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*** 

 
 وحدة استيطانية جديدة في الضفة 2,500علن خطة لبناء ي ليبرمان .1

ــدن، نشرررت  ــاة، لن الحكومررة ارسررراةيأية أعأنررت اكبيرر  البنرراي ايسرراي ان  فرر  ، أن 25/5/2018الحي
 1,400وحرردف فرروراا، وارسرراط ب  رر  بنرراي  2,500الضرةة الرربيررة وال رردح المحاأارين، مررن  رر   بنراي 

 وحدف أ رى.
، المكّأةررة المسررةولية عررن «اردارف المدنيررة»برمرران أمررح، أن وأعأررن وريررر الرردفاط ارسررراةيأ  أفيررردور لي

وحدف سكنية فوراا  2,500، ساُ دم األسبوط الم ب    ة لبناي 1967األراض  الةأس ينية المحاأة عام 
فررر  عشررررات المسررراو نات، واعرررداا باينااررراي مرررن بناةارررا العرررام الحرررال . وأضرررا  أنررر  إضرررافة إلررر  هررر   

فرر  مسرراو نات م اأةررة، « لكررن لرريح فرروراا »وحرردف سرركنية  1,400لبنرراي  الوحرردات، سرريام إيررداط   ررة
 بعضاا شرق الجدار الةاص ، المعروفة بالمساو نات الناةية عن الاكا ت ايساي انية الكبرى. 

المسرراو نات المركريررة الارر  سرراحط  بررال    ، أن 25/5/2018الشــرق األوســط، لنــدن، وجرراي فرر  
اعمرف فررر  الضرررةة الرربيرررة، بعضررراا اعابرررر مرررن الكاررر  ايسررراي انية مسررر 30عأررر  امارررد الجديررردف لأبنررراي 

 -الكبيرررف، وبعضرراا أيضرراا فرر  المسرراعمرات الناةيررة، الارر  كانررت اعابررر اابأررة ل  رر ي، أبررهررا: ارةيرر  
وحررررردف أعأررررر  أراضررررر  ال ررررردح الجنوبيرررررة  460وحررررردف أعأررررر  أراضررررر  نرررررابأح ، معاليررررر  ادومررررريم  400
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أعأ  أراضر  ال أير  ، الةر  مناشري   150ب  رام هللا ، كريات أربع أغر  45واضاةاا ، معالي  أفرايم 
، 60. حأمرري  80أعأرر  أراضرر   ررولكرم ، حيننيررت  130أعأرر  أراضرر  اأ يأيررة ، افنرر  حيةرراح  40

، وغيرهررا مررن المسرراعمرات 130، اانررا عررومريم 160، كةررار عاسرريون 170، نافيرر  دنييرر  180 أمررون 
 محاأة. الم امة جميعاا عأ  أراض فأس ينية

الارمنرا باسرريع عمأيرات البنراي فر  الضرةة «: »ارويار»وكاب ليبرمان عبرر ارريردف لر  عأر  مواعر  فر  
وحرردف سرركنية جديرردف سنصررادق عأياررا األسرربوط الم برر  فرر   2,500الرربيررة، وهررا نحررن نةرر  بوعودنررا. 

صرراداة . فرر  األشررار ال ريبررة، سناوصرر  لأم2018مجأررح الا  رري  مررن أجرر  البنرراي الةررور  فرر  عررام 
 «.عأ  آي  الوحدات األ رى. سو  نسامر باو ين وا وير ياودا والسامرف عن  ريق األفعا 

 
  أم أجلً  ل عاجلً زوغير شرعي وسي االستيطانأبو ردينة:  .2

ن ايسرراي ان جميعرر  إنبيرر  أبررو ردينررة   السررأ ة الةأسرر ينية اررا  النررا ق الرسررم  باسررم رةاسررة :رام هللا
وأضا  فر  اع يبر    .أم أج ا  ك  ارارات الشرعية الدولية، وسيرو  عاج ا غير شرع ، وهو م ال  ل

ليبرمرررران المواف ررررة عأرررر  بنرررراي المريررررد مررررن الوحرررردات وريررررر الرررردفاط ارسررررراةيأ  أفيجرررردور عأرررر  إعرررر ن 
الةأسرر ينية، أن اسررامرار سياسررة ايسرراي ان، واصررريحات عرردد مررن سررةراي  األراضرر ايسرراي انية فرر  
الدولاين، وأنات الدور األمريك  ف    أنات ح ّ   إسراةي  ساي ان، واحريض ورراي أمريكا الداعمة ل 

العدوانيررة  أ ررت الطرررو    إسررراةي  الاصررريحات األمريكيررة الداعمررة لسياسررة  إن ارراة ا واررابع  المن  ررة .
 سامت ف  احوي  المن  ة إل  مسارات سادمر ك  ش ي.أوالشرو  الا  عررت عدم ايسا رار، و 

 24/5/2018 ،األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة 
 

 الفلسطيني شعبال بحقّ  "إسرائيل"عريقات يطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري حول جرائم  .3
اعابر أمين سر الأجنة الانةي ية لمنطمة الاحرير الةأس ينية صاةب عري ات ارار ورير الجري   :أريحا

وحدف اساي انية ف  أراض  دولة فأس ين المحاأة، رداا  2,500رح بناي دور ليبرمان،  جفيأارسراةيأ  
عأرر  ارحالررة الارر  اامررت باررا فأسرر ين لأمحكمررة الجناةيررة الدوليررة، ورداا عأرر  مشررروط ال رررار الم ررروح 
أمررام مجأررح األمررن، وارررار مجأررح ح رروق ارنسرران باشرركي  لجنررة اح يررق دوليررة حررو  المجررارر وجررراةم 

 .30/3/2018اا سأ ة ايحا   ف  ا اط غرف، من  بدي مسيرات العودف ف  الحرب، الا  اراكبا
وريررر الدولررة األلمرران  لأشررةون ال ارجيررة انرردرياح ميكرريأح، والمبعررو   ةرر أبنرراي ل ا فرر ودعررا عري ررات، 

النرويج  لعمأية الس م اور فنيس ند، وال نص  الةرنس  العام بيير كوشار، وال نصر  السرويد  العرام 
المجأررح ال ضرراة  لأمحكمررة الجناةيررة الدوليررة والمدعيررة العامررة فررااو بررن  ،، كرر  عأرر  حرردفآن صرروف 



 
 
 
 

 

 6 ص             4651 العدد:             5/25/2018 الجمعة تاريخ:ال 

                                    

سرودا، لةرات اح يرق اضرراة  مرع المسرةولين ارسررراةيأيين حرو  ال ضرايا المرفوعررة أمامارا، والار  اشررم  
ايسرررررراي ان ايسرررررراعمار  وايعارررررردايات ارجراميررررررة عأرررررر  ا رررررراط غرررررررف، واألسرررررررى واعا ررررررا  األ ةررررررا  

ات الميدانية والا ايرر العرار ، وايسراي ي عأر  األراضر  وهردم البيروت والحصرار وارغر ق وارعدام
 وباا  الع وبات الجماعية الا  امارساا سأ ة ايحا   أإسراةي   ضد أبناي الشعب الةأس ين .

 24/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ف الوحدات االستيطانية عدوان جديد: اإلعلن عن آالالفلسطينية الحكومة .4
يوسر  المحمرود بدشرد العبرارات ألررة الاربجت  الةأس ينية دان الماحد  الرسم  باسم الحكومة :رام هللا

والبأ جرررة  الاررر  يابررراه  بارررا رةررريح حكومرررة ايحرررا   بنيرررامين نانيررراهو فيمرررا ياصررر  بارصررررار عأررر  
اعابرر المحمرود و وم دسراانا.  وأرضرناشرعبنا  ان ضردّ مواصأة اراكاب  وحكوما  جرراةم ايسراي ان والعردو 

 .ارسراةيأ اشن  حكومة ايحا    جديداا  ارع ن عن إاامة آي  الوحدات ايساي انية، عدواناا 
،  إن ايسرراي ان الرر   يابرراه  ب اامارر  24/5/2018 واررا  الماحررد  الرسررم  فرر  بيرران مسرراي ال مرريح

راارررة الررردماي، واشرررك  اناااكررراا نانيررراهو هرررو جريمرررة حررررب اراكرررب ب ررروف اي  حرررا   والسررر ح والارهيرررب وام
إن الااران  الار   وأضرا  اراة ا   .2334بال وانين الدولية  صوصا ارار مجأح األمرن  سافراا  واسااااراا 

برررررر ارارااررررر  وحكوماررررر  بةررررررض إاامرررررة مريرررررد مرررررن إات والمسررررراو نين عمر يورعارررررا نانيررررراهو عأررررر  المسرررررا
 امب  الااان  عأ  اراكاب المريد من الجراةم والاعاد بمواصأااا. إنماة ات والبةر ايساي انيعمر المسا

 مب شريك ف  الجراةم الا  يراكباا نانياهو.اواابع الماحد  الرسم ، بان الرةيح األمريك  ار 
 24/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اإلسرائيليستعماري التصعيد االستيطاني اال تدين "الفلسطينية"الخارجية  .5

دانررت ورارف ال ارجيررة والمراررربين بدشررد العبررارات، ال  رر  والبرررامال ايسرراي انية ايسرراعمارية الاوسررعية 
 دفاطعأرررن عنررر  وريرررر الرررأ الاررر  اعامررردها الحكومرررة ارسرررراةيأية بشرررك  ماواصررر ، والاررر  كررران آ رهرررا مرررا 

ايساي انية الجديدف باألرض الةأس ينية  دور ليبرمان من اعاماد بناي اآلي  الوحداتجفيأارسراةيأ  
 2,500مرن  أكبرريضاا عن عرم الحكومة ارسرراةيأية اعامراد أ وامع ن المحاأة بما فياا ال دح الشراية، 

 ف  األسبوط ال ادم. أ رىوحدف اساي انية جديدف 
 24/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ات جديدة تنفيذ فعلي لـ"صفقة القرن"عمر ت: بناء مسالبرغوثيمصطفى  .6
 الردفاطاعابر األمين العام لرر المبادرف الو نيرة  الةأسر ينية مصر ة  البرغروب  أن إعر ن وريرر  :رام هللا

دور ليبرمران عرمر   ررح بنراي آي  الوحردات ايسراي انية الجديردف فر  الضرةة الرربيرة جارسراةيأ  أفي
واا  البرغوب ، ف  بيان ل  ال مريح، إن  هر ا جرري مرن الانةير   ال رن . المحاأة،  انةي  فعأ   لر صة ة

 الةعأ  لما يسم  صة ة ال رن واحٍد صارخ لكافة ال وانين والموابيق الدولية ومحكمة الجنايات .
 24/5/2018 قدس برس،وكالة 

 
 فلسطين تقدم طلب انضمام لمنظمة "أونكتاد" .7

،  أرب انضرماماا إلر  مرةامر األمرم الماحردف 24/5/2018 حادمت السأ ة الةأس ينية، ال مري :جني 
وسّأم المندوب الداةم لةأس ين لردى األمرم الماحردف وبراا  المنطمرات الدوليرة  لأاجارف والانمية  أونكااد .

سكراير عام مةامر األمم الماحردف لأاجرارف  إل ف  جني ، إبراهيم  ريشة  أب انضمام دولة فأس ين 
 موكيسا كيايو .والانمية أأونكااد  

 24/5/2018 قدس برس،وكالة 
 

 األحمرهدم وترحيل تجمع الخان  "إسرائيل"قرار ب السلطة الفلسطينية تندد رئاسة .8
باردم الاجمرع البردو   ارسرراةيأيةن اررار مرا يسرم  بالمحكمرة إاالت رةاسة السأ ة الةأسر ينية  :رام هللا

فير  وارحير  الاجمرع يعابرر  ار راراتومدرسرة  األحمررف  شرق ال دح المحاأة المعرو  باسم ال ران 
هرر    أنالرةاسررة  وأكرردت المرروا نين الةأسرر ينيين. بحررقّ  ارسررراةيأيةا رروم برر  الحكومررة  جماعيرراا  ااجيررراا 

هرر  السررمة الرالبررة  أصرربحتالاميررر العنصررر ،  أشرركا  أبشررعالسياسررة سياسررة الا ايررر العرارر  اعابررر 
 الم اأةة. وأدواااا يةارسراةيأعأ  ممارسات وارارات الحكومة 

 24/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بوقف التنسيق إذا رفعت الحصار عن غزة "إسرائيلماجد فرج "مسؤول فلسطيني ينفي تهديد  .9
رعمت ار اعة ارسراةيأية أن رةيح جاار الم ابرات الةأس ينية ماجد فرج سأم رسالة ااديد : رام هللا
جاار الشاباك ندا  أروغمان، مةادها أن رةيح السأ ة محمود عباح سيوا  الانسيق لرةيح 

 األمن  إ ا أادمت  إسراةي   من  رفاا عأ  فك الحصار عن أهال  ا اط غرف.
 وحاولت  ال دح العرب   اياصا  بمدير الم ابرات لأحصو  عأ  اعأيق من ، لكناا لم اوفق.
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 ينية اسرررا   باررر   الاسرررريبات الاررر  اعابرهرررا حمأرررة منطمرررة لبأبأرررة فررر  السرررأ ة الةأسررر اياديررراا  أنغيرررر 
عأرر  سرةا  لرر ال دح العربرر    الوضرع الةأسر ين  والأعررب عأر  الانااضرات. واسرراي  هر ا المسرةو  رداا 

حو  صحة ه   الاسريبات  ه  يع   أن اور  السرأ ة الةأسر ينية والررةيح عبراح ومردير الم رابرات 
  .أنةسام ف  مب  ه ا الموا 

اردرح عرضراا   إسرراةي  وكان المحأ  العسكر  ف  ال ناف العبرية العاشرف ألرون برن دافيرد ارد كشر  أن 
واعامد ه   الم ارحرات، عأر  وار  إ ر ق  وحماح.  إسراةي  مصرّياا وآ ر ا رّياا، بشدن الادنة بين 

ة ومصررية لأسركان الصواريخ، وضمان الادوي األمن  عأ  حدود ا اط غرف، م اب  اساي ت إسراةيأي
لررن يوافررق عأرر  أ  ااةرراق  عبرراحواررا : إن هرر   الم ارحررات، اررد اكررون معرضررة لأةشرر   ألن  فرر  غرررف.

ا أررت عررن مبرردأ نرررط السرر ح فرر  غرررف، لكناررا سررا الب   إسررراةي  و كررر أن  . إسررراةي  بررين حمرراح و
عادف أسراها والمة ودين، وف  الم اب  سا دم اساي ت لسركان  بوا  اام ر  ق النار وحةر األنةاق وام

وأشرار المحأرر  إلر  أن الم ارحررات المصرررية  ال  راط، وسررامانع عرن الم البررة بعرودف السررأ ة إلر  غرررف.
وأكرد أن حمراح  وال  رية، اشم  فات معبر رفت من جانب مصر بشك  شب  داةم لأا ةي  عرن غررف.

 موا ف  نجاح  لك ب وف.ماامة جّداا بوا  إ  ق النار، وهناك شعور بدن الوس اي يمكن أن يسا
 25/5/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل" هددت عباس بالكف عن تجميد رواتب الموظفين في غزة :اإلذاعة اإلسرائيلية .11

عن مصادر سياسية رفيعة المساوى،  ن  ا   كرت ار اعة ارسراةيأية الرسمية  كان : احرير محمد واد
أس ينية محمود عبراح برالك  عرن اجميرد رواارب المروطةين فر  هددت رةيح السأ ة الة  إسراةي  أن 

ا ررراط غررررف المحاصرررر و الباررر  بررردفعاا عأررر  الةرررور، ورعمرررت أن المةسسرررة ارسرررراةيأية هرررددت عبررراح 
ب ارررداماا عأررر  ا أررريأ م صصرررات أمررروا  الرواارررب وااا اعارررا مرررن عاةررردات الضرررراةب الاررر  اجيبارررا 

  إسراةي  لصالت السأ ة الةأس ينية.
مةادهررا أن إجرررايات عرردم دفررع واحويرر  الروااررب  عبرراحعبررر  ررر  بالرر  رسررالة إلرر    سررراةي إ ون أررت 

لأمررروطةين مرررن شررردن  أن يعمرررق المدسررراف ويعجررر  مرررن المواجارررة العسررركرية مرررا برررين الجررري  ارسرررراةيأ  
ولمنرررع مواجارررة عسررركرية شرررامأة مرررع ال  ررراط يررردا  هررر ا الضرررر  ارسرررراةيأ  عأررر   وفصررراة  الم اومرررة.

