون يقفون
 وجود صورة السيسي على مفترق السرايا.

بالنظام المصري بعد عام واحد « حماس»ويعكس تعليق صور السيسي، تحسنًا ملحوظًا في عالقة 
ار إلى القاهرة، للمرة األولى على انفتاح النظام على الحركة عقب زيارة رئيسها في غزة يحيى السنو 

صورًا « حماس»بعد انتخابه بشهور قليلة. وحل ت صورة السيسي في المكان نفسه الذي علقت فيه 
ك يرة خالل السنوات الماضية، أبرزها صورة تجمع رئيسي المكتب السياسي للحركة الحالي إسماعيل 

وأمير قطر تميم بن حمد  ل  اني، هنية والسابق خالد مشعل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
، والتي القت  نذاك تعليقات ساخرة ك يرة على شبكات التواصل «القدس تنتظر الرجال»ُكتب عليها 

 االجتماعي وفي جلسات الغزيين.
 24/5/2018الحياة، لندن، 
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 األرواح ويؤكد: دونه لصورة القدس دون األقصى.." إسرائيل"األمريكي في سفير العرض  يستنكراألزهر  .47
تابع باستنكار شديد، الصورة المتداولة عبر عدد من وسائل اإلعالم  أصدر األزهر الشريف، بيانا،

صورة لمدينة القدس المحتلة دون المسجد  إسرائيلالستعراض ديفيد فريدمان السفير األمريكي لدى 
 األقصى وقبة الصخرة ويظهر فيها ما يسمى ب  الهيكل  المزعوم.

إطار استمرار االستفزازات  في يلتيول ؤ الشريف أن هذا التصرف غير المسوأكد األزهر 
الصهيوأمريكية لمشاعر أك ر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، الفتا إلى أن م ل هذه 
التجاوزات المقيتة لن تغير من التاريي شيئًا، وستبقى القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وسيبقى 

 ونه أرواح المسلمين.المسجد األقصى د
تستهدف المسجد األقصى  التيوحذر األزهر الشريف من استمرار المخططات الصهيوأمريكية 

المبارك، مشددًا على أن الصمت على هذه االنتهاكات المستمرة يهدد السلم واألمن في المنطقة 
 بلسرها، مذكرا بالحكمة التي تقول إن  معظم النار من مستصغر الشرر .
 24/5/2018السابع، القاهرة، اليوم 

 
 يثني على منح العريضي الجنسية الفلسطينية "التقدمي: "بيروت .22

اعتزازه بمنأ أحد رموزه »في لبنان عن « االشتراكيالتقدمي »عب ر الحزب   :الحياة  –بيروت 
ومناضليه، النائب السابق غازي العريضي، الجنسية الفلسطينية ويعتبر أنها تضيف إلى سجل 

تنطوي على »ورأى الحزب أن هذه الخطوة «. يضي النضالي والسياسي محطة مضيئة جديدةالعر 
دالالت سياسية ومعنوية كبيرة ألنها تكر س حال التالحم بين قضية فلسطين والحزب الذي ناضل في 

وأكد الحزب أن «. سبيلها لعقود طويلة ومنذ تلسيسه من قبل المعلم الشهيد كمال جنبالط ورفاقه
 «.القضية والهوية والوصية»ن ستبقى فلسطي

 24/5/2018الحياة، لندن، 
 

 الجامعة العربية تلغي مذكرة تفاهم مع جواتيماال وتوقف التعاون بعد نقل سفارتها للقدس .29
أعلنت الجامعة العربية يوم  االربعاء(، انها الغت مذكرة تفاهم وقعتها مع : أ ف ب -القاهرة 

وقال محمود عفيفي الناطق الرسمي باسم االمين  فارتها الى القدس.غواتيماال بسبب نقل االخيرة س
لغاء مذكرة التفاهم »العام للجامعة العربية احمد ابو بالغيط ان  االمانة العامة للجامعة قامت بوقف وائ

، مع إبالغ الجانب الغواتيمالي بعدم 2013الموقعة مع وزارة الخارجية بجمهورية غواتيماال في العام 
 «.قدمًا في أي تعاون بينهما نتيجة لموقف غواتيماال من قضية القدسالمضي 
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تم إبالغ الجانب الغواتيمالي بلن هذا اإلجراء يلتي نتيجة إلقدام »وأوضأ الناطق الرسمي أنه 
غواتيماال على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس بما شكل مخالفة واضحة وصريحة وسابقة خطرة 

حول الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ولما م ل أيضًا  تخرق اإلجما  الدولي
 «.انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الِصلة

 23/5/2018الحياة، لندن، 
 

 ستواصل دعمها لحركتي حماس والجهاد طهرانشمخاني للجزيرة:  .23
إن بالده ستواصل دعمها لحركتي المقاومة ، شمخاني أمين مجلس األمن القومي اإليراني علي  قال 

 اإلسالمية حماس والجهاد اإلسالمي الفلسطينيتين وحزب هللا اللبناني وكل محور للمقاومة.
وشدد على أن بالده لن تنسحب من سوريا رغم الضغوط التي تتعرض إليها، مشيرا إلى أن حضورها 

أ أن إسرائيل تلقت رسالة واضحة بلن أي اعتداء وأوض مستمر هناك بطلب من الحكومة السورية.
 على قواتها في سوريا سيقابل برد قاطع وحاسم.

 23/5/2018الجزيرة.نت، 
 

 إندونيسيا تقرر إعفاء المنتجات الفلسطينية من الضرائب .23
أعلن وزير التجارة االندونيسي انجيرستو لوغيتا، استعداد بالده  : القدس  دوت كوم -جاكرتا 
جميع السلع والبضائع من دولة فلسطين إلى األسواق االندونيسية، دون أن تخضع  الستقبال
وجاء إعالن الوزير لوغيتا خالل استقباله سفير فلسطين لدى اندونيسيا زهير الشن، يوم  للضرائب.

دة وقال لوغيتا إن اندونيسيا مستع األربعاء، في مقر  الوزارة، لبحث سبل التعاون التجاري بين البلدين.
 إلرسال بضائع الى فلسطين حسب احتياج السوق الفلسطيني.

 23/5/2018القدس، القدس، 
 

 مليون ليرة تركية تبرعات حملة "كن أماًل لفلسطين" .22
أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، رجب أقداغ، وصول المبل  المجمو  في إطار : صفا شاهين-أنقرة

وأعرب أقداغ  ألف دوالر أمريكي(. 220رة تركية  قرابة حملة  كن أماًل لفلسطين ، إلى نحو مليون لي
خالل استضافته في برنامج حواري على قناة  سي إن إن التركية ، عن اعتقاده بلن يزداد المبل  يوًما 

وفي رده على سؤال حول هدف تركيا من حملة المساعدات المذكورية، قال أقداغ،  نحن  بعد يوم.
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دارة الطوار  والكوارث   فاد ، باألساس نقدم دعًما كبيًرا ل لغاية عبر وكالة التعاون والتنسيق  تيكا ، وائ
 ووقف الديانة، والهالل األحمر .

 23/5/2018لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 لتعزيز العالقات "إسرائيل"في ظل مجزرة العودة: وفد أذري يزور  .22
 من أذربيجان( رسمي إلى البالد،  كشف النقاب، اليوم األربعاء، عن زيارة وفد أذري: هاشم حمدان

وبحسب صحيفة  مطلع األسبو  الماضي، بالتزامن مع افتتاح السفارة األميركية في القدس المحتلة.
 ه رتس ، فقد كان الوفد األذري يتللف من كبار المسؤولين في الحكومة، وذلك للمشاركة في اللقاء 

بين إسرائيل وأذربيجان، حيث م ل إسرائيل الوزير  الحكومي األول للجنة االقتصادية لتعزيز العالقات
ومكث الوفد األذري، الذي يتللف من وزير الضرائب  وعضو المجلس الوزاري المصغر، زئيف إلكين.

وكان هدف اللقاء هو  وعدد من نواب الوزراء، مدة  ال ة أيام في إسرائيل، من األحد حتى ال ال اء.
ادية والتجارية بين الطرفين، م لما أعلن رئيس الحكومة فحص الطرق لتطوير العالقات االقتص

 .2016، الذي زار أذربيجان في كانون األول/ ديسمبر من العام نتنياهواإلسرائيلية، بنيامين 
 23/5/2018، 48عرب 

 
 سرائيليةات يعرفون من أين تأتي التمور اإلناشط مغربي: الجمارك والمخابر  .22

حة التطبيع مع الكيان الصهيوني ان التمور ا تية من دولة الرباط: كشف ناشط مغربي في مكاف
االحتالل اإلسرائيلي مازالت تلج المغرب عبر أشكال وطرائق مختلفة، منها القانونية وغير القانونية، 

وأكد سيون أسيدون الناشط البارز في مكافحة  ومن يقوم بهذه التجارة يخفي أصل هذه التمور.
في المغرب أن الجمارك من جهة واألجهزة األمنية المغربية « يدي اس ب»التطبيع ومسؤول منظمة 

تعرف جيدًا من أين تلتي هذه التمور ومصدرها وكيف تلتي، وسكوتهم عن ذلك يعتبر تواطؤًا في هذا 
 العمل الدنيء.