 ينية لحررر  أرمرررة الرواارررب ودفعارررا، حسررربما أفرررادت المراسرررأة السياسرررية ل  اعرررة، غيأررر  السرررأ ة الةأسررر
 كوهين.
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وحمأررت الااديرردات المب نررة لأمةسسررة ارسررراةيأية رسررالة لعبرراح مةرراد   لررن اكررون أنررت مررن يحرردد مارر  
وموعد المواجارة العسركرية مرع غررف ، وعأر  مرا يبردو بحسرب ار اعرة، فر ن عبراح أي رن مضرمون هر   

ن كان بشك  جرة .الر   سالة وفحوى الااديدات وشرط ف  األسابيع األ يرف ف  دفع الروااب وام
 24/5/2018 ،48عرب 

 
 تمهيدًا لـ"صفقة القرن"دخلت في مرحلة التحريض الممنهج ضّد السلطة  واشنطن :اشتية .11

لجديررد ، اعأي رراا شرراية لررر العرب  اااررا  عضررو الأجنررة المركريررة لحركررة فررات محمررد : ناةأررة  أيرر  -رام هللا 
ن ررر  السرررةارف  الاررر  اامرررت باررا بعررردال  رروات لأسررأ ة الةأسررر ينية رداا عأررر  عأرر  الااديررردات األمريكيرررة 

األمريكية إل  ال دح:  ه ا األمر بالنسبة لنا ي ع ف   انة اسانرا  السأ ة الو نية الةأسر ينية، وهرو 
ن، وبالاررال  الوييررات الماحرردف ضررمن الضررر  الماواصرر  احضرريراا لمرحأررة مررا ابرر  إ رر ق صررة ة ال ررر 

السأ ة الةأس ينية . واابع:  بالنسبة لأاحريض عأر  إغر ق  د أت ف  مرحأة الاحريض الممناال ضدّ 
مكاب ممبأية منطمة الاحرير، نعأم أن الأوب  الياود  هرو الر   يحرّرض فر  واشرن ن، لكرن المشركأة 

  .األكبر ااعأق بال  وات الماعأ ة بوا  الاموي  وغير  لك
سرراةي  اريردان هردم اوحسب  شاية، ف ن  السةا  المةصأ  عما إ ا كانت الوييرات الماحردف األمريكيرة وام

ورأى أن  مررا ا رروم برر  اردارف  السررأ ةو وام ا كرران الجررواب نعررم، فرراألحرى بنررا أن نارردماا نحررن بديرردينا .
سراةي  فيما ياعأق بالضر  المال ، هو بالمجم  يردفع السرأ ة  وعمرا إ ا كانرت  ل نايرار .األمريكية وام

ال يررادف الةأسرر ينية سرراب ال مررن اينضررمام إلرر  ب يررة المنطمررات الدوليررة فرر  األيررام الم بأررة اةاديرراا أل  
مواجاة أو اصعيد أمريك ، أجاب:  لن اكون هنراك أ    روات ب يةرة، ال يرادف مسرامرف فر    وااارا 

  رفاا ف  الصراط وه ا أمر محرن . لادوي  الصراط، ولكن لألس  الوييات الماحدف اضع نةساا
 25/5/2018 ،العربي الجديد، لندن

 
 من شاطئ البحر %75"كارثة بيئية" تهدد غزة لتلوث  :وزارة الحكم المحلي .12

ح رت ورارف الحكم المحأ  ف  ا اط غرف، أمح، من  كاربرة بيةيرة  ااردد مأيرون  : أح م حماد - غرف
سبب اأو  ميا  البحر، جراي ضخ ميرا  الصرر  الصرح   فأس ين  ف  ال  اط الساحأ  المحاصر ب

مررن شررا ال البحررر. واالررت ورارف الحكررم المحأرر  فرر  بيرران، إن هرر   الكاربررة  %75مررا اسرربب فرر  اأررو  
اردا  فرر  طرر  عجررر الجارات الم اصررة عررن اصررري  ميررا  الصرر  الصررح  عبررر مح ررات المعالجررة 

 لسوير لاشري  المولدات الكارباةية.ال اصة باا، و لك نايجة أرمة ان  اط الكارباي ون أ ا
 25/5/2018 ،الخليج، الشارقة
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 دعم التعليم في غزة والمناطق "ج"بعباس يتعهد بالتصدي لمحاولة "أسرلة" التعليم في القدس و  .13
غررررف: أكرررد الررررةيح الةأسررر ين  محمرررود عبررراح أن ال يرررادف لرررن ارررد ر جارررداا فررر  سررربي    دمرررة الاعأررريم ، 

سرررلا   فرر  ال رردح العاصررمة، وفرر  طرر  الاحررريض ضررد المنرراهال الو نيررة والاصررد  لكرر  محرراويت  أ
  الةأس ينية.

وارا  فرر  رسررالة وجااررا لألسررف الاعأيميررة  إننررا نرردعم الاعأرريم فر  ا رراط غرررف، والمنررا ق المصررنةة أج ، 
واأررك الماررددف كالبأرردف ال ديمررة فرر  ال أيرر  والمامشررة فرر  كافررة أرجرراي الررو ن، أولوية ..وأشرراد بجارررود 

سررررف الاعأيميرررة، واياداارررا الحكيمرررة الاررر  ارررا  إنارررا     رررت لا ررروير الاعأررريم عبرررر إعرررداد المنررراهال األ
د ا  نطام البانوية العامرة الجديرد، ورامنرة الاعأريم، ودمرال الاعأريم المانر  والا نر   العصرية الجديدف، وام

 ف  الاعأيم العام، واوسيع إد ا  ال ااة النطيةة لأمةسسات الاعأيمية .
 25/5/2018 ،لعربي، لندنالقدس ا

 
 سياسة التمييز ضد غزةبفتح أن تدرك أن تمرير مخططات الفصل المشبوهة تتمثل حماس: على  .14

أكد النا ق باسم حركة  حماح  سام  أبو رهر ، أن سياسة الاميير الا  امارساا السأ ة ضد ف: غر 
 ت مشبوهة.غرف، من     الع وبات المةروضة عأ  ال  اط اساعد عأ  امرير م   ا

وكاب أبو رهر ، ف  ارريدف عأ  حساب  بمواع  اويار ، ال ميح، إن  عأ  ايادف فات أن ادرك أن 
البيةة المناسبة لامرير م   ات الةص  المشبوهة اامب  ف  سياسة الاميير والممارسات الع ابية ضد 

نااي سياسة  ال ن غرف . ق  الا  امارساا ضد ودعا أبو رهر  حركة فات يحارام ح وق أه  غرف وام
 ال  اط  إ ا كانت جادف ف  مواجاة ه   الم   ات .

 24/5/2018، فلسطين اون الين
 

 بعار التنسيق األمني التوفير لقمة مغمسة بالحرية و  كسر الحصارحتى واصل السير نسالسنوار:  .15
اركين فر  أشاد يحي  السنوار رةيح حركة حماح ف  ا اط غرف، بالشباب المش أشر  الاور: -غرف 

شررررق مدينرررة غررررف م ا برررا المشررراركين « م ررريم العرررودف»فعاليرررات العرررودف، وارررا   ررر   ل ررراي نطرررم فررر  
سيكاب الااريخ أنكم ف  ه   المرحأة بالر ات، يروم ن ر  السرةارف األمريكيرة لأ ردح وصرمت المسرأمين، »

ولرروا لأعررالم أجمررع إن وجيررو  العررالم،  رررجام بدجسررادكم العاريررة وأارردامكم الحافيررة وأمعرراةكم ال اويررة لا 
ننرا نررفض هر ا الن ر  ولرن اكرون ال ردح إي  70ه   شاادانا نسرجأاا لأاراريخ ونمارهرا بردماي  شرايداا، وام

حارر  نكسررر »واررا  إن حركررة حمرراح ساواصرر  السررير فرر  هرر   الةعاليررات  «.عاصررمة ابديررة لةأسرر ين
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ون مرمسررة بعررار الانسرريق األمنرر  الحصررار أويا، لارروفير ل مررة مرمسررة بالحريررة والكرامررة والعرررف، وأي اكرر
 «.والانار  عن البوابت

 25/4/2018، لندن، القدس العربي
 

 مستمرة حتى تحقيق أهدافها وهي غير قابلة للمساومة مسيرات العودة"الجهاد" و"الشعبية":  .16
ل راي فر  اا   الد الب   ال ياد  ف  حركة الجااد ارس م ،  ر   المشراركة  أشر  الاور: -غرف 
ف  م يم العودف شرق مدينة غرف إن مسيرات العودف لن اسمت بسراة ال دح وساط  ف  الواجارة  نطم

  حا  اةش  صة ة ال رن، ماعادا بدن اكسر ه   الةعاليات الحصار المةروض عأ  ال  اط.
عأرر  رفررض أ  أفكررار   رر   الأ رراي، فيمرا أكررد جميرر  مرهررر عضررو المكاررب السياسرر  لأجبارة الشررعبية،

وارا   عن مسيرات العودف، واا  إناا مسامرف حا  اح يق أهدافاا وه  غير اابأة لأمسراومة.ل لاةا  
ي »ف  ط  ما ياردد عن ا ديم معونات ومشراريع إنسرانية لاحسرين وضرع غررف بردي مرن فرك الحصرار 

 مساومة عأ  الح وق والبوابت با ديم حأو  إنسانية أو اغابية، وي يمكن عأ  اي  ق ا اررا  اضرية
 «.شعبنا ف  البعد ارنسان  أو ارغاب 

 25/4/2018، لندن، القدس العربي
 
 : التمدد االستيطاني غير المسبوق بالضفة يتماشى مع صفقة القرنقيادي بحماس .17

أكد ال ياد  ف  حركرة  حمراح  عبرد الحكريم حنينر  أن الامردد ايسراي ان  غيرر المسربوق فر  أراضر  
ات ايحا   ف  إح   وااع اسراي ان  جديرد فر  الضرةة الرربيرة الضةة الرربية وال دح يعرر م   

لراي أ  سيادف فأس ينية عأياا يدا  اماشيا مع ما يسم  صة ة ال رن.  امايدا لضماا وام
واا  حنين  إن ايحا   بات يصّدق بين الةينة واأل رى عأر  آي  الوحردات ايسراي انية غيرر آبر  

ودعا السأ ة الةأس ينية إل  احرك عاج  ووا  ك     وج .بوجود  ر  فأس ين  يمكن أن ي   ف
الع ارررات مرررع ايحرررا   عأررر  األصرررعدف كافرررة، والاوجررر  الةرررور  رنجرررار المصرررالحة الةأسررر ينية حاررر  

 نامكن من الواو  ف  وج  الم ا ر المحي ة بال ضية.
سررر ينية والعربيرررة وأشرررار إلررر  أن ايحرررا   يسرررار  حالرررة الضرررع  والاررروان الاررر  امرررر بارررا الحالرررة الةأ

الرسمية لةرض وااةع جديدف عأ  األرض، وهو ما يساوجب منا كةأس ينيين الاوحد لأواو  فر  وجر  
 المشاريع ايساي انية والاصةوية لأ ضية الةأس ينية .

 24/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 يم األمعريالعتقال خلية في مخإصابة حرجة لجندي إسرائيلي بلوح رخام أثناء توجه الجيش  .18
نشر جي  ايحا   ارسراةيأ ، مساي يوم ال ميح، مريدا من الاةاصي  حو  ال أي :  - رام هللا

عمأية اساادا  أحد جنود وحدف المساعربين ال اصة  دوفدفان  الأيأة الماضية ف  م يم األمعر  
منأيح: إن العمأية واعت واا  النا ق بأسان جي  ايحا   رونين  برام هللا بالضةة الرربية المحاأة.

 عندما كانت اوف المساعربين ف   ري اا يعا ا    أية م أوبين  بالم يم.
وأضا  النا ق ارسراةيأ  أن أحد الةأس ينيين أل   لوحا من الر ام من ال ابق البال ، عأ  أحد 

 الجنود، ما أدى رصابا  بشك  مباشر ف  رأس  وصدر ، ووصةت حالا  بالبأيرة جدًّا.
و كر النا ق أن الةأس ين  المااجم فّر من المكان ولم ُيعا  ، ف  حين دافع النا ق عن اينا ادات 
الا  وجات لأ وف بعدم إ  ق النار بااجا  المااجم ااة ا إن ال وف لم اش أ المااجم بعد أن ا اة  

بشك  كام  مع وأضا  النا ق العسكر  بدن لوح الر ام اسبب بااشم  و ف الجند   من المكان.
 أن  كان بعااد الحماية جميع  وليح كما أشيع بدن  كان دون  و ف عأ  الرأح.

وي يرا  الجند  يعالال ف  وحدف العناية المكبةة بمساشة   هداسا  بال دح جراي إصابا  البأيرة 
  ووصةت حالا  بشديدف ال  ورف، وأن هنالك   راا عأ  حياا .

 أفراد شاركت ف  عدف عمأيات ضد ايحا  . 3   أية مكونة من جي  ايحا   رعم اعا اوكان 
واا  الماحد  الرسم  باسم جي  ايحا  ، إن  ام اعا ا  ال أية     حمأة ايعا ايت الا  

 واعت ه ا الصباح ف  م يم األمعر  ل جةين ف  رام هللا. 
 24/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعلم

 
 رائيلية في الضفةصوب دورية إس نارإطلق  .19

اا  جي  ايحا   إن  اعا   شابا فأس ينيا من مدينة بيت لحم، بعد ان أ أق النرار صروب : رام هللا
أحد الحواجر العسكرية، وف  الاةاصي ، اا  جي  ايحا  ، إن اواا  اعا أت فجر أمح شراباا ا أرق 

  ا  ودهس .النار بااجا  اوف اابعة ل حا   غرب مدينة بيت لحم، بعد م ح
اعا أرت الشراب وهرو فر  العشررينيات « حررح الحردود»وحسب ا ارير إسرراةيأية فر ن عناصرر وحردات  

مرن العمرر، بعررد أن أ أرق النررار بااجراهام فجرررا عأر  حرراجر من  رة ال ضررر غررب بيررت لحرم. واامررت 
أ أرق  ع ب العمأية مركبة عسكرية بدهح الشاب الةأس ين  ال   واصر  الةررار مرن المكران، وعنردها

 جنود ايحا   النار ف  الاواي، واعا أو ، فيما وصةت إصابا  بال ةيةة.
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واا  جي  ايحا   إن  عبر بحورف الشاب عأ  مسردح وسركين، و كرر أنر  مرن بأردف بيرت سراحور،  
ال ريبرة مررن مدينرة بيررت لحرم، وأن عمأيررة إ ر ق النررار لرم اسررةر عرن وارروط إصرابات فرر  صرةو  ال رروف 

 ارسراةيأية.
 25/4/2018، لندن، لقدس العربيا

 
 "يهودا والسامرة"نحن نواصل المساعي لتطوير البلدات اليهودية في نتنياهو:  .02

ايسرراي انية « معاليرر  أدومرريم»بنيررامين نانيرراهو، رةرريح بأديررة  ي اسررراةي رةرريح ورراارر  أبيررب: هرراا  
ان، بالمصراداة عأر  بنراي أجنوب  ال دح ، بين  كسرريةي ، بعرد سراعات اأيأرة مرن ايرام أفيرردور ليبرمر

وهنررد  بمناسرربة حصررول  عأرر  حصررة األسررد مررن هرر    ،آي  الوحرردات ايسرراي انية فرر  الضررةة الرربيررة
 المشروعات.

يارودا »نحرن نواصر  المسراع  لا روير البأردات الياوديرة فر  »واا  نانياهو لرةيح بأدية ايسراي ان: 
ادق عأرررر  بنرررراي آي  الوحرررردات السرررركنية أهكرررر ا يسررررم  ايحررررا   الضررررةة الرربيررررة ، ونصرررر« والسررررامرف

الجديرردف. أهنررال  اصررة معاليرر  أدومرريم الارر  سررابن  مةررات الوحرردات السرركنية الجديرردف، بعررد فارررف  ويأررة 
 «.امنا،   لاا، بارعداد لدفع م    البناي فياا

 25/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 ليبرمان: حادثة إصابة الجندي بالضفة خطيرة للغاية .02
ايسررراةيأ  افيرردور ليبرمرران، إن حادبررة إصرابة الجنررد  فرر  الضررةة  دفاطاررا  وريرر الررة: لمحاأررالضرةة ا

ال ربض عأر  المنةر  حّيرا أو ميارا،  إل ايالرربية   يرف لأراية، راعما أن   لن يمر وات  وي  حا  يام 
 وال   فع   لك لن ياند يوما وي ليأة .

 عررة ر ررام ا اراررت  و ارر  ورأسرر  أل يررت عأيرر  مررن واررا  الجرري  إن الاح يررق بررين إصررابة الجنررد  ب 
وأشررار الجرري  الرر  أن الجنررد  اصرريب بجررراح وصررةت بررال  يرف  األعأرر  مررن ابرر  أحررد الةأسرر ينيين.

 جدا، بينما لم يام اعا ا  المااجم بعد.
 24/5/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلم

 
 اإلسرائيلية كاملة هدنة مع حماس يجب أن يلبي الشروطالأي حديث عن بينيت:  .00

حمراح يجرب أن يأبر  حركرة اا  ورير الاعأيم ارسراةيأ  نةاال  بينيت، إن أ  حدي  عن الادنة مرع 
 الشرو  ارسراةيأية كامأة.
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وأوضررت بينيررت  رر   ريارارر  لحرردود ال  رراط أمررح، أن الشرررو  ارسررراةيأية اامبرر  فرر  إعررادف جنودهررا 
اسررأيت ومراكمررة ارروف حمرراح  رر   الادنررة. فرر  الم ابرر ،  المة ررودين وأسررراها لرردى حمرراح، م ابرر  منررع

اد   إسراةي  المساعدات ارنسانية، واسمت ب عادف ادهي  ال  اط مع الحةاط عأ  ح اا فر  الاعامر  
مع أ  م ا ر أمنية      لك. وأكد عأ  أن إسرراةي  عارمرة عأر  مواجارة منرع حمراح مرن اسرأيت 

إن الجري  يعامرد سياسرة ممناجرة وواضرحة لاردمير األنةراق، : »نةساا ومراكمة اواارا العسركرية. وارا 
 «.من     ادمير نةق بعد نةق

 25/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 مخطط إنساني يتعلق بغزة أيّ  بالكنيست يطالبون نتنياهو برفض  عضواً أربعون  .02
الررورراي  عضرروا فرر  الكنيسررت ارسررراةيأ ، عأرر  عريضررة سرريجر  اوجيااررا لرررةيح 40واررع أكبررر مررن 

ارسراةيأ  بنيامين نانياهو، ا الب  برفض أ  مبادرف أو م    إنسان  ياعأق ب  اط غرف، ما لم اعرد 
 حماح جب  الجنود والمة ودين لدياا. حركة 

 25/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 تحويل الوزير حاييم كاتس للمحاكمة بتهم فساد .02
لعاّمرررة فررر  مدينرررة اررر  أبيرررب، يررروم ال مررريح، وريرررر الّرفاهّيرررة أبأررررت النيابرررة ارسرررراةيأّية ا: أحمرررد دراوشرررة

ارسرررراةيأّ ، حررراييم كرررااح، بررردن المساشرررار ال ضررراة  لأحكومرررة يررردرح احويأررر  لأمحاكمرررة بررراام فسررراد 
 وايشابا  باأّ ي  رش ا ف  طرو  حرجة، بارضافة إل   يانا  األمانة.

ا  ابر  وارت اصرير مرن إع نارا اينردماج ووف ا لأشباات، ف ن كااح ارام بشرراي أسرام فر  شرركة  ناسرب
 ، أبناي إشرال  منصب ورير.2015مع  إيرفورت سيا   ف  امور/يوليو 

وليست ه   ال ضّية الوحيدف الا  يجر  فياا الاح يق مع كااح، إنما فر  اضرّياين إضرافّياين: األولر  
ناسرراب لحرررب الأيكررود اناولررت اور رر  ودور  فرر  إجبررار مرروطة  الصررناعات الجويررة العسرركرية عأرر  اي

والاصويت ل  ف  اينا ابات الامايدية بالحرب، و لك عندما كران رةيسرا لأجنرة المسرا دمين، واطارر 
ارفادات أن كااح هدد واوعد ك  موط  بالةص  أو المساح بالوطيةة والمعرا  فر  حرا  لرم يمابر  

ة بيانات وأدلة لا ديم يةحة اااام أما ال ضية البانية الا  ام الاح يق مع  باا ووجدت الشر  لم الب .
ضرررّد ، امحرررورت حرررو  اسرررار ل  مررروطة  الصرررناعات الجويرررة العسررركرية ألهدافررر  ومررروارد  ولمصرررأحا  

 ال اصة، بدعما  ارميم واسعة ف  بيت نجأ  ياةير، ال   اعا أا  الشر ة لأاح يق.
 24/5/2018، 48عرب 
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 حكومةالمان من أزمة ائتلفية جديدة تهدد بانسحاب ليبر "معاريف":  .02
أشرارت صرحيةة  معراري   فر  عرددها الصرادر اليروم الجمعرة إلر  : ال دح المحاأة رر نضا  محمرد وارد

احامرا  نشروي أرمرة اةا فيرة جديردف فر  حكومرة ايحرا   ارسرراةيأ ، م أرع األسربوط ال رادم، فر  حررا  
لرر  إعةرراي الشرربان الحريررديم أاررر الكنيسررت بررال رايف األولرر  نررأ اررانون ادمارر  أحررراب الحريررديم ويرردعو إ

أالياود األربو كح األصوليين  كأياا مرن واجرب ال دمرة العسركرية ارلراميرة فر  جري  ايحرا  ، وهرو 
 ارسراةيأ ، أفيردور ليبرمان. الدفاط  الاشريع ال   يعارض  ورير

 ن مررن شرردن واالررت الصررحيةة إنرر  فرر  حررا  اررم فعرر ا ا ررديم ال ررانون والاصررويت عأيرر  بررال رايف األولرر  فرر
م اعد ف  الكنيست اينسحاب من ايةا   الحكوم  الحال ، وام  ق  5ليبرمان وحرب ، ال   يمأك 

 2019سأسررأة عمأيررات اةضرر  إلرر  إسرر ا  الحكومررة والرر هاب إلرر  انا ابررات مبكرررف، فرر  فبراير/شرربا  
 .2019بديا من الموعد الرسم ، وهو نوفمبر/اشرين البان  

ليبرمرران يرردع  أن أ  اررانون بشرردن الاجنيررد يجررب أن يكررون بمواف ررة الجرري   ولةاررت الصررحيةة إلرر  أن
 ارسراةيأ  وايادا  وف اا يحاياجات الجي .

 25/5/2018، العربي الجديد، لندن
 

 قر نهائيًا هدم بيوت عرب الجهالين وترحيلهم عن أراضيهمت محكمة إسرائيلية .02
، أمرح ال مريح، فر  اررار اضراة ، إاررار ةاةيأيأارّرت محكمرة اسرر : ال دح المحاأة ررر نضرا  محمرد وارد

بيرت فر  اريرة عررب الجارالين فر   ران األحمرر شررا  ال ردح المحاأرة، عأر  ال ريرق  200هدم نحو 
بين مساو نا  كةار أدوميم ومعالي  أدوميم، وارحي  السكان إل  أراٍض اام ايحا   بمصادرااا من 

 لة، باد  ن   عرب الجاالين إلياا.ارية أبو ديح الةأس ينية، وامع ناا أراض  دو 
وصرررادات المحكمرررة ارسرررراةيأية عأررر  اررررارات الاررردم الصرررادرف ضرررد بيررروت أهرررال  ال ريرررة، واررررار هررردم 

 المدرسة ف  المكان، بادعاي أّن البيوت ُشّيدت بدون ارا يأ من دولة ايحا  .
 25/5/2018، العربي الجديد، لندن

 
 ين الفلسطينيين على حدود غزةتشرعن قتل المتظاهر  عليامحكمة الال .02

ريدن اردماما عردد  مرن ايسرراةيأية رفضت المحكمة العأيرا: ال دح المحاأة ، مسراي أمرح ال مريح، الاماسن
المراكررر الح وايررة ومنطمررات ح رروق ارنسرران أمركررر عدالررة، مركررر الميررران لح رروق ارنسرران فرر  غرررف، 

 رروق المرروا ن ، م ررالبين بمنررع جنررود مسررأك، مركررر الرردفاط عررن الةرررد، جمعيررة ح -يرري  ديررن، غيشررا 
ايحا   وال ناصة من مواصأة اسا دام سياسة إ  ق الرصراأ الحر  عأر  الماطراهرين العرّر  فر  
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ا اط غرف، ضمن فعاليات مسيرف العودف الكبرى، إ  اا  جنرود ايحرا   منر  بردي المطراهرات السرأمية 
.  15فأس ينياا، بينام  115مارح/آ ار الماض  نحو  30ف     ة ا

وابنررت المحكمررة ادعررايات جرري  ايحررا   بالكامرر ، وادعررت إن الجنررود أ أ رروا الرصرراأ الحرر  عأرر  
الماطرراهرين بشررك  اررانون ، وادعررت أن الماطرراهرين شرركأوا   ررراا جرردياا عأرر  الجنررود والمرروا نين فرر  

 لحدود.إسراةي ، ماجاهأين أن الماطاهرين كانوا عريا وبعيدين عدف مةات من األماار عن ا
 25/5/2018، العربي الجديد، لندن

 
 مادياً  الدولية تتهم االتحاد األوروبي بدعم حركة المقاطعة "إسرائيل" .02

وضرررعت الحكومرررة ارسرررراةيأية ا ريرررراا جديرررداا اررراام فيررر  اياحررراد : ال ررردح المحاأرررة ررررر نضرررا  محمرررد وارررد
احاد رسمياا عن معارضااا لحركة األوروب ، باموي  حركة الم ا عة الدولية بالرغم من إع ن دو  اي

واررا  ا ريررر نشرررا  صررحيةة  يسررراةي  هيرروم  إن دراسررة وضررعااا ورارف الشررةون ايسرراراايجية  الم ا عررة.
وارعرر م، الارر  ي ودهررا وريررر األمررن الرردا أ  جأعرراد اردان، ابررين أن دو  اياحرراد األوروبرر ، ارردعم مررا 

عية عررن دولررة ايحررا   واةيررد فرررض الم ا عررة اسررمي  دولررة ايحررا   منطمررات ارردعو إلرر  نرررط الشررر 
وبحسرررب الصرررحيةة، فررر ن الدراسرررة ارسرررراةيأية اعامرررد عأررر  الا رررارير الماليرررة الاررر  انشررررها دو   عأيارررا.

اياحاد األوروب  والمنطمات غير الحكومية الم اأةة الناش ة ف  حركة الم ا عة الدولية. وابين ه   
م يررين يررورو لمنطمررات ناشرر ة فرر  مجررا   5مبأرر   2016عررام الا ررارير أن اياحرراد األوروبرر  حررّو  

م ا عررررة دولررررة ايحررررا  ، إلرررر  جانررررب م يررررين أ رررررى اررررم احويأاررررا مررررن اياحرررراد األوروبرررر  إلرررر  هرررر   
 المنطمات عبر  ر  بال .

 25/5/2018، العربي الجديد، لندن
 

 "الشاباك" رئيس إلىمن اللواء ماجد فرج  لةرسا نشر خبر عنو أ الصحفي بيرغر ينفي نقل .02
اا  الصحاف  ايسراةيأ  غا  بيرغر ان مواع أريشت كان  ارسراةيأ  وانا ش صيا وا  من : رام هللا

رم ةرر  لررم ينشررروا هرر ا ال بررر  ايشرراعة  الرر   مةرراد  برردن رةرريح جاررار الم ررابرات الةأسرر ينية الأررواي 
غمرران، فرر  رسررالة ااديررد مررن ماجررد فرررج، ابأرر  رةرريح جاررار الم ررابرات ايسررراةيأية  الشرراباك  نرردا  ار 

الرةيح الةأس ين  محمود عباح، عن نية السأ ة الةأس ينية، وا  الانسريق ايمنر  فر  حرا  اابأرت 
 اسراةي  عأ  اجرايات احادية اجا  غرف دون الانسيق مع السأ ة.

 ي كر ان ه ا النة  من اب  الصحاف  ايسراةيأ  جاي ليدحض ه ا ال بر جمأة واةصي .
 24/5/2018، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 
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 حرائق بمستوطنات "غلف غزة" بفعل الطائرات الورقية ةخمس .22
سررري رت  رررواام ار ةررراي وارن رررا  صرررباح ال مررريح، عأررر  الحراةرررق الاررر  انررردلعت، مسررراي : محمرررد وارررد

ت ألسررنة األربعرراي، ب مسررة منررا ق بمسرراو نات  غرر   غرررف ، بةعرر   رراةرات ورايررة حاراررة، حيرر  أارر
واندلعت حراةرق فر  عردف منرا ق اررب  النيران عأ  مساحات واسعة من األراض  الرراعية واألحرا .

السررياج األمنرر  مررع ا رراط غرررف أيضررا بةعرر   رراةرات ورايررة احمرر  مررواد مشرراعأة فكرران هنرراك حريررق فرر  
 ح  بةيرر  . كةار عرف  عند بوابة الن ب الررب  وآ ر ف  من  ة  ناحا  عور  وآ رر فر  اجمرع كيبروا

كما اندلع مساي األربعاي، حريق فر  الح رو  الرراعيرة حريرق برال رب مرن   رو  السركك الحديديرة فر  
من  ررة سررديروت شررما  ا رراط غرررف، بةعرر   رراةرف ورايررة حاراررة أ أ اررا شرربان فأسرر ينيون مررن ال  رراط. 

 اعات.وهرعت  واام ار ةاي ر ماد الحريق ال   لم يام اح يق السي رف عأي  إي بعد س
 24/5/2018، 48عرب 

 
 برصاص االحتلل في قطاع غزة بإصابته متأثراً  الصحة: شهيد ثان  وزارة  .31

عاما  من  21ورارف الصحة مساي يوم ال ميح، عن اساشااد الشاب ماند بكر أبو  احون أ أعأنت
حويأ  م يم النصيرات ف  ا اط غرف مادبراا ب صابا  ب أق نار  ف  الرأح ب  اط غرف، واد جرى ا

من غرف إل  المساشة  األهأ  ف  ال أي  مساي أمح لاأ   الع ج، إل  أن أعأن عن اساشااد  
 احون يراةع عدد الشاداي من  بدي مسيرات العودف ف  الب بين من  أبووبارا اي الشايد  مساي اليوم.

  ة ا. 14شايدا، بينام  120آ ار الماض  ف  الضةة الرربية وا اط غرف إل  
 24/5/2018، لة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكا

 
 أسير مقدسي لحظة اإلفراج عنه من سجن النقب اعتقالاالحتلل يعيد  .32

، مساي يوم ال ميح، اعا ا  أسير م دس  بعدما أفرج عن  ف  وات ارسراةيأ أعادت اوات ايحا   
 لمحاأة.سابق اليوم ال ميح، من سجن الن ب الصحراو  جنوب فأس ين ا

وأفادت لجنة أهال  األسرى الم دسيين ف  بيان لاا، بدن اوات ايحا   أعادت اعا ا  األسير  
عاماا ، من سكان ارية صور باهر جنوب مدينة ال دح، ع ب احرر  من  48الم دس  موس  حمادف أ

  سجن  الن ب ، واناااي مدف حكم  البالرة سبع سنوات ونص .
ايحا   ن أت األسير حمادف إل  مركر اواي   المسكوبية  الاابع لأشر ة  وأضافت الأجنة، أن اوات

 ارسراةيأية غرب ال دح، مةكدف أن  ام امديد اعا ال  حا  يوم غد الجمعة.
 24/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 هيئة األسرى: غدًا تتم معاينة جثمان الشهيد عويسات وتسليمه .33
ة شةون األسرى والمحررين يوم ال ميح إن  وف ا ل رار محكمة ايحا  ، سيام غدا الجمعة االت هية

معاينة جبمان الشايد عرير عويسات ف  معاد ال ب العدل  أبو كبير واسأيم  ل وي ، و لك 
وأوضحت الايةة ف  بيان صحة  ال ميح أن  ووف ا لمعاينة جبمان  بحضور  بيب فأس ين .

  وي . إل اك ارار باشريح  اب  اسأيم ، أو اسأيم  بشك  مباشر الشايد سيكون هن
 24/5/2018، فلسطين أون الين

 
 مليون دوالر لتلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة 3.9الصندوق اإلنساني يطلق تمويًل قدره  .34

مأيون  3.9أعأن الصندوق ارنسان  لألرض الةأس ينية المحاأة، يوم ال ميح، عن إ  ق مبأ  ادر  
دوير لاناو  ايحاياجات العاجأة ف  األرض الةأس ينية المحاأة، ف  مجايت الميا  والصر  

 الصح ، والمدوى، والحماية.
من ه ا الاموي  ايحاياجات ف  ا اط غرف،  %75وبحسب بيان لأصندوق  يسااد  ما يريد عأ  

، بسبب ايراةاط الااة  ف  2018ار آ  30حي  ياةاام الوضع ارنسان  المادهور أص ا من  ااريخ 
 أعداد الضحايا الةأس ينيين ف  سياق المطاهرات.

، والا  ابأ  2018ف   من   ة ايساجابة ارنسانية لأعام  %16وحا  اآلن، ام اموي  ما نسبا  
مأيون دوير، وه   النسبة أدن  بكبير من ماوس  الاموي  العالم ، وهو ما  540ايمة ما ا أب  

 .%27  نسبا
وياد  الاموي  ال   رصد  الصندوق ارنسان  لألرض الةأس ينية المحاأة إل  دعم الةأس ينيين 
األكبر ضعةاا: سو  ا وم المشاريع ف  غرف باحسين الوصو  إل   دمات الميا  والصر  الصح ، 

 االية ف  والا  باات عأ  حافة اينايار، وارميم منار  أولةك النارحين بسبب اصعيد األعما  ال
. وفض ا عن  لك، سو  احو  المشاريع دون المريد من الادهور ف  ال دمات 2014العام 

الضرورية ف  مجا  حماية األ ةا ، والصحة الع أية والدعم النةس  وايجاماع ، إل  جانب دعم 
 الناجين والناجيات من العن  ال اةم عأ  النوط ايجاماع .

اب  الصندوق ارنسان  لألرض الةأس ينية المحاأة ف  الضةة  وسو  يعم  الاموي  الم صأ من
الرربية عأ  حصو  بعض األسر األكبر ضعةاا، والا  اعان  من ممارسات الا  ي  الامييرية أو 
ال يود الصارمة عأ  الان   ف  المن  ة أج  والمن  ة ال اضعة لأسي رف ارسراةيأية ف  مدينة 

مشروعاا من اب   13لمدوى المناسب. ف  المجم ، سو  يام انةي  ال أي ، عأ  الميا  اآلمنة وا
 منطمات محأية ودولية غير حكومية.
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ي كر ان الصندوق ارنسان  لألرض الةأس ينية المحاأة، هو صندوق مشارك لأ وارئ، ي وم بامويأ  
ي اليا ومال  2018و 2017ف  العامين  يرلندا وام سبانيا ك ٌّ من بأجيكا وألمانيا وأيسأندا وام ا والنرويال وام

 والسويد وسويسرا واركيا. 
 24/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 دينية تحذير فلسطيني: فريدمان يشعل حرباً  .35

حأ ة جديدف ف  الحرب األميركية عأ  المسجد األاص . هك ا : أسي  جند  -ال دح المحاأة 
ميرك  لدى إسراةي  ديةيد فريدمان مباسما     اسأم  وصةت ش صيات فأس ينية طاور السةير األ

 هدية من جمعية لأياود الما رفين، عبارف عن صورف لأايك  المرعوم مكان المسجد األاص .
أما األ  ر ال   يح ر من  الةأس ينيون فاو أن انعكح اصرفات السةير األميرك  الداعم 

وحرب عأنية ضد بوابت إس مية، ومكان هو  ل ساي ان ف  صورف حرب دينية لن يسأم مناا أحد،
 جري من ع يدف م يين المسأمين ف  أنحاي العالم.

لم يأاةت الةأس ينيون لابرير السةارف األميركية بعدم انابا  السةير لمضمون الصورف، ب  رأى في  
ات البعض إمعانا ف  اساادا  األاص  حين غردت ف  حساباا عأ  اويار عن ببات سياسة الويي

الماحدف ودعماا  الوضع الراهن ف  الحرم الشري /جب  الايك  ، فدضافت جب  الايك  إل  المسجد 
 األاص  دون  كر  بايسم ارس م .

ووص  رةيح الايةة ارس مية العأيا ف  ال دح الشيخ عكرمة صبر  الارريدف بدناا  ادعايات 
يةكد  لك موااة  العداةية لةأس ين حا  اب  با أة  واا  إن السةير  يدرك ك  حيبيات الصورف وما 

 اولي  منصب السةير .
ورأى ف  ه ا الموا  إع ن أميركا الحرب العأنية عأ  الةأس ينيين والمسجد األاص ، إ   اريد 
أميركا أن اركعنا لحأولاا ايساس مية الا  ااضمن الا أ  عن المسجد األاص  واريير الوضع 

 المسجد هو لأمسأمين وحدهم . ال اةم والمعرو  بدن ه ا
ودعا صبر  ف  حديب  لأجريرف نت الم دسيين لم ا عة السةارف األميركية وعدم الاعام  معاا، مةكدا 

 ضرورف الضر  عأ  أميركا لسحب سةيرها العنصر  المعاد  لةأس ين.
ي  فياا، ويباعد عن واا   ينبر  أن يكون السةير محايدا وواعيا ومراعيا لعادات وا اليد البأد الا  يع

 ك  ما يمح مكانة الم دسات .
وف  بيان ل ، أكد المةا  العام لأ دح والديار الةأس ينية الشيخ محمد حسين أن ه   الصورف اعبر 

فكرف إاامة الايك  المرعوم مكان  -ممبأة بسةيرها لدى ايحا  -ف  دييااا عن إارار أميركا 
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سأ ات ايحا   وما رفياا عأ  هدم المسجد األاص   المسجد األاص  المبارك، وعن إصرار
 المبارك.