   24/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 الناصر عبد في حرب اليمن ضد "إسرائيل""هآرتس" تكشف عن طلب سعودي بتدخل  .22
كشفت صحيفة  ه رتس ، يوم األربعاء، في تقرير لها، باالعتماد : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

على ما تم كشفه من األرشيف الصهيوني، أن دولة االحتالل كانت قد قدمت خالل حرب اليمن عام 
سرائيلية في تلك مساعدات لقوات اإلمام الزيدي، ضد ال ورة اليمنية، في سياق الحرب اإل 1962
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السنوات إلضعاف قوة ونفوذ الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، الذي أيد ال ورة اليمنية 
على نظام اإلمام وأرسل قوات مصرية للقتال في اليمن. موضحة أن السعودية ح ت إسرائيل على 

المصري في اليمن وبحسب  ه رتس ، فإن التدخل  إرسال مزيد من العتاد لمواجهة عبد الناصر.
تحت قيادة عبد الناصر، أ ار معارضة ومخاوف لدى دول في الخليج وعلى رأسها السعودية واألردن 
إلى جانب مخاوف الدول االستعمارية ذات المصالأ في المنطقة، وفي مقدمتها بريطانيا التي 

 سيطرت على عدن ومحيطها. 
تمت بالعتاد، فوافقت تل أبيب دون تردد، حيث  وقد طلبت بريطانيا من إسرائيل تزويد قوات اإلمام

نزالها جوًا في  ، إذ تم إنزال دزينة من 1964مارس/  ذار  31بلورة الخطة العملية لتقديم المساعدات وائ
عملية إنزال مشابهة لتسليأ  13الحاويات التي كانت تحمل السالح واألدوية، وتبعت هذه العملية 

 لها سرية للغاية حتى في صفوف قوات اإلمام.قوات اإلمام مع إبقاء العملية ك
وبحسب الصحيفة فقد حاول الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز مجددًا في فبراير/ شباط 

حث  إسرائيل على إنزال عتاد عسكري إضافي لقوات اإلمام، إال أن إسرائيل رفضت ذلك بعد  1967
اتفاق وقف إطالق النار بين السعودية ومصر في  أن أوقفت الجسر الجوي لقوات اإلمام بعد توقيع

 .1965أغسطس/  ب من عام 
 23/5/2018العربي الجديد، لندن، 

 
ن جزائري يواجه اإلعدام بتهمة  .22  "إسرائيل"مع  "التخابر"مدو 

طلبت منظمة العفو الدولية من السلطات الجزائرية، اإلفراج عن المدون تواتي مرزوق، الذي يواجه 
وترتكز التهمة إلى وقائع تعود إلى «. التخابر مع قوى أجنبية»م، على إ ر اتهامه بـعقوبة اإلعدا

مطلع العام الماضي، حينما أجرى المدون حوارا مع أحد المتحد ين باسم الحكومة اإلسرائيلية، عن 
 ، تناول احتجاجات وقعت بالجزائر، أشيع بلن إلسرائيل يدا فيها. «سكايب»طريق خدمة 

  24/5/2018ط، لندن، الشرق األوس

 
 لخطة ترامب مقبول لكن رفض الفلسطينيين لها غير مقبول ونحذرهم "إسرائيل"فريدمان: رفض  .22

ـ متابعات: حذر السفير األمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الفلسطينيين األربعاء من أن  أبيبتل 
من قبل واشنطن، حسبما نقل ” لن يكون مقبوال“رفض خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب للسالم 

لكن فريدمان قال إنه سيكون من المقبول أن ترفض إسرائيل الخطة ألسباب  التلفزيون اإلسرائيلي.
 ”.مشروعة“



 
 
 
 

 

 35 ص             4650 العدد:             5/24/2018الخميس  التاريخ: 

                                    

وأكدت القناة اإلخبارية اإلسرائيلية  القناة ال انية سابقا(، أن التكهنات بلن عرض ترامب لتجديد 
 شف عنه في غضون األشهر القليلة المقبلة.المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية سيتم الك

إذا كان الرد هو نحن ال يمكن أن نفعل ذلك ألن هنا أربعة أو خمسة أسباب “وصرح فريدمان: 
 ”.مشروعة لعدم نجاحها ال أتخيل أن تكون هناك أي عواقب على اإلطالق

ا حول ما تستطيع أو ال نحن نحترم، بالتلكيد، حق إسرائيل كدولة ذات سيادة في التحدث إلين“وتابع: 
 ”.تستطيع التعايم معه، ونتفهم ذلك

وأضاف في المقابلة األولى التي جرت من مبنى السفارة األمريكية في القدس، والتي افتتحت مؤخرا، 
أعتقد أنه إذا لم “أن رفض الفلسطينيين العودة لطاولة المفاوضات سيغضب األمريكيين، حيث أفاد: 

وا القدوم إلى طاولة المفاوضات، ال أستطيع أن أتخيل أن ذلك سيكون يجلس الفلسطينيون، ورفض
 ”.مقبوال في البيت األبيض، وبالتلكيد سنعرب عن استيائنا من هذا التصرف

وأشار فريدمان إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ال يدرك مضمون الخطة التي تم 
، فإنه ال ”عض األمور األساسية المهمة لحماية أمن إسرائيلالنظرة المشتركة لب“طرحها، ولكن بسبب 

 ”.ستكون هناك مفاج ت“يعتقد أنه 
وتم بث المقابلة بعد ساعات فقط من تصريأ المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

تلتزم محكوم عليها بالفشل طالما أنها ال تحظى بموافقة الفلسطينيين وال ” بلن الخطة األمريكية 
 ”.بقرارات الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية

 23/5/2018رأي اليوم، لندن، 
 

 الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية تصوت على قرار لصالح فلسطين  .22

، اليوم األربعاء، على 71صوتت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية خالل دورتها الـ: جنيف
لة فلسطين تحت عنوان  األوضا  الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة مشرو  قرار تقدمت به دو 

 بما فيها القدس الشرقية والجوالن السوري المحتل .
وطالب القرار من مدير عام المنظمة بتقديم تقرير حول األوضا  الصحية في فلسطين خالل الدورة 

ظمة الصحة العالمية لتقييم األوضا  بناء على زيارة ميدانية يقوم بها خبراء من من 72المقبلة الـ
واالطال  على التحديات التي يواجهها القطا  الصحي في دولة فلسطين، وعلى االنتهاكات 

 اإلسعافاإلسرائيلية خصوصا في ما يتعلق بموضو  اإلغالق واستهداف المنش ت الطبية وسيارات 
 ت الطبية األخرى.واألطقم الطبية وبضرورة تسهيل مرور األدوية والمواد والمعدا
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دولة هي: الواليات المتحدة األمريكية، وبريطانيا،  6دولة، وعارضته  90وصوت لصالأ القرار 
سرائيل، وغواتيماال، وكندا، فيما امتنعت   دولة عن التصويت. 20وأستراليا، وائ

 23/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في اتفاق مخيم اليرموكاألمم المتحدة: لم نكن طرفًا  .29
أعلن المتحدث الرسمي باسم األمين العام ل مم المتحدة، ستيفان «: القدس العربي» –دمشق 

شخص من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين القريب من  400إجالء ما يقارب »دوجاريك 
صل إليه بين العاصمة السورية دمشق إلى قلعة المضيق بمحافظة حماة، إ ر اتفاق محلي تم التو 

 «.الجهات المعنية
مواصلة األمم »، منوهًا إلى «األمم المتحدة لم تكن طرفًا في اتفاقات اإلجالء تلك»وأشار إلى أن 

المتحدة دعوة جميع الجهات، وأولئك الذين لديهم نفوذ عليهم، إلى ضمان حماية المدنيين والبنى 
ية بشكل  من ومستدام ودون عوائق إلى جميع التحتية المدنية، والسماح بوصول المساعدات اإلنسان

 «.المحتاجين، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون اإلنساني الدولي
وخالل مؤتمر صحافي في مقر األمم المتحدة الدائم في نيويورك، قال دوجاريك، إن مخيم اليرموك 

 «.أو إتالفهفي حالة دمار كامل، حيث ال يكاد يوجد مبنى واحد لم يتم تدميره »
 24/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
  كي يبلغ الكونغرس بأنه ينظر بأمر إغالق ممثلية فلسطين في واشنطنيوزير الخارجية األمر  .23

قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو في جلسة اجتما   لجنة   :سعيد عريقات -واشنطن
أنه ال يزال ينظر بمسللة إغالق  2018أيار  23 العالقات الخارجية  بالكونغرس األميركي األربعاء ،

مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة األميركية واشنطن أو اإلبقاء عليه مفتوحا، وقال بلنه 
 يحتاج إلى بعض الوقت قبل التوصل لقرار بهذا الشلن.

ية عن والية فلوريدا وكانت رئيس لجنة العالقات الخارجية في الكونجرس األميركي، النائبة الجمهور 
ليتنان قد وجهت للوزير بومبيو في إطار جلسة مساءلة األربعاء  أردت أن أتابع شيئًا ما -اليانا روس

كنت قد سللته للسفير ديفيد ساترفيلد  نائب مساعد وزير الخارجية المؤقت( في الشهر الماضي، 
ن مسللة لماذا نبقي على مكتب على رد مكتوب ، ولكني لم أستلمه بعد بشل سلحصلوقال لي بلني 

منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مفتوحا في حين أن قرار اإلبقاء عليه مفتوحا لم يتجدد، 
خاصة وأن الفلسطينيين قدموا إحالة قضائية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية هذا األسبو ، 
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شلن  ومعاقبة الفلسطينيين(. هذا هو سؤالي، ما سيفعل العديد من أحكام القانون األميركي بهذا ال
 وشكرا لكم على نقل اإلدارة السفارة  األميركية من تل أبيب إلى القدس( إلى عاصمتها الصحيحة  .

على المكتب  مكتب منظمة التحرير الفلسطينية( مفتوحا،  باإلبقاءورد بومبيو عليها قائاًل، فيما يتعلق 
سوف أعود إليك واكشف التفاصيل، حيث انه قد تكون هناك  -قرار جديد أودون تجديد للقرار 

 مشكلة قانونية لست على علم بها .
وأضاف  على نطاق أوسع في القضايا  بشلن الفلسطينيين( فان استمرار تمويل األونروا قيد المراجعة 

ل أو ، ونحن نحاول معرفة كيفية التلكد من حصولنا على هذا الحق في االستمرار  بالتمويا ن
 عدمه( والتلكد من المصالأ األمنية، وعدم مكافلة السلوك السيأ .