أما ورير شةون ال دح بالحكومة الةأس ينية عدنان الحسين ، فدكد أن اصرفات فريدمان  انم عن 
 برف وا ر  ، مضيةا أن  ياصر  كورير ف  الحكومة ارسراةيأية ي كسةير لأوييات الماحدف 

   فاو ي يصأت أن يكون سةيرا ألن  جري من الا ر  ارسراةيأ .األميركية ف  إسراةي ، وبالاال
ح ر الحسين  من اينعكاسات المسا بأية لاصرفات فريدمان عأ  المسجد األاص  واعابر أن من و 

 شدناا  إشعا  حرب دينية، جميع األ را  برن  عناا .
 24/5/2048.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 لجيش االحتلل على أسرى بينهم أطفالهيئة األسرى توثق اعتداءات جديدة  .36

وب ت هيةة شةون األسرى والمحررين الةأس ينية، إفادات جديدف ألسرى ومعا أين اعرضوا يعادايات 
 همجية وااسية     عمأية اعا ا  جنود ايحا   ارسراةيأ  لام.

رر اعاداي جي  وجايت عمأية الاوبيق ف  ا رير جديد صدر أمح، حم  شاادات هةيي األسرى. وأب
عاما  من مدينة نابأح، بعد أن هاجم  سبعة جنود،  16ايحا   عأ  األسير ال اصر عبادف عواد أ

 وااموا بضرب  بدع اب بناداام عأ  م اأ  أنحاي جسد  وركأ  ببسا يرهم العسكرية.
ُن    وأكد الا رير أن عمأية ايعاداي اسببت ف  إصابة ال ة  بالعديد من الرضوض والكدمات،

بعدها إل  معسكر اريب من بأدف بيت فوريك لأاح يق مع ، اب  أن يام رج  ف  اسم األسرى األشبا  
 «.مجيدو»ف  معا   

عاما  من بأدف الأبن الشراية اضاي  24كما ا رق لعمأية ايعاداي عأ  المعا   محمد النوبان  أ
سد  بعد أن هاجم  عدد من نابأح، حي  اعرض لأضرب الشديد والأكمات عأ  م اأ  أنحاي ج

 جنود ايحا   أبناي وجود  ف  ال ريق، مسببين ل  جرحا غاةرا ف  جبين .
 25/5/2018، القدس العربي، لندن

 
 دعوات للنفير بجمعة "مستمرون رغم الحصار" ضمن فعاليات "مسيرة العودة" .37

الا  اشادها حدود ا اط « مسيرف العودف»ان أق اليوم فعاليات أحدا  جديدف لر  أشر  الاور: -غرف 
، و لك بعد أن أكد اادف الةصاة  «مسامرون رغم الحصار»غرف من  نحو الشارين، احت شعار 

الةأس ينية عأ  اسامرار ه   الةعاليات حا  اح يق أهدافاا، وف  م دمااا كسر الحصار ارسراةيأ  
 عاما. 12المةروض عأ  ال  اط من  
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بعد العصر واسامر حا  ما بعد ص ف المررب، حي  ي دم هناك ومن الم رر أن ابدأ الةعاليات 
  عام ارف ار لأمشاركين.
الجميع لأمشاركة ف  فعاليات اليوم، مةكدف ف  بيان لاا أن « مسيرف العودف»ودعت الايةة الو نية لر 

ع ب أداي فعاليات المسيرات سااواص  ف  األيام الم بأة، يفاة إل  أن اناااي فعاليات اليوم ساكون 
 ص ف العشاي والاراويت لي .

 25/5/2018، القدس العربي، لندن
 

 تدمير يستهدف البشر والحجر"مخيم اليرموك".. تقرير:  .38
 اعدنا بالم يم اأنا نصبر  لكن شو بدك اساو  صاروخ ورا صاروخ  غرف/ يحي  اليع وب : –دمشق

مد س نين  حا  م يم اليرموك جنوب وهاون ورا هاون ، با   الكأمات يص  ال جال الةأس ين  أح
العاصمة السورية دمشق، جراي الحمأة العسكرية الا  شنااا اوات النطام السور  يساعادف السي رف 

 عأ  الم يم من انطيم الدولة والمعارضة السورية المسأحة.
آ ر  س نين   واحد من بضعة آي  من ال جةين الةأس ينيين لم يرادروا الم يم المدمر حا  

 الأحطات اب  السي رف عأي  من اب  النطام السور ، يوم األحد الماض .
وي و   س نين   لصحيةة  فأس ين :  لم يعد هناك ش ي اسم  م يم اليرموك، لم يبق ش ي 

إل  إدلب أشما   إسعا لأةأس ينيين في  سوى الدمار الشام ، اسا عت المرادرف بواس ة سيارف 
 .سورية  ك  أاأ   الع ج 

 ما ا أاو !و كانت الناح مأ اف ف  الشوارط، واحت الردم ، يص  المشاد ال   سيب   يصة  كبيرا، 
بم ياابع:  كان المشاد ااسيا، الصواريخ ااساا  عأينا وا اة  الااون، بارضافة لأرارات، كنا نرى 

 وف  األابية . الناح أمام عيوننا يساريبون وي يوجد أحد يساعدهم، نسمع أصوااام احت األن اض
ويضي   س نين  :   رجت لاة د الوضع ف  الم يم، لكن ا يةة هاون س  ت بجانب ، وأصبت 
 عأ  إبرها، واب  يومين ف   اسا عت ال روج لاأ   الع ج إل  م يم  دير بأو   ف  ري  إدلب .

م اأ  أنواط  صارو ا من 50أما ال جال الةأس ين  أبو ال اسم في و  لصحيةة  فأس ين ، إن ارابة
الصواريخ كانت اس   عأ  الم يم ف  الداي ة الواحدف     األيام األول  لأحمأة العسكرية، مشيراا 

 إل  أن ال ص  اسبب بموت الكبيرين أسة  أن اض منارلام.
ويضي  أبو ال اسم:  كانت ال اةرات الروسية ا أق صواريخ فراغية ألو  مرف نراها اةات األبنية 

ان الادمير ممناجا يسااد  ك  حارف ويبدأ بك  بناية فياا، بم ينا أون إل  ادمير حارف بالكام ، وك
 أ رى .
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وياابع:  كانت الجب  ف  الشوارط، حا  أفراد انطيم  داع   لم يسمحوا لأدفاط المدن  أو المةسسات 
يع الاوا  ومةسسات ح وق ارنسان بالد و  لأم يم، كان الناح يساريبون وي أحد يسا  ارغابية

 لمساعداام، ألن المسافة بين الصاروخ واآل ر برهة ولحطة .
ويةكد أبو ال اسم أن  ال ص  كان يسااد  الاواجد المدن ،  داع   لم يمت منام أحد، بالنسبة لمن 
اا  كأام مدنيين فأس ينيين، حا  ف  آ ر الحمأة حينما اناشر النطام عأ  حاجر اليرموك مع بأدف 

او  ال روج كان إما يعا   من النطام أو يام انص  أو ااأ  من داع  .. كانت مآس   يأدا  فمن ح
 ادم  ال أوب .

من جاا ، أوضت الناش  ارغاب   أبو إياد ، أن العاة ت الماجرف من م يم جراي الحمأة العسكرية 
، وم يم األ يرف ورعت ضمن ارى الشما  السور ، ي سميا مراكر إيواي اعرار شمال  غرب  حأب

 دير بأو  بري  إدلب .
وي و   أبو إياد  لصحيةة  فأس ين  إن وضع الماجرين الةأس ينيين ف  م يم دير بأو   مدساو  
لأراية ، ف  يوجد بن  احاية وي كارباي، وي ميا ، وي  عام، ودورات الميا  مشاركة، مشيراا إل  وفاف 

جة الوضع، فض  عن اسجي  ست حايت اسمم  ة  فأس ين  اب  يومين غراا بجوار الم يم ناي
 بالسحايا حا  الأحطة.

من جانب ، أكد عضو مجموعة العم  من أج  فأس يني  سوريا ماهر شاوي  أن الحمأة العسكرية 
 من الم يم بك  حارا  وأحياة . %80-70عأ  م يم اليرموك أدت لادمير 

ينيا اضوا بةع  ال ص  المسامر عأ  يجةا فأس  65وأوضت شاوي  لصحيةة  فأس ين ، أن  نحو 
الم يم، يفااا إل  أن األ بار شحيحة ب صوأ ما يجرى ف  الم يم نطرا ل روج ارع ميين من 

واا  إن الاد  من الحمأة العسكرية ادمير الم يم، وش ب اضية ال جةين الةأس ينيين،  الم يم.
ا انطيم الدولة ال   كان يسي ر عأ   وما جرى ه  عمأية ااجير سواي كان  لك ب صد أم ي ، م ااما

 من الم يم بالاوا ة لاساي  ادمير . %85نحو 
ولةت شاوي  إل  أن إعمار الم يم بعد ك  ه ا الدمار سيساررق سنوات،  اصة إ ا ما ام م ارن  

 11إعمار إي جري من  رغم مض  نحو  إعادفبما حد  بم ير نار البارد ف  لبنان، وال   لم يام 
 ا عأ  ادمير .عام

ش أ من م يم  400وف  السياق  اا  أعأنت األمم الماحدف، أو  من أمح، إج ي ما ي رب من 
اليرموك ل جةين الةأس ينيين ال ريب من العاصمة السورية دمشق إل  اأعة مدك بمحافطة حماف، 

 شما  إبر ااةاق محأ  ام الاوص  إلي  بين األ را  المعنية.
 24/5/2018، فلسطين أون الين
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 أوضاع غزة والقضية الفلسطينية يبحثانالسيسي وبنس  .22
بح  الرةيح المصر  عبد الةااح السيس ، مع مايك بنح، ناةب الرةيح األمريك  دونالد : ال اهرف

 ارامب، األوضاط ف  ا اط غرف، وال ضية الةأس ينية، والع اات البناةية بين البأدين.
نح مع السيس ، بحسب بيان لأرةاسة المصرية، صدر مساي جاي  لك     ااصا  هااة  أجرا  ب

 ال ميح.
ولم يا رق البيان إل  ما  كر  البيت األبيض، ف  وات سابق اليوم، بشدن إعراب ناةب الرةيح 

وأوضت البيان أن  بنح  أعرب      األمريك  عن  اأق  ب د  من اواي  ناش ين ف  مصر.
ط   ف عرير ع اات الاعاون ايساراايجية مع مصر، اياصا  عن  حرأ واشن ن عأ  دعم وا

ه ا ار ار  دور  ف وبّمن  بالحةاط عأ  أمن واسا رار من  ة الشرق األوس  . المحور دورها 
 غرف، فض ا عن جاودها لاح يق المصالحة الةأس ينية . ف اادةة األوضاط  ف مصر 

 والا ارب  بين مصر والوييات الماحدف،  لا امن جانب ، أكد السيس ، عأ   الع اات ايساراايجية 
 من  ة الشرق األوس  . ف اعابر إحدى ركاةر ايسا رار 

 25/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية 2,500األردن يدين بناء االحتلل  .22
حكومة محمد المومن  إع ن دان ورير النا ق الرسم  باسم ال: نادية سعد الدين -بارا –عمان 

 وحدف اساي انية جديدف ف  األراض  الةأس ينية المحاأة. 2,500الحكومة ارسراةيأية عن بناي 
وأكد المومن  أن النشا ات ايساي انية ارسراةيأية غير اانونية ومرفوضة بالم أق، واشك  ااديدا 

ارات الدولية  ات الصأة، وأضا  أن مباشرا ل يار الس م واحديا ررادف المجامع الدول  وال ر 
 2334المجامع الدول  بدسر  يرفض ايساي ان ويعابر  غير اانون ، واد جاي ارار مجأح األمن 

 ليعكح بوضوح اررادف الدولية الجامعة با ا الشدن.
وشدد عأ  أن ارجرايات ارسراةيأية أحادية الجانب الرامية لاريير األوضاط عأ  األرض ف  

  الةأس ينية المحاأة، واساباق نااةال مةاوضات الوضع النااة ، وعأ  رأساا النشا ات األراض
 ايساي انية، امب  ا ويضا ممناجا آلفاق الس م، وااديدا لألمن وايسا رار ف  المن  ة.
 24/5/2018، الغد، عّمان
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 إلسرائيليالجيش اللبناني: وّلى الزمن الذي كان فيه الجنوب ساحة مفتوحة للعدوان ا .22
وّل  الرمن ال   كان في  الجنوب ساحة مةاوحة لأعدوان »بيروت: أكدت ايادف الجي  الأبنان  أن  

ارسراةيأ ، واد أصبت واحة أمان واسا رار بةض  إرادف أبناة  وجاورية جيش  لأدفاط عن ، وعاهدت 
 «.أننا لن نساكين حا  احرير آ ر شبر من ارابنا الو ن »الأبنانيين 

 25/5/2018، لندن، دس العربيالق
 

 ضربة صاروخّية إسرائيلّية على مطار الضبعة بحمص .42
ال ميح، إن أحد  اا  مصدر عسكر  سور  لوكالة األنباي الرسمّية، سانا، مساي يوم: أحمد دراوشة

 الم ارات العسكرية اعّرض لعدوان صارو   معاٍد، ف  إشارف إل  م ار الضبعة العسكر  بحمأ.
سانا أن الوساة  الدفاعّية الجوّية لأنطام اصّدت لأعدوان ومنعا  من اح يق أهداف ، دون كما أعأنت 

إيضاح إن كانت اد امّكنت من إس ا  الصواريخ أم ي، فيما أّكد ناش ون أن المضاد الجوّية السورّية 
 اجا   اةرف إسراةيأّية. 200-أ أ ت صاروخ إح

 ص  ال   اعّرض ل  م ار الضبعة إسراةيأ ، مصدر  ف  حين االت وساة  إع م لبنانّية إن ال
 اراااا الم اا ت ارسراةيأّية فوق من  ة كسروان، وا  الضربة ارسراةيأّية ااألجواي الأبنانّية، الا  

  يران كبي  ف  منا ق لبنانّية عّدف.
ام السور  أن واضاربت األنباي حو  حجم الضربة الصارو ّية، إ   كر إع مّيون م ّربون من النط

ا إسراةيأياا واحداا بينما اسااد  البان  م رن أسأحة  ف  حين  كرت  الدفاعات الجوية أس   صارو ا
 صواريخ أصابت جميعا م ار الضبعة العسكر . 4وساة  إع م معارضة أن الضربة حوت 

 ولم يصدر أ  بيان، حا  اآلن، من جي  ايحا   ارسراةيأ  حو  الضربة.
أميركياا، نةت ورارف الدفاط األميركّية، البنااغون، ف  بيان لاا، أن اكون اوات أميركّية أو اابع 

 الاحال  الدول  ف  سورية اد شاركت ف  الرارف عأ  م ار الّضبعة. 
 24/5/2018، 48عرب 

 
 "إسرائيل"تحقيق في جرائم  لجنةتأييد سعودي لتشكيل  .43

فأس ينياا  63أية األ يرف ف  غرف، والا  أسةرت عن اساشااد اساحو ت المجررف ارسراةي: نيويورك
اب  أا  من أسبوعين، عأ  أجواي مجأح األمن ف  نيويورك أو  من أمح،  صوصاا لجاة 
الاصريحات الم البة ب دانة إسراةي  واشكي  لجنة اح يق ف  جراةماا ف  ال  اط، وفق ما أا  عأ  
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هللا بن يحي  الُمعنأِِّم ،  السعودية لدى األمم الماحدف السةير عبد لسان المندوب الداةم لأممأكة العربية
 والمنسق ال اأ لعمأية الس م ف  الشرق األوس  نيكوي  م دينو .

وكالة األنباي السعودية بدن المعأّم  لةت ف  كأمة أمام المجأح     منااشة ورارية »وأفادت 
اب  أيام شادنا أمام أعيننا م بحة »، إل  أن  «لمسأتحماية المدنيين أبناي النراط ا»مةاوحة حو  

جديدف نة ااا اوات ايحا   ارسراةيأ  ف  غرف وراح ضحيااا عشرات الشاداي من الموا نين 
 «.الةأس ينيين وآي  الجرح ...

آن األوان ألن يدرك مراكبو األعما  العدوانية ضد المدنيين أن جراةمام لن اةأت من »واا : 
«. ة، ول لك أيدت الممأكة العربية السعودية اشكي  لجنة اح يق ف  جراةم إسراةي  ف  غرف...المحاسب

معاابة أولةك ال ين ي ي يمون ورناا وي يعارفون بمسةولياام عما جنا  أيديام من جراةم »و الب بر 
 ف  ال  اط.« ويمارسون ال ا  بدم بارد برصاأ ال ناصة

 25/5/2018الحياة، لندن، 
 

 "إسرائيل"زائر: التماس السجن المؤبد في حق مدون متهم بالتجسس لحساب الج .44
الامح وكي  الجماورية لدى محكمة بجاية السجن المةبد ف  حق المدون مرروق اواا  المحبوح 
من  يناير/ كانون البان  باامة الا ابر مع إسراةي  وك ا الاحريض عأ  حم  الس ح، بسبب م ابأة 

يدعو الموا نين إل  « فيسبوك»سراةيأ  ونشرها عأ  مواع ، ومنشور عأ  أجراها مع مسةو  إ
 .2017الاطاهر ضد اانون الميرانية لسنة 

 25/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 "إسرائيل"اإلمارات تطالب مجلس األمن بردع  .45
إلياا ف  دعت دولة ارمارات مجأح األمن والدو  األعضاي ف  األمم الماحدف إل  اينضمام  وام : 

الاراماا بحماية المدنيين واعرير ال انون الدول . جاي  لك ف  البيان ال   أدلت ب  ينا رك  نسيبة 
المندوبة الداةمة لأدولة لدى األمم الماحدف أمام المنااشة المةاوحة الا  ع دها مجأح األمن الدول  

حي  أكدت أهمية عدم اراض  ، «حماية المدنيين ف  النراعات المسأحة»أمح األو ، حو  مسدلة 
 الا  ي يمكن أن اصبت وضعا عاديا.« ارسراةيأية»أو اجاه  المجامع الدول  لأاصرفات 

وحدد البيان ب بة محاور عم  لاعرير ايلارام بحماية المدنيين وال انون الدول ، وه  الاركير عأ  
صراعات اراأيمية ف  العالم احااج الوااية عند معالجة األسباب الج رية لأصراط وايعارا  بدن ال

إل  حأو  إاأيمية.. وأ يرا عبر إعادف انشي  مجأح األمن، لضمان اا ا   ل جرايات الكةيأة 
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بالاصد  لأنراعات، بما ف   لك ماابعة انةي  اراراا  لياسن  ل  مواصأة أداي وييا  الماعأ ة بالحةاط 
 عأ  الس م واألمن.

 25/5/2018، الخليج، الشارقة
 

 بصراع الشرق األوسط "إسرائيل"هآرتس: إيران تحل محل  .46
االت صحيةة هآراح ارسراةيأية إن الصراط ارسراةيأ  الةأس ين  لم يعد محور نراعات الشرق 

 األوس ، إ  بات الانافح بين إيران والسعودية هو ال ضية المركرية.
بحروب  مدمرف  نابعة من الصراط  وبحسب الصحيةة، ف ن الشرق األوس   الحدي   ل الما اباأ 

ارسراةيأ  الةأس ين ، لكناا لم اكن مراب ة بانافح إيران والسعودية عأ  الايمنة اراأيمية مبأما ه  
 عأي  اليوم، بينما اسع  إسراةي  من جانباا لأحةاط عأ  اةوااا العسكر .
ة النةو  ف  من  ة مشاعأة واشك  ك  من روسيا والوييات الماحدف واركيا، ال وى األ رى صاحب

 بحروب اا أأاا ساحات ااا  بالوكالة ااسم ب ات العداةية والعن .
وبرأ  الصحيةة ارسراةيأية، ف ن ال    الم هب  السن  الشيع  ال   يعص  بمن  ة الشرق 
األوس  وال أيال ليح سوى  ريعة أكبر مناا عام  اأجد إلياا األ را  الرةيسية صاحبة ال وف 

سكرية والمالية والدبأوماسية ف  مساعياا لصياغة المن  ة وف ا لرةاها، أو عأ  األا  اساجابة الع
وح رت الصحيةة ف  ا ريرها من احاما  نشوب حرب شامأة بين إسراةي   لم اضيات أمناا ال وم .

يران عأ   أةية اص  األول  موااع األ يرف ف  سوريا، وال   أودى بحياف م ااأين إيراني  ين مة را.وام
ووف ا لأصحيةة، ف ن إسراةي  اعابر إيران عدوها  الأدود  و  ر عأ  وجودها، مشيرف إل  أن أ  

 صراط مع  اران اد يجر إلي  حأيةاا حرب هللا الأبنان .
وأوضحت هآراح أن ما اريد  إسراةي  هو إضعا  إيران، ومواصأة حصارها لررف، وعدم ا ديم 

 رة األرض م اب  الس م.اناريت لأةأس ينيين عبر صي
وانا أت الصحيةة ف  احأيأاا لمواا  ال وى الناف ف ف  المن  ة لأحدي  عن وضع السعودية، فرأت 
أن ول  العاد محمد بن سأمان عارم عأ  أن اكون ل  بصمة ف  المشاد، واواةت عند ما سمااا 

 دنةت إيران برنامجاا النوو .ااديداا  الرامضة بدن الممأكة ساماأك ال نبأة النووية إ ا ما اسا
طأت عأ  اواص   غير مباشر   -الا  ارب اا ع اة وبي ة مع ارامب-وأشارت إل  أن السعودية 

مع إسراةي ، ف  وات ف دت في  نةو ها ف  سوريا والعراق ولبنان بعد ما راهنت عأ   شركاي 
  اسرين  أو  مرامرات فاشأة .

 24/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 من نتائج عكسية إلسقاط النظام اإليراني إسرائيليةيرات أمنية تحذ .47
ب    موا  رةيح الورراي ارسراةيأ  بنيامين نانياهو والن بة السياسية الحاكمة، : صالت النعام 

ف ن كبار اادف المةسسة األمنية ف  إسراةي  احةطوا بشك  كبير عأ  م    إدارف الرةيح األميرك  
د  رس ا  النطام ف  إيران، وال   عّبر عن  ورير ال ارجية األميرك  مايك دونالد ارامب الاا

 بومبيو أ يراا.
ويح ر الجنرايت ارسراةيأيون من أن السياسات الا  اابناها إدارف ارامب اجا  إيران ساةض  إل  

واا   نااةال عكسية وساةض  احديداا إل  اعرير مكانة نطام الحكم ف   اران بديا من أن اضعة .
معأق الشةون األمنية ارسراةيأ ، بن كاسبيت، إن  كبار اادف المةسسة األمنية ف  ا  أبيب ي 
يشاركون أعضاي حكومة اليمين الما ر  ف  ا  أبيب سكرف الةرح ب رارات ارامب األ يرف، وي ابير 

وام الماضية إل  غب اام ح ي ة أن ارامب ي وم عمأياا با بيق السياسات الا  دعا نانياهو ف  األع
 ابنياا اجا  إيران .

وف  ا رير نشرا  النس ة العبرية من مواع  المونياور ، أمح ال ميح، ن   كاسبيت عن مصادر 
أمنية كبيرف اولاا:  األميركيون ارروا العم  بك  اوف وبداص  حد ممكن ضد رأح النطام، فعأ  

الا  أعأناا ااد  إل  إس ا  نطام الحكم  الرغم من أن بومبيو لم ي    لك صراحة، إي أن الشرو 
 ف   اران .

وأوضت كاسبيت أن  األغأبية الساح ة من اادف األجارف األمنية ف  إسراةي  يرون أن إس ا  نطام 
الحكم ف   اران ي ُيعّد هدفاا وااعياا ، مشّدداا عأ  أن   حا  دا   جاار الموساد، ال   يابّن  رةيس  

 رفة من إيران، يح رون من اداعيات المرامرف األميركية .يوس  كوهين مواا  ما 
وشدد كاسبيت عأ  أن  األغأبية الساح ة من اادف الجي  والمةسسة األمنية ف  إسراةي  يرفضون 
إلراي اياةاق النوو  مع إيران وي البون ف   بالعم  عأ  سّد البررات في  . وس ر من اليمين 

الا  صدرت عن اردارف األميركية أ يراا بشدن إيران عأ  أساح أناا  ارسراةيأ  ألن   صّور ال رارات
اعكح عمق ادبير نانياهو عأ  ارامب وأن ه   السياسات جسدت احو  الحأم إل  ح ي ة . وأشار 
إل  أن  الكبيرين ف  دا   الحكومة وأوسا  اليمين ارسراةيأ  بشك  عام اد اعابروا أن الشرو  الا  

 شدن إيران اعد اجسيداا حرفياا لأدعوات الا  صدرت من ا  أبيب .أعأناا بومبيو ب
 25/5/2018العربي الجديد، لندن، 
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 برمضان هلشورى اإليراني يهاتف هنية ويهنئمجلس ارئيس  .48
اأ   إسماعي  هنية رةيح المكاب السياس  لحركة حماح رسالة من عأ  يريجان  رةيح مجأح 

 . ان  بحأو  شار رمضان المبارك، ادم فياا الاااريران الشورى 
واا  يريجان  إن رمضان يمب  مجاي لاعرير ألوان والاناغم والوحدف بين الشعوب المسأمة وفرصة 

 سانحة لح  الع د المبيرف لأ    دا   المجامع ارس م .
وأضا  ان  عأ  ي ين اام بدن الاماسك والاضامن بين الدو  ارس مية سيةديان إل  األمن  

 وايسا رار المسادامة ف  العالم ارس م .
 24/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعلم

 
 كي لنتنياهو: أوقف تدمير منازل الفلسطينيينيبالكونغرس األمر  عضواً  76رسالة من  .22

من وديع عواودف: ف    وف غير معاودف ف  الكونررح األمريك  دعا « ال دح العرب »الناصرف ر 
ينامون لأحرب الديم را  ، ف  رسالة وجات لرةيح الورراي ارسراةيأ ،  عضوا من أعضاة  76

الحال ، إل  وا  هدم ارية سوسيا الةأس ينية، وك لك وا  أية  أيارمايو/  21بنيامين نانياهو ف  
 عمأية هدم مشاباة، لاعارض  لك مع ال يم األمريكية ارسراةيأية المشاركة.

وفسك  من ويية إلينو ، الا  اعابر اريبة من لوب  اليسار الياود  وبادرت إل  ه   الرسالة يان شاك
أوسع نشا  ف  ااريخ الكونررح ضد اوسيع »ووص  الأوب  ه   الرسالة بدناا «. ج  ساريت»

ومن بين المواعين عأ  الم كرف، عضو الكونررح جاك  رورن، الا  انافح ه ا «. المساو نات
يابة عن ويية نيةادا، وجير  نادلر من نيويورك، وهو أكبر العام عأ  م عد ف  مجأح الشيوخ ن

ديم را   ف  لجنة العدالة ف  الكونررح، وعأ  األا  أربعة ديم را يين من أعضاي لجنة الع اات 
ال ارجية. وكاب أعضاي الكونررح لنانياهو أن عمأيات هدم المنار  الم    لاا ف  سوسيا، إل  

اشك  مجامعة « المنا ق الا  ساصبت جريا من الدولة الةأس ينيةاوسيع المساو نات ف  »جانب 
اعرض »و كروا أن مب  ه   ارجرايات «. ايمنا المشاركة لأعدالة واحارام ح وق ارنسان»ا أيا عن 

مكانية ب اي إسراةي  دولة ياودية وديم را ية و أبوا من نانياهو والحكومة «. لأ  ر ح  الدولاين وام
 «.لسكان سوسيا« دف النطر ف  منت ارا يأ البنايإعا»ارسراةيأية 

 25/5/2018، لندن، القدس العربي
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 "إسرائيل"على مطالبتهم بالتحقيق في انتهاكات  الفلسطينيين رداً  معاقبةواشنطن تدرس  .22
اليوم أن واشن ن ادرح إمكانية اا ا  ” اايمر أو  إسراةي “ن   مواع  : ال دح العرب  -لندن
الةأس ينيين بحق ممبأية منطمة الاحرير الةأس ينية لدياا، ردا عأ  م البة ’   وات ع ابية‘

 ف  اناااكات إسراةي . بالاح يق
واا  المواع عأ  لسان الماحد  باسم مجأح األمن ال وم  األمريك  وال   لم يكش  عن اسم : 

اهنة لمنطمة الاحرير ندرح حاليا ه ا الا ور األ ير لاحديد ما إ ا كان يسادع  اريير الصةة الر ‘
 الةأس ينية ف  واشن ن.

بةرض ع وبات عأ  السأ ة الةأس ينية  2015وي ض  اانون أمريك  د   حير الانةي  ف  ديسمبر 
ف  حا  اوجااا إل  محكمة الجنايات الدولية ف  يها  ضد إسراةي ، بما ف   لك إغ ق البعبة 

 المامبأة بمنطمة الاحرير.الدبأوماسية الةأس ينية ف  الوييات الماحدف، 
 24/5/2018، لندن، القدس العربي

 
 "لوكهيد مارتن" للتسليح تفتتح سلسلة روضات في القدس! .22

أعأنت بأدية ال دح، األسبوط الجار ، أن عم اة صناعة ال يران الحرب  ف  العالم، : أحمد دراوشة
 عأمّية ف  المدينة. شركة  لوكايد ماران  األميركّية، اّررت بناي سأسة روضات أ ةا 

وساكون ه   الروضات جرياا من مشروط اربو  واسع ا وم الشركة ف  إسراةي  احت اسم 
 مداعكيدر ، أاامت ف  إ ار ، ساب اا، روضااا مشاباة ف  بةر الّسبع وكريات م   ، بدعم من ورارف 

 .الاربية ارسراةيأّية الا  ي   عأ  رأساا الورير المساو ن نةاال  بينيت
، عّدف مشاريع اربوّية ف  عدٍد من دو  35-وادعم شركة  لوكايد ماران  المّصنعة لأم ااأة الّشبت إ 

 العالم، لكن ه   السأسأة م ّصصة ل سراةيأيين ف  .
ووف اا لشركة  لوكايد ماران ، ف ن ادّ أاا ف  الشركة سي اصر عأ  اموي  الحصأ العأمّية 

مالياا ف  ، ي معأمين لدينا ف  الروضات، وي نادّ   ف  المضامين لأل ةا ، موضحةا  إننا ندعمام 
 أو ف   ّ ة الاعأيم ، وف اا لما اال  الماحّد  باسم الشركة لصحيةة  هآراح  ارسراةيأّية.

 24/5/2018، 48عرب 
 

 وكيل وزارة الخارجية األلماني: لن ننقل سفارتنا إلى القدس .20
 ارجية األلمان  اندريح ميكالح موا  ب د  الداعم لح  الدولاين أكد وكي  ورارف ال: وفا -رام هللا

 وفق ال رارات الدولية، ورفضاا لن   سةارااا إل  ال دح.
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وأشاد ميكالح     ل اة  ورير ال ارجية والمراربين رياض المالك ، اليوم ال ميح، ف  م ر 
 ين، مشيرا إل  اسامرار ألمانيا با ديم ال ارجية برام هللا، بالع اات الماينة الا  ارب  ب د  بةأس

 الدعم المال  لأمةسسات الةأس ينية.
 24/5/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "إسرائيل"في  "هيومان رايتس ووتش"تجميد قرار طرد مدير  .22

أمرت المحكمة المركرية ارسراةيأية ف  ال دح المحاأة باعأيق أمر  رد «: ال دح العرب »الناصرف ر 
ير منطمة هيومان راياح ووا  ف  إسراةي ، عمر شاكر. وكان ورير الدا أية ايسراةيأ  أريي  مد

ينش  ضد »درع  اد أمر، اب  أسبوعين، ب لراي ادشيرف العم  الا  حص  عأياا شاكر، بادعاي ان  
 «.إسراةي 

ام منحاما إل   وكابت ال اضية امار باراك رابابورت ف  ارارها، أن اصريت اراامة واصريت العم 
. وف  ديسمبر/ 2017ف  مارح/ آ ار « اوصية إيجابية من ورارف ال ارجية»شاكر بعد حصول  عأ  

ي يبدو من رد الدولة »، ادمت ورارف الشةون ايساراايجية ا ريرا سأبيا عن ، لكن  2017كانون األو  
 «.رجيةأن وجاة النطر ه   اساند إل  معأومات جديدف بعد اوصية ورارف ال ا

وجاي ف  ال رار أيضاا، أن  عندما نشرت ورارف الشةون ايساراايجية رأياا سأبياا، مددت ورارف الدا أية 
ار يأ العم  لشاكر. ل لك، كابت أن  يجب الحةاط عأ  الوضع ال اةم بواس ة أمر مةات. ويجب 

 يونيو/ حريران الم ب . 21أن ارد الدولة عأ   لك ف  موعد أاصا  
 24/5/2018، لندن، لعربيالقدس ا

 
 "إسرائيل"مدير المسرح البرتغالي يلغي عرضًا في  .22

، الممب  والم رج والكااب المسرح  اياغو «دونا ماريا»ألر  مدير المسرح الو ن  البرارال  : وفا
ف  ال دح، الم رر ع د  ف  الرابع وال امح من « إسراةي »رودرير ، مشاركا  ف  مارجان 

 «.إسراةي »لم ب ، وأعأن انضمام  إل  حركة م ا عة يونيو ا حريران/
لما  70روجاي ارار رودرير ، احاجاجاا عأ  رب  ه ا الحد  ف  ايحاةايت الرسمية بال كرى ال

، دون إب غ ، ودون أ  إشارف إل  فأس ين، وك لك بسبب اا  عشرات «إسراةي »يسم  ايام 
 ةا ،     ايحاجاجات السأمية الا  ارامنت مع المدنيين وجرح أكبر من ألةين آ رين، بينام أ

 افاااح السةارف األمريكية ف  ال دح.
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، وورير الدولة لأب افة وورارا  «دونا ماريا»واا  رودرير  ف  بيان أرسأ  إل  إدارف المسرح الو ن  
يبدو ل  أن   اب المارجان بعيد اماما عن أ  انا ادات لأحكومة »المالية وال ارجية: 

الحالية، وك لك أيضا عن أ  انا اد يض ااد الشعب الةأس ين  عأ  مدى سبعين « سراةيأيةار»
 «.عاما

 25/5/2018الخليج، الشارقة، 
 

 إسرائيليون متعّصبون وألمان متشددون يحاولون االعتداء على "أسطول الحرية" .22
مراس   العرب  اعرض مساي ال ميح  اام  أس و  الحرية  و : كيي ، ألمانيا رر ناصر الساأ 

الجديد ، المةسسة ارع مية العربية الوحيدف المراف ة لسير    األس و ، لمحاولة اعاداي من اب  
أش اأ اجمعوا أمام سةينة  العودف  وهم يااةون ضد الةأس ينيين، ويصر ون  حرروا غرف من 

 حماح ، كرّد عأ  أسماي السةن المن أ ة من ميناي كوبنااغن.
رب وفأس ينيين لأاضامن مع رحأة سةينة العودف كانت مجموعة من الشباب والرجا  وأبناي اجمع ع

اأّوح بالعأم ارسراةيأ  واساةر باأللمانية ال اام والمشاركين بالااا   أنام ادعمون اررهابيين ف  
غرف . وأبناي اصوير مراس   العرب  الجديد  الوااعة اعّرض لأدفع والشام من اب  ش أ كان يرفع 

 عأم ايحا   ارسراةيأ ، م الباا إيا  ب طاار ب ااة الصحافة.
 25/5/2018، لندن، العربي الجديد

 
 موقع إسرائيلي: ميسي ووالده طلبا زيارة القدس.. والسبب مثير .22

اا  مواع إسراةيأ  إن المراابين ارسراةيأيين ياواعون أن انة  ا اكر المباراف الماواعة : ال دح المحاأة
سراةي  ف  ال دح     دااةق من  رحاا لأبيع.بين منا   ب األرجناين وام

واا  مواع  المصدر  ارسراةيأ  إن  جنون ميس  ب سراةي  يبأ  أوج  اب  فات شباك الا اكر لبيع  
الا اكر لأمباراف الودية الا  ساجمع بين منا ب إسراةي  ومنا ب األرجناين، ف  الااسع من 

وأضا :  لكن جنون ارسراةيأيين بالحصو  عأ  ا كرف ف  أوج ،  دأ بعد .يونيو/حريران، لكن  لم يب
 والسبب هو وصو  النجم األرجناين  ليوني  ميس  .