 23/5/2018، القدس، القدس
 

 كية توضح موقف فريدمان من صورة القدسيالسفارة األمر  .23
نشر حساب السفارة األميركية لدى إسرائيل تغريدات جاء فيها أن السفير ديفيد فريدمان لم يكن على 

كهدية وتضمنت صورة مركبة للبلدة القديمة بالقدس المحتلة دون المسجد علم بدالالت صورة تسلمها 
 األقصى، مما أ ار ردود فعل غاضبة.

ويوم أمس ال ال اء ظهر السفير األميركي فرحا وهو يتسلم صورة كهدية من جماعة يهودية استيطانية 
 متطرفة، حيث يظهر الهيكل المزعوم مكان الحرم الشريف  المسجد األقصى(.

أضافت التغريدة التي نشرت على الحساب الرسمي للسفارة بموقع التواصل االجتماعي تويتر أن و 
 فريدمان يشعر بخيبة أمل عميقة ألي شخص يستغل زيارته لبني براك  وسط إسرائيل( إل ارة 

 الجدل .
يف/جبل وقالت إن سياسة الواليات المتحدة واضحة تماًما؛  نحن ندعم الوضع الراهن في الحرم الشر 

 الهيكل .
 23/5/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 "إسرائيل" ـرئيس الحكومة الفرنسية يلغي زيارته ل .22

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية، إدوارد فيليب، بشكل مفاجأ، إلغاء زيارته المقررة ليومين إلى : وكاالت
مايو الجاري ار/أي 31في نهاية الشهر الجاري. وكان من المفترض أن يصل البالد في « إسرائيل»

، وبحسب موقع «الموسم المشترك»وفرنسا، بعنوان « إسرائيل»إلطالق فعالية  قافية مشتركة بين 
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أن « إسرائيل»على الشبكة فإن سبب اإللغاء غير واضأ، حيث تدعي « يديعوت أحرونوت»صحيفة 
 اإللغاء ينبع من أسباب سياسية داخلية في فرنسا.

ى تعتقد أن السبب الحقيقي هو المجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل في المقابل، فإن جهات أخر 
على حدود قطا  غزة في مسيرة العودة الكبرى، والخشية من نظرة الرأي العام الفرنسي « اإلسرائيلي»

 «.إسرائيل»لم ل هذه الزيارة ل
 24/5/2018، الخليج، الشارقة

 
 لألمم المتحدةفلسطين تنضم إلى ثالث منظمات تابعة مالدينوف:  .22

أعلن منسق األمم المتحدة لشؤون الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، أمس، أن فلسطين وكاالت: 
إلى  2011انضمت إلى وكالتين إضافيتين تابعتين ل مم المتحدة، بعد أن كانت انضمت منذ العام 

مي خالل االجتما  رغم اعتراض الواليات المتحدة الشديد. وقال المسؤول األم« اليونيسكو»منظمة 
أيار انضمت في الخامس عشر من مايو/»الشهري لمجلس األمن المخصص للشرق األوسط 

لى منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  «.فلسطين إلى مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وائ
 24/5/2018، الخليج، الشارقة

 
 دولية لضمها فلسطيندرس خفض تمويل وكاالت أممية و ن :كييمسؤول أمر  .22

بالده تدرس خفض تمويلها لوكالتين  أنأعلن مسؤول أميركي، يوم أمس األربعاء، : هاشم حمدان
 تابعتين ل مم المتحدة إضافة إلى منظمة لمراقبة األسلحة الكيميائية بعد انضمام الفلسطينيين إليها.

التنمية  يونيكتاد(، ومنظمة األمم وكان قد انضم الفلسطينيون إلى مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و 
كما أصدرت منظمة حظر األسلحة الكيميائية بيانا في هولندا  المتحدة للتنمية الصناعية  يونيدو(.

 الموقعة  التي تنضم إليها. 193أوضحت فيه أن فلسطين باتت  الدولة ال
دة أو تلك المرتبطة بها التي يشار إلى أن القانون األميركي يمنع تمويل الوكاالت التابعة ل مم المتح

 تمنأ عضويتها لفلسطين.
وقال المسؤول األميركي  موقف الواليات المتحدة كان دائما  ابتا بلن جهود الفلسطينيين لالنضمام 

وأضاف  سنراجع تطبيق القوانين  إلى المنظمات الدولية سابق ألوانه، ويؤدي إلى نتائج عكسية .
لى عضوية الفلسطينيين في بعض الوكاالت والمنظمات التابعة ل مم األميركية المتعلقة بالقيود ع

 المتحدة .
 24/5/2018، 48عرب 
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 مبعوث بوليفيا في مجلس األمن: نأمل تبني قرار "حماية الفلسطينيين" .22
أعرب السفير البوليفي لدى األمم المتحدة ساشا لورنتي مساء ال ال اء،  : شينخوا   -األمم المتحدة 
 أن يتبنى مجلس األمن قراًرا بشلن توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين. عن أمله في

وقال السفير البوليفي للصحفيين  ندعم المقترح الكويتي بشكل كامل. ونؤمن بلن الوقت قد حان 
لتحم ل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء حماية الفلسطينيين.  مل أن يتم تقديم مسودة مشرو  القانون 

 يت عليها .للتصو 
وعندما سئل عن توقعاته من الوفد األمريكي إزاء المسودة الكويتية، قال لورينتي  إننا نتوقع من أي 
دولة عضو أن تلتزم بالقانون الدولي وتمت ل لقرارات مجلس األمن. لكن يبدو أنهم  األمريكان( 

 يعتقدون أنهم فوق القانون .
 23/5/2018، القدس، القدس

 
 بالتحقيق بعدوانية شرطييها في حيفا "إسرائيل"وبي يطالب االتحاد األور  .22

طالب االتحاد األوروبي إسرائيل بإجراء تحقيق جدي وسريع، في  قمع : برهوم جرايسي -الناصرة 
، جرت في حيفا مساء الجمعة الماضي، ردا على 48عناصر الشرطة على مظاهرة لفلسطينيي 

قوقي فلسطيني تقريرا، في سلسلة من التفصيل، حول المجازر في قطا  غزة. في حين نشر مركز ح
اعتداءات الشرطة على المعتقلين من المظاهرة، ومن بينهم ناشط حقوقي. في حين طلب حزب وزير 

 الحرب أفيغدور ليبرمان، من المحكمة.
 24/5/2018الغد، عم ان، 

 
 غزة إلى يصلوفد روسي  .22

ل وفد روسي إلى قطا  غزة بعد زيارة سابقة للسفير للمرة ال انية منذ بداية العام الجاري، يص: غزة
الروسي لدى السلطة في  ذار الماضي. ووصل الوفد الدبلوماسي صباح أمس قادمًا من حاجز 

والفصائل األخرى، األمر الذي قد يكون له عالقة بمبادرة « حماس»، للقاء «بيت حانون ــ إيريز»
و كانت من األطراف التي تواصلت معها جديدة لتهدئة األوضا  في غزة، خاصة أن موسك

في األسابيع الماضية. وشهدت العالقة بين الحركة والروس تحسنًا كبيرًا خالل السنتين « حماس»
األخيرتين، وتحديدًا بعدما زار وفد من الحركة بقيادة موسى أبو مرزوق العاصمة موسكو في  ذار 

 ائيل بوغدانوف.الماضي، حيث جرى لقاء مع نائب وزير الخارجية ميخ
 24/5/2018، ، بيروتاألخبار
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 بشأن المجزرة األخيرة في غزة "إسرائيل"برلمانيون أوروبيون يطالبون بموقف أوروبي حازم ضد  .22
أعرب برلمانيون أوروبيون عن غضبهم واستنكارهم للمجزرة التي ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي : أ ينا

 ين بموقف أوروبي حازم ضد إسرائيل ل نيها عن أفعالها.بحق المدنيين العزل في قطا  غزة، مطالب
جاء ذلك خالل اجتما  اللجنة السياسية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي عقد في 
العاصمة اليونانية، أ ينا، وشارك فيه المجلس التشريعي الفلسطيني بوفد مكون من النائب برنارد 

 هيم خريشه.سابيال وأمين عام المجلس إبرا 
وقال النائب سابيال، في مداخلته،  إن البيان الصادر عن رئاسة اللجنة بشلن المجزرة االخيرة في 
غزة هو الحد األدنى الذي يمكن ألي شخص يتحلى بالمسؤولية أن يقوم به، وأن هناك حساسية 

 قد أنها فوق أي انتقاد .مفرطة لدى إسرائيل تجاه أي جهة تقوم بانتقادها على أعمالها الالإنسانية وتعت
من  61وأكد أنه  ال يوجد أي مبرر وتحت أي ظرف أن يقوم قناصة جيم االحتالل بقتل 

المتظاهرين السلميين ، مشددا على أن حجج إسرائيل الواهية بزعمها أنهم  إرهابيون( لن يبرر لها 
 نكار الواسع لهذه الجريمة .جريمتها النكراء، وأن فهم العالم لما حصل هو الذي يقف وراء هذا االست

وطالب سابيال بدور أوروبي أك ر فاعلية للمضي قدما بعملية السالم والخروج من الملزق الذي 
نهاء االحتالل،  تواجهه، مطالبا مجلس أوروبا بمساعدة شعبنا الفلسطيني في الحصول على حريته وائ

 معربا عن أمله بلن يحل السالم قريبا في المنطقة.
 23/5/2018، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 

 
 كيون يواجهون هيلي: أنت شريكة في المجازر اإلسرائيلية ويداك ملطختان بالدماءيطالب أمر  .29

تعرضت مندوبة واشنطن الدائمة في األمم المتحدة، نيكي هيلي، الحتجاجات من : األناضول
يركية؛ بسبب موقفها من المجازر اإلسرائيلية الطالب أ ناء إلقائها كلمة في جامعة  هيوستن  األم

 األخيرة بحق الفلسطينيين.
وردد الطالب عبارات استهجان أ ناء الكلمة التي ألقتها هيلي، التي تعتبر أحد أكبر المدافعين عن 

 إسرائيل في إدارة الرئيس دونالد ترامب.
كي هيلي ملطختان بالدماء، وما وفي هذا الصدد، قام أحد الطالب مخاطًبا هيلي قائال لها  يدا ني

زلِت مستمرة في المشاركة بهذه المجازر، فلنِت شريكة لإلرهابيين والمحتلين  في إشارة إلى 
وعقب ذلك قام عدد من الطالب ورددوا هتافات مناهضة للمسؤولة األميركية، اتهموها  اإلسرائيليين( .

 فيها بالضلو  في المجازر اإلسرائيلية.
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الطالب بياًنا على حسابهم في موقع  فيسبوك  انتقدوا فيه  التغاضي عن الظلم الذي  وفيما بعد نشر
وذكر البيان أن  هيلي  يجري في العالم، ال سيما ما يتعرض له الفلسطينيون من تفرقة عنصرية .

نذرت نفسها إلسكات األصوات المناهضة إلسرائيل ، متهمين إياها بـ عرقلة إجراء تحقيقات حول 
 رة اإلسرائيلية األخيرة في قطا  غزة .المجز 

 24/5/2018، العربي الجديد، لندن
 

 العالقة السرية بين حملة ترامب واالستخبارات العسكرية اإلسرائيليةيكشف  العبري موقع "والال" .23
 ، Inspirationكشف موقع  والال  اإللكتروني، اليوم األربعاء، أن الشركة اإلسرائيلية  : هاشم حمدان

يترأسها مسؤول كبير سابق في االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية عملت في السنوات األخيرة  التي
 من أجل انتخاب دونالد ترامب رئيسا للواليات المتحدة في المعركة االنتخابية األخيرة.

ويقع مقر الشركة في مبنى في  كفار شمرياهو ، وهو ال يشير إلى طبيعة نشاطها الذي وصف 
 ، كما أن المعلومات المنشورة في موقعها على اإلنترنت ال تكشف أسماء مؤسسي الشركة بـ الغامض

 أو موظفيها.
وأشار التقرير إلى أن جنرال االحتياط، رونين كوهين، قد أشغل عدة مناصب استخبارية رفيعة في 

سكرية، السابق، حيث أشغل منصب  رئيس دائرة اإلرهاب في شعبة الدراسات  في االستخبارات الع
و نائب رئيس شعبة الدراسات ، و ضابط استخبارات في قيادة المركز  في الجيم اإلسرائيلي. وفي 

  والتي عملت بداية على تقديم استشارة Inspirationترك الجيم، وأسس شركة   2012العام 
 استخبارية وأمنية، ولكنها تتركز اليوم في الحمالت للتل ير على الوعي السائد.

نما عن طريق هيئات وبحسب ا لتقرير، فإن الشركة لم يتم تشيغلها مباشرة من قبلة حملة ترامب، وائ
تقوم بجمع تبرعات وتنشط من أجل المرشحين، ويفترض أنها منفصلة عنهم وعن حمالتهم االنتخابية 
الرسمية. وهو أسلوب متبع في السياسة األميركية، ويهدف إلى تجاوز القيود المفروضة على تجنيد 

ونقل التقرير عن مصدر في الشركة، التي عمل فيها  األموال، والتي صادقت عليها المحكمة العليا.
ضباط  خرون خدموا في السابق في االستخبارات العسكرية، قوله إن من ربط بين الشركة وترامب 

تقال هو بن كارسون، وهو أحد المرشحين في االنتخابات التمهيدية الجمهورية للرئاسة، والذي اس
  الحقا وعبر عن دعمه لترامب، ويشغل اليوم منصب وزير اإلسكان في اإلدارة األميركية.

وقال بن كارسون إنه وضع خطة الشركة بنفسه على طاولة ترامب، وهكذا بدأت الشركة العمل من 
 .2016أجل انتخاب ترامب رئيسا للواليات المتحدة، قبل  ال ة شهور من االنتخابات عام 

 23/5/2018 ،48عرب 
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 موسيقار برازيلي  ي لغي حفله بتل أبيب وحركة الم قاطعة تؤك د تأثير مذبحة غز ة على قراره .23
( عاًما االنضمام إلى 76قرر الموسيقار البرازيلي الكبير جيلبرتو جيل   زهير أندراوس: -الناصرة

الرابع من تموز مقاطعة كيان االحتالل عبر إلقاء حفله الذي كان مخطًطا له في تل أبيب في 
  يوليو( القادم، في تل أبيب ردًّا بسبب ما وصف بلن ه أوضا  حساسة في إسرائيل.

، وعب رت عن  وقد أصدرت الحملة الفلسطينية للمقاطعة بياًنا رحب ت فيه بقرار الموسيقار البرازيلي 
لي  ُيعتبر بم ابة ترحيب الشعب الفلسطيني بهذه الخطوة. ومن الجدير بالذكر أن  الموسيقار البرازي

األسطورة ال قافية في البرازيل، وقد حصل على العديد جوائز جرامي وجائزة التيني غرامي، وشغل 
 منصب وزير ال قافة في البرازيل.

على نسخٍة منه، ” رأي اليوم“(، في بياٍن رسميٍ  حصلت BDSوقالت الحملة الفلسطيني ة للُمقاطعة  
جيلبرتو جيل لحفله في تل أبيب، مركز نظام االحتالل اإلسرائيلي   قالت إنن ا نرحب بحرارة بإلغاء

. وأضافت: نشكر جماهير الفنان جيلبرتو في البرازيل وعبر أمريكا الالتينية حيث  والفصل العنصري 
 أن  غضبهم من المذبحة لعب دوًرا حاسًما في قراره إلغاء الحفلة بتل أبيب، على حد  تعبيرها.

جيل لقائمة من نخبة م قفي وفناني العالم الرافضين للقمع واالحتالل اإلسرائيليين  وبهذا القرار ينضم
م ل المغنية النيوزلندية لورد، ولورين هيل، إلفيس كوستيلو، برايان إينو، الراحل جيل سكوت هيرون، 

 في ليس، روجر ووترز، من بين  خرين ك يرين.
 23/5/2018، لندن، رأي اليوم

 
 وأسئلة لم يجب عنها بعد حالة عباس الصحية .22

 نبيل عمرو
في المجلس الوطني األخير، ظهر الرئيس محمود عباس بكامل صحته، وعلى نحو يتفوق فيه على 
الشباب في الحركة والحضور والخطاب. ولكي تتلكد من ذلك كان يكفيك جولة لعدة دقائق بين 

إنه أبى إال أن يشارك، وترى أعضاء المجلس، لترى محتضرًا جاءوا به من على الفرام ليقولوا 
مسنين ال يشاهد م لهم في أي محفل، تشي انحناءات ظهورهم وتجاعيد وجوههم وصعوبة حركتهم، 

 بتجاوز عتبة التسعين، أي أنهم زاملوا أحمد الشقيري قبل ستين سنة.
 وما أن انفض المجلس ُأدخل الرئيس إلى المستشفى، ليعالج من مرض يصيب الشباب قبل الشيوخ،
هو التهاب في األذن الوسطى، وقد عرفت أعراض هذا المرض ألنه أصابني وأنا في الخمسينات من 

 عمري.
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إذن ال خطر يستدعي مبالغات في التقديرات حد الحديث عن وفاة وشيكة، واإلسهاب في حكاية 
 مشوقة عنوانها: من هو الخليفة إذنآ

وأسماًء توحي باألهمية ومعرفة دقائق  يحيط بالرئيس عدد محدود من األشخاص، يحملون ألقاباً 
األمور، وهؤالء هم الذين تولوا التصريأ عن حالته، وكلنهم دخلوا في سباق على وسائل اإلعالم، 
شارحين كفريق طبي حالة الرئيس، وطملنة الجمهور بلن المكوث في المستشفى ال يعني بالضرورة 

 د ين هو الطبيب المشرف على عالجه!خطرًا على حياة الرجل. وبالمناسبة كان أقل المتح
أي  -كانت التصريحات تحمل توظيفًا سياسيًا ساذجًا، زاد الحالة الشعبية غموضًا وبلبلة، بعضهم 

أنكر وجود مرض من أي نو ، وأن زيارة المستشفى كانت إلجراء فحوص روتينية،  -المصرحون 
لرئيس حين قال إنه يؤدي عمله كالمعتاد وبعضهم كان أك ر سخاًء في اإلعالم، ظنًا منه أنه يبهج ا

الرئيس عصي على المرض وحتى الموت، وعلى الذين »وربما بنشاط أكبر، وبعضهم أوحى بلن 
 «.يصطادون في الماء العكر أن يتوقفوا عن رهاناتهم

الرئيس محمود عباس الذي كان أول من أشار إلى أنه دخل العقد ال امن من عمره، هو رجل واقعي، 
ألدرى من كل المحيطين به عن حالته الصحية، وفي حالته كرقم أساسي من أرقام المعادلة وهو ا

القيادية في الشرق األوسط، هنالك جهات ك يرة تعرف على وجه الدقة حقيقة حالته الصحية، وأن 
 أمرًا مهمًا كهذا ال ي بته أو ينفيه تصريأ أو عدة تصريحات يقولها كل ناطق وفق رؤيته وأجندته. 