-وكش  المواع أن  السبب الرةيح وراي اد ر بيع الا اكر هو ارار ن   المباراف من المأعب ف  حيةا 
دف ف  الارايبات لأمباراف. واد ُكش  إل  ال دح، األمر ال   جّر ارييرات عدي -حي  كانت سا ام

اليوم ف  الصح  ارسراةيأية أن رةيح الحكومة ارسراةيأ ، بنيامين نانياهو، اد   ش صيا من 
 أج  ن   المباراف إل  ال دح .
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كما كش  أن نانياهو بع  رسالة  اصة لرةيح األرجناين، ناشد  فياا ح  منا ب ب د  عأ   
ياا أن ريارف  الةريق لأ دح لاا أهمية عطيمة عأ   أةية احاةا  إسراةي  المج ي إل  ال دح، وكاب ف

 ، واعاد نانياهو بدن الحكومة سااحم  اكالي  الضيافة ف  ال دح، وك لك 70بعيد اسا  لاا الر
 الحراسة.

واا  المواع ارسراةيأ  إن ميس  ووالد   هما من دفعا نحو وصو  المنا ب األرجناين  إل  
وحد   لك بعد أن نجت المنا ب األرجناين  ف  الاده  إل  كدح العالم ف  روسيا ال    إسراةي  .

 سيع د ف  غضون أسابيع.
وأضا :  ااص  والد ميس  بالمنطمين ارسراةيأيين، واا  لام: ميس  يرغب ف  المج ي إل  

الاوفيق والحط.  إسراةي ، والسبب هو أن ريارات المنا ب األرجناين  رسراةي  ف  الماض  جأبت ل 
، رار المنا ب إسراةي  ألج  مباراف ودية، وفار بكدح العالم ال   ع د ف  المكسيك، 1986فة  عام 
 ، ك لك رار المنا ب إسراةي ، ووص  إل  النااة  لُيارم أمام ألمانيا .1990وف  عام 

 25/5/2018، "21موقع "عربي 
 

 بألمل دنقل: شعر مدهش للمرارة والغض "ال تصالح" .22
/ بم أببت جوهراين »: العريح إبراهيم !/ ولو منحوك ال هبد / أارى حين أف د عينيكن ي اصالتد

كما  -فجدفا  -مكاناما... ه  ارى..و ه  أشياي ي اشارى..:  كريات ال ةولة بين أ يك وبينك،/ حسُّ
يب أمكما... لادن -مباسمين -بالرجولِة،/ ه ا الحياي ال   يكبت الشوق... حين اعانُ ُ ،/ الصمتُ 

ماياو/  -بين عينيك-وكدنكما ما اراين  ةأين!/ اأك ال مدنينة األبدية بينكما أ... / ه  يصير دم  
رنفا بال صبو إناا الحرُب! اد اب    -فوق دماة -أانس  رداة  المأ َّخن بالدماي... اأبح  بياباا م رَّ

... وي ااوخَّ ا ... لكن  أةك عار العرب/ ي اصالتد لارب. ي اصالت عأ  الدم... حا  بدم! ي ال أبن
اصالت! ولو اي  رأح برأٍح، أك ُّ الرةوح سواي و أاأب الرريب ك أب أ يكو! أعينا  عينا أ يكو! 
وه  ااساوى يد ... سيةاا كان لك/ بيٍد سيةاا أبدكنأكو أ... . ي اصالت... ولو حرماك الرااد/ 

 صر اُت الندامة/ وا كَّر...
ك لأنسوف ال بسات السواد وأل ةالان ال ين ا اصمام ايباسامة  أن بنتن أ يك أإ ا ألن اأب

ببياب الحداد/ كنُت، إن عدُت: اعدو عأ  دنرنِج ال صر،  -ف  سنوات الصبا-رهرف  ااسرب  « اليمامة»
فوق طار الجواد/ ها ه  اآلن... صاماة   -وه  ضاحكة  -امسك ساا َّ عند نرول ... فدرفعاا/ 

يُد الردر: من كأمات أبياا أ... / فما  نب اأك اليمامة/ لارى الع َّ محارااا... فجدفا،/ وه  حرمااا 
..و/  اجأح فوق الرمادو!. ي اصالت/ ولو اوَّجوك بااج ارمارف/ كي  ا  و عأ  جبة ابن أبيكن
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.../ عأ  أوجِ  الباجة المساعارفو كي  انطر ف  يد من صافحوك... ف   وكي  اصير المأيكن
ابصر الدم... ف  ك  ك و/ إن ساماا أاان  من ال أ ... سو  يجيةك من أل   أ  أ... ي 
ِو اأبك بالدم.../ وارِو الاراب الم دَّح.../ وارِو أس فنكن  اصالت/ وي ا اسم مع من ااأوك ال عام/ وارد

«/ الجأيأة»باسم حرن الراادين.../ إل  أن اردَّ عأيك العطام!أ... . ي اصالت/ ولو ناشداك ال بيأة/ 
 -اآلن-ال بو / سي ولون: ها أنت ا أب بدراا ي و / ف    -لمن اصدوك-أن اسوق الدهاين/ واُبد  

ما اسا يع: اأي ا من الحق... ف  ه   السنوات ال أيأة/ إن  ليح بدرك وحدك،/ لكن  بدر جيٍ  فجي  
ُت شعأا  ف  الضأوط.../ إ ا ما اوالت أ... . ي اصالت ولو اي  إن الاصالت حيأة/ إن  البدُر/ ابا

عأياا الةصو .../ بم اب   يد العار مرسومة أبدصابعاا ال مح  فوق الجباِ  ال ليأة!أ... ./ ي 
، ولو ح َّرادك النجوم/ ورم  لك كاَّاُناا بالنبد.../ ي اصالُت... إل  أن يعود الوجود لدورا   اصالتد

 ر... ألصواااا والرما ... ل راااا/ وال اي  ل ةأا  الناطرف.الداةرف: النجوم... لمي اااا وال يو 
 -الاعرُ  بالضي  -صوُت الحصان -باجُة األه  -ك  ش ي اح م ف  لحطة عابرف: الصبا

مراوغة ال أب  -الص ُف لك  ينر  الم ر الموسم ُّ  -همامُة ال أب حين يرى برعماا ف  الحدي ة ي و 
فوق المباررف الكاسرف/. ك ُّ ش ٍي اح َّم ف  نروٍف فاجرف/ وال   حين يرى  اةر الموِت وهو يرفر  

اغاالن : ليح رباا.../ لي اأن  بمشيةا  ليح أنب  من ... لي اأن  بسكينا / ليح أمار من ... لي اأن  
 / ... أف  شر  ال أب / ي اُنا نأد باسادارِاِ  الماكرف/. ي اصالتد فما الصأت إي معاهدف  بين ندَّيند

/ والصمت ي أُق ضحكا  السا رف!/. ي و  / سرق األرض من بين عين َّ ال   اغاالن  منحُض لأد
/ هةيي ال ين يحبون  عم  / والرجا  الا  مألااا الشروخد / ولو واةت ضد سيةك ك  الشيوخد اصالتد

/ واما اي العبيدد/ هةيي ال ين ادلت عماةمام فوق أعين / وسيوفام العربية اد نسيت  سنوات البريدد
!. ي  / أنت فارُح ه ا الرمان الوحيدد/ وسواك.. المسوخد / فأيح سوى أن اريدد /. ي اصالتد الشموخد

/ ي اصالتد   «.اصالتد
< ي شك أن ال ارئ اد اعر  ف  الس ور الساب ة عأ  واحدف من أاوى وأاس  ال صاةد العربية الا  

ان عربية عدف. وي شك أيضاا أن ال راي اعرفوا كنبت     الع ود الةاةاة ومنع نداولاا حيناا ف  بأد
عمأت ف  وطاة  م اأةة، وحا  »...عأ  صاحب ال صيدف ال   ا ار  حكاية حياا  يوماا ب ول : 

. 1980اآلن لم اسا ر ف  عم  معين. ا ارت عضواا ف  لجنة الشعر بالمجأح األعأ  لأب افة عام 
، وي أرا  رهن الع ج حا  1980و 1979عام  وأصبت بمرض السر ان وأجريت عمأياين جراحياين

«. من صحافية ف  جريدف األ بار ال اهرية، ولم أررق أ ةايا حا  اآلن 1978اآلن. اروجت عام 
ااما  ف  المساشة  ف  شاور  والشاعر هو  بعاا المصر  أم  دن   ال   كاب من وح  المرض وام

 دي  اوف ومرارف.حياا  األ يرف، بعض أكبر اصاةد الشعر العرب  الح
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ال اهرف  ات يوم بدشكالام الرريبة الا  اشب ، « غروا»< أم  دن   كان واحداا من ب بة صعيديين، 
أكبر ما اشب ، اراب الصعيد المصر : يحي  ال اهر عبدهللا، أم  دن  ، وعبدالرحمن األبنود ، وهم 

ن كان اوجاام ا اأ  عن يوم غروهم لأعاصمة المصرية حمأوا معام شةافية الأرة الشعرية،  حا  وام
بعضام البعض، فااج  يحي  ال اهر عبدهللا إل  ال صة، وعبدالرحمن األبنود  إل  الشعر الشعب ، 

  1969« أالبكاي بين يد  ررااي اليمامة»بينما احو  أم  دن   ليصبت مرن  ديوان  األو  المنشور 
 واحداا من أبرر شعراي الحدابة العربية ف  مصر.

ن كان شعر أم  دن   امير باساأاام  الارا  العرب  واوطي  حكاياا  ورمور  ف  اصاةد اد  < ولة
عأ  الحاضر بدكبر مما اد  عأ  الماض ، ف ن ه ا الشعر كان ف  الوات نةس ، وبالنسبة إل  
صاحب ، شعر صراط، ولع  ه ا ما مير  عن رفي ي  الصعيديين اآل رين، الأ ين رح  أولاما، يحي  

اهر عبدهللا، عن عالمنا كما كان حا  أم  دن  ، شاباا، بينما عا  األبنود  سنوات عديدف ال 
 بعدهما يحم   كرى اربنين يمأل باا بنايا اصاةد .

، واأ   1940ال ريبة من مدينة انا ف  صعيد مصر ف  العام « ال أعة»< ولد أم  دن   ف  ارية 
ن  كان ط  ية ر حا  آ ر أيام  بدن  لم يساةد من الاعأيم عأوم  ايباداةية والبانوية ف  انا، وام

المدرس  ب در ما اساةاد من مكابة أبي  العامرف بكاب األدب والارا  والة  . فوالد ، ال   اوف  وأم  
، وكان ف  العشرين 1960ف  العاشرف من عمر ، كان من عأماي األرهر ورج  عأم وأدب. ف  العام 

سية ف  كأية اآلداب ف  جامعة ال اهرف سرعان ما ان  عت، ارك أم  من عمر ، وبعد محاولة درا
دن   الدراسة وان ر  ف  سأك الوطيةة ف  محكمة انا بم ف  الجمارك. وف  اأك اآلونة بدأ ينشر 
اصاةد  ف  الصح  المصرية وراحت اأك ال صاةد اأةت األنطار. وما أن بات معروفاا بعض الش ي 

ي ، وهو أن يارك الوطيةة وينصر  إل  الكاابة. وأايت ل  ف  اأك الةارف أن حا  ح ق حأماا أبيراا لد
وكان يشر  اأك الوطيةة حين صدرت مجموعا  األول  وبات « ار اعة»يعم  صحافياا ف  مجأة 

، عأ  منحة اةرغ من ورارف 1971عأماا من أع م جي  الساينات. وه ا مكن  من أن يحص ، العام 
ك  يح ق عم ا شعرياا عن اناف السويح. لكن  لم يامكن أبداا من إكما  ه ا الب افة المصرية، ل

 العم .
، وكانت الب افة المصرية بدأت ااراجع عن ايردهار ال أيع  ال   عرفا  ف  1971< ف  العام 

ال مسينات والساينات، أصدر أم  دن   مجموعة شعرية بانية نشرت، مب  األول ، ف  بيروت. 
  كشاعر رةية واضية ف  الوات نةس ، وبدأت ه   المكانة اارسخ عربياا، ليصبت وارس ت مكانا

صاحباا واحداا من أكبر شعراي ال أيعة،  صوصاا أن الطرو  السياسية ف  مصر، جعأت اصاةد  
الراضبة ضد ما يحد ، انشر، وأكبر من مرف داةماا، ف  الصح  العربية. وحين صدرت مجموعا  
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، لاابعاا ف  العام الاال  مجموعة جديدف 1974ف  بيروت أيضاا ف  العام « رم ا  ال م»الجديدف 
، لم يعد أم  دن   ف  حاجة ألن يعّر  اراي الشعر العرب  بنةس ، لكن  بدأ «العاد اآلا »بعنوان 

يرداد اأ اا ومرارف عن    اب ، فاألوضاط السياسية الا  ي ارضي ، اره  ، ووضع الب افة المصرية 
 بية ف  انايار.والعر 

< ما اب   لدي  ف  اأك اآلونة كان شعر ، ووطيةة صريرف شب  رمرية ضمنت ل  حياف كريمة بعض 
الش ي ف  منطمة اضامن الشعوب اآلسيوية األفري ية. وهو، عأ  عكح رم ي ل  كبيرين، آبر أن 

لسادات، عأ  يب   ف  مصر، عأ  رغم ك  ما يحد ، ولم يأحق بركب الااربين من سياسة أنور ا
رغم معارضا  ه   السياسة. ك  ه ا راد من اأ   وراد من غضب ، ومن هنا حين رار الرةيح 

الا  كانت فااحة ف  الشعر السياس  العرب  « ي اصالت»السادات إسراةي  كاب أم  دن   اصيدا  
اهرف، الا  صدرت ف  ال « أاوا  جديدف عن حرب السويح»الحدي ، وه  اصيدف ضمااا مجموعا  

، بعد رحيأ ، ف  العام ال   صدرت في  مجموعا  األ يرف، الماحدبة عن مرض  وموا  1983عام 
 «.8أوراق الررفة »بعنوان 

 25/5/2018الحياة، لندن، 
 

 خيارات الفلسطينّيين إن غاب عّباس عن المشهد السياسيّ  .22
 عدنان أبو عامر 

نّ  محمود عّباح، ال   د   المساشة  اضاربت األنباي حو  الحالة الصحّية لأرةيح الةأس ي
أّيار/مايو، رغم أّن األ باي وصةوا حالا   21و 15 ايساشارّ  العربّ   ف  رام هللا لأمّرف البالبة بين 

مايو،  15بالم مةنة ونااةال الةحوأ  بيعّية، بعد أن  ضع لعمأّية جراحّية ف  األ ن الوس   يوم 
مايو بسبب إصابا  بالاااب رةوّ  حاّد يراف   اراةاط بدرجة  20لكّن  أد   المساشة  مجّدداا ف  

 الحرارف وياّم إع اة  مضاّداا حيوّياا ف  الوريد.
إّناا ليست المّرف األول  ف  ه ا العام الا  يد   فياا محمود عّباح المساشة ، فاو مسّن، يبأ  من 

  مساشة  مدينة بالايمور بويية عاماا، وأجرى فحوص  األ يرف ف  شبا /فبراير، حي  د  82العمر 
ميري ند األميركّية، ولم يعر  إن اعّرض لمشكأة صحّية أم مجّرد إجراي فحوأ، األمر ال   يسّأ  
الضوي عأ  ما يمكن وصة  بدايات النااية لعاد الرج  ف  الرةاسة الةأس ينّية، وح ي ة الارايبات 

 جال ياعّأق بصّحا .الا  اد اجر  ف  الكواليح احضيراا ألّ   بر مةا
واا  مسةو  فأس ينّ  اريب من عّباح لر المونياور  م ةياا هوّيا :  إّن الرةيح كدّ  إنسان يمرض 
وياعاف ، وف  طّ  ا ّدم عمر  واألعباي المأ اف عأ  عاا  ، فمن ال بيعّ  أن يشعر باررهاق، لكّن 
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ياأّ   الا ارير من معاوني ،  المسارعة ف  الحدي  عن  ّ  صةحا ، ليست صحيحة، فاو ما را 
وهو دا   المساشة ، واد يحااج إل  راحة لبعض الوات، من دون أن نصادر حّق المةّسسات 
الةأس ينّية الدساورّية كالمجأح الو ن  الةأس ين  والمجأح الاشريع  الةأس ين  والمجأح المركر  

  البح  عن أّ  ارايبات سياسّية أو الةأس ين  والأجنة الانةي ية لمنطمة الاحرير الةأس ينية، ف
 اانونّية لانطيم الوضع الةأس ينّ  احّسباا ألّ   ارئ .

كان لد و  عباح إل  المساشة  ه   المّرف وارّيب  عن ال ّمة ارس مّية ال ارةة ف  اس نبو  بشدن 
والدولّية، واأّ    أّيار/مايو، أصداي كبيرف ف  الشارط الةأس ينّ  والساحاين اراأيمّية 17ال دح ف  

العديد من اياصايت الاااةية ل  مةنان إل  صّحا  من رعماي األردن، مصر، ا ر، اركيا، 
 والجامعة العربّية.