غير أن ما يستحق النقام، سواء كان عمر الرئيس  مانين أو تسعين سنة، أو كان مريضًا أو 
معافى، هو مستقبل الوضع الفلسطيني في حال غياب الرئيس ألي سبب كان، وفي هذا المجال 

 ت ور أسئلة ك يرة، منها م اًل:
هنالك من يتمتع بقوة بعد أن تجمعت كل الصالحيات في المنظمة والسلطة في يد الرئيس، فهل 

سحرية كي يمسك بكل الخيوط خالل ساعات أو أيامآ وهل ستدب الفوضى في الساحة الفلسطينية 
ويرى الجمهور صراعًا مسلحًا على السلطة والنفوذ، واضعين في االعتبار أن البلد يعج بشائعات 

لة الفوضى بإذكاء تتحدث عمن يتسلحون ويعدون أنفسهم لهذا االحتمالآ وهل ستدعم إسرائيل حا
نارها كي تكون هي صاحبة اليد العليا في األمن أواًل،  م في االقتصاد والسياسة أخيرًاآ وأسئلة تنب ق 
عن حالة الغموض التي تغذيها حالة المؤسسات الوطنية المتراجعة بفعل اإلهمال في الضفة، 

 واالنقسام في كل الوطن.
ن هذه األسئلة، وأقوى ما يؤ ر في الرأي العام الفلسطيني إن أك ر ما يقلق هو أن ال إجابة محددة ع

هو التسريبات اإلسرائيلية؛ حيث  بت أن لدى إسرائيل إعالمًا موجهًا أك ر قدرة على التل ير من أي 
إعالم عربي. ومن يراقب بدقة ال يجد صعوبة في اكتشاف حقيقة أن مصدر األخبار األساسي في 
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عالم اإلسرائيلي، فهو وحده من يرشأ خلفاء للرئاسة ويحدد فرصهم. كل الشؤون الفلسطينية هو اإل
و خر تقليعة إسرائيلية أ رت في الرأي العام الفلسطيني، خبر أطلقه اإلعالم اإلسرائيلي مفاده أن 

 الحكومة أنشلت مجموعة عمل للبحث في تطورات وخيارات ما بعد عباس.
اني منه الساحة الفلسطينية الم خنة باألجندات المتعارضة ونظرًا للفراغ المعلوماتي والتحليلي الذي تع

والمتناقضة للقوى واألفراد، فإن الجميع ينتظر ربما ما سيقوله اإلسرائيليون في هذا األمر، وهذه هي 
 أفدح خالصة تنجم عن الفراغ وانعدام العصف الفكري المسؤول حول قضية كهذه.

لطبقة السياسية ربما يقولون أو يتمنون أن يمد هللا في عمر الفلسطينيون قلقون، وحين يراقبون أداء ا
الرئيس مع كل العالت التي يعرفونها، ويستذكرون حقيقة تتصل بعرفات الذي كان له  ال ة خلفاء، 

، وشاء «أبو السعيد»، وأحيانًا خالد الحسن «أبو جهاد»، وخليل الوزير «أبو إياد»هم صالح خلف 
اءه ال ال ة ويبقى حيًا، لتؤول الخالفة لمحمود عباس الذي ال نعرف من القدر أن يدفن الرئيس خلف

 سيدفن من الخلفاء.
 24/5/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 حق العودة ومخيمات اللجوء الفلسطيني .22

 شفيق ناظم الغبرا
في الصرا  العربي االسرائيلي وعلى األخص ببعده الفلسطيني اإلسرائيلي يتحول التاريي لناطق 

حقائق والتعبيرات. ماليين اليهود نشلوا في منازل عربية وولدوا في منازل مملوكة للعرب ممن بال
طردوا من منازلهم وأرضهم، لكن كما هو الحال لم يعلم ا باء المستوطنون أوالدهم بالحقائق، تركوا 

سطينية فرض األمر للصدفة ليعرف الك ير منهم فيما بعد بلنهم نشلوا في منازل مصادرة لعائالت فل
من مدن حيفا ويافا وطبريا واللد والرملة وصفد وغيرها. ولم تعرف  1948عليها اللجوء في حرب 

األجيال الجديدة من االسرائيليين بلن قرى تجاوزت األربعمئة تم جرفها وهدمها لتمهيد الطريق أمام 
الضفة الغربية  ما مهاجرين جدد في مستوطنات شيدت على أنقاض القرى الفلسطينية. فإلى غزة و 

بالقوة ليعيشوا  األصليينومصر تم دفع أصحاب البالد  واألردنتبقى من فلسطين( والى لبنان وسوريا 
نذاك   األردني. بل أصبأ  لث سكان الضفة التي وقعت تحت الحكم 1948في مخيمات منذ العام 

في غزة التي  أما، 1948 عام احتالهامن سكان المخيمات ممن ينتمون لقرى ومدن فلسطين التي تم 
لذات القرى التي تم  انتموامن سكانها  %70وقعت تحت الحكم المصري مع نهاية الحرب فحوالي 

 .1948هدمها وجرفها عام 
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التاريي الذي أنتج النكبة فتأ الطريق أمام مشرو  ال إنساني طابعه خيالي ديني وهدفه الشكلي حل 
الصهيوني انتهى بكل عنصريته وسطحيته واضعا المجموعة . لكن المشرو  أوروبامشكلة اليهود في 

اليهودية القادمة لفلسطين في عين العاصفة، بل وضعها في موضع العداء ألماني العرب بالتحرر 
. االستعمارالعربي بعد زوال  اإلقليملمصالأ الهيمنة على  األولالحارس  أصبحت فإسرائيلوالتقدم، 

 بأ كل الشرق في عين العاصفة.في الجوهر بسبب هذا المشرو  أص
ال زالوا يتذكرون تفاصيل المكان الذي أخرجوا منه  1948الفلسطينيون الذين هجروا من بالدهم عام 

بالقوة، وقد يصأ القول بلن التفاصيل الصغيرة تختفي مع الزمن، لكن تناقلهم للصور القديمة 
توبة، كما وينتقل عبر اإلحساس باأللم وتعبيرهم عن ما حل بهم ينتقل عبر الرواية الشفوية والمك

وتجربته في كل المنعطفات. القصة الفلسطينية مروية نامية وهي حالة تزداد صالبة وانتشارا مع 
مستمد من حاجتها لتصحيأ التاريي. فبفضل  باختناقالوقت. فالشعوب المنكوبة والمهجرة تشعر 

 ر سكانها.قرى ومدن فلسطين في ضمي استمرتأجيال ما بعد النكبة 
في مخيم شاتيال الفلسطيني في  2018أمضيت أسبوعا ونصف ضمن جولتين منفصلتين هذا العام 

مشرو  بح ي عن جوانب من تاريي المخيم. اذهب يوميا  الستكمالبيروت وذلك في ظل سعيي 
ار الضيقة التي بالكاد تتسع لشخص واحد. وسط النه أزقتهللمخيم الذي يعاني اإلهمال متنقال عبر 

في بعض أجزاء المخيم تشعر باالختناق بينما تعتقد بلن الشمس اختفت وذلك بفضل الظالم الناتج 
أشجار ك يفة في غابة مظلمة. وبينما تسير تقفز قليال هنا وتتجنب  أغصانوكلنها  األبنيةعن تشابك 

الكهرباء  كأسالمن هناك مجاري متدفقة بهدوء بينما تلتف حول كومة للزبالة وشبكات ك يفة من 
 عبر ممرات المخيم طوال وعرضا. األسالكالمفتوحة التي تتحول ألسقف من 

 أماموتسير في المخيم بينما ينير طريقك صورة لشهيد هنا وصورة هناك، بل صورة لقائد فلسطيني 
. باألساسصورة أخرى، تشعر بلنك في مكان مختلف بفضل التاريي والموضو  الذي صنع المخيم 

مرورا بالحروب  1948مخيم ينطق التاريي بالملساة بدءا من تلسيس المخيم بعد النكبة عام ال أزقةفي 
التي شنت على المخيم والمجازر التي تعرض لها بما فيها صبرا وشاتيال. في زوايا شاتيال صور 
 دائمة عن العودة للتمسك بالحق، فالمخيم ليس المكان النهائي لهذه المجموعة من الناس. ستجد في

 بداية المخيم مفتاحا كبيرا يرمز للمشكلة األصلية التي سببت كل هذا البؤس والشقاء.
لم يفقد إبنا أو أخا او أختا وأما وأبا في هذه المجزرة أو تلك. في أسرة  أحداقلما تجد في المخيم 

 دأوال 8أحمد م ال لديه  أبو. وأخواتإخوة  10واحده من الطبيعي ان تجد خمسة شهداء من أصل 
وبنات. ا نان منهم استشهدوا في معارك وحروب الدفا  عن المخيم في  مانينات القرن العشرين، 

، لكن في شاتيال له ابن وابنه والباقي 1982بينما أحد أبنائه استشهد في مجزرة صبرا وشاتيال عام 
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من  لث إلى  أصبحوا في السويد وفي كوبنهاغن في أوروبا. يمكن الجزم بلن أك ر وأوالدهمن أسرته 
 وأوائلنصف عائالت المخيمات أصبحت في أوروبا بفضل سياسة هجرة ك يفة سادت  مانينات 

 تسعينيات القرن العشرين.
صورا متناقضة  أرىعاما في مخيم شاتيال  83وبينما أجلس مع الكهل الفلسطيني الذي تجاوز 

من بساطة مظهره إال أنه ليس  للحوار والجلسة. لم أشعر لوهلة إنني أمام إنسان عادي، فبالرغم
 اكتوىبسيطا، ورغم محدودية تعليمه المدرسي إال انه يجيد لغة الملساة والمتاهة ولغة السياسة التي 

بنارها. رأيت عبر الحديث معه شريط من ا الم والم سي، فحدي ه مفعم بال قة بالنفس والقوة التي ال 
فة. الكهل الفلسطيني في المخيم رمز لعمق تشبه المخيم الذي دمر عدة مرات في حروب مختل

لقضية كبرى وذلك بالرغم من ظروفه الصعبة وسكنه  بانتمائهالملساة وقوتها، غني بتعبيراته، يشعر 
في منزل  يل للسقوط في مخيم دمرته حروب متتالية وأعيد بناؤه بعد كل حرب. هذه ال قة مستمدة 

 قادوه في مراحل مختلفة. من التاريي ومن أبطال المخيم ومجاهديه ممن
فلسطين  احتلواوكما صنعت ملساة اليهود التاريخية الحالة اليهودية بكل تعقيداتها، صنع اليهود الذين 

، مع ل رضمن الفلسطينيين شعب مشتتا يتميز بشوقه للعودة، بل حولوا الشتات لحالة متوقدة للعودة 
ي يقع في الزمن الحاضر وليس في الماضي عن الحالة اليهودية: الشتات الفلسطين أساسيفارق 

تتميز شعوبه  إقليمكما وحول الحدود، وهو يقع في  األرضالسحيق، وهو قائم اليوم في قلب 
 باالستضعاف والبحث عن شروط النهضة. إنه شتات واقع في الزمان الراهن كما والمكان القريب.

هي صفقة  األرضعلى  إلسرائيليةاإن صفقة سياسية بال حق العودة والقدس وفي ظل السيطرة 
مستحيلة. الصهيونية عاجزة عن التوصل لحل وسط من أجل السالم. فالصهيونية حتى اللحظة 

من سكانها العرب والسيطرة على اإلقليم وتخريبه، وهذا  األرضمستمرة في سياسة االقتال  وتطهير 
تيجية كفاح ضمن خطة للتعامل يعني بلن كل استراتيجية لمواجهة الصهيونية يجب أن تكون استرا

 الفلسطينيين وحقوقهم. أراضيمع  ليات السيطرة واالقتال  الصهيونية التي تسعى ألخذ ما تبقى من 
أنه صرا  مركب. لقد سقط مشرو  الدولة الفلسطينية، لكن  اإلسرائيليال ابت في الصرا  العربي 

والعدالة والمساواة لم يسقط، لقد استنفد مشرو  األرض والحقوق والمكان والعودة والقدس والذاكرة 
مشرو  الكفاح المسلأ أهم أغراضه في بناء وتشكيل الهوية الفلسطينية، لكن مشرو  النضال والكفاح 

 ولسنا في نهاياته. اإلسرائيليزلنا في بداية الصرا  العربي  والعودة بكل األنوا  األخرى لم يتوقف. ال
 24/5/2018، القدس العربي، لندن
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 االحتالل الصهيوني وخطوطه الزائلة .22
 بشارة مرهج
أكدت المسيرات الشعبية الجريئة التي قام بها الشعب الفلسطيني المقدام بمواجهة االحتالل الصهيوني 

ال بد من التنويه بها كشفا للحقيقة  أمورجملة  وائعجابتابعها العالم بانتباه  الزائلة والتيوخطوطه 
المتحدة التي تتحمل  األممبقرار من  1948ي على تزييفها منذ تلسيسه عام التي دأب الكيان الصهيون

وشالل الدم الفلسطيني الذي يتدفق بال انقطا  منذ وعد  الفلسطينيةهي والقوى الكبرى وزر القضية 
 بلفور حتى اليوم.

وسلميته : تابع العالم التحرك الشعبي الفلسطيني بانتباه وتقدير نظرا النضباط هذا التحرك أوال
حتى  وأرضهبحيث تجذرت صورة الفلسطيني الجريء المتمسك بحقوقه  األجيالوشموليته لكل 

 الشهادة.
تضحيات  كلفه ذلكوتجلت صورة الشعب الفلسطيني شعبا مقداما منافحا عن قضيته المقدسة وان 

ان الشهداء والتواصل حين ك اإلعالم أجهزةبلم العين على  باألمسجسام كتلك التي شهدها العالم 
 .با الفيتساقطون بالعشرات والجرحى 

ظهرت  –رغم كل الجراح والنكبات  – انيا: مقابل هذه الصورة المشرقة للوطن الفلسطيني الناهض 
 الصهاينة يطلقونالعالم كله الجنود  العنصرية ورأىصورة الكيان الصهيوني الغاصب على حقيقتها 

هذا الكيان  أن م مما أكد للم  وهم في حالة نشوة واعتزاز باإلوالشباب بدم بارد  األطفالالنار على 
الجماعية هو كيان متهالك ركيك يخشى الجماهير ويخشى  واإلبادةالذي قام على االغتصاب والقهر 

 الحقيقة .. كيان زائل لن تحميه بندقية او مدفع او صاروخ.
سالت على جوانبها حدا لكل السياسيات الزكية التي  الحاشدة والدماء ال ا: وضعت هذه المسيرات  

خضوعا، والمفاوضات خنوعا، والديبلوماسية استجداء، اذ حان  إالالمتخاذلة التي لم تفهم السياسة 
العربية الخيارات الحقيقية للشعب الفلسطيني وتدعمه بما تقوله الشعوب ال  األنظمةالوقت كي تحترم 

، يحمون ظهره أشقائهيحصل على الدعم من  أني بما تمليه واشنطن. فمن حق الشعب الفلسطين
ليس مقبوال  –كما كل مرة  –وهذه المرة  العداء.ويشدون أزره، فال يتركونه فريسة لقوى تناصب امتنا 

تتذر  جامعة الدول العربية ومعها كل المؤسسات االسالمية والدولية.. ان تتذر   أن اإلطالقعلى 
لسطيني في نكبته المتجددة وفي انتفاضته المباركة فتتخذ بالعجز وتتقاعس عن نصرة الشعب الف

 وأنينفعالة مالية وسياسية وديبلوماسية تتجاوب مع نداء الجماهير وصرخة الشهداء  إجراءات
منذ رحيل ديغول فها  أميركاالضعيفة التي كانت تخشى إغضاب  أوروباالجرحى. وليلخذوا العبرة من 

واالقتصادية التي يكاد  االستراتيجيةوتقرر الدفا  عن مصالحها  هي اليوم تتنادى وتجتمع وتتشاور
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وعندما خرج من  واأللومنيوميطيأ دونالد ترامب عندما فرض الرسم الباهظة على الحديد والصلب 
 االتفاق النووي مع ايران..

المطارد من القضاء، الساخر من الحق  األمريكيالشعب  أك ريةهذا الترامب المرفوض من 
الظهر والمقاطعة  إدارةالصداقة بل يستحق  أوطيني، الناكث بالوعود والعهود ال يستحق التكريم الفلس

 كان مفعوال. أمراحتى يقضي هللا 
شلن  وأعلتدماءكم وتضحياتكم لم تذهب هدرا بل أ مرت  إنلشهداء غزة وجرحاها ومناضليها نقول 

ن وتقدمت بمسيرة التحرير خطوات نوعية فلسطي أعداءقلوب  إلىالخوف  وأدخلتالقضية الفلسطينية 
 مهمة.

 عاشت فلسطين حرة عربية مستقلة.
 23/5/2018، ، لندنرأي اليوم

 
سرائيل .22  قراءة في األزمة األخيرة بين تركيا وا 

 ماجد عزام
سرائيل خطيرة وجدية في الحقيقة، كما األزمات السابقة، ولكن  تبدو األزمة األخيرة بين تركيا وائ

لمر ة في تعدد أبعادها، فهي أزمة تركية أمريكية إسرائيلية، أو أزمة تركية إسرائيلية االختالف هذه ا
ببعد أمريكي واضأ، وهي تعد األخطر؛ كون الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة الحالية قد أطلقت عملية 
دارته وصهيونييه، وباتت  التسوية كما فكرة السالم مع الفلسطينيين متشجعة من تطرف ترامب وائ
تسعى وراء عالقات مع دول عربية إسالمية مهمة بعيدا عن مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة 

 التوصل إلى حل سلمي نهائي لها.
للتذكير، فقد اندلعت األزمة األخيرة مع قيام أمريكا بنقل سفارتها من تل أبيب للقدس المحتلة، 

وم ضد المتظاهرين في غزة، المحتجين على بالتزامن مع الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل في نفس الي
نقل السفارة في ذكرى نكبتهم، فبادرت تركيا إلى استدعاء سفيريها من واشنطن وتل أبيب، وطلبت 
من القنصل اإلسرائيلي في إسطنبول المغادرة لبعض الوقت، كما احتضنت قمة إسالمية طارئة دعت 

ل ى مقاطعة  جزئية( للبضائع اإلسرائيلية، إضافة إلى إلى مقاطعة الدول التي تنقل سفارتها للقدس، وائ
مواصلة العمل لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجريمة اإلسرائيلية األخيرة غزة، والنظر في إمكانية 

 إرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين.
سطينيين في بدت األزمة األخيرة نتاجا للتعاطف التركي الواسع والموقف الرسمي الشعبي الداعم للفل

القضيتين أو الملفين األك ر حساسية بين أنقرة وتل أبيب، وهما القدس وغزة. فقد اعتبرت أنقرة قرار 
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نقل السفارة غير مقبول، وغير قانوني وغير شرعي، وهي تعترف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية. 
عد قرار ترامب بنقل يب الماضيوكانت بادرت إلى قمة إسالمية طارئة في كانون أول/ ديسمبر 

السفارة، ودعت إلى العمل السياسي الدبلوماسي إلفشال القرار المتعارض مع القرارات والموا يق 
 الدولية، كما دعت إلى مقاطعة كل من يتجاوب مع القرار األمريكي.