لم يعأن أحد من ال ادف الةأس ينّيين الموالين والمعارضين اياصا  بعباح أو ريارا ، باسابناي ما 
أمين سّر الأجنة الانةي ّية لمنّطمة الاحرير صاةب أدل  ب  م ّربو  عن اسا رار صّحا ، ي سّيما 

 أّيار/مايو. 21عري ات ف  
وفيما اناولت وساة  ارع م العربّية والدولّية، وحّا  ارسراةيأّية، موضوط ادهور صّحة عّباح، كان 

ااراب يفااا أّن نطيرااا الةأس ينّية لم اع  الموضوط حّ   ف  الار ية، رّبما رغبة مناا ف  عدم اي
من  رح السيناريوهات الماوّاعة لأيوم الاال  لرياب عّباح المةاجال نطراا لما اد يشّكأ  الحدي  ف  
ه ا الموضوط من حساسّية لدى األوسا  السياسّية الةأس ينّية، ويكش  الن اب عن ح ي ة 

 الاحضيرات الجارية ل  فة عّباح، إن كانت موجودف أص ا.
ون المنّطمات األهأّية الةأس ينّية حسن عصةور لر المونياور :  إّن أرمة واا  الورير األسبق لشة 

مرض عّباح الحالّية يبدو أّناا األكبر ادبيراا عأ  مسا بأ ، وكشةت عمق أرمة السأ ة الةأس ينّية 
السياسّية، الا  لم اعأن عن ح ي ة ما يعاني  الرج ، وهو اعايم م صود  وفاا من حسابات ي يبدو أّن 

لمحي ين بعّباح مساعّدون لاا، رغبة منام ف  ايباعاد عن ارجابة عأ  سةا  ما ا بعد الرةيح، ا
األمر ال   اد يمّاد ال ريق لنشوي فوض  سياسّية ف  حا  لم ياّم اياةاق عأ  آلّية سياسّية دساورّية 

 لارايب   فا  .
األساس  باول  رةيح المجأح ااعدد سيناريوهات ما بعد غياب عباح، بيناا احارام ال انون 

يوما، بم إجراي اينا ابات الرةاسية، أو اعيين ناةب  60الاشريع  الةأس ين  ماام الرةيح لمدف 
لعباح اب  رحيأ ، أو اول  رةيح الحكومة رام  الحمدهلل، أو ناةب رةيح فات محمود العالو  م اليد 

 ت والسأ ة الةأس ينية.السأ ة، واأل  ر سيناريو الصراط الدا أ  بين اادف فا
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مع أن رفض عباح اعيين ناةب ل  يعود لرغبا  بارمساك بمةاص  السأ ة، وعدم اوريعاا مع ناةب ، 
 ولعأاا  شية عباح أن ين أب عأي  ه ا الناةب أل  سبب من األسباب.

ية  حماح  كحركة اسي ر عأ  ا اط غّرف وم ح ة ف  الضّةة الرربّية، لم ابد من الناحية العأن
اهاماماا بمآيت مرض عّباح، ال   شّك  لاا  صماا اوّياا ضّيق عأياا ف  غّرف وحاو  حشرها ف  

، ولم اعّ ب عأ  2017الراوية بالع وبات الا  فرضاا عأ  ا اط غّرف من  نيسان/إبري  من عام 
 ضوا.مرض . ورغم محاويت  المونياور  الحصو  عأ  ردود فع  من النا  ين لدياا، لكّنام رف

ربما اعا د  حماح  أناا اماأك وراة دساورّية رابحة اامّب  بدّن ال انون األساسّ  الةأس ينّ  ي ّو  
يوماا بعد غياب الرةيح، باناطار إجراي  60رةيح المجأح الاشريعّ  ارةح السأ ة الةأس ينّية لمّدف 

ربّية هو المرّشت ل لك ألّن  رةاسّية، ف ّن عرير الدويك أحد اادف  حماح  ف  الضّةة الر انا ابات
رةيح المجأح الاشريعّ ، لكّن غياب  عن الساحة السياسّية وعدم ان را   باا، لعدم رغبا  بالد و  
مع السأ ة الةأس ينية ف    فات سياسية، أو  شيا  من الاعرض ل عا ا  لدى ايحا   

ر عرير دويك أن يا ّدم الصةو  ارسراةيأ ، مما اد يحرم حماح من ه   الوراة، ف  حا  لم ي رّ 
 وي ود المرحأة اينا الّية، وه ا ما هو ماوّاع.

مسارات   –بدور ، اا  رةيح  المركر الةأس ينّ  ألبحا  السياسات والدراسات ايساراايجّية 
لر المونياور  هان  المصرّ :  إّن مسدلة ارايب   فة عّباح كانت ماّيدف     اجاماعات المجأح 

ّ  أوا ر نيسان/إبري  برام هللا، ال   لم احضر  حماح، لكّناا فرصة ضاعت، وكان ب مكان الو ن
المجأح احديد آلّية دساورّية انّطم المشاد السياسّ  الةأس ينّ  ف  حا  غاب الرةيح ألّ  سبب، 
لكّن  لك لم يحص ، ألن الرةيح عباح لم يرد وضع ه   اآللية، وارك األمور هك ا من دون 

 م .انطي
وأضا  المصر  أن  األ  ر أّن  ليح هناك اليوم من ش أ ماّةق عأي  دا   الساحة الةأس ينّية، 
ولعّ  عّباح يعا د أّن إحدى ن ا  اّوا  أّن  ي يعأن دعم  لمرّشت معّين ل  فا ، فكّ  المرشّحين 

عّباح من دون  يا ّربون إلي . ول لك، أاوّاع نشوب حالة من الصراعات والمنافسات ف  حا  غاب
ارايب المشاد بعد ، لكّناا صراعات موّااة، ما يأب  الماصارعون أن يجأسوا حو   اولة ا اسم 

 الص حّيات والمناصب .
مناصب مجامعة: رةيح السأ ة الةأس ينّية، رةيح منّطمة الاحرير  3والجدير بال كر أّن عّباح لدي  

ايادات  3عأ   3د يرّجت اوريع ه   الرةاسات الرالةأس ينّية، ورةيح حركة  فات ، األمر ال   ا
فأس ينّية فاحاوّية، مب  محمود العالو ، ماجد فرج، صاةب عري ات، أو جبري  الرجوب وغيرهم، ف  

 طّ  غياب  حماح  عن الضّةة الرربّية، وعدم اشكي  ب ّية الةصاة  منافسة لر فات .
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ينا ابات الرةاسية، هو من ضمن السيناريوهات و الما أن الاوافق بين الةأس ينيين عأ  إجراي ا
 الماواعة بعد وفاف عباح، ف ن  حماح  اد اشارك فياا بارشيت أحد اادااا أو دعم أحد م ّربياا.

 24/5/2018المونيتور، 
 

 والنتائج الظاهرةالطائرات الورقية الفلسطينية:  .22
 سعد عبد الرحمنأد. 

الحاجة أم » ارعا  ل حا   الصايون . وعأ  ااعدف أن ل الما أبدط الشعب الةأس ين  ف  وساة  م
، كدن  بالمعاناف الا  يعيشاا الةأس ين  باات مصدر إلاام، فنرا  ف  ك  مرف يباكر وي ور «اي اراط

آ رها. ولع  « مسيرات العودف»األدوات البداةية لمواجاة الارسانة العسكرية ارسراةيأية كانت 
، المحمأة برجاجات حاراة احاو  عادف عأ  فحم وأكياح سكر لضمان اسا دام ال اةرات الوراية

احاراق  وي  وب  ي، من ضمن ه   األدوات الا  باات وسيأة لأم اومة ا ض مضاجع دولة 
ايحا  . فالةأس ينيون يسا دموناا لان   المواد المشاعأة فااسبب بحراةق ف  الح و  واألحراج 

المحي ة ب  اط غرف، إضافة إل  ارويد بعضاا بكاميرات لرصد  «المساو نات»دا   المساعمرات/ 
اموضع اوات ايحا    أ  السياج، ف  وات ي يسا يع في  الشبان الةأس ينيون عأ  األرض 

 عأ  جنود ايحا   لبعد المسافة.« اناب  المولواو »إل اي 
ون دوما عأ  اباكار وسيأة الةأس ينيون ي يعدمون الوسيأة ف  م اومة ايحا  ، ب  إنام اادر 

انرأ حياف المحا . وها ه  ال اةرات الوراية، الا  اأأنا من شدناا ف  البداية، أببات جدواها ب  
وربما كبر، حا  ي ن و  عطم، ادبيرها، ومن يسمع ردود الةع  ارسراةيأية يدرك ه   الح ي ة. 

د صحة  رار مساعمرات/ فبحسب الكااب ارسراةيأ  أعوديد شالوم  ال   كان ضمن وف
أافيردور ليبرمان ، ف ن األ ير اا      « الدفاط»محي  ا اط غرف، رف ة ورير « مساو نات»

إنام يا ورون  وا  الوات. ل د بدأوا ب اةرات احم  ألوان عأم فأس ين، »الريارف ب حبا  شديد: 
نايأون الشةا  ال   ي يمكن رةيا  لكنام أدركوا أننا حددناها ف  الاواي بسبب األلوان واحولوا إل  ال

ف  الجو، واد س  ت ه   ال اةرات الشةافة لدينا فجدف. الضرر ي ياوا  عأ  ح و  ال مت، ب  
أصاب أيضا أنطمة الر . هو ضرر مضاع ، وما ا عن ساعات العم  ارضاف ، أليست ضررا، 

كنيست أحاييم يأين  ال   وف  السياق، اا  عضو ال«. وه ا كأ  بسبب ال اةرات. ه ا ي يصدق
من يسا   بال اةرات الوراية سيجد »س  ت إحدى ال اةرات ف  منرل  ال ريب من حدود غرف: 

ي فرق بين ال اةرات الوراية »وأضا : «. يح ا  اةرات مسيرف دا   الاجمعات السكنية الياودية
ف  الكنيست أآف  دي ار   أما رةيح لجنة ال ارجية واألمن«. الحاراة وبين كااةب ا اة  ال سام
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يجب أن نواج  أإرهاب  ال اةرات الوراية الحاراة بالصبر برغم األلم ال   يصيبنا مع »ف ا : 
احاراق ك  ح   امت إي أن  ي يجب أن يكون الرناد ح  سا  لا ا النوط الجديد من المواجاة ب  

اةد الأواي الجنوب  ف  الشر ة عن ا« إسراةي  اليوم»كما ن أت صحيةة «. يمكن أن يصبت مشكأة
ال اةرات الوراية اا ور من يوم آل ر. شاهدت  اةرف وراية »ارسراةيأية، أيع وب جبا   أن 

وي و  أموشي  برو    المشر  «. موصولة بكيح بنرين. ه ا ش ي جديد لم أشاهد مبأ  من اب 
ابة حديدية هنا مضادف  نحن بحاجة إل «: »داةرف أرض إسراةي  ف  الن ب الررب »عأ  غابات 

من المةاراات: ف  الوات ال   اصب »أما الكااب أشالوم  نةس  فكاب مااكما: «. لأ اةرات الوراية
 «.في  إسراةي  المأيارات عأ  الحاجر األرض  ف  ا اط غرف،  ّور أويد غرف أسأحة ب ر  ونص 

اسبباا ال اةرات الوراية مةات آي  وف ا لا ديرات الصحافة ارسراةيأية، ا  ت  ساةر الحراةق الا  
سيرد عأ  إ  ق ال اةرات الوراية الحاراة من غرف اماماا »الشواك ، ول لك اا  جي  ايحا   إن  

العبر ، اساادفت األوامر العسكرية « وال »ووف ا لمواع «. كما يرد عأ  إ  ق الصواريخ
النار المباشر عأيام. ب  إن م اا ت إسراةيأية ارسراةيأية م أ   ال اةرات الوراية من     إ  ق 

، حي  اا  بيان «هجوم ال اةرات المشاعأة»ردا عأ  ما أسما  « حماح»اصةت مواعا اابعا لحركة 
 «.المواع اسُا دم ر  ق اناب  حاراة إل  دا   إسراةي »لجي  ايحا   إن 

الم اومة الشعبية الةأس ينية الا  ل د بات واضحا أن ما ي ي  دولة ايحا   هو اعاطم وساة  
ااحدى رابع أاوى جي  ف  العالم، والا  بدأت اارسخ ف   هن العالم أجمع. وليح من المسابعد أن 

 ابدأ الساحة
الةأس ينية اشاد وااعا جديدا اةبر ابعاا  بشك  ما عأ  المشاد السياس  الةأس ين ،  اصة مع 

الشعب الةأس ين . فالمساوى السياس  ارسراةيأ  بات  ارفرا  ارسراةيأ  ف  العن  الموج  ضد
صابة  يشعر بال أق ويجد نةس  ف  راوية الدفاط عن النةح ف  مواجاة اينا ادات الدولية اجا  اا  وام

 «.مسيرات العودف»أ ةا  وصحافيين ومدنيين جراي امع 
  ارسراةيأ  بمجررف ومع اوا  مسيرات العودف مةااا عأ  األا ، وبعد أن  اماا جي  ايحا 

كبرى ي ارا  أصداةها ااردد عأ  اماداد العالم، يجب العم  عأ  اسامرار الم اومة الجماهيرية 
الشعبية من     اناااج اساراايجية ايشاباك المسامر عأ  األمد ال وي ، ب  واوفير ك  م ومات 

ياااا ما يمنت الوات رنضاج اصاعد الاةاع  الشعب  مع أحداباا، مع اين را  الواسع ف  فعال
اناةاضة شعبية شامأة عأ  اماداد الو ن من جاة، وامنت الةأس ينيين، من جاة بانية، الع ج 

 الةعا  ربما رنااي فضيحة، ب  نكبة، اين سام الةأس ين / الةأس ين .
 25/5/2018، الرأي، عّمان
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 إلى متى سنواصل التظاهر بأن الفلسطينيين ليسوا شعبًا؟ .22
 برت فيسكرو 

كي  ام إل اي الأوم عأ  الةأس ينيين عأ  نروحام اب  سبعة ع ود، ألنام اابعوا اعأيمات المح ات 
ار اعية الا   الباام بمرادرف منارلام حا  يام إل اي الياود ف  البحر. سوى أناا لم اكن هناك، 

 ب بيعة الحا ، أ  مح ات إ اعية من ه ا ال بي  عأ  ار  ق.
*   *   * 

وحش . م ي . شرير. من الرريب كي  نةدت الكأمات لوص  حا  الشرق األوس  اليوم. ساون 
فأس ينياا ُااأوا. ف  يوم واحد. ألةان وأربعماةة جريت، أكبر من نصةام بالرصاأ الح . ف  يوم 

 واحد. ه   األراام سبب لأرضب، واحوُّ  عن األ  ق، وعار عأ  أ  جي  ياسبب باا.
أن نصدق أن الجي  ارسراةيأ  هو واحد يعانق مبدأ   اارف الس ح و وعأينا أن ن رح  وُيةارض فينا

ف  يوم واحد ه ا األسبوط، فما ا لو أصبت العدد  60سةايا آ ر. إ ا كان عدد ال اأ    600فأس ينيا ا
يركا واساجابة أم-ف  الشار الم ب و ابير  راةع إسراةي  الباةسة  6,000ف  األسبوط ال ادمو أو 

ه ا السةا  بال ات. إ ا كنا نسا يع أن ن ب  اآلن مجررف با ا الحجم، فد  مدى يسا يع  -الةجة
 نطام المناعة لدينا أن يص  إلي  ف  األيام واألسابيع واألشار الم بأةو

وراي  -الةاسدف، المشةومة، حي  ليح بمة   اارف -نعم، إننا نعر  ك  األع ار. كانت حماح 
 اةرات وراية، -بعض الماطاهرين كانوا عنيةين، فدرسأوا ال اةرات الوراية المشاعأة مطاهرات غرف  

عبر الحدود، وآ رون أل وا الحجارف  مع أن  من  ما  كان رم  الحجارف جريمة كبيرف ف   -بحق هللا!
ا أ  بأد ماحضرو وام ا ماات  ةأة رضيعة بعمر بمانية أشار بعد اسانشاق الرار المسي  لأدموط، فم
ال   كان والداها يةع ن  بجأب ابنااما الرضيعة إل  حدود غرفو وفوق  لك، لما ا نشكو من ال اأ  
الةأس ينيين عندما يكون لدينا ااأ  السيس  ف  مصر واألسد ف  سورية والاحال  ف  اليمن لناعام  

 معامو ولكن، ك ، يجب أن يكون الةأس ينيون داةماا م نبين.
عاماا.  70الجناف. ه ا هو بالضب  ما اض ر الةأس ينيون إل  احمأ   يأة  الضحايا هم أنةسام

ولنا كر كي  ام إل اي الأوم عأيام ف  نروحام اب  سبعة ع ود، ألنام اابعوا اعأيمات مح ات الراديو 
 الا  دعاام إل  مرادرف منارلام حا  يام إل اي ياود إسراةي   ف  البحر .

ة، بال بع، لم اوجد أبداا. وما يرا  ياعين عأينا أن نشكر  المةر ين سوى أن ه   المح ات ار اعي
الجدد  رسراةي  عأ  إببااام  لك. كانت اأك البرامال ار اعية مجرد  رافة، وجرياا من الااريخ ال وم  

بعيداا عن كوناا اد ادسست عأ  -الادسيس  الم ارنط رسراةي  لضمان اريحاي بدن الدولة الجديدف 
 أايمت عأ  أرٍض ب  شعب. -منار  اآل رين أن اض
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كان من الم ه  أن ننطر إل  ال ري ة الا  بدأ باا نةح الجبن الصحة  ال ديم بدن يصيب بعدوا  
إعداد ا رير وساة  ارع م األ يرف عما حد  ف  غرف. واد وصةت مح ة أس . إن. إن  عمأيات 

 ال ا  ارسراةيأية بدناا  حمأة امع .
عاماا،  70حايت إل  مدساف الةأس ينيين ف  العديد من وساة  ارع م إل   نروحام  اب  أشارت ار

نما لم يامكنوا من ادبر أمر العودف إل  الديار  كما لو أنام كانوا ف  ع أة أو إجارف وات  النكبة ، وام
ن ما  ال رد مرف أ رى. وكان ينبر  أن اكون الكأمات المسا دمة واضحة اماماا: ليح  النروح ، وام

ونرط المأكية . ألن ه ا هو ما حد  لأةأس ينيين ف  ك  اأك السنوات وما يرا  يحد  ف  الضةة 
بمصاداة أش اأ مب  جاريد كوشنر، صار دونالد  -اليوم، بينما ا رأون ه   الكأمات-الرربية 

درف من العرب ارامب، والمةيد لا   المساعمرات الاعيسة غير شرعية المبنية عأ  أراٍض عربية مصا
 ال ين اماأكوا ه   األرض وعاشوا عأياا ألجيا .

أيار أمايو : حمام الدم ف  غرف، بالارامن مع  14وهك ا وصأنا إل  معطم األحدا  المشةومة يوم 
 ايفاااح المجيد لأسةارف األميركية الجديدف ف  ال دح.

  بنيامين نانياهو ف   لك اليوم. وعندما  إن  يوم عطيم لأس م ، ه ا ما أعأن  رةيح الورراي ارسراةيأ
سمعت  لك، اسايلت عما إ ا كان سمع  اد أصيب بش ي. ه  اا  بالةع  ه   الكأماتو لألس ، 
فع ! وف  مب  ه   األواات، بمة الكبير من السأوى ف  أن نجد صحةاا مب  صحيةة هآراح 

الا ارير إبارف ل عجاب جاي ف  ارسراةيأية اليومية وه  احافط عأ  حساا بالشر . لكن أكبر 
صحيةة  نيويورك اايمر   حي  الا  ت ميشي  غولدبيرغ رعب ك  من غرف وافاااح السةارف ف  

 ال دح.
كان افاااح السةارف، كما كابت،  مانافراا ومر رفاا... اساكمايا لأاحال  المشةوم بين الياود الماشددين 

عودف الياود إل  إسراةي  سو  اةد  إل  نااية العالم وعودف وارنجيأيين الصااينة ال ين يةمنون بدن 
المسيت، والا  سيام بعدها حرق الياود ال ين ي ياحولون إل  المسيحية . وأشارت غولدبرغ إل  

 روبرت جيةريح، أحد اساوسة دايح، ال   أدى ص ف ايفاااح ف  حة  السةارف.
المورمونية وارس م والياودية والاندوسية  ا ود جيةريح، ال   ادع   ات مرف أن األديان مب   

الناح إل   ال أود ف  اينةصا  عن هللا ف  الجحيم . بم جاي البوح ال اام  من جون هاج ، 
الواعط عن آ ر الرمان، ال   ادع   ات مرف، كما  كرت غولدبرغ، أن هللا هو ال   أرس  هاأر 

 ليرس  الياود إل  مو ن أجدادهم.
وهو ما أجد اآلن -كابت غولدبرغ:  حا  لو اسابعدت اماماا حق العودف الةأس ين  وعن غرف، 

ف ن أ  ش ي يبرر  -صعوبة ف  فعأ  بعد أن ا أت إسراةي  اماماا عن إمكانية ايام دولة فأس ينية
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بالكاد ه ا العن  العسكر  غير الماناسب . ومع  لك، لست مادكداا كبيراا من أن الديم را يين 
أكبر جرأف لمنااشة ايحا   ارسراةيأ  كما اطن غولدبرغ. لكنن  أعا د أناا عأ  صواب أصبحوا 

عندما ا و  إن   الما ط  ارامب رةيساا  ربما سيط  من الممكن أن ا ا  إسراةي  الةأس ينيين، 
 واادم منارلام واصادر أراضيام، مع حصانة كامأة .

وهم يعامأون عأ  أنام ليسوا شعباا.  -الةأس ينيين-كمأ  نادراا ما صادفنا ف  العصر الحدي  شعباا بد
آ  كم ه  أسماي ادنرية ه   -وس  ال مامة والجر ان ف  م يمات صبرا وشااي  ل جةين ف  لبنان 

بمة ماح  ف  كوخ يضم األشياي الا  جأباا إل  لبنان من الجأي  أولةك ال جةون األواة   -األسماي
ان  ال اوف، ومةاايت األبواب األمامية لأمنار  الا  ُدمرت من  أمد  وي . ف  أوا ر األربعينيات: أو 

 واد أغأ وا أبواب منارلام، العديد منام، وهم ي   ون لأعودف إلياا ف  غضون أيام اأيأة.
لكنام يمواون بسرعة، أبناي  لك الجي ، مب  موا  الحرب العالمية البانية. وحا  ف  المحةوطات 

ناٍج ، الا  ام انطيماا  800د الةأس ين  أام اسجي  شاادات ما ي ي   عن الشةوية عن ال ر 
الجامعة األميركية ف  بيروت، وجدوا أن أصحاب العديد من األصوات المسجأة ف  أوا ر الاسعينات 

 اد مااوا من   لك الحين.
رسراةي ،  وام ن، ه  سيعودون إل  الديارو ه   يعودون و أعا د أن ه ا هو مكمن ال و  األكبر

نما ألن هناك م يين الةأس ينيين ال ين ي البون بح ام  -ليح ألن هناك بيوااا  يعودون  إلياا، وام
وال ين اد يحضرون بعشرات اآلي  عند السياج الحدود  ف  غرف  -بموجب ارارات األمم الماحدف

 ف  المرف ال ادمة.
ب بيعة الحا ، اأك المةاراات المةلمة. هناك كم عدد ال ناصة ال ين ساحااجام إسراةي  عندةٍ و بمة، 

عاة ت ف  غرف ام  رد أجدادها وجداااا من منارلام الا  ا ع عأ  بعد أا  من مي  واحد من غرف 
نةساا، من ارياين كاناا موجوداين بالضب  حي  اوجد اليوم مدينة سديروت ارسراةيأية، الا  كبيراا 

ب مكان هةيي ال جةين رةية أراضيام. وعندما اسا يع أن  ما اصةااا حماح بالصواريخ. وما يرا 
 ارى أرضك، ف نك ساريد العودف إل  الديار.

 18/5/2018 ،اإلندبندنت
 25/5/2018ن، الغد، عّما
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 نحو تصويب لعلقة الغرب بحماس .22
 محمد إبراهيم المدهون

الا  ااد   ساراايجيةاي   وبي ة كام   1907 - 1905صدر عن مةامر أساا ف ايساعمار ف  أ
لأسي رف عأ  المشرق العرب ، حي  مبَّأت ه   الوبي ة فأسةة الررب الحدي  ف  ع اا  بالمشرق 
الا  انطر بكبير من الريبة لأةكر ارس م ، باعابار  اادراا عأ  إحدا  الةارق ف  حالة الاحشيد 

 والمنافسة لأايمنة الرربية.
انية ف  ااةااية سايكح بيكو ووعد بأةور، وما حمأ   لك من وجايت ارجمة  وبي ة كامب   الميد

دييت ااعأق بالرغبة ف  ديمومة السي رف عأ  المشرق، ومن  لك جعد  فأس ين ف  الرةية الرربية 
دولةا غربيةا ه   إسراةي  ، لا  ع  ريق اواص  المشرق العرب  مع مررب ، فض ا عن ا أصام من 

 ن إرعاج ي ينكر  الااريخ األوروب  ف  الاعام  مع الياود.ياود أوروبا وما مبَّأو  م
ومن هنا يمكن ال و  إنَّ وجود  إسراةي   مبَّ  مصأحة لأررب وفق ه   الةأسةة ايساعمارية الطالمة. 
وحي  إنَّ المصالت ليست باباة وبعد ارن من وعد بأةور  ف نَّ مبررات وجود  إسراةي   كمن  ة عارلة 

ف  ط  ا ور المواص ت واياصايت الحديبة، فض ا عن سي رف اليمين الصايون   لم اُعد ااةمةا 
 ومعطم  من الشرايين، مما يحم  ب ور احو  ف  الرةية الرربية لوجود  إسراةي  .

وفض ا عن  لك  ارايد عدد المسأمين والعرب ف  أوروبا والررب مما يحم  مةشرات ارير الموا  
المارايد ف   إسراةي  ، وهو  48ةي  ، إضافة إل  عدد الةأس ينيين من عرب الررب  اجا  وجود  إسرا

 ما يةبر ف  الاركيبة الديمررافية وما لاا من انعكاح عأ  ارايف مسدلة ضرورف وجود  إسراةي  .
وربما يكون ه ا هو ال   يدفع إل  مريد من الضر  الماسارط رن ا   إسراةي   ب ارار ما يسم  

لة ، وما يعرر  لك من احادام لأصراط ف  فأس ين، وال   لم انجت الةكرف الرربية ف   ياودية الدو 
 ادجين  لصالت الررب أسوفا بما حد  ف  نيورلندا وأميركا ال اينية وأميركا الشمالية.

ك   لك جاي عأ  حساب الشعب الةأس ين  ال   دفع فااورف مشروط أساا ف ايساعمار بالااجير 
ل   اآلن لم يسا ع الررب أند يعود إل  إنسانيا  ب عادف ايعابار لح وق الشعب ال سر ، وام

الةأس ين ، ولكن  غير اادر عأ  إنكار وااع الحضور الةأس ين  مما يدفع  لأجوي إل  الحأو  
 الارايعية بمشروط  ح  الدولاين ، دون أند يوفر اررادف الكةيأة ب لرام  إسراةي   باا.

جرى مة را من انّكر لاا من رأح المشروط الررب  المعاصر الرةيح األميرك  واألده  من  لك ما 
ند كان ه ا ي يحط  باساحسان أصوات ضعيةة  دونالد ارامب، باعاماد ال دح عاصمة لر إسراةي  . وام
ف  الررب ف نَّ  ناف  ب رادف عراب صة ة ال رن، ومن هنا كان الاحو  من الرغبة ف  الوصو  لأس م 

 أس ينية إل  إدارف عمأية س م ا وم عأ  أساح اسوية اُةرض عأ  الشعب الةأس ين .بدولة ف
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و لك رغم أنَّ لدى العالم الررب  فأسةة يةكدها مراراا ا ّر بحق الشعوب ف  الاحرر والم اومة، وارى 
نية وف  محاربيام من أج  الحرية أب ايا وليسوا إرهابيين، إي أن  لك لم ين بق عأ  الحالة الةأس ي

 ال أب مناا حركة حماح.
إنَّ من أق النطرف  الررب  لأةكر ارس م  عأ  أنَّ  منافح  عداة   حم  ب ور ع اة الررب بحماح، 
فض ا عن الرعاية الرربية ال محدودف لمشروط وجود  إسراةي   ف  المن  ة  جع  من حماح كب  

م بولة بوصةاا حركة احرر و ن  ف  ط   فداي، ف  ه  م بولة بمرجعيااا ارس مية، وي ه 
 انااضاا المركر  مع وجود المشروط الررب  ممب  ف   إسراةي  .

ا مع ولة لأررب ل ااراب من حماح و اصة ف   ورغم اوفر أجواي ماكررف كانت امنت فرصا
بمطأومية الشعب اينا ابات وبعد وفورها باا  ف نَّ الموا  الررب  مناا لم يارير، رغم ارارار أحياناا 

ا، كحركة و نية اساهم ف  مشروط الشعب الةأس ين  ف   الةأس ين  عموماا وحماح  صوصا
اامة الدولة.  الاحرر وام

إي أنَّ ارجمة  لك إل  سأوك غرب  جديد لم ياح ق، ب  إنَّ الرةية الرربية أحياناا أوغأت ف  العداةية 
األوروب  بحق حماح، وال   اا  إناا اسا دم  لحماح. ولعّ  البيان الصادر مة راا عن البرلمان

المدنيين دروعاا بشرية، واسار  ُم ندنرات غرف المالية ف  صناعاااا العسكرية  كان يحم  المريد من 
الطأم ف  اردواجية المعايير، فض ا عن ادكيد رعاية الررب لوجود  إسراةي   حا  ولو كان  لك عأ  

 حساب منطومة ال يم الرربية.
ح حركة احرر و ن  ا وم عأ  أساح م اومة ايحا  ، إي أنَّاا وفق اردارف األميركية منطمة  حما

إرهابية، واانااض أميركا ف   لك مع باا  مكونات الرباعية الدولية  إ  ا يم روسيا ع اات مع 
ب  إنَّ  حماح، ف  انااض ي ُا  ة  العين بين اّيم الررب المعأنة والسأوك العداة  اجا  حماح،

 .2006الررب انااض مع  اا  ف  الع اة مع حماح حين انكَّر لنااةال الديم را ية الةأس ينية 
ا مع إنسانيا  حين مارح الحصار الطالم عأ  غرف باعاماد  مساراا عداةياا ضد  وكان أكبر انااضا

دساون وفق الا ارير الدولية أا رير غول-حماح ووجودها، و هب أبعد من  لك ف  انااض  
ا  حين عا  اةاصي  الم ابت ضد غرف، واسا دام األسأحة الةااكة والمحرمة دولياا ضد  -نمو جا

 المدنيين ف  غرف.
وهو ياابع اليوم اةاصي  ما يجر  عأ  حدود ا اط غرف ف  مسيرات العودف الكبرى من اا  لأل ةا  

ل ّيم  ومبادة  الا  ُصمَّ العالنُم والمدنيين، دون أند يعيد النطر ف  مناجيا  الطالمة بدند يناصر 
 بالحدي  عناا.
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و اصة الوبي ة السياسية الا  أصدرااا اب  -كان يةارض أن ُاحِد  ال رايف الموضوعية ألدبياااا 
وف  -فارااا ف  نطرف الررب إل  حماح، وك لك ممارسااا ف  الُحكم  ف د أع ت األاأياِت  -سنة

 ، وه  اعأن أنَّ عداينها لأياود ي ي وم عأ  أساح دين  ب  إناا ح َّاا الكام -ال أب مناا النصارى
 احارم الياودية كشريعة، وانااضاا إنما هو مع ايحا   باعابار  مراصبا لألرض.

كما أن حماح لم ان   الصراط  ارج األرض المحاأة رغم إيرا   إسراةي   ف  دماي الةأس ينيين 
راط كجررافيا، وكان آ ر  لك اغايا  الشايد العاِلم فاد  ومناصريام حا   ارج حدود من  ة الص

الب   ال   اشير دية  كبيرف إل  اور  اليد األمنية ارسراةيأية في ، فض ا عن اا  واساادا  
 العشرات  ارج حدود فأس ين، وكبير منام ببت اأّو  اليد الصايونية بدماةام غدراا وغيأة.

ية والاداو  السأم  لأسأ ة، وممارسااا أكبر دلي  عأ   لك حا  حماح أيضا ابأت الاعددية السياس
ف  إ ارها الدا أ ، وهو ما يةكد انسجام حماح مع الممارسة الديم را ية الا  يعامدها الررب 
دارية، كما انسجمت حماح مع الرةية الرربية لح وق المرأف ومشاركااا، ورأينا الدور  فأسةةا سياسيةا وام

 ف  عاد حماح.النسو  المارايد 
ولم اص دم مع ، ب  أاامت ع اات عأ   وف  السأوك السياس   احارمت حماح النطام الدول 

أساح ايحارام الماباد  بسأوك حياد  أدى إل  كسب محاور مانااضة، و لك عأ  ااعدف مصأحة 
 ال ضية والشعب الةأس ين ، ولم يببت أنَّاا اد أت ف  شةون أ  من دو  العالم.

شدن الةأس ين  الدا أ   مارست حماح الادكيد عأ  وحدف الشعب الةأس ين  ف  أماكن وف  ال
وجود  كافة، مع مرونة سياسية اجمع بين البابت والمارير، ب  و هبت سياسياا إل  أبعد من برنامجاا 

 وفق ال رايف الرربية راامة دولة عاصمااا ال دح، ومنحت الاةاوض 1967ب بو  دولة ف  حدود عام 
ا ماعددف لاح يق إنجار ف   لك.  فرصا

ولكن ف  ط  الاةاوض اكّرح ايساي ان، وابُاأعت الضةة الرربية، وُحوصرت غرف، وُش بت ال دح، 
 وجاٍر العم  عأ  إلراي حق العودف.

ومن  حماح كحركة احرر -إنَّ مبدأ الحراك الررب  رعادف اصويب الع اة مع الشعب الةأس ين  
يعارا  بالجريمة الا  واعت بحق الشعب الةأس ين  باغاصاب أرض  وااجير يكمن ف  ا -و ن 

شعب ، وح   أبعد مرور مةة سنة عأ  وعد بأةور  ف  ا رير مصير ، وهو الشعب الوحيد الباا  
 احت ايحا   ف  ال رن الواحد والعشرين.

ب لرام  إسراةي    67حدود كما يمكن لأمنطومة الرربية أند اابن  مشروط إاامة دولة فأس ينية عأ  
، وايعارا  بدولة فأس ينية كامأة 1967باينسحاب الكام  من جميع األراض  الا  احاأااا عام 

السيادف وعاصمااا ال دح، و لك عبر اح يق هدنة  ويأة األمد بين إسراةي  وجميع ال وى الةأس ينية 
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ع األسرى الةأس ينيين والجنود ف  وف  م دمااا حماح، ورعاية مشروط إ  ق ماباد  لسراح جمي
 غرف.

ا أكبر ل يم  الا  انكَّر لاا ف  الديم را ية وح وق  ايساراايج يح ق ه ا ال يار  لأررب احاراما
ارنسان، وك  وف أول  اا أ  أميركا وأوروبا عن شرو اا راامة ع اة مع حماح، وادشين 

  بعد ح   اسماا من ااةمة اررهاب، ااصايت رسمية مع حماح عأ  ااعدف الح  الماةق عأي
عادف النطر ف  دعم  إسراةي   الم أق ف  شا  المجايت و اصة السياسية والعسكرية.  وام

الاةاة  ليح كبيراا ف  إحدا  احو  ف  الموا  الررب  ف  ط  سياسة ارامب، ومواا  ما رفة 
 دح عاصمة لرر إسراةي   وبياودية دولة مارايدف ف  المنطومة الرربية اام ارجمااا اباعاا بايعارا  بال

ايحا  ، وك لك الانكَّر لحالة المطأومية الةأس ينية، وأ ةا  غرف ي اأون عأ  حدودها دون أند 
ُيسمع صوت ايم العالنم الررب   ولكن ك   لك سُيب ِ  الررب ف  اةأ ايااام ف  ع اا  بةأس ين، 

 ااا ال دح.وحق شعباا ف  إاامة دولا  المسا أة وعاصم
 24/5/2018، الدوحة، الجزيرة
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