ودعت تركيا مرارا كذلك إلى رفع الحصار عن غزة، وحاولت تقديم المساعدة اإلنسانية قدر 
ها. كما استعدت لحل مشاكل البنى التحتية المنهارة فيه من مياه كهرباء مواصالت تعليم استطاعت

وصحة. كما بنت مستشفى تركيا هناك، وقدمت اقتراحا جديا إلرسال سفينة لتوليد الكهرباء مقابل 
سواحل غزة لحل األزمة مرحليا إلى حين حل  األزمة بشكل نهائي، إال  أن ها ووجهت برفض وتعنت 

والقاهرة لتدخ ل تركيا في ملف غزة، مع االنتباه إلى  سرائيلي مستند  ل سف( إلى رفض من رام هللاإ
أن السلطة الفلسطينية ال ترفض الحضور والدعم التركي السياسي واالقتصادي، وترحب به، لكن 

رام هللا شرط أن يمر من خاللها وضمن سياستها، تحديدا فيما يتعلق بغزة، ورفع الحصار الذي ترى 
 أنه يمر  حصرا بإنهاء االنقسام، وائعادة سيطرتها الكاملة هناك.

إسرائيل من جهتها تقودها الحكومة األك ر تطرفا في تاريخها، وهي سعت بكل قوة لتشجيع ترامب 
على قرار نقل السفارة للقدس، رغم معرفتها ودرايتها بداللته العميقة االستراتيجية السلبية حتى على 

نفسها. وهي تستغل إدارة ترامب إلزاحة القضية عن جدول األعمال التفاوضي مع قضية  إسرائيل
الالجئين، واإلصرار على االحتفاظ بالسيطرة األمنية في الضفة الغربية، واستمرار احتالل غور 

في المئة من الضفة(، ما يفرغ العملية التفاوضية من محتواها، وُيبقي الفلسطينيين مع  20األردن  
 كم ذاتي بلدي موسع تحت الوصاية، بل السيطرة اإلسرائيلية المارة على كافة المستويات.ح

تجاه غزة تستمر حكومة نتنياهو  ليبرمان( بينيت في تطرفها حتى الحد األقصى، وهي ترفض 
 المساعدة التركية أو أي مبادرات إقليمية ودولية مما لة، رغم الحالة اإلنسانية الكار ية فيها، ورغم
تحذيرات األجهزة األمنية من انفجار حتمي لغزة في وجه االحتالل، بينما تبدو حكومته السكرى 
بالتطرف ودعم ترامب وصهيونييه؛ غير مبالية حتى من احتمال الذهاب إلى حرب، رغم أنها لن 

 تغير الوقائع الحالية بشكل جذري وكبير.
بعادها عن تراكم الخالف التركي األمريكي في األزمة التركية اإلسرائيلية األخيرة تعبر في أحد أ

ملفات عدة، وقرار ترامب بنقل السفارة أغضب أنقرة التي تعتبر نفسها معنية جدا بالقدس وفلسطين. 
ج الخالف على ملفات أخرى م ل سوريا ومكافحة اإلرهاب، وحتى الخروج األمريكي  الخاطأ  كما أج 

، ولذلك جاء الرد المزدوج تجاه واشنطن وتل أبيب مع وفق أنقرة( من االتفاق النووي مع طهران
موقف سياسي مرتفع حم ل ترامب وواشنطن المسؤولية عن الجريمة اإلسرائيلية بغزة، التي ما كانت 
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 حسب أنقرة( لتقع لوال الدعم السياسي األمريكي غير المحدود، كما الحماية دون حدود لتل أبيب في 
 األمم المتحدة ومؤسساتها.

ذلك، ورغم المعطيات السابقة، إال أن العالقات التركية اإلسرائيلية لن تصل إلى حد القطيعة  رغم
التامة، أو إنهاء التبادل الدبلوماسي بشكل كامل بين الدولتين؛ ألن أنقرة تدعم حل  الدولتين باعتباره 

ستمنعها أو تحجم الحل األك ر جدية المطروح على الطاولة، وهي تعرف أن قطيعة تامة مع إسرائيل 
من فرصها في مساعدة الفلسطينيين، خاصة في غزة  كما قال صراحة القنصل اإلسرائيلي 
المنصرف لمسؤولي وزارة الخارجية التركية( إضافة طبعا إلى حجم التبادل التجاري الكبير نسبيا بين 

من الذهاب بعيدا أو البلدين، والذي يالمس حاجز الخمسة مليارات دوالر، كما السعي لمنع إسرائيل 
 أك ر من الالزم في تحالفها وعالقتها مع اليونان وقبرص.

إسرائيل من جهتها، رغم الدعم األمريكي غير المسبوق، ورغم عالقتها المتنامية مع دول عربية 
سالمية مهمة، إال أنها تعي أن تركيا دولة مركزية مهمة في المنطقة، ال تستفيد بل تتضرر من  وائ

ها، إضافة طبعا إلى البعد االقتصادي المهم للعالقة، كما قال وزير المالية موشيه القطيعة مع
كحلون، وموقع تركيا الجغرافي المركزي المهم الذي تمر من خالله الطائرات اإلسرائيلية في طريقها 
ألوروبا، ناهيك عن حضور تركيا ونفوذها وفعاليتها في أك ر من ملف في المنطقة، من فلسطين إلى 
العراق وسوريا مرورا بإيران، وهو الملف المركزي لتل أبيب، والذي تنظر إليه بعين األهمية الخطورة 

 في السنوات األخيرة.
يجب االنتباه كذلك إلى أن قرار القمة اإلسالمية الطارئة األخيرة في إسطنبول بمقاطعة البضائع 

علق بمقاطعة إسالمية جماعية منظمة اإلسرائيلية، وحديث الرئيس التركي عن نفس الملف في ما يت
للبضائع اإلسرائيلية المنتجة والمصنعة في المستوطنات الضفة القدس والجوالن، وهو قرار في جوهره 
يميز بين االعتراف بإسرائيل ضمن حدود حزيران/ يونيو، وعلى قاعدة حل الدولتين، وبين 

، بما في ذلك رفض االعتراف بالقدس المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة
 كعاصمة لها.

قبل األزمة األخيرة وبعدها ستستمر العالقة التركية اإلسرائيلية في اإلطار الرسمي البارد مع بعد 
اقتصادي متين يدار بالكامل من القطا  الخاص في البلدين، وستظل فلسطين وقضيتها حجر ع رة 

إن عودة الدفء والحميمية للعالقة بين الجانبين يكاد يكون كبير في الطريق بينهما. وبالتلكيد، ف
 مستحيال، أقله في المدى المنظور وحتى المتوسط.

 23/5/2018، "21موقع "عربي 
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 حان الوقت للتوصل إلى "تسوية سياسية" مع "حماس" في غزة .22
 كوبي ميخائيل

هي من بلور « اسحم»، تدور معركة على طول الحدود مع قطا  غزة، 2018منذ نهاية  ذار 
منطقها بعد أن استولت على مبادرة مدنية وحولتها إلى طريق للهروب من الضائقة االستراتيجية التي 

إليها تنظيمات مدنية في القطا  وسعت من خاللها  التي بادرت، «مسيرة العودة»تعانيها. إن فكرة 
ان المنطقة بوساطة تظاهرات التي يعانيها سك بالضائقةإلعادة اهتمام المجتمع الدولي من جديد 

أصحاب المبادرة وقادت « حماس»لقد أبعدت «. حماس« »خطفتها»جماهيرية على طول السياج 
 هي األحداث وأدارتها عمليًا. 

، التي «فتأ»فشل عملية المصالحة مع «: حماس»أسباب أساسية ل زمة التي تعانيها  4هناك 
ة القطا  المدني في القطا  وتعبيرها عن استعدادها بفشلها في إدار « حماس»استؤنفت بعد اعتراف 

لنقل صالحيات معينة إلى يد السلطة الفلسطينية؛ الواقع اإلنساني الصعب في قطا  غزة واإلحباط 
المتزايد للسكان جر اء ذلك؛ الت كل الكبير في األرصدة العسكرية واالستراتيجية بسبب وسائل الدفا  

ل؛ وفي الخلفية، فقدان الرغبة واالستعداد للدخول في مواجهة عسكرية والتحييد التي طورتها إسرائي
 واسعة إضافية مع الجيم اإلسرائيلي. 

« حماس»وفي الواقع، تخدم المعركة الدائرة على طول السياج الحدودي عددًا من أهداف 
يل، وتجسيد االستراتيجية، وفي طليعتها تحويل اإلحباط المتزايد وسط سكان القطا  عنها نحو إسرائ

التزامها بمحاربة إسرائيل، بالتلكيد، على حساب صورة السلطة الفلسطينية ومكانتها، وذلك من خالل 
إعادة تركيز االهتمام الدولي على قطا  غزة، وتعظيم سردية التضحية الفلسطينية ونز  الشرعية عن 

 إسرائيل.
فرصة عودة السلطة  االفتراض بضعف« حماس«و« فتأ»يؤكد فشل عملية المصالحة بين 

الفلسطينية إلى السيطرة المدنية على القطا . في الواقع القائم، هناك كيانان فلسطينيان منفردان، 
بصفتها قائدة للصرا  المسلأ، وفي المعركة « حماس»ومعاديان أحدهما لآلخر، ويحاربان إسرائيل: 

طة الفلسطينية، كقائدة للنضال الحالية أيضًا بمشاركة النضال الشعبي، وفي المقابل هناك السل
الشعبي والسياسي على الساحة الدولية. لكن نشلت بين إسرائيل والكيان الفلسطيني في الضفة الغربية 

وتعاون اقتصادي، ويحق لجزء من مواطني هذا الكيان العمل في إسرائيل وفي  تنسيق أمنيعالقات 
دة في أراضي الضفة الغربية، حيث مستوى المناطق الصناعية في المستوطنات اإلسرائيلية الموجو 

الحياة في هذه المنطقة أعلى بصورة كبيرة من مستوى حياة سكان قطا  غزة، وحرية تنقلهم أوسع 
 بك ير أيضًا.
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تذك ر المعركة الدائرة على طول السياج الحدودي بلن قطا  غزة في األوضا  الراهنة وفي طليعتها 
الخطرة، وتداعي البنى التحتية في المنطقة، ال  اإلنسانيةواألزمة االنقسام في الساحة الفلسطينية، 

يزال يم ل تهديدًا استراتيجيًا بالنسبة إلى إسرائيل حتى عندما تنتهي المرحلة الحالية. إن الموقف 
وقطا  غزة يرسي هذا الوضع، وأيضًا يؤجج الظروف الخلفية « حماس»اإلسرائيلي الحالي إزاء 

 لتصعيد أمني. 
ستبقى العنصر المهيمن في قطا  غزة، وعلى افتراض أن « حماس»ستناد إلى االفتراض بلن باال

إسرائيل ال تنوي العمل على تفكيكها واستبدالها بزعامة ُأخرى أو السيطرة على القطا ، يجب فحص 
، إمكانية قبول وجود كيان معاٍد  خر على حدود إسرائيل وبلورة استراتيجيا لتسوية العالقات معها

بوساطة تفاهمات أمنية، وأيضًا من خالل قدر من التعاون األمني المحدود، وهذا ما سيخلق فرصًا 
لتهدئة مستمرة للعنف، وللهدوء على طول الحدود ومن حولنا. وتستطيع إسرائيل بمساعدة مصر 

دارة حيال  دل ، حتى من دون اعتراف متبا«حماس»وبتدخل المجتمع الدولي، تطوير  ليات تسوية وائ
التسوية هذه بوجود رد ناجع وأسر  من ذلك  تسمأ  لياتومن دون عالقة مباشرة. ومن المفترض أن 

ومنعها من محاولة المس  « حماس»في منطقة القطا ، وكبأ  اإلنسانيةالموجود حاليًا على الضائقة 
بين كون بإسرائيل، وحتى تحسين حكمها المدني في قطا  غزة. وفي الواقع ال يوجد تناقض حتمي 
 قطا  غزة كيانًا معاديًا إلسرائيل وبين القدرة على تطوير وتفعيل  ليات تسوية وضبط حياله.

منذ سيطرتها « حماس«إن شرط حدوث ذلك هو التخلي عن المعادلة التي ترسخت بين إسرائيل و
حيد ، والقائلة إن السلطة الفلسطينية هي العنوان الرسمي والو 2007على قطا  غزة في حزيران 

للتحاور مع إسرائيل. يجب التسليم بوجود كيانين فلسطينيين مختلفين، والسعي إلقامة واقع توفيقي 
يكون أقل من اتفاق دائم، مع فصل إيديولوجي وعمالني بين السياسة حيال السلطة الفلسطينية في 

تراتيجية الضفة الغربية وبين سياسة منفصلة يجب تطويرها وتحسينها إزاء قطا  غزة. إن االس
ضعاف « حماس»المقترحة هي أنه حتى إذا كان السعي لتسوية مع  سيؤدي حتمًا إلى تعزيز قوتها وائ

مكانة السلطة الفلسطينية، فإنه سيساعد في الدفع قدمًا بتسوية على أساس مبدأ هدنة طويلة األمد 
 «.حماس»مع 

عدادهم للتوصل إلى اتفاق هدنة رسائل تتعلق باست« حماس»في األشهر األخيرة نقل الناطقون بلسان 
مع إسرائيل طويل األمد. ليست هذه المرة األولى التي ُتسمع فيها رسائل من هذا النو ، لكن الفكرة لم 

لتحقيقها وعدم االستعداد اإلسرائيلي « حماس»تتحول إلى فكرة جدية بسبب الشروط التي وضعتها 
تمي االعتراف ومنأ الشرعية ولو بصورة غير لفحص اإلمكانات في هذا االتجاه، التي مغزاها الح

ولسيطرتها على قطا  غزة. وهذه المرة أيضًا فإن عملية يمكن أن تؤدي إلى « حماس«مباشرة  لـ
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، علنًا أو ضمنًا، ستكون عملية معقدة،  لكن «حماس«اتفاق على وقف إطالق النار بين إسرائيل و
لذي يشعر به سكان القطا ، يمكن أن نرى في ، والعجز ا«حماس»في ضوء الضائقة التي تعانيها 

وقيادتها( أساسًا « حماس»االستعداد المبدئي للهدنة  التي تواجه أيضًا معارضة داخل صفوف 
 إلمكانات أكبر لتحقيق الفكرة.

من أجل الدفع قدمًا بهذه الفكرة يتعين على إسرائيل التخفيف من تحفظات المجتمع الدولي، 
أو بالسلطة الفلسطينية. « حماس»روبي، فيما يتعلق بلهمية العالقة سواء بـ وخصوصًا االتحاد األو 

لكن يجب أال  ننسى أن السلطة الفلسطينية ليست موجودة وال تسيطر على القطا ، وال توجد اليوم 
معقولية فعلية لتغيير هذا الوضع، لذا فالتمسك بشرط نقل المساعدات إلى قطا  غزة فقط عن طريق 

لسطينية وعودتها إلى السيطرة على القطا ، يؤدي فعاًل إلى استمرار هذا الوضع اإلشكالي السلطة الف
 السياسية الفي غزة إلى األبد، وفي الوقت عينه، ال يساعد في تقوية السلطة الفلسطينية ألن العملية 

 تزال حاليًا تواجه طريقًا مسدودًا.
 لية يقودها مم لون عن األطراف المنخرطة في  في المرحلة األولى من عملية التسوية يجب استخدام

، تراقب استخدام أموال المساعدات وتمنع إمكانية استغاللها بصورة سيئة. ويجب «حماس«العملية و
التفكير في إمكانات استخدام هذه ا لية لتحويل جزء نسبي من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل 

لشروط « حماس»في مرحلة الحقة، ومع انصيا  و «. حماس»على البضائع والخدمات إلى 
االتفاقات ُتدرس إمكانات توسيع صالحياتها بشلن إدارة أموال المساعدات. ومن أجل هذا الغرض 

ويجب أن يتجلى دور «. حماس»ستحتاج إسرائيل إلى تجنيد مصر كشريكة مركزية في العملية إزاء 
لزام الحركة بالعملية وكبحها. وفي المقابل مصر من خالل تشغيل منتظم لمعبر رفأ، ومن خالل إ

يجب إعداد الشروط لنقل أموال المساعدة من أجل إعادة بناء البنى التحتية الحيوية وتحفيز 
االقتصاد، عبر إقامة مناطق صناعية على حدود القطا ، ومن خالل تشجيع وتحفيز مشاريع 

المساعدة في خلق شروط إعادة الحياة صناعية مشتركة يمكن أن تُقدم فرص عمل. تستطيع إسرائيل 
الطبيعية للسكان في المنطقة، إذا انتهجت مقاربة مرنة وتساهلت أك ر في استيراد القطا  البضائع 
وفي التصدير، وزيادة عدد أذونات دخول التجار إلى إسرائيل، وأيضًا العمال والذين هم بحاجة إلى 

 معالجة طبية.
 مباد  األطر األمنية التي ُوضعت بوساطة « حماس»ات تسوية مع لدى إسرائيل خبرة في بلورة  لي

، لذا ليس المقصود سابقة. مع ذلك، هذه المرة تستطيع إسرائيل «(عمود سحاب»مصرية بعد عملية 
في هذا الوقت واستعدادها « حماس»بلورة سياستها من جديد إزاء قطا  غزة بهدف استخدام ضعف 

رة في قيادتها، وعلى رأسهم زعيم الحركة في القطا ، يحيى لهدنة كما يبرز وسط أطراف مؤ 
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ليست مستعدة لتفكيك ذراعها العسكرية حتى في إطار اتفاق هدنة، لكن « حماس»السنوار. طبعًا 
يوجد أساس الفتراض إمكان التوصل إلى اتفاقات بشلن وقف تعاظم قوتها العسكرية ومحاوالتها 

 مجاالت تحت األرض، وفي البحر، والجو.تطوير وسائل هجومية ضد إسرائيل في 
في مكانة السلطة الفلسطينية، « حماس»في المقابل، من المفيد تقليص تل ير السياسة المحد ة إزاء 

ويجب على إسرائيل أن تقدم سياسة تتعلق بسلوكها حيال السلطة الفلسطينية نفسها. وفي هذه الساحة 
 ة: أسس أساسي 3يجب على إسرائيل أن تستند إلى 

 المحافظة على قدرة رد أمني في الضفة الغربية؛ -1
السعي لتحسين الواقع االقتصادي والبنى التحتية في الضفة، بما في ذلك خلق تواصل في  -2 

 المواصالت واالتفاق على بناء بنية تحتية فلسطينية في مناطق ج المتاخمة لمناطق أ؛ 
 التعهد بعدم توسيع المستوطنات خارج الكتل. -3

في استطاعة إسرائيل احتواء كيان معاٍد إلى جانبها، شرط أن يكون منضبطًا ومرتدعًا ومنتظمًا. 
ويمكن الوصول إلى هذا الهدف فقط بعد االعتراف بالحاجة إلى تطوير استراتيجيا مختلفة إزاء 

زاء الضفة الغربية واستنفاذ جميع  ت في هذا الوق« حماس»الستغالل ضعف  اإلمكاناتالقطا  وائ
أن السلطة  اإلدراكواستخدام استعدادها لهدنة طويلة األمد. وتستند االستراتيجيا المقترحة إلى 

الفلسطينية لن تسترجع السيطرة على القطا  في الزمن المنظور، وأنه يجب توظيف الجهد في 
ك، تلسيس سلطتها وحكمها في الضفة الغربية وتحسين ظروف الحياة، وحرية التنقل واالقتصاد هنا

 في المستقبل عندما تنضج الظروف لذلك.   دولتين قوميتينمع المحافظة على شروط حل 
 «مباط عال»عن 
 23/5/2018، األيام، رام هللا
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